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 933 ............................................................................... 241:  ص...  آيات ترجمه

 933 .................................................................................. 246:  ص...  آيات بيان



 933 ...................................................................................................... اشاره

 933 ............................ 247:  ص[ ... بوده؟ گران و كره مؤمنين بر قتال و جنگيدن چرا]

 933 ........... 247:  ص[ ... سبحان خداي كالم در "لعل "و "عسي "چون كلماتي معناي]

 932 ................................... 244:  ص[ ... آن پاسخ و حرام ماه در جنگ باره در سؤال]

 913 .................................................................... 211:  ص...  حبط پيرامون گفتاري

 913 ...................................................................................................... اشاره

 (معيشتي و عبادي) اعمال مطلق ابطال حبط از مراد اينكه بيان و اعمال حبط آثار و معنا]

 911 .................................................................................... 213:  ص[ ... است

 به يا است باقي مرگ حين تا مرتد شخص اعمال آيا اينكه در نزاع بودن اساس بي]

 910 ......................................................... 213:  ص[ ... شودمي حبط ارتداد محض

 910 ......... 214:  ص([ ... تكفير و احباط) يكديگر در بد و نيك اعمال تاثير مساله بررسي]

 : ص[ ... است اعمال جزاي استحقاق مكان و زمان تكفير، و احباط مبحث در اصلي مساله]

216 ....................................................................................................... 914 

 ص. [ ..جزا استحقاق مكان و زمان مساله به توجه با تكفير و احباط مساله در صحيح قول]

 :217 ..................................................................................................... 913 

 913 .......................................... 217:  ص...  جزا حيث از اعمال احكام پيرامون گفتاري

217:  ص[ ... گذارندمي اثر يكديگر در مختلف انحاء به كه بدي و نيك اعمال به ارهاش]

 ............................................................................................................. 913 

 اعمال طبيعي نظام مغاير است حاكم اعمال بر اعمال كيفر و پاداش لحاظ از كه نظامي]

 912 .................................................................................... 263:  ص[ ... است

 كليه اماحك بر مبتني بلكه نيست عقلي مباني مخالف تنها نه نظام دو اين بين اختالف]

 993 .......................................................................... 262:  ص[ ... است عقالئيه

 999 .. 261:  ص[ ... اعمال جزاي به مربوط آيات دسته دو بين تعارض و اختالف عدم بيان]

 990 ................................... 267:  ص[ ... آخرت و دنيا در مجرمين از علم نفي از مراد]



 993 268:  ص([ ... ديگر شخص به شخصي از) اعمال نقل پيرامون غزالي امام از گفتاري]

 993 .............................................................. 264:  ص[ ... غزالي كالم بر اشكال]

 993 ............................................... 271:  ص[ ... آنها تجسم و اعمال بودن محفوظ]

 993 ............... 273:  ص[ ... جهان اين خارجي حوادث و انسان اعمال بين ارتباط وجود]

 993 ............................ 272:  ص[ ... عالم اين در جوامع و افراد بد و نيك اعمال نتايج]

 رد عليت نظام انكار معناي به عمومي حوادث پيدايش در انسان اعمال تاثير به اعتقاد]

 903 ................................................................. 271:  ص[ ... نيست طبيعت جهان

 909 ..................... 278:  ص[ ... دارد غلبه شر و شقاوت عوامل بر خير و سعادت عوامل]

[ است مجهول مردم اكثريت براي خدايي غلبه انسان، درك و فكر بودن محدود علت به]

 900 ............................................................................................. 274:  ص... 

 903 ....................................... 281:  ص[ ... است جسمانيات غلبه غير معنويات غلبه]

 باطن در هم و ظاهر در هم دنيا در حق و است مغلوب غير و منصور حال هر در مؤمن]

 904 ............................................................................ 283:  ص[ ... است غالب

 903 .................. 282:  ص[ ... هستند عقل حكم بر منطبق( حسنات) نيك افعال و اقوال]

 903 ................................................ 283:  ص([ ... گذشته آيات ذيل در]) روايتي بحث

 902 .................................................. 287:  ص[ ... 221 تا 234 آيات(: 2) البقرة سوره]

 902 ......................................................................................................... اشاره

 902 ............................................................................... 287:  ص...  آيات ترجمه

 902 .................................................................................. 288:  ص...  آيات بيان

 902 ............................... 288:  ص[ ... ميسر بازي چگونگي ذكر و ميسر و خمر معناي]

 933 ................ 284:  ص[ ... ميگساري اخالقي و جسماني مضرات بيان و "اثم "معناي]

 931 ..................... 241:  ص[ ... اسالم مقدس شارع توسط ميگساري تدريجي تحريم]

.[ ... نيست شراب حرمت در صريح بقره سوره آيه اندگفته كه مفسرين از بعضي سخن رد]

 939 ................................................................................................ 243:  ص



 933 .................................................... 243:  ص[ ... شريفه آيه مفردات بقيه شرح]

 934 ........................ 244:  ص[ ... "... الْعَفْوَ قُلِ يُنْفِقُونَ ذا ما يَسْئَلُونَكَ "در عفو معناي]

 تقليد به رضايت عدم -2 وجود حقائق پيرامون تفكر به مردم تشويق -3: آيه در نكته دو]

 934 ................................................................. 241:  ص[ ... كورانه كور اطاعت و

 مؤمنين تمام بين مساوات متضمن ايتام، با ايتام اولياي و پرستان سر اختالط در ترخيص]

 933 ................................................................................... 246:  ص.[ ... است

 ص...  ([ايتام سرپرستي و انفاق قمار، و شراب به مربوط گذشته آيات ذيل در]) روايتي بحث

 :247 ........................................................................................................ 933 

 943 ............................................................... 312:  ص[ ... 223 آيه(: 2) البقرة سوره]

 943 ......................................................................................................... اشاره

 943 .................................................................................. 312:  ص...  آيه ترجمه

 941 ..................................................................................... 312:  ص...  آيه بيان

 941 ...................................................................................................... اشاره

 941 ......... 313:  ص[ ... "كافر "و "مشرك "كلمه استعمال موارد و شرك مراتب و معنا]

 كتاب اهل بر آن اطالق و شده اطالق كتاب اهل غير بر "مشرك "كلمه كريم قرآن در]

 949 ................................................................. 314:  ص[ ... نيست معلوم و ثابت

[ ... كتاب اهل با ازدواج نه است پرست بت مرد و زن با ازدواج تحريم شريفه آيه ظاهر]

 940 ................................................................................................ 311:  ص

 ص[ ... ممتحنه و مائده سوره آيات و بقره سوره آيات بين نسخ وقوع عدم و تعارض عدم]

 :311 ..................................................................................................... 940 

 943 .. 317:  ص[ ... ديگر اعتباري مزاياي نه است ايمان ازدواج طرف در شايستگي مالك]

 944 .......................................... 318:  ص([ ... شريفه آيه نزول شان در]) روايتي بحث

 943 .................................................. 331:  ص[ ... 223 تا 222 آيات(: 2) البقرة سوره]

 943 ......................................................................................................... اشاره



 943 ............................................................................... 331:  ص...  آيات ترجمه

 943 .................................................................................. 333:  ص...  آيات بيان

 943 ...................................................................................................... اشاره

 اين در اسالم نظريه در اعتدال رعايت و محيض مساله در مختلف مذاهب و طوائف آراء]

 943 ...................................................................................... 332:  ص[ ... باره

:  ص[ ... مردم بين در نجاست و طهارت مفهوم پيدايش منشا بررسي و طهارت معناي]

333 ....................................................................................................... 943 

 قسم دو هر اسالم اينكه و دارند، داللت معنوي و مادي نجاست و طهارت بر كه كلماتي]

 942 ........................................ 334:  ص[ ... است شمرده معتبر را نجاست و طهارت

 و طهارت توحيد اصل. گرددمي بر اصل همان به آن فروع تمام و است توحيد دين اسالم]

 933 ............................................... 331:  ص[ ... هستند طهارتها نيز آن معارف بقيه

 930 ................. 334:  ص[ ... "شمايند كشتزار شما زنان "جمله معناي در كالم حاصل]

 هب امر به است دنيوي زندگاني به مربوط كه دستوراتي ديگر و تناسل و ازدواج به امر]

 933 ............................................... 321:  ص[[ ... شوندمي منتهي خدا ذكر و عبادت

 934 ............ 323:  ص...([ ...  طهارت حيض، به مربوط گذشته آيات ذيل در]) روايتي بحث

 934 ...................................................................................................... اشاره

 933 .......................................................... 323:  ص[ ... نيست نفاق حالت اين ...]

 939 .................................................. 333:  ص[ ... 227 تا 224 آيات(: 2) البقرة سوره]

 939 ......................................................................................................... اشاره

 939 ............................................................................... 333:  ص...  آيات ترجمه

 939 .................................................................................. 332:  ص...  آيات بيان

 939 ...................................................................................................... اشاره

 930 ....................................... 333:  ص[ ... بسيار سوگند اجتماعي و رواني سوء آثار]

 933 ...................................... 334:  ص[ ... "اكتساب "با آن فرق و "كسب "معناي]



 934 ......................................... 331:  ص...  كريم قرآن در قلب معناي پيرامون گفتاري

 934 ...................................................................................................... رهاشا

 933 ...................................... 338:  ص[ ... بيهوده و لغو سوگندهاي كراهت به اشاره]

 933 ................... 334:  ص([ ... ايالء و خوردن قسم به راجع رواياتي شامل]) روايتي بحث

 932 .................................................. 342:  ص[ ... 242 تا 228 آيات(: 2) البقرة سوره]

 932 ......................................................................................................... اشاره

 933 ............................................................................... 343:  ص...  آيات ترجمه

 939 .................................................................................. 341:  ص...  آيات بيان

 939 ...................................................................................................... اشاره

 939 ................................. 341 : ص[ ... مطلقه زن براي عده تشريع حكمت به اشاره]

 اين انجام به نسبت مقدس شارع اهتمام نشانه طالق آيات در "معروف "كلمه تكرار]

 933 ............................................................ 348:  ص[ ... است سالم وجه به عمل

:  ص[ ... اسالم قانونگذاري در تساوي رعايت صحيح روش و اسالم نظر از "معروف "]

344 ....................................................................................................... 934 

 934 ....... 311:  ص[ ... نيكو وجه به او دادن طالق يا معروف وجه به زن نگهداري از مراد]

 معارف و فقهي احكام بين تفرقه و آن روح از غفلت و دين ظواهر به عمل به اكتفاء]

 933 ............................................. 313:  ص[ ... است شريعت مصالح ابطال اخالقي،

 932 ................ 314:  ص[ ... است رفته كار به طالق آيات در كه دقيقي ظرائف و لطائف]

:  ص[ ... است شده آورده "له مولود "،"والد "كلمه جاي به شريفه آيه در اينكه وجه]

361 ....................................................................................................... 920 

 924 .................................... 363:  ص[ ... مرده شوهر زن باره در اسالم از قبل عقائد]

 922 ... 368:  ص[ ... خود بين روابط در يكديگر به نسبت فضل و احسان به مردم تشويق]

 031 .......... 373:  ص ... [كريم قرآن در كنند،مي داللت آدمي ادراكات انواع بر كه كلماتي]

 030 .................................................. 374:  ص[ ... انسان خردمندي و عقل باره در]



 و غرائز تاثير تحت تعقل نه است، فطرت سالمت با توأم ادراك تعقل از رادم قرآن، در]

 033 .......................................................................... 371:  ص[ ... نفساني اميال

 034 .................................................. 376:  ص([ ... طالق آيات ذيل در]) روايتي بحث

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

 033 ........................................ 378:  ص[ ... سوم طالق از بعد رجوع تحريم حكمت]

374:  ص[ ... عامه و خاصه نظر از مجلس يك در يا لفظ يك با طالق سه وقوع باره در]

 ............................................................................................................. 033 

 032 ............................................ 383:  ص[ ... مبارات و خلع طالق مورد در رواياتي]

 010 .............................. 386:  ص[ ... آن احكام و فرزند به دادن شير باره در رواياتي]

 013 ................................ 387:  ص[ ... مرده شوهر و مطلقه زن عده به راجع رواياتي]

 014 .. 384:  ص[ ... "وُسْطيالْ الصَّالةِ وَ الصَّلَواتِ عَلَي حافِظُوا "در "وسطي صالة "از مراد]

 للم ديگر و اسالم نظر از او اجتماعي موقعيت و شخصيت و حقوق زن، پيرامون]) علمي بحث

 013 ................................................................................... 343:  ص(.[ ... مذاهب

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

 012 ................................................ 344:  ص...  مانده عقب هايملت در زن زندگي

 093 .................................... 346:  ص...  اسالم از قبل پيشرفته امتهاي در زن زندگي

 099 ...................... 348:  ص...  قديم يونانيان و روميان آشوريان، كلدانيان، ميان در زن

:  ص( ... شد نازل آن در قرآن كه محيطي آن) عرب، زندگي محيط و عرب در زن وضع

412 ....................................................................................................... 093 

 094 .................................. 414:  ص[ ... آيدمي دست به شد گفته آنچه از كه نتايجي]

 093 .......................................... 411:  ص...  آورد؟ پديد زن امر در تحولي چه اسالم

 093 ............................................................ 416:  ص: ... اسالم در زن هويت اما و

 092 ..................................... 414:  ص...  اسالم در زن اجتماعي موقعيت و زن و اما و

 092 .................................................. 414:  ص[ ... زن آفرينش در ويژه خصلت دو]



 003 ........................ 431:  ص[ ... اسالم در مرد و زن مشترك احكام و مختص احكام]

 001 ...... 432:  ص[ ... است فطرت و خلقت با منطبق حيات سعادتمندانه، اجتماعي حيات]

[ ... دارد؟ اقتضايي چه آنان بين عدالت و افراد اجتماعي حقوق و وظائف مورد در فطرت]

 009 ................................................................................................ 433:  ص

 000 ........................................ 434:  ص[ ... مرد و زن حقوق مورد در تساوي معناي]

 003 ......... 436:  ص[ ... نيست قانونگذاري در نقص معناي به قانون صحيح اجراي عدم]

 004 ............................................................ 437:  ص...  غرب تمدن در زن آزادي

 003 ............. 438:  ص([ ... آن فطري و طبيعي منشا و زناشويي باره در]) ديگر علمي بحث

 003 ............................................................... 423:  ص[ ... 243 آيه(: 2) البقرة سوره]

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

 003 .................................................................................. 423:  ص...  آيه ترجمه

 003 ..................................................................................... 423:  ص...  آيه بيان

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

 تمثيلي لكهب نيست واقعي حكايتي بيان مقام در آيه اينكه بر مبني مفسرين از يكي گفتار]

 002 .......................................................... 423:  ص[ ... مردم دفاع و قيام از است

 033 .................................................................. 424:  ص[ ... مفسر اين گفتار رد]

 039 ..................................... 426:  ص([ ... شريفه آيه نزول شان باره در]) روايتي بحث

 039 .................................................. 428:  ص[ ... 212 تا 244 آيات(: 2) البقرة سوره]

 039 ......................................................................................................... اشاره

 030 ............................................................................... 424:  ص...  آيات ترجمه

 033 .................................................................................. 431:  ص...  آيات بيان

 033 ......................... 431:  ص[ ... آنها كلي آهنگ و همذكور آيات ارتباط و اتصال بيان]



 هب دادن قرض معناي به اشاره و "اللَّه سبيل في "قيد به جهاد و قتال ساختن مقيد وجه]

 033 ...................................................................................... 433:  ص[ ... خدا

.. [ .شد طالوت فرماندهي به آنها اعتراض موجب كه حاكم براي اسرائيل بني غلط معيار]

 033 ................................................................................................ 434:  ص

 و دودمان شرافت نه است زمامدار شرائط و لوازم آن، اجراي بر قدرت و مصالح به علم]

 033 .............................................................................. 431:  ص[ ... ثروتمندي

 و محكوم تعالي باري حال عين در و است مصلحت داراي و حكيمانه سبحان خداي افعال

 033 .................................................................. 436:  ص...  نيست مصالح مقهور

 032 ................... 438:  ص[ ... -ايمان سايه در رواني آرامش -] سكينت معناي در گفتاري

 041 ................................................................................. 441:  ص...  آيات بيان]

 041 ...................................................................................................... اشاره

 و طالوت داستان در ايمان، بي و گران لشگري بر ايمان با و اندك جمعي پيروي به اشاره]

 049 .................................................................................. 443:  ص[ ... جالوت

 043 ....................... 443:  ص[ ... "صَبْراً عَلَيْنا أَفْرِغْ رَبَّنا ":در لطيف ايكنايه از استعاره]

[ "بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ ال لَوْ "ذيل در آن بودن فطري و دفاع باره در توضيحي]

 043 ............................................................................................. 444:  ص... 

 043 ....................... 446:  ص[ ... شريفه آيه در دفع معناي در مفسرين ساير هايگفته]

 از مراد طالوت، داستان خدا، به دادن قرض به مربوط گذشته، آيات ذيل در]) روايتي بحث

 043 ............................................................................... 447:  ص...([ ...  سكينت

 و طبيعت در محيط تبعيت و انتخاب بقا، تنازع اصل سه بررسي]) اجتماعي و علمي بحث

 039 ................................................... 414:  ص([ ... مورد اين در اسالم نظر و اجتماع

 039 ...................................................................................................... اشاره

 039 .................................... 411:  ص[ ... مذكور اصل سه باره در فلسفي كلي نظريه]

 اصل ود به ديگر آياتي و "... اللَّهِ دَفْعُ ال لَوْ "آيه اينكه بر مبني مفسرين از بعضي سخن]

 034 .......................................................... 459 : ص.. [[ .دارد اشاره انتخاب و تنازع



 033 461:  ص[ ... قرآني آيات برخي از مفسر آن استشهادات بطالن توضيح و گفته آن رد]

 033 ........... 463:  ص...  است ورزيده اهتمام آن به نظر چه از قرآن اينكه و تاريخ در بحثي

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

[ اندگشته آن اعتباري بي و فساد جبمو و كرده دخالت تاريخ فن در همواره مهم عامل دو]

 032 ............................................................................................. 464:  ص... 

...  [اندشده نقلي تاريخ به گماني بد موجب حاضر عصر در و گذشته در كه ديگري عوامل]

 032 ................................................................................................ 461:  ص

:  ص[ ... تاريخ كتب و عهدين به نسبت آمده قرآن در كه هاييداستان اعتبار و امتياز]

466 ....................................................................................................... 033 

 031 .................................................. 468:  ص[ ... 214 تا 213 آيات(: 2) البقرة سوره]

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

 031 ............................................................................... 468:  ص...  آيات ترجمه

 039 .................................................................................. 464:  ص...  آيات بيان

 039 ...................................................................................................... اشاره

 پيدايش علل به اشاره و دارد؟ فايده چه جنگ( ع) انبيا دعوت از بعد كه توهم اين دفع]

 039 ................................................................. 464:  ص[ ... آيات اين در هاجنگ

[ برخوردارند مختلفي درجات از مشتركند، رسالت فضل اصل در كه حال عين در( ع) انبيا]

 030 ............................................................................................. 471:  ص... 

 : ص[ ... است انسانها اختيار به مستند و آنها خود جانب از مردم بين درگيري و اختالف]

473 ....................................................................................................... 033 

 033 ....... 472:  ص[ ... دارند ديگر بعض بر( ع) انبيا از بعضي كه برتري و فضيلت نوع دو]

...  [كيست؟ گفته سخن او با خدا كه پيامبري از مراد آيه در اينكه باره در مختلف اقوال]

 034 ................................................................................................ 473:  ص

 033 ... 474:  ص[ ... آن در بعض از مراد و "دَرَجاتٍ بَعْضَهُمْ رَفَعَ "معناي در ديگر اختالف]



 033 ................................................... 477:  ص...  تعالي خداي تكلم پيرامون گفتاري

 قحقائ بيان در و هستند حقيقيه امور اندآورده ايشان كه اخباري و( ع) انبياء هايويژگي]

 033 ...................................................... 477:  ص[ ... است نشده گويي مجاز الهيه

 032 ................................ 478:  ص[ ... آدم بني عرف در آن تعريف و "كالم "حقيقت]

 هبار در تكلم معناي حقيقت و نفي خدا از ما بين معهود معناي به تكلم كريم قرآن در]

 033 ................................................... 474:  ص[ ... است شده اثبات سبحان خداي

 [ ...است خداوند زماني افعال از هدايت و رزق اماته، احيا، خلقت، مانند تعالي خداي تكلم]

 031 ................................................................................................ 481:  ص

 039 .................................... 482:  ص[ ... مجيد قرآن در "قول "لفظ استعمال موارد]

 030 ................. 483:  ص[ ... تكويني موجودات خود از عبارتست تكوينيات در خدا قول]

 اب فرشتگان خود كالم و شيطان و مالئكه با خدا قول و تكوينيات غير در خداوند قول]

 033 ............................................................... 484:  ص[ ... است؟ چگونه يكديگر

 034 . 481:  ص[ ... باشدمي نزديك "كالم "و "قول "معناي به كه قرآن در ديگري الفاظ]

 033 486:  ص[ ... بشري موارد غير در "قول "و "كالم "لفظ استعمال بودن حقيقي بيان]

[ ... است خاص نحوي به( ع) عيسي حضرت باره در القدس روح به تاييد و بينات دادن]

 033 ................................................................................................ 484:  ص

 023 ..................................... 442:  ص[ ... است ظلم و كفر انفاق از كردن پيچي سر]

 باره در رواياتي و( ص) خدا رسول از بعد اختالف وقوع گذشته، آيات ذيل در]) روايتي بحث

 023 ................................................................................ 442:  ص([ ... خدا تكليم

 ص([ ... دخداون بودن متكلم فلسفي بيان و آن مصاديق و كالم حقيقت باره در]) فلسفي بحث

 :446 ........................................................................................................ 020 

 020 ...................................................................................................... اشاره

 بودن حادث يا قديم باره در معتزله و اشاعره اختالف به اشاره و كالم علم تسميه وجه]

 023 ............................................................................... 448:  ص[ ... خدا كالم



 024 .................................... 444:  ص[ ... ندارد اساسي و پايه معتزله و اشاعره نزاع]

 023 ............................................................... 111:  ص[ ... 211 آيه(: 2) البقرة سوره]

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

 023 .................................................................................. 111:  ص...  آيه ترجمه

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

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

 023 ........................................ 112:  ص[ ... قرآني آيات در زندگاني گانه سه اقسام]

 023 ............. 113:  ص[ ... آخرت جاوداني حيات به اشاره و قرآن در دنيا زندگي اوصاف]

 022 ...... 114:  ص[ ... است ناپذير فنا بالذات كه است الوجود واجب حيات حقيقي حيات]

 022 .......................................................................114:  ص[ ... "قيوم "معناي]

 339 118:  ص[ ..... گرددمي منتهي خدا تصرف و تاثير و اذن به طبيعي اسباب و علل تاثير]

 339 . 114:  ص[ ..... تكويني سلبيت با هم و است منطبق زباني شفاعت با هم شفاعت حد]

 ص[ ..... است غايب آنها از آنچه و است حاضر شفيعان با كه آنچه بر تعالي خداي احاطه]

 :131 ..................................................................................................... 333 

[ است خدا در منحصر حيات و عزت و قوت كه چنان هم است خدا از هست چه هر علم،]

 334 ........................................................................................... 132:  ص..... 

 334 ........... 133:  ص[ ..... "... كرسيه وسع "در خداوند كرسي وسعت و كرسي از مراد]

 333 ....................... 134:  ص[ ..... الكرسي آية اهميت و فضيلت در رواياتي] روايتي بحث

 333 ...................................................................................................... اشاره

 333 ...................................................................... 136:  ص[ ..... كرسي از مراد]

 313 ..................................................... 134:  ص[ ..... كرسي با آن نسبت و عرش]

 319 ................................................. 122:  ص[ ..... 217 تا 216 آيات(: 2) البقرة سوره]

 319 ......................................................................................................... اشاره



 319 .............................................................................. 122:  ص.....  آيات ترجمه

 310 ................................................................................. 123:  ص.....  آيات بيان

 310 ...................................................................................................... اشاره

 310 ........................ 123:  ص[ ..... ضاللت و هدايت با دو آن فرق و غي و رشد معناي]

 310 ........................................................ 123:  ص[ ..... دين در اجبار و اكراه نفي]

 313 ................................................ 124:  ص[ ..... نيست اكراه دين در اينكه علت]

 : ص[ ..... نيست اجبار و اكراه و خون و شمشير دين اسالم اينكه بر شريفه آيه داللت]

124 ....................................................................................................... 313 

121:  ص[ ..... است نشده نسخ قتال و جهاد وجوب آيات با "... الدِّينِ فِي إِكْراهَ ال "آيه]

 ............................................................................................................. 314 

 314 ....................................... 126:  ص[ ..... آن استعمال موارد و "طاغوت "معناي]

 313 127:  ص[ ..... بعكس و نور به ظلمت از اخراج و نور و ظلمت از مراد باره در قول چند]

 در نور و ظلمات از مراد باره در روايتي و الدِّينِ فِي إِكْراهَ ال آيه نزول شان در]) روايتي بحث

 313 ...................................................................................... 124:  ص(.[ ..... آيه

 313 ................................................. 133:  ص[ ..... 261 تا 218 آيات(: 2) البقرة سوره]

 312 ......................................................................................................... اشاره

 312 .............................................................................. 132:  ص.....  آيات ترجمه

 312 ................................................................................. 132:  ص.....  آيات بيان

 312 ...................................................................................................... اشاره

 393 ................................ 133:  ص.. [ ....هابت پرستش و هاالنوع رب به اعتقاد منشأ]

 [ .....عوام باطل اعتقادات از استفاده سوء با كامه خود حاكمان و سالطين ربوبيت ادعاي]

 391 ................................................................................................ 134:  ص

 [ .....بوده الوهيت مدعي كه زمان پادشاه نمرود، با السالم عليه ابراهيم مشاجره و محاجه]

 391 ................................................................................................ 131:  ص



 393 ..... 134:  ص[ ..... "داد دولت و ملك( نمرود) او به خدا "جمله باره در توهم يك دفع]

 فكري انحطاط و نمرود هايفريبي عوام با آنها تناسب و( ع) ابراهيم احتجاجات توضيح]

 393 ....................................................................... 143:  ص[ ..... زمان آن مردم

 393 ................................... 143:  ص[ ..... است هدايت از محروميت علت ستمكاري]

 393 . 144:  ص.....  است گمراهي باعث ظلم و هدايت، وسيله احسان كه اين باره در يگفتار

 هدايت اين از ظالم چرا كرده هدايت كمال بسوي را موجودات همه خداوند اينكه با]

 393 ....................................................................... 144:  ص[ ..... است؟ محروم

 303 ......... 146:  ص[ ..... كندمي بروز خودش آثار امري هر از تكويني و اعتباري امور در]

 افرادي بر امر صباحي چند هر ندارد بقايي و ثبات نيز باطل و ندارد تزلزلي و مرگ حق،]

 303 .......................................................................... 146:  ص[ ..... شود مشتبه

 301 .............................................................................. 148:  ص[ ..... آيات بيان]

 301 ...................................................................................................... اشاره

144:  ص[ ..... بحث مورد آيات در هدايت گانه سه مراتب و خدا كردن هدايت بر داللت]

 ............................................................................................................. 309 

 رد و. است بيهوشي "اللَّه فاماته "در موت از مراد اينكه بر مبني مفسرين از بعضي سخن]

 304 ..................................................................................... 113:  ص[ ..... آن

 هب پاسخ و آن جوانب توضيح و كرد زنده سپس و ميراند را او خدا كه پيامبري: ]قصه شرح

 303 ......................................................... 111:  ص[ ..... ميرسد نظر به كه اشكاالتي

 302 .............................................................................. 114:  ص[ ..... آيات بيان]

 302 ...................................................................................................... اشاره

 هن برد پي خود قبلي علم صحت به شدن زنده از بعد شد، زنده مرگ از بعد كه پيامبري]

 333 .................................................. 161:  ص[ ..... كرد پيدا علم و بود جاهل اينكه

. [ ...."الموتي تحيي كيف ارني "مردگان كردن زنده چگونگي از سؤال از( ع) ابراهيم مراد]

 331 ................................................................................................ 163:  ص



 نموده را احيا كيفيت به علم درخواست( ع) ابراهيم اينكه بر مبني مفسرين از برخي گفته]

 339 ....................................................................... 163:  ص[ ..... را آن ديدن نه

 333 ........................ 161:  ص[ ..... آن پنجگانه دالئل به پاسخ و نظريه آن اعتباري بي]

:  ص[ ..... "... بَلي قالَ تُؤْمِنْ؟ لَمْ وَ أَ قالَ ":ابراهيم جواب و( ع) ابراهيم از خداوند سؤال]

173 ....................................................................................................... 333 

[ ..... دندار تصديق و ايمان با منافاتي يقيني عقائد منافي و موهوم نفساني خطورات وجود]

 343 ................................................................................................ 173:  ص

 341 ................... 174:  ص[ ..... ندارد را اثر آن علم كه هست اثري حس و مشاهده در]

 349 ............. 171:  ص[ ..... دارد وجود ابراهيم درخواست به خداوند پاسخ در كه نكاتي]

 پاسخ و تعالي خداي از او درخواست و( ع) ابراهيم محاجه آيات ذيل در]) روايتي بحث

 344 ..................................................................174:  ص...([ .....  او به حق حضرت

 343 ................................................. 184:  ص[ ..... 274 تا 263 آيات(: 2) البقرة سوره]

 343 ......................................................................................................... اشاره

 342 .............................................................................. 181:  ص.....  آيات ترجمه

 333 ................................................................................. 186:  ص.....  آيات بيان

 333 ................................................................. 187:  ص.....  انفاق پيرامون گفتاري

 333 ...................................................................................................... اشاره

 اهداف و علل...  و مسلمين بين برادري ايجاد طبقاتي، فاصله كردن كم ها،ثروت تعديل]

 333 ............................................... 187:  ص[ ..... است انفاق به نسبت شديد تاكيد

 رد كنوني اجتماعي فساد عامل بزرگترين مردم بين در ربا شيوع و انفاق رفتن بين از]

 339 ................................................................... 184:  ص[ ..... است غرب جهان

 330 .................. 143:  ص[ ..... كريم قرآن تمثيالت چگونگي و امثال مورد در توضيحي]

 333 .................. 144:  ص[ ...... خدا رضاي تحصيل قصد به انفاق اجتماعي آثار و فوائد]

 333 ................... 146:  ص[ ..... خدا رضاي كسب قصد بدون انفاق مضرات و سوء آثار]



 آزار و منت با همراه انفاق و صدقه از او، بدي از گذشت و خوش زبان با سائل كردن رد]

 333 ............................................................................ 146:  ص[ ..... است بهتر

:  ص[ ..... است عمل آن در جزا روز و خدا به ايمان نداشتن مستلزم عمل هر در كاري ريا]

147 ....................................................................................................... 333 

 جهو بيان و شده ذكر "نفس تثبيت "معناي در كه وجوهي و "اللَّهِ مَرْضاتِ ابْتِغاءَ "معناي]

 332 ............................................................... 144:  ص[ ..... آن معناي در صحيح

 333 .................... 613:  ص[ ..... اذي و من با توأم انفاق و خالص انفاق تمثيل و تشبيه]

 339 ................................................ 613:  ص[ ..... بشود انفاق بايد كه مالي كيفيت]

 330 614:  ص[ ..... است شيطاني وسوسه دلپسند، و طيب اموال انفاق اثر بر فقر از ترس]

 و جنايت رواج اعراض، تكه نفوس، اتالف خدا، به كفر باعث طيب مال انفاق از داري خود]

 330 .......................................................................... 614:  ص[ ..... است فحشا

 334 .................................................................. 616:  ص[ ..... "حكمت "معناي]

 333 .......618:  ص[ ..... دارد داللت آنها بر "أَنْصارٍ مِنْ لِلظَّالِمِينَ ما وَ "جمله كه نكته چند]

.... [ .نيست پذير توبه و كفاره است الناس حق چون و است كبيره گناهان از انفاق ترك]

 333 ................................................................................................ 614:  ص

 333 ................... 631:  ص[ ..... پنهاني انفاق فضيلت و مزيت و علني انفاق نتايج و آثار]

:  ص.....  [كنندنمي دراز سؤال دست و نمايندنمي فقر به تظاهر ميتوانند كه آنجا تا مؤمنين]

633 ....................................................................................................... 332 

 331 .................................................634:  ص([ ..... انفاق آيات ذيل در]) روايتي بحث

 331 ......... 634:  ص[ ..... دهدمي اجر برابر چند بخواهد كه هر به خداوند اينكه معناي در]

 هر و است اللَّه سبيل في شود انجام خدا براي و باشد خدا رضايت مورد كه عملي هر]

 339 .............................................. 637:  ص[ ..... باشدمي صدقه خدا راه در اينفقه

 334 ............. 621:  ص[ ..... انسان عقل منزلت و اهميت بيان در روايتي و حكمت معناي]

 333 ............. 623:  ص[ ..... گيرند انجام پنهاني مستحبات، و علني، واجبات، است بهتر]



 يهعل علي المؤمنين امير باره در "... أَمْوالَهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ ":آيه اينكه مورد در رواياتي]

 333 ............................................................ 622:  ص ..... [.است شده نازل السالم

 333 ................................................. 621:  ص[ ..... 283 تا 271 آيات(: 2) البقرة سوره]

 333 ......................................................................................................... اشاره

 333 .............................................................................. 621:  ص.....  آيات ترجمه

 332 ................................................626:  ص[ ..... ربا تحريم آيات بررسي] آيات بيان

 332 ...................................................................................................... اشاره

 جامعه بر دين دشمنان حكومت و خواري ربا مانند گناهان از يك هيچ باره در اسالم در]

 323 ................................... 628:  ص[ ..... است نشده تشديد و گيري سخت اسالمي

[ زندگي عقاليي نظام و مستقيم راه از او شدن منحرف و انسان شدن "مخبط "معناي]

 321 ........................................................................................... 624:  ص..... 

 329 .. 631:  ص[ ..... است زندگي صحيح نظام از خارج و مخبط خواري، ربا اينكه توضيح]

[ ..... شريفه آيه در خودشان، سخن از استفاده با خواران ربا عليه بجا و قوي استداللي]

 320 ................................................................................................ 633:  ص

 320 .................................... 633:  ص[ ..... "... الرِّبا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ ":آيه در نكته پنج]

 [ .....دهدمي رخ شيطان مس اثر در هاديوانگي از بعضي اينكه بر دارد داللت شريفه آيه]

 323 ................................................................................................ 632:  ص

632:  ص[ ..... شيطان مس با شدن ديوانه امكان عدم بر مبني مفسرين از بعضي سخن]

 ............................................................................................................. 323 

 ربا الح بيان زده جن به خوار ربا تشبيه اندگفته كه مفسرين از برخي گفته نادرستي]

 324 ....................................................... 634:  ص[ ..... است قيامت روز در خواران

 323 .................................. 631:  ص[ ..... مفسران آن نظر رد در المنار صاحب سخن]

636:  ص[ ..... است شده آيه در كه تشبيهي معناي بيان در المنار صاحب رفتن خطا به]

 ............................................................................................................. 323 



[ ..... "باالرِّ مِثْلُ الْبَيْعُ إِنَّمَا قالُوا ":انخوار ربا سخن در بالعكس، نه ربا، به بيع تشبيه وجه]

 323 ................................................................................................ 637:  ص

634:  ص[ ..... باشدمي مفاسد و مصالح تابع الهي احكام ساير و بيع حليت و ربا حرمت]

 ............................................................................................................. 322 

 است توبه و ايمان از قبل زشت اعمال همه باره در "... رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَهُ فَمَنْ ":جمله]

 433 ............................... 641:  ص[ ..... باشدمي اعصار تمام در مسلمين همه شامل و

 كبيره مرتكب هر جاودانگي ادعاي براي كه معتزله به پاسخ و "عاد من و ":جمله معناي]

 431 ........................................... 643:  ص[ ..... اندكرده استناد جمله اين به آتش در

 نمو را صدقات و كندمي نابود را ربا خدا -الصَّدَقاتِ يُرْبِي وَ الرِّبا اللَّهُ يَمْحَقُ ":جمله معناي]

 431 .................................................................... 642:  ص ..... ["دهدمي زيادت و

 عصر در خواري ربا و شوم آثار و اجتماع و فرد در هازشتي و گناهان آثار بيان در نكته دو]

 439 ................................................................................. 643:  ص[ ..... حاضر

 شده گفته "الصَّدَقاتِ يُرْبِي وَ الرِّبا اللَّهُ يَمْحَقُ ":جمله تفسير در كه قول چند ضعف بيان]

 433 .................................................................................. 646:  ص[ ..... است

 ص[ ..... خوار ربا با رسول و خدا جنگيدن و( ص) رسول و خدا با خوار ربا جنگيدن معناي]

 :648 ..................................................................................................... 434 

 433 ..................... 611:  ص([ ..... ربا به مربوط آيات ذيل در رواياتي شامل]) روايتي بحث

 تاريخچه: به اياشاره با آن اقتصادي و اجتماعي مفاسد و ربا علمي تحليل]) علمي بحث

 419 ........................................... 656 : ص...([ .....  معامالت پول، گذاري، قيمت ملكيت،

[ اآنه در ربوي معامالت و( دينار و درهم) نقره و طال پيرامون غزالي گفتار]) ديگر علمي بحث

 414 .............................................................................................. 663:  ص..... 

 414 ...................................................................................................... اشاره

 413 .............. 664:  ص[ ..... ربا مساله و نقره و طال باره در غزالي نظريات بر اشكاالتي]

 413 ................................................. 666:  ص[ ..... 283 تا 282 آيات(: 2) البقرة سوره]

 413 ......................................................................................................... اشاره



 412 .............................................................................. 667:  ص.....  آيات ترجمه

 412 ... 667:  ص[ ..... رهن و قرض احكام به مربوط شريفه آيه دو توضيح و بيان] آيات بيان

 412 ...................................................................................................... اشاره

 493 .... 668:  ص[ ..... است شده "اللَّهُ يُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا "جمله از كه نادرستي استفاده]

 491 ............................................................. 671:  ص[ ..... 284 آيه(: 2) البقرة سوره]

 491 ......................................................................................................... اشاره

 491 ................................................................................ 671:  ص.....  آيه ترجمه

 491 ................................................................................... 671:  ص.....  آيه بيان
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 3ادامه سوره بقره ... ص : 

 3[ ... ص : 381تا  383(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

مِنْكُمْ ( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ 130)يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
وا وَََّ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُمَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَ

أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُديً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدي وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ ( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي 133خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )
رَ وَ لِتُكْمِلُوا عُسْالْيُسْرَ وَ ال يُرِيدُ بِكُمُ الْمِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ 

 (134الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

 3ترجمه آيات ... ص : 

ايد روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب شده بود شايد با تقوا شويد اي كساني كه ايمان آورده
(130). 

زهايي چند است پس هر كس از شما مريض و يا مسافر باشد بايد ايامي ديگر بجاي آن بگيريد و اما كساني كه به و اين رو
توانند روزه بگيرند عوض روزه براي هر روز يك مسكين طعام دهند و اگر كسي عمل خيري را داوطلبانه هيچ وجه نمي

 .(133خير است اگر بناي عمل كردن داريد )انجام دهد برايش بهتر است و اينكه روزه بگيريد برايتان 
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و آن ايام كوتاه ماه رمضان است كه قرآن در آن نازل شده تا هدايت مردم و بياناتي از هدايت و جدا سازنده حق از باطل 
جاي آن چند روزي از اش بگيرد و هر كس مريض و يا مسافر باشد بباشد پس هر كس اين ماه را درك كرد بايد روزه

ماههاي ديگر بگيرد خدا براي شما آساني و سهولت را خواسته و دشواري نخواسته و منظور اينست كه عده سي روزه ماه را 
 (134تكميل كرده باشيد و خدا را در برابر اينكه هدايتتان كرد تكبير گفته و شايد شكرگزاري كرده باشيد )

 4بيان آيات ... ص : 

 4بياني آيات تشريع روزه ... ص : هاي ويژگي

اند، براي اينكه ظرف )ايام( در ابتداي آيه دوم متعلق به سياق اين سه آيه داللت دارد بر اينكه: اوال هر سه با هم نازل شده
ز ا كلمه )صيام( در آيه اول است و جمله )شَهْرُ رَمَضانَ( در آيه سوم يا خبر است براي مبتدايي حذف شده كه عبارت است

گردد، و تقدير جمله )هي شهر رمضان( است و يا مبتدايي است براي خبري كه حذف شده ضميري كه به كلمه )اياما( بر مي
است و يا بدل از كلمه صيام در جمله )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ( در آيه  "شهر رمضان هو الذي كتب عليكم صيامه "و تقديرش

اي ايام معدوده (شَهْرُ رَمَضانَ( بيان و توضيحي است براي روشن كردن جمله )أَيَّاماً مَعْدُوداتٍاول است، و به هر تقدير جمله )
 .كه روزه در آنها واجب شده

گانه مورد بحث به هم متصل، و نظير كالم واحدي است كه يك غرض را دربر دارد، و پس به دليلي كه ذكر شد آيات سه
 .زه ماه رمضانآن غرض عبارت است از بيان وجوب رو

عني دو چيني براي قسمت ديگر آن است، يو ثانيا داللت دارد بر اينكه قسمتي از گفتار اين سه آيه به منزله توطئه و زمينه
شود كه صاحب كالم، اطمينان ندارد از آيه اول به منزله مقدمه است براي آيه سوم، چون در آيه سوم تكليفي واجب مي

ن سرپيچي نكند، براي اينكه تكليف نامبرده تكليفي است كه بالطبع براي مخاطب، شاق و سنگين اينكه شنونده از اطاعت آ
است، و به اين منظور، دو آيه اول از جمالتي تركيب شده كه هيچ يك از آنها از هدايت ذهن مخاطب به تشريع روزه 

دهد، و به اين وسيله استيحاش و وجه ميرمضان خالي نيست، بلكه در همه آنها به تدريج ذهن شنونده را به سوي آن ت
كند، تا با اشاره به تخفيف و تسهيلي كه در تشريع اين برد، و در نتيجه عالقمند به روزه مياضطراب ذهن او را از بين مي

 .دحكم رعايت شده، و نيز با ذكر فوائد و خير دنيوي و اخروي كه در آن است، حدت و شدت دلخواهي و استكبار او را بشكن

، مساله وجوب روزه بر مسلمانان را خاطرنشان "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ":و بهمين جهت بعد از آنكه در جمله
يد، و آن نو فهمانيد كه شما مسلمانان نبايد از تشريع روزه وحشت ك "كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "كرد، بالفاصله فرمود:

 را گران بشماريد، چون اين 
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لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(، يعني عالوه بر اينكه ) .حكم منحصر به شما نبوده، بلكه حكمي است كه در امتهاي سابق نيز تشريع شده بود
ورديد، و آن، عبارت است از تقوا، و عالوه بر اي را دارد كه شما به اميد رسيدن به آن ايمان آعمل به اين دستور، همان فائده

اين، اين عمل كه گفتيم در آن، اميد تقوا براي شما هست، هم چنان كه براي امتهاي قبل از شما بود، عملي نيست كه 
اماً أَيَّشود، )تمامي اوقات شما را و حتي بيشتر اوقاتتان را بگيرد، بلكه عملي است كه در ايامي قليل و معدود انجام مي

آمدن كلمه )اياما( داللت بر ناچيزي ايام دارد، و در اينكه ايام را به وصف معدود  (مَعْدُوداتٍ( آري نكره )و بدون الف و الم



وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ  "توصيف كرد، خود اشعاري است به اهميت نداشتن آن، هم چنان كه همين توصيف در آيه:
 .فهماند كه يوسف َ را به چند درهم ناچيز فروختنديم «1» "مَعْدُودَةٍ

اينگونه  ايم، وفرسا است كردهعالوه بر اينكه ما در تشريع اين حكم رعايت اشخاصي را هم كه اين تكليف برايشان طاقت
 .ك مسكينافراد بايد به جاي روزه فديه بدهند، آنهم فديه مختصري كه همه بتوانند بدهند، و آن عبارت است از طعام ي

و وقتي اين عمل هم خير شما را دربر دارد، و هم تا  "فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ -تا جمله -فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ "
جايي كه ممكن بوده رعايت آساني آن شده خير شما در اين است كه بطوَ و رغبت خود روزه را بياوريد، و بدون كراهت و 

براي اينكه عمل نيك را بطوَ و رغبت انجام دادن بهتر  "فَمَنْ تَطَوَََّ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ "پروا انجامش دهيد،و بي سنگيني
 .است، از اينكه به كراهت انجام دهند

 :فرمايدبنا بر آنچه گفته شد زمينه گفتار در دو آيه اول مقدمه است براي آيه سوم كه مي

ري كه اي است خبدر آيه اول جمله "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ "الخ، و بنا بر اين پس جمله: "نْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُفَمَنْ شَهِدَ مِ "
يا أَيُّهَا  "خواهد از تحقق چنين تكليفي خبر دهد، نه اينكه در همين جمله تكليف كرده باشد، آن طور كه در آيه شريفه:مي

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ  "و آيه« 9» "عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلي الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
 تكليف كرده چون هر چند در هر سه آيه تعبير به )كُتِبَ عَلَيْكُمُ( آمده، ليكن بين« 0» "وَ الْأَقْرَبِينَ

__________________________________________________ 

 "93سوره يوسف آيه  "و او را )يوسف را( به بهاي ناچيزي، درهمي چند فروختند. (1)

 "133سوره بقره آيه  "ايد براي شما در باره كشتگان قصاص مقرر شد.اي كساني كه ايمان آورده (2)

را رسد اگر مالي بجاي گذارد براي پدر و مادر و خويشاوندان وصيت بر شما مقرر شد هنگامي كه مرگ يكي از شما ف (3)
 "133سوره بقره آيه  "كند.
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 در آيه مورد بحث -در آيه سوم، و بين مساله صيام -و وصيت به والدين و اقرباء -در آيه دوم -قصاص در مورد كشتگان
جويي امري است كه دلهاي صاحبان خون مري است سازگار با حس انتقامفرق است، و آن اين است كه قصاص در قتلي ا

توانند قاتل عزيز و پاره تن خود را زنده و سالم ببينند، و تشنه آن است، صاحبان خون به حكم غريزه و طبيعت نمي
و سفارش  ين وصيتتوانند اين معنا را تحمل كنند كه نسبت به جنايتي كه به ايشان شده بي اعتنايي شود، و همچننمي

خواهد بوسيله مرگ والدين و خويشان كه مطابق با حس ترحم و شفقت و رأفت به ارحام است، آنهم در هنگامي كه مي
 .براي هميشه از آنان جدا شود

پس قصاص و وصيت دو حكم مقبول بطبع، و موافق با مقتضاي طبيعت آدمي است، و انشاء آن احتياج به مقدمه و 
ش، ترين تمايالتارد، به خالف حكم روزه كه عبارت است از محروميت نفوس از بزرگترين مشتهيات، و مهمچيني ندزمينه

يعني خوردن و نوشيدن و جماَ، كه چون محروميت از آنها ثقيل بر طبع و مصيبتي براي نفس آدمي است. در توجيه 
ينكه عموم مردمند و بيشتر مردم عوام و پيرو با در نظر گرفتن ا -حكمش ناگزير از اين است كه قبال براي شنوندگان

مند بدان سازد، تا تشنه پذيرش آن شوند، بدين جهت است كه گفتيم اي بچيند، و دلهاشان را عالقهمقدمه -مشتهيات نفسند
 :الخ و آيه "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ "آيه:

يْكُمُ كُتِبَ عَلَ "چيني ندارد، به خالف آيه:انشاء حكم است، و حاجتي به زمينه الخ، "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ "
 .شوددهد از اينكه بعدها چنين حكمي انشاء ميتا آخر دو آيه كه مشتمل بر هفت فقره است و خبر مي "الصِّيامُ



 6يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... ص :  "علت تعبير به

ايد( به منظور توجه دادن مردم به صفت ايمانشان است، و اينگونه خطاب )اي كساني كه ايمان آورده "مَنُوا ...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آ
اي مردم( ليكن خواست بفهماند با توجه به اينكه داراي ايمانيد بايد هر حكمي را كه از ناحيه پروردگارتان ) :فرمودگرنه مي

 .ات، و ناسازگار با عادات شما باشدآيد بپذيريد، هر چند كه بر خالف مشتهيمي

در اينجا ممكن است بپرسي: علت اين تعبير در آيه مورد بحث روشن شد ليكن اين معنا روشن نشد كه چرا همين تعبير در 
علتش اين است كه حكم قصاص هر چند مطابق  :گوئيمابتداي آيه قصاص آمده، ولي در آيه وصيت نيامده؟ در پاسخ مي

دادند، و دمي است ليكن در عصر نزول آيه، مسيحيان با آن مخالف بودند، و آنها عفو را بر قصاص ترجيح ميميل و طبيعت آ
لذا الزم بود در توجيه حكم قصاص در ميان ملت اسالم، ايمان ملت خاطرنشان گردد و گفته شود ايمان شما شما را محكوم 

گران مخالف آن باشند، و در آيه وصيت چون چنين مخالفتي در كار كند به اينكه احكام الهي را بپذيريد، هر چند كه ديمي
  .نبود، آن آيه به خطاب )يا ايها الذين آمنوا( آغاز نشد
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شود از مي هكلمه كتابت معنايش معروف است، ليكن گاهي كناي "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ  "واجب شدن عملي، و يا تصميم بر عملي و يا قضاي حتمي كه بر چيزي رانده شده، كه در آيه:

كنايه از عزيمت و قضاء حتمي است و در « 9» "وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ "كنايه از قضاء حتمي، و در آيه:« 1» "رُسُلِي
 .كنايه از وجوب و وضع قانون و جعل حكم قطعي است« 0» "وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ "آيه

 7در آيه شريفه ... ص :  "الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "و منظور از "صوم "و "صيام "معناي لغوي

خودداري از عمل است، مثال صوم از خوردن، و صوم از نوشيدن، و و كلمه )صيام( و كلمه )صوم( در لغت مصدر، و به معناي 
از جماَ و از سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن به معناي خودداري از آنها است، و چه بسا در معناي آن اين قيد را اضافه 

 .آن را داشته باشد كرده باشند، كه به معناي خودداري از خصوص كارهايي است كه دل آدمي مشتاق آن باشد، و اشتهاي

معناي صوم در اصل لغت خودداري از خصوص چنين كارهايي بوده، و ليكن بعدها در شرَ در  :صاحب اين گفتار گفته
خصوص خودداري از كارهاي معيني استعمال شده، و آن هم خودداري از طلوَ فجر تا مغرب و توأم با نيت است و منظور 

امتهاي گذشته و قبل از ظهور اسالم است، امتهاي انبياء قبل، چون امت موسي و عيسي و غير ايشان  "الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "از
 .است

 "خورد معهود همين معنا است، البته اين به آن معنا نيست كه جملهچون هر جا كه در قرآن كريم اين كلمه به چشم مي
خواهد بفرمايد: تمامي تك تك امتها روزه ق از حيث اشخاص است و ميدر مقام اطال "كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اند و نيز به آن معنا نيست كه بفهماند روزه اسالم شبيه روزه امتهاي پيشين است، پس آيه شريفه نه داللت بر اين داشته
امتها مانند روزه ما مسلمانان در  اند، و نه داللت دارد بر اينكه روزه همهدارد كه تمامي امتها بدون استثناء روزه داشته

خصوص رمضان و از ساعت فالن تا ساعت فالن و داراي همه خصوصيات روزه ما بوده، بلكه تنها در اين مقام است كه 
 .انداصل روزه و خودداري را در امتهاي پيشين اثبات كند، و بفرمايد: امتهاي پيشين هم روزه داشته

 7بيان فلسفه و حكمت عمده روزه در اسالم ... ص :  روزه در اديان و اقوام ديگر، و



 و مراد از جمله: )الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ( الخ امتهاي گذشته داراي ملت و دين است البته
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 "91سوره مجادله آيه  "خدا قضاء رانده كه من و رسوالنم غلبه خواهيم كرد. (1)

 "19سوره يس آيه  "نويسيم آنچه از پيش فرستادند، و آنچه اثر كه از دنبال دارند.مي (2)

و بر ايشان )بني اسرائيل( نوشتيم كه شخص در مقابل شخص است )يعني اگر كسي ديگري را كشت اولياء مقتول حق  (3)
 "34سوره مائده آيه  "دارند قاتل را بكشند و جان او برابر مقتول است.(
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همانطور كه گفتيم نه همه آنها، و قرآن كريم معين نكرده كه اين امتها كدامند، چيزي كه هست از ظاهر جمله: )كَما كُتِبَ( 
اند، و از تورات و انجيل موجود در دست يهود و اند كه روزه داشتهآيد كه امتهاي نامبرده اهل ملت و دين بودهالخ بر مي

شود، تنها در اين دو كتاب فرازهايي است كه روزه ا هيچ دليلي كه داللت كند بر وجوب روزه بر اين دو ملت ديده نمينصار
بينيم كه تا عصر حاضر در سال چند روز به اشكالي شمارد. و اما خود يهود و نصارا را ميكند، و آن را عظيم ميرا مدح مي

 .كنندت و يا از شير و يا از مطلق خوردن و نوشيدن خودداري ميگيرند، يا از خوردن گوشمختلف روزه مي

 .و نيز در قرآن كريم داستان روزه زكريا و قصه روزه مريم از سخن گفتن آمده است

و در غير قرآن مساله روزه از اقوام بي دين نيز نقل شده، هم چنان كه از مصريان قديم و يونانيان و روميان قديم و حتي 
توان گفت عبادت و وسيله اي داشته و دارند، بلكه ميدي تا به امروز نقل شده، كه هر يك براي خود روزههاي هنوثني

 .كند، كه بحثش خواهد آمد ان شاء اللَّهتقرب بودن روزه از اموري است كه فطرت آدمي به آن حكم مي

صارا و يا انبياي سابق است، كه بر طبق هر يك از اين دو قول اند كه مراد از جمله )الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ( يهود و نو بعضي گفته
 .رواياتي هم آمده، ولي رواياتي است كه خالي از ضعف نيست

 "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "

 8روزه در اديان و اقوام ديگر و بيان فلسفه و حكمت عمده روزه در اسالم ... ص : 

شدند به منظور و ارضاي آلهه خود و در هنگامي كه جرمي مرتكب مي ها )همانطور كه اشاره شد( به منظور تقربوثني
گرفتند، و همچنين وقتي حاجتي داشتند به منظور برآمدنش دست به اين عبادت خاموش كردن فوران خشم خدايان روزه مي

ت آورده تا معبود هم حاجر ميزدند و اين قسم روزه در حقيقت معامله و مبادله بوده، عابد با روزه گرفتن احتياج معبود را بمي
 .آورده، تا اين هم رضايت او را حاصل كندعابد را برآورد، و يا او رضايت اين را به دست مي

ولي در اسالم روزه معامله و مبادله نيست، براي اينكه خداي عز و جل بزرگتر از آن است كه در حقش فقر و احتياج و يا تاثر 
آنكه خداي سبحان بري از هر نقص است، پس هر اثر خوبي كه عبادتها داشته باشد، حال  و اذيت تصور شود، و سخن كوتاه

شود، نه خداي تعالي و تقدس، هم چنان كه اثر سوء گناهان نيز هر چه باشد به هر عبادتي كه باشد تنها عايد خود عبد مي
 اين معنايي است كه قرآن «1» "وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهاإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ  "گرددخود بندگان برمي
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 "3سوره اسراء آيه  "ايد.ايد، و اگر بدي كنيد نيز به خود كردهاگر نيكي كنيد به خود نيكي كرده (1)
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گرداند انساني كه جز فقر و احتياج ها را به انسان بر ميكند، و آثار اطاعتها و نافرمانيكريم در تعليماتش بدان اشاره مي



 .«1» "يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ "فرمايد:اش ميچيزي ندارد، و باز قرآن در باره

وا فرمايد: فائده روزه تقعت به انسان را در جمله: )لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( بيان كرده، ميو در خصوص روزه، همين برگشتن آثار اطا
شود، و فائده داشتن تقوا مطلبي است كه احدي در آن شك ندارد، چون است، و آن خود سودي است كه عايد خود شما مي

لم طهارت و رفعت متصل شود، و به مقام بلند كمال كند، كه اگر بخواهد به عاهر انساني به فطرت خود اين معنا را درك مي
و روحانيت ارتقاء يابد، اولين چيزي كه الزم است بدان ملتزم شود اين است كه از افسار گسيختگي خود جلوگيري كند، و 

 اهاي جسمي و شهوات بدني نباشد، و خود را بزرگتر از آن بداند كه زندگي مادي ربدون هيچ قيد و شرطي سرگرم لذت
 .هدف بپندارد، و سخن كوتاه آنكه از هر چيزي كه او را از پروردگار تبارك و تعالي مشغول سازد بپرهيزد

 ترينترين راه و مؤثرترين رژيم معنوي و عموميآيد، و نزديكو اين تقوا تنها از راه روزه و خودداري از شهوات بدست مي
مند شوند، و نيز هم اهل آخرت از آن رژيم سود ببرد، و هم ن بهرهآن بطوري كه همه مردم در همه اعصار بتوانند از آ

بارگان اهل دنيا، عبارت است از خودداري از شهوتي كه همه مردم در همه اعصار مبتالي بدانند، و آن عبارت است از شكم
د، رزش را تمرين نماينشهوت شكم از خوردن و آشاميدن، و شهوت جنسي كه اگر مدتي از اين سه چيز پرهيز كنند، و اين و

برابر  شوند، آن وقت درگيرد و نيز به تدريج بر اراده خود مسلط ميداري از گناهان در آنان قوت ميبه تدريج نيروي خويشتن
گردند، چون پر واضح است كسي دهند، و نيز در تقرب به خداي سبحان دچار سستي نميهر گناهي عنان اختيار از كف نمي

كند، قهرا در اجابت عوتش به اجتناب از خوردن و نوشيدن و عمل جنسي كه امري مباح است اجابت ميكه خدا را در د
 .(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) :تر خواهد بود، اين است معناي آنكه فرمودها شنواتر، و مطيعدعوت به اجتناب از گناهان و نافرماني

متعلق  (بنا بر ظرفيت و به تقدير كلمه )في( است، و اين ظرف )در ايامي معدود ايام()منصوب آمدن كلمه  "أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ "
است به كلمه )صيام(، و ما در سابق هم گفتيم كه نكره آمدن ايام و اتصاف آن به صفت )معدودات( براي اين است كه 

ن دل و جرأت دهد، و از آنجا كه ما بفهماند تكليف نامبرده ناچيز و بدون مشقت است، تا به اين وسيله مكلف را در انجام آ
 در سابق
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 [...] "14سوره فاطر آيه  "نياز است.هان اي مردم شما همان محتاجان به خدائيد، و خدا همانا بي (1)
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 .الخ بيان ايام است، قهرا مراد از ايام معدودات همان ماه رمضان خواهد بود "فِيهِ الْقُرْآنُشَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ  "گفتيم آيه

 31و رد آن ... ص :  "اياما معدودات "گفتار بعضي از مفسرين عامه در باره

بعضي ديگر اند: كه مراد از ايام معدودات روزه مستحبي سه روز در هر ماه و روز عاشورا است، و بعضي از مفسرين گفته
اند: ايام البيض يعني سيزده و چهارده و پانزدهم هر ماه، و نيز روزه عاشوراء است، كه مسلمانان و رسول خدا ص در اين گفته

خ سهاي چند روز نامبرده نالخ نازل شد، و روزه "شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ "گرفتند، آن گاه آيه شريفهايام روزه مي
 .گرديد، و براي هميشه روزه رمضان واجب گشت

اند، رواياتي كه صرفنظر صاحبان اين دو قول هر كدام به يك دسته روايات وارده از طرق اهل سنت و جماعت تمسك كرده
 .از سند، در بين خود تعارض دارند، و بهمين جهت قابل اعتماد نيستند

 .دو چيز است كنداي كه ضعف اين قول را روشن ميدليل عمده

اند يك عبادت عمومي و همگاني است، و اگر منظور از آيه شريفه مورد بحث اول اينكه: روزه همانطور كه ديگران هم گفته



دليل نسخ  آمد و بهمينكرد، و ديگر اختالفي در ثبوتش پديد نميآن بوده باشد كه اينان گفتند، قطعا تاريخ آن را ضبط مي
 .بينيم كه اينطور نيست، و در هر دو قسمت اختالف شديد هستكرد و ميكسي در آن اختالف نميشد و آن نيز ثابت مي

عالوه بر اينكه ملحق شدن عاشورا به سه روز در هر ماه و وجوب يا استحباب روزه آن بعنوان يك عيد از اعياد اسالمي از 
دين جهت ابداَ كردند كه در آن روز در واقعه كربال ذريه هايي است كه بني اميه )لعنهم اللَّه( آن را ابداَ كردند، ببدعت

رسول خدا ص و اهل بيت او را از بين بردند، مردانشان را كشتند و زنان و ذراري ايشان را به اسارت برده اموالشان را غارت 
كردند تا از روزه گرفتن  كردند، و از خوشحالي و مسرت آن روز را مبارك شمرده، براي خود عيد گرفتند، و روزه آن را تشريع

 .آن روز بركت بگيرند

و باز بهمين منظور براي روزه آن روز فضائلي جعل كردند، و بركاتي تراشيدند، و احاديثي )به اين مضمون كه عاشورا يكي از 
وسي و اي است كه حتي مشركين جاهليت و يهود و نصارا هم از زمان بعثت ماعياد اسالمي است، و بلكه از اعياد عامه

دارند( جعل كردند، در حالي كه هيچ يك از اين مضامين درست نيست، نه يهود عاشورا را عيد عيسي آن را پاس مي
دانسته و نه نصارا، و نه مردم جاهليت و نه اسالم، چون عاشورا نه يك روز ملي بوده تا نظير نوروز و مهرگان عيد ملي و مي

 اي از قبيل فتح و پيروزي براي ملت اسالم اتفاق نيفتاده، تا نظير مبعث و هقومي بشود، و نيز در آن روز هيچ واقع
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ميالد رسول خدا ص روزي تاريخي براي اسالم باشد، و هيچ جهت ديني هم ندارد تا نظير فطر و قربان عيدي ديني باشد، 
 .ند عزتي است بدون جهتاپس عزت و احترامي كه بني اميه براي عاشورا درست كرده

دليل دوم: بر ضعف اين قول اين است كه آيه سوم از آيات مورد بحث يعني آيه: )شَهْرُ رَمَضانَ( الخ سياقي دارد كه با نازل 
هاي قبل باشد: چون ظاهر سياق اين است كه جمله )شَهْرُ رَمَضانَ( خبر سازد، تا ناسخ آيهشدنش جداي از دو آيه ديگر نمي

راي مبتدايي كه حذف شده، و يا مبتدايي باشد براي خبري كه حذف شده، كه توضيحش گذشت در نتيجه بياني باشد ب
خواهد بود براي جمله: )أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ( و با در نظر گرفتن اين معنا هر سه آيه كالم واحدي خواهد بود، كه غرض واحدي را 

 .روزه ماه رمضانكند، و آن عبارت است از واجب بودن دنبال مي

فه اي است كه آيه شريخبر آن باشد، هر چند نظريه "الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ "و اما اينكه كلمه )شَهْرُ رَمَضانَ( مبتداء و جمله:
ن را آكند، و بنا بر آن، آيه شريفه صالحيت آن را دارد كه به تنهايي نازل شده باشد، ليكن صالحيت را مستقل از ما قبل مي

ندارد كه ناسخ آيه قبلش باشد، براي اينكه ميان ناسخ و منسوخ بايد منافاتي باشد، و ميان اين آيه و آيه قبلش هيچ منافاتي 
 .نيست، تا اين ناسخ آن باشد با اينكه گفتيم در نسخ بايد منافات و تبايني در بين باشد

اماً اند بگويند آيه دوم يعني آيه: )أَيَّآيد كه خواستهان بر ميتر از اين قول، گفتار جمعي ديگر است، كه از كلماتشضعيف
بود،  بمَعْدُوداتٍ( الخ ناسخ آيه اول، يعني آيه: )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ( است، به اين بيان كه قبل از اسالم روزه بر نصارا نيز واج

قرار گرفت، آن گاه خداي تعالي براي مسلمين روزه رمضان ولي نصارا در آن كم و زياد كردند، تا باآلخره بر عدد پنجاه روز 
را تشريع كرد، پس رسول خدا ص و مسلمانان در صدر اسالم و قبل از تشريع روزه رمضان همان روزه پنجاه روز مسيحيان 

يه دوم ريد، ولي آفرمايد شما مسلمانان نيز همان روزه مسيحيان را بگيگرفتند، و آيه اول هم همين را تشريع كرده، ميرا مي
 .وقتي نازل شد حكم آيه اول را نسخ كرد، چون فرمود روزه در چند روز معيني واجب است

تر بودن اين قول از قول قبلي اين است كه همه ايرادهايي كه به وجه قبلي وارد بود بر آن وارد است، عالوه بر و وجه ضعيف
تمم بودن سومي براي دومي است، و نيز رواياتي كه اين قائل قول خود تر از ماينكه متمم بودن آيه دومي براي اولي روشن

 .تر از مخالفت روايات قول اول با آيه استرا مستند به آنها كرده جعلي بودن و مخالفتش با قرآن و با سياق آيه روشن



فهماند كه مطلب آيه نتيجه و فرَ آيه فاء در ابتداء آيه مي حرف "فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "
  :فرمودقبل است، كه مي
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روزه بر شما واجب شده، و نيز عدد معيني  :شودالخ، و نيز )أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ( الخ، و معناي مجموَ آن چنين مي (كُتِبَ عَلَيْكُمُ)
شود، پس اگر در ايام رمضان شود، از عدد آن نيز صرفنظر نمينطور كه از اصل روزه رفع يد نميدر آن رعايت شده، و هما

اي چون مرض و سفر پيش آيد كه حكم وجوب روزه را در آن ايام معدوده يعني ايام رمضان بردارد از اين ايام معدوده عارضه
وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ( )، و اين همان حقيقتي است كه آيه سوم شود، و بايد به همان عدد در ساير روزها روزه گرفتصرفنظر نمي

الخ متعرض است، پس جمله: )أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ( الخ همانطور كه به بيان گذشته معناي تحقير و ناچيز بودن ايام را افاده 
 .حكم روزه ماخوذ شده استكند، كه همين عدد ناچيز ركني است كه در غرض و كند، اين معنا را هم افاده ميمي

ر( گرفته شده، كه به معناي كشف  -ف -كلمه )مرض( به معناي خالف صحت و سالمتي است و كلمه )سفر( از ماده )س
د، و شواش منكشف و ظاهر ميخوانند كه مسافر براي بيرون شدن از وطن از خانهاست و گويا سفر را از اين جهت سفر مي

اش عَلي سَفَرٍ( و مانند كلمه )مريضا( نفرمود )مسافرا(، براي اشاره به اين معنا بوده كه آن مسافري روزهگويا اينكه فرمود: )أَوْ 
شود كه در حال حاضر مسافر باشد، نه در گذشته، )مثل كسي كه در سفر ده روز در محلي اقامت كرده است، كه شكسته مي

از ظهر  خواهد بعداش صحيح است( و نه در آينده )مثل كسي كه ميچنين كسي قبال مسافر بوده، و فعال مقيم است، و روزه
 .(حركت كند كه چنين كسي روزه آن روزش صحيح است

 32روزه بر مسافر و مريض حرام است، نه مباح ... ص : 

، استفاده الخ "دَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِ "اند: از آيه:بيشتر دانشمندان و علماي اهل سنت گفته
روزه  توانندتواند روزه نگيرد، نه اينكه روزه گرفتن برايش حرام است، پس مريض و مسافر، هم ميشود كه مسافر ميمي

 .بگيرند، و هم اينكه افطار نموده به همان عدد از روزهاي ديگر سال روزه بگيرند

يم ظاهر جمله: )فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( )كسي كه مريض و مسافر باشد بايد چند روزي ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا گفت
آيد كه مريض و مسافر نبايد در رمضان در ايام ديگر سال روزه بگيرد( عزيمت است، نه رخصت، يعني از ظاهر آن بر مي

جمعي از صحابه از قبيل عبد الرحمن بن عوف، و عمر  روزه بگيرند، و اين معنا از ائمه اهل بيت َ نيز روايت شده، و مذهب
بن خطاب، و عبد اللَّه بن عمر، و ابي هريرة، و عروة بن زبير، نيز همين است، پس جمله نامبرده حجتي است عليه علماي 

 .نامبرده از اهل سنت

عدة من يضا او علي سفر فافطر ففمن كان مر "اند، تقديرشايشان براي توجيه نظريه خود چيزي در آيه تقدير گرفته گفته
است، يعني هر كس مريض يا مسافر باشد، و به همين جهت افطار كرده باشد به همان عدد از روزهاي ديگر روزه  "ايام اخر
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اي سخن است، )وقتي گويندهاند تقدير گرفتن خالف ظاهر و اين تقدير دو اشكال دارد، اول اينكه اصوال همانطوري كه گفته
گذارد( مگر آنكه به آورد، و چيزي را نگفته نميگويد تمامي كلماتي كه در افاده منظورش دخالت دارد در كالم خود ميمي

فهمد اي كه در كالمش هست يك كلمه را حذف كند، چون يقين دارد خواننده يا شنونده با وجود آن قرينه مياتكاء قرينه
 .زندحذف شده است و اما بدون قرينه دست به چنين حذفي نمي كه فالن كلمه

اشكال دوم اينكه: به فرضي كه تسليم شويم و قبول كنيم كه كلمه )فافطر( در آيه حذف شده، تازه اين كالم هم داللتي بر 



، "مي ديگر روزه بگيردو هر كس مريض يا مسافر باشد، و افطار كرده باشد در ايا "اي از عبارترخصت ندارد، )كدام شنونده
، در اين "فمن كان مريضا او علي سفر فافطر "فهمد روزه در سفر و مرض جايز است؟( آري نهايت چيزي كه از عبارتمي

شود، اين است كه افطارش گناه نبوده چون جايز بوده، مقام )كه به گفته ساير مفسرين نيز مقام تشريع است( استفاده مي
سازد، و اما اينكه به معناي عم از وجوب و استحباب و اباحه، جوازي كه با وجوب و استحباب و اباحه ميالبته جواز به معناي ا

كند، چون سومي يعني الزامي نبودن افطار باشد به هيچ وجه لفظ آيه بر آن داللت ندارد، بلكه باز هم بر خالف آن داللت مي
 .كند، و اين خود روشن استنچه بايد بيان كند كوتاهي نميقانونگذار حكيم در مقام تشريع خود، هرگز در بيان آ

اند به كلمه )يطيقون( از مصدر اطاقه است، و اطاقه همانطور كه بعضي گفته "وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ "
ده آن قدر دشوار باشد، كه همه نيروي معناي به كار بستن تمامي قدرت در عمل است كه الزمه آن اين است كه عمل نامبر

اين است كه هر كس روزه برايش مشقت  "وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ "انسان در انجامش مصرف شود، در نتيجه معناي جمله
داشته باشد، و كلمه )فديه( به معناي بدل و عوض است و در اينجا به معناي عوض مالي است، كه همان طعام مسكين 

خورد، و اي كه گاهي ميخورد، البته نه آن غذاي سادهير كردن يك مسكين گرسنه است از غذايي كه خود انسان مييعني س
كند، و حكم اين فديه نيز مانند خورد، بلكه از غذاي متوسطي كه غالبا استفاده مينه آن غذاي لذيذي كه باز گاه گاه مي

د، نه رسانبير )وَ عَلَي الَّذِينَ( تعبيري است كه وجوب تعييني را ميحكم قضاي روزه مريض و مسافر واجب است، چون تع
 .تخييري و نه رخصت را

 33بيان عدم وقوع نسخ در آيات روزه و رد قائلين به وقوع نسخ در اين آيات ... ص : 

ردم ر اول، همه مرسانده و سپس نسخ شده چون خداي سبحان داند جمله نامبرده نيز رخصت را ميبعضي از مفسرين گفته
توانند روزه بگيرند مخير كرد بين روزه گرفتن و كفاره دادن از هر روز به طعام يك مسكين، چون مردم در آن ايام را كه مي

نسخ الخ  "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "عادت به روزه نداشتند، بعدها كه رفته رفته عادت كردند، اين آيه به وسيله آيه:
 .شد
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اند: تنها نسبت به اشخاص توانا نسخ شد و قرار شد حتما روزه بگيرند، و اما مثل پير زن بعضي ديگر از همين مفسرين گفته
 .و پير مرد سالخورده و زن حامله و زن بچه شيرده آيه نسخ نشد، و حكم جواز افطار و فديه دادن باقي ماند

گانه م اينگونه تفسيرها بازي كردن با قرآن و پاره پاره كردن آيات آن است، و اگر خواننده عزيز در آيات سهو به جان خود
كند، و يك سياق متصل و جمالتي به هم پيوسته و مورد بحث دقت كند خواهد ديد كه هر سه يك غرض را دنبال مي

نظريه اين مفسرين تطبيق دهد، خواهد ديد كه ديگر آن سياق  بياني روشن دارد، آن گاه اگر اين كالم واحد و پيوسته را با
 :گويدكند، يك جا ميپيوسته را ندارد، جمالتش با يكديگر متنافي است، اولش آخرش را نقض مي

نموده به ر توانند افطاتوانند روزه بگيرند ميگويد آنهايي كه ميكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ( روزه بر شما واجب شده، دنبالش مي)
گويد: روزه بر همه شما واجب است تا حكم آخري ناسخ حكم فديه نسبت به خصوص جاي آن طعام دهند، و در آخر مي

قادران باشد، و حكم فديه نسبت به غير قادران به حال خود باقي بماند، با اينكه در آيه شريفه بنا بر اين تصوير حكم غير 
 .قادرين اصال بيان نشده است

كه كسي بگويد كلمه )يطيقونه( قبل از نسخ شدن به معناي قدرت داشتن است، و بعد از نسخ به معناي قدرت مگر اين
 .پايه استنداشتن، و اين پيدا است كه چقدر بي



بَ تِالخ كه در وسط آيات قرار گرفته ناسخ جمله: )كُ "وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ "و سخن كوتاه اينكه بنا بر اين بايد جمله:
 آيد كه چرا بدون هيچ علتي حكم ناسخعَلَيْكُمُ الصِّيامُ( در اول آيات باشد، كه با آن تنافي دارد، آن وقت اين سؤال پيش مي

 .را مقيد به كساني كرده كه توانايي ندارند

ر ناسخ حكم كساني باشد كه قادر ب تنها "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "و نيز الزمه اين تفسير اين است كه جمله:
شود و هم عاجز را، عالوه اند، نه آنهايي كه از روزه عاجزند با اينكه ظاهر عبارت ناسخ مطلق است، هم قادر را شامل ميروزه

بر اينكه اصال منسوخ شامل حكم عاجز نبود، تا ناسخ بخواهد آن حكم را براي عاجز باقي بدارد، و اين تالي فاسدها 
 .ترين تالي فاسدهايندشفاح

هاي ديگري كه در باره اين سه آيه ذكر حال اگر عالوه بر نسخهايي كه از آقايان براي تو خواننده عزيز نقل كرديم، نسخ
اند جمله: )شَهْرُ رَمَضانَ( ناسخ ها اين است كه گفتهاند اضافه كني، آن وقت تفسيري عجيب خواهي ديد، و آن نسخكرده

 .كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ( است)اماً مَعْدُوداتٍ( الخ است، و جمله )أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ( هم ناسخ جمله جمله: )أَيَّ

 14، ص: 9اند بشماريم، تا ترجمه الميزان، جهايي را كه آقايان در سه آيه قرآن قائل شدهبد نيست دوباره نسخ)

 :تر بشودبازيگري با كالم خدا بر ايمان روشن

 .جمله:)وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ( الخ ناسخ جمله: )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ( است -1

 .جمله:)فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ( ناسخ حكم )وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ( است -2

 .جمله:)شَهْرُ رَمَضانَ( ناسخ جمله )أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ( است -3

 (جمله:)أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ( الخ ناسخ )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ( است. )مترجم -4

 31و موارد استعمال آن ... ص :  "تطوع "معناي كلمه

َ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ " و به َ( است. و معناي طوَ مقابل معناي كراهت است، و يا بگ -و -كلمه تطوَ از ماده )ط "فَمَنْ تَطَوََّ
 رود و به صورتاين معنا است كه انسان كاري را به رضا و رغبت خود انجام دهد، آن گاه همين طوَ وقتي به باب تفعل مي

شود پس تطوَ به معناي اين است كه انسان خودش داوطلبانه آيد. معناي داوطلب بودن هم بر آن اضافه ميتطوَ در مي
، بدون اينكه در انجام آن كراهتي داشته باشد، و اظهار ناراحتي و گرانباري كاري را انجام دهد كه اطاعت خدا هم هست

 .و چه غير الزامي و مستحبّ .كند، حال چه اينكه آن عمل الزامي و واجب باشد

طالحي شود يك اصبينيم كه فعال در خصوص افعال مستحبّ استعمال مياين معناي اصلي كلمه تطوَ بوده، پس اگر مي
بعد از نزول قرآن در بين مسلمانان رائج گشته، و منشاش هم اين بوده كه معموال عمل نيكي كه يك  است جديد، كه

دهد عمل مستحبّ است، و اما عمل واجب هر چه هم كه بطوَ و رغبت انجام شود باز بويي از مسلمان داوطلبانه انجام مي
 .اكراه و اجبار در آن هست

 -و -اش )طاند داللتي بر خصوص استحباب ندارد، نه مادهور كه ديگران هم گفتهو سخن كوتاه آنكه كلمه )تطوَ( همانط
ه از كند كتوان گفت حرف )فاء( كه در آغاز جمله آمده جمله را فرَ و نتيجه معنايي ميتفعل(، در نتيجه مي)َ( و نه هياتش 

شود: روزه بر شما واجب شده است، و در آن اين مي -و خدا داناتر است -شد، و معناي مجموَ كالمكالم سابق استفاده مي
با  شويد كه قبل از شما بودند،خير و صالح شما رعايت شده، عالوه بر اينكه با داشتن اين فريضه شما هم جزء امتهايي مي

 تاين تفاوت كه در اين فريضه تخفيف و تسهيلي براي شما منظور شده است، پس آن را بطوَ و رغبت بياوريد، نه با كراه
 .چون هر كس عمل خير را بطوَ بياورد بهتر است تا همان عمل را به كره بياورد



َ خَيْراً( از قبيل به كار بردن سبب در جاي مسبب است، سادهاز اينجا روشن مي ين تر بگويم در اشود كه جمله: )فَمَنْ تَطَوََّ
قَدْ نَعْلَمُ  ":ب تطوَ در روزه است، نظير آيهجمله سخن از خصوص روزه نشده بلكه سخن از مطلق تطوَ خير شده، كه سب

  "إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ ال يُكَذِّبُونَكَ وَ لكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
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ست، چون در اين آيه نيز سبب تكذيب در جاي يعني غم مخور و صبر كن كه علت تكذيب ايشان انكار آيات خدا ا «1»
 .تكذيب نشسته

وَ  "فرمود:مرتبط به جمله قبل است، كه مي "فَمَنْ تَطَوَََّ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ "اند جمله مورد بحث يعنيبعضي از مفسرين گفته
آن دو جمله اين است كه كسي كه بيشتر از طعام يك  الخ، و معناي مجموَ "عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ

مسكين فديه بدهد، مثال براي يك روز روزه دو نفر مسكين را طعام دهد و يا طعام دو مسكين را به يك نفر بدهد برايش 
 .بهتر است

ر اينكه بنا بر اين تطوَ( اختصاص به مستحبات ندارد عالوه ب)اشكالي كه بر اين تفسير وارد است همانست كه گفتيم: كلمه 
شود چون در نتيجه قرار گرفتن تطوَ به آن معنا )بيش از طعام يك مسكين دادن( بر حكم فديه معنا ميتفسير فاء تفريع بي

 .رسد، عالوه بر اينكه اصوال كلمه )تطوَ بخير( هيچ داللتي بر تطوَ به زيادتر دادن نداردهيچ نكته معقولي بنظر نمي

 "وا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَوَ أَنْ تَصُومُ "

 36... ص :  "وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ "مراد از جمله

ر شما اي كه بشود با روزهاين مي -به آن بياني كه گذشت -اين جمله متمم جمله قبلي است، و معنايش به حسب تقدير
تطوَ به كار خير بهتر است، و روزه هم كه خير شما است پس تطوَ  واجب شده تطوَ كنيد، و آن را داوطلبانه بياوريد، كه

 .به روزه هم خيري عالوه بر خير ديگر است

اند: جمله مورد بحث يعني )وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ( خطاب به كساني است كه از روزه گرفتن و بعضي از مفسرين گفته
ر شما واجب شده( مخاطب بودند، چون ظاهر عبارت نامبرده رجحان روزه معذورند، نه عموم مؤمنين كه در جمله )روزه ب

شود نه وجوب كه منافي با سازد، در نتيجه عبارت ظاهر در استحباب روزه مياست، و معلوم است كه رجحان با ترك هم مي
استحباب روزه براي كنيم بر رجحان و دانيم روزه واجب است ناگزير عبارت نامبرده را حمل ميترك است، و چون مي

اي كه بر همه واجب است بر مريض و گوئيم روزهكساني كه از ناحيه شرَ مجاز در ترك آنند، مانند مريض و مسافر كه مي
 .مسافر مستحبّ است، و بهتر آن است كه آنها نيز روزه را بر افطار ترجيح دهند، و در عين حال قضاي آن را هم بگيرند

 .اشكاالتي كه بر آن وارد است صحيح نيستاما اين تفسير به خاطر 

 .اشكال اول اينكه: دليلي بر طبق آن نيست

 اشكال دوم اينكه: اگر مراد از جمله: )وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ( استحباب روزه براي

__________________________________________________ 

كنند، بلكه ستمكاران آيات خدا را اندوهناك كرده، ولي آنها تو را تكذيب نميما خبر داريم از اينكه سخن آنان تو را  (1)
 "33سوره انعام آيه  "كنند.انكار مي
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اند، مريض و مسافر بود، با در نظر گرفتن اينكه در جمله: )فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً( الخ مريض و مسافر غايب به حساب آمده



شان بفرمايد: )و ان يصوموا خير لهم( مريض و مسافر اگر روزه داشت در جمله بعدي هم غايب به حساب آمده، در باره جا
 :بگيرند بر ايشان بهتر است، ولي فرمود

 .شود در جمله دوم روي سخن با خصوص مسافر و مريض نيستاگر روزه بگيريد برايتان بهتر است( پس معلوم مي)

اينكه: جمله اولي به خوبي داللت دارد بر اينكه مريض و مسافر مختارند در گرفتن و نگرفتن روزه، نه اينكه اشكال سوم 
فرمايد: )فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( صريح در اين است كه حتما بايد در گرفتن روزه رجحان داشته باشد، بلكه جمله بعديش كه مي

توانند بگويند آيه در صدد بيان رجحان روزه بر ترك آن طور مفسرين نامبرده ميروزهاي ديگر روزه بگيرند، آن وقت چ
 .است

اشكال چهارم اينكه: اگر جمله اولي )فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ( الخ در صدد بيان ترخيص روزه براي مسافر و مريض باشد، و بگويد 
يك  له بعدي بفرمايد بلكه گرفتن آن بهتر است، تاگرفتن و نگرفتن روزه براي معذورين يكسان است، البته جا داشت در جم

طرف تخيير را ترجيح داده و بيانگر رجحان آن باشد، ولي جمله اولي در مقام بيان روزه رمضان و روزه ايام ديگر سال است، 
نيم كه اي در كالم استفاده كاي ديگر ممكن نيست تنها از جمله: )وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ( و بدون هيچ قرينهو با چنين زمينه

 .خواهد روزه رمضان را بر روزه غير رمضان ترجيح دهدمي

اشكال پنجم اينكه: مقام آيات، مقام بيان حكم نيست، تا ظهور رجحان از جمله )فمن كان( با حكم وجوبي منافات پيدا كند، 
كند اينكه اگر شارَ اسالم حكمي را صادر مي بلكه مقام، همانطور كه در سابق هم گذشت مقام بيان مالك تشريع است، و

، و «1» "مْفَتُوبُوا إِلي بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُ "خالي از فلسفه و حكمت و خير و نيكويي نيست، و عينا نظير آيه:
 :، و آيه«9» "كُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَفَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَ "آيه:

است كه در هر « 0» "نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِ "
 است و آيات در اين باب بسيار فرمايد، حكمي كه شده براي شما خيرسه آيه مي

__________________________________________________ 

ما بهتر اند( بكشيد آن براي شتان بازگشت كنيد و خودتان را )يعني كساني را كه گوساله پرستيدهبه سوي آفريننده(1)
 "43سوره بقره آيه  "است.

 "2سوره جمعه آيه  "ريد اين براي شما بهتر است.بشتابيد به سوي ذكر خدا و سوداگري را واگذا(2)

سوره صف آيه  "ايمان به خداي آوريد و در راه خدا با مال و جان خود جهادي كنيد اين براي شما بهتر است اگر بدانيد.(3)
11". 
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 .است

مضان نهمين ماه از ماههاي سال قمري و عربي است، كه بين ماه شعبان ماه ر "شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُديً "
 .گانه غير از ماه رمضان نام هيچ ماه ديگري نيامدهو شوال واقع است، و در قرآن كريم از ماههاي دوازده

 38و اشاره به وجه تسميه قرآن ... ص :  "تنزيل "و "انزال "فرق بين

وارد شدن از نقطه بلند است، و فرق ميان انزال و تنزيل اين است كه انزال به معناي  و كلمه نزول به معناي پائين آمدن و
نازل كردن دفعي و يك پارچه است، و تنزيل به معناي نازل كردن تدريجي است، و كلمه )قرآن( اسم كتابي است كه خداي 

ناميده كه )قبال از جنس خواندنيها نبود، و به تعالي آن را بر پيامبر گراميش محمد ص نازل كرده، و به اين جهت آن را قرآن 



إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ  ":منظور اينكه درخور فهم بشر شود نازلش كرد و در نتيجه كتابي( خواندني شد، چنان كه فرمود
 .شود و هم بر اجزاي آنو اين كلمه هم بر مجموَ قرآن اطالق مي« 1» "تَعْقِلُونَ

 38مراد از نزول قرآن در ماه رمضان و نقد و بررسي اقوال مختلف در باره تدريجي يا دفعي بودن نزول آن ... ص : 

اً وَ قُرْآن "و اين آيه شريفه داللت دارد بر اينكه قرآن يك پارچه در ماه رمضان نازل شده، از سوي ديگر ظاهر آيه شريفه:
داللت دارد بر اينكه قرآن كريم به تدريج و در مجموَ مدت دعوت « 9» "عَلي مُكْثٍ، وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ

رسول خدا ص يعني در مدت تقريبا بيست و سه سال نازل شده، تاريخ هم مؤيد اين معنا است، و از همين جهت بعضي 
 .داند كه آيه مورد بحث با اين آيه منافات دارگمان كرده

اند: قرآن كريم دو بار نازل شده، يك بار در ماه رمضان بطور يك پارچه به آسمان دنيا نازل شد و بعضي ديگر در پاسخ گفته
اند كه و بار ديگر از آسمان دنيا به تدريج بر زمين نازل شده، و اين پاسخي است كه مفسرين نامبرده آن را از روايات گرفته

اند، كه در ايتي آينده نقل خواهيم كرد. ان شاء اللَّه ولي بعضي ديگر به اين مفسرين اشكال كردهبعضي از آنها را در بحث رو
 هُديً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدي وَ "فرموده دنبالش فرموده: -يعني نازل شدن يك پارچه -آيه مورد بحث كه تعبير به انزال

د هدايتگر مردم و فارق ميان حق و باطل باشد، و دالئلي روشن از هدايت ارائه دهد، به اين منظور نازل شده كه باي "الْفُرْقانِ
 سازد، چون بنا بر اينو اين معنا با نازل شدن به آسمان دنيا نمي

__________________________________________________ 

 "0سوره زخرف آيه  "كنيد. ما آن را )قرآن را( كتابي خواندني و عربي كرديم باشد كه شما دركش (1)

سوره اسراء آيه  "و قرآني كه آن را قسمت قسمت كرديم تا كم كم بر مردمش، بخواني و به تدريج نازلش كرديم. (2)
133" 
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 .تفسير قرآن كريم سالها در آسمان دنيا بود، در حالي كه هدايتگر براي مردم نبود

را از  تواند هادي مردم باشد و مردماند به اينكه هدايت بودن قرآن البته به اين معنا كه ميد پاسخ دادهبعضي ديگر از اين ايرا
ضاللت نجات دهد و فارق ميان حق و باطل باشد، معنايي است كه منافات ندارد با اينكه چند سالي در آسمان دنيا بدون 

ه كار افتادنش رسيد از آسمان به زمين نازل گردد، و نظائر آن بسيار هدايت فعلي و خالصه راكد مانده باشد، تا وقتي زمان ب
و از  اش رسيد آن را به كار ببرند،است، مانند قوانيني كه از مجلس قانونگذاري گذشته تا هر وقت زمان بكار بردن فالن ماده

 .قوه به فعليت در آورند

ن حق مطلب اين است كه حكم قوانين و دستورات با حكم اند، و ليكاين بود پرسش و پاسخهايي كه پيرامون آيه كرده
شود فرق دارد، در خطابات بايد قبل از صدور خطاب مخاطبي باشد، هر چند به مدتي اندك خطاباتي كه متوجه اشخاص مي

ند است، مان آن گاه به او خطاب كنند، و معنا ندارد خطاب از مقام تخاطب جلوتر باشد، و در قرآن كريم از اين خطابها بسيار
 .«1» "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما "خطاب در آيه:

رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ،  ":هو آي« 9. »"وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً "و خطاب در آيه:
كه در اين سه آيه و امثال آن خطابها متوجه مخاطبيني  «0. »"فَمِنْهُمْ مَنْ قَضي نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

 .انداست كه قبل از خطاب وجود داشته

 .اسخ و منسوخ هست و معنا ندارد كه ناسخ و منسوخ هر دو در يك زمان نازل شوندعالوه بر اينكه در قرآن كريم ن



اند كه مراد از نزول قرآن در ماه رمضان نزول آن قسمتي از قرآن است كه در رمضان نازل بعضي از مفسرين پاسخ داده
 .شده

ل خدا ص كه مبعوث به قرآن بوده ولي اين جواب هم درست نيست، براي اينكه مشهور در نزد مفسرين اين است كه رسو
 در روز بيست و هفتم از ماه رجب مبعوث

__________________________________________________ 

كرد شنيد، و خدا همه گفتگوي شما را كرد و به خدا شكوه ميخدا سخن آن كس كه در باره همسرش با تو مجادله مي (1)
 "1سوره مجادله آيه  "شنود.مي

 "11سوره جمعه آيه  "كنند.اي رها ميبينند تو را در وسط سخن در حالي كه ايستادهو چون تجارت يا لهوي مي (2)

كنند، بعضي از ايشان عمرشان سرآمده، و بعضي ديگر منتظر سرآمدن اند وفا ميمرداني كه عهد خود را كه با خدا بسته (3)
 "90سوره احزاب آيه  "سازند.نمياي از عهد خود را دگرگون عمرند، و كمترين گوشه
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شده، و بين رجب تا رمضان بيش از يك ماه فاصله است، آن وقت چگونه ممكن است در اين مدت بعثت آن جناب از نزول 
 .قرآن خالي باشد

بوده كه نازل شده، و در اولين  ايدهد كه اين سوره اولين سورهشهادت مي "علق "هاي اول سورهاز اينهم كه بگذريم آيه
دهد كه در روزهاي اول دعوت نازل شده، و به هر حال بسيار بعيد شهادت مي "مدثر "روز بعثت نازل شده، و همچنين سوره

يهِ فِشَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ  "فرمايد:است كه اولين آيه نازل، در ماه رمضان باشد عالوه بر اينكه جمله مورد بحث كه مي
داللت صريحي ندارد بر اينكه مراد از قرآن اولين قسمت نازل آن باشد، پس حمل آيه بر اولين جزء نازل آن حملي  "الْقُرْآنُ

 .است بدون دليل

 إِنَّا كُنَّا مُبارَكَةٍوَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ  "و نظير اين آيه در داللت بر اينكه قرآن در يك زمان نازل شده آيه:
آيد همه قرآن در يك زمان نازل باشد چون كه از اين آيات بر ميمي« 9» "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "و آيه:« 1» "مُنْذِرِينَ

اي ل آن باشد، قرينهسازد با اينكه منظور نزول اولين قسمت نازل آن باشد، و يا منظور اولين روز انزاشده، و ظاهر آنها نمي
 .هم در كالم نيست كه بخاطر آن قرينه بتوانيم دست از ظاهر آن برداريم

 21آنچه در اين باره از تدبر در آيات كتاب استفاده ميشود ... ص : 

اه مگويد قرآن در آيد مطلبي ديگر غير از همه اين مطالب است، چون در آياتي كه ميو آنچه از تدبر در آيات كتاب بر مي
رمضان و يا در شبي از شبهاي آن نازل شد تعبير به انزال آمده، كه داللت بر نازل كردن يكپارچه قرآن دارد، و در هيچ يك 

حم وَ  "جاي ديگر فرموده:« 0» "شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ "از آنها تعبير به تنزيل نيامده، مثال يك جا فرموده:
 .«4» "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "، و در جاي ديگر فرموده:«3» "الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍالْكِتابِ 

تواند باشد، يكي به اعتبار اينكه مجموَ و روي هم رفته قرآن و يا بعضي و اين تعبير و نازل شدن يكپارچه به دو اعتبار مي
ارچه و يك دفعه نازل شده هر چند كه تك تك آياتش به تدريج نازل شده باشد، هم چنان كه در مورد باران با از آن يكپ

 كهكند به اينشود، ولي به اعتبار اينكه مجموَ بارانها و قطرات مفيد فائده بوده تعبير مياينكه قطره قطره نازل مي
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 "ايم.سوگند به كتاب روشنگر كه ما آن راي در شبي با بركت نازل كرديم، كه ما همواره كار بيم رساني راي داشته(1)



 "0سوره دخان آيه 

 "1سوره قدر آيه  "ما آن راي در شب قدر نازل كرديم.(2)

 134سوره بقره آيه (3)

 0سوره دخان آيه (4)

 [...] 1سوره قدر آيه (5)

 91، ص: 9ج ترجمه الميزان،

 .«9» "كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ ":و نيز بهمين اعتبار فرموده« 1» "كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ "

ت اس فهميم، كه معلوم است فهم عادي ما مستلزم آندوم به اعتبار اينكه كتاب ما وراي آنچه ما با فهم عادي خود از آن مي
كه آياتش را جدا جدا تدبر كنيم، و خود هم جدا جدا و به تدريج نازل شود، حقيقت ديگري دارد كه به لحاظ آن حقيقت 

 .(نزول بتدريج)است، نه تنزيل  -يك دفعه -امري واحد و غير تدريجي است، و نزولش به انزال

 "كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ "ه:شود مانند آيو همين اعتبار دومي از آيات كريمه قرآن استفاده مي
است، و تفصيل عبارت است از اينكه كتاب را فصل  "تفصيل "از احكام است و احكام در مقابل "احكمت "چون كلمه« 0»

ر ء نداشته و اجزايش از يكديگفصل و قطعه قطعه كنند، در نتيجه احكام به معناي آن است كه به نحوي باشد كه جزء جز
گردد، كه آن معنا جزء و فصل ندارد و آيه شريفه صريح است در اينكه اين اش به يك معنا بر ميمتمايز نباشد، چون همه

كنيم تفصيلي است كه بعدها به قرآن داده شده، و گرنه در آغاز محكم و بدون جزء تفصيل كه ما امروز در قرآن مشاهده مي
 .هو فصل بود

وْمَ يَأْتِي لَهُ يَوَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلي عِلْمٍ هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِي "تر، آيهاز اين آيه روشن
 .«3» "قِّتَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَ

نْ رَبِّ  ال رَيْبَ فِيهِ مِوَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَري مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ الْكِتابِ "و آيه
چه از اين آيات و مخصوصا آيه « 4» "لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ "فرمايد:تا آنجا كه مي "الْعالَمِينَ

شود كه مساله تفصيل و جداسازي امري است كه بعدها بر كتاب خدا عارض شده شريفه سوره يونس به خوبي استفاده مي
 .است و قبال به اين صورت نبوده
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 "93سوره يونس آيه  "ايم.آبي كه ما آن را از باال نازل كردهمثل (1)

 "92سوره ص آيه  "كتابي كه ما نازلش كرديم بر تو كتابي پر بركت تا در آياتش تدبر كنند.(2)

 "1سوره هود آيه  "كتابي است كه قبال نزد حكيم خبير، فشرده بود، و سپس آياتش از هم جدا شد.(3)

ايم كه از روي علم تفصيل داديم كتابي كه هدايت و رحمت است براي قومي كه ايمان بي آوردهمحققا براي آنها كتا(4)
والن كنند كه رساند اقرار ميآورند آيا جز تاويل آن را منتظرند روزي كه تاويلش بيايد آنها كه از پيش آن را فراموش كرده

 "40 -49سوره اعراف آيه  "پروردگار ما به حق آمده و حق گفتند.

اين كتابي نيست كه بتوان به خدا افتراء زد، ليكن مصدق كتب آسماني عصر خودش و تفصيل همان كتابها است كتابي (5)
ان كنند كه احاطه علمي بدفرمايد(: بلكه اينان چيزي را تكذيب مياست بدون شك از ناحيه رب العالمين )تا آنجا كه مي

 "03 -02آيه  سوره يونس "ندارند، و هنوز تاويلش نيامده.
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پس كتاب به خودي خود چيزي است، و تفصيلي كه عارض بر آن شده چيزي ديگر، و كفاري كه كتاب را تكذيب كردند 
كند و به تكذيبشان مربوط به تفصيل كتاب است، و ناشي از اين است كه فراموش كردند اين تفصيل به چه چيز برگشت مي

شوند در حالي كه پشيماني سودي برايشان اي ندارند، آن وقت پشيمان ميفهمند و جز فهميدن چارهت ميزودي در قيام
نداشته، و راه گريزي هم ندارند، و اين آيه اشعاري هم به اين معنا دارد كه كتاب اصلي تاويل كتاب خواندني يعني قرآن 

 .است

الْكِتابِ الْمُبِينِ، إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ  حم وَ "تر اين آيه شريفه است:از آيه مورد بحث روشن
چون اين آيه ظهور در اين معنا دارد كه قرآن قبال در كتاب مبيني بوده كه خواندني و عربي نبوده، و « 1» "لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
 "و عربي شده، و لباس الفاظ آنهم به واژه عربيت پوشيده، تا مردم آن را بفهمند و گرنه همين كتاب قبال دربعدها خواندني 

نند رسد، كتابي كه حكيم است، يعني ما، كه نزد خدا مقامي بلند داشته است، بوده مقامي كه دست خرد بدان نمي"ام الكتاب
 .كتاب قرآن آيه آيه و سوره سوره نيست

هُ إِلَّا نُونٍ، ال يَمَسُّفَال أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ، وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتابٍ مَكْ "فهو آيات شري
آيد، قرآن ن به خوبي بر مينيز در سياق آيه سوره زخرف است، چون از ظاهر آ« 9» "الْمُطَهَّرُونَ، تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ

كريم در كتاب مكنون و پنهان از ديد بشر قرار داشته، در كتابي كه جز پاكان كسي با آن تماس ندارد، و از آن كتاب كه نزد 
رب العالمين است نازل شده است، و اما قبل از نازل شدن موقعيتي در كتاب مكنون داشته، مكنون از اغيار همان كه در آيه 

 "بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ":خرف ام الكتابش خوانده، و در سوره بروج لوح محفوظش ناميده و فرمودهسوره ز
بلكه اين لوح از اين جهت محفوظ است كه دگرگونگي در آن راه ندارد، و معلوم است قرآني كه بايد به تدريج نازل « 0»

مان و تدرج بر همه آن حاكم است( هرگز از ناسخ و منسوخ و از تدريج خالي نيست شود كه زشود )چون به عالمي نازل مي
 و اين تدرج خود نوعي تبدل است، پس كتاب مبين كه اصل قرآن است و خالي از
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يم، تا شايد شما تعقل كنيد، و گرنه آن كتاب در حم سوگند به كتاب روشنگر كه ما آن را كتابي خواندني و عربي كرد(1)
 "3 -1سوره زخرف آيه  "كتابي اصلي بود، كه نزد ما مقامي بلند و فرزانه دارد.

 ايسوگند به جايگاههاي ستارگان نخورم، و آن اگر بدانيد سوگندي بزرگ است محققا قرآني است ارجمند در نامه(2)
 "33سوره واقعه آيه  "ابند نازل كردني از پروردگار جهانيان است.نهفته، جز پاك شدگان به آن دسترسي ني

 "99سوره بروج آيه  "آن قرآني مجيد است كه در لوح محفوظ قرار دارد.(3)
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تفصيل و تدرج است، امري است غير اين قرآن نازل شده، و قرآن به منزله لباسي است براي آن امر. و همين معنا يعني 
ناميم( باشد، و به منزله لباسي باشد براي كه ما آن را حقيقت كتاب مي)اينكه قرآن، نازل شده و بشري شده كتاب مبين 
نيز به منزله مثل باشد براي غرض صاحب كالم، خود مصحح آن است كه  اندام صاحب لباس، و مثال باشد براي حقيقت و

و آياتي ديگر « 1» "بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ "احيانا آن حقيقت را هم قرآن بناميم هم چنان كه در آيه شريفه:
إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ  "، و آيه«9» "ذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُشَهْرُ رَمَضانَ الَّ "شود كه آيه:اين تعبير آمده، و همين نكته باعث مي

را كه داللت دارند بر اينكه قرآن يك دفعه نازل شده حمل كنيم بر نازل « 3» "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ "، و آيه«0» "الْقَدْرِ
ل خدا ص در يك شب، هم چنان كه همين قرآن بعد از آنكه بشري و شدن حقيقت قرآن، يعني كتاب مبين، بر قلب رسو

 .خواندني و مفصل شد، تدريجا در مدت بيست و سه سال دعوت نبويه نازل شده است



ال  ":و آيات« 4» "وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ "شود:اين نزول تدريجي از آيات زير استفاده مي
 "نَّ عَلَيْنا بَيانَهُتُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ، فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِ

از آنكه شود، و به همين جهت قبل اي بر او نازل ميدانسته چه آيهآيد كه رسول خدا ص ميچون از اين آيات بر مي «6»
خوانده، و خداي تعالي از اين كار نهيش فرمود، كه ان شاء اللَّه توضيحش در اي تمام شود او از پيش، آيه را ميوحي آيه

 .جاي مناسب خواهد آمد

اي جز اين ندارد كه اعتراف كند به اينكه آيات و سخن كوتاه آنكه: اگر كسي در آيات قرآني تدبر و دقت كند هيچ چاره
 اللت دارد بر اينكه اين قرآني كه تدريجا بر رسولقرآني د
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 "99سوره بروج آيه  "بلكه آن قرآني است ارجمند در لوحي محفوظ.(1)

 "134سوره بقره آيه  "ماه رمضان كه در آن قرآن را نازل كرديم.(2)

 "1سوره قدر آيه  ".ما نازل كرديم قرآن را در شب قدر(3)

 "9سوره دخان آيه  "ما نازل كرديم قرآن را در شبي مبارك.(4)

 "113سوره طه آيه  "در قرآن قبل از تمام شدن وحيش عجله مكن.(5)

زبان خود را بدان حركت مده، كه به آن عجله كرده باشي، چون كه جمع آن و نيز خواندش به عهده ما است، پس (6)
 -14سوره قيامت آيات  "يم خواندنش را پيروي كن، و سپس به عهده ما است كه آن را بيان كنيم.همين كه آن را خواند

12" [...] 
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خدا ص نازل شده متكي بر حقيقتي است متعالي و بس بلند كه عقول عامه بشر قاصر از درك آن، و دست افكار ملوث به 
از رسيدن به آن حقيقت كوتاه است، و اينكه نخست اين حقيقت بر رسول خدا ص نازل شان لوث هوسها و قذارتهاي ماده

چيست. و ما ان شاء اللَّه در بحث  (شودشده بود و به وي تعليم داده بود كه منظورش از كتاب )كه بعدا تدريجا نازل مي
باز در اين باره سخن « 1» "الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ "پيرامون تاويل و تنزيل در تفسير آيه شريفه:

 .خواهيم گفت

يث آيد بله محدثين كه كارشان تنها نقل حداين آن مطلبي است كه گفتيم با دقت و تدبر از آيات كريمه قرآن به دست مي
اند ي ماده و محسوساتند ناگزير شدهاست و نيز علماي علم كالم و همچنين علماي مادي اين عصر از آنجا كه منكر ما ورا

اين آيات و نظائر آن را كه داللت دارند بر اينكه مثال قرآن هدايت و رحمت و نور و روح و مواقع نجوم و كتاب مبين است، و 
 ليا در لوح محفوظ و نازل از ناحيه خدا است، و يا در صحف مطهره است، و يا تعبيرات ديگري كه از قرآن شده، همه را حم

اند، )كه به قول معروف كنند بر اقسامي از استعاره و مجازگويي، و با اين عمل خود قرآن را همپايه يك كتاب شعري كرده
 .(تر و شيواتر استتر باشد شيرينتر و دروغهر چه گزافي

 24گفتار بعضي از اهل بحث در توجيه نزول قرآن در ماه رمضان ... ص : 

قيق در معناي اينكه چگونه ممكن است قرآن در ماه رمضان نازل شده باشد؟ گفتاري دارد كه بعضي ديگر از اهل بحث و تح
 .گذرداش از نظر خواننده ميخالصه

هيچ شكي نيست در اينكه بعثت رسول خدا ص قرين و توأم با نزول اولين بخش آن بوده، و در آن بخش به وي دستور 



ديگر در اين نيز هيچ شكي نيست كه بعثت و نزول اولين بخش قرآن، در شب  داده كه مردم را تبليغ و انذار كن، از سوي
 :اتفاق افتاده، براي اينكه آيه شريفه

فرمايد: كه قرآن در شب نازل شده، و باز شكي نيست كه آن ، صريحا مي«9» "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ "
 ."شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ "فرمايد:مي 134رمضان بوده، براي اينكه در سوره بقره آيه هاي شب از شب

 پس تا اينجا هيچ شكي نيست تنها گفتگو در اين است كه منظور اين آيات تمام قرآن است يا بعضي از آن؟

شب نازل نشده، اما همين كه سوره حمد كه مشتمل بر بسياري گوئيم: گو اينكه همه قرآن در يك در پاسخ از اين سؤال مي
 از معارف قرآن است در يك شب نازل شده، مثل اين

__________________________________________________ 

 3سوره آل عمران آيه (1)

 "9سوره دخان آيه  "ما نازل كرديم قرآن را در شبي مبارك و ما هستيم بيم دهندگان.(2)

 94، ص: 9مه الميزان، جترج

 .(شود گفت: )ما قرآن را در فالن شب نازل كرديماست كه همه قرآن در يك شب نازل شده باشد، و بهمين اعتبار مي

يز شود، بر بعض از آن نتوان گفت اينكه: كلمه قرآن همانطور كه بر همه آيات بين دو جلد اطالق ميپاسخ ديگري كه مي
ي گردد، و اين خود اصطالحكه بر ساير كتب آسماني از قبيل تورات و انجيل و زبور نيز اطالق مي گردد، همانطوراطالق مي

 .است از قرآن كريم

 «1» "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ... "آن گاه اضافه كرده: كه اولين بخشي كه نازل شده

خدا ص در وسط بيابان بود، و به طرف خانه خديجه  است كه در شب بيست و پنجم رمضان نازل شد، در حالي كه رسول
آمد، همين كه اين آيات به وي وحي شد به خاطرش رسيد از جبرئيل بپرسد: چگونه پروردگار خود را ياد كند، دوباره مي

ر سوره تا آخ "هِ رَبِّ الْعالَمِينَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّ "جبرئيل خود را به وي نشان داد و تعليمش داد كه بگويد:
حمد، و سپس كيفيت نماز را به او ياد داد، و از نظرش غائب شد، رسول خدا ص به خود آمد در حالي كه اثري از جبرئيل 
، دادنيافت، تنها از آنچه ديده بود، تعبي و كوفتگي در خود احساس كرد، تعبي كه همواره بعد از ديدن جبرئيل به او دست مي

دانست كه از طرف خدا مبعوث به نبوت و هدايت خلق شده، خورد و نمياي بر ميو چون اولين بار بود كه به چنين منظره
لذا وقتي به خانه درآمد از شدت خستگي آن شب را تا به صبح خوابيد، صبح آن شب مجددا فرشته وحي نزد او برگشت و 

 «9. »"لْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْيا أَيُّهَا ا "اين سوره را بر او نازل كرد:

گويد پس معناي نازل شدن قرآن همين نازل شدن سوره حمد است، كه در ماه رمضان و مصادف با آن گاه مفسر نامبرده مي
شود كه بعثت در روز بيست و هفتم رجب بوده، رواياتي است كه شب قدر نازل شده، و اما آنچه در كتب شيعه ديده مي

خالف شود منكه جز در بعضي از كتب شيعه كه تاريخ تاليفش جلوتر از قرن چهارم هجرت نيست، يافت نميعالوه بر اي
 .كتاب خدا نيز هست، چون متوجه شديد كه كتاب خدا نزول قرآن را در ماه رمضان دانسته

ل قرآن در ماه رمضان گويد معناي نزوكند: كه در اين ميان روايات ديگري هست مؤيد آن روايات كه ميسپس اضافه مي
اين است كه قرآن قبل از بعثت رسول خدا ص يك جا از لوح محفوظ به بيت المعمور نازل شد، و جبرئيل آن را در بيت 

 .المعمور به مالئكه امالء كرد، تا آنكه بعد از بعثت به تدريج بر رسول خدا ص نازل شد

 با روايات اسالم آميختهو اين روايات اوهامي است خرافي كه دست اجانب آنها را 

__________________________________________________ 



 1سوره علق آيه (1)

 "1 -9سوره مدثر آيه  "اي جامه بخود پيچيده برخيز و بترسان.(2)

 93، ص: 9ترجمه الميزان، ج

وراي طبيعت دانسته در حالي كه لوح محفوظ را جزء ما  -9مخالف كتاب خدا هستند  -1كرده و به چند جهت مردود است، 
لوح محفوظ عبارت است از عالم طبيعت و بيت المعمور عبارت است از كره زمين، كه با سكونت بشر معمور و آباد گشت، 

 .اين بود خالصه گفتار آن مفسر

 26پايگي و واهي بودن آن گفتار ... ص : توضيح بي

سراسر آن فاسد است قابل اصالح است تا به وجهي از وجوه با حق و  دانم كدام يك از جمالت اين مفسر كهمؤلف: من نمي
 .تگويند وصله از خود جامه بيشتر اسشود كه ميحقيقت منطبق شود، چون در چنين صورتي قضيه شبيه مثل معروف مي

اقْرَأْ بِاسْمِ  "ده چيستزيرا اوال اين افسانه كه وي از پيش خود در باره بعثت درست كرده و يا اينكه گفته اولين بخش نازل ش
وقتي نازل شد كه رسول خدا ص در راه بود، و بعد از آن سوره حمد نازل شد، و آن گاه نماز را به آن جناب تعليم داده  "رَبِّكَ

و آن حضرت داخل خانه شد و از خستگي به خواب رفت، و صبح آن شب سوره مدثر نازل شده، امر به تبليغش نمود همه 
ه با اي است تخيلي كه ناست كه نه آيه محكمه داللت بر آن دارد، و نه سنت قائمه، بلكه تنها و تنها قصه اينها مطالبي

 .كتاب موافق است و نه با حديث، و بيان ناسازگاريش خواهد آمد

ر و توضيح تفسيو ثانيا وي گفته: كه بطور مسلم بعثت و نزول قرآن و امر به تبليغ هر سه مقارن هم اتفاق افتاد، و در مقام 
اين سخن گفته است: نبوت با نزول قرآن آغاز شد و رسول خدا ص تنها در يك شب نبي و غير رسول بود، و صبح همان 

هاي هتواند بر طبق گفتاو را امر به تبليغ نمود، ولي اين مفسر هرگز نمي "مدثر "شب به مقام رسالت هم رسيد، چون سوره
رد، و عجب اينجا است كه مساله را از مسلمات گرفته، در حالي كه چنين نيست اما از نظر خود دليلي از كتاب يا سنت بياو

 اند، و چه آنها كه علماي اماميه تاليفسنت مسلم نيست براي اينكه كتب سنت چه آنها كه علماي اهل سنت تاليف كرده
هر چند كه مفسر نامبرده اين اشكال را منحصرا اند، اند، همه بعد از دو قرن و بيشتر از عصر رسول خدا ص تدوين شدهكرده

اند، اگر در روايات شيعه دسيسه شده باشد. در روايات عامه به كتب شيعه وارد دانسته، ولي تمامي كتب عامه نيز اينطور بوده
گر بيشتر ا نيز شده است و اما كتب تاريخ عالوه بر اينكه متعرض اين جزئيات نشده احتمال دسيسه در آنها بيشتر است، و

 .هم نباشد حد اقل مانند كتب حديث در معرض آن بوده است

و اما كتاب خدا كه براي هر اهل فني روشن است كه داللت آيات آن بر مساله بعثت قاصرتر از داللت روايات است، بلكه 
او را  هايافسانه و بافتهتوان گفت آيات قرآن بر خالف آنچه مفسر نامبرده در مساله بعثت گفته داللت دارد، و رسما مي

ر اي بوده كه باند و به شهادت پنج آيه اول آن اولين سورهكند، چون سوره علق بطوري كه اهل حديث گفتهتكذيب مي
 رسول خدا

 93، ص: 9ترجمه الميزان، ج

اقل احتمال  ص نازل شده، و احدي از مفسرين نگفته و حتي احتمالش را هم نداده كه تكه تكه نازل شده باشد، و حد
از  خوانده، و بعضيدهيم كه يك باره نازل شده باشد، مشتمل بر اين نكته است كه رسول خدا ص در انظار مردم نماز ميمي

اند، و اگر قبل از سوره علق قرآن بر آن كردهكردند، و در مجالس قريش از او بدگويي ميمردم او را از اين كار نهي مي
گفته؟ سوره علق هم از نماز به غير از خوانده، و در نمازش چه ميرسول خدا ص چگونه نماز ميجناب نازل نشده بود، پس 



ن اند كه آشود آن جناب قبل از سوره علق نمازي داشته و كساني بودهامر سجده كه دستوري ديگر نداده، پس معلوم مي
د، مگر اينكه بگويي منظور از اين نمازگزار شخصي ديگر اناند، و از نهي خود دست بردار نبودهكردهجناب را از نماز نهي مي

غير از رسول خدا ص است، و اين حرف بطالنش روشن است، براي اينكه در آخر سوره به خود آن جناب خطاب نموده 
او  كن، و بهگويد نماز مخوان اطاعت مكن، بلكه هم چنان خدا را سجده آن كسي را كه به تو مي "كَلَّا ال تُطِعْهُ "فرمايد:مي

أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهي عَبْداً إِذا صَلَّي أَ رَأَيْتَ إِنْ  "نزديك شو. اينك آياتي از همين سوره كه داللت بر بطالن قول مزبور دارد:
اصِيَةٍ هَ يَري؟. كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ. نكانَ عَلَي الْهُدي. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوي. أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّي. أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّ

 «1» "كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ. فَلْيَدَُْ نادِيَهُ. سَنَدَُْ الزَّبانِيَةَ. كَلَّا ال تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ.

خوانده، و خود بر سوره از قرآن هم نماز ميشود كه رسول خدا ص قبل از نازل شدن اولين پس از اين سوره استفاده مي
كرده، و اين همان نبوت است، ولي رسالت نيست، و بهمين جهت طريق هدايت بوده و احيانا ديگران را هم امر به تقوا مي

ر او نازل بخوانده، با اينكه هنوز قرآن اين وضع آن جناب را انذار نناميده، پس آن جناب قبل از بعثت هم نبي بوده، و نماز مي
 .نشده بود، و سوره حمد كه جزء نماز است نيامده، و مامور به تبليغ نشده بود

__________________________________________________ 

ده بر داني كه اگر آن بنكرد، تو اي نهي كننده هيچ مياي را از اينكه نماز بخواند نهي ميآيا ديدي آن كسي را كه بنده (1)
داني ست باشد، و يا به پرهيزكاري دستور دهد، ديگر جا ندارد كه تو او را از نمازش نهي كني، اي پيامبر تو بگو آيا ميراه را

دا رفتار داند كه خآن نهي كننده را كه اگر تو را تكذيب كند، و از تو روي بگرداند چه كيفري خواهد داشت؟ راستي آيا او نمي
ها نيست اگر از آزار پيامبر دست برندارد موي پيشاني او الَ دارد؟ بداند كه جريان به اين سادگيبيند، و از قصد او اطاو را مي

را كه موي پيشاني مردي دروغگو و خطاكار است خواهيم گرفت، پس بايد اهل مجلس و قبيله و عشيره خود را بخواند، تا او 
خواند، تا او را فراگيرد. نه چنان است فرمان او مبر و نماز را ترك را ياري دهند ما هم به زودي زبانه دوزخ را عليه او خواهيم 

 "12سوره علق آيه  "مكن هم چنان سجده كن و نزديك شو.

 93، ص: 9ترجمه الميزان، ج

و اما سوره حمد، مدتها بعد از بعثت نازل شد، و اگر نزولش بال فاصله بعد از سوره علق بود، و بقول اين مفسر در قلب رسول 
سم اللَّه ب "و يا بفرمايد: "قل بسم اللَّه الرحمن الرحيم، الحمد للَّه رب العالمين ... "ا ص خطور كرده بود جا داشت بفرمايد:خد

 ."... الرحمن الرحيم قل الحمد للَّه رب العالمين

با آن سوره نازل  دهد اگر سوره حمد هم بال فاصلهرا مي "قل "چون سوره علق به عبارتي آغاز شده كه معناي) :مترجم
 .(داشتدر اول آن قرار مي "اقرء "و يا "قل "شده بود بايد كلمه

تمام شود زيرا بقيه سوره از غرض بيگانه است از طرفي  "مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ "و نيز الزم بود كه در اين سوره گفتار در جمله
 .تر بودتر و اليقرآن شريف مناسباز نظر بالغت ق "مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ "ختم شدن سوره در جمله

وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً  "هاي مكي است و بيانش خواهد آمد فرموده:بله در سوره حجر كه به شهادت مضامين آياتش از سوره
ابل قرآن عظيم قرار سوره حمد است كه در آيه شريفه در مق "سبع مثاني "و مراد از كلمه« 1» "مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

گرفته و اين منتها درجه تجليل و تعظيم از سوره حمد است و ليكن با همه اين احوال سوره حمد قرآن ناميده نشده بلكه 
همه قرآن مثاني خوانده شده و در آيه « 9» "كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ ":هفت آيه از آيات قرآن معرفي شده به دليل اينكه آيه

 .سوره حمد هفت عدد از آن مثاني خوانده شدهسوره حجر 

شود سوره حمد قبل از سوره حجر نازل و با اين حال از آنجا كه سوره حجر مشتمل بر نامي از سوره حمد است معلوم مي



 .شده

 «3» "... كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ فَاصْدََْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا "و نيز از آنجايي كه سوره حجر مشتمل بر آيه

 "فاصدَ "فرمايد:فهميم كه رسول خدا ص مدتي دست از انذار كشيده بود و در اين آيه مجددا مامور بدان شده كه ميمي
ه كنيد كپس از سوره حجر دو چيز استفاده شد يكي ترك انذار و ديگر نزول سوره حمد قبل از آن و شما از كجا ثابت مي

 .ول حمد قبل از ترك انذار بوده؟نز

قُمْ  "اگر گفته شود همه آن يك باره نازل شده حال آيه: "قُمْ فَأَنْذِرْ "و اما سوره مدثر و مطالبي را كه مشتمل است چون آيه
در سوره حجر حال  "ينَوَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِ "در سوره حجر است و نيز حال جمله "فَاصْدََْ بِما تُؤْمَرُ "حال آيه: "فَأَنْذِرْ
 در "ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً "جمله

__________________________________________________ 

 "33سوره حجر آيه  "و همانا تو را هفت آيه و اين قرآن بزرگ را داديم.(1)

 90سوره زمر آيه (2)

 "24سوره حجر آيه  "ردان.اي آشكار كن و از مشركان روي گآنچه را دستور داده(3)

 92، ص: 9ترجمه الميزان، ج

شود اوال كساني مزاحم دعوت رسول خدا ص سوره مدثر است و هر دو مضموني نزديك به هم دارند، از هر دو فهميده مي
 .اند و در ثاني رسول خدا ص مدتي انذار را تعطيل كرده بودبوده

آيد كه تنها صدر آن در آغاز رسالت نازل شده و بقيه بعد از از سياق آن بر ميو چنانچه سوره مدثر قطعه قطعه نازل شده باز 
 .تعطيل انذار آمده است

گويد قرآن قبل از بعثت و يكپارچه در شب قدر از لوح محفوظ به بيت المعمور نازل گويد: )رواياتي كه ميو ثالثا اينكه مي
شده رواياتي است جعلي و خرافي چون مخالف كتاب ل خدا ص نازل ميشده و بعد از بعثت به تدريج از بيت المعمور بر رسو

است و مضموني مستقيم ندارد، بلكه مراد از لوح محفوظ عالم طبيعت و مراد از بيت المعمور كره زمين است( گفتاري است 
و بيانش از نظر خواننده  اي از آيات قرآن مخالف با اين روايات نيستخطا و افتراء و به دليل اينكه اوال: ظاهر هيچ آيه

 .گذشت

اند: قرآن قبل از بعثت، يك جا به بيت المعمور نازل شد، و كلمه يك جا را مفسر نامبرده در و ثانيا: در روايات نامبرده نفرموده
و ما  آور،اثر دقت نكردن در روايات اضافه كرده و ثالثا: تفسير لوح محفوظ به عالم طبيعت تفسيري است بسيار زشت و خنده

دانيم بنا به گفته وي به چه مناسبت عالم طبيعت در كالم خدا لوح محفوظ خوانده شده؟، آيا از اين جهت است كه عالم نمي
ها است چون عالم حركات است و ذوات طبيعت از تغير و دگرگوني محفوظ است؟ كه عالم طبيعت جاي همه دگرگوني

 .ستموجودات سيال و صفاتشان هر لحظه در تغيير ا

و يا از اين جهت لوح محفوظ خوانده شده كه تكوينا و يا تشريعا از فساد و تباهي محفوظ است؟ كه اين نيز خالف واقع 
است، براي اينكه عالم طبيعت عالم كون و فساد است. و يا بدين جهت بوده كه از اطالَ اغيار محفوظ است يعني غير اهل 

 "إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "ان كه آيه شريفه:اطالَ كسي از اسرار آن آگاه نيست هم چن
 .دهد؟ كه اين نيز صحيح نيست براي اينكه ادراك هر صاحب ادراكي نسبت به عالم طبيعت يكسان استخبر مي« 1»

اين است كه اين مفسر در توجيه نازل شدن قرآن در ماه و بعد از همه اين اشكاالت اشكال مهمي كه به وي وارد است 
رمضان هيچ وجه صحيحي كه هم در جاي خود صحيح باشد، و هم لفظ آيه آن را بپذيرد، نياورده، چون خالصه گفتارش 



شده  رمضان نازل يعني گويا قرآن در ماه "كانما انزل فيه القرآن "اين است كه "أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ "اين شد كه معناي جمله
 و
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 .32سوره واقعه آيه (1)
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است، يعني گويا ما قرآن را در يك شب نازل كرديم، و حال آنكه نه  "كانا انزلناه في ليلة ""إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ "معناي آيه
 .فهمد، و نه اهل عرف و آشناي به سياق كالمين معنايي از چنين عبارتي مياهل لغت چن

و اگر جايز باشد كسي بگويد نزول قرآن در شب قدر به خاطر نزول سوره حمد است، كه مشتمل بر رءوس مطالب قرآن 
ت بر قلب رسول خدا است، بايد جايز باشد كه ديگري بگويد معناي نزول قرآن نزول همه آن، يعني اجمال معارف آن اس

 .ص، و هيچ مانعي هم ندارد كه كسي اين حرف را بزند و بيانش در سابق گذشت

 .البته در گفتار مفسر نامبرده اشكالهاي ديگري نيز هست، كه چون بيرون از غرض ما بود متعرض آنها نشديم

 31... ص :  "ناس "مورد استعمال كلمه

كه عبارت است از طبقه پائين افراد جامعه كه سطح فكرشان  -كلمه ناس "لْهُدي وَ الْفُرْقانِهُديً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ ا "
وَ  "و آيه:« 1» "وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ "شود چنان كه آيه:نازلترين سطح است، بيشتر در همين طبقه اطالق مي

شود ناس معنايي اعم از علما و غير علما اطالق گرديده، معلوم مي« 9» "عْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَ
 .دارد

و اين اكثريت همانهايند كه اساس زندگيشان بر تقليد است و خود نيروي تشخيص و تميز در امور معنوي به وسيله دليل و 
حق و باطل را تشخيص دهند، مگر آنكه كسي ديگر ايشان را هدايت نموده  توانند از راه دليل ميانبرهان را ندارند، و نمي

تواند براي اين طبقه حق را از باطل جدا كند، و حق را بر ايشان روشن سازد، و قرآن كريم همان روشنگري است كه مي
 .بهترين هدايت است

اقتباس از انوار هدايت الهيه و اعتماد به فرقان ميان اند، و استعداد اما خواصي از مردم كه در ناحيه علم و عمل تكامل يافته
حق و باطل را دارند، قرآن كريم براي آنان بينات و شواهدي از هدايت است، و نيز براي آنان جنبه فرقان را دارد، چون اين 

رق ق و باطل فكند كه چگونه بايد ميان حكند، و روشن ميطبقه را به سوي حق هدايت نموده، حق را برايشان مشخص مي
هْدِيهِمْ يَ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ، وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ "گذاشت، هم چنان كه فرمود:

 «0. »"إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
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 "03سوره روم آيه  "دانند.ولي بيشتر مردم نمي(1)

 "30سوره عنكبوت آيه  "فهمند.زنيم و ليكن به جز دانايان آن را نميو اين مثلها را براي مردم مي(2)

 ها به سويخداوند به وسيله قرآن كساني را كه پيرو خوشنودي اويند به سوي راههاي سالمت هدايت نموده از ظلمت(3)
 "13سوره مائده آيه  "نماياند.كند با اذن خودش و به سوي صراط مستقيمشان راه ميون مينور بير
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گردد، چون مقابله ميان آن دو مقابله انداخت؟ روشن مي "بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدي "و ميان "هدي "از اينجا علت اينكه چرا ميان



 .براي بعضي افراد هدايت، و براي بعضي ديگر بيناتي از هدايت است مقابله ميان عام و خاص است، قرآن

به معناي حاضر بودن در جريان، و اطالَ يافتن از آن است، )وقتي  "شهادت "كلمه "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "
از جريان اطالَ يافتم(، و شاهد ماه  گوئيم من در وقوَ فالن امر شاهد بودم، يعني حاضر بودم، و در نتيجه حضورممي

رمضان بودن، به اين معنا است كه انسان هم چنان زنده و هوشيار بماند، تا ماه رمضان فرا رسد، و آدمي از فرا رسيدنش آگاه 
شود، و اين شهادت هم نسبت به تمامي ماه صادق است، و هم نسبت به بعضي از آن، )مانند اينكه آدمي در اوائل ماه، 

افر باشد و در اواخر آن حاضر شود( و اما اينكه مراد از شهود شهر اين باشد كه انسان شاهد رؤيت هالل رمضان باشد در مس
حالي كه مسافر هم نباشد، صحيح نيست چون دليلي در لفظ آيه بر آن نيست، بله از راه مالزمه آنهم در بعضي از اوقات و به 

 .اي بر اين معنا وجود نداردآيه تحميل كرد، و ليكن در آيه هيچ قرينه توان چنين معنايي را بركمك قرائن مي

وارد ساختن اين جمله در آيه مورد بحث از قبيل تكرار به منظور تاكيد  "وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "
ط آيه سوم چيني بودند، و فقبيان حكم نبودند، و تنها در مقام زمينهو غيره نيست، چون قبال هم گفتيم دو آيه قبلي در مقام 

 .كند، پس آيه سوم مشتمل بر جمله تكراري نيستحكم را بيان مي

يل كند، هم را تعل خواهد مجموَ مطالب آيهكانه اين جمله مي "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، وَ ال يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ "
استثنا شدن مريض و مسافر و افطار كردن آن دو در ماه رمضان را، و هم روزه گرفتن در ايام ديگر سال را، چيزي كه هست 

كْمِلُوا وَ لِتُ "فرمايد چون خدا سهولت را برايتان خواسته، و جمله آخر يعنيكند و مياينكه جمله اول مطلب اول را تعليل مي
فرمايد اينكه گفتيم به همان عدد از روزهاي ديگر سال را روزه بگيريد براي اين بود كه تكميل مطلب بعد را و مي "الْعِدَّةَ

 .سي روز امري واجب است

الخ، چون آن جمله نيز  "يريد "الخ الم غايت است، و جمله عطف است بر جمله: "وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ "در جمله "الم "و حرف
 :عناي غايت بود، و تقدير كالم اين است كهمشتمل بر م
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اگر ما شما را دستور داديم كه در سفر و مرض روزه را بخوريد براي اين بود كه بار تكليف شما را سبك كنيم، و هم براي 
د آيه باعث شده كه ديگر مانن "وا الْعِدَّةَوَ لِتُكْمِلُ "اينكه عدد سي روزه را تكميل كرده باشيم، و بعيد نيست كه ايراد جمله:

فرسا باشد بيان نكند چون هم بيان آيه قبلي براي اينجا نيز كافي بود و هم كلمه قبلي حكم آن صورت را كه روزه طاقت
 "... رُونَوَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُ "كرد.)سختي بر شما نخواسته( داللت بر آن مي

ظاهر دو جمله مورد بحث بطوري كه الم غايت )البته غايت به معناي غرض كه آن نيز اصطالح ديگري است( اشعار دارد، 
بينيم خواهند غايت و نتيجه اصل روزه را بيان كنند، نه حكم استثناي مريض و مسافر را چون وقتي مياين است كه مي

فهميم كه ميان وجوب روزه رمضان و نازل ، مي"الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ... ":به جمله را مقيد كرد "شَهْرُ رَمَضانَ "جمله
بس و شود كه تلشدن قرآن در رمضان يك نحوه ارتباط و پيوستگي وجود دارد، در نتيجه برگشت معناي غايت به اين مي

قرآن را بر ايشان نازل فرمود، و ربوبيت خود و عبوديت اشتغال به روزه براي اظهار كبريايي حق تعالي است به خاطر اينكه 
بندگان را اعالم داشت، و نيز بدين منظور بود كه در مقابل اينكه به سوي حق هدايتشان فرموده و با كتاب خود برايشان 

 .حق را از باطل جدا كرده شكرش را بجاي آرند

شود كه مشتمل بر حقيقت معناي روزه هاي خدا مينعمتشود، يعني وقتي شكر و چون روزه وقتي متصف به اين صفت مي
دار از آلودگيهاي طبيعت پاك باشد، و از بزرگترين مشتهيات نفس چشم باشد، يعني از روي اخالص انجام شود، و روزه

 :بپوشد، لذا دنبال آيه نفرمود



 "وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ ":بل فرمودشود، بلكه در مقا، چون شكر تنها با روزه واقعي محقق مي"و ليتشكروا اللَّه "
شود، چه اينكه اين صورت، حقيقت هم داشته باشد و يا براي اينكه تكبير و بزرگداشت خدا با صورت روزه هم انجام مي

لي ما كَبِّرُوا اللَّهَ عَوَ لِتُ "، از تكبير جدا كرد، و فرمود،"لعل اميد است "نداشته باشد، و بهمين جهت مساله شكر را با كلمه
 ."لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ":همانطور كه در اول آيات، در باره روزه فرمود "هَداكُمْ، وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

 32بحث روايتي )شامل رواياتي در ذيل آيات روزه و نزول قرآن( ... ص : 

 اشاره

 شود( آمده: كهخود خداي تعالي مي در حديث قدسي )يعني احاديثي كه سلسله سندش منتهي به
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 «1»دهم. خداي تعالي فرمود: روزه فقط براي من است، و من خود جزاي آن را مي

 33مراد از حديث قدسي: روزه فقط براي من است و من جزاي آن هستم )يا جزاي آن را ميدهم( ... ص : 

اند و وجه اينكه روزه براي خداي سبحان است اين است ه با مختصر اختالفي نقل كردهمؤلف: اين روايت را شيعه و سني البت
شود، بخالف عبادتهاي ديگر، از قبيل نماز، و حج و امثال آن، كه از امور كه تنها عبادتي است كه از امور عدمي تشكيل مي

تواند محض و و معلوم است كه فعل وجودي نمي يابد، و يا حد اقل امور وجودي هم در آنها دخالت دارند،وجودي تركيب مي
خالص در اظهار عبوديت عبد و ربوبيت رب سبحان باشد، چون خالي از نقايص مادي و آفت محدوديت و اثبات انانيت 

نيست، و ممكن است در انجام آن قصد غير خدا هم به ميان آيد، و سهمي از آن را براي غير خدا انجام دهد، چنان كه در 
اش نفي است، يعني روزه كه شود، بخالف عملي كه همهها مشاهده ميريا و سمعه و سجده براي غير خدا اين آفت موارد

د، و با بينعبارت است از نخوردن، ننوشيدن، و فالن و بهمان نكردن، كه صاحبش خود را باالتر از اسارت در برابر ماديات مي
دارد، و اين امور عدمي چيزي نيست كه غير خدا هم سهمي از آن گه ميداري خود را از لوث شهوات نفس پاك نخويشتن

 .شودداشته باشد، زيرا امري است تنها ميان بنده و پروردگارش و طبعا كسي جز خدا از آن با خبر نمي

آن وقت دهم را به صيغه معلوم بخوانيم، يعني من جزاي آن را مي "اجزي "اگر كلمه "انا اجزي به "و اينكه فرموده: و
 شود، همانطور كه بنده هم در بندگي وكند بر اينكه در دادن اجر به بنده، كسي ميان او و خدا فاصله و واسطه نميداللت مي

داريش با خبر شود، چنان كه در باره صدقه آمده عبادت خدا به وسيله روزه كسي را دخيل قرار نداد، و نگذاشت كسي از روزه
 "و ياخذ الصدقات "گيرد، و بين صدقه دهنده و خدا كسي واسطه نيست، و در قرآن هم آمده:ياست: صدقه را تنها خدا م

گيرم( آن وقت شود: )خود من جزاي روزه قرار ميرا به صيغه مجهول بخوانيم، معنايش اين مي "اجزي "و اما اگر« 9»
 .دار به خداي تعاليشود از نزديكي روزهعبارت كنايه مي

گرفت، بطوري كه ام صادق َ روايت آورده كه رسول خدا ص در اوائل بعثت مدتي پشت سر هم روزه ميو در كافي از ام
ر روزه گفتند ديگكرد بطوري كه اشخاص ميكند و سپس مدتي روزه را ترك ميگفتند ديگر ترك نمياشخاص مطلع مي

كرد، كه اين همان روزه داوود روز افطار مي گرفت، و يكگيرد، بعد از مدتي اين رسم را رها كرد، يك روز روزه مينمي
 پيغمبر است، بعد از مدتي اين رسم را كنار گذاشت، و در هر ماه ايام البيض آن
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گرفت، و سپس اين را هم ترك كرد، و در هر ده روز دو پنجشنبه و ماه يعني )سيزده و چهارده و پانزدهم( آن را روزه مي
 «1»گرفت، و اين رسم را تا آخر عمر ادامه داد. بين آن دو يك چهارشنبه روزه مي

 سالهص در ايامي كه از دنيا رفت، در اين رسم و برنامه بود كه همهو از عنبسة العابد روايت شده كه گفت: رسول خدا 
 «9»گرفت. شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه مي

ه گرفت و گرناخبار از طريق اهل بيت َ در اين باب بسيار است، و اين همان روزه سنتي است كه رسول خدا ص مي :مؤلف
 .تروزه واجب تنها همان روزه رمضان اس

موده: اين فر "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ "و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت كرده كه در تفسير آيه:
 «0»مخصوص مؤمنين است. 

كُتِبَ عَلَيْكُمُ  "، و"لَيْكُمُ الصِّيامُيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَ ":و از جميل روايت آورده كه گفت: از امام صادق َ از معناي آيه
 :پرسيدم، فرمود "الْقِتالُ

ها شامل حال گمراهان و منافقين و خالصه تمامي افرادي كه به ظاهر شهادت به توحيد و نبوت و معاد همه اين خطاب
 «3»شود. اند ميداده

 :دفرموو در فقيه از حفص روايت كرده كه گفت از امام صادق َ شنيدم مي

يا أَيُّهَا  "فرمايد:روزه ماه رمضان قبل از امت اسالم بر هيچ امتي واجب نبود، عرضه داشتم: پس اينكه خداي عز و جل مي
اش چيست؟ فرمود: بله ماه رمضان قبل از امت اسالم روزه "الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

واجب بوده، اما نه بر امتها بلكه تنها بر انبياي آنان، خداوند امت اسالم را بر ساير امم برتري داده، چيزي را كه بر رسول خود 
 «4»واجب كرده بود بر امتش هم واجب فرمود. 

 يگر از عالم َمؤلف: اين روايت به خاطر اينكه اسماعيل بن محمد در سند آن هست ضعيف است، و اين معنا در روايتي د
رسد هر دو روايت يكي باشد، و به هر حال از اخبار آمده كه آنهم مرسل است، يعني اصال سندش ذكر نشده، و به نظر مي

 تنها خصوص "كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "آحاد است، و ظاهر آيه هم مساعد با اين نيست كه مراد از جمله
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، تصريح به ترغيب بودهچيني و تشويق و انبيا باشد، و به فرضي كه چنين چيزي منظور بوده، از آنجايي كه مقام مقام زمينه
 .اسم آن انبيا از كنايه بهتر و مؤثرتر بود، و خدا دانا است

 31... ص :  "كتاب "و "فرقان "،"قرآن "چند روايت در باره معناي



 :و در كافي از كسي كه از امام صادق َ سؤال نموده روايت كرده كه گفت

 و يا هر يك معنايي جداگانه دارد؟ به يك معنا است؟ "فرقان "و كلمه "قرآن "پرسيدم آيا كلمه

 «1»فرمود: قرآن همه كتاب خدا است، و فرقان تنها آن آياتي است كه احكام واجب را در بر دارد. 

 .و در كتاب جوامع از آن جناب َ روايت كرده كه فرمود: فرقان عبارت است از هر آيه محكمي كه در قرآن است

اند كه فرمود: فرقان عبارت است از هر امر محكمي كه در قرآن است، روايت آوردهو در تفسير عياشي و قمي از آن جناب َ 
 «9»كند. و كتاب عبارت است از آن آياتي كه انبياي قبل را تصديق مي

 هم با معنايي كه در روايت براي آن دو شده سازگار است "كتاب "و كلمه "فرقان "مؤلف: خود كلمه

يكي از اسماي خداي تعالي است پس ديگر شايسته نيست كسي بگويد  "رمضان "لمه، و در بعضي از اخبار آمده كه ك
رمضان آمد و رمضان رفت، بلكه بايد گفت: ماه رمضان آمد و ماه رمضان رفت، )تا آخر حديث( و اين روايت خبر واحدي 

 .است كه در باب خودش غريب است، و اين كالم از ميان مفسرين از قتاده نيز نقل شده

دون ب "رمضان "شود، عالوه بر اينكه كلمهديده نمي "رمضان "در اخباري كه راجع به اسامي خداي تعالي وارد شده نامولي 
در روايات وارده از رسول خدا ص و ائمه اهل بيت َ  "دو رمضان ""رمضانان "قبل از آن آيد و نيز كلمه "ماه "اينكه كلمه

بوده، و راوي  "شهر رمضان "در احاديث آمده "رمضان "دهيم هر جا كلمه بسيار آمده، و اين جدا بعيد است كه احتمال
 «0»را از آن انداخته باشد.  "شهر "كلمه

من به امام صادق َ عرضه داشتم: ابن ابي يعفور به من دستور  :و در تفسير عياشي از صباح بن نباته روايت شده كه گفت
وقتي ماه رمضان آمد و  :پرسدسائل چيست؟ عرضه داشتم: او از شما ميداد چند مساله را از شما بپرسم حضرت پرسيد آن م

، پس هر "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "فرمايد:خداي تعالي مي :من در منزل باشم آيا جايز است مسافرت كنم؟ فرمود
 تواند مسافرتاش باشد نميكس ماه رمضان را درك كند و در ميان خانواده

__________________________________________________ 

 11ح  303ص  9اصول كافي ج (1)

 23ص  1و تفسير قمي ج  2ص  1تفسير عياشي ج (2)

 909ص  3وسائل ج (3)

 03، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 «1»ترسد اگر به دنبالش نرود تلف بشود. كند، مگر براي حج و يا عمره، و يا براي طلب مالي كه مي

مؤلف: و اين نكته استفاده لطيفي است كه امام از اطالق آيه براي حكم كراهت سفر كرده است چون مسافرت در رمضان 
 .جايز است اما با كراهت

اند، و در كافي از علي بن الحسين َ روايت آورده كه فرمود: اما روزه در سفر و در حال مرض، عامه در آن اختالف كرده
اند مختار است، اگر اند نبايد بگيرد، طايفه سوم گفتهتواند روزه بگيرد، و بعضي ديگر گفتهض و مسافر مياند: مريبعضي گفته

گوئيم بايد در اين دو حال حتما روزه را بشكند، و افطار كند، )منظور اين خواست بگيرد و اگر نخواست نگيرد، ولي ما مي
اش درست نيست بايد آن چند روز را دوباره قضا ل مرض روزه بگيرد روزهاست كه روزه نبايد بگيرد، پس اگر در سفر و يا حا

 «9. »"فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "فرمايد،كند( براي اينكه خداي عز و جل مي

 .مؤلف: اين روايت را عياشي نيز نقل كرده است

بيان  فرموده: چقدر اين "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "م باقر َ روايت آورده كه در تفسير جملهو در تفسير عياشي از اما



براي كسي كه تعقلش كند روشن است! براي اينكه در عبارتي كوتاه اين معنا را رسانده، كه هر كس ماه رمضان را درك 
 «0»اش را بخورد. مضان مسافرت كرد بايد روزهاش را بگيرد، و هر كس در ماه ركرد بايد روزه

اش را بخورد بسيار زياد است، و اين مذهب مؤلف: روايات وارده از ائمه اهل بيت َ در اينكه مريض و مسافر حتما بايد روزه
ه شريف دانند(، و آيهائمه اهل بيت َ است، )بخالف علماي اهل سنت كه روزه رمضان را براي مسافر و مريض اختياري مي

 «3»بطوري كه خواننده توجه فرمود بر مذهب ائمه اهل بيت َ داللت دارد. 

مُ وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعا "و نيز در تفسير عياشي از ابي بصير روايت آمده كه گفت: من از امام َ از معناي جمله:
 «4»است كه توانايي روزه گرفتن ندارند. پرسيدم فرمود: منظور بيماران و سالخوردگاني  "مِسْكِينٍ
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 :امام باقر َ در تفسير همان آيه نقل كرده، كه فرمود و باز در همان تفسير از

 «1»دهد. منظور سالخورده و كسي است كه عطش آزارش مي

و نيز در همان تفسير از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود منظور زني است كه از جان فرزندش بترسد و سالخوردگاني كه 
 «9»فرسا باشد. روزه برايشان طاقت

اه اند كه قبل از ايام مدر تفسير آيه، از ائمه َ بسيار است، و در روايت ابي بصير مراد از مريض آن بيماراني روايات :مؤلف
در  (رمضان بيمار باشند و نتوانند قضاي روزه رمضان را در ساير ايام سال بجا آورند، چون واضح است كه كلمه )مريض

كه در روايت آمده به معناي بيماري  (شود، و كلمه )عطاشميشامل مريض نامبرده ن "فمن كان منكم مريضا "جمله:
باز در همان تفسير از سعيد از امام صادق َ روايت آمده كه  "مترجم ")كه ظاهرا همان مرض قند باشد(.« 0»عطش است. 

ت، ر هم هسفرمود: در عيد فطر هم تكبير هست، عرضه داشتم تكبير كه غير از روز قربان نيست، فرمود: چرا در عيد فط
 «3»ليكن مستحبّ است كه در مغرب و عشاء و فجر و ظهر و عصر و دو ركعت نماز عيد گفته شود. 

و در كافي از سعيد نقاش روايت كرده كه گفت امام صادق َ فرمود: براي من در شب عيد فطر تكبير هست، اما واجب 
ستحبّ است؟ فرمود در شب عيد در مغرب و عشا و در گويد، پرسيدم اين تكبير در چه وقت منيست بلكه مستحبّ است، مي

اللَّه اكبر، اللَّه اكبر،  "گوييگويد عرضه داشتم: چگونه تكبير بگويم؟ فرمود: ميشود، مينماز صبح و نماز عيد آن گاه قطع مي
 "مِلُوا الْعِدَّةَوَ لِتُكْ "فرمايد:نظور از كالم خدا كه ميو م "ال اله اال اللَّه، و اللَّه اكبر، اللَّه اكبر و للَّه الحمد، اللَّه اكبر علي ما هدانا

همين است، چون معنايش اين است كه نماز را كامل كنيد. و خدا را در برابر اينكه هدايتتان كرده تكبير كنيد، و تكبير همين 
 :است كه بگوئيد

گويد در روايت ديگري آمده كه تكبير آخر را چهار بار بايد ي ميراو "اللَّه اكبر، ال اله اال اللَّه، و اللَّه اكبر، و للَّه الحمد "
 «4»گفت. 

داند ممكن است حمل داند و ديگري نميمؤلف: اختالف اين دو روايت كه يكي تكبير را در ظهر و عصر نيز مستحبّ مي



وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ( اكمال نماز )از تر، و اينكه فرمود: منظور شود بر مراتب استحباب، يعني دومي مستحبّ باشد، و اولي مستحب
 است شايد منظور اين باشد كه
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عدد روزه را تكميل كنيد و باز خود تكبيرات را بگوئيد، كه خدا شما را هدايت كرد، و اين با معنايي كه ما با خواندن نماز عيد، 
فهميديم منافات ندارد، براي اينكه كالم امام استفاده حكم استحبابي از  "وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ ... "از ظاهر جمله،

گذشت، كه گفتم از آن، كراهت مسافرت  "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "سابق در جمله:مورد وجوب است، نظير آنكه در 
اند، و اختالف آخر تكبيرات در دو جاي روايت اخير مؤيد اين در ماه رمضان براي كسي كه اول ماه را درك كند استفاده كرده

 :اند در جملهاحتمال است كه بعضي داده و گفته

تكبير به دليل اينكه با حرف )علي( متعدي شده متضمن معناي حمد است. و در تفسير  "لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ وَ "
به آن حضرت عرضه داشتم: فدايت شوم احاديثي كه در بين  :عياشي از ابن ابي عمير از امام صادق َ روايت كرده كه گفت

گويد، گرفت، بيشتر است از احاديثي كه ميبر اينكه رسول خدا ص بيست و نه روز روزه ميما بر سر زبانها جريان دارد مبني 
گرفت؟ آيا احاديث اول درست است؟ فرمود يك كلمه از آنها سخن خدا نيست، و رسول خدا ص غير از سي روز روزه مي

و آيا رسول خدا ص آن را ناقص  "الْعِدَّةَ وَ لِتُكْمِلُوا "فرمايد:سي روز روزه نگرفته، و علتش هم اين است كه قرآن مي
كرد( استفهامي است انكاري، و روايت داللت دارد مؤلف: اينكه امام فرمود: )آيا رسول خدا ص آن را ناقص مي« 1»كرد؟ مي

 .بر بياني كه ما كرديم، و گفتيم ظاهر تكميل، تكميل ماه رمضان است

رُوا اللَّهَ عَلي وَ لِتُكَبِّ "رده كه او بدون ذكر سند گفته منظور از تكبير در جمله:و در محاسن برقي از بعضي راويان شيعه نقل ك
 «9»تعظيم، و منظور از هدايت، واليت است.  "ما هَداكُمْ

مؤلف: اينكه هدايت به معناي واليت باشد از باب تطبيق كلي بر مصداق است و ممكن است از قبيل همان قسم بياناتي 
اند: يسر فرموده "يسر و عسر "اند، چنان كه در بعضي از روايات آمده و در معناي دو كلمهتاويل گذاشتهباشد كه نامش را 

 .واليت و عسر مخالفت با خدا و دوستي با دشمنان خداست

و در كافي از حفص بن غياث از امام صادق َ نقل كرده كه گفت: از آن جناب از كالم خداي عز و جل پرسيدم، كه 
 ،"شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ":فرمايدمي

__________________________________________________ 

 39ص  1تفسير عياشي ج (1)

 باب واليت 133محاسن ص (2)

 02، ص: 9ترجمه الميزان، ج

امام َ فرمود: قرآن در « 1»نازل شده؟  فرمايد قرآن در ماه رمضان نازل شد، با اينكه در دو دهه بين اول و آخرشچطور مي
 :ماه رمضان يك باره به بيت المعمور نازل شد و سپس در طول بيست سال به تدريج به زمين نازل گرديد، آن گاه فرمود

رسول خدا ص فرموده صحف ابراهيم در اولين شب از ماه رمضان نازل شد، و تورات در روز ششم رمضان، و زبور در 



 .و قرآن در بيست و سوم از ماه رمضان نازل شدههيجدهم رمضان 

مؤلف: اين روايت را كه كافي از امام صادق و آن جناب از رسول خدا ص نقل كرده الدر المنثور به چند طريق آن را از واثلة 
 .«9»بن اسقع از رسول خدا ص نقل كرده است 

ا پرسيد، كه آييدم كه از امام صادق َ از شب قدر ميو نيز در كافي و فقيه از يعقوب روايت كرده كه گفت: مردي را شن
 «0»شود. ساله هست؟ فرمود: اگر شب قدر از بين برود، و برداشته شود، قرآن هم برداشته ميگذشته و يا همه

ه مباركه لو در الدر المنثور از ابن عباس روايت كرده كه در باره ماه رمضان و ليله مباركه و ليله قدر گفت: ليله قدر همان لي
است كه در ماه رمضان واقع است، كه در آن ماه قرآن كريم از ذكر به بيت المعمور نازل شد، و بيت المعمور همان موقع 

ستارگان در آسمان دنيا است، كه قرآن در آنجا قرار گرفت، و سپس به تدريج به رسول خدا ص نازل شد، قسمتي در امر و 
 «3»شد. گها نازل ميقسمتي در نهي و آياتي در باره جن

اين نظريه  آيد كهمؤلف: اين معنا از غير ابن عباس مانند سعيد بن جبير نيز روايت شده، و از گفتار ابن عباس چنين بر مي
وَ الْبَيْتِ  وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ "و آيات:« 4» "وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ "خود را از آيات قرآني استفاده كرده، مانند آيه:

فاَل أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ، وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتابٍ  "و آيات «6» "الْمَعْمُورِ وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوَِ
 "مَكْنُونٍ ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

__________________________________________________ 

 393ص  9اصول كافي ج (1)

 132ص  1الدر المنثور ج (2)

 131ص  9و فقيه ج  3حديث  143ص  3فروَ كافي ج (3)

 132ص  1الدر المنثور ج (4)

 43سوره آل عمران آيه (5)

 "4ه طور آيه سور "ند گشته.سوگند به كتاب سطربندي شده در اوراقي انتشارپذير، و سوگند به بيت معمور و سقف بل(6)

 33، ص: 9ترجمه الميزان، ج

كه ارتباط گفتار ابن عباس با همه اين آيات روشن است، تنها نقطه « 9» "وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظاً "و آيه: «1»
ست كه گفته: محل ستارگان، آسمان اول، ابهامي كه در كالم وي هست و معلوم نيست از كجاي قرآن استفاده كرده، اين ا

 .و موطن قرآن است، و داللت آيات سوره واقعه بر اين معنا روشن نيست

 .بله در روايات ائمه اهل بيت َ آمده كه بيت المعمور در آسمان است كه ان شاء اللَّه بحث ما پيرامون آن خواهد آمد

هم مانند قرآن كريم محكم و متشابه دارد، و اشاره و رمز در مطلب ديگري كه تذكرش الزم است، اين است كه احاديث 
ميان احاديث بسيار شايع است، و مخصوصا در مثل اينگونه حقايق )كه فهم بشر از دركش عاجز است( مانند لوح، و قلم، و 

معناي واقعي  حجب، و آسمان، و بيت معمور، و بحر مسجور، ال جرم بر يك فرد دانشمند الزم است كه براي بدست آوردن
 .كالم سعي كند قرائن كالم را به دست آورد

__________________________________________________ 

سوگند به محل ستارگان كه اين سوگند اگر بدانيد سوگندي است عظيم، كه قرآن كريم در كتاب پنهان بود، كتابي كه (1)
 "79سوره واقعه آيه  "جز پاكان با آن تماس ندارند.



 ."19سوره فصلت آيه  "ما آسمان دنيا را به چراغهايي زينت داديم.(2)

 31، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 43[ ... ص : 386(: آيه 2سوره البقرة )]

 اشاره

 (133مِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ )وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاَِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْ

 43ترجمه آيه ... ص : 

ي كه كنم البته در صورتگيرند بدانند كه من نزديكم و دعوت دعاكنندگان را اجابت ميو چون بندگان من از تو سراغ مرا مي
 (186)ايد رشد يابند مرا بخوانند پس بايد كه آنان نيز دعوت مرا اجابت نموده و بايد به من ايمان آورند تا ش

 43بيان آيه ... ص : 

 اشاره

 "وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاَِ إِذا دَعانِ "

 43نكات و دقايقي كه در آيه شريفه بكار رفته و فرق بين دعا و سؤال ... ص : 

 .ترين و زيباترين معنا را براي دعا داردلطيفاين آيه در افاده مضمونش بهترين اسلوب و 

اساس گفتار را بر تكلم وحده )من چنين و چنانم( قرار داده، نه غيبت )خدا چنين و چنان است(، و نه سياقي ديگر نظير  :اوال
 39، ص: 9غيبت، و اين سياق داللت دارد بر اينكه خداي تعالي ترجمه الميزان، ج

 .نايت را داردنسبت به مضمون آيه كمال ع

و ثانيا: تعبير فرموده به )عبادي بندگانم(، و نفرمود )ناس مردم( و يا تعبيري ديگر نظير آن و اين نيز عنايت ياد شده را بيشتر 
 .رساندمي

 :و ثالثا: واسطه را انداخته، و نفرموده: )در پاسخشان بگو چنين و چنان( بلكه فرمود

 .(رند من نزديكمگيچون بندگانم از تو سراغ مرا مي)

رساند مؤكد كرده و فرموده: )فاني قريب( پس به درستي كه من و رابعا: جمله: )من نزديكم( را با حرف )ان( كه تاكيد را مي
 .نزديكم

شوم( تا ثبوت و دوام نزديكي را و خامسا: نزديكي را با صفت بيان كرده و فرموده: )نزديكم( نه با فعل، )من نزديك مي
 .برساند

 .كند تعبير به مضارَ آورد نه ماضي، تا تجدد اجابت و استمرار آن را برساندسادسا: در افاده اينكه دعا را مستجاب ميو 

( در صورتي كه مرا بخواند -كنم دعاي دعا كننده( را مقيد كرد به قيد )اذا دعانو سابعا: وعده اجابت يعني عبارت )اجابت مي
يد نيست، چون مقيد خواندن خدا است و قيد هم همان خواندن خدا است و اين داللت با اينكه اين قيد چيزي جز خود مق



و اين هفت « 1» "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ":دارد بر اينكه دعوت داعي بدون هيچ شرطي و قيدي مستجاب است نظير آيه
 .ردنكته همه داللت دارد بر اينكه خداي سبحان به استجابت دعا اهتمام و عنايت دا

اي به چنين اسلوب در قرآن منحصر از طرفي در اين آيه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمير متكلم )من( تكرار شده، و آيه
 .به همين آيه است

و كلمه )دعا( و )دعوت( به معناي اين است كه دعا كننده نظر دعا شده را به سوي خود جلب كند، و كلمه )سؤال( به معناي 
ادتر كردن آن از ناحيه مسئول است، تا بعد از توجيه نظر او حاجتش برآورده شود، پس سؤال به منزله جلب فائده و يا زي

خواني، تا روي خود زني، و ميرود صدا مينتيجه و هدف است براي دعا )مثل اينكه از دور يا نزديك شخصي را كه دارد مي
حاجتت برآورده شود( پس اين معنا كه براي سؤال شد جامع همه  پرسي تا به اين وسيلهرا برگرداند، آن وقت چيزي از او مي

موارد سؤال هست، سؤال علمي براي رفع جهل، و سؤال به منظور حساب و سؤال به معناي زيادتر كردن خير مسئول به 
 .طرف خود، و سؤالهاي ديگر

لكه كيت است، البته نه هر مملوكيت، بمطلب ديگر اينكه، كلمه )عبوديت( همانطور كه در سابق هم گفتيم به معناي مملو
 ،(خوانندمملوكيت انسان )پس گوسفند را عبد صاحبش نمي

__________________________________________________ 

 "33سوره مؤمن آيه  "بخوانيد مرا تا استجابت كنم شما را. (1)

 30، ص: 9ترجمه الميزان، ج

حب عقل و شعور ديگري كه ملك ديگري باشد، در نتيجه عبد وقتي به خدا نسبت و عبد عبارت است از انسان و يا هر صا
 .شود نظير ملك منسوب به او استداده مي

و ملك خداي تعالي با ملك ديگران فرق دارد، فرقي كه بين واقعيت و ادعا و بين حقيقت و مجاز است، براي اينكه خداي 
است، و هم محيط به همه نواحي و جوانب بنده است، بندگان او نه  تعالي كه مالك بندگان خويش است، ملكش هم طلق

در ذات خود مستقل از اويند، و نه در توابع ذاتشان، از صفات و افعال و هر چيز ديگري كه منسوب به ايشان است، از قبيل 
بينيم به نحوي از انحا ميدانيم چون همسر و اوالد و مال و جاه و غيره، و جان كالم آنكه آنچه را كه ملك يك بنده مي

نسبتي به آن بنده دارد، حال چه اينكه اين نسبت حقيقي و به طبع باشد، مثل نسبتي كه ميان او و جان و بدن و گوش و 
چشم او و عمل و آثار او هست، و يا نسبت وضعي و اعتباري باشد مانند نسبتي كه ميان او و همسر و مال و جاه و حقوق او 

ها به وسيله خدا ميان او و ما يملكش برقرار گشته، حال ما يملكش ا به اذن خدا مالك شده، و اين نسبتهست، اين ملك ر
 اشهر چه باشد خداي عز اسمه به او تمليك كرده، او است كه جان بندگان و جسم آنان را به آنان نسبت داده، و به بنده

ن شد، هم چنااي موجود نميكرد اصال بندهن نسبت را برقرار نميفرمود: جان تو و جسم تو و گوش تو و امثال آن، و اگر اي
 "ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراًوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "و نيز فرموده:« 1» "قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ "كه فرمود:

«9». 

 43به بندگان، مقتضاي مالكيت مطلقه الهي و عبوديت عباد است ... ص : نزديك بودن خداي سبحان 

پس خداي سبحان ميان هر چيزي و خود آن چيز حائل است، و ميان آن و تمامي مقارنات آن از فرزند و همسر و دوست و 
است، پس او قريب تر مال و جاه و حق او حائل است، پس خداي تعالي از هر چيزي كه فرض شود به مخلوق خود نزديك

وَ نَحْنُ  "و نيز فرموده:« 0» "وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ ال تُبْصِرُونَ "علي االطالق است، هم چنان كه خودش فرموده:



و مراد از قلب همان جان آدمي و « 4» "بِهِأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْ "و نيز فرموده:« 3» "أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
 .نفس مدركه او است

 و سخن كوتاه آنكه مالك بودن خداي سبحان نسبت به بندگانش به مالكيت

__________________________________________________ 

 "90آيه سوره ملك،  "و او كسي است كه شما را ايجاد كرد، و برايتان گوش و چشم و دل قرار داد.(1)

 "9سوره فرقان آيه  "گيريش كرد.داند اندازههر چيزي را او بيافريد و به نوعي كه كس نمي(2)

 [...] "34سوره واقعه آيه  "بينيد.دهد نزديكتريم و ليكن شما نمياز شما به آن كس كه دارد جان مي(3)

 "13سوره ق آيه  "ما از رگ قلب به او نزديكتريم.(4)

 "93سوره انفال آيه  "ر كس و قلب او حائل است.كه خدا ميان ه(5)

 33، ص: 9ترجمه الميزان، ج

تر از هر حقيقي، و بنده بودن بندگان براي او باعث شده كه او بطور علي االطالق قريب و نزديك به ايشان باشد، نزديك
ز ه بخواهد در بندگانش بكند جايچيزي كه با او مقايسه شود، و نيز اين مالكيت باعث شده كه هر تصرفي و به هر نحو ك

اي كند به اينكه خداي سبحان هر دعباشد بدون اينكه دافعي و مانعي جلو تصرفاتش را بگيرد، و اين جواز تصرف حكم مي
خواهد باشد و با اعطا و تصرف خود حاجتش را برآورد چون مالكيت او عام و سلطنت و دعا كننده را اجابت كند هر چه مي

 .جميع تقادير و بدون هيچ قيد و اندازه است اش براحاطه

گيري كرد، كارش تمام شد، و گويد: خدا وقتي موجودات را آفريد و در آنها تقدير و اندازهپندارد، و مينه آن طور كه يهود مي
 ند جلوتواگيرد، و حتي خودش هم نميزمام تصرفات جديد از دستش بيرون شد، آنچه از ازل قضايش را رانده صورت مي

قضاي رانده شده خود را بگيرد، پس ديگر نسخ و بداء و استجابت دعا مفهومي ندارد، چون كار از ناحيه او تمام شده و از 
 .دستش در رفته

اند، كه خدا هيچ دخل و تصرفي در اعمال بندگان خود ندارد، اينان )قدريه( و نه آن طور كه جماعتي از اين امت پنداشته
القدرية  "اند كه فرموده:دا ص لقب )مجوس اين امت( به ايشان داده، و شيعه و سني روايت كردههستند كه رسول خ
 «1»قدريه مجوس اين امتند.  "مجوس هذه االمة

بلكه ملك خداي تعالي حتي بعد از راندن قضا و قدر در عالم، و حتي در اعمال بندگان هم چنان به اطالقش باقي است، و 
چيزي نيست مگر به تمليك و اذن او، آنچه او بخواهد و تمليك كند و اجازه وقوعش را بدهد واقع  هيچ موجودي مالك هيچ

شود، هر چند كه )همه عالم( براي وقوَ آن شود، و آنچه او نخواهد، و تمليك نكند و اجازه وقوعش را ندهد واقع نميمي
 «9. »"لنَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ، وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّيا أَيُّهَا ا "دست به دست هم بدهند، هم چنان كه خودش فرموده:

همانطور كه متعرض حكم  "وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاَِ إِذا دَعانِ "پس روشن شد اينكه فرموده:
فهماند علت نزديك بودن خدا به بندگان همين است كه دعا هست، و ميمساله اجابت دعا است متعرض بيان علل آن نيز 

ودن قيد و شرط بقيد و شرط دعاي ايشان همان نزديكي خدا به ايشان است، و بيكنندگان بنده اويند، و علت اجابت بي
 قيد و شرط بودن دعا است، پس تمامي دعاهايي كه خدا براي اجابتاجابت دعا، مستلزم بي
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 332ص  9سفينة البحار ج (1)

 "14سوره فاطر آيه  "نياز است.هان اي مردم شما همه محتاجان به خدائيد، و خدا به تنهايي بي(2)
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 .شود مستجاب استآن خوانده مي

 41يزي )فطري( و زباني ... ص : شرط استجابت دعا و اشاره به تقسيم دعا به غر

رده خود را مقيد ك "أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاَِ "اي است كه نبايد از نظر دور داشت، و آن اينكه خداي تعالي وعدهالبته در اينجا نكته
مجازا و  د، نه اينكهفهماند كه دعا بايد حقيقتا دعا باش، و چون اين قيد چيزي زائد بر مقيد نيست، مي"إِذا دَعانِ ... "به قيد

كند(، و يا )عالم را در صورتي به سخن ناصح گوش بده وقتي تو را نصيحت مي) :گوئيمصورت آن را آوردن، آري وقتي مي
كه عالم باشد احترام كن( منظورمان اين است كه آن نصيحتي را بايد گوش داد كه متصف به حقيقت خيرخواهي باشد. و آن 

ه فهماند، كرد كه حقيقتا عالم باشد يعني به علم خود عمل كند، جمله: )إِذا دَعانِ( نيز همين را ميعالمي را بايد احترام ك
قيد و شرط است، اما اين شرط را دارد كه داعي حقيقتا دعا كند، و علم غريزي و فطريش وعده اجابت هر چند مطلق و بي

چون دعاي حقيقي آن دعائي است كه قبل از زبان سر، زبان اش باشد، و خالصه قلبش با زبانش موافق باشد، منشا خواسته
چرخد، به دروغ و راست و شوخي قلب و فطرت كه دروغ در كارش نيست آن را بخواهد نه تنها زبان سر، كه به هر طرف مي

 .و جدي و حقيقت و مجاز

خواست آن را نكرده باشد سؤال بينيد خداي تعالي تمامي حوائج انساني را هر چند كه زبان دربهمين جهت است كه مي
كه به حكم «. 1» "وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ، وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ "ناميده، و فرموده:

اند، بلكه از شمردنش هم عاجزند، داعي و دهاين آيه انسانها در نعمتهايي هم كه نه تنها به زبان سر درخواستش را نكر
ند، و يابكنند، چون ذات خود را محتاج و مستحق ميسائلند، چيزي كه هست به زبان فطرت و پيشين خود دعا و سؤال مي

ر آنچه گفتم ظاهرتر و و داللت اين آيه ب« 9» "يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ":نيز فرموده
 .تر استواضح

شود و به هدف اجابت پس سؤال فطري از خداي سبحان هرگز از اجابت تخلف ندارد، در نتيجه دعائي كه مستجاب نمي
 .، به آن اشاره شده"دَعْوَةَ الدَّاَِ إِذا دَعانِ "رسد، يكي از دو چيز را فاقد است و آن دو چيز همان است كه در جمله:نمي

ني اش نشداين است كه دعا دعاي واقعي نيست، و امر بر دعا كننده مشتبه شده، مثل كسي كه اطالَ ندارد خواسته اول
 كند، يا كسياست، و از روي جهل همان را درخواست مي
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رسيد، به درستي كه متهاي خدا را بشماريد تا به آخرش نميايد به شما داده، و اگر نعو آنچه را كه درخواست كرده(1)
 ."03سوره ابراهيم آيه  "پيشه و كفرانگرند.آدميان ستم

 "92سوره الرحمن آيه  "كنند، هر روز او در كاري است.همه آنان كه در آسمانها و زمينند از او درخواست مي(2)
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دانست كه فالن مريض كرد، مثال اگر ميخواست درخواست نميند، و اگر بداند هرگز آنچه را ميداكه حقيقت امر را نمي
كند، و اگر مانند انبيا اين امكان مردني است و درخواست شفاي او درخواست مرده زنده شدن است هرگز درخواست شفا نمي

كند از استجابت ولي يك شخص عادي كه دعا مي شود،كند و مرده زنده ميرا در دعاي خود احساس كند، البته دعا مي
كرد، حاال هم كه از جهل دانست كه بهبودي فرزندش چه خطرهايي براي او در پي دارد دعا نميمايوس است، و يا اگر مي

 .شودبه حقيقت حال دعا كرده مستجاب نمي



ولي  كند،اين معنا كه به زبان از خدا مسئلت ميخواند، به دوم اين است كه دعا، دعاي واقعي هست، ليكن در دعا خدا را نمي
 .در دل همه اميدش به اسباب عادي يا امور وهمي است، اموري كه توهم كرده در زندگي او مؤثرند

پس در چنين دعائي شرط دوم )اذا دعان، در صورتي كه مرا بخواند( وجود ندارد، چون دعاي خالص براي خداي سبحان 
كند كه شريك ندارد، و خدايي كه كارها را با شركت ا نخوانده چون آن خدايي دعا را مستجاب مينيست، و در حقيقت خدا ر
دهد، او خداي پاسخگوي دعا نيست، پس اين دو طايفه از دعا كنندگان و صاحبان سؤال دعاشان اسباب و اوهام انجام مي

 .ن خالص نيستندمستجاب نيست، زيرا دعايشان دعا نيست، و يا از خدا مسئلت ندارند چو

اين بود خالصه گفتار ما در دعا، و آنچه كه از آيه مورد بحث استفاده كرديم، و با اين بيان معاني ساير آياتي هم كه در باب 
كُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتا "و آيه: «1» "قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ "گردد مثل آيه:دعا هست روشن مي

 "ونَلَيْهِ إِنْ شاءَ، وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُأَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِ
بَرِّ وَ الْبَحْرِ، تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْ "و آيه شريفه:« 9»

 «0. »"الشَّاكِرِينَ، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها، وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ
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 "33سوره فرقان آيه  "بگو اگر دعاي شما نباشد پروردگار من به شما اعتنايي ندارد.(1)

بگو به من خبر دهيد: اگر عذاب ناگهاني خدا، و يا قيامت به سراغتان آيد، باز هم غير خدا را خواهيد خواند؟ اگر در (2)
يد و خوانخوانيد، بلكه تنها خدا را ميالي كه نميدعوي شرك خود راستگو باشيد بايد آن روز هم غير خدا را بخوانيد، در ح

سوره انعام آيه  "دارد، آري آن روز ديگر شرك يك عمر خود را فراموش خواهيد كرد.اگر او بخواهد عذاب را از شما بر مي
31" 

اگر ما را از  گوئيد:خوانيد، و ميهاي خشكي وآن گاه كه خدا را به تضرَ و ميرا از ظلمتاز ايشان بپرس چه كسي(3)
وقت خودت در پاسخ بگو: شما را از آن ورطه و از هر بالئي بخشد، آننجات دهد از شكرگزاران خواهيم بود، نجات مياين

 "33سوره انعام آيه  "ورزيد.دهد، و شما دوباره شرك مينجات مي
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غريزي و درخواستي فطري دارد، كه به زبان فطرتش از پروردگارش  پس همه اين آيات داللت دارد بر اينكه انسان دعائي
خواهد، چيزي كه هست در هنگامي كه غرق نعمت و رفاه است، دلش به اسباب وابسته است، و آن اسباب را حاجت مي

ند، با كي نميخواهد، و دعائكند كه از پروردگارش چيزي نميگيرد، و امر بر او مشتبه شده، خيال ميشريك پروردگارش مي
خواهد، چون هر چه باشد باآلخره انساني داراي فطرت است، و خلقت و فطرت خدا در افراد اينكه از غير خدا چيزي نمي

 .پذيرداختالف و دگرگوني نمي

 آورد، و اسباب در رفع آنها از اثر افتاده شركافتد و گرفتاريها روي ميها از كار ميبه شهادت اينكه وقتي اين سبب
فهمد كه جز خدا كسي بر آورنده حاجتش و جوابگوي روند، آن وقت ميموهومش و شفيعان خياليش همه به كناري مي

برد، و روي دل سوي خداي كريم گردد، و همه اسباب را از ياد ميدرخواستش نيست، لذا مجددا به توحيد فطريش بر مي
پروراند، تا آنكه رفته رفته آورد، و در سايه آسايشش ميبر ميكند و خدا هم گرفتاريش را برطرف ساخته، حاجتش را مي

 .پرستي و فراموش نمودن خدا برگرددخاطرش آسوده و شكمش سير شود، دوباره بهمان وضعي كه داشت يعني سبب

 47مطلق عبادت دعاهستند ... ص : 



« 1» "إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، "و نيز مانند آيه شريفه:
خواند، و دهد، و هم عالوه بر اين دعا را عبادت ميكند، و هم وعده اجابت ميچون كه اين آيه شريفه، هم دعوت به دعا مي

ار فرمايد كساني كه از عبادت من استكبلكه به جاي آن ميكنند، بفرمايد كساني كه از دعا به درگاه من استكبار مينمي
خواند، براي اينكه اگر منظور از عبادت، تنها دعا، كه يكي از اقسام كنند. و با اين بيان خود تمامي عبادتها را دعا ميمي

، پس آوردش ميآورد بلكه منظور ترك مطلق عبادت است كه استحقاق آتعبادت است باشد ترك دعا، استحقاق آتش نمي
 .(ها دعايند )دقت بفرمائيدشود مطلق عبادتمعلوم مي

هُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَ "شود، مانند آيه شريفه:با اين بيان معناي آيات ديگر هم كه مربوط به اين باب است روشن مي
 "هِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَوَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّ "و آيه« 9» "الدِّينَ
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نند به كو پروردگارتان فرمود: مرا بخوانيد تا دعايتان راي مستجاب كنم، كه آن كساني كه از عبادت من استكبار مي (1)
 "33سوره مؤمن آيه  ".آيندزودي خوار و ذليل به دوزخ در مي

 "13سوره مؤمن آيه  "س خدا راي بخوانيد در حالي كه دين راي برايش خالص كنيد.پ (2)
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 :و آيه شريفه« 9» "وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً، وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ "و آيه شريفه: «1»

إِذْ نادي رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا )تا جمله( وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ  "و آيه شريفه:« 0» "يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً، إِنَّهُ ال  "
 «"رَبِّ شَقِيًّا

 .«4» "وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ، وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ "و آيه شريفه:

اش اخالص در دعا، و سب باب دعا است، و اين آيات اركان اصلي دعا و آداب دعا كننده را كه عمدهو آياتي ديگر كه منا
كند، و آداب ديگري را هم روايات مطابقت قلب و زبان، و بريدگي از اسباب ظاهري، و توسل به خداي تعالي است، بيان مي

و تضرَ، و اصرار، و ذكر، و عمل صالح، و ايمان، و ادب به آن ملحق كرده، از قبيل خوف و طمع، و رغبت و رهبت، و خشوَ 
 .حضور، و امثال آن

ند، البته كحرف )فاء( كه بر سر جمله آمده، مطلب را فرَ و نتيجه مدلول جمله قبلي مي "فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي "
زديك است، و هيچ چيزي ميان او و دعاي بندگانش فهماند حال كه معلوم شد خدا به بندگانش نمدلول التزامي آن، و مي

هايشان عنايت دارد، و همين خداي مهربان بندگان را حائل نيست، و معلوم شد كه او نسبت به بندگان خود و به درخواست
ن يكند، و خالصه حال كه معلوم شد خدا داراي چنين صفتي است، پس بندگان معطل چه هستند، او را در ادعوت به دعا مي

دعوتش اجابت كنند و به سويش رو آورند و ايمان بياورند كه خدايي است داراي چنين صفت، و يقين كنند به اينكه او 
 .كند، تا در نتيجه شايد در دعا كردن به درگاه او موفق گردندنزديك است، و دعايشان را اجابت مي
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 "44سوره اعراف آيه  "را هم در حال ترس بخوانيد، و هم در حال طمع، كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است. او (1)

 "23سوره انبياء آيه  "خوانند، و در برابر ما خاشعندو ما را در حال رغبت و رهبت )خوف و رجاء( مي (2)

 .دارددنكشان را دوست نميپروردگار خود را در دو حال تضرَ و خفيه بخوانيد، كه او گر (3)

 [...] "44سوره اعراف آيه  "

 :به ياد آر زكريا را، آن هنگام كه پروردگار خود را پنهاني ندا كرد، كه چه و چه و در آخر گفت (4)



 "0سوره مريم آيه  "ام.پروردگارا من هرگز در دعا كردن به درگاه تو كوتاهي نكرده

كنند، مستجاب نموده، و از فضل خود بيش از آنچه هاي صالح ميارند و عملو خدا دعاي كساني را كه ايمان د (5)
 "93سوره شوري آيه  "دهد.خواهند ميمي
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 44بحث روايتي ])شامل رواياتي در فضيلت، و شرائط و آداب دعا( ... ص : 

 اشاره

 «1»الح مؤمن است. اند كه رسول خدا ص فرمود: دعا سشيعه و سني روايت كرده

و در كتاب عدة الداعي است كه در حديث قدسي آمده: اي موسي از من آنچه احتياج داري درخواست كن، حتي علوفه 
 «9»گوسفندت، و نمك خميرت را از من بخواه. 

عز و جل و در كتاب مكارم از آن جناب روايت كرده كه فرمود: دعا از خواندن قرآن بهتر است، براي اينكه خود خداي 
بگو اگر دعاي شما نباشد پروردگار من هيچ اعتنايي به شما نخواهد كرد  "قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ "فرمايد:مي
 .، اين مضمون از امام باقر و صادق َ نيز نقل شده«0»

بن علي بن الحسين: از پسر عمويش امام  باز در كتاب عدة الداعي در روايت محمد بن عجالن، از محمد بن عبيد اللَّه
صادق، از پدران بزرگوارش از رسول خدا ص روايت آورده كه فرمود: زماني خداي تعالي به بعضي از انبيايش وحي فرستاد، 

كنم، و جامه ذلت در كه به عزت و جاللم سوگند كه آرزوي هر آرزومندي را كه به غير من اميد ببندد مبدل به نوميدي مي
كنم، آيا بنده، بنده من باشد، و در شدايدش به غير من پوشانم، و از گشايش و فضل خودم دور ميان مردم بر تنش ميمي

اميد ببندد با اينكه شدائد همه بدست من است و آيا به غير من اميدوار شود، با اينكه غني بالذات و جواد علي االطالق منم، 
، و در خانه من به روي هر كس كه بخواهد مرا بخواند باز است. )تا آخر حديث(. و كليد همه درهاي بسته به دست من است

«3» 

و نيز در عدة الداعي از رسول خدا ص روايت آورده كه فرمود: خداي تعالي فرموده هيچ مخلوقي دست به دامن مخلوق ديگر 
كنم، ديگر اگر از من چيزي بخواهد عطايش شود، مگر آنكه من رشته اسباب آسمانها و اسباب زمين را عليه او قطع مينمي
شود و چشم سازم، و هيچ مخلوقي دست به دامن خود من نميكنم، و اگر به درگاهم دعا كند دعايش را مستجاب نمينمي

 كنم، آن وقتپوشد مگر آنكه آسمانها و زمين را ضامن رزقش مياميد از مخلوق من نمي
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 «1»آمرزم. آورم، و اگر طلب آمرزش كند او را ميكنم، و اگر حاجت بخواهد بر مياگر دعا كند اجابت مي

 11ابطال اسباب عادي نيست.[ ... ص : اخالص در دعا به معناي ]



كنند اين است كه دعا بايد خالص باشد، نه اينكه سببيت اسباب وجودي عالم را كه آنها مؤلف: آنچه اين دو حديث افاده مي
داند كه چنين اسبابي وجود دارند اما را ميان هر موجودي و حوائجش واسطه قرار داده ابطال كنند، چون هر انساني مي

هاي اي باشند، كه مستقل از خداي سبحان فيض را به معلوليت آنها را خدا به آنها داده، نه اينكه خود آنها علت تامهسبب
 .خود برساند

اي است، كه فعلش از او تخلف كند كه براي حاجتش برآرندهتوضيح اينكه انسان با فطرت خود اين معنا را درك مي
زند سبب تام نيستند، و فعل و اثرشان هاي ظاهري كه وي دست به دامن آنها ميسبب كند آنچه ازكند، و نيز درك مينمي

 .(گويد: )ناگهان سركنگبين صفرا فزودكند، كه آن شاعر مياز آنها تخلف مي

پس انسان اين شعور و درك را دارد كه آن مبدئي كه سرنخ تمامي امور آنجا است، و ركني كه در تحقق و وجود هر حاجت 
وائجش بدان اعتماد و دلگرمي دارد، غير اين اسباب ظاهري است، و الزمه اين درك آن است كه اعتماد كامل و ركون از ح

هاي تام به اين اسباب نداشته باشد، بطوري كه بكلي از آن سبب تام و حقيقي غافل بماند، و هر چيزي را مستند به سبب
 .ظاهريش بپندارد

شود، حال اگر سؤالي كند و حاجتي بطلبد و حاجتش هم برآورده ه ملتفت به اين نكته ميآري انسان با كمترين دقت و توج
كند سؤالش سؤال از پروردگارش بوده، و حاجتي كه داشته و از راه شعور باطني خود آن گردد، از اين برآورده شدن كشف مي

جا به وي افاضه شده است، و اگر همين حاجت را تشخيص داده از طريق اسباب ظاهري به درگاه پروردگارش رسيده، و از آن
ه كند به اينكه آن سبب، برآرندرا از سببي از اسباب ظاهري بخواهد، از كسي خواسته كه شعور فطري و باطنيش حكم مي

باشد، و قوه خياليش به عللي غير از شعور باطني به كرده كه آن سبب برآرنده حاجتش ميحاجتش نيست، بلكه خيال مي
آن سبب را در نظرش برآرنده حاجت تصوير كرده، و اين در همان مواردي است كه باطن آدمي مخالف با ظاهر او  حاجت،

 .است

زد، تا ورشود انسان چيزي را دوست دارد، و به آن اهتمام ميتوانيم در اينجا بياوريم اين است كه، بسيار ميمثالي كه مي
 همينبيند كه آورد و ميآنكه آن را به دست مي
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را  تردارد، و محبوبتر و محبوبتر است، ناگزير از آن دست بر ميمحبوبش مزاحم و مضر به منافعي است كه براي او مهم
گريزد، ولي تصادفا به همان چيز بر دارد، و به خاطر حفظ منافعش از آن مي شود كه از چيزي نفرتگيرد، و بسيار ميمي
 .گريخت سودمندتر و بهتر استپنداشت از منافعي كه به خاطر آن از اين ميبيند بر خالف آنچه ميخورد، و ميمي

، اين كندن دوا گريه ميگريزد، و در عين اينكه طالب بهبودي خويش است، از خوردكودك مريض از نوشيدن دواي تلخ مي
خواهد، و به زبان فطرت درخواست آن را دارد، هر چند كه به زبان انسان با شعور باطني و فطريش صحت و سالمتي را مي

 .كندسر و با عملش خالف آن را درخواست مي

 13اشاره به دو نظام در زندگي انسان: نظام فطري و نظام تخيلي[ ... ص : ]

نسان در زندگيش دو نظام دارد، يك نظام به حسب فهم فطري و شعور باطني، و نظامي ديگر به حسب شود اپس معلوم مي
شود، و اما نظام تخيليش بسيار دستخوش خبط و تخيل، نظام فطريش از خطا محفوظ است، و در مسيرش دچار اشتباه نمي



داند طلبد. و نميكند، و جدا ميرخواست ميشود كه آدمي به حسب صورت خياليش چيزي را دشود، چه بسا مياشتباه مي
خواهد پس بايد حديث را به همين معنا توجيه كرد، و اين كه با همين سؤال و طلبش درست چيز ديگري مخالف آن مي

 .خوردآيد كه فرمود: )عطيه و بخشش به قدر نيت است(، به چشم ميهمان معنايي است كه از كالم علي َ كه به زودي مي

 «1»دة الداعي از رسول خدا ص روايت آورده كه فرمود: در حالي دعا كنيد كه يقين به اجابتش داشته باشيد. و در ع

ام به من آنجا است، پس بنده من نبايد به غير از و در حديث قدسي آمده: خداي تعالي فرمود: من همان جايم كه ظن بنده
 «9»ن حسن ظن داشته باشد. خير از من انتظاري داشته باشد، بلكه بايد نسبت به م

كند از اينكه صاحبش در حقيقت درخواستي ندارد، كه مؤلف: علتش اين است كه دعا در حال نوميدي و تردد كشف مي
 .بيانش گذشت، و نيز روايت شده كه هرگز چيز نشدني را از خدا نخواهيد

وائج خود به درگاه خدا فزَ كنيد، و در ناماليمات و باز در كتاب عدة الداعي از رسول خدا ص روايت آورده كه فرمود: در ح
خود به او پناهنده شويد، و به درگاهش تضرَ نموده او را بخوانيد، كه دعا مغز عبادت است، و هيچ مؤمن نيست كه خدا را 

 بخواند مگر
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ه شود، و يا با مدت كه در نتيجاش در دنيا عايد او ميكند آنهم يا به فوريت، كه در نتيجه ثمرهآنكه دعايش را مستجاب مي
البته همه اينها در دهد، شود، و يا حد اقل ثمره آن را به مقدار دعايش كفاره گناهانش قرار مياش در آخرت عايدش ميثمره

 «1»صورتي است كه از خدا گناه نخواهد. 

 :و در نهج البالغه در يكي از وصاياي امير المؤمنين به فرزندش حسين َ آمده

هاي غيبش را در دست خود تو قرار داد، و آن اين است كه به تو اجازه داد از او مسئلت سپس خداي تعالي كليد همه خزينه
تواني بگشايي، و باران رحمت او را به همان دعا است هر دري از درهاي نعمتهاي او را بخواهي مي كني، با اين كليد كه

سوي خود بباراني، پس هرگز دير شدن اجابت خدا تو را نوميد نسازد، كه عطيه به قدر نيت است، و چه بسا اجابت دعايت 
ن عطا همان آرزو و انتظار اجابت داشتن است، و چه بسا افتد كه اجرش برايت بيشتر باشد، كه بزرگتريبدين جهت تاخير مي

چيزي از خدا بخواهي و خدا آن را بتو ندهد، بلكه بهتر از آن را بدهد، حال يا در دنيا و يا در آخرت، و يا بدين جهت 
ود كه از شمي اي بالي جان تو است، زيرا بسيارمستجاب نكند كه خواسته است بالئي را از تو بگرداند، چون آنچه خواسته

دهي، پس بر تو باد كه خدا چيزي بخواهي كه مايه نابودي دين تو است، اگر آن حاجتت را برآورند، دينت را از دست مي
هميشه از خدا چيزي بخواهي كه جمال و زيبائيش برايت بماند، و وزر و وبالش از بين برود، نه مال، كه نه تنها براي تو 

 «9»ماني. آن نمي ماند، بلكه تو هم براينمي

 12[ ... ص : "عطيه به اندازه نيت است "اند:معناي اينكه فرموده]

مؤلف: اينكه فرمود: )عطيه به مقدار نيت( است منظورش اين بوده كه استجابت همواره مطابق دعا است، پس آنچه سائل بر 
آنچه كه گفتارش و لقلقه زبانش اظهار دهد، نه خواهد، خدا به او ميحسب عقيده قلبيش و حقيقت ضميرش از خدا مي

شود كه لفظ آن طور كه بايد مطابق با معناي مطلوب نيست، كه بيانش گذشت، بنا بر اين جمله دارد، چون بسيار ميمي



 .ترين كلمه است براي بيان ارتباط ميان درخواست و اجابتمورد بحث بهترين و جامع

بيان كرده،  شودترين عبارت موارد بسياري از دعاهايي را كه مستجاب نميدر كوتاهترين كلمه نباشد؟ با اينكه و چگونه جامع
كشد، و موردي كه خير دنيايي مسئول با خير مهمتر دنيايي و يا آخرتي شود؟ مانند موردي كه اجابت طول ميكه چرا نمي

ارتر به شود كه سازگسته مستجاب ميشود و مواردي كه خواسته دعا كننده به صورت ديگري غير صورتي كه خواتبديل مي
 كند، كهشود سائل نعمتي گوارا درخواست ميحال سائل است، چون بسيار مي

__________________________________________________ 

 039ص  20و بحار ج  94عدة الداعي ص (1)

 01نهج البالغه رساله (2)

 40، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 تر شود، و نعمت نامبرده گواراتر گردد، چونافتد تا سائل تشنهشود، لذا اجابتش تاخير مياگر فورا به او داده شود گوارا نمي
خودش در سؤال خود قيد گوارا را ذكر كرده بود، پس در حقيقت خودش خواسته كه اجابتش تاخير افتد، و همچنين مؤمن كه 

شود، و او خودش حاجتي را درخواست كند كه برآورده شدن آن باعث هالكت دين او مي به امر دين خود اهتمام دارد، اگر
كند، در حالي كه سعادت او در آخرت او است، كند برآورده شدن آن حاجت سعادت او را تامين مياطالَ ندارد، و خيال مي

شود دعايش در آخرت مستجاب ميپس در حقيقت درخواست او درخواست سعادت در آخرتش است نه دنيا، و بهمين جهت 
 .نه در دنيا

گشايد. مگر اي دست خود به سوي خداي عز و جل نميباز در عدة الداعي از امام باقر َ روايت كرده كه فرمود: هيچ بنده
كند، باآلخره چيزي از فضل و رحمت خود كه بخواهد در آن آنكه خدا از رد آن بدون اينكه حاجتش داده باشد شرم مي

كنيد دست خود را برنگردانيد مگر بعد از آنكه آن را به سر و صورت خود بكشيد، و در گذارد، بنا بر اين هر وقت دعا ميمي
 «1»خبري ديگر آمده: كه به صورت و سينه خود بكشيد. 

مر، و انس بن مالك، اي از صحابه چون سلمان، و جابر، و عبد اللَّه بن عدر الدر المنثور هم قريب به اين معنا از عده :مؤلف
 (و ابن ابي مغيث، از رسول خدا ص مطالبي در ضمن هشت روايت آورده، و در همه آنها جمله: )دست بلند كردن آمده

پس ديگر معنا ندارد بعضي اين معنا را انكار نموده، بگويند دست بلند كردن به معناي آن است كه خدا جسم است، و  «2»
 .زرگتر از اين است كه جسم باشددر آسمان قرار دارد، و خدا ب

و اين سخني است فاسد، براي اينكه حقيقت تمامي عبادتهاي بدني نشان دادن حالت قلبي، و صورت بخشيدن توجه دروني، 
و اظهار حقايق متعالي از ماده است در قالب تجسم، كه اين وضع در نماز و روزه و حج و عبادات ديگر با اجزاء و شرايط آنها 

 .يافتروشن است و اگر اين معنا نبود اصال عبادت بدني تحقق نمي به خوبي

و يكي از آن عبادتها دعا است، و آن عبارت است از مجسم ساختن توجه قلبي، و درخواست باطني به صورت درخواست 
ه يك انسان فقير كگيريم، كه ظاهري كه ما افراد بشر در بين خود داريم، و خالصه در برابر پروردگارمان آن حالتي را مي

گيرد، دست خود را در مقابل او دراز كند در برابر توانگري كه خود را عزيز و عالي پنداشته، بخود ميخود را پست احساس مي
 كند، و با حالت ذلت و تضرَ حاجت خود را سؤالنموده، گردن خود را كج مي
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كند، و اتفاقا در روايتي كه شيخ در مجالس خود با ذكر سند از محمد بن علي بن الحسين و برادرش زيد از پدر آن دو از مي
كرد، و شد دست خود را بلند ميعا مشغول ميجدشان حسين بن علي َ روايت كرده، آمده كه: رسول خدا ص وقتي به د

گيرد، و همين معنا را عدة الداعي بدون ذكر سند نمود، به حالتي كه يك فقير گرسنه در گدايي به خود ميمناجات و دعا مي
 «1»نقل كرده است. 

تنه، امام فرمود: معناي اين دعاي برم به تو از فگفت: بار الها پناه ميو در بحار از علي َ روايت كرده كه مردي را شنيد مي
 "برم به تو از مال و اوالدم، چون خداي تعالي فرموده:ِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَةٌتو اين است كه خدايا پناه مي

 «0»هاي گمراه كننده. برم به تو از فتنهخواهي به خدا پناه ببري بايد بگويي: خدايا پناه ميپس اگر مي «2»

و اين هم باب ديگري است در تشخيص معناي لفظ، كه نظائري هم در روايات دارد، و در روايات آمده كه حق در  :مؤلف
معناي هر لفظي همان معنايي است كه در كالم خداي تعالي آمده، و باز از اين باب است آن رواياتي كه در معناي جزء و 

 .كثير و امثال آن رسيده

كند )يعني خداي تعالي دعاي قلبي فراموش كار را مستجاب نمي :مام صادق َ روايت كرده، كه فرمودهو در عدة الداعي از ا
 «3»كند(. توجه قلبي دعا ميفكر و بيكسي كه بي

 «4»كند. و نيز در عدة الداعي از علي َ روايت كرده كه فرمود: خدا دعاي قلب بازيگر را قبول نمي

 .يابدگري نيز هست، و سرش اين است كه در اينگونه موارد حقيقت دعا و مسئلت تحقق نميمؤلف: و در اين معنا روايات دي

از  ايفرمايد: تو هر وقت بندهو در كتاب دعوات تاليف راوندي آمده: كه خداي تعالي در تورات به بنده خود خطاب كرده مي
در همان وقت كسي هم هست كه تو را نفرين بندگان مرا نفرين كني كه به خاطر ظلمي كه به تو كرده، نابودش كنم، 

 كند به خاطر ظلمي كهمي

__________________________________________________ 

 [...] 033ص  20و بحار ج  102عدة الداعي ص (1)

 "14سوره تغابن آيه  "همانا اموال و اوالد شما فتنه است.(2)

 42كتاب دعا باب  3و در وسائل ج (3)

 034ص  20 بحار ج(4)

 013ص  20و بحار ج  23عدة الداعي ص (5)

 44، ص: 9ترجمه الميزان، ج

كنم، و هم نفرين او را، و اگر بخواهي استجابت نفرين خواهي هم نفرين تو را مستجاب مياي، اگر ميتو به او كرده
 «1» .اندازمهردوتان را تا روز قيامت تاخير مي

ت، نمايد ال بد به آن راضي هم هساينكه وقتي كسي چيزي را به نفع خود مسئلت مي مؤلف: سر اين معنا روشن است، براي
و وقتي به آن راضي و خشنود باشد بايد به هر چه كه از هر جهت مثل آن است نيز راضي باشد، وقتي عليه ستمگر خودش 

ن را انتقام گرفتن از ستمگر راضي باشد، و آخواهد به خاطر اينكه ظلم كرده، بايد بطور كلي از كند، و انتقام را مينفرين مي
دوست بدارد، پس اگر خودش هم ستمگر باشد نفرين عليه ستمگرش نفرين عليه خودش هم هست، چون گفتيم او با نفرين 

دارد، حال اگر اين انتقام را نسبت به خودش هم دوست بدارد، كه هرگز فهماند كه انتقام از ستمگر را دوست ميكردنش مي
شود كه آن را براي غير خودش درخواست كرده بود، و اگر دوست ندارد در حقيقت دارد، به بالئي گرفتار ميت نميدوس



شَّرِّ دُعاءَهُ وَ يَدَُْ الْإِنْسانُ بِال "نفريني و دعائي از او سر نزده، بلكه فقط گفتاري زباني بوده و خداي تعالي در اين باره فرموده:
 .«9» "الْإِنْسانُ عَجُولًابِالْخَيْرِ، وَ كانَ 

خواهي كلماتي به تو بياموزم كه خداي عز و جل و در عدة الداعي روايت كرده كه رسول خدا به ابي ذر فرمود: اي ابا ذر مي
 :گويد گفتمبه وسيله آنها به تو سود رساند؟ ابو ذر مي

ا را در نظر بگير، تا همه جا او را پيش رويت ببيني، در بله يا رسول اللَّه ص فرمود: خدا را پاس دار، تا خدا پاست بدارد، خد
حال رفاه و خوشي به ياد او باش، تا در حال شدت بيادت باشد، و هر وقت خواستي درخواستي كني از خدا بكن، و چون 

يامت خواهد وز قنيازي را از راه اعتماد به خدا كسب كن، پس بدان كه قلم قضا بر آنچه كه تا رنياز باشي اين بيخواستي بي
شد جريان يافته، و همه را نوشته، و اگر تمامي خالئق جمع شوند تا خيري به تو برسانند كه خدا برايت ننوشته، نخواهند 

 «0»توانست. 

 11رابطه دعا با اسباب عادي[ ... ص : ]

معنايش اين است كه در حال مؤلف: اينكه فرمود: )در حال رفاه و خوشي به ياد او باش، تا در حال شدت بيادت باشد(، 
خوشي دعا كن، و خدا را فراموش مكن، تا در حال شدت همان دعايت را مستجاب كند، و فراموشت نكند، چون كسي كه 
پروردگار خود را در حال خوشي فراموش كند، بطور قطع چنين پنداشته كه اسباب ظاهري در فراهم ساختن رفاه او مستقل 

 از
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خواند معناي اين خواندنش اين است كه ، وقتي در حال شدت پروردگار خود را ميخدايند، آن وقت صاحب چنين پنداري
خداي تعالي تنها در حال شدت رب و مدبر او است، و حال آنكه خداي تعالي اينطور نيست، بلكه در هر حال چه شدت و چه 

خود را خوانده، و نه در حال شدت، بلكه رخا ربوبيت دارد، در نتيجه صاحب اين پندار نه در حال رفاه خداي عالم و آفريدگار 
 .ديگري را خوانده

و اين معنا در بعضي روايات به زباني ديگر آمده، مثال در كتاب مكارم االخالق از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود: كسي 
ه در پسنديده ك اند: دعا صوتي استشود، و بعضي گفتهكه از پيش دعا كرده باشد هنگام نزول بال دعايش مستجاب مي

رسيدنش به آسمان چيزي جلوگيرش نيست، و كسي كه قبل از گرفتاري دعا نكرده باشد، دعاي در هنگام نزول باليش 
 .«1»شناسيم، )تا آخر حديث( گويند اين صداي كيست كه تا كنون نشنيده و آن را نميشود، و مالئكه ميمستجاب نمي

گويد: دعا با انقطاَ از خلق شود، و اين معنا با رواياتي كه مي، استفاده مي«9» "هَ فَنَسِيَهُمْنَسُوا اللَّ "و اين معنا از اطالق آيه:
شود، منافات ندارد، براي اينكه مطلق شدت و بال غير انقطاَ كامل است )و از مجموَ دو دسته روايات چنين بر رد نمي

دهد، ندارد، در حال شدت هم انقطاَ كامل برايش دست نمي آيد، آن كسي كه در حال خوشي دعا ندارد، و با خدا كاريمي
 .(تواند به كلي از آنها قطع اميد كندباز هم كه دعا كند گوشه چشمش به اسباب ظاهري است، نمي



 ..(،نيازي را به دست آر .نياز باشي با ياد خدا بيو اينكه فرمود: )و چون درخواستي داشتي از خدا بخواه، و چون خواستي بي
خواهي درخواستي بكني، و يا كمكي بطلبي، اين سؤال و استعانت را حقيقتا بكن، و سؤال و ارشاد است به اينكه وقتي مي

استعانت حقيقي آن است كه از خداي تعالي بشود، چون اسباب عادي كه در دسترس ما هست سببيتشان همه محدود به آن 
كنيم در مقابل خدا آنها هم سبب رسد، و خيال ميور كه به نظر ما ميمقداري است كه خدا برايشان مقدر كرده، نه آن ط

 .است اش به دست خداي تعاليمستقل در تاثيرند، بلكه اين اسباب تنها طريقيت و وساطت در ايصال دارند، و گرنه كار همه

د، و هرگز به هيچ يك از اسباب بنا بر اين بر بنده خدا واجب است كه در حوائج خود متوجه به جانب عزت، و باب كبرياء شو
 ظاهري ركون و اعتماد نكند، گو اينكه خداي تعالي
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 .كه امور جز از راه اسباب به جريان نيفتد، و ليكن سبب هر چه باشد چيزي است كه خدا سببش كردهچنين تقدير كرده، 

پس كالم امام دعوت به اين معنا است كه بندگان خدا به اسباب اعتماد نكنند، و همه اعتمادشان بر خدايي باشد كه سببيت 
ر وقت هر اثرند و هاعتقاد هدايت كند كه اسباب به كلي لغو و بي را به اسباب داده نه اينكه امام خواسته باشد مردم را به اين

حاجتي دارند از غير مجراي اسباب آن را طلب كنند، چون چنين چيزي صحيح نيست، و چنين توقعي بيجا است، چطور 
ل برد، از قبيهاي زيادي به كار ميممكن است امام چنين چيزي فرموده باشد، با اينكه اهل دعا در همين دعا كردنش سبب

 .گيرد، و همه اينها سببندقلب و زبان، و در راه به دست آوردن حاجت خود همه اركان وجود خود را بكار مي

دهد، و اگر دهد با دست ميكند، اگر ميكند با ابزارهاي بدن خود مياين معنا را در انسان در نظر بگير، كه هر چه مي
شنود، پس همين انسان اگر از خدا از كار افتادن اسباب را بخواهد مثل نود با گوش ميشبيند، و اگر ميبيند با چشم ميمي

ماند كه از من بخواهد چيزي به او بدهم، اما بدون دست، و يا به او بنگرم اما بدون چشم، و يا به سخنانش گوش كسي مي
دا، مثل كسي است كه تمام اميد و انتظارش دهم اما بدون گوش، و كسي كه ركون و اعتمادش تنها به اسباب باشد نه به خ

به دست من باشد تا به سويش دراز شود، و چيزي به او بدهد، و يا همه اعتمادش به چشم من باشد تا به او بنگرد، و يا همه 
ركونش به گوش من باشد تا سخن او بشنود، و در عين حال به كلي از وجود من غافل باشد، معلوم است كه چنين كسي 

 (.ل و ديوانه است )چون ممكن نيست انسان عاقل دست و چشم و گوش را ببيند و به كلي از صاحب آن غافل باشدغاف

د يابد، قدرت مطلقه و غير متناهي خدا را مقيگوئيم: امور تنها از مسير اسباب جريان مياز سوي ديگر بايد دانست اينكه مي
طور كه ديديم در انسان باعث سلب قدرت و اختيار نشد، )در عين اينكه مجبور سازد، همانكند و اختيار را از او سلب نمينمي

دانيم(، و اين بدان جهت است كه كند به وسيله اعضاي بدني خود كند، باز هم او را موجودي مختار مياست هر چه مي
، تن و ديدن و شنيدن هستتحديد مذكور در حقيقت تحديد فعل است نه فاعل، زيرا بدون شك انسان قادر به دادن و گرف

 .شود، پس تقيد به اسباب از آن فعل است نه فاعلليكن خود اين اعمال جز با دست و چشم و گوش انجام نمي

خداي واجب تعالي هم همين طور است، او نيز قادر علي االطالق است، اما فعل خصوصيتي دارد كه متوقف بر وجود اسباب 
آيد )آري ما دام كه مشخص شود و به وجود ميعال خدا است، در عين حال وقتي زيد مياست، مثال زيد كه خود فعلي از اف

 شود،نشود موجود نمي

 43، ص: 9ترجمه الميزان، ج



انساني است كلي كه جايش تنها در ذهن است( كه از فالن پدر و مادر متولد شده باشد، و در فالن زمان و مكان، و در 
موانعي چنين و چنان موجود شده باشد، و گرنه )يا همانطور كه در بين پرانتز گفتيم موجود شرايطي چنين و چنان و نبودن 

شود، و يا اگر بشود( زيد نيست، بلكه عمرو و يا فردي ديگر است، پس به وجود آوردن زيد مشروط به همه اين علل و نمي
 .(يجاد )دقت بفرمائيدشرايط هست، ولي اين توقف مربوط به فعل ايجاد است، نه به خداي فاعل ا

و اينكه فرمود:)پس بدانكه قلم قضا بر آنچه كه تا روز قيامت خواهد شد جريان يافته و همه را نوشته ...(، با در نظر داشتن 
كلمه )پس( كه در ابتداي آن است، جمله نتيجه جمله قبلي است كه فرمود: )و هر وقت خواستي درخواستي كني از خدا بكن 

خواهد بيان كند كه به چه علت گفتيم اگر خواستي درخواستي قت از قبيل ذكر علت است به دنبال معلول، و مي...( و در حقي
كني از خدا بكن، و معنايش اين است كه حوادث همه از پيش نوشته شده، و از ناحيه خداي تعالي تقدير شده است، و در 

رند، پس ديگر معنا ندارد از غير خدا چيزي درخواست كني، و به حقيقت اسباب در پيش آمدن و نيامدن آن حوادث تاثيري ندا
 "أْنٍكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَ "نياز سازي، و اما خداي تعالي سلطنت و ملكش ثابت و دائم و مشيتش نافذ استغير خدا خود را بي

موده: )و اگر تمامي خلق جمع در هر روزي كاري جديد دارد و چون معناي روايت اين بود امام دنبال جمله مورد بحث فر
 (... شوند

 18دعا هم از قدر است[ ... ص : ]

اند، و آن اين است كه امام فرمود: دعا و يكي ديگر از اخبار مربوطه به دعا روايتي است كه بسياري از راويان آن را نقل كرده
 .خودش هم از قدر است

اند پاسخ داده شده، و اشكال اين است كه آن مساله دعا كرده در اين روايت به اشكالي كه يهوديان و ديگران بر :مؤلف
آيند يا از قلم قضا گذشته و يا نگذشته، اگر گذشته كه خودش به خودي خود موجود حاجتي كه با دعا در طلبش بر مي

 .دعا فائده ندارد شود، و حاجت به دعا ندارد، و اگر نگذشته هر چه هم دعا كنيم فائده ندارد، پس در هيچ يك از دو فرضمي

جوابي كه گفتيم روايت داده اين است كه فرض اول كه گفتيم پديد آمدن حاجت از قلم قضا گذشته، اين گذشتن قلم قضا 
نياز باشيم، و دعا يكي از همان اسباب است كه با دعا يكي از اسباب وجود آن شود كه ما از اسباب وجود آن بيباعث نمي
 .شودمحقق مي

 .فرمايند: )دعا خود از قدر است( و در اين معنا روايات ديگري هم هستكه مي و همين است

 ال يرد "از آن جمله در بحار از رسول خدا ص روايت كرده كه فرمود:
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 .«1»كند مگر دعا قضا را رد نمي "القضاء اال الدعاء

دعا قضا را بعد از آنكه تا حدي حتمي شده  "يرد القضاء بعد ما ابرم ابراماالدعاء  "و از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود:
 «9»كند. رد مي

و از امام ابي الحسن موسي َ روايت آورده كه فرمود: بر شما باد دعا كردن، كه دعا و درخواست از خداي عز و جل بال را رد 
اي نمانده باشد، در ا مرحله اجرا جز امضاي آن فاصلهكند هر چند كه آن بال مقدر شده قضايش رانده شده باشد، و تمي

 «0»گرداند. داند بر ميهمين حال هم اگر از خداي تعالي درخواست شود آن بال را به نحوي كه خود مي

گرداند، پس دعا بسيار كنيد، كه كليد همه دعا قضاي مبرم و حتمي را بر مي :و از امام صادق َ روايت شده است كه فرمود
رسند مگر به دعا، چون هيچ دري ها و كليد برآمدن هر حاجت است، و مردم به آنچه نزد خدا دارند نميها و رستگاريترحم



 .نيست كه وقتي بسيار كوبيده شود به روي كوبنده باز نگردد

«4» 

ابت آن است، سرش هم اي است به اصرار در دعا، و اينكه اصرار در دعا يكي از راههاي استجمؤلف: و در اين روايت اشاره
 .دهداين است كه دعا بسيار كردن، قلب را صفا مي

و از اسماعيل بن همام از ابي الحسن َ روايت كرده، كه فرمود: دعاي بنده خدا در خلوت و پنهاني با اينكه يك نفر است با 
 .كنددعاي هفتاد نفر در عالنيه و آشكارا برابري مي

 .كندين نكته است كه پوشاندن دعا و سري انجام دادن آن خلوص در طلب را بهتر حفظ ميمؤلف: و در اين كالم اشاره به ا

و در كتاب مكارم االخالق از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود: ال يزال دعا در پس پرده استجابت هست تا بر محمد و 
 .آل او صلوات فرستاده شود

كه قبل از خودش چهل نفر از مؤمنين را دعا كند بعد براي خود دعا كند، و نيز از امام صادق َ نقل كرده كه فرمود: كسي 
 «4»شود. دعايش مستجاب مي

 :و نيز از امام صادق َ روايت كرده كه در پاسخ مردي از اصحابش كه گفت
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كنيم است كه هر چه دعا مي "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "كنم يكي آيه:گردم پيدايش نميهاي قرآن ميدنبال اثر دو تا از آيه)
كند؟ عرضه داشتم: نه، فرمود: پس چي؟ عرضه داشتم مي پنداري خدا خلف وعدهيعني مي :بينيم فرموداستجابتي نمي

گويم، كسي كه خدا را در دستوراتش اطاعت كند، آن گاه در دام علتش چيست، فرمود ليكن من علتش را برايت مينمي
 شود، عرضه داشتم جهت دعا چيست؟ فرمود: اينكه قبل از دعا خدا را حمد وجهتي كه بايد، دعا كند دعايش اجابت مي

هايي كه به تو داده برشماري، و شكر بگزاري، و سپس بر محمد و آل او صلوات بفرستي، آن گاه تمجيد گويي، و نعمت
گناهان خود را بياد آورده از آنها طلب مغفرت كني، آن گاه به دعا بپردازي، اين است جهت دعا، آن گاه پرسيد: آيه دوم 

كنم و خلفي و است براي اينكه من انفاق مي« 1» "ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُقْتُمْ مِنْ شَيْوَ ما أَنْفَ "چيست؟ عرضه داشتم: آيه شريفه:
پس چي، عرض كردم:  :كند؟ عرضه داشتم: نه، فرمودپنداري خداي تعالي خلف وعده ميبينم، فرمود: آيا مياثري نمي

 كند مگر آنكهاق نمايد يك درهم انفاق نميدانم، فرمود: اگر كسي از راه حاللش كسب روزي كند، و در راه حقش انفنمي
 «9»دهد. خدا نظير و عوض آن را به او مي

خواهند بنده را به مؤلف: توجيه اين حديث و امثال آن، كه در باب آداب دعا وارد شده، روشن است، براي اينكه همه مي
 .حقيقت دعا و درخواست نزديك سازند

خواهد دعاي بنده را مستجاب كند حالت دعا : رسول خدا ص فرمود: خدا وقتي ميو در الدر المنثور است كه ابن عمر گفت
 .دهدبه او مي



و نيز ابن عمر از رسول خدا ص نقل كرده كه فرمود: كسي كه در دعا را به رويش گشوده باشند حتما درهاي رحمت را نيز 
 .اندبه رويش گشوده

 «0»به رويش باز شود درهاي بهشت به رويش باز شده. و در روايتي ديگر فرموده از شما كسي كه در دعا 

اند، اند كسي كه حالت دعايش داده باشند، اجابتش نيز دادهاين معنا از طرق ائمه اهل بيت َ نيز روايت شده، فرموده :مؤلف
 .و معناي اينگونه احاديث از بيان گذشته ما روشن گرديد

__________________________________________________ 
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شناختيد، اگر خدا را به حق معرفت مي :و نيز در الدر المنثور است كه معاذ بن جبل از رسول خدا ص نقل كرده كه فرمود
 «1»شدند. ي ميها در برابر دعاي شما متالشكوه

 63ها در برابر دعاي شما متالشي ميشدند[ ... ص : اگر خدا را به حق معرفت ميشناختيد كوه "سر اينكه فرمود:]

مؤلف: سرش اين است كه جهل به مقام حق، و سلطنت ربوبيت، و ركون و اعتماد به اسباب، رفته رفته اين باور غلط را به 
رساند كه هر معلولي را مستند به علت معهود و حقيقتا مؤثرند، و اين پندار را به حدي ميدهد، كه اسباب هم انسان مي

شود كه انسان از اين پندار غفلت دارد، و يا اصال چنين اعتقادي ندارد، ليكن اين مقدار را اسباب عادي بداند، و چه بسا مي
يم حركت بيند سببي ديگر جاي آن را بگيرد، مثال ما ميشومعتقد است كه اين اسباب هر يك براي خود جايي دارد، كه نمي

ب شود، و حركت را سبشود، ولي با كمي پيشرفت در توحيد اين اعتقاد از ما زايل ميو سير باعث نزديكي به مقصد مي
ماند كه يگوئيم مؤثر حقيقي خدا است، و حركت جنبه واسطگي را دارد، ولي اين اعتقاد بر ايمان مبينيم و ميمستقل نمي

درست است مؤثر حقيقي خداست ولي اينطور هم نيست كه حركت، هيچ اثر نداشته باشد، بلكه واسطه مؤثري است كه چيز 
 .شودكند، و اگر حركت و سير نباشد نزديكي به مقصد حاصل نميديگر جاي آن را پر نمي

، و ر چند كه اسباب در حقيقت سبب واقعي نباشندكنند، هو سخن كوتاه آنكه ما معتقديم مسببات از اسباب خود تخلف نمي
تاثير واقعي از آن خداي مسبب االسباب باشد، و اسباب تنها جنبه وساطت داشته باشند و اين اعتقاد توهمي است كه علم به 

درست  گويدعلم به مقام خداي سبحان مي)پذيرد، چون با سلطنت تامه الهيه منافات دارد، مقام خداي سبحان آن را نمي
است كه خداي تعالي چنين مقرر كرده كه مثال در هنگام تحقق سير و حركت، نزديكي به مقصد نيز محقق شود، و در 

هنگام وجود آتش حرارت نيز پيدا گردد، ولي چنين هم نيست كه تنها وقتي آتش بود حرارت هم باشد، و يا وقتي آتش بود 
تعالي با به كار انداختن نظام اسباب و مسببات قدرتش محدود نشده حرارت و سوزاندن هم حتمي باشد و خالصه خداي 

ها را از وساطت بيندازد و اثر را بدون فالن واسطه ايجاد كند، هم چنان تواند واسطهبلكه هم چنان قدرتش مطلقه است، مي
 .(ي هستسوزاند، و يا خوردن نيست ولي سيري و سيراببينيم آتش هست اما نميكه در مورد معجزات مي

و همين توهم باعث شده كه خيال كنيم تخلف مسببات از اسباب عاديه محال است، هر جا جسم هست سنگيني و سقوط 
نيز هست، هر جا حركت هست نزديكي به مقصد نيز هست، هر جا خوردن و نوشيدن هست سيري و سيرابي هم هست و 

 مانند اينها، در حالي كه در بحث



__________________________________________________ 
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اعجاز گفتيم درست است كه ناموس عليت و معلوليت و به عبارتي ديگر وساطت اسباب ميان خداي سبحان و ميان مسببات 
ما حدوث حوادث را منحصر در صورتي بدانيم كه شود كه حق است، و گريزي از آن نيست، و اما اين ناموس باعث نمي

كند، اسبابش مهيا باشد، بلكه بحث عقلي و نظري و همچنين كتاب و سنت در عين اينكه اصل واسطگي اسباب را اثبات مي
رجند داند، از محل بحث ما خانمايد، بلكه در اين بين، امور محال كه عقل تحقق آنها را محال ميانحصار آنها را انكار مي

چون چيزي كه ممكن الوجود نيست، بلكه ممتنع الوجود است، فرض تعلق گرفتن قدرت خدا به ايجاد آن، فرض ممكن )
 .شودالوجود شدن آن است، و ممتنع الوجود ممكن الوجود نمي

ي كه آنچه محال ذاتكند تا معتقد شويم به اينگوئيم: علم و ايمان به خدا ما را وادار ميحال كه اين معنا روشن گرديد، مي
داند دعاي در مورد آن مستجاب است، كه قسمت عمده از معجزات انبيا هم مربوط بهمين نيست و عادت آن را محال نمي

 .استجابت دعا است

 :و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل جمله

 «1»خواهند به ايشان بدهم. ايمان بياورند كه من قادر هستم آنچه مي فرموده: يعني "فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي "

اين است كه اين معنا را محقق و  "وَ لْيُؤْمِنُوا بِي "گويد: از امام صادق َ روايت شده كه فرمود: معنايو در مجمع البيان مي
فرموده: يعني شايد به اعتقاد حق  "مْ يَرْشُدُونَلَعَلَّهُ "توانم خواسته آنان را بدهم و در معناي جمله:ثابت كنند، كه من مي

 «9»برسند، و به سوي آن راه يابند. 

__________________________________________________ 

 30ص  1تفسير عياشي ج (1)

 933ص  1مجمع البيان ج (2)

 30، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 63[ ... ص : 387(: آيه 2سوره البقرة )]

 اشاره

 فَتابَ عَلَيْكُمْ كُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ
كُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَ

بَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ وها كَذلِكَ يُ اللَّهِ فَال تَقْرَبُالْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ وَ ال تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ
 (133لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )

 63ترجمه آيه ... ص : 

داري نزديكي كردنتان با همسرانتان حالل شد ايشان پوشش شما و شما پوششي هستيد براي آنان خدا دانست در شب روزه
كرديد پس از جرمتان گذشت و اين حكم را از شما ه خود خيانت ميكه شما همواره با انجام اين عمل نافرماني و در نتيجه ب



توانيد با ايشان درآميزيد و از خدا آنچه از فرزند كه برايتان مقدر كرده طلب كنيد و از آب و غذا در برداشت حاال ديگر مي
به  اريد و روزه را تا شبشب هم چنان استفاده كنيد تا سفيدي شفق از سياهي شب برايتان مشخص شود و آن گاه روزه بد

كنيد با زنان نياميزيد اينها كه گفته شد حدود خداست زنهار كه كمال برسانيد و نيز هنگامي كه در مسجدها اعتكاف مي
 نزديك آن مشويد 

 33، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 (133كند تا شايد با تقوا شوند )اينچنين خدا آيات خود را براي مردم بيان مي

 64... ص : بيان آيه 

 اشاره

به معناي اجازه دادن است، و  -احالل -احل( مجهول ماضي از باب افعال)كلمه  "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ "
ح، ل، ل( حل است، كه درست )و ثالثي مجرد آن از  "احالل "باشد، و اصل كلمهمعناي مجهولش )اجازه داده شده( مي

دهد، )عقد( به معناي گره زدن و حل به معناي گره گشودن است، و كلمه )رفث( به را معنا مي -گره -ف معناي عقدخال
آور و قبيح آيد، و در غير آن مورد گفتنش نفرتمعناي تصريح به هر سخن زشتي است كه تنها در بستر زناشويي به زبان مي

كه كنايه است از عمل زناشويي، و اين از ادب قرآن كريم است، و همچنين است، ليكن در اينجا به معناي آن الفاظ نيست بل
 -الفاظ ديگري كه در قرآن براي فهماندن عمل زناشويي بكار رفته، از قبيل مباشرت، و دخول، و مس، و لمس و اتيان

ماَ(، كه اين دو نيز در آمدن، و قرب، همه الفاظي است كه به طريق كنايه بكار رفته، و همچنين كلمه )وطي(، و كلمه )ج
غير قرآن الفاظي است كنايتي هر چند كه كثرت استعمال آن در عمل زناشويي، از حد كنايه بيرونش كرده، و آن را تصريح 
در آن عمل ساخته است، نظير لفظ فرج و غائط كه به معناي معروف امروزش از همين قبيل است يعني در آغاز كنايه بوده، 

اگر كلمه )رفث( را با حرف )الي( متعدي كرده، با اينكه احتياج به آن نداشت، براي اين بود كه بطوري كه بعد تصريح شده، و 
 .اند معناي افضا را متضمن بودديگران هم گفته

 "هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ "

 64اي لطيف در باره زوجين[ ... ص : رعايت ادب در قرآن و استعاره]

پوشاند و اين دو جمله از قبيل استعاره اي كه بدن آدمي را ميباشد، يعني جامههر از كلمه لباس همان معناي معروفش ميظا
است، براي اينكه هر يك از زن و شوهر طرف ديگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين افراد 

 .باس و ساتر زن است، و زن ساتر مرد استكند، پس در حقيقت مرد لنوَ جلوگيري مي

 ، لطافت بيشتري"أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ ... ":اي است لطيف كه با انضمامش به جملهو اين خود استعاره
نظر ديگران پوشيده نيست، پوشاند، و اما خود جامه از گيرد، چون انسان با جامه عورت خود را از ديگران ميبه خود مي

پوشاند، ولي رفث خودش به او ديگر پوشيده نيست، همسر نيز همين طور است، يعني هر يك ديگري را از رفث به غير مي
 .چون لباسي است متصل به خودش، و چسبيده به بدنش

 34، ص: 9ترجمه الميزان، ج

فتعال از مصدر اختيان، و آن هم باب ا "تختانون "كلمه "كُمْ، فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْعَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَ "



انكم  "اند در اختيان معناي نقص خوابيده، و جمله:دهد و بطوري كه گفتهاز خيانت است، و همان معناي خيانت را مي
ماند كه از روز تشريع حكم صيام اين خيانت در ميان مسلمين فه، داللت بر معناي استمرار دارد، در نتيجه مي"تختانون ...

 اند، و اگر اين خيانتشان نافرماني خدا نبود،كردهمستمر و دائمي بوده، يعني بطور سري خدا را نافرماني و به خود خيانت مي
ي بود، ليكن افرماني و معصيتشد، و اين توبه و عفو هر چند صريح در اين نيست كه قبلش ندنبالش آيه توبه و عفو نازل نمي

 .اند، ظهور در اين معنا داردمخصوصا با در نظر گرفتن اينكه هر دو كلمه با هم جمع شده

 61ناسخ بودن آيه شريفه حكم قبلي را مبني بر حرمت عمل زناشويي در شبهاي ماه رمضان[ ... ص : ]

نزول اين آيه حكم روزه اين بوده كه در شب روزه زناشويي هم كند بر اينكه قبل از و بنا بر اين پس آيه شريفه داللت مي
اند، حرام بوده، و با نازل شدن اين آيه حليت آن تشريع و حرمتش نسخ شده، هم چنان كه جمعي از مفسرين نيز اين را گفته

فَالْآنَ  "و جمله "لَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْفَتابَ عَ "، و جمله:"كُنْتُمْ تَخْتانُونَ ... "و همچنين جمله: "أُحِلَّ لَكُمْ ... "و جمله
 "... بَاشِرُوهُنَّ

همه اشعار و بلكه داللت بر اين نسخ دارد، زيرا اگر قبال عمل زناشويي در شب روزه حرام نبود، حق كالم اين بود كه 
ه بفرمايد ي نظير آن، نه اينكحرجي بر شما نيست كه با زنان درآميزيد، و يا عبارت "فال جناح عليكم أن تباشروهن "بفرمايد:

 .)حالل شد بر شما( و اين خيلي روشن است

اند: آيه شريفه ناسخ نيست، چون در آيات روزه نسبت به عمل جماَ و يا خوردن و شرب چيزي كه حرمت را و بعضي گفته
ت و ت هم كه از طرق اهل سنبرساند نبوده، تا اين آيه با حالل كردن آن ناسخ باشد، بلكه ظاهر قضيه چنان كه بعضي روايا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما  "جماعت رسيده به آن اشعار دارد اين است كه مسلمين وقتي حكم وجوب روزه نازل شد، و آيه

ور كه ط، را شنيدند، فهميدند كه احكام اسالم و مسيحيت از جميع جهات مساويند، و همان"كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...
 كردند، مسلماناندادند بعد در آخر شب امساك مياند مسيحيان عمل زناشويي و اكل و شرب را در اول شب انجام ميگفته

توانستند از عمل زناشويي صرفنظر كنند، لذا با هم همين طور روزه گرفتند، البته اين معنا بر جوانها گران آمد، چون نمي
دان هم پنداشتند، پير مردادند، و در نتيجه اين عمل را خيانتي به خود ميتند، سري انجام ميدانساينكه اين عمل را گناه مي

ماندند و به حكم روزه مسيحيان كه بعد از ها خواب مياز ترك خوردن و نوشيدن بعد از خواب ناراحت بودند، و اي بسا بعضي
 يه نازل شد، و بيان كرد كه عمل زناشويي و اكل و شرب درتوانستند سحري بخورند لذا آخواب افطار حرام بوده، ديگر نمي
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 .دار در رمضان حرام نيست، پس مساله نسخي در بين نبودهشب براي روزه

لصِّيامُ كَما اكُتِبَ عَلَيْكُمُ  "اند منظور آيه شريفه اين بوده كه مردم را از اشتباه درآورد، و بفهماند اينكه گفتيم:آن گاه گفته
، اين تشبيه در اصل تشريع روزه بوده، نه اينكه خصوصيات روزه اسالم هم عين خصوصيات "كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

روزه در مسيحيت است، و اما اينكه فرموده: )حالل شد بر شما رفث در شبهاي روزه(، داللت ندارد بر اينكه قبال رفث حرام 
اين داللت را ندارد، « 1» "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ "خواهد بفرمايد اين عمل حالل است، هم چنان كه آيه:نها ميبوده، بلكه ت

 .چون قبال شكار دريا بر كساني كه در احرام بودند حرام نبوده، تا اين آيه بخواهد آن را حالل كند

ما به خواهد بفرمايد شاين داللت را ندارد، چون اين جمله تنها مي "خْتانُونَ أَنْفُسَكُمْعَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَ "و همچنين جمله:
كرديد، در حالي كه خيانت نبوده، و بهمين جهت داديد، و به نظر خود خيانت مينظر خودتان عمل حرامي را انجام مي

ز خواب حرام بوده، بايد بفرمايد: )تختانون اللَّه، به خدا خيانت ، و اگر واقعا سحري خوردن بعد ا"تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ "فرموده:



 .گناه را خيانت به خدا و رسول دانسته« 9» "ال تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ "كرديد( هم چنان كه در آيهمي

تر و اما اگر مراد از آن، نقص باشد، كه مطلب روشنتختانون( خيانت باشد، )البته همه اينها در صورتي است كه منظور از 
كنيد، يعني بهره خود را از اكل و است، و خالصه معناي آيه اين است كه خدا دانست كه شما به نظر خودتان خيانت مي

 .كنيدشرب و عمل زناشويي ناقص مي

 .هاي رمضان حرام بودهاينكه نكاح در شبنيز صراحت ندارد بر  "فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ "و همچنين جمله

كُنْتُمْ تَخْتانُونَ  "و جمله: "أُحِلَّ لَكُمْ ... "ولي اين توجيه صحيح نيست، زيرا خالف ظاهر آيه است، چون ظاهر جمله:
در آن دارند، عالوه بر  ، هر چند صريح در نسخ نيستند، اما كمال ظهور را"فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ "، و جمله"أَنْفُسَكُمْ

 ،"... فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ "اينكه جمله:

نيز هست، چه اگر قبل از نزول آيه هم، حكم خدا همان جواز همخوابگي با زنان بود، جوازي مستمر از قبل از نزول آيه تا 
 (بعد از آن، ديگر معنا نداشت اينطور تعبير فرمايد كه )پس االن همخوابگي بكنيد

__________________________________________________ 

 "2سوره مائده آيه  "شكار دريا بر شما حالل است.(1)

 "93سوره انفال آيه  "هاي خود را.خيانت مكنيد به خدا و رسول و خيانت مكنيد امانت(2)
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: در آيات گوئيمنبود تا اين آيه ناسخ آن باشد، در پاسخ مي و اما اينكه آيات سابقه مربوط به روزه مشتمل بر حكم تحريم
سابق هيچ يك از احكام روزه نيز بيان نشده بود، نه حرمت نكاح، و نه حرمت اكل و شرب، و اين مسلم است كه رسول خدا 

ا هم در بين ص حكم روزه را قبل از نزول اين آيه براي مسلمانها بيان كرده بوده، ممكن است حكم حرمت همخوابگي ر
 .احكام بيان كرده بوده، و اين آيه ناسخ حكم رسول خدا ص بوده باشد هر چند كه حكم منسوخ در كالم خدا نيامده باشد

د هم توانداللت دارد بر علت تشريع جواز رفث، و به ناچار نمي "هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ "حال اگر بگويي جمله:
مل شود، و هم منسوخ را، چون اين حرف بسيار نامربوط است، كه براي حكم نسخ علتي بياورند، كه شامل ناسخ ناسخ را شا

هايي كه در موارد احكام شرَ آمده علت نيست، بلكه حكمت است، و يا و منسوخ هر دو بشود، و لو اينكه بگوئيم تعليل
چون معنا ندارد حكم منسوخ و حكم ناسخ يك حكمت داشته  بگوئيم: كه حكمت الزم نيست مانند علت جامع و مانع باشد،

 .باشند

بنا بر اين اگر حكم رفث قبل از نزول آيه حرمت، بوده، و سپس با نزول آيه نسخ شده باشد، ديگر صحيح نيست حكم نسخ 
 ديگري قبل از حكمرا اينطور تعليل كنند كه زنان جامه شما و مردان نيز جامه زنان هستند، چون جامه بودن هر يك براي 

 .ناسخ نيز بوده

ه كه حليت را مقيد به شب كرده، در حالي ك "لَيْلَةَ الصِّيامِ "شود به جملهگوئيم: اوال اين اشكال شما نقض ميدر پاسخ مي
زن و شوهر در روز هم جامه يكديگرند و چون علت در روز نيز هست پس بايد جماَ در روز هم جايز باشد، و حال آنكه 

 .نيست

أَنَّكُمْ كُنْتُمْ  "، و قيد"هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ "، و قيد"لَيْلَةَ الصِّيامِ "و ثانيا قيودي كه در آيه اخذ شده مانند قيد
آنها  رهمه داللت دارند بر علتهايي كه هر يك مترتب بر ديگري است، و حكم ناسخ و منسوخ مترتب ب "تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ

 .است

لباس بودن هر يك از زن و شوهر براي ديگري، علت آن شده است كه رفث بين ان دو بطور مطلق جايز باشد، هم در روز 



كند، چون حكم روزه عبارت متعرض آن است، اين اطالق را مقيد مي "ليلة الصيام "و هم در شب، و حكم روزه كه جمله
از قبيل اكل و شرب و نكاح و چون خودداري از عمل زناشويي در تمامي يك ماه است از خودداري كردن از مشتهيات نفس، 

ود ششود مسلمانان در يك معصيت هميشگي و خيانتي مستمر قرار گيرند، لذا الزم ميامري مشكل است، و باعث مي
و آن اين است كه حكم تسهيالتي در اين باره براي آنان در نظر گرفته شود، و اين عمل را در شب جايز و حالل كنند، 

لباس بودن زن و شوهر براي يكديگر كه حكم روزه آن را از بين برده بود، دوباره به قسمتي از اطالقش برگردد، و لباس 
 بودن اين دو براي 
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 .يكديگر در شبهاي رمضان جايز شود

كم لباس كه ما آن را مقيد به ايام و ليالي روزه كرديم، و آن را در شود: اطالق حاين مي -و خدا داناتر است -در نتيجه معنا
اين ايام و ليالي تحريم نموديم، از آنجا كه باعث مشقت شما شد و شما دچار خيانت به نفس شديد، ما آن را از در رأفت و 

 "در روز ساختيم، رحمت و تخفيف مجددا در خصوص شبهاي رمضان به اطالقش برگردانيديم، و حكم روزه را منحصر
 .، پس حكم روزه را تنها روزها تا به شب رعايت كنيد، و شبها آزاد از آن هستيد"فاتموا الصيام الي الليل

، هر چند علت و يا حكمت باشد براي اصل رفث، ليكن "هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ، وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ... "و حاصل كالم اينكه جمله:
ا ت -هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ "آن نيست، بلكه غرض بيان حكمت جواز رفث در شبهاي روزه است، كه از جملهغرض در آيه متوجه 

 "... وَ عَفا عَنْكُمْ "-جمله

 .شود، بلكه تنها شامل ناسخ استمتعرض آن است، و اين حكمت ديگر شامل منسوخ نمي

امر در اين آيه چون بعد از منع واقع شده، طبق نظريه علماي اصول تنها بر جواز  "مْفَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُ "
 "فهماند از هم اكنون رفث با زنان در شبهاي رمضان جايز است، در اول آيه هم فرموده بود:داللت دارد، نه وجوب، و مي

ب كردن است، و منظور از طلب كردن آنچه خدا نوشته به معناي طل "ابتغاء "اين كار برايتان حالل است، و كلمه "أُحِلَّ لَكُمْ
است، طلب فرزند است، كه خداي سبحان آن را نوشته و مقرر كرده، كه نوَ انساني اين كار را از راه جماَ انجام دهد، و 

در  مجنس بشر را با تجهيز شهوت و اشتياق به مباشرت مفطور بر اين عمل كرده، و به اين وسيله ايشان را مسخر و را
 .مقابل اين عمل نموده است

ي راني است، )غافل از اينكه خداي تعالالبته كمتر كسي در حين عمل توجه به فرزنددار شدن دارد، بيشتر منظورشان شهوت
نشاند( هم چنان كه افراد منظورشان از اكل و شرب گيرد، و قضاي خود را به كرسي ميدر بين اين دو سنگ آرد خود را مي

از غذا است و غافلند از اينكه اين جذبه و رابطه بين انسان و غذا را خدا قرار داده، تا زندگي بشر بقا يافته، بدنش  لذت بردن
 .نمو كند، اين همان تسخير الهي است

ش ندارد بندگا، همان حليت و رخصت است، چون خداي تعالي دوست مي"ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ "اند: مراد از جمله:بعضي گفته
پرهيزند، از حاللش استفاده بكنند، ليكن اصطالح كتابت در كالم خدا كه قرآن كريم همواره آن همانطور كه از حرامش مي
 .سازدگويد معناي آن حليت و رخصت است بعيد ميبرد، گفتار اين مفسر را كه ميرا در معناي قضا به كار مي
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جر اول دو مصداق دارد يكي ف "فجر "كلمه "بُوا حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِوَ كُلُوا وَ اشْرَ "
رود، و شكلش شكل دم گرگ است، وقتي آن را باال گويند چون دوام ندارد، بعد از اندكي از بين ميكه آن را كاذب مي

ود، شنامند. عمودي از نور است كه در آخر شب در ناحيه شرقي افق پيدا ميجهت آن را ذنب السرحان مي گيرد، و بهمينمي



و اين وقتي است كه فاصله خورشيد از دايره افق به هيجده درجه زير افق برسد، آن گاه به تدريج رو به گسترش نهاده از 
آيد، كه آن را فجر دوم يا فجر ، و به صورت فجر دوم در ميافتدرود، و چون ريسماني سفيد رنگ به آخر افق ميبين مي

 .دهد، و متصل به طلوَ خورشيد استگويند، كه از آمدن روز خبر مينامند، و بدين جهت صادقش ميصادق مي

خَيْطُ لَكُمُ الْحَتَّي يَتَبَيَّنَ  "از اينجا معلوم شد كه مراد از خيط ابيض، فجر صادق است، و كلمه )من( بيانيه است، و جمله:
از قبيل استعاره است، يعني سفيدي گسترده و افتاده در آخر افق تاريك را تشبيه به ريسماني  "الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

 .سفيد، و تاريكي را تشبيه به ريسماني سياه كرده است و آن خط سفيد مجاور خط سياه قرار دارد

ه مراد از اين جمله تحديد اولين وقت طلوَ فجر صادق است، براي اينكه بعد از آنكه شعاَ نور شود كباز از اينجا معلوم مي
 .ماند و نه خيطي سياهرود، ديگر نه خيطي سفيد ميآيد، هر دو خيط از بين ميروز باال مي

ر اينكه بعد از روشن شدن و پيدايش فجر، روزه بعد از آنكه تحديد روزه به فجر داللت كرد ب "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ "
شود، ديگر مجددا سخني از اين وجوب به ميان نياورد، تا رعايت اختصار گويي كرده باشد، تنها آخر روزه را تحديد واجب مي

ه از نيست، بلككرد، و فرمود: )الي الليل(، و جمله )اتموا( داللت دارد بر اينكه روزه امري است واحد و بسيط، و نصف بردار 
فجر تا به شب يك عبادت تمام است، نه اينكه عبادتي باشد مركب از چند امر كه هر كدام عبادتي جداگانه باشند، و فرق 

كند بر انتهاي وجود چيزي كه مركب از اجزاء و آثار نيست، و دوم بر بين تمام و كمال هم همين است، كه اولي داللت مي
 .از اجزايي است كه هر جزئش اثري مستقل داردانتهاي وجود چيزي كه مركب 

كه امري است مركب از واجبات و محرماتي كه هر يك در جاي خود اثري مستقل  -بينيم كه در انتهاي وجود دينو لذا مي
چون همانطور كه گفتيم « 1» "عْمَتِيالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِ "فرمايد:كند به اكمال، و ميدارد تعبير مي

 دين عبارت است از نماز و

__________________________________________________ 

 ."3سوره مائده آيه  "امروز دين را برايتان كامل، و نعمت خود را بر شما تمام كردم.(1)
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يك براي خود اثري مستقل دارند، بخالف نعمت كه به بياني كه ان شاء اللَّه در  روزه و حج، و احكام و واجبات ديگر، كه هر
 .تفسير همين آيه خواهد آمد، امري است بسيط

عاكفون جمع اسم فاعل از مصدر عكوف است، و عكوف و اعتكاف به معناي  "وَ ال تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ "
آيد و يا فالني در مسجد اعتكاف گويند فالني در خانه خود عكوف كرده، يعني هيچ بيرون نمياست )ميمالزمت در مكان 

 .(آيدكند، و بيرون نميكرده، يعني مسجد را رها نمي

و اعتكاف عبادت مخصوصي است كه يكي از احكامش اين است كه بايد معتكف از مسجد بيرون نيايد، مگر براي عذري 
اين است كه بايد در ايام اعتكاف روزه بگيرد، و چون جاي اين توهم بود كه به حكم آيه قبلي معتكف  موجه، يكي ديگر

ه در ، در حالي ك"وَ ال تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ "تواند در شب با زنان در آميزد، براي دفع اين توهم فرمود:مي
 .توانيد درآميزيد مربوط به ايام روزه غير اعتكاف بودزنان نياميزيد، و اينكه گفتيم مي ايد شبها بامساجد اعتكاف كرده

كلمه )حد( در اصل به معناي منع است، و معناي منع در همه موارد استعمال و مشتقات اين  "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَقْرَبُوها "
كار اي كه حاكم شرَ در برابر هر گناهي به گنهو حد الفجور )شكنجهشود، مثال در حد السيف )تيزي شمشير( كلمه ديده مي

دهد( و حد الدار )حدود خانه( و حديد )آهن( و مشتقات ديگر. و نهي از نزديك شدن به حدود خدا كنايه است از اينكه مي
يك اين گناهان كه همان اكل و مردم نبايد آنها را مرتكب شوند، و به آن حدود تجاوز نمايند، و معناي آيه اين است كه نزد



هاي الهيه كه برايتان بيان فرمود يعني احكام روزه تجاوز شرب و جماَ باشد مشويد، و يا اين است كه از اين احكام و حرمت
 .نكنيد، و نگذاريد روزه شما به وسيله تجاوز از حدود خدا و ترك تقوا ضايع گردد

 71آن([ ... ص :  بحث روايتي ])در ذيل آيه كريمه و شان نزول

در تفسير قمي از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود: يعني خوردن و آميختن با زنان در شبهاي ماه رمضان بعد از خواب 
يزي توانست چشد، ديگر نميبرد و آن گاه بيدار ميحرام بود، حتي اگر كسي بعد از نماز شام هنوز افطار نكرده خوابش مي

اشويي شب و روز حرام بود، در اين ميان مردي از اصحاب رسول خدا ص كه نامش خوات بن جبير بخورد، و اما عمل زن
 31، ص: 9انصاري و برادر عبد اللَّه بن جبير بود، همان كه رسول خدا ص او را با ترجمه الميزان، ج

ا در مردي كردند تيازده نفر ديگر پايپنجاه نفر از تيراندازان موكل بر دهانه دره احد كرده بود، رفقايش گريختند، و او با 
 .همان دهانه دره شهيد شدند

كرد، برادر اين عبد اللَّه يعني خوات بن جبير در جنگ خندق پير مردي ناتوان بود، و با زبان روزه با رسول خدا ص كار مي
 :اش آمد، و پرسيدهنگام عصر نزد خانواده

بت نبرد تا برايت طعامي درست كنيم، ولي تهيه غذا طول كشيد، و او را شود؟ گفتند: خواهيچ خوردني نزد شما يافت مي
اش گفت: طعام خوردن بر من حرام شد، ديگر خواب ربود، در حالي كه هنوز افطار نكرده بود، همين كه بيدار شد به خانواده

ق پرداخت و از شدت ضعف توانم چيزي بخورم، صبح كه شد به سر كار خود در خندق رفت، و به كار حفر خندامشب نمي
 .هوش شد، رسول خدا ص وضع او را ديد و به حالش رقت آوردبي

 كردند، لذا خداي تعالي به منظور تخفيفاز سوي ديگر جواناني بودند كه در شب رمضان پنهاني با همسران خود مباشرت مي
، كه در آن مباشرت با زنان در "يامِ الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ ...أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ "بر اين دو طايفه اين آيه را نازل كرد، كه:

دن كه خوردن و آشامي "حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ "هاي ماه رمضان حالل شد، و آيه:شب
 «1»را تا جدا شدن سفيدي روز از سياهي شب حالل كرد. 

تا آنجا كه  -مؤلف: اينكه در روايت داشته )يعني خوردن و آميختن با زنان در شبهاي ماه رمضان بعد از خواب حرام بود
در اين ميان مردي ...( از كالم راوي است، نه كالم امام، و اين معنا به روايات ديگري نيز نقل شده، كه كليني و  -فرمود

، داستان خوات بن جبير "وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا ... "و در همه آنها آمده كه سبب نازل شدن آيه:اند، عياشي و ديگران آن را آورده
 .دادند، عملي بود كه جوانان مسلمين انجام مي"أُحِلَّ لَكُمْ ... "انصاري بود، و سبب نازل شدن آيه:

اند كه گفت: اصحاب رسول خدا ص نقل كردهاي از علماي تفسير و حديث از براء بن عازب و در الدر المنثور است كه عده
خورد، تا غروب فردا، و در اين ميان خوابيد، آن شب و روز آن شب غذا و آب نميچنين بودند كه اگر كسي قبل از افطار مي

قيس بن صرمة انصاري روزه بود، و آن روز در زمين خود مشغول كار شد همين كه افطار شد نزد همسرش آمد، و پرسيد، 
كنم، در اين بين خواب بر او غلبه كرد، و خوابيد، همسرش وقتي روم برايت تهيه ميمي داري؟ گفت، نه، ليكن ميطعا

برگشت و ديد به خواب رفته دلش سوخت و گفت اي بيچاره خوابت برد؟ همين كه شب به نيمه رسيد از گرسنگي بيهوش 
 تا -أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ "ازل شد:شد، جريانش را به رسول خدا ص عرضه داشتند، پس اين آيه ن
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 «1»و در نتيجه مسلمانان سخت خوشحال شدند.  "من الفجر -جمله

و در بعضي از آن طرق به جاي قيس بن صرمة، ابو قيس بن صرمة، و در اين قصه به طرقي ديگر نيز روايت شده،  -مؤلف
 .بعضي ديگر صرمة بن مالك انصاري آمده، با اختالفي كه در نقل خود قصه در آنها هست

 :و نيز در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده كه گفت

شد، تا شب بعد، در اين ميان جمعي از مسلمانان بر خالف عام بر مسلمانان حرام ميدر ماه رمضان بعد از نماز عشا، زن و ط
دستور طعام خوردند، و با زنان آميختند، يكي از ايشان عمر بن خطاب بود، ال جرم نزد رسول خدا ص شكايت بردند، و به 

 «9»نازل شد، و همخوابگي با زنان را حالل كرد.  "وهُنَّفَالْآنَ بَاشِرُ -تا جمله -أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ "دنبالش آيه:

روايات از طرق اهل سنت در اين معنا بسيار است، و در بيشتر آنها نام عمر ذكر شده، و همه در اين جهت مشتركند  :مؤلف
 ما آورديم اين بودكه حكم مباشرت با زنان در شب، مثل حكم طعام و آب بعد از خواب حرام بود ولي ظاهر اولين روايتي كه 

 شده، كهكه مساله آميختن با زنان در شب و روز رمضان حرام بوده، به خالف طعام و آب، كه تنها بعد از خوابيدن حرام مي
شده، سياق آيه هم با اين روايت مساعدت دارد، براي اينكه از اول شب تا قبل از خواب حالل بوده، بعد از خواب حرام مي

اكل و شرب قبل از خواب حالل و بعد از خواب حرام بود، بايد در لفظ آيه مقيد به آخرين زمان جواز  اگر جماَ هم مانند
شد، هم چنان كه آخرين زمان جواز اكل و شرب كه همان متمايز شدن سياهي از سفيدي است بيان شده ولي آيه تنها و مي

 .(بدون هيچ قيدي فرموده )رفث با زنان در شب روزه حالل است

همچنين اينكه در بعضي از روايات آمده كه خيانت مختص به مساله رفث نبوده، بلكه در اكل و شرب هم خيانت و 
وَ  "بل از جملهق "عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ ... "اند، با سياق آيه سازگار نيست چون در آيه شريفه جمله:كردهمي

 .آمده "اكُلُوا وَ اشْرَبُو

ند كو نيز در الدر المنثور است كه رسول خدا ص فرمود: فجر دو تا است، اما آنكه مانند دم گرگ است چيزي را نه حرام مي
 «0»كند. گيرد، نماز صبح را حالل و خوردن طعام را حرام ميو نه حالل، و اما آنكه گسترده است و كرانه افق را مي

رق عامه و خاصه و همچنين روايات مربوط به اعتكاف و حرمت جماَ در رمضان بسيار زياد مؤلف: روايات در اين معنا از ط
 .است
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 73[ ... ص : 388(: آيه 2سوره البقرة )]

 اشاره

 (133لنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ ا

 73ترجمه آيه ... ص : 



مال مردم قسمتي از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه و اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد و براي خوردن 
 (133دانيد كه اين عمل حرام است )سرازير منمائيد با اينكه مي

 73بيان آيه ... ص : 

 اشاره

ر مجاز ومنظور از اكل اموال مردم گرفتن آن و يا مطلق تصرف در آن است، كه بط "وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ "
ترين عمل طبيعي ترين و قديميشود، مصحح اين اطالق مجازي آن است كه خوردن نزديكخوردن مال مردم ناميده مي

، و اولين كنداست كه انسان محتاج به انجام آن است، براي اينكه آدمي از اولين روز پيدايشش اولين حاجتي كه احساس مي
پس رفته رفته به حوائج ديگر طبيعي خود از قبيل لباس و مسكن و ازدواج پي شود تغذي است، سعملي كه بدان مشغول مي

 برد،مي

 33، ص: 9ترجمه الميزان، ج

كند همان خوردن است، و بهمين جهت هر قسم تصرف و گرفتن و پس اولين تصرفي كه از خود در مال احساس مي
ه لغت عرب ندارد، زبان فارسي و ساير لغات نيز اين نامند، و اين اختصاص بمخصوصا در مورد اموال را خوردن مال مي

 .اصطالح را دارند

اموال(جمع مال است، كه به معناي هر چيزي است كه مورد رغبت انسانها قرار بگيرد، و بخواهند كه مالك آن شوند، )كلمه 
 .ل استو گويا اين كلمه از مصدر ميل گرفته شده، چون مال چيزي است كه دل آدمي به سوي آن متماي

ها و كلمه گوئيم بين آن دو و يا بين آنشود، مياي است كه به دو چيز يا بيشتر نسبت داده ميو كلمه )بين(به معناي فاصله
)باطل( در مقابل حق است كه به معناي امري است كه به نحوي ثبوت داشته باشد، پس باطل چيزي است كه ثبوت ندارد و 

ه باطل( را مقيد كرد به قيد )بينكم( داللت دارد بر اينكه مجموعه اموال دنيا متعلق است مخوريد مال خود را ب)اينكه حكم 
به مجموعه مردم دنيا، منتها خداي تعالي از راه وضع قوانين عادله اموال را ميان افراد تقسيم كرده، تا مالكيت آنان به حق 

 .صرفات بيرون از آن قوانين هر چه باشد باطل استهاي فساد قطع گردد، قوانيني كه تتعديل شود، و در نتيجه ريشه

 74امضاي مالكيت خصوصي در قرآن[ ... ص : ]

ه كرد ، و اگر اموال را اضاف"خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً "پس اين آيه شريفه به منزله بيان و شرح است براي آيه شريفه:
)اموالتان(، براي اين بود كه اصل مالكيت را كه بناي مجتمع انساني بر آن گردد، و فرمود: به ضميري كه به مردم بر مي

 .مستقر شده، امضا كرده و محترم شمرده باشد

دهد في الجمله اصل آري بشر از اولين روزي كه در روي پهناي زمين زندگي و سكونت كرده تا آنجا كه تاريخ نشان مي
ر قرآن كريم در بيش از صد مورد به لفظ ملك و مال و يا الم ملك و يا مالكيت را به رسميت شناخته است و اين اصل د

 .جانشيني افرادي در تصرف اموال افرادي ديگر تعبير شده و در اينجا حاجتي به ذكر همه آن موارد نيست

ز لوازم يكي ا و نيز در مواردي از قرآن كريم با معتبر شمردن لوازم مالكيت شخصي اين نوَ مالكيت را امضا فرموده، مثال
يكي ديگر معامالت ديگري است كه با  «1» "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ "مالكيت صحت خريد و فروش است، و اسالم فرموده:
« 9» "اضٍرال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَ "تراضي طرفين صورت بگيرد كه در اين باره فرموده:



 :و نيز فرموده
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 "934سوره بقره آيه  "خدا خريد و فروش را حالل كرده.(1)

 .اي ناشي از رضايت طرفين باشداموال خود را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آنكه معامله(2)

 [...] "93سوره نساء آيه  "

 34، ص: 9ج ترجمه الميزان،

شمارد، و آيات نامبرده اي كه اين لوازم را معتبر ميو آياتي ديگر به ضميمه روايات متواتره« 1» "تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها "
 .كندرا تاييد مي

اي است، و ادالء به معن "ادالء "باب افعال مضارَ از "تدلوا "كلمه "وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ "
آويزان كردن دلو در چاه است براي بيرون كشيدن آب، و اين كلمه را به عنوان كنايه در دادن رشوه به حكام تا بر طبق ميل 

ا به رخواهد حكم حاكم فهماند مثل رشوه دهنده كه مياي است لطيف كه ميكنند و اين كنايهآدمي رأي دهند استعمال مي
 .كشدسود خود جلب كند، و با ماديات عقل و و جدان او را بدزدد، مثل كسي است كه با دلو خود آب را از چاه بيرون مي

 "به معناي يك قسمت جدا شده كنار گذاشته شده از هر چيز است، و جمله مورد بحث عطف است بر جمله "فريق "و كلمه
 "عنايشد، و ممكن است و او را به ممي "تاكلون "ه نهي قبلي مجزوم شده و گرنهبوسيل "تاكلوا "و بنا بر اين فعل "تاكلوا

، آن وقت مجموَ باشد "مع أن تاكلوا "ناصبه منصوب بدانيم و بگوئيم تقدير كالم "أن "را با تقدير "تاكلوا "بگيريم، و "مع
كه راشي و مرتشي بر سر خوردن مال اي است آيه كالم واحدي شود، كه يك غرض را افاده كند، و آن نهي از مصالحه

كند بگيرد، و كنند، و مال مردم را بين خود تقسيم نموده حاكم يك مقدار از آن را كه راشي به سويش ادالء ميمردم مي
 .دانند اين مال باطل است، و حقي در آن ندارندخود راشي هم يك مقدار ديگر را، با اينكه مي

 71([ ... ص : بحث روايتي ])در ذيل آيه شريفه

زدند، و خداي در كافي از امام صادق َ در تفسير آيه روايت كرده كه فرمود: مردم بر سر مال و حتي ناموس خود قمار مي
 «2» .تعالي از اين كار نهيشان كرد

نَكُمْ أَمْوالَكُمْ بَيْوَ ال تَأْكُلُوا  "و نيز در كافي از ابي بصير روايت كرده كه گفت: به امام صادق َ عرضه داشتم معناي آيه:
داند كه در امت حكامي جائر در كتاب خدا چيست؟ فرمود: اي ابا بصير خداي عز و جل مي "بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكَّامِ

را پديد خواهند آمد، و خطاب در اين آيه متوجه آنهاست، نه حكام عدل، اي ابا محمد اگر حقي بر كسي داشته باشي و او 
 دعوت كني تا به يكي از حكام اهل ايمان مراجعه كنيد، و او نپذيرد، و جز به مراجعه به

__________________________________________________ 

 "93سوره توبه آيه  "تر است نزد خدا ...هراسيد محبوبو تجارتي كه از كساديش مي(1)

 193ص  4فروَ كافي ج (2)

 33ص:  ،9ترجمه الميزان، ج

أَ  "فرمايد:برد، و قرآن كريم در باره آنان ميحكام اهل جور رضايت ندهد، از كساني خواهد بود كه محاكمه به طاغوت مي
 .«1» "إِلَي الطَّاغُوتِيَتَحاكَمُوا لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، يُرِيدُونَ أَنْ 

گويد از ابي جعفر َ روايت شده كه فرمود: منظور از باطل سوگند دروغ است، كه به وسيله آن اموال مردم را و در مجمع مي



 «9»بربايند. 

 .مؤلف: اين يكي از مصاديق باطل است، و آيه شريفه مطلق است

 76بحثي علمي و اجتماعي ])پيرامون مالكيت فردي([ ... ص : 

همه به  -كه از جمله آنها نبات و حيوان و انسان است -اي كه هم اكنون در دسترس ما استتمامي موجودات پديد آمده
كنند، تصرفاتي كه ممكن است در هستي منظور بقاي وجود خود به خارج از دايره وجود خود دست انداخته در آن تصرف مي

دي سراغ نداريم كه چنين فعاليتي نداشته باشد، و نيز فعلي را سراغ نداريم كه و بقاي او دخالت داشته باشد، و ما هرگز موجو
 .از اين موجودات سر بزند و منفعتي براي صاحبش نداشته باشد

كنند، مگر براي آنكه در بقا و نشو و نماي خود و توليد مثلش از آن عمل بينيم هيچ عملي نمياين انواَ نباتات است كه مي
كند كه به وجهي از آن عمل استفاده كند، كند به اين منظور ميهمچنين انواَ حيوانات و انسان هر چه مي استفاده كند، و

 .اي نيستاي خيالي يا عقلي بوده باشد و در اين مطلب هيچ شبهههر چند استفاده

ه تالش كنند كغريزي درك ميو اين موجودات كه داراي افعالي تكويني هستند با غريزه طبيعي، و حيوان و انسان با شعور 
رسد مگر وقتي كه اختصاص در كار باشد، در رفع حاجت طبيعي و استفاده از تالش خود در حفظ وجود و بقا به نتيجه نمي

يعني نتيجه تالش هر يك مخصوص به خودش باشد، به اين معنا كه نتيجه كار يكي عايد چند نفر نشود، بلكه تنها عايد 
 .(ن خالصه امر و مالك آن استصاحب كار گردد، )اي

د شوفهميم، هرگز حاضر نميبينيم يك انسان و يا حيوان و نبات كه ما مالك كارش را ميو بهمين جهت است كه مي
 اي كه صاحبديگران در كار او مداخله نموده و در فايده

__________________________________________________ 

خواهند پندارند به آنچه به تو و انبياي قبل از تو نازل شده ايمان دارند. و در عين حال ميكه مي بيني كساني راهيچ مي(1)
 "31ص  3فروَ كافي ج  ""33سوره نساء آيه  "محاكمه نزد طاغوت ببرند.

 939ص  1مجمع البيان ج (2)

 33، ص: 9ترجمه الميزان، ج

اختصاص است كه هيچ انساني در آن شك و توقف ندارد، و اين  كار در نظر دارد سهيم و شريك شوند، اين ريشه و اصل
گوئيم: مراست كه چنين كنم، و توراست كه باشد و نيز ميمي "لنا و لك، مال من و مال تو است "همان معناي الم در

 .چنين كني

اي رغي براي خود آشيانهآوردهاي خود داريم، وقتي مشاهد اين حقيقت مشاهداتي است كه ما از تنازَ حيوانات بر سر دست
گذارد مرغ ديگر آن را تصرف كند، و يا براي خود شكاري كند نمياي درست ميسازد و يا حيواني ديگر براي خود النهمي
گذارد ديگري آن را به خود كند، نميجويد، تا با آن تغذي كند، و يا جفتي براي خود انتخاب ميكند و يا طعامي ميمي

آوردهاي خود را كه يا خوردني و يا اسباب بازي و يا چيز ديگر است با بينيم اطفال دستمچنين مياختصاص دهد، و ه
 بينيم كه بر سر پستانگويد اين مال من است، حتي طفل شيرخوار را ميكند، و ميهاي ديگر بر سر آن مشاجره ميبچه

 .لكيت امري است فطري و ارتكازي هر جاندار با شعورشود مساله اختصاص و ماستيزد، پس معلوم ميمادر با طفل ديگر مي

اش همان حكمي را كه قبل از ورود به اجتماَ و در گذارد، باز به حكم فطرت و غريزهپس از آنكه انسان در اجتماَ قدم مي
مان هكند، و براي اين منظور زندگي شخصي خود داشت معتبر شمرده، باز به حكم اصل فطرت از مختصات خود دفاَ مي



دهد، و به صورت قوانين و نواميس اجتماعي در آورده مقدسش اصل فطري و اولي خود را اصالح نموده سر و صورت مي
ها گيرد، آنچه از اختصاصشمارد، اينجاست كه آن اختصاص اجمالي دوران كودكي به صورت انواعي گوناگون شكل ميمي

 .مربوط به غير مال است حق شود، و آنچهكه مربوط به مال است ملك ناميده مي

انسانها هر چند ممكن است در تحقق ملك از اين جهت اختالف كنند كه در اسباب تحقق آن اختالف داشته باشند، مثال 
اي اي وراثت را سبب مالكيت نداند، ديگري بداند، و يا خريد و فروش را سبب بداند ولي غصب را نداند، و يا جامعهجامعه

ست زمامدار صورت بگيرد سبب ملك بداند، و يا از اين جهت اختالف كنند كه در موضوَ يعني مالك غصب را اگر به د
ملك اختالف داشته باشند، بعضي انسان بالغ و عاقل را مالك بدانند، و بعضي صغير و سفيه را هم مالك بدانند، بعضي فرد را 

ي در آن اختالف داشته باشند، و در نتيجه مالكيت بعضي را مالك بدانند، و بعضي ديگر جامعه را، و همچنين از جهات ديگر
 .بيشتر كنند، و از بعضي ديگر بكاهند، براي بعضي اثبات كنند و از بعضي ديگر نفي نمايند

اي جز معتبر شمردن آن ندارند، و و ليكن اصل ملك في الجمله و سربسته از حقايقي است كه مورد قبول همه است، و چاره
دانند، اش و يا حق دولتش ميبينيم آنها هم كه مخالف مالكيتند مالكيت را از فرد سلب نموده، حق جامعهمي به همين جهت

 دولتي كه بر جامعه 

 33، ص: 9ترجمه الميزان، ج

توانند اصل مالكيت را از فرد انكار كنند، چون گفتيم مالكيت فردي امري است فطري، مگر كند ولي باز هم نميحكومت مي
 .نكه حكم فطرت را باطل كنند، كه بطالن آنهم مستلزم فناي انسان استاي

و ما ان شاء اللَّه به زودي پيرامون متعلقات اين بحث يعني اسباب آن كه عبارت است از تجارت و ربح و ارث و غنيمت و 
 .حيازت و نيز موضوَ آن يعني بالغ و صغير و عاقل و سفيه در موارد مناسب بحث خواهيم كرد

 32، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 74[ ... ص : 384(: آيه 2سوره البقرة )]

 اشاره

 ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقي وَ أْتُوايَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ 
 (132مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) الْبُيُوتَ

 74ترجمه آيه ... ص : 

آيد چيست؟ بگو اينها وقتها پرسند كه غرض از اينكه قرص قمر در هر ماه يك بار به صورت هالل در مياز تو از هاللها مي
ه ها شويد، بلكه شما در حال احرام از پشت بام داخل خانهكنند و اين كار خوبي نيست كرا براي مردم و براي حج معين مي

 (132ها را از در درآييد و از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار شويد )عمل صحيح اين است كه از خدا بترسيد و خانه

 74بيان آيه ... ص : 



اند اول و دوم كلمه )اهله( جمع هالل است كه به معناي قرص قمر در شب اول و بطوري كه گفته "يسئلونك ... و الحج "
 آيد، البته بعضي شب سوم را ماه است، يعني وقتي كه از زير شعاَ شمس بيرون مي

 33، ص: 9ترجمه الميزان، ج

گويند تا وقتي كه متحجر شود، يعني به صورت از اول ماه هالل مياند: قرص قمر را اند، بعضي ديگر گفتههم اضافه كرده
دهد، بعضي ديگر اش را خطي نوراني تشكيل مياي درآيد، كه يك طرفش همان هالل شبهاي قبل است، و بقيهدايره
ز آن ت، كه بعد ااند: اين اطالق هم چنان ادامه دارد تا زماني كه نورش بر ظلمت شب غلبه كند، و اين در شب هفتم اسگفته

گويند، و اسم عموميش نزد عرب زبرقان خوانند، و در شب چهاردهم بدرش ميگويند، بلكه قمرش ميديگر هاللش نمي
 .است

همند فو كلمه )هالل( از استهالل گرفته شده، كه به معناي گريه و يا صداي طفل در حين والدت است و اطرافيان زائو مي
گويند: )اهل كنند مياز اين گرفته شده كه در باره حاجيان وقتي كه صدا به گفتن لبيك بلند مي كه بچه بدنيا آمده، و نيز

( كنند، و كلمه )مواقيت( جمع )ميقاتبينند در باره آن گفتگو ميالقوم(، و اين بدان جهت است كه وقتي ماه ذي الحجه را مي
براي عمل است و اين كلمه بر مكان معين براي عمل نيز  است، كه از ماده وقت گرفته شده و به معناي وقت معين شده

گويند فالن محل ميقات اهل شام، و آن ديگري ميقات اهل يمن است، ولي در آيه مورد بحث معناي شود، مياطالق مي
 .اول يعني زمان معين منظور است

خدا ص كرده بودند چه بوده؟ آيا از حقيقت قمر بوده؟ يا  شرح نداده كه سؤالي كه از رسول "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ "در جمله:
 آيد، و يا تنها از علتاند از علت اينكه چرا به اشكال مختلف يعني هالل و قمر و بدر در ميهم چنان كه بعضي پنداشته

ز جهات ديگر ا اند و ياهالل شدنش يعني پيدا شدنش در افق بعد از ناپديد شدنش در شبهايي چند كه بعض ديگر پنداشته
 .بوده است

ت شود سؤال از ماهيپرسند، فهميده ميكرده و فرموده: از تو از اهله مي -يعني جمع هالل -ليكن از همين كه تعبير به اهله
ونك عن يسئل "تر آن بود كه گفته شودو حقيقت قمر، و علت اشكال گوناگونش نبوده، زيرا اگر سؤال از اين بود مناسب

 تر آن بود كه بفرمايد: يسئلونك عناگر سؤال از حقيقت هالل و سبب تشكل خاص آن در اول ماه بود، مناسبو نيز  "القمر
الهالل، چون ديگر جهتي نداشت كلمه هالل را به صيغه جمع بياورد، پس اينكه به صيغه جمع آورده، خود دليل بر اين است 

شدن هر ماهه و ترسيم ماههاي قمري بوده باشد، و اگر از اين  اي بوده كه ممكن است در هاللكه سؤال از سبب يا فايده
اي هست، ناشي و تحقق يافته از همين هاللها است، و لذا ها تعبير به اهله كرده بدين جهت بوده كه اگر واقعا فايدهفايده

 .سائل از اهله پرسيده، و خداي تعالي از فايده آن پاسخ فرموده

 ،"... هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ "شود كه فرمود:ده مياين معنا از خصوص جواب استفا

 31، ص: 9شود، و ترجمه الميزان، جبراي اينكه مواقيت گفتيم عبارت است از زمانهايي كه براي هر كاري معين مي

، پاسخ سؤال شود پاسخاين زمان ماهها هستند، نه هاللها كه عبارت است از قيافه مخصوص قرص قمر، پس معلوم مي
 .شود منظور سائلين از اهله فوايد آن بودهسائلين نيست، و نيز معلوم مي

و سخن كوتاه آنكه معلوم شد غرض از سؤال، موقعيت ماههاي قمري بوده كه سبب آنها چيست؟ و چه فوايدي دارد؟ در 
كه مردم براي امور معاش و معاد خود تعيين پاسخ هم به بيان فوايد آن پرداخته، و فرموده ماهها عبارتند از زمان و اوقاتي 

 .كنندمي

اي جز اين ندارد كه افعال و كارهايش را كه همه از سنخ حركت به زمان چون انسان از حيث خلقت طوري است كه چاره



ورت به ص گيري اين است كه زمان ممتد و بي سر و ته را بر طبق امور خودگيري كند، و الزمه احتياج به اندازهاست اندازه
ها و روزها در آورد، و عنايت الهيه هم دار و كوچك و كوچكتري از قبيل سالها و فصلها و ماهها و هفتههاي سر و تهقطعه

 .دباشاين احتياج بندگان را تامين كرد، چون او مدبر امور مخلوقات و راهنماي آنها به سوي صالح و اصالح حياتشان مي

زمان به دو صورت ممكن بود، يكي بر حسب حركت ساليانه زمين به دور خورشيد، كه از آن  و اين تقطيع و تكه تكه كردن
شود، و يكي هم بر حسب حركت ماه به دور زمين، و چون اين تقطيع بايد طوري باشد كه همه مردم چهار فصل درست مي

را نام برد، كه هر انسان داراي ادراك صحيح حتي عوام آنان نيز بتوانند به آساني از حساب آن سردرآورند، لذا ماههاي قمري 
كند به خالف خورشيد كه فهمد، چون ماه و طلوَ و غروب آن را هر سال دوازده بار مشاهده ميو حواس مستقيم آن را مي

برجهايش ديدني نيست بلكه بشر بعد از آنكه قرنها در روي زمين زندگي كرد به تدريج به حساب آن كه حسابي است بس 
 .آورندبرد، حسابي كه هم اكنون نيز عامه مردم از آن سر در نميپي دقيق

كنند، و مخصوصا در امور ديني مساله پس ماههاي قمري اوقاتي هستند كه مردم امور دين و دنياي خود را با آن تعيين مي
را دوباره نام برد، گويا از اين شود، و اينكه از ميان همه عبادات حج كنند كه در ماههاي معلومي انجام ميحج را معين مي

 .دهد فراهم سازدجهت بوده كه خواسته است زمينه را براي آيات بعدي كه حج را به بعضي از ماهها اختصاص مي

دليلي نقلي اين معنا را ثابت كرده  "بِهاوَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقي وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوا "
شدند ديگر اگر در خانه كاري كه جماعتي از عرب جاهليت رسمشان چنين بوده كه چون براي زيارت حج از خانه بيرون مي

 كردند، و از شدند، بلكه از پشت، ديوار را سوراخ ميداشتند )مثال چيزي جا گذاشته بودند( از در خانه وارد نميمي

 39، ص: 9مه الميزان، جترج

تواند با اين ها درآيند، آيه شريفه مورد بحث ميشدند، اسالم از اين معنا نهي كرد، و دستور داد از در خانهسوراخ داخل مي
 كند، و به زودي از نظر خواننده خواهدتوان به رواياتي كه در شان نزول آيه اين داستان را نقل ميداستان منطبق باشد، و مي

 .ذشت اعتماد نمودگ

آيه مورد بحث كنايه است از نهي از امتثال اوامر الهيه، و عمل به احكام شرَ به  :و اگر جز اين بود ممكن بود كسي بگويد
خواهد بفرمايد: حج را در غير ماههاي حج انجام دادن، و روزه را در غير غير آن وجهي كه بر آن وجه تشريع شده، مثال مي

مچنين ساير احكام الهي را به غير آن وجهي كه دستور داده شده انجام دادن، مانند اين است كه با اينكه رمضان گرفتن، و ه
 .خانه در دارد از بام وارد آن شوي

شود: ي، متمم اول آيه خواهد بود، و روي هم معناي آيه چنين م"وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ ... "آن وقت بنا بر اين، جمله:
اين ماهها اوقاتي است كه براي اعمال شرعي تعيين شده، و تجاوز از آن اوقات به اوقات ديگر جايز نيست مثال حج را نبايد 

در غير ماههايش، و روزه را در غير ماه رمضان، و ساير وظائف را در غير موعد مقرر انجام داد، كه در اين صورت به منزله 
 .خواهد يك حكم را بيان كندير دروازه آن، پس صدر و ذيل آيه شريفه تنها ميوارد شدن به خانه است از غ

كند بر و بنا بر فرض اول كه گفتيم دليل نقلي مؤيد آن است نفي بر و خوبي از آمدن درون خانه از پشت خانه داللت مي
 معنا نداشت، بفرمايد اين عمل بر ورود، و گرنه اينكه عمل نامبرده مورد امضاي دين نيست، و يك عمل ديني به شمار نمي

مت اين رساند حرخوبي نيست بلكه بايد بفرمايد اين كار را نكنيد، و خدا اين كار را حرام كرده، و امثال اين عبارات كه مي
ا وعمل يكي از احكام شرَ است، و در آيه شريفه خوب بودن آن را نفي، و خوب بودن تقوا را اثبات كرده و در اثبات خوبي تق

اند كمال ، تا بفهم"وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقي "ولي به جاي آن فرمود: "و لكن البر هو التقوي "كرد بفرمايد:ظاهر كالم اقتضا مي
آدمي در اتصاف به تقوا است، كه مقصود هم همين اتصاف و داشتن تقوا است، نه صرف حرف و مفهوم، هم چنان كه 



 .«1» "الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَلَيْسَ  "نظيرش در آيه شريفه:

ها آور نيست بلكه امر ارشادي و نصيحت است، به اينكه خانهامر مولوي و تكليف "وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها "و امر در جمله:
اليي اند غرضي عقت از اينكه از پشت و يا بام آن درآيي، براي اينكه آنهايي كه براي خانه در ساختهرا از در درآمدن بهتر اس

 اند و آن اين است كه همه كساني كه با اين خانه سر و كار دارند از يك نقطه داخل و خارج شوند،در نظر گرفته
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و اين رسمي است پسنديده كه مردم بر آن عادت دارند، دليل بر اينكه امر نامبرده مولوي نيست، اين است كه زمينه كالم 
، و هتخطئه عادت زشتي است كه بدون هيچ دليلي در بين مردمي پيدا شده عادتي كه به جز از بين بردن يك عادت پسنديد

ها را از در درآييد، به بيش از هدايت و اي سفارش به اينكه خانهموافق با غرض عقاليي، دليل ديگري ندارد، در چنين زمينه
ها از پشت خانه و يا از بام به عنوان آورد، بله داخل شدن در خانهارشاد به سوي طريقه صواب داللتي ندارد، و تكليفي نمي

 .ست، بدعت است و حراماينكه اين عمل جزء دين ا

 "... وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "

شود، و اين در اول سوره توجه فرموديد كه تقوا يكي از صفاتي است كه با همه مراتب ايمان و همه مقامات كمال جمع مي
كه به كلي شرك و ضاللت را  هم معلوم است كه تمامي مقامات مستوجب فالح و رستگاري نيست آن طور كه مقامات آخر

كند، مستوجب آن است، بله اين خاصيت را دارد كه آدمي را به سوي فالح هدايت نموده و به از دل صاحبش زدوده مي
دهد و بهمين جهت در جمله مورد بحث فرمود: )و از خدا بپرهيزيد شايد رستگار شويد( و نفرمود )تا سعادت بشارت مي

ت منظور از تقوا امتثال خصوص امري باشد كه در آيه شريفه آمده بود و آن مذمت در آمدن به رستگار شويد( و ممكن اس
 .ها از پشت خانه بودخانه

 83بحث روايتي ])پيرامون آيه شريفه و شان نزول آن([ ... ص : 

رسول خدا ص پرسيدند:  اند كه گفت: مردم ازدر الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت كرده
يي كه هاهاي اول ماه مدتيعني با اين هالل "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ "اهله چيست؟ آيه شريفه آمد كه

 «1»دهند. براي دستورات ديني دارند، و همچنين عده زنان، و هنگام رفتن به حج را تشخيص مي

 .ر اين معنا را به چند طريق ديگر از ابي العاليه و قتاده و غير آن دو نقل كردهمؤلف: الدر المنثو

و نيز روايت كرده كه بعضي از صحابه از رسول خدا ص پرسيدند: حاالت مختلف قمر براي چيست؟ در پاسخ اين آيه نازل 
 .تباري به اين حديث نيستسازد، و بهمين جهت اعشد و ما قبال در باره اين مطلب گفتيم كه با ظاهر آيه نمي

 :اند كه گفتو در الدر المنثور است كه وكيع و بخاري و ابن جرير از براء روايت كرده
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و  شدند،اي شوند از پشت خانه داخل ميخواستند داخل خانهمي بست اگرعرب جاهليت وقتي براي زيارت كعبه احرام مي
 .نازل شد "الَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها، وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقي وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِه "بدين جهت آيه شريفه:



ش را اند كه گفت: قريحاتم و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( از جابر روايت كردهو نيز در الدر المنثور است كه ابن ابي 
حمس يعني خشمناك و خطرناك لقب داده بودند و اين بدان جهت بود كه مردم مدينه و ساير بالد عرب وقتي احرام 

ول خدا ص در بستاني بود و شد، در اين ميان روزي رسشدند، ولي قريش وارد ميبستند ديگر از هيچ دري وارد نميمي
خواست تا از در بستان بيرون رود قطبة بن عامر انصاري هم در خدمتش بود، انصار عرضه داشتند: يا رسول اللَّه اين قطبة 

بن عامر مردي فاجر است، و با شما از در درآمد، رسول خدا به قطبه فرمود: چرا چنين كردي؟ عرضه داشت: ديدم شما از در 
ام(، عرضه داشت دين من كه با دين من نيز بيرون شدم، فرمود: آخر من مردي احمس هستم، )يعني اهل مكه بيرون شديد

 «1»نازل شد.  "لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها "شما فرق ندارد، اينجا بود كه آيه شريفه:

كلمه )حمس( جمع احمس است، مانند كلمه )حمر( كه جمع احمر  مؤلف: قريب به اين معنا به طرق ديگري نيز نقل شده و
اند كه در امر دين خود تعصب و شدت گفته)سرخ( است، و حماسه به معناي شدت است، و قريش را از اين جهت حمس مي

 .اندداشتند، و يا بدين جهت بوده كه اصوال مردمي با صالبت و خطرناك بوده

سول خدا ص قبل از وقوَ قصه قطبة بن عامر مساله داخل شدن از پشت خانه را براي غير آيد كه راز ظاهر روايت بر مي
گرفت كه تو چرا از در بيرون شدي، و بنا بر اين، آيه شريفه ناسخ آن قريش امضا كرده بوده و گرنه به قطبه ايراد نمي

 .شود، كه بدون آيه قرآن تشريع شده بودهامضاي قبلي مي

ت كند از اينكه خانه را از پشامي توجه فرمود كه آيه شريفه با اين روايت منافات دارد، چون آيه مذمت ميو ليكن خواننده گر
آن داخل شوند، و حاشا از خداي سبحان كه خودش و يا رسولش حكمي از احكام را تشريع كند، آن گاه همان حكم را تقبيح 

 .نموده و سپس نسخ كند، و اين خود روشن است

وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها( فرموده: يعني هر كاري را از )برقي از امام باقر َ روايت آورده كه در تفسير جمله  و در محاسن
 «9»راهش وارد شويد. 
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و در كافي از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود: اوصياي پيامبران ابواب خدايند، كه بايد مردم از آن درها به سوي خدا 
كند. شد، و با اين اوصيا است كه خداي تعالي عليه خلقش احتجاج ميبروند، و اگر اوصيا نبودند خداي عز و جل شناخته نمي

«1» 

خواهد يكي از مصاديق درهاي رفتن به سوي خدا را كه در روايت قبلي مصداق است، مي مؤلف: اين روايت از باب بيان
ابواب به آن تفسير شده بود بيان كند، و گرنه هيچ شكي نيست در اينكه آيه شريفه به حسب معنا تمام است، هر چند كه به 

شد( معنايش اين است ز و جل شناخته نمياگر اوصيا نبودند خداي ع) :حسب مورد نزول، خاص باشد، و اينكه امام فرمود
ايد تر از اين هم دارد كه شگشت، البته معناي ديگري دقيقاي كه با اوصيا بود تمام نميشد، و دعوت تامهكه حق بيان نمي

 .ما ان شاء اللَّه به بيان آن بپردازيم، و روايات در معناي اين دو روايت بسيار است

__________________________________________________ 
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 اشاره

وهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ ( وَ اقْتُل123ُوَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )
هُمْ كَذلِكَ لُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُومِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّي يُقاتِ

( وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فاَل 129إِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )( ف121َجَزاءُ الْكافِرِينَ )
مَنِ اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ ف120َعُدْوانَ إِالَّ عَلَي الظَّالِمِينَ )

 (123اعْتَدي عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ )

 (124هَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّ

 86ترجمه آيات ... ص : 

دارد و در راه خدا با كساني كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنيد اما تعدي روا مداريد كه خدا متجاوزان را دوست نمي
(123). 

 33، ص: 9ترجمه الميزان، ج

ن مكه بيرون كنيد همانطور كه شما را از مكه بيرون كردند و و ايشان را هر جا كه دست يافتيد به قتل برسانيد و از ديارشا
فتنه آنان از اين كشتار شما شديدتر بود ولي در خود شهر مكه كه خانه امن است با ايشان نجنگيد مگر اينكه ايشان در آنجا 

كردند شما هم بجنگيد كه  با شما جنگ بياغازند كه اگر خود آنان حرمت مسجد الحرام را رعايت ننموده جنگ را با شما آغاز
 .(121سزاي كافران همين است )

 .(129حال اگر از شرارت و جنگ در مكه دست برداشتند شما هم دست برداريد كه خدا آمرزگاري رحيم است )

يگر دكن شود و دين تنها براي خدا شود و اگر به كلي دست از جنگ برداشتند و با ايشان كارزار كنيد تا به كلي فتنه ريشه
 .(120هيچ دشمني و خصومتي نيست مگر عليه ستمكاران )

ها جايز دانسته پس هر كس بر اگر آنان حرمت ماه حرام را شكستند شما هم بشكنيد چون خدا قصاص را در همه حرمت
ز خدا اشما ستم كرد شما هم به همان اندازه كه بر شما ستم روا داشتند بر آنان ستم كنيد و نسبت به ستم بيش از آن 

 .(123بترسيد و بدانيد كه خدا با مردم با تقوا است )

و در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به دست خود به هالكت نيفكنيد و احسان كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دارد 
(124) 
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 اشاره

ارت كنند، و آن عبشده و اينكه همه يك غرض را ايفا مي سياق آيات شريفه داللت دارد بر اينكه همه يكباره و با هم نازل
ئيم كه در گوگوئيم با خصوص مشركين مكه از اينجا مياست از فرمان جنگ براي اولين بار با مشركين مكه، و اينكه مي



، و نيز ستاين آيات به ايشان تعريض شده، كه مؤمنين را از مكه بيرون كردند، و نيز متعرض مساله فتنه و امر قصاص ا
فرمايد از اينكه اين جنگ را پيرامون مسجد الحرام انجام دهند، مگر اينكه مشركين در آنجا جنگ را آغاز كنند و نهي مي

 .همه اينها اموري است مربوط به مشركين مكه

تال الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ، در راه خدا ق عالوه بر اين در اين آيات قتال را مقيد به قتال كرده، و فرموده: )وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
خواهد بفرمايد كنند( و معلوم است كه معناي اين كالم اشتراط قتال به قتال نيست، و نميكنيد با كساني كه با شما قتال مي

 حترازي هماگر( به كار نرفته، از سوي ديگر قيد نامبرده ا -اگر قتال كردند شما هم قتال كنيد، چون در آيه كلمه )ان
تواند باشد، تا معنا اين شود كه تنها با مردان قتال كنيد نه با زنان و كودكان لشكر دشمن، )كه بعضي اينطور معنا نمي
ه معنا است، و معنا ندارد بفرمايد با آنان مقاتلاند( براي اينكه قتال با زنان و اطفال كه قدرت بر قتال ندارند عملي بيكرده

 .زنان و كودكان را مكشيد :، بلكه اگر منظور اين بود بايد بفرمايد)جنگ طرفيني( مكن

 33، ص: 9براي حال و وصفي باشد براي اشاره و ترجمه الميزان، ج "يُقاتِلُونَكُمْ "بلكه ظاهر آيه اين است كه فعل

ل ين باشد، يعني كساني كه حالشان حاالذين حالهم حال القتال مع المؤمن "الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ "معرفي دشمن و مراد از جمله
 .اند همان مشركين مكه بودندقتال با مؤمنين است، و كساني كه در مكه چنين حالي را داشته

ارِهِمْ بِغَيْرِ جُوا مِنْ دِيأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِ "پس سياق اين آيات سياق آيه:
كه كنند نه ايناست كه اذن در آن اذني است ابتدايي، در قتال با مشركيني كه مقاتله مي «1» "حَقٍّ، إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

 .معنايش شرط باشد

 88اشاره به جنبه دفاعي قتال در اسالم[ ... ص : ]

وَ  "مه متعرض بيان يك حكم است، با حدود و اطرافش و لوازمش به اين بيان كه جملهعالوه بر اينكه آيات پنجگانه ه
 :كند و جملهاصل حكم را بيان مي "قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مايد ن، از جهت تشديد آن را تحديد مي"و اقتلوهم ... "كند، و جملهحكم نامبرده را از نظر انتظام تحديد مي "ال تعتدوا ... "
از جهت  "...وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ  "، آن را از جهت مكان و جمله:"... وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ "جمله: و

كشي و كند كه اين حكم جنبه قصاص در جنگ و آدمبيان مي "... الشَّهْرُ الْحَرامُ "نمايد، و جملهزمان و مدت تحديد مي
ا كند، تمقدمات مالي اين قتال را فراهم مي "و انفقوا ... "خالصه معامله به مثل دارد، نه جنگ ابتدايي و تهاجمي و جمله

رسد كه نزول هر پنج آيه در باره يك امر بوده باشد، نه مردم براي مجهز شدن انفاق كنند پس به نظر نزديك چنين مي
وني اند، و نه اينكه در شؤآن را نسخ كرده باشد، آن طور كه بعضي احتمالش را داده اي نازل، و سپس آيه بعدياينكه اول آيه

اند، بلكه به يك غرض نازل شد، و آن تشريع قتال با مشركين مكه مختلف نازل شده باشد، كه بعضي ديگر احتمالش را داده
 .است كه، سر جنگ با مؤمنين داشتند

 "... ذِينَ يُقاتِلُونَكُمْوَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّ "

قتال به معناي آن است كه شخصي قصد كشتن كسي را كند، كه او قصد كشتن وي را دارد، و در راه خدا بودن اين عمل به 
اين است كه غرض تصميم گيرنده اقامه دين و اعالي كلمه توحيد باشد، كه چنين قتالي عبادت است كه بايد با نيت انجام 

 .عبارت است از رضاي خدا و تقرب به او، نه استيال بر اموال مردم و ناموس آنان شود، و آن نيت

طرت ها دفاَ كند، حقي كه فخواهد به وسيله قتال با كفار از حق قانوني انسانپس قتال در اسالم جنبه دفاَ دارد، اسالم مي
 سليم هر انساني به بياني كه خواهد آمد آن را براي
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شوند چون به آنان ظلم شده و همانا خداوند به ياري آنان قادر است. اذن داده شد به كساني كه مورد جنگ واقع مي(1)
 "33سوره حج آيه  "اند پروردگار ما اللَّه است.اند به ناحق چون گفتهكساني كه از شهرهاي خود خارج شده

 32ص:  ،9ترجمه الميزان، ج

انسانيت قائل است، آري از آنجايي كه قتال در اسالم دفاَ است، و دفاَ بالذات محدود به زماني است كه حوزه اسالم مورد 
هجوم كفار قرار گيرد، به خالف جنگ كه معناي واقعيش تجاوز و خروج از حد و مرز است، لذا قرآن كريم دنبال فرمان قتال 

 ."دارداللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تجاوز مكنيد كه خدا تجاوزكاران را دوست نمي وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ "فرمود:

 "... وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ "

فالن عدا و يا  "شود:تعتدوا( از مصدر )اعتدا( است و اعتدا به معناي بيرون شدن از حد است، مثال وقتي گفته مي)كلمه 
ن است كه فالني از حد خود تجاوز كرد و نهي از اعتدا نهيي است مطلق، در نتيجه مراد از آن معنايش اي "فالن اعتدي

مطلق هر عملي است كه عنوان تجاوز بر آن صادق باشد مانند قتال قبل از پيشنهاد مصالحه بر سر حق، و نيز قتال ابتدايي، 
 .ل اينها، كه سنت نبويه آن را بيان كرده استو قتل زنان و كودكان، و قتال قبل از اعالن جنگ با دشمن، و امثا

شود )فالن ثقف ثقافه( معنايش اين است كه فالني برخورد، و وقتي گفته مي "وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ... مِنَ الْقَتْلِ "
 دْتُمُوهُمْ، مشركين را بكشيد هر جا كه آنانفَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَ "شود كه آيه:يافت، پس معناي آيه همان معنايي مي

 .بدان معنا است« 1» "را يافتيد

 84در قرآن[ ... ص :  "فتنه "معناي]

كلمه فتنه به معناي هر عملي است كه به منظور آزمايش حال چيزي انجام گيرد، و بدين جهت است كه هم خود آزمايش را 
عبارت است از شدت و عذابي كه متوجه مردودين در اين آزمايش يعني  گويند و هم مالزمات غالبي آن را، كهفتنه مي

شود، در قرآن كريم نيز در همه اين معاني استعمال شده و منظور از آن در آيه مورد بحث شرك به گمراهان و مشركين مي
از آن با مردم مسلمان خدا و كفر به رسول و آزار و اذيت مسلمين است، همان عملي كه مشركين مكه بعد از هجرت و قبل 

 .داشتند

گيري را به خرج دهيد، و آنان را هر جا كه برخورديد به قتل پس معناي آيه اين شد كه عليه مشركين مكه كمال سخت
برسانيد، تا مجبور شوند از سرزمين و وطن خود كوچ كنند، همانطور كه شما را مجبور به جالي وطن كردند، هر چند كه 

تر بود، براي اينكه رفتار آنان فتنه بود، و فتنه بدتر از كشتن است، چون كشتن تنها انسان را از سخت رفتار آنان با شما
 .كند، ولي فتنه مايه محروميت از زندگي دنيا و آخرت و انهدام هر دو نشاه استزندگي دنيا محروم مي

__________________________________________________ 

 3 سوره توبه آيه(1)

 23، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 "... وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، حَتَّي يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ "

كند از قتال در مسجد الحرام، براي اينكه حرمت مسجد الحرام را حفظ كرده باشند، و در اين جمله مسلمين را نهي مي
نكه كلمه )مكان( قبال به ميان نيامده بود، اما كلمه )مسجد الحرام( بر آن داللت گردد گو ايضمير در )فيه( به مكان برمي

 .كندمي



كلمه )انتهاء( به معناي امتناَ و خودداري از عملي است، و منظور در اينجا خودداري از  "فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
ودداري از مطلق قتال بعد از مسلمان شدن دشمن و به اطاعت اسالم درآمدن، مطلق جنگ در كنار مسجد الحرام است، نه خ

 "... فَإِنِ انْتَهَوْا فَال عُدْوانَ "دار اين معنا جمله:چون عهده

 دِگردد، يعني جمله )وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِها برميترين جملهاول، قيدي است كه به نزديك (است، و اما جمله )انتهوا
، قيد كالم "فَإِنِ انْتَهَوْا فَال عُدْوانَ "و جمله: "فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ "الْحَرامِ(، و بنا بر اين هر يك از دو جمله يعني جمله:

 .باشد، و ديگر تكراري هم در كالم نشدهمتصل به خودش مي

به كار رفته تا علت حكم را بيان كند )چون جاي آن بود كه بفرمايد  سبب در جاي مسبب "فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "و در جمله
 .(اگر دست برداشتند شما هم دست برداريد

ند، و كلمه كاين آيه همانطور كه قبال گفتيم مدت قتال را تحديد مي "وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ "
ات به معناي شرك است، به اينكه بتي براي خود اتخاذ كنند، و آن را بپرستند، آن طور كه مشركين فتنه در لسان اين آي

، و آيه است "وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ "كردند، دليل اينكه گفتيم فتنه به معناي شرك است جمله:مكه مردم را وادار به آن مي
« 1» "كُونَ فِتْنَةٌ، ... وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْالكُمْ نِعْمَ الْمَوْلي وَ نِعْمَ النَّصِيرُوَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَ "مورد بحث نظير آيه:

فرمايد با مشركين قتال كنيد تا زماني كه ديگر شركي باقي نماند حال اگر پشت كردند بدانيد كه سرپرست شما است كه مي
 .و چه خوب ياوري است تنها خداست، كه چه خوب سرپرست

 41لزوم دعوت قبل از قتال[ ... ص : ]

و آيه نامبرده اين داللت را دارد كه قبل از قتال بايد مردم را دعوت كرد، اگر دعوت را پذيرفتند كه قتالي نيست، و اگر دعوت 
ست و ولي و سرپرست ايشان نيرا رد كردند آن وقت ديگر واليتي ندارند، يعني ديگر خدا كه نعم الولي و نعم النصير است 

 .فرمايدكند، چون خدا تنها بندگان مؤمن خود را ياري ميديگر ياريشان نمي

 و معلوم است كه منظور از قتال اين است كه دين براي خدا به تنهايي شود و قتالي كه

__________________________________________________ 

 33سوره انفال آيه (1)

 21، ص: 9زان، جترجمه المي

گيرد معنا ندارد بدون دعوت قبلي به دين حق كه اساسش توحيد است آغاز چنين هدفي دارد و تنها به اين منظور صورت مي
 .شود

 43توبه[ ... ص :  24با آيه  "قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ "نسخ نشدن آيه شريفه:]

نَ ما قاتِلُوا الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ال يُحَرِّمُو "شريفه به وسيله آيه:از آنچه گفتيم اين معنا روشن شد كه آيه 
نسخ نشده « 1» "غِرُونَ يَدٍ وَ هُمْ صاحَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ال يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ

فرمايد تا محو آخرين اثر فتنه و نابودي آخرين فرد مشرك و اهل كتاب با ايشان قتال به اين گمان كه آيه مورد بحث مي
فرمايد اگر تن به ذلت دادند و جزيه پرداختند دست از قتالشان برداريد پس اين آيه ناسخ آيه مورد كنيد، و آيه سوره توبه مي

 .بحث است

ما گفتيم كه آيه مورد بحث اصال ربطي به اهل كتاب ندارد تنها مشركين را در نظر دارد و مراد از اينكه فرمود: )تا آنكه دين 



براي خدا شود( اين است كه مردم اقرار به توحيد كنند و خدا را بپرستند و اهل كتاب اقرار به توحيد دارند هر چند كه 
انهم ال  "شان در حقيقت كفر به خدا است هم چنان كه خداي تعالي در اين باره فرموده:توحيدشان توحيد نيست و اين اقرار

ايشان ايمان به خدا و روز جزا ندارند و  "يؤمنون باللَّه و اليوم اآلخر و ال يحرمون ما حرم اللَّه و رسوله و ال يدينون دين الحق
شوند و ليكن اسالم بهمين توحيد اسمي از حق متدين نمي دانند و به دينآنچه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام نمي

ايشان قناعت كرده، مسلمين را دستور داده با ايشان قتال كنند تا حاضر به جزيه شوند و در نتيجه كلمه حق بر كلمه آنان 
 .مسلط گشته دين اسالم بر همه اديان قاهر شود

 "... الِمِينَفَإِنِ انْتَهَوْا فَال عُدْوانَ إِلَّا عَلَي الظَّ "

ايد ايمان آوردند ديگر با ايشان مقاتله مكنيد، و ديگر عدواني نيست يعني اگر دست از فتنه برداشته به آنچه شما ايمان آورده
حِيمٌ  رَفَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ "مگر بر ستمگران، پس در اين جمله سبب به جاي مسبب به كار رفته، كه نظيرش در جمله:

 .باشدمي« 9» "فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ "گذشت، پس آيه شريفه مورد بحث نظير آيه "...

 "... الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ "

 است از چيزي كه هتك آن حرام و كلمه )حرمات( جمع حرمت است و حرمت عبارت

__________________________________________________ 

گروند، از اهل كتاب، هاي خدا را حرام نشمرده و به دين حق نميبا كساني كه ايمان به خدا و روز قيامت ندارند و حرام(1)
 "92سوره توبه آيه  "بجنگيد. تا با دست خواري و ذلت باج دهند.

 [...] "19سوره توبه آيه  "حال اگر توبه كردند و نماز به پا داشته زكات دادند برادران ديني شما خواهند بود،(2)
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تعظيمش واجب باشد، و منظور از حرمات در اينجا حرمت ماههاي حرام و حرمت حرم مكه است و حرمت مسجد الحرام، و 
كه كفار حرمت ماه حرام را رعايت نكردند، و در آن جنگ راه انداختند، و هتك حرمت آن معناي آيه اين است كه چون 

 پراني كردند پسنموده در سال حديبيه رسول خدا ص و اصحاب او را از عمل حج باز داشته به سويشان تيراندازي و سنگ
د بلكه جهاد در راه خدا و امتثال امر او براي مؤمنين هم جايز شد با ايشان مقاتله كنند، پس عمل مسلمين هتك حرمت نبو

 .در اعالي كلمه او بود

زدند، باز هم براي مسلمانان جايز بود با آنها معامله به مثل حتي اگر كفار در خود مكه و مسجد الحرام دست به جنگ مي
شود و ها ميها شامل يك مصداق از حرمتبيان خاصي است كه تن "الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ ":كنند، پس اينكه فرمود

فَمَنِ  "گردد و آن عبارت است از جملهها ميآن حرمت شهر حرام است ولي دنبالش بيان عامي آمده كه شامل همه حرمت
سبحان قصاص در شود كه خداي ، در نتيجه معناي آيه چنين مي"اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ

خصوص شهر حرام را هم تشريع كرده، براي اينكه قصاص در تمامي حرمات را تشريع كرده، كه شهر حرام هم يكي از 
 .آنهاست و اگر قصاص را تشريع كرده بدان جهت است كه تجاوز در مقابل تجاوز را با رعايت برابري تشريع نموده است

نكه مالزم طريق احتياط باشند، و در اعتدا و تجاوز به عنوان قصاص پا از حد فراتر كند به ايآن گاه مسلمانان را سفارش مي
نگذارند چون مساله قصاص با استعمال شدت و خشم و سطوت و ساير قوايي كه آدمي را به سوي طغيان و انحراف از جاده 

دارد، و چنين افراد عتدال را دوست نميخواند سروكار دارد و خداي تعالي معتدين يعني همين منحرفين از جاده اعدالت مي
 "بيش از آن احتياجي كه به قصاص و انتقام دارند به محبت خدا و واليت و نصرت او محتاجند، و بدين جهت در آخر فرمود:

 ."وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ



 42باشد[ ... ص : رابر تجاوز، پسنديده و مشروع ميتجاوز ابتدايي مذموم و ممنوع، و تجاوز در ب]

 دارد، در اين آيه بهآيد: كه چگونه خداي تعالي با اينكه معتدين و متجاوزين را دوست نميدر اينجا اين سؤال پيش مي
تداي ابل اعمسلمانان دستور داده به متجاوزين تجاوز كنند؟ جوابش اين است كه اعتدا و تجاوز وقتي مذموم است، كه در مق

ديگران واقع نشده باشد و خالصه تجاوز ابتدايي باشد، و اما اگر در مقابل تجاوز ديگران باشد، در عين اينكه تجاوز است 
اي بخواهد از زير بار ستم و استعباد گيرد، و اينكه جامعهديگر مذموم نيست، چون عنوان تعالي از ذلت و خواري را به خود مي

شود، و فضيلت بزرگي است، همانطور كه تكبر با اينكه از رذائل است، در مقابل متكبر از فضائل ميو خواري درآيد خود 
 .سخن زشت گفتن با اينكه زشت است، براي كسي كه ظلم شده پسنديده است
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 "... هْلُكَةِوَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّ "

دهد براي اقامه جنگ در راه خدا مال خود را انفاق كنند، و پاسخ از اينكه چرا انفاق را مقيد كرد به قيد در اين آيه دستور مي
بايديكم( ) :)در راه خدا( همان پاسخي است كه اول آيات در تقييد قتال به قيد )در راه خدا( گفتيم، و حرف )با( در جمله

 .تنها خاصيت تاكيد را دارد زيادي است، كه

 و اين تعبير كنايه است از اينكه مسلمان نبايد نيرو و استطاعت خود را "دست خود به تهلكه نيفكنيد "شود:و معنا چنين مي
اند: حرف با، زائد نيست، بلكه با سببيت به معناي مظهر قدرت و قوت است، بعضي هم گفته "دست "هدر دهند، چون كلمه

حذف شده، معنايش )ال تلقوا انفسكم بايدي انفسكم الي التهلكة، يعني خود را به دست خود به  "ال تلقوا "ولاست، و مفع
واند بفهمد تباشد و تهلكه به معناي هالكت است، و هالكت به معناي آن مسيري است كه انسان نميهالكت نيفكنيد( مي

كلمه تهلكه بر وزن تفعله بضمه عين است، و در لغت عرب هيچ  شود، وكجا است، و آن مسيري كه نداند به كجا منتهي مي
 .مصدر ديگري به اين وزن وجود ندارد

آيه شريفه مطلق است، و در نتيجه نهي در آن نهي از تمامي رفتارهاي افراطي و تفريطي است، كه يكي از مصاديق آن 
رزيدن باعث بطالن نيرو و از بين رفتن قدرت بخل ورزيدن و امساك از انفاق مال در هنگام جنگ است، كه اين بخل و

شود، هم چنان كه اسراف در انفاق و از بين بردن همه اموال باعث فقر و مسكنت و است كه باعث غلبه دشمن بر آنان مي
 .شوددر نتيجه انحطاط حيات و بطالن مروت مي

 43معناي احسان در برابر ظالم[ ... ص : ]

، و منظور از "وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ... "فرمايد:اله احسان ختم نموده، ميسپس خداي سبحان آيه را با مس
احسان خودداري و امتناَ ورزيدن از قتال، و يا رأفت و مهرباني كردن با دشمنان دين و امثال اين معاني نيست، بلكه منظور 

كنند به بهترين وجه قتال كنند، و اگر ند خوب انجام دهند، اگر قتال ميدهاز احسان اين است كه هر عملي كه انجام مي
، باز به كنندگيري ميبرند و يا سختدارند، باز به بهترين وجه دست بردارند، و اگر به شدت يورش ميدست از جنگ برمي

 .كنند به بهترين وجهش باشدبهترين وجهش باشد و اگر عفو مي

خواهد بكند، بلكه دفع كردن ظالم ان به ظالم آن است كه دست از او بردارند تا هر چه ميپس كسي توهم نكند كه احس
يت اند كه خود مصلح امور انساناند، و از دين دفاَ كردهخود احساني است بر انسانيت، زيرا حق مشروَ انسانيت را از او گرفته

 اي حق مشروَ، و نيز از احقاق حق به طريقه غيراست، هم چنان كه خودداري از تجاوز به ديگران در هنگام استيف
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صحيح خود احساني ديگر است، و اصوال غرض نهايي از همه مبارزات و جنگها و ساير واجبات دين، محبت خداست، كه بر 
رسول خدا ص جلب كند، هم  هر متدين به دين، واجب است آن محبت را از ناحيه پروردگارش به وسيله پيروي و متابعت از

 .«1» "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ "چنان كه فرمود:

آيات مورد بحث كه راجع به قتال است با نهي از اعتدا و تجاوز شروَ شده و با امر به احسان و اينكه خدا محسنين را دوست 
 اين نكته حالوتي است كه بر هيچ كس پوشيده نيست دارد ختم گرديده، و درمي

 44معرفي جهادي كه قرآن بدان فرمان داده ... ص : 

 44هاي مختلف آيات قرآني راجع به جهاد و قتال و مراتب و مراحل آن[ ... ص : دسته]

در قرآن كريم به آياتي  آيا قرآن بشر را به خونريزي و كشورگشايي دعوت كرده؟ و يا از فرمان جهادش هدف ديگري دارد؟
قُلْ يا  ":خوريم كه مسلمانان را به ترك قتال و تحمل هر آزار و اذيتي در راه خدا دعوت كرده، از آن جمله فرمودهبر مي

 .«9» "أَيُّهَا الْكافِرُونَ ال أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ، وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ

أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا  "فرمايد:و نيز مي« 0» "ي ما يَقُولُونَفَاصْبِرْ عَل "و نيز فرموده:
بِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتا "كند به آيه:و گويا اين آيه اشاره مي« 3» "الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ

ءٍ  شَيْي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّإِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّ
 .«4» "وَ آتُوا الزَّكاةَقَدِيرٌ، وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ 

__________________________________________________ 

 "01سوره آل عمران، آيه  "داريد مرا پيروي كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد.بگو اگر خداي را دوست مي(1)

نجا كه پرستيد، )تا آپرستم نمييپرستم، شما هم آنكه را من مپرستيد نميبگو هان اي كافران من آنچه را كه شما مي(2)
 "3سوره كافرون آيه  "فرمايد( دين شما براي خودتان، و دين من براي خودم.مي

 "13سوره مزمل آيه  "گويند حوصله به خرج ده.در برابر آنچه مي(3)

لي همين كات بدهيد، وشود دست از ستمگري برداريد، و نماز بخوانيد و زبيني كساني را كه به ايشان گفته ميآيا نمي(4)
 "77سوره نساء آيه  "شوند ...كه مامور قتال مي

ه ايد به سوي كفر قبلي برگردانند، تا به اين وسيلدارند كه شما را بعد از آنكه ايمان آوردهبسياري از اهل كتاب دوست مي(5)
ان ين به حقانيت آن است، پس شما از ايشآتش حسدي كه در دل دارند فرو بنشانند، و اين مبارزات عليه اسالمشان بعد از يق

قره سوره ب "عفو كنيد، و اغماض نمائيد تا خدا امر خود را بياورد كه خدا بر هر چيز قادر است، و نماز بخوانيد و زكات بدهيد.
 "110آيه 
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در برابر آزار و اذيتشان صبر و حوصله به خرج دهند، كرد تا با كفار مماشات كنند، و بعد از آنكه مدتها مسلمين را سفارش مي
 :گذردآياتي ديگر نازل شد و مسلمين را امر به قتال با آنان نمود، كه بعضي از آنها در اينجا از نظر خواننده مي

 "ذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّ "
 .اندو ممكن است بگوئيم آيه شريفه در باره دفاعي نازل شده است، كه در واقعه بدر و امثال آن مامور بدان شده« 1»



ا ةٌ، وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ إِنْ تَوَلَّوْوَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَ "و همچنين آيه شريفه:
نَ يُقاتِلُونَكُمْ، وَ ال وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي ":و نيز آيه شريفه« 9» "فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْالكُمْ نِعْمَ الْمَوْلي وَ نِعْمَ النَّصِيرُ

 .«0» "تَعْتَدُوا، إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

وَ ال  قاتِلُوا الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، "دسته ديگر آياتي است كه در باره قتال با اهل كتاب نازل شده مانند آيه:
 " هُمْ صاغِرُونَللَّهُ وَ رَسُولُهُ، وَ ال يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَيُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ ا

«3». 

 :دسته ديگر آيات قتال با عموم مشركين است، كه غير از اهل كتابند، مانند آيه شريفه

 .«3» "وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً "و آيه:« 4» "حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْفَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ  "

__________________________________________________ 

ز انهايي كه ااند و خدا بر نصرتشان قادر است همگيرند اجازه قتال دارند چون ستم شدهكساني كه مورد هجوم قرار مي(1)
ه سوره حج آي "گفتند رب ما اللَّه است از وطن آواره گشتند.هايشان بدون حق بيرون شدند و تنها به جرم اينكه ميخانه
40" 

اش براي خدا شود اگر دست از فتنه برداشتند كه خدا به آنچه با ايشان قتال كن تا به كلي فتنه از بين برود، و دين همه(2)
ت، و اگر هم چنان اعراض كردند پس بدان كه خدا سرپرست شما است، خدايي كه مولي و ياور خوبي كنيد بينا اسمي

 "33سوره انفال آيه  "است.

سوره  "د.داركنند قتال كنيد، ولي تجاوز نكنيد كه خدا متجاوزان را دوست نميدر راه خدا با كساني كه با شما قتال مي(3)
 "123بقره آيه 

دانند، و به آورند، و آنچه خدا و رسولش حرام كرده حرام نمياهل كتاب كه به خدا و به روز جزا ايمان نميبا آن دسته از (4)
 "92سوره توبه آيه  "گروند، قتال كنيد، تا مجبور شوند به دست خود و به كمال ذلت جزيه بپردازند.دين حق نمي

 "4ه سوره توبه آي "با مشركين هر جا كه برخورديد قتال كنيد.(5)

 "03سوره توبه آيه  "كنند.با همه مشركين قتال كنيد همانطور كه آنها با همه شما قتال و كارزار مي(6)
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ينَ قاتِلُوا الَّذِ "دهد با عموم كفار چه مشرك و چه اهل كتاب قتال كنيد، مانند آيه:دسته ديگر آياتي است كه دستور مي
 .«1» "الْكُفَّارِ، وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً يَلُونَكُمْ مِنَ

 46اسالم و دين توحيد فطري است و مجاهده در راه دفاع از اين دين نيز فطري است[ ... ص : ]

 اش فطرت است، و بهمينسازد كه اسالم و دين توحيد اساس و ريشهو چكيده سخن اين شد كه قرآن كريم خاطرنشان مي
 :نيت را در زندگيش به صالح بكشاندتواند انساجهت مي

لنَّاسِ ال دِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ افَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ ال "
ترين حقوق قانوني انساني است، هم چنان كه در جاي ديگر داري آن مهمو به همين دليل اقامه دين و نگه« 9» "يَعْلَمُونَ
ينَ  عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّشَرَََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً، وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ "فرمود:

 .«3» "وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

دَفْعُ  وَ لَوْ ال "كند به اينكه دفاَ از اين حق فطري و مشروَ، حقي ديگر است كه آن نيز فطري است:قرآن آن گاه حكم مي



نْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ نْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَيراً وَ لَيَاللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِ
 «3. »"لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

به حكم اين آيه قائم ماندن دين توحيد به روي پاي خود، و زنده ماندن ياد خدا در زمين، منوط به اين است كه خدا به دست 
 .«4» "اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لَوْ ال دَفْعُ "مؤمنين دشمنان خود را دفع كند، نظير اين آيه شريفه آيه:

و « 3» "لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ، وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ "و نيز در ضمن آيات قتال در سوره انفال اين جمله را آورده كه:
 :فرمايدآن گاه بعد از چند آيه مي
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 .با كفاري كه در همسايگي شما قرار دارند قتال كنيد، و بايد كه زهر چشم از ايشان بگيريد(1)

 "190سوره توبه آيه  "

به سوي دين روي آر كه حنيف و بر طبق فطرت خدا است فطرتي كه مردم راي بر آن اساس آفريد و در خلقت خدا (2)
 "03سوره روم آيه  "دانند.ن است دين استوار ليكن بيشتر مردم نميدگرگونگي نيست اي

از دين همان راي براي شما تشريع كرده كه به نوح توصيه فرمود، و آنچه به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي (3)
 [...] "10ه سوره شورا آي "توصيه كرديم اين بود كه دين راي به پا داريد، و در آن متفرق و پراكنده نشويد.

اجد كه در ها و مسو اگر نبود كه خداي تعالي بعضي از مردم راي به دست بعضي ديگر دفع كند، قطعا كليساها و كنيسه(4)
خدا به  كند، كهشد و ليكن خداي تعالي هر كه راي كه ياريش كند به يقين ياري ميشود ويران ميآنها ياد خدا بسيار مي

 "33حج آيه  يقين قوي و عزيز است. سوره

 ."941سوره بقره آيه  "شد.كند زمين فاسد مياگر نبود خدا بعضي از مردم راي به دست بعضي ديگر دفع مي(5)

 "3سوره انفال آيه  "تا خدا حق راي محقق و باطل راي نابود كند، هر چند كه مجرمين كراهت داشته باشند(6)
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كه در اين آيه جهاد و قتالي را كه مؤمنين را بدان « 1» "نَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْيا أَيُّهَا الَّذِي "
خواند زنده كننده مؤمنين خوانده است، و معنايش اين است كه قتال در راه خدا چه به عنوان دفاَ از مسلمين و از بيضه مي

چه قتال ابتدايي باشد در حقيقت دفاَ از حق انسانيت است، و آن حق عبارت است از حقي كه در حيات خود  اسالم باشد، و
دارد، پس شرك به خداي سبحان هالك انسانيت، و مرگ فطرت، و خاموش شدن چراغ درون دلها است، و قتال كه همان 

 .سازداش مين آن حق دوباره زندهگرداند، و بعد از مرددفاَ از حق انسانيت است اين حيات را بر مي

شود كه اسالم به منظور تطهير زمين از لوث مطلق شرك و خالص ساختن از اينجاست كه هر خردمند هوشيار متوجه مي
ايمان به خداي سبحان بايد حكمي دفاعي داشته باشد، چون قتال در آياتي كه از نظر خواننده گذشت قتال براي از بين 

ي و وثنيت بود، نه شركتهاي در لفافه، و يا به منظور اعالي كلمه حق بر كلمه اهل كتاب، و وادار هاي علنبردن شرك
 .ساختن آنان به پرداخت جزيه بود

فرمايد: كه اهل كتاب به خدا و رسولش ايمان ندارند، و به و در خود اين آيات سخن از شركهاي در لفافه به ميان آمده، مي
شود هر چند به خيال خود داراي دين توحيد هستند، و ليكن در حقيقت مشركند، و شرك لوم ميگروند، پس معدين حق نمي

 .كند آنان را به دين حق وادار سازددارند، و دفاَ از حق فطري انسانيت ايجاب ميخود را پنهان مي

داده كه مؤمنين عليه  اي كهو قرآن كريم هر چند بطور صريح حكمي در باره اين دفاَ بيان نكرده، ليكن با وعده
هاي در شود مگر با قتال عليه شركدشمنانشان روزي در پيش خواهند داشت، و با در نظر داشتن اينكه اين وعده منجز نمي



فهميم كه خداي تعالي اين مرتبه از قتال را هم كه همان قتال براي اقامه اخالص در توحيد است تشريع لفافه، از اينجا مي
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ،  "گذرد:دهد از نظر خواننده ميك آياتي كه وعده نامبرده را مينموده است، اين

ا فِي الزَّبُورِ وَ لَقَدْ كَتَبْن "فرمايد:تر اين آيه است كه ميو از اين آيه روشن« 9» "لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
 و باز از« 0» "مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ: أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ
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ست خوانند كه مايه حيات شما اايد خدا و رسول را در وقتي كه شما را به چيزي ميهان اي كساني كه ايمان آورده(1)
 "93سوره انفال آيه  "استجابت كنيد

او همان خدايي است كه فرستاده خود را با هدايت و دين حق فرستاد، تا دين حق را بر همه اديان غلبه دهد، هر چند (2)
 "9سوره صف آيه  "كه مشركين كراهت داشته باشند

 "134سوره انبيا آيه  "برندمن ارث مي ما قبال در زبور كه بعد از تورات بود نوشتيم كه زمين را بندگان صالح(3)
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وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، كَمَا  "فرمايد:تر اين آيه است كه مياين هم صريح
 يُشْرِكُونَ بِي ال لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ، الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ، وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي، اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَ

ا ب شود منظور از عبادت عبادتچون از جمله: )مرا بپرستند( به قرينه جمله )و چيزي شريكم نسازند( فهميده مي« 1» "شَيْئاً
 .اخالص و با حقيقت ايمان است

« 9» "وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ "فرمايد:داند، و ميبينيم كه بعضي از ايمانها را شرك ميو در آيه زير مي
گيرد، روزي مؤمنين قرار مي شود خدا روزي را وعده داده كه در آن روز زمين تصفيه شده، و خالص در اختيارپس معلوم مي

 .كه در آن روز غير خدا پرستش نشود، و خداي تعالي بطور حقيقت پرستش گردد

و بسا كه بعضي توهم كنند: اين وعده الهي مستلزم تشريع حكم دفاَ نيست، چون ممكن است بدون توسل به اينگونه 
 "لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ... "اين حرف با جمله اسباب ظاهري بلكه به وسيله مصلحي غيبي اين غرض حاصل گردد، اما

اي اي از بين بروند، و يا از مكاني كه بودند كوچ كنند، و عدهيابد كه عدهمنافات دارد، براي اينكه استخالف وقتي تحقق مي
 .ديگر جاي آنان را بگيرند، پس مساله قتال در اين جمله خوابيده

فرمايد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ از سوره مائده كه تفسيرش خواهد آمد مي 43عالوه بر اينكه آيه 
 " الئِمٍبِيلِ اللَّهِ، وَ ال يَخافُونَ لَوْمَةَنَ فِي سَيَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ، أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ، أَعِزَّةٍ عَلَي الْكافِرِينَ، يُجاهِدُو

«0». 

كنيد، به اين معنا اشاره دارد، كه به زودي به امر خدا دعوتي حقه و نهضتي ديني به پا خواهد و بطوري كه مالحظه مي
 خواست، و معلوم است كه چنين دعوت و نهضتي بدون جهاد و
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اند وعده داده است، كه بطور قطع ايشان را خليفه در زمين هاي صالح كردهخدا به كساني كه از شما ايمان آورده و عمل(1)
ا كسي دهد، تكند، همانطور كه نياكان ايشان را كرد، و بطور قطع ديني را كه برايشان پسنديده در دسترسشان قرار ميمي

ند و چيزي آورد، تا مرا بپرستن بدانند كه بعد از دوران وحشت دوران امنيتي برايشان پديد ميجلوگيرشان نباشد و بطور يقي
 "55سوره نور آيه  "شريكم نسازند

 "133سوره يوسف آيه  "آورند به خدا مگر اينكه باز مشركندبيشترشان ايمان نمي(2)



د شود، بداند كه خداي تعالي به زودي قومي را ايد هر كس از شما مرتد از دين خوهان اي كساني كه ايمان آورده(3)
دارند، نسبت به مؤمنين متواضع و افتاده حال، و كند، كه دوستشان دارد و آنان نيز خدا را دوست ميجايگزين ايشان مي

 .كنند، بدون اينكه از مالمت سرزنش كنندگان باكي داشته باشندنسبت به كفار متكبر و قاهرند در راه خدا جهاد مي
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 .خونريزي تصور ندارد

 44باشد!![ ... ص : پاسخ بگفته غلط: اسالم دين شمشير و اجبار است و مخالف روش انبياي سلف مي]

ويند: گشود، چون اشكال كنندگان مياند نيز داده ميبا بياني كه گذشت پاسخ ايرادي كه به حكم جهاد در اسالم كرده
ي تا آنجا كه از انبياي گذشته سراغ داريم طوري بوده كه با جهاد سازش نداشته، چون دين انبيا در سير و هاي ديننهضت

پيشرفتش تنها به دعوت و هدايت تكيه داشته، نه اكراه مردم بر ايمان، تا در صورت تخلف پاي قتال به ميان آيد، و در 
است كه چه بسا اشخاصي چون مبلغين مسيحيت دين اسالم نتيجه خونريزي و اسيري و غارت مطرح شود، و بهمين جهت 

 .اندرا دين شمشير و خون دانسته، و بعضي ديگر دين اجبار و اكراه خوانده

ت، گويد اسالم اساسش بر حكم فطرت بشر اسشود، اين است كه قرآن ميپاسخي كه گفتيم از بيان گذشته ما استفاده مي
 دانند كه فطرت بدان حكم كردهكند، و كمال انسان در زندگيش را همان ميرديد نميفطرتي كه هيچ انساني در احكام آن ت

ر بر اي كه بايد قوانين فردي و اجتماعي بشكند به اينكه تنها اساس و پايهباشد، و به سويش بخواند، و اين فطرت حكم مي
در ميان جامعه، و نگهباني آن از نابودي و  آن اساس تضمين شود، توحيد است، و دفاَ از چنين اساس و ريشه و انتشار آن

اي كه ممكن باشد، البته از آنجايي كه فساد، حق مشروَ بشر است و بشر بايد حق خود را استيفا كند، حال به هر وسيله
ده، روي را ارائه داممكن است در استيفاي اين حق خود دچار تندرويها و يا كندرويها شود، خود قرآن راه اعتدال و ميانه

هاي كفار را تحمل كنند، و در مرحله نخست استيفاء اين حق را با صرف دعوت آغاز كرده، و دستور داده تا در راه خدا اذيت
دوم از جان و مال و ناموس مسلمين و از بيضه اسالم دفاَ نموده، متجاوزين را سر جاي خود بنشانند، و در مرحله سوم 

آغاز كنند، كه هر چند به ظاهر قتالي است ابتدايي، ليكن در حقيقت دفاَ از حق  اعالن جنگ دهند، و قتال ابتدايي را
انسانيت و كلمه توحيد و يكتاپرستي است و اسالم هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت جنگ را آغاز نكرده 

، و خداي تعالي در اين باره است، هم چنان كه تاريخ زندگي پيامبر اسالم شاهد است. كه عادتش بر اين جريان داشته
 .«1» "ادَُْ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "فرموده:

 مو اين آيه شريفه مطلق است، و اطالقش دليل بر همان گفته ما است، كه اسالم هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتما
 :حجت جنگ را آغاز نكرده است و نيز فرموده

__________________________________________________ 

ه سور "مردم راي به راه پروردگارت به حكمت و موعظه حسنه دعوت كن، و به بهترين وجه ممكن با ايشان مجادله كن(1)
 "194نحل آيه 
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 .«1» "هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَ يَحْيي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍلِيَهْلِكَ مَنْ  "

وند، اي از افراد از ترس مسلمان شاند الزمه توسل به جنگ و زور اين است كه بعد از غلبه اسالم بر كفر پارهو اما اينكه گفته
د بر دن انسانها به حيات انسانيشان موقوف شگوئيم: اين اشكال وارد نيست براي اينكه اگر احياء انسانيت و رساندر جواب مي



اينكه اين حق مشروَ را كه همه انسانهاي سليم الفطره خواهان آن هستند بر چند نفري كه سالمت فطرت خود را از دست 
و  ههاي بالغكنيم، و هيچ عيبي و اشكالي هم ندارد، البته اين كار را بعد از اقامه حجتاند تحميل كنيم، تحميل ميداده

دهيم، )كه چه بسا از آن عده معدود چند تني به وسيله همين اقامه حجت بخود آيند، و تسليم روشن كردن حق انجام مي
 .(حكم فطرت خود شوند

ر است، ها داياي است كه در ميان همه ملتها و دولتروند، طريقههايي كه زير بار قانون نميو مساله تحميل قانون به اقليت
كه  ايكنند، آن گاه اگر زير بار نرفتند، به هر وسيلهتمرد و متخلف از قانون را دعوت به رعايت قانون مينخست افراد م

كنند، هر چند به جنگ و كشتار باشد باآلخره همه بايد به قانون عمل كنند، حال يا ممكن باشد قانون را بر آنان تحميل مي
 .بطوَ و رغبت خود، و يا به اكراه

ره زمين افتد، چون اصوال هميشه كه مساله اكراه و اجبار نسبت به قوانين ديني در بيش از يك نسل اتفاق نميعالوه بر اينك
محل زندگي يك نسل است، و اين يك نسل است كه ممكن است افرادي سركش و ياغي داشته باشد و تعليم و تربيت 

آورد و قهرا همه افراد بطوَ و رغبت خود به سوي ي بار ميكند، و او را با دين فطرديني نسلهاي آتيه و بعدي را اصالح مي
 .افتدآورند، و خالصه در نسلهاي بعد ديگر اكراهي اتفاق نميدين توحيد رو مي

اند: ساير انبيا كارشان صرف دعوت و هدايت بود، و تاريخ زندگي آن حضرات تا آنجا كه در و اما اينكه اشكال كرده و گفته
نه قيام اي كرده باشند كه زمينشان نداده كه دست به اسلحه برده باشند، و يا اصوال پيشرفت آن چنانهدسترس ما است هيچ 

اند، و بينيم همواره مقهور و مظلوم دشمنان بودهبرايشان فراهم شده باشد، اين نوح و هود و صالح عليهم السالمند كه مي
يسي َ در ايامي كه در بين مردم بود و مشغول به دعوت بود شان كرده بود، و همچنين عسلطه دشمن از هر طرف احاطه

نست قيام توااي انگشت شمار به نام حواريين دورش را نگرفتند، با اين حال او چگونه ميهيچ پيشرفتي نكرد )و به جز عده
 ريت گرفت، )آبينيم بعد از آمدن ناسخ شريعتش يعني آمدن اسالم صوركند(، و اين انتشاري كه در دعوت آن جناب مي

__________________________________________________ 

 "39سوره انفال آيه  "گردد دانسته زنده شود.شود دانسته هالك شود، و هر كه زنده ميتا اگر كسي هالك مي(1)
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يت ند، سنگ مسيحيت را به سينه زدند، و نتيجتا مسيحخواستند زير بار اسالم بروبعد از آنكه اسالم طلوَ كرد جمعي كه نمي
 .(رواج يافت

ان را اي از آنعالوه بر اينكه جمعي از انبيا هم بودند كه در راه خدا قيام كرده، و دست به شمشير زدند، كه تورات و قرآن عده
 نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ وَ كَأَيِّنْ مِنْ "فرمايد:برند، قرآن كريم بطور اشاره و بدون ذكر نام مينام مي

رافَنا فِي الُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا، وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ ق
 «1» "مْرِنا، وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ.أَ

تا آنجا  -وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ "فرمايد:كند كه موسي قوم خود را دعوت كرد تا با قوم عمالقه قتال كنند، و ميو نيز نقل مي
تا آنجا كه  -دَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَ ال تَرْتَدُّوا عَلي أَدْبارِكُمْ، فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَيا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَ -فرمايدكه مي

 .«9» "قالُوا يا مُوسي إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتاِل إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ -فرمايدمي

 "إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (أَ لَمْ تَرَ إِلَي الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ؟ )مِنْ بَعْدِ مُوسي "نيز فرموده:و 
 .تا آخر داستان طالوت و جالوت« 0»

هِمْ، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ ارْجِعْ إِلَيْ -فرمايدتا آنجا كه مي -لُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مسلمينفرمايد: )أَلَّا تَعْو نيز در داستان سليمان و ملكه سبا مي



 هُمْفَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ ال قِبَلَ لَ "و اين تهديدي كه با جمله« 3»بِجُنُودٍ ال قِبَلَ لَهُمْ بِها، وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ( 
 كرده تهديدي است "بِها

__________________________________________________ 

دند در برابر كرو چه بسيار پيغمبراني كه قتال كردند در حالي كه مردان خداي بسيار با ايشان بودند، و در كارزاري كه مي(1)
 دارد، و جز اينننمودند، و خدا صابران را دوست ميديدند سست و ضعيف نگشته، اظهار ذلت ناماليماتي كه در راه خدا مي

رويهاي ما در امور بگذر، و قدمهامان را استوار بدار، و بر گفتند پروردگارا گناهان ما را بيامرز و از زيادهمنطقشان نبود كه مي
 "133كفار نصرتمان ده. سوره آل عمران آيه 

 :تندگف -كار شويديتان مقدر كرده و پشت به جنگ مكنيد كه زياناي قوم داخل ارض مقدسه شويد كه خدا آن را برا(2)

اي، موسي ما ابدا داخل اين سرزمين نخواهيم شد ما دام كه آن قوم در آنجايند تو با پروردگارت برو و با آنان كارزار بكنيد ما 
 "93سوره مائده آيه  "ايم.اينجا نشسته

دند كه به پيغمبري كه داشتند گفتند پادشاهي براي ما قرار بده تا در راه خدا با آيا خبر نداري كه جمعي از بني اسرائيل بو(3)
 [...] "933سوره بقره آيه  "كفار قتال كنيم.

تا آنجا كه  -گويد زنهار بر من استكبار مورز و با درباريانت به حالت تسليم نزد من آئيداين نامه از سليمان است كه مي(4)
ستيم كه تا فرستاده او گفت برگرد به سوي ايشان كه به زودي لشگرهايي به سركوبيشان ميسليمان به فر -فرمايدمي

 "03سوره نمل آيه  "كنيم.كنون سابقه مثل آن را نداشته باشند و به زودي با كمال ذلت از آنجا بيرونشان مي
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 .ابتدايي و ناشي از دعوتي ابتدايي بوده است

 312اي جنبه دفاعي دارد([ ... ص : تماعي ])در بيان اينكه هر قتال و مبارزهبحث اج

در اين معنا هيچ شكي نيست كه اجتماَ هر جا تحقق يافته چه اجتماَ نوَ انسان، و چه اجتماعات مختلفي كه احيانا در 
طري آن موجود به احتياج بدان بوده، بينيم، مبني بر احساس فانواعي از حيوانات )چون مورچه و موريانه و زنبور عسل( مي

كند، بدين جهت دست به تشكيل اجتماَ زده كه فطرتش حكم بينيم اجتماعي زندگي ميتر بگويم موجودي كه ميساده
 .گيردكرده به اينكه تو محتاج هستي كه اجتماعي زندگي كني، و گرنه هستي و بقايت در معرض خطر قرار مي

حق داده در حفظ وجود و بقايش در ساير موجودات كه دخالتي در حفظ وجودش دارند تصرف و همانطور كه فطرتش به او 
 كند، و براي خود چنين حقي قائلكند، انسان نيز در جماد و نبات و حيوان و حتي در انسان به هر وسيله ممكن، تصرف مي

ز به حيوان حق داده كه در گياهان و جمادات است هر چند كه مزاحم حقوق حيوانات ديگر و يا كمال نبات و جماد باشد و ني
تصرف كند، و خود را صاحب چنين حقي بداند، همين طور فطرتش به او اين حق را داده كه از حقوق مشروَ خود دفاَ كند، 

ا شود )اگر واقعچون مشروعيت آن حقوق هم به فطرتش ثابت شده، و معلوم است كه حق تصرف بدون حق دفاَ تمام نمي
ر فالن موجود حق مشروَ من است، بايد حق داشته باشم كه از تصرف ديگران جلوگيري بعمل آورم، و گرنه تصرف د

 .(ديگران مزاحم من خواهند شد

اهد خوآري دنيا دار تزاحم و ناموس حاكم بر آن، ناموس تنازَ در بقا است، پس هر نوعي كه گفتيم به حكم فطرتش مي
همان شعور فطري اين حق را هم براي خود قائل است كه از حقوق و منافع خود دفاَ  هستي و بقاي خود را حفظ كند، با

كند، و اذعان و اعتقاد دارد كه اين عمل برايش مباح است، همانطور كه معتقد بود تصرف در موجودات ديگر برايش جايز و 



 .مباح است

نيم هر حيواني براي روزي كه بخواهد از حق خود دفاَ بيو هيچ دليلي بهتر از مشاهدات ما در انواَ حيوانات نيست، كه مي
كند بدنش مجهز به ادوات دفاَ شده، مثال در سرش شاخ روئيده، يا در سر انگشتانش چنگ، و يا در دهانش انياب روئيده، و 

 از هستي وها مجهز نشده، براي دفاَ يا ظلف و خار و منقار و يا چيز ديگري دارد، و يا اگر به هيچ يك از اين سالح
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ديگر  زند، و بعضيشود و يا بعضي از حشرات خود را به مردن ميكند، و يا مانند سوسمار پنهان ميبقايش مانند آهو فرار مي
 .برنديها را بكار مگري هستند در هنگام دفاَ از خود انواَ حيلهچون ميمون و خرس و روباه و امثال آن كه قادر بر حيله

به جاي شاخ و نيش و چنگال و چيزهاي ديگر( مسلح به )در بين همه حيوانات، انسان براي دفاَ از خود و از حقوق خود 
توانست در راه انتفاَ تواند موجودات ديگر را به خدمت بگيرد، همانطور كه ميشعور فكري است، كه در راه دفاَ از خود مي

 .گيرداز آنها سالح شعور خود را بكار 

انسان نيز مانند ساير انواَ موجودات فطرتي دارد و فطرتش قضايي و حكمي دارد، كه يكي از آنها اين است كه گفتيم: 
انسان حق دارد در موجودات ديگر دخل و تصرف كند، ديگر اينكه حق دارد از خودش و از حق فطريش دفاَ نمايد، و همين 

كند به اينكه در همه مواردي كه اجتماَ انساني آن را مهم شده، او را وادار ميحق دفاعي كه انسان به فطرتش معتقد بدان 
خواهد حق او را ضايع كند مقاتله و دهد از اين حق خود استفاده نموده، با كسي و يا جامعه ديگري كه ميتشخيص مي

كار ببندد، هر چند كه حق اوليش نيز  دهد كه توسل به جنگ و زور را در حق اولش نيز بهكارزار كند، اما به او اجازه نمي
 .كردتوانست استخدام كند استخدام ميفطري بود، و به حكم فطرتش در طريق منافع زندگيش هر چيزي را كه مي

حال ممكن است بپرسي: چرا در دفاَ از خود و از منافعش حق داشت متوسل به زور شود، و كارزار كند، ولي در به دست 
 :گوئيمحقي ندارد، در پاسخ مي آوردن حق اولش چنين

ي در هر توانگفت تو در به دست آوردن منافعت مياين معنا را اجتماَ به گردنش گذاشته، چون هر چند كه فطرتش به او مي
موجودي دخل و تصرف كني، و حتي همنوعان خودت را نيز به خدمت بگيري، و ليكن در زندگي اجتماعي اين را فهميد كه 

احتياج به منافع مانند او هستند. لذا ناگزير شد به منظور حفظ تمدن و عدالت اجتماعي با همنوعان خود همنوعانش در 
مصالحه كند يعني از آنان آن مقدار خدمت بخواهد كه خودش به آنان خدمت كرده، و معلوم است كه تشخيص برابري و 

 .َ استنابرابري اين دو خدمت و ميزان احتياج و تعديل آن به دست اجتما

گيري هايي كه راه انداخته دليل خود را استخدام و يا استثمار و بردهپس معلوم شد كه انسان در هيچ يك از مقاتالت و جنگ
ظ تواند در حفداند از حق دفاَ، از اينكه ميدهد، بلكه دليل را عبارت ميمطلق كه حكم اولي فطرت او بود قرار نداده و نمي

بيند كه ديگران دارند آن را كند، و سپس ميو كارزار بزند، و خالصه براي خود حقي را فرض مي منافع خود دست به دفاَ
 .آيدخيزد و در مقام دفاَ از آن بر ميكنند، لذا برميضايع مي
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ال ل براي خود نوعي حق مثپس هر قتالي در حقيقت دفاَ است، حتي بهانه فاتحين و كشورگشايان هم همين دفاَ است، او
كند، حق حاكميت و يا لياقت قيموميت بر ديگران و يا فقر و تنگي معيشت و يا كمبود زمين و امثال آن براي خود فرض مي

كني و خونها چرا به مردم حمله مي :شودآيد، و وقتي از آنان سؤال ميو آن گاه در مقام دفاَ از اين حق فرضي بر مي
گويد از حق مشروعم دفاَ كني؟ در پاسخ مياندازي؟ و چرا حرث و نسل را تباه ميمين فساد راه ميريزي، و در زمي
 .كنممي



پس روشن شد كه دفاَ از حقوق انسانيت حقي است مشروَ و فطري، و فطرت، استيفاي آن حق را براي انسان جايز 
 وب به غير است، لذا بايد با آن غير مقايسه شود، اگر آنداند، بله از آنجايي كه اين حق مطلوب به نفس نيست، بلكه مطلمي

خواهد دفاَ كند آن چنان اهميتي ندارد كه به خاطر استيفايش دست به جنگ و خونريزي بزند، از حقي كه به خاطر آن مي
ر اثر فعي كه دبيند براي دفاَ از آن ضرر بيشتري را بايد تحمل كند، و اما اگر ديد مناكند، چون ميآن حق صرف نظر مي
رود، در اين صورت تن به تر از منافعي است كه در هنگام دفاَ از دستش ميتر و حياتيدهد، مهمترك دفاَ از دست مي

 .دهددفاَ و تحمل زحمات و خسارات آن مي

ع شده، هم ياي است كه بر اساس توحيد تشرترين حقوق انسانيت توحيد و قوانين دينيهو قرآن كريم اثبات نموده كه مهم
ترين حقوق انسان حق حيات در زير سايه قوانين حاكمه بر كنند بر اينكه مهمچنان كه عقالي اجتماَ انساني نيز حكم مي

 .كندجامعه انساني است، قوانيني كه منافع افراد را در حياتشان حفظ مي

 314بحث روايتي ])در ذيل آيات قتال([ ... ص : 

 "... وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "س روايت كرده كه در تفسير آيه:در مجمع البيان از ابن عبا

خواست عمره گفته است: اين آيه در صلح حديبيه نازل شده، و جريان از اين قرار بود كه رسول خدا ص در سالي كه مي
ه مشركين مكه آن جناب را از ورود بجاي آورد با هزار و چهارصد نفر از مدينه بيرون آمد، و تا حديبيه راه طي كرد، در حديبي

به مكه مانع شدند، و مسلمانان ناگزير شدند هدي خود را نحر كنند، آن گاه با مشركين اينطور صلح كردند كه مسلمانان 
امسال به مدينه برگردند، و سال بعد به زيارت آيند، و اهل مكه سه روز شهر را براي مسلمانان خالي كنند، و در اين سه روز 

اف خانه كعبه نموده هر كار ديگري خواستند بكنند، رسول خدا ص بدون درنگ به مدينه برگشت تا سال بعد آن جناب و طو
 يارانش آماده 
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حركت جهت عمرة القضا شدند، و ترسيدند قريش به عهد سال قبل خود وفا نكنند و باز هم از ورود به مكه جلوگيرشان 
ناگزير پاي كارزار به ميان آيد، و رسول خدا ص هم هيچ راضي نبود كه در ماه حرام و در حرم كارزار كند لذا اين  شوند، و

 «1»آيه شريفه نازل شد. 

 .«9»مؤلف: اين معنا در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس و غير او نقل شده 

اي است اند: اين آيه اولين آيهن زيد بن اسلم، روايت كرده كه گفتهو نيز در مجمع البيان از ربيع بن انس، و عبد الرحمن ب
كرد، و با هر كه در باره قتال نازل شده، و چون نازل شد رسول خدا ص با هر كس كه با آن جناب سر جنگ داشت قتال مي

نازل  "لْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْفَاقْتُلُوا ا "كرد، تا آنكه آيه شريفه:داشت او نيز ترك قتال ميكس كه از جنگ دست بر مي
 «0»شد، و آيه قبلي را نسخ كرد. 

مؤلف: اين حرف اجتهادي است از انس و عبد الرحمن، و گرنه خواننده گرامي متوجه شد كه آيه شريفه ناسخ آيه مورد بحث 
 .نيست، بلكه از قبيل تعميم دادن حكم است بعد از خصوصي بودنش

گويد: سبب نزول اين آيه اين بود كه مردي از صحابه مردي از مي "وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ... "آيه: و در مجمع در ذيل
كفار را در ماه حرام به قتل رسانيد، كفار، مؤمنين را به اين عمل توبيخ كردند، خداي تعالي در پاسخ آنان فرمود: جرم فتنه در 

 .تر است، هر چند كه آن نيز جايز نيستتل نفس در ماه حرام عظيمدين يعني شرك ورزيدن از جرم ق

آيد كه سياق آيه شريفه با آيات بعدش يك سياق است، و همه مؤلف: خواننده محترم توجه فرمود كه از ظاهر كالم بر مي



 "آيه نامبرده(.يك دفعه نازل شده. )پس اگر اين واقعه سبب نزول باشد سبب نزول همه آيات مورد بحث است نه تنها 
به چند طريق از قتاده روايت كرده كه گفت:  "وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ ... "و در الدر المنثور در ذيل آيه: "مترجم
راي ب اشاين است كه با مشركين قتال كنيد، تا ديگر شركي باقي نماند، و دين همه "قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ "معناي

 نمود،كرد و به خاطر آن قتال ميخدا باشد، يعني تا آنكه همه به كلمه )ال اله اال اللَّه( كه رسول خدا ص بدان دعوت مي
 .اعتراف كنند

 فرمود: خداي تعالي مرا ماموراند كه رسول خدا ص ميبراي ما نقل كرده
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نموده تا با مردم قتال كنم، و اين قتال را ادامه دهم تا همه بگويند: )ال اله اال اللَّه( حال اگر از دشمني و كفر دست برداشتند، 
ال اله  "اند كه از گفتنگويد: مراد از ستمكاران كسانياز دشمني با ستمكاران و مي داريم، مگرما نيز از دشمني دست بر مي

 «1»كنند، كه قتال را با آنان ادامه بايد داد، تا اعتراف كنند. خودداري مي "اال اللَّه

ه و استفاده خوبي مؤلف: اينكه گفت: )مراد از ستمكاران ...(، كالم قتاده است، كه او از كالم رسول خدا ص استفاده كرد
است و نظير اين روايت را از عكرمه آورده. و نيز در الدر المنثور است كه بخاري و ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عمر روايت 

چرا با بودن تو كه پسر عمر و صحابي  :كرده كه گفت: در فتنه عبد اللَّه بن زبير دو نفر نزد عبد اللَّه عمر آمدند و گفتند
كني؟ گفت: براي اينكه خدا خون برادرم را بر من ها را بپا كردند، و چرا تو قيام نميا ص هستي مردم اين فتنهرسول خد

اند(؟ گفت: ما اي نمحرام كرده، پرسيدند: مگر خداي تعالي نفرموده: )وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال كنيد تا ديگر فتنه
ي خواهيد قتال كنيد تا فتنه باشد، و دين برااش براي خدا شد، و شما مياي باقي نماند، و دين همهقتال كرديم تا آنكه فتنه

 «9»غير خدا شود. 

مؤلف: عبد اللَّه بن عمر و آن دو نفر در معناي فتنه اشتباه كردند، نه پرسش كنندگان معناي فتنه را فهميدند، نه پاسخ 
رديم، و مورد عبد اللَّه بن زبير اصال مورد فتنه نبوده بلكه مورد فساد در زمين، و يا مورد گوينده، و ما در سابق فتنه را معنا ك

 .توانستند در باره آن سكوت كنندقتال بداعي ظلم بوده، و مسلمانان نمي

اه گفته است اين تفسير از گفته: يعني تا شرك نماند، آن گ "وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ "و در مجمع البيان در ذيل آيه:
 «0»امام صادق َ روايت شده. 

از عالء بن فضيل روايت كرده كه گفت: از آن جناب پرسيدم:  "الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ "و در تفسير عياشي در ذيل آيه:
ت ؟( فرمود: وقتي مشركين در آغاز رعايكنند؟ )يعني آيا چنين عملي جايز استآيا مسلمانان در شهر حرام ابتداء به قتال مي
توانند از اين بابت آزاد باشند، اگر ديدند قتالشان در شهر حرام باعث پيروزي حرمت شهر حرام را نكنند، مسلمين هم مي

 "الْحُرُماتُ قِصاصٌ الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ "توانند در شهر حرام آغاز كنند، اين همان است كه آيه شريفه:است، مي
 «3»كند. بيانش مي
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ابر بن عبد اللَّه روايت آورده كه گفت: رسول خدا و در الدر المنثور است كه احمد و ابن جرير و نحاس در كتاب ناسخش از ج
كرد، مگر وقتي كه كفار جنگ را آغاز كرده باشند، و حتي اگر قبل از ماههاي حرام در ص هرگز در ماه حرام جنگ نمي
 «1»كرد، تا ماه حرام تمام شود. رسيد جنگ را متوقف ميجنگ بود، همين كه ماه حرام مي

عمار روايت كرده كه گفت از امام صادق َ اين مساله را پرسيدم، كه مردي مردي ديگر را در بيرون و در كافي از معاوية بن 
شود در حرم حد را بر او جاري كرد؟ فرمود: نه ما دام كه از حرم مكه به قتل رسانيده، و پس از آن داخل حرم شده، آيا مي

فروشند تا از حرم بيرون شود، آن وقت حد بر و چيزي به او نميدهند، كشند، و آب و غذا هم نميحرم بيرون نشده او را نمي
فرمايي در باره مردي كه در حرم قتل و يا دزدي كرده؟ فرمود در همان حرم حد بر كنند، عرضه داشتم چه مياو جاري مي
فَمَنِ اعْتَدي  "ده:شود، براي اينكه خود او رعايت حرمت حرم را نكرده، و خداي عز و جل در اين مورد فرمواو جاري مي

 فرمايد: )فاَلزنند چون قرآن مي، آن گاه با اينكه او در حرم است حدش مي"عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ
 «9»عُدْوانَ إِلَّا عَلَي الظَّالِمِينَ، هيچ عدوان و تجاوزي نيست مگر عليه ستمكاران(. 

اگر مردي آنچه دارد همه  :صادق َ روايت آورده كه در ذيل آيه: )وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ( فرموده و در كافي از امام
رمايد: فتوان گفت: مردي موفق است، مگر نشنيده كه خداي تعالي ميرا در راه خدا انفاق كند كار خوبي انجام نداده، و نمي

إِلَي التَّهْلُكَةِ، وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، خود را به دست خود در هالكت نيفكنيد، و احسان كنيد كه  )ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
 «0»دارد. روي را دوست ميدارد( آن گاه فرمود: يعني اهل اقتصاد و ميانهخدا نيكوكاران را دوست مي

ه كه گفت: رسول خدا ص فرمود: اطاعت سلطان واجب است، و هر كس شيخ صدوق هم از ثابت بن انس روايت كرد
وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي  "اطاعت سلطان را ترك كند، اطاعت خدا را ترك كرده، و در نهي او داخل شده است كه فرمود:

مانده جنگيديم، فرگفت: در قسطنطنيه مي و در الدر المنثور به چند طريق از اسلم ابي عمران روايت كرده كه« 3» "التَّهْلُكَةِ
 نيروي مصر عقبة بن عامر، و فرمانده نيروي شام فضالة بن عبيد بود
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آرايي كرديم، مردي از مسلمانان بر صف آرايي كرد، ما نيز در برابر آنها صفلشكر عظيمي از روم در برابر ما صف (روزي)
روم حمله كرد بطوري كه داخل در صف ايشان شد، مردم صدايشان به گفتن سبحان اللَّه و اينكه چرا اين مرد خود را به 

كنيد، شد، ابو ايوب صحابي رسول خدا ص برخاست و فرياد زد هان اي مردم: چرا شما اين آيه را تاويل ميتهلكه افكند بلند 
شماريد؟ اين آيه در باره ما انصار نازل شد، كه وقتي خدا دين خود را غلبه و و مساله جهاد در راه خدا را از مصاديق آن مي

هاني از رسول خدا ص به بعضي ديگر گفتند: فعال كه خدا دين خود را عزت داد، و ياوران آن بسيار شدند، بعضي از ما پن
صاحب مانده است، و چرا نبايد اين كار را بكنيم و به اصالح عزت داد، و ياري كرد ما به سر وقت اموالمان برويم، كه بي



لِ اللَّهِ وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِي "را نازل كرد:آنچه از اموال كه فاسد شده بپردازيم؟ اينجا بود كه خداي تعالي در رد گفتار ما اين آيه 
ايد( تهلكه جهاد در راه خدا نيست، بلكه عبارت است از پس )بر خالف آنچه شما پنداشته "وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ

 .ترك جهاد و پرداختن به اصالح اموال

گفتار ما است كه آيه شريفه مطلق است و هر دو طرف افراط و تفريط در مؤلف: همين اختالف روايات در معناي آيه مؤيد 
 .گرددشود، بلكه تنها مختص به انفاق نيست، افراط و تفريط در غير انفاق را هم شامل ميانفاق را شامل مي
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 اشاره

مْ غَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُالْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ ال تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّي يَبْلُوَ أَتِمُّوا 
فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

جِدِ الْحَرامِ مَسْلَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثاَلثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ 
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فاَل رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ 123وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ )

( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ 123زَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوي وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ )فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَ
 لَمِنَ مْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِوهُ كَما هَداكُتَبْتَغُوا فَضْالً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُ

( فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ 122( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )123الضَّالِّينَ )
 (933راً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ )كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْ

سَبُوا وَ اللَّهُ أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَ (931وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ )
مَ عَلَيْهِ لِمَنِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَال إِثْ (202)سَرِيعُ الْحِسابِ 

 (930نَ )اتَّقي وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُو
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 331ترجمه آيات ... ص : 

ايد تمام كنيد حال اگر مانعي شما را از اتمام آن جلوگير شد هر مقدار از قرباني كه برايتان اي را كه آغاز كردهحج و عمره
ز نتراشيدن كسي مريض بود و يا ا ميسور باشد قربان كنيد و سرهايتان را نتراشيد تا آنكه قرباني به محل خود برسد پس اگر

اي دهد يا گوسفندي ذبح كند و اگر مانعي از اتمام حج شود سر بتراشد و كفاره آن را روزه بگيرد يا صدقهسر دچار آزاري مي
د و يا كنتواند بدهد و اگر پيدا نمياش تمتع باشد هر قدر از قرباني كه ميو عمره پيش نيامد پس هر كس كه حج و عمره

شود روزه بدارد، البته اين حج تمتع مكن ندارد به جاي آن سه روز در حج و هفت روز در مراجعت كه جمعا ده روز كامل ميت
مخصوص كساني است كه اهل مكه نباشند و بايد از خدا بترسيد و حكم حج تمتع را انكار مكنيد و بدانيد كه خدا شديد 

 .(123العقاب است )

شود پس اگر كسي در اين ماهها به احرام حج درآمد ديگر با زنان نياميزد و مرتكب دروغ و م ميحج در چند ماه معين انجا



جدال نشود كه اينگونه كارها در حج نيست و آنچه از خير انجام دهيد خدا اطالَ دارد و توشه برداريد كه بهترين توشه تقوا 
 .(123است و از من پروا كنيد اي صاحبان خرد )

ر كنيد در مشعر الحرام به ذكگر بخواهيد خريد و فروشي كنيد حرجي بر شما نيست و چون از عرفات كوچ ميدر اثناي حج ا
 .(123خدا بپردازيد و به شكرانه اينكه هدايتتان كرده يادش آريد چه قبل از آنكه او هدايتتان كند از گمراهان بوديد )

 .(122د و خدا را استغفار كنيد كه او غفور و رحيم است )كنند شما هم كوچ كنيآن گاه از مشعر كه مشركين كوچ مي

پس هر گاه مناسك خود را تمام كرديد خدا را ياد آريد آن طور كه در جاهليت بعد از تمام شدن مناسك پدران خود را ياد 
هيچ  در آخرتگويند: پروردگارا در همين دنيا به ما حسنه بده ولي كرديد بلكه بيشتر از آن اينجاست كه بعضي ميمي

 .(933اي ندارند )بهره

 .(931گويند پروردگارا به ما هم حسنه در دنيا بده و هم حسنه در آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن )و بعضي از آنان مي

 .(939اند نصيبي خواهند داشت و خدا سريع الحساب است )ايشان از آنچه كرده

سيزدهم را ياد آريد حال اگر كسي خواست عجله كند و بعد از دو روز برگردد گناهي و خدا را در ايام معدود يازده و دوازده و 
 نكرده و اگر هم كسي خواست تاخير اندازد گناه نكرده و همه اينها در خصوص مردم 
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 (930)با تقوا است و لذا از خدا بترسيد و بدانيد كه شما همگي به سوي او محشور خواهيد شد 

 333بيان آيات ])مربوط به حج([ ... ص : 

 اشاره

 .اين آيات در حجة الوداَ يعني آخرين حجي كه رسول خدا ص انجام داد نازل شده، و در آن حج تمتع تشريع شده است

 333فرق بين تمام و كمال و مراد از امر به اتمام حج[ ... ص : ]

 "... لِلَّهِوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ 

شود، و آثاري كه دارد و شود آن چيز همان چيز ميتمام هر چيز عبارت است از آن جزئي كه وقتي با ساير اجزا ضميمه مي
گردد، و تمام كردن آن چيز اين است كه، بعد از آنكه همه اجزاي آن را يا آن آثار را از آن چيز انتظار داريم نيز مترتب مي

ري را هم بياوريم تا آثار بر آن چيز مترتب شود، اين معناي كلمه تمام و اتمام است. و اما كمال هر جمع كرديم آن جزء آخ
شود غير آن اثري كه چيزي آن حال و يا وصفي و يا امري است كه وقتي موجودي آن را داشته باشد، داراي اثري عالوه مي

به يكديگر عبارت است از تماميت انسان، و اما عالم و يا  بعد از تماميت دارا باشد، مثال منضم شدن اجزاي بدن انساني
و  كند، و از انساني تمامكمال آثاري بروز ميشجاَ و يا عفيف بودنش عبارت است از كمال انسان، از انسان تمام عيار و بي

 .نمايدكامل آثاري ديگر ظهور مي

گيرند، به اين ادعا كه آن د، و آن را استعاره از اين ميشوشود كه كلمه تمام در جاي وصف كمال استعمال ميو چه بسا مي
خواهند بگويند انساني كه عالم نيست و مثال مي)آيد وصف زايد از بس مورد اعتنا و اهميت است جزء ذات به حساب مي

 اول يعني معناياصال انسان تمام نيست تا به اين تعبير اهميت علم را برسانند( و مراد از اتمام حج و عمره همان معناي 
 .حقيقي كلمه است، نه استعاره آن



فرمايد اگر به مانعي برخورديد و ، چون مي"... فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "فرمايد:به دليل اينكه دنبال جمله مي
يت ميت به معناي حقيقي سازش دارد، نه تمامتوانيد بياوريد و اين كالم با تمانتوانستيد همه اجزاي حج را بياوريد هر قدر مي
رسد كه اكتفاء به بعضي از اجزا را متفرَ كنند بر تماميت به معناي كمال يا به معناي كمال، و معناي صحيحي به نظر نمي

 .اتمام به معناي اكمال

عروف است، و ابراهيم خليل َ و اما اينكه كلمه حج به چه معنا است؟ معناي آن عبارت است از اعمالي كه در بين مسلمين م
آن را تشريع كرده، و بعد از آن جناب هم چنان در ميان اعراب معمول بوده و خداي سبحان آن را براي امت اسالم نيز امضا 
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 .نتيجه شريعتي شده كه تا روز قيامت باقي خواهد بود

 .در عرفات، و بعد از آن وقوف در مشعر الحرام است ابتدا، اين عمل، احرام، و سپس وقوف

گانه است، و آن گاه طواف در خانه هاي سنگي سهو يكي ديگر از احكام آن قرباني كردن در منا، و سنگ انداختن به ستون
 :خدا، و نماز طواف، و سعي بين صفا و مروه است البته واجبات ديگري نيز دارد، و اين عمل سه قسم است

 .حج تمتع كه در سال آخر عمر رسول خدا ص تشريع شد -0حج قران  -9افراد  حج -1

و اما عمل عمره عملي ديگر است، و آن عبارت است از رفتن به زيارت خانه كعبه، از مسير يكي از ميقاتها، و طواف و نماز 
كه شوند، به دليل اينبت تمام نميآن، و سعي بين صفا و مروه، و تقصير، و اين حج و عمره دو عبادتند كه جز با قصد قر

 (... فرموده: )وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمره را براي خدا تمام كنيد

بته لكلمه )احصار( به معناي حبس و ممنوَ شدن است، كه ا "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَ ال تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ "
منظور ممنوَ شدن از اتمام آن به خاطر كسالت و بيماري يا دشمن است، و نيز منظور از اين احصار ممنوعيت بعد از شروَ 

ها را در آن جلب نموده مشكالت و احرام بستن است، و معناي استيسار در هر عملي آسان كردن آن است. بطوري كه آساني
 .را از آن بيرون كند

كش كردن چيزي از نعمتها به كسي و يا به محلي، به منظور تقرب جستن به آن كس و يا آن محل شپي (و كلمه )هدي
است و اصل كلمه از هديه گرفته شده، كه به معناي تحفه است، و يا از هدي است كه به معناي هدايتي است كه انسان را 

دارند كه كلمه )تمر و تمره( با هم دارد، كه اولي  دهد، و كلمه )هدي و هديه( همان فرقي را با همبه سوي مقصود سوق مي
برد تا جنس خرما است، و دومي يك خرما، و مراد از هدي در مساله حج آن حيواني است كه انسان با خود به طرف مكه مي

 .در حج خود آن را قرباني كند

 "... فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ "

ه از كند، و تفريع اين حكم بر سخن قبلي كدر آغاز جمله براي تفريع است، يعني جمله را نتيجه سخنان قبلي مي "اف "حرف
كرد، داللت دارد بر اينكه مراد از مرض خصوص آن مرضي است كه با نتراشيدن سر برايش مضر تراشيدن سر نهي مي

 د، و اگر در جمله: )از شما كسي كه مرضي دارد و يا سرش گرداست، و اگر سر را بتراشد آن مرض به بهبودي مبدل مي
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شود(، كلمه )و يا( را كه مفيدتر ديد است به كار برد، براي اين بود كه بفهماند مراد از ناراحتي سر، ناراحتي غير از ناراحت مي
عبارت )أَذيً مِنْ رَأْسِهِ( كنايه است از متاذي شدن از  سر درد و بيماري است، بلكه ناراحتي از ناحيه حشرات است، پس

 .افتدحشرات از قبيل شپش كه در سر مي

كند، اما با فديه به يكي از سه خصلت، اول پس اين دو امر يعني ناراحتي از شپش و يا سر درد، تراشيدن سر را جايز مي



 .روزه، دوم صدقه، و سوم نسك

نامبرده سه روز است، و مراد از صدقه سير كردن شش نفر مسكين، و مراد از نسك قرباني و در روايات وارد شده كه روزه 
 .كردن يك گوسفند است

كند و معنايش اين است كه فا( بر سر جمله آن را متفرَ بر احصار مي)حرف  "فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ "
موانع ديگر ايمن شديد، پس هر كس تمتع ببرد به وسيله عمره تا حج يعني با عمره عمل  چون از مرض و دشمن و يا

تواند اين كار را بكند، و در آن هديي آسان عبادت خود را ختم كند، و تا مدتي محل شود تا دوباره براي حج احرام بپوشد مي
 .با خود ببرد

ه در گيري، بدين جهت است كت، و سببيت عمره براي تمتع و بهرهبنا بر اين حرف )با( در كلمه )بالعمرة( باي سببيت اس
مند شود مگر آنكه از احرام درآيد، و تمتع آدمي را از احرام بيرون توانست از زنان و شكار و امثال آن بهرهحال احرام نمي

 .آوردمي

 "... فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "

است علي حده، نه اينكه جبران اين باشد كه شخص متمتع نتوانسته و يا نخواسته آيد كه هدي نسكي از ظاهر آيه بر مي
احرام براي حج را از ميقات ببندد، و ال جرم از شهر مكه براي حج احرام بسته است، براي اينكه جبران بودن هدي احتياج به 

فهمد كه هدي رد بحث را هر كس ببيند، مياي زايد دارد، تا انسان آن را از آيه شريفه بفهمد، و خالصه عبارت مومئونه
 .عبادتي است مستقل، نه جبران چيزي كه فوت شده

به خاطر حرف )فا( نتيجه جمله: )فَمَنْ تَمَتَّعَ ...( است، و مترتب بر آن  "...فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  "حال اگر بگويي جمله:
كنم( مترتب بر شرط )اگر( است و اين ترتب زل ما بيايي از تو پذيرايي مياست، همانطور كه جزاء شرط در جمله: )اگر به من

وه كند، عالفهماند كه آوردن هدي كفاره و جبران تمتع و استراحتي است كه بعد از عمره تمتع و قبل از حج آن ميبه ما مي
ي فهميم كه هدي در ازا(، ميبر اينكه وقتي فعل شرط خود كلمه تمتع است )هر كس تمتع كند بايد چنين و چنان كند

ادتي جداگانه. شود نه عبتمتعي قرار گرفته كه گفتيم نوعي تسهيل شرعي و تخفيف است، پس هدي جبران اين تخفيف مي
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جدا و آن دو را دو كند، براي اينكه كلمه نامبرده عمره را از حج بالعمرة ...(، اين سخن را رد مي)گوئيم: كلمه در پاسخ مي
سازد، و جبران بودن هدي وقتي صحيح است كه تسهيل و تخفيف در يك عمل تشريع شده باشد، نه در عمل مستقل مي

 .بين دو عمل، كه احرام اولي يعني عمره تمام شده، و احرام دومي يعني حج هنوز شروَ نگشته

وقتي است كه تشريع هدي به خاطر تشريع تمتع به عمره تا عالوه بر اينكه درك اشعار نامبرده به فرضي كه صحيح باشد، 
 .حج باشد، نه اينكه به خاطر فوت احرام حج از ميقات باشد

خواهد خبر دهد از تشريع تمتع، و اين است كه مي "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "ظاهر آيه شريفه:
به  فرمايد )پس هر كساي تشريع شده، نه اينكه بخواهد با همين جمله آن را تشريع كند، چون ميال چنين عمرهاينكه قب

ريع شده اي تششود قبال چنين عمرهتواند قرباني با خود ببرد(، معلوم ميعمره تا حج تمتع كند، پس بايد تا جايي كه مي
 .دهدع قرباني در آن خبر ميبوده، كه آن را مفروغ عنه و مسلم گرفته از تشري

اين خيلي روشن است كه عبارت )هر كس تمتع كرد بايد با خود هدي ببرد( و عبارت )تمتع كنيد و در تمتع با خود قرباني 
گويند گويند كه شنونده قبال از تشريع تمتع اطالَ داشته باشد، و دومي را در جايي ميفرق دارد، اولي را در جايي مي (ببريد
گوئيم: در آيه خواهد با همين كالم خود آن را تشريع كند، خواهي گفت تمتع در كجا تشريع شده؟ ميگوينده ميكه 



 ."ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ "شريفه:

 "... عْتُمْفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثاَلثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَ "

اينكه حج را ظرف براي صيام قرار داد، و فرمود: )سه روز در حج( به اين اعتبار است كه عمل حج و عمل روزه در يك مكان 
شود، يعني فاصله ميان احرام شود، و زمان حج شمرده ميشود، زماني كه عمل حج در آن انجام ميو يك زمان انجام مي

سه روز روزه است، و به همين اعتبار است كه در روايات وارده از ائمه اهل بيت َ آمده:  حج و مراجعت به مكه همان زمان
كه وقت روزه براي كسي كه قادر باشد قبل از روز قرباني است، و براي كسي كه قادر نيست بعد از ايام تشريق يعني يازده و 

تن نيافت بايد پس از مراجعت به وطن آن را بگيرد، و دوازده و سيزدهم است، و اگر كسي در اين ايام هم قدرت بر روزه گرف
ظرف هفت روز ديگر بعد از مراجعت از مكه است، چون )ظاهر جمله: )اذا رجعتم، وقتي برگشتيد( همان برگشتن به وطن 

ور ضفرمود: در حال برگشتن، عالوه بر اينكه التفات از غيبت )كسي كه تمتع كند به عمره تا حج( به حاست، و گرنه مي
  .)وقتي برگشتيد( خالي از اشعار و داللت بر اين معنا نيست
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 "... تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ "

يعني سه روز در حج و هفت روز در مراجعت، ده روز كامل است، و اگر عدد هفت را مكمل عدد ده خوانده نه متمم آن، براي 
سه روز و هفت روز حكمي مستقل و جداگانه دارد، كه بيانش در فرق ميان دو كلمه تمام و اين بود كه بفهماند هر يك از 

 .كمال در اول آيه گذشت

پس معلوم شد كه روزه سه روز عملي است تام في نفسه، و اگر محتاج به هفت روز است محتاج در كامل بودنش هست، نه 
 .در تماميتش

يعني حكم نامبرده در باره تمتع به عمره تا حج، براي غير اهل مكه  "ضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حا "
است، يعني براي كسي است كه بين خانه و زندگي او و بين مسجد الحرام )البته بنا بر تحديدي كه روايات كرده( بيش از 

 :ن و فرزند و عيال استدوازده ميل فاصله باشد، و كلمه اهل به معناي خواص آدمي از ز

رات را ترين تعبيو اگر از مردم دور از مكه تعبير فرموده به كسي كه اهلش حاضر در مسجد الحرام نباشد، در حقيقت لطيف
 .كرده، چون در اين تعبير به حكمت تشريع تمتع كه همان تخفيف و تسهيل است اشاره فرموده

حتياج آيد امي -كه عملي است شاق و توأم با خستگي و كوفتگي در راه -توضيح اينكه: مسافري كه از بالد دور به حج
شديد به استراحت و سكون دارد، و سكون و استراحت آدمي تنها نزد همسرش فراهم است، و چنين مسافري در شهر مكه 

مناسك عمره از احرام در آيد، و خانه و خانواده ندارد، لذا خداي تعالي دو رعايت در باره او كرده، يكي اينكه اجازه داده بعد از 
 .دوم اينكه براي حج از همان مكه محرم شود، و ديگر مجبور به برگشتن به ميقات نشود

 :خواننده محترم توجه فرمود كه جمله دال بر تشريع متعه همين جمله است، يعني جمله

و جمله نامبرده كالمي است مطلق، نه به وقتي از  "إِلَي الْحَجِّ ... فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ "نه جمله "ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ ... "
 .اوقات مقيد است، و نه به شخصي از اشخاص، و نه به حالي از احوال

به جز  ياينكه در ذيل آيه چنين تشديد بالغي كرده، با اينكه صدر آيه چيز "وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ "
ه حكم رفتاند كه از حال ايشان انتظار ميفهماند كه مخاطبين اشخاصي بودهتشريع حكمي از احكام حج را نداشت، به ما مي

نامبرده را انكار كنند، و يا در قبول آن توقف كنند، و اتفاقا مطلب از همين قرار بود، براي اينكه از ميان همه احكام كه در 
حج، از سابق يعني از عصر ابراهيم خليل اللَّه َ در بين مردم وجود داشته، و معروف بوده، و دين تشريع شده، خصوص 



 دلهاشان با آن 
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انس و الفت داشت، و اسالم اين عبادت را تقريبا به همان صورتي كه از سابق داشته امضاء كرد، و تا اواخر عمر رسول خدا 
د، و تغيير دادن احكام آن بخاطر همان انس و الفت مردم كار بسيار مشكلي بود، و حتما با انكار و ص به همان صورت بو

شد بدين جهت رسول آيد در دل بسياري از آنان مقبول واقع نميگرديد، و بطوري كه از روايات هم بر ميمخالفت مواجه مي
اي كه رسيده از ناحيه خداست، و بيان كند، كه حكم تازه خدا ص ناگزير بود خود آنان را مخاطب قرار دهد، و بر ايشان

كند، و حكمي كه كرده عمومي است، و احدي از آن مستثنا راني فقط كار خداوند است و او هر چه بخواهد حكم ميحكم
 .نيست، نه هيچ پيغمبري، و نه امتي

 .از عقاب خداي سبحان زنهار دهدو اين نكته باعث شد كه در آخر آيه با تشديد بليغ امر به تقوا نموده، 

يعني زمان حج نزد اين قوم )يعني عرب( ماههاي  "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ تا كلمه في الحج "
ذي  يعني روايات( آن را معين كرده، كه عبارت است از شوال، و ذي القعده، و ذي الحجة، و اگر)معلومي است، و سنت 

الحجة را زمان حج شمرده، با اينكه زمان حج اوائل آن ماه است، نه همه آن، منافاتي ندارد، براي اينكه اين تعبير از قبيل 
نه  گيرد،رسم، با اينكه آمدن در يك ساعت از روز جمعه صورت ميگوئيم من روز جمعه خدمت شما ميتعبيري است كه مي

 .در تمامي آن روز

في توانست بار دوم و سوم به آوردن ضمير اكتفاء كند، لطيه شريفه سه مرتبه كلمه حج تكرار شده با اينكه ميو در اينكه در آ
در اختصار گويي به كار رفته، چون مراد از حج اول زمان حج، و از حج دوم خود عمل حج، و از سوم زمان و مكان آن است 

ول بدهد، )و بفرمايد: زمان الحج اشهر معلومات فمن فرض عليه هذا آورد ناگزير بود بدون جهت كالم را طو اگر ضمير مي
العمل فال رفث و ال فسوق و ال جدال في زمانها و مكانها( و فرض حج به اين معنا است كه با شروَ در عمل حج اين عمل 

شود كه ، شروَ در اين عمل باعث مي"... وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ "را بر خود واجب سازد، چون به حكم آيه شريفه:
 .اتمامش بر آدمي واجب گردد

كنند بلكه، هر وقت بخواهند نام آن را ببرند، به و كلمه )رفث( به معناي هر عملي است كه در عرف تصريح به نام آن نمي
و جدال به معناي ستيزگي  برند، مانند عمل زناشويي و كلمه )فسوق( به معناي خارج شدن از طاعت خدا است،كنايه مي

كردن و لجبازي در گفتار و بحث است، ليكن سنت رفث را تفسير كرده به جماَ و فسوق را به دروغ، و جدال را به گفتن: نه 
 .به خدا و بله به خدا
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 "... وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ "

سازد كه اعمال از خداي تعالي غايب و پنهان نيست، و كساني را كه مشغول به اطاعت خدايند ياين جمله خاطرنشان م
كند به اينكه در حين عمل از حضور قلب و از روح و معناي عمل غافل نمانند، و اين دأب قرآن كريم است كه دعوت مي

كند، و در آخر همه آنها موعظه و سفارش كر ميها را شرح داده شرايع و احكام را ذكند، و قصهاصول معارف را بيان مي
كند، تا علم از عمل جدا نباشد، چون علم بدون عمل در اسالم هيچ ارزشي ندارد، و بهمين جهت دعوت نامبرده را با مي

ند، مخاطب قرار ختم كرد، و در اين جمله بر خالف اول آيه كه مردم غايب فرض شده بود "وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ "جمله:
اي كند بر كمال اهتمام خداي تعالي به اين سفارش، و اينكه تقوا وسيله تقرب و وظيفهگرفتند، و اين تغيير سياق داللت مي

 .است حتمي و متعين



ل ام عمل حج دادوستد حالخواهد بفرمايد: در خالل انجاين آيه شريفه مي "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ "
است، چيزي كه هست از بيع و دادوستد تعبير فرموده به )طلب فضل پروردگار( و اين تعبير در سوره جمعه نيز آمده، آنجا كه 

فَإِذا  -فرمايدتا آنجا كه مي -وَ ذَرُوا الْبَيْعَيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّالةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللَّهِ  "فرمايد:مي
 «"قُضِيَتِ الصَّالةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

چون در اين دو آيه نخست از دادوستد تعبير به بيع كرده، و سپس از همان تعبير به طلب رزق خدا نموده، و بهمين جهت 
ز ابتغاي از فضل خدا در آيه مورد بحث به بيع تفسير شده، پس آيه دليل بر اين است كه دادوستد در است كه در سنت ني

 .خالل عمل حج مباح و جايز است

 نكلمه )افضتم( از مصدر افاضه است، كه به معناي بيرون شد "فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ "
اي است از محلي كه بودند، پس آيه داللت دارد بر اينكه وقوف به عرفات هم واجب است، هم چنان كه دسته جمعي عده

 .وقوف به مشعر الحرام كه همان مزدلفه باشد واجب است

 "... وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ "

 ر و مانند باشد،يعني بياد خدا بيفتيد البته يادي كه با نعمت )هدايت او شما را( براب

__________________________________________________ 

دهند به سوي ياد خدا بشتابيد، و دادوستد را رها ايد، چون براي نماز در روز جمعه ندا ميهان اي كساني كه ايمان آورده(1)
ره جمعه سو "و از فضل خدا طلب كنيد.پس همين كه نماز تمام شد در زمين پراكنده شويد،  -فرمايدتا آنجا كه مي -كنيد
 "13آيه 
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 .چون شما قبل از اينكه او هدايتتان كند از گمراهان بوديد

 "... ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ "

خواهد مخاطبين را در اين اي كه قريش داشتند واجب است، و ميرساند كه افاضه بر طبق سنت ديرينهظاهر اين آيه مي
 .سنت ملحق به نياكانشان كند

، وقوف به شدندگويد: )قريش و هم سوگندانشان كه به عرف محلي حمس ناميده ميبنا بر اين آيه شريفه با روايتي كه مي
م، خدا دور شوي كردند، و منطقشان اين بود كه ما اهل حرم نبايد از حرمكردند، بلكه تنها به مزدلفه وقوف ميعرفات نمي

ني از كنند، يعخداي تعالي در آيه باال دستورشان داد كه شما هم مانند ساير مردم كوچ كنيد، از همانجايي كه آنان كوچ مي
، و بكار بردن كلمه )ثم( كه "فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ ... "شود و بنا بر اين ذكر اين حكم بعد از جمله:عرفات( منطبق مي

رساند، در آن جمله براي اين است كه ترتيب ذكري را رعايت كرده باشد، و در حقيقت گفتار به منزله استدراك را ميبعديت 
است، و معنايش اين است كه احكام حج اين هايي بود كه ذكر شد، چيزي كه هست بر شما واجب است كه در كوچ كردن 

 .مانند ساير مردم از عرفات كوچ كنيد، نه از مزدلفه

اند: در اين دو آيه تقديم و تاخيري شده، آيه اول را بايد بعد از آيه دوم نوشته باشند، يعني اول بعضي از مفسرين گفته و
 (... نوشته باشند: )ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ، و سپس نوشته باشند: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ

كند، و در اين دعوت مبالغه نموده، اين آيه شريفه دعوت به ذكر خدا مي "كُمْ تا جمله أَوْ أَشَدَّ ذِكْراًفَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَ "
فرمايد: جا دارد كه حاجي حد اقل خدا را به قدر پدران خود به خاطر بياورد، و بلكه بيشتر، براي اينكه نعمت خدا نسبت به مي

 .اندهمان نعمت هدايت است، بزرگتر از نعمتي است كه پدران به آدمي داده "داكُمْوَ اذْكُرُوهُ كَما هَ "او كه به حكم آيه:



اند: وجه اينكه در اين آيه سخن از پدران گفته اين است كه در جاهليت رسم بوده بعد از تمام و بعضي از مفسرين گفته
دران خود به يادگار داشتند بر ديگران فخر كردند، و در آنجا به شعر و نثري كه از پكردن عمل حج ساعتي در منا توقف مي

فرمايد: به جاي يادآوري از پدران خدا را ياد كنيد بلكه بيشتر و كاملتر از ياد پدران فروختند، خداي تعالي در اين آيه ميمي
 .ياد كنيد

 دهد، در را مياين جمله اعراض از مطلب قبلي است و در نتيجه كلمه )او( معناي بلكه  "أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً "
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ه شود، هم چنان كاين جمله ذكر را متصف به شدت كرده، چون ذكر همانطور كه از نظر كميت و مقدار متصف به كثرت مي
 :و نيز فرموده« 1» "اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً "در جاي ديگر فرموده:

شود چون ذكر، به معناي واقعيش منحصر در ذكر همچنين از نظر كيفيت متصف به شدت مي« 9» "وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً "
گويند، از اين جهت است كه لفظ از معناي لفظي نيست بلكه امري است مربوط به حضور قلب، و لفظ را هم اگر ذكر مي

 .كندقلبي و ياد دروني حكايت مي

ظر موارد صحيح است، چون معنايش ياد خدا در غالب حاالت است، هم چنان و چون چنين است هم اتصافش به كثرت از ن
اي از موارد صحيح است، و هم اتصافش به شدت در پاره« 0» "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِهِمْ "كه فرمود:

برد، كند، و ياد خدا را از دل ميخبر ميه آدمي را از خدا بيشود موردي است كو چون مورد آيه بطوري كه از آن استفاده مي
 .فرمايد به شدت توصيف كند، نه به كثرت و مطلب روشن استتر آن بود ذكر را كه بدان امر ميلذا مناسب

 "... فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا "

، و مراد از ناس مطلق افراد انسان اعم از مؤمن و كافر است "فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ "اين جمله تفريع است بر جمله
ي به طلبد، و كارخواهد و جز دنيا نميچه كافر كه به غير از پدران خود بياد كس ديگر نيست، و جز افتخارات دنيوي را نمي

جويد، و اگر هم چيزي از امور دنيا را بخواهد چيزي است كه باز مورد ميآخرت ندارد، و چه مؤمن كه جز آنچه نزد خداست ن
فتن به گويند( منظور گرضاي پروردگارش )و وسيله كسب رضاي او( است، و بنا بر اين پس اينكه فرمود: )بعضي از مردم مي

نان در خواهند مگر دنيا را، و ايميزبان قال نيست، بلكه گفتن به زبان حال است، و معناي آيه اين است كه: بعضي از مردم ن
جويند مگر آنچه را كه مايه رضا و خوشنودي پروردگارشان باشد، چه در آخرت هيچ نصيبي ندارند، بعضي هم هستند كه نمي
 .دنيا و چه در آخرت: اينان از آخرت هم نصيب دارند

در نقل كالم اهل دنيا نقل نكرد، چون كسي كه  شود كه چرا حسنه را در نقل كالم اهل آخرت ذكر كرد واز اينجا روشن مي
اش خواهد كه همهخواهد مقيد نيست به اينكه آن چيز نزد خدا هم حسنه باشد يا نباشد، او دنيا را ميچيزي از امور دنيا مي
 نزد او حسنه و خوب
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واهد خاست، چون مايه زندگي دنيايي او است، و با هواي نفسش موافق و سازگار است، به خالف كسي كه رضاي خدا را مي
جويد و درخواست در نظر او آنچه در دنيا و آنچه در آخرت است دو جور است، يكي حسنه و ديگري سيئه، و او نمي كه



 .كند مگر حسنه رانمي

ا ر مقابله انداخته، اين معنا "أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا "و جمله: "وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ "و اينكه ميان جمله:
نند كنتيجه است، به خالف دسته دوم كه از آنچه ميخواهند باطل و بيفهماند كه اعمال طايفه اول كه فقط دنيا را ميمي

 "و نيز فرموده:« 1» "وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً "برند، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:بهره مي
 :و نيز فرموده« 9» "هايَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ، أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا، وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِ وَ

 .«0» "فَال نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً "

ماي حسناي خداي تعالي است، و از آنجايي كه هيچ قيدي ندارد، به سريع الحساب يكي از اس "وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ "
شود و هم شامل آخرت، پس حساب خدايي هميشه حاصل است، و جريان دارد هر عملي كه اطالقش هم شامل دنيا مي

 .دهدياش انجام دهد چه از حسنات باشد و چه غير آن، خداي عز و جل جزايش را مو به مو و درست بر طبق عملش مبنده

تا آخر سه آيه به دست آمد اين شد كه خداي را ياد كنيد، چون كه مردم  "فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ "پس آنچه از معناي جمله
تند كه خواهند و جز دنيا به ياد هيچ چيز ديگر نيساند، بعضي از ايشان تنها دنيا را ميدر طرز تفكرشان نسبت به دنيا دو دسته

ه اينگونه خواهند، كهيچ نصيبي در آخرت ندارند، بعضي ديگر كساني هستند كه آنچه مايه رضاي خدا است مياينگونه مردم 
رسد، و آن را بر خواهد به زودي مياش ميافراد از آخرت هم نصيب دارند و خدا سريع الحساب است، در حساب آنچه بنده

داران در آخرت باشيد، و از آنها نان شما با ياد خدا جزء نصيبدهد، و بنا بر اين پس اي مسلمااش به او ميطبق خواسته
 .دست شويدنصيب شدند، و در نتيجه شما هم نااميد و تهيمباشيد كه به خاطر ترك ياد خدا در آخرت بي

 زدهم ذي الحجة استايام معدودات همان ايام تشريق يعني يازدهم و دوازدهم و سي "وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ "

__________________________________________________ 
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م معدودات را بعد از فراغ از بيان دليل بر اينكه مراد ايام بعد از دهه ذي الحجه است اين است كه حكم يادآوري خدا در ايا
فَمَنْ  ":فرمايداعمال حج ذكر فرمود، و دليل بر اينكه مراد سه روز بعد از دهه ذي الحجه است، اين است كه دنبالش مي

و روز ، چون تعجيل در دو روز وقتي فرض دارد كه ايام سه روز باشد، يك روز روز كوچ باشد، و در د"تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ...
 .شود سه روز، و اتفاقا در روايات هم ايام معدودات به همين سه روز كه گفتيم تفسير شده استهم عجله كند، اين مي

 "... فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فاَل إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ فاَل إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقي "

كند، و ينكه در هر دو جا فرمود: )ال اثم عليه( جنس اثم و گناه را از حاجي نفي ميكند، پس اال( نفي جنس مي)كلمه 
هيچگونه قيدي هم در كالم نياورده، و اگر مراد اين بود كه بفهماند در تعجيل به تنهايي اثم نيست و يا در تاخير به تنهايي 

 .(ه في التعجيل( و يا )ال اثم عليه في التاخيراثم نيست الزم بود جمله را به آن مقيد كند و بفرمايد: )ال اثم علي

شود: كسي كه عمل حج را تمام كرده، گناهانش بخشوده شده است، چه اينكه در آن دو روز در نتيجه معناي آيه اين مي
يست نشود كه آيه شريفه در مقام بيان تخيير ميان تاخير و تعجيل تعجيل كند، و چه اينكه تاخير كند و از اينجا روشن مي

خواهد بفرمايد حاجي مخير است بين اينكه تاخير كند و يا تعجيل، بلكه منظور بيان اين جهت است كه گناهان او نمي



 .آمرزيده شده، چه تاخير و چه تعجيل

فال ) لِمَنِ اتَّقي( منظور اين نيست كه تعجيل و تاخير را بيان كند و گرنه حق كالم اين بود كه بفرمايد) :و اما اينكه فرمود
ذلِكَ  ":اثم علي من اتقي، گناهي نيست بر كسي كه از خدا بپرهيزد( بلكه ظاهرا قيد )لِمَنِ اتَّقي( نظير همين قيد در جمله

است، و مراد اين است كه حكم نامبرده مخصوص مردم با تقوا است، اما  (... لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
 .تقوا ندارند اين آمرزش را ندارندكساني كه 

و معلوم است كه بايد اين تقوا پرهيز از چيزي باشد كه خداي سبحان در حج از آن نهي كرده، و نهي از آن را از مختصات 
شود كه حكم نامبرده تنها براي كسي است كه از محرمات احرام و يا از بعضي از حج قرار داده، پس برگشت معنا به اين مي

پرهيز كرده باشد، و اما كسي كه پرهيز نكرده، واجب است در منا بماند و مشغول ذكر خدا در ايام معدودات باشد، و اتفاقا  آنها
 .اين معنا در بعضي از روايات وارده از ائمه اهل بيت َ هم آمده، كه ان شاء اللَّه، بزودي از نظر خواننده خواهد گذشت

كند، و مساله حشر و مبعوث در اين جمله كه خاتمه كالم است امر به تقوا مي "وا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَوَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُ "
 شدن در
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شود، مگر با يادآوري روز جزا، هم چنان دهد، و معصيت هرگز اجتناب نميدهد، چون تقوا هرگز دست نميقيامت را تذكر مي
 «1. »"إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ "خداي تعالي فرمود:كه خود 

اشاره لطيفي است به  "أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ "و در اينكه از ميان همه اسماء قيامت كلمه حشر را انتخاب نموده و فرمود:
شوند و نيز اشعار دارد به اينكه حاجي بايد از اين حشر و از يان دارند، و همه در منا و عرفات يك جا جمع ميحشري كه حاج

و خداوند  "ال يغادر منهم احدا "شوند واين افاضه و كوچ كردن به ياد روزي افتد كه همه مردم به سوي خدا محشور مي
 .اندازداحدي را از قلم نمي

 322آيات حج و شان نزول و بيان آنها([ ... ص : بحث روايتي ])در ذيل 

 :اند كه در ذيل آيهدر تهذيب و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آورده

 «9»فرمود: اين تمام كردن حج و عمره واجب است.  "وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ "

بن مسلم از امام باقر و امام صادق َ روايت كرده كه گفتند: ما از آن دو و نيز در تفسير عياشي از زراره و حمران و محمد 
 :فرمايدبزرگوار از كالم خداي تعالي كه مي

 «0»پرسيديم، فرمودند تماميت حج به اين است كه در آن رفث و فسوق و جدال نشود.  "وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ "

روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: منظور از تمام كردن حج و عمره اداي آن، و هم اين  و در كافي از امام صادق َ
 «3»است كه وقتي به احرام آن دو در آمدند از محرمات احرام بپرهيزند. 

مام مؤلف: اين روايات منافاتي با آن معنايي كه ما براي اتمام كرديم ندارد چون واجب بودن حج و عمره و اداي آن همان ات
 .آن است

 و در كافي از حلبي از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود: رسول خدا
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ص چون خواست حجة االسالم را بجا آورد، چهار روز از ذي القعده مانده بيرون آمد، تا به مسجد شجره رسيد، و در آنجا 
رسيد، در آنجا محرم شد، و لبيك حج گفت، و صد رأس بدنه با خود حركت  نماز خواند، سپس مركب خود را براند، تا به بيدا

 فهميدند متعه در حج چيست؟داد، مردم هم همگي احرام به حج بستند، و احدي نيت عمره نكرد، و تا آن روز اصال نمي

نزد مقام دو ركعت نماز تا آنكه رسول خدا ص وارد مكه شد، طواف خانه را انجام داد، مردم هم با او طواف كردند، سپس 
كنم به آنچه خداي عز و جل ابتدا كرده بود، پس به صفا آمد، خواند و دست به حجر االسود ماليد، سپس فرمود: من ابتدا مي

و سعي را از صفا شروَ كرد، و هفت نوبت بين صفا و مروه سعي نمود، همين كه سعيش در مروه خاتمه يافت به خطبه 
تور داد تا از احرام در آيند، و حج خود را عمره قرار دهند، و فرمود اين چيزي است كه خداي عز و جل ايستاد، و مردم را دس

 دانستم چنينداشتم و ميبيني ميمرا بدان امر فرموده، مردم محل شدند، و رسول خدا ص فرمود: اگر من در اين باره پيش
توانم حج تمتع كنم، براي اينكه ام نميآوردم، ولي چون آوردهرسد، خود من نيز مانند شما بدنه با خود نميدستوري مي

هدي به  تا آنكه خداي عز و جل فرموده: )وَ ال تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّي يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، يعني سر نتراشيد، و از احرام در نيائيد،
اشت امروز تازه دين خود را شناختيم مثل اينكه همين جاي خودش كه همان منا است برسد( سراقة بن جعثم كناني عرضه د

ايم، حال به ما خبر بده آيا اين حكم مخصوص امسال ما است، يا براي هر ساله است؟ رسول خدا ص امروز به دنيا آمده
 :فرمود نه، براي ابد حكم همين است، مردي برخاست و عرضه داشت

بنديم قطرات آب غسلي كه در اثر نزديكي با زنان كه براي حج احرام مييا رسول اللَّه ص آيا ممكن است چند روز ديگر 
ايم از سر و رويمان بچكد، و خالصه اين چه حكمي است؟ )و خواننده عزيز بايد توجه داشته باشد كه در سنت جاهليت كرده

تر بوده، و از اين جهت هان شنيعترين گنابعد از داخل شدن در مكه و طواف، از احرام در آمدن، و با زنان آميختن از شنيع
آوري، امام صادق َ سپس فرمود: در سائل برخاسته و اعتراض كرده( رسول خدا ص فرمود تو تا ابد به اين حكم ايمان نمي

همان ايام علي َ از يمن آمد، و به مكه وارد شد، و ديد فاطمه َ از احرام در آمده، و بوي خوش استعمال كرده، نزد رسول 
روانه شد، جريان را از آن جناب پرسيد، رسول خدا ص فرمود: يا علي تو كه احرام بستي به چه نيت بستي عرضه خدا ص 

داشت: به آنچه رسول خدا ص نيت كرده، فرمود: پس تو هم نبايد از احرام درآيي، و او را در هدي خود كه گفتيم صد بدنه 
 سه شتر بود شريك كرد، سي و هفت شتر را به او داد، و شصت و
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را براي خود نگه داشت، كه همگي را به دست خود نحر كرد، و از هر شتري قسمتي را گرفته در ديگي قرار داده دستور داد 
توان گفت كه از همه شصت و سه آن را بپزند، و خودش از آن گوشت، و مقداري از آبگوشتش تناول نموده فرمود: االن مي

ايم، و كسي كه حج تمتع بجا آورد بهتر است از كسي كه حج قران بياورد، و سوق هدي كند، و نيز از كسي كه وردهشتر خ
گويد از امام صادق َ پرسيدم رسول خدا ص در شب احرام بست يا در روز؟ فرمود: در حج افراد بياورد بهتر است: راوي مي

 «1»روز، پرسيدم چه ساعتي؟ فرمود هنگام نماز ظهر. 

 .مؤلف: اين معنا در تفسير مجمع البيان و غيره نيز روايت شده

و در تهذيب از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود: عمره داخل در حج شد تا روز قيامت، پس كسي كه تمتع كند به عمره 



ز اينكه اي ندارد جد و چارهتوانتواند قرباني كند، پس كسي نميتا حج )يعني عمره تمتع بياورد قبل از حج( بايد هر قدر مي
 «9»تمتع كند، چون خداي تعالي اين حكم را در كتاب نازل فرمود، و سنت رسول خدا ص هم بر آن جاري گشت. 

 «0»و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود: )فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ( يك گوسفند است. 

يت كرده كه در پاسخ كسي كه پرسيد اگر متمتع گوسفند نيافت چه كند؟ فرمود: قبل از و نيز در كافي از امام صادق َ روا
روز هشتم و روز عرفه را روزه بگيرد، شخصي پرسيد: حال اگر در همان ترويه كه روز هشتم است تازه از راه رسيده باشد چه 

 كند؟

شتربانش مهلت نداد كه در مكه بماند، و اين سه روز  فرمود: سه روز بعد از ايام تشريق، روزه بگيرد شخصي پرسيد: حال اگر
روزه را انجام دهد چه كند؟ فرمود: روز حصبه و دو روز بعدش روزه بگيرد، پرسيدند: روز حصبه كدام است؟ فرمود: روزي كه 

ت ؟ ما اهل بيكند، پرسيدند: آيا روزه بگيرد در حالي كه مسافر است؟ فرمود،: بله مگر در روز عرفه مسافر نبودكوچ مي
و منظورش در ذي الحجه است.  "فَصِيامُ ثاَلثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ "فرمايد:فتوامان اين است و دليلمان هم قرآن است كه مي

«3» 

 و شيخ طوسي عليه الرحمه از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود: هر كس
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اش به مكه نزديكتر از فاصله ميقات به مكه باشد او جزء حاضرين در مسجد الحرام است، و نبايد حج تمتع انجام دهد. خانه
«1» 

كونتشان نزديكتر از ميقات است به مكه اينگونه افراد مصداق حاضرين در مسجد الحرام يعني كساني كه محل س :مؤلف
 .هستند، كه نبايد حج تمتع بياورند، و روايات ائمه اهل بيت َ در اين معاني بسيار است

هاي معلوم حج عبارت است از و در كافي از امام باقر َ روايت آورده كه در معناي جمله )الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ( فرموده: ماه
 «9»تواند به نيت حج در غير اين سه ماه احرام ببندد. شوال، و ذي القعده، و ذي الحجة، احدي نمي

و در همان كتاب از امام صادق َ روايت كرده كه در ذيل جمله )فال رفث ...( فرموده: رفث به معناي جماَ، و فسوق به 
 «3» .(: )نه به خدا و آري به خداستمعناي دروغ، و جدال به معناي گفتن

و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت كرده كه در تفسير جمله )ال جناح عليكم ان تبتغوا فضال من ربكم ...( فرمود: 
تواند در موسم حج به خريد و فروش بپردازد. منظور از فضل پروردگار رزق است، كه بعد از آنكه محرم از احرام خارج شد مي

«3» 

دانست، گويند اين خطاب بدين جهت صادر شد كه عرب تجارت و خريد و فروش در موسم حج را گناه ميمؤلف: مي
 .خواست تا با اين آيه محذور نامبرده را بردارد

 ااند معناي جمله نامبرده اين است كه حرجي بر شما نيست كه مغفرت پروردگار خود رها گفتهو در مجمع البيان گفته: بعضي
 «4»طلب كنيد، و اين معنا را جابر هم از امام باقر َ روايت كرده. 



 .قيد آمدن فضل تمسك شده، و آن را به افضل افراد تطبيق كرده استمؤلف: در اين روايت به اطالق و بي

 :و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير جمله
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ير مردم در عرفات، و اهل حرم از كردند و سا، فرموده: اهل حرم در مشعر وقوف مي"ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ ... "
كردند تا اهل عرفات به مشعر برسند، در همان ايام مردي كه نامش ابو سيار بود، و االغي سرحال داشت، مشعر حركت نمي

گفتند: اينك ابو سيار از عرفات رسيد، ديدند ميافتاد، و در نتيجه همين كه اهل مشعر او را مياز همه اهل عرفات جلو مي
 «1»كردند، پس خداي تعالي دستورشان داد همگي بايد به عرفه وقوف كنند و از آنجا كوچ كنند. قت حركت ميآن و

 .مؤلف: در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست

فرمود:  "حَسَنَةًرَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ  "و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير آيه:
 «2» .منظور از حسنه رضوان خدا و بهشت در آخرت است، و نيز سعة رزق و حسن خلق در دنيا است

و از همان جناب روايت شده كه فرمود حسنه در دنيا رضوان خدا و توسعه در معيشت، و همنشين خوب، و در آخرت بهشت 
 «0»است. 

نيا همسر صالح، و در آخرت حوريه است، و منظور از عذاب آتش همسر بد و از علي َ روايت شده كه فرمود: )حسنه در د
 «3»است(. 

اين روايات از باب شمردن مصداق است، و گرنه آيه شريفه مطلق است، و از آنجايي كه رضوان اللَّه چيزي است كه  :مؤلف
توان آن را هم از ين جهت مياش و ظهور ناقصش در دنيا، و ظهور تامش در آخرت حاصل شود، از اممكن است نمونه

 .حسنات دنيا شمرد هم چنان كه در روايت اولي شمرده، و هم از حسنات آخرت، هم چنان كه در روايت دومي شمرده

 مراد از اين :، فرموده"وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ ... "و در كافي از امام صادق َ روايت كرده كه در ذيل آيه شريفه:
ت: پدر من گفپرداخت، يكي ميكرد، بعد از قرباني شتر به تفاخر ميايام، ايام تشريق است چون عرب وقتي در منا اقامت مي

گفت پدرم چنين و چنان بود، خداي تعالي فرمود: )فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ چنين و چنان بود، آن ديگري مي
تيد، بلكه افكُمْ، أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً، چون از مناسك خود پرداختيد به ياد خدا بيفتيد، همانطور كه به ياد پدران خود ميكَذِكْرِكُمْ آباءَ

مد، اللَّه حبيشتر و شديدتر از ياد پدران(، و تكبير اين است كه بگويي: اللَّه اكبر، اللَّه اكبر ال اله اال اللَّه، و اللَّه اكبر، و للَّه ال
 ر علي ما هدينا اللَّهاكب
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 «1»اكبر علي ما رزقنا من بهيمة االنعام. 

: تكبير در ايام تشريق را بايد از نماز ظهر روز عيد تا نماز صبح و نيز در همان كتاب از همان جناب روايت كرده كه فرمود
شود )كه در حقيقت از ظهر روز عيد شروَ، و بعد از روز سوم عيد ادامه داد، و اما در شهرها اين تكبير دنبال ده نماز گفته مي

صادق َ روايت آورده كه شخصي از  و در كتاب )من ال يحضره الفقيه( از امام «9»گردد(. نماز صبح روز دوازدهم ختم مي
 ،(... فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ فاَل إِثْمَ عَلَيْهِ "آن جناب از مفاد آيه:

 هپرسيد حضرت فرمود: معنايش اين نيست كه بيتوته در روز سيزدهم واجب نيست، خواستي انجام بده و نخواستي انجام ند
گردد همه آمرزد، چون حاجي وقتي از حج بر ميبلكه معنايش اين است كه اگر اين واجب را نياوردي خدا اين گناهت را مي

 «0»گناهانش آمرزيده است. 

گردد در حالي كه گناهانش آمرزيده شده، البته خداي و در تفسير عياشي از آن جناب روايت كرده كه فرمود: او از حج بر مي
 «3»آمرزد كه تقوا داشته باشد. اه كسي را ميتعالي گن

زد تا پرهي، فرمود: يعني كسي كه از شكار مي"لِمَنِ اتَّقي ... "و در كتاب فقيه از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل جمله:
 .وقتي كه اهل منا از منا كوچ كنند

 :، فرمودو از امام باقر َ روايت آورده كه در معناي جمله: )لمن اتقي ...(

 «4»يعني كسي كه از رفث و فسوق و جدال و ساير محرماتي كه خداي تعالي بر محرم حرام كرده اجتناب كند. 

 «3»و نيز از آن جناب روايت كرده كه در معناي جمله نامبرده فرمود: يعني از خداي عز و جل پروا داشته باشد. 

 «3»ه از گناهان كبيره پروا كند. و از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود: يعني كسي ك

شود، ممكن هم هست ما به عموم خواننده محترم توجه فرمود كه آيه شريفه چه داللتي دارد، و از آن چه فهميده مي :مؤلف
 تقوا و اينكه قيدي برايش نيامده تمسك نموده، همانطور
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 .كه در دو روايت اخير آمده، بگوئيم منظور پروا كردن از عموم گناهان است

 328و نقد و بررسي تحريم آن بعد از رسول اللَّه )ص([ ... ص :  بحث روايتي ديگر ])در باره حج تمتع

 328رواياتي چند از طرق اهل سنت در باره حج تمتع[ ... ص : ]

اند كه در پاسخ شخصي كه از وي از متعه حج سؤال كرده در الدر المنثور است كه بخاري، و بيهقي از ابن عباس روايت كرده
همسران رسول خدا در حجة الوداَ احرام بستند، ما نيز احرام بستيم، چون به مكه رسيديم  بود، گفته: مهاجرين و انصار و

رسول خدا ص فرمود: نيت احرام حج را به عمره برگردانيد، مگر كساني كه با خود قرباني آورده، و به اين عالمت لنگه 



 حج باقي مانده، بقيه نيت عمره كنند، و چون كفشي به گردن آن حيوان انداخته باشند كه چنين افرادي بايد به همان نيت
خانه خدا را طواف و در صفا و مروه سعي كرديم، عمل عمره ما تمام شد، و از احرام در آمديم، و با زنان در آميختيم، و لباس 

 .پوشيديم

از احرام درآيند، بلكه هم چنان اينگونه افراد نبايد  :و در باره كساني كه با خود قرباني آورده، آن را نشان كرده بودند، فرمود
در احرام حج باشند، تا قربانيشان به جاي خود برسد )يعني در منا ذبح شود( آن گاه در شب ترويه به ما كه از احرام در آمده 

 غبوديم، دستور فرمود: به نيت حج احرام ببنديم، ما نيز چنين كرديم، تا از اعمال و مناسك حج در عرفات و مشعر و منا فار
 .شديم

و آن گاه در روز عيد به مكه آمديم، و خانه خدا را طواف و بين صفا و مروه سعي كرديم، و در اينجا همه اعمال حج ما پايان 
ي الْحَجِّ فِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثاَلثَةِ أَيَّامٍ "بايست به حكميافت، تنها مساله قرباني باقي ماند، كه مي

يم، سه كند(، و يا به جاي آن روزه بگيريا قرباني كنيم، )كه البته در اين قرباني گوسفند هم كفايت مي "وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
 .روز در حج، و هفت روز بعد از مراجعت به وطن

نداشت، دستوري بود كه خدا در كتابش در نتيجه آن سال هر دو عمل عمره و حج را در يك سال انجام داديم، و اين سابقه 
آيند بتوانند قبل از رفتن به نازل فرمود و سنت رسول خدا ص بر آن جاري شد، تا مسلمانان خارج مكه كه از راه دور مي

 معرفات از احرام درآيند، و آنچه در احرام برايشان حرام بود حالل شود و اينكه گفتيم )مسلمانان خارج مكه(، دليلش اين كال
، و ماههاي حج كه خداي تعالي آنها را ماه حج "ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ "فرمايد:خدا است كه مي

خوانده شوال، و ذي القعده، و ذي الحجه است، پس هر كس در اين ماهها حج تمتع كند، بايد يا خوني بريزد، و يا روزه 
 عناي بگيرد، و رفث به م
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 «1»جماَ، و فسوق به معناي معاصي، و جدال به معناي ستيزگي در گفتار است. 

رسول خدا ص در حجة الوداَ حج تمتع آورد  :و نيز در الدر المنثور است كه بخاري و مسلم از ابن عمر روايت كرده كه گفت
احرام  (م حج بست و از آغاز كه در مسجد ذو الحليفه )واقع در محل شجرهبه اين صورت كه اول عمره را آورد، و سپس احرا

بست قرباني هم معين كرد، و قربانيش را با خود سوق داد، و قبل از هر كس رسول خدا ص به نيت عمره احرام بست، مي
 .مردم هم به متابعت وي نيت تمتع كرده، اول به عمره و سپس به حج احرام بستند

ي كه مردم دو دسته بودند، بعضي با خود قرباني آورده بودند، و بعضي نياورده بودند، لذا همين كه رسول خدا ولي از آنجاي
ص وارد مكه شد، به مردم فرمود: هر كس با خود قرباني آورده از احرام در نيايد، و هيچ يك از محرماتي كه بر او حرام بود 

اند طواف و سعي انجام دهند، و سپس غ شود، و كساني كه قرباني نياوردهشود، مگر بعد از آنكه از عمل حج فارحالل نمي
تقصير كنند، و از احرام درآيند، و آن گاه )قبل از رفتن به عرفات( در مكه احرام حج ببندند و اگر از اين دسته كساني باشند 

 «9»د. كه دسترسي به قرباني ندارند، بايد سه روز در سفر و هفت روز در وطن روزه بگيرن

و باز در الدر المنثور است كه حاكم )وي حديث را صحيح دانسته(، از طريق مجاهد، و عطا از جابر روايت كرده كه گفت: در 
بين مردم بگومگو زياد شد، )گويا منظور بگومگوي در باره حج بوده( تا آنكه بيش از چند روز به تمام شدن اعمال حج نماند، 

گفتيم: چطور ممكن است شخصي كه براي عبادت به حج آمده درآئيم از در تعجب به يكديگر ميكه دستور يافتيم از احرام 
چكيده؟ اين اعتراض به گوش رسول خدا ص رسيد ال جرم احرام ببندد، در حالي كه يك ساعت قبلش مني از عورتش مي

دهيد، بخدا سوگند علم من از همه شما به خواهيد به خداي تعالي چيز ياد ببه خطبه ايستاد و فرمود: هان اي مردم آيا مي



فهميدم آنچه را كه بعدا فهميدم هرگز قرباني با خود سوق خدا بيشتر است، و بيشتر از شما از او پروا دارم، من اگر جلوتر مي
روز در حج  آمدم، بنا بر اين هر كس كه براي عمل حج با خود قرباني نياورده سهدادم، و مثل همه مردم از احرام در مينمي

اش روزه بگيرد، و هر كس توانست در همين جا قرباني تهيه كند آن را ذبح كند، و ما به و هفت روز در مراجعت به خانه
 .شدكرديم چون قرباني يافت نميناچار يك شتر را به نيت هفت نفر قرباني مي

 خداشد رسول عطا اضافه كرده كه ابن عباس هم گفته كه چون قرباني يافت نمي
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گوسفندان خود را ميان اصحابش تقسيم كرد و به سعد بن ابي وقاص يك تيس )نر بز( رسيد كه به نيت خودش به تنهايي 
 «1»سر بريد. 

است كه ابن ابي شيبه، و بخاري و مسلم از عمران بن حصين روايت كرده كه گفت: آيه متعه در كتاب  و نيز در الدر المنثور
خدا نازل شد، و ما در عهد رسول خدا ص و با آن جناب به سفر حج رفتيم، و حج را به صورت متعه يعني تمتع آورديم، و بعد 

رسول خدا ص هم تا زنده بود از آن نهي نكرد، تنها و تنها  از آنهم هيچ آيه ديگري كه حج تمتع را نسخ كند نازل نشد، و
 «9»مردي از صحابه به رأي خود آن را قدغن نمود، و هر چه خواست گفت. 

 .مؤلف: اين روايت به الفاظ و عباراتي ديگر كه معناي همه آنها قريب به همان روايت در الدر المنثور است نيز نقل شده

 :و سنن نسايي از مطرف روايت آمده كه گفت و در صحيح مسلم و مسند احمد

عمران بن حصين در مرضي كه به آن مرض از دنيا رفت نزد من فرستاد، و مرا احضار كرد و گفت يكي از كساني كه من 
گفتم كه بعد از من سودي به حالت داشته كردم تو بودي، و به اين اميد برايت حديث ميمحدثش بودم، و برايش حديث مي

اگر من زنده ماندم احاديث مرا به من نسبت مده، و خالصه نگو فالني چنين گفت، و اگر از دنيا رفتم مستقيما به من باشد، 
نسبت بده براي اينكه ديگر خطري برايم نيست و بدانكه رسول خدا ص بين حج و عمره را جمع كرد، )يعني حج تمتع آورد(، 

ل نشد و خودش هم از آن نهي نفرمود تنها يك مرد عادي از پيش خود هر چه اي ديگر در نسخ اين حكم نازو بعد از آن آيه
 «0»خواست گفت. 

و نيز در صحيح ترمذي و كتاب زاد المعاد تاليف ابن قيم روايت شده كه شخصي از عبد اللَّه پسر عمر از حج تمتع پرسش 
ت از آن نهي كرده، گفت: در اين مساله كه پدرم نمود عبد اللَّه پسر عمر گفت: اين عمل عملي است حالل، پرسيد: آخر پدر

نهي كرده، اما رسول خدا ص آن را بجاي آورده، آيا بايد امر رسول خدا ص را پيروي كنيم، يا امر و فرمان پدرم را؟ سائل در 
ه رسول كپاسخ گفت: البته امر رسول خدا متبع است، عبد اللَّه بن عمر گفت: اگر امر رسول خدا ص متبع است پس بدان 

 «3»خدا ص خودش اين عمل را بجاي آورد. 

 و صحيح ترمذي، و سنن نسايي، و سنن بيهقي، و موطا مالك، و كتاب االم شافعي،
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اند كه گفت در سالي كه معاويه حج بجاي آورد از سعد بن ابي وقاص، و از ضحاك همگي از محمد بن عبد اللَّه روايت آورده



گفت: تنها كساني كه اين عمل را انجام كردند، ضحاك ميبن قيس شنيدم: كه با يكديگر در باره حج تمتع بحث مي
 :گفت: بسيار حرف زشتي زدي، اي برادرزاده، ضحاك گفتسعد در جوابش مي دهند كه نسبت به امر خدا جاهلند،مي

آخر عمر از اين عمل نهي كرد، سعد گفت: آخر رسول خدا ص اين عمل را بجاي آورد، و همه ما با آن جناب بجا آورديم. 
«1» 

گفت: در بطحا خدمت رسول خدا ص اند كه و در الدر المنثور است كه بخاري، و مسلم، و نسايي از ابي موسي روايت آورده
بندم به آنچه رسول خدا ص احرام بسته، فرمود: آيا با خود قرباني رسيده، عرضه داشتم: در حال احرام نيت كردم: احرام مي

اي؟ عرضه داشتم نه، فرمود پس برو در خانه طواف كن، و سعي بين صفا و مروه بجاي آر، و سپس تقصير كن، و از آورده
 .ي، من طواف و سعي كردم و سپس به خيمه زني از بستگانم رفتم، او سر مرا اصالح كرد، و شستشو داداحرام درآ

دادم تا آنكه در عهد عمر سالي در موسم حج و من در زمان ابي بكر و همچنين در عهد خالفت عمر به حج تمتع فتوا مي
امير المؤمنين )عمر( در باره مناسك حج فتوايي تازه  اي كهمشغول مناسك حج بودم، كه مردي برايم خبر آورد: چه نشسته

آيد و داده، من بانگ برداشتم كه اي مردم هر كس از ما فتوايي گرفته تكليفش دشوار شده، چون امير المؤمنين دارد مي
ك اي در باره مناسهحكم هر مساله را از او بگيريد، و به او اقتدا كنيد، پس همين كه عمر وارد شد، از او پرسيدم: چه چيز تاز

 :فرمايداي؟ گفت. اينكه به كتاب خدا تمسك كنيم كه ميحج گفته

بايد ن وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمره را براي خدا تمام كنيد( و نيز به سنت پيامبران تمسك كنيم كه فرموده محرم)
 «9. »از احرام در آيد تا آنكه قرباني خود را ذبح كند

متع داد حج تو نيز در الدر المنثور است كه مسلم از ابي نضره روايت كرده كه گفت: ابن عباس همواره به مردم دستور مي
احاديث  :كرد، اين اختالف نظر به جابر بن عبد اللَّه گفته شد، در پاسخ گفتكنند، و عبد اللَّه بن زبير همواره از آن نهي مي

كرديم، همين كه عمر به خالفت رسيد گفت: داير و شايع شده، ما با رسول خدا ص حج تمتع ميبه دست من در بين مردم 
 كرد، و مالك كار ماخواست براي پيغمبرش حالل ميخدا از هر چه مي
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بنا بر اين  "وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ "اش در جايي كه بايد نازل شود نازل شده، و قرآن فرموده:قرآن است، كه هر آيه
در يك سال هر دو را انجام ندهيد، چون همانطور كه قرآن دستور داده عمل كنيد، و حج خود را از عمره جدا سازيد، يعني 

 «.شودتر ميتان هم تمامتر و عمرهگويم بكنيد حج شما تماماگر اين كار را كه مي

رسم تو در مسند احمد از ابي موسي روايت شده كه گفت: اين عمل يعني حج تمتع سنت رسول خدا ص است، ولي من مي
 «9»زنان خود همخوابگي كنند و آنان را با خود برداشته به حج بروند. مردم بين عمره و حج در زير درختان اراك با 

و در جمع الجوامع سيوطي از سعيد بن مسيب روايت آمده كه گفت: عمر بن خطاب از حج تمتع در ماههاي حج نهي كرد، و 
شود يك فرد ل باعث ميكنم، چون اين عمگفت: هر چند خود من آن را با رسول خدا ص انجام دادم، و ليكن از آن نهي مي

شود، اين خستگي و اين كند، و خسته و غبارآلود وارد مكه ميمسلمان كه از افقي از آفاق به قصد زيارت حركت مي
اش باشد، بعد از عمره از احرام در آيد، و لباس بپوشد، و خود را خوشبو غبارآلودگيش و آن تلبيه گفتنش تنها مخصوص عمره

با خود آورده باشد همخوابگي كند، و هم چنان به عيش و لذت بپردازد، تا روز هشتم ذي الحجه، آن كند، و با همسرش اگر 



وقت به نيت حج احرام ببندد، و بطرف منا )و عرفات( برود، و تلبيه بگويد، در حالي كه نه غبارآلود باشد و نه خسته و كوفته، 
 .ضل از عمره استاش هم بيش از يك روز نباشد، در حالي كه حج افو تلبيه

 شوند، و اينعالوه اگر ما از حج تمتع جلوگيري نكنيم مردم در زير همين درختان اراك با زنان خود دست به گريبان مي
برند و بهار زندگيشان همين عمل در انظار مردمي كه نه دامداري دارند و نه كشت و زرَ، مردمي كه در نهايت فقر بسر مي

 «0»آيند خوشايند نيست. مكه مي ايامي است كه حاجيان به

 :و در سنن بيهقي از مسلم از ابي نضرة از جابر روايت شده كه گفت: به او گفتم

گويند؟ كند، تكليف چيست؟ كدام درست ميكند، و عبد اللَّه بن عباس به آن امر ميعبد اللَّه بن زبير از حج تمتع نهي مي
شود، خالصه متخصص اين فن منم، و من و همه مسلمانان در عهد مي گفت: احاديث به دست من در بين مردم منتشر

 كرديم، تا آنكه عمر به خالفت رسيد، وي به خطبه ايستاد و گفت: رسولرسول خدا ص و عهد ابي بكر حج تمتع مي

__________________________________________________ 

 913ص  1الدر المنثور ج (1)

 باب جواز تعليق االحرام 931ص  3لم ج و نيز در صحيح مس(2)

 جمع الجوامع(3)

 100، ص: 9ترجمه الميزان، ج

خدا ص همين رسول و قرآن همين قرآن است، و در عهد رسول خدا ص دو تا متعه حالل بود، ولي من از اين دو عمل نهي 
پيدا كنم كه زني را براي مدتي  نمايم، يكي متعه زنان است كه اگر به مردي دستكنم، و مرتكبش را عقاب هم ميمي

و در « 1»سازم، و ديگري متعه حج. ها دفن ميكنم، و زنده زنده در زير سنگريزههمسر خود كرده باشد، او را سنگسار مي
نم، هر كگفت: به خدا سوگند من شما را از متعه نهي ميسنن نسايي از ابن عباس روايت شده كه گفت: از عمر شنيدم مي

 «9»كتاب خدا هم آمده است، و رسول خدا ص هم آن را انجام داده، و منظور عمر در اينجا متعه حج بود.  چند كه در

مر كرد، و علي به آن او در الدر المنثور است كه مسلم از عبد اللَّه بن شقيق روايت كرده كه گفت: عثمان از متعه نهي مي
داني كه با رسول خدا ص حج تمتع ض كرد، علي َ فرمود: تو خود ميفرمود: پس روزي عثمان به علي در اين باره اعترامي

 «0»توانستيم مخالفت كنيم. ترسيديم و نميدانم، و ليكن آن روز از رسول خدا ص ميكرديم، عثمان گفت: بله مي

سول اصحاب ر و نيز در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه و مسلم از ابي ذر روايت كرده كه گفت: متعه در حج مخصوص
 .خدا ص بوده

هيم، توانيم آن را انجام دگويد: مسلم از ابي ذر روايت كرده كه گفت: متعه عملي است كه تنها ما ميو باز در الدر المنثور مي
 «3»هم متعه زنان و هم متعه حج. 

اكتفاء كرديم، و غرض ما بحث مؤلف: از اينگونه روايات بسيار زياد است، ولي ما به آن مقدار كه در غرض ما دخالت دارد 
 شود بحث كرد، يكي اينكه نهي كننده )يعنيتفسيري پيرامون نهي از متعه در حج است، چون در باره اين نهي از دو نظر مي

عمر( حق داشته كه چنين نهيي بكند، يا نداشته؟ و اگر نداشته آيا معذور بوده يا نه، و اين بحث از غرض ما و از مسئوليت 
 .ب خارج استاين كتا

خواهيم بدانيم اين استداللها نظر دوم اين است كه روايات نامبرده احيانا به آيات كتاب و ظاهر سنت استدالل كرده مي
 صحيح است يا نه؟ و اين در مسئوليت اين كتاب و سنخه
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 .بحث ما در اين كتاب است

 334( اقامه شده و نقد و رد آنها[ ... ص : "ص "دالئلي كه در روايات براي تحريم حج تمتع )پس از پيامبر]

 .چند طريق بر نهي عمر از متعه حج استدالل شده استگوئيم در اين روايات از لذا مي

بر آن داللت دارد، و حاصلش اين است كه آيه نامبرده عموم مسلمين  "وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ "استدالل به اينكه آيه: -1
را تشريع كرده مخصوص رسول خدا ص اي كه حج تمتع را مامور كرده به اينكه حج را تمام و عمره را تمام كنند، و آيه

است، اين استدالل در روايت ابي نضره از جابر آمده، كه گفت: همين كه عمر به خالفت رسيد گفت: خداوند از هر چيز هر 
اش در جايي كه بايد نازل شود نازل شده، و كند و مالك كار ما قرآن است، كه هر آيهقدر بخواهد براي پيغمبرش حالل مي

 .و به حكم اين آيه بايد حج خود را از عمره خود جدا كنيد "فاتموا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ "فرموده:

و اين استدالل به هيچ وجه درست نيست، چون خواننده عزيز در تفسير آيه نامبرده توجه فرمود كه گفتيم: اين آيه بيش از 
تواند در وسط آن را قطع كه بايد اين عبادت را انجام دهد نمي اين داللت ندارد كه اتمام حج و عمره واجب است، و كسي

فرمايد: )فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ...(، و اما اينكه آيه شريفه داللت داشته باشد بر اينكه مسلمانان بايد كند، به دليل اينكه دنبالش مي
به آن جناب و همراهانش بوده كه در عمره را جداي از حج بياورند و متصل آوردنش تنها مخصوص به رسول خدا ص و يا 

 تر است )خرط القتاد به ايناند، ادعايي است كه اثباتش از خرط القتاد مشكلآن سال يعني در حجة الوداَ در خدمتش بوده
ساقه  هاياي پر از تيغ زهردار را با دست بگيرد، و دست خود را بر آن بكشد، بطوري كه همه تيغمعنا است كه انسان ساقه

 .(انند برگ از ساقه جدا شود و بريزدم

عالوه بر اينكه در اين روايت اعتراف شده است به اينكه حج تمتع سنت رسول خدا ص بوده هم چنان كه در روايت نسايي 
نكه كنم، با اياز ابن عباس نيز اين اعتراف آمده، و عمر به نقل ابن عباس گفته: به خدا سوگند من شما را از متعه نهي مي

 .ول خدا ص آن را انجام دادرس

اند به اينكه نهي از تمتع در حج موافق با كتاب و سنت است هم چنان كه در روايت ابي موسي و اما اينكه استدالل كرده -2
و  "لَّهِرَةَ لِوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْ "فرمايد:ايم، كه ميآمده بود، كه گفت: اگر از حج تمتع نهي كنيم هم به كتاب خدا عمل كرده

 .(آيد تا وقتي كه قربانيش ذبح شودايم، كه فرمود: )محرم از احرام در نميهم به سنت پيامبرمان عمل كرده

گوئيم كتاب خدا همانطور كه قبال خاطرنشان كرديم بر خالف اين گفتار داللت دارد، و اما اينكه گفتند ترك حج در پاسخ مي
 .(آيد مگر وقتي كه قربانيش ذبح شوداست كه فرمود: )محرم از احرام در نميتمتع پيروي از سنت رسول خدا ص 
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اوال اين گفتار درست بر خالف فرموده رسول خدا ص است، كه در رواياتي ديگر آمده، و بعضي از آنها  :گوئيمدر پاسخ مي
 .ميقات با خود قرباني آوردند گذشت، كه به صراحت فرمود: اين مخصوص كساني است كه از

و ثانيا اينكه: روايات تصريح دارد بر اينكه رسول خدا ص خودش اين عمل را بجا آورد، يعني اول احرام بست به عمره، و 



خواهيد سپس بار ديگر احرام بست به حج، و نيز تصريح دارد بر اينكه آن جناب به خطبه ايستاد و فرمود: )اي مردم آيا مي
چيز بياموزيد؟(، و ادعاي عجيبي كه در اين مقام شده ادعايي است كه ابن تيميه كرده، و گفته حج رسول خدا ص )در خدا را 

 .شودآن سال( حج قران بود، نه حج تمتع چيزي كه هست كلمه متعه بر حج قران هم اطالق مي

ل بر اين تواند دليخود اين روايات هم نمي و ثالثا: صرف اينكه سر نتراشند تا قرباني به محل خودش برسد احرام حج نيست
مدعا باشد، و آيه هم داللت دارد بر اينكه آن سائق هديي حكمش سر نتراشيدن است كه اهل مسجد الحرام نباشد، چنين 

 .كسي است كه حتما بايد حج تمتع بياورد

ن نيست انكار كنيم كه آن روز رسول و رابعا اينكه: بر فرض كه رسول خدا ص حج تمتع بجا نياورد ليكن اين را كه ممك
خدا ص به همه ياران خود يعني آنهايي كه در حضورش بودند و آنها كه نبودند دستور داد حج تمتع بياورند، و چگونه ممكن 

اي كه مبدء تاريخش چنين باشد، يعني عموم مسلمين در آن مساله حكمي داشته باشند، و پيامبر اسالم حكمي است مسئله
صوص به خودش داشته باشد، و هر دو حكم در قرآن نيز نازل شده باشد، آن گاه حكم مخصوص به رسول خدا ديگر مخ

 .ص در ميان امتش سنت گردد؟

ترين مراسم اسالمي( صورتي به خود بگيرد كه يكي از باشكوه)شود كه حج و اما اين استدالل كه گفتند: تمتع باعث مي -3
دهد در بين عمل خوشگذراني كند، از زنان كام بگيرد، و از بوي خوش ن به حاجي اجازه ميبا معنويت آن سازگار نيست، چو

 :شود، آنجا كه عمر گفتهاي فاخر استفاده كند، و اين استدالل از روايت احمد از ابي موسي استفاده ميو لباس

حج زير درختان اراك با زنان ترسم مردم در بين عمل درست است كه حج تمتع سنت رسول خدا ص است و ليكن من مي
خود درآميزند، و آن گاه وقتي احرام حج ببندند كه آب غسل جنابت از سر و رويشان بچكد، اين بود كه گفتار عمر، و نيز از 

دانم كه رسول خدا ص و اصحابش حج تمتع را بجا هاي ديگر كه در آن از عمر نقل شده كه گفت: من ميبعضي روايت
 آيند دارم كساني كه به زيارت خانه خدا مين شخصا دوست نميآوردند، و ليكن م
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با زنان درآميزند، آن گاه براي حج احرام ببندند، در حالي كه آب غسل از سر و رويشان بچكد، اين نيز گفتار عمر بود، كه 
اند، و خدا و بر مساله حج تمتع تصريح كردهصريحا اجتهادي است در مقابل نص، چون خداي تعالي و رسول گراميش 

دانند كه تشريع حكم حج تمتع ممكن است به اينجا منجر شود، كه مسلمين رفتاري را بكنند كه عمر آن را رسولش بهتر مي
 .ترسد، و با وجود چنين تصريحي ديگر جاي اجتهاد نيستدارد، و بلكه از آن ميدوست نمي

ترسيد و از آن اي كه حج تمتع را تشريع كرد همان چيزي كه عمر از آن ميدر متن آيه و از عجائب امور اين است كه
فرمايد: )فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ، يعني كسي كه با آوردن عمره تا انجام حج لذت گيري كند، كراهت داشت آمده، مي

كريم نام اين قسم حج را حج تمتع يعني )حج لذت گيري( نهاده،  فرمائيد قرآنبايد قرباني كند(، بطوري كه مالحظه مي
چون تمتع جز اين نيست كه زائر خانه خدا بتواند از آنچه كه در احرام بر او حرام بود يعني از التذاذ با بوي خوش و با آميزش 

 .داشتترسيد و كراهت ميمند شود، و اين عينا همان است كه عمر از آن ميبا زنان، و پوشيدن لباس و غيره، بهره

تر اينكه وقتي آيه شريفه نازل شد اصحاب به خدا و رسول اعتراض كردند، و رسول خدا ص امر فرمود تا به و از اين عجيب
عين همان چيزي كه سبب نهي بود تمتع ببرند توضيح اينكه وقتي اين دستور صادر شد، بطوري كه در روايت در الدر 

مردم گفتند، آيا براي عمل حج در حالي به سوي عرفه روانه شويم كه مني از عورتهاي ما )ر آمده المنثور از حاكم از جاب
اش گفتار مردم را رد نموده، براي چكد(، اين سخن به گوش رسول خدا ص رسيد بالدرنگ به خطبه ايستاد و در خطبهمي

 .واجب كرده بودبار دوم دستور داد تمتع كنند، همانطور كه بار اول آن را بر ايشان 



ع در اند )حكم تمتاند و بطوري كه در روايت سيوطي از سعيد بن مسيب آمده كه گفتهو اما استدالل ديگري كه كرده -4
حج باعث تعطيل شدن بازارهاي مكه است، و مردم مكه نه زراعتي دارند و نه دامي، بهار كار مردم مكه همان موقعي است 

شوند( استدالل درستي نيست، چون اجتهادي است در مقابل نص عالوه بر اينكه خود وارد ميكه حاجيان به مكه و بر آنان 
خداي تعالي در كالم مجيدش نظير اين استدالل را رد نموده، آنجا كه فرمان داده بود: از اين پس مشركين حق ندارند به 

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فاَل يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ يا أَيُّهَا  "مسجد الحرام در آيند، چون مشرك نجس است، و فرموده بود:
چون ممنوعيت « 1» "لِيمٌ حَكِيمٌالْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَ

 مشركين از ورود به

__________________________________________________ 
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مسجد الحرام و قهرا از ورود به مكه معظمه نيز مستلزم كسادي بازار مكه بوده، و مع ذلك آيه شريفه اين محذور خيالي را 
 -4 "مترجم ".كندنياز ميزودي خداي تعالي به فضل خود شما را بي ترسيد بدانيد كه بهفرمايد: اگر از فقر ميرد نموده مي

و اما استدالل ديگري كه كرده و گفتند: تشريع حج تمتع بر اساس ترس بوده )كه به نظر نگارنده منظور ترس از رسول خدا 
ت اين استدالل در رواي ص بوده( و چون امروز رسول خدا ص نيست تا از او بترسيم ديگر جايي براي تمتع در حج نيست، و

الدر المنثور از مسلم از عبد اللَّه بن شقيق آمده كه عثمان در پاسخ علي َ گفت: در آن روزها ما از رسول خدا ص 
ترسيديم، اين بود گفتار عثمان كه نظير آن از ابن زبير هم روايت شده، و روايت به نقل الدر المنثور اين است كه ابن ابي مي

اند كه وقتي به خطبه ايستاد و گفت: ايها الناس به خدا سوگند تمتع به ير و ابن منذر از ابن زبير روايت كردهشيبه و ابن جر
كنيد تمتع وقتي است كه مردي مسلمان احرام حج ببندد ولي رسيدن دشمن يا عمره تا رسيدن حج اين نيست كه شما مي

گذارد حج خود را تمام كند، و ايام حج بگذرد، اينجاست كه عروض كسالت و يا شكستگي استخوان و يا پيشامدي ديگر ن
تواند احرام خود را احرام عمره قرار دهد، و پس از انجام اعمال عمره از احرام در آيد، و تمتع ببرد، تا آنكه سال ديگر حج مي

 «1»را با قرباني خود انجام دهد، اين است تمتع به عمره تا حج )تا آخر حديث(. 

شود، و هم غير خائف را، و در اين استدالل هست اين است كه آيه شريفه مطلق است هم خائف را شامل مياشكالي كه 
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ  "اي كه داللت دارد بر تشريع حكم تمتع جمله:خواننده عزيز توجه فرمود كه جمله

 :است، نه جمله "الْحَرامِ ...

، تا در معناي آن قيد ترس را هم از پيش خود اضافه نموده بگويند: يعني هر كس از "نْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ ...فَمَ "
ترس، حج خود را مبدل به عمره كرد، قرباني كند و معلوم است كه جمله اول ميان اهل مكه و ساير مسلمانان فرق گذاشته، 

 .سلمانان دانسته، و سخني از فرق ميان خائف و غير خائف به ميان نياوردهو حج تمتع را مخصوص ساير م

عالوه بر اينكه تمامي روايات تصريح دارد بر اينكه رسول خدا ص حج خود را بصورت تمتع آورد، و دو احرام بست يكي 
 .براي عمره و ديگري براي حج

ل خدا ص بوده و شامل حال ساير مسلمين نيست )نقل از اند: تمتع مختص به اصحاب رسوو اما اين استدالل كه گفته -6
دو روايت الدر المنثور از ابي ذر(، اگر منظور از آن، همان استدالل عثمان و ابن زبير باشد كه جوابش را داديم، و اگر مراد اين 

 باشد

__________________________________________________ 
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شود، سخني است باطل به دليل اينكه آيه شريفه كه حكم تمتع خاص اصحاب رسول خدا ص است، و شامل ديگران نمي
 .فرمايد: )اين حكم براي هر كسي است كه اهل مسجد الحرام نباشد ...( چه صحابي و چه غير صحابيمطلق است و مي

اصحاب رسول خدا ص و ياران آن جناب بود چرا عمر و عثمان و ابن زبير و ابي  عالوه بر اينكه اگر حكم تمتع مخصوص
 .موسي و معاويه )و به روايتي ابي بكر( آن را ترك كردند با اينكه از صحابه آن جناب بودند

 138 : )ص( را تغيير دهد[ ... صامتثال دستورات رسول اللَّه )ص( واجب است، احكام خدا نسخ ناشدني است و والي حق ندارد احكام خدا و رسول ]

و اما اينكه استدالل كردند، به مساله واليت، و اينكه عمر در نهي از تمتع از حق واليت خودش استفاده كرد، چون  -7
را هم مانند اطاعت اطاعت اولي االمر  «1» "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ":خداي تعالي در آيه شريفه

خدا و رسول واجب كرده استدالل درستي نيست، براي اينكه واليتي كه آيه شريفه آن را حق أولي االمر )هر كه هست( قرار 
شود )چون أولي االمر حق ندارد احكام خدا را زير و رو كند( توضيح اينكه آيات بسيار زيادي داللت داده، شامل اين مورد نمي

اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ  ":اتباَ و پيروي آنچه به رسول خدا ص نازل شده واجب است، مانند آيه شريفهدارد بر اينكه 
 .«9» "رَبِّكُمْ

وَ ال يُحَرِّمُونَ ما  "كند، هم چنان كه آيه شريفه:و معلوم است كه هر حكمي كه رسول خدا ص تشريع كند به اذن خدا مي
و معلوم است كه منظور از «. 3» "ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا "و آيه شريفه:« 0» "سُولُهُحَرَّمَ اللَّهُ وَ رَ

اين است كه هر چه كه رسول شما را بدان امر كرده،  "وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ "عبارت )آنچه رسول برايتان آورده( به قرينه جمله:
م آيه: نامبرده بايد آنچه را كه رسول واجب كرده امتثال كرد، و از هر چه كه نهي كرده منتهي شد، و در نتيجه به حك

وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ  "همچنين از هر حكمي كه كرده و هر قضايي كه رانده، چنان كه در باره حكم فرموده:
 :اي ديگر فرمودهو در آيه« 4» "هُمُ الظَّالِمُونَ

 .«3» "فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ "و در جايي ديگر فرموده:« 3» "فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ "
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رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ مَنْ  وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ "و در مورد قضا فرموده:
 .«1» "يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، فَقَدْ ضَلَّ ضَاللًا مُبِيناً

ختيار در اين آيه قضا و دانيم كه مراد از او ما مي« 9» "وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ "و نيز فرموده:



 .شودتشريع و يا حد اقل اعم از آن و از غير آن است، و شامل آن نيز مي

و قرآن كريم تصريح كرده به اينكه كتابي است نسخ ناشدني، و احكامش به همان حال كه هست تا قيامت خواهد ماند، و 
 .«0» "نْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍوَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِ "فرموده:

شود، پس به حكم اين آيه آنچه كه خدا و رسولش و اين آيه مطلق است، و به اطالقش شامل بطالن به وسيله نسخ نيز مي
 .خواه اولي االمر باشد يا نه اند، پيرويش بر فرد فرد امت واجب است،اند، و هر قضايي كه راندهتشريع كرده

حق اطاعتي كه براي أولي االمر قرار  "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "شود كه جمله:از اينجا روشن مي
توانند احكام خدا را نميدهد، اطاعت در غير احكام است، پس به حكم هر دو آيه، أولي االمر و ساير افراد امت در اينكه مي

تر است، و اصوال أولي االمر كساني هستند كه زير و رو كنند يكسانند. بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر أولي االمر واجب
احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده، باشد در حفظ آن بكوشند پس حق اطاعتي كه براي أولي االمر قرار داده اطاعت 

دهند البته با حفظ و رعايت حكمي كه خدا دستوراتي است كه أولي االمر به منظور صالح و اصالح امت مي اوامر و نواهي و
 .در خصوص آن واقعه و آن دستور دارد

گيرند، مثال با اينكه خوردن و نخوردن فالن غذا برايش حالل است، تصميم هايي كه افراد عادي براي خود ميمانند تصميم
اي دو بار گوشت بخورند(، و يا با اينكه خريد و داند كه مردم هفتهيا نخورد )حاكم نيز گاهي صالح ميگيرد بخورد، و مي

 فروش براي افراد جايز

__________________________________________________ 

ند باز هم خود را صاحب اي قضايي رانده باشرسد بعد از آنكه خدا و رسولش در مسالههيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه را نمي(1)
 "03سوره احزاب آيه  "اختيار بداند و هر كس خدا و رسول او را نافرماني كند به ضاللتي روشن گمراه گشته است.

رسد كه خود را صاحب نمايد، اما ايشان را نميكند، و هر چه بخواهد اختيار ميو پروردگارت هر چه بخواهد خلق مي(2)
 "33آيه  سوره قصص "اختيار بدانند.

اي و اينكه قرآن كتابي است شكست ناپذير، باطل و بطالن در او راه ندارد، نه در عصر نزولش، و نه بعد از آن، نازل شده(3)
 "39سوره فصلت آيه  ".است از ناحيه خداي حكيم ستوده
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يع و شرا داند مردم از بد نكند، )حاكم نيز گاهي صالح ميگيرگيرد اين كار را بكند، و يا تصميم مياست فردي تصميم مي
 .(اعتصاب كنند، و يا آن را توسعه دهند

كند به حاكم شرَ مراجعه كند، و هم جايز است از و يا با اينكه بر فرد فرد جايز است وقتي كسي در ملك او با او نزاَ مي
ه آن داند كاز حقي صرفنظر كند، و گاهي صالح را در اين مي داند كهدفاَ صرفنظر كند، أولي االمر نيز گاهي مصلحت مي

 .را احقاق نمايد

داند، و حكم خدا به حال خود پس در همه اين مثالها فرد عادي و يا أولي االمر صالح خود را در فعلي و يا ترك فعلي مي
 .باقي است

ان را غصب نموده ملكيت ديگران را ابطال كند، هر تواند شراب بنوشد و ربا بخورد، و مال ديگرو هم چنان كه يك فرد نمي
تواند به منظور صالح كار خود احكام خدا را زير و رو كند، چند كه صالح خود را در اينگونه كارها بداند، أولي االمر نيز نمي

غور كشور اسالمي اي اوقات از حدود و ثتواند در پارهچون اين عمل مزاحم با حكم خداي تعالي است، آري أولي االمر مي
دفاَ كند، و در وقت ديگر از دفاَ چشم بپوشد، و در هر دو حال رعايت مصلحت عامه و امت را بكند، و يا دستور اعتصاب 



 .عمومي، و يا انفاق عمومي، و يا دستورات ديگري نظير آن بدهد

صالح شخص خودش و با رعايت حفظ  تواند انجام دهد، و بر حسبو سخن كوتاه آنكه آنچه يك فرد عادي از مسلمانان مي
حكم خداي سبحان آن كار را بكند، و يا در آن چيز تصرف نمايد، ولي امري كه از قبل رسول خدا ص بر امت او واليت 

تواند آن كار را بكند، و در آن چيز تصرف نمايد، تنها فرق ميان يك فرد عادي و يك ولي امر با اينكه هر دو يافته، نيز مي
كند صالح شخص خود را در نظر دارد، و بر حكم خدا تحفظ داشته باشند، اين است كه يك فرد عادي در آنچه ميمامورند 

 .كندكند به صالح حال امت مييك ولي امر آنچه مي

و گرنه اگر جايز بود كه ولي مسلمين در احكام شرعي دست بيندازد، هر جا صالح ديد آن را بردارد، و هر جا صالح ديد كه 
ند آمد چماند، هر ولي امري كه ميكم ديگري وضع و تشريع كند، در اين چهارده قرن يك حكم از احكام ديني باقي نميح

شد، و اصوال ديگر معنا نداشت بفرمايند احكام الهي تا روز قيامت باقي داشت، و فاتحه اسالم خوانده ميتا از احكام را بر مي
 .است

اي بگويد: گوئيم: چه فرق است بين اينكه گويندهتمتع كه مورد بحث بود تطبيق داده مي حال آنچه را گفته شد با مساله
سازد شخص ناسك بايد اين تمتع سازد، و چون نميمندي از طيبات زندگي با هيات عبادات و نسك نميحكم تمتع و بهره
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كنند به گيري با وضع دنياي فعلي سازگار نيست، چون دنياي متمدن امروز همه حكم ميودن بردهگوينده بگويد مباح ب
گيري كه از احكام اسالم است برداشته شود، و يا اينكه بگويد اجراي احكام حريت عموم افراد بشر، پس بايد حكم اباحه برده

تواند آن را هضم كند، و قوانين جاريه بين المللي هم آن نمي خورد، و اما امروز بشر متمدنحدود به درد چهارده قرن قبل مي
 .كند، پس بايد تعطيل شودرا قبول نمي

حاق گويد: اسشود مانند روايت الدر المنثور كه مياي روايات وارده در همين باب فهميده مياين بياني كه ما كرديم از پاره
اند كه عمر بن خطاب تصميم گرفت مردم را از متعه حج منع كند، ابي آوردهبن راعويه در مسند خود، و احمد از حسن روايت 

بن كعب برخاست، و گفت تو اين اختيار را نداري، چون متعه حج حكمي است كه قرآن بر آن نازل شده، و ما خود با رسول 
 «1»خدا ص عمره تمتع به جاي آورديم، عمر چون اين بشنيد از تصميم خود تنزل كرد. 

__________________________________________________ 
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 اشاره

( وَ إِذا تَوَلَّي سَعي فِي 933قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ )وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلي ما فِي 
( وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ 934الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الْفَسادَ )

 (933( وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ )933وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ )جَهَنَّمُ 

 342ترجمه آيات ... ص : 



را گواه  داآورند و خكنند تو را به شگفت مياي از مردم، منافق و سالوسند كه وقتي سخن از دين و صالح و اصالح ميو پاره
ترين دشمنان دين و حقند گويند مطابق آن چيزي است كه در دل دارند و حال آنكه سرسختگيرند كه آنچه ميمي

(204). 

رسند( با تمام نيرو در گستردن فساد در زمين و يا وقتي به واليت و رياستي مي) گردندبه شهادت اينكه( وقتي بر مي)
 .(934دارد )اندازند با اينكه خدا فساد را دوست نمييكوشند و به مال و جانها دست ممي

 شوند كه گناه در دلشان ايجاد كرده وشود از خدا بترس دستخوش آن غروري ميو وقتي به ايشان گفته مي
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 .(933تنها درمان دردشان جهنم است كه بد قرارگاهي است )

 (933فروشند و خدا نسبت به بندگان رؤوف است )هاي خدا ميبرابر خوشنودي و بعضي ديگرند كه جان خود را در

 343بيان آيات ... ص : 

 343تقسيم مردم از نظر صفات و ذكر احوال و خصائص منافق[ ... ص : ]

يعني  قبلي كند، هم چنان كه آياتاين آيات مشتمل بر تقسيمي ديگر است يعني مردم را از حيث نتايج صفاتشان تقسيم مي
، و يا كرد، كه يا طالب دنيايندبه بعد مردم را از حيث اصل صفاتشان تقسيم مي "فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا ... "از آيه:

طلبي كه در اولي نفاق و در دومي خلوص در ايمان است طالب آخرت، و آيات مورد بحث از حيث نتيجه دنياطلبي و عقبي
 .تناسب اين آيات با مساله حج تمتع بر كسي پوشيده نيست كند، وتقسيم مي

 "... وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا "

متعلق است به جمله: )يعجبك( و معناي مجموَ آيه  "فِي الْحَياةِ الدُّنْيا "كلمه اعجاب به معناي خرسند كردن است، و جمله:
رسندي و مسرت در دنيا از اين جهت كه دنياست و نوعي زندگي است منشاش ظاهربيني و حكم كردن بر شود: )خچنين مي

طبق ظاهر است، و اما باطن و سريره در زير پرده و پشت حجاب نهان است، انسان تا زماني كه بستگي و تعلق به حيات 
كه از طريق تفكر در آثار مختصري از امر باطن را كشف تواند حقايق پشت پرده را ببيند و درك كند، مگر ايندنيا دارد، نمي

، و معناي مجموَ كالم اين است كه "وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلي ما فِي قَلْبِهِ ... "كند و بهمين مناسبت است كه دنبالش فرموده:
كنند، ب حق را رعايت ميپرستند، جانكنند كه افرادي حقگويند، طوري وانمود ميبعضي از مردمند كه وقتي با تو سخن مي

ترين مردم نسبت به حقند، و خواهند، در حالي كه دشمنو به صالح خلق عنايت دارند، و پيشرفت دين و امت را مي
 .دشمنيشان با حق از هر دشمن ديگر شديدتر است

 .د( است، لد، و لدود، هر دو به معناي شدت خصومت است -د -و كلمه )الد( أفعل تفضيل از ماده )ل

 .و كلمه خصام جمع خصم است، مانند صعب كه جمعش صعاب و كعب كه جمعش كعاب است

 .باشداند: خصام مصدر است: و جمله ألد الخصام به معناي اشد خصومة ميبعضي هم گفته

 "... وَ إِذا تَوَلَّي سَعي فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها "

 133، ص: 9تملك آن است، و مؤيد اين معنا ترجمه الميزان، ج كلمه تولي به معناي داراي واليت و سلطنت شدن و

ه فهماند عزتي ككند در آيه بعدي است، كه ميشود كه گناه در دل ايجاد ميگرفتار غروري مي "أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ "جمله
 .ار كرده استدچارش شده به خاطر گناهاني بوده كه مرتكب شده، و قلب مخالف با زبانش را، بيم



و سعي به معناي عمل و هم به معناي سرعت در راه رفتن است، در نتيجه معناي آيه چنين است، كه اين منافق شديد 
ن كند فساد را در زمين بگستراند و ممكالخصومه وقتي دستش برسد، و داراي قدرتي شود و رياستي به دست آرد، سعي مي

شود، وبرو شدن، و گفتگو كردن باشد و معنا چنين باشد كه چون از نزد تو بيرون ميتولي( به معناي اعراض از ر)است كلمه 
گفت در اين زد، و ميشود كه در حضور تو داشت، در حضور تو دم از صالح و اصالح و خير ميوضعش غير آن وضعي مي

 .كندشود در راه فساد و افساد سعي ميراه سعي خواهد كرد، ولي چون بيرون مي

خواهد جمله قبلي يعني فساد در زمين را بيان كند، و آيد كه مياز ظاهر اين عبارت بر مي "يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَوَ  "
بفرمايد فساد و افسادش به اين است كه حرث و نسل را نابود كند، و اگر نابود كردن حرث و نسل را بيان فساد قرار داده 

نكند  ميرد، و اگر توليد مثلي در بقاي حياتش به غذا و توليد مثل است اگر غذا نخورد ميبراي اين است كه قوام نوَ انسان
شود، و انسان در تامين غذايش به حرث يعني زراعت نيازمند است چون غذاي او يا حيواني است و يا نباتي، نسلش قطع مي

ت باشد اصل در زندگي بشر است، و بدين و حيوان هم در زندگي و نموش به نبات نيازمند است پس حرث كه همان نبا
جهت فساد در زمين را با اهالك حرث و نسل بيان كرد، پس معناي اين آيه اين شد: كه او از راه نابود كردن حرث و نسل 

 .كوشدانگيزد، و در نابودي انسان ميدر زمين فساد مي

ها اي از فسادشود نيست چون پارهو آنچه در گردش زمان فاسد ميمراد از فساد، فساد تكويني  "وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الْفَسادَ "
، آيدهست كه دست كسي در آن دخالت ندارد عالم عالم كون و فساد، و نشاه تنازَ در بقا است، هيچ موجودي پديد نمي

ون اني بميرند و اين كشود، مگر بعد از آنكه جاندارشود، و هيچ جانداري متحقق نميمگر بعد از آنكه موجودي ديگر تباه مي
و فساد و حيات و موت در اين موجودات طبيعي، و در اين نشاه طبيعت زنجيروار و از پشت سرهم قرار دارند، و اين مستند به 

 .خود خداي تعالي است، و حاشا بر خدا كه چيزي را كه خودش مقدر فرموده مبغوض بدارد

 134، ص: 9ني آن فسادي كه دست بشر پديد ترجمه الميزان، جبلكه مراد از اين فساد، فسادهاي تشريعي است، يع

آورد، آري خداي عز و جل آنچه از دين كه تشريع كرد به منظور اصالح اعمال بندگان بوده، تا با عمل صالح روزمره و مي
عه انسانيت و جام تمرين مستمر، ملكات فاضله را در نفوس آنان پديد آورد، و اختالفشان را اصالح كند، و در نتيجه حال

شود، كه به زودي بشريت حالي معتدل شود، در اين هنگام است كه زندگيشان هم در دنيا و هم در آخرت عين سعادت مي
 .بيانش خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالي "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً "در تفسير آيه

وي كند، به نحمخالف است، وقتي در زمين سعي به فساد ميو آن كسي كه در آيه اول فرمود ظاهر قولش با باطن قلبش 
دهد كه ظاهرش اصالح باشد، يعني كلمات را از جاي خود تحريف كند كه ظاهر آن فساد باشد، بلكه به شكلي انجام مينمي
ساد نجر به فكند، تصرفي كه مدهد، و در تعاليم ديني دخل و تصرف ميكند، و حكم خدا را از آنچه كه هست تغيير ميمي

اخالق و اختالف كلمه شود، و معلوم است كه در فساد اخالق و اختالف كلمه مرگ دين و فناي انسانيت و فساد دنيا حتمي 
 .است

آنچه كه در اين آيات آمده، مورد تصديق تاريخ قرار گرفته، چون مرداني در امت اسالم آمدند، و بر دوش اين امت سوار 
تصرفاتي كردند كه نتيجه مستقيمش و بال براي دين، و انحطاط براي مسلمين، و اختالف در امت شده، در امر دين و دنيا 

بود و كار دين را به جايي كشانيد كه بازيچه دست هر بازيگر شد، و انسانيت امت لقمه، هر چپاولگر گرديد، و نتيجه اين 
نيا به خاطر هالك انسانيت و بهمين جهت است كه سعي و خودكامگيها فساد زمين شد، اوال بخاطر نابود شدن دين، و ثا

بينيم در بعضي از روايات هالكت حرث و نسل به هالكت دين و انسانيت تفسير شده كه ان شاء اللَّه رواياتش خواهد مي
 .آمد



 "مفاد كلمه عزت معروف است و معناي كلمه "سَ الْمِهادُوَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْ "
معناي آيه اين است:  "العزة "آيد كه كلمه )باالثم( متعلق است بهفرش و هر گستردني است، و از ظاهر كالم بر مي "مهاد

كرده، و  اق كسبكند كه از خدا بترس، در اثر آن عزتي كه با اثم و نفشود و كسي نصيحتش مياو وقتي مامور به تقوا مي
 .شوددل خود را بيمار ساخته، دچار نخوت و غرور مي

كه در تحت تاثير هيچ عاملي از بين نرود( تنها از ناحيه خداي سبحان است، هم چنان كه )بي خبر از اينكه عزت مطلق 
 :و نيز فرموده« 1» "تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ، وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ "فرموده:

__________________________________________________ 

 "93سوره آل عمران، آيه  "كني.دهي، و هر كه راي بخواهي ذليل ميتو هر كه راي بخواهي عزت مي(1)

 133، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .«9» "الْعِزَّةَ، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ "و نيز فرموده:« 1» "وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ "

اه اي بدهد، و باعث گندهد به بندهو حاشا بر خداي تعالي اينكه چيزي را كه مخصوص خود او است، و تنها او به بندگان مي
، بلكه غروري شود عزت مورد بحث در اين آيه عزت خدايي نيست، بلكه اصال عزت نيستو شر او گردد، پس معلوم مي

 .پندارنداست كه اشخاص جاهل و ظاهر بين آن را عزت مي

 (... شود كه جمله )باالثم( متعلق به جمله: )أخذتهو از اينجا اين معنا روشن مي

ا را قوكند كه امر به تنيست، تا در نتيجه حرف )با( در آن باء تعديه، و معنا چنين باشد: )عزت او را وادار به گناه و به اين مي
به عكس العملي ناخوشايند پاسخ دهد( و يا باء سببيت و معنا چنين باشد: )عزت و مناعت، به سبب اثم و گناه در او پيدا شد 

 .(كه مرتكب گرديد

چرا با تعديه و سببيت نيست؟ براي اينكه مستلزم آن است كه در اين دو صورت خداي تعالي حالت نفساني آن مغرور را 
و عزت بودن اين رذيله را امضاء فرموده باشد، در حالي كه گفتيم: اين حالت دروني كه مورد بحث است،  عزت دانسته باشد،

بدانيم، همانطور كه دانستيم، ديگر اين اشكال وارد  "العزة "باالثم( را متعلق به)عزت حقيقي نيست، و اما اگر كلمه 
 .ثم شمرده استشود، چون آن حالت دروني را عزت ندانسته، بلكه عزت بانمي

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَ التَ حِينَ  "و اما اينكه در سوره ص آيه دوم فرموده:
 .«0» "مَناصٍ

ا عزت ناميده، و عزت بودن آن را امضا گذاري و امضا نيست، و در اين آيه حالت كفر و طغيان كفار راين تعبير از باب نام
ختم نموده تا بفهماند عزت نامبرده عزتي صوري و  (نفرموده، چون كلمه عزت را نكره آورده، و آيه را با جمله: )كَمْ أَهْلَكْنا

 .ناپايدار بوده، نه عزت اصلي كه به هيچ وجه از بين رفتني نيست

 346... ص : اي ديگر از مردم )در مقابل منافق([ دسته]

 "... وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ "

 (فرمود: )وَ مِنَ النَّاسِاين آيه در مقابل آيه اول از آيات مورد بحث است، كه آنجا هم مي

__________________________________________________ 

 "33سوره منافقون آيه  "است.عزت مخصوص خدا و رسول و مؤمنين (1)

 .اش از خداستكنند؟ با اينكه عزت همهخواهند، و جستجو ميچگونه عزت را از پيش خود مي(2)



 "103سوره نساء آيه  "

بلكه آنها كه كافر شدند در عزت و شقاق و دشمني هستند، و ما چه بسا از امتهاي قبل از ايشان را هالك كرديم و در (3)
 .د برآوردند، ولي ديگر هنگام فرياد نبود، و فرصت فراري نمانده بودحين هالكت فريا

 "9سوره ص آيه  "

 133، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 "شود كه وصف در اين جمله نيز در مقابل وصف آن جمله است يعني همانطور كه مراد از جمله:، و از اين مقابله فهميده مي
اين معنا است كه در آن عصر و آن ايام مردي وجود داشته كه به گناهان خود افتخار  بيان "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ

زده، در حالي كه در دل نقشه دشمني آمده، و به ظاهر دم از صالح ميفروخته، و از خودش خوشش ميكرده، و عزت ميمي
 .شدهنميكشيده، مردي بوده كه از رفتارش چيزي جز فساد و هالك عايد دين و انسانيت مي

شود در آن روز مردي وجود داشته كه جز به پروردگار ، نيز فهميده مي"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ... "همچنين از جمله:
كرده، مردي بوده كه رفتارش امر دين و باليده، و جز به دست آوردن رضاي خداي تعالي هيچ هدفي را دنبال نميخود نمي

شده، و بشر از بركات اسالم برخوردار شده، و عيش انسانها پاكيزه ميكرده، و به وسيله او حق احقاق مييدنيا را اصالح م
 .شدمي

فٌ وَ اللَّهُ رَؤُ "شود كه چرا در ذيل آيه فرموده:گردد، و معلوم ميبا اين بيان ارتباط ذيل آيه با صدر آن به خوبي روشن مي
؟ چون وجود چنين فردي در ميان انسانها خود رأفتي است از خداي سبحان به "رؤوف استبِالْعِبادِ، خدا نسبت به بندگان 

ند، جو وجود نداشتبندگانش آري اگر مرداني داراي اين صفات بين مردم و در مقابل آن دسته ديگر از مردان منافق و مفسده
 .تگرفشد، و در بناي صالح رشاد سنگي روي سنگ قرار نمياركان دين منهدم مي

ها از بين برده، و افساد دشمنان دين را به وسيله اصالح اوليااش ها را به وسيله اين حقاما خداي تعالي همواره آن باطل
اتٌ ووَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَ "كند، هم چنان كه خودش فرموده:تالفي و تدارك مي

 .«9»، و نيز فرموده: )فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ( «1» "وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً

و  واي ديگري بر سر ندارند،اي از افراد است كه جز خودپرستي هكند، از ناحيه عدهپس فسادي كه در دين و دنيا راه پيدا مي
كنند جز باصالح و اصالح آن دسته ديگر كه خود را به خداي سبحان فروخته اين فساد و شكافي كه اينان در دين ايجاد مي

گرايند، و خداي تعالي اين معامله شود، و زمين و زمينيان به صالح نميانديشند پر نميو در دل جز به پروردگار خود نمي
 :د را در آيه شريفهسودمند خو

__________________________________________________ 

جاي  اي بهكرد، هر آينه نه صومعهو اگر نبود كه خداي تعالي شر بعضي از مردم راي به وسيله بعضي ديگر دفع مي(1)
 "33 سوره حج آيه "شود.ماند و نه كليسا و نه مساجدي كه نام خدا در آنها زياد برده ميمي

سوره  ".ورزندايم، كه هرگز به آن كفر نمياگر اينان به اسالم كفر بورزند باكي نيست چون ما مردمي راي برانگيخته(2)
 "32انعام آيه 

 133، ص: 9ترجمه الميزان، ج

ي يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ، وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِإِنَّ اللَّهَ اشْتَري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ،  "
و اين موضوَ در آيات ديگري « 1» "تُمْ بِهِالتَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ، وَ مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْ

 .نيز خاطرنشان گرديده است



 348بحث روايتي ])شامل رواياتي در باره شان نزول آيات ياد شده([ ... ص : 

 "... وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ "روايت آورده در تفسير آيه "سدي "در الدر المنثور از

نازل شد، كه وي در مدينه به خدمت رسول خدا ص گفته است: اين آيه در باره أخنس بن شريق ثقفي، هم پيمان بني زهره 
داند كه من در دعويم راستگويم، رسول خدا ص خوشش آمد، و ام تا اسالم بياورم، و خدا ميرسيد، و عرضه داشت: آمده

 ."وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلي ما فِي قَلْبِهِ "بهمين جهت خداي تعالي فرمود:

به زراعتي از مسلمانان و شتراني از ايشان برخورد زراعت را آتش زد، و شتران را أخنس از حضور رسول خدا ص بيرون شد و 
 .«9» "وَ إِذا تَوَلَّي سَعي فِي الْأَرْضِ ... ":پي كرد، و بدين جهت خداي سبحان فرمود

چيزهايي را  گانه در باره همه رياكاران نازل شده، كه در ظاهرو در مجمع از ابن عباس نقل كرده كه گفت: اين آيات سه
 «0»كنند كه خالف باطنشان است و صاحب مجمع اضافه كرده كه اين معنا از امام صادق َ روايت شده. اظهار مي

 .مؤلف: و ليكن اين روايت با ظاهر آيات منطبق نيست

 .و در بعضي از روايات ائمه اهل بيت َ آمده: كه آيات نازله در باره دشمنان ايشان نازل شده است

 :مع از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل جملهو در مج

__________________________________________________ 

خداوند از مؤمنين جان و مالشان راي خريده در مقابل اينكه بهشت از آن آنان باشد، و اين مؤمنين در راه خدا جهاد (1)
اي است كه هم در تورات آمده، و كه وفاي به آن حق است، و عدهاي است شوند، و اين وعدهكشند و كشته ميكنند ميمي

هم در انجيل، و هم در قرآن و چه كسي باوفاتر به عهد است از خدا، پس شما مؤمنين راي بشارت باد به اين فروشي كه 
 [...] "119سوره توبه آيه  "خريدارتان در آن خداست.

 903ص  1الدر المنثور ج (2)

 033ص  9مجمع البيان ج (3)

 132، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 «1»فرموده: مراد از حرث در اينجا دين، و مراد از نسل انسان است.  "وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ "

بيان اين روايت گذشت و اين نيز روايت شده كه مراد از حرث ذريه و زراعت هر دو است، و به هر حال مساله تطبيق  :مؤلف
 «9»ق امري است آسان. آيه بر مصدا

، فرموده: اين جمله "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ... "و در امالي شيخ از علي بن الحسين َ روايت آمده كه در ذيل جمله:
 «0»در باره علي َ نازل شده، كه در شب هجرت در بستر رسول خدا ص خوابيد. 

كه آيه نامبرده در باره شب فراش نازل شده، كه تفسير برهان به پنج طريق مؤلف: روايات از طرق شيعه و سني بسيار آمده 
 «3»آن را از ثعلبي و ديگران نقل كرده است. 

خواستم از مكه به سوي رسول خدا ص و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از صهيب روايت كرده كه گفت: وقتي مي
خواهي كوچ كه به شهر ما آمدي دست خالي بودي، و حال كه مي هجرت كنم قريش به من گفتند اي صهيب تو آن روز

گذاريم آنها را با خود ببري، من به ايشان گفتم: بري و اين به خدا سوگند ممكن نيست، و هرگز نميكني اموالت را هم مي
 داريد؟آيا اگر اموالم را به شما واگذار كنم دست از من بر مي

به طرفشان پرتاب كردم و آزاد شدم، و از مكه بيرون آمده به مدينه رسيدم، اين خبر به رسول گفتند: بله به ناچار اموالم را 



 «4»اش سود برد. خدا ص رسيد، دو بار، فرمود: صهيب در معامله

 "..رِي .وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْ "مؤلف: در المنثور اين قصه را به چند طريق ديگر روايت كرده، كه در بعضي از آنها آمده: آيه
نيز در اين قصه نازل شده، و در بعضي ديگر آمده آيه نامبرده در باره ابي ذر و صهيب نازل شده كه هر دو جان خود را با 

د، )بلكه سازمال خود خريدند، ولي ما در سابق هم گفتيم كه آيه شريفه با اين احتمال كه شراء به معناي خريدن باشد نمي
ي خريدن است و هم فروختن. در آيه شريفه به معناي فروختن است، و تنها با معامله علي َ در شراء كه در لغت هم به معنا

 .(ليلة المبيت قابل انطباق است

و در مجمع روايتي از علي َ نقل كرده كه فرمود: مراد از اين آيه كسي است كه به خاطر امر به معروف و نهي از منكر 
 «3»كشته شود. 

 .آيه شريفه است پس منافات ندارد كه شان نزول خاصي داشته باشدمؤلف: اين بيان عموم 

__________________________________________________ 

 033ص  9مجمع البيان ج (1)

 033ص  9مجمع البيان ج (2)

 طبع قديم 134امالي شيخ طوسي ص (3)

 933، 933ص  1تفسير برهان ج (4)

 902ص  1الدر المنثور ج (5)

 031ص  9البيان ج  مجمع(6)

 143، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 311[ ... ص : 231تا  218(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ فَإِنْ زَلَلْتُمْ  (933مُبِينٌ )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ 
( هَلْ يَنْظُرُونَ إاِلَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَالئِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ إِلَي 932الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )

 (913اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ )

 311. ص : ترجمه آيات ..

ايد بدون هيچ اختالفي همگي تسليم خدا شويد و زنهار گامهاي شيطان را پيروي مكنيد كه او اي كساني كه ايمان آورده
 .(933براي شما دشمني آشكار است )

 هپس اگر بعد از اين همه آيات روشن كه برايتان آمد داخل در سلم نگرديد و باز هم پيروي گامهاي شيطان كنيد بدانيد ك
 .(932راند )خدا غالبي شكست ناپذير و حكيمي است كه هر حكمي در باره شما براند به مقتضاي حكمت مي

راستي حرف حسابي اينان چيست( آيا انتظار اين را دارند كه خدا و مالئكه بر ابرها سوار شده نزد آنان بيايند )يعني عذاب )
ه خداي ها معين شده و بازگشت امور همه بكسره شود؟ با اينكه سرنوشتخدا به وسيله ابرهاي ويرانگر بيايد( و تكليفشان ي



 (913تعالي است )
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 313بيان آيات ... ص : 

 اشاره

هفت آيه كامل است، كه راه تحفظ و نگهداري  "أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ "اين آيات يعني از جمله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تا جمله:
كند، و آن اين است كه مسلمانان داخل در سلم شوند، و تنها آن سخناني كه قرآن وحدت ديني در جامعه انساني را بيان مي

دو  رود، و سعادته بگويند، و آن طريقه عملي را كه قرآن نشان داده پيش گيرند، كه وحدت ديني از بين نميتجويز كرد
رود، مگر به خاطر خارج شدن از سلم، و تصرف در آيات بندد، و هالكت به سراغ هيچ قومي نميسراي انسانها رخت برنمي

هاي گذشته ديگر ديده شد، و به زودي نظير آن هم در اين امت خدا، و جابجا كردن آنها، كه در امت بني اسرائيل و امت
 ."أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ":جريان خواهد يافت. ولي خداي تعالي اين امت را وعده نصرت داده و فرموده

همگي(  -سه به يك معنا است: و كلمه )كافه كلمات سلم و اسالم و تسليم هر "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً "
 اند همگي داخل در سلم شوند پسكند و چون خطاب به مؤمنين بود و مؤمنين مامور شدهمانند كلمه جميعا تاكيد را افاده مي

 در نتيجه امر در آيه مربوط به همگي و به يك يك افراد جامعه است، هم بر يك يك افراد واجب است و هم بر جميع كه
 .در دين خدا چون و چرا نكنند، و تسليم امر خدا و رسول او گردند

و نيز از آنجايي كه خطاب به خصوص مؤمنين شده، آن سلمي هم كه به سويش دعوت كرده به معناي تسليم در برابر خدا و 
جب است. و هم رسول شدن است، و امري است متعلق به مجموَ امت. و به فرد فرد آنان، پس هم بر يك يك مؤمنين وا

 .بر مجموَ آنان

 313كه از آن زنهار داده شده است[ ... ص :  "هاي شيطانگام "كه بدان امر شده و مراد از "سلم "معناي]

اند عبارت شد از تسليم شدن براي خدا، بعد از ايمان به او. پس بر مؤمنين واجب است امر را پس سلمي كه بدان دعوت شده
اند خود صالح ديد و استبداد برأي قائل نباشند و به غير آن طريقي كه خدا و رسول بيان كرده تسليم خدا كنند، و براي

طريقي ديگر اتخاذ ننمايند، كه هيچ قومي هالك نشد مگر به خاطر همين كه راه خدا را رها كرده، راه هواي نفس را 
يات و سعادت جدي و حقيقي از هيچ قومي سلب نشد پيمودند، راهي كه هيچ دليلي از ناحيه خدا بر آن نداشتند، و نيز حق ح

 .مگر به خاطر اينكه در اثر پيروي هواي نفس ايجاد اختالف كردند

هاي او به باطل نيست، بلكه منظور گردد كه مراد از پيروي خطوات شيطان، پيروي او در تمامي دعوتاز اينجا روشن مي
 پيروي او است در دعوتهايي كه به عنوان دين 
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انهاي گذارد، و انسپيچد، و نام دين بر آن ميكند، و باطلي را كه اجنبي از دين است زينت داده و در لفافه زيباي دين ميمي
پذيرند، و عالمت شيطاني بودن آن اين است كه خدا و رسول در ضمن تعاليم ديني خود جاهل هم بدون دليل آن را مي

 .رده باشندنامي از آن نب

شود، كه خطوات شيطان تنها آن گامهايي از شيطان است، و از خصوصيات سياق كالم و قيود آن اين معنا نيز استفاده مي



كه طريقه او همان طريقه ايمان  -كه در طريقه و روش پيروي شود. و اگر فرض كنيم كه اين پيروي كننده مؤمن باشد
يطاني در ايمان است، و وقتي بر هر مؤمني دخول در سلم واجب باشد، قهرا هر است ال جرم طريقه چنين مؤمني طريقه ش

 .طريقي كه بدون سلم طي كند خطوات شيطان و پيروي از آن پيروي از خطوات شيطان خواهد بود

بِينٌ تَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُيا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَاللًا طَيِّباً، وَ ال تَ "پس اين آيه شريفه نظير آيه:
 .خواهد بود« 1» "إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ، وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ

 "الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ  "و نيز نظير آيه:
«9». 

يات و باشد و فرق ميان اين آمي« 0» "كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ: إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ "و باز نظير آيه:
آيه مورد بحث اين است كه در آيه مورد بحث به خاطر كلمه )كافه( دعوت متوجه به جماعت شده، و در آيات نامبرده اين 

وَ أَنَّ هذا  "و آيه:« 3» "وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا "خصوصيت، نيست پس آيه مورد بحث در معناي آيه:
است، كه خطاب متوجه جامعه اسالم و مجموعه « 4» "قِيماً، فَاتَّبِعُوهُ، وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِصِراطِي مُسْتَ

 .افراد شده

__________________________________________________ 

يطان را پيروي مكنيد كه او براي شما دشمني هان اي مردم از آنچه در زمين حالل و طيب است بخوريد، و گامهاي ش(1)
دهد كه به خدا چيزهايي را نسبت دهيد كه علمي خواند و به اين دستور مياست آشكار، او تنها شما را به بدي و فحشا مي

 "133سوره بقره آيه  "بدان نداريد، )به تفسير اين آيه مراجعه شود.

ن را پيروي مكنيد، و هر كس گامهاي شيطان را پيروي كند بداند كه ايد گامهاي شيطااي كساني كه ايمان آورده(2)
 "91سوره نور آيه  "كند.شيطان به فحشا و منكر امر مي

نعام سوره ا "از آنچه خدا روزيتان كرده بخوريد و گامهاي شيطان را پيروي مكنيد كه او براي شما دشمني است آشكار.(3)
 "139آيه 

 130سوره آل عمران آيه (4)

 140سوره انعام آيه  (5)

 140، ص: 9ترجمه الميزان، ج

كند شود كه اسالم تمامي احكام و معارفي را كه مورد حاجت بشر است و صالح مردم را تامين ميو از آيه شريفه استفاده مي
 .تكفل كرده است

ل( است و زلت به معناي لغزش و اشتباه است، و  -ل -)ز از ماده (كلمه )زللتم "فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ "
معناي آيه اين است كه حال كه دستور داديم همگي داخل در سلم شويد، اگر نشديد و به خطا رفتيد، با اينكه زلت همان 

خورد، و پس بدانيد كه خدا عزيز و مقتدري است كه در كارش از هيچ كس شكست نمي -پيروي خطوات شيطان بود
كند بر طبق حكمت است، شود، آنچه حكم ميراند هرگز از حكمت خارج نمييمي است كه در قضايي كه در باره شما ميحك

 "كند بدون اينكه كسي بتواند از اجراي آن جلوگيري كند.و بعد از آنكه حكم كرد خودش هم ضامن اجراي آن است اجرا مي
كلمه )ظلل( جمع )ظلة( است كه به معناي سايبان است، و  "هُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَالئِكَةُهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّ

ظاهر آيه اين است كه كلمه )مالئكه( عطف باشد بر كلمه )اللَّه( و در اين آيه شريفه التفاتي از خطاب )فَإِنْ زَلَلْتُمْ( به غيبت 
تازه خطاب را متوجه رسول خدا كرده، تا بفهماند از سخن گفتن با آنان اعراض دارد، چون حال  )هَلْ يَنْظُرُونَ( به كار رفته، و



ايم، عذابي كه مطابق پيروي خطوات شيطان آنان حال كساني است كه منتظر آمدن عذابي هستند كه ما قضايش را رانده
 .ستگي بوجود آوردنداند، و در بين خود اختالف و چند دباشد كه آنان براي خود اختيار كرده

خالصه منتظرند كه عذاب خدا در ابرهايي سياه بر آنان سايه افكند، و خدا قضاي خود را از مسيري كه خود آنان احتمالش را 
ه كنند خدا اعتنايي به شان آنان دارد، و از اينكدهند به كرسي بنشاند، و يا بگو حالشان حال كسي است كه گمان ميهم نمي

و با اينكه بازگشت همه امور به خدا است، ديگر از حكم و قضاي خدا  "وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ "كند،وا ميهالك شوند پر
 .هيچ مقري ندارند

اش را داده، و فرموده تهديد و وعيدي باشد كه در آيه قبلي وعده "... هَلْ يَنْظُرُونَ "كند به اينكه جمله:پس سياق حكم مي
 ."لَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌفَاعْ ":بود

 313خداوند متصف به صفات اجسام نيست و ظواهر برخي آيات بايد به وسيله آيات محكمه قرآني معنا بشود[ ... ص : ]

اين را هم بايد دانست كه از ضروريات كتاب و سنت است كه خداي سبحان متصف به صفت اجسام نيست، و با اوصاف 
لَيْسَ كَمِثْلِهِ  "گردد، هم چنان كه فرموده:كه مستلزم حدوث و فقر و حاجت و نقص است متصف نمي ممكنات اوصافي

 :و نيز فرموده «1» "ءٌشَيْ

__________________________________________________ 

 [...] "11سوره شوري آيه  "هيچ چيز چون او نيست.(1)
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و آياتي ديگر نظير اينها، آيات محكمي كه متشابهات « 9» "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "و نيز فرموده:« 1» "هُ هُوَ الْغَنِيُّوَ اللَّ "
 .شودقرآن به وسيله آن آيات معنا مي

ن متضم پس هر چه از ظاهر آيات قرآن بر خالف اين آيات محكمه ديده شود مثال صفات و افعالي را به خدا نسبت دهد، كه
حدوث است، بايد به وسيله آيات محكم قرآن معنا شود، و معنايي از آنها گرفت كه با صفات عليا و اسماي حسناي خداي 

 .تبارك و تعالي منافات نداشته باشد

 وَ رَبُّكَ وَ جاءَ "گوئيم: در قرآن هر جا نسبت آمدن و يا آوردن به خدا داد، مثال فرمود:حال كه اين قاعده كلي را دانستي، مي
 .«3» "فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا "و يا فرمود: «3» "الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

در همه اينها معنايي منظور است كه با ساحت قدس خداي تعالي و تقدس « 4» "فَأَتَي اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ "و يا فرمود:
احاطه و امثال آن، و لو اينكه بگوئيم از باب مجاز اينگونه تعبيرات شده است و بنا بر اين پس مراد از منافات ندارد، مانند 

 .آوردن يا آمدن خدا در آيه مورد بحث همان احاطه به مردم براي راندن قضا در حق ايشان است

بتي از نسبتها و يا فعلي از افعال را از خواهد نسبينيم كه وقتي ميعالوه بر اينكه ما در مواردي از كالم خداي تعالي مي
دهد، و گاهي به امر خود نسبت استقالل اسباب و وسائط سلب كند، گاهي آن نسبت و يا عمل را به خودش نسبت مي

 :فرمايددهد، مثال يك جا ميمي

 :فرمايدو جايي ديگر مي« 3» "تِيَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْ "فرمايد:و يك جا مي« 3» "اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ "

 .«3» "تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا "

 دهد، و يك بار به مالئكه،و خالصه مساله جان گرفتن را يك بار به خودش نسبت مي

__________________________________________________ 



 "14سوره فاطر آيه  "تنها غني بالذات خداست.(1)

 "39سوره زمر آيه  "خداست.يگانه آفريننده هر چيز (2)

 "99سوره فجر آيه (3)

 "9سوره حشر آيه  "دادند به سويشان آمد.خداوند از جايي كه خود آنان احتمالش را هم نمي(4)

 "93سوره نحل آيه  "خدا بنيان آنان را از ريشه بياورد.(5)

 "39سوره زمر آيه  "گيرد.خدا جانها را مي(6)

 "11سوره سجده آيه  "گيرد.جان شما را ملك الموت مي(7)

 "31سوره انعام آيه  "جان او را رسوالن ما گرفتند.(8)
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و نيز « 9» "إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ "فرمايد:و نيز يك جا مي« 1» "بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ "فرمايد:آن گاه در باره مالئكه مي
 .«0» "أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ فَإِذا جاءَ ":فرمايدمي

 ."... أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ "هم چنان كه در باره آوردن عذاب در آيات مورد بحث فرموده:

 "كَو در جايي ديگر فرموده:َلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّ

«4». 

شود كه ما هر جا كه اموري به خدا نسبت داده شده كه با كبريايي خدا سازگار نيست بتوانيم كلمه )امر( و اين خود باعث مي
را تقدير گرفته، بگوئيم: منظور امر خدا است، نه خود خدا، مانند عبارت )جاءَ رَبُّكَ(، و عبارت )و ياتيهم اللَّه(، و بگوئيم منظور 

 .ربك( و )ياتيهم امر اللَّه( است )جاء امر

 311دهد[ ... ص : توجيهي لطيف تر و دقيق تر از ظواهري كه افعال حدوثي را به خداوند نسبت مي]

ولي تدبر  انددهد، و همه مفسرين نيز آن را پذيرفتهها دست مياين است آن توجيهي كه بحث ساده پيرامون اينگونه نسبت
 .دهدتر از اين دست ميي لطيفدر كالم خداي تعالي معناي

« 3» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديأَعْطي كُلَّ شَيْ "و آيه:« 3» "الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ "و آيه:« 4» "وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ "توضيح اينكه امثال آيه:
خودش واجد آن است، و آنچه را دهد كند كه خداي تعالي آنچه را كه از خلقت و شؤون و اطوارش مياين معنا را افاده مي

 .هايي است از اقيانوسي كه نزد خود داردورزد قطرهدهد و به آن جود ميمي

ونه توان اينگهر چند كه براي فهم ما از جهت انسي كه به ماده و احكام جسمانيت دارد دشوار است كه تصور كند چگونه مي
 .تا نسبت دادنش به خدا محذور نداشته باشد امور را از قيد ماده و اوصاف حدوث جدا و مجرد كرد،

شود، آمدن و آوردن و هر نسبت ديگري نظير اينها را به خدا ندهيم، مساله نبودن نقص و حاجت در آري آنچه باعث مي
 ها را از معناي نقص وخداست، و اگر ما بتوانيم اينگونه نسبت
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 "93سوره انبيا آيه  "كنند.مالئكه به امر او عمل مي(1)

 "20سوره يونس آيه  "راند.پروردگار تو است كه در ميان آنان حكم مي(2)

 "33سوره مؤمن آيه  "شود.و چون امر خدا بيايد در بين آنان قضا رانده مي(3)

 "00سوره نحل آيه  "شان بيايد.آيا منتظر آنند كه مالئكه نزدشان آيد، و يا امر پروردگارت به سوي(4)



 14سوره فاطر آيه (5)

 [...] 2سوره ص آيه (6)

 43سوره طه آيه (7)

 143، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 اي جز اين تجريد نداريم، اين معنا قابل انكارحاجت مجرد كنيم، نسبت نامبرده بي اشكال خواهد شد، بلكه بايد گفت: چاره
صادق است از ناحيه خداست، پس بايد بگوئيم: نسبت هر چيز به خدا نسبتي است كه اليق  نيست كه آنچه نام )چيز( بر آن

به كبريايي و عظمت او باشد، )يعني بگوئيم اگر همه اجسام از خداست نه به اين معنا است كه خود خدا هم جسم است، اگر 
 .(آيد بطوري است كه محتاج پا و بدن باشدد، اگر ميآثار اجسام از او است، نه به اين معنا است كه خود او هم اين اثر را دار

چون عمل )آمدن( در ميان موجودات جسماني عبارت است از اينكه جسمي مسافتي را كه بين آن و بين جسمي ديگر است 
با حركت قطع كند، و به آن نزديك شود، و اگر ما اين خصوصيت ماديت را از عمل آمدن مجرد كنيم، و در نتيجه صرف 

نسبت  توانيم به خدانزديكي و رفع فاصله و حائل ميان دو چيز كه غرض نهايي از آمدن است باقي بماند، چنين آمدني را مي
دهيم، و بطور حقيقت هم نسبت دهيم، نه بطور مجاز، پس آمدن خدا به سراغ كفار به معناي برطرف شدن موانع ميان 

تواند به آن دست يابد، مگر هاي برهاني نميحقايق قرآني است كه بحثقضاي خدا و ميان آنان است، و اين خود يكي از 
هايي كه در اين راه است پشت سر گذاشته بتواند اثبات كند كه حقيقت هستي و آنكه توأم با امعان و تدبر باشد، و پيچ و خم

 .وجود اصيل حقيقتي داراي شدت و ضعف است

 "أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "فرمود:يدي است كه آيه قبل به آن اشاره دارد كه ميو به هر حال آيه مورد بحث متضمن وعيد و تهد
و ممكن است تهديدي باشد به عذابي كه كفار در روز قيامت در پيش دارند، چون آيات مشابه آيه مورد بحث مانند آيه:َلْ 

 "مْرُ رَبِّكَيَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَ

 .ظهور در همين عذاب دارد «1»

كُلِّ وَ لِ "اي كه وقوعش در دنيا متوقع است، و اين احتمال بعد از مراجعه به بعد از آيهو ممكن است تهديدي باشد به حادثه
گيرد، سوره انبيا و غيره در نظر قوت مي و نيز مراجعه به« 0» "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ":و آيه بعد از آيه« 9» "أُمَّةٍ رَسُولٌ

شود كه آخرت آينده همين دنيا است، و ظهور تام هر حقيقتي است كه در اين دنيا است، و نيز چون از اين موارد استفاده مي
 اي كه در انتظار آنان است چه در دنيا و چه در آخرت، و به هر حالممكن است تهديدي باشد به آينده
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 .را بايد به معنايي گرفت كه مناسب با موردش باشد "فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ "جمله:

آيد كه فاعل قضا هم خداي تعالي است و به خوبي بر مي "وَ إِلَي اللَّهِ ... "از جمله "مُورُوَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُ "
شود، براي اين بوده كه مانند هر بزرگي ديگر اظهار عظمت و اگر نام خداي تعالي را نياورد، و فرمود قضاي امر رانده مي

د چنين و گوينگويند ما چنين كرديم، بلكه ميدهند نميميكبريا كند، كه وقتي از وقوَ احكامشان و صدور اوامرشان خبر 
 .چنان شد، و اينگونه تعبيرها در قرآن كريم بسيار است



 317بحث روايتي ])پيرامون مراد از آيات ياد شده([ ... ص : 

روايات نقل كرديم كه معنايي را كه ما براي  اي از، عده"يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَاللًا طَيِّباً ... "در تفسير آيه
 .كرد، بدانجا مراجعه شودپيروي گامهاي شيطان كرديم تاييد مي

خواهد يكي از مصاديق سلم را و در بعضي از روايات آمده كه سلم عبارت است از واليت، و معلوم است كه اين روايت مي
 .ذكر كند، كه مكرر نظاير اين تطبيق گذشت

 "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ "و معاني از حضرت رضا َ روايت آورده كه در تفسير آيه: و در توحيد

ر جز اين يعني آيا منتظ "هل ينظرون اال ان ياتيهم اللَّه بالمالئكة في ظلل من الغمام "فرمود: آيه شريفه اينطور نازل شده:
اي عز و فرمود: خد "وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا "دا مالئكه را با ابرهايي سياه بفرستد و در باره آيه شريفه:هستند كه خ

شود او متعالي از اين است كه جابجا شود، پس منظور از آيه شريفه آمدن امر خداست، و جل متصف به آمدن و رفتن نمي
 «1»تقدير آن )و جاء امر ربك( است. 

 .مؤلف: منظور امام رضا َ اين است كه مراد آيه چنين است، نه اينكه آيه در اصل به اين صورت نازل شده

و اين معنايي كه امام براي آيه شريفه كرده، عينا همان معنايي است كه به نظر ما قريب آمد، كه منظور از آمدن خدا آمدن 
بَلْ  "شود، هم چنان كه آيه:كند و نازل ميشود به امر خدا ميزل ميكند و هر وقت ناامر خداست، چون مالئكه هر چه مي

 "عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
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«1». 

 .«9» "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ "باره نزولشان فرموده:و در 

اند و آن اين است كه استفهام در آيه انكاري البته در اين ميان معناي ديگري هست كه بعضي از مفسرين آن را احتمال داده
 .ندباشد، و بخواهد تمام جمله را انكار كند، نه تنها مدخول خود را انكار ك

شود: اين كفار منتظر همين هستند كه امري محال محقق شود، و آن اين است كه بنا بر اين احتمال معناي آيه چنين مي
كه آيد، و نيز انتظار دارند مالئخدا سوار بر ابرهايي سياه به سراغشان آيد، همانطور كه يك جسم به نزديك جسمي ديگر مي

ل آنكه چنين چيزي محال است، پس آيه شريفه بطور كنايه محال بودن اين توقع را نزدشان آيد، امر و نهيشان كند، و حا
 .كند، كه كفار با پند و نصيحت به راه بيايندافاده مي

سازد، چون الزمه وحدت سياق اين است كه كالم متوجه به ليكن اين توجيه با اينكه گفتيم آيات همه در يك سياقند نمي
 .ين وضعي ندارند كه به راه آمدنشان به وسيله نصيحت محال باشد، بلكه مؤمنين در راه هستندمؤمنين باشد، و مؤمنين چن

بود، هم چنان كه عادت قرآن در أمثال اين عالوه بر اينكه اگر سياق كالم براي افاده اين معنا بود خالي از رد بر كفار نمي
 :كند، مانند آيهمقامات اين است كه گفتار طرف را رد مي

وَ  "«0» "اًلَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ؟ أَوْ نَري رَبَّنا؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِير :قالَ الَّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا وَ "
 .«3» "قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ

را اضافه  "فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ ":ور از آيه مورد بحث چنين معنايي بود، ديگر جا نداشت جملهاز اين هم كه بگذريم اگر منظ



 ." اللَّهُهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ "خورد، و كافي بود بفرمايد:كند، و همچنين در بقيه كلمات هيچ نكته روشني به چشم نمي

__________________________________________________ 

 "93سوره انبيا آيه  "كنند.بلكه بندگاني محترمند كه در سخن از خدا پيشي نگرفته، و به امر او عمل مي(1)

 "9سوره نحل آيه  "كنند.مالئكه روح را به امر خدا نازل مي(2)

خود  بينيم؟ اينان در نفسپروردگار را نميشود؟ و چرا آنهايي كه اميد ديدار ما ندارند گفتند چرا مالئكه بر ما نازل نمي(3)
 "91سوره فرقان آيه  "استكبار ورزيده و طغياني كبير كردند.

 "93سوره انبيا آيه  "و گفتند خدا فرزند گرفته، در حالي كه خدا از آن منزه است.(4)

 142، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 314بحث روايتي ديگر ])پيرامون رجعت([ ... ص : 

 314و آيات مشابه آن در روايات ائمه اهل بيت )ع( بر سه وجه[ ... ص :  "هل ينظرون ... "آيه:تفسير ]

 :بايد دانست كه در روايات ائمه اهل بيت َ

 .«1»اين آيه شريفه به روز قيامت تفسير شده، چنان كه عياشي در تفسير خود از امام باقر َ اين روايت را آورده  -1

 «9»تفسير شده، كه مرحوم صدوق روايت آن را از امام صادق َ نقل كرده. و نيز بروز رجعت هم  -2

 «0»و به ظهور مهدي َ نيز تفسير شده و عياشي روايتش را در تفسير خود به دو طريق از امام باقر َ آورده.  -3

بسيار  د كه رواياتو نظاير اينگونه روايات بسيار است، كه اگر بخواهي كتب حديث را صفحه به صفحه ببيني، خواهي دي
مربوط به  :انداند: مربوط به قيامت است، و يا فرمودهزيادي از ائمه اهل بيت َ در تفسير بسياري از آيات آمده، كه يا فرموده

اند: مربوط به ظهور مهدي َ، و اين نيست مگر به خاطر وحدت و سنخيتي كه در اين سه معنا رجعت است، و يا فرموده
 .هست

اند كه اند، و زحمت اين تحقيق را بخود نداده، و در نتيجه نفهميدههيچ بحثي پيرامون حقيقت روز قيامت نكردهو مردم چون 
اند، بعضي به كلي آنها را با اينكه قرآن كريم در باره اين روز عظيم چه فرموده، لذا در باره اين روايات دچار اختالف شده

ه اند، و بعضي ديگر دست به در ابواب مختلف نقل شده تجاوز كند طرح كردهصدها روايت است، و شايد از پانصد روايت ك
اند، با اينكه ظهور آنها روشن است، و بلكه بعضي از آنها صريح در مفاد است، و بعضي ديگر كه حد تاويل و توجيه آنها زده

 .اندآنها خودداري نموده اند تنها به نقل آنها اكتفاء نموده، از بحث پيرامونمتوسط و راه ميانه را رفته

 314مساله رجعت و رد بر منكرين آن[ ... ص : ]

دهد، هر چند ظهور مهدي َ را قبول دارند، و رواياتش را به هاي اسالمي غير شيعه كه عامه مسلمين را تشكيل ميفرقه
 طرق متواتر از رسول خدا ص نقل
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اند، اند، و چه بسا بعضي از كساني كه شيعه زادهاند و ليكن مساله رجعت را انكار نموده، آن را از مختصات شيعه دانستهكرده
گويند: روايات شيعه از احاديث دروغي است كه دست يهود اند كه ميشمارند، در اين اعصار پيدا شدهرا شيعه مي و اسما خود

 .اندكردند، مانند عبد اللَّه سبا و يارانش آنها را داخل در احاديث ما كردهو يا كفاري كه تظاهر به اسالم مي

اند: )مرگ امري است كه با در نظر وارد شده و بطور خالصه گفتهو بعضي ديگر در مقام ابطال رجعت از راه دليل عقلي 
شود مگر بعد از آنكه آن موجود زنده به حد كمال رسيده باشد، و اي عارض نميگرفتن عنايت پروردگار هرگز بر هيچ زنده

يت يافته، اش فعللقوهزندگيش كامل شده، آنچه در قوه داشته به فعليت رسيده باشد، و چنين موجودي كه تمامي كماالت با
اگر بعد از مردن به دنيا برگردد، در حقيقت دوباره به حالت قوه و استعداد برگشته است، و اينكه چيزي كه فعليت يافته 

اي از خلفاي او، از چنين برگردد و بالقوه شود امري است محال، مگر اينكه مخبري صادق كه يا خود خداست و يا خليفه
هاي موسي، و عيسي، و ابراهيم َ و داستانهايي از ديگران چنين خبرهايي آمده، م چنان كه در داستانبرگشتي خبر دهند، ه

ولي نه از خدا، و نه از يكي از خلفاي او خبر معتبري نيامده كه داللت بر رجعت داشته باشد، و رواياتي كه قائلين به رجعت به 
اقي اند، نه صحيحي ببه تضعيف روايات، و يكي يكي را رد كرده اندكنند تمام نيست، آن گاه شروَ كردهآن تمسك مي

گذاشتند و نه سقيمي. خوب توجه كن كه اين بيچاره نفهميده كه اگر دليلش درست باشد، و راستي دليل عقلي باشد صدر 
از  دن مخبر صادقدارد، كه با خبر داكند، چون اگر چيزي محال ذاتي شد، ديگر استثنا بر نميدليلش ذيل آن را باطل مي

دهد، بايد فورا صادق بودنش محال بودن برگشته، و ممكن شود، بلكه مخبر هر كه باشد وقتي از وقوَ امري محال خبر مي
را تخطئه كرد، و به فرضي كه نتوانيم در صادق بودنش شك كنيم، ناگزير بايد خبرش را تاويل كنيم، و معنايي به آن 

كه اگر خبر داد كه عدد يك نصف عدد دو نيست، و يا خبر داد كه تمامي خبرهاي صادق در بدهيم، كه ممكن باشد، مثل اين
يم ناگزير كنيم، و اگر نتوانستعين صادق بودن كاذب است، كه گفتيم اگر بتوانيم در راستگويي اين مخبر تشكيك مي

 .كنيم، بطوري كه از محال بودن در آيدكالمش را توجيه مي

زي كه از قوه به فعليت در آمده، ديگر محال است بالقوه شود، مطلبي است صحيح، و ليكن قبول چي :و اما اينكه گفت
نداريم كه مساله مورد بحث ما از اين باب باشد، براي اينكه مورد فرض او با مورد فرض ما مختلف است، مورد فرض او 

د، كه برگشتن او به دنيا مستلزم آن امر محال كسي است كه عمر طبيعي خود را كرده، و به مرگ طبيعي از دنيا رفته باش
 است، و
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اما مرگ اخترامي كه عاملي غير طبيعي از قبيل قتل و يا مرض باعث آن شود برگشتن انسان بعد از چنين مرگي به دنيا 
ر طبيعي از دنيا رفته در زماني ديگ مستلزم هيچ محذور و اشكالي نيست، چون ممكن است انسان بعد از آنكه به مرگ غير

مستعد كمالي شود، كه در زماني غير از زمان زندگيش موجود و فراهم باشد، و بعد از مردن دوباره زنده شود تا آن كمال را 
 .بدست آورد

 و و يا ممكن است اصل استعدادش مشروط باشد به اينكه مقداري در برزخ زندگي كرده باشد، چنين كسي بعد از مردن
گردد، كه آن كمال را به دست آورد، كه در هر يك از اين دو شود، و دوباره به دنيا بر ميديدن برزخ داراي آن استعداد مي

فرض مساله رجعت و برگشتن به دنيا جايز است، و مستلزم محذور محال نيست، اين گفتاري خالصه و فشرده بود، در باره 
 .ل است به مقامي ديگرهاي آن موكومساله رجعت، و تمام حرف

ها گوئيم: هر چند هر يك از روايتو اما اينكه در يك يك روايات مناقشه كرده، و آنها را ضعيف شمرده، در پاسخش مي



روايت واحد است، و ليكن روايات ائمه اهل بيت َ نسبت به اصل رجعت متواتر است، به حدي كه مخالفين مساله رجعت از 
اند، و تواتر با مناقشه و خدشه در تك تك احاديث باطل را از مسلمات و مختصات شيعه دانسته همان صدر اول اين مساله

شود، عالوه بر اينكه تعدادي از آيات قرآني و روايات كه در باب رجعت وارد شده داللتش تام و قابل اعتماد است، كه ان نمي
 "وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا "نند آيه:شويم، ماشاء اللَّه به زودي در موردي مناسب متعرض آنها مي

 .و آيات ديگر« 1»

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ  "عالوه بر اينكه آيات ديگري از قرآن داللت اجمالي بر وقوَ رجعت دارد مانند آيه:
هاي گذشته رخ داده، در اين امت نيز رخ خواهد داد، و يكي از فهماند آنچه در امتكه مي« 9» "ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْمَثَلُ الَّذِ

آن وقايع مساله رجعت و زنده شدن مردگاني است كه در زمان ابراهيم و موسي و عيسي و عزير و ارميا و غير ايشان اتفاق 
 .ق بيفتدافتاده، بايد در اين امت نيز اتفا

هاي سابق اتفاق افتاده در اين امت نيز فهماند آنچه در امتهم چنان كه رسول خدا ص هم كالمي دارند كه بطور اجمال مي
اتفاق خواهد افتاد، و آن اين است كه فرمود: به آن خدايي كه جانم به دست اوست، كه شما مسلمانان با هر سنتي كه در 

 هايامت

__________________________________________________ 

 "30سوره نمل آيه  "كنيم.كنند محشور ميروزي كه از هر امتي فوجي از آنان كه آيات ما را تكذيب مي(1)

يه سوره بقره آ "هاي گذشته واقع شده در شما واقع شود داخل بهشت شويد.ايد قبل از آنكه آنچه در امتشما پنداشته(2)
913" [...] 
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ها جريان يافته مو به مو در اين امت جريان خواهد يافت، بطوري گذشته جريان داشته روبرو خواهيد شد، و آنچه در آن امت
 «1»گيرد. ها كه در بني اسرائيل بود شما را ناديده ميشويد، و نه آن سنتها منحرف ميكه نه شما از آن سنت

اند جزء مالحم و اخبار غيبي مربوط به آخر الزمان است، و يايي كه ائمه اهل بيت َ خبر دادهاز اينهم كه بگذريم اين قضا
ها قبل از اين، و كتبشان از زمان تاليف تا كنون محفوظ مانده، و نسخه آنها اند كه مربوطند به قرنراوياني آنها را آورده

آنچه آن حضرات پيشگويي كردند بدون كم و زياد به وقوَ  اي ازايم پارهدست نخورده، و ما تا كنون به چشم خود ديده
 .پيوست، قهرا بايد نسبت به بقيه آنها نيز اعتماد كنيم، و به صحت همه آنها ايمان داشته باشيم

شود به روز قيامت، و گاهي به رجعت، و گاهي به روزگار گفتيم: يك آيه گاهي تفسير ميحال به آغاز سخن برگرديم، كه مي
آيد، اين است كه قيامت گوئيم: آنچه از كالم خداي تعالي در باره قيامت و اوصاف آن به دست ميمهدي َ، اينك ميظهور 

روزي است كه هيچ سببي از اسباب، و هيچ كاري و شغلي از خداي سبحان پوشيده نيست، روزي است كه تمامي اوهام از 
خورد كه و در سراسر آيات قرآني و روايات هيچ دليلي به چشم نميشود، رود، و آيات خدا در كمال ظهور ظاهر ميبين مي

الف خورد كه بر خاي به چشم ميرود، بلكه بر عكس ادلهداللت كند بر اينكه در آن روز عالم جسماني به كلي از بين مي
ك كه خداي تعالي از ي شود كه در آن روز بشر يعني اين نسلياين معنا داللت دارد، چيزي كه هست اين معنا استفاده مي

 .شودمرد و زن به نام آدم و همسرش پديد آورده قبل از قيامت از روي زمين منقرض مي

و خالصه ميان نشاه دنيا و نشاه قيامت مزاحمت و مناقضتي نيست تا وقتي قيامت بيايد دنيا به كلي از بين برود، هم چنان 
ا عالم دنيا مزاحمتي نيست و دنيا هم مزاحمتي با آن عالم ندارد، هم كه ميان برزخ كه هم اكنون اموات در آن عالمند، ب

 ."وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، "چنان كه از آيه:



 اين نبودن «2»

__________________________________________________ 
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هاي گذشته كه قبل از تو بودند رسوالني فرستاديم، ولي شيطان اعمال ايشان را در به خدا سوگند كه ما به سوي امت(2)
سوره نحل آيه  "ردناك دارند.نظرشان زينت داد، و در نتيجه شيطان در امروز هم سرپرست ايشان شد، و ايشان عذابي د

63" 
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 .شودمزاحمت، استفاده مي

زي شود، چيخيزند روزي كه همه اسرارشان آشكار مياين حقيقت روز قيامت است، روزي كه مردم براي رب العالمين بپا مي
شود چون روز مرگ هم گ به روز قيامت تعبير ميماند، و بهمين جهت است كه گاهي از روز مراز ايشان بر خدا پوشيده نمي

رود، هم چنان كه از علي َ روايت شده كه فرمود: )من مات قامت ها از روي اسباب براي ميت كنار ميروزي است كه پرده
 .شود( كه ان شاء اللَّه بيان همه اينگونه روايات خواهد آمدقيامته، هر كس بميرد قيامتش بر پا مي

كند هر چند آحاد آن با يكديگر اختالف دارند، اال اينكه با همه كثرتش )كه در سابق گفتيم رجعت را اثبات مي و رواياتي كه
متجاوز از پانصد حديث است( در يك جهت اتحاد دارند، و آن يك جهت اين است كه سير نظام دنيوي متوجه به سوي 

شود، روزي كه در آن روز ديگر خداي سبحان نافرماني مي روزي است كه در آن روز آيات خدا به تمام معناي ظهور ظاهر
شود، عبادتي كه مشوب و آميخته با هواي نفس نيست، عبادتي كه شيطان و اغوايش شود، بلكه به خلوص عبادت مينمي

دا، دشمن خهيچ سهمي در آن ندارد، روزي كه بعضي از اموات كه در خوبي و يا بدي برجسته بودند، يا ولي خدا بودند، و يا 
 .گردند تا ميان حق و باطل حكم شوددوباره به دنيا بر مي

، رسدفهماند روز رجعت خود يكي از مراتب روز قيامت است، هر چند كه از نظر ظهور به روز قيامت نميو اين معنا به ما مي
ماند و باز اثري از شر و فساد نمي اي امكان دارد، به خالف روز قيامت كه ديگرچون در روز رجعت باز شر و فساد تا اندازه

شود، هر بهمين جهت روز ظهور مهدي َ هم معلق به روز رجعت شده است چون در آن روز هم حق به تمام معنا ظاهر مي
 .چند كه باز ظهور حق در آن روز كمتر از ظهور در روز رجعت است

روز است، روز ظهور مهدي َ و روز برگشت، و روز قيامت، و اند ايام خدا سه و از ائمه اهل بيت َ نيز روايت شده كه فرموده
 «1»در بعضي از روايات آمده: ايام خدا سه روز است، روز مرگ و روز برگشت و روز قيامت. 

 363روز ظهور مهدي )ع( و روز رجعت و روز قيامت مراتب مختلف يك حقيقت هستند[ ... ص : ]

حقيقت، و اختالف آنها از نظر مراتب ظهور باعث شده كه در تفسير ائمه َ  و اين معنا يعني اتحاد اين سه روز بر حسب
بعضي آيات گاهي به روز قيامت، و گاهي به روز رجعت، و گاهي به روز ظهور مهدي تفسير شود، و در سابق هم گذشت كه 

 .داردگفتيم چنين روزي في نفسه ممكن است، بلكه واقع هم هست، و منكر آن هيچ دليلي بر نفي آن ن
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 364[ ... ص : 232تا  233(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

( زُيِّنَ لِلَّذِينَ 911اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ )سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ 
 (919 )بٍلَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِساكَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ ال

 364ترجمه آيات ... ص : 

هاي روشن برايشان آورديم )آنها خواهند گفت: كه( هر كس نعمت خدا را بعد از آنكه در از بني اسرائيل بپرس چه قدر آيت
 .(911اختيارش قرار گرفت تغيير دهد بايد بداند كه خدا در عقاب شديد است )

ند در حالي كنده شده و بهمين جهت كساني را كه ايمان آوردند مسخره ميزندگي دنيا در نظر كساني كه كافر شدند زينت دا
 (919دهد )كه مردم با تقوا در روز قيامت فوق آنانند و خدا هر كه را بخواهد بدون حساب روزي مي

 364بيان آيات ]عبرت گرفتن از سرگذشت و سرنوشت بني اسرائيل و اشاره به علت انحراف كفار[ ... ص : 

 "... بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍسَلْ  "

 فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ،  "خواهد آن وعيدي كه در آيه:اين آيه مي

 134، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 "فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

 .زي مقتدر خواهد گرفت، تثبيت كندفرمود: مخالفين را به أخذ عزيبود، و مي

اين بني اسرائيل در پيش روي شما هستند، و اين امتي است كه خداي تعالي كتاب و حكم و نبوت و ملكشان  :فرمايدمي
هاي معاصرشان برتريشان داده بود، از ايشان بپرس كه چقدر آيت روشن و داد، و از طيبات روزيشان كرد، و از ساير امت

ا برايشان فرستاديم، و خوب در وضعشان بنگر، كه چه بودند، و چه شدند؟ و در آخر كلمات را از جايي كه معجزات هويد
داشت تغيير داده و تحريف كردند، و به خاطر دشمني كه با هم داشتند در قبال خدا و آياتش و كتابش اموري ديگر از پيش 

ه شديدترين وضعي عقابشان كرد، و دچار اختالف و تشتت خود ساختند، و خدا به خاطر شركي كه در ايشان پيدا شد ب
آرائشان ساخت، تا يكديگر را جويدند و آقائيشان از دست برفت، و سعادتشان تباه شد، و دچار عذاب ذلت و مسكنت در دنيا و 

 .عذاب خزي و خواري در آخرت شدند، در حالي كه ديگر ياوري نداشتند

حان اختصاص به قومي و ملتي ندارد، هر كس نعمت خدا را تغيير دهد، و از محرابش و اين سنت جاريه از ناحيه خداي سب
 .كند و چقدر شديد العقاب استمنحرف كند، خدا عقابش مي

از قبيل وضع كلي در مورد جزئي است، تا داللت كند  "العقاب "تا كلمه "وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ "بنا بر اين بيان، پس جمله:
 .اينكه حكم نامبرده سنتي است در همه ادواربر 

 "... زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا "

خواهد بفرمايد: مالك و علت اين انحرافها زينت اين جمله در صدد تعليل مطالب گذشته است، و جنبه تعليل را دارد، مي
 دارد تا از هواي نفس وگي دنيا را در نظر زينت داد، او را وا مييافتن زندگي دنيا در نظر مردم است، چون وقتي شيطان زند



شهواتش پيروي كند، و هر حق و حقيقت را از ياد ببرد، تنها هدف و همتش رسيدن به شهوات و جاه و مقام باشد، هر چند 
رد، كه از آن چيزهايي گيكه بر سر راهش حقوقي پايمال شود، و نيز به منظور رسيدن به آن هدف هر چيزي را به خدمت مي

اي دهد در نتيجه دين وسيلهگيرد دين است، دين را هم وسيله رسيدن به امتيازات و تعينات خود قرار ميكه به خدمت مي
شود براي تقرب پيروان و خورد و محكي ميشود براي تميز زعما و رؤسا، و براي هر چيزي كه به درد رياستشان ميمي

 .بينيم، و قبال هم در بني اسرائيل ديديمرؤسا به ايشان، هم چنان كه در امت امروز خود مي مقلدان مرءوس، و تمايل

و ظاهر كفر هم در قرآن همان ستر است، چه اينكه كفر اصطالحي باشد، يا مطلق پوشاندن حق باشد، كه در برابر مطلق 
 .ايمان است

 حي ندارد، ممكن است بنا بر اين زينت يافتن زندگي دنيا اختصاصي به كفار اصطال
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يير هاي ديني را تغمسلمان اصطالحي هم دچار اين انحراف بشود و حقيقتي از حقايق ديني را بپوشاند، و نعمتي از نعمت
 .ددهد، كه چنين كسي هم كافري است كه حيات دنيا در نظرش زينت يافته، او نيز بايد خود را آماده عذاب شديد بكن

 "... وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ "

بايد توأم  خورد،اگر در اين جمله كلمه ايمان به كلمه تقوا مبدل شده، براي اين بوده كه بفهماند ايمان بدون تقوا به درد نمي
 .با عمل باشد
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 367[ ... ص : 233(: آيه 2سوره البقرة )]

 اشاره

فُوا فِيهِ وَ حَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَكانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْ
 وَ اللَّهُ هِا جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إاِلَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ م

 (910يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )

 367ترجمه آيه ... ص : 

ند به خاطر اختالفي كه در ميان آنان پديد آمد انبيايي به بشارت و انذار مردم قبل از بعثت انبياء همه يك امت بودند خداو
اند حكم كنند اين بار در خود برگزيد و با آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختالف كرده

 شان در اختالفل آن بودند و انگيزهدين و كتاب اختالف كردند و اين اختالف پديد نيامد مگر از ناحيه كساني كه اه
حسادت و طغيان بود در اين هنگام بود كه خدا كساني را كه ايمان آوردند در مسائل مورد اختالف به سوي حق رهنمون شد 

 (213)كند و خدا هر كه را بخواهد به سوي صراط مستقيم هدايت مي

 367بيان آيه ... ص : 

 367اشاره به علت تشريع دين[ ... ص : ]



 133، ص: 9كند، كه چرا اصال ديني تشريع شده، و مردم ترجمه الميزان، جاين آيه سبب تشريع اصل دين را بيان مي

يگر كافر شوند، اي دمكلف به پيروي آن دين شوند؟ و در نتيجه بينشان اختالف بيفتد، يك دسته به دين خدا بگروند، دسته
اعي در اولين اجتم -اين موجودي كه به حسب فطرتش اجتماعي و تعاوني است -و اين معنا را اينطور بيان كرده: كه انسان

طرتش وادارش كرد تا براي اختصاص دادن منافع به خود با يكديگر اختالف كه تشكيل داد يك امت بود، آن گاه همان ف
كنند، از اينجا احتياج به وضع قوانين كه اختالفات پديد آمده را برطرف سازد پيدا شد، و اين قوانين لباس دين به خود 

 عباداتي در آن تشريع شود، تاگرفت، و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گرديد، و براي اصالح و تكميلش الزم شد 
مردم از آن راه تهذيب گردند، و به منظور اين كار پيامبراني مبعوث شدند، و رفته رفته آن اختالفها در دين راه يافت، بر سر 

ها و حزبها پيدا شد، و به معارف دين و مبدأ و معادش اختالف كردند، و در نتيجه به وحدت ديني هم خلل وارد شد، شعبه
دار ها بعد از تشريع دين به جز دشمني از خود مردم دينهايي ديگر نيز در گرفت، و اين اختالفاختالف در دين اختالف تبع

هيچ علت ديگري نداشت، چون دين براي حل اختالف آمده بود، ولي يك عده از در ظلم و طغيان خود دين را هم با اينكه 
 .تمام كرده بود مايه اختالف كردنداصول و معارفش روشن بود و حجت را بر آنان 

ها دو قسم شد، يكي اختالف در دين كه منشاش ستمگري و طغيان بود، يكي ديگر اختالفي كه پس در نتيجه اختالف
منشاش فطرت و غريزه بشري بود، و اختالف دومي كه همان اختالف در امر دنيا باشد باعث تشريع دين شد، و خدا به 

كردند روشن ساخت، و خدا هر كس را ي را به سوي حق هدايت كرد، و حق را كه در آن اختالف مياوسيله دين خود، عده
 .كندبخواهد به سوي صراط مستقيم هدايت مي

ند، چون كپس دين الهي تنها و تنها وسيله سعادت براي نوَ بشر است، و يگانه عاملي است كه حيات بشر را اصالح مي
ند، و قواي مختلف فطرت را در هنگام كوران و طغيان تعديل نموده، براي انسان رشته كفطرت را با فطرت اصالح مي

نمايد، اين بود يك تاريخ اجمالي از حيات سعادت زندگي در دنيا و آخرتش را منظم و راه ماديت و معنويتش را هموار مي
ود، و اگر آن را به تفصيل بيان نكرد، در شاجتماعي و ديني نوَ انسان، اجمالي كه از آيه شريفه مورد بحث استفاده مي

 .حقيقت به تفصيلي كه در ساير آيات آمده اكتفاء نموده است

 368آغاز خلقت انسان ... ص : 

گفتيم آيات ديگر قرآن كه هر كدام در جايي قرار دارد تفصيل تاريخ بشريت را بيان كرده، و حاصل اين تفصيل اين است كه 
 132، ص: 9مي انواَ انسانها كه حتي ترجمه الميزان، جنوَ انساني )البته نه تما

وَ كند نوعي نيست كه از نشامل ساير ادوار بشريت هم بشود بلكه اين نوعي كه فعال نسلش در روي زمين زندگي مي
ل در اص ديگري از انواَ حيوانات و يا غير حيوانات پديد آمده باشد )مثال از ميمون درست شده باشد(، و طبيعت، او را كه

حيواني ديگر بوده با تحوالت خود تحول داده، و تكامل بخشيده باشد. بلكه نوعي است مستقل، كه خداي تعالي او را بدون 
الگو از مواد زمين بيافريد. و خالصه روزگاري بود كه آسمان و زمين و همه موجودات زميني بودند، ولي از اين نسل بشر 

اي تعالي از اين نوَ يك مرد و يك زن خلق كرد، كه نسل فعلي بشر منتهي به آن دو نفر هيچ خبر و اثري نبود، آن گاه خد
خَلَقَكُمْ مِنْ  "فرمايد:و نيز مي «1» "إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي، وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا "فرمايد:شود، ميمي

اين بود « 0» "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ "فرمايد:و نيز مي« 9» "مِنْها زَوْجَها نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ
 .اي از تاريخ پيدايش بشر از نظر قرآنخالصه

اند، ا شدهتري پيدواَ سادهاند، كه تمامي انواَ حيوانات فعلي و حتي انسان از انو اما اين فرضي كه علماي طبيعي امروز كرده



ي امروز هم هاي طبيعاند: كه اولين فرد تكامل يافته بشر از آخرين فرد تكامل يافته ميمون پديد آمده، كه مدار بحثو گفته
يل اي بيش نيست و فرضيه هم هيچ دلاند: انسان از ماهي تحول يافته، همه اين حرفها فرضيههمين فرضيه است، و يا گفته

كنند، تا به وسيله آن بيانات علمي خود را توجيه و تعليل كنند، و هر قدر يقيني ندارد، بلكه آن را فرض و تصور مي علمي و
ها معتبر باشد، اعتبارش ربطي به اعتبار حقايق ديني ندارد، بلكه حتي با امكانات ذهني هم منافات ندارد، هم كه اين فرضيه

ام مربوطه به موضوَ بحث، خاصيت ديگري ندارد، و ما ان شاء اللَّه بحث مفصل اين چون بيشتر از توجيه كردن آثار و احك
 .خواهيم كرد« 3» "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ "موضوَ را در سوره آل عمران در تفسير آيه:

__________________________________________________ 

 .ما شما را از يك مرد و يك زن خلق كرديم، و شما را تيره تيره ساختيم، تا يكديگر را بشناسيد(1)

 "10سوره حجرات آيه  "

 "133سوره اعراف آيه  "شما را از يك تن خلق كرد، كه همسر آن يك تن را هم از جنس خود او كرد.(2)

 .دري نداشت، و از خاك خلق شدمثل عيسي كه بدون پدر خلق شد، مثل آدم است كه پدر و ما(3)

 "42سوره آل عمران آيه  "

 "42سوره آل عمران آيه (4)
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 371انسان از روحي و بدني تركيب شده ... ص : 

 از دو جزء و دو جوهر تركيب كرد، يكي ماده بدني، و يكي -كردآن روز كه ايجاد مي -خداي تعالي اين نوَ از موجودات را
كند متالزم و با يكديگراند، هم جوهري مجرد، كه همان نفس و روح باشد، و اين دو، ما دام كه انسان در دنيا زندگي مي

ماند، و انسان )كه حقيقتش همان روح است( به سوي ميرد، و روحش، هم چنان زنده ميهمين كه انسان مرد بدنش مي
 .گرددخداي سبحان باز مي

فَةَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْ "فرمايد:ره ميخداي تعالي در اين با
نَ، ثُمَّ مَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ، فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِيعَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً، فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً، ثُ

 .سازداين آيات عينا همان مطلبي را كه گفتيم خاطرنشان مي« 1» "إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ

 .«9» "إِذا سَوَّيْتُهُ، وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَفَ "و در اين معنا است آيه شريفه:

وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، بَلْ هُمْ بِلِقاءِ  "فرمايد:تر آيه شريفه زير است، كه ميو از همه آيات روشن
 «0»وَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. رَبِّهِمْ كافِرُونَ، قُلْ يَتَ

__________________________________________________ 

اي در جايگاهي محفوظ كرديم، و آن گاه آن نطفه را اي از گل خلق كرديم، و سپس او را نطفههمانا انسان را از چكيده(1)
ه، و علقه را مضغه، و مضغه را استخوانهايي آفريديم، و سپس استخوانها را با گوشت پوشانديم، و در آخر او را خلقتي علق

 ميريد، و سپس در روز قيامتديگر كرديم، پس پر بركت باد خدا كه بهترين خالق است، آن گاه شما بعد از مدتي عمر مي
 "13، 11سوره مؤمنون آيه  "ي ديگر كرديم( قابل دقت استشويد. جمله: )و در آخر او را خلقتمبعوث مي

سوره ص آيه  "پس همين كه از خلقتش پرداختم، و از روح خود در او دميدم، به عنوان سجده بر او، به خاك درافتيد.(2)
39" 



ن ست، واقع مطلب ايشويم؟ اينها همه بهانه او گفتند آيا بعد از آنكه در زمين گم شديم، آيا در خلقتي جديد واقع مي(3)
است كه اينها معاد و ديدار خداي را قبول ندارند، به ايشان بگو شما را در دم مرگ ملك الموتي كه موكل بر شما است 

شود تن مادي شما است، نه خود شما( و سپس به سوي شويد آنچه در زمين گم ميگيرد )و شما در زمين گم نميتحويل مي
 "11سوره سجده آيه  "گرديد.پروردگارتان بر مي
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يدند: پرسپنداشتند، و از در تعجب ميبطوري كه مالحظه كرديد سؤال كفار ناشي از اين بود كه مردن بدن را مردن آدمي مي
: پاسخ فرمودشويم؟ خداي تعالي در بعد از آنكه مرديم و اعضا و اجزاء ما متالشي و در زمين مستهلك شد، دوباره زنده مي

پس  كند،گيرد، و ضبط ميشود شما نيستيد، بدن شما است، و اما خود شما را ملك الموت ميآنچه در زمين مستهلك مي
ها است، و اما انسانها كه همان نفوس شود بدنشود، آنچه در زمين گم ميشما غير آن بدن هستيد كه در زمين دفن مي

و مستهلك شدني نيستند، و به زودي ان شاء اللَّه بحث مفصل پيرامون آنچه در اين بشري باشد گم شدني و از بين رفتني 
 .شود، و بحث در اينكه حقيقت روح انساني چيست در محل مناسبش خواهد آمدباره از قرآن استفاده مي

 373شعور حقيقي انسان و ارتباطش با اشيا ... ص : 

را در او به وديعه نهاد، و گوش و چشم و قلب در او قرار داد، و در نتيجه آفريد شعور خداي تعالي آن روز كه بشر را مي
نيرويي در او پديد آمد به نام نيروي ادراك و فكر، كه به وسيله آن حوادث و موجودات عصر خود و آنچه قبال بوده، و عوامل 

شتن نيروي فكر به همه حوادث تا حدي انسان به خاطر دا :توان گفتبيند، پس ميآنچه بعدا خواهد بود نزد خود حاضر مي
وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ  "و فرموده: «1» "عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ "احاطه دارد چنان كه خداي تعالي هم در اين باره فرموده:

 .«3» "وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها "فرمايد:و مي«. 9» "وَ الْأَفْئِدَةَ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ

و نيز خداي تعالي براي اين نوَ از جنبندگان زمين سنخي از وجود اختيار كرده كه قابل ارتباط با تمامي اشياء عالم هست، و 
چه از راه وسيله قرار دادن براي استفاده از چيز ديگر، هم  تواند از هر چيزي استفاده كند، چه از راه اتصال به آن چيز، ومي

كند، برد و راههاي باريكي با فكر خود براي خود درست ميهاي عجيبي در امر صنعت به كار ميبينيم: چه حيلهچنان كه مي
 .«3» "خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً "و خداي تعالي هم در اين باره فرموده:

__________________________________________________ 

 "4سوره علق آيه  "دانست.و آموخت انسان را آنچه نمي(1)

سوره  "ها و دلها.دانستيد و قرار داد براي شما گوش و چشمو خداوند خارج كرد شما را از شكم مادرانتان چيزي نمي(2)
 "33نحل آيه 

 "01سوره بقره آيه  "م تعليم داد.خدا نشانه و عالمت هر چيزي را به آد(3)

 [...] "92سوره بقره آيه  "خداي تعالي آنچه در زمين آفريده براي شما آفريده.(4)

 139، ص: 9ترجمه الميزان، ج

اين حقيقتند كه ، و آياتي ديگر كه همه گوياي «1» "وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ "و نيز فرموده:
 .اندموجودات عالم همه براي انسان رام شده

 372هاي عملي انسان ... ص : دانش



اين دو عنايت كه خدا به انسان كرده، يعني نيروي فكر و ادراك و رابطه تسخير موجودات، خود يك عنايت سومي را نتيجه 
ندي شده تدوين كند، تا در مرحله تصرف در اشيا و به كار بداده، و آن اين است كه توانست براي خود علوم و ادراكاتي دسته

بردن و تاثير در موجودات خارج از ذات خود آن علوم را بكار بگيرد، و در نتيجه )با صرف كمترين وقت و گرفتن بيشترين 
 .بهره( از موجودات عالم براي حفظ وجود و بقاي خود استفاده كند

هن خود را از آنچه مشغولش كرده خالي كني، و مانند كسي كه تا كنون از وضع توضيح اينكه اگر شما خواننده عزيز ذ
 نظر بيفكني، و چنين فرض كني كه -انسانها خبري ندارد در انسان، اين موجود زميني فعال و به كار گيرنده فكر و اراده

يد كه يك فرد از اين انسان در كارهاي انديشي، آن وقت خواهي داش ميبيني، و در بارهاولين بار است كه اين موجود را مي
تواني آن ادراكات را به شمار آوري، آن دهد كه نميگيرد، و ابزار كار خود قرار ميزندگيش ادراكات و افكاري را به كار مي

 .شودقدر زياد است كه عقل از كثرت و پردامنگي و تشتت جهات آنها دچار دهشت مي

بندي شدن، و انشعاب هر يك از ديگري، و يا نسانها است، عامل فراهم آمدن، و دستهو اين علوم كه گفتيم ابزار كار ا
تركيب آنها، يا حواس ظاهري و باطني انسان است، و يا تصرف قوه فكريه او، تصرفش هم يا تصرفي است ابتدايي، و يا 

يابد، و هم از ديگران، و در در ميتصرفهايي پي در پي، و اين نكته امري است واضح، كه هر انساني آن را هم از خودش 
 .دريافت آن احتياج به دقت و تدبر ندارد، بلكه صرف توجه كافي است

اگر اين توجه و نظر را در علوم و ادراكات خود و يا انساني ديگر تكرار كني،  :گوئيمحال كه متوجه اين نكته شدي مي
شري تنها جنبه حكايت و نشان دادن موجودات خارجي را دارند، خواهي ديد كه همه آنها يكسان نيستند، بعضي از ادراكات ب

 و منشا اراده و عملي در ما
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 "19سوره جاثيه آيه  "خداوند تمامي آنچه در آسمانها و زمين هست رام شما كرده، و همه آنها از خداست.(1)

 130، ص: 9ترجمه الميزان، ج

كنيم: كه اين زمين است، و آن آسمان است، و عدد چهار جفت است، و آب روان است، و شوند، مثل اينكه درك مينمي
ه شود، يعني مادها، كه تنها از راه فعل و انفعال مغزي حاصل ميها است و امثال اين تصورها و تصديقسيب يكي از ميوه

فهميم كه آن آب و اين زمين است، گيرد حس ما منفصل شده، ميما قرار ميخارجي وقتي در برابر حس ما و ادوات ادراكي 
كنيم به )من( در نزد خود براي و نظير آن علمي است كه از مشاهده نفس خود و حضور نفس يعني همان كه از آن تعبير مي

كنند و نه اي در ما ايجاد ميهكنيم، و درك آن نه اراداي است كه درك ميشود، و باز نظير آن كليات مقولهما حاصل مي
 .كنندشوند، بلكه تنها چيزهايي كه در خارج است براي ما حكايت ميباعث صدور عملي از ما مي

هايي است كه تنها در هاي ديگر داريم، به عكس قسم اول، ادراكهاي ما است، يك عده ادراكاين يك عده از درك
كارش بزنيم، و آنها را وسيله و واسطه به دست آوردن كمال و يا مزاياي زندگي پردازيم كه بخواهيم به موردي به آنها مي

خود كنيم و اگر دقت كنيد، هيچ فعلي از افعال ما خالي از آن ادراكات نيست، از قبيل اينكه كارهايي زشت و كارهايي ديگر 
م داد، و عمل خير را بايد رعايت كرد، و خوب است، كارهايي هست كه نبايد انجام داد، و كارهاي ديگري هست كه بايد انجا

عدالت خوب و ظلم زشت است، اين در باب تصديقات، و اما در باب تصورات مانند تصور مفهوم رياست و مرءوسيت، عبديت 
 .و مولويت، و امثال آن

 كند، بلكه ادراكاتيميو اينگونه ادراكات مانند قسم اول از امور خارجي كه منفصل و جداي از ما و از فهم ما است حكايت ن
شود، بلكه ادراكاتي است كه خود ما با است كه از محوطه عمل ما خارج نيست، و نيز از تاثير عوامل خارجيه در ما پيدا نمي



كنيم، احساساتي كه خود آنها هم مولود اقتضايي است كه قواي فعاله ما، و الهام احساسات باطني خود براي خود آماده مي
كند، مثال قواي گوارشي ما و يا قواي تناسلي ما اقتضاي اعمالي را دارد كه ه ما دارد، و ما را وادار به اعمالي ميجهازات عامل

يي از هاخواهد انجام يابد، و نيز اقتضاي چيزهايي را دارد كه بايد از خود دور كند، و اين دو اقتضا، باعث پيدايش صورتمي
 .شودميل، و رغبت مي احساسات از قبيل حب و بغض، و شوق و

دارد تا علوم و ادراكاتي از معناي حسن و قبح و سزاوار و غير سزاوار، و واجب و جايز، و آن گاه اين صور احساس ما را وا مي
و امثال آن اعتبار كنيم، و سپس آن علوم و ادراكات را ميان خود و ماده خارجي واسطه قرار دهيم، و عملي بر طبق آن انجام 

 .ا غرض ما حاصل گردددهيم ت

 133، ص: 9پس معلوم شد كه ما علوم و ادراكاتي داريم كه هيچ قيمت و ارزشي ندارد، مگر در ترجمه الميزان، ج

 .ناميم، و بحث مفصل در اين مقام محلي ديگر داردعمل، كه اينگونه ادراكات را علوم عملي مي

ده، تا ما را براي قدم نهادن در مرحله عمل مجهز كند، و ما شروَ و خداي سبحان اين علوم و ادراكات را به ما الهام كر
لْقَهُ ءٍ خَالَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "خواهد، بشود، و خداي تعالي در اين باره فرموده:كنيم به تصرف در عالم، تا آنچه را كه خدا مي

 :و نيز فرموده« 1» "ثُمَّ هَدي

و اين هدايت هدايتي است مربوط به تمامي موجودات، كه هر موجودي را به « 9» "قَدَّرَ فَهَديالَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي  "
سوي كمال مخصوص به خودش هدايت كرده، او را براي حفظ وجودش و بقاي نسلش به اعمالي مخصوص به خودش 

 .شعورسوق داده، چه اينكه آن موجود داراي شعور باشد يا بي

كه به حكم اين آيه فجور و  «3» "وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها، فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها "سان فرمودهو اما در خصوص هدايت ان
داند چه كارهايي سزاوار است تقواي انسانها براي آنها معلوم و به الهامي فطري و خدايي مشخص شده است، هر كسي مي

اي است كه در خارج نفس جام نيست، و اينگونه علوم، علوم عمليهانجام دهد، و رعايتش كند، و چه كارهايي سزاوار ان
 .انساني اعتبار ندارد، و شايد بهمين جهت فجور و تقوا را به نفس نسبت داد

 "هِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَوَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ، وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَ "و در باره كارهايي كه نبايد كرد فرمود:
چون لعب عملي است كه جز در خيال حقيقتي ندارد، زندگي دنيا هم همين طور است، جاه و مال و تقدم و تاخر و « 3»

رياست و مرءوسيت، و ساير امتيازاتش همه خيالي است، و در واقع و خارج از ذهن صاحب خيال حقيقتي ندارد، به اين معنا 
كند، حال اي از مواد عالم تصرف ميآنچه در خارج است حركاتي است طبيعي كه انسان به وسيله آن حركات در ماده كه

خواهد باشد، آنچه در خارج تحقق دارد از اينكه مثال يك انسان دهد هر كه ميفردي كه اين حركات را از خود بروز مي
 رئيس است، انسانيت او است، و اما
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 "43سوره طه آيه  "خداي تعالي است كه خلقت هر چيزي را بداد، و سپس هدايتش كرد.(1)

 "0سوره اعلي آيه  "كسي كه بيافريد و آفرينش را كامل كرد، و اندازه گرفت، در نتيجه هدايت كرد.(2)

 "3سوره شمس آيه  "او الهام كرده، و هم تقوايش را.سوگند به نفس و خلقت كاملش، كه هم فجورش را به (3)

سوره  "زندگي دنيا به جز لهو و لعب نيست، و به راستي خانه آخرت است كه زندگي واقعي است، اگر بخواهند بدانند.(4)
 "33عنكبوت آيه 
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يك انسان به تن كرده آنچه از اين لباس در خارج  رياستش جز در خانه خيال و وهم تحققي ندارد، و همچنين لباسي كه



هست خود لباس است، اما مملوك بودنش براي او در خارج نيست، تنها در وهم و خيال صاحب لباس است، و بر همين 
 .قياس است تمامي شؤون زندگي دنيا

 371كند ... ص : انسان هر چيزي را جهت انتفاع استخدام مي

شود، و از جمله اين افكار و ادراكات است كه واسطه و رابطه ميان انسان و عمل در ماده ميپس اين سلسله از علوم و 
 .(ادراكات تصديقي تصديق به اين معنا است كه )واجب است هر چيزي را كه در طريق كمال او مؤثر است استخدام كند

ع خود و براي بقاي حياتش از موجودات ديگر و به عبارتي ديگر، اين اذعان است كه بايد به هر طريقي كه ممكن است به نف
كند، استفاده كند، و به هر سببي دست بزند، و بهمين جهت است كه از ماده اين عالم شروَ كرده، آالت و ادواتي درست مي

، يعاتسازد، سوزن براي خياطي، و ظرف براي ماهاي ديگر تصرف كند، كارد و چاقو و اره و تيشه ميتا با آن ادوات در ماده
سازد، كه عدد آنها از حيطه شمار بيرون است، و از حيث تركيب و جزئيات و نردبان براي باال رفتن، و ادواتي غير اينها مي

 .سازدهايي كه در نظر دارد ميها و فنوني براي رسيدن به هدفقابل تحديد نيست، و نيز انواَ صنعت

كند، انواعي از گياهان را در ها در آنها ميگياهان، انواَ مختلف تصرفكند به تصرف در و باز بهمين جهت انسان شروَ مي
كند، و باز بهمين منظور در انواَ حيوانات تصرفاتي نموده از طريق ساختن غذا، و لباس، و سكني، و حوائج ديگر استخدام مي

و حتي از كارهاي حيوانات استفاده  گوشت، و خون، و پوست، و مو، و پشم، و كرك، و شاخ، و حتي پهن آنها و شير و نتاج،
زند، و به هر طريقي كه برايش كند، و به استعمار و استثمار حيوانات اكتفاء ننموده، دست به استخدام همنوَ خود ميمي

الي كند، اينها كه گفتيم اجمگيرد، در هستي و كار آنان تا آنجا كه ممكن باشد تصرف ميممكن باشد آنان را به خدمت مي
 .از سير بشر در استخدام موجودات ديگر بود

 371انسان به مقتضاي طبيعتش مدني است ... ص : 

خواهد، كه آن بشر هم چنان به سير خود ادامه داد، تا به اين مشكل برخورد، كه هر فردي از فرد و يا افراد ديگر همان را مي
 133، ص: 9لميزان، جخواهند، ال جرم ناگزير شد اين معنا را ترجمه اديگران از او مي

كشي كشي كند، بايد اجازه دهد ديگران هم به همان اندازه از او بهرهخواهد از ديگران بهرهبپذيرد، كه همانطور كه او مي
كنند، و همين جا بود كه پي برد به اينكه بايد اجتماعي مدني و تعاوني تشكيل دهد، و بعد از تشكيل اجتماَ فهميد كه دوام 

در حقيقت دوام زندگيش منوط بر اين است كه اجتماَ به نحوي استقرار يابد كه هر صاحب حقي به حق خود اجتماَ، و 
 .برسد، و مناسبات و روابط متعادل باشد و اين همان عدالت اجتماعي است

آن را  هپس اين حكم يعني حكم بشر به اجتماَ مدني و عدل اجتماعي حكمي است كه اضطرار، بشر را مجبور كرد به اينك
شد دامنه اختيار و آزادي خود را محدود كند، اين است معناي آن بپذيرد، چون اگر اضطرار نبود هرگز هيچ انساني حاضر نمي

كند به عدل گوئيم: انسان حكم مي، و اين است معناي اينكه مي"االنسان مدني بالطبع "گويندعبارت معروف كه مي
رار او را وادار كرده به اينكه مدنيت و زندگي اجتماعي و دنبالش عدل اجتماعي را اجتماعي و خالصه در هر دو قضيه اضط

 .كشي كندخواست از ديگران بهرهبپذيرد، چون مي

و بهمين جهت هر جاي دنيا ببينيم انساني قوت گرفت و از سايرين نيرومندتر شد در آنجا حكم عدالت اجتماعي و تعاون 
كند، و همه روزه شاهد رنج و محنتي هستيم كه طبقه عات آن را در حق ضعيف نميشود، و قوي مرااجتماعي سست مي

كند، تاريخ هم تا به امروز بهمين منوال جريان يافته، آري تا به امروز كه عصر تمدن و ضعيف دنيا از طبقه قوي تحمل مي



 .آزادي است

 "فرمايد:و آنجا كه مي« 1» "إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا "ايد:فرمشود، آنجا كه مياين معنا از كالم خداي تعالي نيز استفاده مي
إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغي أَنْ  "فرمايد:و نيز مي« 0» "إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ "فرمايد:و آنجا كه مي« 9» "إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً

 .«3» "رَآهُ اسْتَغْني

ك بود، و تشريعي اقتضاي اوليه طبيعت انسان بود، بايد عدالت اجتماعي در شؤون اجتماعات غالب ميو اگر عدالت اجتما
بينيم دائما خالف اين در جريان بود، در حالي كه ميمساعي به بهترين وجه و مراعات تساوي در غالب اجتماعات حاكم مي

به  كشد، تاكنند، و غالب مغلوب را به ذلت و بردگي ميهاي خود را بر ضعفا تحميل مياست، و اقوياي نيرومند خواسته
 .مقاصد و مطامع خود برسد

__________________________________________________ 
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 "12سوره معارج آيه  "انسان حريص و بي طاقت خلق شده.(2)

 "03 سوره ابراهيم آيه "گر است.انسان طبعا ستم پيشه و كفران(3)

 3سوره علق آيه (4)
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 377پديد آمدن اختالف ميان افراد انسان ... ص : 

خواهد انسانهاي ديگر را استخدام كند، و از ساير انسانها اي است كه ميتا اينجا روشن گرديد كه هر انساني داراي قريحه
كه افراد انسانها به حكم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگي و كشي كند، حال اگر اين نكته را هم ضميمه كنيم بهره

گيريم كه اين اختالف طبقات همواره آن اجتماَ عادات و اخالقي كه مولود خلقت و منطقه زندگي است، مختلفند، نتيجه مي
دهد تر از آنچه به او ميكشي كند، و بيشخواهد از ضعيف بهرهاي ميكند، و هر قويصالح و آن عدالت اجتماعي را تهديد مي
كشي كند، و بيگاري بكشد، بدون اينكه چيزي به او بدهد، و خواهد از مغلوب بهرهاز او بگيرد، و از اين بدتر اينكه غالب مي
شود در مقابل ظلم غالب دست به حيله و كيد و خدعه بزند، تا روزي كه به قوت مغلوب هم به حكم ضرورت مجبور مي

في و انتقام ظلم ظالم را به بدترين وجهي بگيرد، پس بروز اختالف سرانجام به هرج و مرج منجر شده، و برسد، آن وقت تال
 .سازدكشاند يعني فطرت او را از دستش گرفته سعادتش را تباه ميانسانيت انسان را به هالكت مي

 .به همين معنا اشاره دارد« 1» "واوَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُ "و اين آيه شريفه:

و همچنين آيه مورد بحث كه در آن « 9» "وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ "و همچنين آيه شريفه:
 ."... لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ "فرمود:مي

هاي بشري حتمي است، چون نطور كه توجه فرموديد امري است ضروري، و وقوعش در بين افراد جامعهو اين اختالف هما
خلقت به خاطر اختالف مواد مختلف است، هر چند كه همگي به حسب صورت انسانند، و وحدت در صورت تا حدي باعث 

اختالف در احساسات و ادراكات و احوال  شود، و ليكن اختالف در مواد هم اقتضايي دارد، و آنوحدت افكار و افعال مي
است، و پس انسانها در عين اينكه به وجهي متحدند، به وجهي هم مختلفند، و اختالف در احساسات و ادراكات باعث 

گردد، و آن نيز باعث اختالل شود كه هدفها و آرزوها هم مختلف شود، و اختالف در اهداف باعث اختالف در افعال ميمي
 .شوداَ مينظام اجتم



 اي كهو پيدايش اين اختالف بود كه بشر را ناگزير از تشريع قوانين كرد، قوانين كليه

__________________________________________________ 

 "12سوره يونس آيه  "مردم در آغاز به جز يك امت نبودند، ولي بعدا اختالف كردند.(1)

 "كساني كه پروردگارت به آنان رحم كرده باشد و براي همين هم خلقشان كرده بود.انسانها ال يزال در اختالفند مگر (2)
 "112 -113سوره هود آيه 
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عمل به آنها باعث رفع اختالف شود، و هر صاحب حقي به حقش برسد، و قانونگذاران را ناگزير كرد كه قوانين خود را بر 
 :حاضر راه تحميل قوانين بر مردم يكي از دو طريق است مردم تحميل كنند و در عصر

 378هاي اعمال قانون در جامعه[ ... ص : راه]

اول اينكه مردم را مجبور و ناچار كنند از اينكه قوانين موضوعه را كه به منظور شركت دادن همه طبقات در حق حيات و 
از افراد به آن درجه از كمال زندگي كه لياقت آن را دارد برسد، تساوي آنان در حقوق تشريع شده بپذيرند، تا آنكه هر فردي 

حال چه اينكه معتقد به ديني باشد يا نباشد، چون در اين طريقه از تحميل، دين و معارف ديني از توحيد و اخالق فاضله را 
اَ و شمارند، اخالق را هم تابع اجتمكنند، به اين معنا كه اين عقائد را منظور نظر ندارند، و رعايتش را الزم نميبكلي لغو مي

شمارند، حال چه اينكه از نظر دين دانند، هر خلقي كه با حال اجتماَ موافق بود آن را فضيلت ميتحوالت اجتماعي مي
رود، و روز ديگر بي عفتي و بي شرمي، روزي راستي خوب باشد و چه نباشد، مثال يك روز عفت از اخالق فاضله به شمار مي

 .شود، و روزي ديگر دروغ و خدعه، روزي امانت، و روزي ديگر خيانت و همچنينتي فضيلت ميو درس

طريقه دوم از دو طريق تحميل قوانين بر مردم اين است كه مردم را طوري تربيت كنند و به اخالقي متخلق بسازند كه خود 
 .شمارندتربيت اجتماَ لغو و بي اعتبار مي به خود قوانين را محترم و مقدس بشمارند، در اين طريقه باز دين را در

اين دو طريق از راههاي تحميل قانون بر مردم مورد عمل قرار گرفته، كه گفتيم يكي تنها از راه زور و ديكتاتوري قانون را 
ست، دهد، و دومي از راه تربيت اخالقي، و ليكن عالوه بر اينكه اساس اين دو طريق جهل و ناداني ابه خورد مردم مي

 .مفاسدي هم به دنبال دارد، از آن جمله نابودي نوَ بشر است، البته نابودي انسانيت او

چون انسان موجودي است كه خداي تعالي او را آفريده، و هستيش وابسته و متعلق به خداست، از ناحيه خدا آغاز شده، و به 
زندگي ابدي دارد، كه سرنوشت زندگي ابديش بايد شود، او يك گردد، و هستيش با مردن ختم نميزودي به سوي او برمي

در اين دنيا معين شود، در اينجا هر راهي كه پيش گرفته باشد، و در اثر تمرين آن روش ملكاتي كسب كرده باشد، در ابديت 
كه كرد بر  ليهم تا ابد با آن ملكات خواهد بود، اگر در دنيا احوال و ملكاتي متناسب با توحيد كسب كرده باشد، يعني هر عم

اي بود از خداي سبحان، كه آغازش از او و انجامش به سوي اوست، قهرا فردي بوده كه انسان آمده اين اساس كرد كه بنده
و انسان رفته است، و اما اگر توحيد را فراموش كند، يعني در واقع حقيقت امر خود را بپوشاند، فردي بوده كه انسان آمده و 

 .ديو رفته است
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ماند كه راه بس دور و درازي در پيش گرفته، و براي رسيدن به پس مثل انسان در سلوك اين دو طريق مثل كارواني را مي
هدف و طي اين راه دور، همه رقم لوازم و زاد و توشه هم برداشته، ولي در همان اولين منزل اختالف راه بيندازد، و افراد 

م بيفتند، يكديگر را بكشند، هتك ناموس كنند، اموال يكديگر را غارت كنند، و جاي يكديگر را غصب كاروان به جان ه



كنند، آن وقت دور هم جمع شوند و به اصطالح مجلس شورا و قانونگذاري درست كنند، كه چه راهي پيش بگيرند كه جان 
 و مالشان محفوظ بماند؟

با هم بخوريم، به اين معنا هر كس به قدر وزن اجتماعيش سهم ببرد، چون غير  يكي از مشاورين بگويد: بيائيد هر چه داريم
 .از اين منزل، منزل ديگري نيست، و اگر كسي تخلف كرد او را سركوب كنيم

دار حل اين اختالف شود وضع كنيم، و براي اجراي آن قانون و جدان و يكي ديگر بگويد: نه، بيائيد نخست قانوني كه عهده
ايم، به خاطر رعايت آن شخصيت با افراد را ضامن كنيم چون هر يك از ما در واليت و شهر خود شخصيتي داشتهشخصيت 

رفقا و همسفران خود به رحمت و عطوفت و شهامت و فضيلت رفتار نموده، هر چه داريم با هم بخوريم، چون غير از اين 
 .منزل منزلي ديگر نداريم

اند، و اند كه مسافرند، و تازه به اولين منزل رسيدهاند، و فراموش كردهندگان به خطا رفتهو معلوم است كه هر دوي اين گوي
معلوم است كه مسافر بايد بيش از هر چيز رعايت حال خود را در وطن و در سر منزلي كه به سوي آن راه افتاده بكند، و اگر 

 .نكند جز ضاللت و هالكت سرنوشتي ديگر ندارد

آقايان در اين منزل تنها از آنچه داريد بايد آن مقداري را بخوريد كه امشب بدان  :گويدزد و ميخيشخص سوم برمي
شديد نيازمنديد، و بقيه را براي راه دور و درازي كه در پيش داريد ذخيره كنيد، و فراموش نكنيد كه وقتي از وطن بيرون مي

آورده كرده باشيد، و نيز فراموش نكنيد كه خود شما از اين سفر ها را براز شما چه خواستند، در مراجعت بايد آن خواسته
 .هدفي داشتيد، بايد به آن هدف برسيد

 374تنها راه صحيح رفع اختالف، راه دين است ... ص : 

شناسد، چون خالق آنان است( شرايع و قوانيني براي و به همين جهت خداي سبحان )كه انسانها را بهتر از خود انسانها مي
 ان تاسيس كرد، و اساس آن شرايع را توحيد قرار داد،آن
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كند، و هم اخالق آنان، و هم رفتارشان را، و به عبارتي ديگر اساس قوانين خود را كه در نتيجه هم عقايد بشر را اصالح مي
 اين قرار داد كه نخست به بشر بفهماند حقيقت امر او چيست؟

رود بايد در اين منزلگاه موقت چه روشي اتخاذ كند؟ كه براي فردايش سودمند رود؟ و اگر ميو به كجا مي از كجا آمده؟
 .باشد؟

ا لِلَّهِ، أَمَرَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّ "پس تشريع ديني و تقنين الهي تشريعي است كه اساسش تنها علم است و بس هم چنان كه فرمود:
 .«1» "اهُ، ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّ

 :و نيز در آيات مورد بحث فرمود

و بطوري كه  "فُوا فِيهِاسِ فِيمَا اخْتَلَفَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ، وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّ "
كنيد بعثت انبيا را مقارن و توأم با بشارت و تهديد كرده، كه همان فرستادن كتابي است مشتمل بر احكام و مالحظه مي

 .بردشرايعي كه اختالفشان را از بين مي

نَحْيا، وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ، وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ، وَ قالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا، نَمُوتُ وَ  "و از همين باب است آيه شريفه:
 «"إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

چون كه كفار اگر اصرار داشتند به اين گفتار، براي اين نبود كه بخواهند تنها معاد را انكار كنند، بلكه بيشتر براي اين بود كه 



ند، چون اعتقاد به معاد مستلزم آن است كه زندگي دنيا را با عبوديت و اطاعت از قوانين از زير بار احكام شرَ خارج گرد
 .ديني منطبق سازند، قوانيني كه مواد و احكامي از عبادات و معامالت و سياسات دارد

تلزم آن و مس و سخن كوتاه آنكه اعتقاد به معاد مستلزم تدين به دين، و آن هم مستلزم پيروي احكام دين در زندگي است،
است كه در تمام احوال و اعمال مراقب روز بعث و معاد باشند، لذا معاد را انكار كرده و اساس زندگي اجتماعي را بر صرف 

 .زندگي دنيا قرار دادند، بدون اينكه نظري به ما وراي آن داشته باشند

 اً، فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْياإِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئ ":و همچنين آيه شريفه

__________________________________________________ 

حكم و قانون تنها به دست خداست، و او دستور داده كه جز او راي نپرستيد، اين است دين استوار، و ليكن بيشتر مردم (1)
 "33سوره توبه آيه  "انند.دنمي

شويم، و مرگمان هم به دست روزگار است، ميريم و زنده مياي به جز همين زندگي دنيايي نداريم، ميو گفتند زندگي(2)
 .دهنداينان هيچ علمي به اين گفته خود ندارند، تنها احتمالي است كه مي

 "93سوره جاثيه آيه  "
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اند، و خداي تعالي كه مردم فرمايد كفار زندگي خود را بر اساس جهل و گمان بنا كردهكه مي« 1» "مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ، ذلِكَ
 كند كهخواند دين خود را بر اساس حق و علم بنا كرده و رسول هم ايشان را به روشي دعوت ميرا به سوي دار السالم مي

و اين حيات « 9» "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ "ايد:فرممايه حيات آنان است. و مي
مَنْ كَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ، وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، "فرمايد:همان است كه آيه زير بدان اشاره نموده، مي

 .«0» "مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها

 .«3» "بِأَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، كَمَنْ هُوَ أَعْمي؟ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبا "و نيز فرموده:

 .«4» "لَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ، أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي، وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَقُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِ "و نيز فرموده:

عَلِّمُهُمُ الْكِتابَ يُ ":و باز فرموده« 3» "هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ؟ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ "و نيز فرموده:
 .و از اين قبيل آياتي ديگر« 3» "وَ الْحِكْمَةَ، وَ يُزَكِّيهِمْ

 خواند، وستايد، و مردم را به سوي آن ميو قرآن كريم پر است از آياتي كه علم را مي

__________________________________________________ 

شود، پس از هر كس كه از ياد ما گريزان است و به جز ابگوي حق نميبه درستي مظنه و احتمال به هيچ وجه جو(1)
 [...] "03سوره نجم آيه  "زندگي دنيا هدفي ندارد رو بگردان، كه مقدار علم آنان همين است.

 "خوانند كه مايه حيات شماست.ايد، بپذيريد خدا و رسول را وقتي شما را به چيزي ميهان اي كساني كه ايمان آورده(2)
 "93سوره انفال آيه 

لش كند، مثآيا كسي كه مرده بود ما او را زنده كرديم، و برايش نوري قرار داديم كه با آن نور در بين مردم آمد و شد مي(3)
 "199سوره انعام آيه  "مثل كسي است كه در ظلمات قرار دارد، ظلماتي كه هرگز برون شدني از آن برايش نيست؟.

ه بر تو از ناحيه پروردگارت نازل شده حق است، مثل كسي است كه كور باشد؟ نه، ولي تنها كساني داند آنچآيا كسي مي(4)
 "91سوره رعد آيه  "شوند كه داراي عقلند.متذكر مي

بگو اين راه من است، كه مردم را به سوي خدا و با بصيرت دعوت كنم، راه من و هر كس كه مرا پيروي كند، و منزه (5)



 "133سوره يوسف آيه  "از مشركان نيستم.است خدا، و من 

 "2سوره زمر آيه  "كنند.دانند برابرند؟ نه، ولي تنها صاحبان خرد اين را درك ميدانند با آنان كه نميآيا آنان كه مي(6)

 "192سوره بقره آيه  "شان كند.تا ايشان را كتاب و حكمت بياموزد، و تزكيه(7)
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 .ها عهد سابق بر اسالم را عهد جاهليت خوانده استكند، و تو را همين بس كه به قول بعضيتشويق مي

پس اين چقدر از انصاف به دور است كه كسي بگويد دين اساسش بر تقليد و جهل و ضديت با علم است، گويندگان اين 
ن علوم اثري از معارف مربوطه به ما وراي سخن دروغ كساني هستند كه سرگرم علوم طبيعي و اجتماعي شده، و در آ

طبيعت نيافتند، در نتيجه خيال كردند عدم اثبات مستلزم اثبات عدم است، و چه خطاي بزرگي كردند، و در اين پندار و 
 .حكمشان چه خبطي مرتكب شدند

كردند، و نامش را دين ي ميدار، البته آنهايي كه با اموري هوسرانآن گاه از طرفي ديگر هم نگاه كردند به جوامع دين
گذاشتند، در حالي كه حقيقتي جز شرك نداشت، و خدا و رسولش از شرك بيزارند، آن وقت از سوي ديگر به طرز مي

كند، در حالي كه نه دين عبارت بود از دعوتهاي ديني نظر كردند كه مردم را به تعبد و اطاعت چشم و گوش بسته دعوت مي
ني عبارت بود از دعوت به اطاعت كوركورانه، چون دين شانش اجل از اين است كه بشر را دعوت هوسراني، و نه دعوت دي

تر از آن است كه مردم را به عملي دعوت كند كه علم همراهش نباشد، و يا به به جهل و تقليد كند، و ساحتش مقدس
دا ببندد است از كسي كه چنين افترايي به خ اي بخواند كه هدايت و كتابي روشنگر نداشته باشد، و چه كسي ستمگرترطريقه

 .و يا به حق بعد از آمدنش تكذيب كند

 382اختالف در خود دين ... ص : 

و سخن كوتاه آنكه خداي تعالي )كه مخبري است صادق( به ما خبر داده: اولين رفع اختالفي كه در بشر صورت گرفته به 
 .انداند الگويش را از دين گرفتهاين منظور درست كردهوسيله دين بوده، و اگر قوانين غير ديني هم به 

دهد به اينكه، همين ديني كه مايه رفع اختالف بود به تدريج مورد اختالف در ميان بشر قرار گرفت، اين بار در و نيز خبر مي
ر ا علم داشتند از دخود دين اختالف كردند، و اين اختالف را حامالن دين و گردانندگان كليسا و كساني كه به كتاب خد

شَرَََ  "ورزيدند و تنها به انگيزه سركشي و ظلم به راه انداختند، هم چنان كه خداي تعالي فرمود:حسادتي كه به يكديگر مي
وا سي، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُلَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ، وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِي

 وَ ما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما  "فرمايد:تا آنجا كه مي "فِيهِ
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 "بَيْنَهُمْجاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي لَقُضِيَ 

«1». 

 .«9» "فُونَما فِيهِ يَخْتَلِوَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً، فَاخْتَلَفُوا، وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي "و نيز فرموده:

وَ لَكُمْ فِي  "ر آغاز خلقت به آدم فرمود كه:اي كه در اين دو آيه بدان اشاره شد، همان كالمي است كه دو منظور از كلمه
 .«0» "الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاٌَ إِلي حِينٍ

و اختالف در دين را مستند به بغي )حسادت و طغيان( كرد نه مستند به فطرت، و اين براي اين جهت بود كه دين فطري 
پذيرد و نه گمراهي، و در نتيجه حكمش مختلف مياست، و چيزي كه سرچشمه از فطرت دارد خلقت در آن نه دگرگونگي 



فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً، فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها، ال  "شود، هم چنان كه در باره فطري بودن دين فرموده:نمي
 .«3» "تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

 .ايي بود كه در حقيقت زيربناي تفسير آيه مورد بحث استاين فرازه

 383انسان بعد از دنيا ... ص : 

دهد از اينكه انسان به زودي از اين زندگي اجتماعيش كوچ نموده در عالمي ديگر و منزلگاهي سپس خداي تعالي خبر مي
 :آيد، و آن عالم را برزخ ناميده، و فرمودهديگر فرود مي

 نزلگاه منزلي ديگر هست، كه سرمنزل انسانها است، و آن را خانه آخرت ناميده،كه بعد از آن م
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برايتان از دين همان را تشريع كرد كه به نوح و به تو و به ابراهيم و موسي و عيسي وحي و توصيه كرديم، و آن اين (1)
بدان  و تفرقه نينداختند مگر بعد از آنكه عالم -فرمايدتا آنجا كه مي -در آن متفرق و پراكنده نشويد بود كه دين را بپا داريد،

شدند، ولي حسادت و طغيان به اختالف وادارشان كرد، و اگر نبود قضايي كه قبال از ناحيه پروردگارت رانده شده كه هر امتي 
 .كرديمتا مدتي زندگي كند نسلشان را قطع مي

 "13ه شورا آيه سور "

مردم تنها يك امت بودند، ولي بعدها اختالف كردند، و اگر قضايي از پيش از ناحيه پروردگار تو رانده نشده بود، ميان (2)
 "12سوره يونس آيه  "شد.كردند حكم ميآنان در آنچه اختالف مي

 "90سوره بقره آيه  "شما در زمين تا مدتي معين قرار داريد.(3)

ي دين حنيف آر ديني كه همان فطرتي است كه بشر را بر آن فطرت آفريده، و معلوم است كه خلقت خدا رو به سو(4)
 "03سوره روم آيه  "دگرگونگي ندارد، و دين استوار هم همين دين است كه از نهاد خود بشر سرچشمه گرفته است.
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تي انفرادي دارد، ديگر زندگيش اجتماعي نيست، به اين معنا كه ادامه زندگي در چيزي كه هست او در زندگي بعد از دنيا حيا
آنجا احتياج به تعاون و اشتراك و همدستي ديگران ندارد، بلكه سلطنت و حكمراني در تمامي احكام حيات در آن عالم از آن 

 .خود فرد است، هستيش مستقل از هستي ديگران، و تعاون و ياري ديگران است

فهميم كه نظام در آن زندگي غير نظام در زندگي دنياي مادي است چون اگر نظام آنجا هم مانند نظام دنيا بود ينجا مياز ا
اي جز تعاون و اشتراك نبود و ليكن انسان زندگي ماديش را پشت سر گذاشته، به سوي پروردگارش روي آورده، و در چاره

بيند كه ديگران را استخدام كند، و در شؤون آنان تصرف نمايد، گر لزومي نميشود، ديآنجا تمامي علوم عمليش نيز باطل مي
ه كند )آن طور كه گفتيم زندگي دنيا مجبورش كرد به اينكو ديگر احتياجي به تشكيل اجتماعي مدني و تعاوني احساس نمي

 .(تشكيل اجتماَ دهد

در آن عالم تنها و تنها سروكارش با اعمالي است كه در دنيا او نيز ساير احكامي هم كه در دنيا داشت در آن عالم ندارد، و 
ا خورد آنجاست كه نبهايي است كه حسنات و سيئاتش ببار آورده و در آن عالم جز به حقيقت امر بر نميكرده، يا نتيجه

نا ثُهُ ما يَقُولُ وَ يَأْتِيوَ نَرِ "شود، آن نباي كه در دنيا بر سرش اختالف داشتند، هم چنان كه فرمود:عظيم برايش آشكار مي
 .«1» "فَرْداً

مْ عَكُلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادي كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ، وَ ما نَري مَ "و نيز در اين باره فرموده:



 .«2» "رَكاءُ، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَشُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُ

و نيز « 0» "رُونَهُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ، وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَ "و نيز فرموده:
 «4» ."تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ يَوْمَ "فرموده:
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 "31سوره مريم آيه  "آيد.دهيم، و آن روز تك و تنها نزد ما ميما آنچه را كه گفته است به او ارث مي(1)

نك امروز تك و تنها نزد ما آمديد، مانند همان روز نخست كه شما را آفريديم، و نعمتهايي كه به شما داده بوديم اي(2)
اي ميان بينيم، آري اينك ديگر رابطهپنداشتيد با شما نميپشت سر گذاشتيد، و آن شفيعاني را هم كه شما شفيع خود مي

 "23سوره انعام آيه  "بينيد.پندارهاي خود را نميشما و آنها نيست و ديگر آنها را و هيچ يك از 

ر آنچه را گردند، و ديگيابد، و خلق به سوي موالي حقيقيشان بر مياينجاست كه هر كسي آنچه از پيش فرستاده در مي(3)
 "03سوره يونس آيه  "يابند.دانستند نميكه به دروغ خدا مي

سوره  "شوند.شود، و خلق براي خداي واحد قهار آشكارا مير مبدل ميروزي كه آسمان و زمين با آسمان و زميني ديگ(4)
 [...] "33ابراهيم آيه 
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 .«1» "وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي، وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُري، ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي "و باز فرموده:

فهمانند بعد از مرگ، آدمي تنها است، و يگانه همنشين او عمل او است، و ديگر اثري از احكام دنيوي را كه ميو آياتي ديگر 
اي كه در دنيا به حكم ضرورت مورد بيند، و ديگر زندگي اجتماعي و بر اساس تعاون ندارد، و از آن علوم عمليهدر آنجا نمي

ر عملش در آنجا و ظهور و تجسم جزاي عملش طوري است كه با زبان يابد، و كيفيت ظهوداد اثري نميعمل قرار مي
 .شود بيان كردنمي

 "... كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً "

 381، ريشه و موارد استعمال آن[ ... ص : "امت "معناي كلمه]

د، امت هم بهمين معنا كلمه )ناس( معنايش معروف است، و آن عبارت است از افرادي از انسان كه دور هم جمع شده باشن
و گاهي بر « 9» "إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ "شود بر يك فرد، هم چنان كه در آيه شريفه:است ولي گاهي اطالق مي

 "نْهُمُ الْعَذابَ إِلي أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍوَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَ "و آيه:« 0» "وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ":شود، مانند آيهزمان نسبتا طوالني نيز اطالق مي
«3». 

إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً  "شود بر ملت و دين هم چنان كه بعضي از مفسرين كلمه امت را در آيه شريفه:و نيز گاهي اطالق مي
 .اندبه اين معنا گرفته« 3» "مَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُ "و نيز در آيه:« 4» "واحِدَةً، وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

گرفته شده كه به معناي قصد است، و اگر بر جماعت اطالق شده بر هر جماعتي  "يام -ام "از ماده (و اصل كلمه )امت
باشند، و اين مقصد واحد رابطه شود، كه افراد آن داراي يك مقصد و يك هدف اطالق نشده، بلكه بر جماعتي اطالق مي

اند اين كلمه را بر يك فرد هم اطالق كنند، و همچنين در ساير موارد واحدي ميان افراد باشد و بهمين جهت توانسته
 .اطالقش معناي قصد رعايت شده

__________________________________________________ 

بيند و سپس به حد تمام و كامل هاي خود را به زودي ميدارد، و اينكه كردهو اينكه انسان غير آنچه كه كرده پاداشي ن(1)



 "31سوره نجم آيه  "شود.جزاء داده مي

 "193سوره نحل آيه  "ابراهيم امتي بود عبادتگر براي خدا.(2)

 "34سوره يوسف آيه  "بعد از مدتي به يادش آمد.(3)

 "3سوره هود آيه  "ندازيم.و اگر عذاب را براي مدتي معين از ايشان عقب ا(4)

 .اين است امت )دين( شما كه ديني است واحد، و منم پروردگار شما، پس تنها از من بترسيد(5)

 "40سوره مؤمنون آيه  "

 "29سوره انبيا آيه  "اين امت )دين( ديني است واحد، و منم پروردگار شما پس تنها مرا بپرستيد.(6)
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 386مراد از امت واحده بودن انسانها و اشاره به پيدايش دو اختالف در ميان آنها[ ... ص :  بيان]

كند بر اينكه روزگاري بر نوَ بشر گذشته كه در زندگي اتحاد و اتفاقي داشته، به خاطر و به هر حال ظاهر آيه داللت مي
اي در امور زندگي و نيز ان نبوده، مشاجره و مدافعهاند، و هيچ اختالفي بين آنسادگي و بساطت زندگي امتي واحد بوده

 مُنْذِرِينَ، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ "فرمايد:اند دليل بر اين معنا جمله بعد است كه مياختالفي در مذهب و عقيده نداشته
)چون بعثت انبيا و حكم كتاب در موارد اختالف را  "سِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ...وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّا
 .(نتيجه و فرَ امت واحده بودن مردم قرار داد

شود اختالف در امور زندگي بعد از وحدت و اتحاد ناشي شده و دليل بر اينكه در آغاز، اختالف دومي، يعني پس معلوم مي
ه كساني تنها از ناحي -است پس اختالف در دين "وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ ... بَغْياً بَيْنَهُمْ ":اختالف در دين نبود، جمله

 .اند و انگيزه آنان حسادت با يكديگر و طغيان بوده استناشي شده كه حامالن كتاب و علماي دين بوده

بينيم كه ال م با اعتبار عقلي موافق است، براي اينكه ما نوَ انساني را ميو اتفاقا همين برداشتي كه ما از آيه شريفه كردي
يزال در مدارج علم و فكر باال رفته، و در طريق معرفت و تمدن سال به سال و قرن به قرن پيشروي كرده و هماهنگ اين 

ر برابر تري را برآورد، و دو رقيقتر شده است، و توانسته است احتياجات دقيق پيشرفت اركان اجتماعيش روز بروز مستحكم
 .هجوم عوامل مخرب طبيعي، و استفاده از مزاياي زندگي، مقاومت بيشتري از خود بروز دهد

 بينيم كه به اسرار كمتري ازخوريم، و نوَ بشر را ميتر برويم، به رموز كمتري از زندگي بر ميهر چه ما به قهقري و عقب
فهميده، داند، تو گويي تنها بديهيات را ميبينيم نوَ بشر چيزي از اسرار طبيعي را نميكه ميطبيعت پي برده بودند، تا آنجا 

 نموده دسترسي داشتند، مانند تشخيص گياهانترين وجه تامين ميو به اندكي از نظريات فكري كه وسائل بقا را به ساده
 .ر غارها، و دفاَ به وسيله سنگ و چوب و امثال اينهااي شكارها، و يا منزل كردن دقابل خوردن، و يا استفاده از پاره

ترين عهد و ما قبل تاريخ بوده، و معلوم است مردمي كه حالشان اينچنين حالي بوده، اختالف مهمي اين حال انسان در قديم
ان مثل يك گله مثال آنتوانسته در ميان آنان بطور مؤثر پيدا شود، و گيري نميتوانستند با هم داشته باشند، و فساد چشمنمي

گوسفند بوده، كه تك تك گوسفندان هيچ همي ندارد مگر همين كه او نيز مثل ساير افراد علف بهتري پيدا كند، و همه در 
 .يك جا گرد آيند: با هم در مسكن و مرتع و آبشخور شركت داشته باشند

كه بيانش گذشت، و اين اجتماَ كه گفتيم اضطرار به با اين تفاوت كه انسان از همان روزها هم قريحه استخدام را داشته، 
 تواند جلو آن قريحه را گردن بشر گذاشته، نمي
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ته يك گذشبرده، و او هر روز كه از تاريخش ميبگيرد، و صرف تعاون در بقا و رفع حوائج يكديگر اين قريحه را از ياد او نمي
به  گيري از منافعبرده، و در طرز بهرهگذاشته، و به مزاياي بيشتري از زندگي پي مييش ميقدم به سوي علم و قدرت پ

 .يافتهتري راه ميطرق تازه

اند. و و مساله اختالف در استعداد هم از همان روز نخست در ميان بشر بوده، بعضي قوي و نيرومند و داراي سطوت بوده
شده، اختالفي فطري كه قريحه استخدام به آن دعوت يش اختالف ميبعضي ديگر ضعيف، و همين خود باعث پيدا

گفته حال كه تو توانايي و او ضعيف است، از او استفاده كن، و او را به خدمت خود در آور، پس همين قريحه كرده، و ميمي
از  كشيه او را به بهرهكرده، و باز همين قريحه فطري بوده كفطري بود، كه او را به تشكيل اجتماَ و مدنيت دعوت مي

ه ما گوئيم: در صورتي كداشته. خواهي گفت: مگر ممكن است فطرت دو حكم متضاد داشته باشد؟ در پاسخ ميضعفا وا مي
فوق آن دو حكم حاكمي بوده باشد تا آن دو را تعديل كند، هيچ مانعي ندارد، و اين تنها در مساله احكام فطري انسان 

ند )شهوتش او كنو نيز اين ناسازگاري هست، زيرا قواي او بر فعلي از افعال او با يكديگر زورآزمايي مينيست، بلكه در افعال ا
دارد( جاذبه و شهوت شكم او را به خوردن كند، و نيروي عقلش او را از آن كار باز ميرا دعوت به انجام كاري نامشروَ مي
ه دهد كه بدارد، و هر نيرويي را آن قدر آزادي مياز اين كار باز ميكند، و عقلش او را غذايي سنگين و زيانبخش دعوت مي

 .نيروهاي ديگر صدمه وارد نيايد

و تزاحم در دو حكم فطري در مورد بحث نيز مانند همان تزاحم است، درست است كه تشكيل اجتماَ و مدنيت به حكم 
است از فطرت، و ليكن خداي تعالي اين تنافي را به فطرت، و آن گاه ايجاد اختالف آن هم به حكم فطرت دو حكم متنافي 

وسيله بعثت انبيا و بشارت و تهديد آن حضرات، و نيز به وسيله فرستادن كتابهايي در بين مردم و داوري در آنچه با هم بر 
 .كنند برداشته استسر آن اختالف مي

 387آنها[ ... ص : و نقد و رد  "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً "تفسيرهاي ديگري بر]

اند: )مراد از آيه مورد بحث اين است كه مردم در سابق همه داراي هدايت پس با اين بيان فساد گفتار مفسريني كه گفته
اند از اينكه گردد، چون اين مفسرين غفلت كردهاند، و اختالف بعد از نزول كتاب و به انگيزه بغي و حسد بوده( روشن ميبوده

ر همه اند از اينكه اگر بشخواهد دو اختالف اثبات كند، نه يك اختالف، كه بيانش گذشت، و نيز غفلت كردهميآيه شريفه 
اند، و هدايت يكي بوده و اختالفي در آن نبوده، پس چه چيز موجب و مجوز بعث انبيا و فرستادن كتاب و داراي هدايت بوده

غرائز كفر و فجور و مهلكات اخالقي شد؟ با اينكه همه اينها در باطن دنبالش پديد آمدن اختالف و اشاعه فساد و طغيان 
 .بشر پوشيده و پنهان بوده است؟

 133، ص: 9ترجمه الميزان، ج

اي در اند: منظور آيه اين است كه مردم امت واحدهشود كه گفتهو نيز با اين بيان فساد گفتار يك عده مفسر ديگر روشن مي
 (... نظور اين نبود، وجهي نداشت كه دنبالش بفرمايد: )پس خدا انبيا را برانگيختضاللت بودند، چون اگر م

اند از اينكه خداي سبحان خودش اين ضاللت را ذكر كرده و و وجه فساد اين گفتار اين است كه اين مفسرين غفلت كرده
و فرموده اين ضاللت تنها از ناحيه علماي دين،  "يهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِفَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِ "بطور اشاره فرموده:

و بعد از نزول كتاب و بيان آيات خدا ناشي شده و اگر قبل از بعثت انبيا مردم همگي گمراه بوده گرفتار كفر و نفاق و معاصي 
 .اند، ديگر معنا ندارد اين ضاللت را به علماي دين نسبت دهدبوده

ظور از شود، چه آن مفسر گفته: مناز بيان گذشته ما اشكالي كه به گفتار بعضي ديگر از مفسرين وارد است روشن مي و باز



كلمه )ناس( بني اسرائيل است، نه عموم مردم، چون خداي سبحان در جاي ديگر عين اين اختالف و بغي را به بني اسرائيل 
 .«1» "مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْفَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا  "نسبت داده فرمود:

شود ليل نمياند، داي از بشر دچار بغي شدهو اشكال اين تفسير اين است كه هيچ دليلي بر آن نيست، و صرف اينكه طايفه
 .رود بگوئيم مراد همان قومندكه هر جا سخن از بغي مي

كه گفته: منظور از كلمه: )ناس( در آيه شريفه خصوص حضرت آدم َ است، و و از همه اينها فاسدتر تفسير كسي است 
اش اختالف كردند، و خدا انبيايي معناي آيه اين است كه آدم امت واحده و تنها كسي بود كه هدايت داشت، و بعد از او ذريه

حتي بعضي از جمالتش با آن مساعد  برانگيخت ...، و آيه شريفه نه از اول تا به آخرش با اين تفسير مطابقت دارد، و نه
 .است

هد، هم چنان داند: كلمه )كان( در آيه اصال معناي زمان را نميشود كه بعضي گفتهو باز با بيان ما فساد اين گفتار روشن مي
دم همه از اين جهت كان( منسلخ از زمان است، و معناي آيه اين است كه مر)كلمه  "وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً "كه در جمله:

كه مدني به طبعند يك امتند، چون مدنيت به طبع اختصاص به يك نسل و دو نسل ندارد، بلكه هر جا و در هر زماني 
است  شود، حوائجش آن قدر زيادانساني يافت شود، بالطبع مدني است، چون زندگيش بدون اجتماَ با افراد ديگر تامين نمي

 آنها را برآورد، و دايره لوازم تواندكه خودش به تنهايي نمي

__________________________________________________ 

 .بني اسرائيل اختالف نكردند مگر از در بغي و بعد از آنكه داراي علم به كتاب خدا شدند(1)

 "13سوره جاثيه آيه  "
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 .رسدتعاون با افراد ديگر و مبادله در مساعي تامين نگشته به حد كمال نميزندگيش آن قدر وسيع است كه جز به اجتماَ و 

آري او بايد از دسترنج خود آنچه خودش احتياج دارد به خود اختصاص داده، ما زاد آن را به ديگران كه كارهايي ديگر دارند 
 .زندگيش تامين گرددبدهد، و در مقابل آنچه از دست آورد ديگران احتياج دارد بگيرد، تا همه حوائج 

اين وضع انسان است كه هيچ وقتي از اوقات بي نياز از زندگي دسته جمعي نبوده، تاريخ هم تا آنجا كه در دست است اين 
فهماند تشكيل اجتماَ يك امر تحميلي نبوده، بلكه به مقتضاي فطرت بشر بوده، چيزي كند، براي اينكه ميمعنا را تاييد مي

ده، و كرشده، و نظام اجتماَ را دچار اختالل ميكه مايه قوام زندگي بشر بوده، مايه اختالف نيز مي كه هست همين مدنيت
بهمين جهت خداي تعالي به خاطر عنايت شديدي كه به سعادت اين نوَ داشته، شرايعي تشريع كرده، تا اين اختالف را 

ان، و با فرستادن كتابي حاكم به همراه انبيا ابالغ فرموده، تا در برطرف سازد، و اين شرايع را با بعث انبيا و بشارت و انذار آن
 .موارد اختالف مورد استفاده قرار گيرد

عي بي نياز جمپس حاصل معناي آيه بنا بر اين تفسير اين شد كه مردم بر حسب طبع مدني هستند، و هرگز از زندگي دسته
ت، و اين اختالف بود كه بعثت انبيا و فرستادن كتابهاي آسماني را جمعي خود مايه اختالف اسنيستند، و همين زندگي دسته

 .موجب گرديد

اين مفسر مدنيت را طبع اولي انسان گرفته، و اجتماَ و اشتراك در زندگي را از الزمه  :و اين معني صحيح نيست زيرا اوال
و ناچاري باعث شد بشر زير بار زندگي ذاتي اين نوَ دانسته در حالي كه خواننده عزيز توجه فرمود كه گفتيم اضطرار 

 .اجتماعي برود، نه اينكه الزمه ذات او باشد، و باز توجه فرمودي كه قرآن بر خالف گفتار اين مفسر داللت دارد

و ثانيا در آيه شريفه بعثت انبيا را نتيجه مستقيم امت واحده بودن بشر قرار داده، و اگر منظور از امت واحده بودن مساله 



گيري درست نيست، چون ربطي به هم ندارند، مگر اينكه اول اختالف را نتيجه امت واحده ت بالطبع باشد، اين نتيجهمدني
بودن بگيريم، بعدا بعثت انبيا را نتيجه اختالف قرار دهيم، پس بايد در كالم مرتكب تقدير شويم، و بگوئيم تقدير آيه چنين 

نان اختالف پديد آمد، پس خداي تعالي انبيا را برانگيخت تا رفع اختالف كنند(، و اي بودند، بعد در آاست: )ناس امت واحده
 .تقدير گرفتن خالف ظاهر است، عالوه بر اينكه خود آن مفسر حاضر به تقدير گرفتن نيست
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وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا  "فرمايد:شريفه صريح در اين است كه اختالف دو تا است. چون مي
ا برانگيخته ر اند، و به منظور رفع آن خدا انبياشود يك اختالفي قبل از بعثت انبيا و انزال كتب داشته، معلوم مي"اخْتَلَفُوا فِيهِ

، ، يعني اختالف نكردند در كتاب مگر علماي كتاب"وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ )يعني في الكتاب( إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ "فرمايد:و آن گاه مي
 دشود اين اختالف اختالفي ديگر بوده، و بعد از آمدن كتاب پديورزيدند، پس معلوم ميو به انگيزه حسدي كه به يكديگر مي

 .اند نه همه مردمآمده، و دارندگان اين اختالف تنها علماي كتاب بوده

خداي تعالي در اين جمله از فرستادن انبيا تعبير به بعث كرده، نه ارسال و مانند آن،  "فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ "
دهد كه حال و روز خمود و سكوت او است، و در چنين ان اولي خبر ميو اين بدان جهت است كه آيه از حال و روزي از انس

د همين دهد، و شايتر از ارسال است، چون كلمه بعث از بپا خاستن و امثال آن خبر ميحالي تعبير به بعث پيامبران مناسب
زال كتاب به ينكه حقيقت بعث و اننكته باعث شده كه از پيامبران هم تعبير به نبيين كند، نه مرسلين، و يا رسل، عالوه بر ا

بياني كه گذشت بيان حق براي مردم و تنبيه آنان به حقيقت امر وجودشان و حياتشان، و خبر دادن به ايشان است از اينكه 
مخلوق پروردگارشان هستند، پروردگاري كه همان اللَّه است، و معبودي جز او نيست و اينكه هر چه بكنند همان تالششان 

اي رسيدن و بازگشتن به سوي خدا و به سوي روزي عظيم است، و در دنيا در منزلي قرار دارند كه يكي از منازل تالش بر
سير است، منزلي كه به جز لهو و بازي و غرور حقيقتي ندارد، پس الزم است اين حقيقت را در زندگي دنيا و كارهايي كه در 

ا كلمه اي بروند؟ و چنين زمينهعين خود كنند، كه از كجا آمده و به كجا ميكنند مراعات نموده، اين معنا را نصب الدنيا مي
تر است، چون نبي به معناي كسي است كه اخبار ما وراء الطبيعة نزد او است، و اين معنا در كلمه )رسول( مناسب ()نبي

 .نيست

ه سوي ا در تلقي وحي و تبليغ رسالت خدا بو در اينكه بعثت نبيين را به خداي سبحان نسبت داده، اين داللت هست كه انبي
 .آيد. ان شاء اللَّهمردم داراي عصمتند، كه توضيح بيشتر آن در آخر بيان مي

و اما تبشير و انذار )يعني وعده به رحمت خدا و رضوان و بهشت او به كساني كه ايمان آورده و تقوا پيشه كردند، و تهديد به 
شود، به كساني كه خدا و آيات او را تكذيب نموده نافرمانيش كنند( شم خدا ناشي ميعذاب خداي سبحان، عذابي كه از خ

 انديشند، ترين مراتب دعوت است، چون انسانهاي متوسط الحال بيشتر به منافع و مضار خود ميدو مرتبه از روشن
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 .يشنداندبند بهشت و دوزخ نبوده، جز به خود خدا نميخدا كه پايهر چند كه اقليتي هم هستند از بندگان صالح و اولياي 

ب( است، و  -ت -كلمه )كتاب( صيغه )فعال( از ماده )ك "وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ "
قلم بر روي كاغذ است، و ليكن از آنجايي كه پيمانها و فرامين  كتاب هر چند بر حسب اطالق متعارفش مستلزم نوشتن با

شود، از اين جهت هر حكم و دستوري را هم كه پيرويش واجب باشد، و يا هر دستوري به وسيله كتابت و امضا انجام مي
الصَّالةَ كانَتْ عَلَي  إِنَّ "اند، قرآن كريم در اين باره فرموده:بيان و بلكه هر معناي غير قابل نقض را هم كتاب خوانده

و در اينكه « 9» "كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ "و احيانا خود قرآن را كتاب خوانده، و فرموده:« 1» "الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً



ه يك ايش اين است كه )مردم هم، داللت بر معنايي است كه ما براي آيه كرديم، و گفتيم معن"فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ... "فرموده:
 (... امت بودند، و سپس اختالف كردند، و خدا به منظور رفع اختالفشان انبيايي برانگيخت

الكتاب( يا الم جنس است، و يا الم عهد ذهني است، و مراد از كتاب كتاب نوح َ است، به دليل اينكه در )و الم در كلمه 
كه در مقام « 0» "وَصَّي بِهِ نُوحاً، وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي شَرَََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما "آيه:

منت نهادن و بيان اين حقيقت است كه شريعت نازله بر امت اسالم جامع همه متفرقات تمامي شرايع سابقه است، كه بر 
آن معارفي كه بخصوص پيامبر اسالم وحي شده، پس شريعت مختص است به اين انبياي گذشته نازل شده، به اضافه 

 .انبياي عظام، يعني نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد ص

به وسيله  ايعداللت داشت بر اينكه شر "وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ... "و چون جمله:
 .كتاب تشريع شده

كند بر اينكه اوال نوح َ هم كتابي مشتمل بر شريعت داشته، و در در نتيجه آيه مورد بحث بانضمام آيه سوره شورا داللت مي
و  -شداگر الف و الم براي عهد با -ابتنها همان كت "وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ "جمله:

 يا حد اقل آن

__________________________________________________ 

 "139سوره نسا آيه  "اي حتمي بوده است.نماز همواره بر مؤمنين وظيفه(1)

 92سوره ص آيه (2)

وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي وحي خداوند از دين براي شما همان را تشريع كرد كه به نوح توصيه و به خود تو (3)
 "10سوره شورا آيه  "كرده بود.
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 .منظور است -اگر الف و الم براي جنس باشد -كتاب و ساير كتب آسماني

 342نخستين كتاب آسماني كتاب نوح عليه السالم بوده است[ ... ص : ]

اولين كتاب آسماني مشتمل بر شريعت بوده، چون اگر قبل از آنهم كتابي بوده، قهرا و ثانيا: داللت دارد بر اينكه كتاب نوح 
 .بايد شريعتي هم بوده باشد، و در آيه سوره شوري بايد نام آن را برده باشد

، قبل اي بودند( به آن اشاره كردهو ثالثا داللت دارد بر اينكه اين عهدي را كه خداي تعالي در جمله: )مردم همه امت واحده
 .از بعثت نوح َ بوده، و نوح َ در كتاب خود حل اختالف آنان را كرده است

 342اختالف در دين به وسيله علما و از بغي پديد آمده است[ ... ص : ]

شريعت،  اختالف بعد از آمدندر سابق گذشت كه گفتيم مراد از اين اختالف،  "وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ ... بَغْياً بَيْنَهُمْ "
فَأَقِمْ  "و در خود شريعت، و از ناحيه علماي دين و حاملين شريعت است، و چون دين امري فطري است، هم چنان كه آيه:

ختالف واقع در بر آن داللت دارد، بدين جهت خداي سبحان ا« 1» "وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها
 .دين را ناشي از بغي و حسادت و طغيان دانسته است

داللت دارد بر اينكه مراد از اين جمله اشاره به اصل ظهور اختالفات ديني است، نه اينكه هر  "إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ ... "و جمله:
دين گشته، اهل طغيان و بغي است، تك تك اشخاصي كه از صراط مستقيم منحرف شده، و يا به ديني غير دين خدا مت



خالصه منظور معرفي ريشه و سر منشا اختالفات ديني است، درست است كه تك تك منحرفين هم از صراط مستقيم 
منحرفند، و ليكن ريشه گمراهي اين افراد باز همان علماي ديني هستند، كه از در بغي و طغيان اختالف به راه انداختند، و 

 .دين صحيح و الهي محروم شوند باعث شدند مردم از

داند، ولي كساني را كه امر بر آنان مشتبه شده، و راه درستي به سوي دين و خداي سبحان اهل بغي و طغيان را معذور نمي
 :فرمايدداند، و مياند، معذور ميدرست نجسته

 «9. »"فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌإِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَي الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، وَ يَبْغُونَ  "

وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً،  "فرمايد:و نيز در باره دسته دوم كه امر بر آنان مشتبه گشته مي
وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، وَ إِمَّا يَتُوبُ  "فرمايد(. )تا آنجا كه مي"اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، إِنَّ

 ."عَلَيْهِمْ، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

__________________________________________________ 

 .ترجمه گذشت 03سوره روم آيه (1)

ون اينكه ورزند، بدكنند، و در زمين بغي و طغيان ميتنها تقصير و مسئوليت به عهده كساني است كه به مردم ظلم مي(2)
 "39سوره شوري آيه  "حقي داشته باشند، و اينان عذابي دردناك دارند.

 120، ص: 9ترجمه الميزان، ج

اختالفي كه علماي دين در دين انداختند امر بر آنان مشتبه  و نيز در باره كساني كه قدرت تحقيق نداشته، و به خاطر «1»
ئِكَ عَسَي اللَّهُ أُولإِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ، ال يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَ "فرمايد:شده، مي

 .«9» "لَّهُ عَفُوًّا غَفُوراًأَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَ كانَ ال

 343فطري بودن دين با غفلت و اشتباه منافاتي ندارد[ ... ص : ]

عالوه بر اينكه فطرت منافاتي با غفلت و اشتباه ندارد، بله با گمراهي عمدي و از روي بغي و طغيان منافات دارد، )و خالصه 
يجاد اختالف علما، دين خدا دچار اختالف شود، و عامه مردم هم هر چند دين خدا فطري است، اما منافات ندارد كه در اثر ا

كنند، بر خالف فطرت خود قدم به تبع، دچار گمراهي گردند، و مسئول هم نباشند، ولي علمايي كه عمدا اختالف مي
 .اندبرداشته

اند و در ذلك زير بار نرفته و بهمين جهت خداي تعالي بغي را مخصوص علما كرده، كه آيات الهيه بر ايشان روشن بوده، مع
 .«0» "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ "باره آنان در جاي ديگر فرموده:

در  دوزخ را منحصرو آيات در اين باره بسيار زياد است، كه در تمامي آنها بعد از كلمه كفر تكذيب را هم اضافه كرد، تا اهل 
كساني كند كه با داشتن علم، خدا و آياتش را انكار كردند، و سخن كوتاه آنكه مراد از آيه شريفه اين است كه اين اختالف 

 .افتديعني اختالف در دين به دست علماي دين در مردم مي

كند، كه آن عبارت است از حق، حقي اين جمله مورد اختالف را بيان مي "فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ "
 نيز تصريح بدان دارد، در "وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ "كه كتاب از ناحيه خدا آورده، هم چنان كه جمله:

__________________________________________________ 

ود اعتراف دارند، مردمي هستند كه عمل صالح و عمل زشتشان را با يكديگر مخلوط يك دسته ديگر به گناهان خ(1)
 ... اند، و بعيد نيست خدا از آنان بگذرد، و خدا آمرزگار مهربان استكرده



گذرد، و خدا داناي فرزانه كند، و يا از جرمشان ميدسته سوم كساني هستند كه منتظر امر خدايند، خدا هم يا عذابشان مي
 "133سوره توبه آيه  ".تاس

توانند خود را از شر مستكبرين رها كنند، و نه قدرت تشخيص حق مگر مستضعفين از مردان و زنان و فرزنداني كه نمي(2)
 "23سوره نساء آيه  "از باطل دارند، اينگونه افراد اميد است مورد عفو خدا واقع شوند، چون خدا اهل عفو و مغفرت است.

[...] 

 "02سوره بقره آيه  "ي كه كفر ورزيدند، و آيات ما را تكذيب كردند، ياران دوزخند، و در آن جاودانه خواهند بود.و كسان(3)
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و  شود،اينجا عنايت الهيه شامل رفع هر دو اختالف با هم شده، يعني جمله نامبرده هم شامل اختالف در شؤون زندگي مي
در معارف حقه الهيه، كه عامل اصلي آن اختالف، علماي دين بودند، و اگر هدايت را مقيد به اذن خود  هم شامل اختالفات

كرد، بدين جهت بوده كه بفهماند اگر خدا مؤمنين را هدايت كرده، نه از اين باب بوده كه مؤمنين او را الزام كرده باشند، و بر 
شود، و كسي هدايت كند، چون خداي سبحان محكوم كسي واقع نمي او واجب كرده باشند، به خاطر ايمانشان ايشان را

تواند چيزي را بر او واجب كند، مگر اينكه خودش چيزي را بر خود واجب كند، و لذا فرمود: هر كه را هدايت كند به اذن نمي
ه منزله ب "يَشاءُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍوَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ  "تواند و جمله:كند، يعني اگر خواست هدايت نكند ميخود هدايت مي

اي از مؤمنين را هدايت كرده به اذن خود كرده است، تعليل كلمه )باذنه( است، و معناي آيه چنين است كه اگر خدا دسته
كند، چيزي كه هست كند، و هر كه را بخواهد نميچون او مجبور به هدايت كسي نيست، هر كه را بخواهد هدايت مي

 .خواسته كه تنها كساني را هدايت كند و به صراط مستقيم رهنمون شود كه ايمان داشته باشندخودش 

 344شود[ ... ص : استفاده مي "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً "نكاتي كه از آيه شريفه]

 :پس از آيه شريفه چند نكته روشن گرديد

كند، خاصي در زندگي دنيا كه هم صالح زندگي دنيا را تامين مياول حد دين و معرف آن و اينكه دين عبارت است از روش 
و هم در عين حال با كمال اخروي و زندگي دائمي و حقيقي در جوار خداي تعالي موافق است، ناگزير چنين روشي بايد در 

 .شريعتش قوانيني باشد كه متعرض حال معاش به قدر احتياج نيز باشد

ي كه در بشر آمد براي رفع اختالف آمد، اختالف ناشي از فطرت، و سپس رو به استكمال دوم اينكه دين از همان روز اول
 .گذاشت، و در آخر رافع اختالفهاي فطري و غير فطري شد

سوم اينكه دين خدا ال يزال رو به كمال داشته، تا آنجا كه تمامي قوانيني را كه همه جهات احتياج بشر را در زندگي در 
عكس  آيد، و بهشود و ديگر ديني از ناحيه خدا نمين شده باشد، در اين هنگام است كه دين ختم ميبرداشته باشد متضم

وقتي ديني از اديان خاتم اديان باشد، بايد مستوعب و در برگيرنده تمامي جهات احتياج بشر باشد، و خداي تعالي در اين باره 
وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ  "و نيز فرموده:« 1» "لِكُمْ، وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجا "فرمايد:مي

 :و نيز فرموده «2» "ءٍتِبْياناً لِكُلِّ شَيْ

__________________________________________________ 

 "33سوره احزاب آيه  "اده خدا و خاتم انبياء است.محمد ص پدر هيچ يك از مردان شما نيست، و ليكن فرست(1)

 "32سوره نحل آيه  "ما كتاب راي بر تو نازل كرديم كه بيانگر هر چيز است.(2)

 124، ص: 9ترجمه الميزان، ج



 .«1» "وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ "

 .تر از شريعت سابق استه هر شريعت الحق، كاملچهارم اينك

پنجم اينكه علت بعثت انبيا و فرستادن كتاب و به عبارتي ديگر سبب دعوت ديني همان سير بشر به حسب طبع و فطرتش 
كند، همان فطرت نيز او را به طرف به سوي اختالف است، همانطور كه فطرتش او را به تشكيل اجتماَ مدني دعوت مي

شود، كشاند، و وقتي راهنماي بشر به سوي اختالف فطرت او باشد، ديگر رفع اختالف از ناحيه خود او ميسر نميف مياختال
دار آن شود، و بهمين جهت خداي سبحان از راه بعثت انبيا و تشريع شرايع، نوَ و ال جرم بايد عاملي خارج از فطرت او عهده
گر زندگيش اين اختالف را برطرف كرد، و اين كمال، كمال حقيقي است، كه حبشر را به سوي كمال اليق به حالش و اصال

 .داخل در صنع و ايجاد است، قهرا مقدمه آنها يعني بعثت انبيا هم بايد داخل در عالم صنع باشد

أَعْطي  يالَّذِ "اما اينكه گفتيم خداوند نوَ بشر را به سوي كمال حقيقيش هدايت نمود، بدين جهت است كه به حكم آيه:
 .«9» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديكُلَّ شَيْ

 341عنايت خداي تعالي به رفع اختالفات انسانها و هدايت بشر بسوي كمال از راه بعث انبياء )ع([ ... ص : ]

كند هدايت نمايد، و يكي از اي كه خلقتش را تمام مييكي از شؤون خدايي خدا اين است كه هر چيزي را به آن نقطه
ماند، اين است كه به سوي كمال وجودش در شود، و اگر نباشد خلقتش ناقص ميايي كه خلقت آدمي با آن تمام ميچيزه

 .دنيا و آخرت هدايت شود

 «0»كُلًّا نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ، وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً.  "هم چنان كه باز خود خداي تعالي فرموده:

فهماند كه كار خداي تعالي همين امداد عطا است، هر كسي را كه در راه حياتش و وجودش محتاج و اين آيه به خوبي مي
شود مگر آنكه كسي با بهره كند و عطاي او از ناحيه او دريغ نميمدد اوست مدد ميدهد، و آنچه را كه مستحق است عطا مي

 .عطاي او دريغ كند نگرفتن خودش و از ناحيه خودش از گرفتن

تواند اين نقيصه خود را تكميل كند، چون فطرت خود او اين نقيصه را پديد آورده، و معلوم است كه انسان خودش نمي
 تواند خودش آن را برطرف ساخته راه سعادت وچگونه مي

__________________________________________________ 

گر ناسخ پذيرد، و نه بعدا كتابي ديناپذير، كه نه از ناحيه كتب آسماني قبل خلل ميو اينكه قرآن كتابي است شكست (1)
 "39سوره فصلت آيه  "شود.آن مي

 43سوره طه آيه (2)

 "دهيم، و عطاي پروردگار تو جلوگيري ندارد.ما هر دو دسته را هم نيكان را و هم بدان را از عطاي پروردگارت مدد مي(3)
 "93سوره اسرا آيه 
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 .كمال خود را در زندگي اجتماعيش هموار كند؟

شود كه انسان از رسيدن به كمال و سعادتي كه اليق و آورد، و باعث ميو وقتي طبيعت انسانيت اين اختالف را پديد مي
 جرم اصالح )اگر فرضا تواند آنچه را فاسد كرده اصالح كند، المستعد رسيدن به آن است محروم شود، و خودش نمي

اصالحي ممكن باشد( بايد از جهت ديگري غير جهت طبيعت باشد، و آن منحصرا جهتي الهي خواهد بود، كه همان نبوت 
است، و وحي، و به همين جهت خداي سبحان از قيام انبيا به اين اصالح تعبير كرد به )بعث(، و در سراسر قرآن بعث را به 



كند، با اينكه مساله قيام انبيا مثل ساير امور، به ماده و روابط ها انبيا مبعوث مياوست كه در امت خودش نسبت داده، فرموده
شر تواند اختالفات بزماني و مكاني نيز ارتباط دارد، اما همه جا بعث را به خودش نسبت داده، تا بفهماند تنها خداست كه مي

 .را حل كند

تي بگو( حالتي است غيبي، كه نسبتش به حالت عمومي انسانها، يعني درك و عمل پس نبوت حالتي است الهي )و اگر خواس
كند كه به وسيله آن اختالفها و آنها، نسبت بيداري است به خواب، كه شخص نبي به وسيله آن، معارفي را درك مي

 شود، وقرآن وحي ناميده ميگردد، و اين ادراك و تلقي از غيب، همان است كه در زبان ها در حيات بشر مرتفع ميتناقض
 .شودگيرد نبوت خوانده ميآن حالتي كه انسان از وحي مي

 346تقرير دليل و برهان براي نبوت عامه[ ... ص : ]

 :گردد كه اين سه مقدمه، يعنياز اينجا روشن مي

ار دنيت را انكدعوت فطرت )منظور مؤلف دعوت مستقيم فطرت نيست تا اشكال كني كه خود ايشان فطري بودن م -1
زير كند و اين استخدام او را ناگكردند بلكه منظور دعوت غير مستقيم است يعني فطرت او را به استخدام ديگران دعوت مي

 .بشر را به تشكيل اجتماَ مدني "مترجم "سازد كه به زندگي مدني تن در دهد.مي

 .و دعوت آن به اختالف از يك طرف -2

هدايت بشر به سوي تماميت خلقتش از سوي ديگر، خود حجت و دليلي است بر اصل مساله و عنايت خداي تعالي به  -3
 نبوت، و به عبارتي ديگر دليل نبوت عامه است

 :، كه اينك براي خواننده عزيز تقرير ميشود

حال  دارد، و در عينكشي و استخدام فطري او را به تشكيل اجتماَ وا ميكش است، و اين بهرهنوَ بشر به حسب طبع بهره
كشاند، در نتيجه در همه شؤون حياتش كه فطرت و آفرينش برآوردن حوائج آن شؤون را كار او را به اختالف و فساد هم مي

 گردد مگر با قوانيني كه حيات اجتماعي او را حوائج برآورده نمي شود، و آنداند، دچار اختالف ميواجب مي
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اصالح نموده، اختالفاتش را برطرف سازد و هدايت انسان به قوانين كذايي، و در نتيجه به كمال و سعادتش به يكي از دو 
 .شودطريق ممكن مي

 .اينكه چگونه اختالف را برطرف سازد اول اينكه او را از راه فطرتش ملهم كند به

 347به حكم عقل و تجربه راه رفع اختالفات انسانها منحصر در تفهيم الهي از راه وحي و نبوت است[ ... ص : ]

دوم به اينكه از راه ديگري كه خارج از فطرت و ذات خود بشر باشد، و چون راه اول كافي نيست چون گفتيم سبب پيدايش 
ت بوده، و معنا ندارد كه فطرت سبب حل اختالف شود، ناگزير بايد از راه دوم صورت گيرد، و آن راه عبارت اختالف خود فطر

 .كنيماست از تفهيم الهي، و غير طبيعي، كه از آن به نبوت و وحي تعبير مي

انش گذشت، تجربه و اين برهان كه ديديد مركب از چند مقدمه بود، همه مقدماتش در قرآن كريم به صراحت آمده، كه بي
دهد تمامي امتها كه در قرون هم آن را از تاريخ زندگي بشر و اجتماعاتش مسلم كرده، چون تا آنجا كه تاريخ نشان مي

الف اند، و به دنبالش دچار اختاند، بدون استثنا تشكيل اجتماَ دادهگذشته يكي پس از ديگري آمده و سپس منقرض شده
 .ه پيغمبري داشته به كمال و سعادت خود نائل گشته و از شر اختالف نجات يافته استاند، و هر اجتماعي كهم شده



اي در زندگي انسان وجود داشته، كه روزي از روزهاي زندگيش از مساله دهد نه چنين سابقهآري آن طور كه تاريخ نشان مي
ماَ وادار نكرده، و به زندگي انفرادي استخدام دست برداشته باشد، و نه روزي كه حس استخدامش او را به تشكيل اجت

اش از اختالف خالي باشد، و نه روزي كه اختالفش به غير قوانين قانعش ساخته باشد، و نه روزي كه اجتماَ تشكيل يافته
اجتماعي الهي برطرف شده باشد، و نه روزي كه فطرت و عقل خود او )البته فطرت و عقلي كه به نظر خود او سالم باشد( 

 .سته قوانيني وضع كند، كه اختالف را از ريشه و فساد را از ماده كنده باشدتوان

چرا راه دور و دراز برويم؟ براي به دست آوردن تماميت اين دليل كافي است به جريان حوادث اجتماعي عصر حاضر بنگريم، 
حطاط اخالق و فساد بشريت شده، و بينيم كه اجتماعات بشري تا چه حد دچار انگيرد، و ميكه جلو چشم خود ما صورت مي

گذارد، و تا چه حد زورگويي بر كند، كه هر يك ميليونها كشته به جاي ميچه جنگهاي خانمان براندازي تهديدش مي
گيري از جان و مال و عرض مردم رواج يافته، تازه همه اين فسادها در عصري جريان دارد بشريت مسلط شده، و چطور بهره

خوانند!!! ديگر در باره اعصار گذشته كه عصر جاهليت و ظلمت بوده چه احتمالي ترقي و عصر دانشش ميكه عصر تمدن و 
 توان داد؟! و اما اينكه گفتيم: عالم صنع و ايجاد هر موجودي را به سوي كمال اليقش سوق مي
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وقتي خلقت و تكوين اقتضاي اثري را  :ه، و همچنين اينكه گفتيماي است كه تجربه و بحث آن را اثبات كرددهد، مسالهمي
داشت، ديگر اقتضاي خالف آن را ندارد. اين نيز امري است مسلم، كه تجربه و بحث اثباتش كرده است، و اما اينكه گفتيم 

ز آن را و فساد ناشي اتواند اختالفات بشري را رفع شود ميتنها تعليم و تربيت ديني كه از مصدر نبوت و وحي صادر مي)
 .(اصالح كند

اين نيز امري است كه هم بحث و هم تجربه آن را اثبات كرده، اما اينكه بحث آن را اثبات كرده بيانش اين است كه دين 
كند، و معلوم است كه صالح عالم انساني هم همواره بشر را به سوي معارف حقيقي و اخالق فاضله و اعمال نيك دعوت مي

 :سه چيز استدر همين 

 .عقائد حقه -1

 .اخالق فاضله -2

 .اعمال نيك -3

و اما اينكه گفتيم تجربه آن را اثبات كرده، بهترين دليلش اسالم است كه در مدتي كوتاه كه در آن مدت در اجتماَ 
مود، ا اصالح نترين اجتماَ ساخت، از راه تعليم و تربيت نفوس آن مردم رمسلمانان حكومت كرد، از منحطترين مردم صالح

توان گفت اگر در عصر حاضر عصر حضارت و تمدن هم رگ و و آن مردم ديگران را اصالح كردند حتي به جرأت مي
شود، از اثار پيشرفت اسالمي و جريان و سرايت اين پيشرفت در اي از جهات كمال در هيكل جوامع بشري ديده ميريشه

كند و خود ما ان شاء اللَّه در محلي ليل بدون كمترين ترديدي اثبات ميسراسر جهان است، و اين معنا را تجزيه و تح
 .تر پيرامون آن بحث خواهيم داشتمناسب

 348نكته ششم( دين اسالم كه خاتم اديان است براي آخرين مرحله كمال انسان تشريع شده است[ ... ص : )]

قائل است، چون پيامبر را آخرين پيامبر و شريعت را غير  ششم اينكه: ديني كه خاتم اديان است، براي استكمال انسان حدي
 :داند، و اين مستلزم آن است كه بگوئيمقابل نسخ مي

رسد كه معارف و شرايع قرآن او را كافي است، و به بيش از آن نيازمند استكمال فردي و اجتماعي بشر به حدي مي



 .شودنمي

يان تاريخ از عصر نزول قرآن تا به امروز كه قريب چهارده قرن است، آن و اين خود يكي از پيشگوييهاي قرآن است، كه جر
بينيم از آن روز تا به امروز نوَ بشر در جهات طبيعي و اجتماعي چه گامهاي بلندي در ترقي و را تصديق كرده، زيرا مي

ش )كه به خاطر همانها انسان اتعالي برداشته، و چه مسافت دوري را پيموده، اما از جهت معارف حقيقيش و اخالق فاضله
 بود، و بر ساير انواَ حيوانات برتري داشت(، نه تنها يك قدم ترقي نكرده، بلكه قدمهاي زيادي 

 122، ص: 9ترجمه الميزان، ج

به عقب و قهقرا برداشته، و باآلخره در مجموَ كماالت روحي و جسمي )البته توأم با هم( تكاملي نكرده است، )تا چه رسد 
 .(ينكه به جايي رسيده باشد كه قرآن و معارف آن كافيش نباشدبه ا

 344شبهه شريعت اسالم قابل انطباق با همه اعصار نيست و پاسخ بدان[ ... ص : ]

اند: قوانين عمومي چون به منظور صالح حال بشر و اصالح زندگي او است، بايد همواره با ها گفتهدر اين بحث بعضي
وانين او كند، بايد قشود، و با پيشرفت اجتماَ پيشرفت كند، هر چه بشر به سوي كمال صعود ميتحوالت اجتماعي متحول 

هم دوش به دوش او باال رود، و شكي نيست كه وضع تمدن عصر حاضر با عصر نزول قرآن قابل مقايسه نيست، و نسبت 
بن مريم و موسي َ نيست، بلكه نسبت در  ميان امروز و آن روز بشر قابل مقايسه با نسبت ميان آن روز و روزگار عيسي

شود كه شرايع اسالم هم نسخ شود، و شريعتي طرف ما بيشتر و ترقي و تكامل بشر زيادتر بوده، و همين تفاوت باعث مي
 .ديگر قابل انطباق بر مقتضيات عصر حاضر تشريع گردد

نظر نگرفته، بلكه حقيقت وجود بشر را نيز منظور جوابش همان است كه گفتيم اسالم در تشريعش تنها كماالت مادي را در 
داشته، و اصوال اساس شرايع خود را بر كمال و رشد روحي و جسمي هر دو با هم قرار داده، و سعادت مادي و معنوي هر دو 

ان انسرا خواسته است، و الزمه اين معنا آن است كه وضع انسان اجتماعي متكامل، به تكامل ديني معيار قرار گيرد، نه 
اجتماعي متكامل به صنعت و سياست و بس، و همين جا است كه امر بر دانشمندان مشتبه شده، از بس در مباحث اجتماعي 

پذيرد( اند ماده همواره در تحول و تكامل است اجتماَ مادي هم مانند ماده تحول مياند، )و ديدهمادي غور و تعمق كرده
اند: بايد قوانين هم همان اجتماعي است كه مورد نظر آقايان است، ال جرم گفته اند كه اجتماَ مورد نظر دينپنداشته

 .اجتماعي با تحول اجتماَ متحول شود و هر چندي يك بار نسخ گردد، و قوانيني ديگر جايگزين قوانين قبلي شود

داده، بلكه جسم و روح هر دو را در حالي كه خواننده عزيز توجه فرمود، كه گفتيم دين اساس شرايع خود را جسم تنها قرار ن
 .منظور داشته

و بنا بر اين اگر كسي بخواهد ناتمامي قوانين اسالم را اثبات كند، بايد بگردد، يك فرد يا يك اجتماَ ديني را پيدا كند، كه 
ته د يافكنهاي ديني و زندگي مادي باشد، يعني آن زندگي مادي و معنوي را كه دين دعوت بدان ميجامع تمامي تربيت

باشد، آن وقت از او بپرسد آيا ديگر چيزي نقص داري كه محتاج به تكميل باشد؟، و يا جهتي از جهات انسانيت تو و حيات 
 تو دچار سستي هست كه محتاج تقويت باشد؟ يا نه، اگر چنين فرد و چنين اجتماعي را
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 .دين اسالم ديگر براي بشر امروز كافي نيستپيدا كرديم، آن وقت حق داريم بگوئيم: 

 .هفتم اينكه انبيا َ از هر خطايي معصومند



 211گفتار در عصمت انبيا )ع( ... ص : 

 اشاره

اي كه ما از آيه مورد بحث گرفتيم، يعني عصمت انبيا احتياج به توضيح دارد، تا روشن شود چگونه آيه شريفه هفتمين نتيجه
گوئيم: عصمت سه قسم است يكي عصمت از اينكه پيغمبر در تلقي و گرفتن وحي دچار خطا گردد، مي بر آن داللت دارد، لذا

دوم عصمت از اينكه در تبليغ و انجام رسالت خود دچار خطا شود، سوم اينكه از گناه معصوم باشد، و گناه عبارت است از هر 
مخالفت شمرده شود، و باآلخره هر فعل و قولي است عملي كه مايه هتك حرمت عبوديت باشد، و نسبت به مولويت موال 

كه به وجهي با عبوديت منافات داشته باشد. و منظور از عصمت، وجود نيرويي و چيزي است در انسان معصوم كه او را از 
 .داردارتكاب عملي كه جايز نيست چه خطا و چه گناه نگه مي

وحي، و خطاي در تبليغ رسالت، و خطاي در عمل، از قبيل خطا در و اما خطا در غير آنچه گفتيم، يعني خطاي در گرفتن 
آيد، مثال در تشخيص امور خارجي، نظير غلطهايي كه گاهي در حاسه انسان و ادراكات او و يا در علوم اعتباريش پيش مي
 .ما خارج استامور تكويني و اينكه آيا اين امر صالح است يا نه؟ مفيد است يا مضر؟ و امثال آن از محدوده بحث 

 .گانه داراي عصمتندو به هر حال قرآن كريم داللت دارد بر اينكه انبيا َ در همه آن جهات سه
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هُ النَّبِيِّينَ فَبَعَثَ اللَّ "فرمايد:اما عصمت از خطا در گرفتن وحي و در تبليغ رسالت، دليلش آيه شريفه مورد بحث است، كه مي
 مِنْ بَعْدِ ما  مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُمُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ، وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ

 ، چون ظاهر اين آيه اين است كه خداي"نَهُمْ فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِجاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ، بَغْياً بَيْ
سبحان انبياء را مبعوث كرده براي تبشير و انذار، و انزال كتاب، )و اين همان وحي است( تا حق را براي مردم بيان كنند، 

در عمل را، و به عبارت ديگر مبعوث كرده براي هدايت مردم به سوي عقايد حقه و اعمال حق، و حق در اعتقاد، و حق 
 .معلوم است كه اين نتايج غرض خداي تعالي در بعثت انبيا بوده

 و از سوي ديگر خود خداي تعالي از قول موسي َ حكايت كرده كه 
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 .«1» "ال يَنْسي ال يَضِلُّ رَبِّي وَ "فرمود:

خواهد كه به هدف برسد و خطا و گم شدن فهميم خدا هر چه را بخواهد از طريقي ميپس، از آيه مورد بحث و اين آيه مي
شود، و چگونه ممكن است غير اين باشد؟! اش گمراه نميدر كار او نيست، و هر كاري را به هر طريقي انجام دهد در طريقه

 .امر به دست او است، و ملك و حكمراني خاص وي است و حال آنكه زمام خلقت و

گوئيم يكي از كارهاي او بعثت انبيا و تفهيم معارف دين به ايشان است، و چون اين را حال كه اين معنا روشن شد، مي
گر از يكي دي فهمند،گيرند ميكند، و هم انبيا معارفي را كه از او ميشود، يعني هم انبيا را مبعوث ميخواسته، البته مي

ون در كنند، و ممكن نيست نكنند، چهاي او اين است كه انبيا رسالت او را تبليغ كنند، و چون او خواسته تبليغ ميخواسته
و اين « 0» "عَلي أَمْرِهِوَ اللَّهُ غالِبٌ  "و نيز فرموده:« 9» "ءٍ قَدْراًإِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ ":جاي ديگر فرموده

 .همان عصمت از خطاي در تلقي و تبليغ است

عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً، إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ  "دليل ديگر بر اين عصمت آيه شريفه:



 .«4» "ءٍ عَدَداًعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ، وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ، وَ أَحْصي كُلَّ شَيْيَدَيْهِ، وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً، لِيَ

دهد به وحي: و از راه وحي به غيب آيد كه خداي تعالي رسوالن خود را اختصاص مياز ظاهر اين آيه به خوبي بر مي
پيش رو و پشت سرشان مراقبشان است، و به منظور اينكه وحي به وسيله دستبرد كند، و از آگاهشان نموده، تاييدشان مي

شيطانها و غير آنها دگرگون نشود به تمام حركات و سكنات آنان احاطه دارد، تا مسلم شود كه رساالت پروردگارشان را ابالغ 
 .نمودند

 آيه زير است كهو نظير اين آيه در داللت بر عصمت انبيا از خطا در تلقي و در تبليغ، 
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 "49سوره طه آيه  "برد.كند و چيزي را از ياد نميپروردگار من اشتباه نمي(1)

 .اي معين كرده استرسد، و چگونه نرسد با اينكه او براي هر چيزي اندازهخدا به كار خود مي(2)

 "0سوره طالق آيه  "

 "91سوره يوسف آيه  "بر كار خويش غالب و مسلط است.و خدا (3)

كند، مگر رسولي كه او را براي دانستن غيب خداي سبحان داناي غيب است، و او احدي را بر غيب خود آگاه نمي(4)
ت رساالگمارد، تا بداند آيا شايسته بداند، و تازه بعد از آنكه او را از غيب آگاه كرد، از پيش رو و عقب سرش مراقبي مي

سوره جن آيه  "پروردگارشان را ابالغ كردند؟ و خدا به آنچه نزد ايشان است احاطه دارد، و او آمار هر چيزي را شمرده دارد.
93" 
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 ما أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا، وَ ما بَيْنَ ذلِكَ، وَ وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، لَهُ ما بَيْنَ "فرمايد:كند، و ميكالم مالئكه وحي را حكايت مي
 .«1» "كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

غمبر رسد، و تا زماني كه پياين آيات همه داللت دارد بر اينكه وحي از حين شروعش به نازل شدن، تا وقتي كه به پيامبر مي
 .اي محفوظ استبرد هر بيگانهكند، در همه اين مراحل از دگرگونگي و دستآن را به مردم ابالغ مي

تعرض كرد، و مالبته اين دو وجه و دو دليلي كه ما آورديم هر چند تنها عصمت انبيا در دو مرحله تلقي و تبليغ را اثبات مي
عصمت از گناه نبود، ولي ممكن است همين دو دليل را طوري ديگر بيان كنيم، كه شامل عصمت از معصيت هم بشود، به 

ل خود دهد، با فعم: هر عملي در نظر عقال مانند سخن داللتي بر مقصود دارد، وقتي فاعلي فعلي را انجام مياينكه بگوئي
كند بر اينكه آن عمل را عمل خوبي دانسته، و عمل جايزي شمرده است. عينا مثل اين است كه با زبان گفته داللت مي

 .باشد اين عمل عمل خوبي است، و عملي است جايز

داد به اينكه اين گناه را مرتكب فرض كنيم كه از پيغمبري گناهي سر بزند، با اينكه خود او مردم را دستور ميحال اگر 
نشويد، قطعا اين عمل وي داللت دارد بر تناقض گويي او، چون عمل او مناقض گفتار او است، و در چنين فرض اين پيغمبر 

نداده،  دهد از حق خبرحق نيست، چون كسي كه از تناقض خبر ميمبلغ هر دو طرف تناقض است، و تبليغ تناقض تبليغ 
داند، پس هر دو طرف باطل است، پس بلكه از باطل خبر داده است، چون هر يك از دو طرف طرف ديگر را باطل مي

تعالي  يشود مگر بعد از آنكه از معصيت هم عصمت داشته باشند، و از مخالفت خداعصمت انبيا در تبليغ رسالت تمام نمي
 .مصون بوده باشند
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تا اينجا آياتي از نظر خواننده گذشت، كه به توجيهي تنها بر دو قسم عصمت، و به توجيهي ديگر بر هر سه قسم داللت 
 .كنند از نظر خواهد گذشتلق داللت بر عصمت ميكرد، اينك آياتي كه بطور مطمي

شود انبيا َ هدايتشان به اقتدا از ديگران نبوده، اين ديگرانند كه معلوم مي« 9» "أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَي اللَّهُ، فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ "
 .بايد از هدايت آنان پيروي كنند

__________________________________________________ 

شويم، و آنچه در پيش رو داريم، و آنچه در پشت سر و آنچه ما بين اين دو داريم، همه از ما به امر پروردگار تو نازل مي(1)
 "33سوره مريم آيه  "كار نيست.آن او است، و پروردگار تو فراموش

 "23ره انعام آيه سو "ايشان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده، پس به هدايت ايشان اقتدا كن.(2)
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دهد كه هيچ هم از هدايتي خبر مي« 1» "وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ، وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ "آيه شريفه:
 .كندعاملي آن را دستخوش ضاللت نمي

 .«9» "دِمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَ "

تي فرمايد: در اينگونه افراد هيچ ضاللاين آيه شريفه دستبرد و ضاللت هر مضلي را از مهتدين به هدايت خود نفي كرده، مي
أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا  "نيست، و معلوم است كه گناه هم يك قسم ضاللت است، به دليل آيه شريفه:

كه هر معصيتي را « 0» "طانَ؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ، وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراًالشَّيْ
 .كندگيرد، و فرموده شيطان را عبادت مكنيد، كه او گمراهتان ميضاللتي خوانده، كه با ضالل شيطان صورت مي

هدايت خدايي در حق انبيا َ، و سپس نفي ضاللت از هر كس كه به هدايت او مهتدي شده باشد، و آن گاه هر  پس اثبات
معصيتي را ضاللت خواندن داللت دارد بر اينكه ساحت انبيا از اينكه معصيتي از ايشان سر بزند منزه است، و همچنين بري 

 .خطا شونداز اينند كه در فهميدن وحي و ابالغ آن به مردم دچار 

ذِينَ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّ "كند آيه شريفه:يكي ديگر از آن آيات كه بطور مطلق داللت بر عصمت انبيا مي
است، كه مردم را دو دسته « 3» "أُولئِكَ رَفِيقاًأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مِنَ النَّبِيِّينَ، وَ الصِّدِّيقِينَ، وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ، وَ حَسُنَ 

اي كه خدا بر آنان انعام كرده، و كرده، يكي آنهايي كه هدايت يافتنشان منوط بر اطاعت خدا و رسول است، ديگر آن طايفه
 .غير اطاعت عملي ندارند

 "نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَ لَا الضَّالِّينَاهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَ "و به شهادت آيه شريفه:
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 "اي ندارد.اي ندارد و آن كس كه خدا هدايتش كند گمراه كنندهآن كس كه خدا گمراهش كند ديگر هدايت كننده(1)
 "03سوره زمر آيه 

 [...] "13سوره كهف آيه  "دا هدايتش كند او ديگر براي هميشه داراي هدايت است.كسي كه خ(2)

مگر به شما سفارش نكرديم اي فرزندان آدم كه شيطان راي نپرستيد چه او براي شما دشمني است آشكار، و اينكه مرا (3)
 .پرستش كنيد اين راهي راست است و همانا گروه انبوهي از شما راي گمراه كرده است

 "39سوره يس آيه  "

كنند، با كساني محشورند كه خدا بر آنان انعام فرموده، يعني انبيا و صديقان، و كساني كه خدا و رسول راي اطاعت مي(4)
 "33سوره نسا آيه  ".شهدا، و صالحان، كه چه نيكو رفقايي هستند
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فرمايد: اينان گمراه نيستند، و اگر از انبيا گناه صادر شمارد كه خدا بر آنان انعام كرده، ميكه اوصاف افرادي را مي .«1»
 الَّذِينَ أُولئِكَ "فرمايد:شود، و يا در فهم و يا در تبليغ وحي خطا كنند، گمراه خواهند بود. مؤيد اين معنا آيه زير است كه مي

وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا، إِذا هِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ، وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائِيلَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْ
 "خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ، وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا، فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ

چون اوال دو خصلت را در انبيا جمع كرده، يكي اينكه داراي انعامي از خدايند، دوم اينكه داراي هدايتند، چون در « 9»
باشد، و ديگر اينكه به بياني  "أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ... ":انگر جملهحرف )من( آورده، كه بي "وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا ":جمله

توصيفشان كرده كه در آن نهايت درجه تذلل در عبوديت است، و جانشين آنان را به ضايع كردن نماز و پيروي شهوات 
 .توصيف نموده است

چون دسته اول رجالي ممدوح و مشكورند، ولي دسته و معلوم است كه از اين دو دسته انسانها دسته دوم غير دسته اولند، 
كنند، و در آخر دوزخ را خواهند ديد، معلوم است كه دوم مذمومند، و وقتي مذمت دسته دوم اين است كه پيروي شهوات مي

 بينند، و اين هم بديهي است كه چنين كساني ممكن نيستكنند، و دوزخي نميدسته اول يعني انبيا پيروي شهوات نمي
ار كردند، باز ممكن نبود كه دوزخ را ديدمعصيت از آنان سر بزند، حتي اين دسته اگر قبل از نبوتشان هم پيروي شهوات مي

اطالق دارد، قبل از نبوت و بعد از نبوت  "أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا "نكنند، براي اينكه جمله:
 .اندشود كه انبيا حتي قبل از نبوتشان نيز معصوم بودهت، پس معلوم مييكسان اس

گويد: ارسال اين استدالل شبيه و نزديك به استدالل كسي است كه مساله عصمت انبيا را از طريق عقلي اثبات كرده، مي
دروغي از ايشان صادر  رسل و اجراي معجزات به دست انبيا، خود مصدق دعوت ايشان است، و دليل بر اين است كه هيچ

 شود، و نيز دليلنمي
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اينان از انبيا و كساني هستند كه خدا بر آنان انعام كرده، كه همه از ذريه آدم و از نسل همانهايند كه با نوح در كشتي (2)
م و اسرائيل و از كساني هستند كه هدايتشان كرديم، و از نسل بني آدم انتخابشان نموديم، سوارشان كرديم، و از ذريه ابراهي

افتند، بعد از رفتنشان نسل ديگري شود، به عنوان سجده و در حال گريه به خاك ميچون آيات رحمان بر آنان خوانده مي
سوره مريم آيه  ".كننده زودي دوزخ را ديدار ميجانشين آنان شدند، كه نماز را ضايع كرده، و پيروي شهوات نمودند، و ب
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كند اند، چرا؟ براي اينكه عقل آدمي انساني را كه دعوتي دارد، و خودش كارهايي ميبر اين است كه اهليت تبليغ را داشته
پس اجراي معجزات به دست انبيا خود  داند،كه مخالف آن دعوت است، چنين انساني را اهل و شايسته آن دعوت نمي

 .متضمن تصديق عصمت آنان در گرفتن وحي و تبليغ رسالت و امتثال تكاليف متوجه به ايشان است

ممكن است كسي به اين استدالل اشكال كند كه مساله دعوت انحصار به انبيا ندارد، مردم عادي و همين مردم كه شما 
ايد خودشان هم دعوت دارند، چون اغراضي اجتماعي دارند، كه بايد مردم را به سوي فتهعقل آنان را دليل بر عصمت انبيا گر

شود خود آنان قصور و يا بينيم كه گاهي ميكنند و ما ميآن دعوت كنند، و بر دعوت خود پافشاري و تبليغ هم مي
 جايز نباشد؟شوند، چرا چنين قصور و يا تقصيري در دعوت انبيا تقصيرهايي در تبليغ مرتكب مي



تقصير و قصور مردم به يكي از دو جهت است، كه هيچ يك در مساله دعوت انبيا نيست، يا اين است كه  :گوئيمدر پاسخ مي
كنند، و يا اين است كه غرضشان با رسيدن به دانند، و در آن مسامحه ميخودشان مختصر قصور و يا تقصير را مضر نمي

كنند: و خداي تعالي نه اهل به مختصر قناعت كرده از تمامي مطلوب صرفنظر ميشود و مقداري از مطلوب حاصل مي
 .مسامحه است، و نه غرض و مطلوب او فوت شدني است

، وَ نِفَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّي "و نيز اين اشكال بر آن وارد نيست كه كسي بگويد: ظاهر آيه:
اي را مامور به تبليغ سازد، براي اينكه از هر فرقه طايفهبا اين دليل نمي« 1» "لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

 .نموده كه داراي عصمت نيستند

خواهد بفرمايد كه اين طايفه ا هم نميزيرا هر چند آيه شريفه در حق عامه مسلمانان است كه عصمت ندارند ليكن اين ر
خواهد اجازه تبليغ مبلغ هر چه بگويند خدا تصديق دارد، و سخن ايشان هر چه باشد بر مردم حجت است، بلكه صرفا مي

 لاند در اختيار مردم بگذارند: و آيه شريفه وقتي اشكال به آن دليدهد، و بفرمايد اين طايفه اجازه دارند آنچه را كه خوانده
 .شد كه منظور معناي اول بوده باشد، نه دوممي

باشد، چون مطاَ بودن مي« 9» "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاََ بِإِذْنِ اللَّهِ "و يكي ديگر از ادله عصمت انبيا َ آيه شريفه:
 رسول را غايت ارسال رسول شمرده، و آنهم تنها

__________________________________________________ 

د، گردند قوم خود را انذار كننكنند، تا در دين تفقه كنند، و چون به بالد خود بر مياي كوچ نمياي طايفهچرا از هر فرقه(1)
 "190سوره توبه آيه  "باشد كه مردم بر حذر شوند؟.
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دهد اي روشن مستلزم آن است كه خداي تعالي هم همان را كه رسول دستور ميغايت و يگانه نتيجه، و اين معنا به مالزمه
خواهد خدا هم بخواهد، چون قول و فعل هر يك اراده كرده باشد، و خالصه آنچه رسول با قول و فعل خود از مردم مي

اند، حال اگر فرض كنيم رسول در تبليغ خود مرتكب خطايي در قول يا فعل شود، و يا مرتكب خطايي در اي براي تبلغوسيله
 .خواهدفهميدن وحي گردد، اين خطا را از مردم خواسته، در حالي كه خدا از مردم جز حق نمي

نجا كه قول و فعل پيغمبر حجت است، همين و همچنين اگر فرض كنيم معصيتي از رسول سر بزند يا قولي و يا عملي از آ
معصيت را از مردم خواسته است، در نتيجه بايد بگوئيم يك قول يا فعل گناه در عين اينكه، مبغوض و گناه است، محبوب و 
ه اطاعت هم هست، و خدا در عين اينكه آن را نخواسته، آن را خواسته است و در عين اينكه از آن نهي كرده به آن امر نمود

 .است، و خداي تعالي متعالي از تناقض در صفات و افعال است

ها تكليف ما ال يطاق را جايز بدانيم، و بگوئيم زند، حتي در صورتي هم كه به قول بعضيو چنين تناقضي از خدا سر نمي
ودش محال است، خ براي خدا جايز است كه خلق را بما ال يطاق تكليف كند، براي اينكه تكليف به تناقض تكليفي است كه

نه اينكه تكليف به محال باشد، دليل اينكه تكليفي است محال، اين است كه در مورد يك عمل هم تكليف است هم ال 
 .تكليف، هم اراده است و هم ال اراده، هم حب است و هم ال حب، هم مدح است و هم ذم

لَّهِ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي ال "ست:باز از جمله آياتي كه بر عصمت انبيا داللت دارد آيه شريفه زير ا
خواهد عذري براي مردم نماند: و در هر عملي براي اينكه ظهور در اين دارد كه خداي سبحان مي« 1» "حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

در اين دارد كه قطع عذر و تماميت حجت تنها از راه كه معصيت و مخالفت با او است حجتي نداشته باشند، و نيز ظهور 



شود كه از ناحيه خود رسوالن عمل و قولي كه با فرستادن رسوالن َ است، و معلوم است كه اين غرض وقتي حاصل مي
كاري اراده و رضاي خدا موافقت ندارد صادر نشود، و نيز خطايي در فهم وحي و تبليغ آن مرتكب نشوند، و گرنه مردم در گنه

كرد، توانند حجت بياورند كه ما تقصيري نداشتيم. زيرا پيغمبرت را ديديم كه همين گناه را ميخود معذور خواهند بود، و مي
 .سازدو يا پيغمبرت به ما اينطور دستور داد، و اين نقض غرض خداي تعالي است، و حكمت خدا با نقض غرض نمي

 216كه نفساني آنها است نه عامل و سببي خارج از وجود ايشان[ ... ص : سبب و منشا عصمت انبياء )ع( نيرو و مل]

 حال اگر بگويي: همه آياتي كه تا اينجا مورد استدالل قرار داديد بيش از اين داللت
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كرديد نيست، براي اينكه عصمت بطوري كه ندارد كه انبيا َ خطايي و معصيتي ندارند، و اين آن عصمتي كه ادعايش مي
خطا و از ارتكاب معصيت باز دارد و اين نيرو ربطي به قائلين به آن معتقدند عبارت است از نيرويي كه انسان را از وقوَ در 

صدور و عدم صدور عمل ندارد، بلكه ما فوق عمل است، مبدئي است نفساني كه خودش براي خود افعالي نفساني دارد، هم 
 .شودچنان كه افعال ظاهري از ملكات نفساني صادر مي

هاي گذشته به آن احتياج داريم، همان نبودن خطا و گناه ثگوئيم: بله، درست است و ليكن آنچه ما در بحدر پاسخ مي
ظاهري از پيغمبر است، و اگر نتوانيم اثبات آن نيرويي كنيم كه مصدر افعالي از صواب و طاعت است مضر به دعوي ما 

 .نيست

ان آن نيرو است، به هم توانيم وجود آن نيرو را هم اثبات نموده بگوئيم: عصمت ظاهري انبيا ناشي ازعالوه بر اينكه ما مي
إِنَّ رَبِّي عَلي  "و همچنين آيه:« 1» "ءٍ قَدْراًإِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ "دليلي كه در بحث از اعجاز و اينكه آيه:

 .چه داللتي دارند، گذشت« 9» "صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

بگوئيم: هر حادثي از حوادث بطور مسلم مبدئي دارد، كه حادثه از آن مبدء صادر توانيم از اين هم كه بگذريم اصوال مي
 شود، ال بد مستندشود، آن هم به يك و تيره، يعني همه صواب و اطاعت صادر ميشود، افعالي هم كه از انبيا صادر ميمي

 .گرديدلش مياي است كه شما دنبابه يك نيرويي است كه در نفس انبيا َ هست، و اين همان قوه

شود كه فرض كرديم همه اطاعت خداست، افعالي است اختياري، عينا مانند توضيح اينكه: افعالي كه از پيغمبري صادر مي
شود، چيزي كه هست در ما همانطور كه گاهي اطاعت است همچنين گاهي اي كه از خود ما صادر ميهمان افعال اختياريه

، و اختالف شودفعل اختياري از اين جهت اختياري است كه از علم و مشيت ناشي ميمعصيت است، و شكي نيست در اينكه 
 -شود، اگر مطلوبفعل از نظر اطاعت و معصيت به خاطر اختالفي است كه در صورت علميه آن فعل از نفس صادر مي

زند، و اگر ت سر ميپيروي هوس و ارتكاب عملي باشد كه خدا از آن نهي كرده، معصي -هاي علميهيعني همان صورت
 .شودمطلوب حركت در مسير عبوديت و امتثال امر مولي باشد اطاعت محقق مي

 شود و ديگري معصيت، به خاطرپس اختالف اعمال ما كه يكي اطاعت ناميده مي

__________________________________________________ 
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اختالفي است كه در علم صادر از نفس ما وجود دارد، )و گرنه ريخت و قيافه گناه و صواب يكي است و ميان شكل عمل زنا 
و عمل زناشويي هيچ فرقي نيست( حال اگر يكي از اين دو علم يعني حركت در مسير عبوديت و امتثال امر الهي ادامه يابد 

زند و اگر آن يكي ديگر يعني حركت در مسير هواي نفس كه مبدأ صدور ملي از انسان سر نميمعلوم است كه جز اطاعت ع
 .بريم به خدا( جز معصيت از انسان سر نخواهد زدمعصيت است ادامه يابد، )پناه مي

ه كو بنا بر اين صدور افعال از رسول خدا ص به وصف اطاعت صدوري است دائمي و اين نيست مگر براي اينكه علمي 
اي است صالح، و غير متغير، و آن عبارت است از اينكه دائما شود، صورت علميهافعال اختياري آن جناب از آن علم صادر مي

اي كه راسخ در نفس است، و زوال پذير بايد بنده باشد، و اطاعت كند، و معلوم است كه صورت علميه و هيات نفسانيه
اي شجاعت و عفت و عدالت و امثال آن، پس در رسول خدا ص ملكه نفسانيه اي است نفساني، مانند ملكهنيست، ملكه

اي است همه افعالش اطاعت و انقياد خداي تعالي هست كه تمامي افعالش از آن ملكه صادر است، و چون ملكه صالحه
 .دارداست، و همين ملكه است كه او را از معصيت باز مي

عصيت بود، اما از آن دو جهت ديگر، يعني عصمت از خطا در گرفتن وحي، و در اين معنا و علت عصمت آن جناب از جهت م
رود، گذارد در اين دو جهت نيز به خطا باي است كه نميگوئيم كه در آن جناب ملكه و هيات نفسانيهتبليغ و رسالت، باز مي

يك شكل يعني به شكل اطاعت و و اگر فرض كنيم كه اين افعال يعني گرفتن وحي و تبليغ آن و عمل به آن، همه به 
اي ميان آن جناب و اعمالش شده، چيزي را شود، ديگر احتياج نداريم كه قائل به وجود واسطهصواب از آن جناب صادر مي

منضم به نفس شريف رسول خدا ص بدانيم كه با وجود چنان چيزي افعال اختياريه آن جناب به شكل اطاعت و صواب و بر 
حان از آن جناب صادر شود، زيرا نه تنها احتياج نداريم، بلكه در آن صورت افعال اختياريه آن جناب از طبق اراده خداي سب
شود، زيرا در چنين فرضي اراده خود آن جناب تاثيري در كارهايش نخواهد داشت، بلكه هر كاري كه اختياريت خارج مي

ايم، چون فرض كرديم كه آن جناب نيز فردي ز فرض شدهكند مستند به آن واسطه خواهد بود، و در اين صورت خارج امي
كند، پس عصمت خدايي عبارت شد از اينكه خداوند سببي كند با علم و اراده و اختيار مياز افراد انسان است، كه هر چه مي

سبب عبارت در انسان پديد آورد كه به خاطر آن تمامي افعال انسان نامبرده به صورت اطاعت و صواب صادر شود، و آن 
 .است از علم راسخ در نفس، يعني ملكه نفساني كه بيانش گذشت
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را در آيه مورد بحث و در بسياري از موارد  (خداي سبحان بعد از آنكه اين حقيقت )يعني وصف ارشاد مردم به وسيله وحي
اند تعبيرهايي مختلف كرده، يعني دو جور تعبير كرده، كه كانه نظير ني كه متكفل اين وظيفهكالمش ذكر كرد، از مردا

 .«1» "ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِوَ جِي "تقسيم است يكي رسول، و يكي هم نبي، يك جا فرموده:

 .«9» "بْتُمْيَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِ "و جايي ديگر فرموده:



و معناي اين دو تعبير، مختلف است، رسول كسي است كه حامل رسالت و پيامي است، و نبي كسي است كه حامل خبري 
 .باشد، پس رسول شرافت وساطت ميان خدا و خلق دارد، و نبي شرافت علم به خدا و به اخبار خدايي

 214و فرق آن دو[ ... ص :  "نبي "و "رسول "معناي]

اند: فرق ميان نبي و رسول به عموم و خصوص مطلق است، به اين معنا كه رسول آن كسي است كه هم گفتهها بعضي
مبعوث است، و هم مامور، به تبليغ رسالت، و اما نبي كسي است كه تنها مبعوث باشد، چه مامور به تبليغ هم باشد و چه 

 .نباشد

 كانَ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسي إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَ "فرمايد:براي اينكه ميليكن اين فرق مورد تاييد كالم خداي تعالي نيست، 
دهد اين كالم كه در مقام مدح و تعظيم موسي َ او را هم رسول خوانده، و هم نبي، و مقام مدح اجازه نمي« 0» "رَسُولًا نَبِيًّا

 .اين است كه اول نبي بود بعدا رسول شدرا حمل بر ترقي از خاص به عام كنيم، و بگوئيم، معنايش 

كه در اين آيه ميان رسول و نبي جمع كرده، در باره هر « 3» "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ "فرمايد:و نيز مي
 .آيدميكرده است، و هر دو را مرسل خوانده، و اين با گفتار آن مفسر درست در ن "ارسلنا "دو تعبير به

 كه همه مبعوثين را انبيا« 4» "ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِوَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِي "ليكن آيه:

__________________________________________________ 

 32سوره زمر آيه (1)

 119سوره مائده آيه (2)

 "41سوره مريم آيه  "رسول، و هم نبي. بياد آر در كتاب موسي را كه داراي اخالص و مردي بود هم(3)

 "41سوره حج آيه  "ما قبل از تو هيچ رسولي و نبيي نفرستاديم، مگر آنكه چنين و چنان شد.(4)

 [...] 32سوره زمر آيه (5)

 913، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .ر اسالم را هم رسول و هم نبي خواندهكه پيامب« 1» "وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ "خوانده، و نيز آيه:

يز كه باز همه مبعوثين را انبيا خوانده، و ن "فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ "فرمايد:و همچنين آيه مورد بحث كه مي
 .آياتي ديگر، ظهور در اين دارد كه هر مبعوثي كه رسول به سوي مردم است نبي نيز هست

اين معنا با آيه: )وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا، و رسولي نبي بود( منافات ندارد، چون در اين آيه از دو كلمه رسول و نبي معناي لغوي و 
آنها منظور است، نه دو اسمي كه معني لغوي را از دست داده باشد، در نتيجه معناي جمله اين است كه او رسولي بود با خبر 

 .او از آيات خدا، و معارف

، چون ممكن است گفته شود، كه نبي و رسول هر دو به "... وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ "و همچنين آيه:
اند، با اين تفاوت كه نبي مبعوث شده تا مردم را به آنچه از اخبار غيبي كه نزد خود دارد خبر دهد، سوي مردم گسيل شده

اي از آنچه نزد خداست خبر دارد، ولي رسول كسي است كه به رسالت خاصي زايد بر اصل نبوت گسيل شده چون او به پاره
 .است، هم چنان كه امثال آيات زير هم به اين معنا اشعار دارد

 .«0» "ا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُولًاوَ ما كُنَّ "و آيه:« 9» "وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ "

و بنا بر اين پس نبي عبارت است از كسي كه براي مردم آنچه مايه صالح معاش و معادشان است، يعني اصول و فروَ دين 
سول ررا بيان كند، البته اين مقتضاي عنايتي است كه خداي تعالي نسبت به هدايت مردم به سوي سعادتشان دارد، و اما 



عبارت است از كسي كه حامل رسالت خاصي باشد، مشتمل بر اتمام حجتي كه به دنبال مخالفت با آن عذاب و هالكت و 
 .«3» "لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ "امثال آن باشد، هم چنان كه فرمود:

 وت بيش از مفهوم اين دو لفظ چيزيو از كالم خداي تعالي در فرق ميان رسالت و نب

__________________________________________________ 

 "33سوره احزاب آيه  "و ليكن محمد ص رسول خدا و خاتم انبيا است.(1)

 "33سوره يونس آيه  "براي هر امتي رسولي است و همين كه رسولشان بيامد در ميانشان به حق داوري شد.(2)

 .ايم كه مردمي را قبل از آنكه رسولي بر ايشان مبعوث كنيم عذاب دهيمچنين نبودهما هيچگاه (3)

 "14سوره نحل آيه  "

 "133سوره نسا آيه  "تا بعد از آمدن رسول، ديگر مردم حجتي عليه خدا نداشته باشند. (4)

 911، ص: 9ترجمه الميزان، ج

رسول شرافت وساطت بين خدا و  :ما بدان اشاره نموده گفتيمشود، و الزمه اين معنا همان مطلبي است كه استفاده نمي
 بندگان را دارد، و نبي شرافت علم به خدا و معارف خدايي را دارد

، و به زودي خواهيم گفت انبيا بسيارند ولي خداي سبحان در كتاب خود نام و داستان همه را نياورده هم چنان كه خودش 
 «"سَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ، وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَوَ لَقَدْ أَرْ "در كالم خود فرموده

 .و آياتي ديگر نظير اين

 233انبيايي كه در قرآن از آنان ياد شده است[ ... ص : ]

 -3لوط  -3ابراهيم  -3صالح  -4هود  -3ادريس  -0نوح  -9آدم  -1و از انبيا، آنان كه قرآن نامشان را آورده عبارتند از: 
موسي  -13شعيب  -13يوسف  -14يعقوب  -13اسحاق  -10يونس  -19الياس  -11ذو الكفل  -13يسع  -2اسماعيل 

محمد  -93عيسي  -94اسماعيل صادق الوعد  -93يحيي  -90زكريا  -99ايوب  -91سليمان  -93داوود  -12هارون  -13
 .ص

أَ لَمْ تَرَ إِلَي  "اند.بينيد كه انبيايي ديگر نه به اسم بلكه با توصيف و كنايه ذكر شدهري از قرآن كريم ميالبته در آيات ديگ
 .كه مربوط است به جناب صموئيل و طالوت« 9» "الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً

كه مربوط است به داستان جناب عزير، كه صد سال به خواب « 0» "كَالَّذِي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِهاأَوْ  "
ناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْ "«3» "إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ "رفت و دوباره زنده شد.

كه مربوط است به داستان جناب خضر البته افراد ديگري هم هستند كه قرآن كريم نامشان را  «5» ."عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً
و « 3» "وسي لِفَتاهُوَ إِذْ قالَ مُ "اش فرموده:اند، مانند همسفر موسي كه قرآن تنها در بارهآورده ولي نفرموده جزء انبيا بوده

 .مانند ذي القرنين و عمران پدر مريم

__________________________________________________ 

سوره  "ما قبل از تو پيامبراني گسيل داشتيم كه داستان بعضي از آنان را برايت آورديم، و از بعضي ديگر را نياورديم.(1)
 "33مؤمن آيه 

ره بقره آيه سو "ني اسرائيل را كه به يكي از پيغمبران خود گفتند براي ما پادشاهي برانگيزمگر نديدي رؤسايي از ب(2)
933" 



 "942سوره بقره آيه  "اي ويران شده عبور كرد.و يا مثل آن كسي كه از دهكده(3)

شان را به كمك -اريوسف نج -را نزد آن قوم فرستاده و به دنبال آنان نفر سوم -از حواريين عيسي -آن زمان كه دو تن(4)
 "13سوره يس آيه  "گسيل داشتيم.

 "33سوره كهف آيه  "اي از بندگان ما برخوردند كه ما از نزد خود داده بوديمش رحمتي.موسي و همسفرش به بنده(5)

 "31سوره كهف آيه (6)

 919، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 كردهو سخن كوتاه اينكه در قرآن كريم براي انبيا عدد معيني معين ن

 232تعداد انبياء و انبياي اولو العزم[ ... ص : ]

، و عده آنان در روايات هم مختلف آمده، مشهورترين آنها روايت ابي ذر از رسول خدا ص است، كه فرموده انبيا صد و 
 .بيست و چهار هزار نفر، و رسوالن ايشان سيصد و سيزده نفر بودند

ابراهيم  -2نوح  -1اند پنج نفرند: نبيا يعني اولوا العزم ايشان كه داراي شريعت بودهالبته اين را هم بايد دانست كه سادات ا
 .«1» "فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ":محمد ص، كه قرآن در باره آنان فرموده -4عيسي  -3موسي  -0

از ثبات بر عهد نخست، كه از ايشان گرفته شد، و اينكه آن و به زودي خواهد آمد كه معناي عزم در أولو العزم عبارت است 
وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ، وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ  "اش فرمود:كنند، همان عهدي كه در بارهعهد را فراموش نمي

 .«9» "ثاقاً غَلِيظاًوَ مُوسي وَ عِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِي

و هر يك از اين پنج پيامبر صاحب شريعت و  «3» "وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً "و نيز فرمود:
حَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ شَرَََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْ "كتاب است چنان كه خداوند فرموده:

 .«4» "إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولي صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي "و نيز فرمود: «4» "مُوسي وَ عِيسي

ابْنِ  وَ قَفَّيْنا عَلي آثارِهِمْ بِعِيسَي -فرمايدجا كه ميتا آن -إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ "و نيز فرمود:
 بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ -فرمايدتا آنجا كه مي -مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ، وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ، فِيهِ هُديً وَ نُورٌ

لٍّ ا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، لِكُيَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ، وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ، وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ
 .«3» "لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْجَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً، وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً، وَ 

__________________________________________________ 

 "04سوره احقاف آيه  "صبر كن آن چنان كه اولوا العزم از رسوالن صبر كردند.(1)

ي شان پيماني و از همهآن زمان كه از انبيا پيمانشان را بگرفتيم و همچنين از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيس(2)
 "3سوره احزاب آيه  "محكم بستيم.

 "114سوره طه آيه  "و همانا عهد كرديم با آدم از قبل، پس فراموش كرد و نيافتيم مر او را عزمي.(3)

و آئين نهاد براي شما از دين آنچه وصيت كرد به آن نوح را و آنچه وحي كرديم به تو و آنچه وصيت كرديم به آن (4)
 [...] "10سوره شوري آيه  "يم و موسي و عيسي را ...ابراه

 "12سوره اعلي آيه  "اين حقيقت در صحف نخستين يعني صحف ابراهيم و موسي آمده.(5)

ال به دنب -فرمايدتا آنجا كه مي -كردندما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و نور است، و انبيا از روي آن حكم مي(6)
م را فرستاديم كه تورات را تصديق داشت، و ما انجيل به او داديم كه در آن هدايت و نور بود، تا آنجا كه آنان عيسي بن مري



 كرد، ولي مسلط و حاكم بر آنها بود، پسبر تو هم كتاب را به حق نازل كرديم كه كتابهاي قبلي را تصديق مي -فرمايدمي
پيروي هواهاي ايشان مكن، و از حقي كه به سويت آمده روي بر با آنچه كه خدا نازل كرده در ميان مردم حكم كن، و 

كرد ولي خواست همه شما را يك امت ميمگردان، كه ما براي هر يك از شما شريعت و روشي قرار داديم، و اگر خدا مي
 "33 -33 -34سوره مائده آيات  "براي اين چند شريعت نازل كرد كه آزمايشتان كند.

 910ص: ، 9ترجمه الميزان، ج

، و اما انداند و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد ص كتاب داشتهكند كه اولوا العزم داراي شريعت بودهو اين آيات بيان مي
 :كتاب نوح در سابق توجه فرموديد كه آيه شريفه

بر آن داللت داشتند، و اين معنا يعني  "ي بِهِ نُوحاًشَرَََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّ "به انضمام با آيه: "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ... "
داود َ هم كتابي « 1» "وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً "انحصار شريعت و كتاب در پنج پيغمبر نام برده منافات ندارد با اينكه به حكم آيه:
راي اينكه كتاب نامبردگان كتاب اند، بداشته باشد و همچنين آدم و شيث و ادريس كه به حكم روايات داراي كتاب بوده

 .شريعت نبوده

شود، اين را هم بايد دانست كه يكي از لوازم نبوت وحي است، و وحي نوعي سخن گفتن خدا است، كه نبوت بدون آن نمي
ا به تمامي انبيا نسبت داده، و به زودي در وحي ر« 9» "إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ "چون در آيه:

 .سوره شوري ان شاء اللَّه بحث مفصلي در اين خصوص خواهد آمد

 233و پيرامون نبوت و مسائل آن([ ... ص :  "كان الناس ... "بحث روايتي ])شامل رواياتي در ذيل آيه

 اشاره

بل از نوح همه يك امت بوده، و هدايتشان همان هدايت در مجمع البيان از امام باقر َ روايت آورده كه فرمود: )مردم ق
داري و بي ديني و اهتدا و ضاللت دو قسم نبودند، تا آنكه خدا انبيا را مبعوث كرد آن وقت دو فطري بود، و از نظر دين

 «0»طايفه شدند. 

اند مربوط است به قبل از بودهو در تفسير عياشي از امام صادق َ در ذيل همين آيه آمده كه فرمود: اينكه مردم يك امت 
نوح، شخصي پرسيد: قبل از نوح همه مردم داراي هدايت بودند؟ فرمود: نه، بلكه همه داراي ضاللت بودند، چون بعد از 

 توانست دين خدا راانقراض آدم و انقراض ذريه صالح او كسي بجز شيث وصي آدم باقي نماند و او به تنهايي نمي
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ي كرد، كه اگر سخناظهار كند، آن ديني را كه آدم و ذريه صالحش بر آن بودند چون قابيل همواره او را تهديد به كشتن مي
ر نتيجه كرد، دكنم ناگزير در ميان مردم به تقيه و كتمان رفتار ميفتارت مياز دين به ميان آوري به سرنوشت هابيل گر

اي در شدند تا آنكه كسي نماند مگر آنكه ارثي از گمراهي برده بود و شيث ناگزير به جزيرهتر ميمردم روز به روز گمراه
خداي تعالي بدا حاصل شد، و بنايش بر  وسط دريا رفت، باشد كه در آنجا خدا را عبادت كند، در همين موقع بود كه براي

گويند خدا قضاي هر چيز را رانده، و اين شد رسوالني برانگيزد، و تو اگر مساله بدا را از مردم بپرسي آن را انكار نموده مي



ر دگويند زيرا مساله رانده شدن قضا مربوط به سرنوشت سال به سال است، كه ديگر كاري به هيچ كار ندارد، و دروغ مي
يعني مقدرات هر سال از شدت و رفاه و آمدن و نيامدن باران در آن شب  «1» "فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ "اش فرموده:باره

شود، عرضه داشتم مردم قبل از آمدن انبيا همه گمراه بودند، يا بر طريق هدايت؟ فرمود: نه، هدايتشان تنها همان معين مي
دا بر آن فطرت خلقشان كرد، خلقتي كه در همه يكسان است، و دگرگوني ندارد، خودشان كه هدايت فطري بود كه خ

لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي  "توانستند راه بيابند تا آنكه خدا هدايتشان كند، مگر نشنيدي كالم ابراهيم را كه به حكايت قرآن گفته:نمي
 «0»يعني ميثاق الهي خود را فراموش خواهم كرد. « 9» "رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ

مؤلف: اينكه فرمود: )نه هدايتشان تنها همان هدايت فطري بود( بيانگر معناي ضاللتي است كه در اول حديث ذكر شده بود، 
ت يعني لخواهد بفرمايد: هدايت تفصيلي به معارف الهيه نداشتند، ولي هدايت اجمالي داشتند، و هدايت اجمالي با ضالمي

شود، هم چنان كه در روايت مجمع كه در اول بحث گذشت به اين معنا اشاره نموده، جهل به تفاصيل معارف جمع مي
 .فرمود: بر فطرت خدا بودند، نه هدايت داشتند و نه ضاللت

ن است از همي كند پس هدايت عبارتو اينكه فرمود: )يعني ميثاق الهي خود را فراموش خواهم كرد( ضاللت را تفسير مي
كه ميثاق را حقيقتا به ياد داشته باشد، هم چنان كه كاملين از مؤمنين همينطورند، و يا حد اقل طبق رفتار نامبردگان رفتار 

كند، هر چند كه مانند آنان ميثاق را حقيقتا به ياد نداشته باشد، و اين حال ساير مؤمنين است، و اطالق كلمه هدايت بر حال 
 .ن نوعي عنايت الزم دارداينگونه مؤمني

 234استدالل امام صادق عليه السالم براي نبوت عامه[ ... ص : ]

 و در توحيد از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت: زنديقي كه نزد امام صادق
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كني؟ امام صادق َ فرمود: ما بعد از آنكه اثبات كرديم َ آمده بود، از آن جناب پرسيد: از چه راهي انبياء و رسل را اثبات مي
كه آفريدگاري صانع داريم، كه ما فوق ما، و ما فوق تمامي مخلوقات عالم است، و صانعي است حكيم چنين صانعي جايز 

نيست كه به چشم مخلوقاتش ديده شود، و او را لمس كنند، و با او و او با مخلوقات خود نشست و برخاست كند، خلق با او و 
كه بايد سفرايي در خلق خود داشته باشد، تا آنان خلق را به سوي مصالح و او با خلق بگومگو داشته باشد. پس ثابت شد 

شود هدايت كنند، پس ثابت شد كه خدا در ميان خلق منافعشان و آنچه مايه بقايشان است و تركش باعث فنايشان مي
جا نمايند. در اينيها نهي ميكنند، و از بدها امر ميافرادي دارد كه خلق را از طرف او كه حكيم و عليم است به سوي نيكي

شود كه خدا در خلق زبانهايي گويا دارد، كه همان انبيا و برگزيدگان از خلق اويند، حكمايي هستند مؤدب به حكمت ثابت مي
اند، و در عين اينكه از نظر خلقت ظاهري مانند ساير افرادند از نظر حقيقت و حال غير او، و به همان حكمت مبعوث شده

، بلكه از ناحيه خداي حكيم عليم مؤيد به حكمت و دالئل و براهين و شواهدند، شواهدي چون زنده كردن مردگان، و آنهايند
ماند، همواره كسي هست كه بر صدق دعوي رسول شفا دادن جذاميان، و نابينايان، پس هيچ وقت زمين از حجت خالي نمي

 «1»و وجوب عدالت خدا داللت كند. 



 .طوري كه مالحظه كرديد مشتمل است بر سه حجت و دليل، در باره سه مساله از مسائل نبوتمؤلف: اين روايت ب

كند كه ما از اول استدالل بر نبوت عامه كه اگر در كالم آن جناب دقت كني خواهي ديد كه درست همان را افاده مي
او را به تشكيل اجتماَ مضطر كرد، و هم به ايجاد  استفاده كرديم، )و گفتيم فطرت بشر "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً "جمله:

تواند رافع اختالف باشد، پس ناگزير بايد عاملي خارج از محيط و فطرت او آور نمياختالف كشيد، و چون فطرت اختالف
 .(دار رفع اختالفش شودعهده

است  َ در اين باره آورده درست همان مطلبيدوم استدالل بر اينكه پيغمبر بايد به وسيله معجزه تاييد شود، و دليلي كه امام 
 .بيان كرديم« 9» "وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلي عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ "كه ما در بحث از اعجاز در تفسير آيه:
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 .سوم مساله خالي نبودن زمين از حجت است، كه ان شاء اللَّه بيانش خواهد آمد

 236روايتي مشهور در باره عدد انبياء و رسل و كتب مرسله[ ... ص : ]

از ابي ذر رحمة اللَّه عليه نقل كرده كه گفت به رسول خدا ص عرضه داشتم: انبيا چند نفر  و در معاني و خصال از عتبه ليثي
بودند؟ فرمود: صد و بيست و چهار هزار نفر، پرسيدم: مرسلين از آنان چند نفر بودند؟ فرمود: سيصد و سيزده نفر كه خود 

سيدم: آدم جزء مرسلين بود؟ فرمود: بله خدا او را به جمعيتي بسيارند، پرسيدم: اولين پيغمبر چه كسي بود؟ فرمود: آدم پر
دست قدرت خود بيافريد، و از روح خود در او بدميد. آن گاه فرمود: اي ابا ذر چهار تن از انبيا سرياني بودند آدم، و شيث، و 

فر ديگر از عرب بودند اخنوخ، )كه همان ادريس باشد، و او اولين كسي است كه با قلم خط نوشت(، و چهارم نوح َ، و چهار ن
هود، صالح، شعيب، و پيامبر تو محمد ص و اولين پيغمبر از بني اسرائيل موسي، و آخرين ايشان عيسي )و بين آن دو( 

 .ششصد پيغمبر بودند

پرسيدم: يا رسول اللَّه خداي تعالي چند كتاب نازل كرده؟ فرمود صد كتاب كوچك و چهار كتاب بزرگ، و خداي تعالي پنجاه 
حيفه بر شيث نازل كرد، و سي صحيفه بر ادريس و بيست صحيفه بر ابراهيم، و چهار كتاب بزرگ تورات و انجيل و زبور ص

 «1»و فرقان است. 

مؤلف: اين روايت كه مخصوصا صدر آن متعرض عدد انبيا و مرسلين است، از روايات مشهور است، كه هم شيعه آن را نقل 
اند، و اين معنا را صدوق در خصال و امالي از حضرت رضا َ از آباء گرامش از رسول كردهكرده و هم سني در كتب خود نقل 

خدا ص و از زيد بن علي از آباء گرامش از امير المؤمنين نقل كرده، ابن قولويه هم در كامل الزيارة، و سيد در اقبال از امام 
 «9»اند. سجاد َ و در بصائر از امام باقر َ نقل كرده

 236و اشاره به نسبت بين آن دو[ ... ص :  "نبي "و "رسول "در باره مراد از روايتي]

 "... وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا "و در كافي از امام باقر َ نقل كرده كه در تفسير آيه:

ري كه ببيند نبي، و پيغمشنود ولي خود فرشته را نميبيند، و صداي او را ميپيغمبري كه در خواب فرشته را مي :فرمود
 «0»بيند رسول است. بيند بلكه در بيداري ميشنود ولي در خواب فرشته را نميصوت فرشته را مي



 :مؤلف: و در اين معنا رواياتي ديگر آمده و ممكن است از امثال آيه

__________________________________________________ 

 معاني االخبار(1)

 191صائر الدرجات ص و ب 331و ص  033خصال صدوق ص (2)

 133ص  1اصول كافي ج (3)

 913، ص: 9ترجمه الميزان، ج

نيز اين معنا استفاده شود، و معناي آن اين نيست كه رسول كسي باشد كه فرشته وحي نزدش « 1» "فَأَرْسِلْ إِلي هارُونَ "
يگري كي رؤيا و خصوصيت دفرستاده شود، بلكه مقصود اين است كه نبوت و رسالت دو مقام مخصوصند كه خصوصيت ي

 .ديدن فرشته وحي است

شود كه نبوت باشد و رسالت و چه بسا هر دو مقام در يك نفر جمع شود، و او داراي هر دو خاصيت باشد، و چه بسا مي
 رنباشد، و در نتيجه معناي رسالت البته از نظر مصداق نه مفهوم اخص از معناي نبوت خواهد بود، هم چنان كه حديث ابي ذ

 .فرمود: پرسيدم: مرسلين از انبيا چند نفر بودندكرد، و ميهم كه در سابق گذشت تصريح به اين معنا مي

پس روشن گرديد كه هر رسولي نبي هم هست ولي هر نبيي رسول نيست، و با اين بيان جواب از اعتراضي كه بعضي بر 
رساند، نه خاتميت رسالت را، و اند، كه تنها خاتميت نبوت را ميكرده «2» "ينَوَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّ "داللت آيه:

 .شودروايت ابي ذر و نظاير آن هم رسالت را غير نبوت دانسته، داده مي

 237رفع يك شبهه در باره خاتميت رسول اسالم صلي اللَّه عليه و آله[ ... ص : ]

از رسالت است، و معلوم است كه وقتي اعم موقوف شود اخص هم موقوف  به اين بيان كه گفتيم نبوت از نظر مصداق اعم
شود، چون موقوف شدن اعم مستلزم موقوف شدن اخص است، و همانطور كه خواننده توجه فرمود نسبت بين رسالت و مي

وت هم از نبوت عام و خاص مطلق است، نه عام و خاص من وجه، )كه رسالت از يك نظر عام و از نظري ديگر خاص و نب
 .(يك نظر عام و از نظري ديگر خاص باشد

 237رواياتي در باره انبياي اولو العزم )ع([ ... ص : ]

و در كتاب عيون از حضرت ابي الحسن الرضا َ روايت آورده كه فرمود: اولوا العزم از اين جهت اولوا العزم ناميده شدند، كه 
بعد از نوح مبعوث شدند تابع شريعت و پيرو كتاب نوح بودند، تا وقتي كه داراي عزائم و شرايعند، آري همه پيغمبراني كه 

شريعت ابراهيم خليل برپا شد، از آن به بعد همه انبيا تابع شريعت و كتاب او بودند، تا زمان موسي َ شد، و هر پيغمبري پيرو 
تا زمان  تابع شريعت و كتاب عيسي بودند، شريعت و كتاب موسي بود، تا ايام عيسي از آن به بعد هم ساير انبيايي كه آمدند

 .پيامبر ما محمد ص

ديگر بعد  شود، وپس اين پنج تن اولوا العزم انبيا و افضل همه انبيا و رسل َ بودند، و شريعت محمد تا روز قيامت نسخ نمي
يا كتابي بعد از قرآن  از آن جناب، تا روز قيامت پيغمبري نخواهد آمد، پس بعد از آن جناب هر كس دعوي نبوت كند، و

 بياورد،
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 «1»خونش براي هر كس كه بشنود مباح است. 

 .ت كردهمؤلف: اين معنا را صاحب كتاب قصص االنبيا هم از امام صادق َ رواي

آمده: كه ايشان عبارتند از: نوح، و ابراهيم، و « 9» "فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
از  دموسي، و عيسي بن مريم، َ و معناي اولوا العزم اين است كه در اقرار به وحدانيت خدا و به نبوت انبياي قبل و بعد از خو

 «0»ديگران پيشي گرفته، و تصميم گرفتند در برابر تكذيب و آزار قوم خود صبر كنند. 

 238معناي اولوا العزم و اقوال متعدد در باره انبياي اولوا العزم[ ... ص : ]

، و ح، و ابراهيممؤلف: و از طرق اهل سنت و جماعت از ابن عباس و قتاده روايت شده: كه اولوا العزم انبيا پنج نفر بودند، نو
موسي، و عيسي، و محمد ص همانطور كه از طرق اهل بيت روايت شده ولي در اين ميان اقوال ديگر هم هست كه به 

اند: اولوا العزم شش تنند، نوح، و ابراهيم، و اسحاق و يعقوب، و يوسف، و ايوب، و بعضي نسبت داده شده، مثال بعضي گفته
م تنها كساني هستند كه مامور به جهاد و قتال بودند، و اظهار مكاشفه كرده، در راه دين جهاد اند اولوا العزبعضي ديگر گفته

اند: كه ايشان چهارتنند ابراهيم، و نوح، و هود، و چهارمشان محمد ص، ولي اين چهار قول كردند، و بعضي ديگر گفتهمي
 .هيچ دليلي ندارد، و وجه صحيح همان است كه ما بيان كرديم

تفسير عياشي از ثمالي از ابي جعفر َ روايت آورده كه فرمود: ما بين آدم و ما بين نوح انبيايي بودند پنهاني، كه خود را و در 
داشتند، و بهمين جهت در قرآن هم نامشان برمال نشده، و مانند ساير انبيا اساميشان ذكر نشده )تا آخر از مردم پنهان مي

 .«3»حديث( 

 .به طرق بسياري رواياتي در اين معنا وارد شده مؤلف: و از اهل بيت َ

و در تفسير صافي از مجمع البيان از علي َ روايت شده كه فرمود: خداي تعالي از ميان سياه پوستان پيغمبري مبعوث كرد، 
 «4»ولي داستانش را در قرآن نياورده. 

 اي تعالي او رافرمايد: خداي كه پيرامون آدم سخن گفته ميو در نهج البالغه در خطبه
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آورد، و از ميان فرزندان او انبيايي برگزيد، و از آنان پيمان گرفت كه در گرفتن  به زمين كه دار بليه و تناسل ذريه است فرود
وحي و در تبليغ رسالت او رعايت امانت را بكنند، و هر يك از اين انبيا وقتي مبعوث شدند كه بيشتر مردم معاصرش عهد 

را در معرفت خدا سرگردان، و از عبادت او خدا را شكسته، و حق او را نشناختند، و شريكها برايش گرفتند، و شيطان آنان 
 .منصرف كرده بود



را  داشت، تا از ايشان بخواهند پيمانيدر اين موقع خداي تعالي پيغمبران خود را يكي پس از ديگري به سويشان گسيل مي
يغ، ان آورند، و از راه تبلاند به يادشهاي الهي را كه فراموش كردهاند رعايت كنند، و نيز نعمتكه در فطرت خود با خدا بسته

هاي نهفته در عقول بشر را تحريك و بيدار سازند، و آيات قدرت حجت خداي را بر آنان تمام نمايند، و نيز از اين راه دفينه
پايه را و از پائين آيت گهواره الهي را كه از هر سو بر آنان احاطه دارد به ايشان نشان دهند، از باالي سر، آيت آسماني بي

 سازد، و بيماريها و ناماليماتيزمين را، و آياتي كه در معاش آنان و مايه زندگي آنان است، و نيز اجلها كه ايشان را فاني مي
 .آورداي كه هر لحظه و پشت سرهم به ايشان رو ميكند، و حوادث غير منتظرهگير ميكه ايشان را پير، و زمين

رسل و كتابي منزل و يا حجتي تمام شده و راهي مستقيم و هموار خالي نگذاشته و خداي تعالي هرگز خلق خود را از نبي م
پيغمبراني كه كمي طرفداران و نفرات، به قصور از انجام رسالت وادارشان نكرد، و كثرت نفرات دشمن و مكذبين از كارشان 

كرد، روزگار بشريت تا بود چنين في ميشناخت، و گاهي او را به مردم هم معرباز نداشت، و هر يك پيغمبر بعدي خود را مي
بود، و اين معنا در نسلها كه منقرض شد و نسلهايي كه جانشين آنان گشت جريان داشت، تا آنكه خداي سبحان محمد ص 

 «1»هايش مبعوث كرد، تا آخرين پيامبر خود را هم مبعوث كرده باشد. )تا آخر خطبه(. را براي وفاي به وعده

سرگردان كرد( است، چون از ماده جوالن است كه به معناي به هر )ايت داشت: )اجتالتهم( معنايش همان مؤلف: اينكه در رو
طرف دويدن است، و اينكه فرمود: )واتر اليهم( به معناي فرستادن يكي پس از ديگري است، و كلمه )اوصاب( جمع وصب و 

هاي ناگوار است، و اينكه فرمود: )نسلت القرون( حادثهبه معناي مرض است، و كلمه )احداث( جمع حدث است، كه به معناي 
هايي در گذشته و كلمه )انجاز عدته( به معناي محقق ساختن وعده است، و مراد به اين وعده معنايش اين است كه نسل

 همان است كه قبل از آمدن پيامبر اسالم
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ت دگاروعده آمدنش را به عيسي و ساير انبيا َ داده بود، و در قرآن هم فرمود: )وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا، كلمه پرور
 «1»كه صدق و عدل بود اينك تمام شد(. 

 221ه شريعت محمدي )ص( كامل ترين شرايع است[ ... ص : روايتي از امام صادق )ع( دال بر اينك]

و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن وليد روايت كرده كه گفت: امام صادق َ فرمود: خداي تعالي در قرآن در باره موسي َ 
 .«9» "ءٍوَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ "فرمود:

چيز را براي موسي ننوشته، بلكه از هر چيزي مقداري نوشته، و نيز در باره عيسي َ فهميم كه پس همه از اينجا مي
 «"لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ "فرموده:

الءِ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلي هؤُ "فهميم كه پس همه معارف مورد اختالف را بيان نكرده، و در باره محمد ص فرموده:و ما مي
مؤلف: در بصائر الدرجات همين معنا را از عبد اللَّه بن وليد به دو طريق « 4»و « 3» "ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ

 :روايت كرده است و اينكه امام َ فرمود: )قال اللَّه لموسي ...(، اشاره است به اينكه آيه شريفه

خواهد مي ، و"ءٍوَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ "بيانگر و مفسر آيه ديگري است كه در باره تورات فرموده: "ءٍكُلِّ شَيْ فِي الْأَلْواحِ مِنْ "
بفرمايد تفصيل هر چيز از بعضي جهات است، نه از هر جهت، زيرا اگر در تورات همه چيز را از همه جهت بيان كرده بود. 



ءٍ( پس همين جمله شاهد بر آن است كه در تورات هر چند همه چيز بيان شده، ولي شَيْ ديگر معنا نداشت بفرمايد: )مِنْ كُلِّ
 «3»از هر جهت بيان نشده، دقت بفرمائيد. 

 221بحث فلسفي ... ص : 

 221در باره نبوت عامه از جهت اثر آن در كمال يابي انسان([ ... ص : )]

 احكام و قوانين تشريع شده است ومساله نبوت عامه از اين نظر كه خود يك نحوه تبليغ 
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اي است مربوط به علم كالم نه علم فلسفه كه از ده اموري است اعتباري نه حقايقي خارجي، هر چند مسالهقوانين تشريع ش
 .كند، و كاري به امور اعتباري نداردحقايق خارجي و عيني بحث مي

احكام  او ليكن از يك نقطه نظر ديگر مساله فلسفي هم هست، براي اينكه مواد قانون ديني كه يا معارف اصولي است، و ي
اخالقي است، و يا دستورات عملي، هر چه باشد با نفس انسان سروكار دارد، چون غرض از تشريع اين قوانين اصالح نفس 

 .خواهد با تمرين روزانه ملكات فاضله را در نفس رسوخ دهدبشر است، مي

يا مايه شقاوت او، علي اي حال  دهد، كه يا هم سنخ با سعادت او است، وآري علوم و ملكات به نفس انساني صورتي مي
 .تعيين راه سعادت و شقاوت انسان، و قرب و بعدش از خداي سبحان به عهده همين صورتها است

قرب به  تواند باكند، كه تنها ميزيرا انسان بواسطه اعمال صالحه و عقائد حقه و صادقه براي نفس خود كماالتي كسب مي
ه باشد، و نيز بواسطه اعمال زشت و عقائد خرافي و باطل براي نفس خود صورتهايي خدا و رضوان و بهشت او ارتباط داشت

شود كه بعد از مفارقت از دنيا و از كند، كه جز با دنياي فاني و زخارف ناپايدار آن ارتباطي ندارد، و اين باعث ميدرست مي
باشد، و  تواند رابطه داشتهنفساني او جز با آتش نميدست رفتن اختيار مستقيما به دار البوار و دوزخ و آتش درآيد، چون صور 

 .اين خود سيري است حقيقي

و بنا بر اين پس مساله نبوت از اين نظر يك مساله حقيقي خواهد بود، و حجتي هم كه ما در بيان سابق در باره نبوت عامه 
 .جتي بود عقلي و برهانيآورديم و آن را از كتاب خداي عزيز استفاده كرديم يك دليل نقلي نبود بلكه ح

شود، صورتهايي است براي نفس انسان، انساني كه در راه توضيح اينكه اين صورتها كه گفتيم در اثر تكرار عمل پيدا مي
استكمال قرار گرفته، و در اينكه انسان موجودي است حقيقي و يكي از انواَ موجودات و داراي آثار وجوديه خارجي، هيچ 

ين دهد داراي چنانسان از ناحيه علل فياضه كه به هر موجودي قابليتي براي رسيدن به كمالش ميحرفي نيست، و اين 



 .قابليتي هست كه به آخرين مرحله كمال وجوديش برسد، و اين معنا را هم تجربه اثبات كرده و هم برهان

هر نفسي كه استعداد رسيدن به و چون چنين است پس بر خدايي كه واجب الوجود و تام االفاضه است، واجب است براي 
اي كند، و شرايطي فراهم آورد، تا آن نفس به كمال خود برسد، و آنچه بالقوه دارد بالفعل شود، و اين كمالي را دارد افاضه

 خواهدكمال هر چه مي
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بته بود، و اگر داراي رذائلي و هياتي نازيبا بود، ال اي باشد اين كمال سعادت خواهدباشد، البته اگر نفس داراي صفات پسنديده
 .اين كمال كمال در شقاوت خواهد بود

شود از راه افعال اختياريه او، و افعال اختياريه او هم از راه و از آنجايي كه اين ملكات و اين صورتها كه براي نفس پيدا مي
رد ال گيه درستي، و رغبت به منافع، و ترس از ضررها منشا مياعتقاد به درستي و نادرستي، و خوف از نادرستي، و رجاء ب

جرم آن افاضه خدايي الزم است متوجه به دعوت ديني شود، و خداي تعالي از راه دعوتهاي ديني و بشارت و انذار و تخويف 
ي مؤمنين گشته، و تطميع، بشر را به اعمال صالح وادار و از اعمال زشت دور بدارد، تا اين دعوتهاي ديني مايه شفا

سعادتشان بوسيله آن به كمال برسد، و از سوي ديگر مايه خسارت ستمگران گشته، شقاوت آنان هم تكميل گردد، و چون 
دعوت احتياج به داعي دارد تا متعهد و مسئول اين دعوت شود، ال جرم بايد انبيايي برگزيند، اينجاست كه بحث فلسفي ما به 

 .گرددمساله نبوت عامه منتهي مي

 222كند[ ... ص : عقل عملي و احساسات فطري انسان بدون دعوت انبياء )ع( كفايت نمي]

حال ممكن است بگويي: در اين دعوت همان عقل خود انسانها كه پيغمبر باطني ايشان است كافي است، چون عقل هم 
يا تقوا را پيش گيرد، ديگر چه احتياجي به انبگويد انسان در اعتقاد و عمل بايد راه حق را پيروي كند، و طريق فضيلت و مي

 .هست، چه رسد به اينكه مساله نبوت سر از فلسفه در آورد

راي كند، و بكند عقل عملي است، كه به حسن و قبح حكم ميگوئيم: آن عقلي كه انسان را به حق دعوت ميدر پاسخ مي
ت اش تشخيص حقيقاست، نه عقل نظري كه وظيفه كند چه عملي حسن و نيكو، و چه عملي قبيح و زشتما مشخص مي

گيرد، كه در هر انساني در هر چيز است، و بيانش در سابق گذشت و عقل عملي مقدمات حكم خود را از احساسات باطني مي
آغاز وجودش بالفعل موجود است. و احتياج به اينكه فعليت پيدا كند ندارد، و اين احساسات همان قواي شهويه و غصبيه 

است، و اما قوه ناطقه قدسيه در آغاز وجود انسان بالقوه است، و هيچ فعليتي ندارد، و ما در سابق هم گفتيم: كه اين 
 .احساسات فطري خودش عامل اختالف است

گيرد، و بالفعل در انسان موجود است و خالصه كالم اينكه آن عقل عملي كه گفتيم مقدمات خود را از احساسات مي
بينيم كه گذارد كه عقل بالقوه انسان مبدل به بالفعل گردد، هم چنان كه ما وضع انسانها را به چشم خود مينمي تواند ونمي

انهاي شود، با اينكه همه انسهر قوم و يا فردي كه تربيت صالح نديده باشد، به زودي به سوي توحش و بربريت متمايل مي
 بينيم كه هيچ كاريكند، ولي ميحكم ميوحشي، هم عقل دارند، و هم فطرتشان عليه آنان 
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ز ناحيه نياز نيستيم، چون نبي كسي است كه ادهند، پس ناگزير بايد بپذيريم كه ما ابناء بشر هرگز از نبوت بيصورت نمي
 .خدا مؤيد شده، و عقل خود ما نيز نبوتش را تاييد كرده باشد



 223وت و پاسخ به شبهات و اشكاالت([ ... ص : بحث اجتماعي ])در باره نب

 اشاره

حال اگر بگويي: بر فرض اينكه عقل بشر به تنهايي نتواند در فرد فرد بشر، و يا در تك تك اقوام، در همه تقادير عمل كند، 
ود را در آن خو راه بشر را پيش پايش روشن سازد، و ليكن طبيعت سودجوي بشر دائما متمايل به آن جانبي است كه صالح 

كند، پس باآلخره اجتماَ انسان هيات بيند، اجتماعي هم كه تابع طبيعت است، افراد خود را به همان سو هدايت ميسو مي
شود، و اين همان اصل معروف است كه اي به خود خواهد گرفت، كه در آن هيات سعادت افراد اجتماَ تامين ميصالحه

ري واكنشها و تاثيرهاي متقابل كه جهات متضاد در يكديگر دارند، باآلخره كار اجتماَ را گويند انسان تابع محيط است، آمي
كشاند، و در نتيجه سعادت نوَ را در صورتي كه افرادش مجتمع باشند به سوي به صالحي مناسب محيط زندگي انساني مي

 .كندنوَ جلب مي

 223رساند[ ... ص : ي و كمال حقيقي نميطبيعت سعادت طلب و سود جوي انسان، او را به سعادت واقع]

كه اجتماعات ال يزال رو به سوي تكامل  :گويدكنيم، و هم تاريخ ميشاهد اين معنا اين است كه هم خود مشاهده مي
 .داشته، و همواره در جستجوي صالح و بهتر شدن بوده، و به سوي سعادتي كه در ذائقه انسان لذيذ است متوجه است

اند، مانند جامعه سويس، و بعضي در طريق رسيدن به آنند و هنوز شرايط كمال اجتماعات به اين آرزوي خود رسيدهبعضي از 
 .شان زياد استها كه بعضي نزديك به رسيدنند و بعضي فاصلهبرايشان فراهم نشده، مانند ساير دولت

اعي ت كه كسي بتواند آن را انكار كند چون اجتمگوئيم: اينكه طبيعت به سوي كمال و سعادت است، چيزي نيسدر پاسخ مي
كه سروكارش منتهي به طبيعت است حالش حال طبيعت است، در اينكه مانند طبيعت متوجه به سوي كمال است، و ليكن 

آن حقيقتي كه جا دارد مورد دقت قرار گيرد، اين است كه اين تمايل و توجه مستلزم آن نيست كه كمال و سعادت حقيقيش 
ت هم داشته باشد، گفتگوي شما در باره كمال شهوي و غضبي انسان است، كه ما در سابق گفتيم اين كمال در انسان فعلي

فعليت دارد، آنكه در انسان بالقوه است و همه تكاپوي زندگيش به دنبال آن است، آن سعادت حقيقي است، شاهدش عينا، 
 ه اجتماعات متمدن گذشته و حاضر همه به سوي كمال متوجههمان شاهدي است كه خود شما به آن استشهاد كرديد، ك
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ي ديگر اند، و بعضخواهند به مدينه فاصله و سعيده برسند، چيزي كه هست بعضي به آن نزديك شدهبوده و هستند، همه مي
 .هنوز دورند

كمال و سعادت جسمي است، و كمال جسمي كمال انسان بينيم آري آن كمال و سعادتي كه ما در اجتماعات، نامبرده مي
شود، بلكه او مركب است از جسمي و روحي، و مؤلف است از دو جهت نيست، چون انسان در همان جسمانيت خالصه نمي

ل و ماديت و معنويت، او حياتي در بدن دارد، و حياتي بعد از مفارقت از بدن، آري او فنا و زوال ندارد، او احتياج به كما
سعادتي دارد كه در زندگي آخرت خود به آن تكيه داشته باشد، پس اين صحيح نيست كه كمال جسمي او را كه اساسش 

 .زندگي طبيعي او است كمال او و سعادت او بخواني، و حقيقت انسان را منحصر در همين حقيقت بداني

 جسمانيش، نه كمال انساني، و اگر منظور شما پس روشن شد كه اجتماَ به حسب تجربه متوجه است به سوي فعليت كمال
اين است كه انسان به حسب طبيعت به سوي كمال حقيقي و سعادت واقعيش هدايت شده، )نه كمال جسماني كه اگر 

اش مبدل به يك گونه آنهم حيوانيت شده، و در نتيجه از صراط تقويت شود، انسانيتش هالك گشته، آن واقعيت دو گونه



ايد، براي اينكه چنين كمالي جز با تاييدي از ناحيه مساله نبوت، و جز بوسيله هدايت گردد( اشتباه كردهمي مستقيم گمراه
 .شودالهيه حاصل نمي

 224ص :  ... [رابطه هدايت الهيه و دعوت نبويه با هدايت تكوينيه]

و اگر بگويي: از دو حال بيرون نيست، يا اين هدايت الهيه و دعوت نبويه كه شما مدعي صحت آن هستيد ارتباطي با هدايت 
تكويني دارد و يا ندارد، اگر ارتباط داشته باشد، بايد تاثيرش در اجتماعات بشري فعليت داشته باشد، همانطور كه هدايت 

به سوي منافع وجودش امري است فعلي، و جاري در خلقت و تكوين، پس بايد تكويني انسان و بلكه هر موجود مخلوقي 
همه اجتماعات داراي هدايت انبيا باشند، و عينا مانند ساير غرائزي كه در همه افراد بشر جاري است جريان داشته باشد، و 

خواني، كمال حقيقي و اصالح حقيقي ب اگر ارتباطي با هدايت تكويني نداشته باشد، كه ديگر معنا ندارد آن را هدايت به سوي
 .پذيردچون اجتماعات بشري چنين هدايتي را نمي

ا اي است كه قابل انطباق بتواند اختالفات زندگي را برطرف كند، صرف فرضيهپس ادعاي اينكه تنها مساله نبوت مي
 .حقيقت و واقع نيست

با هدايت تكويني دارد، و آثارش در تربيت انسانها مشهود و معاين گوئيم: اوال هدايت الهيه و دعوت نبويه ارتباط در پاسخ مي
تواند آن را انكار كند، مگر لجبازي كه سر ناسازگاري داشته باشد، براي اينكه در تمامي اعصار است، بطوري كه كسي نمي
 كه اين هدايت در بشر ظاهر
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ت ايمان آورده و منقاد آن شدند، براي رسيدن به سعادت تربيت كرده، و چند برابر آن را شده، ميليونها نفر را كه به آن دعو
 .هم به خاطر انكار و ردشان به شقاوت كشانيده

 221آثار تكويني هدايت ديني و در اصالح جوامع بشري و تاثير متقابل عمل و نفس در يكديگر[ ... ص : ]

اي در آمده است، از اين هم كه بگذريم تشكيل شده، و به صورت مدينه فاضلهعالوه بر بعضي اجتماعات ديني كه احيانا 
عمر دنيا كه هنوز تمام نشده، و عالم انساني منقرض نگشته، از كجا كه تحوالت اجتماَ انساني روزي كار انسان را به 

سعادت  يقي باشد، و انسان بهتشكيل اجتماعي ديني و صالح نكشاند، اجتماعي كه زندگي انسانها در آن، زندگي انسان حق
فضائل و اخالق راقيه برسد، روزي كه در روي زمين جز خدا چيزي پرستيده نشود، و اثري از ظلم و رذائل باقي نماند، و ما 

 .اعتنا از كنارش بگذريمتوانيم مثل چنين تاثير عظيمي را ناديده گرفته، و بينمي

زند، كاوي و علم اخالق اين معنا را ثابت كرده كه افعالي كه از انسان سر ميو ثانيا بحثهاي اجتماعي، و همچنين علم روان
كند، و در عين حال تاثيري متقابل ارتباطي با احوال دروني و ملكات اخالقي دارد، و از سرچشمه صفات نفساني تراوش مي

 .در نفس دارد

 گذارند، و از اين مطلب مسلم دوآن اثر هم مي پس افعال در عين اينكه آثار نفس و صفات نفس هستند، در نفس و صفات
شود، يكي سرايت صفات و اخالق، و يكي هم اصل وراثت آنها، در اصل اول وجود صفات و اخالق بوسيله اصل استنتاج مي

 .يابدكند، و در اصل دوم بقاي وجود آنها بوسيله وراثت وسعت طولي ميسرايت در عمل وسعت عرضي پيدا مي

شود هر قدر نفس داراي صفات كاملتري باشد عمل داراي ويم عمل آدمي مطابق و هم سنخ نفس او صادر ميتر بگساده)
گردد و اين همان وسعت عرضي است و در اثر تكرار اينگونه اعمال ملكات فاضله رسوخ كيفيت بيشتري از حسن مي



 يابد و اين همان وسعت طولياي بيشتري ميكند و در نتيجه صدور اينگونه اعمال دوام و بقبيشتري در نفس پيدا مي
ترين عهد بشريت چه قبل از ضبط پس چنين دعوت عظيمي كه همواره دوش به دوش بشر و از قديمي "مترجم "است(.

تاريخ و چه بعد از آن همراه بشر بوده و بشر آن را پذيرفته حتما اثر عميقي در زندگي اجتماعي بشر داشته، و در تهذيب 
 شد، پس دعوت ديني بدون شك آثاريو تقويت صفات پسنديده او اثر گذاشته، و گرنه مورد قبول او واقع نمي اخالق بشر

 .در نفوس داشته حتي در آن اكثريتي كه آن را نپذيرفته و به آن ايمان نياوردند

ن ر نبوت و دين است، كه ايبينيم، همه از آثاآري حقيقت امر اين است كه اين تمدني كه ما فعال در جوامع مترقي بشر مي
ها و جماعتهاي بسياري اند، از روزي كه دين در ميان بشر پيدا شد، و امتجوامع آن را به وراثت و يا تقليد به دست آورده

 خود را متدين به آن دانستند، 
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پيدا شد، چون غير از دين هيچ عامل ديگري و هيچ از همان روز عالقه به اخالق فاضله و عشق به عدالت و صالح در بشر 
 .داعي ديگري بشر را به داشتن ايمان و اخالق فاضله و عدالت و صالح دعوت نكرده

 226اشاره به اقسام اجتماعات بشري و اينكه تنها ميتوان از تربيت ديني اميد خير و سعادت داشت[ ... ص : ]

بينيم، هر قدر هم اندك باشد بطور قطع از بقاياي آثار و نتايج ان اقوام و ملل ميپس آنچه از صفات پسنديده در امروز در مي
هايي كه براي خود اتخاذ كرده، بطور كلي سه قسم سيستم آن دعوت است، چون اجتماعاتي كه در بشر پيدا شده، و سيستم

 .است، و چهارمي ندارد

 .كندانيت محكوم به اسارت و بردگي مييكي سيستم استبداد است، كه جامعه را در تمامي شؤون انس

 .و يكي ديگر سيستم پارلماني است كه در آن قوانين مدني در ميان مردم حكمفرماست

و قلمرو اين قوانين تنها افعال مردم است، و در اخالق و امور معنوي بشر را آزاد گذاشته، و بلكه به آزادي در آن دعوت هم 
 .كندمي

كند، هم در اعتقادات و هم در اخالق و هم در جميع شؤون مادي و معنوي دعوت به صالح مي و سوم دين است كه بشر را
 .در رفتار

بنا بر اين اگر در دنيا اميد خير يا سعادتي باشد، بايد از دين و تربيت ديني اميد داشت، و در آن جستجو كرد، شاهد اين معنا 
اجتماَ را كماالت مادي و طبيعي قرار داده، و مساله دين و اخالق را بينيم اساس ملل راقيه دنياي عصر حاضر است كه مي

بينيم با اينكه اصل فطرت را دارند، مع ذلك فضائل انساني از قبيل صالح و رحمت و محبت و اند، و ميمهمل گذاشته
اصالح بشر كافي بود، و اند، و اگر اصل فطرت در اند، و احكام فطرت را از ياد بردهصفاي قلب و غيره را از دست داده

يك از  بايستي كار بشر به اين توحش بكشد و نبايد هيچهمانطور كه گفتيم صفات انساني از بقاياي موروثي دين نبود، نمي
 .فضائل انساني را از دست داده باشد

است كه  ييعالوه بر اينكه تاريخ راستگوترين شاهد است بر اينكه تمدن غرب و پيشرفت كشورهاي مسيحي اقتباسها
هاي صليبي از قوانين عامه اسالمي كرده، و بوسيله آن پيشرفت كردند، و خود مسلمانان آن قوانين را مسيحيان بعد از جنگ

م دامنه كالم فرسايي كنيپشت سر انداختند، آنان پيشرفت كردند و اينان عقب ماندند، كه اگر بخواهيم بيشتر در اينجا قلم
 .شودبسيار وسيع مي

گوئيم: اين دو اصلي كه گفته شد، يعني اصل سرايت و اصل وراثت، تقليدي است چون انسان سخن را كوتاه كرده ميولي 
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ند، باعث شوهاي غير ديني ميرا كه با آن انس گرفته محفوظ نگهدارد، و اين دو اصل تقليدي همانطور كه باعث نفوذ سنت
 .شوند، و اين خود تاثيري است فعليهاي ديني نيز مينفوذ سنت

 227رابطه دعوت انبياء )ع( با فطرت انسانها[ ... ص : ]

، ديگر نبايد شودحال اگر بپرسي: بنا بر اين ديگر فطرت چه نقشي دارد، وقتي سعادت بشر به دست مساله نبوت تامين مي
كنند بينيم تشريع ديني هم اساس كار خود را فطرت بشر قرار داده، و انبيا ادعا ميي داشته باشد، و حال آنكه ميفطرت تاثير

 .كه قوانين دينيشان بر طبق فطرت است

همان بياني كه در سابق براي ارتباط فطرت با سعادت و كمال انسان گذرانديم، در پاسخ از اين شبهه  :گوئيمدر پاسخ مي
كند، امري خارج از اين نوَ، و بيگانه از فطرت او ت، براي اينكه سعادت و كمالي كه نبوت براي انسان جلب ميكافي اس

 .دهدنيست، چون خود فطرت نيز آن كمال را تشخيص مي

چيزي كه هست اين تشخيص به تنهايي كافي نيست كه آن كمال بالقوه را بالفعل كند، بدون اينكه معيني او را اعانت و 
تواند فطرت را در رسيدن به آن كمال ياري دهد يعني حقيقت نبوت، نيز امري خارج از اري كند، و اين معين كه ميي

انسانيت و كمال انسانيت نيست، كه مانند سنگي كه در دست انساني قرار گرفته چيزي خارج از ذات انسان، و منضم به 
نبوت عايد انسان شده، بايد چيزي بيگانه از انسان و سعادت و كمال او  انسان باشد، چون اگر اينطور بود، آنچه هم از ناحيه

ود او افزايد، و هيچ ربطي به سنگيني خاي باشد كه در مثال مزبور آن سنگ به سنگيني انسان ميباشد و نظير سنگيني
 .ندارد

 ست كمالي است كه در نهاد اين نوَشود نيز كمال فطري انسان ابلكه آن فايده و اثري كه از ناحيه نبوت عايد انسان مي
ند به توانذخيره شده، و شعوري خاص و ادراكي مخصوص است كه در حقيقت ذات بشر نهفته بوده، و تنها آحادي از بشر مي

لذت نكاح و  توانندبينيم كساني از افراد بشر ميببرند كه مشمول عنايت الهيه قرار گرفته باشند، هم چنان كه ميآنها پي
در آنها  اند، با اينكه استعداد اين دركويي را درك كنند، كه به سن بلوغ رسيده باشند، و آنهايي كه به اين سن نرسيدهزناش

توانند آن را درك و لمس كنند، آري هر چند كه تمامي افراد بشر از بالغ و غير بالغ در فطرت انسانيت هست، ولي نمي
 .فطري، اما فعليت آن تنها مخصوص افراد بالغ استمشتركند و هر چند كه درك شهوت دركي است 

نه  شود، و خارج از فطرت او، وو سخن كوتاه اينكه نه حقيقت نبوت امري است زايد بر انسانيت انساني كه نبي خوانده مي
 خواند، امريآن سعادتي كه ساير افراد امت را به سويش مي
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و فطرت امت و بيگانه از آنچه وجود انسانيشان با آن مانوس است، و گرنه آن سعادت نسبت به ايشان  است خارج از انسانيت
 .سعادت و كمال نبود

 228بطالن گفتار كسي كه در صدد توجيه طبيعي مسائل نبوت بر آمده است[ ... ص : ]

يد نبوت شود، چون بنا بر اين توجيه كه گفتيدر اينجا ممكن است بگويي بنا بر اين بيان اشكال دوباره متوجه مساله نبوت م
 .خارج از فطرت نيست پس همان فطرت براي هدايت خلق كافي است

 كشاند، و در ثاني همين فطرتچون خالصه بيان شما اين شد كه اوال فطرت انساني او را به تمدن و سپس به اختالف مي



عقولشان از اوهام و هوا و هوسها و رذائل اخالق پاك است آنان در بعضي از افراد برجسته از صلحا كه فطرتشان مستقيم و 
كنند كه كند، و در نتيجه ايشان قوانيني وضع ميرا به راه و روشي كه مايه صالح اجتماَ و سعادت بشريت است هدايت مي

تماعي ه در او نبوغي اجكند، چون بنا بر اين بيان، نبي عبارت شد از انسان صالحي كزندگي دنيا و آخرت بشر را اصالح مي
 .وجود دارد

خواستيم اين را بگوئيم و اين گفته تفسيري است كه با حقيقت نبوت و آثار آن منطبق گوئيم: خير، ما نميدر پاسخ مي
 .نيست

اي است كه بعضي علماي اجتماَ كه هيچ آگهي و تخصصي در مسائل ديني و معارف مربوط به اوال براي اينكه اين فرضيه
نبوت نبوغ خاصي است اجتماعي كه از استقامت فطرت و سالمت عقل ناشي  :اندو معاد ندارند فرض كرده و گفتهمبدأ 

كند در حال اجتماَ، و آنچه مايه اصالح اجتماعاتي است كه دستخوش اختالل نظام شده، شود، و اين نبوغ او را وادار ميمي
 .و آنچه مايه سعادت انسان اجتماعي است تفكر كند

را  كند وحي ناميده و قوانينيو آن وقت اين نابغه اجتماعي را پيغمبر خوانده و فكر صالحي كه از قواي فكريه او ترشح مي
دهد روح كه او به منظور اصالح جامعه آورده است دين خوانده، و روح پاك او را كه اين افكار را به قواي فكريه او مي

گذارد كه هوا و هوس خود را پيروي نموده، در نتيجه به بشريت خيانت كند، )البته االمين ناميده، چون طهارت روح او نمي
ملهم حقيقي را خداي سبحان دانسته( و نيز آن كتابي كه مشتمل بر افكار عاليه و پاك او است، كتاب آسماني، و قواي 

هات داعيه به شر و فساد را شيطان خوانده، و طبيعي، و يا جهات داعيه به خير را مالئكه و نفس اماره به سوء و يا قوا و يا ج
 .بهمين قياس تمامي مسائل نبوت را با مسائل طبيعي توجيه كرده است

و حال آنكه اين فرضيه فاسد است و ما در بحثي كه پيرامون اعجاز داشتيم گفتيم بايد نبوت به اين معنا را يك بازي سياسي 
 .ناميد، نه نبوت الهي
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اش اند از خواص عقل عملي است، كه وظيفهو باز در گذشته گفتيم: اين فكري كه آقايان نامش را نبوغ خاص نبوت نهاده
تشخيص كارهاي خير از كارهاي شر است، كه كدام مصلحت دارد، و كدام مفسده؟ و اين عقل را همه عقال دارند، و يكي از 

 .افراد انسان است هداياي فطرت است، كه مشترك ميان همه

در عين  تواندكشاند، و چيزي كه مايه اختالف است نميو نيز گفتيم: اين عقل عينا همان است كه بشر را به اختالف مي
حال وسيله رفع اختالف شود، بلكه محتاج است به متممي كه كار او را در رفع اختالف تكميل كند، و توجه فرموديد كه آن 

اشد كه به حسب فعليت مختص به بعضي از آحاد انسان باشد، تا بوسيله آن شعور مرموز به سوي متمم بايد شعوري خاص ب
 .سعادت حقيقي انسان در معاش و معادش هدايت شود

از اينجا روشن گرديد كه اين شعور از سنخ شعور فكر نيست، به اين معنا كه آن نتايج فكري كه انسان از راه مقدمات 
 .رد، غير شعور نبوي است، و طريق آن غير طريق اين استآواش به دست ميعقليه

كنند شكي در اين معنا ندارند كه در آدمي شعوري هست نفسي و باطني، كه و روانكاواني كه پيرامون خواص نفس بحث مي
است و در  گشايد از عالمي كه وراي اين عالمشود، و دري از غيب به رويش ميچه بسا در آحادي از افراد انسان پيدا مي

يابد، وراي آنچه در دسترس عقل و فكر است، و تمامي علماي نفس چه نتيجه به عجايبي از معارف و معلومات دست مي
قدماي دانشمندان اسالمي خودمان، و چه روانكاوان عصر حاضر در اروپا از قبيل جمز انگليسي و غيره به اين حقيقت تصريح 

 .اندكرده



نبوي غير باب فكر عقلي است، و نيز معلوم گرديد كه مساله نبوت و همچنين شريعت و دين و پس معلوم شد كه باب وحي 
 .اند منطبق دانستتوان با آن معاني كه آقايان براي اين عناوين كردهكتاب و فرشتگان و شياطين را نمي

عيسي، و موسي، و ابراهيم، و نوح، َ و  و ثانيا آنچه از كلمات خود انبيا كه مدعي مقام نبوت و وحي بودند، از قبيل محمد، و
آنان  و نيز آنچه از كتب -با در نظر گرفتن اينكه اين حضرات دعوي يكديگر را تصديق دارند، -غير ايشان در دست است،

باقي مانده، مانند قرآن كريم، صريح در خالف اين تفسيري است كه آقايان براي نبوت، و وحي، و نزول كتاب، و همچنين 
اند، براي اينكه صريح كتاب و سنت اسالم و همچنين آنچه از انبيا َ در باره اين حقايق و ه، و حقايق ديگر ديني كردهمالئك

آثارش به ما رسيده خارج از سنخ طبيعي و نشاه ماده و حكم حس است، و خالصه حقايقي است كه اگر بخواهيم با اسرار 
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 .پسندداي آن را نميپذيرد، و ذوق هيچ شنوندهايم كه طبيعت كالم آنان آن را نميكنيم، تاويلي كردهتوجيهش 

پس از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه آنچه وسيله رفع اختالف اجتماَ انساني است شعوري باطني است، كه صالح 
كند، شعوري است غير شعور ران را از ديگران ممتاز ميكند، و آن شعور باطني نيرويي است كه پيغمباجتماَ را درك مي

 .فكري، كه تمامي افراد انسان در آن شريكند

 231پاسخ به اين شبهه كه مساله نبوت امري خارق العاده و از فطرت همگاني بيگانه است[ ... ص : ]

نسان به سوي سعادت و كمال باز هم اگر برگردي و بگويي: در سابق گفتيم: هر طريقه و روشي كه فرض شود هادي ا
نوعي او است، بايد از راه ارتباط و اتحاد با فطرتش باشد نه اجنبي از فطرت او، و چون سنگي در دست او، و اين شعور باطني 

راد يابند، و افكنيد امري است خارق العاده كه تك تك افراد انسان در خود چنان چيزي نميكه شما براي انبيا اثبات مي
تواند تمامي افراد بشر را به سوي صالح و سعادت ماري مدعي داشتن آن هستند، و با اين حال چگونه ميشانگشت

 .حقيقيشان هدايت كند؟

گوئيم: در اينكه مساله نبوت امري خارق العاده است حرفي نيست، و همچنين در اينكه شعور نبوت از قبيل در پاسخ مي
از حواس ظاهري شكي نيست، ليكن عقل بشر نه منكر خارق العاده است، و نه  ادراكات باطني است، و شعوري است پنهان

 .داندهر چيزي را كه محسوس به حواس ظاهري نيست باطل و خالي از حقيقت مي

پذيرد تنها امور محال است، و هيچ دليل عقلي بر محال بودن خارق العاده نداريم، بلكه خود عقل آن چيزي كه عقل نمي
 .كند، و راه براي اثباتش داردو همچنين امور مستور از حواس ظاهري را اثبات مي اينگونه امور

تواند براي اثبات هر امر ممكن از دو طريق استدالل كند، يكي از طريق علل وجود آن، كه اين قسم استدالل آري عقل مي
نامند، از اين دو طريق طريق را طريق اني ميخوانند، و ديگري از راه لوازم و آثار آن كه اين را اصطالحا استدالل لمي مي

 :كندوجود آن چيز را اثبات مي

 .هر چند كه به هيچ يك از حواس ظاهري محسوس نباشد

توان به اين دو طريق اثبات نمود، يك بار از طريق آثار و بركاتش كه نبوت را هم به همان معنايي كه ما براي آن كرديم مي
خرت بشر است و نوبتي از طريق لوازمش، به اين بيان كه نبوت از آنجا كه امري است خارق همان تامين سعادت دنيا و آ

العاده قهرا برگشت ادعاي آن از ناحيه كسي كه مدعي نبوت است، به اين ادعا است كه آن خدايي كه در وراي طبيعت است 
نوعي از موجودات طبيعت است به سوي و اله طبيعت است، و طبيعت را بطور كلي به سوي سعادتش و انسان را هم كه 

 كند، در بعضي از افراد انسانكمال و سعادتش هدايت مي
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 .فرستدكند، به اين معنا كه به او وحي ميتصرفي خارق العاده مي

مبر را شعور مرموز آن پيغ ايد تنها اشكالتان در اين است كه مردمي كهگوئيم شما بر حسب فرض نبوت را پذيرفتهحال مي
ندارند، فطرتشان ارتباطي و اتحادي با دعوت او ندارد، چگونه ممكن است به نبوت او پي ببرند، تا او بتواند ايشان را به سوي 

 .كمال و سعادت حقيقيشان هدايت كند؟

آيد كه اگر اين شخص شنوند: اين معنا به ذهنشان ميحاصل جواب ما اين شد كه مردم به محضي كه دعوي او را مي
پيغمبر باشد، يعني شخص خارق العاده باشد كه خداي تعالي در او تصرفي خارق العاده كرده، بايد كارهاي خارق العاده ديگر 
هم صدورش از او ممكن باشد، چون به اصطالح علمي معروف )حكم االمثال فيما يجوز و ما ال يجوز واحد، يعني دو چيز 

حكم يكي امكان و جواز باشد، حكم آن ديگري هم همان است و اگر حكم يكي عدم امكان و جواز  كه مثل همديگرند اگر
 .(باشد، در آن ديگري هم همان است

هاي ديگر نيز ممكن باشد و اين در مساله مورد بحث نيز وقتي بنا شد يك امر خارق العاده ممكن باشد، بايد خارق العاده
هايي ديگر نيز برايش ممكن باشد، و كند، پس بايد خارق العادهارق العاده ميشخص خودش دعوي نبوت يعني امري خ

 اي كه در نبوت او شك دارد، با ديدناي مربوط به نبوتش كه هر بينندهبتواند براي اثبات نبوت خود معجزه بياورد، معجزه
مْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلي عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ وَ إِنْ كُنْتُ "آن يقين به نبوت وي بكند، و ما در بحث اعجاز در تفسير آيه:

 .به قدر كفايت بحث كرديم« 1» "مِثْلِهِ ...

 233توضيحي در باره عصمت انبياء )ع( در پاسخ به يك شبهه[ ... ص : ]

اه خص پيغمبر آن را از رحال اگر بگويي: گيرم كه اختالف بشر بوسيله اين شعور مرموز كه نامش وحي نبوت است، و ش
آوردن معجزه اثبات كرد، و مردم به حكم عقل خودشان محكوم به پذيرفتن آثار نبوت او يعني دين و شريعت او شدند، 

تواند ماند كه از كجا بفهميم اين پيغمبر ايمن از اشتباه است، و چه عاملي هست كه ميبرطرف شد، ليكن اين سؤال باقي مي
از وقوَ در اشتباه جلوگير شود، او هم فردي است از بشر، همان طبيعت كه ساير افراد دارند كه احيانا  او را در تشريعاتش

شوند، او نيز دارد، و معلوم است كه ارتكاب خطا و اشتباه در مرحله تشريع دين و رفع اختالف از اجتماَ خود دچار اشتباه مي
انساني جلوگير شده، و او را از راه سعادت و كمالش منحرف و گمراه  عين اختالف اجتماعي است در اينكه از استكمال نوَ

 .گرددكند، در نتيجه همان محذور دوباره و از نو برميمي

 233توضيحي در باره عصمت انبياء )ع( در پاسخ به يك شبهه[ ... ص : ]

 گوئيم: اين سؤال مربوط به همان مساله عصمت انبيا است، كهدر پاسخ مي

__________________________________________________ 
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هاي گذشته صرفنظر از دليل نقلي پاسخگوي آن است، براي اينكه گفتيم آن عاملي كه نوَ انسان را آفريد و به سوي بحث
كند سوق داد، ناموس خلقت بود، كه عبارت است از فعليت كمال و در آخر به سوي اين كمالي كه گفتيم رفع اختالف مي

رساندن هر نوَ از انواَ مخلوق به سوي كمال وجودي و سعادت حقيقيش، آري آن سبب كه باعث شد انسان در خارج 



وجودي حقيقي يابد، مانند ساير انواَ موجودات خارجي همان سبب او را به هدايت تكويني خارجي به سوي سعادتش هدايت 
 .كندمي

شوند، به اين معنا كه در اين هم مسلم و معلوم است كه امور خارجي از اين جهت كه خارجي هستند دچار خطا و غلط نمي
وجود خارجي خطا و غلط نيست، چون پر واضح است كه آنچه در خارج است همان است كه در خارج هست، و خطا و غلط 

بيق كند، آنجا كه تطكند، و گاهي ميفكري با خارج تطبيق نمي جايش ذهن است، به اين معنا كه گاهي علوم تصديقي و
حيح و گوئيم صكند، ميگوئيم: فالن مطلب غلط و اشتباه، و يا فالن خبر دروغ است، و آنجا كه تطبيق ميكند مينمي

ش هدايت راست است. و وقتي فرض كرديم كه آن چيزي كه انسانها را به سوي سعادت و رفع اختالف ناشي از اجتماع
كند، ايجاد و تكوين است، قهرا بايد اشتباه و خطايي در هدايتش مرتكب نشود، نه در هدايتش، و نه در وسيله هدايتش، مي

ه كند، و نكه همان روح نبوت و شعور مرموز وحي است، پس نه تكوين در ايجاد اين شعور در وجود شخص نبي اشتباه مي
در تشخيص مصالح نوَ از مفاسد آن و سعادتش از شقاوت دچار غلط و اشتباه خود اين شعور كه پديده تكوين است، 

شود، و اگر فرض كنيم خطا و غلطي در كارش باشد واجب است كه تكوين اين نقيصه را با امري كه مصون از غلط و مي
ط شود كه خطا و غلاشتباه است تدارك و جبران كند، پس واجب است باآلخره كار تكوين در اين خصوص منتهي به امري 

 .در آن قرض نداشته باشد

گيرد، مگر آنكه عصمت همراه او هست و عصمت همان مصونيت پس روشن گرديد كه روح نبوي به هيچ چيزي تعلق نمي
از خطا در امر دين و شريعت تشريع شده است، و اين عصمت همانطور كه در سابق هم اشاره كرديم غير عصمت از معصيت 

عصمت مربوط به تلقي وحي از خداي سبحان است، و آن عصمت مربوط به مقام عمل و عبوديت است، و است، چون اين 
مرحله سومي هم هست كه آن عبارت است از عصمت در تبليغ وحي، و اين دو قسم اخير هر دو در طريق سعادت انسان 

ن ر تكوين نيست، پس هيچ پيغمبري در گرفتتكويني قرار دارند و بطور تكوين هم قرار دارند، و چون گفتيم خطا و غلطي د
 .وحي و هم در مرحله تبليغ خطا ندارد

 232شعور باطني انبياء )ع( يعني وحي مانند شعور فطري همگاني تغيير و تاثير پذير نيست[ ... ص : ]

 900، ص: 9شود، و آن ترجمه الميزان، جاز آنچه گذشت پاسخ از يك اشكال ديگري كه در اين مقام شده روشن مي

اشكال اين است كه چرا نتوانيم اين احتمال را بدهيم كه اين شعور باطني يعني وحي مانند شعور فطري كه در همه انسانها 
 .هست در سنخه وجود مثل هم نباشند؟ همانطور كه دومي محكوم تغير و دستخوش تاثر است اولي نيز باشد؟

نفس مجرد از ماده است، اال اينكه از جهت ارتباطش به ماده شدت و  آري شعور فطري هر چند امري غير مادي و قائم به
پذيرد، هم چنان كه در مورد افراد ديوانه و سفيه و ابله و كودن و سالخوردگاني كه دچار ضعف ضعف و بقا و بطالن را مي

رد كه در باره شعور مرموز كنيم، چه اشكال داگردد مشاهده ميشوند، و ساير آفاتي كه عارض بر قواي مدركه ميشعور مي
وحي هم احتمال دهيم و بگوئيم: هر چند امري است مجرد، ولي هر چه باشد يك نحوه تعلقي به بدن مادي پيغمبر دارد، و 

حتي به فرضي هم كه قبول كنيم كه اين شعور ذاتا غير مادي است، باز جلو اين احتمال باز است، كه مانند شعور فكري تغير 
 .كنديرد، همين كه پاي اين احتمال به ميان آيد، تمامي اشكاالت قبلي مسلما عود ميو فساد را بپذ

گوئيم: ما در سابق روشن كرديم كه اين هدايت و سوق يعني سوق نوَ انساني به سوي سعادت براي اينكه در پاسخ مي
طا ملي، و گفتيم كه فرض پيدايش خاش كار آفريدگار، و به دست صنع و ايجاد خارجي است، نه كار عقل فكري و عحقيقيه

 .معنادر وجود خارجي فرضي است بي



و اما اينكه گفتيد: اين شعور مرموز هم بخاطر تعلقش به بدن مادي در معرض تغير و فساد است قبول نداريم كه هر شعوري 
ت )و همان شعور فكري اس كه متعلق به بدن باشد در معرض تغير و فساد است بلكه آن مقداري كه در اين باره مسلم است،

ما گفتيم كه شعور نبوت از قبيل شعور فكري نيست( به دليل اينكه يك قسم از شعورها شعور و درك انسان نسبت به 
پذيرد، و نه فساد، و نه تغير و نه خطا )حتي ديوانه و سفيه و سالخورده و ابله همه همواره علم خودش است، كه نه بطالن مي

، چون علم به نفس علم حضوري است، و خود معلوم آن، عين معلوم خارجي است، و سخن بيشتر در باره به نفس خود دارند(
 .اين مطلب موكول به محل خودش )در مباحث فلسفي( است

 233نتايجي كه در اين مبحث به دست آمد[ ... ص : ]

رود به ي همانطور كه به سوي تمدن ميپس از آنچه تا كنون گفته شد چند مساله روشن گرديد، اول اينكه اجتماَ انسان
 .رودسوي اختالف هم مي

رود و دوم اينكه اين اختالف كه قاطع الطريق سعادت نوَ است با فورمولهاي عقل فكري و قوانين مقرره آن از بين نمي
 .نخواهد رفت

 .دهد، و بسنسانها ميسوم اينكه تنها رافع اين اختالف، شعور نبوي است، كه خداي سبحان آن را به آحادي از ا

 903، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .چهارم اينكه سنخه اين شعور باطني كه در انبيا هست غير سنخه شعور فكري است كه همه عقال از انسانها در آن شريكند

دچار اشتباه  كند،بخشي كه سعادت حقيقي انسانها را تضمين ميپنجم اينكه اين شعور مرموز در ادراك عقائد و قوانين حيات
 .شودنمي

ششم اينكه اين نتايج )كه البته سه نتيجه آخر، يعني لزوم بعثت انبيا، و اينكه شعور وحي غير شعور فكري است، و اينكه 
كند( نتايجي است كه ناموس عمومي عالم طبيعي آن را دست پيغمبر معصوم است، و در تلقي و گرفتن وحي خطا نمي

بينيم به سوي سعادت و كمالش هدايت م اين است كه هر يك از انواَ موجوداتي كه ما ميدهد، و ناموس عمومي عالمي
شده، و هادي آنها همان علل هستي آنها است، كه هر موجودي را به وسائل حركت به سوي سعادتش و رسيدن به آن 

واَ موجودات است، او نيز مجهز به تواند سعادت خود را دريابد، انسان هم يكي از انمجهز كرده، بطوري كه هر موجودي مي
تمامي جهازي كه بتواند بوسيله آن عقايد حقه و ملكات فاضله را دريابد، و عمل خود را صالح كند، و اجتماعي فاضل ترتيب 

باشد، پس ناگزير ناموس هستي بايد اين سعادت را در خارج براي او فراهم كرده باشد، و بطور هدايت تكويني او را دهد مي
سوي آن سعادت هدايت كرده باشد، آري بطور هدايت تكويني كه غلط و خطايي در آن راه نداشته باشد، كه بيانش  به

 .گذشت
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 231[ ... ص : 234(: آيه 2سوره البقرة )]

 اشاره

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّي يَقُولَ الرَّسُولُ وَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ 
 (913الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتي نَصْرُ اللَّهِ أاَل إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ )



 231ترجمه آيه ... ص : 

پنداريد داريد يا نه بلكه ميكنيد و از اختالف دست بر ميخل در سلم شويد عمل ميآيا به دستوري كه داديم كه همگي دا
بدون اينكه آنچه بر سر اقوام و ملل گذشته از مصائب دروني و بروني بيامد بر سر شما آيد داخل بهشت شويد؟ نه ممكن 

 ه دچار تزلزل گشته حتي رسول و مؤمنيننيست شما نيز مانند آنها امتحان خواهيد شد آنها آن چنان آزمايش سختي شدند ك
 (913گفتند: پس نصرت خدا چه وقت است آن گاه به ايشان گفته شد: آگاه باشيد كه نصرت خدا نزديك است )

 231بيان آيه ... ص : 

 231ها بدان مبتال ميگردند([ ... ص : ها كه امتها و فتنهدر باره ثبات و تسليم در برابر سختي)]

تا آخر آيه مورد بحث يك سياق دارند، و همه  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً "م: اين آيات از جمله:در سابق گفتي
  .به هم مربوطند
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 "... أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ "

كند، و آن اين بود كه دين يك نوَ هدايت خدايي است، كرد تثبيت ميآن داللت ميدر اين جمله آنچه را كه آيات سابق بر 
براي مردم هدايتي است به سوي سعادتشان در دنيا و آخرت، و نعمتي است كه خداوند بشر را به آن اختصاص داده. پس بر 

پيروي نكنند، و در اين هدايت اختالف انسانها واجب است در برابر آن تسليم شوند، و با وجود آن ديگر گامهاي شيطان را 
نيندازند، و دوا را به صورت دردي جديد در نياورند، و بوسيله پيروي هوا و به طمع زخرف دنيا نعمت خداي سبحان را با كفر 

 يلرسد، همانطوري كه به بني اسرائو عذاب معاوضه ننمايند كه اگر چنين كنند غضبي از ناحيه پروردگارشان به ايشان مي
رسيد، چون آنها هم نعمت پروردگار را بعد از آنكه در اختيارشان قرار گرفت تغيير دادند آري خدا با بني اسرائيل عداوت 

ها پيش آورد، و احدي از مردم به سعادت دين و قرب رب العالمين خاصي نداشت، اين سنت دائمي خدا است كه فتنه
 .رسد مگر با ثبات و تسليمنمي

 236ها است و سنت الهي در ميان امم گذشته در بين امت اسالم تكرار خواهد شد )تكرار تاريخ([ ... ص : قرب رب العالمين در گرو تحمل سختيبهشت رضوان و ]

فرمود: در اين آيه شريفه التفاتي از غيبت به خطاب به كار رفته، چون در آيات قبلي مؤمنين، غايب فرض شده بودند، مي
، و اين بدان (...ايد كه فرمايد: )نكند خيال كردهاند، ميبودند(، و در اين آيه حاضر به حساب آمدهاي )مردم امت واحده

فرمود: )يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ جهت بود كه اصال در اين آيات روي سخن با مؤمنين بود، در شش آيه قبل مي
بلي موقعيت ايجاب كرد مؤمنين غايب به حساب آيند، همين كه آن عنايت كالميه اعمال كَافَّةً(، چيزي كه هست در آيه ق

 .شد دو باره به سياق قبلي برگشته مؤمنين را مخاطب قرار داد

كلمه )ام( متصله و به معناي )يا اينكه( نيست، بلكه منقطعه و به معناي )بلكه( است، و معناي آيه بطوري كه ديگران هم 
 .(شويدايد كه قبل از برخورد با آنچه امم گذشته برخوردند داخل بهشت مياست كه )نه، بلكه گويا پنداشته اند اينگفته

البته اختالفي كه در ميان اهل ادب در باره كلمه )ام( منقطعه وجود دارد معروف است: ولي حق مطلب به نظر ما اين است 
 دهد، از اين نظر است كه معناي بلكهو اگر گاهي معناي )بلكه( را مي كه اصل اين كلمه براي افاده ترديد )يا اينكه( است،



هم در آن موارد منطبق است، نه اينكه بر حسب وضع لغوي دو جور )ام( داريم، در نتيجه معناي ام منقطعه در مورد آيه مورد 
 بل عمة الدين، و االتفاق و االتحاد ام الشود: )هل انقطعتم بما امرناكم من التسليم، بعد االيمان، و الثبات علي نبحث اين مي

حسبتم أن تدخلوا الجنة ...(، يعني آيا بعد از آنكه به شما دستور داديم كه بعد از ايمان آوردن هم استقامت به خرج دهيد و 
 .شويدايد يا نه، بلكه گمان داريد كه داخل بهشت ميهم تسليم شويد آيا از آرزوي كاذب خود دست برداشته
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كلمه )مثل( اگر با كسره ميم و سكون ثا خوانده شود به معناي شبه )مانند( است،  "وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ "
است  آورند بيانيميدهد، و منظور از مثل كه براي چيزي و اگر بفتحه ميم و فتحه ثا خوانده شود معناي شبه )شباهت( را مي

خداي  گويند، مانند اينكهكه كانه آن چيز را در نظر شنونده مجسم كرده است، كه اين چنين بيان را استعاره تمثيليه مي
 :فرمايدكردند مثل زده به چهارپايي كه كتاب بر آن بار كرده باشند، ميتعالي در باره علماي يهود كه به علم خود عمل نمي

و نيز از همين باب است مثل به معناي صفت « 1» "ذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراًمَثَلُ الَّ "
زدند، و ها است كه به رسول خدا ص ميچون اين در پاسخ آن تهمت« 9» "انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ "مانند آيه:

ند: او مجنون است، ساحر است، كذاب است، و امثال اينها، پس كلمه امثال در اينجا به معناي صفت است و از گفتمي
: كه تآنجايي كه در آيه مورد بحث خداي تعالي با جمله )مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ ...( آن مثل را بيان كرده، ال جرم بايد گف

 .دهديكلمه نامبرده معناي اول را م

 "... مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ "

 بعد از آنكه شوق مخاطب براي فهميدن تفصيل اجمالي كه جمله: )وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ ...( بر آن داللت داشت شديد شد،
ز خارج نفس آدمي به آدمي وارد با جمله مورد بحث آن را تفصيل داد، و كلمه )باساء( به معناي شدت و سختي است كه ا

 .شود، مانند گرفتاريهاي مالي، و جاهي، و خانوادگي، و نداشتن امنيتي كه در زندگيش به آن نيازمند استمي

رسد، مانند جراحت و قتل و مرض، و كلمه زلزله و زلزال و اما ضراء عبارت است از شدتي كه به جان و تن انسان مي
ل( است، كه به معناي لغزيدن است، و اگر اين كلمه تكرار شده، براي اين  -ل -آن از ماده )زمعنايش معروف است، و اصل 

بود كه بر تكرار داللت كند، تو گويي زميني كه مثال دچار زلزله شده، لغزشهايي پشت سر هم كرده، و اين معنا، در كلمه 
دارد، و كلمه زلزال در آيه شريفه كنايه است از  و صرصر(، و كلمه )صل و صلصل( و كلمه )كب و كبكب( نيز جريان -)صر

 .اضطراب و دهشت

 "... حَتَّي يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "

 كلمه )يقول( به نصب الم خوانده شده و بنا بر اين قرائت جمله در معناي غايت و نتيجه

__________________________________________________ 

سوره  "مثل كساني كه تورات برايشان بار شد سپس زير بار نرفتند مانند حكايت االغ است كه كتابهايي را بار دارد.(1)
 [...] "4جمعه آيه 

 "2سوره فرقان آيه  "تراشند.هاي نادرست ميببين چگونه برايت صفت(2)
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اند. و بنا بر اين قرائت جمله نامبرده حكايت حال گذشته است، الم خواندهبراي جمالت قبل بعضي هم آن را به ضمه  .است
تر است، براي اينكه اگر جمله نامبرده غايتي باشد كه جمله و هر چند هر دو معنا صحيح است، ليكن دومي با سياق مناسب

 .)زلزلوا( را تعليل كند، آن طور كه بايد با سياق مناسب نيست



اين جمله حكايت كالم رسول و مؤمنين به آن حضرت با هم است، و گرچه چنين  "أاَل إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ مَتي نَصْرُ اللَّهِ "
رسد(؟ ولي با در نظر گرفتن اينكه زند، كه آن جناب چرا بايد بگويد )ياري خدا كي ميكالمي از رسول خدا به ذهن مي

هُمْ وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّ "اده بود، و مثال فرموده بود:خداي تعالي قبال به رسول و مؤمنين وعده نصرت د
زند، و اگر جمله مورد بحث هيچ به ذهن نمي« 9» "كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي "و نيز فرموده بود:« 1» "لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

 "حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، جاءَهُمْ نَصْرُنا "ال اين عبارتها يكه بخوريم بايد از آيه:بنا باشد از شنيدن امث
 .بايد يكه بخوريم، كه لحنش شديدتر از لحن آيه مورد بحث است« 0»

كايت كالم خداي تعالي باشد، نه تتمه كالم رسول و مؤمنين با ح "أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ "و نيز ظاهر آن است كه جمله:
 .وي

كند بر اينكه مساله ابتال و امتحان در امت اسالم نيز جريان دارد، و و اين آيه همانطور كه قبال هم اشاره كرديم داللت مي
 .اين سنت هميشگي است

شود، آنچه بر سر امتهاي گذشته رفته است بر امت ميو نيز داللت دارد بر اينكه مثل و وصف امتهاي گذشته عينا تكرار 
 .گذاريماسالم نيز خواهد رفت، و اين همان است كه نامش را تكرار تاريخ و يا عود آن مي

__________________________________________________ 

 .واهند شدقبال قضاء ما براي بندگان فرستاده خود رانده شده كه ايشان آري ايشان ياري خ(1)

 "139سوره صافات آيه  "

 "91سوره مجادله آيه  "خدا چنين قضا راند كه من و رسوالنم مسلما غالبيم.(2)

وده، اند دروغي باي كه داده شدهتا آنكه رسوالن نزديك بود مايوس شوند، و اين فكر به ذهنشان رسيد كه نكند وعده(3)
 "113وره يوسف آيه س "رسيد.در اين هنگام بود كه نصرت ما فرا مي
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 اشاره

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ فْعَلُوا ينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما تَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِ
 (215)اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

 234ترجمه آيه ... ص : 

ه انفاق گوئيم( هر چپرسيديد كه به چه كسي انفاق كنيم در ثاني ميپرسند: چه انفاق كنند بگو )اوال بايد مياز تو مي
ه از كار خير هر چه به جاي آريد بدانيد ك كنيد به والدين و خويشاوندان و ايتام و مساكين و در راه ماندگان انفاق كنيد ومي

 (914خدا به آن دانا است )

 234بيان آيه ])در باره انفاق([ ... ص : 



 234اي كه در عدم انطباق جواب با سؤال )در آيه( نهفته است و رد وجوه نادرستي كه در اين مورد گفته شده است[ ... ص : توضيح نكته]

 "... يُنْفِقُونَ؟ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍيَسْئَلُونَكَ ما ذا  "

اند اين آيه سؤال و جوابي است كه جواب آن طبق اسلوب حكمت داده شده، براي اينكه سؤال از جنس و نوَ مفسرين گفته
داند سي مير كشباهت به لغو نيست، براي اينكه هاند، كه از چه جنسي و چه نوعي انفاق كنند، و اين سؤال بيانفاقات كرده

 شود، )با انواَ مال(، پس جا داشت بپرسند به چه كسي انفاق كنيم، و بهمين جهتكه انفاق با چه چيز انجام مي
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سؤال ايشان را پاسخ نداده، جواب را از سؤال صحيحي داد كه آنها نكرده بودند، يعني بيان حال و انواَ كساني كه بايد به 
 .شان انفاق كرد، تا هم جوابي داده باشد، و هم تعليمشان كرده باشد كه چگونه سؤال كننداي

و اين سخن از مفسرين سخني است بليغ، اال اينكه يك چيز را نگفتند و آن اين است كه آيه شريفه در عين حال جنس 
ول با كلمه )من خير(، و دوم با جمله )وَ ما مورد انفاق را هم بيان كرده، و با دو جمله بطور اجمال متعرض آن نيز شده، ا

 .(... تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

خواهد باشد، چه كم و چه زياد، پس آيه شريفه داللت دارد بر اينكه آن چيزي كه بايد انفاق شود مال است، حال هر چه مي
پرسيدند به چه كسي انفاق كنند، و است، و ليكن ايشان بايد ميو اينكه اين عمل عمل خبري است، و خدا بدان آگاه 

 .مستحق انفاق را بشناسند، و مستحقين انفاق عبارتند از والدين، و اقربا، و ايتام، و مساكين، و ابن السبيل

ن( پرسش از مراد از كلمه )ما( در جمله )ما ينفقو :اندو از سخنان عجيب و غريب، گفتار بعضي از مفسرين است كه گفته
ما( در ماهيت يك اصطالح منطقي است، كه نبايد يك جمله عربي و مخصوصا جمله قرآني )ماهيت نيست، چون استعمال 

ترين كلمات عربي است با اصطالح منطقي معنا كنيم، بلكه كلمه نامبرده سؤال از كيفيت انفاق ترين كالم و بليغرا كه فصيح
نجام دهند؟ و مال را در چه محلي مصرف كنند؟ در پاسخ فرموده در اين مصارف خرج است، كه به چه صورت اين عمل را ا

 .اندكنيد، پس جواب مطابق سؤال است، نه آن طور كه علماي بالغت گفته

اند: هر چند سؤال بلفظ )ما( آمده، اال اينكه مقصود تر از آن گفتار بعضي ديگر است كه گفتهنظير اين سخن بلكه غريب
قالُوا ادَُْ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ  "شود مال است، نظير آيه:دانند كه آنچه انفاق ميكيفيت است، چون همه ميسؤال از 

دانستند گاو چيست، و چه صفتي اند، با اينكه بني اسرائيل مي، كه در سؤال خود كلمه )ما( را آورده«1» "الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا
توانيم كلمه )ما هي( را حمل بر سؤال از ماهيت كنيم، ناگزير بايد بگوئيم سؤال از صفاتي است كه گاو مورد ما نمي دارد، و

 "قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ ال ذَلُولٌ ... "نظر را از گاوهاي ديگر جدا كند، و به همين جهت جواب را مطابق سؤال داد و فرمود:
«9». 

 اند وقتي كلمه )ما( در لغت وضع نشدهفسرين مشتبه شده و خيال كردهامر بر اين م

__________________________________________________ 

سوره  "بني اسرائيل گفتند: اي موسي از خدايت بخواه براي ما بيان كند كه آن چيست چون گاو بر ما مشتبه شده است.(1)
 "34بقره آيه 

 33سوره بقره آيه (2)
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براي سؤال از ماهيت، كه يك اصطالح منطقي است، و معنايش سؤال از جنس قريب و فصل قريب است، پس حتما وضع 



شده براي سؤال از كيفيت، در حالي كه هيچ مالزمه ميان اين دو نيست، تا كسي بتواند در سؤال از مستحقين انفاق بپرسد: 
نم( و منظورش اين باشد كه به چه كسي انفاق كنم، و در جوابش گفته شود: به والدين و اقربا، چون )ما ذا انفق چه انفاق ك

 .ترين موارد غلط حرف زدن استاينگونه سؤال كردن از روشن

بلكه كلمه )ما( وضع شده است براي سؤال از مشخصاتي كه مورد سؤال را معرفي كند، حال چه اينكه اين تعريف با حد و 
ها است، نه اينكه مغاير آن باشد و تنها باشد، و چه با خواص و اوصاف پس معناي اين كلمه اعم از اصطالح منطقيماهيت 

شود كه در آيه شريفه: )يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ(، و پاسخ )إِنَّها وضع شده باشد براي سؤال از كيفيت چيزي، و از همين جا معلوم مي
اند گاو مورد نظر را با مشخصاتش تعريف ابي مطابق با اصل لغت واقع شده، و در آنجا نيز خواستهبَقَرَةٌ ال ذَلُولٌ( سؤال و جو

 .كند، و موسي َ در پاسخ همين كار را كرد

و اما اينكه گفتند از آنجا كه ماهيت گاو معلوم بوده ناگزيريم كلمه )ما( را حمل بر سؤال از كيفيت گاو كنيم، نه از ماهيت آن، 
شود كه كلمه نامبرده معناي وضعي و تر از آن خطايي نيست، چون صرف اين جهت باعث نميكه روشن خطايي است

 .لغويش تغيير كند

م از اند: سؤال از هر دو جهت بوده، هگفتار ديگري كه غرابت كمتري از گفتار مفسر قبلي ندارد، اين است كه بعضي گفته
ق كنند، ولي يكي از دو سؤال حذف شده و تنها يكي ذكر شده است، چون از اينكه چه انفاق كنند و هم از اينكه كجا انفا

 .شود كه يكي حذف شده، و خطا بودن اين حرف براي خواننده روشن استجواب فهميده مي

و به هر حال جاي هيچ شكي نيست، در اينكه در آيه شريفه به جاي پاسخ اصلي پاسخي ديگر داده شده، تا بفهماند كه 
پرسيدند به چه كسي انفاق كنيم، و گرنه جواب اين سؤال كه چه چيز را بايد انفاق كرد سؤالي درست نبوده، بايد ميسؤال 

 بسيار روشن است، و سؤال از آن بيجا است،

 243مواردي از آيات قرآني كه در آنها يكي از فنون بالغت كه انتقال از مطلبي به مطلب ديگر است به كار رفته است[ ... ص : ]

و اينكه در پاسخ به معناي ديگر توجه داد، براي همين بود كه بفهماند سؤال صحيح چيست، و اين عمل يعني برگرداندن 
ترين بياناتي است كه جز در قرآن در هيچ كالمي وجهه كالم به جايي ديگر در قرآن كريم بسيار است، و اين خود از لطيف

 :شود، مانند آيه شريفهديگر يافت نمي

 :و آيه شريفه« 1»، "وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما ال يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَ نِداءً "

__________________________________________________ 

سوره بقره  "ايي.شنود و نه ندزند به چيزي كه نه صدايي ميمثل كساني كه كافر شدند مثل كسي است كه نهيب مي(1)
 ."133آيه 
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 "َثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ

يَوْمَ ال  ":و آيه شريفه« 9» "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ "و آيه شريفه: .«1»
قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلي  "و آيه شريفه:« 0» "يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

 .و آياتي ديگر نظير اينها «5» "ا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَسُبْحانَ اللَّهِ عَمَّ ":و آيه شريفه« 3» "رَبِّهِ سَبِيلًا

 "... وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ "

 در اين جمله انفاق در جمله قبل به كلمه )خير( تبديل شده، هم چنان كه در اول آيه مال به كلمه )خير( تبديل شده بود، و



اين براي اشاره به اين نكته است كه انفاق چه كم و چه زيادش عملي پسنديده و سفارش شده است، و ليكن در عين حال 
 "لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ":بايد چيزي باشد كه مورد رغبت و عالقه باشد هم چنان كه قرآن كريم فرموده

«3». 

نْفِقُونَ مُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ، وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ ال تَيَمَّ "و نيز فرموده:
 .«3» "وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

د به صورتي زشت و شر نباشد، مانند انفاق توأم با منت و اذيت، هم چنان كه در جاي و نيز اشاره باشد به اينكه انفاق باي
 «3. »"ثُمَّ ال يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذيً "فرمايد:ديگر به اين نكته تصريح كرده مي

__________________________________________________ 

 .كنند، حكايت آن بادي است كه در آن سرما باشدا خرج ميمثل آنچه در اين زندگي دني(1)

 "113سوره آل عمران آيه  "

اي است كه هفت سنبل و در هر سنبل صد دانه كنند مثل دانهمثل كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي(2)
 "931سوره بقره آيه  "آورد.مي

 "32سوره شعرا آيه  "كسي را كه قلبي سالم آورده باشد.روزي كه نه مال و نه فرزندان سودي ندهد، مگر (3)

كنم مگر كسي كه خودش بخواهد به سوي پروردگارش راهي بگو من از شما در برابر رسالتم اجري درخواست نمي(4)
 "43سوره فرقان آيه  "برگزيند.

 "142سوره صافات آيه  "كنند، مگر بندگان مخلص خدا.منزه است خدا از آنچه توصيف مي(5)

 "29سوره آل عمران آيه  "رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد.هرگز به خير و خوبي نمي(6)

اق اش را انفايم پاكيزهايد و از آنچه ما از زمين برايتان بيرون كردهايد از آنچه بدست آوردهاي كساني كه ايمان آورده(7)
 [...] "267سوره بقره آيه  "چشم بپوشيد، براي انفاق انتخاب مكنيد. گيريد، مگر از آنكنيد و پست آن را كه خودتان نمي

 "939سوره بقره آيه  "رسانند.نهند و آزار نميبه دنبال انفاق منت نمي(8)

 930، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .«1» "يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ "و نيز فرموده:

 243شريفه مذكوره و شان نزول آن([ ... ص : بحث روايتي ])در ذيل آيه 

در در المنثور از ابن عباس روايت كرده كه گفت: من هيچ مردمي نديدم كه بهتر از اصحاب محمد ص باشند، چه به جز 
نَكَ يَسْئَلُو ":سيزده مساله از او نپرسيدند، تا آن جناب از دنيا رفت، و همه آن سؤاالت در قرآن هست، از آن جمله است آيه

 "و ،"يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ "، و"يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي "، و"يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ "، و"عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ
ود يزي را كه به حالشان س، و خالصه از آن جناب نپرسيدند مگر چ"يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ "، و"يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ

 «9»داشت. 

شده،  نازل -كه پير مردي سالخورده و ثروتمند بود -در مجمع البيان در ذيل آيه نامبرده گفته است: در باره عمرو بن جموح
 «0»كه پرسيد: يا رسول اللَّه به چه چيز صدقه دهم، و به چه كسي دهم؟ خداي تعالي در پاسخ اين آيه را فرستاد. 

لي ما اند، واين حديث را در در المنثور از ابن منذر از ابن حيان روايت كرده، و گفتند: ايشان روايت را ضعيف دانستهمؤلف: 



گوئيم عالوه بر آن با مضمون آيه هم منطبق نيست، چون در آيه تنها يك سؤال آمده آنهم سؤال از اينكه چه چيز انفاق مي
 «3»ق كنند نيامده. كنند، و سخني از اينكه به چه كسي انفا

 :و نظير اين روايت در عدم انطباق با آيه روايتي است كه باز در المنثور از ابن جرير، و ابن منذر، از ابن جريح آورده كه گفت

لْ قُ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ؟ "مؤمنين از رسول خدا ص پرسيدند اموال خود را به چه مصرفي برسانند؟ اين آيه نازل شد، كه
 .، و اين آيه مربوط به صدقات مستحبي است و زكات غير اينها است"ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ ...

باز نظير آن در ضعف و عدم انطباق با آيه روايتي است كه در الدر المنثور از سدي نقل كرده كه گفت: روزي كه آيه نازل شد 
 ي استهنوز زكات واجب نشده بود و اين آيه مربوط به مخارج

__________________________________________________ 

 "912سوره بقره آيه  "پرسند چه انفاق كنند بگو ما زاد را.مي(1)

 933ص  1در المنثور ج (2)

 02ص  9مجمع البيان ج (3)

 940ص  1در المنثور ج (4)

 933، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 «1»دهند، بعدا آيه زكات نازل شد و اين آيه را نسخ كرد. قاتي است كه ميكنند، و صدكه افراد براي خانواده خود مي

و بين اين آيه نسبت ناسخ و منسوخ نيست مگر « 9» "خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً "فرمايد:نسبت بين آيه زكات كه مي :مؤلف
 .اينكه معناي نسخ چيز ديگري باشد

__________________________________________________ 

 الدر المنثور(1)

 "133سوره توبه آيه  "از اموال آنان صدقه بگير.(2)

 934، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 241[ ... ص : 238تا  236(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

 كُمْ وَ عَسي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَ
لْمَسْجِدِ ا يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ (216)أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ 

طاعُوا وَ تَّي يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَوَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ ال يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَ الْحَرامِ
طَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِ

 (913 غَفُورٌ رَحِيمٌ )( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّه913ُ)
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داريد و چه بسا چيزها كه شما از آن كراهت داريد در حالي كه خيرتان قتال بر شما واجب شده در حالي كه آن را مكروه مي
داند و خود شما داريد در حالي كه شر شما در آن است و خدا خير و شر شما را ميدر آن است و چه بسا چيزها كه دوست مي



 .(913دانيد )نمي

 پرسند بگو قتال در ماه حرام گناهي بزرگ است ولي جلوگيرياز تو از ماه حرام و قتال در آن مي
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مشركين از راه خدا و كفر به آن و جلوگيريشان از رفتن شما به مسجد الحرام و بيرون كردنشان مؤمنين را از آنجا نزد خدا 
كنند به اين و فتنه جرمش از قتل بزرگتر است و اين مشركين ال يزال با شما قتال مي گناه بزرگتري است چون فتنه است

اميد كه اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند و هر كس از شما از دين خود برگردد و در حال كفر بميرد اينگونه افراد اعمال 
 .(913آنان اهل جهنم و در آن جاويدانند ) شوند ومند نمياجر شده در دنيا و آخرت از آن بهرهنيكشان بي

كساني كه ايمان آوردند و كساني كه مهاجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند آنان اميدوار رحمت خدا باشند كه خدا غفور و 
 (913رحيم است )

 246بيان آيات ... ص : 

 اشاره

 "... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ "

بت همانطور كه مكرر گذشت ظهور در واجب شدن دارد، البته اگر كالم در زمينه تشريع باشد، و امام اگر زمينه كالم كتا
 .دهداي مثال بفرمايد: )كتب اللَّه(، آن وقت معناي راندن قضا را ميتكوين باشد، و در چنين زمينه

دهد، پس آيه داللت دارد بر اينكه جنگ و قتال د( را ميو چون زمينه گفتار مساله تشريع است كلمه )كتب( معناي )واجب ش
 ":بر تمامي مؤمنين واجب است، چون خطاب متوجه مؤمنين شده، مگر كساني كه دليل آنها را استثنا كرده باشد، مانند آيه

 .و آيات و ادله ديگر« 1» "لَيْسَ عَلَي الْأَعْمي حَرَجٌ وَ ال عَلَي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَ ال عَلَي الْمَرِيضِ حَرَجٌ

و در آيه مورد بحث نفرمود: )كتب اللَّه( خدا بر شما واجب كرد، بلكه فرمود )كتب( بر شما واجب شد، و اين بدان جهت است 
كه در ذيل آن دارد )وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ(، و در چنين مقامي نام خدا بردن و فاعل را معرفي كردن نوعي هتك حرمت خداست، و 

كند، چون در آيه فرماني صادر شده كه مورد به صيغه مجهول نام خداي عز اسمه را از سبكي و استخفاف حفظ ميتعبير 
 .كراهت مؤمنين است

و كلمه )كره( به ضمه كاف به معناي مشقتي است كه انسان از درون خود احساس كند حال چه از ناحيه طبع باشد و يا از 
حه كاف به معناي مشقتي است كه از خارج به انسان تحميل شود، مثل اينكه انساني ديگر اي ديگر و كلمه )كره( با فتناحيه

 :و نيز آمده« 9» "ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً "خواهد مجبور سازد، و در قرآن كريم آمده:او را به كاري كه نمي

 .«0» "كَرْهاًفَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ  "

__________________________________________________ 

 "31سوره نور آيه  "بر نابينا و لنگ و بيمار حرجي در ترك جهاد نيست.(1)

 "13سوره نساء آيه  "اين عمل بر شما حالل نيست كه با تهديد از زنان ارث ببريد.(2)

 "11سوره فصلت آيه  "ت و چه به زور.به آسمان و زمين گفت: بايد بيائيد چه به رغب(3)
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 247چرا جنگيدن و قتال بر مؤمنين كره و گران بوده؟[ ... ص : ]



رد، گيو اما اينكه چرا جنگيدن و قتال بر مؤمنين كره و گران بوده؟ يا از اين جهت است كه در جنگ جانها در خطر قرار مي
 كند، و ازآورد، و امنيت و ارزاني ارزاق و آسايش را سلب ميدارد و ضررهاي مالي به بار ميو حد اقل خستگي و كوفتگي 

 .ها كه مورد كراهت انسان در زندگي اجتماعي است به دنبال دارداين قبيل ناراحتي

 رده و فرموده:آري اينگونه ناماليمات طبعا بر مؤمنين هم شاق است، هر چند خداي سبحان مؤمنين را در كتاب خود مدح ك
اي از كنند جدي و سودمند است، ليكن در عين حال طايفهدر ميان آنان افرادي هستند كه در ايمانشان صادقند، و آنچه مي

كند كه در دلهايشان انحراف و لغزش هست، و اين معنا با مراجعه به آيات مربوطه به جنگ بدر و احد و ايشان را مذمت مي
 .خورد به چشم ميخندق و غزوات ديگر كامال

د دهد. وقتي مورو معلوم است مردمي كه مشتمل بر هر دو طايفه هستند. و بلكه اكثريت آنها را طايفه دوم تشكيل مي
خطاب قرار گيرند، صحيح است كه صفت اكثر آنان را به همه آنان نسبت داد، و گفت: )قتال مكروه شما است(، البته اين 

 .وجه اول بود

اند، و عرق شفقت و رحمت بر تمامي مخلوقات در آنان شديدتر از هت بوده كه مؤمنين به تربيت قرآن بار آمدهو يا از اين ج
ديگران است، تربيت شدگان قرآن حتي از آزار يك مورچه هم پرهيز دارند، و نسبت به همه خاليق رأفت و مهر دارند، چنين 

دشمنانشان كافر باشند، بلكه دوست دارند با دشمنان هم به مدارا  كساني البته از جنگ و خونريزي كراهت دارند، هر چند
رفتار كنند، و آميزشي دوستانه داشته باشند، و خالصه با عمل نيك و از راه احسان آنان را به سوي خدا دعوت نموده، و به 

 فار با حالت كفر هالك نشوند وراه رشد و در تحت لواي ايمان بكشانند، تا هم جان برادران مؤمنشان به خطر نيفتد، و هم ك
 .در نتيجه براي ابد بدبخت نگردند

كه  كنند، چون خداييكردند، خداي سبحان در آيه مورد بحث به ايشان فهمانيد كه اشتباه ميچون مؤمنين اينطور فكر مي
اند هيچ اثري ان شدهداند كه دعوت به زبان و عمل. در كفاري كه دچار شقاوت و خسرقانونگذار حكم قتال است، خوب مي

خورند، نه به درد آخرت. پس اينگونه افراد شود، نه به درد دنياي كسي ميندارد، و از بيشتر آنان هيچ سودي عايد دين نمي
كند، و هيچ عالجي به جز قطع كردن، و در جامعه بشريت عضو فاسدي هستند كه فسادشان به ساير اعضا هم سرايت مي

 .ن وجه هم براي خود وجهي استدور افكندن ندارند. اي

تر توانند جمله: )وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ( را توجيه كنند، و ليكن وجه اول به نظر با آيات عتاب مناسبو اين دو وجه هر چند هر دو مي
مؤيد وجه  ول آمدهاست، عالوه بر اينكه تعبير در جمله: )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ( هم به بياني كه گذشت كه چرا به صيغه مجه

 .اول است

 247در كالم خداي سبحان[ ... ص :  "لعل "و "عسي "معناي كلماتي چون]

 "... وَ عَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ "

 ندر سابق گذشت كه كلمات )عسي( و )لعل( و امثال آن در كالم خداي تعالي در همان معناي اميدواري استعمال شده، ليك
 933، ص: 9الزم نيست كه اميد قائم به خود گوينده يعني ترجمه الميزان، ج

خداي تعالي باشد، تا اشكال شود اميد نسبت به جاهل از آينده است، و در خدا معنا ندارد، بلكه كافي است كه قائم به 
چنان شود(، نه از اين جهت است فرمايد )اميد است چنين و مخاطب يا در مقام تخاطب باشد، پس اگر خداي سبحان هم مي

 .كه خود او اميد دارد، بلكه به اين عنايت است كه مخاطب و يا شنونده اميدوار شود

و تكرار كلمه )عسي( در آيه شريفه براي اين است كه مؤمنين از جنگ كراهت داشتند، و عالقمند به صلح و سلم بودند، 



ن فرمود: )عسي اكنند، توضيح اينكه اگر ميهر دو جهت اشتباه مي خداي سبحان خواست تا ارشادشان كند بر اينكه در
شد كه مالك كار كراهت و محبت شما نيست، تكرهوا شيئا و هو خير لكم، او تحبوا شيئا و هو شر لكم( معنايش اين مي

يند كه گوسي ميگيرد كه واقعيت ندارد، و اين سخن را به كشود كه اين كراهت و محبت به چيزي تعلق ميچون بسا مي
يك بار اشتباه كرده باشد مثال تنها از ديدن زيد كراهت داشته و اما كسي كه دو بار خطا كرده يكي اينكه از ديدن اشخاص 

كند به گيري و تنهايي شده، در برابر چنين كسي بالغت در گفتار ايجاب ميكراهت ورزيده، و يكي هم اينكه دوستدار گوشه
ات به اي، و نه در عالقهد، و گفته شود تو نه در كراهتت از معاشرت راه درست را پيش گرفتههر دو خطايش اشاره شو

گيري زيرا )عسي ان تكره شيئا و هو خير لك و عسي أن تحب شيئا و هو شر لك، چه بسا از چيزي بدت آيد كه گوشه
نكه تو جاهل هستي، و خودت به تنهايي برايت خوب باشد و چه بسا به چيزي عالقمند باشي و برايت بد باشد( براي اي

 .تواني به حقيقت امر برسينمي

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ  "در آيه مورد بحث هم مؤمنين چنين وضعي داشتند، هم از قتال كراهت داشتند، و هم بطوري كه جمله
نيز اشاره دارد، به سلم و صلح عالقمند بودند، لذا خداوند خواست  "تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

مطلب را  "... عَسي أَنْ تُحِبُّوا "و "عَسي أَنْ تَكْرَهُوا ... "ايشان را به هر دو اشتباهشان واقف سازد، با دو جمله مستقل يعني
 .بيان فرمود

كند، چون خداي تعالي خواسته است در بيان اين له بيان خطاي ايشان را تكميل مياين جم "وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ "
معنا راه تدريج را بكار ببندد تا ذهن مؤمنين يكه نخورد، لذا در بيان اول تنها احتمال خطا را در ذهنشان انداخت، و فرمود در 

باره هر چه عالقمنديد احتمال بدهيد كه برايتان بد باره هر چه كراهت داريد احتمال بدهيد كه خير شما در آن باشد. و در 
باشد، و بعد از آنكه ذهن مؤمنين از افراط دور شد، و حالت اعتدال به خود گرفته به شك افتاد، قهرا جهل مركبي كه داشت 

آن كراهت  اين حكم يعني حكم قتال كه شما از :زايل شد، و در چنين حالتي دوباره روي سخن را متوجه آنان كرده فرمود
بينيد هر چه باشد مستند به داريد حكمي است كه خداي داناي به حقايق امور تشريع كرده، و آنچه شما آگهي داريد و مي

 نفس شما است، كه بجز آنچه خدا 
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 .رش تسليم شويدتعليمش داده علمي ندارد، و از حقايق بيشتري آگاه نيست. پس ناگزير بايد در برابر دستو

و اين آيه شريفه در اثبات علم علي االطالق براي خدا، و نفي آن از غير خدا مطابق ساير آياتي است كه داللت بر معنا دارد، 
و ما « 9» "بِما شاءَ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ، إِلَّاوَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ "و آيه شريفه:« 1» "ءٌإِنَّ اللَّهَ ال يَخْفي عَلَيْهِ شَيْ "مانند آيه شريفه:

 .اي مطالب در باره جنگ و قتال گذرانديم بدانجا نيز مراجعه شودپاره« 0» "وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "در تفسير آيه:

 244سؤال در باره جنگ در ماه حرام و پاسخ آن[ ... ص : ]

كار  فرمايد: اينكند، و ميهاي حرام منع و مذمت مييفه از قتال در ماهاين آيه شر "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ "
فرمايد كه با اين حال بيرون كردن اهل مسجد الحرام از آنجا جرم جلوگيري از راه خدا و كفر است، و اين را هم مي

 .كشي بدتر استبزرگتري است نزد خدا، و بطور كلي فتنه از آدم

اي بوده كه چنين سؤالي را هاي حرام جايز است يا نه؟ به دنبال حادثهسؤال كه آيا جنگ در ماهخواهد اعالم بدارد اين مي
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، وَ الَّذِينَ هاجَرُوا،  ":فرمايدكرده، و قبال قتلي البته اشتباها واقع شده بوده. چون در آخر آيات هم ميايجاب مي

فهماند ، و با جمله خدا غفور و رحيم است مي"...أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، 



بعضي از مهاجرين قتلي مرتكب شده، و به ناچار مهاجرت كرده بودند و كفار همين جرم را مايه جنجال قرار داده بودند، و 
 .كنداصحابش را كه در روايات آمده تاييد مي اين قرائن داستان عبد اللَّه بن جحش و

 "... قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَ كُفْرٌ بِهِ، وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ "

 اها و مخصوصا مراسم حج است، و ظاهرصد( به معناي جلوگيري و يا برگرداندن است، و مراد از سبيل اللَّه عبادت)كلمه 
گردد، در نتيجه مراد از كفر نامبرده كفر عملي است نه كفر اعتقادي، و كلمه )المسجد ضمير در كلمه )به( به سبيل بر مي

شود كه قتال در مسجد الحرام صد از سبيل اللَّه، و صد از الحرام( عطف است بر كلمه )سبيل اللَّه(، و در نتيجه معنا چنين مي
 .مسجد الحرام است

 اند: اينكند بر حرمت قتال در شهر حرام، و بعضي از مفسرين گفتهاللت مياين آيه د

__________________________________________________ 

 "4سوره آل عمران آيه  "خدا هيچ چيزي بر او پوشيده نيست.(1)

 "944سوره بقره آيه  "باشد.هاي خدا ندارند، مگر به آن مقداري كه او خواسته مردم احاطه به هيچ يك از علم(2)

 123سوره بقره آيه (3)

 943، ص: 9ترجمه الميزان، ج

نسخ شده ولي درست نيست، به همان دليلي كه در تفسير آيات « 1» "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ "آيه بوسيله آيه:
 .قتال گذشت

 "... اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ "

يعني اين عملي كه مشركين مرتكب شدند و رسول خدا و مؤمنين به وي را كه همان مهاجرين باشند از مكه كه زادگاه 
روا  انانهايي كه مشركين در باره مسلمايشان بود بيرون كردند، از قتال در مسجد الحرام بزرگتر است، و آزار و شكنجه

داشته، و نيز دعوت به كفرشان از يك قتلي كه از سوي مسلمانان رخ داده بزرگتر است، پس مشركين حق ندارند مؤمنين را 
كه كنند، عالوه بر ايناند بزرگتر است از خالفي كه مؤمنين را به خاطر آن مالمت ميمالمت كنند، با اينكه آنچه خود كرده

حرام يك مشرك را كشتند، به خاطر خدا و به اميد رحمت خدا كردند. و خدا هم آمرزگار  آنچه مؤمنين كردند و در شهر
 .رحيم است

 "... وَ ال يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ "

 .(... دهد )وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِكلمه )حتي( براي تعليل است، و معناي )ليردوكم( را مي

مرتدين، يعني كساني كه از دين اسالم برگردند، به اينكه اگر چنين كنند عملشان حبط اين جمله تهديدي است عليه 
 .شود، و تا ابد در آتش خواهند بودمي

 211گفتاري پيرامون حبط ... ص : 

 اشاره

ه جملكلمه حبط به معناي باطل شدن عمل، و از تاثير افتادن آن است، و در قرآن هم جز به عمل نسبت داده نشده، از آن 
 .«9» "لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ "فرموده:

يْئاً، وَ شَ يَضُرُّوا اللَّهَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ، مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدي لَنْ "و نيز فرموده:



 .«0» "مْسَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُ

__________________________________________________ 

 [...] 3سوره توبه آيه (1)

 "34سوره زمر آيه  "شود و از زيانكاران خواهي بود.ط مياگر شرك بورزي بطور مسلم عملت حب(2)

به درستي كساني كه كافر شدند و از راه خدا جلوگيري نموده، با رسول به دشمني برخاستند، بعد از آنكه راه هدايت بر (3)
كه ايمان  شود، اي كسانيرسانند، و به زودي اعمالشان حبط ميايشان روشن شد، بدانند كه به خدا هيچ ضرري نمي

 "00سوره محمد آيه  "ايد شما خدا و رسول را اطاعت كنيد، و زنهار كه اعمال خود را باطل مكنيد.آورده

 941، ص: 9ترجمه الميزان، ج

و ذيل همين آيه سوره محمد كه ميان كفار و مؤمنين مقابله انداخته، به آنان فرموده اعمالتان حبط شده، و به اينان 
واظب باشيد عملتان باطل نگردد، داللت دارد بر اينكه حبط به معناي بطالن عمل است، هم چنان كه از فرمايد زنهار ممي
وَ قَدِمْنا إِلي ما  "شود و قريب به آن آيه:نيز اين معنا استفاده مي «1» "وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها، وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "آيه:

 .است« 9» "عَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراًعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، فَجَ

 213معنا و آثار حبط اعمال و بيان اينكه مراد از حبط ابطال مطلق اعمال )عبادي و معيشتي( است[ ... ص : ]

لمه از اند: اصل اين كو سخن كوتاه اينكه كلمه )حبط( به معناي باطل شدن عمل و از تاثير افتادن آن است، بعضي گفته
است، يعني با فتحه حا و با، و حبط به معناي پرخوري حيوان است، بطوري كه شكمش باد كند، و گاهي  حبط با حركت

 .منجر به هالكتش شود

و آنچه خداي تعالي در باره اثر حبط بيان كرده باطل شدن اعمال انسان هم در دنيا و هم در آخرت است، پس حبط ارتباطي 
كند زندگي دنيا را هم پاكيزه ، آري ايمان بخدا همانطور كه زندگي آخرت را پاكيزه ميبا اعمال دارد، از جهت اثر آخرتي آنها

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ  ":سازد، هم چنان كه قرآن كريم فرمودمي
 .«0» "ما كانُوا يَعْمَلُونَ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

 شود؟ و ايشاناين بود معناي كلمه حبط، حال ببينيم چگونه اعمال كفار و مخصوصا مرتدين در دنيا و آخرت حبط مي
 .گردند؟ اما زيانكاريشان در دنيا كه بسيار روشن استزيانكار مي

كه همان خداي سبحان است بستگي ندارد، تا وقتي  و هيچ ابهامي در آن نيست براي اينكه قلب كافر و دلش به امر ثابتي
رسد آن را نيز از ناحيه خدا بداند، و دلش رسد نعمت را از ناحيه او بداند، و خرسند گردد، و چون به مصيبتي ميبه نعمتي مي

 دلش به جايي تسلي يابد، و نيز در هنگام حاجت دست به درگاه او دراز كند، به خالف مؤمن كه در همه اين مراحل زندگي
 .بستگي دارد

__________________________________________________ 

 "13سوره هود آيه  "نتيجه شد، و آنچه كردند باطل گشت.آنچه در دنيا كردند بي(1)

 "90سوره فرقان آيه  "و ما به آنچه كردند پرداختيم، و تمامي اعمالشان را به باد فنا داديم.(2)

د و چه زن عمل صالحي كند، به شرطي كه ايمان داشته باشد، ما او را به حياتي طيب زنده نموده و هر كس چه مر(3)
 "23سوره نمل آيه  ".دهيمكردند مياجرشان را طبق بهترين آنچه مي

 949، ص: 9ترجمه الميزان، ج



وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، كَمَنْ مَثَلُهُ فِي  أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ، "فرمايد:و خداي تعالي در اين مقايسه مي
نور، و نظير آن و مؤمن را در زندگي دنيا نيز داراي نور و حيات خوانده و كافر را مرده و بي« 1» "الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها؟

 "وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً، وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْميفَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَال يَضِلُّ وَ ال يَشْقي،  "آيه:
«9». 

 .فهميم زندگي مؤمن و معيشتش فراخ و وسيع و قرين با سعادت استكه از راه مقابله مي

 :مودهو همه اين مطالب و علت سعادت و شقاوت را در يك جمله كوتاه جمع كرده و فر

 .«0» "ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَي الَّذِينَ آمَنُوا، وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْ "

شود، مطلق كارهايي است كه انسان به منظور تامين سعادت پس از آنچه گذشت معلوم شد مراد از اعمالي كه حبط مي
ايي كه نيت قربت الزم دارد، و مرتد، آنها را در حال ايمان، و دهد، نه خصوص اعمال عبادتي، و كارهزندگي خود انجام مي

، رساند: مراد از عمل، مطلق عمل استقبل از برگشتن به سوي كفر انجام داده، عالوه بر دليل گذشته، دليل ديگري كه مي
ن باره ادتي ندارند، و در اينه تنها عبادت، اين است كه: ديديد حبط را به كفار و منافقين هم نسبت داده، با اينكه كفار عب

 بِأَنَّهُمْ لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ، ذلِكَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً "فرموده:
 .«3» "مالَهُمْكَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ، فَأَحْبَطَ أَعْ

طِ مِنَ النَّاسِ،  بِالْقِسْإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ، وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ "فرمايد:و نيز مي
 "هُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَفَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ، أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُ

__________________________________________________ 

ل كند، مثلش مثاش كرديم، و نوري برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم زندگي ميآيا كسي كه مرده بود ما زنده(1)
 .ه باشد كه بيرون شدن برايش نيست؟هايي قرار گرفتكسي است كه در ظلمت

 "199سوره انعام آيه  "

ه آيه سوره ط "كنيم.زندگي كافر و معيشتش در دنيا نيز تنگ و خسته كننده است و در قيامت او را كور محشور مي(2)
193" 

سوره  "ستي ندارند.اند، و اينكه كافران سرپرو همه اينها بدان جهت است كه خدا سرپرست كساني است كه ايمان آورده(3)
 "11محمد آيه 

 سازد، وكند، و قدمهايتان راي ثابت و استوار ميايد اگر خدا راي ياري كنيد، ياريتان مياي كساني كه ايمان آورده(4)
را گم كرد، چون آنان از آنچه خدا نازل كرده بود كراهت داشتند، و خدا هم اعمالشان  ... كساني كه كافر شدند و اعمالشان

 "2سوره محمد آيه  "ي حبط كرد.را

 940، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .و آياتي ديگر «1»

شود كه عمل از اين اثر و خاصيت پس حاصل آيه مورد بحث مانند ساير آيات حبط اين است كه كفر و ارتداد باعث آن مي
دهد، ه اعمال آدمي حياتي و جاني ميشود، بافتد، هم چنان كه ايمان باعث ميكه در سعادت زندگي دخالتي داشته باشد مي

دهد، حال اگر كسي باشد كه بعد از كفر ايمان بياورد، باعث شده كه كه به خاطر داشتن آن اثر خود را در سعادت آدمي مي
به اعمالش كه تا كنون حبط بود حياتي ببخشد، و در نتيجه اعمالش در سعادت او اثر بگذارند، و اگر كسي فرض شود كه بعد 

ن گذارد، و ليكشود، و ديگر در سعادت دنيا و آخرت وي اثر نميميرد، و حبط ميايمان مرتد شده باشد، تمامي اعمالش مي از



هنوز اميد آن هست كه تا نمرده به اسالم برگردد، و اما اگر با حال ارتداد مرد، حبط او حتمي شده، و شقاوتش قطعي 
 .گرددمي

 213شود[ ... ص : ا اعمال شخص مرتد تا حين مرگ باقي است يا به محض ارتداد حبط ميبي اساس بودن نزاع در اينكه آي]

ا شود، يشود كه بحث و نزاَ در اينكه آيا اعمال مرتد تا حين مرگ باقي است و در هنگام مرگ حبط مياز اينجا روشن مي
 .شود بحثي است باطل و بيهودهاز همان اول ارتداد حبط مي

اند، به اينكه اعمالي كه مرتد قبل از ارتداد انجام داده، تا دم مرگش باقي است، اگر تا آن ي قائل شدهتوضيح اينكه بعض
 وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ "فرمايد:شود، و به اين آيه استدالل كرده كه ميلحظه به ايمان خود برنگردد آن وقت حبط مي

وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ  "و چه بسا آيه: «2» "كَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِفَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِ
كند و نتيجه اين نظريه آن هم آن را تاييد كند، چون اين آيه نيز حال كفار در هنگام مرگ را بيان مي« 0» "هَباءً مَنْثُوراً

شود، و دست خالي از دنيا رتد در دم مرگ به ايمان سابق خود برگردد، صاحب اعمال سابق خود نيز مياست كه اگر م
 .رودنمي

 شود، واند به اينكه به محض ارتداد اعمال صالح آدمي باطل ميبعضي ديگر قائل شده

__________________________________________________ 

تل خوانند به قكشند، آنان را هم كه مردم را به رعايت عدالت ميورزند، و پيامبران را ميمي آنهايي كه به آيات خدا كفر(1)
چ شود و به هيرسانند، تو ايشان را به عذابي دردناك مژده ده، كه اينان همانهايند كه اعمالشان در دنيا و آخرت حبط ميمي

 "99سوره آل عمران آيه  "وجه ياوري ندارند.

 .شودز شما از دين خود برگردد، و در نتيجه در حال كفر بميرد اعمالشان در دنيا و آخرت حبط ميو كسي كه ا(2)

 "90سوره فرقان آيه (3)

 943، ص: 9ترجمه الميزان، ج

تواند تا دم مرگ اعمال گردد، هر چند كه بعد از ارتداد دوباره به ايمان برگردد، بله بعد از ايمان بار دومش ميديگر بر نمي
الحي انجام دهد، و آيه شريفه كه قيد مرگ را آورده منظورش بيان اين جهت است، كه تمامي اعمال كه تا دم مرگ ص

 .شودانجام داده حبط مي

ر صدد شوي كه آيه شريفه دو ما گفتيم اصال جايي براي اين بحث نيست، چون اگر در آنچه ما گفتيم دقت كني متوجه مي
 .شوداعمال و افعال مرتد از حيث تاثير در سعادتش باطل مي بيان اين معنا است كه تمامي

 214بررسي مساله تاثير اعمال نيك و بد در يكديگر )احباط و تكفير([ ... ص : ]

در اينجا مساله ديگري هست كه تا حدي ممكن است آن را نتيجه بحث در حبط اعمال دانست، و آن مساله احباط و تكفير 
ات حكم كنند، و يا نه بلكه حسناينكه آيا اعمال در يكديگر اثر متقابل دارند و يكديگر را باطل مي است، و آن عبارت است از

خود، و اثر خود را دارند، و سيئات هم حكم خود و اثر خود را دارند، البته اين از نظر قرآن مسلم است كه حسنات چه بسا 
 .ن باره تصريح داردبرد، چون قرآن در ايشود كه اثر سيئات را از بين ميمي

ين سازند، و آن گاه اين علما در باند: اعمال يكديگر را باطل مياند، و گفتهبعضي از علما قائل به تباطل و تحابط اعمال شده
 اي سيئه قبل از خود را از بينكند، و هر حسنهاند: هر گناهي حسنه قبل از خود را باطل ميخود اختالف كرده، بعضي گفته



 .و الزمه آن حرف آن است كه انسان يا تنها حسنه برايش مانده باشد، و يا تنها سيئه برد،مي

شود، به اين معنا كه از حسنات و سيئات هر كدام بيشتر باشد، به اند: ميان حسنات و سيئات موازنه ميو بعضي ديگر گفته
است  ن منافي باقي بماند، و الزمه اين دو قول اينشود، تا بقيه بيشتر بدومقدار آنكه كمتر است از آنكه بيشتر است كم مي

اش بجز يك قسم نمانده باشد، يا حسنه به تنهايي، و يا سيئه به تنهايي و يا اينكه هر كه براي هر انساني از اعمال گذشته
 .اند، و هيچ چيز برايش نمانده باشددو با هم مساوي بوده، و تساقط كرده

وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً، عَسَي اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ  "ز ظاهر آيه:و اين درست نيست، زيرا اوال ا
ماند، و تنها توبه خدا سيئات را از آيد كه اعمال چه حسنات و چه سيئات، باقي ميبر مي «1» "عَلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 .سازدبرد، و تحابط به هر معنايي كه تصورش كنند با اين آيه نميميبين 

و ثانيا خداي تعالي در مساله تاثير اعمال همان روشي را دارد كه عقال در اجتماَ انساني خود دارند و آن روش مجازات است، 
 دهند، وكه كارهاي نيك را جدا پاداش مي

__________________________________________________ 

ا اند و اميد است خدو يك دسته ديگرند كه به گناهان خود اعتراف كرده، اعمالي صالح و اعمالي طالح را بهم در آميخته(1)
 "130سوره توبه آيه  "از ايشان در گذرد، كه خدا آمرزگار مهربان است.
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اين  شود، كه درز گناهان كه باعث قطع رابطه مولويت و عبوديت از اصل ميكارهاي زشت را جداگانه كيفر، مگر در بعضي ا
 .كنند، و آيات در اينكه روش خدا اين است بسيار زياد است، و حاجتي به آوردن آنها نيستموارد تعبير به حبط عمل مي

 .و چه سيئهاند: نوَ اعمال محفوظند، و هر يك از اعمال اثر خود را دارد چه حسنه بعضي ديگر گفته

اً، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقان "برد هم چنان كه فرمود:شود كه حسنه سيئه را از بين ميبله چه بسا مي
 .«1» "وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ  ":و نيز فرموده« 9» "مَ عَلَيْهِفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فاَل إِثْ ":و نيز فرموده
 .«0» "سَيِّئاتِكُمْ

كند، هم چنان كه فرمود: إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ بلكه بعضي از اعمال گناه را مبدل به حسنه مي
 .«3» "لُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍيُبَدِّ

در اينجا مساله ديگري هست كه اصل و بنيان آن دو مساله است، و آن اين است كه ببينيم مكان و زمان اين جزا و 
اند: اند: حين مرگ و بعضي ديگر گفتهاند: هنگام عمل، بعضي ديگر گفتهاستحقاق آن كجا و چه وقت است؟ بعضي گفته

اند هنگام عمل است به موافات، به اين معنا كه اگر آن حالي را كه در حال عمل داشت تا است، بعضي هم گفته عالم آخرت
 شود، دردم مرگ ادامه ندهد، مستحق جزا نيست مگر آنكه خدا بداند كه سرانجام حال او چيست، و بر چه حالي مستقر مي

 .شودش نوشته مينتيجه، همان جزائي را كه در حال عمل مستحق بود براي

ب اند، چون بعضي از آيات هستند كه مناسصاحبان اين اقوال هر يك براي گفته خود استدالل به آياتي متناسب با آن كرده
اند استدالل اي كه براي خود تركيب و تلفيق كردهشود، البته گاهي به وجوه عقليهبا يكي از اين اوقات و منطبق با آن مي

 .اندنموده

__________________________________________________ 

دهد، و ايد، اگر از خدا بترسيد خداي تعالي برايتان نيروي جداسازي حق از باطل قرار مياي كساني كه ايمان آورده(1)



 [...] "92سوره انفال آيه  "كند.گناهانتان را تكفير مي

 "930سوره بقره آيه  "پس هر كس عجله كند در دو روز، گناهي بر او نيست.(2)

 "01سوره نسا آيه  "كنيم.شويد دوري كنيد بديهايتان را از شما محو ميهاي گناهاني كه از آنها نهي مياگر از كبيره(3)

مگر كسي كه توبه كند، و ايمان آورده عمل صالح انجام دهد، اينان همانهايند كه خدا گناهانشان را مبدل به حسنات (4)
 "33قان آيه سوره فر "كند.مي
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 216مساله اصلي در مبحث احباط و تكفير، زمان و مكان استحقاق جزاي اعمال است[ ... ص : ]

ولي آنچه جا دارد گفته شود: اين است كه اگر ما در باب ثواب و عقاب و حبط و تكفير و مسائلي نظير اينها راه نتيجه اعمال 
، بيان شد پيش بگيريم، الزمه آن «1» "...إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها  "را كه در تفسير آيه:

اين است كه بگوئيم نفس و جان انساني ما دام كه متعلق به بدن است جوهري است داراي تحول كه قابليت تحول را راه 
شود، و نتايج و آثار سعيده و شقيه قائم به هم در ذات خود دارد، و هم در آثار ذاتش، يعني آن صورتهايي كه از او صادر مي

 .آن صورتها است

به  شود، كه مقتضي آن است كه متصفاي پيدا ميشود، در ذاتش صورت معنويهانسان صادر مي اي ازبنا بر اين وقتي حسنه
شود كه صورت عقاب قائم بدان است، زند صورت معنويه ديگري در او پيدا ميصفت ثواب شود، و چون گناهي از او سر مي

ذا زند در تغير است، لاتي كه از او سر ميچيزي كه هست ذات انسان از آنجايي كه گفتيم متحول و از نظر حسنات و سيئ
ممكن است صورتي كه در حال حاضر به خود گرفته مبدل به صورتي مخالف آن شود، اين است وضع نفس آدمي، و همواره 

حركت از استعداد به )در معرض اين دگرگوني هست تا مرگش فرا رسد، يعني نفس از بدن جدا گشته، از حركت و تحول 
 .از صورتي به صورتي ديگر( بايستد فعليت و تحول

احيه خداي پذيرد، مگر از ندر اين هنگام است كه صورتي و آثاري ثابت دارد، ثابت يعني اينكه ديگر تحول و دگرگونگي نمي
 .تعالي، يا به آمرزش و يا شفاعت به آن نحوي كه در سابق بيان كرديم

به آن جور كه در گذشته بيان كرديم اختيار كنيم، در آن صورت  و همچنين اگر در مساله ثواب و عقاب مسلك مجازات را
حال انسان از جهت به دست آوردن حسنه و سيئه و اطاعت و معصيت نسبت به تكاليف الهيه و ترتب ثواب و عقاب بر آنها 

 .حال يك انسان اجتماعي از جهت تكاليف اجتماعي و ترتب مدح و ذم بر آنها خواهد بود

 كنند به مدح او، و اگر بد باشدعقال به مجرد اينكه فعلي از فاعلش سرزد، اگر فعل خوبي باشد شروَ ميبينيم و ما مي
تواند باشد، چون ممكن است پردازند به مذمت و مالمتش ولي اين معنا را هم در نظر دارند كه مدح و ذمشان دائمي نميمي

ست در آينده مستحق مذمت و آنكه فعال مستحق مذمت به خاطر عوض شدن فاعل عوض شود، آنكه فعال مستحق مدح ا
 .است در آينده مستحق مدح شود

__________________________________________________ 
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آن دو را مشروط به اين  زنند، و ليكن بقايپس عقال هم هر چند مدح و ذم فاعل را به محض صدور فعل از فاعل بكار مي
انند، كه ددانند كه فاعل عملي بر خالف آنچه كرده بود نكند، و تنها كسي را مستحق مدح ابدي و يا مذمت هميشگي ميمي



شود كه فاعل دستش از عمل كوتاه شود، يا به اينكه بميرد شود، و اين يقين وقتي حاصل مييقين كنند وضع او عوض نمي
استعداد زنده ماندن نداشته باشد، چنين كسي را اگر فاعل عمل نيكي بوده مستحق ستايش دائمي، و اگر و يا حد اقل ديگر 

 .دانندمرتكب جنايتي شده سزاوار مذمت دائمي مي

 217قول صحيح در مساله احباط و تكفير با توجه به مساله زمان و مكان استحقاق جزا[ ... ص : ]

لي كه در مسائل نامبرده نقل كرديم، اقوالي باطل و منحرف از حق بود، براي اينكه بناي از اينجا معلوم شد كه همه آن اقوا
بحث را بر اساسي گذاشته بودند كه اساسي و درست نبود. و معلوم شد كه اوال حق مطلب اين است كه انسان به مجرد 

دائمي نيست، ممكن است دستخوش  شود، و ليكن اين استحقاقشاينكه عملي را انجام داد مستحق ثواب و يا عقاب مي
 .آيد كه ديگر عملي از او صادر نشود، يعني بميرددگرگوني بشود، و وقتي از معرض دگرگوني در مي

و ثانيا در مساله حبط شدن به وسيله كفر و امثال آن، حق اين است كه حبط هم نظير استحقاق اجر است، كه به مجرد 
 .شودمعرض دگرگوني هست تا روزي كه صاحبش بميرد، آن وقت يك طرفي ميآيد، ولي همواره در ارتكاب گناه مي

 .يابدو ثالثا حبط همانطور كه در اعمال اخروي هست در اعمال دنيوي هم جريان مي

و رابعا فرض تحابط يعني حبط طرفيني در اعمال، و اينكه يك عمل عمل ديگر را حبط كند، و دومي هم اولي را حبط كند، 
 .ست باطل، به خالف تكفير و امثال آناي افرضيه

 217گفتاري پيرامون احكام اعمال از حيث جزا ... ص : 

 217گذارند[ ... ص : اشاره به اعمال نيك و بدي كه به انحاء مختلف در يكديگر اثر مي]

 "مانند ارتداد كه آيه شريفه:كند، اي از گناهان حسنات دنيا و آخرت را حبط مييكي از احكام اعمال آدمي اين است كه پاره
آن را باعث حبط اعمال در دنيا  "... وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ

إِنَّ  "دادن نسبت به آنكه آن نيز به حكم آيه:و آخرت معرفي كرده، و يكي ديگر كفر است كفر به آيات خدا و عناد به خرج 
 أَلِيمٍ، أُولئِكَ قِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍالَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْ

 باعث حبط اعمال در« 1» "لُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِالَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْما

__________________________________________________ 
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 .دنيا و آخرت است

كند و هم در ها و اعمال نيك هست، كه اثر گناهان را هم در دنيا محو ميو همچنين در مقابل آن دو گناه بعضي از اطاعت
قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ، ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  "آخرت، مانند اسالم و توبه، به دليل آيه شريفه:

رُونَ، وَ اتَّبِعُوا تُنْصَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ، وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ، ثُمَّ ال يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ
 «1» "."أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

وَ ال يَشْقي، وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ  فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَال يَضِلُّ "و آيه شريفه:
 .«9» "أَعْمي



إِنَّ  "كند مانند دشمني با رسول خدا ص كه به حكم آيه شريفه:و نيز بعضي از گناهان است كه بعضي از حسنات را حبط مي
عْمالَهُمْ، يا سَيُحْبِطُ أَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَ

شود، چون مقابله باعث حبط بعضي از حسنات مي« 0» "أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ
 .كند كه امر به اطاعت از رسول در مقابل و به معناي نهي از مشاقه با رسول بودهميان دو آيه اقتضا مي

 .و نيز ابطال در آيه دوم معناي حبط در آيه اول باشد

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ  "و نيز مانند صدا بلند كردن در حضور رسول خدا ص كه به حكم آيه شريفه
 "شْعُرُونَصَوْتِ النَّبِيِّ. وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَ

__________________________________________________ 

آمرزد، چون گو اي بندگان من كه بر نفس خود ستم كرديد، از رحمت خدا مايوس مشويد، كه خدا همه گناهان راي ميب(1)
كه او آمرزگار رحيم است، و به سوي پروردگارتان برگرديد، و تسليمش شويد، قبل از آنكه عذاب به سراغتان آيد، و آن وقت 

 "44سوره زمر آيه  "تان به سويتان نازل شده پيروي كنيد.ياري نشويد، و بهترين آنچه از ناحيه پروردگار

شود و نه بدبخت، و هر كس از ياد من اعراض كند معيشتي تنگ پس هر كس هدايتم راي پيروي كند نه گمراه مي(2)
 "193سوره طه آيه  "كنيم.خواهد داشت و روز قيامت هم او راي كور محشور مي

از راه خدا جلوگيري كردند، و با رسول دشمني ورزيدند آنهم بعد از آنكه راه هدايت به درستي آنان كه كافر شدند، و (3)
شود، هان اي كساني كه ايمان زنند، و به زودي اعمال خودشان حبط ميبرايشان روشن شد، هرگز هيچ ضرري به خدا نمي

 "00سوره محمد آيه  "ايد خدا راي و نيز رسول راي اطاعت كنيد، و اعمال خود راي باطل مسازيد.آورده

 942، ص: 9ترجمه الميزان، ج

«1». 

وَ  "برد مانند نمازهاي واجب كه به حكم آيه شريفه:و نيز بعضي از كارهاي نيك است كه اثر بعضي از گناهان را از بين مي
گردد و مانند حج كه به باعث محو سيئات مي« 9. »"السَّيِّئاتِأَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ، وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ 

 :حكم آيه شريفه

 .«0» "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فاَل إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ فاَل إِثْمَ عَلَيْهِ "

« 3» "رَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْإِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِ "و نيز مانند اجتناب از گناهان كبيره كه به حكم آيه شريفه:
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ  ":شود، و نيز به حكم آيه شريفهباعث محو سيئات مي

 .دشوباعث محو اثر گناهان كوچك مي« 4» "الْمَغْفِرَةِ

اش كند، مانند قتل كه خداي تعالي در بارهو نيز بعضي از گناهان است كه حسنات صاحبش را به ديگران منتقل مي
و اين معنا در باره غيبت و بهتان و گناهاني ديگر در روايات وارده از رسول « 3» "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ "فرموده:

سازد، كه يت َ نقل شده، و همچنين بعضي از طاعتها هست كه گناهان صاحبش را به غير منتقل ميخدا و ائمه اهل ب
 .بزودي خواهد آمد

كند، نه عين آن را، مانند گمراه كردن مردم كه به و نيز بعضي از گناهان است كه مثل سيئات غير را به انسان منتقل مي
 :حكم آيه

__________________________________________________ 

ايد صدايتان راي بلندتر از صداي پيامبر در نياوريد، آن طور كه با يكديگر داد و فرياد هان اي كساني كه ايمان آورده(1)



 "9سوره حجرات آيه  "كنيد، و زنهار مواظب باشيد با اين رفتار اعمالتان ندانسته حبط نشود.مي

 "114سوره هود آيه  "برد.شب بپا دار كه حسنات سيئات راي از بين مي اي ازنماز راي در دو طرف روز و پاره(2)

 "930سوره بقره آيه  "كسي كه دو روز زودتر و يا ديرتر برگردد گناهي بر او نيست.(3)

 .كنيمايد اجتناب كنيد ما سيئات شما راي محو مياي كه از آن نهي شدهاگر از گناهان كبيره(4)

 "03سوره نسا آيه  "

، آمرزدكنند، و تنها جرمشان گناهان كوچك است خدا آنان راي ميساني كه از گناهان كبيره و فواحش اجتناب ميك(5)
 "09سوره نجم آيه  "چون پروردگار تو آمرزشي وسيع دارد.

 [...] "03سوره مائده، آيه  "خواهم كه تو با كشتن من گناهان خودت و گناهان مرا به دوش بگيري.من مي(6)

 933، ص: 9الميزان، ج ترجمه

 .«1» "لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ "

 «"وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ "و نيز فرموده:

كند، نه عين آنها را، و قرآن در اين باره حسنات ديگران را به انسان منتقل مي و همچنين بعضي از اطاعتها هست كه مثل
 .«0» "وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ "فرموده:

إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ  "شود، و قرآن در اين باره فرموده:اي از گناهان است كه باعث دو چندان شدن عذاب ميباز پاره
 .«4» "يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ "و نيز فرموده:« 3» "عْفَ الْمَماتِضِ

 ":اش فرمودهشود، مانند انفاق در راه خدا كه در بارهاي از طاعتها هست كه باعث دو چندان شدن ثواب ميو همچنين پاره

 .«6» "لِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَ

يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً  "«3» "أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ "و نظير اين تعبير در دو آيه زير آمده:
 .«3» "فِرْ لَكُمْتَمْشُونَ بِهِ، وَ يَغْ

 .بطور كلي كارهاي نيك پاداش مكرر دارد« 2» "مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها "عالوه بر اينكه به حكم آيه شريفه

 كند، و خداي تعالياي از حسنات هست كه سيئات را مبدل به حسنات ميو نيز پاره

__________________________________________________ 

اند در روز قيامت به دوش اي از گناهان كساني را كه بدون دليل گمراه كردهتا تمامي وبال گناهان خود را و پاره(1)
 "04سوره نحل آيه  "بكشند.

 "10سوره عنكبوت آيه  "حتما وزر و وبالهاي خود را با وزرهايي ديگر به دوش خواهند كشيد.(2)

 "19سوره يس، آيه  "نويسيم.يم، و آنچه اثر نيك هم باقي گذاشتند مينويسآنچه خود كردند مي(3)

 "34سوره اسرا آيه  "چشانديم.آن گاه دو برابر در زندگي و دو برابر در مرگ عذابت مي(4)

 "03سوره احزاب آيه  "عذاب او دو برابر خواهد شد.(5)

دهد، و در هر سنبله صد اي است كه هفت سنبله ميدانه كنند مانندمثل كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي(6)
 "941سوره بقره آيه  "آورد.دانه مي

 "43سوره قصص آيه  "گيرند.اينان اجرشان را دو بار مي(7)

 "آمرزد.دهد تا با آن نور مشي كنيد، و شما را ميدهد، و برايتان نوري قرار ميخدا از رحمت خود دو چندان به شما مي (8)
 "93سوره حديد آيه 



 "133سوره انعام آيه  "هر كس عمل خيري كند ده برابر مثل آن را خواهد داشت. (9)

 931، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .«1» "إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ "در اين باره فرموده:

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  "شود نظيرش عايد ديگري هم بشود، و در اين باره فرموده:اي از حسنات است كه باعث ميز پارهو ني
 .«9» "بَ رَهِينٌءٍ، كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ، أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ

شود فرزند ممكن است اگر در قرآن بگرديم نظير اين معنا را در گناهان نيز پيدا كنيم، مانند ظلم به ايتام مردم، كه باعث مي
وا  تَرَكُوَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ "فرمايد:خود انسان يتيم شود، و نظير آن ستم در فرزندان ستمگر جريان يابد، كه در اين باره مي

 .«0» "مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ

از  ايدهد هم چنان كه پارهاي حسنات است كه سيئات صاحبش را به ديگري و حسنات آن ديگري را به وي ميو باز پاره
، جزا و استحقاق استدهد، و اين از عجايب امر سيئات است كه حسنات صاحبش را به ديگري و سيئات ديگري را به او مي

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ،  ":كه ان شاء اللَّه بحث پيرامون آن در ذيل آيه شريفه
بسيار متنوعي وارد شده، كه ان شاء  و در موارد همه اين آياتي كه ديديد روايات «4» "فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ

 .اللَّه هر دسته از آنها را در ذيل آيه مناسبش نقل خواهيم كرد

 263نظامي كه از لحاظ پاداش و كيفر اعمال بر اعمال حاكم است مغاير نظام طبيعي اعمال است[ ... ص : ]

انسانها از حيث مجازات يعني از حيث تاثيرش در شود كه اعمال و با دقت در آيات سابق و تدبر در آنها اين معنا روشن مي
 .سعادت و شقاوت آدمي نظامي دارد غير آن نظامي كه اعمال از حيث طبع در اين عالم دارد

چون در اين عالم عمل خوردن مثال كه يك عمل انساني است، از حيث اينكه عبارت است از مجموَ حركاتي جسماني و 
قائم به شخص خورنده است، و اثرش هم كه عبارت است از سير شدن، عايد فاعل به فعل و انفعالهايي مادي كه تنها 

 شود، و با خوردن من ديگريتنهايي مي

__________________________________________________ 

وره س "رد.مگر كساني كه توبه كنند، و ايمان آورده اعمال صالح كنند كه خدا گناهانشان را مبدل به حسنات خواهد ك(1)
 "33فرقان آيه 

يم، و كنشان را به ايشان ملحق ميشان از ايشان در ايمان به خدا پيروي كردند، ما ذريهكساني كه ايمان آوردند و ذريه(2)
 "91سوره طور آيه  "كنيم، هر كسي در گرو عمل خويش است.از عملشان چيزي كم نمي

 "3سوره نسا آيه  "شان ستم شود، بايد از خدا بترسند.ترسند بعد از مردنشان به ذريهكساني كه مي(3)

ها را روي هم نهاده يك جا متراكم كند و در جهنمش قرار خواهد تا خبيث را از طيب جدا نموده، و همه خبيثمي(4)
 "03سوره انفال آيه  "دهد.

 939، ص: 9ترجمه الميزان، ج

آورد، ولي با جويدن ، كه آن را از صورتي به صورت ديگر در ميشود، و همچنين قيامي به غذاي خورده شده داردسير نمي
ذات  شود، وگردد، و نيز غذايي كه به صورت نان بوده مبدل به برنج نميشود، و هضم نمياين غذا غذاهاي ديگر جويده نمي

دن است و چيز ديگري گردد و همچنين اگر زيد عمرو را بزند، اين حركاتي كه از او سر زده تنها زو هويتش متبدل نمي
 .نيست، و تنها زيد زننده است نه ديگري، و تنها عمرو زده شده نه ديگري، و همچنين مثالهاي ديگر



بينيم قرآن كريم گناهان را كه از نظر و ليكن همين افعال در نشاه سعادت و شقاوت احكامي ديگر دارد، هم چنان كه مي
وا وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُ "فرمايد:ري از لذات باشد ظلم به نفس خوانده ميگينظام دنيايي اي بسا خدمت به نفس و كام

 .«1» "أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

 .«0» "انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ "و نيز فرموده:« 9» "وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ "و نيز فرموده:

ضَلُّوا عَنَّا، بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً. كَذلِكَ  :ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ، مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالُوا "ه:و نيز فرمود
 .«3» "يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ

 262احكام كليه عقالئيه است[ ... ص :  اختالف بين اين دو نظام نه تنها مخالف مباني عقلي نيست بلكه مبتني بر]

شود كه يك عمل در آن عالم مبدل به عملي ديگر و سخن كوتاه آنكه عالم مجازات نظامي جداگانه دارد، چه بسا مي
ه شود غير آن حكمي كشود، و چه بسا به فعلي حكمي ميشود، و چه بسا عملي كه از من سر زده مستند به ديگري ميمي

 .، و همچنين آثار ديگري كه مخالف با نظام عالم جسماني استدر دنيا داشت

و اين معنا نبايد باعث شود كه كسي توهم كند كه اگر اين مطلب را مسلم بگيريم بايد احكام عقل را در مورد اعمال و آثار 
ا نيست كه مگيرد، بدين جهت جاي اين توهم آن بكلي باطل بدانيم، و در اينصورت ديگر سنگ روي سنگ قرار نمي

بينيم خداي سبحان هر جا استدالل خودش و يا مالئكه موكل بر امور را بر مجرمين در حال مرگ يا برزخ حكايت مي
 كند،مي

__________________________________________________ 

 [...] "43سوره بقره آيه  "كردند.به ما ستم نكردند و ليكن در همان حال به نفس خود ستم مي(1)

 "30سوره فاطر آيه  "و نيرنگ بد، جز به صاحبش نرسد.(2)

 "93سوره انعام آيه  "چگونه عليه خود به خود دروغ گفتند.(3)

ل پرستيدند؟ در پاسخ اوشود: كجايند آن خداياني كه به جاي خدا و بعنوان شريك خدا ميسپس به ايشان گفته مي(4)
كند بگويند( اصال ما در دنيا چيزي عادتي كه به دروغ داشتند وادارشان مييابيم، )بعدا گويند چنين چيزي نميمي

 "33سوره مؤمن آيه  "كند.پرستيديم، آري خدا اينطور كافران را گمراه مينمي

 930، ص: 9ترجمه الميزان، ج

هايي كه عقل بشر هاي عقلي يعني حجتنمايد، همه جا به حجتو همچنين هر جا امور قيامت و آتش و بهشت را نقل مي
كند و هر كس هر چه كرده به كند، و همه جا بر اين نكته تكيه دارد، كه خدا به حق حكم ميبا آنها آشنا است استدالل مي

 .گرددكمال و تمام به او بر مي

إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْري، فَإِذا  وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ "فرمايد:و از آن جمله مي
ءَ بِالنَّبِيِّينَ، وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها، وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِي

 .«1» "كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ يُظْلَمُونَ، وَ وُفِّيَتْ

و نيز در قرآن اين خبر مكرر آمده، كه خدا بزودي در قيامت در ميان مردم به حق داوري، و در آنچه اختالف دارند به حق 
اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، وَ إِنَّ  ":كند، و در اين باب كالمي كه از شيطان حكايت فرموده كافي است كه گفتحكم مي

 .«9» "لُومُونِي، وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْوَعَدْتُكُمْ، فَأَخْلَفْتُكُمْ، وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، فاَل تَ

جزا همانطور كه گفتيم اختالف روشني هست، و ليكن چنان هم  فهميم كه هر چند ميان نشاه طبيعت و نشاهاز اينجا مي



 .نيست كه حجت و دليل عقلي در نشاه اعمال و نشاه جزا باطل باشد، چيزي كه هست بايد با دقت و تدبر حل عقده كرد

ف زده، و در گشايد، اين است كه خداي تعالي در دعوت مردم و ارشادشان به زبان خود آنان حرو چيزي كه اين عقده را مي
مخاطباتش با آنان و بياناتي كه براي آنان دارد، طبق عقول اجتماعي سخن گفته، و به اصول و قوانيني تمسك كرده، كه در 

عالم عبوديت و مولويت داير است، خود را مولي و مردم را بندگان، و انبيا را فرستادگاني به سوي بندگان شمرده، و با امر و 
شارت و انذار و وعده و تهديد و ساير ملحقات آن از قبيل عذاب، و مغفرت، و غيره ارتباط خود را با نهي و بعث و زجر و ب

 .آنان حفظ فرموده
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نوبتي ميرد مگر كسي كه خدا بخواهد آن گاه شود هر كس كه در آسمانها و زمين است، ميچون در صور دميده مي(1)
آيند، و زمين به نور پروردگارش روشن گشته، شود، كه ناگهان همه به حالت ايستاده و تماشا در ميديگر در صور دميده مي

شود و هر كس هر چه شود، و ستمي نميشوند، و بين بشر به حق داوري ميآورند، و انبيا و شهدا آورده مينامه اعمال را مي
 "33سوره زمر آيه  "اند داناتر است.گيرد، و او به آنچه مردم كردهكرده به كمال و تمام پس مي

اي دادم، و وفا نكردم، ولي با اين حال من دست زوري بر اي حق و من هم وعدهبه درستي خدا به شما وعده داد وعده(2)
ا را مالمت نكنيد بلكه خود رشما نداشتم، جز اين نبود كه شما را دعوت كردم و شما هم به اختيار خود اجابتم كرديد، پس م

 "99سوره ابراهيم آيه  "مالمت كنيد.
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االتي ها و خيتر از آن توهمفرمايد كه مساله عظيماين طريقه قرآن كريم است در سخن گفتن با مردم، و خود او تصريح مي
ش آن را ندارد، حقايقي است كه فهم بشر بدان احاطه رسد، و چيزي است كه حوصله مردم گنجاياست كه به ذهن مردم مي

يابد، و بهمين جهت آن حقايق را نازل و باز هم نازل كرده، تا هم افق با ادراك بشر شود، و در نتيجه آن مقداري كه نمي
 :خواهد از آن حقايق و از تاويل اين كتاب عزيز بفهمند هم چنان كه فرمودخدا مي

 .«1» "ينِ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌوَ الْكِتابِ الْمُبِ "

پس قرآن كريم در خبر دادن از خصوصيات احكام جزا و آنچه مربوط به آن است اعتمادش بر احكام كليه عقالئيه است، كه 
 .ست، و اساسش مصالح و مفاسد استدر بين عقال داير ا

هاي عادي با همه بلندي افقش قابل تطبيق با احكام عقاليي و لطف قضيه در اينجا است كه اين حقايق پنهان از سطح فهم
 .شود با آنها توجيهش كردنامبرده است، و مي

مامي آثار سويي كه بر عمل زشتش آري عقل عملي اجتماعي هيچ امتناعي ندارد از اينكه بعضي از مفسدين را مثال به ت
زند مؤاخذه نموده، مثال از قاتل تمامي حقوق اجتماعي كه به خاطر مرگ شود، و ضررهايي كه به اجتماَ ميمترتب مي

 هايي كه ديگران مرتكبمقتول فوت شده، مطالبه كند، و يا اگر سنت زشتي در اجتماَ باب كرده او را به تمامي زشتي
 .ندشوند مؤاخذه كمي

در مثال اول حكم كند به اينكه آنچه مقتول گناه داشته به حسب اعتبار عقلي به گردن قاتل است، و در مثال دوم حكم كند 
اند گناه خود او است، هر چند كه گناه يك به اينكه تمامي گناهاني را كه افراد اجتماَ به خاطر پيروي از سنت او انجام داده

 .نمايدكند، او را نيز مؤاخذه ميور كه تك تك افراد را مؤاخذه مييك آن افراد هم هست و همانط

و همچنين ممكن است در باره كسي كه عملي را انجام داده حكم كند به اينكه انجام نداده، و يا در باره فعلي معين و 
ارد، مثال آن حسنات را دمحدود حكم كند به اينكه آن فعل نيست، و يا حسنات ديگران حسنات ما است، و يا اينكه انسان ا



 .همه اينها به مقتضاي مصالحي است كه موجود باشد

 پس قرآن كريم اين احكام عجيبي كه در باب جزا دارد از قبيل مجازات و يا پاداش

__________________________________________________ 

ه عقلش كنند، و اينكه اين كتاب در ام الكتاب بود، كسوگند به كتاب مبين كه ما آن را خواندني عربي كرديم تا شايد ت(1)
 "3سوره زخرف آيه  "نزد ما مقامي بلند و فرزانه دارد.
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اند، و نسبت دادن فعل به كسي كه فاعل آن نيست، و فعلي را غير آن كردن و امثال انسان، به خاطر كاري كه ديگران كرده
د دهد، هر چناي كه در ظرف اجتماَ و در سطح افكار عمومي جريان دارد توضيح ميو با قوانين عقالئيهآن را تعليل نموده، 

كه بر حسب واقع و حقيقت نظامي دارد غير نظام عالم حس، و احكام اجتماعي و عقاليي محصور در چهار ديواري زندگي 
شود و اين كشف در روز قيامت است كه ور بود كشف ميدنيا است و به زودي براي انسان چيزهايي كه در امروز برايش مست

 .شودها ظاهر ميهمه سرائر و باطن

هُ؟ لَوَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلي عِلْمٍ هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِي "هم چنان كه قرآن كريم فرموده:
 .«1» "تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ، قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ يَوْمَ يَأْتِي

يْبَ فِيهِ بِ ال رَوَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَري مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ تَفْصِيلَ الْكِتا "و نيز فرموده:
 .«9» "بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ "فرمايد(:)تا آنجا كه مي "نْ رَبِّ الْعالَمِينَمِ

 261بيان عدم اختالف و تعارض بين دو دسته آيات مربوط به جزاي اعمال[ ... ص : ]

فَمَنْ  "تدايي ميان آيات مربوطه به اين احكام عجيب و ميان امثال آيه:با اين بياني كه ذكر كرديم اختالفي كه در نظر اب
وَ أَنْ  "و آيه:« 3» "كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ "و آيه:« 0» "يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

و آيات بسياري ديگر موجود است برطرف « 3» "إِنَّ اللَّهَ ال يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً "و آيه:« 4» "عيلَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَ
 .شودمي
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كه  راي مردميايم، تا هدايت و رحمت باشد ببا اينكه ما كتابي به سويشان فرستاديم، كه آن را از روي علم شرح داده(1)
 آيد آنها كه در دنيا از يادشآورند، آيا جز اين است كه اين كفار در انتظار تاويل آن كتابند، روزي كه تاويلش ميايمان مي

 "49سوره اعراف آيه  ".گويند به راستي رسوالن پروردگار ما حق آورده بودندبرده بودند مي

خدا، بلكه مصدق كتب آسماني قبل از خود، و تفصيل و توضيح آن كتابها توان گفت افترايي است به اين قرآن را نمي(2)
بلكه چيزي را كه به علم آن  -فرمايدتا آنجا كه مي -است، شكي در آن نيست كه از ناحيه پروردگار عالميان است

 "02سوره يونس آيه  "اند.اند، و از تاويل آن خبر ندارند دروغ شمردهنرسيده

 3سوره زلزال آيه (3)

 "91سوره طور آيه  "هر كس گروگان عمل خويش است.(4)

 "02سوره نجم آيه  "انسان به جز كرده خودش پاداشي ندارد.(5)

 "33سوره يونس آيه  "كند.خدا مردم را به هيچ وجه ظلم نمي(6)
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گناهان كشته شده به ظلم، به گردن قاتل ظالم كند به اينكه براي اينكه آيات دسته اول كه مورد بحث ما است حكم مي
كرد كه اند، و نيز آن آيات حكم مياش كردهاش كنند، به گناهان خودش مؤاخذهاست، و وقتي به گردن او بود اگر مؤاخذه

ك اند، باب كننده نيز مرتكب شده، پس يهر كس سنت بدي باب كند پيروان آن سنت به تنهايي آن گناه را مرتكب نشده
كرد به اينكه ياور ظالم در ظلمش و پيرو پيشواي ضاللت هر دو شريك در معصيت دو معصيت است، و اگر حكم مي

ين شوند، نه اينكه او نظاير آن مي "ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري ... "معصيتند، و مثل خود ظالم و پيشوا، فاعلند، قهرا مصداق آيه:
 .ستثنا باشند و يا مورد نقض آن واقع گردنددو طايفه از حكم آيه نامبرده م

هم به همين « 1» "ونَوَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ، وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُ "آيه شريفه:
است( داللت و يا حد اقل اشعار به اين دارد كه پرداخت و دادن  كردند داناتركند، چون جمله )و خدا به آنچه ميمعنا اشاره مي

اي كه خلق پيش اي است كه او از افعال خلق دارد، نه بر حسب محاسبهعمل هر كسي به وي بر حسب علم خدا و محاسبه
ده، و در حكايت گفتار خود دارند، چون خلق علم و عقل اين محاسبه را ندارند، زيرا خدا اين عقل را در دنيا از آنان سلب كر

 .«9» "لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ "دوزخيان فرموده:

 "وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي، وَ أَضَلُّ سَبِيلًا "فرمايد:و نيز در آخرت هم عقل و علم را از آنان گرفته مي
«0». 

قالَتْ أُخْراهُمْ  "و در تصديق اين گرفتن علم و عقل فرموده:« 3» "نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَةِ "و نيز فرموده:
كه در اين آيه براي همه  «4» "تَعْلَمُونَ لِأُوالهُمْ: رَبَّنا هؤُالءِ أَضَلُّونا، فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ، قالَ: لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ ال

 متبوعان و تابعان عذاب دو چندان اثبات
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شود، و شود، بدون اينكه ظلمي شوند، و هر كس هر چه كرده به تمام و كمال داده ميو ميان آنان به حق داوري مي(1)
 "33سوره زمر آيه  "داناتر است.كردند خدا به آنچه مي

 [...] "13سوره ملك آيه  "بوديمكرديم، از دوزخيان نميشنيديم و تعقل مياگر ما مي(2)

 "39سوره اسرا آيه  "تر است.كسي كه در دنيا كور بوده در آخرت هم كور و بلكه گمراه(3)

 "3سوره همزه آيه  "آتش افروخته خدا كه بر دلها مسلط شود.(4)

يروانشان راجع به پيشروان خود گفتند پروردگارا اينان ما را گمراه كردند، پس عذابشان را از آتش دو چندان كن، خداي پ(5)
 "03سوره اعراف آيه  "دانيد.تعالي گويد همه را عذاب دو چندان است اما شما نمي
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بودند، و هم ديگران را گمراه كردند، و اما تابعان براي اينكه هم گمراه كرده، اما متبوعان براي اينكه هم خودشان گمراه 
و فرمايد: هر دشدند و هم با پيروي متبوعين مكتب آنان را زنده نگه داشتند، و باعث رونق آن مكتب شدند، آن گاه مي

 .طايفه نادانند

 267مراد از نفي علم از مجرمين در دنيا و آخرت[ ... ص : ]

كند، منافات دارد با آيات ديگري كه بگويي: ظاهر آياتي كه علم را از مجرمين هم در دنيا و هم در آخرت سلب ميحال اگر 
 :كند، مانند آيه شريفهاثبات علم براي آنان مي

كند، و احتجاج عليه كسي كه يو مانند آياتي كه عليه كفار احتجاج م« 1» "كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "



 .شود معنا نداردعلم ندارد، و استدالل سرش نمي

اي نداريم مگر شود، و ما چارهعالوه بر اينكه خود آيات مورد بحث مشتمل بر احتجاجي است كه در آخرت عليه كفار مي
 .اينكه براي آنان در آخرت عقل و ادراكي اثبات كنيم

كند، مانند آيه ميان آياتي است كه براي كفار در خصوص آخرت علم و يقين اثبات مياز اين كه هم بگذريم در اين 
 .«9» "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا، فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ "شريفه:

 «"رَبِّهِمْ، رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا، فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ وَ لَوْ تَري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ "و آيه شريفه:

منظور از اينكه گفتيم خداي تعالي علم در دنيا را از آنان نفي كرده، نفي پيروي از علم است، و منظور از  :گوئيمدر پاسخ مي.
آورند جهالتي كه در دنيا بر اساس آن زندگي كردند گريبانشان قبر بر مينفي علم در آخرت از آنان اين است كه وقتي سر از 

وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ  "شود هم چنان كه فرمود:گيرد، و اعمالشان از ايشان منفك نميرا مي
 .«3» "الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً
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 "0سوره فصلت آيه  "دانند.كتابي است كه آياتش جداي از هم شده، قرآني است عربي براي قومي كه مي(1)

 "ات از پيش رويت برداشتيم، در نتيجه امروز ديدگانت تيزبين شده.تو در دنيا از چنين عالمي در غفلت بودي، ما پرده(2)
 "99ره ق آيه سو

 :گويندبيني كه مجرمين نزد پروردگارشان سرها بزير افكنده، مياگر آن روز را بنگري مي(3)

 "19ده آيه سوره سج "پروردگارا ديگر بينا و شنوا شديم، پس ما را برگردان تا عمل صالح كنيم، كه ما داراي يقين گشتيم.

م، كه آن آوريايم، و روز قيامت كتابي راجع به او بيرون ميگردنش انداختههر انساني نامه عملش را بطور جدا ناشدني به (4)
 "10سوره اسرا آيه  "بيند.را باز و گسترده مي

 933، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .«1» "قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، فَبِئْسَ الْقَرِينُ "و نيز فرموده:

 .«9» "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "ير آن، و بزودي در تفسير آيه:و آياتي ديگر نظ

 .پيرامون اين مطلب بطور مفصل بحث خواهد آمد

 268گفتاري از امام غزالي پيرامون نقل اعمال )از شخصي به شخص ديگر([ ... ص : ]

هاي شود، پاسخي ديگر داده، و در بعضي از رسالهبه ديگري منتقل ميامام غزالي از اين اشكال كه چگونه اعمال از يكي 
خود بطور خالصه گفته: نقل حسنات و سيئات به خاطر ظلمي كه انسان كرده، در همين دنيا و هنگام جريان ظلم واقع 

اين  يگري است، پسبيند كه طاعتهايش در نامه عمل دشود، و مثال ظالم ميشود، ولي روز قيامت براي انسان كشف ميمي
 .شود، و گرنه در همان دنيا منتقل شده بودمعنا در آخرت معلوم مي

فرمايد در روز قيامت خداي واحد قهار مالك است، و كه مي« 0» "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ "هم چنان كه فرمود:
جرم بايد بگوئيم منظور از اثبات ملك براي خدا در قيامت اين است كه اين  حال آنكه در دنيا نيز مالك حقيقي خدا است، ال

د، داند، و در خود سراغ ندارشود، چيزي را هم كه انسان نميحقيقت در دنيا براي همه منكشف نيست، در قيامت منكشف مي
آن چيز پيدا كرد در حقيقت همان  چنين چيزي براي او وجود ندارد، هر چند در واقع وجود داشته باشد، و همين كه علم به

 .هنگام داراي آن شده است



گردد، زيرا شود؟ از اعتبار ساقط ميپس با اين پاسخ مقصود كالم آن كسي كه گفته چگونه معدوم و امور عرضي منتقل مي
آن است،  شود ثواب عمل و اطاعت است، نه خود عمل، و ليكن از آنجايي كه منظور از عمل نيك ثوابآنچه منتقل مي

 .شودكنند به اينكه عمل فالني منتقل به ديگري ميتعبير مي

اثر اطاعت امري خارج از انسان، و عارض و الحق به او  :گوئيمشود ميو اما اينكه گفت امور عرضي چگونه منتقل مي
 عاده معدوم و محال باشد، ونيست، تا اين اشكال پيش آيد و نيز انتقال آن در آخرت بعد از معدوم شدنش در دنيا از قبيل ا

 .پرسيم نام اين جوهر چيست؟توانيد اثر طاعات را امري جوهري بدانيد، و گرنه از شما ميشما هم نمي

آورد، چون طاعات اثري در قلب دارد، كه ما نام آن را تنوير بلكه اثر طاعات آن روشنايي است كه در قلب آدمي پديد مي
 در قلب اثري دارد كه بايد گذاريم، هم چنان كه گناهانمي
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 .گويد اي كاش ميان من و تو به دوري مشرق از مغرب فاصله بود، كه چه بد قريني هستيمي(1)

 "03سوره زخرف آيه  "

 939سوره بقره آيه (2)

 "13ه مؤمن آيه سور "امروز سلطنت از آن كيست؟ از آن خداوند قهار است.(3)

 932، ص: 9ترجمه الميزان، ج

نامش را قساوت و ظلمت گذاشت، و با انوار طاعات مناسبت و ارتباط قلب با عالم نور و معرفت و شهود معنوي مستحكم 
شود، و ميان طاعات و معاصي تعاقب و ها و قساوت استعداد قلب براي دوري و حجاب بيشتر ميشود، و به خاطر تاريكيمي

و رسول خدا ص فرموده: )اتبع السيئة « 1» "إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ "ضاد است، هم چنان كه خود قرآن فرموده:ت
اي بجاي آر تا آن را محو كني(، و نام آثار سوء گناهان اثم است، پس آثام آثار حاصله از الحسنة تمحها، دنبال گناه حسنه

ان الرجل  "برد(آدمي حتي از اينكه تيغي به پايش برود اجر مي) :ت است كه آن جناب فرمودگناهان است و بهمين مناسب
 ."الحدود كفارات "و نيز فرمود: حدود شرعي كفاره گناهان است. "ليثاب حتي بالشوكة تصيب رجله

ي را كه از طاعات در شود، كه آن ظلمت اثر نوركند ظلمت و قساوتي در دلش پيدا ميبنا بر اين ظالم از ظلمي كه مي
ز شكند، و در نتيجه اثر گناهان يعني ظلمتي كه ازدايد، و مظلوم از ظلم او متالم گشته شهوتش ميقلبش پيدا شده بود مي

توان گفت نوري كه قبال در قلب شود، پس ميشود، و دلش به نوعي نوراني ميناحيه آن در دلش پيدا شده بود، زدوده مي
ت معناي شود. اين اسشود، و ظلمتي كه قبال در دل مظلوم بود به قلب ظالم منتقل ميمظلوم منتقل مي ظالم بوده، به قلب

 .انتقال حسنات و سيئات

شود، يميرد، و خاموش ماينكه نقل نيست، بلكه آنچه تو گفتي معنايش اين شد كه نور قلب ظالم مي :حال اگر كسي بگويد
شود، ميرد، و ظلمتي ديگر در قلب ظالم پيدا ميشود، و همچنين ظلمت قلب مظلوم ميو نوري ديگر در قلب مظلوم پيدا مي

 .و اين نقل حقيقي نيست

الن جا به شود سايه از فرود، مثال گفته ميگوئيم: كلمه )نقل( گاهي بر همين معنا نيز بطور استعاره به كار ميدر پاسخ مي
اب و يا چراغ از زمين به ديوار افتاد، و از اين قبيل تعبيرات، معناي انتقال شود نور آفتجاي ديگر منتقل شد، و يا گفته مي

 .طاعات هم از همين قبيل است

به اين معنا كه از انتقال ثواب طاعات، به انتقال طاعات تعبير شده، و از مسبب به سبب كنايه آورده شده است، و اثبات 
ناميده و همه اين تعبيرات در لسانها شايع است: و به برهان معلوم  وصف در محلي و ابطال مثل آن در محلي ديگر را نقل



شده، هر چند كه در لسان شرَ وارد نشده باشد، تا چه رسد به اينكه در لسان شرَ هم وارد شده باشد، اين بود خالصه گفتار 
 .امام غزالي
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 فتاري كه خداي سبحان نسبت به هر قاتلمؤلف: حاصل گفتار وي اين شد كه اگر ر
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 113سوره هود آيه (1)

 933، ص: 9ترجمه الميزان، ج

اي است در استعاره نخست به استعاره اثر طاعت را طاعت خوانده، و و هر مقتول دارد نقل خوانده شده، در حقيقت استعاره
و اثبات چيزي ديگر را نقل ناميده، و ما اگر اين پاسخ را كه غزالي داده در همه احكامي كه براي اعمال  سپس محو چيزي

شمرديم جاري كنيم بايد همه آنها را مجاز بدانيم در حالي كه خواننده عزيز توجه فرمود، كه گفتيم خداي سبحان اين احكام 
ها تاسيس نموده، آنچه را كه عقل احكام خود را بر اساس آن نظريه را بر طبق نظريه عقل عملي و اجتماعي مقرر كرده، و

مصالح بداند مصالح دانسته، آنچه را مفاسد بشمارد مفاسد دانسته، و شكي نيست كه اين احكام عقلي كه از عقل صادر 
 ه، و مقتول و يا ورثه اوشود نه مجاز، و بهمين حساب قاتل را به جرم مقتول مؤاخذه نمودشود به اعتقاد حقيقت صادر ميمي

دهد، و همچنين معامالتي ديگر نظير اينكه ناشي از اين اعتقاد است، كه جرم او را به پاداش حسنات قاتل پاداش و هديه مي
 .عين جرم اين، و حسنه اين عين حسنه او است و همچنين

و اما بالنسبه به غير اين ظرف يعني در اين وضع احكام نامبرده است در ظرف اجتماَ، كه موطن احكام عقلي عملي است: 
ظرف حقايق، البته بايد گفت: تمامي اين احكام مجازند، مگر اينكه پاي تحليل عقلي پيش آيد، به اين معنا كه اين مفاهيم از 

 جرم الاند و به مجاز و ادعا جزء مصاديق آن حقايق شمرده شدند آنجا كه مفاهيمي اعتباريه هستند كه از حقايق گرفته شده
 (همه آنها با مقايسه با آن حقايق ماخوذه مجازهايي خواهند بود. )دقت فرمائيد

 271محفوظ بودن اعمال و تجسم آنها[ ... ص : ]

يكي ديگر از احكام اعمال اين است كه به حكم آيات زير اعمال بندگان محفوظ و نوشته شده است، و روزي مجسم خواهد 
وَ كُلَّ  "«1» "سٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً، وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداًيَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْ "شد

ءٍ تُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ، وَ كُلَّ شَيْوَ نَكْ "«9» "إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً
 و ما در سابق« 3» "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ "«0» "أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ

__________________________________________________ 

د اي كنيابد و همچنين هر كار زشتي كه مرتكب شده، آرزو ميي كه هر انساني آنچه كار نيك كرده حاضر شده ميروز(1)
 "0سوره آل عمران آيه  ".اي دور بودكاش بين او و آن عمل زشت فاصله

كه آن را باز و گويا  آوريمايم، و چون روز قيامت شود برايش كتابي در ميهر انساني پرونده اعمالش را همراه او كرده(2)
 "10سوره اسرا آيه  "بيند.مي

 سوره يس "ايم.نويسيم آثارشان را هم خواهيم نوشت و هر چيزي را در كتابي آشكار شمردهاند ميما آنچه را كه كرده(3)
 [...] "19آيه 



ه ق آيه سور "تيزبين شده است.تو از امروزت در غفلت بودي، ما پرده غفلتت را كنار زديم اينك ديدگانت امروز خيره و (4)
99" 

 931، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .بحثي پيرامون تجسم اعمال گذرانديم

 273وجود ارتباط بين اعمال انسان و حوادث خارجي اين جهان[ ... ص : ]

ا از اعمال دهد ارتباط هست، البته منظور ميكي ديگر از احكام اعمال اين است كه بين اعمال انسان و حوادثي كه رخ مي
اي است كه عنوان حسنه و سيئه دارند، نه حركات و سكناتي كه آثار هر جسم طبيعي است، تنها حركات و سكنات خارجيه

 :به آيات زير توجه فرمائيد

يِّرُ ما بِقَوْمٍ، حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا إِنَّ اللَّهَ ال يُغَ "«1» "وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ "
و اين « 0» "ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلي قَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ "«9» "أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ

 .اين است كه ميان اعمال و حوادث تا حدي ارتباط هست، اعمال خير و حوادث خير و اعمال بد و حوادث بدآيات ظاهر در 

وَ  "و در كتاب خداي تعالي دو آيه هست كه مطلب را تمام كرده، و به وجود اين ارتباط تصريح نموده است، يكي آيه شريفه
و « 3» "حْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ، وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَ

 .«4» "يَرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، لَعَلَّهُمْ "ديگري آيه:

شود، تا حدي تابع اعمال مردم است، اگر نوَ بشر بر طبق رضاي خداي شود حوادثي كه در عالم حادث ميپس معلوم مي
عمل كند، و راه طاعت او را پيش گيرد، نزول خيرات و باز شدن درهاي بركات را در پي دارند، و اگر اين نوَ از راه عبوديت 

فساد نيت را دنبال كنند، و اعمال زشت مرتكب گردند، بايد منتظر ظهور فساد در خشكي و دريا، و  منحرف گشته، ضاللت و
 ها باشند،هالكت امتها، و سلب امنيت، و شيوَ ظلم، و بروز جنگها، و ساير بدبختي

__________________________________________________ 

ي ايد، البته خداي تعالي از تاثير بسياركارهايي است كه به دست خود كرده رسد به خاطرو آنچه مصيبت كه به شما مي(1)
 "03سوره شورا آيه  "كند.از كارهاي شما جلوگيري مي

دهد تا خودشان وضع خود را تغيير دهند، و كند و وضع آنان را تغيير نميبه درستي خداوند نعمت هيچ قومي را سلب نمي(2)
 "19سوره رعد آيه  "هد ديگر برگشتي برايش نيست.چون خدا براي قومي بدي بخوا

و اين بدان جهت است كه خدا هرگز چنين نبوده كه نعمت قومي را تغيير دهد، و به عذاب مبدل سازد، مگر وقتي كه (3)
 "40سوره انفال آيه  "آنان وضع خود را تغيير داده باشند.

ردند گشوديم، و ليكن تكذيب كهايي از آسمان بر آنان ميد، ما بركتكردنآوردند، و تقوا پيشه مياگر اهل بالد ايمان مي(4)
 "24سوره اعراف آيه  "و ما به جرم اين عادتشان گرفتيم.

فساد در خشكي و تري زمين اگر پيدا شد به خاطر اعمالي است كه مردم كردند، تا خدا بعضي از آنچه را كه كردند به (5)
 "31سوره روم آيه  "ايشان بچشاند. تا شايد بر گردند.
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هايي كه راجع به انسان و اعمال انسان است، و همچنين بايد در انتظار ظهور مصائب و حوادث جوي، حوادثي كه بدبختي



 مانند سيل و زلزله و صاعقه و طوفان و امثال آن خانمان برانداز است باشند، و خداي سبحان در كتاب مجيدش به عنوان
 .نمونه داستان سيل عرم، و طوفان نوح، و صاعقه ثمود، و صرصر عاد، و از اين قبيل حوادث را ذكر فرموده
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ند، و قهرا چشارود، و خدا هم وبال آنچه كرده بدو ميپس هر امتي كه طالح و فاسد شد قهرا در رذائل و گناهان فرو مي
نَ أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِي "شود، به اين آيات توجه فرمائيد:منتهي به هالكت و نابوديشان مي

 .«1» "هُ بِذُنُوبِهِمْ، وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍكانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ، فَأَخَذَهُمُ اللَّ

 "دْمِيراًوَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها، فَفَسَقُوا فِيها، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، فَدَمَّرْناها تَ "

 "مَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ، فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً، وَ جَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُ "«2»
«0». 

 .اين آيات همه راجع به امت طالحه بود، و معلوم است كه وضع امت صالحه خالف اين وضع است

شود كه فرد به نعمت اسالف و نقمت دارد، چيزي كه هست بسيار ميفرد هم مثل امت است، او نيز حسنه و سيئه و عذاب 
قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا  "گردد، به آيات زير توجه فرمائيد:شود، هم چنان كه به مظالم آنان معذب ميو نياكان خود متنعم مي

 .«3» "اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَأَخِي، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا، إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ: فَإِنَّ 
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كنند تا ببينند عاقبت كساني كه قبل از ايشان بودند چه شد؟ با اينكه از اينان نيرومندتر، و داراي چرا در زمين سير نمي(1)
ؤمن آيه سوره م "اي نداشتند.ناهانشان بگرفت، و از ناحيه خدا هيچ نگهدارندهاثري بيشتر در زمين بودند، ولي خدا به جرم گ
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كنيم تا در آنجا فسق و فجور كنند تا عذاب بر آن جامعه اي را نابود كنيم عياشان آنجا را وادار ميو چون بخواهيم جامعه(2)
 "13سوره اسرا آيه  "كنيم.حتمي شود، آن وقت به ناگهاني زير و رويش مي

سپس فرستادگان خود را يكي پس از ديگري فرستاديم، هر وقت امتي رسول ما به سويشان آمد، و امت تكذيبش (3)
كردند، هر امتي را به سرنوشت امت قبل دچار نموده، همه را سرگذشت و مايه عبرت قرار داديم، پس دوري باد نصيب 

 "33سوره مؤمنون آيه  "آوردند.مردمي كه ايمان نمي

گفت من يوسفم: و اين برادرم است، كه خدا بر ما منت نهاد چون هر كس تقوا به خرج دهد و صبر كند خداوند اجر  (4)
 "23سوره يوسف آيه  "كند.نيكوكار را ضايع نمي
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وَ جَعَلْنا  "«1» "بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَفَخَسَفْنا  "هاي ديگر او است،و مراد از منتي كه خدا بر او نهاد همان ملك و عزت و نعمت
اي است كه مشمول انعام او باشند، هم چنان كه در جايي كه گويا منظور از ياد خير ذريه صالحه« 9» "لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

لِغُالمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما، وَ  وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ "«0» "وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ "ديگر فرموده:
وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً،  "«3» "كانَ أَبُوهُما صالِحاً، فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما، وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما

 .«4» "ا عَلَيْهِمْخافُو

 .شوندايست كه گرفتار آثار شوم ظلم نياكان خود ميو مراد از اين ذريه هر نسل آينده

و سخن كوتاه اينكه وقتي خداي عز و جل نعمتي را بر امتي يا فردي افاضه فرمود، اگر آن امت و يا آن فرد صالح باشد، آن 



فرموده، و يا امتحاني بوده كه خواسته او را به اين وسيله بيازمايد، هم چنان نعمت در واقع هم نعمتي بوده كه خدا بر او انعام 
هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَ مَنْ  "كه از سليمان حكايت كرده است كه گفت:

 .«6» "كَرِيمٌ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ

و اين آيه نظير آيه قبلش داللت دارد بر اينكه « 3» "لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ "و نيز فرموده:
 .اي است كه نعمت را در پي داردخود عمل شكر، يكي از اعمال صالحه

 ا به او داده به ظاهر نعمت است، و در واقع مكريو اگر طالح و بد باشد، نعمتي كه خد
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 "31سوره قصص آيه  "اش را در زمين فرو برديم.ما او و خانه(1)

 "43سوره مريم آيه  "ما ياد خير و نام بلندش را در آيندگان حفظ كرديم.(2)

 "93سوره زخرف آيه  "ني قرار داد در نسل او.اي باقي و ماندو آن را كلمه(3)

و اما ديوار داستانش چنين بود كه در زير آن گنجي بود متعلق به دو كودك يتيم، كه پدرشان مردي صالح بود، (4)
 [...] "30سوره كهف آيه  "پروردگارت خواست تا به حد بلوغ برسند و گنج خود بيرون كنند.

ران ترسند كه مورد ستم ديگگذارند، و ميهند فرزنداني يتيم و ناتوان از خود بجاي ميدبترسند كساني كه احتمال مي(5)
 "13سوره نساء آيه  "واقع شوند، امروز زور نگويند.

 كنم؟ و هر كسگذارم و يا كفران ميهاي پروردگار من است تا مرا بيازمايد، آيا شكر ميها و كرامتاين يكي از فضل(6)
 "33سوره نمل آيه  "نياز كريم است.كرده، و هر كس كفران كند بايد بداند كه پروردگار من بي شكر كند به نفع خود

 "3م آيه سوره ابراهي "كنم، و اگر كفران كنيد بايد بدانيد كه عذاب من سخت است.اگر شكر بگذاريد برايتان زياد مي(7)
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وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ  "امال است چنان كه در باره )نيرنگ( در كالم مجيدش فرموده:است كه در حقش كرده، و استدراج و 
 .«1» "وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ

وَ  "نيز فرموده:و « 9» "سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ، وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ":و در باره استدراج و امال فرموده
 .«0» "لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

رسد، مردم در مقابل اين نيز مانند نعمتها دو جورند، اگر مردمي و يا فردي و وقتي بالها و مصائب يكي پس از ديگري مي
ب و آزمايد، تا خبيث از طيد را ميها براي آنان فتنه و آزمايش است، و خدا بوسيله آن بندگان خوباشند صالح، اين مصيبت

گردد، مثل طال است كه گرفتار بوته پاك از ناپاك جدا و متمايز شود، و مثل امت صالحه و فرد صالح كه گرفتار آنها مي
 .شود، تا خالصش از ناخالص مشخص شودآتش و محك آزمايش مي

ا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ؟ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُو "و خدا در اين باره فرموده:
 .«3» "حْكُمُونَالَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ، أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا، ساءَ ما يَ

 .«4» "وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ، وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ "و نيز فرموده:

اند طالح و بدكار باشند، خود اين حوادث عذاب و كيفري است و اگر قوم و فردي كه به آن گرفتاريها و مصائب گرفتار شده
 .بينند، و آيات سابق نيز بر اين معنا داللت داشتكه در مقابل اعمال خود مي
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 "03سوره انفال، آيه  "كند و خدا بهترين مكر كنندگان است.كنند، خدا هم مكر ميبا خدا مكر مي(1)



 "دهيم، كه كيد و نقشه ريزي ما متين است.تدراجشان نموده مهلتشان ميما به زودي از راهي كه خودشان نفهمند اس(2)
 "33سوره قلم آيه 

 "13سوره دخان آيه  "ما قبل از اينان قوم فرعون را دچار فتنه و آزمايش نموديم.(3)

ه، چنين گيرند؟ ننمي شوند؟ و ديگر مورد آزمايش قرارايم رها مياند به صرف اينكه بگويند ايمان آوردهآيا مردم پنداشته(4)
اند از يك سو، و آنها كه نيست، ما آنها را كه قبل از ايشان بودند نيز بيازموديم، و خدا بايد آنهايي را كه راست گفته

توانند از ما سبقت بگيرند؟ چه بد حكمي اند كه ميدروغگويند از سويي ديگر جدا و مشخص كند، و يا بدكاران گمان كرده
 "3سوره عنكبوت آيه  ".كننداست كه مي

اند مشخص نموده، از شما شهيداني چرخانيم و خدا بايد آنهايي را كه ايمان آوردهما اين روزگار را در ميان مردم مي(5)
 "133سوره آل عمران آيه  ".بگيرد
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 .شودآيد، و عايد صاحب عمل ميمي پس اين هم يكي از احكام عمل آدمي است، كه به صورت حوادث نيك و بد در

 وَ وَ لَوْ ال أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ، "فرمايد:و اما اين آيه شريفه كه مي
 سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ، وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاَُ الْحَياةِ الدُّنْيا، وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ، وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَ

خواهد هاي آن است، مينظري به بحث ما ندارد، بلكه مراد از آن )و خدا داناتر است( مذمت دنيا و سرگرمي« 1» "لِلْمُتَّقِينَ
هايي كه نزد خداي سبحان است قدر و قيمتي ندارد، و بهمين جهت خداي تعالي آن را به ات دنيا در برابر نعمتبفرمايد لذ
دهد، و قدر و قيمت هر چه هست در زندگي آخرت است، و اگر نبود كه افراد انسان مثل دهد، و از آخرت نميكفار مي

 .كرددنيا را مخصوص كفار مي همديگرند و مساعيشان يكي و نظير هم است، هر آينه زندگي
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ها، و بيماريهاي واگير، و جنگ و جدالها، هر يك ها، و زلزلهحال اگر كسي بگويد:حوادث عمومي و مخصوصا از قبيل سيل
طبيعي دارد، عللي كه اختصاص به يك قوم و دو قوم ندارد، هر وقت و هر جا آن علل پيدا شد، معلولشان هم  براي خود علل

شود، چه مردم آنجا صالح باشند و چه طالح، و بنا بر اين ديگر معنا ندارد پيدايش آنها را به اعمال خوب و بد تعليل و پيدا مي
 .است، ديني كه با واقع مطابقت نداردهايي توجيه كنيم، و اينگونه تعليلها فرضيه

گوئيم: اين يك اشكال فلسفي است كه منافاتي با بحث تفسيري ما كه مربوط است به آنچه از كالم خدا در پاسخ مي
وا وَ نُوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَ "اي در تفسير آيه:شود ندارد، و ما به زودي اين اشكال را در بحث فلسفي جداگانهاستفاده مي

 .شويم ان شاء اللَّهبطور مفصل متعرض مي «9» "اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ

و خالصه بحثي كه در آنجا خواهيم كرد اين است كه اين اشكال ناشي از بدفهمي و عدم توجه به منطق قرآن است، و اهل 
خواهند به دانند، ميال نيك و بد مردم را باعث حدوث حوادثي نيك و بد مياند اينكه قرآن و اهل آن اعمقرآن خيال كرده

 كلي علل طبيعي را از عليت
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ورزند براي اگر نبود كه همه مردم بايد در تحت يك نظام قرار بگيرند، هر آينه براي هر كس كه به رحمان كفر مي(1)
ها قرار ها و تختهاشان دروازهداديم: تا باال روند و خودنمايي كنند و براي خانهها قرار ميها از نقره و پلههاشان سقفخانه
داديم، و همه آنها بجز سرگرمي زندگي دنيا چيزي نيست و زندگي داديم، كه بر آنها تكيه كنند، و زيور آالتي قرار ميمي



 "04سوره زخرف آيه  "است.آخرت نزد پروردگارت خاص متقين 

 "33سوره اعراف آيه (2)

 933، ص: 9ترجمه الميزان، ج

انداخته، تاثير آنها را انكار كنند، و يا بگويند همانطور كه علل طبيعي عليت دارد، اين اعمال هم دارد، در حالي كه چنين 
واهند خعموم خداپرستان با اثبات صانع نمي نيست، اعتقاد به تاثير افعال كه جاي خود دارد، حتي قرآن و اهل آن و بلكه

خداي تعالي  خواهندافتد صرف اتفاق است، و حتي نميقانون عليت و معلوليت عمومي را انكار كنند، و بگويند آنچه اتفاق مي
ه برا در پديد آمدن حوادث شريك علل طبيعي بدانند، بعضي از حوادث را به علل طبيعي مستند كنند، و بعضي ديگر را 

 .خداي تعالي نسبت دهند

بلكه منظورشان در هر دو مرحله اثبات علتي است، در طول علل طبيعي، اثبات عاملي است معنوي، فوق عوامل مادي، 
خواهند بگويند، هم علل طبيعي دست اندر كارند، و هم افعال بندگان و هم خود خداي تعالي، اما بطور ترتيب، نزديكترين مي

، علل طبيعي است، و باعث بكار افتادن عوامل، رحمت و غضب الهي است، و باعث جلب رحمت و علت به حدوث حوادث
دهيم، و فوران غضب الهي، اعمال نيك و بد انسانها است نظير نامه نوشتن كه يك عمل است، هم به نوك قلم نسبتش مي

 .هم به خود قلم، و هم به دست و پنجه نويسنده و هم به خود او

گوييم همانطور كه در بحث از نبوت عامه گفتيم، خداي تعالي كه عالم رسيد: منظور از اين حرف چيست؟ ميحال خواهي پ
كون را آفريد، و به راه انداخت، انسان را هم به سوي سعادت هستي و كمال زندگيش به راه انداخته، و معلوم است كه يكي 

و است: كه اگر بشر در اين مرحله دچار مانعي بشود، كه او را از از مراحل اين نوَ در مسيرش به سوي سعادت، مرحله عمل ا
دهد سير به سوي سعادت متوقف نموده، و مشرف به هالكت و نابودي سازد، خداي تعالي در مقابل آن مانع چيزي قرار مي

برد، نظير مزاج بدني كه تا آن مانع را بر طرف كند، و اگر آن مانع جزئي از همين انسانها است آن جزء فاسد را از بين مي
كند، اگر بتواند آن بيماري را همواره در جنگ با عوارض و بيماريهايي است، كه يا همه بدن و يا عضوي از آن را تهديد مي

 .كند، تا به كلي از كار بيفتدكند، و اگر نتوانست عاجز ماند بدن و يا آن عضو را رها ميكن ميريشه

را اثبات كرده، كه صانع عالم هر نوَ از انواَ صنع و تكوين را مجهز به اسلحه دفاَ از آفات و و مشاهده و تجربه اين معنا 
فسادهايي كرده كه متوجه به سوي او است، و معنا ندارد كه تمامي موجودات مسلح به اين نوَ اسلحه باشند، و تنها نوَ و يا 

جود نوعي را به دشمني گرفتار كرده، تا دفاَ از خود و دور كردن فرد انسان از كليت مستثنا باشد و نيز اثبات كرده كه هر مو
دشمن وادارش كند به اينكه قواي وجودي خود را به كار بگيرد، و از اين راه وجودش كامل شود و به آن غايت و سعادتي كه 

 برايش در نظر گرفته شده برسد، وقتي وضع همه موجودات اينطور است،
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 .اعتنايي كرده باشدچگونه ممكن است انسان اينطور نباشد، و عالم صنع نسبت به خصوص او بي

وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ، ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ لكِنَّ  "اين همان معنايي است كه آيه شريفه:
بر آن « 9» "وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا: ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا "و نيز آيه شريفه:« 1» "لَمُونَأَكْثَرَهُمْ ال يَعْ
 .داللت دارند

پس همانطور كه يك صنعتگر اگر چيزي را به عنوان سرگرمي و تفريح بسازد، بدون اينكه عنايتي و حاجتي به آن داشته 
شود و در كدام خاكروبه شود، و ديگر اعتنايي به آن ندارد كه چه ميباشد، همين كه آن را ساخت ارتباطش با آن قطع مي

گيرد، تا شود، و اما اگر چيزي را براي منظوري بسازد، همواره مراقب آن خواهد بود، و آن را زير نظر ميافتد، و فاسد ميمي



كار بردن در آن منظور ساقط ميكند تهديدش كرد، از آن خطر جلوگيري كند، و به اين اگر خطري كه آن را از صالحيت به 
كند، و يا جزئي ديگر به آن اضافه منظور اگر صالح ديد از يكي از اجزاي آن كه در نتيجه دادنش مؤثر است صرفنظر مي

 .كندسازد، و صنعت جديدي درست ميرا مي كند، اوراقش نموده، از نو آنكند، و يا اگر ديد ديگر منظورش را تامين نميمي

وضع خلقت آسمانها و زمين و موجودات در آنها كه يكي از آنها انسان است نيز چنين است، خداي تعالي آنچه را خلق كرده 
عبث و بيهوده خلق نكرده، بلكه براي اين خلق كرده كه به حد كمالش برساند، و دو باره به سوي خودش برگرداند، هم 

 "وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي "و نيز فرموده:« 0» "أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً، وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا ال تُرْجَعُونَ "ن كه فرمود:چنا
«3». 

قاتش به آن وو وقتي وضع بدين قرار باشد، بديهي است كه عنايت الهيه بايد شامل انسان نيز بشود، و او را مانند ساير مخل
غايتي كه براي رسيدن به آن غايتش آفريده برساند، و براي رساندنش به آن غايت نخست او را دعوت و ارشاد كند، و سپس 

 امتحان و ابتال را در كارش اعمال كند، و اگر از اين راه هم نشد آن كسي كه غايت خلقت در او باطل شده، و ديگر

__________________________________________________ 

ما آسمانها و زمين را و آنچه را كه ميان آن دو است به بازي نيافريديم، و ما آن دو را جز به حق خلق نكرديم، و ليكن (1)
 "38سوره دخان آيه  "دانند.اكثرشان نمي

 "93وره ص آيه س "ما آسمان و زمين و ما بين آن دو را باطل نيافريديم، اين پندار كساني است كه كافرند.(2)

 "13سوره مؤمنون آيه  "گرديد؟.ايد كه ما شما را بيهوده آفريديم، و شما به سوي ما بر نميآيا پنداشته(3)

 [...] "39سوره نجم آيه  "و اينكه نهايت و پايان خلقت به سوي او است.(4)

 933، ص: 9ترجمه الميزان، ج

خورد، آن كس را هالك سازد، و اين هالك ساختن خود مايه اتقان رسد، و هدايت به دردش نميوجودش به آن غايت نمي
 .كنددهد، و ديگران را از شر آن امت راحت ميدر فرد و در نوَ است، به سرنوشت امتي خاتمه مي

كُمْ ما يَشاءُ، كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِ "هم چنان كه فرموده:
 .نياز و داراي رحمت است، را فراموش نفرمائيددقت در جمله )وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ( پروردگار تو بي« 1» "آخَرِينَ

هور خوانده، و ناپذير، و غير مقشكست و اين سنت يعني سنت ابتال و انتقام سنتي رباني است كه در كتاب خود آن را سنتي
وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ، وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ  "غالب و منصورش معرفي نموده، فرموده

 .«9» "يرٍفِي الْأَرْضِ، وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِ

 .«3» "ونَوَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُ "و نيز فرموده:

 278عوامل سعادت و خير بر عوامل شقاوت و شر غلبه دارد[ ... ص : ]

عادت و شقاوت اين است كه عوامل سعادت بر عوامل شقاوت غلبه دارد، و بر آن فائق يكي ديگر از احكام اعمال از حيث س
اي چون فتح و پيروزي و ثبات و استقرار و امنيت و تاصل و بقا است، است، و از طايفه اول هر صفت و خصوصيت جميله

وبيت و نظاير آن از جمله عوامل هم چنان كه مقابالت اين صفات يعني بي دوامي و بطالن و تزلزل و ترس و زوال و مغل
 .طايفه دوم است

شَجَرَةٍ ... مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَ "و آيات قرآني در اين معنا بسيار زياد است، و در اين باره كافي است آيات زير را از نظر بگذراني:
كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها، وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَ مَثَلُ طَيِّبَةٍ، أَصْلُها ثابِتٌ، وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ، تُؤْتِي أُكُلَها 



حَياةِ الدُّنْيا، وَ ثَّابِتِ، فِي الْآمَنُوا بِالْقَوْلِ الكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، ما لَها مِنْ قَرارٍ، يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ 
 .«3» "فِي الْآخِرَةِ، وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ

 اي خبيثدار و بارور، و باطل را به بوتهدر اين آيه شريفه حق را به درختي طيب و ريشه

__________________________________________________ 

تواند همه شما را ببرد، و بعد از شما هر كه را كه خواست نياز، و داراي رحمت است، اگر بخواهد ميپروردگار تو بي(1)
 "100سوره انعام آيه  "جانشينتان كند، هم چنان كه شما را از ذريه اقوامي ديگر پديد آورد.

 01سوره شورا آيه (2)

 130سوره صافات آيه (3)

 93ه سوره ابراهيم آي(4)

 932، ص: 9ترجمه الميزان، ج

وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي، سرانجام از آن تقوا  "«1» "لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ "خاصيت مثل زده است،دوام و بيريشه و بيو بي
 .«3» "لْمَنْصُورُونَ، وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَوَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ ا "«9» "است

 274به علت محدود بودن فكر و درك انسان، غلبه خدايي براي اكثريت مردم مجهول است[ ... ص : ]

 .و آياتي ديگر نظير اينها« 3» "وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ، وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ "

دانند(، خود اشعار به اين دارد كه اين غلبه خدايي طوري نيست اينكه در ذيل آيه اخير فرموده: )و ليكن بيشتر مردم نمي و
د، و ديدنكه همه مردم آن را بفهمند، بلكه اكثر مردم نسبت بدان جاهلند، و اگر اين غلبه غلبه محسوس بود، همه آن را مي

 :ديگر معنا نداشت بفرمايد

دانند، پس غلبه نامبرده از دو جهت براي اكثريت مردم مجهول است، و آنها كه منكر آنند انكارشان از دو ردم نميبيشتر م
 .جهت است

فهمد، و اما اموري كه از نظر او غايب است بيند، و مياول اينكه فكر انسان محدود است و تنها پيش پاي خود را مي
گويد، و از آينده خود غافل است، تنها دولت يك روزه را دولت و ع روز حاضرش ميگويد در باره وضبيند، او هر چه مينمي

داند، و عمر كوتاه خود و زندگي اندك خويش را معيار و مقياس قرار داده، بر طبق آن بر له يا غلبه يك ساعته را غلبه مي
 .كندعليه كل جهان حكم مي

 كند حكمشبر دنيا و آخرت، و قيوم بر هر چيز است، وقتي حكمي مي اما خداي سبحان كه محيط به زمان و مكان، و حاكم
راند قضايش حتم است، دنيا و عقبي نسبت به او حاضر، و عالم واحدي است، او ترس فوت ندارد، و فصل، و چون قضايي مي

له اصالح كه فساد يك روز را وسي -بلكه واقع هم شده -كند، پس ممكن استبهمين جهت در هيچ امري عجله نمي
كند كه وضع آن يك عمري، و يا محروميت فردي را وسيله رستگاري امتي قرار دهد، آن وقت جاهل تنگ نظر خيال مي

انند از او توشود، و كساني ميكند خدا مغلوب هم ميفرد خدا را به ستوه آورده، و خدا نتوانسته آن را اصالح كند، و يا فكر مي
 .(راننداست كه ميپيشي بگيرند، )و چه بد حكمي 

 بيند، سراپاي سلسلهدانند كه خداي سبحان همانطور كه يك قطعه زمان را مينمي

__________________________________________________ 

 "3سوره انفال آيه  "تا حق را محقق، و باطل را نابود كند.(1)



 199سوره طه آيه (2)

ما گذشته، كه نصرت تنها نصيب آنان خواهد بود، جند ما سرانجام غالب خواهند كلمه ما از پيش به نفع بندگان مرسل (3)
 "130سوره صافات آيه  "شد.

 "91سوره يوسف آيه  "دانند.و خدا بر كار خويش غالب است، و ليكن بيشتر مردم نمي(4)

 933، ص: 9ترجمه الميزان، ج

كند، هيچ كاري او را از كند، بر تمامي خلق نيز حكم ميحكم ميبيند، و همانطور كه بر يك فرد از خلق خود زمان را هم مي
كند، خدايي است علي و عظيم، همو است كه به پيامبرش اش نميدارد و حفظ زمين و آسمان خستهكارهايي ديگر باز نمي

 .«1» "مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ، وَ بِئْسَ الْمِهادُ ال يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْباِلدِ، مَتاٌَ قَلِيلٌ ثُمَّ "فرمايد:مي

 281غلبه معنويات غير غلبه جسمانيات است[ ... ص : ]

دوم اينكه غلبه معنويات غير غلبه جسمانيات است، چون غلبه جسمانيات اين است كه مسلط بر افعال شود، و آن را منقاد و 
ر را سلب نموده، كره و اجبار را گسترش دهد، همانطور كه عادت مطيع قاهر و غالب سازد به اين معنا كه حريت اختيا

كنند، و در بقيه به دلخواه خود كشند، جمعي را اسير مياي را ميسالطين مستبد و غالب همين است، كه بعد از غلبه عده
و كره دوام ندارد، )در مثل دارند از سوي ديگر تجربه و حكم و برهان هم داللت دارد بر اينكه فشار تحكم و زورگويي روا مي

توان نشست(، و سلطه اجانب هيچوقت بر امتهاي زنده استقرار دائمي توان تكيه داد اما روي نيزه نميگويند به نيزه ميمي
 .نيافته، بلكه در گرو چند روزي اندك است

م آورد، و معلومؤمن به آن بار مي شود تا در آن منزل گيرد، و افرادي معتقد وبه خالف غلبه معنويات كه دلهايي يافت مي
اي هست، و نه چون احكام آن حصني است، وقتي ايمان به يكي از امور معنوي در دل است كه نه ما فوق ايمان تام درجه

اي از زمان نگذارند ظهور كند، باآلخره روزي خودنمايي خواهد كرد، و دهري طوالني شود، هر چند كه روزي و برههپيدا مي
هاي بزرگ و جوامع زنده امروز كمال اعتنا را به مساله تبليغ بينيم دولتخواهد كرد، و بهمين جهت است كه ميحكومت 

دانند كه سالح معنوي شديدتر از دهند، چون ميدارند، بيش از آن مقداري كه به ارتش و سالحهاي جنگي اعتنا به خرج مي
 .سالح ارتش است

ماتي است كه مردم در شؤون اجتماعي خود به آن اعتقاد دارند، و امور موهوم هم از حد تازه اين در معنويات صوري و موهو
كند )و از نهاد خود كند، حال ببين غلبه و دوام معنويات حقيقي كه خداي سبحان بدان دعوت ميخيال و وهم تجاوز نمي

 .دار استگيرد( چقدر است و چقدر ريشهبشر سرچشمه مي

 فَما "حق است چيزي جز باطل و ضاللت در مقابلش قرار ندارد، هم چنان كه قرآن كريم فرموده:پس حق از اين جهت كه 
 و معلوم است كه باطل تاب« 9» "ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ

__________________________________________________ 

دگيشان متاعي اندك است، و سرانجام جايگاهشان در آتش زدوبندي كه كفار در بالد دارند تو را فريب ندهد، كه زن(1)
 "123سوره آل عمران آيه  "است، كه بد جايگاهي است.

 "00سوره يونس آيه  "بعد از حق چه هست بجز ضاللت.(2)

 931، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .مقاومت در برابر حق را ندارد، پس همواره غلبه با حجت حق است بر باطل



اش اين وضع حق است، از همين جهت كه حق است، و اما وضع حق از حيث تاثير و رساندن بشر به هدف، نيز غلبه
شكست ناپذير است، نه تخلف دارد و نه اختالف، چون اگر مؤمن به حق بر دشمن حق غلبه كند، و در همين ظاهر زندگي 

تي كند حجور، و اگر دشمن حق بر او غلبه كند، باز هم ضرر نميدنيا بر او چيره گردد كه معلوم است هم پيروز است و هم ما
اش اين است كه طبق اجبار و اضطرار عمل كند، و همين عمل باز مطابق رضاي خداي اگر او را مجبور به كاري كند وظيفه

شد مرگش مرگ نيست، بلكه حياتي است و حتي اگر او را بك« 1» "إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً "تعالي است، هم چنان كه فرمود:
 .«9» "وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ ال تَشْعُرُونَ "طيب، هم چنان كه فرمود:

 283مؤمن در هر حال منصور و غير مغلوب است و حق در دنيا هم در ظاهر و هم در باطن غالب است[ ... ص : ]

پس مؤمن در هر حال و هميشه منصور و غير مغلوب است، حال يا هم در ظاهر و هم در باطن، و يا تنها در باطن هم چنان 
 .«0» "قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَي الْحُسْنَيَيْنِ "كه فرمود:

اطن آن، اما در ظاهر براي اينكه عالم خلقت شود كه حق در دنيا غالب است، هم در ظاهر دنيا و هم در باز اينجا روشن مي
كند، و به زودي بشر را به هدف نهايي همانطور كه توجه فرموديد نوَ انساني را تكوينا به سوي حق و سعادت هدايت مي

دانست  ددوام است كه نبايد بدان اعتنا كرد، و بايبينيم، تاخت و تازهايي بياي كه به ظاهر از باطل ميرساند، آري غلبهمي
ايست براي ظهور حق، رشته زمان هم كه به آخر نرسيده و روزگار هنوز تمام نشده و كه تاخت و تاز باطل همواره مقدمه
خورد، و اما اينكه گفتيم در باطن هم غالب است، براي اينكه حجت و دليل قاطع هميشه نظام هستي هم هرگز شكست نمي

 .با حق است و باطل هيچ دليلي ندارد

اشد، اي چون ثبات و بقا و حسن باما اينكه گفتيم: قول و فعل حق عبارت است از قول و فعلي كه متصف به صفات جميلهو 
و قول و فعل باطل آن است كه متصف به صفات ناپسند چون تزلزل و زوال و قبح و بدي باشد، وجهش همان است كه در 

 :و آيه شريفه« 3» "ءٍذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْ "شريفه:هاي گذشته به آن اشاره كرديم، و گفتيم از آيه بحث

__________________________________________________ 

 93سوره آل عمران آيه (1)

 "143قره آيه سوره ب "كنيد.شوند مگوييد مردگانند بلكه زندگانند و ليكن درك نميبه كساني كه در راه خدا كشته مي(2)

 "43سوره توبه، آيه  "كنيد.به كفار بگو: مگر جز اين است كه يكي از دو افتخار راي براي ما آرزو مي(3)

 [...] 39سوره مؤمن آيه (4)

 939، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .«1» "ءٍ خَلَقَهُالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ "

شود كه سيئات و بديها استفاده مي« 9» "وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ،  "و آيه شريفه:
ها، باشند، زيرا هستي مستند به خداي فاطر و مفيض وجود است، نه نيستيهايي هستند كه مستند به خدا نمياعدام و بطالن

وجودي هستند، و به همين جهت است كه فعل و به خالف حسنات كه چون به حكم آيات مذكوره مستند به خدايند، امور 
قول حسن منشا هر جمال و منبع هر خير و سعادت از قبيل ثبات و بقا و بركت و نفع است، و بر عكس قول و فعل بد منشا 

 .هر زشتي و منبع هر بدبختي است

وْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً، وَ مِمَّا يُوقِدُونَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً، فَسالَتْ أَ "فرمايد:و خداي تعالي در همين باره مي



 النَّاسَ عُا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ، أَوْ مَتاٍَ، زَبَدٌ مِثْلُهُ، كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ، فَأَمَّ
 .«0» "فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

 282اقوال و افعال نيك )حسنات( منطبق بر حكم عقل هستند[ ... ص : ]

يكي ديگر از احكام اعمال اين است كه حسنات چه اقوال و چه افعال مطابق حكم عقل است، به خالف سيئات كه چه 
يم كه خداي سبحان اساس تمامي آنچه را كه براي بشر بيان كرده اقوالش و چه افعالش بر خالف عقلند، و در سابق هم گفت

 .دهدعقل قرار داده، )البته منظور ما از عقل همان نيرويي است كه بوسيله آن انسان حق را از باطل و خوب را از بد تميز مي

سازد ي آن را مختل ميو بهمين جهت است كه مردم را به پيروي از عقل سفارش نموده، و از چيزي كه سالمت و حكمران
نهي فرموده، مانند شراب، و قمار، و لهو و غش، و غرر در معامالت، و نيز از دروغ، و افترا، و بهتان و خيانت، و ترور، و هر 

سازد نهي فرموده، چون همه اين كارها عقل انسان را در مرحله عمل دچار عملي كه سالمت عقل در حكمراني را مختل مي
دانيم كه اساس حيات بشر در همه شؤون فردي و اجتماعيش بر سالمت ادراك و صحت فكر اين را هم مي كند، وخبط مي

 .و انديشه است

__________________________________________________ 

 43سوره طه آيه (1)

 .استآنچه از خير و خوبي به تو برسد از خداست: و آنچه از شر و بدي به تو برسد از خود تو (2)

 "33سوره انعام آيه  "

ه خيزد، در حالي كگيرند، و سيل برميآورد، بيابانها هر كدام بقدر خود زير آب روان قرار ميخدا از آسمان آبي را فرود مي(3)
جوشانيد و يا براي درست كردن زيور آالت ذوب كشد، و همچنين از هر چيزي كه با آتش ميكفي بلند به دوش خود مي

ن زند، كه كف با خشك شدن از بيشود، خداوند اينچنين براي حق و باطل مثل ميكفي مثل كف سيل پيدا ميكنيد، مي
 "12سوره رعد آيه  "ماند.رساند در زمين باقي ميرود، و اما آب كه به مردم سود ميمي

 930، ص: 9ترجمه الميزان، ج

آن مفاسدي كه فسادش براي همه جوامع مسلم است، و كسي و شما خواننده عزيز اگر مفاسد اجتماعيه و فرديه را، حتي 
منكر آن نيست، مورد تجزيه و تحليل قرار دهي، خواهي ديد كه اساس آن مفاسد اعمالي است كه باعث از كار افتادن عقل 

ت حكوم در حكومت و هدايت است، و بقيه مفاسد هم هر قدر كه زياد باشد، و هر قدر بزرگ باشد، باز اساسش همين بطالن
 .عقل است، كه جاي توضيحش محل ديگري است، كه ان شاء اللَّه تعالي خواهد آمد

 283بحث روايتي ])در ذيل آيات گذشته([ ... ص : 

در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت من پشت سر رسول خدا ص سوار شده بودم، فرمود: 
برايت مقدر كرده راضي باش هر چند كه مخالف خواسته و آرزويت باشد، براي اينكه مقدرات اي ابن عباس از خدا به آنچه 

ام تو از پيش در كتاب خدا ثبت شده، عرضه داشتم: يا رسول اللَّه اين در كجاي قرآن است، با اينكه من قرآن را خوانده
ئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَ عَسي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وَ اللَّهُ وَ عَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْ "فرمود: آيه: ()چنين چيزي بياد ندارم؟

 .«1» "يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ



اي هست به اينكه تقدير تنها اختصاص به تكوين و مقدرات زندگي ندارد، بلكه شامل مؤلف: در اين روايت اشعار و اشاره
اينكه  شود و اما، )چون آيه شريفه راجع به تشريع است( چيزي كه هست به اختالف اعتبارات مختلف ميشودتشريع هم مي

كلمه: عسي )اميد است( در خصوص اين آيه به معناي )واجب بودن( استعمال شده باشد، آيه شريفه داللتي بر آن ندارد، و ما 
به همان معناي لغويش در قرآن بكار رفته، كه همان اظهار اميد  ايم كه اين كلمه در مورد خداي تعالي همدر سابق هم گفته

اند: در قرآن همه چيز مصداق )عسي( است، چون عسي در قرآن و از ها اعتنا كرد كه گفتهباشد، پس نبايد به گفته بعضي
آن با يزي كه در قراند هر چتر مطلبي است كه از بعضي مفسرين نقل شده كه گفتهناحيه خدا واجب است، و از اين عجيب

و يكي هم « 9» "عَسي رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ "كلمه )عسي( بيان شده واجب است، مگر دو جا يكي در مساله تحريم كه فرموده:
 .«0» "عَسي رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ "در سرگذشت بني اسرائيل كه فرموده:

 روايت كرده كه گفت: رسول خدا و نيز در الدر المنثور است كه ابن جرير از طريق سدي

__________________________________________________ 

 "933ص  1الدر المنثور ج (1)

 4سوره تحريم آيه (2)

 3سوره اسرا آيه (3)

 933، ص: 9ترجمه الميزان، ج

و  عبد اللَّه بن جحش اسدي اي فرستاد، و در آن قشون هفت نفر يك فرمانده داشتند، كه فرمانده آنانص قشوني به ناحيه
بقيه نفرات عمار ياسر بود، و ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، و سعد بن ابي وقاص، و عتبة بن صفوان سلمي، هم پيمان بني 
نوفل، و سهل بن بيضا، و عامر بن فهيرة، و واقد بن عبد اللَّه يربوعي، هم پيمان عمر بن خطاب، و رسول خدا ص فرماني 

رمانده آنان، و دستور داد آن را نخواند تا به ملل برسد، و در آنجا پياده شود همين كه عبد اللَّه و نفراتش به آن نوشت براي ف
بيابان رسيدند، نامه را گشود، ديد نوشته حركت كن تا برسي به بيابان نخله عبد اللَّه به يارانش گفت: هر كس خريدار مرگ 

كنم، و به پيروي از دستور رسول خدا حركت خواهم كرد، اين ن وصيت خود را مياست راه بيفتد، و وصيت خود را بكند م
بگفت و حركت كرد، و از نفراتش سعد بن ابي وقاص و عتبة بن غزوان )ظاهرا صفوان باشد( كه شتري از شتران خود را گم 

ن د به حكم بن كيسان و عبد اللَّه برفت، تا رسيكرده و به دنبال آن رفته بودند جاي ماندند، و ابن جحش هم چنان پيش مي
مغيرة بن عثمان، و عمر و حضرمي، عبد اللَّه با اين چند نفر جنگ كرد، تا در آخر حكم بن كيسان و عبد اللَّه بن مغيرة بن 

عثمان اسير شدند، و عمر و حضرمي كشته شد، كه واقد بن عبد اللَّه او را كشت، و اين اولين غنيمتي بود كه به دست 
حاب محمد ص افتاد، همين كه وارد مدينه شدند، و اسرا و اموال را همراه آوردند مشركين اعتراض كردند كه محمد ادعا اص
 .شكندشود كه حرمت ماه حرام را ميكند كه پيرو فرمان خداست آن وقت خود اولين كس ميمي

درست است ما  "الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ يَسْئَلُونَكَ عَنِ "به دنبال اين واقعه بود كه اين آيه شريفه نازل شد
گوئيم اين عمل حالل نيست، اما شما مشركين بزرگتر از قتل در ماه حرام را مرتكب شديد آن زمان كه كفر ورزيديد، هم مي

زد خدا از قتال در ماه حرام بزرگتر است، و ن (و محمد را از آمدن به مكه جلوگير شديد، و فتنه )كه همان شرك به خدا باشد
 .«1» "وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَ كُفْرٌ بِهِ "باز بهمين جهت فرمود:

مؤلف: روايات در اين معنا و قريب به اين معنا از طرق اهل سنت بسيار است، و نيز در مجمع البيان اين معنا روايت شده، و 
 «9»نامبرده هشت نفر بودند، كه نهمي آنان اميرشان بود. در بعضي روايات آمده كه قشون 

و باز در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن جرير و ابن ابي حاتم و بيهقي از طريق يزيد بن رومان از عروه روايت 



 اند كه گفت: رسول خدا ص عبد اللَّه بن جحشكرده

__________________________________________________ 
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را به نخله فرستاد، و به او فرمود: آنجا بمان تا از اخبار قريش چيزي كسب نموده براي ما بياوري، و دستور جنگ به او نداده 
نداختنش فرماني برايش نوشته بود، آن گاه فرمود تو و نفراتت بود، چون اين جريان در ماه حرام اتفاق افتاد، و قبل از براه ا

حركت كنيد، و بعد از دو روز راهپيمايي فرمان را باز كن، و بخوان هر چه دستورات داده بودم عمل كن، و زنهار هيچيك از 
، ديد در آن نوشته شده به راه نفراتت را در آمدن با خودت مجبور مساز عبد اللَّه بعد از دو روز راهپيمايي فرمان را باز كرد

آوري در دسترس ما قرار دهي، بعد از خواندن خود ادامه بده تا به نخله برسي، و از آنجا اخبار قريش را آنچه بدست مي
فرمان به نفرات خود گفت: من مطيع فرمان رسول خدايم، از شما هم هر كس ميل به شهادت دارد، با من به راه بيفتد كه 

دهم، و هر كس از آمدن كراهت دارد برگردد، چون رسول خدا ص مرا از اينكه شما را سول خدا راهم را ادامه ميمن به امر ر
مجبور سازم نهي كرده، نفراتش همه با او رفتند تا به نجران رسيدند، در نجران سعد بن ابي وقاص و عتبة بن غزوان شتري 

نتيجه از عبد اللَّه جدا گشتند. عبد اللَّه با بقيه نفراتش به راه خود ادامه  را كه داشتند گم كردند، و به تعقيبش رفتند، و در
دادند، تا به نخله رسيدند، در نخله بودند كه سر و كله عمرو بن حضرمي، و حكم بن كيسان، و عثمان و مغيرة بن عبد اللَّه، 

ا شد، مسلمانان همين كه آنها را ديدند، واقد بن عبد بردند پيدبا اموالي كه با خود داشتند و از طايف چرم و روغن به مكه مي
اللَّه كه سر خود را تراشيده بود به ايشان نزديك شد، و ايشان مردي سر تراشيده ديدند عمار گفت: او با شما كاري ندارد، آن 

ايد، تهحرام كشگاه اصحاب رسول خدا ص با يكديگر مشورت كردند كه چه كنيم؟ يكي گفت: اگر اينها را بكشيد در ماه 
چون اين جريان در روز آخر جمادي واقع شده بود، و اگر رهايشان كنيد ديگر دست به آنها پيدا نخواهيد كرد، چون همين 

شوند، و مكه هم جاي كشتن كسي نيست، و سرانجام نتيجه مشورتشان اين شد كه ايشان را شب وارد مكة الحرام مي
ي با يك تير عمرو بن حضرمي را كشت، و عثمان بن عبد اللَّه و حكم بن كيسان هم بكشند، پس واقد بن عبد اللَّه تميم

اسير شدند، و مغيره هم فرار كرد، و دست مسلمانان به او نرسيد، شتران و اموال را حركت دادند، تا به مدينه نزد رسول خدا 
حرام جنگ كنيد، پس رسول خدا ص آن دو  ص آوردند، حضرت فرمود: به خدا سوگند من به شما دستور نداده بودم در ماه

اسير و اموالشان را توقيف كرد، و در آنها تصرفي نكرد وقتي اين سخن را از رسول خدا ص شنيدند، سخت پريشان شده 
 .كردنداند، مسلمانان هم به اين عمل توبيخشان ميپنداشتند كه هالك گشته

: محمد خون حرام را ريخت، و اموالي را به غارت برد، و اسيراني و اما قريش وقتي از عمل مسلمانان خبردار شد گفتند
 933، ص: 9گرفت، و حرمت ماه حرام را هتك كرد، )و از اين قبيل ترجمه الميزان، ج

د، رسول ازل ش، همين كه اين آيه ن"يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ ... "ها سر دادند( تا آنكه اين آيه نازل شدبدگويي
خدا ص اموال را تصرف كرد، و از دو اسير هم فديه گرفت، مسلمانان گفتند: يا رسول اللَّه آيا طمع داري كه ما هم جنگ 

 "لَّهِرَحْمَتَ الإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أُولئِكَ يَرْجُونَ  "كنيم؟ در پاسخ آنان اين آيه نازل شد

 «9»و اين جمعيت هشت نفر بودند، كه نهمي آنان عبد اللَّه بن جحش امير ايشان بود.  «1»

در باره داستان اصحاب عبد اللَّه بن جحش نازل شده،  "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا ... "مؤلف: در اينكه آيه شريفه:
يه داللت دارد بر اينكه اگر كسي عملي را قربة الي اللَّه انجام دهد، و در عمل خطا كند، روايات ديگري نيز هست، و اين آ



معذور است، و خالصه هيچ گناهي در صورت خطا گناه نيست و نيز داللت دارد بر اينكه مغفرت به غير مورد گناه هم تعلق 
 .گيردمي

ين كند، مؤمنپرسش آنان را نقل مي "يسئلونك "كه جملهاي هم به اين معنا هست كه سائليني و در اين روايات اشاره
دادند، روايت ابن عباس هم كه در بحث روايتي سابق گذشت اين اند، نه مشركين كه كار مؤمنين را مورد طعنه قرار ميبوده

رسول خدا ص  هيچ مردمي را بهتر از اصحاب رسول خدا ص نديدم، چون تا :كند، چون در آن روايت داشتمعنا را تاييد مي
 "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ "زنده بود بيش از سيزده سؤال از او نكردند كه همه آنها در قرآن است، و آن عبارت است از

ون )تا آخر حديث(، باز مؤيد اين معنا اين است كه خطاب در آيه به مؤمنين است، چ "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ "و
 .(... كنند، تا شما را از دينتان برگردانندفرمايد: )و ال يزال با شما قتال ميمي

__________________________________________________ 
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 287[ ... ص : 221تا  234(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

الْعَفْوَ نَ قُلِ عِهِما وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْ
( فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ 912كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ )

 (993حِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِ

 287ترجمه آيات ... ص : 

پرسند بگو در آن دو گناهي است بزرگ و منافعي است براي مردم اما اثر سوء آن دو در دلها از تو حكم شراب و قمار را مي
چه تعداد انفاق كنند؟ بگو حد متوسط را خدا اينچنين آيات را برايتان  پرسندبيش از منافع صوري آنها است و نيز از تو مي

 .(912كند تا شايد تفكر كنيد )بيان مي

پرسند بگو اصالح امور آنان بهتر است از رها كردن هم در باره دنيا تفكر كنيد و هم در باره آخرت و از تو مساله ايتام را مي
بطرف شما آيد و اگر با آنان اختالف كنيد برادران شمايند و خدا مفسد شما را از آنان از ترس اينكه مبادا از مال آنان 

 (220)انداخت خواست شما را به مشقت ميشناسد و اگر خدا ميمصلحتان مي
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 288بيان آيات ... ص : 

 288معناي خمر و ميسر و ذكر چگونگي بازي ميسر[ ... ص : ]



 "... كَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِيَسْئَلُونَ

شود به معناي هر مايع مست كننده است، مايعي كه اصال به اين منظور درستش كلمه )خمر( بطوري كه از لغت استفاده مي
كنند، و اصل در معنايش ستر )پوشيدن( است، و اگر مسكر را خمر و پوشاننده خواندند، بدين جهت است كه عقل را مي
پوشانند از گذارد ميان خوب و بد و خير و شر را تميز دهد، روپوش را هم كه زنان با آن سر خود را ميند، و نميپوشامي

گويند )اخمرت گويند )خمرت االناء( يعني من روي ظرف را پوشاندم، و نيز اگر ميگويند، و نيز ميهمين جهت خمار مي
اند، به اين جهت است كه قبال ل خمير كردم، و اگر مايه را خمير گفتهمعنايش اين است كه من مايه خمير را داخ (العجين

 .پوشانندشود، و رويش را ميخمير مي

شده چون غير اين چند قسم مسكري و خمر به معناي مسكر در عرب تنها در شراب انگور و خرما و جو استعمال مي
كه هم از جهت نوَ بسيار شد، و هم از حيث درجه سكرش شناختند و بعدها مردم به تدريج اقسام آن را زياد كردند نمي

 .انواَ مختلفي پيدا كرد، و به هر حال همه انواعش خمر است

گويند، و اصل در معنايش سهولت و آساني است، و و كلمه )ميسر( در لغت به معناي قمار است، و مقامر )قمارباز( را ياسر مي
آورد، مناسبت است كه قمارباز بدون رنج و تعب و به آساني مال ديگران را به چنگ مياگر قمارباز را آسان خواندند به اين 

شود، و بدون اينكه كسبي كند، يا بيلي بزند، و عرقي بريزد البته ميسر در عرب بيشتر در يك نوَ خاصي از قمار استعمال مي
 .گويندآن عبارت است از انداختن چوبه تير كه از الم و اقالمش هم مي

د، آن كردنكردند، و آن را بيست و هشت قسمت ميخريدند و نحر ميو اما چگونگي اين بازي اينطور بوده كه شتري را مي
گاه ده چوبه تير كه يكي نامش فذ، و دوم توأم، و سوم رقيب و چهارم حلس، و پنجم نافس، و ششم مسبل، و هفتم معلي، و 

دانستند كه از اين بيست و هشت سهم يك جزء دادند، و همه ميشت قرار ميهشتم منيح، و نهم سنيح، و دهم رغد، نام دا
سهم فذ است، و دو جزء سهم توأم، و سه جزء سهم رقيب، و چهار جزء سهم حلس و پنج قسمت سهم نافس، و شش سهم 

 آن گاه به شكل از آن مسبل، و هفت قسمت كه از همه بيشتر است از آن معلي است، و هشتم و نهم و دهم سهم نداشتند،
شد، يك سهم از بيست و هشت سهم آوردند، اگر فذ بيرون ميبردند، و يكي از آن ده تير را بيرون ميآزمايي دست ميبخت

 را به كسي كه 

 932، ص: 9ترجمه الميزان، ج

و  چوبه منيح و سفيح شد دو سهم، و همچنين و اگر يكي از سهدادند و اگر توأم بيرون ميفذ را به نامش بيرون آوردند مي
شد، با اينكه صاحبان اين سه سهم در دادن پول شتر شركت آمد، چيزي از آن سهام عايدش نميرغد به نام كسي در مي

شد، و در تعيين اينكه چه كسي صاحب فذ، و چه كسي صاحب توأم و يا داشتند و اين عمل هميشه ميان ده نفر انجام مي
 .كردندعه تعيين ميآن هشت چوبه ديگر باشد با قر

 284و بيان مضرات جسماني و اخالقي ميگساري[ ... ص :  "اثم "معناي]

كلمه )كبير( با ثاي سه نقطه يعني كثير نيز قرائت شده، و كلمه )اثم( از نظر معنا نزديك است به  "قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ "
 شود كه باعث كنديانسان، يا هر چيز ديگر يا در عقل پيدا مي كلمه )ذنب(، و نظاير آن، و آن عبارت است از حالتي كه در

ا هاي ديگري رگردد، پس اثم آن گناهي است كه به دنبال خود شقاوت و محروميت از نعمتانسان از رسيدن به خيرات مي
و بدين جهت آن را سازد، و دو گناه مورد بحث از همين گناهان است آورد، و سعادت زندگي را در جهات ديگري تباه ميمي

 .اثم خوانده



گساري مضراتي گوناگون دارد، يكي مضرات طبيعي، و يكي اخالقي، و يكي مضرات عقلي، اما ضررهاي طبيعي و اما مي
هايي است كه در معده، و روده، و كبد، و شش، و سلسله اعصاب و شرايين، و قلب، و آثار سوء و جسمي اين عمل اختالل

آورد كه پزشكان حاذق قديم و جديد تاليفات بسياري نوشته و ايي و چشايي و غير آن پديد ميحواس ظاهري، چون بين
دهد كه از اين سم مهلك ناشي اند، كه از كثرت مبتاليان به انواَ مرضهاي مهلكي خبر ميآمارهاي عجيبي ارائه داده

 .شودمي

فتيم در درون انسان دارد و عالوه بر اينكه خلقت ظاهري و اما مضرات اخالقي شراب اين است كه عالوه بر آثار سويي كه گ
ي و رساند، و مرتكب هر جنايتدارد، و نيز به ديگران ضرر ميكند، انسان را به ناسزاگويي وا ميقواره ميانسان را زشت و بي

د، تمامي قوانين و كنسازد، به نواميس خود و ديگران هتك و تجاوز ميشود، اسرار خود و ديگران را فاش ميقتلي مي
كند، و مخصوصا ناموس عفت نسبت به مقدسات انساني را كه اساس سعادت زندگي انسانها است باطل و لگدمال مي

كند، هيچ گويد و چه ميداند چه ميدهد، آري كسي كه مست شده و نمياعراض و نفوس و اموال را مورد تجاوز قرار مي
شود ندارد، و كمتر جنايتي است كه در اين دنياي ماالمال از جنايات ديده شود و جلوگيري كه از افسار گسيختگي مانعش 

 .شراب در آن دخالت نداشته باشد، بلكه مستقيم و يا حد اقل غير مستقيم در آن دخالت دارد

ري و اما ضررهاي عقليش اين است كه عقل را زايل و تصرفات عقل را نامنظم و مجراي ادراك را در حال مستي و خما
 923، ص: 9دهد، و اين قابل انكار نيست و بدترين گناه و فساد ترجمه الميزان، جتغيير مي

شود و شريعت اسالم همانطور كه قبال هم گفته شد اساس احكام خود هم همين است، چون بقيه فسادها از اينجا شروَ مي
فظ كند، )و بلكه رشد هم بدهد(، و اگر از شراب، و را تحفظ بر عقل قرار داده، خواسته است با روش عملي، عقل مردم را ح

قمار، و تقلب، و دروغ، و امثال اين گناهان نهي كرده، باز براي اين است كه اينگونه اعمال ويرانگر عقلند و بدترين عملي 
 .سازد در ميان اعمال شرب خمر، و در ميان اقوال دروغ و زور استكه حكومت عقل را باطل مي

هايي است كه مستي و دروغ را سازد، و در رأس آن سياستيعني اعمالي كه حكومت عقل را باطل مي پس اين اعمال
ر از ديگري تكند، و بنيان سعادت او را منهدم ساخته، آثاري هر يك تلخكند، اعمالي است كه انسانيت را تهديد ميترويج مي

ن شوند، آنجا كه كار به هالكت برسد، آثار ايتر مير بنوشند تشنهماند كه هر چه بيشتآورد، آري شراب آب شور را ميببار مي
ا بلكه نوشد تاي ديگر ميتر است، چون مبتالي به شراب جرعهتر، و بر دوش انسانها سنگينآب آتشين هم روز به روز تلخ

 .كندشايد خستگيش بر طرف شود، ولي تالشي بيهوده مي

حجه بيضا و شريعت غرا بس است، كه زير بناي احكام خود را عقل قرار داده، و از و اين فخر براي دين مبين اسالم اين م
 .پيروي هواي نفس كه دشمن عقل است نهي فرموده

 .هاي ما پيرامون شرب خمر بيش از اينها است ان شاء اللَّه تتمه آن در سوره مائده از نظر خواننده خواهد گذشتو گفتني

 241ارع مقدس اسالم[ ... ص : تحريم تدريجي ميگساري توسط ش]

و از آنجايي كه مردم به قريحه حيوانيت كه دارند همواره متمايل به لذائذ شهوت هستند، و اين تمايل اعمال شهواني را 
سازد تا حق و حقيقت را، و قهرا مردم به ارتكاب آنها عادت نموده تركش برايشان دشوار بيشتر در بين آنان شايع مي

د كه ترك آن مقتضاي سعادت انساني باشد، بدين جهت خداي سبحان مبارزه با اينگونه عادتها را تدريجا در شود، هر چنمي
 :بين مردم آغاز كرد، و با رفق و مدارا تكليفشان فرمود

گساري بود، كه شارَ اسالم به تدريج تحريم آن را شروَ كرد، و اين يكي از اين عادات زشت و شايع در بين مردم مي



 .خوردبينيم چهار بار نازل شده كامال به چشم ميب با تدبر در آيات مربوط به اين تحريم كه ميمطل

و اين آيه در مكه نازل « 1» "قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ، وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ "بار اول فرموده:
 بطور كلي هر عملي را مصداق اثم باشد تحريم كرده،شده، و 
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 .رب خمر هم مصداق اثم است، و اينكه در آن اثمي كبير استو ديگر نفرموده كه ش

و احتماال اين همان جهت است كه گفتيم خواسته است رعايت سهولت و ارفاق را كرده باشد، چون سكوت از اينكه شراب 
تَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَ "هم اثم است خود نوعي اغماض است، هم چنان كه آيه شريفه:

نيز اشاره به اين اغماض دارد، )چون شراب را در مقابل رزق نيكو قرار داده(، و گويا مردم با اينكه صراحتا « 1» "حَسَناً
در مدينه « 9» "كاريال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُ "بفرمايد شراب حرمتي بزرگ دارد، دست بردار نبودند، تا آنكه آيه شريفه:

 .گساري در بهترين حاالت انسان و در بهترين اماكن يعني نماز در مسجد نهي كردهنازل شد، و تنها از مي

پذيرد كه اين آيه بعد از آيه بقره، و دو آيه مائده كه بطور مطلق از و اعتبار عقلي خود ما و نيز سياق آيه شريفه نمي
گساري، دوباره نسبت به بعضي از موارد آن باشد، و معنا ندارد كه بعد از نهي از مطلق مي كنند نازل شدهگساري نهي ميمي

اين  شود منافات دارد، چون تدريج عبارت ازنهي كنند، عالوه بر اينكه اين كار با تدريجي كه گفتيم از اين آيات استفاده مي
د، ر از آن بپردازند نه اينكه اول تكليف دشوار را بيان كننتتر و سختاست كه اول تكليف آسان را بيان كنند بعدا به سخت

 .بعدا آسانتر آن را بگويند

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ  "و سپس آيه سوره بقره كه مورد بحث ما است نازل شد، و فرمود:
و اين آيه بعد از آيه سوره نسا نازل شد، به بياني كه گذشت، و داللت بر تحريم هم  "رُ مِنْ نَفْعِهِمامَنافِعُ لِلنَّاسِ، وَ إِثْمُهُما أَكْبَ

كه هر  كندكند بر اينكه شرب خمر اثم است، و در سوره اعراف بطور صريح بيان ميدارد، براي اينكه در اينجا تصريح مي
 .چه مصداق اثم باشد خدا از آن نهي كرده

 243اند آيه سوره بقره صريح در حرمت شراب نيست.[ ... ص : از مفسرين كه گفته رد سخن بعضي]

قُلْ  "اند: آيه سوره بقره صريح در حرمت نيست، چون تنها داردشود كه گفتهاز اينجا فساد گفتار بعضي از مفسرين روشن مي
يعني ضرر هست، و در جاي ديگر بطور كلي هر چيز ، و اين بيش از اين داللت ندارد كه در شراب اثم "فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ

شود يا نه؟ مضري تحريم شده، ولي آيا خصوص چيزهايي را كه مضر از جهتي و مفيد از جهت ديگر است نيز شامل مي
 جاي اجتهاد است، و بهمين جهت صحابه در آن اجتهاد كرده، بعضي بطور كلي آن را ترك
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اب اند كه چه مانعي دارد، ما شرورزيدند، و گويا پيش خود فكر كردهاند، و بعضي ديگر هم چنان بر نوشيدنش اصرار ميكرده
را طوري بنوشيم كه هم از منافعش برخوردار شويم، و هم ضررش بما نرسد، و همين اشتباه باعث و زمينه شد براي اينكه 

تا آنجا كه  -إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ "تحريم قطعي آن نازل شود، و بفرمايد:
و وجه فساد اين تفسير آن است كه اوال مفسر نامبرده كلمه )اثم( را به معناي مطلق « 1» "فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ -فرمايدمي

شود بر معناي ضرر نيست، و صرف اينكه در آيه شريفه در مقابل نفع قرار گرفته، دليل نمي ضرر گرفته، در حالي كه اثم به
فْتَري إِثْماً وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ ا "اينكه به معناي ضرر باشد، كه مقابل نفع است، و اگر به اين معنا باشد مفسر نامبرده آيه

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ  "و آيه:« 3» "أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ "و آيه:« 0» "لْبُهُفَإِنَّهُ آثِمٌ قَ ":و آيه« 9» "عَظِيماً
 "وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلي نَفْسِهِ "و آيه:« 4» "الْإِثْمِ

 .گيرد؟در آنها به معناي ضرر ميكند، و چگونه كلمه اثم را و آياتي ديگر را چگونه معنا مي «6»

و ثانيا در آيه شريفه حكم شراب را به ضرر تعليل نكرده، و بر فرض كه تسليم شويم اينطور تعليل كرده: كه ضرر شراب و 
قمار از نفعش بيشتر است، ديگر معنا ندارد عبارت به اين صراحت را به اجتهاد ارجاَ دهد، و در حقيقت اين عمل، اجتهاد در 

 .بل نص استمقا

و ثالثا گيرم كه آيه شريفه به خودي خود قاصر باشد از اينكه داللت بر حرمت كند، ليكن در داللت كردنش بر اثم صراحت 
دارد، و با در نظر داشتن اينكه در مدينه نازل شده، و آيه سوره اعراف كه اثم را تحريم كرده قبل از آن نازل شده بوده، با اين 

 .تواند در آيه مورد بحث كه در مدينه نازل شده اجتهاد كندره اعراف را در مكه شنيده، ديگر چگونه ميحال كسي كه آيه سو

از اينهم كه بگذريم آيه سوره اعراف داللت بر حرمت مطلق اثم دارد، و آيه مورد بحث شراب و قمار را اثم كبير يعني فرد 
 اند، چون قرآن كريمدو از مصاديق كامل و تام اثم تحريم شدهكند در اينكه اين اعالي اثم خوانده ديگر كسي شك نمي

 قتل، و كتمان شهادت، و افترا، و
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غيره را نيز اثم خوانده، و هيچ يك را اثم كبير نخوانده به جز شراب، و قمار، و به جز شرك كه آن را اثم عظيم ناميده و 
 .«1» "وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَري إِثْماً عَظِيماً "فرموده:

 .در اينكه آيه مورد بحث داللت بر تحريم داردو سخن كوتاه اينكه: هيچ شكي نيست 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  "آن گاه دو آيه سوره مائده نازل شد، و فرمود:
كْرِ ما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِالشَّيْطانِ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ
 .«9» "اللَّهِ وَ عَنِ الصَّالةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

ا گساري دست بردار نبودند، و به كلي آن رقره هنوز از ميآيد كه مسلمانان بعد از شنيدن آيه سوره باز ذيل اين دو آيه بر مي



 .داريد يا خير؟ترك نكرده بودند، تا اين دو آيه نازل شد، و در آخرش فرمود حاال ديگر دست بر مي

 .همه آنچه گفته شد در باره شراب بود

 243شرح بقيه مفردات آيه شريفه[ ... ص : ]

هاي زندگي است امري است كه هر كسي آن را به چشم خود مايه فرو ريختن پايه و اما ميسر: مفاسد اجتماعي آن و اينكه
 .بيند، و نياز به بيان ندارد، و ان شاء اللَّه به زودي در سوره مائده متعرض آن خواهيم شدمي

ا إِثْمٌ كَبِيرٌ، وَ فِيهِم قُلْ "اينجا گفتگوي ما در شراب و قمار پايان يافت، حال به بحثي كه در باره كلمات آيه داشتيم برگرديم،
رت است ها به منزله كثمعناي كلمه اثم را گفتيم، اما كلمه )كبير( صفت مشبهه از كبر است، و كبر در حجم "مَنافِعُ لِلنَّاسِ

در اعداد، و مقابل كبر صغر است، هم چنان كه در مقابل كثرت قلت است، پس كبر و صغر دو وصف نسبي هستند، به اين 
تر از حجم كبير، و نسبت به حجمي سوم بزرگتر از حجم ه جسم و يا حجمي معين، نسبت به حجمي ديگر كوچكمعنا ك

صغير است، و اگر اين مقايسه و نسبت نبود هيچ چيز نه كبير بود و نه صغير، هم چنان كه هيچ عددي نه بسيار بود و نه 
 .اندك

ها بوده، چون حجم يك كميت بشر متوجه معناي كبر شده در حجمرسد كه اولين باري كه و اين معنا به نظر نزديك مي
 متصل در جسمانيت است، آن گاه از حجم و صورت آن
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مثال )، به عنوان گسترش دادن معناي كلمه، كبر و صغر معاني را هم با اين دو كلمه توصيف كردند، منتقل به معناي شده
خداي تعالي هم فرموده: )إِنَّها لَإِحْدَي الْكُبَرِ،  (گفتند فالن عمل جرمي بزرگ، و يا خطايي بزرگ و يا احساني كوچك است

 «1»ها است(. آن عمل يكي از بزرگ

 .«0» "كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ "و نيز فرموده:« 9» "كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ "و نيز فرموده:

دهد، با اين تفاوت كه عظم ظاهرا از عظم )استخوان( گرفته شده، كه يكي از و اما كلمه )عظم( همان معناي كبر را مي
داري است، چون معيار در بزرگي جثه هر حيواني درشتي استخوانهاي او است، كه در داخل اجزاي بدن هر حيوان استخوان

بدن او بهم پيوسته است، آن گاه هر چيز بزرگ و درشتي را هم به عنوان استعاره عظيم خواندند، و بعد از كثرت استعمال 
 .افتمعناي اصلي كلمه شد و مانند ساير مواد اصلي و مشتقات هم از آن اشتقاق ي

شود كه يا محبوب و مطلوب ديگران است، و يا و كلمه )نفع( مخالف كلمه )ضرر( است و اين دو كلمه بر اموري اطالق مي
شود بر اموري كه يا مطلوب براي خودش است، و يا مكروه براي مكروه، هم چنان كه دو كلمه خير و شر اطالق مي

براي انسان، ولي چيزي كه خير و يا شر است براي خودش خير و  دواي نافع است براي مريض، و سم مضر است)خودش، 
يا شر است(، و مراد از منافع شراب و قمار، منافعي است كه در خريد و فروش و يا ساختن آن، و يا در سرگرمي با آن است، 



منافع را الغا كرد، و فرمود: و چون در ذيل آيه، اثم با منافع آن دو مقايسه شد، و فرمود اثم آن دو اكبر است لذا جهت كثرت 
 .)نفعهما( براي اينكه عدد در كبر دخالتي ندارد

 244[ ... ص : "يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... "معناي عفو در]

بطوري كه راغب گفته به معناي آن است كه به سوي چيزي خم  (كلمه )عفو« 3» "وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ "
، ناگزير اي در كالم پيدا شدشوي، تا آن را بگيري، اين معناي اصلي كلمه نامبرده است ليكن از آنجايي كه عنايات مختلفه

در انفاق، كه همين اي استعمال كردند، مانند آمرزش، و محو كردن اثر، و واسطه شدن كلمه نامبرده را در معاني مختلفه
 معناي اخير منظور آيه است و خدا داناتر

__________________________________________________ 

 04سوره مدثر آيه (1)

 "4سوره كهف آيه  "آيد جرمي است بزرگ.اين سخني كه از دهانشان بيرون مي(2)

 "10سوره شورا آيه  "خواني بر آنان گران است.اينكه تو مشركين را به سويش مي(3)

 913سوره بقره آيه (4)

 924، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .است

يَسْئَلُونَكَ  "گفتار در اينكه چرا در پاسخ از اينكه )چه انفاق كنيم؟( فرموده: )عفو را( همان گفتاري است كه ما در تفسير آيه
 .گذرانديم "... نِ وَ الْأَقْرَبِينَما ذا يُنْفِقُونَ؟ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْ

ظرف )در دنيا و آخرت( متعلق است به جمله )تتفكرون(، ولي  "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ "
كنيد، )نه اينكه در دنيا و آخرت فكر  ظرف آن نيست، و معناي آيه اين است كه شايد شما در باره امور دنيا و آخرت فكر

ت كه خدا آن اي اس، بلكه در باره حقيقت اين دو نشاه، البته آنچه مربوط به شما است فكر كنيد، و بفهميد كه دنيا خانه(كنيد
د، چون يرا براي شما آفريد، تا در آن زندگي كنيد، و آنچه برايتان در خانه آخرت كه بازگشتگاه شما است نافع است كسب كن

 .دهدايد جزا ميكنيد و خدا شما را در برابر اعمالي كه در دنيا كردهدر آخرت به سوي پروردگارتان بازگشت مي

 241عدم رضايت به تقليد و اطاعت كور كورانه[ ... ص :  -2تشويق مردم به تفكر پيرامون حقائق وجود  -3دو نكته در آيه: ]

كند به اينكه پيرامون حقايق وجود، و معارف مبدأ اينكه مردم را تشويق و تحريك مي در اين آيه شريفه دو نكته هست، اول
و معاد و اسرار طبيعت بحث كنند و در طبيعت اجتماَ و نواميس اخالق، و قوانين زندگي فردي و اجتماعي بينديشند و سخن 

كند، آنچه را كه مربوط به سعادت و ث ميكوتاه آنكه از ميان تمامي علومي كه از مبدأ و معاد و حقايق بين آن دو بح
 .شقاوت انسان است بكار بگيرند

كند، اال اينكه به اين چون و چراي خدا و رسول دعوت ميدوم اينكه قرآن كريم هر چند كه بشر را به اطاعت مطلقه و بي
بدون هيچ تفكر و تعقلي  دهد كه مردم احكام و معارف قرآني را با جمود محض و تقليد كوركورانه، وهم رضايت نمي

بپذيرند، بلكه بايد فكر و عقل خود را بكار بگيرند، تا در هر مساله حقيقت امر كشف شود، و با نور عقل راهشان در اين سير 
 .و سلوك روشن گردد

 .و گويا مراد از تبيين همان كشف و پرده برداري از علل احكام و قوانين، و روشنگري اصول معارف و علوم باشد



اين آيه شريفه اشعار بلكه داللت دارد بر نوعي تخفيف و تسهيل، چون اول  "وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي، قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ "
ود كه شكند، و از اين تعبير معلوم ميفرمايد و اگر خدا خواست كمكتان ميدهد، بعدا مياجازه خلط و آميزش با ايتام را مي

 بال تشديدي از خدا نسبت به امر ايتام شنيده بودند، كه مايه تشويش مسلمانان ق

 923، ص: 9ترجمه الميزان، ج

شده، و همين اضطراب وادارشان كرده كه از امر ايتام سؤال كنند، و واقع هم همين طور بوده، چون و اضطراب دلهاشان مي
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً، إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً، وَ  "آياتي شديد اللحن در امر ايتام نازل شده بود، مانند آيه:

 :و آيه« 1» "سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

كه در اولي «. 9» "الِكُمْ، إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراًوَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ، وَ ال تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي أَمْو "
 .خوردن مال يتيم را خوردن آتش، و در دومي خوردن خبيث و جرمي كبير خوانده

آيد كه آيه مورد بحث بعد از آيات سوره نساء نازل شده، و با اين معنا آن رواياتي كه در شان پس از ظاهر امر چنين بر مي
، از آنجا كه كلمه "...قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ  "شود و در جمله:گذرد، تاييد ميو به زودي از نظر خواننده مينزول آيه وارد شده 

)اصالح( نكره و بدون الف و الم آمده، داللت دارد بر اينكه آنچه مرضي خداست نوَ خاصي از اصالح است، نه هر 
ت نكره آمدن اصالح براي افاده تنوَ است و در نتيجه مراد از صالح اصالحي، هر چند كه اصالح ظاهري باشد، پس بايد گف

اشعار  ، به اين نكته"وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ... "فرمايد:اصالح حقيقي است، نه صوري و جمله ذيل آيه هم كه مي
 .دارد

 246مساوات بين تمام مؤمنين است.[ ... ص :  ترخيص در اختالط سر پرستان و اولياي ايتام با ايتام، متضمن]

كند كه خداي تعالي در ميان تمامي مؤمنين برقرار كرده اين جمله به مساواتي اشاره مي "وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ "
ان مردم فساد در ميخواهد، تمامي صفات و تعيناتي كه باعث امتياز يك طبقه از طبقه ديگر است، و ريشه بروز همه انواَ مي
كشد، و ذليل خود نموده به او بزرگي كند، و آن اين ديگري را به استضعاف ميشود مثال اين آن ديگري را برده خود ميمي
شود لغو شده اعالم كند، آري با اين اعالم برادري است كه موازنه و هم ها و تجاوزات ميفروشد، و نيز باعث انواَ ظلممي

بقه مردم ميان يتيم ضعيف و ولي قوي، ميان توانگر ميليونر و فقير خاكسترنشين، و همچنين ميان هر سنگي ميان دو ط
 .«0» "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ":شود، هم چنان كه در جاي ديگر هم فرمودناقص و تامي بر قرار مي

__________________________________________________ 

ه نسا سور "سوزند.خورند و بزودي افروخته ميخورند همانا در شكمهاشان آتشي ميوال يتيمان را به ستم ميآنان كه ام(1)
 "2آيه 

 "اموال يتيمان را بدهيد و بد را با خوب تبديل نكنيد و اموال آنان را با اموال خود مخوريد كه آن گناهي بزرگ است.(2)
 "9سوره نسا آيه 

 [...] "13سوره حجرات آيه  "ا و تنها بر اخوت برقرار است.رابطه ميان مؤمنين تنه(3)
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كند كه مخالطه برادرانه باشد، مخالطه دو برادر كه در حقوق شود آيه شريفه آن مخالطه با يتيم را تجويز ميپس معلوم مي
دهند پس آيه مورد برابر همان مالي است كه به او ميشود، مانند و اجتماعي بين مردم برابرند آنچه از مالش برداشته مي

 "وباً كَبِيراًإِنَّهُ كانَ حُ وَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ، وَ ال تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي أَمْوالِكُمْ "بحث مقابل آيه:



شواهدي است بر اينكه در آيه مورد بحث نوعي تخفيف و تسهيل داده شده، هم چنان قرار دارد، و اين محاذات يكي از « 1»
 .هم تا حدي بر آن داللت داشت "وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ "كه ذيل آيه نيز بر آن داللت كرد و نيز جمله:

)و اين همان تخفيف نامبرده است(، ولي بايد نظير  پس معناي آيه چنين است كه آميزش با ايتام اگر ضروري شد جايز است
مخالطت دو برادر باشد يعني با تساوي حقوق باشد، آن وقت است كه ديگر جاي ترس و دلواپسي نيست، چون اين عمل اگر 

 به فرض، اصالح باشد، آنهم اصالح حقيقي نه صوري، عمل خيري است، و حقيقت امر هم بر خدا پوشيده نيست، تا بترسيد
 .دهدايد از شما مؤاخذه كند، نه خداي سبحان مفسد را از مصلح تميز ميمبادا صرفا به خاطر اينكه مخالطت كرده

 "... وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ "

فعول من( ميعلم( نسبت به كلمه )مفسد( كه مفعول آن است بدون واسطه عمل كرده، ولي كلمه )مصلح( را با حرف ))كلمه 
خود كرده، و اين گويا بدين جهت است كه كلمه )يعلم( در اينجا متضمن معناي تميز است، و كلمه )عنت( به معناي كلفت و 

 .مشقت است

 247بحث روايتي ])در ذيل آيات گذشته مربوط به شراب و قمار، انفاق و سرپرستي ايتام([ ... ص : 

گفت: مهدي عباسي از ابي الحسن موسي بن جعفر َ از شراب پرسيد، آيا در در كافي از علي بن يقطين روايت كرده كه 
دانند. حضرت فرمود بلكه حرام دانند ولي حرمتش را نميكتاب خدا حرام است يا خير؟ چون كه مردم منهي بودن آن را مي

بِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ، وَ إِنَّما حَرَّمَ رَ ":اي ابا الحسن؟ فرمود: در آيهاست، پرسيد در كجاي قرآن تحريم شده
، آن گاه امام پس از چند كلمه فرمود: اما اثم عينا همان خمر است، براي اينكه در جاي ديگر "الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

م اين آيه پس به حك "يرٌ، وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ، وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمايَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِ ":فرموده
 خمر و ميسر در كتاب خدا اثم

__________________________________________________ 

 9سوره نسا آيه (1)
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د بيشتر است هم چنان كه خدا فرمود، مهدي گفت: اي علي بن است و اثم آن دو از منفعتي كه ممكن است داشته باش
يقطين اين فتوايي است هاشمي گفتم: درست است، يا امير المؤمنين، حمد خداي را كه اين علم را از شما اهل بيت بيرون 

 «1»گويي اي رافضي. گويد: به خدا سوگند مهدي بدون درنگ گفت: تو درست مينكرد مي

 .ني كه معناي اين روايت را روشن كند گذشتمؤلف: در سابق بيا

ي و او باز در كافي از ابي بصير از يكي از دو امام صادق و باقر َ روايت كرده كه فرمود خداي تعالي براي معصيت خانه
 .صندوقي قرار داده، و براي آن دري درست كرده، و آن در را قفل كرده، و براي آن قفل كليدي هست، و آن شراب است

«2» 

و نيز در همان كتاب از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود: رسول خدا ص فرمود: شراب سر منشا تمامي گناهان است. 
«0» 

و باز در آن كتاب از اسماعيل روايت كرده كه گفت: امام باقر َ به طرف مسجد الحرام آمد، جمعي از قريش به وي نگريسته 
ضي از خود آنان گفت: خوب است كسي را بفرستيم نزدش، جواني را فرستادند، جوان و گفتند: اين معبود اهل عراق است، بع

 :پرسيد



 «3»عمو جان از همه گناهان كبيره بزرگتر چيست؟ فرمود: شرب خمر. 

و نيز از ابي البالد از يكي از آن دو بزرگوار روايت كرده كه فرمود: خداي تعالي به هيچ گناهي بزرگتر از شرب مسكر 
 پرد.كند، و هم به مادر و دختر و خواهر خود ميي نشده، چون اين مست است كه ندانسته هم نماز واجب را ترك مينافرمان

«4» 

و در احتجاج آمده كه زنديقي از امام صادق َ پرسيد: يا ابا عبد اللَّه چرا خدا شراب را كه هيچ لذتي لذيذتر از آن نيست حرام 
 گذرد كه در آن ساعته ام الخبائث، و منشا تمامي شرور است ساعتي بر شارب خمر ميكرد؟ فرمود: بدين جهت حرام كرد ك

 «3»شناسد و نه از هيچ معصيتي پروا دارد )تا آخر حديث(. عقلش از كفش رفته، نه پروردگار خود را مي

 كنند، و تجربه و حساب عقل هم مساعد آنهامؤلف: اين روايات يكديگر را تفسير مي

__________________________________________________ 

 333ص  3فروَ كافي ج (1)

 330ص  3فروَ كافي ج (2)

 330ص  3فروَ كافي ج (3)

 392ص  3فروَ كافي ج (4)

 330ص  3فروَ كافي ج (5)

 29ص  9احتجاج طبرسي ج (6)

 922، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .است

آنكه درخت  -1روايت آورده كه فرمود: رسول خدا ص در مساله خمر ده نفر را لعنت كرد و در كافي از جابر از امام باقر َ 
آنكه  -4فشارد آنكه آن را مي -0كند آنكه باغبانيش مي -9كارد خرما و يا انگور و يا چيز ديگر را به منظور شراب مي

آنكه آن را  -3برند بار شراب را برايش ميآنكه  -3كند آنكه شراب را بار مي -3شود آنكه ساقي شراب مي -4نوشد مي
 «1»خورد. آنكه پول شراب را مي -13خرد آنكه شراب را مي -2فروشد مي

و نيز در كافي و محاسن از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود رسول خدا ص فرمود: ملعون و باز ملعون است، كسي كه 
 «9»شود. ه مياي بنشيند كه در آن سفره شراب نوشيدكنار سفره

 .مؤيد اين دو روايت است« 0» "وَ ال تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ "مؤلف: آيه شريفه

اند كه خدا در قيامت نظري به چهار طايفه :و در خصال به سند خود از ابي امامه روايت كرده كه گفت: رسول خدا ص فرمود
كسي كه قضا و  -0گذارد كسي كه زياد منت مي -9عاق  -1كند( آنان نميافكند )يعني رحمتش را شامل حال آنان نمي

 «3»كسي كه بر شرب خمر عادت كرده است.  -3كند قدر را تكذيب مي

و در امالي ابن الشيخ به سند خود از امام صادق َ از رسول خدا ص روايت آمده كه فرمود: پروردگارم جل جالله سوگند 
بندگانم در دنيا شراب ننوشد، مگر آنكه در قيامت به همان مقدار كه نوشيده از حميم دوزخ به او اي از خورده كه هيچ بنده

روز قيامت شارب الخمر با روي سياه و چشماني  :چشانم، حال چه اينكه اهل عذاب باشد و يا آمرزيده باشد آن گاه فرمودمي
 .ز دهانش ريزان، و زبانش از پشت سرش آويزان استاش كج و معوج است، آب اشود در حالي كه گونهكبود محشور مي

«5» 

و در تفسير قمي از امام باقر َ روايت كرده كه فرمود: اين معنا بر خدا حق و سزاوار است، كه به شارب الخمر بنوشاند آن 



و درهمي است  ريزد و در آن روز آن آب عبارت است از صديد، و صديد چرك و خون غليظآبي را كه از فرج زنان فاحشه مي
 كه حرارتش و بوي

__________________________________________________ 

 392ص  3فروَ كافي ج (1)

 933ص  3فروَ كافي ج (2)

 ."0سوره مائده آيه  "و بر گناه و دشمني يكديگر را كمك مكنيد(3)

 930خصال ص (4)

 41ص  1امالي ج (5)

 033، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 «1»دهد. وزخ را عذاب ميگندش اهل د

ي لإِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ، كَغَلْيِ الْحَمِيمِ، خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِ "شايد بتوان گفت كه آيه: :مؤلف
كند، چون اين روايات را تاييد مي« 9. »"قْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُسَواءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ، ذُ

رسد: بگيريد او جوشد، فرمان ميكار است كه چون مس مذاب در درون دلها ميفرمايد: )به درستي درخت زقوم طعام گنهمي
اي بچش اين را كه تو همان دردانه (بگوئيد را و تا وسط دوزخ ببريد، و سپس از باالي سرش عذاب حميم بريزيد، )و به او

 .بودي كه براي خود احترامي قائل بودي( و در همه معاني گذشته روايات بسياري ديگر هست

 «0»فرمود: ميسر قمار است. و در كافي از وشاء از ابي الحسن َ روايت آورده كه گفت: من از آن جناب شنيدم مي

 .ياد است، بطوري كه هيچ شكي در آن نيستمؤلف: روايات در اين معنا بسيار ز

از ابن عباس روايت آورده كه گفت: چند نفر از صحابه بعد از  "... وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ "و در الدر المنثور در تفسير آيه
ايم دهاي كه مامور شنفقهآنكه مامور شدند در راه خدا انفاق كنند، نزد رسول خدا ص شدند، و عرضه داشتند ما نفهميديم اين 

 وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ "از اموالمان در راه خدا بدهيم چيست؟ بفرما چه بايد بدهيم، خداي تعالي اين آيه را نازل كرد:
خود  براي كردند كه حتي مختصري كه صدقه دهند و مالي كه غذايي، و قبل از اين آيه مسلمانان آن قدر انفاق مي"الْعَفْوَ

 «3»ماند. فراهم كنند برايشان نمي

و نيز در الدر المنثور است كه از يحيي روايت شده كه گفت: من شنيدم معاذ بن جبل، و ثعلبه نزد رسول خدا ص شدند و 
را  لي اين آيهدار هستيم، بفرما از اموال خود چه مقدار انفاق كنيم؟ خداي تعادار و زن و بچهپرسيدند: يا رسول اللَّه ما برده

 ."وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ "نازل كرد كه:

 «4»و در كافي و تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آمده كه فرمود: عفو به معناي حد متوسط است. 

__________________________________________________ 

 133ص  1تفسير قمي ج (1)

 [...] 32ن آيه سوره دخا(2)

 193ص  4فروَ كافي ج (3)

 940ص  1الدر المنثور ج (4)

 49ص  3فروَ كافي ج (5)

 031، ص: 9ترجمه الميزان، ج



و در تفسير عياشي از امام باقر و امام صادق َ روايت آورده كه فرمود: عفو يعني مقدار كفايت، و در روايتي كه از ابي بصير 
 «1»روي است. ي ميانهنقل كرده فرموده عفو، به معنا

رده از امام صادق َ روايت ك "الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، وَ لَمْ يَقْتُرُوا، وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً "و نيز در آن كتاب در ذيل آيه:
 .كه فرمود: وقتي آن صحيح نبود، و اين هم صحيح نبود، قهرا حد وسط صحيح است

 «9»ن از امام باقر َ روايت كرده كه فرمود: عفو آن مقداري است كه از قوت سال زياد بيايد. و در مجمع البيا

روايات همه با هم متوافقند، و روايت اخير از قبيل بيان مصداق است، و روايات در فضل صدقه و كيفيت و مورد و  :مؤلف
 .موارد مناسب خواهد آمدكميت آن از حد شمار بيرون است كه ان شاء اللَّه بعضي از آنها در 

 الَّذِينَ إِنَّ "از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود بعد از آنكه آيه: "وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
نه نازل شد، هر كس يتيمي در خانه داشت از خا "يراًيَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً، إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً، وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِ

 :توانستيم بكنيم؟ در پاسخ، اين آيه نازل شدبيرون كرد، و از رسول خدا ص پرسيدند جز اين چه مي

 .«0» "الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ  "

 "وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "وقتي خداي تعالي آيه: :و در الدر المنثور از ابن عباس روايت كرده كه گفت

ي در خانه خود داشتند طعام و شراب خود را از طعام ، نازل شد، كساني كه يتيم"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ... "، و آيه:
توانست همه آن طعام و نوشيدني را مصرف دادند، و اگر يتيم نميو شراب يتيم جدا نموده، سهم او را بيشتر از سهم خود مي

ريان را به عرض كردند تا فاسد شود، و اين براي آنان دشوار بود، ال جرم جآمد، زياديش را هم مصرف نميكند، و زياد مي
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي، قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ  "رسول خدا ص رساندند خداي تعالي اين آيه را نازل كرد:

 «3»، از آن پس سفره خود و ايتام را يكي كردند با آنها خوردند و نوشيدند. "فَإِخْوانُكُمْ

 .بن جبير و عطا و قتاده نيز روايت شده مؤلف: اين معنا از سعيد

__________________________________________________ 

 133ص  1تفسير عياشي ج (1)

 013ص  1مجمع البيان ج (2)

 .39ص  1تفسير قمي ج (3)

 944ص  1الدر المنثور ج (4)

 039، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 312[ ... ص : 223(: آيه 2سوره البقرة )]

 ارهاش

دٌ نْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْوَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ ال تُ
ي النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَي الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَ

 (991يَتَذَكَّرُونَ )

 312ترجمه آيه ... ص : 



و  خانم مورد شگفتبا زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان آورند و يك كنيز با ايمان بهتر است از خانمي مشرك هر چند آن 
خوشايندتان باشد و با مردان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان آورند كه يك برده مؤمن از آقايي مشرك بهتر است هر چند كه 

كنند و خدا به سوي جنت و مغفرتي به اذن مورد شگفت و خوشايند شما باشد آري مشركين شما را به سوي آتش دعوت مي
 (991كند تا شايد متذكر شوند )براي مردم بيان مي خواند و آيات خود راخود مي

 312بيان آيه ... ص : 

 اشاره

 "... وَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ "

 گويد كلمه نكاح در اصل لغت به معناي عقد نكاح بوده، بعدا راغب در مفردات مي

 030، ص: 9ترجمه الميزان، ج

زناشويي استعمال شده، و اين محال است كه در اصل لغت به معناي عمل زناشويي بوده و سپس بعنوان استعاره در عمل 
ظي كنند، كنايات هستند )و هيچ لفاستعاره شده باشد در عقد ازدواج، براي اينكه تمامي الفاظي كه عمل زناشويي را افاده مي

دانند، و با اين حال محال است كسي كه مي در برابر اين عمل وضع نشده(، چون همه مردم گفتگوي از آن را زشت
ام، تعبيري كند كه خواهد به مخاطب خود از يك عمل مشروَ و پسنديده خبر دهد، و بگويد: من با فالني ازدواج كردهمي

 .شودتنها در هنگام فحش دادن استعمال مي

گفت، كه منظور از عقد علقه زوجيت ميو گفتار درستي است، چيزي كه هست بايد اين را هم « 1»اين بود گفتار راغب 
 .(شوداست، نه عقد لفظي )كه بين هر ملت و مذهبي در هنگام مراسم ازدواج خوانده مي

 313[ ... ص : "كافر "و "مشرك "معنا و مراتب شرك و موارد استعمال كلمه]

، و معلوم است كه شريك و كلمه )مشركات( اسم فاعل از مصدر اشراك، يعني شريك گرفتن براي خداي سبحان است
 .گرفتن مراتب مختلفي از نظر ظهور و خفا دارد، همانطور كه كفر و ايمان هم از اين نظر داراي مراتبند

مثال اعتقاد به اينكه خدا دو تا و يا بيشتر است و نيز بتها را شفيعان درگاه خدا گرفتن، شركي است ظاهر، و از اين شرك 
 .دانندل كتاب دارند، و براي خدا فرزند قائلند، و مخصوصا مسيح و عزير را پسران خدا ميتر شركي است كه اهكمي پنهان

تر اعتقاد به و اين نيز شرك است، از اين هم كمي مخفي« 9» "نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ "گويند:و به حكايت قرآن مي
ده بپندارد، و همه اعتمادش به آن باشد، اين نيز يك مرتبه از شرك استقالل اسباب است، اينكه انسان مثال دوا را شفا دهن

شود، تا برسد به شركي كه به جز بندگان مخلص خدا احدي از آن بري نيست، و تر ميتر و ضعيفاست، و همچنين ضعيف
 .آن عبارت است از غفلت از خداوند تعالي و توجه به غير خداي عز و جل، پس همه اينها شرك است

دانيم اگر شود كه ما كلمه )مشرك( را بر همه دارندگان مراتب شرك اطالق كنيم، هم چنان كه مياين باعث نمي اما
ال خداي كنيم، مثمسلماني نماز و يا واجبي ديگر را ترك كند، به آن واجب كفر ورزيده، ولي كلمه )كافر( را بر او اطالق نمي

وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاََ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  ":تعالي ترك عمل حج را كفر خوانده، و فرموده
 "عَنِ الْعالَمِينَ

__________________________________________________ 



 راغب كتاب النون(1)

 .ما همه پسران خدا و دوستان اوئيم(2)

 033، ص: 9ج ترجمه الميزان،

خوانيم، بلكه فاسقي است كه به يكي از واجبات خدا كفر ورزيده و بر فرض هم كه ولي چنين كسي را كافر نمي «1»
 .بتوانيم اطالق كنيم، بايد بگوئيم فالني كافر به حج است

، و ظالمين، و يا فاسقين و همچنين ساير صفاتي كه در قرآن استعمال شده، مانند صالحين و قانتين، و شاكرين، و متطهرين،
و و و، برابر و معادل افعالي كه اين صفات از آنها مشتق شده نيستند، )كسي كه يك عمل صالح، و يك عبادت، و يك شكر، 

شود( و اين واضح و يك طهارت، و يك فسق، و يك ظلم كرده، صالح و قانت و شاكر و متطهر و فاسق و ظالم خوانده نمي
 .را نام يا صفت كسي كردن، حكمي دارد، و صرف نسبت دادن فعل به آن كس حكمي ديگراست، پس اين عناوين 

 314بر غير اهل كتاب اطالق شده و اطالق آن بر اهل كتاب ثابت و معلوم نيست[ ... ص :  "مشرك "در قرآن كريم كلمه]

اهل كتاب هم اطالق كرده باشد، به عالوه بر اينكه اين معنا به روشني معلوم نشده، كه قرآن كريم كلمه مشرك را بر 
 كَفَرُوا لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ "دانيم اين كلمه بر غير اهل كتاب اطالق شده، مثال فرموده:خالف لفظ كافرين، بلكه تا آنجا كه مي

 .«9» "مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ، وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ، حَتَّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

و « 3» "كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ "و يا فرموده: «3» "إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، فَال يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ":مودهو يا فر
 :فرمايدو باز مي« 4» "وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً "فرمايد:نيز مي

 .و مواردي ديگر« 3» "تُمُوهُمْفَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ "

منظورش  «3» "وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصاري تَهْتَدُوا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً، وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "و اما اينكه فرمود:
ظاهرا  ته ما منافات داشته باشد، بلكهاز مشركين يهود و نصاري نيست، تا تعريضي بر اهل كتاب باشد، و در نتيجه با گف

 منظور غير اهل كتاب است، به

__________________________________________________ 

است كه به زيارت خانه بروند، و هر كس كفر بورزد خدا از همه  -البته آنها كه استطاعت دارند -براي خدا بر مردم(1)
 "23آيه  سوره آل عمران "نياز است.عالميان بي

 "1نه آيه سوره بي "اي ببينند.شدند تا آنكه بليهآنهايي كه از اهل كتاب كفر ورزيدند، و نيز مشركين هرگز جدا نمي(2)

 "92سوره توبه آيه  "جز اين نيست كه مشركين نجسند، پس نبايد به مسجد الحرام نزديك شوند.(3)

 "3 سوره توبه آيه "چگونه پيمان مشركين احترام دارد.(4)

 [...] "93سوره توبه آيه  "مشركين را با همگيشان قتال كنيد.(5)

 "3سوره توبه آيه  "مشركين را هر جا يافتيد بكشيد.(6)

و گفتند يهودي و يا مسيحي باشيد، تا راه يافته باشيد، بگو: نه، بلكه بايد به كيش ابراهيم حنيف بود، و او از مشركان (7)
 "104سوره بقره آيه  "نبود.
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 "ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "اي ديگر فرموده:قرينه اينكه در آيه
«1». 



جمله )وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(، چون  شود كلمه )حنيف( تعريضي بر يهود و نصاري است، نهچون از اين آيه استفاده مي
ء بودن ساحت ابراهيم از انحراف از وسط به طرف افراط و تفريط است، به طرف ماديت محضه يهود، و حنيف به معناي بري

 فهماند كه ابراهيم تنها تسليم خدا بود، و چونمعنويت محضه نصارا، و كلمه )مسلما( تعريض بر مشركين است، چون مي
 .گرفتپرستان براي او شريكي نميبت

و همچنين آيات زير كه در آنها كلمه مشركين آمده، با گفتار ما منافاتي ندارد چون در اينها منظور از اين كلمه معناي وصفي 
وَ ما يُؤْمِنُ  "زند، و آن آيات اين است:و اسمي آن نيست، بلكه منظور كساني است كه گاهگاهي شرك از آنان سر مي

دانيم چون مي« 0» "إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَي الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ "«9» "أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ
نيست،  يكنند، در حال گناه در تحت تسلط شيطانند پس اين شرك شرك مشركين اصطالحمؤمنين هم كه احيانا گناه مي

شركي است كه بعضي از مؤمنين و بلكه همه آنان سواي افرادي انگشت شمار يعني اولياي مقرب و عباد صالحين گرفتار آن 
 .شوندمي

 311ظاهر آيه شريفه تحريم ازدواج با زن و مرد بت پرست است نه ازدواج با اهل كتاب[ ... ص : ]

وَ ال تَنْكِحُوا  "فرمايد:ا روشن گرديد كه ظاهر آيه شريفه كه ميپس از اين بيان كه قدري هم طوالني شد، اين معن
 .پرست را تحريم كند، نه ازدواج با اهل كتاب راخواهد ازدواج با زن و مرد بتتنها مي "الْمُشْرِكاتِ

 311عدم تعارض و عدم وقوع نسخ بين آيات سوره بقره و آيات سوره مائده و ممتحنه[ ... ص : ]

الْيَوْمَ أُحِلَّ  "د:فرماياند: آيه شريفه ناسخ آيه سوره مائده است، كه ميشود كه گفتهفساد گفته بعضي روشن ميپس از اينجا 
نَ صَناتُ مِنَ الَّذِيمُؤْمِناتِ، وَ الْمُحْلَكُمُ الطَّيِّباتُ، وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْ

 .«3» "أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
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 "33سوره آل عمران آيه  "ابراهيم يهودي و نصراني نبود، و ليكن حنيف و مسلم بود، و از مشركين نبود.(1)

 "133سوره يوسف آيه  "شوند.رتكب شرك هم ميآورند مگر آنكه ماكثر آنان به خدا ايمان نمي(2)

 .دارند، و كساني كه به خدا شرك آورندشيطان تنها بر كساني تسلط دارد، كه او را دوست مي(3)

 "133سوره نحل آيه  "

 ياي برايتان حالل شد، و طعام اهل كتاب براي شما، و طعام شما براي آنان، و زنان پارساامروز ديگر هر چيز پاكيزه(4)
 "3سوره مائده آيه  "مؤمن، و زنان پارسايي كه قبل از شما اهل كتاب بودند، حالل گرديد.

 033، ص: 9ترجمه الميزان، ج

وا بِعِصَمِ وَ ال تُمْسِكُ "فرمايد )با زنان مشركه ازدواج نكنيد(، و آيه:اند: آيه مورد بحث كه ميو نيز فساد اين گفتار كه گفته
اند: آيه سوره مائده ناسخ دو آيه سوره بقره و ممتحنه هستند روشن آيه مائده هستند، و نيز اينكه گفته ناسخ «1» "الْكَوافِرِ

 .گرددمي

شود، و آيه سوره مائده تنها شامل اهل كتاب و وجه فساد آنها اين است كه آيه سوره بقره به ظاهرش شامل اهل كتاب نمي
وئيم آيه سوره بقره ناسخ آيه سوره مائده و يا منسوخ به آن است، و است پس هيچ منافاتي ميان آن دو نيست، تا بگ

همچنين آيه سوره ممتحنه، هر چند عنوان )زنان كافر( در آن مورد بحث واقع شده، و اين عنوان، هم شامل اهل كتاب 



يگر نام مؤمن شود، كه با صدق آن دشود، و هم مشركين، چون كلمه )كافر( اهل كتاب را هم به اينطور شامل ميمي
مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ  "برايشان صادق نباشد، به شهادت اينكه فرموده:

 .«9» "لِلْكافِرِينَ

ين است كه اگر مردي مسلمان شد، در حالي اال اينكه ظاهر آيه به بياني كه در همان سوره خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالي ا
كه زني كافر در عقد دارد حرام است كه ديگر به عقد آن زن وقعي بنهد، و خالصه او را به همسري خود باقي بگذارد، مگر 

واج دتواند به عقد سابق همسرش اعتبار قائل باشد، و اين معنا هيچ داللتي بر ازاينكه او نيز ايمان بياورد آن وقت مرد مي
 .ابتدايي با اهل كتاب ندارد

و بر فرض كه تسليم شويم، و بگوئيم: دو آيه نامبرده يعني آيه بقره و آيه ممتحنه داللت دارد بر حرمت ازدواج ابتدايي با زن 
فيف خآيد در مورد امتنان و تشوند، براي اينكه آيه مائده بطوري كه از سياقش برمياهل كتاب، باز هم ناسخ آيه مائده نمي

قره شود حاكم بر تشديدي است كه از آيه بنازل شده، و چنين موردي قابل نسخ نيست بلكه تخفيفي كه از آن استفاده مي
 .شود، پس اگر نسخي در ميان شده باشد، بايد بگوئيم آيه سوره مائده ناسخ استفهميده مي

دينه نازل شده، و سوره ممتحنه در مدينه قبل از فتح اي است كه بعد از هجرت در معالوه بر اينكه سوره بقره اولين سوره
د، تواند منسوخ واقع شواي است كه بر رسول خدا ص نازل گشته، و اين سوره نميمكه نازل شده، و سوره مائده آخرين سوره

 .هاي قبل ناسخ آن باشداي نازل نشده، و معنا ندارد آيات سورهچون بعد از آن، آيه
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 "13سوره ممتحنه آيه  "و به عقد زنان كافر اعتبار منهيد.(1)

آنهايي كه )يعني اهل كتاب كه( دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبريل و ميكائيلند، بدانند كه خدا هم دشمن (2)
 "23سوره بقره آيه  "كافران است.

 033، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 317مالك شايستگي در طرف ازدواج ايمان است نه مزاياي اعتباري ديگر[ ... ص : ]

ظاهرا مراد از امه مؤمنه كنيز باشد، كه در مقابل حره )زن آزاد( است، و  "وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ "
آمد، و اگر شمردند، و از اينكه با آنها ازدواج كنند عارشان ميزان را خوار ميداري معمول بود كنيمردم در روزگاري كه برده

كردند، پس اينكه در آيه كنيز را مقيد به مؤمنه كرد، ولي مشركه را مقيد به حريت كرد سرزنشش ميكسي اين كار را مي
خواهد راز داشتند، خود دليل بر اين است كه ميشمردند، و از ازدواج با آنان احتنكرد، با اينكه گفتيم مردم كنيز را خوار مي

بفرمايد: زن با ايمان هر چند كه كنيز باشد بهتر است از زن مشرك، و لو آزاد باشد، و داراي حسب و نسب و مال و ساير 
 .مزايايي باشد كه عادتا خوشايند انسان است

)عبد( در جمله بعدي، كنيز و غالم نيست، بلكه كنيز خدا و اند: مراد از كلمه )امة( و همچنين كلمه بعضي از مفسرين گفته
 .بنده خدا است، ولي اين حرف احتمال بعيدي است

 "... وَ ال تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا، وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ "

 .گفتار در اين جمله همان گفتاري است كه در جمله قبلي گذشت

 "... أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ، وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَي الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ "

فرمايد، مشركين از آنجا كه اعتقاد به باطل دارند راه ضاللت اين جمله اشاره است به حكمت تحريم آن دو قسم ازدواج، مي



جلوه يافتن كفر و فسوق در نظر آدمي است، و انسان را از ديدن طريق حق و كنند، قهرا ملكات رذيله كه باعث را طي مي
 شود، و به سوي هالكتيابد، بطوري كه گفتار و كردارشان دعوت به شرك ميكند، در دلهاشان رسوخ ميحقيقت كور مي

 .كشاندكند، و باآلخره آدمي را به آتش ميراهنمايي مي

كنند، ولي مؤمنين بر خالف آن با سلوك راه ايمان و وي آتش دعوت ميپس مشركين چه زن و چه مردشان به س
 خوانند، چون خداخوانند، و به اذن خدا هم مياتصافشان به لباس تقوا انسان را به زبان و عمل به سوي جنت و مغفرت مي

نت و مغفرت است راه شان داده كه مردم را به سوي ايمان دعوت كنند، و به رستگاري و صالح كه سرانجامش جاجازه
 .بنمايانند

آنها به سوي آتش دعوت  "اولئك يدعون الي النار، و هؤالء يدعون الي الجنة و المغفرة، "در اين آيه جا داشت بفرمايد:
كنند، و مؤمنين به سوي جنت و مغفرت، ولي فرمود و خدا به سوي جنت و مغفرت، و اين بدان جهت بود كه بفهماند مي

ند، و دانتشان به سوي جنت و مغفرت و بلكه در تمامي شؤون وجودشان خود را مستقل از پروردگار خود نميمؤمنين در دعو
 .«1» "وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ "دانند، هم چنان كه خدا هم فرمود:خدا را ولي خود مي
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و در آيه شريفه وجهي ديگر است، و آن اين است كه بگوئيم: مراد از دعوت خدا به سوي جنت و مغفرت همان حكمي است 
كه در صدر آيه تشريع كرده، و فرمود: با زنان مشركه ازدواج نكنيد، تا ايمان بياورند ...، چون همين نهي مؤمنين از همنشيني 

اشرت با كسي كه معاشرت و نزديك شدن با او، و انس گرفتن با او، جز دوري از خداي سبحان ثمري ندارد و تحريك و مع
مؤمنين به معاشرت با كسي كه نزديكي با او نزديك شدن به خداي سبحان، و يادآوري آيات او، و مراقبت امر و نهي او 

معنا تذييل آيه است به جمله )وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ است، خود دعوتي است از خدا به سوي جنت، و مؤيد اين 
البته ممكن هم هست دعوت را اعم از دعوت اولي و دومي بدانيم، تا آيه شامل هر دو وجه بشود، كه در اين  (يَتَذَكَّرُونَ

 (صورت سياق خالي از لطفي مخصوص نخواهد بود. )دقت فرمائيد

 318ن نزول آيه شريفه([ ... ص : بحث روايتي ])در شا

در مجمع البيان در ذيل آيه مورد بحث آمده: كه اين آيه در باره مرثد بن ابي مرثد غنوي نازل شده، كه رسول خدا ص او را 
ه باي از مسلمانان را از مكه بياورد، و چون او مردي شجاَ و قوي بود، در مكه زني به نام عناق او را به مكه فرستاد تا عده

سوي خود خواند، و مرثد از اين كار امتناَ ورزيد، با اينكه در جاهليت دوست هم بودند، عناق گفت، ميل داري با من ازدواج 
كني؟ مرثد گفت: بايد از رسول خدا ص اجازه بگيرم، و چون به مدينه برگشت: از آن جناب اجازه خواست تا با عناق ازدواج 

 .«1»كند )اين آيه نازل شد( 

 .ف: اين معنا را سيوطي هم در الدر المنثور از ابن عباس روايت كردهمؤل

وَ  "و نيز در الدر المنثور است كه واحدي در ذيل اين آيه از طريق سدي از ابي مالك از ابن عباس روايت كرده كه گفته: آيه
د، كه كنيزي سياه داشت، روزي بر كنيز خود خشم كرد، و او در باره عبد اللَّه بن رواحه نازل ش "لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ

اي زد، پس از آنكه خشمش فرو نشست، نزد رسول خدا ص شد، و داستان خود را عرضه داشت، رسول خدا ص را لطمه
گيرد، و شهادت به خواند، و وضو را نيكو ميگيرد، و نماز ميپرسيد وضع كنيزت چگونه است؟ عرضه داشت روزه مي



ه آن داني بدهد، فرمود: اي عبد اللَّه كنيز تو مؤمنه است، عبد اللَّه گفت حال كه او را مؤمنه ميدانيت خدا و رسالت تو ميوح
 خدايي
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نمايم، و همين كار را كرد، مردم كه اين را شنيدند او را كنم، و با او ازدواج ميزادش ميكه تو را به حق مبعوث فرموده: آ
مالمت كردند، )كه تو با كنيزي ازدواج كردي(؟ و اين مردم ازدواج با زنان و مردان مشرك را به خاطر اينكه حسب و نسبي 

آن فرمود: )كنيز با ايمان بهتر است از زن آزاد مشرك(  داشتند، خداي تعالي اين آيه را فرستاد، و درمعين دارند دوست مي
«1». 

 :گفته است "وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ "و نيز در آن كتاب از مقاتل روايت كرده كه در ذيل جمله:

 «9»به ما چنين رسيده كه منظور از امه نامبرده كنيزي از حذيفه بود كه حذيفه او را آزاد كرد و با او ازدواج نمود. 

ميان اين روايات كه در شان نزول آيه وارد شده منافات نيست، چون ممكن است چند نفر با كنيز خود ازدواج كرده  :لفمؤ
 .باشند، و مورد مالمت واقع شده باشند آن گاه اين آيه در پاسخ همه ايراد كنندگان نازل شده باشد

بر  وارد شده مبني "ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ ... وَ "اي هست كه در خصوص جملهالبته در اين ميان روايات متعارضه
ير ، و يا منسوخ آن است، كه ان شاء اللَّه در تفس"وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ "اينكه اين جمله ناسخ آيه:

 .سوره مائده از نظر خواننده خواهد گذشت

__________________________________________________ 

 .943ص  1الدر المنثور ج (1)

 .943ص  1الدر المنثور ج (2)
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 331[ ... ص : 223تا  222(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

الْمَحِيضِ وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّي يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذيً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي 
وا لِأَنْفُسِكُمْ وَ ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ وَ قَدِّم999ُأَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )

 (990اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُالقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )

 331ترجمه آيات ... ص : 

پرسند بگو آن آزاري است براي زنان پس بايد كه از زنان در حال حيض كناره گيري كنيد و با از تو از مساله حيض مي
داده با  توانيد آن طور كه خدا دستورتاند تا وقتي كه پاك شوند پس همين كه غسل كردند ميايشان نزديكي جنسي ننمائي

دارد دارد و آنهايي را هم كه در پي پاك شدن هستند دوست ميايشان نزديكي كنيد كه خدا مردم تائب را دوست مي
(999). 



در صدد پديد آوردن يادگاري و نسلي براي خود  زنان شما كشتزار شمايند از هر طرف خواستيد به كشتزار خود درآئيد و
 (990برآئيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه شما او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنين را بشارت ده )
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 333بيان آيات ... ص : 

 اشاره

 "... وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذيً

تحيض( است، و معنايش جريان خون معروفي است كه صفات  -مانند كلمه )حيض( مصدر )حاضت المرأة (كلمه )محيض
شناسند، و چون اين مصدر مختص زنان است لذا اسم فاعل آن را مذكر هم مخصوصي دارد، و زنان حائض آن صفات را مي

 .گويند زن حاملگويند زن حائض، هم چنان كه ميآورند، و ميمي

به معناي ضرر است، ليكن اين حرف قابل خدشه است، چون اگر اذيت ضرر بود، بايد  -اندبطوري كه گفته -ذي(و كلمه )ا
ه هيچ شود، و معلوم است كصحيح باشد در مقابل نفع استعمال شود، همانطور كه كلمه ضرر در مقابل كلمه نفع استعمال مي

كند و بهمين جهت يك معناي ديگري غير مضر را افاده مي دواي موذي، چون موذي :گوئيموقت به جاي دواي مضر نمي
 .«1» "لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذيً "است كه خداي تعالي فرموده:

را به معناي ضرر بگيريم آن گاه در  (شد، و نيز اگر كلمه )اذيتكالم فاسد مي "لن يضروكم اال ضررا "و اگر فرموده بود:
دچار اشكال « 0» "لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ "و آيه:« 9» "ؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُإِنَّ الَّذِينَ يُ "امثال آيه:

أذي( به معناي )شويم چون در اينگونه آيات كلمه )اذيت( ظهوري در معناي ضرر ندارد، پس ظاهر اين است كه كلمه مي
 .ي چيزي كه ماليم با طبع آن نباشد، كه اين معنا به وجهي منطبق با معناي ضرر نيز هستاي باشد براهر عارضه

و اينكه محيض را اذي خوانده، به همان معنايي است كه گفتيم، چون خون حيض كه به عادت زنان مربوط است، از عمل 
از خون طبيعي او را فاسد، و از حال  دهد، و مقداريشود كه طبيعت زن در مزاج خون طبيعي زن انجام ميخاصي حاصل مي

فرستد، تا بدين وسيله رحم را پاك كند، و يا اگر جنين در آن باشد، با آن خون جنين طبيعي خارج نموده، و به داخل رحم مي
 را غذا دهد، و يا اگر بچه بدنيا آمده ماده اصلي براي ساختن شير جهت كودك را آماده

__________________________________________________ 

 111سوره آل عمران آيه (1)

 [...] "43سوره احزاب آيه  "كنند.كساني كه خدا و رسول را اذيت مي(2)

 "4سوره صف آيه  "."دانيد كه من فرستاده خدا به سوي شمايم؟كنيد، با اينكه ميچرا مرا اذيت مي(3)
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 .سازد

ي كه كلمه )أذي( را به معناي ضرر گرفتند، محيض را هم به معناي جمع شدن با زنان در حال حيض و بنا بر آن تفسير
پرسند آيا در چنين حالي جايز است با زنان جمع شد؟ جواب داده شده اين عمل اند: از تو ميگرفته، و در معناي آيه گفته

ل حيض سرگرم پاك كردن رحم، و آماده كردن آن اند: طبيعت زن در حاضرر است، و درست هم هست چون پزشكان گفته
سازد، و به نتيجه اين عمل طبيعي يعني به حمل )و براي حامله شدن است، و جماَ در اين حال نظام اين عمل را مختل مي



 .زندبه رحم زن( صدمه مي

 "... فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ، وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ "

كه جمله )فاعتزلوهن( امر از آن است، به معناي عزلت گرفتن، و دوري گزيدن از معاشرت است، و نيز وقتي اعتزال( )كلمه 
شود: )عزلت نصيبه(، معنايش اين است كه من سهم او را مشخص نموده، و از ساير سهام جدا كردم، و كنار گذاشتم گفته مي

شود، و هم با حرف )من(، و مراد از به خودي خود متعدي ميو كلمه )قرب( در مقابل كلمه )بعد( است، و اين كلمه هم 
 .اعتزال ترك نزديكي از محل خون است، كه بيانش خواهد آمد

 332آراء طوائف و مذاهب مختلف در مساله محيض و رعايت اعتدال در نظريه اسالم در اين باره[ ... ص : ]

داد، و در دارند، يهود در اين مساله شدت عمل به خرج ميطوائف مختلف مردم در مساله محيض آراء و مذاهبي مختلف 
كرد، و در تورات نيز احكامي سخت در باره زنان حال حيض زنان، حتي از غذا و آب و محل زندگي و بستر زنان دوري مي

 .كنند وارد شدهحائض و كساني كه در محل زندگي و در بستر و غيره با ايشان نزديكي مي

ذهب ايشان هيچ حكمي در باره اجتماَ با زنان حائض، و نزديك شدن به ايشان نيامده، و اما مشركين و اما نصارا، در م
ردند، و كعرب، آنان نيز در اين باره هيچ حكمي نداشتند، جز اينكه ساكنين مدينه و دهات اطراف آن، از اين كار اجتناب مي

گيريهاي يهود را در معاشرت با ت كرده بود، و همان سختاين بدان جهت بود كه آداب و رسوم يهوديان در ايشان سراي
گفتند جماَ با زنان دانستند، و ميداشتند، و اما عربهاي ديگر، چه بسا اين عمل را مستحبّ هم ميزنان حائض معمول مي

نشين شود فرزندي كه ممكن است پديد شود خونخوار باشد، و خونخواري در ميان عشاير صحرادر حال حيض باعث مي
 .صفتي پسنديده بوده است

گيري است گيري كنيد( هر چند ظاهرش امر به مطلق كنارهو به هر حال پس اينكه فرمود: )از زنان در حال حيض كناره
 "، و ليكن جمله:"وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ "گفتند، و هر چند كه براي تاكيد اين ظاهر بار دوم هم فرمود:همانطور كه يهوديان مي

، با در نظر داشتن اينكه منظور از )آنجايي كه خدا دستور داده( همان مجراي خون است، كه "وهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُفَأْتُ
 جنبه  "وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ "در آخر آيه است، خود قرينه است بر اينكه جمله: )فاعتزلوا(، و جمله دوم يعني
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دارند، نه تصريح، و مراد از آمدن زنان و نزديكي با ايشان نزديكي از محل خون است فقط، نه مطلق مخالطت و كنايه 
 .گيري از آنانمعاشرت، و نه مطلق تمتع و لذت

پس معلوم شد اسالم در مساله حيض زنان راه وسط را اتخاذ كرده، راهي ميانه در بين تشديد تمامي كه يهود اتخاذ كرده، و 
اند، و آن راه ميانه اين است كه مردان در هنگام عادت زنان از محل ترشح خون بين اهمال مطلقي كه نصارا پيش گرفتهدر 

 نزديكي نكنند

ت توانستوانند ببرند، و در جمله: )في المحيض( اسم ظاهر در جاي ضمير به كار رفته چون مي، و تمتعات غير اين را مي
و نكته اين تبديل اين است كه منظور از محيض اول معناي مصدري كلمه است، و از محيض  "يهفاعتزلوا النساء ف "بفرمايد:

گشت كه معناي آن آورد، قهرا به مرجعي بر ميدوم زمان حيض است، پس كلمه دوم غير كلمه اول است، و اگر ضمير مي
 .منظور نبود

 333ن مردم[ ... ص : معناي طهارت و بررسي منشا پيدايش مفهوم طهارت و نجاست در بي]



 (يپليد -پاكي( كه در مقابلش كلمه )نجاست -كلمه )طهارت "حَتَّي يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ "

اي هعمد قرار دارد از كلماتي است كه معنايش در ملت اسالم داير است، و احكام و خواصي براي آنها تشريع شده، و قسمت
دهد، و اين دو كلمه به خاطر اينكه بسيار بر سر زبانها است، حقيقتي شرعي و يا حد اقل از مسائل ديني را تشكيل مي

 .اي گرديده است كه معناي اين دو جور حقيقت در فن اصول بيان شدهحقيقت متشرعه

دانند، و از همين جا بايد هايشان هست ميو اما معناي طهارت، چيزي است كه همه مردم با وجود اختالفي كه در زبان
دانست كه طهارت از آن معاني است كه اختصاص به يك قوم و دو قوم يا يك عصر و دو عصر ندارد، بلكه تمامي انسانها 

 .در زندگي خود با آن سروكار دارند

ه از ماديت استفاده كند تا ب چون اساس زندگي بر تصرف در ماديات، و بوسيله آنها رسيدن به هدفهاي زندگي است، بايد
شود بدين جهت است كه در آن خواهد و طبعش متمايل به آن ميمقاصد زندگي خود برسد، آري انسان هر چه را كه مي

هاي شود، و از همه فوايدي كه آدمي دارد، فايدهفايده و خاصيتي سراغ دارد، و به خاطر آن فايده به سوي آن چيز جذب مي
 .دارتر است، و با خيلي چيزها سروكار داردتوليد دامنه مربوط به تغذي و

شود، كه آن صفات رغبت شود، گاهي مورد هجوم عوارضي واقع ميو اين چيزهايي كه مورد استفاده خوردن و توليد واقع مي
ه طبع د، بلككندهد، و ديگر انسان به آن چيزها رغبتي پيدا نميانگيزش را كه بيشتر رنگ و بو و طعم است از دست مي

 شود پس طهارت و نجاست شود، آن حالت اولي طهارت، و حالت دومي نجاست، ناميده ميآدمي از آن متنفر مي
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دو صفت وجودي است كه در اشيا هست، اگر صفت اولي در چيزي وجود داشت، و مايه رغبت انسان در آن شد، آن چيز 
 .مي پيدا شد، آن چيز پليد استطاهر است و اگر صفت دو

و اولين باري كه انسان متوجه اين دو معنا شد، در محسوسات به آن برخورد، آن گاه آن دو را در معقوالت هم استعمال كرد، 
و لفظ در هر دو جور طهارت و نجاست بكار برد، چه طهارت و نجاست مادي و محسوس، و چه طهارت و نجاست معنوي 

 .نسب، و طهارت در عمل، و طهارت در اخالق، و عقايد، و اقوال، و نجاست در آنها مثال طهارت حسب و

 اين خالصه گفتاري است كه در معناي طهارت و نجاست از ديدگاه مردم بايد دانست

 334است[ ... ص : كلماتي كه بر طهارت و نجاست مادي و معنوي داللت دارند، و اينكه اسالم هر دو قسم طهارت و نجاست را معتبر شمرده ]

و اما نظافت، و نزاهت، و قدس، و سبحان، الفاظي هستند كه از نظر معنا با لفظ طهارت نزديكند، چيزي كه هست نظافت به 
ين شود، و بهمشود، )مثال لباس بعد از شسته شدن نظيف ميمعناي طهارتي است كه بعد از پليدي در چيزي حاصل مي

 .شودوسات استعمال ميجهت( كلمه نظافت بخصوص در محس

 .و اما كلمه )نزاهت( در اصل به معناي دوري بوده، و اگر در طهارت استعمال شود، بطور استعاره استعمال شده است

 .و كلمه )قدس( و )سبحان( تنها مخصوص طهارت معنوي است

صل به معناي دوري بوده: و همچنين كلمات )قذارت( و )رجس( قريب المعناي با كلمه )نجاست( است. ليكن قذارت در ا
ردي گفتند: )رجل قاذورة( يعني مكند، و يا ميگفتند: )ناقة قذور(، يعني شتري كه، هميشه از گله شتران دوري ميمثال مي

كند و حاضر نيست با آنان يك جا جمع شود، و )رجل مقذر( جوشد، و از مردم دوري ميكه به خاطر بد خلقيش با مردم نمي
 .يعني مردي كه مورد نفرت و اجتناب مردم استبا فتحه ميم، 

ء( كه در هر سه عبارت معنا اين است كه من از ء(، و يا )استقذرت الشيء(، و يا )تقذرت الشيگفتند: )قذرت الشيو نيز مي



يزي هر چآيد، و بنا بر اين استعمال قذارت در معناي نجاست در اصل استعمالي مجازي بوده چون نجاست فالن چيز بدم مي
 .مستلزم آن است كه انسان از آن دوري كند

و همچنين كلمه )رجس(، و كلمه )رجز( به كسره را، و گويا اصل در معناي رجز هول و وحشت بوده، پس داللت آن بر 
 .نجاست نيز به استعاره است

ر دو را پذيرفته، بلكه در و اسالم معناي طهارت و نجاست را معتبر شمرده، و همچنين طهارت و نجاست مادي و معنوي ه
وَ  ":فرمايدمعارف كليه و در قوانين مقرره نيز سرايت داده، بعضي قوانين را طاهر، و بعضي را نجس خوانده، از آن جمله مي

 كه منظور "ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّي يَطْهُرْنَ
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أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ  "«9» "وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ "«1» "طَهِّرْوَ ثِيابَكَ فَ "از اين طهارت پاكي از حيض است،
 .«4» "ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "«0» "يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ

ن )و بعضي حيوانات(، شريعت اسالم همچنين يك عده چيزهايي را نجس شمرده، مانند خون، و بول، و غائط، و مني، از انسا
اي حيوانات زنده چون خوك، و حكم كرده به اينكه در نماز و خوردن و نوشيدن از آنها اجتناب شود و اموري را هم و پاره

طهارت خوانده، مانند شستشوي جامه و بدن از نجاستي كه به آنها برخورده كه آن را طهارت خبيثيه خوانده، و طهارت با 
 .آيد و آن را طهارت حدثيه خواندهه در كتب فقهي شرح داده شده به دست ميوضو و غسل آن طور ك

 331گردد. اصل توحيد طهارت و بقيه معارف آن نيز طهارتها هستند[ ... ص : اسالم دين توحيد است و تمام فروع آن به همان اصل بر مي]

 گردد، و آن اصلَ آن به همان اصل واحد بر ميو در سابق هم گذشت كه بيان كرديم اسالم دين توحيد است، و تمامي فرو
 .واحد است، كه در تمامي فروَ دين منتشر شده است

گردد كه اصل توحيد، طهارت هم هست، طهارت كبرا نزد خداي سبحان، و بعد از اين طهارت كبرا و از اينجا روشن مي
معارف كليه اصول اخالق فاضله نيز طهارت )باطن از  هايي است براي انسان، و بعد از آناصلي، بقيه معارف كليه نيز طهارت

گر هايي ديرذائل( است، و بعد از اصول اخالقي احكام عملي نيز كه به منظور صالح دنيا و آخرت بشر تشريع شده طهارت
 «"يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًوَ  "و هم آيه: «5» "يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ "است، و آيات مذكوره نيز بر همين مقياس انطباق دارد، هم آيه

 .و هم آيات ديگري كه در معناي طهارت وارد شده

گوئيم طهارت در جمله: )حَتَّي يَطْهُرْنَ( به معناي قطع شدن جريان خون از زنان حال برگرديم به مطلبي كه داشتيم، و مي
 فَأْتُوهُنَّ مِنْ "به معناي غسل كردن است، و جمله:است، و در جمله: )فَإِذا تَطَهَّرْنَ( يا به معناي شستن محل خون است، و يا 

 ،"... حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

خواهد بطور كنايه بفهماند: رساند، و داللت بر وجوب ندارد، چون بعد از نهي واقع شده، و ميامري است كه تنها جواز را مي
، و اين ادبي است الهي و اليق به قرآن كريم، و اگر بعد از پاك شدن، و يا غسل كردن زن، نزديكي كردن با او جايز است

 امر نامبرده را مقيد كرد به قيد
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 "3سوره مدثر آيه  "ات را پاك كن.جامه(1)

 "3سوره مائده آيه  "خواهد بوسيله اين قوانين پاكتان كند.ولي مي(2)

 "33سوره مائده آيه  "كه خدا نخواسته دلهاشان را پاك كند.آنها كساني هستند (3)



 "32سوره واقعه آيه  "كسي جز پاكان با آن كتاب تماس ندارد.(4)

 3سوره مائده آيه (5)

 00سوره احزاب آيه (6)
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َ در نظر بدوي امري است لغو، و لهو، لذا آن را أَمَرَكُمُ اللَّهُ( براي اين بود كه آن ادب را تكميل كرده باشد چون عمل جما)
مقيد كرد به امر خدا، و با اين قيد از اموري قرارش داد كه خدا تكوينا به آن امر كرده، تا داللت كند بر اينكه جماَ يكي از 

ري را نين اماموري است كه تماميت نظام نوَ انساني هم در حياتش و هم در بقايش منوط به آن است، پس سزاوار نيست چ
 .بازيچه قرار داد، بلكه بايد از ديدگاه يكي از اصول نواميس تكوينيش نظر كرد

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ  "از نظر سياق شباهت به آيه شريفه: "فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ":و آيه شريفه
 .«1» "لَكُمْ

رسد كه مراد از امر به دارد، پس از اين شباهت چنين به نظر مي« 9» "فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ، وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ "و آيه:
آمدن در آيه مورد بحث، امر تكويني است، كه خلقت و تكوين انسان هم بر آن داللت دارد، چون خلقتش مجهز به اعضايي 

ل نبود اعضايي زايد و بيهوده بود، و نيز مجهز به قوايي است كه انسان را به عمل زناشويي دعوت است كه اگر مساله تناس
وا ما كَتَبَ وَ ابْتَغُ "كند، تا نسل بشر قطع نگردد، پس امر نامبرده امر شرعي نيست، هم چنان كه منظور از كتابت در جمله:مي

 .شود، و اين معنا به خوبي از آيه استفاده مينيز همين مساله توالد و تناسل است "اللَّهُ لَكُمْ

خواهد مساله ازدواج و تناسل را بطور كفايي واجب كند، به البته ممكن است بگوئيم: مراد از امر دستور شرعي است، و مي
ف از ياين معنا كه بر عموم انسانها واجب است نسلي براي بعد از خود درست كنند، اگر چند نفر اين كار را كردند، تكل

 .تشود، ليكن اين احتمال بعيد اسديگران ساقط است، مانند ساير واجبات كفايي، كه زندگي جز با انجام آنها تامين نمي

اند بر اينكه جمع شدن با زنان از عقب حرام است، ولي استدالل بسيار سست و بعضي از مفسرين به اين آيه استدالل كرده
نزد  اند كه مفهوم )پساس آن يكي از دو پندار است، كه هر دو غلط است، يا گمان كردهناپسند است، براي اينكه منشا و اس

ايشان شويد از آنجا كه خدا دستور داده(، اين است كه از عقب نزديك نشويد، كه اين مفهوم لقب است، و قطعا حجت نيست 
طي به شود(، هيچ ربيكي از جلو اطاعت مي)و اين عبارت كه فرمان تكويني خدا به اينكه بايد نسل بشر حفظ شود با نزد

 .حليت و حرمت ساير اقسام نزديكي ندارد

 اند: امر به هر چيزي داللت دارد بر نهي از ضد آن، كه نيز قطع داريمو يا اينكه پنداشته
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 .بر ضعف چنين داللتي

جمله مورد بحث داللت ندارد، براي اينكه امر در  عالوه بر اينكه اگر بطور كلي صيغه امر داللت بر وجوب كند، در خصوص
فهماند حاال ديگر نهيي نيست، و آن آن بعد از نهي واقع شده )و در علم اصول مسلم شده كه امر به دنبال نهي تنها مي

مر در فاتوهن( استدالل كنند، و اگر به ا)عمل در اين صورت جايز است( اين در صورتي است كه خواسته باشند به امر در 
ني باشد، دانيد، يا تشريعي اگر تكويجمله )مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ( استدالل كنند، بايد پرسيد: آيا امر نامبرده را امر تكويني مي



كند و كه از داللت لفظي خارج است، زبان ندارد، تا با آن استدالل شود، و اگر تشريعي باشد، تازه بر وجوب كفايي داللت مي
فرض كه در مساله )آيا امر به هر چيز داللت بر نهي از ضد آن دارد يا نه( قائل شويم كه داللت دارد، در اوامري قائل  ما بر
 .شويم كه بخواهد تكليفي را بطور عيني و مولوي واجب كند، نه بطور كفايي و يا ارشاديمي

توبه به معناي برگشتن به سوي خداي سبحان است و تطهر به معناي پذيرفتن  "ينَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ "
است، پس در نتيجه هر  (و شروَ به طهارت است، يا بگو صرفنظر كردن جدي از پليدي و برگشتن به اصل )يعني طهارت

دقند، چون گردن نهادن به دو عنوان توبه و تطهر در مورد اوامر و نواهي خدا، و مخصوصا در مورد طهارت و نجاست صا
آور است، و هم اوامر خدا و دست برداري از هر چيز كه خدا نهي كرده، هم تطهر از قذارت است، كه مخالف اصل و مفسده

وَ ينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِ "توبه و بازگشت به سوي خدا است، و بهمين مناسبت بوده كه خداي تعالي حكم در آيه را با جمله:
 .تعليل نموده "يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ...

شود مناسبت و انطباقي باشد، و در آيه مورد بحث چند حكم آمده، چون الزم است ميان حكم و علتي كه براي آن ذكر مي
 يكي دوري كردن از جماَ در حال حيض، و يكي انجام اين عمل در غير آن حال، و از آنجايي كه توابين و متطهرين در

 .شودجمله مورد بحث مطلق آمده، تمامي مراتب توبه و طهارت را به بياني كه گذشت شامل مي

كند، بعيد نيست اين مبالغه را از كلمه توابين( صيغه مبالغه و به معناي كسي است كه بسيار توبه مي)و چون كلمه 
استفاده شود، هم كثرت از جهت نوَ توبه و  )متطهرين( نيز استفاده كنيم، در نتيجه كثرت در توبه و طهارت از هر جهت

دارد، چه اينكه با استغفار شود كه خدا همه انواَ توبه را دوست ميطهارت، و هم از جهت عدد آن دو، آن وقت معنا چنين مي
َ خدا همه انواباشد و چه اينكه با امتثال همه اوامر و نواهي او باشد، و چه با معتقد شدن به همه اعتقادات حقه باشد، و نيز 

 دارد، چه اينكه با گرفتن وضو و انجام غسل باشد،تطهر را دوست مي
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و چه اينكه با انجام اعمال صالحه باشد، و چه اينكه با كسب علوم حقه باشد، هم همه اين انواَ توبه و تطهر را دوست 
 .دارد، و هم تكرار آن دو رامي

حرث( مصدر و به معناي زراعت است، و مانند زراعت بر زميني هم كه )كلمه  "رْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْنِساؤُكُمْ حَ "
گويند: )اين زمين گويند: )اين گندمها كشت و زرَ فالني است(، و هم ميگردد، هم ميشود اطالق ميدر آن زراعت مي

شود، البته اسماي شرط است، كه مانند كلمه )متي( در خصوص زمان استعمال مي زراعت فالني است(، و كلمه )اني( از
 .«1» "يا مَرْيَمُ أَنَّي لَكِ هذا، قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ "رود هم چنان كه در قرآن آمده:گاهي در مكان هم بكار مي

ا به كشتزار خود وارد شويد، از هر محلي كه شود )شمحال اگر در آيه مورد بحث به معناي مكان باشد، معنا چنين مي
 .(شود )شما هر وقت خواستيد به كشتزار خود برويدخواستيد(، و اگر به معناي زمان باشد معنايش اين مي

خورد، و اين تر به چشم ميخواهد اطالق را برساند، مخصوصا با قيد )شئتم( اين اطالق روشنو به هر معنا كه باشد مي
گذارد جمله )فَأْتُوا حَرْثَكُمْ( داللت بر وجوب كند، چون معنا ندارد عملي را واجب كنند و به دنبالش ست كه نميهمان مانعي ا

 .اختيار انجام آن را به خود واگذار نمايند

راي بار دوم باين را هم بايد بدانيم كه آوردن جمله: )زنان شما كشتزار شمايند( قبل از بيان )فاتوا حرثكم( و نيز تعبير از زنان 
به )كشتزار( خالي از اين داللت نيست، كه مراد توسعه و آزادي دادن در عمل زناشويي است، يا از نظر مكان و يا از نظر 

زمان البته مكاني كه زنان انتخاب كنند، نه آنجايي كه مردان از زنان انتخاب كنند، حال اگر اطالق تنها از نظر مكان باشد، 
وَ ال  "مله، و ج"فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ "فرمود:رض اطالق نيست، و در نتيجه آيه قبلي كه ميديگر آيه شريفه متع



 .تعارضي ندارد "تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّي يَطْهُرْنَ ...

ض يخورد، براي اينكه آيه محو اگر اطالق آيه تنها از نظر زمان باشد، آن وقت اين اطالق بوسيله محيض تخصيص مي
اري فهماند محيض آزگذارد آيه بوسيله آيه حرث نسخ شود، و آن كلمه )اذي( است، كه مياي است كه نميمشتمل بر كلمه

است، و اصال علت تشريع حرمت نزديكي با زنان در حيض همين آزار بودن حيض است، و معلوم است ما دام كه حيض 
 .هست آزار هم هست، و اين نسخ بردار نيست

 گذارد نسخ نامبرده صورت بگيرد، اين است كه آيه محيضت ديگري كه نميو نيز عل
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با زنان در حال حيض خود نوعي تطهير زنان از پليدي است، و خداي سبحان هميشه داللت دارد بر اينكه حرمت اجتماَ 
ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  "فرمايد:گذارد، كه تطهيرشان كرده ميدارد، و بر بندگان خود منت ميتطهير را دوست مي

 .«1» "عْمَتَهُ عَلَيْكُمْحَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، وَ لِيُتِمَّ نِ

، "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ ... "شود آن را با امثال آيه:و معلوم است كه اين معنا قابل نسخ نيست، و نمي
ن حيض جمع خواهد آزادي دهد، و علت آزاد شدن مردم با علت تحريم يعني آزار بودمقيد كرد چون اين آيه اوال مي

است،  "وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ... "تواند بكند، و ثانيا آيه حرث مشتمل بر جمله:شود، و در نتيجه در برداشتن حرمت كاري نميمي
تواند ناسخ آيه محيض باشد، چه بعد از آن آيه نازل شده باشد، و شود كه حرث بودن زنان نميكه به خوبي از آن استفاده مي

 از آنچه قبل 

 334[ ... ص : "زنان شما كشتزار شمايند "حاصل كالم در معناي جمله]

ار، همانطور كه كپس حاصل كالم در معناي آيه اين شد كه نسبت زنان به جامعه انساني نسبت كشتزار است به انسان كشت
غذايي براي حفظ حيات و ابقاي آن شود، و ديگر كشتزار براي بقاي بذر الزم است، و اگر نباشد بذرها به كلي نابود مي

شود، آري خداي سبحان تكون و پديد آمدن يابد، و نسلش قطع ميماند، همچنين اگر زنان نباشند نوَ انساني دوام نمينمي
انسان، و يا بگو به صورت انسان در آمدن ماده را تنها در رحم مادران قرار داده، و از سوي ديگر طبيعت مردان را طوري قرار 

داده كه متمايل و منعطف به سوي زنان است با اينكه مقداري از آن ماده اصلي در خود مردان هم وجود دارد، و در نتيجه 
ميان دو دسته از انسانها مودت و رحمت قرار داده و چون چنين بوده قطعا غرض از پديد آوردن اين جذبه و كشش، پديد 

ر معنا ندارد، آن را مقيد به وقتي و يا محلي معين نموده، از انجام آن در زماني اي بوده براي بقاي نوَ، پس ديگآوردن وسيله
و مكاني ديگر منع كند، بله مگر آنكه در يك موردي خاص انجام اين عمل مزاحم با امري ديگر شود، امري كه في نفسه 

 .شودبه خوبي روشن مي "نْفُسِكُمْوَ قَدِّمُوا لِأَ "واجب بوده، و اهمالش جايز نباشد، و با اين بيان معناي جمله:

اند، بر اينكه در هنگام كرده "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... "يكي از تفسيرهاي عجيب و غريب استداللي است كه بعضي به جمله
 جماَ عزل )يعني بيرون ريختن نطفه( جايز است، با اينكه آيه شريفه هيچ نظري به اين جهت ندارد، تا اطالقش شامل آن

 فاده كردهاست "وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ... "شود، نظير اين حرف تفسير ديگري است كه گفتن بسم اللَّه قبل از جماَ را از جمله:

__________________________________________________ 

 "3سوره مائده آيه  "ما تمام كند.خواهد پاكتان كند و نعمت خود بر شخواهد شما را به زحمت اندازد، بلكه ميخدا نمي(1)
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 .است

 321شوند[[ ... ص : امر به ازدواج و تناسل و ديگر دستوراتي كه مربوط به زندگاني دنيوي است به امر به عبادت و ذكر خدا منتهي مي]

 "... كُمْ مُالقُوهُ، وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَوَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ، وَ اعْلَمُوا أَنَّ "

واداشتن انسانها  -كه يا خطاب به مردان است، و يا به مردان و زنان هر دو، -"قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ "مراد از اينكه فرمود: :گفتيم
 اي سبحان از بقاي نوَ بشر دربه ازدواج و تناسل است، تا نوَ بشر در زمين باقي بماند، و اين هم معلوم است كه غرض خد

زمين، بقاي دين او، و ظهور توحيد و پرستش او است، و براي اين است كه جوامع بشري باشند تا با تقواي عمومي خود او را 
 .«1» "وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "بپرستند، هم چنان كه فرمود:

دهد كه با حيات آنان و بقايشان مرتبط است، براي اين است كه به اين وسيله آنان را به عبادت يبنا بر اين اگر دستوراتي م
پروردگارشان برساند، نه براي اينكه بيشتر به دنيا بگروند، و در شهوات شكم و فرج فرو رفته، در وادي غي و غفلت 

 .سرگردان شوند

مساله توالد و تقديم داشتن افرادي جديد الوجود به بشريت و جامعه هر چند  (پس مراد از جمله )و براي خود مقدم بداريد
پذيرد، و شود، و به مرور زمان عددش نقصان مياست، بشريتي كه همه روز افراد زيادي از آن دستخوش مرگ و فنا مي

آمدن افرادي جديد  وليكن اين مطلوبيت في نفسه نيست غرض به خود توالد تعلق نگرفته، بلكه براي اين است كه با توالد 
به روي زمين ذكر خداي سبحان در زمين باقي بماند، و افراد صالحي داراي اعمال صالح پديد آيند، تا خيرات و مثوباتشان 

وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ  "هم عايد خودشان شود، و هم عايد پدراني كه باعث پديد آمدن آنان شدند، هم چنان كه فرمود:
 .«9» "آثارَهُمْ

كند كه مراد از تقديم براي خود از پيش فرستادن اعمال صالح است، بياني كه از نظر خواننده گذشت اين احتمال را تاييد مي
 :براي روز قيامت، هم چنان كه در جايي ديگر فرموده

 "َوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ

 .«3» "كُمْ مِنْ خَيْرٍ، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراًوَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِ "و نيز فرموده: «3»

 :از نظر سياق نظير آيه« 4» "وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُالقُوهُ "پس جمله:

__________________________________________________ 

 "43سوره ذاريات آيه  "جن و انس را نيافريدم مگر براي اينكه مرا بپرستند. من(1)

 "19سوره يس آيه  "نويسيم، و هم آثارشان را.ما هم اعمال خود آنان را مي(2)

 [...] "31سوره نبا آيه  "ايستد.روزي كه هر كسي به تماشاي آنچه از پيش فرستاده مي(3)

ره سو "يابيد، كه اگر خير بود خيرتر شده، و اجري عظيم دارد.ستاديد، نزد خدايش ميو آنچه را از پيش براي خود فر(4)
 "93مزمل آيه 

 .ايد خواهيد ديداز پيش براي خود بفرستيد، و از خدا بترسيد، و بدانيد كه روزي آنچه را كرده(5)
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 .باشدمي« 1» "، وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ "

تقديم عمل صالح و تقديم اوالد به اين اميد است كه اوالد نيز افرادي  (پس مراد از جمله مورد بحث )و خدا داناتر است



تقوا به صورت عمل صالح در خصوص نزديكي با حرث است، و  "وَ اتَّقُوا اللَّهَ ... "از جمله: صالح براي جامعه باشند، و مراد
خواهد بفرمايد در نزديكي با زنان از حدود خدا تعدي نكنيد و پاس حرمت خدا را بداريد، و محارم خدا را هتك خالصه مي

فرمايد از روز لقاي اللَّه و تشويق به تقوا و شكافتن معناي آن است، مي "وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُالقُوهُ ... "مكنيد و مراد از جمله:
به  تقوا "وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ... "فرمود:سوء حساب بترسيد، هم چنان كه در آيه سوره حشر هم كه مي

ه آن كه همان مراقبت و تحفظ و اتقا باشد، امري است كه در معناي ترس از خداست، و اطالق كلمه )بدانيد( و اراده الزم
كه منظور از آن « 9» "وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ "كالم شايع است، از آن جمله خداي عز و جل فرموده:

ائل شدن خدا ميان شما و دلهايتان، و چون عمل الزمه آن است، كه همان تقوا باشد، يعني بترسيد و پروا داشته باشيد، از ح
، همانطور كه ديديم در آيه "وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ "صالح و ترس از روز حساب از لوازم خاصه ايمان بود، لذا در آخر كالم فرمود:

 ."يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "سوره حشر عنوان مؤمنين را در اول آيه آورده فرمود:

 323روايتي ])در ذيل آيات گذشته مربوط به حيض، طهارت ...([ ... ص : بحث 

 اشاره

در الدر المنثور است كه احمد. و عبد اللَّه بن حميد. و دارمي، و مسلم، و ابو داود، و ترمذي، و نسايي، و ابن ماجه، و ابو يعلي، 
ه اند كبيهقي )در سنن خود(، همگي از انس روايت كردهو ابن منذر، و ابو حاتم، و نحاس. )در كتاب ناسخش(، و ابو حيان، و 

ك كردند، و در يكردند، و در خوردن و نوشيدن با او شركت نميشدند او را از خانه بيرون مييهود وقتي زنانشان حيض مي
 هُوَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ وَ يَسْئَلُونَكَ "بردند، مساله از رسول خدا ص سؤال شد، در پاسخ اين آيه نازل شد،خانه با او بسر نمي

 ، رسول خدا ص فرمود: با زنان حائض در يك خانه زندگي"أَذيً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ...

__________________________________________________ 

دا فرستد، و از خاي فردا از پيش ميايد، از خدا بترسيد و هر فردي نگران عملي باشد كه براي كساني كه ايمان آورده(1)
 "13سوره حشر آيه  "كنيد با خبر است.بترسيد، كه خدا به آنچه مي

 "93سوره انفال آيه  "و بدانيد كه خدا ميان هر كس و قلب او حائل است.(2)
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 رسيد، گفتند اين مرد مثل اينكه تصميم گرفته هر چهبكنيد، و هر كار ديگري انجام بدهيد اال جماَ، اين معنا به گوش يهود 
را كه ما داريم با آن مخالفت كند، به دنبال اين سخن اسيد بن خضير، و عباد بن بشر، نزد رسول خدا شده گفتند: يهود چنين 

طوري متغير شد ب و چنان گفتند، آيا ما به گفته آنان از اجتماَ با زنان اجتناب كنيم؟ چهره رسول خدا از شنيدن اين سخن
رفتند، شخصي ظرفي شير جهت آن جناب كه ما گمان كرديم بر آن دو نفر خشم گرفته، ولي وقتي آن دو نفر بيرون مي

آورد، رسول خدا ص در پي آن دو نفر فرستاد، تا از آن شير بنوشند آن دو فهميدند رسول خدا ص از آنان خشمگين هديه مي
 «1»نشده. 

 :گفته "وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ "ز سدي روايت كرده كه در تفسير آيه:و در الدر المنثور ا

 .اين آيه در پاسخ ثابت بن دحداح نازل شد، چون سائل او بوده

 .مؤلف: نظير اين روايت از مقاتل هم نقل شده

 :و در تهذيب از امام صادق َ روايت آمده كه در ضمن آن در باره جمله



 :فرمايد، فرموده: اين جمله در باره طلب فرزند است، مي"حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ... فَأْتُوهُنَّ مِنْ "

 «9»فرزند را از راهي كه خدا دستور داده طلب كنيد. 

تواند داشته باشد؟ فرمود: اي از او ميو در كافي است كه از امام صادق َ پرسيدند، مردي كه زنش حائض است چه بهره
 «0»بعينه.  همه چيز اال جلو

و نيز در همان كتاب از آن جناب پرسيدند: زني كه در آخرين روز عادت خون حيضش قطع شده چه حكمي دارد؟ فرمود: اگر 
تواند قبل از غسل با او همسرش دچار طغيان شهوت شود بايد دستورش دهد محل خون را بشويد، آن گاه اگر خواست مي

 «3»ه اضافه فرمود: ولي غسل كردن بهتر است. نزديكي كند، و در روايتي ديگر آمده ك

كند، يطهرن( بدون تشديد تاييد مي)روايات در اين معاني بسيار زياد است، و اين روايات قرائت آيه را به صورت  :مؤلف
اي ناند كلمه نامبرده به معناي قطع جريان خون زنان است، به خالف )يتطهرن( با تشديد ها كه به معچون بطوري كه گفته

قبول طهارت است، كه در آن معناي اختيار خوابيده، و در نتيجه با غسل كردن كه يك عمل اختياري است مناسب است، به 
 .خالف قطع جريان خون، كه به اختيار زن نيست

__________________________________________________ 
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ضمه  كند بر استحباب شستشو، و اگر غسل بهباشد، آيه شريفه داللت مي -شستشو -و مراد از تطهر اگر غسل به فتحه غين
ر تقدير داللت بر حرمت كند، هم چنان كه امام هم فرمود: غسل بهتر است، و در هغين باشد داللت بر استحباب غسل مي

جماَ قبل از غسل بفتحه غين يا غسل بضمه غين ندارد، چون اگر حرام بود، ديگر معنا نداشت غسل و يا غسل غايت و 
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  "منتهي اليه نهي بوده باشد. )دقت فرمائيد( و نيز در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل جمله:

كردند، سپس رسم شد كه خود را فرموده مردم در جاهليت خود را با پنبه و سنگ پاك مي "ينَ، وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَالتَّوَّابِ
اي بود رسول خدا ص همه را موظف كرد چنين كنند، خود نيز چنين كرد، و خدا در شستشو كنند، و چون كار پسنديده

 .«1» "التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  "كتابش نازل كرد كه

مؤلف: اخبار در اين معنا بسيار است، و در بعضي از آنها آمده: اولين كسي كه با آب طهارت گرفت، براء بن عازب بود، كه به 
 .دنبال عمل او آيه شريفه نازل شد، و استنجاي با آب سنت گرديد

 323اين حالت نفاق نيست[ ... ص :  ...]

باز در همان كتاب از سالم بن مستنير روايت آورده كه گفت: نزد امام ابي جعفر َ بودم، كه حمران بن اعين داخل شد، و 
چند مساله پرسيد همين كه حمران خواست برخيزد به امام عرضه داشت: اين را خدمت شما عرضه بدارم خدا بقايت را 

رويم مگر در حالي شويم بيرون نمييد كه ما هر وقت خدمت شما شرفياب ميطوالني كند و ما را از وجودت برخوردار فرما
ماند، و آنچه از مال كه دلهايمان رقت و خاطرمان آسايش و امنيت يافته، بطوري كه ديگر هيچ غمي از دنيا در دلمان نمي

شويم، و با مردم و تجار ميرسد ولي وقتي از حضورتان بيرون دنيا كه در دست مردم است چون پر كاهي به نظرمان مي



شود، سر اين چيست؟ امام ابي جعفر َ فرمود: اين مربوط به دلها است كه گرديم، دنيا در نظرمان محبوب ميهمنشين مي
گاهي نرم است و گاهي سخت، آن گاه فرمود: آگاه باشيد كه وقتي اصحاب رسول خدا ص به آن جناب عرضه داشتند از 

ترسيد؟ عرضه داشتند: براي اينكه هر وقت يم، امام اضافه كرد رسول خدا ص پرسيد: چرا از آن ميترسخطر نفاق بر خود مي
 .كنيددهيد: و به ثوابش ترغيب ميدر حضور شما هستيم، و شما ما را به عذاب خدا تذكر مي

ا ويم، بحدي كه گويي آخرت رشرغبت ميكنيم، و نسبت به آن زاهد و بيشود، و دنيا را فراموش ميدر نتيجه دلمان نرم مي
 كنيم، اما اين تابينيم، و آتش و بهشت را مشاهده ميمي

__________________________________________________ 
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بوئيم، زن و اهل خود را ندان را ميها شده فرزشويم، داخل اين خانهاي است كه نزد توايم، همين كه از تو دور ميلحظه
ارد اين ايم، آيا جا دگردد، بطوري كه گويي اصال چنان حالتي نداشتهكنيم آن حالتمان كه نزد تو داشتيم بر ميمشاهده مي

 معنا را در خود نوعي نفاق بشماريم، و از آن بترسيم؟ رسول خدا ص در پاسخشان فرمود: ابدا، اين پندارها گامهاي شيطان
خواهد شما را متمايل به دنيا كند به خدا سوگند اگر دائما آن حالتي را كه نزد من داريد داشته باشيد مالئكه به است، كه مي

توانيد روي آب قدم بزنيد، و اگر شما نبوديد كه گناه كنيد و به دنبالش از خدا آمرزش آيند: آن وقت ميمصافحه شما مي
آفريد كه گناه كنند، و به دنبالش طلب مغفرت نمايند، و او هم ايشان را بيامرزد، آري يبطلبيد خداي تعالي خلقي ديگر م

شود و هم بسيار مغفرت نمايند، و او هم ايشان را بيامرزد، آري مؤمن هم بسيار دچار فتنه مؤمن هم بسيار دچار فتنه مي
حِبُّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، وَ يُ "لي را كه فرمود:كند، مگر نشنيدي كالم خداي تعاشود و هم بسيار به خدا بازگشت ميمي

 .«1» "اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ "، و نيز فرموده:"الْمُتَطَهِّرِينَ

 :مؤلف: نظير اين روايت را عياشي هم در تفسير خود نقل كرده است، و اينكه فرمود

اش به كلي از دنيا زد من داريد داشته باشيد ...( اشاره است به مقام واليت، مقامي كه دارندهاگر دائما آن حالتي را كه ن)
الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ  "انديشد، و ما در بحث پيرامون آيه:شود، و به آنچه نزد خدا است مشرف گشته، و ميمنصرف مي

 «9»اي مطالب در اين باره تقديم داشتيم. پاره "مُصِيبَةٌ

و اينكه فرمود: )اگر شما نبوديد كه گناه كنيد ...( اشاره است بر قدر، يعني جريان حكم اسماي الهي به مرتبه افعال و جزئيات 
 نَزِّلُهُءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ، وَ ما نُوَ إِنْ مِنْ شَيْ "حوادث بر طبق اقتضائاتي كه مفاهيم اسما دارد كه توضيح آن در ذيل آيه شريفه

 .آيدخواهد آمد، و همچنين گفتار در باره آن در ذيل ساير آيات قدر مي «3» "إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

 ،"... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ "جمله: مگر نشنيدي كالم خداي تعالي را كه فرموده:

ن وسيله توبه و تطهر را تفسير كند، اولي را به خواهد به ايجزء كالم امام ابي جعفر َ است، و خطابش به حمران است، مي
 هاي گناهان از نفس، و تيرگي آن را از قلببازگشت نمودن از گناهان به سوي خدا، و دومي را به ازاله پليدي

 ، و اين يكي از موارد استفاده مراتب حكم
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اند بر آمده، كه با آن استدالل كرده« 1» "ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "است از حكم بعضي مراتب، و نظير آن در قرآن كريم آيه:
طوط قرآن شود دست به خاند بر اينكه بدون وضو نميدالل كردهاينكه علم كتاب تنها نزد پاكان از اهل بيت است، و نيز است

 .(گرددگذاشت )با اينكه ضمير در ال يمسه بكتاب مكنون بر مي

عالم خلقت از ناحيه خدا شروَ شده، و در يك « 9» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ "و همانطور كه به حكم آيه شريفه:
ا مرور به شود مگر بترين مراحل برسد همچنين احكام مقادير نيز نازل نميآيد، تا به پستتر ميپائين قوس نزول پائين و

ياتٌ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آ "منازل حقايق )دقت فرمائيد( و به زودي ان شاء اللَّه توضيح بيشترش در تفسير آيه:
 «0» "مُحْكَماتٌ ...

 .آيدمي

البته  -توان به آنچه قبال اشاره كرديم آشنايي بيشتري پيدا كرد، در آنجا گفتيم: مراد از توبه و تطهر در آيه شريفهاز اينجا مي
 .بحانبه سوي خداي س -، بعد از ازاله پليدي-شستشوي با آب و برگرداندن بدن پليد است -بنا بر ظاهر لفظ، نه تاويل آن

شود كه قبال نقل كرديم، كه فرمود خداي تعالي حنفيت يعني طهارت را در آغاز بر مي و نيز معناي روايت قمي روشن
ابراهيم نازل كرد، و طهارت ده قسمت است پنج قسمت آن مربوط به سر و گردن است و پنج قسمت مربوط به بدن اما 

چهارم مسواك، پنجم خالل  آنچه مربوط به سر است، يكي كوتاه كردن شارب، دوم كوتاه نكردن ريش، سوم اصالح مو،
كردن دندان، و اما آنچه مربوط به بدن است، اول گرفتن موهاي بدن، دوم ختنه كردن، سوم ناخن گرفتن، چهارم غسل از 

جنابت، پنجم طهارت با آب، و اين است آن حنفيت طاهره كه ابراهيم آورده، و تا كنون نسخ نشده، و تا قيامت نسخ نخواهد 
شمارد بسيار است، و در بعضي آمده كه نوره كشيدن نيز و اخباري كه همه اينها را مصداق طهارت مي شد )تا آخر حديث(

 .طهور است

از معمر بن خالد، از ابي الحسن رضا َ روايت كرده كه فرمود: شما  "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... "و در تفسير عياشي در ذيل آيه:
ام كه فقهاي مدينه در آن اشكالي ظري داريد؟ عرضه داشتم: من چنين شنيدهدر باره وطي زنان در عقب ايشان چه ن

آيد، )شايد منظور از لوچ كج گفت وقتي مرد از عقب زن نزديكي كند فرزندش لوچ بيرون مياند، فرمود: يهود مينكرده
 :فكري باشد(، لذا خداي تعالي در رد نظريه يهود در اين مساله اين آيه را نازل كرد، كه
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 .(زنان شما كشتزار شمايند به كشتزار خود از هر جا خواستيد نزديكي كنيد)

آورده كه در ذيل همين آيه فرموده، يعني خواه از مقابل و خواه از پشت، در جلو  و باز در همان كتاب از امام صادق َ روايت
 «1»او تصرف كنيد. 

و نيز در همان كتاب از ابي بصير از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود: من از وي از مردي پرسيدم كه در عقب همسرش 
 .جماَ مكنيدكرد حضرت بدش آمد و فرمود: زنهار كه در روده زنان وطي مي

اين است كه هر وقت «. 9» "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ ":فرمايدو نيز فرمود: معناي اينكه قرآن مي



 .خواستيد به كشتزار خود درآئيد، نه از هر جا كه خواستيد

جواب  اي پرسيدمه امام رضا َ نوشته، از چنين مسالهاي بو در آن كتاب از فتح بن يزيد جرجاني روايت كرده كه گفت نامه
ود، و كند، بايد بداني كه زن لعبتي است كه نبايد اذيت شاي كه با كنيزش از عقب نزديكي ميچنين آمد كه از كسي پرسيده

 .كشتزار است همانطور كه خدا كشتزارش خوانده

هاي كافي و تهذيب و دو تفسير عياشي و قمي است كه در كتاب مؤلف: روايات در اين معاني از ائمه اهل بيت َ بسيار زياد
رساند، كه نزديكي با زنان از جلو آزاد است، و بنا بر اين ممكن است آمده و همه داللت بر اين دارند، كه آيه بيش از اين نمي

چون در آن روايت آمده من از امام كالم امام صادق َ را در روايت عياشي از عبد اللَّه بن ابي يعفور بهمين معنا حمل كنيم، 
 :صادق َ از نزديكي با زنان در عقب ايشان پرسيدم، فرمود

 ."نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ "اشكال ندارد و دنبالش اين آيه را تالوت فرمود:

عقب در جلو ايشان وطي شود، و استدالل به آيه هم بر  ظاهرا مراد از نزديكي با زنان در عقب ايشان اين است كه از :مؤلف
 .دهداين اساس بوده هم چنان كه، خبر معمر بن خالد گذشته بر آن شهادت مي

و در الدر المنثور است كه ابن عساكر از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: انصار تنها بطور مضاجعه با زنان نزديكي 
دادند، اتفاقا مردي از قريش با زني از انصار ازدواج كرد، و كار را به صورتهاي گوناگون انجام ميكردند: ولي قريش اين مي

 خواست با او نزديكي كند زن گفت: حاضر نيستم مگر به همان صورت معموليش، نزاعشان به رسول خدا ص
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نازل شد، يعني چه در حال ايستاده، و چه نشسته چه خوابيده اما در هر حال تنها  "فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ "رسيد، آيه شريفه:
 «1»از يك صمام. 

يه اين بوده، و روايتي هم از حضرت رضا َ مطابق آن مؤلف: اين معنا به چند طريق از صحابه روايت شده، كه سبب نزول آ
 .گذشت

و اينكه فرمود: از يك صمام معنايش از يك مجرا و سوراخ است كنايه از اينكه تنها از فرج باشد، چون روايات بسياري از 
اي از از عده طرق اهل سنت وارد شده كه نزديكي با زنان از مجراي پشت را تحريم كرده، و اين معنا را به چند طريق

اند، و قول ائمه اهل بيت هر چند جواز با كراهت شديد است، بطوري كه اصحاب اماميه صحابه رسول خدا ص روايت كرده
 "اند، اال اينكه همانطور كه گفتيم هيچ يك از ائمه در حكم مساله به آيه:به طرق خود كه تا ائمه دارند آن را روايت كرده

 "...فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ  نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ

تمسك « 9» "هؤاُلءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ "اند، كه فرمود:اند، بلكه به گفتار لوط پيغمبر تمسك كردهتمسك نكرده
اي كريم آيه خواهند دختران خود را عرضه كرد، و در قرآندانست قومش جز لواط را نمياند، چون لوط با اينكه ميكرده

 .براي نسخ اين حكم نيامده

و با اين حال مساله در روايات صحابه مورد اختالف است، از عبد اللَّه بن عمر و مالك بن انس، و ابي سعيد خدري، و جمعي 
ابن عمر روايت كردند، حتي از تمسك مي "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... "دادند، و به آيهديگر روايت شده كه به جواز آن فتوا مي

 :شده كه گفته است



 .اصال آيه نامبرده براي همين جهت نازل شده

در الدر المنثور از دارقطني )در كتاب غرائب مالك( و او با ذكر سند از نافع روايت كرده كه روزي ابن عمر به من گفت: اي 
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي  "ه آيه:نافع اين قرآن را نگه دار، و گوش بده تا بخوانم، و از حفظ خواند تا رسيد ب

 :در اينجا به من گفت "شِئْتُمْ

داني در باره چه كسي نازل شده؟ گفتم: نه، گفت: در باره مردي از انصار كه با زنش از عقب او وطي كرده بود، و اي نافع مي
 خواهي بگويي از عقب در جلو همسرش قرارستاد، گفتم: يعني ميدر بين مردم عملي زشت تلقي شده بود، خدا اين آيه را فر

 «0»داده بود گفت نه رسما در عقب او. 

 :گويدمؤلف: در الدر المنثور اين معنا را از ابن عمر به چند طريق روايت كرده، آن گاه مي
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 .ابن عبد البر گفته: روايت به اين مضمون كه از عبد اللَّه بن عمر نقل شده معروف و مشهور و سند آن صحيح است

مشكل اآلثار، و ابن مردويه، همگي با  و نيز در الدر المنثور آمده كه ابن راهويه، و ابو يعلي، و ابن جرير، و طحاوي، در كتاب
اند كه گفت: مردي همسرش را از عقب نزديكي كرده مردم او را سرزنش سندي حسن از ابي سعيد خدري روايت كرده

 :كردند، آيه شريفه

 .، نازل شد«1» "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ ... "

ت كه خطيب در روايت مالك از ابي سليمان جوزجاني نقل كرده كه گفت: من از مالك بن انس از و نيز در همان كتاب اس
 «9»ام. هم االن از اين عمل غسل سر و گردن كرده :وطي در عقب همسران پرسيدم او به من گفت

كه گفت: من هيچ استادي و نيز در همان كتاب آمده كه طحاوي از طريق اصبغ بن فرج، از عبد اللَّه بن قاسم روايت كرده 
دانست آن گاه اين آيه را كنم نديدم، مگر آنكه اين عمل )وطي آنان در عقبشان( را حالل ميكه در دينم از آنها تقليد مي

 .«3»تر از اين چه بياني؟ ، سپس گفت: ديگر روشن"نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ "قرائت كرد، كه

خيال كرده زن و  -كرده كه گفت: عبد اللَّه بن عمر كه خدا از گناهانش بگذردو در سنن ابي داود از ابن عباس روايت 
پرستان بوده، در حالي كه شوهرش از قريش بوده، و شوهري بودند از دو طايفه، آن يكي يعني زن از طايفه انصار و از بت

ز عمل ائل بودند و بسياري از غير يهود اكردند كه اهل كتاب بودند و براي خود فضيلتي در علم قانصار از يهوديان تقليد مي
ي مايه كردند، و اين بسكردند و از جمله خصايص ايشان اين بود كه با زنان از يك مجرا نزديكي مييهود تقليد و پيروي مي

ه ك كردند از عقب و از جلو خوابيده و ايستاده، همينخوشحالي زنان است و آن قبيله قريش با زنان به هر شكلي آميزش مي
مهاجرين قريش به مدينه آمدند، مردي از ايشان با زني از انصار ازدواج كرد و رفت كه با او نيز همين كارها را بكند، زن 

خواهي دوري كن، اين نزاعشان خواهي بخواه نمينپذيرفت، و گفت رسم ما اين است كه تنها يك جور، و در يك مجرا، مي
، يعني "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ "تعالي اين آيه را نازل كرد: علني شد، و به رسول خدا ص رسيد خداي

 چه از جلو و چه از عقب، چه
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 «1»خوابيده و چه غير آن. اما منظور اين است كه در همه اين احوال از مجراي فرزند باشد. 

و نيز در همان كتاب است « اين روايت را سيوطي هم در در المنثور به چند طريق از مجاهد از ابن عباس نقل كرده. :مؤلف
مد بن حسن در اين مساله مناظره كرد، محمد عليه او استدالل كرد به اينكه كه ابن عبد الحكم نقل كرده كه شافعي با مح

يابد، شافعي گفت پس به گفته تو بايد غير فرج حرام باشد، محمد تنها فرج زن كشتزار است، و آنجا است كه فرزند تكون مي
طور شت شكم او اين كار را بكند چملتزم شد كه آري همين طور است، شافعي گفت حال بگو ببينم: اگر با ساق زن و يا گو

كند گفت: نه، گفت: چون كشتزار نيست بايد حرام باشد؟ است، آيا ساق و گوشت شكم هم كشتزار است، و اوالد درست مي
 «0»كني. كشتزار( استدالل مي)گفت: نه، شافعي گفت پس چطور با كلمه 

اند كه گفت: در حيني كه من و سعيد بن جبير روايت كرده و نيز در همان كتاب آمده: كه ابن جرير، و ابن ابي حاتم، از
م، كنكني؟ گفت: بله ميمجاهد نزد ابن عباس نشسته بوديم، مردي نزد او آمد و گفت آيا مرا از آيه محيض راحت نمي

از  بن عباس گفت: يعني با آنان نزديكي كنيد،، ا"فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ -تا جمله -وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ "بخوان:
بينند، چون قبال از جماَ در آن نهي شده بودي، و بعد از قطع خون ماموري كه در همانجا جماَ همانجايي كه خون مي

: واي بر تو آيا بن عباس گفتكني؟ اچرا استدالل نمي "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ "كني، سائل پرسيد: با آيه
عقب زنان هم كشتزار است، اگر اين حرف تو حق باشد بايد آيه محيض نسخ شده باشد، چون هر وقت زن از جلو حيض 

هر وقت  (گيري كنيد، پس معناي )اني شئتمفرمايد: بايد )از آنان كنارهتواني از عقب جماَ كني، با اينكه آيه ميشود تو مي
 «3»ت. از شب و روز اس

كنيد مخدوش است، براي اينكه آيه محيض بيش از اين داللت ندارد مؤلف: استدالل ابن عباس همانطور كه مالحظه مي
كه جماَ در محل جريان خون در حال حيض حرام است، پس اگر آيه حرث داللت كند بر جواز وطي در عقب، بين دو آيه 

ود، عالوه بر اينكه توجه فرموديد كه آيه حرث هم داللت بر مقصد آنان هيچ تعارضي نخواهد بود، تا باعث نسخ آيه اول ش
 يعني

__________________________________________________ 
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شود كه استدالل كرده به حرمت آن وطي در عقب ندارد، بله در بعضي از روايات كه از ابن عباس نقل شده، ديده مي جواز
، آمده و شما خواننده محترم در آنچه گذشت توجه فرموديد، كه "فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ... "به امري كه در جمله:

دالل است، و آيه شريفه هيچ داللتي ندارد بر حكم غير مجراي خون، تنها حكم مجراي خون استدالل مزبور فاسدترين است
كند، كه در حال حيض حرام و در حال طهر حالل است، و آيه حرث هم هيچ داللتي بر توسعه از جهت حرث را بيان مي



ربوط به تفسير نيست، مربوط به فقه خواهد بفرمايد همه جاي زنان كشتزار شما است، و به هر حال مساله مندارد و نمي
 .است، چيزي كه هست ما اين مقدار هم كه بحث كرديم، از اين نظر بود كه بدانيم داللت آيات چقدر است

 001، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 333[ ... ص : 227تا  224(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

ال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي  (993أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )وَ ال تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ 
هِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِ (994أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ )

 (993( وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّالقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )993اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

 333ترجمه آيات ... ص : 

بين مردم نسازيد كه خدا شنوا و  خدا را در معرض سوگندهاي خود قرار ندهيد و سوگند او را مانع از پرهيزكار بودن و اصالح
 .(993دانا است )

ده نمايد، و خدا آمرزنكند ولي به آنچه دلهايتان مرتكب شده مؤاخذه ميتان بازخواست نميخدا شما را به سوگندهاي بيهوده
 .(994و بردبار است )

رند، اگر برگشتند خدا آمرزنده و رحيم است آنان كه سوگند ميخورند كه تا ابد از زنان خود دوري كنند، تنها چهار ماه مهلت دا
(993).  
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شوند و خدا شنوا و دانا است )و اما اگر نه طالق دهند و نه حق و اگر تصميم بر طالق گرفتند باز هم مجرم شناخته نمي
 (993زنان را كه از آن جمله نزديكي با ايشان است بدهند مجرمند( )

 332... ص : بيان آيات 

 اشاره

 "... وَ ال تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا "

است، كه به معناي عرضه كردن چيزي است به كسي، و يا چيزي، تا ببيند اگر به  "عرض "كلمه عرضة به ضم عين از ماده
كااليي را در معرض فروش قرار دهي، يا منزلي را به آيد و در تامين غرضش دخالت دارد بپذيرد، مثل اينكه كارش مي

د: گوينمشتري عرضه كني، تا اگر خواست در آنجا اسكان گزيند، يا غذا را براي خوردن عرضه كني، و به همين جهت مي
الن فگويند: گيري قرار گرفت، و يا در باره دختري كه شايستگي ازدواج دارد ميفالن هدف در معرض تيراندازي و نشانه

گويند فالن ماشين در معرض دختر در عرضه )معرض( ازدواج قرار گرفت، و در باره ماشيني كه صالحيت براي سفر دارد مي
 .سفر واقع شد، اين معناي اصل كلمه بود

كنند، تا مانند هدف تيراندازي معرض اي كه نصب ميآيد، و همچنين عرضهاما عرضه به معناي مانعي كه سر راه در مي



 .وارد واردات پي در پي قرار گيردت

 .و در نتيجه از كلمه، معناي كثرت عوارض استفاده شود، داخل در معناي اصلي كلمه نيست، بلكه بعدها پيدا شده است

ن در بين اند، چو، جمع يمين يعني سوگند است، و اين معنا را از كلمه يمين به معناي دست راست گرفته"أيمان "و اما كلمه
اي كردند، و يا مثال معاملهبستند، و يا بيعتي ميوم و معمول بود كه وقتي سوگندي مي خوردند، و يا عهدي ميعرب مرس
مول دادند )اين رسم در بين ايرانيان نيز معدادند، براي اينكه بفهمانند عمل نامبرده قطعي شد، به يكديگر دست ميانجام مي

دست باشد، نامي براي عمل، كه عهد و سوگند و امثال آن باشد اسمي مشتق  است(، پس در حقيقت از ابزار عمل، كه همان
اند، براي آن نگاري( اسمي مشتق كردهاي بوده، هم چنان كه از عمل سب )انگشتكردند، چون بين عمل و ابزار مالزمه

 .اندزند، و آن را انگشت سبابه خواندهانگشتي كه مهر مي

تر است( اين است كه خدا را معرضي كه هدف سوگندهايتان شود قرار مدهيد، آن هم سوگند و معناي آيه شريفه )و خدا دانا
 000، ص: 9به اينكه ديگر نيكي نكنيد، و تقوا به خرج ترجمه الميزان، ج

ز اي قرار دهيد براي امتناَ اندهيد، و بين مردم اصالح نكنيد، براي اينكه خداي سبحان راضي نيست كه نامش را وسيله
چه كه بدان أمر كرده، چون خدا به نيكي و تقوا و اصالح امر فرموده است مؤيد اين معنا رواياتي است كه در شان نزول آن

 .اين آيه وارد شده و به زودي انشاء اللَّه از نظر خواننده خواهد گذشت

ان ال تبروا و ال  "در تقدير است، و تقدير كالم "ال "، حرف"تُصْلِحُوا "، وَ"تَتَّقُوا "، وَ"أَنْ تَبَرُّوا "و بنا بر اين در سه جمله:
 "در كالم باشد، شايع است، مانند آيه شريفه "أن "باشد، و اين قسم استعمال در جايي كه حرفمي "تتقوا و ال تصلحوا

 .را ميدهد "ان ال تضلوا "معناي "ان تضلوا "كه جمله:« 1» "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا

تا به  "برواان ت "نيفتد، و آن اين است كه بگوئيم جمله: "ال "ممكن هم هست طوري معنا كنيم كه احتياج به تقدير البته
چون الزمه آن اين است كه خداي تعالي از چنين سوگندهايي نهي كرده  "و ال تجعلوا "آخر متعلق است به الزمه معناي

نيكي و  كند، كهن سوگند نهي نموده و حكم كذايي خود را برايتان بيان ميباشد، و معناي آيه اين باشد كه خدا شما را از اي
 .تقوا و اصالح بكنيد

 333آثار سوء رواني و اجتماعي سوگند بسيار[ ... ص : ]

بوده باشد، آن وقت آيه شريفه، نهي از  "چيزي كه عرضه بر آن بسيار است "به معناي "عرضه "و نيز ممكن است كلمه
دن به خداي سبحان خواهد بود، و چنين معنا خواهد داد كه بسيار به خدا سوگند نخوريد، كه اگر چنين كنيد زياد سوگند خور

خورد نام شود كه ديگر موفق به نيكي و تقوا و اصالح بين مردم نشويد، چون كسي كه بسيار به خدا سوگند ميباعث مي
فتد، اشمارد، چون هر عملي كه تكرار شد از اهميت ميسبك ميماند و سوگند به او را عملي خدا ديگر در نظرش عظيم نمي

كند، و دروغ هم بسيار خواهد گفت، تازه اين ضرر رواني سوگند بسيار است، و اما ضرر و چنين كسي از دروغ هم پروا نمي
و براي خودش فهمند كه اشناسد، چون همه مياجتماعي آن، اين است كه جامعه، براي چنين فردي ارزش و منزلتي نمي

كند و نيز پذيرد، و تكذيبش ميداند كه هر چه بگويد، جامعه آن را نميحرمتي در نظر مردم قائل نيست، و خودش مي
فهمند كه او اينقدر براي نفس خودش احترام قائل نيست كه به آن اعتماد كند، ما چگونه به او اعتماد كنيم؟ در نتيجه مي

مقداري را اطاعت مكن(، )هيچ حالف بي« 9» "وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ "كه آيه شريفه: آيه شريفه، همان را خواهد گفت
 آن را افاده

__________________________________________________ 
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 .كندمي

 "تصلحوا -تقوات -تبروا "در تقدير نگيريم، بلكه بگوئيم كه سه جمله "ال "تر آن است كه حرفبنا بر اين فرض نيز مناسب
باشد، و معنا چنين شود كه خدا را در معرض سوگندهاي  "حتي تبروا ... "به خاطر حذف حرف جر منصوبند و تقدير كالم

سيار خود قرار ندهيد، تا در نتيجه موفق به نيكي و تقوا و اصالح بشويد، و يا بگوئيم سه جمله نامبرده، مفعول له براي نهي ب
 :شودكند، و معنا چنين ميبر آن داللت مي "ال تجعلوا "است كه در باال هم گفتيم جمله:

 .بخاطر اين بود كه نيكي و تقوا و اصالح بكنيد "ال تجعلوا "نهي

، نوعي تهديد است بر مضمون آيه، چه اينكه آيه را به معناي اول بگيريم، يا به معاني "وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "و در اينكه فرمود:
 .تر استديگر، چيزي كه هست معناي اول همانطور كه بر خواننده نيز پوشيده نيست. روشن

 "... كُمْال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِ "

از كارهايي است كه اثري به دنبال نداشته باشد، و معلوم است كه اثر هر چيزي به خاطر اختالف متعلقات و جهاتش  "لغو "
د، و كنشود، سوگند هم اثري از جهت لفظش دارد، و هم اثر ديگري از اين جهت دارد كه گفتار آدمي را تاكيد ميمختلف مي

ه خود عقد و پيماني است، و نيز اثر ديگري دارد از حيث مخالفت و شكستن آن، و همچنين اثر سومش از اين جهت است ك
از جهات ديگر آثار ديگري دارد، اال اينكه چون در آيه شريفه مقابله شده ميان عدم مؤاخذه بر سوگند لغو، و مؤاخذه بر آثار 

رسد كه مراد از سوگند لغو، آن سوگندي ذا به نظر ميگذارد، لسويي كه هر گناهي و مخصوصا سوگند لغو، در دلها باقي مي
له آن خواهد به وسياي است كه صاحبش نميباشد كه هيچ اثري در قصد صاحب سوگند نداشته باشد، سوگندهاي بيهوده

آره  "،وينداند، و مرتب ميگعقدي و پيماني ببندد، و به اصطالح فارسي زبانها، تكيه كالمي است كه بعضي به آن عادت كرده
 ."نه و اللَّه "،"و اللَّه

 334[ ... ص : "اكتساب "و فرق آن با "كسب "معناي]

به معناي جلب منفعت به وسيله سعي و عمل است، با صنعت و يا حرفه و يا زراعت و امثال آن، و اين  "كسب "و كلمه
رد، ولي بعدها به عنوان استعاره در كلمه در اصل به معناي به دست آوردن چيزهايي است كه حوائج مادي زندگي را برآو

آوردهاي خير و چه شر، مانند كسب مدح و ثنا، و كسب افتخار، و آوردهاي انسان استعمال شد، چه دستمورد تمامي دست
كسب ياد خير و نام نيك از راه حسن خلق و خدمت به مردم، و مانند كسب فضائل اخالقي و كسب علم نافع، و كسب 

 .الي كه مناسب با آن استفضيلت از راه اعم

 و مانند كسب مالمت و مذمت، و كسب لعنت و طعنه، و كسب گناهان و آثار زشت 
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گناه، و امثال آن از راه اعمالي كه چنين آثاري دارد، در نتيجه استعمال زياد در اين موارد همه اين موارد معناي كلمه كسب و 
 .اكتساب شده است

اند: فرق ميان كسب و اكتساب اين است كه، اكتساب به معناي جلب منفعت براي خويش است، و كسب اعم ضي گفتهبع
شود، و هم شامل كسب و جلب منفعت براي ديگران، پس كسب برده براي است، هم شامل كسب منفعت براي خويش مي



كسبهاي ديگري از اين قبيل، و به هر  مواليش، و كسب ولي براي عبدش كسب هست، ولي اكتساب نيست و همچنين
 .حال كاسب و مكتسب خود انسان است نه ديگري

 331گفتاري پيرامون معناي قلب در قرآن كريم ... ص : 

 اشاره

كند بر اينكه مراد از قلب خود آدمي يعني خويشتن او و نفس و روح او است، آيه مورد بحث از شواهدي است كه داللت مي
چند طبق اعتقاد بسياري از عوام ممكن است تعقل و تفكر و حب و بغض و خوف و امثال اينها را به قلب براي اينكه هر 

نسبت داد، به اين پندار كه در خلقت آدمي، اين عضو است كه مسئول درك است، هم چنان كه طبق همين پندار، شنيدن را 
و ليكن مدرك واقعي خود انسان است، )و اين اعضاء،  به گوش، و ديدن را به چشم، و چشيدن را به زبان، نسبت ميدهيم،

 .شودآلت و ابزار درك هستند( چون درك خود يكي از مصاديق كسب و اكتساب است، كه جز به خود انسان نسبت داده نمي

 «9. »"بٍ مُنِيبٍوَ جاءَ بِقَلْ "و آيه شريفه:« 1» "فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ "نظير آيه مورد بحث در شهادت به اين حقيقت آيه

دهند؟ ظاهرا منشا آن، اين بوده كه انسان وقتي حال ببينيم چه عاملي باعث شده كه ادراكات انساني را به قلب نسبت مي
افتد كه يك حيوان در اثر بيهوشي و وضع خود و ساير انواَ حيوانات را بررسي كرده و مشاهده نموده كه بسيار اتفاق مي

افتد، ولي ضربان قلب و نبضش هنوز زنده است، در صورتي كه اگر قلبش از كار ادراكش از كار ميغش و امثال آن شعور و 
 .ماندبيفتد ديگر حياتي برايش باقي نمي

 از تكرار اين تجربه يقين كرد كه مبدأ حيات در آدمي، قلب آدمي است، به اين معنا
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 "930سوره بقره، آيه  "راي اينكه قلب و دل او گناه بود.ب(1)

 ."00سوره ق، آيه  "در صورتي كه با دلي و قلبي خاشع به درگاه او باز آمد.(2)

 003، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 يكه، روحي را كه معتقد است در هر جانداري هست نخست به قلب جاندار متعلق شده، هر چند كه از قلب به تمامي اعضا
زنده نيز سرايت كرده، و نيز يقين كرد، كه آثار و خواص روحي و رواني چون احساسات وجداني يعني شعور و اراده و حب و 

بغض و رجاء و خوف و امثال اينها، همه مربوط به قلب است، به همين عنايت كه قلب اولين عضوي است كه روح بدان 
 .متعلق شده است

ك از اعضا را مبدأ فعل مخصوص به خودش ندانيم، چون هيچ منافاتي بين اين و آن نيست، و اين باعث نميشود كه ما هر ي
دانيم، دماغ را هم مبدأ فكر، و چشم را وسيله ديدن، و گوش را ابزار شنيدن، و شش را در عين اينكه قلب را مبدأ حيات مي

اعضا )و حتي خود قلب( به منزله آلت و  دانيم، چون همهآلت تنفس، و هر عضو ديگر را منشا عمل خاص به خودش مي
 .ابزاري است براي انجام كاري كه به وساطت آن آلت محتاج است

اند كه در هاي مكرر علمي هم اين نظريه را تاييد كند، چون بارها اين آزمايش را در مرغان انجام دادهو چه بسا كه تجربه
اند كه حيوان هم چنان زنده است ليكن، هيچگونه درك و ، و ديدهانديك عمل جراحي دماغ )مغز سر( مرغ را بيرون آورده

فهمد كه گرسنه و يا تشنه است، و نميداند كه آب رفع تشنگي و دانه رفع گرسنگي شعور و تشخيصي ندارد، )حتي نمي
رد و مييستد و ميارسد قلبش از ضربان ميريزه است(، و چون مواد غذايي به او نميكند، و اينكه اين دانه و آن سنگمي



همچنين چه بسا بتوان اين نظريه را از اين راه تاييد كرد كه تا كنون بحثهاي علمي طبيعي نتوانسته و موفق نشده مركزي 
شود از آن مركز صادر بشود، و اعضاي را در بدن كشف كند كه تمامي دستوراتي كه در بدن به وسيله اعضا انجام مي

عضاي بينيد كه ان باشند، ولي وجود چنين مصدر و مركزي برايش مسلم شده است، زيرا ميمختلف بدن همه مطيع فرمان آ
مختلف بدن با اينكه بسيار زياد و بسيار مختلف است، هم خودشان اختالف دارند و ساختمانشان متفاوت است، و هم اثر و 

مركز فرماندهي، و داراي وحدتي  كارشان و عملكردشان مختلف است، در عين حال همه در تحت يك لوا، و مطيع يك
 .حقيقي هستند

ت ببرد، براي اين بوده كه از اهميت و حساسياي پيو نبايد گمان كرد كه اگر بشر نتوانسته به وجود چنين مركز فرماندهي
اسات تواند مركز احسدماغ و ادراكات آن غافل بوده است، )و تمدن امروز تا حدي به اسرار آن پي برده، در نتيجه نمي

 .(وجداني از قبيل شعور و اراده و حب و بغض و خوف و رجا و امثال آن را قلب بداند

 زيرا بشر همانطور كه به اهميت قلب پي برده بود، به اهميت سر، كه جايگاه دماغ 
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 مختلف و با زبانهاي مختلف مبدأ حكم و امر و هايترين زمانها امتبينيم از قديمبرده بود، به شهادت اينكه مياست نيز پي
هاي مختلفي از آن منشعب كرده است، نظير رأس، و رئيس و رئاسه، و رأس دستورات جامعه را رأس و رئيس ناميده، و لغت

 رانالخيط، )سر نخ( و رأس المدة )سر رسيد(، و رأس المسافة، و رأس الكالم، و رأس الجبل )سر كوه(، و همچنين سر جاندا
و چهار پايان را رأس خوانده، و نوك شمشير را رأس السيف ناميده است، )پس بشر از همان ديرباز به اهميت دماغ پي برده 

 .(بود، و ليكن به خاطر همان شواهدي كه گفتيم، نمي توانست بپذيرد كه دماغ مركز فرماندهي بدن باشد

ه كه بويي از شعور در آن باشد، از قبيل: حب و بغض و رجاء و و ظاهرا همين مسئله باعث شد كه ادراك و شعور و هر چ
خوف و قصد و حسد و عفت و شجاعت و جرأت و امثال آن را به قلب نسبت دهند، و منظورشان از قلب، همان روحي است 

دهند، و ب نسبت مييابد، و لذا ادراكات نامبرده را، هم به قلكه به بدن وابسته است، و يا به وسيله قلب، در بدن جريان مي
دارد، و نيز گويند روحم او را دوست ميگويند: فالني را دوست دارم، و گاهي ميهم به روح، و هم به نفس، گاهي مي

دارد، آن گاه اين مجاز گويي آن قدر ادامه گويند نفسم او را دوست ميدارد، و گاهي هم ميگويند قلبم او را دوست ميمي
 "صدر "كنند، هم چنان كه بسيار اتفاق افتاده كه از اين هم تجاوز نموده كلمهاطالق مي "نفس "ا بريابد كه لفظ قلب رمي

 .نددهكنند چون قلب در سينه قرار دارد انحاء ادراكات و افعال و صفات روحي را به سينه نسبت ميرا بر قلب اطالق مي

و نيز  «1» "يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ "از آن جمله فرموده: ها در موارد بسياري آمده،و در قرآن كريم از اين قسم نسبت
كه در اين آيه هم رسيدن دلها به گلوگاه « 0» "وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ "و نيز فرموده:« 9» "أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ "فرموده:

 :كنايه است از تنگي سينه و نيز فرموده

و بعيد نيست كه اينگونه موارد در كالم خداي تعالي اشاره باشد به تحقيق اين نظريه، « 3» "بِذاتِ الصُّدُورِإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  "
 .چيزي كه هست متاسفانه تا كنون اين نظريه آن طور كه بايد و شايد روشن نشده است

 مركز ادراكات و صفات نفساني در ساختمان "شيخ ابو علي ابن سينا، در اين مسئله كه
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 "23سوره حجر، آيه  "كند.ات تنگي ميسينه(2)

 "13سوره احزاب، آيه  "دلها )جانها( به گلوگاه رسيد.(3)



 "3سوره مائده، آيه  "گذرد، دانا است.ها ميهخداوند به آنچه كه از سين(4)
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اين احتمال را ترجيح داده است كه همان قلب باشد، به اين معنا كه قلب مركز همه ادراكات و شعور  "بدن انساني چيست؟
آلت شنوايي است ولي آن عضوي كه باشد و دماغ تنها جنبه ابزار را داشته باشد، )همانطور كه چشم آلت بينايي و گوش 

 .شنود قلب است(، پس همه ادراكات از قلب است و دماغ واسطه درك استبيند و ميمي

 338اشاره به كراهت سوگندهاي لغو و بيهوده[ ... ص : ]

از عقلي خالي از مج "كُمْوَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُ "گوئيم: جملهدر اينجا به تفسير آيه مورد بحث برگشته و مي
كه اعراض از مؤاخذه در بعضي از اقسام سوگند يعني از سوگند به لغو به بعضي ديگر  "لكن "نيست، براي اينكه ظاهر كلمه

اشد ذكر )گناه( ب "اثم "است، اين است كه خود آن بعض ديگر را ذكر كند و نكرده، بلكه اثر شكستن آن سوگند را كه همان
د مجاز عقلي و اعراض در اعراض است و اشاره است به اينكه خداي سبحان تنها با قلب انسانها كار دارد، نمود، و اين خو

وَ لكِنْ يَنالُهُ  "و نيز فرموده: «1» "وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ "هم چنان كه در جاي ديگر فرمود:
 «9. »"كُمْالتَّقْوي مِنْ

اي است به اينكه قسم اول سوگند هم كه همان سوگندهاي لغو بود، كراهت دارد و اشاره "وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ "و در جمله:
 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ "نهي كرده و فرموده "لغو "سزاوار نيست از مؤمن سر بزند هم چنان كه در جاي ديگر نيز از مطلق

 «0. »"هُمْ فِي صَالتِهِمْ خاشِعُونَ، وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

 "... لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ "

است كه به معناي سوگند  "اليه "مضارَ از مصدر ايالء باب افعال است، كه ثالثي آن، يعني ماده اصليش "يؤلون "كلمه
شود، و آن اين است كه شوهري از در خشم و شرَ بيشتر در يك قسم سوگند استعمال مي است، چيزي كه هست در زبان

به منظور ضرر رساندن به همسرش سوگند بخورد كه ديگر نزد او نرود، و منظور از ايالء در آيه نيز همين سوگند است، و 
 .عناي برگشتن استاست به م "فاؤوا "كه مصدر فعل "ءفي "به معناي انتظار، و كلمه "تربص "كلمه

__________________________________________________ 

سوره بقره، آيه  "رسد چه آن را اظهار كنيد و چه نكنيد.خداوند حساب شما را تنها با آنچه كه در دلهايتان هست، مي (1)
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 "03سوره حج، آيه  "ا است.خداوند منظوري از قرباني شما ندارد، آنچه مورد نظر اوست تقواي دلهاي شم (2)

سوره  "جويند.بطور يقين مؤمنان رستگارند، همانهايي كه در نمازشان خاضع و خاشع هستند و آنها كه از لغو دوري مي (3)
 "0 -9 -1مؤمنون، آيه 
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نامبرده عالوه بر معناي خودش به خاطر اين بوده است كه كلمه  "من "با حرف "يؤلون "و ظاهرا متعدي كردن كلمه
فهماند كه منظور از سوگند و مانند آن است، پس خود اين كلمه مي "دوري گزيدن "متضمن و در بر دارنده معنايي چون

اين است كه از مباشرت با زنان دوري كنند، و اين هم كه در آيه شريفه تربص را محدود به چهار ماه كرده است اشعاري به 
، چون حد چهار ماه همان حدي است كه شارَ و قانونگذار اسالم براي ترك مباشرت با همسران معين كرده، اين دوري دارد

شود كه مراد از عزم بر طالق عزم توانند مباشرت را ترك كنند، و از همين اشارات فهميده ميو فرموده كه بيش از آن نمي



به اين « 1» "فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "فرمايد:اله آيه نيز كه ميبه خود طالق است، نه صرف تصميم بر آن، هم چنان كه دنب
 .معنا اشعار دارد، براي اينكه شنوايي به اطالقي كه واقع شده ارتباط دارد، نه با تصميم قلبي بر آن

دارد، و برگشتن به سوي همسر گناه نو  "سوگند ايالء "داللت دارد بر اينكه شكستن "فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "و اينكه فرمود:
اي معين كرده داللت ندارد بر اينكه شكستن آن گناه است هم چنان كه جمله مورد بحث اگر شرَ براي شكستن آن كفاره

شود آن كفاره را ترك كرد، چون كفاره مغفرت پذير و بخشيدني نيست، و كفاره شكستن سوگند در داللت ندارد بر اينكه مي
 عَشَرَةِ مُال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعا "فرمايد:مده، كه ميآيه زير آ
 .«2» "مَساكِينَ

 م شرَ چهار ماه صبربنا بر اين معناي آيه اين است كه، هر كس سوگند بخورد كه ديگر به همسرش نزديك نشود، حاك
كند، اگر برگشت و حق همسرش را ادا كرد، يعني با او هم بستري نمود، و كفاره شكستن قسم خود را داد، كه او را مي

كند، و اگر تصميم گرفت طالقش دهد و طالقش داد كه باز عقابي ندارد چون طالق هم گريزگاه ديگري است از عقاب نمي
 .تعقاب، و خداي شنواي دانا اس

 334بحث روايتي ])شامل رواياتي راجع به قسم خوردن و ايالء([ ... ص : 

 در تفسير عياشي از امام صادق َ روايتي آورده كه در ذيل آيه

__________________________________________________ 

 .چون كه خداوند شنوا و دانا است(1)

 هاي خود محكمكند ولي به آن سوگندهايي كه با آن پيمانمؤاخذه نميو خداوند شما راي به خاطر سوگندهاي لغوتان (2)
 "29 سوره مائده، آيه "كند، كه كفاره شكستن آن، سير كردن ده مسكين است.شكنيد، مؤاخذه ميكنيد و سپس ميمي
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 «1»است.  "آري بخدا "و "نه بخدا "منظور، گفتن، فرمود: "وَ ال تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ... "

و نيز در همان كتاب از امام باقر و امام صادق َ در تفسير همان آيه روايت آورده كه فرمودند: منظور اين است كه كسي 
 مثال سوگند بخورد كه ديگر با برادرش هم صحبت و هم كالم نشود، و يا كار ديگري نظير سخن گفتن انجام ندهد و يا

 .سوگند بخورد كه ديگر با مادرش سخن نگويد

و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير آيه نامبرده فرموده: اگر تو را خواستند تا ميان دو نفر اصالح دهي نگو 
 «9»ام كه چنين كاري نكنم. كه من قبال سوگند خورده

يكي از دو معنا تفسير كرده، و دومي و سومي به معناي دوم معنا  روايت اولي همانطور كه مالحظه كرديد آيه را به :مؤلف
آيه  :كرده، و قريب به دو روايت اخير روايتي است كه باز در تفسير عياشي از امام باقر و امام صادق َ آمده، كه فرمودند

ان )از دروغ و غيبت و امثال آن( اي از گناهكند، و در بين، گرفتار پارهشريفه، در باره مردي است كه بين دو نفر اصالح مي
 «0»آمرزد. فرمايد خدا او را ميگردد آيه شريفه ميشود، و از اين بابت ناراحت ميمي

 .پس چنين كسي هم از مصاديق عامل به آيه است

 يْمانِكُمْبِاللَّغْوِ فِي أَ ال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ "و در كتاب اصول كافي از مسعدة از امام صادق َ روايت كرده كه در تفسير آيه شريفه:

ي بدون اينكه بخواهد عهدي ببندد، و يا پيمان "بله بخدا "و "نه بخدا "اين است كه كسي بگويد: "سوگند لغو "، فرمود:"...



 «3»محكم كند. 

صادق  اقر و اماممؤلف: و اين معنا در كافي بدون ذكر سند نيز از آن جناب روايت شده، و در تفسير مجمع البيان نيز از امام ب
 «4»َ آمده است. 

و نيز در كتاب اصول كافي از امام باقر و امام صادق َ روايت آورده كه فرمودند: اگر مردي سوگند بخورد كه ديگر با 
تواند تا چهار ماه اعتراضي بكند، و در اين مدت هيچ حقي ندارد، شوهر هم در خودداري از همسرش نزديكي نكند، زن نمي

 نكرده تا زنش گناهي

__________________________________________________ 
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در خالل اين مدت با او هم بستر شد كه شده است و اگر نشد و زن نيز سكوت كرد و راضي بود مدت چهار ماه بسر آيد، اگر 
و شكايتي نكرد باز هم هيچ حرفي نيست، و مرد در حليت و وسعت است، و اما اگر بعد از تمام شدن چهار ماه، زن شكايت 

همسرش تماس برقرار كند، و يا طالقش دهد، كرد، حاكم شرَ به شوهرش اخطار مي كند كه: يا از سوگندش برگردد، و با 
گيري كند، تا زن يك حيض ببيند، و از آن پاك شود و آن گاه شوهر او را حال اگر عزم بر طالق داشتند بايد مرد از او كناره

طالق دهد، و بعد از طالق هم تا مدت سه حيض، خود او سزاوارتر از ديگران به همسر خويش است، و در اين مدت 
واند رجوَ كند، و اين همان اياليي است كه خداي تعالي در كتابش نازل كرده، و رسول خدا )ص( آن را سنت خويش تمي

 «1»قرار داده، و بر طبق آن عمل كرده است. 

و نيز در همان كتاب از امام صادق َ آمده كه در ضمن حديثي فرمود: ايالء عبارت از اين است كه مردي به همسرش 
يز بر آيد و در اين مقام ن "آورمو اللَّه تو را به خشم مي "، و يا بگويد"كنملَّه ديگر با تو جماَ چنين و چناني نميو ال "بگويد:

« ...9» 

هايي وجود دارد و چون بحث فقهي است بايد مؤلف: و در خصوصيات ايالء و مسائل مربوط به آن بين شيعه و سني اختالف
 .به آنجا مراجعه كرد

__________________________________________________ 
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 اشاره



 الْآخِرِ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِوَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ وَ ال يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي 
صْالحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِ

ا شَيْئاً إاِلَّ أَنْ يَخاف هُنَّ( الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُو993حَكِيمٌ )
عَدَّ لْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَأَالَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أاَلَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فاَل جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِ

 ( فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَال جُناحَ عَلَيْهِما أَن992ْ) حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ  ( وَ إِذا903يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )

سَهُ وَ ال تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْ
( 901ءٍ عَلِيمٌ )نَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَاذْكُرُوا نِعْمَتَ 

أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ  وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَال تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 (909يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكي لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ )

كَلَّفُ الْمَعْرُوفِ ال تُهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِوَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْالدَ
مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصاالً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ  نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَها ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَي الْوارِثِ

هَ  اللَّمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّفَال جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَواْلدَكُمْ فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُ
 ذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَال( وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإ900ِبِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )

( وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ 903اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ 
عْزِمُوا عُقْدَةَ رُوفاً وَ ال تَالَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْالً مَعْالنِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ ال تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِ

( ال جُناحَ عَلَيْكُمْ 904ا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ )النِّكاحِ حَتَّي يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُو
عْرُوفِ حَقًّا بِالْمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَ

فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِالَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ  ( وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُن903َّعَلَي الْمُحْسِنِينَ )
 (903اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوي وَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجاالً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما  (238)الصَّالةِ الْوُسْطي وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ  حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ
لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَي الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ  وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً (902عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ )

( وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاٌَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي 933خَرَجْنَ فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
 (939كَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )( كَذل931ِالْمُتَّقِينَ )
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 زنان طالق گرفته، تا سه پاكي منتظر بمانند و اگر به خدا و روز جزا ايمان دارند روا نيست چيزي را 
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ان خلق كرده، نهان دارند، و اما شوهرانشان اگر سر اصالح دارند در رجوَ به ايشان در عده طالق هايشكه خدا در رحم
سزاوارترند زنان را نيز مانند وظائفشان حقوق شايسته است و مردان را بر آنان مرتبتي و برتري هست و خدا عزيز و حكيم 

 .(993است )



ايستگي و يا رها كردن با احسان و شما را نرسد كه چيزي از آنچه به طالق دو بار است و پس از دو بار يا نگهداري به ش
دارند، كه در اين صورت در آنچه زن به عوض خويش دهد ايد بگيريد، مگر آنكه بدانيد كه حدود خدا را بپا نميزنان داده

 .(992ز كنند، ستمكارانند )گناهي بر آنان نيست، اين حدود خدا است، از آن تجاوز نكنيد و كساني كه از حدود خدا تجاو

و اگر بار ديگر زن را طالق داد، ديگر بر او حالل نيست تا با شوهري غير او نكاح كند اگر طالقش داد و شوهر قبلي و زن 
تشخيص دادند كه حدود خدا را بپا ميدارند، باكي بر آنان نيست كه به يكديگر باز گردند، اين حدود خداست كه براي گروهي 

 .(903كند )هستند بيان ميكه دانا 

و چون زنان را طالق داديد و بسر آمد مدت خويش رسيدند به شايستگي نگاهشان داريد، و يا به شايستگي رها كنيد، و زنها 
خره هاي خدا را به مسرا براي ضرر زدن نگاهشان نداريد كه ستم كنيد، هر كس چنين كند به خويش ستم كرده است، آيت

ا بترسيد دهد و از خدرا بر خويشتن با اين كتاب و حكمت كه بر شما نازل كرده و به وسيله آن پندتان مينگيريد نعمت خدا 
 .(901و بدانيد كه خدا به هر چيز دانا است )

و چون زنان را طالق داديد و به مدت خويش رسيدند، منعشان نكنيد كه با شوهران خود به شايستگي به همديگر رضايت 
است  ترگيرد، اين براي شما بهتر و پاكيزهيي كنند، هر كه از شما به خدا و روز جزا ايمان دارد از اين اندرز مياند زناشوداده

 .(909دانيد )داند و شما نميخدا مي

خواهد شير دادن را كامل كند و صاحب فرزند خوراك مادران، فرزندان خويش را دو سال تمام شير دهند، براي كسي كه مي
دار است هيچكس بيش از توانش مكلف نمي شود، هيچ مادري به سبب طفلش زيان آنها را به شايستگي عهدهو پوشاك 

نبيند و نه صاحب فرزند، به سبب فرزندش، وارث نيز مانند اين را بر عهده دارد اگر پدر و مادر به رضايت و مشورت هم 
 استيد براي فرزندان خود دايه بگيريد، اگر فردي را كه در نظرخواستند طفل را از شير بگيرند گناهي بر آنان نيست و اگر خو

 .(900گيريد به شايستگي به او حقي بدهيد گناهي بر شما نيست، از خدا بترسيد و بدانيد كه خدا بيناي اعمال شما است )مي

د و چون به مدت خويش رسيدند كساني از شما كه بميرند و همسراني به جا گذارند، زنان چهار ماه و ده روز، به انتظار بمانن
 .(903كنيد آگاه است )آنچه به شايستگي در باره خويش كنند، گناهي بر شما نيست كه خدا از آنچه مي

ه شما داند ككنيد، گناهي بر شما نيست، خدا ميگوئيد يا در دل خويش نهان ميآنچه در باره خواستگاري زنان به اشاره مي
آنها قرار آميزش سري نبنديد، مگر آنكه سخني شايسته گوئيد، و نيز قصد بستن عقد زناشويي يادشان خواهيد كرد ولي با 

نكنيد تا از عده در آيند و بدانيد كه خدا بر آنچه در دلهاي شما است آگاه است، از او بترسيد و بدانيد كه خدا آمرزنده و بردبار 
 .(904است )

ولي  ايد گناهي بر شما نيستان دست زده باشيد و مهري هم برايشان معين نكردهاگر زنان را طالق داديد قبل از اينكه به آن
 034، ص: 9ورشان كنيد، توانگر به ترجمه الميزان، جاي شايسته، كه در خور نيكوكاران است بهرهبايد از بهره

 .(903اندازه خويش و تنگدست به اندازه خودش )

د بايد ايايد، نصف آنچه مقرر داشتهقشان داديد و مهري براي آنها مقرر داشتهو اگر پيش از آنكه به زنان دست بزنيد طال
بدهيد مگر آنكه گذشت كنند يا آنكه گره زناشويي به دست او است گذشت كند و گذشت كردن شما به پرهيزكاري نزديكتر 

 .(903كنيد بينا است )است، بزرگواري را ميان خودتان فراموش نكنيد كه خدا به آنچه مي

 .(903همه نمازها و نماز ميانه را مواظبت كنيد و براي خدا مطيعانه بپاي خيزيد )

توانيد پياده و سواره نماز گزاريد و چون ايمن شديد خدا را ياد كنيد چنان كه به شما چيزهايي و اگر در حال ترس بوديد مي
 .(902ايد تعليم داده است )دانستهرا كه نمي



ان فرا رسد و همسراني بجا گذارند، براي همسران خويش معاشي تا يك سال بدون بيرون كردن كساني از شما كه مرگش
وصيت كنند، اگر خود بيرون رفتند در باره خويش كاري كه شايسته باشد، هر چه كنند گناهي بر شما نيست و خدا عزيز و 

 .(933حكيم است )

 .(931ن دارند )اي به شايستگي در خور پرهيزكارازنان طالق گرفته بهره

 (939كند شايد تعقل كنيد )هاي خويش را براي شما بيان ميبدينسان خدا آيه

 341بيان آيات ... ص : 

 اشاره

 .اين آيات در باره احكام طالق و عده و شير دادن زن مطلقه به فرزند خود و در خاللش بعضي از احكام نماز است

 "... بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍوَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ  "

آزاد شدن از قيد و بند است ولي به عنوان استعاره در رها كردن زن از قيد ازدواج استعمال شده، و  "طالق "اصل در معناي
 .در آخر به خاطر كثرت استعمال، حقيقت در همين معنا گشته است

 "، و اگر در آيه مورد بحث، آن را مقيد كرد به قيد"حبس "عنايآيد و هم به ممي "انتظار "هم به معناي "تربص "كلمه
براي اين بوده كه بر معناي تمكين به مردان داللت كند، و بفهماند كه عده طالق چيست، و براي چيست، عده  "بانفسهن

 طالق اين است كه: زن مطلقه در مدت عده به هيچ مردي تمكين نكند، و پذيراي ازدواج با كسي نشود،

 341شاره به حكمت تشريع عده براي زن مطلقه[ ... ص : ا]

فهماند براي اين است كه آب و نطفه مردان به يكديگر و اما اينكه عده براي چيست، و چه حكمتي در تشريع آن هست؟ مي
ه دوم، و و اگر زن مطلقه حامله است معلوم باشد كه از شوهر اولش حمل برداشته ن)ها فاسد نگردد، مخلوط نشود، و نسب

شد چنين فرزندي، فرزند كدام يك از دو شوهر است(، البته اين حكمت الزم نيست كه در شد معلوم نمياگر عده واجب نمي
 تمامي موارد موجود باشد، 
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يجه اگر زن عقيم هم هاي عمومي )در نتهاي غالبي است، نه حكمتچون قوانين و احكام هميشه دائر مدار مصالح و حكمت
 .(مطلقه شد، بايد عده را نگه بدارد

ها و به منزله اين است كه فرموده باشد زنان مطلقه به خاطر احتراز از اختالط نطفه "يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ "پس اينكه فرمود:
اي خبري است ليكن منظور از آن لهكنند و اين جمله هر چند جمدارند، و با هيچ مردي تمكين نميفساد نسل، عده نگه مي

 ."عده نگه ميدارند "به منظور تاكيد فرموده: "بايد عده نگه دارند "انشاء است، و خالصه به جاي اينكه بفرمايد:

دهد، و هم معناي پاكي از آن را، بطوري كه است، و قرء لفظي است كه هم معناي حيض را مي "قرء "جمع "قروء "و كلمه
هايي است كه دو معناي ضد هم دارد، چيزي كه هست معناي اصلي آن جمع است، اما نه هر جمعي، بلكه اژهاند، از وگفته

جمعي كه دگرگونگي و تفرقه به دنبال داشته باشد، و بنا بر اين بهتر اين است كه بگوئيم معنايش در اصل پاكي بوده است، 
و سپس در حيض هم استعمال شده، چون حيض حالت چون در حال پاكي رحم، خون در حال جمع شدن در رحم است، 

بيرون ريختن خون بعد از جمع شدن آن است، و به همين عنايت جمع كردن حروف، و سپس بيرون ريختن آن براي 



اند به اينكه معناي قرائت جمع كردن است، و نيز از جمله اند، اهل لغت هم تصريح كردهخواندن را هم قرائت ناميده
 :جمع است، آيه شريفه "ء -ر -ق "دارد كه اصل در مادهعار و بيان ميشواهدي كه اش

 "ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ، فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ "

ه، جمع آن و قرآنش به عهده ما است، هر فرمايد: زبانت را به انگيزه عجله در خواندن قرآن حركت مداست كه مي «1»
 :وقت آن را قرائت كرديم خواندنش را به دنبالش قرار بده، و همچنين آيه شريفه

اي كه ما آن را جزء جزء كرديم تا آن را به تدريج بخواني( )و مجموعه« 9» "وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ "
لي در آن و در آيه قبلي از كالم خود تعبير به قرآن كرد، نه به كتاب، و نه به فرقان و نظائر آن و اصال به همين كه خداي تعا

 .جهت بود كه گفتيم كالم خداي تعالي قرآن ناميده شده است

م ايي كه اسدر حقيقت نامي است براي داخل شدن از پاكي به حيض، و از آن ج "قرء "گويد: كلمهراغب در مفردات خود مي
شود، هم طهر يعني پاكي از حيض را قرء جامعي است براي دو چيز، طهر و حيض بعد از طهر، لذا بر هر دو اطالق مي

 اي نام براي دو چيز شد بر تك تك آنها اطالقگويند، و هم خود حيض را، چون اين قاعده كلي است كه وقتي كلمهمي

__________________________________________________ 
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شود، و هم بر طعام به كه چون به معناي سفره طعام است، هم بر سفره به تنهايي اطالق مي "مائده "مانند كلمه .ميشود
نام حيض به تنهايي نيز نيست، به دليل اينكه به زن طاهري نام طهر به تنهايي نيست، هم چنان كه  "قرء "تنهايي، و كلمه

گويند بيند نمي گويند فالني داراي قرء است، هم چنان كه به زني هم كه دائما حيض است نميكه اثري از خون حيض نمي
 .فالني دائم القرء است، اين بود گفتار راغب

 "... هُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِوَ ال يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّ "

خواهد زنان مطلقه را از اين عمل نهي كند كه به خاطر زودتر از عده در آمدن، حيض يا آبستن بودن خود را آيه شريفه مي
رد آورند، و يا غرض ديگري امثال اين داشته باشند و كتمان كنند، و يا بخواهند با كتمان خود، در كار رجوَ شوهران خللي وا

ه ولي اصل حكم عد "اگر زنان ايمان به خدا و روز جزاء دارند "اگر خداي تعالي مساله كتمان را در اين آيه مقيد كرد به قيد:
ثبات  و بر عمل به آن را مقيد به اين قيد نكرد، براي اين است كه زنان را به نوعي تشويق كند، تا حكم او را اطاعت كنند،

فهماند كه اين حكم از لوازم ايمان به خدا و روز جزائي است كه پايه و قدم به خرج دهند، چون اين تقيد بطور اشاره مي
نياز از اين حكم نيست، و اين تعبير مثل اين است كه به شخصي بگوئيم اساس شريعت اسالم است، پس هيچ مسلماني بي

هي با مردم نيكو معاشرت كن، و يا به مريض بگوئيم: اگر طالب شفا و بهبودي هستي بايد پرهيز خوااگر خير و خوبي مي
 .كني

است، و بعل به معناي نر از هر جفتي  "بعل "جمع "بعولة "كلمه "وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْالحاً "
و عالوه بر داللتي كه بر مفهوم خود دارد، اشعاري و بويي هم از تفوق و نيرومندي و است، البته ما دام كه جفت هستند، 

بينيم: در هر حيواني نر از ماده در شدائد نيرومندتر است، ثبات در شدائد دارد، واقعيت خارجي هم همين طور است، چون مي
همين طور است و نيز به همين جهت زمين و بر ماده خود نوعي برتري دارد، و در انسان نيز، شوهر نسبت به همسرش 

گويند، بت بزرگ و نخلي كه بزرگتر از همه نخلها باشد، و هر چيز بزرگي از اين قبيل بلندتر از زمينهاي اطرافش را بعل مي



 .گويندرا بعل مي

ين آيه كه حكم در اگردد، ليكن، منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نيست، بلبه مطلقات بر مي "بعولتهن "ضمير در كلمه
شود، و مشار اليه به يعني رجوَ شوهر به همسرش در ايام عده، مخصوص طالق رجعي است، و شامل طالقهاي بائن نمي

، "اگر در صدد اصالحند -إِنْ أَرادُوا إِصْالحاً "همان تربص، يعني عده است، و اگر مطلب را مقيد كرد به قيد "ذلك "اشاره
 براي
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در  "وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا "اين بود كه بفهماند رجوَ بايد به منظور اصالح باشد، نه به منظور اضرار، كه در جمله:
 .سه آيه بعد صريحا از آن نهي شده است

گوئيم مي باشد، )وقتي "مفضل عليه "اين است كه دائما معنايش با "اسم تفضيل "اسم تفضيل است، و حق "أحق "و كلمه
ايم(، و در آيه دارد كه بايد هم شوهر در زن زيد شجاعتر از عمرو است، بايد عمرو هم شجاَ باشد، و گرنه سخن غلطي گفته

مطلقه حق داشته باشد، و هم هر خواستگار ديگر، چيزي كه هست، شوهر احق از ديگران باشد، يعني حق او بيشتر باشد، 
ان شود، زيرا ديگرآمده، به معناي برگشتن جز با همان شوهر اول محقق نمي "برگشت -رد "ر آيه، كلمهليكن از آنجا كه د

تواند بدون عقد جديد به عقد اولش كنند، ولي تنها شوهر است كه مياگر با آن زن ازدواج كنند با عقدي جداگانه ازدواج مي
 .برگردد و آن زن را دو باره همسر خود كند

شود كه در آيه شريفه به حسب معنا تقديري لطيف به كار رفته، و معناي آيه اين است كه: شوهران روشن مياز همين جا 
توانند در ايام زنان مطلقه به طالق رجعي، سزاوارترند به آن زنان از ديگران، و اين سزاواري به اين است كه شوهران مي

جعي است، نه طالقهاي بائن، و همين سزاواري قرينه است بر اينكه عده برگردند: و البته اين برگشتن تنها در طالقهاي ر
از باب استخدام و شبيه آن به بعضي از  "بعولتهن "منظور از مطلقات، مطلقات به طالق رجعي است، نه اينكه ضمير در

بينند، و حيض هم بمطلقات برگردد، البته اين را هم بگوئيم كه آيه شريفه، مخصوص زناني است كه همخواب شده باشند، و 
ا اند، و يا در سن حيض ديدن نيستند، يا نابالغند، و يحامله هم نباشند، و اما آن زناني كه شوهران آنها با ايشان نزديكي نكرده

وَ لَهُنَّ  "اند و نيز زناني كه حامله هستند، حكمي ديگر دارند كه آيات ديگري متعرض حكم آنها است.به حد يائسگي رسيده
 ."الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مِثْلُ

كه  ايبه معناي هر عملي است كه افكار عمومي آن را عملي شناخته شده بداند، و با آن مانوس باشد، و با ذائقه "معروف "
 .ه ذوق نزنداهل هر اجتماعي از نوَ زندگي اجتماعي خود به دست مي آورد سازگار باشد، و ب

 348در آيات طالق نشانه اهتمام شارع مقدس نسبت به انجام اين عمل به وجه سالم است[ ... ص :  "معروف "تكرار كلمه]

در آيات مورد بحث تكرار شده، يعني در دوازده مورد آمده است و اين بدان جهت است كه خداي تعالي  "معروف "و كلمه
 "ملحقات آن بر وفق سنن فطري انجام شود، و عملي سالم باشد، بنا بر اين كلمهاهتمام دارد به اينكه عمل طالق و 

هاي ادبي و انساني، )آن عملي هم متضمن هدايت عقل است، و هم حكم شرَ، و هم فضيلت اخالقي، و هم سنت "معروف
امعه مطابق باشد، و معروف است كه هم طبق هدايت عقل صورت گرفته باشد، و هم با حكم شرَ و يا قانون جاري در ج

 .(هاي ادبي آن را خالف ادب نداندهم با فضائل اخالقي منافي نباشد، و هم سنت
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 344از نظر اسالم و روش صحيح رعايت تساوي در قانونگذاري اسالم[ ... ص :  "معروف "]

وف از نظر اسالم همان چيزي است كه مردم آن را و چون اسالم شريعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده، معر
معروف بدانند، البته مردمي كه از راه فطرت به يك سو نشده، و از حد نظام خلقت منحرف نگرديده باشند، و يكي از احكام 

ليه ع چنين اجتماعي اين است كه تمامي افراد و اجزاي اجتماَ در هر حكمي برابر و مساوي باشند و در نتيجه احكامي كه
آنان است برابر باشد با احكامي كه به نفع ايشان است، البته اين تساوي را بايد با حفظ وزني كه افراد در اجتماَ دارند رعايت 

كرد، آن فردي كه تاثير در كمال و رشد اجتماَ در شؤون مختلف حيات اجتماَ دارد، بايد با فردي كه آن مقدار تاثير را 
مثال بايد براي شخصي كه حاكم بر اجتماَ است حكومتش محفوظ شود، و براي عالم، علمش و ندارد، فرق داشته باشد، 

اش، و براي ضعيف، ضعفش در نظر گرفته شود، آن گاه تساوي را در براي جاهل جهلش، و براي كارگر نيرومند، نيرومندي
اساس احكام له و عليه زن را جعل كرده،  بين آنان اعمال كرد، و حق هر صاحب حقي را به او داد، و اسالم بنا بر همين

آنچه از احكام كه له و به نفع او است با آنچه كه عليه و بر ضد او است مساوي ساخته، و در عين حال وزني را هم كه زن 
 ردر زندگي اجتماعي دارد، و تاثيري كه در زندگي زناشويي و بقاي نسل دارد در نظر گرفته است، و معتقد است كه مردان د

 .اين زندگي زناشويي يك درجه عالي بر زنان برتري دارند و منظور از درجه، همان برتري و منزلت است

، قيدي است كه متمم جمله سابق است و با جمله قبلي روي "وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ... "گردد كه جملهاز اينجا روشن مي
كه خداي تعالي ميان زنان مطلقه با مردانشان رعايت مساوات را كرده، در عين دهد و آن اين است هم يك معنا را نتيجه مي

حال درجه و منزلتي را هم كه مردان بر زنان دارند، منظور داشته است، پس آن مقدار كه له زنان حكم كرده، همان مقدار 
 .گرديمنه به تحقيق اين مساله بر ميعليه آنان حكم نموده نه بيشتر، و ما انشاء اللَّه به زودي در يك بحث علمي جداگا

به  "مرتان "به معناي يك دفعه است، پس كلمه "مرة "كلمه "الطَّالقُ مَرَّتانِ، فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ "
 "هنزل "و "كره "و "دفعه "معناي دو دفعه است، و از ماده مرور گرفته شده، تا داللت كند بر يك عمل، هم چنان كه كلمات

 .باشنددهند، و بر وزن آن نيز هستند و هم از نظر اعتبار نظير آن ميهم معناي آن را مي

 سرحت  "در اصل به معناي رها كردن در چريدن است، از اصطالح "تسريح "و كلمه
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ته شده، و درخت سرخ داراي باري است كه تنها شتران آن گرف "اإلبل شتر را رها كردم، تا برود و از ميوه درخت سرخ بخورد
خورند، و در آيه شريفه، به عنوان استعاره در رها شدن زن مطلقه استعمال شده، البته رها شدني كه شوهر نتواند رجوَ را مي

 ،"... الطَّالقُ مَرَّتانِ "ه:آيد و مراد از طالق در جملاش سر آيد كه به زودي جزئياتش ميكند، بلكه او را ترك بگويد، تا عده

تواند در بين عده برگردد، و لذا آيه شريفه، شوهر را مخير كرده بين دو چيز، يكي امساك، طالق رجعي است كه شوهر مي
يعني نگه داشتن همسرش كه همان رجوَ در عده است و ديگري رها كردن او، تا از عده خارج شود، و أما طالق سوم 

 .كند، حكمش را بيان مي"فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ... "همان است كه جمله:

 311مراد از نگهداري زن به وجه معروف يا طالق دادن او به وجه نيكو[ ... ص : ]

اد بگذارد، به اين معنا كه زن بعد از دو اين است كه او را در جدا شدن و نشدن آز "تسريح زن به احسان "و ظاهرا مراد از
نوبت مطلقه شدن، ديگر محكوم به اين نباشد كه اگر همسرش خواست در عده رجوَ كند، دست او به جايي بند نباشد، بلكه 

 "تر اين است كه مراد، طالق سوم باشد، چون تفريع جملهشوهر در مدت عده، رجوَ نكند، تا عده سر آيد، لكن از اين واضح



 .بياني تفصيلي بعد از بياني اجمالي براي تسريح خواهد بود "فَإِنْ طَلَّقَها ... "را مطلق آورده و بنا بر اين جمله "فامساك ...

كرده، عنايت لطيفي است كه بر  "احسان "را مقيد به قيد "تسريح "و "معروف "را مقيد به قيد "امساك "و در اينكه
شود كه امساك همسر و نگهداري او در حباله زوجيت )پيوند زن و شوهري( چه بسا مي خواننده پوشيده نيست، براي اينكه

به منظور اذيت و اضرار او باشد، و معلوم است كه چنين نگهداري، نگهداري منكر و زشتي است، نه معروف و پسنديده، آري 
اش شود و آن گاه به او رجوَ عده گذارد تا نزديك تمام شدندهد و هم چنان تنهايش ميكسي كه همسرش را طالق مي

و داري اكند چنين كسي امساك و زندهد و به منظور اذيت و اضرار به او اين عمل را تكرار مينموده بار ديگر طالقش مي
داري در شرَ جائز و مشروَ است كه اگر بعد از داري در اسالم نهي شده است، آن زنمنكر و ناپسند است، و از چنين زن

كند به نوعي از انواَ التيام و آشتي رجوَ كند، طوري رجوَ كند كه آن غرضي كه خداي تعالي در ه او رجوَ ميطالق ب
 .خلقت زن و مرد داشته، يعني سكون نفس و انس بين اين دو حاصل گردد

ه ر را جائز ندانستاين در باره امساك بود كه گفتيم دو جور است، و اسالم امساك به معروف را جائز دانسته و آن نوَ ديگ
شود، يكي اينكه انسان همسر خود را به منظور اعمال يعني رها كردن زن، آن نيز دو گونه تصور مي "تسريح "است و اما

غضب و داغ دل گرفتن طالق دهد، كه چنين طالقي منكر و غير معروف است و يكي به صورتي كه شرَ آن را تجويز 
 ي طالق آورده(، و آن طالقي است كه در عرف مردم متعارف است كرده، )به همين دليل كه احكامي برا
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، اصل در "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ":فرمايدداند، هم چنان كه در آيات بعدي ميو شرَ منكرش نمي
ر در آيه مورد بحث اينطور تعبير نكرد بلكه امساك را مقيد به معروف و تعبير هم همين است كه در دو آيه بعد كرده، و اگ

 وَ ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا "فرمايد:تسريح را مقيد به احسان كرد، به خاطر اين بود كه آيه، با مطالب آيه بعدش كه مي
 .د، تناسب و ارتباط بيشتري داشته باش"آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ...

به قيد معروف و هم به قيد احسان، همه براي اين است كه اين دو عمل  "تسريح "و "امساك "توضيح اينكه: مقيد شدن
)يعني نگه داشتن زن و رها كردن او( به نحوي صورت بگيرد كه موجب فساد حكم شرَ نشود، با اين تفاوت كه شارَ در 

آن اكتفاء كند، بلكه خواسته است عالوه بر معروف بودن، احسان  فرض رها كردن زن، نخواسته است به صرف معروف بودن
داري به شكل معروفش باشد يعني تر بگويم در فرض نگهداري زن همين مقدار كافي است كه نگههم بوده باشد، ساده

 «1» "نَّ ضِراراً لِتَعْتَدُواوَ ال تُمْسِكُوهُ "منظور مرد از رجوَ به زن، اذيت و آزار او نباشد، هم چنان كه در آيات بعد فرموده:

ولي در مورد رها كردن زن، معروف بودن شكل آن كافي نيست، چون ممكن است مرد به همسرش بگويد به شرطي تو را 
اي برگرداني، او هم راضي شود، و اين شكل اي كه از من گرفتهكنم كه فالن مقدار از مهريهدهم و آزادت ميطالق مي

شود كه از نظر افكار عمومي طالق معروفي باشد، و كسي آن را منكر و ناپسند نداند، پس قيد يطالق دادن چه بسا م
 .معروف به تنهايي كافي نبود و به همين جهت در اينجا قيد ديگري آورد، و حكم را مقيد به احسان كرد

وَ  "مي خواست دنبال آيه مورد بحث بفرمايد: و اگر در اين آيه، اين قيد زائد را آورد، و در آيه بعدي نياورد، براي اين بود كه
تا با تشريع اين حكم ضرر زنان را جبران كرده باشد، براي اينكه طالق به « 9» "ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

كند، اسالم خواست تا زنان از دو يضرر زن است و يكي از مزاياي زندگي زن را كه همان زندگي زناشويي است از او سلب م
 .شد، اين نكته فوت مي"...او تسريح بمعروف و ال يحل لكم  "سو خسارت نبينند، و اگر در آيه مورد بحث فرموده بود:

است كه  ، اين"ندارندمگر اينكه بترسند كه حدود خدايي را بپا  "منظور از اينكه فرمود: "إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ "
 چنين گماني در دلشان قوي باشد، و منظور از حدود خدا، اوامر و نواهي او، واجبات و محرمات ديني او



__________________________________________________ 

 .زن را به منظور اذيت و تجاوز به حق او نگه نداريد(1)

 .ايد از ايشان بگيريداي كه به آنان دادهو اين براي شما حالل نيست كه از مهريه(2)
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است، و اين در صورتي است كه زن و شوهر هر دو تشخيص دهند كه توافق اخالقي ندارند، و در نتيجه نه اين بتواند حوائج 
كديگر منجر شود )كه در چنين فرضي براي او را برآورد، و نه او بتواند حوائج اين را برآورد، و در آخر، كارشان به دشمني با ي

مرد جائز است چيزي از مهريه زنش را از او پس بگيرد و طالقش دهد، و اگر زن نيز به آن رضايت داد و چيزي از مهريه را 
به او بگردانيد، كمك به گناه شوهر نكرده است، چون گفتيم گرفتن مقداري از مهريه توسط شوهر در اين فرض حالل است 

 .(گناهنه 

در جمله قبلي، زن و شوهر را دو نفر فرض كرده بود، و  "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَال جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "
دود حپس اگر ترسيديد كه  "را تثنيه آورد، و در اين جمله خطاب را متوجه جمع كرد، و فرمود: "يقيما "و "يخافا "كلمات

باشد كه بايد خوف نامبرده خوف غير متعارف نباشد، بلكه ناجوري و اين گويا براي اشاره به اين مي "خدا را بپا ندارند ...
اخالق آن دو نفر طوري باشد كه اگر يك يك همه شما مسلمانان از وضع آنان خبردار شويد شما هم دچار آن ترس بشويد، 

براي هيچيك از عقالي قوم غير قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه  و اما اگر وضع آن دو طوري است كه
گويند به نظر ما وضع قابل دوام نيست، حال يا به خاطر اينكه هر دو دنبال هوسراني هستند، و يا هر دو از شدت تقدس مي

ين فرصتي پس گرفتن مهريه زن حالل اند، و يا هر انگيزه ديگري كه ممكن است داشته باشند، در چندچار وسوسه شده
ر )اگر از چنين چيزي ترسيديد(، اينطو "فان خفتم ذلك "توانست بفرمايد:است، و باز به همين جهت بود كه با اينكه مي

 .را تكرار كرد خواست تا هيچ نقطه اشتباهي باقي نماند "يقميا "نفرمود، بلكه دو باره كلمه

رفتن مهريه )چه حاللش و چه حرامش( مربوط به شوهر است، چرا نفي جناح را از هر دو و اما اين سؤال كه با اينكه پس گ
كرد، )و فرمود براي شما زن و شوهر اشكالي نيست؟( جوابش اين است كه پس گرفتن مهريه در آن صورت كه بر مرد حرام 

ت بر گناه و بر ظلم است، و اما در آن باشد، براي اينكه پس دادن مهريه در اين صورت اعاناست دادنش هم بر زن حرام مي
صورت كه حالل است كه همان صورت طالق خلع است، نه گرفتن مهريه از زن براي مرد حرام است، و نه دادن زن اعانت 

 .بر ظلم است، پس درست است كه از هر دو نفي جناح كند

 "... اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَعْتَدُوها، وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ "

همان معارفي است كه در دو آيه مورد بحث، ذكر شد، و آن عبارت بود از احكام فقهي  "آن -تلك "مشار اليه به كلمه
ال  "كه مصدر فعل "اعتداد "آميخته با مسائل اخالقي، و يك قسمت ديگر مسائل علمي بر اساس معارف اصولي، و كلمه

 .ز استاست، به معناي تعدي و تجاو "تعتدوها
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 313اكتفاء به عمل به ظواهر دين و غفلت از روح آن و تفرقه بين احكام فقهي و معارف اخالقي، ابطال مصالح شريعت است[ ... ص : ]

فت كه ان گتوو چه بسا بتوان از آيه شريفه بويي از عدم جواز تفرقه ميان احكام فقهي و معارف اخالقي استشمام نمود، و مي
آيه، اشعاري هم به اين معنا دارد كه صرف عمل به احكام فقهي، و جمود به خرج دادن بر ظواهر دين كافي نيست، )براي 
اينكه احكام فقهي دين مانند اسكلت ساختمان است، اسكلتي كه به هيچ وجه زندگي در آن قابل تحمل نيست، و احكام 



و دكوربندي آن ساختمان است، مثال احكام فقهي و قانوني زناشويي، احكامي كشي اخالقي به منزله سفيد كاري و سيم
است خشن، كه نه شوهر حق دارد به زن خود فرماني دهد و نه زن حق دارد بدون اذن او از خانه در آيد، ولي همين قوانين 

شود و نيز يار گوارا و قابل عمل ميفقهي وقتي توأم شد با احكام اخالقي كه اسالم در باب زناشويي داده آن وقت قانوني بس
احكام فقهي راجع به عبادت و دعا و ذكر، اسكلتي است كه مجرد آن انسان را به فرض دين كه همان سعادت بشريت است 

ناپذيري روح است، آن وقت رساند، ولي وقتي اين جسد توأم با روح و معناي عبادت شد كه همان ورزيدگي و تزلزلنمي
نمودن  پس اكتفاء "مترجم "شود.(شد كه بشريت بي نياز از آن نخواهد بود و هيچ قانوني جايگزين آن نمي قوانيني خواهد

بر عمل به ظواهر دين، و رعايت نكردن روح آن، باطل كردن مصالح تشريع، و از بين بردن غرض دين است، چون اسالم 
كوشش است نه فرض، و مسلمانان به اين درجه از  ايم دين عمل است، نه دين حرف، و شريعتهمانطور كه مكرر گفته

انحطاط و سقوط اخالقي و فرهنگي نرسيدند مگر به خاطر همين كه به انجام تشريفات ظاهري اكتفاء نموده و از روح دين 
وَ مَنْ  "ايد:فرمهمين سوره كه مي 901خبر ماندند. دليل اين معنا بياني است كه انشاء اللَّه در تفسير آيه و باطن امر آن بي

 .خواهد آمد "يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

 ،"... فَإِنْ خِفْتُمْ "، و در"وَ ال يَحِلُّ لَكُمْ ... "از خطاب جمعي در« 1»و در اين آيه التفاتي 

فَأُولئِكَ  "ه خطاب فردي در، و باز ب"فاَل تَعْتَدُوها ... "، و سپس به خطاب جمعي در"تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ "به خطاب فردي در
نكه اي "نيست، بلكه به معناي "اين "به كار رفته است، )چون كلمه تلك در عربي تنها به معناي كلمه "هُمُ الظَّالِمُونَ

آنان  "به معناي "اولئك "آيد و همچنين كلمهمي "تلكم "نيز هست، و خالصه خطاب به مفرد است، و جمع آن "بينيمي
 ، و اين التفاتها براي اين بوده كه ذهن مخاطب را نشاط بخشد و كسالت ازاست "كه شناختي

__________________________________________________ 

مراد از التفات اين است كه كسي كه در حال سخن گفتن است گاهي براي ابراز حاالت نفساني مستمعين و يا براي (1)
 .كندهاي مخاطب يا متكلم يا غائب را جابجا مياظهار نظر خود نسبت به مخاطبين ضمير
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 .شنيدن و گوش دادن به سياقي يك نواخت را از او ببرد، و او را هوشيار سازد

حرمت رجوَ است بيان  اين آيه حكم طالق سوم را كه همان "فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "
تواند با عقدي و يا با رجوَ جديد با وي فرمايد بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طالق داد ديگر نميكند، و ميمي

تواند براي نوبت چهارم با او رابطه ازدواج كند، مگر بعد از آنكه مردي ديگر با او ازدواج بكند، اگر او طالقش داد، وي مي
رقرار سازد، و با اينكه در چنين فرضي عقد ازدواج و يا هم بستري با آن زن براي مرد حرام است، حرمت را به خود زناشويي ب

زن نسبت داده، فرموده ديگر اين زن بر او حالل نيست، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطي نيست، هم وطي او حرام 
ه ، اين است كه هم بايد ب"حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "نكه منظور از جملهاست و هم عقد كردنش، و نيز اشاره كرده باشد به اي

عقد شوهري ديگر در آيد، و هم آن شوهر او را وطي كند، و عقد به تنهايي كافي نيست، آن گاه اگر شوهر دوم طالقش داد 
د، و اينكه به زوجيت يكديگر برگردن "تراجعاان ي "توانندديگر مانعي از ازدواج آن دو يعني زن و شوهر اول نيست، بلكه مي

و مساله تراجع غير رجوَ است، كه در دو  "أن يتراجعا "با توافق طرفيني عقدي جديد بخوانند، فراموش نشود كه فرمود
د تواننطالق اول، كه تنها حق مرد بود، بلكه تراجع طرفين است، و نيز فرموده اين وقتي است كه احتمال قوي بدهند كه مي

 .حدود خدا را بپا دارند



، دو بار كلمه حدود را تكرار كرد، با اينكه ممكن بود با آوردن ضمير اكتفاء كند، براي اين "وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ "و اگر در جمله
 .بود كه منظور از اين حدود غير حدود قبلي است

 314: لطائف و ظرائف دقيقي كه در آيات طالق به كار رفته است[ ... ص ]

كند، چون در آيه شريفه، با همه كوتاهيش چهارده و در اين آيه، كوتاه گويي عجيبي به كار رفته كه عقل را مبهوت مي
ضمير به كار رفته، با اينكه مرجع بعضي از آنها مختلف و بعضي ديگر مختلط است، و در عين حال هيچ تعقيد و نارواني در 

 .الق و گنگي هم در معناي آن نيستخورد، و هيچ اغظاهر كالم بچشم نمي

اي از و عالوه بر اين كه در آيه شريفه و آيه قبل از آن عدد بسياري از أسماء ناشناس و از كنايات آمده، و با كمال تعجب ذره
اسند، ، كه چهار اسم ناشن"فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ "زيبايي كالم را نكاسته، و سياق را بر هم نزده، مانند جمله:

 كه كنايه است از اينكه بايد ترس "فَإِنْ خِفْتُمْ ... "، كه كنايه از مهر زنان است، و جمله:"مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً "و مانند جمله
دهد به همسرش مي كه كنايه است از مالي كه زن "فِيمَا افْتَدَتْ "مزبور معمولي و عادي باشد، نه ناشي از وسوسه، و جمله:

)و اگر براي بار سوم طالقش  "فان طلقها للمرة الثالثة "كه منظور از آن "فَإِنْ طَلَّقَها "تا به طالق او رضايت دهد، و جمله:
 كه منظور از آن اين است كه ديگر نه عقد بستن او براي مرد حالل است و  "فاَل تَحِلُّ لَهُ "باشد، و جمله:مي (داد
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اي است مؤدبانه، و كه منظور از آن هم عقد است و هم وطي، و اين خود كنايه "حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "نه وطيش، و جمله:
 .كه كنايه است از عقد فقط "أَنْ يَتَراجَعا "جمله:

، و "دُودَ اللَّهِأَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُ "تسريح و يكي بينهاي زيبايي بكار رفته، يك مقابله بين امساك و و در اين دو آيه، مقابله
 .، آمده است"وَ مَنْ يَتَعَدَّ "،"فَال تَعْتَدُوها "، و تفنن در تعبير در دو جمله"إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ "بين

مراد از بلوغ أجل رسيدن و مشرف شدن بر انقضاي عده است، چون  "لتعتدوا "تا جمله، "وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ "
ود، رهاي آن نيز بكار ميشود همچنين در رسيدن به نزديكيهمانطور كه در رسيدن به هدف استعمال مي "بلوغ "كلمه

فرمايد: بعد است، چون مي "... وهُنَّ بِمَعْرُوفٍفَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُ "جمله: .دليل بر اينكه منظور از بلوغ اشراف است
دانيم بعد از تمام شدن عده ديگر چنين از اين بلوغ مخير هستيد بين اينكه همسر را نگه داريد، و يا رها كنيد، و ما مي

ر نهي كرده، هم چنان كه از رها از رجوَ به قصد اذيت و ضر "... وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا "اختياري نيست، و در جمله
 "... وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ "در غير خلع و رضايت همسر( نهي فرموده)كردن با ندادن مهر 

اين آيه اشاره است به حكمت نهي از امساك به قصد ضرر، و حاصلش اين است كه ازدواج براي تتميم سعادت زندگي است، 
شود مگر با سكونت و آرامش هر يك از زن و شوهر به يكديگر و كمك كردن در رفع حوائج غريزي ام نميو اين سعادت تم

عبارت است از اينكه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دو باره به او برگردد، و بعد از كدورت و نقار،  "امساك "يكديگر، و
 .ا؟به صلح و صفا برگردد، اين كجا؟ و برگشتن به قصد اضرار كج

اي كه فطرت گردد، در حقيقت به خودش ستم كرده، كه او را به انحراف از طريقهپس كسي كه به قصد اضرار بر مي
 .كند، واداشته استانسانيت به سويش هدايت مي

ه ككند، براي اينكه خداي سبحان احكامي را عالوه بر اينكه چنين كسي آيات خدا را به مسخره گرفته، و به آن استهزاء مي
تشريع كرده به منظور مصالح بشر تشريع نموده است، نه اينكه اگر به كارهايي امر و از كارهايي نهي كرده، خواهان نفس 
آن كارها و متنفر از نفس اين كارها بوده است، و در مورد بحث با نفس امساك و تسريح و اخذ و اعطا كار دارد، نه، بلكه 



ود شمصالح عمومي بشر را تامين نموده، و مفاسدي را كه در اجتماَ بشر پيدا ميبناي شارَ همه بر اين بوده است كه 
اصالح كند، و به اين وسيله سعادت حيات بشر را تمام كند و لذا به همين منظور آن دستورات عملي را با دستوراتي اخالقي 

 مخلوط كرده، تا نفوس را تربيت و 
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ر نموده، معارف عاليه، يعني توحيد و واليت و ساير اعتقادات پاك را صفايي ديگر دهد، پس كسي كه در دين ارواح را تطهي
 .خود به ظواهر احكام اكتفاء نموده و به غير آن پشت پا ميزند، در حقيقت آيات خدا را مسخره كرده است

نعمت دين، و يا حقيقت دين است، كه گفتيم همان سعادتي است كه  "وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ "و مراد از نعمت در جمله:
شود، مانند آن سعادت زندگي كه مختص است به الفت ميان زن و شوهر، دليل بر از راه عمل به شرايع دين حاصل مي

نده، و ، اين است كه خداي سبحان در آيات زير سعادت ديني را نعمت خوا"نعمت دين است "اينكه منظور از نعمت،
 "و نيز فرموده:« 9» "وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ "، و نيز فرموده:«1» "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي "فرموده:

 .«0» "فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً

 "... لَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِوَ ما أَنْزَ "فرمايد:و بنا بر اين اينكه بعدا مي

به منزله تفسيري است براي اين نعمت، و قهرا مراد از كتاب و حكمت ظاهر شريعت و باطن آن، و يا به عبارتي ديگر احكام 
 .و حكمت احكام است

ي تكويني و چه غير آن، در نتيجه معناي جمله هاهاي الهيه باشد، چه نعمتممكن نيز هست مراد از نعمت مطلق نعمت
شود: حقيقت معناي زندگي خود را بياد آوريد، و متوجه آن باشيد، و مخصوصا به مزايا و محاسني كه در الفت و چنين مي

سكونت بين زن و شوهر است و به آنچه از معارف مربوط به آن كه خداي تعالي به زبان وعظ بيان كرده، و حكمت احكام 
د رساهري آن را شرح داده، توجه كنيد كه اگر شما در آن مواعظ دقت كامل به عمل آوريد و به تدريج كارتان به جايي ميظ

كه ديگر به هيچ قيمتي دست از صراط مستقيم برنداريد، و كمال زندگي و نعمت وجود خود را تباه نكنيد، و از خدا پروا كنيد، 
ر چيزي دانا است، در اين صورت است كه ديگر ظاهر شما مخالف باطنتان نخواهد شد، تا دلهايتان متوجه شود كه خدا به ه

 .و ديگر چنين جرأت و جسارتي عليه خدا نخواهيد كرد، كه باطن دين او را در شكل تعمير ظاهر آن منهدم سازيد

 "... نْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِوَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَال تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ "

 است، به معناي منع است، و ظاهرا "فَال تَعْضُلُوهُنَّ "كه مصدر فعل "عضل "كلمه

__________________________________________________ 

 "3سوره مائده، آيه  "ا تمام كرديم.امروز دين شما را برايتان تكميل نموده و نعمت خود را بر شم(1)

 "3سوره مائده، آيه  "خداوند دستور وضو و غسل و تيمم را داد تا نعمتش را بر شما تمام كند.(2)

 "130سوره آل عمران، آيه  "در نتيجه به نعمت خدا با يكديگر برادر شديد.(3)
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به اولياي زنان مطلقه و كساني است كه اگر شرعا واليت بر آن  "پس آنان را منع نكنيد -فاَل تَعْضُلُوهُنَّ "خطاب در جمله
شوهران  "ازواجهن "توانند با آنان مخالفت كنند، و مراد از كلمهزنان ندارند ليكن زنان از ايشان رودربايستي دارند، و نمي

 .قبل از طالق است

زن مطلقه، نبايد زن نامبرده را اگر خواست با شوهرش آشتي كند، از آشتي پس آيه داللت دارد بر اينكه اوليا و بزرگترهاي 
آنها جلوگيري نمايند، پس اگر بعد از تمام شدن عده خود زن راضي بود كه دوباره با همسر قبلي خود ازدواج كند، أوليا و 



ار دخالت دهند و چه بسيار هاي شخصي يعني خشم و لجاجتي كه با داماد قبلي دارند در اين كبزرگان زن نبايد غرض
دهند، آيه شريفه تنها بر اين مقدار داللت دارد، اما اينكه عقد دوم هم محتاج به اجازه ولي است هيچ شود كه دخالت ميمي

قل ااگر نگوئيم كه بر نداشتن چنين واليتي داللت دارد، حد  "فَال تَعْضُلُوهُنَّ ... "مورد نظر آيه نيست! براي اينكه اوال جمله:
گوئيم داللتي بر تاثير واليت ندارد، و ثانيا صرف اينكه خطاب را متوجه اوليا به تنهايي كرده، هيچ داللتي بر اين معنا مي

سازد، و هم با عدم تاثير، و اصال نهي در آيه حكم مولوي نيست، تا ندارد، چون اين توجيه خطاب، هم با تاثير واليت مي
خواهد مردم را به مصالح و منافع اين اليت داللت دارد يا نه، بلكه حكمي است ارشادي كه ميدعوا كنيم كه آيا بر تاثير و

ن و اين خود بهتري "تر استاين به پاكيزگي و طهارت شما نزديك "فرمايد:آشتي ارشاد كند، هم چنان كه در آخر آيه مي
 .دليل است بر اينكه حكم نامبرده ارشادي است

اند: خطاب نامبرده به خود همسران است، چون خطاب در اول آيه نيز به همسران بود، و تهو چه بسا مفسرين كه گف
و معناي دو خطاب رويهم اين است كه وقتي زنان را طالق داديد، هان اي شوهران وقتي  "وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... "فرمود:مي

ن را باز نداريد، و منظور از اين بازداشتن، اين است كه وقتي طالق عده آنان سرآمد از اينكه شوهراني ديگر اختيار كنند آنا
مي دهند به همسران اطالَ ندهند تا از ناحيه طول مدت عده متضرر شوند، و يا به نحوي ديگر از شوهر گرفتن آنان 

 .جلوگيري كنند

ت فرموده بايساند، ميمفسرين گفتهسازد، چون اگر منظور آن بود كه بعضي از نمي "ازواجهن "ليكن اين تفسير با كلمه:
جلوگيريشان نكنيد از اينكه  "، ولي فرموده:"ان ينكحن أزواجا "و يا فرموده باشد: «1» "فَال تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ "باشد:

نكه است از اي، و از ظاهر اين عبارت پيدا است كه منظور، جلوگيري اوليا و يا بستگان ايشان "با شوهران خود ازدواج كنند
 دوباره

__________________________________________________ 

 [...] جلوي آنان را نگيريد از اينكه شوهر كنند(1)
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 .با شوهران قبلي خود ازدواج كنند

اگر عده زن مطلقه سر نيامده باشد، شوهر شان سرآيد، چون اين است كه عده "فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ "و مراد از اينكه فرمود:
، "وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ "تواند رجوَ كند، هر چند كه أوليا و يا بستگان زن راضي نباشند، چون قبال فرمود:مي

اما در داخل عده نكاح ، صريح در ازدواج بعد از عده است، كه نكاحي جداگانه است، و "ان ينكحن "عالوه بر اينكه جمله
 "... ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ "نيست، بلكه رجوَ به ازدواج قبلي است.

أَنْ  وَ ال يَحِلُّ لَهُنَّ "فرمود:ها آمده بود، و مياي است كه قبال بعد از نهي زنان از كتمان وضع رحماين جمله مانند جمله
و اگر در ميان همه مسائل ازدواج تنها در اين دو مورد  "يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ

ه توحيد همواره بيعني اگر به دين توحيد معتقد هستند، براي اين بود كه دين  "اگر به خدا و روز جزا ايمان دارند "فرمود:
 .اند نه فصل كردن و جدايي انداختنكند نه افتراق و جدايي، و انبيا براي وصل كردن آمدهاتحاد دعوت مي

، و دوباره از "ذلك "به خطاب به مفرد "طلقتم "، التفاتي از خطاب به جمع در"ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ "و در جمله:
به كار رفته و حال آنكه اصل در اين كالم، اين بود كه همه جا خطاب را متوجه  "منكم "ه جمعخطاب به مفرد به خطاب ب

بينيم در غير از جهات احكام، خطاب را متوجه شخص آن حضرت نموده، و مجموَ اين امت و رسول خدا )ص( كند، اما مي
 :و يا فرموده "أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَفَ "، و يا فرموده:"تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فاَل تَعْتَدُوها "فرموده:



 "، كه در اين چهار مورد با"ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ "و يا فرموده: "وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ "
به رسول خدا )ص( است، تا قوام خطاب را دانيم كه خطابش آورده و مي "ذلك "و "اولئك "و "تلك "خطاب نمود "كاف

حفظ نموده، حال آن كسي را كه ركن در اين مخاطبه هست رعايت كرده باشد، و ركن مخاطبه در مساله وحي رسول خدا 
 .(است بدون واسطه، و عموم مردم هستند با وساطت رسول خدا )ص ()ص

مت است، و بازگشت حقيقت اينگونه التفات كالمي به هايي كه مشتمل است بر احكام، همه متوجه مجموَ او اما خطاب
 .توسعه خطاب بعد از تضيق و تضييق آن بعد از توسعه است، و بايد در آن تدبر شود

 "... ذلِكُمْ أَزْكي لَكُمْ وَ أَطْهَرُ "

در كه مص "طهارت "از آن مشتق شده به معناي نمو صحيح و پاك است، و اما كلمه "ازكي "كلمه زكات كه اسم تفضيل
 است در معنايش بحث كرديم، و "اطهر "اسم تفضيل
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مانع نداشتن از رجوَ زنان به شوهران و يا خود رجوعشان است، و برگشت هر دو به يك معنا  "ذلكم "مشار اليه به اشاره
طهر است، و چه بگوئيم رجوَ زنان به است، چه بگوئيم مانع نشدن شما از رجوَ زنان به شوهران براي شما ازكي و أ

 .شوهران براي شما ازكي و اطهر است

و اما علت اينكه ازكي و أطهر است اين است كه چنين رجوعي، رجوَ از دشمني و جدايي به التيام و اتصال است، و غريزه 
حيا در ميان زنان تربيت كند و بر اساس آن، همه فضائل ديني رشد نموده، ملكه عفت و توحيد در نفوس را تقويت مي

 .كند، و معلوم است كه چنين تربيتي در پوشاندن معايب زن و پاكي دلهايشان مؤثرتر استشود، و نمو ميمي

اي ديگر است، و آن اين است كه دلهايشان از اينكه متمايل به اغيار شود محفوظ و از جهت ديگر، در اين رجوَ فائده
بستگانش او را از ازدواج با همسر قبلي منع كنند، كه در آن صورت چنين خطري به احتمال  ماند، به خالف اينكه اوليا ومي

 .قوي پيش خواهد آمد

 «"وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ "و اسالم دين زكات و طهارت و علم است، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:

 .«9» "يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْوَ لكِنْ  "و نيز فرموده:.

 اين است كه شما به غير آنچه خدا تعليمتان "دانيدو شما نمي "فرمايد:منظور از اينكه مي "وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ "
 .«0» "لْكِتابَوَ يُعَلِّمُهُمُ ا "دانيد او به شما تعليم داده، هم چنان كه فرموده:دانيد، و آنچه ميداده نمي

وَ  "فرمود:پس ميان آيه مورد بحث با دو آيه قبل كه مي« 3» "ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَوَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ "و نيز فرموده:
 .به تعليم خدا ميدانند خواهد بفرمايد هر چه ميدانند،منافات ندارد، بلكه مي "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ...

و  "امهات "منظور از والدات مادرانند، و اگر نفرمود "وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَواْلدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ "
اعم از  "أب "چنان كه كلمهاست، هم  "والده "اعم از كلمه "ام "براي اين بود كه كلمه "والدات "به جاي آن فرمود

 "والد "كلمه
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 "133سوره آل عمران، آيه  "تا ايشان را تزكيه نموده، كتاب و حكمتشان بياموزد.(1)

 "3سوره مائده، آيه  "خواهد شما را پاك كند.و ليكن او مي(2)

 133سوره آل عمران، آيه (3)

 .ان خدا هيچ مقدار از علم خدا احاطه ندارند، مگر به آن مقداري كه خود او خواسته باشدبندگ(4)



 "944سوره بقره، آيه  "
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 است، و حكم در آيه شريفه تنها در مورد والده و ولد و مولود له )والد( تشريع شده، "ولد "اعم از "ابن "است، و كلمه

 361آورده شده است[ ... ص :  "مولود له "،"والد "ه شريفه به جاي كلمهوجه اينكه در آي]

آن كس كه فرزند براي او متولد شده( را به كار برده؟ براي اين بوده كه به  -كلمه )مولود له "والد "و اما اينكه چرا بجاي
ود و در بيشتر شرزند براي او متولد ميحكمت حكمي را كه تشريع كرده اشاره نموده باشد، يعني بفهماند پدر به علت اينكه ف

البته در بيشترش نه همه احكام كه بيانش در آيه تحريم خواهد آمد ناگزير مصالح زندگي  -احكام زندگيش ملحق به اوست
و دهد به عهده او است، و اين هم بعهده مادر او لوازم تربيت و از آن جمله خوراك و پوشاك و نفقه، مادري كه او را شير مي

 .است كه پدر فرزند را ضرر نزند، و آزار نكند، براي اينكه فرزند براي پدرش متولد شده است

كه  اند، و آن اين استو از سخنان بسيار عجيب و غريب، سخني است كه بعضي از مفسرين در پاسخ به سؤال باال گفته
 :و نفرمود "مولود له "گفته است: از اين جهت فرمود:

زايند براي اينكه اوالد، مال پدران است، و به همين جهت است كه هر زايند براي مردان ميهر چه مي ، كه زنان"والد "
مهات و انما ا "بينيد:برد، نه از مادر، و مامون پسر رشيد در اين باره شعري گفته است كه ميكسي از پدر خود نسبت مي

 .پدران هستند و بسفرزندان مال « 1» "الناس أوعية مستودعات و لآلباء ابناء

اين بود آن گفتار عجيب، و گويا گوينده آن از صدر آيه و نيز از ذيلش غفلت كرده كه اوالد را به مادران نسبت داده، و در 
، كه حكم اين صدر و ذيل فرزند همانطور كه فرزند پدر است فرزند "بولدها "و در ذيل فرموده: "اوالدهن "صدر فرموده:

ا شعر مامون، بايد توجه داشت كه مامون و امثال او چه كسي هستند، تا شعرشان چه باشد اينها مادر نيز هست، و ام
 .تر از آنند كه كسي بخواهد كالم خداي تعالي را با گفتار آنان تفسير كند، و يا احتمالي را تاييد نمايدارزشبي

بر بسياري از علماي ادب خلط شده، و در نتيجه در و نيز بايد دانست كه مساله ادبيات و قوانين اجتماعي و امور تكويني 
 .كنندبسياري از مواقع براي روشن ساختن يك حكم اجتماعي و يا يك حقيقت تكويني به يك معناي لغوي استشهاد مي

كند، براي اينكه هستي و حق مطلب در مساله فرزند اين است كه نظام تكوين فرزند را ملحق به پدر و مادر و هر دو مي
رزند مستند به هر دوي آنها است، و اما اعتبار اجتماعي البته در اين باره مختلف است، بعضي از امتها فرزند را ملحق به ف

 دانند، و بعضي به پدر، و آيهمادر مي
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شود، نه اي ميباشند، ظرفي كه به عاريت وارد خانهمادران مردم تنها يك صدف و ظرفي براي پديد آمدن مردم مي(1)
 .اينكه جزء آن خاندان باشد
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به اين اعتبار اشاره كرده، و در باال بيان اينكه چرا اين  "مولود له "شريفه، نظريه دوم را معتبر شمرده و با تعبير از پدر به
 .نظريه را معتبر شمرده، گذشت

است، مصدر باب افعال و از ماده رضاعة و رضع گرفته شده است، كه به معناي  "يرضعن "كه مصدر فعل "ضاَار "كلمه
به معناي سال است، و اگر سال را حول )گردش(  "حول "مكيدن پستان به منظور نوشيدن شير از آن است، و كلمه

ال مقيد كرد، براي اين بود كه سال اجزاي بسياري گردد و اگر حول را به وصف كماند به خاطر اين است كه سال ميناميده



شود كه به مسامحه يازده ماه و يا سيصد و پنجاه روز است، و چه بسا مي "سيصد و پنجاه و پنج روز "و "دوازده ماه "دارد،
 .، در حالي كه چند روز كمتر بوده"در فالن شهر يك سال ماندم "گويند:نامند، مثال ميرا هم يك سال مي

، داللت دارد بر اينكه: حضانت )كودكي را در دامن پروريدن( و شير دادن حق مادر "لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ "جملهو 
تواند كودكش را شير دهد و در دامن بپرورد، و اگر نخواست طالق داده شده، و موكول به اختيار او است، اگر خواست مي

تواند دو سال كامل ورزد، و همچنين رساندن مدت دو سال را به آخر، حق اوست، اگر خواست ميتواند از اين كار امتناَ بمي
تواند مقداري از دو سال را شير داده، از تكميل آن خودداري كند، و اما شوهر چنين اختياري شير دهد، و اگر نخواست مي

اگر نخواست نگيرد(، البته در صورتي كه همسرش موافق اش بگيرد و ندارد، )كه از ابتدا اگر خواست بچه را از همسر مطلقه
 .رسانداين معنا را مي "فَإِنْ أَرادا فِصالًا ... "تواند يكي از دو طرف را اختيار كند، هم چنان كه جملهبود، مي

تيم همانطور كه گف "مولود له "منظور از كلمه "ا وُسْعَهاوَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ال تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّ "
پدر طفل است و منظور از رزق و كسوة، خرجي و لباس است، و خداي عز و جل اين خرجي و نفقه را مقيد به معروف كرد، 

ز بيش ايعني متعارف از حال چنين شوهر و چنين همسر، و آن گاه مطلب را چنين تعليل كرد: كه خدا هيچ كسي را به 
 .كند، و آن گاه دو حكم ديگر هم بر اين حكم ضميمه كردطاقتش تكليف نمي

تواند به زور ميان مادر و طفل جدايي اول اينكه: حق حضانت و شير دادن و نظير آن مال همسر است، پس شوهر نمي
مل يرد جلوگيري كند، براي اينكه اين عبيندازد، و يا از اينكه مادر فرزند خود را ببيند، و يا مثال ببوسد، و يا در آغوش بگ

 .مصداق روشن مضاره و حرج بر زن است، كه در آيه شريفه، از آن نهي شده است

تواند در مورد بچه شوهر، به شوهر مضاره و حرج وارد آورد، مثال نگذارد پدر فرزند خود را ببيند، و از زن نيز نمي :دوم اينكه
ه وسيله ، نه زن ب"ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها، وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ "ن در آيه شريفه مي فرمايد:اين قبيل ناراحتيها فراهم كند، چو

 فرزندش به ضرر و حرج 
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آورد، باشد نمي "ولده "به( را كه همان)، و مرجع ضمير "و ال مولود له به "فرمود:افتد، و نه پدر، و اگر در اين جمله ميمي
 ":گردد، چون در سابق ذكري از كلمهبر مي "ولدها "به كلمه "به "خورد چون در چنين فرضي ضميرتناقضي به چشم مي

شوهر،  "فرمايد:آمد كه در آيه شريفه تناقض هست، از يك طرف ميبه ميان نيامده بود، در نتيجه اين توهم پيش مي "ولد
 ."فرزند براي مادر متولد مي شود "فرمايد:، و از طرفي ديگر مي"شوداو متولد ميكسي است كه فرزند براي 

پس در جمله مورد بحث، هم حكم تشريع مراعات شده، و هم حكم تكوين، يعني هم فرموده، از نظر تكوين، فرزند هم مال 
 .نها از آن پدر استپدر و هم مال مادر است، و از طرفي ديگر فرموده: از نظر تشريع و قانون، فرزند ت

آيد: آنچه كه به حكم شرَ به گردن پدر است، مانند خرجي و لباس در از ظاهر آيه بر مي "وَ عَلَي الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ "
ا ظاهر آيه اند كه بصورتي كه پدر فوت شود به گردن وارث او خواهد بود، ليكن مفسرين آيه را به معاني ديگري تفسير كرده

و از آنجا كه اصل مساله مربوط به فقه است متعرض آن معاني نشديم، اگر كسي بخواهد به آنها آگاه شود بايد به سازد، نمي
كتب فقهي مراجعه نمايد، و آنچه ما در معناي آيه گفتيم موافق با مذهب ائمه اهل بيت َ است، چون از اخباري كه از ايشان 

 .موافق با ظاهر آيه شريفه نيز هستشود، و همچنين رسيده، همين معنا استفاده مي

 "... فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ "

به معناي اجتماَ كردن در مجلس مشاوره است، و  "تشاور "به معناي از شير جدا كردن كودك است، و كلمه "فصال "كلمه
است كه قبال براي زوجه تشريح شده، و به وسيله آن حرج از كه در آغاز دارد تفريع بر حقي  "فاء "اين جمله به خاطر حرف



از آن استفاده  تواندبين برداشته شد، پس حضانت و شير دادن بر زن واجب و غير قابل تغيير نيست، بلكه حقي است كه مي
 .تواند تركش كندكند، و مي

رف از شير بگيرند، بدون اينكه يكي از دو طپس ممكن است نتيجه مشورتشان اين باشد كه هر دو راضي شده باشند بچه را 
ناراضي و يا مجبور باشد و همچنين ممكن است نتيجه اين باشد كه پدر، فرزند خود را به زني ديگر بسپارد تا شيرش دهد، و 

ه تهمسر خودش راضي به شير دادن نشود و يا فرضا شيرش خراب باشد، و يا اصال شير نداشته باشد، و يا جهاتي ديگر، الب
همه اينها در صورتي است كه مرد به خوبي و خوشي آنچه را كه زن استحقاق دارد به او بدهد، و در همه موارد منافاتي با 

 .رساندهمين را مي "إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ "حق زن نداشته باشد، و قيد
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كند و اينكه اين تقوا به اصالح صورت اين در اين جمله، امر به تقوا مي "عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌوَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ ا "
و بدانيد كه خدا بدانچه  "اعمال باشد، چون احكام نامبرده همه اموري بود مربوط به صورت ظاهر، و لذا دنباله جمله فرمود:

از  "، كه در ذيل آن فرمود:"...وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  "الف ذيل آيه قبلي يعني آيه، به خ"كنيد دانا است ...مي
 ضِراراً وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ "براي اينكه آيه نامبرده مشتمل بود بر جمله: "خدا پروا كنيد، و بدانيد كه خدا به هر چيزي دانا است

شود كه از ظاهر اعمال تجاوز نموده، به نيت نيز سرايت كند، و در نتيجه است كه ضرار و دشمني سبب مي ، و معلوم"لِتَعْتَدُوا
 .هايي كه بعدها اثرش معلوم گرددهايي كه در صورت عمل ظاهر نيست انجام دهد، دشمنياي از دشمنيپاره

، وقتي به معناي ميراندن است "توفي "كلمه "بَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراًوَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَ "
شود خداي تعالي فالني را توفي كرد، معنايش اين است كه او را ميراند، پس خدا متوفي است، )به كسر فاء( و او گفته مي

است  فعل مجهول "يتوفون "و متوفي اسم مفعول است و كلمه)شخص مرده( متوفي )به فتح فاء( است: متوفي اسم فاعل 
از  فعل مضارعي است كه "يدعون "مانند كلمه "يذرون "كند و كلمهيعني فعلي است كه حالت اسم مفعولي را بيان مي

روز ده  "عشره "ماده آن دو فعل ماضي مشتق نشده است، و معناي هر دو رها كردن و ترك نمودن است، و منظور از كلمه
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فاَل جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  "است كه چون از ظاهر كالم پيدا بود كلمه روز را ذكر نفرمود.

 "... بِالْمَعْرُوفِ

ر به زنان در كارهايي كه كنايه است از دادن اختيا "فاَل جُناحَ ... "تمام شدن مدت عده است، و جمله: "بلوغ أجل "مراد از
ه در توانند او را از اين كار باز بدارند به استناد اينكتوانند، و خويشاوندان ميت نميكنند، پس اگر خواستند ازدواج كنند ميمي

تواند حق فاميل ما چنين چيزي رسم نيست. زيرا اينگونه عادات كه اساسش جاهليت و كوري و يا بخل و يا حسد است نمي
باشند، و اين حق معروف و مشروَ آنان است، و در اسالم كسي ا از او سلب كند، چون زنان خود صاحب اختيار ميزن ر
 .تواند از عمل معروف نهي كندنمي

 363عقائد قبل از اسالم در باره زن شوهر مرده[ ... ص : ]

اشتند، بعضي معتقد بودند كه او را با همسر هاي مختلف، در باره زن شوهر مرده، عقائد خرافي مختلفي دقبل از اسالم امت
اش بايد آتش زد، يا زنده زنده در گور شوهرش به خاك سپرد، بعضي ديگر معتقد بودند كه تا آخر عمر نبايد با هيچ مرده

 وگفتند: بايد تا يك سال بعد از مرگ شوهرش از هر مردي اعتزال مردي ازدواج كند و اين عقيده نصارا بود، و بعضي مي
 گيري كند، و اين عقيده عرب جاهليت بود، بعضي ديگر نزديك به يك سال را معتقدكناره
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 .بودند، مثال نه ماه، كه اين اعتقاد بعضي از ملل راقيه و متمدن است

اج با ديگران تا مدتي بعضي ديگر معتقد بودند كه شوهر متوفي حقي به گردن همسرش دارد و آن همين است كه از ازدو
خودداري كند، همه اين عقايد خرافي ناشي از احساسي است كه در خود سراغ داشتند، و آن اين بود كه ازدواج يعني شركت 
در زندگي و آميخته شدن در آن، و معلوم است كه اين احساس، اساسش انس و الفت و محبت بود، و خود محبت، احترامي 

، و محبت هر چند دو طرفي است و زن و شوهر هر دو بايد رعايت آن را بكنند، و هر يك مرد دارد كه بايد رعايتش كرد
ديگري به خاطر محبتي كه مرده به او داشت ازدواج نكند، زن شوهر نكند و شوهر زن نگيرد، و ليكن رعايت اين احترام از 

 .عفت را هم بكند تر است، چون زن بايد رعايت حيا و پوشيدگي وتر و الزمناحيه زن واجب

كند( در معرض پس سزاوار نيست زني كه شوهرش مرده، خود را مانند كااليي مبتذل )كه هر كس آن را دستكاري مي
هاي مختلف در اين باب جعل شده، همين است، و اسالم چنين حكم ازدواج قرار دهد، پس انگيزه احكام مختلفي كه در امت

 .لث سال يعني چهار ماه و ده روز شوهر اختيار نكند، و عده وفات بگيردكرده است كه چنين زني تقريبا يك ث

 ."وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "

از آنجايي كه گفتار در آيه مشتمل بر تشريع حكم عده وفات، و حق ازدواج براي زنان بعد از تمام شدن عده بود، و هر دوي 
عمال بندگان را تشخيص دهد و از صالح و فساد آن با خبر باشد، لذا از بين اين احكام مستلزم آن است كه خداي تعالي ا

براي تعليل حكم مناسب بود، تا بفهماند كه اگر خداي تعالي چنين حكم فرمود، به  "خبير "اسماي حسناي خداي تعالي اسم
پس زنان بايستي در بعضي موارد اشكال است خبر دارد، اين جهت بود كه او از عملي كه ممنوَ است و عملي كه مباح و بي

 .خواهند براي خود اختيار كننداز ازدواج خودداري كنند، و در بعضي از موارد ديگر هر چه مي

ست، و يل اكه مصدر باب تفع "تعريض "كلمه "وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ "
كه از آن مشتق شده به معناي گرداندن وجهه كالم به سويي است كه شنونده، مقصود گوينده را بفهمد، و  "عرضتم "فعل

گوينده به مقصود خود تصريح نكرده باشد، كه به زبان فارسي آن را طعنه زدن و گوشه زدن و كنايه هم مي گويند، و فرق 
ري كه در آن تعريض باشد به معنايي غير ظاهر عبارت، در نظر است، مثل گفتار ميان تعريض و كنايه اين است كه در گفتا

كند كه مي گويد من خيلي زن دوست و خوش معاشرتم، كه مقصودش اين است كه اگر خواستار به زني كه خواستگاري مي
 اي مقصود، چيز شوي، بر خالف كنايه، كه غير از معنرسي، و محبوب ميبا من ازدواج كني به زندگي خوشي مي
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ديگري در نظر نيست، مثل اينكه براي فهماندن اينكه مثال حاتم طائي مردي سخي و بخشنده بود بگويي خاكسترش زياد 
 .دار و با سخاوت استخواهي بگويي بسيار ميهمانبود كه در اين مثال به خاكسترش كاري نداري، بلكه مي

ب( است، كه به معناي تكلم و برگشتن در كالم است، وقتي كه گفته  -ط -از )مصدر خ "بكسره خاء ""خطبه "و كلمه
شود فالني فالن زن را خطبه )با كسره خاء( كرد، معنايش اين است كه در امر تزويج با او گفتگو كرد، پس آن مرد مي

طبه )بضمه خاء( كرد معنايش اين است يا شود فالن خطيب براي مردم ايراد خخاطب است نه خطيب، و وقتي گفته مي
بطور كلي با ايشان سخن گفت، و يا در خصوص مواعظ سخن گفت، پس چنين كسي خطيبي است از خطباء و اما خواستگار 

 .خاطبي است از خطاب

ه بن( گرفته شده است كه به فتح كاف  -ن -است، از ثالثي مجرد )ك "اكنان "كه مصدر باب افعال "اكنان "و كلمه
معناي پنهان كردن و پوشاندن است، اما نه هر پوشاندني، بلكه باب افعال آن، يعني خصوص اكنان به معناي پوشاندن در 

أَوْ  "رود هم چنان كه در آيه مورد بحث هم فرمود:دل است، پس اين فصل تنها در مورد اسرار نهفته در نفس به كار مي



هاي مادي، از قبيل محفظه و جامه و خانه مختص است به پوشش "كن "ثالثي مجرد آن، يعني، و اما "أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
در مورد تخم شتر مرغي كه زير بال « 9» "كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ "و آيه:« 1» "كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ "هم چنان كه در آيه:

اش محفوظ داشته است استعمال شده است، و مراد از آيه مورد در صندوقچه او از گرد و غبار محفوظ مانده و لؤلؤيي كه
بحث اين است كه در مورد خواستگاري مانعي نيست از اينكه شما به كنايه سخني بگوييد، و خواسته خود را به كنايه 

ديگر كه فالن زن از عده بيرون  بفهمانيد، و يا در امر زن مورد نظرتان اموري را در قلب پنهان بداريد، كه بعد از چند صباح
 .شود من به وصل او نائل شوم؟ و يا اموري از اين قبيلآيد از او خواستگاري خواهم كرد، و يا مثال آرزو كنيد كه كي ميمي

 "... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ "

در آن است، مي فرمايد: اينكه گفتيم در خواستگاري  اين جمله در مورد تعليل براي نفي جناح از خواستگاري است و تعريض
و تعريض اشكالي نيست براي اين است كه به ياد زنان بودن، امري است مطبوَ طبع شما مردان، و خدا هرگز از چيزي كه 

 تاسكند، و مساله زنان خود يكي از مواردي كند، بلكه آن را تجويز هم ميغريزه فطري و نوَ خلقت شما است نهي نمي
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 .كند بر اينكه احكام دين اسالم همه بر اساس فطرت است و هيچ حكم غير فطري نداردكه به روشني داللت مي

به معناي تصميم جدي و عقد قلب است بر اينكه فعلي را  "عزم "كلمه "كاحِ حَتَّي يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُوَ ال تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّ "
انجام دهي، و يا حكمي را تثبيت كني، بطوري كه ديگر در اعمال آن تصميم و تاثيرش هيچ سستي و وهن باقي نماند، مگر 

 "ا كه عاملي باعث شود به كلي تصميم شما باطل گردد، و اما كلمهآنكه به كلي از آن تصميم صرف نظر كني، به اين معن
د( است كه به معناي بستن است، و در اين آيه، علقه زناشويي به گرهي تشبيه شده كه دو  -ق -اين كلمه از ماده )َ "عقده

كاح گويي حبالة و ريسمان نسازد، كند، به طوري كه آن دو را يك ريسمان )البته بلندتر( ميتا ريسمان را به هم متصل مي
 .كندهم دو نفر انسان را )يعني زن و شوهر را( به هم متصل مي

و در اينكه عقده نكاح را وابسته به عزم كرد كه يك امري است قلبي، اشاره است به اينكه سنخ اين گره و اين دلبستگي با 
نيت و اعتقاد، چون اصل مساله شوهر بودن )از طرف  هاي مادي تفاوت دارد، اين گره امري است قائم به قلب و بهسنخ گره

مرد( و همسر بودن )از طرف زن( يك امر اعتباري عقاليي است، كه جز در ظرف اعتقاد و ادراك موطني ندارد، )آنچه ما در 
وه از عاليابيم تنها و تنها شخص فالن آقا و فالن خانم است، و شوهر بودن او و همسر بودن اين چيزي نيست كه خارج مي

كانَ  "خود آنها در خارج وجود داشته باشد(، عينا نظير ملك و ساير حقوق اجتماعي و عقاليي، كه بيانش در ذيل آيه شريفه:
توان گفت در آيه شريفه، هم استعاره به كار رفته كه تصميم جدي را محكم گذشت، پس مي «1» "... النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً

كنايه به كار رفته كه مساله ازدواج را نوعي گره خوانده است، و مراد از كتاب مكتوب حكمي است كردن گره ناميده و هم 
 .كه خداي تعالي رانده، كه زن بايد فالن مدت عده نگه دارد، و در مدت عده ازدواج نكند

و اين آيه شريفه كشف  شود، كه مادامي كه عده زنان به آخر نرسيده، عقد ازدواج را جاري نكنيد،پس معناي آيه اين مي
، تنها "ال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ ... "فرمود:كند كه گفتاري در آن آيه و در آيه قبل از آن كه ميمي

 است، نه الم جنسالم عهد  "النساء "در كلمه "الم "راجع به خواستگاري از زنان در عده و عقد بستن آنان است، بنا بر اين
و معنايش در آيه قبل اين است كه اشكالي بر شما نيست كه در خواستگاري همين زناني كه مورد بحث بودند، )و غيره، 



 چنين و چنان كنيد، و در آيه مورد بحث اين است كه در مورد
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 ."مترجم "اند اجراي عقد نكنيد(همين زنان ما دام كه از عده در نيامده

 "... وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ "

 در اين آيه از صفات خداي تعالي سه صفت علم و مغفرت و حكم را نامبرده، و اين خود دليل است بر اينكه مخالفت حكمي
كه در دو آيه آمده، يعني خواستگاري كردن از زنان در عده و تعريض به آنان و بستن قول و قرار محرمانه با ايشان از 

دارد، هر چند كه به خاطر مصالحي تجويزش كرده مهلكات است، كه خداي سبحان آن طور كه بايد آنها را دوست نمي
 .باشد

تن كه در لغت به معناي تماس گرف "مس "كلمه "النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةًال جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ  "
ن اي براي زنان، معين كرددو چيز با يكديگر است و در اينجا كنايه است از عمل زناشويي، و منظور از فرض كردن فريضه

گرفتن عمل زناشويي و همچنين معين نكردن مهريه مانع از صحت طالق مهريه است. و معناي آيه اين است كه انجام ن
 .نيست

ه است ب "متعوا "كه مصدر فعل امر "تمتيع "كلمه "وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ "
عبارت از همان چيز است، و  "متعه "و نيز "متاَ "مند گردد، و كلمهمعناي آن است كه به كسي چيزي دهي كه از آن بهره

علي الموسع قدره و علي المقتر  "است، هر چند كه جمله "متعوهن "مفعول مطلق براي "متاعا "در آيه مورد بحث كلمه
 .، بين اين مفعول و فعلش فاصله شده است"قدره

باشد و موسع به كسي گويند كه داراي وسعت مي "اوسع "ي آن، اسم فاعل از باب افعال است كه ماض"موسع "و كلمه
معنا  شود، تا ثبوت اصلمالي باشد، و گويا اين فعل از آن افعال متعدي است كه هميشه مفعولش به منظور اختصار حذف مي

باب است، و  نيز اسم فاعل از همان "مقتر "اش فعل الزم شده، و كلمهرا برساند و به همين جهت بر خالف ظاهر لغوي
 .مقتر به كسي گويند كه در ضيق مالي قرار داشته باشد، و كلمه قدر به فتح دال و سكون آن به يك معنا است

دهيد در حالي كه در حين عقد ازدواجش مهري و معناي آيه اين است كه: واجب است بر شما كه همسر خود را طالق مي
هيد، چيزي كه عرف مردم آن را بپسندد، )البته هر كسي به اندازه توانايي برايش معين نكرده بوديد، اينكه چيزي به او بد

قبل  اش بعد از جدايي وخود، ثروتمند به قدر وسعش يعني بقدري كه مناسب با حالش باشد، بطوري كه وضع همسر مطلقه
اي اي است كه مهريهاز جدايي تفاوت فاحش نداشته باشد(، و فقير هم به قدر وسعش، البته اين حكم مخصوص مطلقه

برايش معين نشده باشد، و شامل همه زنان مطلقه نيست، و نيز مخصوص زني است كه شوهرش با او هيچ نزديكي نكرده 
 باشد، و دليل اين معنا آيه بعدي
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 .كنداست كه حكم مساله ساير زنان مطلقه را بيان مي

 ."حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنِينَ "

است، و از ظاهر اين جمله هر چند  "حق الحكم حقا "مفعول مطلق است براي فعلي كه حذف شده، و تقدير آن "حقا "كلمه
م گيريدانيم احسان واجب نيست، نتيجه ميرسد كه وصف محسن بودن دخالت در حكم دارد، و چون از خارج ميبه نظر مي



، و ليكن روايات صريح از طرق ائمه "وجوبي "، نه"استحبابي "ستكه پس احسان مستحبّ است و حكم در آيه حكمي ا
الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ  "اهل بيت َ حكم در آيه را واجب دانسته، و شايد وجه در آن همان باشد كه در سابق فرمود:

را واجب كرد، پس در اين آيه نيز حكم  "مسرحه "كه در آن آيه احسان بر زنان مطلقه "بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ...
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  "احسان بر محسنين كه همان مردان طالقگو باشند محقق و واجب شده است، و خدا داناتر است.

 "... أَنْ تَمَسُّوهُنَّ

يد، اي برايشان معين كردكرديد مهريهمييعني و اگر طالق را قبل از ادخال به ايشان واقع ساختيد، ولي در آغاز كه عقدشان 
واجب است كه نصف آن مهر معين شده را به ايشان بدهيد، مگر اينكه خود آن زنان طالقي و يا ولي آنان نصف مهر را 

شود، و اگر زن آن را قبال گرفته بوده، بايد برگرداند، و يا آنكه شوهر كه تمام ببخشند، كه در اين صورت همه مهر ساقط مي
گوييم كه آيه شريفه مهر را قبال داده، نصف مهري كه از آن زن طلب دارد به وي ببخشد اين مساله را به اين جهت مي

و در مساله نكاح، سه نفر عقده را به دست دارند، يكي زن و دوم ولي زن، و  "أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "فرمايد:مي
 .از اين سه طائفه ميتوانند نصف مهر را ببخشند سوم شوهر، و هر يك

تر شمرده، و اين بدان جهت است كه وقتي انسان از چيزي كه و به هر حال آيه شريفه بخشيدن نصف مهر را به تقوا نزديك
و  ندكحق مشروَ و حالل او است صرف نظر كند، يقينا از هر چيزي كه حق او نيست و بر او حرام است بهتر صرف نظر مي

 .تر و قادرتر استپوشي از آن قويبر چشم

 368تشويق مردم به احسان و فضل نسبت به يكديگر در روابط بين خود[ ... ص : ]

 "... وَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

كارم و ماند زيادي در مانند كلمه فضول به معناي زيادي است، با اين تفاوت كه فضل به طوري كه گفته "فضل "كلمه
كارهاي ستوده است، و فضول، به معناي زيادي در ناستوده است، در اين جمله كلمه فضل آمده كه از نظر اخالقي سزاوار 
است انسان در مجتمع حياتش آن را به كار گيرد، و افراد اجتماَ در آن قلمرو با يكديگر زندگي و معاشرت كنند، و منظور 

 ن و فضل به يكديگر تشويق كند، تا افراد به آساني از حقوق خوداين بوده كه مردم را به سوي احسا
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ري گيصرف نظر كنند، و شوهر در مورد همسرش تسهيل و تخفيف قائل شود، و همسر او نيز نسبت به شوهرش سخت
 "نَّوَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْالدَهُ "اي است كه در ذيل آيه:نكته، همان "إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "اي كه در جمله:نكند و نكته
 .بيان كرديم

حفظ هر چيز به معناي ضبط آن است، ولي بيشتر در مورد  "حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ "
 "صالة وسطي "تر( است، و منظور از)ميانه "اوسط "مؤنث "وسطي ":شود، و كلمهحفظ معاني در نفس، استعمال مي

شود كه منظور از آن چه نمازيست؟ تنها گيرد و از كالم خداي تعالي استفاده نمينمازي است كه در وسط نمازها قرار مي
 .گذردكند و انشاء اللَّه به زودي رواياتش از نظر خواننده ميسنت است كه آن را تفسير مي

ه ب "قنوت "، الم غايت است و قيام به هر امري كنايه است از اشتغال به انجام آن و كلمه:"قُومُوا لِلَّهِ "در جمله: "مال "و
 :معناي خضوَ در اطاعت است، در جاي ديگر فرموده

حاصل معناي آيه اين است كه بايد شما پس « 9» "وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ "و نيز فرموده:« 1» "كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ "
 .مردم متصف به اطاعت خدا و خضوَ و خلوص براي او شويد



 "... فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً "

اين جمله شرطيه، عطف است بر جمله قبل و داللت دارد بر شرطي كه حذف شده، و معنايش اين است كه اگر نترسيديد 
اگر ترسيديد اين محافظت را با مقدار امكانات خود تقدير كنيد، و به همان مقدار نماز بخوانيد، چه در محافظت بكنيد، و اما 

جمع رجل )مرد( نيست، بلكه جمع راجل  "رجال "حال پياده )كه ايستاده باشيد، يا در راه باشيد( و چه در حال سواره و كلمه
 .سم نماز، همان نماز خوف استجمع راكب است، و اين ق "ركبان ")پياده( است، و كلمه

 :كندفاي تفريع است، و معناي جمله را چنين مي "فَإِذا أَمِنْتُمْ "در جمله: "فا "حرف

شود، بلكه اگر ترسي در كارتان نبود و حال كه گفتيم محافظت بر نمازها امري است كه در هيچ شرايطي ساقط نمي "
اگر محافظت بر نماز برايتان دشوار شد هر قدر ممكن بود محافظت كنيد، توانستيد نماز را حفظ كنيد واجب است بكنيد و 

 ."باره امنيت پيدا كرديد مجددا در محافظت نماز بكوشيد، و خدا را بياد آوريد -پس بايد هر وقت آن ترس از بين رفت و دو
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در  ماز قبيل به كار بردن عا "ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ "كاف تشبيه است، و جمله: "كَما عَلَّمَكُمْ ... "در جمله "كاف "حرف
هاي بسيار و از تعليم بر مردم دارد و گرنه جا هاي بسياري كه خدا از نعمتمورد استعمال خاص است، تا داللت كند بر منت

داشت بفرمايد: و چون امنيت يافتيد خدا را همانطور كه قبال در مورد نماز خوف، تعليمتان داد بياد آوريد، ولي اينطور نفرمود، 
عبير دانستيد بياد بياوريد و اين تداد، و فرمود: خدا را همانطور كه چيزهايي به شما تعليم داد كه نميبلكه تعليم را عموميت 

ان شود پس خدا را آن چنها داللت كند و بنا بر اين معناي آيه چنين ميها و تعليمبراي آن بود كه بر امتنان بر همه نعمت
نعمت باشد، كه نماز در حال امن و در حال خوف و نيز همه شرايع دين را به  بياد آوريد كه يادآوريتان مساوي و برابر با اين

 .شما تعليم كرد

 ."وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ "

را  "حول "ست، و اينكه كلمها "ليواصوا وصية "در اينجا مفعول مطلقي است براي فعلي تقديري، و تقدير آيه "وصية "كلمه
با الف و الم تعريف كرده خالي از داللت بر اين نيست كه آيه شريفه قبل از تشريع عده وفات يعني چهار ماه و ده روز نازل 

كردند، و اين نشستند، يعني شوهر نميشده چون زنان عرب جاهليت، بعد از مرگ شوهران خود يك سال تمام در خانه مي
كند به مردان كه براي همسران خود وصيتي كنند و مالي معين نمايند، كه بعد از مرگشان به ايشان ارش ميآيه شريفه سف

هاي خود اخراج شوند، چيزي كه هست از آنجايي بدهند، مالي كه كفاف مخارج يك سال ايشان را بدهد، بدون اينكه از خانه
توان آن را استيفا كرد و هم از آن صرف نظر نمود، لذا كه اين تعيين مال، حق زنان است و حق چيزيست كه هم مي

فرمايد: اگر زنان شوهر مرده در اين مدت از خانه شوهر بيرون شدند، ديگر شما ورثه شوهر تقصيري در ندادن آن مال مي
شخاص ا نداريد، و يا اگر خواستند بطور شايسته شوهر كنند ديگر شما مسئول نيستيد، و اين نظير سفارشي است كه به

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ  "مشرف به مرگ كرده كه چيزي از مال خود را براي والدين و خويشاوندان وصيت كنند و فرمود:
 .«1» "ينَأَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِ

اي كه عده وفات را چهار ماه و ده روز معين و از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه آيه مورد بحث به وسيله آيه شريفه
اي كه براي زنان داراي فرزند، هشت يك و براي زنان بي اوالد چهار يك مال شوهر را ارث معين كرده، و نيز به آيه



 .كند، نسخ شده استمي

__________________________________________________ 

 133سوره بقره، آيه (1)

 031، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 "... وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاٌَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ "

شود كه يم اين آيه شريفه در باره تمام مطلقات است، چيزي كه هست، از اينكه حكم را وابسته به صفت تقوا كرده، استفاده
 «1» .حكم وجوبي نيست، بلكه استحبابي است

و به همين « 9»در لغت به معناي بستن و گره زدن است.  "عقل "كلمه "كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "
نيز مدركات  اند، وآنها بسته، عقل ناميده مناسبت ادراكاتي هم كه انسان دارد و آنها را در دل پذيرفته و پيمان قلبي نسبت به

اند، ناميده "عقل "دهد،اي را كه در خود سراغ دارد و به وسيله آن خير و شر و حق و باطل را تشخيص ميآدمي را و آن قوه
د به و در مقابل اين عقل، جنون و سفاهت و حماقت و جهل قرار دارد كه مجموَ آنها كمبود نيروي عقل است، و اين كمبو

 .شوداعتباري جنون، و به اعتباري ديگر سفاهت، و به اعتبار سوم حماقت، و به اعتبار چهارم جهل ناميده مي

 373ص :  ... [كنند، در قرآن كريمكلماتي كه بر انواع ادراكات آدمي داللت مي]

 "،"ظن "تا بيست جور لفظ برسد، مانندكلماتي كه در قرآن كريم در باره انواَ ادراكات انساني آمده، بسيار است و چه بسا 
 "،"حكمت "،"حفظ "،"زعم "،"رأي "،"فكر "،"يقين "،"درايت "،"فقه "،"فهم "،"عرفان "،"ذكر "،"شعور "،"حسبان
نيز ملحق به آنها است و بد نيست در اينجا معناي  "بصيرت "و "فتوي "، كه كلماتي نظير"عقل "، و"شهادت "،"خبرت

 :گوئيمم، لذا مياين كلمات را بداني

به معناي تصديق بيش از پنجاه درصد و نرسيده به صد در صد است، زيرا كه اگر به درجه صد در صد برسد  "ظن "كلمه
 .شودجزم و قطع مي

هم به معناي ظن است، با اين تفاوت كه گويا استعمال كلمه حسبان در مورد ظن استعمالي است استعاري،  "حسبان "كلمه
اش چيست، ولي ما همين دانيم كه لفظ حساب كردن و لفظ شمردن، معناي اصليچون همه مي "شمردن -عد "مانند كلمه

 دو كلمه را در

__________________________________________________ 

ت كه سبراي اينكه قبال نيز گفتيم كه دادن خرجي به زن مطلقه و طالق گرفته، واجب نيست تنها در مورد زني واجب ا(1)
دهند، و اگر نه مهري معين دارد و نه تصرف شده است و اما زني كه تصرف شده و مهر دارد، همان مهر را به او مي

 برد، پس اطالقبرد و آنكه مهرش معين شده ولي تصرف نشده، نصف همان مهر را مياش معين نشده مهر المثل ميمهريه
خرجي( را مستحبي دانسته و بگوئيم: در همه اقسام طالق مستحبّ )متاَ ماند كه ما حكم دادن آيه در صورتي محفوظ مي

 "مترجم "اي به او بدهند.است كه تا خارج شدن زن از عده، نفقه

شتر را عقال  -"عقل البعير "گويندگويند مثال ميمي "عقال "بندند نيزو لذا طنابي را كه با آن پا و يا زانوي شتر را مي(2)
 "مترجم "كن.

 039، ص: 9ه الميزان، جترجم

ردم، آودانستم، و از دالوران به حساب ميگوييم: من فالني را از شجاعان ميكنيم، و ميمورد احتمال راجح نيز استعمال مي



 .دانستمو منظور اين است كه او را در هنگام شمردن شجاعان، ملحق به آنان مي

گرفته شده، كه به معناي مو بوده و ادراك  "به فتح شين -شعر "ماده كه به معناي ادراك دقيق است از "شعور "و اما كلمه
اند و مورد استعمال اين كلمه محسوسات است، نه معقوالت و به دقيق را از آنجا كه مانند مو باريك است، شعور خوانده

 .گويندهمين جهت حواس ظاهري را مشاعر مي

كه در خزينه ذهن انبار شده، و آن را بعد از آنكه از نظر و فكر غايب ، به معناي پيش كشيدن صورتهايي است "ذكر "و كلمه
 .بوده، حاضر سازيم، و يا اگر حاضر بوده، نگذاريم غايب شود

اش ترسيم شده، با آنچه كه در ، به معناي آن است كه انسان صورتي را كه در قوه دراكه"عرفان و معرفت "و اما كلمه
د معرفت انكند، و تشخيص دهد كه اين همان است يا غير آن، و بدين جهت است كه گفتهخزينه ذهنش پنهان دارد، تطبيق 

 .عبارت است از ادراك بعد از علم قبلي

به معناي آن است كه ذهن آدمي در برخورد با خارج به نوعي عكس العمل نشان داده و صورت خارج را در  "فهم "اما كلمه
 .خود نقش كند

 .ن است كه فهم، يعني همان صورت ذهني را بپذيرد، و در پذيرش و تصديق آن مستقر شودبه معناي آ "فقه "و كلمه

به معناي فرو رفتن در اين نقش و دقت در آن براي درك خصوصيات و اسرار و مزاياي نهفته آن است، و  "درايت "و كلمه
ا الْحَاقَّةُ مَ "بينيم در آيات شريفهمي رود، هم چنان كهبه همين جهت، اين كلمه در مقام بزرگداشت و تعظيم به كار مي

فهماند استعمال شده، مي« 9» "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ "و آيات« 1» "الْحَاقَّةُ وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ
مري عظيم است كه كسي قادر به درك آن نيست و اما يقين كه تشخيص خصوصيات و اسرار قيامت و اسرار ليلة القدر ا

 .عبارت است از اينكه همان درك ذهني آن چنان قوت و شدت داشته باشد كه ديگر قابل سستي و زوال نباشد

 به معناي نوعي سير و مرور بر معلومات موجود حاضر در ذهن است، تا "فكر "و كلمه
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 .شايد از مرور در آن، و يك بار ديگر در نظر گرفتن آن، مجهوالتي براي انسان كشف شود

شود، چيزي كه ميبه معناي تصديقي است كه از همان فكر و تجديد نظر در مطالب حاضر در ذهن پيدا  "رأي "و كلمه
شود، نه در علوم كند، استعمال مي، بحث مي"نبايد كرد "و آنچه "بايد كرد "هست بيشتر در علوم عملي كه پيرامون آنچه

دهد، هم نزديك به همين معنا را مي "افتاء "و "بصيرت "و "قول "گانهنظري كه مربوط است به امور تكويني. كلمات سه
در تصديق حاصل از فكر، استعمال در معناي لغوي آن )گفتن( نيست، بلكه تقريبا شبيه به  "قول "با اين تفاوت كه استعمال

است، چون قول در هر چيز، بعد از آن است كه  "ملزوم "در مورد "الزم "استعمال مجازي و استعاري و از قبيل بكار بردن
 .مال الزم در مورد ملزوم استاعتقاد به آن پيدا شده باشد، پس استعمال قول در خود اعتقاد، استع

به معناي تصديق مطلب است، تصديق از اين حيث كه مطلب نامبرده صورتي است در ذهن، حال يا اين  "زعم "و اما كلمه
شود و هم در مورد قطع و تصديق شصت در صد باشد، و يا صد در صد. )پس كلمه نامبرده هم در مورد ظن استعمال مي

 .(جزم

نطور كه گفتيم به معناي احتمال صد در صد است، بطوري كه حتي يك در صد هم احتمال خالف آن هما "علم "و كلمه



 .شودداده نمي

به معناي ضبط كردن صورت آن چيزي است كه براي ما معلوم شده است، بطوري كه هيچ دگرگوني و  "حفظ "و كلمه
 .تغييري در آن پيدا نشود

 .ت، اما از اين جهت كه مطلبي محكم و استوار است، به معناي صورت علميه اس"حكمت "و كلمه

اي را كه در ذهن دارد آن چنان بدان احاطه داشته باشد به معناي اين است كه شخص خبره صورت علميه "خبرت "و كلمه
 .شودكه بداند از مقدمات آن چه نتائجي بر آن مترتب مي

 "يا يك صحنه است، حال يا به حس ظاهري مانند ، به معناي ديدن و رسيدن به عين يك چيز و"شهادت "و كلمه
، درك "درك يقيني وجدانيات "،"مشاهده "، و يا به حس باطن مانند"لمس محسوسات "، و"بوئيدن "،"شنيدن "،"ديدن

 .(اين كه مثال )من ميدانم و اراده و محبت و بغض و نظائر آن را دارم

لفظ اخير تا حدي سر و كار با ماده و حركت و دگرگوني دارند، و به همين همه الفاظي كه تا كنون معنا كرديم به غير از پنج 
كند و پندارد، و يا خيال ميكند و ميشود: خداي تعالي ظن ميشوند، مثال گفته نميجهت در مورد خداي تعالي استعمال نمي

 ... كند وفهمد، و يا تفقه مييا مي

 033، ص: 9لزم نقص و فقداني نيست، در مورد خداي ترجمه الميزان، جو اما الفاظ پنجگانه اخير از آنجايي كه مست

وَ رَبُّكَ عَلي كُلِّ  "«1» "ءٍ عَلِيمٌوَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ "بينيم در آيات زير بكار رفتهرود، هم چنان كه ميسبحان نيز به كار مي
 .«4» "ءٍ شَهِيدٌأَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "«3» "إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ "«0» "وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "«9» "ءٍ حَفِيظٌشَيْ

 374در باره عقل و خردمندي انسان[ ... ص : ]

شود همانطور كه توجه فرموديد از اين باب بر ادراك اطالق مي "عقل "گوئيم: لفظحال به بحثي كه داشتيم برگشته و مي
گويند، و به اين خصيصه ممتاز از ساير جانداران به تصديق هست و انسان را به اين جهت عاقل ميكه در ادراك عقد قلبي 

دانند كه خداي سبحان انسان را فطرتا اينچنين آفريده كه در مسائل فكري و نظري حق را از باطل، و در مسائل عملي مي
نداران او را چنين آفريده كه در همان اول پيدا شدن و خير را از شر، و نافع را از مضر تشخيص دهد، چون از ميان همه جا

هست شدن خود را درك كند و بداند كه او، اوست و سپس او را به حواس ظاهري مجهز كرده تا به وسيله آن، ظواهر 
 يموجودات محسوس پيرامون خود را احساس كند، ببيند و بشنود و بچشد و ببويد و لمس كند و نيز او را به حواسي باطن

و امثال آن مجهز كرده تا معاني روحي را به وسيله آنها درك كند، و به  "ترس "،"اميد "،"بغض "،"حب "،"اراده "چون:
وسيله آن معاني، نفس او را با موجودات خارج از ذات او مرتبط سازد و پس از مرتبط شدن، در آن موجودات دخل و تصرف 

و تعميم دهد و آن گاه در آنچه مربوط به مسائل نظري و خارج از مرحله  كند، ترتيب دهد، از هم جدا كند، تخصيص دهد
عمل است، تنها نظر دهد و حكم كند، و در آنچه كه مربوط به مسائل عملي است و مربوط به عمل است حكمي عملي كند، 

اده، او آن را تشخيص د كند كه فطرت اصليكند بر طبق مجرايي ميو ترتيب اثر عملي بدهد و همه اين كارهايي را كه مي
 .و اين همان عقل است

د، مثال اندازكند و كوراني و طوفاني در درون به راه ميشود كه يكي يا چند قوه آدمي بر ساير قوا غلبه ميليكن بسا مي
ند: ارود، )و به حكم اين كه گفتهدرجه شهوتش از آن مقداري كه بايد باشد تجاوز مي كند، و يا درجه خشمش باال مي

تواند حقيقت را درك كند، در نتيجه حكم بقيه هوا و هوس گرد برخاسته( چشم عقلش نمي -حقيقت سرابي است آراسته
 شود، و انسان از مرز اعتدال يا به طرف وادي افراط، وقواي درونيش باطل و يا ضعيف مي
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شود كه بر طبق مدارك باطل و شهادتهاي كند، آن وقت عقل آدمي نظير آن قاضي مييا به طرف وادي تفريط سقوط مي
شود، هر چند كه خيلي مراقب است يعني در حكمش از مرز حق منحرف ميكند، كاذب و منحرف و تحريف شده، حكم مي

 .تواندبه باطل حكم نكند، اما نمي

 .اي در عين اينكه در مسند قضا نشسته، قاضي نيستچنين قاضي

 371در قرآن، مراد از تعقل ادراك توأم با سالمت فطرت است، نه تعقل تحت تاثير غرائز و اميال نفساني[ ... ص : ]

انسان عاقل هم در مواردي كه يك يا چند تا از غرائز و اميال درونيش طغيان كرده يا عينك محبت به چشم عقل خود 
بسته، و يا عينك خشم، يا ترس زياده از حد، يا اميد بيجا، يا حرص، يا بخل، يا تكبر، در عين اينكه هم انسان است و هم 

ها( حكم خود را از روي كند باطل است، و لو اينكه )مانند معاويهكه مي تواند به حق حكم كند، بلكه هر حكميعاقل نمي
عقل بداند، اما اطالق عقل به چنين عقلي، اطالق به مسامحه است و عقل واقعي نيست، براي اينكه آدمي در چنين حالي از 

 .سالمت فطرت و سنن صواب بيرون است

ا نموده و عقل را به نيرويي تعريف كرده كه انسان در دينش از آن و خداي عز و جل هم، كالم خود را بر همين اساس اد
مند شود، و به وسيله آن راه را به سوي حقائق معارف و اعمال صالحه پيدا نموده و پيش بگيرد، پس اگر عقل انسان در بهره

، هم شودگر عقل ناميده نميچنين مجرايي قرار نگيرد، و قلمرو علمش به چهار ديوار خير و شرهاي دنيوي محدود گردد، دي
لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي  "كند كه در قيامت ميگويند:چنان كه قرآن كريم از خود چنين انسانهايي حكايت مي

 .بوديمكرديم ديگر از دوزخيان نميشنيديم و تعقل مياگر ما مي« 1» "أَصْحابِ السَّعِيرِ

ارُ وَ لكِنْ صمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها، أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها ال تَعْمَي الْأَبْأَ فَلَ "و نيز فرموده:
كه  هاييگوش چرا در زمين سير نكردند تا داراي دلهايي شوند كه با آن تعقل كنند، و يا« 9» "تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

 .ا استهشود، دلهايي كه در سينهبا آن بشنوند؟ آخر تاريك شدن چشم سر، كوري نيست، اين چشم دل است كه كور مي

پس اين آيات همانطور كه مالحظه گرديد كلمه عقل را در علمي استعمال كرده كه انسان خودش بدون كمك ديگران به 
آورد، البته با سالمت كار برده كه انسان به كمك ديگران آن را به دست ميرا در علمي ب "سمع "آن دست يابد، و كلمه

 .فرمايد آن عقل، عقلي است كه با دل روشن توأم باشد نه با دل كورفطرت در هر دو براي اينكه مي

 ملت و چه كسي از "وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ "و نيز فرموده:
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 «1»گرداند بجز كسي كه خود را سفيه و نادان كرده باشد. ابراهيم كه دين فطري است روي مي

لرحمن العقل ما عبد به ا "فرمايد:ست، براي آن حديثي كه ميدر سابق هم گفتيم كه آيه شريفه، به منزله عكس نقيض ا
 ... عقل آن است كه به وسيله آن خداي رحمان پرستش شود« 9» "...

پس از همه آنچه تا اينجا گفتيم اين معنا روشن گرديد كه مراد از عقل در كالم خداي تعالي آن ادراكي است كه با سالمت 
ي روشن به خوب "كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "جا است كه معناي جمله:فطرت براي انسان دست دهد، و اين

اي به سوي آن است، شود، چون در اين جمله بيان خدا مقدمه تماميت علم است، و تماميت علم هم مقدمه عقل و وسيلهمي
ها را همه اين مثل «3» "لْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَوَ تِلْكَ ا "هم چنان كه در جاي ديگر نيز فرموده:

 .كند، مگر كساني كه عالم باشندزنيم، ولي وي آنها را تعقل نميبراي انسان مي

 376بحث روايتي ])در ذيل آيات طالق([ ... ص : 

 اشاره

در زمان رسول خدا همسرم مرا طالق داد، و تا  :يزيد بن سكن روايت كرده كه گفتدر سنن ابي داود از اسماء انصاريه بنت 
وَ  "فرمود:كه مي« 3»آن ايام زن مطلقه عده نداشت، در همان روزهايي كه من مطلقه شدم حكم عده طالق نازل شد، 

به عده  اولين زني است كه بر آيه مربوط "اسماء أنصاريه "يث، پس به حكم اين حد"الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثاَلثَةَ قُرُوءٍ
 .طالق عمل كرده است

أي ، از زراره روايت آمده كه گفت: من از ربيعة الر"وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ "و در تفسير عياشي در ذيل آيه
هايي كه خداي تعالي در قرآن نام برده همان طهر و  "قرء "ت كه منظور ازگفت: يكي از نظرات من اين اسشنيدم كه مي

شرفياب شده جريان  (پاكي بين دو حيض است نه خود حيض، من وقتي اين را از ربيعه شنيدم به خدمت امام ابي جعفر )َ
 .را به عرض آن حضرت رساندم
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ات بدارد مگر رأي علي خدا شايسته :ربيعه اين حرف را به رأي خود نزده بلكه از علي َ به او رسيده، عرضه داشتم :فرمود
 "شود چوندانسته كه در آن حال خون در رحم جمع ميله آن جناب قرء را طهر و پاكي از حيض مي)َ( اين بوده؟ فرمود ب

شود و حالت حيض پديد به معناي جمع شدن است. و اين جمع شدن خون هم چنان ادامه دارد تا ناگهان سرازير مي "قرء
 .آوردمي

از آنكه با او جماَ كرده باشد در حالت طهارت زن و در ات بدارد، اگر مردي همسر خود را قبل عرضه داشتم خدا شايسته
حضور دو شاهد عادل طالق دهد آيا او نيز بايد عده نگه دارد؟ با اينكه شوهر به او نزديكي نكرده؟ فرمود بله، وقتي داخل 



 «1»تواند شوهر كند ... اش تمام شده و ميحيض سوم شد عده

نقل شده، و اينكه زراره بعد از كالم امام كه فرمود: ربيعه اين حرف را به رأي خود مؤلف: اين معنا به چند طريق از آن جناب 
ات بدارد مگر رأي علي )َ( اين بوده، از اين جهت بوده كه نزده بلكه از علي )َ( به او رسيده است، پرسيده بود خدا شايسته

ها، به ها است، نه طهرها و پاكيحيض "قروء "در بين اهل سنت معروف شده بود كه رأي علي )َ( اين است كه منظور از
شهادت روايتي كه در تفسير الدر المنثور آمده و از شافعي و عبد الرزاق و عبد بن حميد و بيهقي از علي بن ابي طالب )َ( 

ز آن ا تواند به او رجوَ كند، تا زماني كه از حيض سوم غسل نكرده باشد، بعدمي "زن مطلقه "نقل كرده كه فرمود: شوهر
 «9»تواند رجوَ كند، و بر همه مردان حالل است كه با وي ازدواج كنند. ديگر نمي

 :دهند كه فرمودهولي ائمه اهل بيت منكر اين نسبت هستند و به آن نسبت مي

البته ها، هم چنان كه در روايت ربيعه هم همين را به آن جناب نسبت دادند، عبارتند از پاكي و طهرها، نه حيض "قرءها "
هم  اند، و از ايشان روايتاي ديگر از اصحاب مانند زيد بن ثابت و عبد اللَّه بن عمر و عايشه نسبت دادهاين نظريه را به عده

 .اندكرده

، "رْحامِهِنَّوَ ال يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَ "و در مجمع البيان از امام صادق َ روايت كرده، كه در ذيل جمله
 «0»فرمود: منظور حمل است و حيض. 

و در تفسير قمي آمده است كه خداي تعالي سه چيز را به خود زنان واگذار كرده )كه خود آنان بايد طبق واقع از آنها خبر 
 دهند، زيرا اين چند چيز اموري است كه به غير خود زن
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 «1»شود، تا بر طبق آن شهادت دهد( و آن عبارت است از پاكي و حيض و حاملگي. كسي از آن خبردار نمي

فرمود: حق مردان بر زنان بيشتر است از حقي  "وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "ملهو نيز در همان تفسير آمده كه امام َ در ذيل ج
 «9»كه زنان بر مردان دارند. 

 .مؤلف: اين مطلب با تساوي حقوق زن و مرد منافات ندارد، به همان بياني كه در ذيل جمله نامبرده گذشت

از ابي جعفر َ روايت آورده كه فرمود:  "فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍالطَّالقُ مَرَّتانِ  "و در تفسير عياشي در ذيل آيه
خداي تعالي تا دو نوبت طالق دادن زن را براي مرد جائز دانسته، بار سوم كه او را به خانه آورد يا بايد به خوبي نگه دارد، و 

 «0»حسان، همان طالق سوم است. يا به احسان او را تسريح و رها كند، كه رها كردن به ا

اين است كه مردي همسرش را طالق دهد، البته در حالي  "طالق سنت "و در تهذيب از ابي جعفر َ روايت شده كه فرمود:
د، اش تمام شوكه زن در حال حيض نباشد، و در آن پاكي با وي جماَ هم نكرده باشد، آن گاه به او رجوَ نكند تا سه پاكي

ماند آن وقت همسرش يكي از مرداني خواهد بود كه اگر اي بين آن دو نمياز پاكي او تمام شد ديگر رابطه وقتي سه دوره
بل كند و اما اگر خواست قتواند دوباره با وي ازدواج كند و اگر نخواست نميخواست از او خواستگاري كند، و اگر پذيرفت مي

كند كه در اين صورت با اينكه را بر رجوَ خود شاهد گيرد و رجوَ ميهايش به او رجوَ كند، دو نفر از تمام شدن پاكي
 «3»طالقش داده بود باز زن اوست ... 



 378حكمت تحريم رجوع بعد از طالق سوم[ ... ص : ]

و در كتاب فقيه از حسن بن فضال روايت آمده است كه گفت: من از حضرت رضا َ پرسيدم علت اين كه مرد بعد از طالق 
 تواند در عده رجوَ كند، چيست؟سوم نمي

الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ  ":خداي عز و جل براي دو نوبت اجازه طالق به مردان داده، و فرموده :فرمود
رماني ي اينكه نافتواند با همسرش ازدواج كند، برا، طالق سوم است، كه بعد از آن ديگر نمي"تسريح "، و منظور از"بِإِحْسانٍ

دارد و اگر ازدواج با همسر مطلقه را بعد از طالق سوم تحريم كرده، خدا را كرده، چون خداي تعالي طالق را دوست نمي
 علتش
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 «1»اين است كه نخواسته مردم امر طالق را سبك بشمارند و با طالقهاي پي در پي زنان را اذيت كنند ... 

 374در باره وقوع سه طالق با يك لفظ يا در يك مجلس از نظر خاصه و عامه[ ... ص : ]

رده اين است كه طالق با يك لفظ و يا در يك مجلس، فقط يك مؤلف: مذهب ائمه اهل بيت َ بطوري كه شيعه روايت ك
من سه بار طالقت دادم، و اما اهل سنت و عامه رواياتشان مختلف  -"طلقتك ثالثا "طالق است، هر چند كه گفته باشد:

ي و را از علآيد و چه بسا كه اهل سنت همين نظريه است، بعضي از آن روايات داللت دارد بر اينكه سه طالق به حساب مي
 .اندجعفر بن محمد َ هم روايت كرده

آيد اند برميو ليكن از بعضي ديگر از روايات آنان كه صاحبان صحاح مانند مسلم و نسايي و ابي داود و غير ايشان نقل كرده
وضع كه واقع شدن سه طالق با يك لفظ چيزي بوده كه عمر )خليفه دوم( آن را در سال دوم و يا سوم خالفت خويش 

نمود، از آن جمله در تفسير الدر المنثور است كه عبد الرزاق و مسلم و ابو داود و نسايي و حاكم بيهقي از ابن عباس روايت 
اند كه گفت: طالق در يك جلسه، در زمان رسول خدا ص و ابي بكر و دو سال از خالفت عمر يك طالق بود )هر چند كرده

(، بعد از دو سال عمر در باره اين مساله گفت: مردم در باره طالق كه "طالقه كردمتو را سه  "گفتندكه در يك جلسه مي
خواهند كه به عجله انجام شود، و چه خوب است ما خواسته آنان را امضا كنيم، شارَ براي آنها مهلت قرار داده بود از من مي

د يزيد پدر ركانه، مادر ركانه را طالق داد، و زني و در سنن ابي داود از ابن عباس روايت كرده كه گفت: عب« 9»و امضا كرد 
مويي از سر خود )از قبيله مزينه گرفت، آن زن نزد رسول خدا )ص( آمد و عرضه داشت: همانطور كه اين يك موي من 

س پ خورد، عبد يزيد هم براي من مثل همان است، )كنايه از اين است كه او مردي ندارد(گرفته بود( به درد موي ديگر نمي
 «0»بين من و او جدايي بينداز. 

رسول خدا )ص( را غيرت گرفت و ركانه و برادرانش را خواند آن گاه به اهل مجلس خود فرمود: به نظر شما آيا اين پسر از 
 نظر فالن و فالن شباهتي به عبد يزيد دارد، و آيا اين پسر ديگر از نظر فالن و فالن شبيه عبد يزيد نيست؟ همه گفتند بله



 :پس رو كرد به عبد يزيد و فرمود
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د به همسر اول خود ام ركانه رجوَ كن، عرضه داشت آخر من اي را طالق بده، او هم طالق داد، بعد فرمواين زن مزينه
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ  "دانم، ولي در عين حال رجوَ كن، آن گاه اين آيه را تالوت كرد:مي :، فرمود"تو را سه طالقه كردم "امگفته

 «1. »"إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

ضيحي مختصر نيازمند است، و آن اين است كه عقد نكاح در چند جا از ناحيه زن قابل فسخ است، و زن اين حديث به تو)
تواند عقد را فسخ كند، يكي از آن موارد عارضه عنن يعني قيام نكردن آلت تناسلي مرد بدون احتياج به طالق شوهر مي

 ايخواهد بگويد، عبد يزيد به چنين عارضهد كه مياي چنين فهميرسول خدا )ص( از ادعاي آن زن مزينه "مترجم "است(
اي هست يا نه، فرزندان عبد يزيد را خواند، و مبتال است، و رسول خدا )ص( براي اينكه اثبات كند كه در او چنين عارضه

نن ع همه حضار در مجلس شهادت دادند كه از نظر قيافه، اين اشخاص فرزندان عبد يزيد هستند پس معلوم شد عبد يزيد
شد، در نتيجه، نزديكي نكردنش با همسر جديدش از بي ميلي بوده، )روايات ديگري كه اين نداشته و گرنه داراي فرزند نمي

گذرد، مؤيد اين معنا است، چون در آنها آمده كه اند و در كنز العمال و غيره آمده و ذيال از نظر خواننده ميقصه را نقل كرده
 .(سخت اندوهناك بوده استعبد يزيد از طالق همسرش 

بدين جهت بود كه رسول خدا )ص( دستور داد زن جديدش را طالق بدهد و در تفسير الدر المنثور از بيهقي از ابن عباس 
روايت كرده كه گفت: ركانه همسرش را در يك مجلس سه طالقه كرد، بعد پشيمان شد، و از دوري او سخت اندوهناك 

خدا )ص( پرسيد. حضرت پرسيد، چه جور طالقش دادي؟ عرضه داشت: در يك مجلس سه گرديده و جريان را از رسول 
خواهي رجوَ كني همين اكنون رجوَ اي، و اگر مياش كردم، حضرت فرمود خيلي خوب پس يك بار او را طالق دادهطالقه

 ق سنتي هم كه خدا بدانكن، به همين جهت فتواي ابن عباس اين بود كه طالق تنها در هنگام پاكي صحيح است، و طال
 «9»، همين است. "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "امر كرده و فرموده:

 :مترجم: در اين روايت دو سؤال هست

اول اينكه: چرا در روايت باال به نقل سنن ابي داود قصه مربوط به پدر ركانه يعني عبد يزيد بود، و در نقل الدر المنثور مربوط 
آمده؟ جواب اين سؤال اين است كه اوال من در الدر المنثور در تفسير آيه مورد بحث و آيه سوره طالق چنين به خود ركانه 

 نقلي نيافتم، و تنها همان
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ايت ابي داود آمده، و ثانيا اگر در جاي ديگر در الدر المنثور نقل شده علت اينكه قصه را مربوط به ركانه دانسته به احتمال رو
 :قوي اين است كه وي بعد از نقل روايت قبلي گفته است



 .اين روايت صحيح نيست، چون عبد يزيد اسالم را درك نكرده، و قبل از اسالم فوت كرده بود

فَطَلِّقُوهُنَّ  "م اين است كه: چطور الدر المنثور بعد از نقل حديث، مسئله طالق در پاكي را نتيجه آن دانسته، و به آيهسؤال دو
، استشهاد كرده؟ جوابش اين است كه به حكم روايات شيعه و سني، طالق سنت كه آيه نامبرده ناظر به آن است، "لِعِدَّتِهِنَّ

داشته باشد و يكي از اين شرائط اين است كه شوهر طالق را در طهري واقع سازد كه  آن طالقي است كه شرائط صحت را
 .(در آن پاكي با وي جماَ نكرده باشد )پايان سخن مترجم

مؤلف: اين معنا در روايات ديگر نيز آمده، و بحث در اينكه عمر به چه مجوزي سه طالقه را در يك مجلس اجازه داده است، 
 .ه در مسئله متعه حج گذشتنظير آن بحثي است ك

اند و گفته "الطَّالقُ مَرَّتانِ "اند به آيهبعضي از مفسرين و يا فقها در باره واقع نشدن سه طالق در يك مجلس استدالل كرده
، صادق نيست، هم چنان "من تو را سه طالقه كردم "كه دو نوبت و سه نوبت طالق بر طالق در يك مجلس كه بگويي:

نبودن در مورد لعان )نفرين كردن( مورد اتفاق همه است، كه بايد هر يك از شوهر و زن چهار مرتبه خدا را  كه همين صادق
 .اين كتاب خواهد آمد 92شاهد بگيرند كه تفصيلش در سوره نور در جلد 

قول است، يكي اينكه دو  "منظور از آن چيست "، گفته در اينكه"أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
منظور، طالق بار سوم است، دوم اينكه منظور اين است كه زن در حال عده را به حال خود بگذارند تا از عده در آيد، نقل از 

 «1»سدي و ضحاك، و اين معنا از امام باقر و امام صادق َ نيز روايت شده است. 

 .نامبرده مختلف است كنيد در معناي جملهمؤلف: اخبار همانطور كه مالحظه مي

 383رواياتي در مورد طالق خلع و مبارات[ ... ص : ]

ز امام ، ا"وَ ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ... "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 :صادق َ روايت كرده كه فرمود

اين نيست كه زن را آن قدر شكنجه دهي تا بگويد مهرم حالل و جانم آزاد، بلكه اين در وقتي است كه زن  "خلع "طالق
انه ات از خگويم، و به آن وفا نمي كنم، و از اين به بعد بدون اجازهخورم راست نميبگويد هيچ سوگندي كه براي تو مي

يچ كنم، و يا بگويد هدهم، و از جنابتي كه از جماَ تو حاصل شود غسل نميمي روم، و مرد اجنبي را به بسترت راهبيرون مي
 كنم، تاامري را از تو اطاعت نمي

__________________________________________________ 

 092ص  1مجمع البيان، ج  (1)
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شود آنچه مهر به او داده، پس بگيرد، و يا عالوه بر آن مقداري ميطالقم دهي، اگر اين را گفت، آن وقت بر شوهر حالل 
هم از مال زن را كه زن قادر بر آن است طلب كند، و با رضايت طرفين در طهري كه با او جماَ نكرده طالقش دهد، در 

ديگر شوهر حالي كه شهود هم حاضر باشند، در چنين شرايطي طالق بائن خواهد بود، هر چند كه يك طالق است، و 
تواند در عده رجوَ كند، و بعد از عده، او هم مانند سايرين يك خواستگار است، اگر زن راضي شد دوباره خود را به عقد نمي

آورد، پس اگر خود را به عقد او در آورد، نزد شوهر دو طالق ديگر محل دارد، و جا دارد آورد، و اگر خواست در نمياو در مي
 «9»كند. مي« 1»كند، آن شرطي را كه صاحب مبارات كه شوهر بر زن شرط 

مترجم: )فرق طالق مبارات با طالق خلع اين است كه در طالق خلع تنها زن طالب جدايي است، و به همين جهت مرد 



 اگر فالن چيز را به من بدهي "تواند هم مهري را كه داده پس بگيرد، و هم چيزي از مال زن را مطالبه نموده بگويد:مي
تواند عالوه بر پس گرفتن ، ولي در طالق مبارات هر دو طالب جدايي هستند، و به همين جهت شوهر نمي"دهمطالقت مي

 (.مهر چيز ديگري را طلب كند

 .گردمات برگردي و آن را طلب كني من هم به همسري تو برميكند كه اگر دوباره، به مهريهدر مبارات، مرد شرط مي

 .گردماي درخواست كني من هم به همسري تو بر ميچيزي از آنچه را كه به من دادهو يا بگويد اگر تو 

و نيز فرمود: طالق خلع و مبارات و تخيير تنها و تنها در حال پاكي بدون جماَ، و با شهادت دو نفر شاهد عادل صحيح 
گيرد بر شوهر اول حالل است كه با وي است، و زني كه به خلع مطلقه شده اگر شوهر ديگري اختيار كند و از او هم طالق ب

 .ازدواج كند

تواند در عده رجوَ كند، مگر اينكه زن پشيمان شود، و نيز فرمود: مردي كه زنش را به طالق خلع يا مبارات طالق داده نمي
 .تواند آنچه گرفته به او برگرداند و رجوَ كندآن وقت مي

كَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِ "ه الزم است معنا شود، بعد از آنكه آيه شريفهآمده بود ك "تخيير "مترجم: )در اين حديث كلمه
همسران خود را در ماندن در همسري آن جناب و طالق خود دادن و رفتن مخير كرد،  (نازل شد رسول خدا )ص« 0» "...

 اند كه شوهر ميبرادران اهل سنت به اتفاق به اين آيه استناد كرده

__________________________________________________ 

يعني اينكه زن و شوهر كه از يكديگر بيزار شده و قرار  "طالق مبارات "ء و بيزار شدن از يكديگر را مبارات گويند،بري(1)
 .ر كندبگذارند كه زن قسمتي از مهر و كابين خود را به مرد ببخشد و طالق بگيرد و مرد نيز از آنچه داده صرف نظ

 34ص  1تفسير قمي، ج (2)

 [...] 93سوره احزاب، آيه (3)

 030، ص: 9ترجمه الميزان، ج

تواند زن خود را مخير كنيد، و همين كه گفت تو مخيري، اگر زن هم راضي بوده، در حقيقت طالق واقع شده، ولي مذهب 
چند از امام صادق َ است، ليكن به خاطر ص( است، و روايت باال هر )اماميه اين است كه اين حكم مخصوص رسول خدا 

 .(معارضه و مخالفتش با رواياتي ديگر مورد قبول و عمل قرار نگرفته است

ديگر هيچ دستوري را از تو  ":و در فقيه از امام باقر َ روايت كرده كه فرمود: آن گاه كه زن به شوهرش صريحا بگويد
ه ندهد براي مرد حالل است با گرفتن چيزي از او، طالقش دهد، و حال چه اينكه توضيح هم بدهد و چ "كنماطاعت نمي

 «1»تواند در عده رجوَ كند. اگر چيزي گرفت ديگر نمي

و در تفسير الدر المنثور است كه احمد از سهل بن ابي حثمه روايت آورده كه گفت: حبيبه دختر سهل زن ثابت بن قيس بن 
رو بود، به ناچار نزد رسول خدا )ص( آمد، و عرضه داشت يا كوچك و زشتآمد، چون مردي شماس بود، و از او بدش مي

انداختم حضرت فرمود: آيا حاضري آن رسول اللَّه من قدرت ديدن او را ندارم، و اگر ترس از خدا نبود تف به روي او مي
ول خدا )ص( بين آن دو جدايي ات كرده به او برگرداني؟ عرضه داشت: آري، باغچه را برگردانيد، و رساي كه مهريهباغچه

 «9»انداخت، و اين اولين خلعي بود كه در اسالم واقع شد. 

فرمود:  "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَعْتَدُوها ... "و در تفسير عياشي از امام باقر َ روايت كرده كه در تفسير كالم خدا كه فرموده:
يفر او معين كرد، بنا بر اين هر كس كه بر زناكار خشم بگيرد و بيش از خداي تعالي بر زناكار غضب كرده صد تازيانه براي ك

 «0. »"تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فاَل تَعْتَدُوها "صد تازيانه بزند من نزد خدا از او بيزارم، خداي تعالي هم فرموده:



 ي است كه ديگر براي شوهرشو در كتاب كافي از ابي بصير روايت كرده است كه گفت: از امام صادق َ پرسيدم آن چه زن
حالل نيست تا آنكه شوهري ديگر كند؟ فرمود: زني است كه شوهرش او را طالق دهد، بعد رجوَ كند و بار دوم طالقش 
دهد و باز رجوَ كند، و سپس بار سوم طالق دهد، اينجا است كه ديگر براي شوهرش حالل نيست، تا آنكه شوهري ديگر 

 «3»جماَ او را بچشد.  "سيلهع "كند و آن شوهر شيريني و

 به معناي جماَ است، در صحاح گفته: در جماَ، عسيله است. يعني "عسيله "مؤلف: كلمه
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غالبا مؤنث  "عسل "اند براي اين است كهتصغير در آخرش آورده "هاي "لذتي است كه تشبيه به عسل شده، و اگر
نامبرده بر يك قطعه از عسل داللت كند هم چنان كه وقتي  "هاء "اند براي اين است كهشود، بعضي هم گفتهاستعمال مي

له او را و عسي "، اين بود گفتار صاحب صحاح. و در اينكه امام فرمود:"ذهبة "گويند:ام ببرند ميخواهند يك تكه طال را نمي
ال حتي تذوقي عسيلته و يذوق  "اقتباسي از كالم رسول خدا )ص( شده كه در داستان مردي به نام رفاعة فرمود: "بچشد

 :، و داستان وي چنين بود"عسيلتك

و طبراني و بيهقي روايت آمده كه رفاعة بن سموأل همسرش را طالق داد، همسرش خدمت در تفسير الدر المنثور از بزاز 
رسول خدا )ص( رسيد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه عبد الرحمن با من ازدواج كرده ولي با او نيست مگر چيزي مثل اين )و 

 (چنان تكرار كرد تا آنكه رسول خدا )ص، رسول خدا )ص( جوابش را نداد، و او هم (اشاي از جامهاشاره كرد به رشته

خواهي دوباره به همسري رفاعة برگردي؟ نه، ممكن نيست مگر بعد از آنكه تو عسيله او را بچشي و او فرمود: به نظرم مي
 «1»عسيله تو را بچشد. 

د، و انآن را نقل كردهمؤلف: اين روايت از روايات معروف است، جمع كثيري از صاحبان صحاح و غير ايشان از اهل سنت نيز 
 .ها مشتمل بر جمله نامبرده استبعضي از محدثين شيعه، نيز هر چند الفاظ آن مختلف نقل شده، ليكن بيشتر نقل

و در تهذيب از امام صادق َ روايت آمده كه در باره متعه سؤال شد كه آيا عقد متعه هم در محلل شدن كافي است يا حتما 
تَّي فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَ "د: نه، كافي نيست، براي اينكه خداي تعالي در آيه شريفهبايد عقد دائم باشد؟ فرمو

فرمايد اگر شوهر دوم كه در حقيقت محلل است او را طالق ، مي"تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَها فَال جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
 «9»تواند با او ازدواج كند، و در متعه طالق نيست. اه شوهر اول ميداد آن گ

شود؟ و نيز در همان كتاب از محمد بن مضارب روايت شده كه گفت: از حضرت رضا َ پرسيد: آيا مرد خواجه هم محلل مي
 «3» "لَهُنَّ ... وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ...وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه:« 0»فرمود: نه 

 .تواند به او برگردد مگر آنكه آنچه را كه گرفته برگرداندگويد: امام َ فرمود وقتي طالقش داد ديگر نميمي
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و در كتاب فقيه از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود: براي مرد شايسته نيست كه همسرش را طالق بدهد و دو باره 
ش دهد، چون اين ضرري است كه خداي عز و رجوَ كند، در حالي كه احتياجي به او نداشته باشد، و آن گاه دوباره طالق

 «1»جل از آن نهي فرموده، مگر اينكه در رجوعش بناي نگهداري از او داشته باشد. 

از عمرو بن جميع و او بدون ذكر سند از امير المؤمنين َ  "... وَ ال تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً "و تفسير عياشي در ذيل جمله:
ديثي فرمود: و كسي كه از اين امت قرآن بخواند و داخل آتش دوزخ شود از آنهايي است كه آيات خدا روايت كرده كه در ح

 .را به مسخره گرفته است

آمده كه خواهر معقل بن يسار از شوهرش طالق  "وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ... "و در صحيح بخاري در ذيل آيه:
پذيرفت پس اين آيه در ر عده وي رجوَ نكرد، تا از عده در آمد، بعدا خواستگاريش كرد، ولي معقل نميگرفت، و شوهرش د
 «2» ."فاَل تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ "موردش نازل گرديد:

 ابن ماجه و ترمذي و ابي داود اي از صاحبان صحاح از قبيل نسايي ومؤلف: در تفسير الدر المنثور اين حديث را از او و از عده
 «0»و غير ايشان نقل كرده است. 

آيه نامبرده در شان جابر بن عبد اللَّه أنصاري نازل شده، او دختر  :و نيز در تفسير الدر المنثور، از سدي روايت آمده كه گفت
كرد و جابر جلوگيري مي خواست رجوَ كنداش تمام شده بود ميعمويي داشت كه شوهرش طالقش داد، و با اينكه عده

خواهي با او ازدواج كني؟ و خود آن زن عالقمند به شوهرش بود، اين اي دوباره ميگفت تو دختر عموي ما را طالق دادهمي
 «3»كنيد. آيه نازل شد كه چرا از ازدواج زنان جلوگيري مي

م ر و دختر عمو ندارند، بنا بر اين اگر مسلم بگيريمؤلف: برادر و پسر عمو بنا بر مذهب ائمه اهل بيت، واليتي نسبت به خواه
كه يكي از دو روايت باال درست است، و آيه در باره منع معقل و يا جابر نازل شده، قهرا بايد بگوئيم نهي در آن نه در مقام 

 نكه زن وخواهد ارشاد كند به اينكه مانع شدن از ايتحديد كردن واليت است، و نه جعل حكمي وضعي، بلكه فقط مي
خواهد كراهت و يا حرمت شوهري دوباره به هم برگردند عمل زشتي است، و يا اگر در مقام بيان حكم تكليفي باشد مي

 تكليفي اين عمل را برساند
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 .حال اين عمل چه از ناحيه برادر و يا پسر عمو باشد، و چه از ناحيه بيگانه

و حنيفه يا خير، ابدر فقه شيعه و سني اين مسئله مورد اختالف است كه آيا برادر واليتي نسبت به ازدواج خواهر دارد  :مترجم
اند، و شيعه قائل به اين است كه واليت ندارد، چون دليلي بر آن و شافعي در يك قولش و نيز مالك قائل به واليت شده

 «1»نيست. 



 386رواياتي در باره شير دادن به فرزند و احكام آن[ ... ص : ]

از امام صادق روايت آمده كه اين آيه را تالوت كرد،  "...وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ  "و در تفسير عياشي در ذيل آيه:
خورد متعلق به پدر و مادر است، و هر دو بالسويه با فرزندشان مرتبطند، ولي همين سپس فرمود: فرزند، ما دام كه شير مي

ر از مادر و بستگان وي به او نزديكتر و سزاوارتر است، و اگر پدر، زني را پيدا كند كه با روزي چهار كه از شير گرفته شد پد
تواند فرزند را از همسرش بگيرد، و به دايه بدهد، گيرم، پدر قانونا ميدرهم او را شير بدهد، و مادر گفت من پنج درهم مي

شونت نسبت به فرزند است، و او را در دامن مادرش باقي گذاشتن به ليكن اين عمل اخالقا درست نيست، و نوعي اجبار و خ
 «9»لطف و مهرباني و مدارا نزديك است. 

افتاد فرمود: بسيار اتفاق مي "...ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها  "و نيز در همان كتاب و از همان جناب روايت آورده كه در ذيل جمله
دار هستم، و چه بسا ترسم حامله شوم، با اينكه من بچهگفت ميزد، و ميه شوهر ميكه زن هنگام جماَ، دست رد به سين

ترسم حامله شوي و دختر آوري، و من مبتال به كشتن وي شوم، و گفت ميكرد و ميشد كه شوهر از جماَ خودداري ميمي
 «0»عث ضرر مرد شود. لذا در اسالم خداي تعالي نهي كرد از اينكه مرد موجب زيان زن گردد و يا زن با

فرمود: منظور  "وَ عَلَي الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ "و نيز در همان كتاب از امام باقر و يا امام صادق َ روايت كرده كه در ذيل جمله
 «3»اش را بايد ورثه او بدهند. خرج است، اگر شوهر در همين ايام از دنيا برود نفقه زن مطلقه

صادق َ روايت كرده كه در معناي همين جمله فرمود: وارث هم مانند خود متوفي نبايد زن  و نيز در همان كتاب از امام
اش به ديدنش برود، و زن مطلقه هم وارث را نبايد آزار دهد، مثال اگر ورثه گذارم بچهمطلقه را آزار دهد، مثال بگويد نمي

 «4»دك سخت بگيرند. چيزي نزد او دارند از دادنش مضايقه نكند، و ورثه نبايد بر آن كو

__________________________________________________ 

 133نقل از خالف شيخ، جلد دوم، صفحه (1)

 [...] 193ص  1تفسير عياشي، ج (2)

 039تفسير عياشي، حديث (3)

 191(تفسير عياشي، ص 4و  4)

 033، ص: 9ترجمه الميزان، ج

گويد: پرسيدم فدايت شوم ايت آمده كه فرمود: بعد از فطام ديگر رضاعي نيست، ميباز در كافي از حماد، از امام صادق َ رو
 «1»كه خداوند فرموده است.  -دو سال شيرخوارگي -فطام چيست؟ فرمود: حولين

را در جواب آورده خواسته است كه عبارت آيه را حكايت كرده باشد، و به همين جهت  "حولين "مؤلف: اينكه امام كلمه
 .ن حولين كه خدا فرموده و گرنه فطام به معناي از شير گرفتن استفرمود: آ

ت، رسول اند كه گفو در تفسير الدر المنثور است كه عبد الرزاق در كتاب مصنف و ابن عدي از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده
ديگر  فل يتيم به حد بلوغ رسيدماند، يعني وقتي ط)رسيدن به حد بلوغ( ديگر يتيمي باقي نمي "حلم "خدا فرمود: بعد از

 «9»مشمول احكام خاص يتيمان نيست. 

 .و نيز فرمود: بعد از فصال ديگر رضاعي نيست، يعني بعد از دو سال ديگر نبايد طفل را شير داد

 .(و نيز فرمود: سكوت از روز تا به شب در اسالم نيست )و اين خود نوعي روزه بود كه از صبح تا به شب سكوت كنند

باز فرمود: وصال در روزه نيست، يعني دو شبانه روز يا بيشتر روزه يكسره مشروَ نيست، و هيچ نذري در معصيت نيست، و 



اش بر مسلمان واجب است از مسلمان بخواهد كه خرج شرابش را هم اي در معصيت نيست، اگر كسي كه نفقهو هيچ نفقه
ازد، و هيچ سوگندي در قطع رحم معتبر و واجب الوفاء نيست، و هيچ بدهد، بر مسلمان واجب نيست اينگونه مخارج را بپرد

هاي كفر هاي اسالم را واجب كرده در سرزمينكس حق ندارد هنگام ضعف اسالم، بعد از آنكه خدا هجرت به سرزمين
ضعيف  آنجا سكونت اختيار كند، و هيچ كس حق ندارد هنگام قدرت اسالم و فتح و پيروزي مسلمين به جايي كه اسالم در

شود واجب الوفاء نيست، و نه بين فرزند با پدرش و نه بين است هجرت كند، و هيچ سوگندي كه بين زن و شوهر خورده مي
 .اي قبل از مالك شدن، بر برده صحيح نيستبرده با مالكش، و هيچ طالقي قبل از نكاح معتبر نيست، و هيچگونه آزادي

 387شوهر مرده[ ... ص : رواياتي راجع به عده زن مطلقه و ]

 :و در تفسير عياشي از ابي بكر حضرمي از امام صادق َ روايت آمده كه فرمود

 "وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً "وقتي آيه شريفه:
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توانيم چهار ماه و ده روز صبر كنيم، حضرت به نازل شد، زنان شروَ كردند به بگومگوي با رسول خدا )ص( كه: ما نمي
انداخت، و بعد از گرفت و پشت سر خود ميمرد مدفوَ شتري ميايشان فرمود: در جاهليت وقتي يكي از شما شوهرش مي

داشت و نشست تا درست يك سال بگذرد، آن وقت در مثل همان روز آن مدفوَ را بر ميمرگ شوهر خود، در پرده مي
كه حكم  گرفت حاال چطور شده كه در برابر چهار ماه و ده روزكرد، و آن گاه شوهر ميسائيد و به چشم خود سرمه ميمي

 «1»توانيد صبر كنيد؟. خداست نمي

ميرد بر زن واجب است كه چهار و در تهذيب از امام باقر َ روايت آورده كه فرمود: در تمامي اقسام نكاح، وقتي شوهر مي
 «9»ماه و ده روز عده نگهدارد، چه عقد دائم باشد و چه متعه و چه ملكيت، و آن زن چه آزاد باشد و چه كنيز. 

 :تفسير عياشي از محمد بن مسلم از امام باقر َ روايت كرده كه گفتو در 

بحضورش عرضه داشتم: فدايت شوم چطور شد كه عده زن مطلقه، سه حيض و يا سه ماه شد، و عده زن شوهر مرده چهار 
دد كه از شوهرش ماه و ده روز؟ فرمود: اما سه حيض مطلقه براي اين بود كه رحم وي از فرزند استبراء شود، و معلوم گر

حامله نيست، چون درست است كه زن حامله هم ممكن است حيض ببيند، اما ممكن نيست سه ماه پشت سر هم حيض 
 .گردد كه حامله نيستشود، و اگر حيض شود معلوم مي

در جاي ديگر و اما عده زن شوهر مرده، از اين رو چهار ماه و ده روز شد كه: خداي تعالي يك جا به نفع زن حكم كرده، و 
رعايت عدالت شده باشد، كه شوهر به منظور اذيت و ضرر  "ايالء "به نفع مرد، به ضرر زن حكم نموده است تا در مساله

را محدود به چهار ماه كرده، و  "ابد "رساندن به زن سوگند مي خورد كه تا ابد با او نزديكي نكند، خداي تعالي به نفع زن
، در نتيجه هرگز براي هيچ مردي جائز نيست كه بيش از چهار ماه "ونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍلِلَّذِينَ يُؤْلُ "فرموده:

زن خود را معطل كند، چون خداي تعالي كه خالق زنان است مي داند منتهي صبر زنان در دوري از مردان چهار ماه است، و 
دستور داده كه هر گاه شوهرش فوت كرد، چهار ماه و ده روز عده نگهدارد، جاي ديگر به ضرر او حكم كرده، چون به او 

پس در عده وفات همان را از او گرفته كه در مساله ايالء به او داده است، و از شوهرش هم همان را در ايالء گرفته كه در 



 «0»هنگام مرگش به او داده است. 
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 .مؤلف: اين معنا از حضرت رضا و حضرت هادي َ نيز به طرقي ديگر نقل شده است

فرمود: هر گاه مرد  "إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... ال جُناحَ عَلَيْكُمْ "و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت كرده كه در ذيل آيه
گيرد و اگر اصال قبل از وطي همسرش او را طالق دهد نصف مهرش را بايد بدهد، و اگر همه را داده نصف آن را پس مي

كه ، آناي بايد انجام دهد چيزي به او بدهداي برايش معين نكرده به خوبي و خوشي و رعايت اينكه عمل پسنديدهمهريه
اعت تواند در همان ساي عده ندارد، ميتوانگر است به قدر توانش، و آنهم كه فقير است به قدر توانايي خود، و چنين مطلقه

 «1»شوهر كند. 

و در كتاب كافي از امام صادق َ روايت كرده كه در باره مردي كه زنش را قبل از وطي طالق داده فرموده است: بر عهده 
اي مهرش را بدهد البته در صورتي كه مهري برايش معين كرده باشد، و اگر معين نكرده، بايد نصف مهريهاو است كه نصف 

 «9»كنند بدهد )مهر المثل(. را كه معموال براي چنان زني معين مي

 .در آيه شريفه تفسير شده است "متاَ بمعروف "مؤلف: در اين روايت جمله

، "كاحِالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّ "شي و غير آنها از امام باقر و امام صادق َ در تفسير جمله:و در كتاب كافي و تهذيب و تفسير عيا
رواياتي آمده كه فرمودند: منظور از ولي، دختر و پسر است، كه با واليتي كه نسبت به آنان داشتند بين آن دو ازدواج برقرار 

 «0»ر صرف نظر كنند. توانند از گرفتن نصف مهكردند، با همان واليت مي

مؤلف: روايات در اين باب بسيار است، و در بعضي از روايات وارده، از طرق اهل سنت و جماعت، از رسول خدا )ص( و علي 
 .اند: تنها شوهر است كه اختيار نكاح به دست اوستَ آمده كه فرموده

ان برند، مگر آنكه به شوهرنين زناني، نصف مهر ميشود كه چدر نتيجه، و بنا بر اين روايات، معناي آيه چنين مي :مترجم
 .ببخشند، و يا شوهر آن نصف ديگر را ببخشد و پس نگيرد

 384[ ... ص : "حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي "در "صالة وسطي "مراد از]

رق بسياري به ط "الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي ... حافِظُوا عَلَي "و در كافي و فقيه و تفسير عياشي و قمي در ذيل آيه شريفه
 از امام باقر و امام صادق َ روايت آمده كه
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 «1»فرمودند: منظور از صالة وسطي، نماز ظهر است. 



اين معنا از ائمه اهل بيت در رواياتي كه از ايشان نقل شده به كلمه واحد آمده است، و بين روايات ائمه، هيچ  :مؤلف
كه هست اينكه: از شود، بله، در بعضي از آنها آمده است كه منظور از آن نماز جمعه است ولي چيزي اختالفي ديده نمي

اند، و عبارت از نماز نيمه روز كه در جمعه به صورتي و در غير شود كه ظهر و جمعه را يك نوَ گرفتههمانها نيز استفاده مي
اند، نه اينكه مانند نماز صبح و ظهر دو نوَ نماز و مربوط به دو وقت باشد، هم شود دانستهجمعه به صورتي ديگر خوانده مي

 :ن معنا در كافي و تفسير عياشي از زراره از امام باقر َ آمده و عبارت روايت كافي چنين استچنان كه اي

، و منظور از نماز وسطي نماز ظهر است، يعني اولين نمازي "حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي "خداي تعالي فرموده:
شود و ده شده، يكي از اين جهت كه درست در وسط روز خوانده ميكه رسول خدا )ص( خواند، كه از دو جهت وسطي نامي

 .دوم اينكه، بين نماز صبح كه اول روز است، و نماز عصر كه اواخر روز است قرار دارد

آن گاه فرمود: اين آيه وقتي نازل شد كه رسول خدا )ص( در سفر بود و در سفر در ركعت دوم قنوت خواند، و آن دو ركعت 
حضر )غير سفر( به همان حال باقي گذاشت، و براي شخص مقيم و غير مسافر دو ركعت ديگر اضافه كرد، و  را در سفر و

اي كه در نماز جمعه واجب است، و نيز براي اينكه بايد آن دو همين دو ركعت اضافي ظهر را در روز جمعه به خاطر دو خطبه
اين جهت كسي كه ظهر جمعه، نماز را بدون جماعت بخواند، بايد خطبه را امام بخواند از نماز ظهر روز جمعه برداشت، از 

 ... مانند روزهاي ديگر چهار ركعت بخواند

كنيد ظهر و جمعه را يك نماز دانسته و حكم مي كند به اينكه هر دو نماز وسطي و اين روايت بطوري كه مالحظه مي
عضي هم كه سندش تمام است متن آن خالي از تشويش و هستند، ولي بيشتر اين روايات سندهايشان از وسط بريده است، ب

گويد در نماز ظهر قنوت خواند، و آن دو ركعت را در سفر و اضطراب نيست، مانند همين روايت كافي كه از يك طرف مي
 .حضر به همان حال گذاشت

 م است، و بايد چهار ركعتگويد: براي شخص مقيم دو ركعت ديگر اضافه كرد، به اينكه حضري هم مقيو از طرف ديگر مي
 .داندنماز بخواند، از همه اينها گذشته اصال انطباق روايات بر آيه شريفه واضح نيست، و خدا مي
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و در تفسير الدر المنثور است كه احمد و ابن منيع و نسايي و ابن جرير و شاشي و ضياء همگي از طريق زبرقان روايت 
اند كه جمعي از قريش نشسته بودند كه زيد بن ثابت از كنارشان رد شد، دو جوان را نزدش فرستادند تا از وي معناي كرده

 «1»صالت وسطي را بپرسند. 

زيد گفت: نماز ظهر است. دو جوان برگشتند و نزد اسامة بن زيد شده و از او پرسيدند، او هم گفت: نماز ظهر است، چون 
شان ص( در هجير مشغول نماز بود و به جز يك صف و دو صف با او نبودند، مردم مشغول گفتگو و معامله)رسول خدا 

 :بودند، و به همين جهت اين آيه نازل شد كه

، به دنبال نزول آيه رسول خدا )ص( فرمود مردمي كه در "ظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَحافِ "
 .زنمهايشان را آتش ميدارند و يا آنكه خانههنگام نماز مشغول گفتگو و معامله بودند، يا اينكه از اين عمل خود دست بر مي

نزول از زيد بن ثابت و غير از او به طرق ديگري روايت شده است و خواننده بايد توجه داشته باشد كه اقوال  مؤلف: اين شان
مفسرين در تفسير صالت وسطي مختلف است و بيشتر اختالفشان ناشي از اختالفي است كه در روايات قوم است، در نتيجه 

را از  اند: نماز ظهر است و آناند، و بعضي گفتهي صحابه نقل كردهيكي گفته: نماز صبح است، و آن را از علي )َ( و از بعض



اند: نماز عصر است و آن را باز به رسول خدا )ص( و جمعي اند جمعي گفتهاي از صحابه نقل كردهرسول خدا )ص( و از عده
ر ين نسبت آورده، بعضي ديگاند، و سيوطي در الدر المنثور نزديك به پنجاه و چند روايت بر طبق ااز صحابه نسبت داده

اند: صالت وسطي در بين همه نمازها نامعلوم است، هم چنان كه شب قدر در بين اند: نماز مغرب است، بعضي گفتهگفته
نماز عشاء است، و بعضي آن را  :انداند، بعضي هم گفتهها نامعلوم است، و بر طبق گفته خود، رواياتي از صحابه آوردهشب

 .اندستهنماز جمعه دان

گويد: قنوت به معناي دعا كردن در نماز و به حال ايستاده است، ، مي"وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ "و در مجمع البيان در تفسير جمله:
 «9»و همين معنا از امام باقر و امام صادق َ روايت شده است. 

 .مؤلف: اين مطلب از بعضي صحابه نيز نقل شده است

از امام صادق َ روايت آورده كه در معناي جمله نامبرده فرمود: منظور اين است كه انسان نسبت به و در تفسير عياشي 
 نمازش اهتمام بورزد، و بر اوقات آن محافظت كند،
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 «1»و خالصه هيچ كار ديگري، او را در نماز مشغول نسازد. 

 .مؤلف: خواننده متوجه است كه منافاتي ميان اين دو روايت نيست

روايت كرده كه فرمود: اين در وقتي است كه از درنده يا دزد  "... فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً "و در كافي از امام صادق َ در ذيل جمله:
 «9»كند. د، كه در حال راه رفتن و دويدن بعد از تكبير به جاي ركوَ و سجود اشاره ميبترس

 :)جنگ( فرمود "زحف "و در فقيه از همان جناب روايت آورده كه در باره نماز

 «0»عبارت است از تكبير و تهليل و تسبيح و ديگر هيچ، آن گاه اين آيه را تالوت كردند. 

ان جناب روايت آورده كه فرمود: اگر در سرزمين هولناكي واقع شدي و ترسيدي كه دزدي و يا و نيز در همان كتاب از هم
 «3»تواني باالي مركب بخواني. ور شود، نماز واجب خود را مياي به تو حملهدرنده

كبش نماز را و باز در همان كتاب از امام باقر َ روايت كرده كه فرمود: كسي كه از دزدان راه ترس دارد، بر باالي مر
 «4»كند. اش اشاره ميخواند، و براي ركوَ و سجدهمي

 .مؤلف: روايات در اين معاني بسيار زياد است

نَ يُتَوَفَّوْنَ وَ الَّذِي "فرمايد:و در تفسير عياشي از ابي بصير روايت كرده كه گفت: از آن جناب از اين كالم خدا پرسيدم كه مي
فرمايد: خرجي يك سال ، فرمود: حكم اين آيه كه مي"جاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَي الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍمِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوا

همسر را بايد وصيت كرد، نسخ شده، پرسيدم: جريان چگونه بوده است؟ فرمود: قرار اين بود كه هر گاه مردي از دنيا رفت 
دادند ولي داشتند، و ديگر به ايشان ارث نميسر و يا همسرانش را جدا بر مينخست از اصل مالش خرجي يك سال هم

دار و چهار يك مال را براي زني كه شوهرش بچه ندارد، ارث معين كرده اين آيه اي كه هشت يك مال را براي زن بچهآيه
 «3»دهند. را نسخ كرد، و بعد از آن اگر خرجي زن را بدهند به حساب ارث او مي

 "فرمايد:ز در همان كتاب از معاوية بن عمار روايت كرده كه گفت: از آن جناب از كالم خداي عز و جل پرسيدم كه ميو ني
 .، فرمود: اين آيه به وسيله آيه تربص چهار ماه و ده روز و نيز به وسيله آيه ميراث نسخ شده است"وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ...



«7» 
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نش به وسيله آيه عده وفات براي اين است كه معناي نسخ شدن آن به وسيله آيه ميراث روشن شد، و اما نسخ شد :مترجم
برد، دوم اينكه، در مدت يك آيه مورد بحث مشتمل بر دو چيز بود، يكي همان كه، خرجي يك سال را از مال شوهر مي

گويد كه زن تنها دهند، آيه، عده وفات را ميرود، و اگر رفت خرجي يك سال را به او نميسال از خانه شوهر بيرون نمي
 .كندر ماه و ده روز از شوهر كردن خودداري ميچها

و در كتاب كافي و تفسير عياشي آمده، كه شخصي از امام صادق َ سؤال كرد مردي كه زنش را طالق داده، آيا بايد چيزي 
 «1»د؟!. خواهد از پرهيزكاران باشدارد از نيكوكاران باشد، مگر نمياز مال به او بدهد؟ فرمود بله، مگر آن مرد دوست نمي

 343بحث علمي ])پيرامون زن، حقوق و شخصيت و موقعيت اجتماعي او از نظر اسالم و ديگر ملل مذاهب(.[ ... ص : 

 اشاره

دانيم كه اساس قوانينش )مانند قوانين بشري( بر پايه از آنجايي كه قانونگذار قوانين اسالم، خداي تعالي است همه مي
كند و بعد از مدتي به نواقص آن پي برده ناگزير لغوش كند، بلكه اساس آن مصالح و تجارب نيست، كه قانوني را وضع 

مفاسد واقعي بشر است، چون خدا به آن مصالح و مفاسد آگاه است، ليكن به حكم تعرف االشياء باضدادها، ما براي درك 
ئر در ميان امتهاي گذشته و حاضر تامل و ارزش قوانين الهي چه بسا نيازمند باشيم به اينكه در احكام و قوانين و رسوم دا

 .دقت كنيم

از سوي ديگر پيرامون سعادت انساني بحث كنيم، و به دست آوريم كه به راستي سعادت واقعي بشر در چيست؟، و آن گاه 
ا به رهاي اقوام و ملتهاي ديگر نتيجه اين دو بررسي را با يكديگر تطبيق كنيم تا ارزش قوانين اسالم و مذاهب و مسلك

دست آوريم، و روح زنده آن را در بين ارواح آن قوانين متمايز ببينيم، و اصال مراجعه به تواريخ ملل و سير در آنها و بررسي 
قوال دهيم در اخصائل و مذاهب ملل عصر حاضر براي همين است كه به قدر و منزلت اسالم پي ببريم، نه اينكه احتمال مي

 .خواهيم به جستجوي آن برخيزيمو كاملتري هست و ميگذشته و معاصر، قانون بهتر 

 .دهيمو به همين منظور مساله را از چند نقطه نظر مورد بحث قرار مي

 .اينكه زن در اسالم چه هويتي دارد؟ و هويت زن را با هويت مرد مقايسه كنيم -1
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 .زن در نظر اسالم چه ارزش و موقعيتي در اجتماَ دارد، تا معلوم كنيم تاثير زن در زندگي بشريت تا چه حد است؟ -2

 .اينكه: در اسالم چه حقوق و احكامي براي زن تشريع شده است؟ -3



 .اي بوده استيهتشريع آن احكام و قوانين بر چه پا -4

تر شدن بحث ناگزيريم آنچه را كه تاريخ از زندگي زن در قبل از اسالم ضبط كرده پيش و همانطور كه گفتيم براي روشن
بكشيم، و در آن نظري بكنيم، ببينيم اقوام قبل از اسالم و اقوام غير مسلمان بعد از اسالم تا عصر حاضر چه اقوام متمدن و 

كردند؟ و معلوم است كه بررسي تاريخي اين مساله بطور كامل از گنجايش اين اي مين چه معاملهچه عقب افتاده، با ز
 .گذريمگذرانيم و مياي از تاريخ را از نظر ميكتاب بيرون است، ناگزير شمه

 344هاي عقب مانده ... ص : زندگي زن در ملت

استراليا و جزائر مسكون در اقيانوسيه و امريكاي قديم و غير  زندگي زن در امتها و قبائل وحشي، از قبيل ساكنين افريقا و
اينها نسبت به زندگي مردان نظير زندگي حيوانات اهلي بود، آن نظري كه مردان نسبت به حيوانات اهلي داشتند همان نظر 

 .نگريستندرا نسبت به زن داشتند، و به زنان با همان ديد مي

شمرد، كه مالك گاو و استخدامي كه در او هست همانطور كه اين معنا را حق خود مي به اين معنا كه انسان به خاطر طبع
خواهد بكند، و در هر حاجتي كه گوسفند و شتر و ساير حيوانات اهلي خود باشد، و در آن حيوانات هر نوَ تصرفي كه مي

و شير آن استفاده كند، و به همين آيد به كار ببندد، از مو و كرك و گوشت و استخوان و خون و پوست برايش پيش مي
كشانيد تا از نتائج آنها هم استفاده كند، كرد، و نر و ماده آنها را به هم ميساخت، و حفظش ميمنظور براي حيوان طويله مي

گرفت، و به طرق گذاشت، و در كار شخم زمين و كوبيدن خرمن و شكار، آنها را به كار ميبار خود را به پشت آنها مي
 .كردتوان شمرد، حيوانات را استخدام ميتلف براي كارهاي ديگر، كه نميمخ

يري و گكرد از خوردني و نوشيدني و مسكن و جفتهاي زندگي و آنچه كه دلهايشان آرزو ميو اين حيوانات بي زبان از بهره
گذاشت كه در اختيار حيوانات مي استراحت آن مقدار را دارا بودند كه مالكش در اختيارش بگذارد، و انسان هم آن مقدار

 .مزاحم و منافي با اغراضش نباشد، او اين حيوانات را تسخير كرد، تا به زندگي او سود رساند، نه اينكه مزاحم زندگي او باشد
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ار ز نظر خود آن حيوانات بسيشد كه اها، مستلزم رفتاري ميبستهكشي از آن زبانشد كه بهرهو به همين جهت بسيار مي
هاي عجيب بلند داشت و خودش ناظر در سرنوشت خود بود فريادش از اين زورگوييظالمانه بود، و اگر حيوان زبان مي

بش كشي كه از ظلم صاحشد، و چه بسيار حيوان ستمشد، چه بسيار حيواني كه بدون داشتن هيچ جرمي مظلوم واقع ميمي
آيد، و كسي نيست كه به دادش برسد، و چه بسيار ستمكاري كه بدون هيچ مانعي به و امروز هم در مي آمدبه استغاثه در مي

بخشي دارند، و تنها به خاطر دهد، چه بسيار حيواناتي كه بدون داشتن هيچگونه استحقاق، زندگي لذتظلم خود ادامه مي
هترين غذاها برخوردار باشند، و فالن اسب فقط به خاطر ها و بها و بهترين ماشيناي است از كاخاينكه سگ خوش قواره

 .گيري از او استفاده كننداينكه نژاد خوبي دارد در ناز و نعمت بسر برده و در مساله تخم

ترين شرايط زندگي كنند، و مانند االغ باربر و اسب و بر عكس چه بسيار حيواناتي كه بدون هيچ تقصيري، در سخت
 .ت و سختي باشندعصاري، دائما در زحم

كند، حيوان براي خودش هيچ حقي از حقوق زندگي ندارد، و در سايه حقوقي كه صاحبش براي خودش قائل است زندگي مي
شود كه چرا حيوان بي زبان را آزردي، و حق او را پايمال اگر كسي پاي سگي و يا اسبي را بشكند از اين نظر تعقيب نمي

شود كه چرا به صاحب حيوان ضرر رساندي، و حيوان قيمتي او را از قيمت انداختي، ب ميساختي؟، بلكه از اين نظر تعقي
داند، و ارزش رو زندگي خود و فرَ هستي خود ميهمه اينها براي اين است كه انسان، زندگي و هستي حيوانات را دنباله



 .شماردجايگاه آنها را طفيلي ارزش وجودي خود مي

يي بود، يعني مردان زندگي زنان را پيرو زندگي خود ندگي زنان نيز در نظر مردان چنين زندگيها و قبائل زدر اين امت
اند، و بطور اجمال و سربسته و بدون اينكه فكر كنند چه دانستند، و معتقد بودند كه زنان براي خاطر مردان خلق شدهمي
 زندگي مردان است، و عينا مانند حيوانات هيچ استقالليگفتند: هستي و وجود زنان و زندگيشان تابع هستي و گويند، ميمي

در زندگي و هيچ حقي ندارند و زن، ما دام كه شوهر نكرده تحت سرپرستي و واليت پدر است، و بعد از ازدواج تحت واليت 
 .شوهر است، آن هم واليت بدون قيد و شرط و بدون حد و مرز

كس كه بخواهد بفروشد، و يا ببخشد و يا او را مانند يك كاال قرض دهد تا از توانست زن خود را به هر در اين امتها مرد مي
هايي ديگر بكشند، و مرد حق داشت او را تنبيه و مجازات كند، دار شوند، يا به خدمت بگيرند و يا بهرهاو كام بگيرند، بچه

 ند، حال او بميرد يا زنده بماند، و نيز حق كتك بزند، زندان كند، و حتي به قتل برساند، و يا او را گرسنه و تشنه رها ك
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ها مانند گوسفند چاق بكشد، و گوشتش را بخورد، و آنچه را كه از مال داشت او را مخصوصا در مواقع قحطي و يا جشن
وستد و ساير معامالتي شمرد، مخصوصا از جهت داددانست، حق زن را هم، حق خود ميمربوط به زن بود، مال خودش مي

 .دانستآمد خود را صاحب اختيار ميكه پيش مي

دادند كوركورانه اطاعت كند، چه بخواهد و و بر زن الزم بود كه از مرد )پدرش باشد يا شوهرش( در آنچه امر و دستور مي
در خانه فراهم نمايد، و باز به عهده چه نخواهد و باز به عهده زن بود كه امور خانه و اوالد و تمامي ما يحتاج زندگي مرد را 

ترين كارها را تحمل كند، بارهاي سنگين را به دوش بكشد، گل كاري و امثال اين كارها را بكند، و در او بود كه حتي سخت
 .ترين حرفه را بپذيردقسمت حرفه و صنعت پست

بال فاصله  آوردن حامله بچه خود را به دنيا ميو اين رفتار عجيب، در بين بعضي از قبائل به حدي رسيده بود كه وقتي يك ز
بايد دامن به كمر بزند و به كارهاي خانه بپردازد. در حالي كه شوهرش با نداشتن هيچ كسالتي خود را به بيماري بزند، و در 

ت، و از نده داشرختخواب بخوابد و زن بدبختش به پرستاري او بپردازد، اينها كلياتي بود از حقوقي كه زن در جامعه عقب ما
ها و خصوصيتهاي برد، كه البته اهل هر قرن از قرنها بربريت و وحشيگري و خصلتاش ميهايي كه از زندگيبهره

ها و آداب قومي با اختالف عادات موروثيشان و اختالف مناطق زندگي و جوي كه بر آن مخصوص به خود داشته، سنت
به كتب تاليف شده در اين باب مراجعه كند، از آن عادات و رسوم آگاه شد كه هر كس زندگي احاطه داشت، مختلف مي

 .شودمي

 346زندگي زن در امتهاي پيشرفته قبل از اسالم ... ص : 

هايي است كه تحت رسوم ملي و عادات محفوظ و موروثي زندگي منظور ما از امتهاي متمدن و پيشرفته آن روز، آن امت
و عاداتشان مستند به كتابي يا مجلس قانوني باشد، مانند مردم چين و هند و مصر قديم و اند بدون اينكه رسوم كردهمي

 .ايران و نظائر اينها

آنچه در اين باب در بين تمامي اين امتها مشترك بوده، اين بود كه زن در نظر اين اقوام هيچگونه استقالل و حريت و 
اش تحت قيمومت و سرپرستي و واليت بوده، كه در همه شؤون زندگياش و نه در اعمالش، بلآزادي نداشته، نه در اراده

كرده، و حق مداخله در هيچ شاني از شؤون اجتماعي را نداشته است )نه در هيچ كاري را از پيش خود منجز و قطعي نمي
  .(حكومت، نه در قضاوت، و نه در هيچ شاني ديگر
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ن هيچ حقي از حقوق، چه وظائفي به عهده داشته است؟ اوال تمامي آن وظائفي كه به عهده مرد بوده به حال ببينيم با نداشت
شكني و غير آن، و ثانيا عالوه بر آن كارها، اداره امور خانه و عهده او نيز بوده است، حتي كسب كردن و زراعت و هيزم
 .خواهد اطاعت كندگويد و ميآنچه ميفرزند هم به عهده او بوده، و نيز موظف بود كه از مرد در 

تري نسبت به اقوام غير متمدن داشته است، چون اينان ديگر مانند آن اقوام به خود البته زن در اينگونه اقوام، زندگي مرفه
جمله لدانستند، بلكه زن في ادادند زني را بكشند، و گوشتشان را بخورند، و بطور كلي از مالكيت محرومشان نمياجازه نمي

توانست مالك باشد، مثال ارث ببرد، و اختيار ازدواج داشته باشد، گو اينكه ملكيت و اختياراتش در اينگونه موارد هم، به مي
 .استقالل خود او نبود

ش توانست هر يك از آنان را كه دلتوانست زنان متعدد بگيرد، بدون اينكه حد معيني داشته باشد، و ميدر اين جوامع مرد مي
توانست بدون فاصله، زن بگيرد، ولي زن بعد از مرگ شوهرش است طالق دهد، و شوهر بعد از مرگ زنش ميخو

 .توانست شوهر كند، و از معاشرت با ديگران در خارج منزل، غالبا ممنوَ بودنمي

مثال امتياز طبقاتي ها بر حسب اقتضاي مناطق و اوضاَ خاص به خود، احكام و رسوم خاصي بود، و براي هر يك از اين امت
شد زنان از طبقه باال حق مداخله در ملك و حكومت و حتي رسيدن به سلطنت و كه در ايران وجود داشت چه بسا باعث مي

امثال آن را داشته باشند، و يا مثال بتوانند با محرم خود چون پسر و برادر ازدواج كنند، ولي ديگران كه در طبقه پائين اجتماَ 
 .قي را نداشته باشندبودند چنين ح

فروخت، قهرا و مثال در چين از آنجا كه ازدواج نوعي خودفروشي و مملوكيت بود، و زن در اين معامله خود را يكباره مي
ديگر معقول نبود كه اختيارات يك زن ايراني را داشته باشد، و همين طور هم بود يك زن چيني از ارث محروم بود، و حق 

ن توانستند دو نفري و يا چند نفري يك زردان و حتي با پسران خود سر يك سفره بنشيند، و مردان ميآن را نداشت كه با م
د شد غالبا فرزند از آن مردي بودار ميگيري از او، و استفاده از كار او با هم شريك باشند، آن وقت اگر بچهبگيرند، و در بهره

 .كه كودك به او بيشتر شباهت داشت

و مثال در هند، از آنجايي كه معتقد بودند زن پيرو مرد و مانند يكي از اعضاي بدن او است ديگر معقول نبود كه بعد از 
شوهر، ازدواج براي او حالل و مشروَ باشد، بلكه تا ابد بايد بي شوهر زندگي كند و بلكه اصال نبايد زنده بماند، چون گفتيم 

سوزاندند، زن زنده را دانستند، و در نتيجه همانطور كه بر حسب رسوم خود مردگان را ميزن را به منزله عضوي از شوهر مي
 هم 
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 .كردندماندند، در كمال ذلت و خواري زندگي ميزدند، و يا اگر زماني زنده مياش آتش ميبا شوهر مرده

وري كردن از آنان الزم بود، و حتي لباسهايشان و هر چيزي كه با زنان هند قديم در ايام حيض، نجس و پليد بودند، و د
 .گرفت، نجس و خبيث بوددست يا جاي ديگر بدنشان تماس مي

نه انسان بودند و نه حيوان، بلكه برزخي بين اين دو موجود به  :توان وضع زنان در اين امتها را اينطور خالصه كرد كهو مي
ي كردند، انساني كه هيچگونه حقاز زن، به عنوان يك انسان متوسط و ضعيف استفاده مي آمدند، به اين معنا كهحساب مي

ندارد، مگر اينكه به انسانهاي ديگر در امور زندگي كمك كند، مثل فرزند صغير كه حد وسطي است بين حيوان و انسان 
 تي و واليت پدر يا ساير اولياي خويشكند، اما خودش مستقال حقي ندارد، و تحت سرپرسكامل، به ساير انسانها كمك مي



بد تحت شد، ولي زن تا ااست، بله بين فرزند صغير و زن، اين فرق بود كه فرزند بعد از بلوغش از تحت سرپرستي خارج مي
 .سرپرستي ديگران بود
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شان بر اساس اقتضاء منطقه و عادات موروثي و هايي بودند كه بيشتر آداب و رسوميم، امتهايي كه تا كنون نام بردامت
هايي از قبيل كلدانيان و روميان و يونانيان امثال آن بود، و ظاهرا به هيچ كتاب و قانوني تكيه نداشت، در اين ميان امت

 .هستند كه تحت سيطره قانون و يا كتاب هستند

كرد، به حكم آن قوانين، زن را تابع همسرش دانسته و او را از در آن حكومت مي "حامورابي "قوانين اما كلده و آشور، كه
اش استقالل داشت و نه در عمل، حتي اگر زن از دانستند. و نيز به حكم آن شريعت، زن نه در ارادهاستقالل محروم مي

توانست او را از خانه بيرون كرده، و يا داد، مرد ميجام ميكرد و يا عملي را مستقال انشوهرش در امور معاشرت اطاعت نمي
ال اسراف نمود مثزني ديگر بگيرد، و بعد از آن حق داشت با او معامله يك برده را بكند، و اگر در تدبير امور خانه اشتباهي مي

 .را در آب غرق كند توانست شكايتش را نزد قاضي ببرد، و بعد از آنكه جرم او اثبات شد، اوكرد، شوهر ميمي

ترين امتهايي است كه قوانين مدني وضع كرده است، اولين باري كه دست به وضع قانون زد، حدود و اما روم، كه از قديمي
 چهار صد سال قبل از ميالد بود كه به تدريج، در 
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اده، كه در آن چهار ديواري دستورات سرپرست خانه واجب صدد تكميل آن برآمد، و اين قانون، نوعي استقالل به خانه د
االجراء است، و اين سرپرست يا شوهر است و يا پدر فرزندان كه نوعي ربوبيت و سرپرستي نسبت به اهل خانه دارد، و اهل 

پرستيد، و ه كردند ميخانه بايد او را بپرستند، همانطور كه خود او در كودكي پدران گذشته خود را كه قبل از او تاسيس خانواد
 اش يعني زنان وكند نسبت به اهل خانهخواهد و به آن امر مياين سرپرست اختيار تام دارد، و اراده او در تمامي آنچه كه مي

فرزندان نافذ و معتبر است، حتي اگر صالح بداند كه فالن زن و يا فالن فرزند بايد كشته شود، بايد بدون چون و چرا 
 .دند، و كسي نبود كه با وي مخالفت كندكراطاعتش مي

و زنان خانه يعني همسر و دختر و خواهر وضع بدتري نسبت به مردان و حتي پسران داشتند، با اينكه مردان و پسران هم 
يچ دادند، و هتابع محض سرپرست خانه بودند، ولي زنان اصوال جزء جامعه نبودند، و در نتيجه به شكايت آنها گوش نمي

شد، و مداخله در امور اجتماعي به هيچ وجه از آنان صحيح نبود، ولي مردان خانه، يعني اي از ايشان معتبر و نافذ نميهمعامل
ها )چون در آن روزها پسرخواندگي در ميان روميان و همچنين يونانيان و اوالد ذكور و برادران سرپرست و حتي پسر خوانده

 .انستند با اجازه سرپرست مستقل شوند، و همه امور زندگي خود را اداره كنندتوايرانيان و اعراب معمول بوده( مي

دادند، زنان تابع خانواده بودند، زنان در روم قديم جزء اعضاي اصلي خانه و خانواده نبودند، خانواده را تنها مردان تشكيل مي
تص در بين مردان بود )مردان بودند كه از در نتيجه قرابت اجتماعي رسمي كه مؤثر در مساله توارث و امثال آنست، مخ

شد( و اما زنان نه در بين خود خويشاوندي بردند، و يا مثال شجره دودمانشان به وسيله ايشان حفظ مييكديگر ارث مي
خواهري و دختر عمويي و غيره( داشتند، و نه در بين خود و مردان، حتي بين زن و شوهر خويشاوندي نبود، بين پسر با )

 .رش و بين خواهر و برادرش و بين دختر و پدرش ارتباط خويشاوندي كه باعث توارث شود نبودماد

د كه شبلكه تنها قرابت طبيعي )كه باعث اتصال زن و مردي به هم و تولد فرزندي از آن دومي شد( وجود داشت، و بسا مي
د، و سرپرست خانه، كه ولي همه دختران و زنان شد كه با محارم يكديگر ازدواج كننهمين نبودن قرابت رسمي مجوز آن مي



 .خانه بود، با دختر خود ازدواج كند، چون ولي دختر و سرپرست او بود همه رقم اختياري در او داشت

و سخن كوتاه اينكه در اجتماَ خانواده، وجود زن در نظر روميان وجودي طفيلي، و زندگيش تابع زندگي مردان بود، زمام 
 اش به دست سرپرست خانه بود، كه يازندگي و اراده

 333، ص: 9ترجمه الميزان، ج

پدرش باشد اگر پدري در خانه بود، و يا همسرش اگر در خانه كسي به نام همسر باشد، و يا مردي ديگر غير آن دو، و 
 .راندخواست ميكرد، و هر حكمي كه دلش ميخواست با او ميسرپرست خانه هر كاري مي

ه داد، و چه بسا بگيري به ديگران قرض ميبخشيد، و يا براي كامفروخت، و يا به ديگران ميكه او را ميشد چه بسا مي
گذاشت، و چه بسا او را با جاي حقي كه بايد بپردازد )مثال قرض يا ماليات( خواهر يا دخترش را در اختيار صاحب حق مي

 اي باشد كه با ازدواجدست مردان بود، هر چند كه آن مال مهريهكرد، تدبير مال زنان نيز بكتك و حتي كشتن مجازات مي
بدست آورده، و يا با اذن ولي خود كسب كرده باشد، ارث را كه گفتيم نداشت و از آن محروم بود، و اختيار ازدواج كردن 

ري اين بود وضع زن در دختر و زن به دست پدر و يا يكي از بزرگان قوم خود بود، طالقش هم كه به دست شوهر بود و ... آ
 .روم

و اما يونان، وضع زن در آنجا و اصوال وضع به وجود آمدن خانواده و ربوبيت و سر پرستي خانواده، نزديك همان وضع روم 
 .بود

يعني قوام و ركن اجتماَ مدني و همچنين اجتماَ خانوادگي نزد آنان، مردان بودند، و زنان تابع و طفيلي مردان به حساب 
ند، و به همين جهت زن در اراده و در افعال خود استقالل نداشت، بلكه تحت واليت و سرپرستي مرد بود. ليكن همه آمدمي

اين اقوام، در حقيقت قوانين خود را، خودشان نقض كردند، براي اينكه اگر براي زن استقاللي قائل نبودند، بايد همه جا قائل 
منافعش مستقل است و نه در جرائمش، بايد در مورد زنان نيز اينطور حكم  نباشند، يعني همانطوري كه يك كودك نه در

خواهند چيزي بخرند و يا بفروشند مستقل نيستند، در جرائمشان هم كردند كه اگر در اراده و اعمالشان آنجا كه مثال ميمي
پرستشان ردند، بلكه بايد ولي و سرمستقل نباشند، يعني اگر كار خالفي كردند، نبايد خودشان جريمه شوند، و يا شكنجه گ

 .جريمه بپردازد

كردند كردند، اگر كار نيكي ميولي همانطور كه گفتيم، اين اقوام، طفيلي بودن زن را فقط در طرف منافعشان حكم مي
 .شدندكردند، خودشان شكنجه ميرفت و اما اگر كار بدي ميپاداش آنها به كيسه سرپرست آنها مي

كند بر اينكه در تمامي اين قوانين زن را به اين نظر كه يكي از شواهد و بلكه از داليلي است كه داللت ميو اين خود عينا 
موجودي است ضعيف و جزئي است از اجتماَ، اما جزئي ناتوان و محتاج به قيم، مورد توجه قرار ندادند، بلكه به اين ديد به 

كند، و صحت آن را ترجمه يكروبي است كه مزاج اجتماَ را تباه مياند كه موجودي است مضر، و مانند ماو نگاه كرده
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ديدند كه اجتماَ حاجت حياتي و ضروري به اين ميكروب دارد، زيرا اگر زن نباشد نسل نمايد، چيزي كه هست ميسلب مي
 .اعتنا كنيم و وبال امر او را به عهده بگيريم اي نيست جز اينكه بايد به شان ويگفتند: چارهماند، لذا ميبشر باقي نمي

مند پس اگر جرمي و خيانتي كرد بايد خودش عذاب آن را بچشد، و اما اگر كار نيكي كرد و سودي رسانيد مردان از آن بهره
كه  يشوند، و براي ايمني از شرش نبايد هيچگاه آزادش گذاشت، كه هر كاري خواست بكند، عينا مانند يك دشمن نيرومند

در جنگ شكست خورده باشد و او را اسير گرفته باشند، ما دام كه زنده است بايد مقهور و زير دست باشد، اگر كار بدي كند 
 .آيدشود، و اگر كار نيكي كند تشكر و تقدير از او به عمل نميشكنجه مي



تقد شوند به اينكه اوالد حقيقي انسان، گفتند كه قوام اجتماَ به وجود مردان است، باعث شد كه معو همين كه ديديد مي
باشند، و بقاي نسل به بقاي پسران است، )و اگر كسي فرزند پسر نداشته باشد و همه فرزندانش دختر باشند، فرزندان پسر مي

در حقيقت بال عقب و اجاق كور است(، و همين اعتقاد منشا پيدايش عمل تبني )فرزندگيري( شد، يعني باعث آن شد كه 
اص بي پسر، پسر ديگري را فرزند خود بخوانند و ملحق به خود كنند، و تمامي آثار فرزند واقعي را در مورد او هم اشخ

اي كه در آن فرزند پسر نيست محكوم به ويراني و نسل صاحب خانه محكوم به گفتند خانهمترتب سازند، براي اينكه مي
ان را فرزند خود بخوانند، تا به خيال خودشان نسلشان منقرض نشود، و هاي پسر ديگرشدند بچهانقراض است، لذا ناچار مي

دانستند اين فرزند خوانده، فرزند ديگران است و از نسل ديگران آمده، مع ذلك فرزند قانوني خود به حساب با اينكه مي
 .كردندمورد او مترتب و جاري مي بردند، و تمامي آثار فرزند صلبي را دردادند و از او ارث ميآوردند، و به او ارث ميمي

شود، دست به دامن يكي از نزديكان خود از دار نميكرد كه عقيم است و هرگز بچهو وقتي مردي از اين اقوام يقين مي
شد، و او را به بستر همسر خود مي برد تا با او جماَ كند، و از اين جماَ فرزندي حاصل شده، و قبيل: برادر و برادر زاده مي

 .و آن فرزند را فرزند خود بخواند و خاندان او باقي بماندا

مساله ازدواج و طالق نيز در يونان و روم نزديك به هم بود، در هر دو قوم تعدد زوجات جائز بود، اما در يونان اگر زن از 
 .شد يكي از آن زنان، زن قانوني و رسمي بود و بقيه غير رسمييكي بيشتر مي
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 412وضع زن در عرب و محيط زندگي عرب، )آن محيطي كه قرآن در آن نازل شد( ... ص : 

آب و علف و خشك و سوزان، و بيشتر كرد، سرزميني بيعرب از همان زمانهاي قديم در شبه جزيره عربستان زندگي مي
ك شد، عرب از يبا غارت و شبيخون، اداره ميسكنه اين سرزمين، از قبائل صحرانشين و دور از تمدن بودند، و زندگيشان 

سو، يعني از طرف شمال شرقي به ايران و از طرف شمال به روم و از ناحيه جنوب به شهرهاي حبشه و از طرف غرب به 
مصر و سودان متصل بودند، و به همين جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود، كه در بين آن رسوم، احيانا اثري از عادات 

 .شدايران و هند و مصر قديم هم ديده ميروم و 

عرب براي زن نه استقاللي در زندگي قائل بود و نه حرمت و شرافتي، بله حرمتي كه قائل بود براي بيت و خاندان بود، زنان 
 نبردند، و تعدد زوجات آن هم بدون حدي معين، جائز بود، هم چنان كه در يهود نيز چنين است، و همچنيدر عرب ارث نمي

زد،  اي كه دست به چنين جنايتيكرد، اولين قبيلهدر مساله طالق براي زن اختياري قائل نبود، و دختران را زنده به گور مي
قبيله بنو تميم بود، و به خاطر پيشامدي بود كه در آن قبيله رخ داد، و آن اين بود كه با نعمان بن منذر جنگ كردند، و 

كه داستانشان معروف است، و از شدت خشم تصميم گرفتند دختران خود را خود به قتل  اي از دخترانشان اسير شدندعده
برسانند، و زنده دفن كنند و اين رسم ناپسند به تدريج در قبائل ديگر عرب نيز معمول گرديد، و عرب هر گاه دختري برايش 

 :فرمايدكه قرآن مي دانست بطوريشد به فال بد گرفته و داشتن چنين فرزندي را ننگ ميمتولد مي

كرد و ، يعني پدر دختر از شنيدن خبر والدت دخترش خود را از مردم پنهان مي«1» "يَتَواري مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ "
 گرديد، و حتي بچه زن شوهرداري را كه با اوتر ميشد )هر چند پسر خوانده( خوشحالبر عكس هر چه بيشتر داراي پسر مي

افتاد كه سران قوم و زورمندان، بر سر يك پسري كه با مادرش زنا كرد و چه بسا اتفاق ميزنا كرده بود، به خود ملحق مي
 .نمودندكردند، و هر يك آن پسر را براي خود ادعا ميكرده بودند نزاَ مي

 نهاي عرب اين رفتار هم سرزده، كه به زنان و مخصوصا دختراالبته از بعضي خانواده



__________________________________________________ 
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خود در امر ازدواج استقالل داده، و رعايت رضايت و انتخاب خود او را كرده باشند، كه اين رفتار از عرب، شبيه همان عادتي 
 .خود يكي از آثار امتياز طبقاتي در جامعه است است كه گفتيم در اشراف ايرانيان معمول بود، و

و به هر حال رفتاري كه عرب با زنان داشت، تركيبي بود از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش، ندادن استقالل به زنان 
ازدواج به زنان در حقوق، و شركت ندادن آنان در امور اجتماعي از قبيل حكومت و جنگ و مساله ازدواج و اختيار دادن امر 

اشراف را از ايران و روم گرفته بودند، و كشتن آنان و زنده به گور كردن و شكنجه دادن را از اقوام بربري و وحشي اقتباس 
كرده بودند، پس محروميت زنان عرب از مزاياي زندگي مستند به تقديس و پرستش رئيس خانه نبود، بلكه از باب غلبه قوي 

 .و استخدام ضعيف بود

پرستيدند، و عقائدي كه در بين عرب اينچنين بود كه همه اقوام عرب )چه مردان و چه زنان( بت مي "پرستش "و اما مساله
هاي عرب در باره بت داشتند شبيه همان عقائدي است كه صابئين در باره ستاره و ارباب انواَ داشتند، چيزي كه هست بت

شد، ستارگان و مالئكه )كه به زعم ايشان دختران خدا ها داشتند مختلف ميتهبر حسب اختالفي كه قبائل در هواها و خواس
هايي هايي در ذهن ترسيم نموده و بر طبق آن صورتها، مجسمهپرستيدند و از مالئكه و ستاره صورتهستند( را مي

ز بيله بني حنيفه بطوري كه اساختند، كه يا از سنگ بود و يا از چوب، و هواها و افكار مختلفشان به آنجا رسيد كه قمي
پرستيدند و آن گاه دچار و ... درست كرده و سالها آن را مي "آرد "،"روغن "،"كشك "،"خرما "ايشان نقل شده بتي از

 :قحطي شده و خداي خود را خوردند!. شاعري در اين زمينه چنين گفت

 أكلت حنيفة ربها زمن التقحم و المجاعة

 واقب و التباعةلم يحذروا من ربهم سوء الع

قبيله بني حنيفه در قحطي و از گرسنگي پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار خود حذر كردند، و نه از سوء عاقبت اين 
اول را دور  رسيدند سنگپرستيدند، اما آن گاه كه به سنگ زيبايي ميشد كه مدتي سنگي را ميكار پروا نمودند!! و بسا مي

كردند براي پرستش مقداري خاك جمع نموده و گوسفند گزيدند، و اگر چيزي پيدا نميا براي خدايي بر ميانداخته و دومي ر
ساختند و بال فاصله به دور همان بت، طواف دوشيدند، و از آن گل بتي ميآوردند و شيرش را روي آن خاك ميشيردهي مي

 امع داشتند در دل و فكر آنان ضعفي هايي كه در اين جوبختيكردند! و زنان محروميت و تيرهمي
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ايجاد كرد، و اين ضعف فكري أوهام و خرافات عجيب و غريبي در مورد حوادث و وقايع مختلف در آنان پديد آورد، كه كتب 
 .تاريخي اين خرافات و اوهام را ضبط كرده است

 .ني در ادوار مختلف قبل از اسالم، و در عصر ظهور اسالماي از احوال زن در مجتمع انساو اين بود خالصه

همانطور كه در اول بحث وعده داده بوديم، تمامي سعي خود را در اختصار گويي بكار برديم، و از همه آنچه كه گفتيم، چند 
 :آيدنتيجه به دست مي

 414آيد[ ... ص : نتايجي كه از آنچه گفته شد به دست مي]



دانست، زبان ميآن دوران در باره زن دو طرز تفكر داشت، يكي اينكه زن را انساني در سطح حيوانات بي اول اينكه: بشر در
رت آزادي هاي كامل در صوپنداشت، انساني كه مردان، يعني انسانو ديگر اينكه او را انساني پست و ضعيف در انسانيت مي

يشه در قيد تبعيت مردان بماند، و مردان اجازه ندهند كه زنان او از شر و فسادش ايمن نيستند، و به همين جهت بايد هم
آزادي و حريتي در زندگي خود كسب كنند، نظريه اول با سيره اقوام وحشي و نظريه دوم با روش اقوام متمدن آن روز 

 .تر استمناسب

ز شت، بعضي از جوامع زن را خارج ادوم اينكه: بشر قبل از اسالم نسبت به زن از نظر وضع اجتماعي نيز دو نوَ طرز تفكر دا
دانستند، و معتقد بودند زن جزء اين هيكل تركيب يافته از افراد نيست، بلكه از شرايط زندگي او افراد اجتماَ انساني مي

عتقد اي ندارد، و بعضي ديگر مباشد، مانند خانه كه از داشتن و پناه بردن در آن چارهنياز از آن نمياست، شرايطي كه بشر بي
شود، و از پيروان اجتماَ غالب است، و اجتماعي كه او را اسير كرده، از بودند زن مانند اسيري است كه به بردگي گرفته مي

 .نمايدكند، و از ضربه زدنش هم جلوگيري مينيروي كار او استفاده مي

مند شود، محروم كه ممكن بود از آن بهرهمحروميت زن در اين جوامع همه جانبه بود، و زن را از تمامي حقوقي  :سوم اينكه
 .مندي زن در حقيقت به سود مردان بود، كه قيم زنان بودنددانستند، مگر به آن مقداري كه بهرهمي

اي كه با زنان چهارم اينكه: اساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوي بر ضعيف و به عبارت ديگر هر معامله
هاي متمدن عالوه بر هاي غير متمدن بود، و اما امتكشي بود، اين روش امتيحه استخدام و بهرهكردند بر اساس قرمي

آنچه كه گفته شد اين طرز تفكر را هم داشتند كه زن انساني است ضعيف الخلقه، كه توانايي آن را ندارد كه در امور خود 
ايمن نيست و چه بسا كه اين طرز تفكرها در اثر  مستقل باشد، و نيز موجودي است خطرناك كه بشر از شر و فساد او

 .ها در يكديگر اثر گذاشته باشندها و زماناختالط امت
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 411اسالم چه تحولي در امر زن پديد آورد؟ ... ص : 

داشت، و زن را در معمول ميسراسر دنيا عقائدي را كه شرح داديم، هم چنان در باره زن داشت، و رفتارهايي كه گفتيم 
گاه ذلت و پستي زنداني كرده بود، بطوري كه ضعف و ذلت، يك طبيعت ثانوي براي زن شده و گوشت و استخوانش شكنجه

مرد، و كلمات زن و ضعف و خواري و پستي نه تنها در نظر آمد و ميروئيد، و با اين طبيعت به دنيا ميبا اين طبيعت مي
هاي مترادف و چون انسان و بشر شده بود، با اينكه در معاني متفاوتي وضع شده ر خود زنان نيز مثل واژهمردان، بلكه در نظ

، و تو گرددبودند، و اين خود امري عجيب است، كه چگونه در اثر تلقين و شستشوي مغزي فهم آدمي واژگونه و معكوس مي
امتي را نخواهي يافت، نه امتهاي وحشي و نه امتهاي متمدن  ها مراجعه كني، هيچخواننده عزيز اگر به فرهنگ محلي امت

هايي ساري و جاري در باره ضعف زنان و خواري آنان، در آن فرهنگ وجود نداشته باشد، بلكه به هر يك از اين كه مثل
نواعي از هاي آن هست، اها و لحنها مراجعه كني، خواهي ديد كه با همه اختالفاتي كه در اصل زبان و سياقفرهنگ

خواهي يافت، و خواهي ديد كه مرد ترسو و يا ضعيف و يا بي عرضه و يا  "زن "استفاده و كنايه و تشبيه مربوط به كلمه
 :گويدنامند، مثل اين شعر عرب كه ميخواري طلب و يا ذلت پذير و يا تن به ذلت ده را زن مي

 و ما أدري و ليت اخال أدري أقوم آل حصن ام نساء

دانستم كه آل حصن مردانند و يا زنان، و صدها هزار از اينگونه مثلهاي شعري و نثري را در هر لغتي و اي كاش مي دانمنمي
 .خواهي يافت



و اين به تنهايي براي اهل تحقيق كافي است كه بفهمد جامعه بشري قبل از اسالم چه طرز تفكري در باره زن داشته است، 
نويسان و كتب تاريخي فصل جداگانه و يا كتابي مختص به دادن آماري از عقائد امتها و و ديگر حاجت ندارد به اينكه سيره

ملتها در مورد زنان نوشته باشند، براي اينكه خصال روحي و جهات وجودي هر امت و ملتي در لغت و آداب آن امت و ملت 
 .كندتجلي مي

و اعتنا بشان زن كند، نخواهي يافت، مگر مختصري در اي قديمي چيزي كه حكايت از احترام و در هيچ تاريخ و نوشته
 .تورات و در وصاياي عيسي بن مريم َ كه بايد به زنان مهرباني كرد و تسهيالتي براي آنان فراهم نمود

 333، ص: 9اي ترجمه الميزان، جو اما اسالم يعني آن ديني كه قرآن براي تاسيس آن نازل گرديده، در حق زن نظريه

ه كه از روزي كه جنس بشر پا به عرضه دنيا گذاشت تا آن روز چنين طرز تفكري در مورد زن نداشت، اسالم در ابداَ كرد
اين نظريه خود، با تمام مردم جهان در افتاد، و زن را آن طور كه هست و بر آن اساسي كه آفريده شده، به جهان معرفي 

 .گشته بود كرد، اساسي كه به دست بشر منهدم شده و آثارش نيز محو

كردند را بي اعتبار نموده و خط بطالن بر آنها اسالم عقائد و آرايي كه مردم در باره زن داشتند و رفتاري كه عمال با زن مي
 .كشيد

 416و اما هويت زن در اسالم: ... ص : 

انسان كه در ماده و  كند كه زن نيز مانند مرد انسان است، و هر انساني چه مرد و چه زن فردي است ازاسالم بيان مي
اند، و هيچ يك از اين دو نفر بر ديگري برتري ندارد، مگر به عنصر پيدايش او دو نفر انسان نر و ماده شركت و دخالت داشته

لَ مْ شُعُوباً وَ قَبائِيا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي، وَ جَعَلْناكُ "فرمايد:تقوا، هم چنان كه كتاب آسماني خود مي
 «1. »"لِتَعارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ

داند، كنيد قرآن كريم هر انساني را موجودي گرفته شده و تاليف يافته از دو نفر انسان نر و ماده ميبطوري كه مالحظه مي
اي است كه ن پديد آمده )چه مرد باشد و چه زن( مجموَ مادهكه هر دو بطور متساوي ماده وجود و تكون او هستند، و انسا

 .از آن دو فرد گرفته شده است

 :، و مانند آن ديگري نفرمود«9» "و انما امهات الناس اوعية "قرآن كريم در معرفي زن مانند آن شاعر نفرمود:

 «0»بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال األباعد 

انسان )چه دختر و چه پسر( را مخلوقي تاليف يافته از زن و مرد معرفي كرد، در نتيجه تمامي افراد بشر امثال  بلكه هر فرد از
 .تر و رساتر از اين بيان نيست، و بعد از بيان اين عدم تفاوت، تنها مالك برتري را تقوا قرار داديكديگرند، و بياني تمام

، در اين آيه تصريح «3» "يعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍأَنِّي ال أُضِ "و نيز در جاي ديگر فرمود:
 شود، وفرموده كه كوشش و عمل هيچكس نزد خدا ضايع نمي

__________________________________________________ 

ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، و شما را شعبه و قبيله هان اي مردم، ما يك يك شما را از نر و ماده آفريديم، و(1)
 "10سوره حجرات، آيه  "ترين شما نزد خدا با تقواترين شما است.بدانيد كه گرامي

 .مادران تنها و تنها صدف و ظرف پيدايش انسانها هستند(2)

 .اندرزند مردمي بيگانهفرزندان پسران ما، فرزندان خودمان هستند و اما فرزندان دختران ما، ف(3)

 سوره آل "كنم چه مرد و چه زن، بعضي از شما از بعضي ديگر هستيد.من عمل هيچ عامل را ضايع و بي نتيجه نمي(4)



 "124عمران، آيه 
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إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ  "فرمود:ياين معنا را تعليل كرده به اينكه چون بعضي از بعض ديگر هستيد، و صريحا نتيجه آيه قبلي كه م
كند، و آن اين است كه مرد و زن هر دو از يك نوَ هستند، و هيچ فرقي در اصل خلقت و را بيان مي «1» "... ذَكَرٍ وَ أُنْثي

 .بنياد وجود ندارند

شود، و عمل طل نميدهد به اينكه عمل هيچ يك از اين دو صنف نزد خدا ضايع و باآن گاه همين معنا را هم توضيح مي
فْسٍ كُلُّ نَ "دارد:گردد، مگر اينكه خود شخص عمل خود را باطل كند. و به بانگ بلند اعالم ميكسي به ديگري عايد نمي

شان و منافع گناه زنان به عهده خود آنان و عمل نيك "گفتند:، نه مثل مردم قبل از اسالم كه مي«9» "بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
 .و ما انشاء اللَّه به زودي توضيح بيشتري در اين باره خواهيم داد "ال مردان است!وجودشان م

شود، پس وقتي به حكم اين آيات، عمل هر يك از دو جنس مرد و زن )چه خوبش و چه بدش( به حساب خود او نوشته مي
قوا، اخالق فاضله )چون ايمان با و هيچ مزيتي جز با تقوا براي كسي نيست، و با در نظر داشتن اينكه يكي از مراحل ت

اي از درجات مختلفش و چون عمل نافع و عقل محكم و پخته و اخالق خوب و صبر و حلم( است، پس يك زني كه درجه
درجات باالي ايمان را دارد، و يا سرشار از علم است، و يا عقلي پخته و وزين دارد، و يا سهم بيشتري از فضائل اخالقي را 

تر و از حيث درجه بلندتر از مردي است كه هم طراز او نيست، حال آن مرد هر ، چنين زني در اسالم ذاتا گراميباشددارا مي
 .خواهد باشد، پس هيچ كرامت و مزيتي نيست، مگر تنها به تقوا و فضيلتكه مي

اً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ مَنْ عَمِلَ صالِح "فرمايد:تر از آن آيه زير است، كه ميو در معناي آيه قبلي بلكه روشن
 .«0» "فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً، وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ

كَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِ "فرمايد:و نيز آيه زير است كه مي
 .«3» "حِسابٍ

__________________________________________________ 

 10سوره حجرات، آيه (1)

 "03سوره مدثر آيه  "هر كسي در گرو عمل خويش است.(2)

عملش توأم با ايمان گردد، بر او زندگي هر آن كس كه عمل صالح بجا آورد، چه مرد باشد و چه زن، به شرطي كه (3)
 "23سوره نحل، آيه  "دهيم.كردند ميطيب و پاكي داده و اجرشان بر طبق بهترين عملي كه مي

و هر كس عملي صالح كند، چه مرد باشد و چه زن، به شرط اينكه ايمان داشته باشد، چنين كساني داخل بهشت (4)
 "33سوره مؤمن، آيه  ".شوند و بدون حساب روزي خواهند داشتمي
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وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَ ال  "فرمايد:و نيز آيه زير است كه مي
كند، آيات ديگري هست كه صريحا ي بين زن و مرد را اعالم ميعالوه بر اين آيات كه صريحا تساو« 1» "يُظْلَمُونَ نَقِيراً

وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثي ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ،  "فرمايد:اعتنايي به امر زنان را نكوهش نموده، از آن جمله ميبي
 .«9» "مْسِكُهُ عَلي هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ، أاَل ساءَ ما يَحْكُمُونَيَتَواري مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ، أَ يُ

تند، دانسكند، براي اين است كه والدت دختر را براي پدر ننگ ميفرمايد خود را از شرمساري از مردم پنهان ميو اينكه مي
كردند كه اين دختر به زودي بزرگ خواهد شد، و مي و منشا عمده اين طرز تفكر اين بود كه مردان در چنين مواقعي تصور



ملعبه و بازيچه جوانان قرار خواهد گرفت، و اين خود نوعي غلبه مرد بر زن است، آن هم در يك امر جنسي كه به زبان 
 .آوردن آن مستهجن و زشت است، در نتيجه، ننگ زبان زد شدنش به ريش پدر و خاندان او مي چسبد

سبب ديگر قضيه را كه علت اولي  .ب جاهليت را واداشت تا دختران بي گناه خود را زنده زنده دفن كنندهمين طرز تفكر، عر
ا وَ إِذَ "اين انحراف فكري بود در گذشته خوانديد، و خداي تعالي در نكوهش از اين عمل نكوهيده، تاكيد كرده و فرمود:

 «0. »"الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

از بقاياي اينگونه خرافات بعد از ظهور اسالم نيز در بين مسلمانان ماند، و نسل به نسل از يكديگر ارث بردند، و تا كنون 
نند، بينيم اگر زن و مردي با يكديگر زنا كاند لكه ننگ اين خرافات را از صفحه دل بشويند، به شهادت اينكه مينتوانسته

 شود، هر چند كه توبه هماند، هر چند كه توبه هم كرده باشد، ولي دامن مرد ننگين نميمننگ زنا در دامن زن تا ابد مي

__________________________________________________ 

و كسي كه عملي را از اعمال صالحه انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، البته به شرط آنكه داراي ايمان باشد، چنين (1)
 [...] "193سوره نساء، آيه  "شوند.شوند و به اندازه خردلي ستم نمييكساني داخل بهشت م

ر كند و اين دكند كه خداوند دختري به او داده، صورتش شروَ به سياه شدن ميو هر گاه يكي از آنان اطالَ حاصل مي(2)
ند، آيا پيه و روغن اين ذلت را كحالي است كه ماالمال از خشم است و خود را از شرمساري، از مردم پنهان نموده، فكر مي

بر خود بمالد و دخترش را نگهدارد و يا براي رهايي از اين ننگ، او را زنده زنده در خاك كند، آگاه باشيد كه در اين طرز 
 "42سوره نحل، آيه  "اند.تفكر سخت خطا كرده

 "2تكوير، آيه سوره  "پرسند به چه گناهي كشته شد.روزي كه از دختر زنده به گور شده مي(3)
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داند، و هم براي مرد، هم او را مستحق حد و نكرده باشد، با اين كه اسالم اين عمل نكوهيده را هم براي زن ننگ مي
 .زند و هم به اينداند و هم اين را، هم به او صد تازيانه ميعقوبت مي

 414... ص : و اما و زن و موقعيت اجتماعي زن در اسالم 

اسالم بين زن و مرد از نظر تدبير شؤون اجتماَ و دخالت اراده و عمل آن دو در اين تدبير، تساوي برقرار كرده، علتش هم 
خواهد بخورد و بنوشد و بپوشد، و ساير حوائجي كه در زنده ماندن خود به آنها محتاج است اين است كه همانطور كه مرد مي

 .«1» "بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ "فرمايد:ين طور است، و لذا قرآن كريم ميبه دست آورد، زن نيز هم

تواند خودش در سرنوشت خويش تصميم بگيرد و خودش مستقال عمل كند و نتيجه عمل خود را پس همانطور كه مرد مي
 .«9» "اكْتَسَبَتْلَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا  "مالك شود، همچنين زن چنين حقي را دارد بدون هيچ تفاوت:

، چيزي كه هست «0» "وَ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ "داند برابرند، و به حكم آيه:پس زن و مرد در آنچه كه اسالم آن را حق مي
 .كندخداي تعالي در آفرينش زن دو خصلت قرار داده كه به آن دو خصلت، زن از مرد امتياز پيدا مي

 414ص : دو خصلت ويژه در آفرينش زن[ ... ]

اول اينكه:زن را در مثل به منزله كشتزاري براي تكون و پيدايش نوَ بشر قرار داده، تا نوَ بشر در داخل اين صدف تكون 
يافته و نمو كند، تا به حد والدت برسد، پس بقاي نوَ بشر بستگي به وجود زن دارد، و به همين جهت كه او كشتزار است 

 .شودصوص به خود دارد و با همان احكام از مرد ممتاز ميمانند كشتزارهاي ديگر احكامي مخ



دوم اينكه:از آنجا كه بايد اين موجود، جنس مخالف خود يعني مرد را مجذوب خود كند، و مرد براي اين كه نسل بشر باقي 
زن را لطيف قرار هاي خانه و خانواده جذب شود، خداوند در آفرينش، خلقت بماند به طرف او و ازدواج با او و تحمل مشقت

داري و رنج اداره منزل را تحمل كند، شعور و احساس او را لطيف و رقيق كرد، و همين دو داد، و براي اينكه زن مشقت بچه
 خصوصيت، كه يكي در جسم او است و ديگري در روح او، تاثيري در وظائف

__________________________________________________ 

 "124سوره آل عمران، آيه  "باشيد.مردان از جنس همديگر ميشما زنان و (1)

 "933سوره بقره، آيه  "شود.سود و زيان كارش، عايد خودش مي(2)

 "39سوره يونس، آيه  "داند، حق واقعي است.آنچه حق مي(3)
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 .اجتماعي محول به او دارد

با اين بيان موقعيت اجتماعي مرد نيز معلوم مي شود و نيز پيچيدگي و اشكالي كه در اين بود مقام و موقعيت اجتماعي زن، و 
گردد، هم چنان كه قرآن كريم احكام مشترك بين آن دو و احكام مخصوص به هر يك از آن دو، در اسالم هست حل مي

ئَلُوا لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا، وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ، وَ سْ وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ، "فرمايد:مي
و منظورش از اين گفتار آنست كه اعمالي كه هر يك از زن و مرد به « 1» "ءٍ عَلِيماًاللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ

هاي خداي تعالي فضل شود كه به فضلي از خدا اختصاص يابد، بعضي از فضلن ميدهد باعث آاجتماَ خود هديه مي
 .اختصاصي به يكي از اين دو طائفه است، بعضي مختص به مردان و بعضي ديگر مختص به زنان است

 مرد فضيلت مثال مرد را از اين نظر بر زن فضيلت و برتري داده كه سهم ارث او دو برابر زن است، و زن را از اين نظر بر
ام نبود، و نه داده كه خرج خانه را از گردن زن ساقط كرده است، پس نه مرد بايد آرزو كند كه اي كاش خرج خانه به عهده

زن آرزو كند كه اي كاش سهم ارث من برابر برادرم بود، بعضي ديگر برتري را مربوط به عمل عامل كرده، نه اختصاص به 
ها مي رسد )چه مرد و چه زن( و هر كس نكرد ر كس فالن قسم اعمال را كرد، به آن فضيلتزن دارد و نه به مرد، بلكه ه

داشتم، مانند فضيلت تواند آرزو كند كه اي كاش من هم فالن برتري را ميرسد )باز چه مرد و چه زن( و كسي نمينمي
 .داندايمان و علم و عقل و سائر فضائلي كه دين آن را فضيلت مي

، "وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ "فرمايد:دهد، و لذا در آخر آيه مييلت فضلي است از خدا كه به هر كس بخواهد مياين قسم فض
 «2» "... الرِّجالُ قَوَّامُونَ "دليل بر آنچه ذكر كرديم آيه شريفه:

 .است، به آن بياني كه به زودي خواهد آمد

 431سالم[ ... ص : احكام مختص و احكام مشترك زن و مرد در ا]

 :و اما احكام مشترك بين زن و مرد و احكامي كه مختص به هر يك از اين دو طائفه است

 در اسالم زن در تمامي احكام عبادي و حقوق اجتماعي شريك مرد است، او نيز مانند

__________________________________________________ 

و  ايآورند، بهرهديگران بيش از شما دارند داشته باشيد، مردان از آنچه بدست مي هرگز آرزوي اين را نكنيد كه آنچه(1)
سوره نساء،  "اي دارند و همواره فضل خدا را از خدا بخواهيد كه خدا به هر چيزي دانا است.كنند بهرهزنان از آنچه كسب مي

 "09آيه 



 03سوره نساء، آيه (2)
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تواند مستقل باشد، و هيچ فرقي با مردان ندارد )نه در ارث و نه در كسب و انجام معامالت، و نه در تعليم و تعلم، و مردان مي
نه در به دست آوردن حقي كه از او سلب شده، و نه در دفاَ از حق خود و نه احكامي ديگر( مگر تنها در مواردي كه طبيعت 

 .باشدخود زن اقتضا دارد كه با مرد فرق داشته 

داري حكومت و قضا و جهاد و حمله بر دشمن است )و اما از صرف حضور در جهاد و كمك و عمده آن موارد مساله عهده
و نيز مساله ارث است كه نصف سهم مردان ارث  (كردن به مردان در اموري چون مداواي آسيب ديدگان محروم نيست

اي خويش است، و يكي اطاعت كردن از شوهر در هر خواسته برد، و يكي ديگر حجاب و پوشاندن مواضع زينت بدنمي
 .است كه مربوط به تمتع و بهره بردن باشد

را يعني هزينه زندگي را به گردن پدر و يا شوهرش  "نفقه "ها را از اين راه تالفي كرد كهو در مقابل، اين محروميت
در حمايت از همسرش به كار ببرد، و حق تربيت فرزند و انداخته، و بر شوهر واجب كرده كه نهايت درجه توانايي خود را 

 .پرستاري او را نيز به زن داده است

و اين تسهيالت را هم براي او فراهم كرده كه: جان و ناموسش و حتي آبرويش را )از اينكه دنبال سرش حرف بزنند( تحت 
ساقط كرده، و براي او در همه حاالت، ارفاق الزم حمايت قرار داده، و در ايام عادت حيض و ايام نفاس، عبادت را از او 

 .دانسته است

پس، از همه مطالب گذشته، اين معنا بدست آمد كه زن از جهت كسب علم، بيش از علم به اصول معارف و فروَ دين 
را دارد كه  يعني احكام عبادات و قوانين جاريه در اجتماَ( وظيفه وجوبي ديگر ندارد، و از ناحيه عمل هم همان احكامي)

مردان دارند، به اضافه اينكه اطاعت از شوهرش نيز واجب است، البته نه در هر چيزي كه او بگويد و بخواهد، بلكه تنها در 
هاي جنسي، و اما تنظيم امور زندگي فردي يعني رفتن به دنبال كار و كاسبي و صنعت، و نيز در تنظيم مساله مربوط به بهره
راي هاي مفيد بخله در مصالح اجتماعي و عمومي، از قبيل دانشگاه رفتن و يا اشتغال به صنايع و حرفهامور خانه، و نيز مدا

 .عموم و نافع در اجتماعات، با حفظ حدودي كه برايش معين شده، هيچ يك بر زن واجب نيست

و تربيتي و امثال آن،  هاي علمي و كسبيو الزمه واجب نبودن اين كارها اين است كه وارد شدنش در هر يك از رشته
اش تفضل كرده، و افتخاري است كه براي خود كسب نموده، و اسالم هم اين تفاخر را فضلي است كه خود نسبت به جامعه

  .اندتوانند تفاخر كنند، و از آن نهي شدهدر بين زنان جايز دانسته است، بر خالف مردان كه جز در حال جنگ نمي
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آمد كه سنت نبوي هم مؤيد آن است، و اگر بحث ما بيش از حوصله اين اين بود آنچه كه از بيانات گذشته ما به دست مي
هايي از رفتار رسول خدا )ص( با همسرش خديجه َ و دخترش فاطمه ص و ساير زنانش و زنان كشيد، نمونهمقام طول نمي

اي از طريقه ائمه اهل بيت َ و زنانشان مانند زينب دختر علي )َ( و نيز شمهامت خود و آنچه در باره زنان سفارش كرده و 
اي از كلماتي كه در مورد سفارش در باره زنان، از كرديم، و نيز پارهفاطمه و سكينه دختر حسين َ و غير ايشان را نقل مي

بعضي از آن روايات را بياوريم انشاء اللَّه، هاي روايتي مربوط به آيات سوره نساء آورديم، و شايد در بحثايشان رسيده مي
 .تواند به جلدهاي بعدي مراجعه كندخواننده محترم مي

 432حيات اجتماعي سعادتمندانه، حيات منطبق با خلقت و فطرت است[ ... ص : ]



گذاري فيت اين پايهو اما آن اساسي كه اسالم احكام نامبرده را بر آن اساس تشريع كرده، همانا فطرت و آفرينش است، و كي
: براي گوييمكرديم، روشن شد، ولي در اينجا نيز توضيح بيشتري داده و ميدر آنجا كه در باره مقام اجتماعي زن بحث مي

شناسي دارد، جاي هيچ شكي نيست كه وظائف اجتماعي و تكاليف شناس و اهل بحث، در مباحثي كه ارتباط با جامعهجامعه
شود، سرانجام بايد منتهي به طبيعت شود، چون اين خصوصيت توان طبيعي انسان بود آن وظائف مياعتباريي كه منشعب از 

 بينيم هيچ زماني نبوده كه نوَهدايت كرد، به شهادت اينكه مي "اجتماَ نوعي "كه از همان آغاز خلقتش او را به تشكيل
ل ئيم اجتماعي كه بشر طبق مقتضاي طبيعتش تشكيخواهيم بگوبشر، داراي چنين اجتماعي نوعي نبوده باشد، البته نمي

داده، همواره سالم هم بوده، نه، ممكن است عواملي آن اجتماَ را از مجراي صحت و سالمت به سوي مجراي فساد مي
كشانده باشد، همانطور كه ممكن است عواملي بدن طبيعي و سالم آدمي را از تماميت طبيعي آن خارج نموده و به نقص در 

 .گرفتارش كند، و يا آن را از صحت طبيعي به در آورده و مبتال به بيماري و آفتش سازد خلقت

پس اجتماَ با تمامي شؤون و جهاتش چه اينكه اجتماعي صالح و فاضل باشد و چه فاسد، باآلخره منتهي به طبيعت 
است كه فاسدش كرده، و  شود، چيزي كه هست آن اجتماعي كه فاسد شده، در مسير زندگيش به عاملي برخوردهمي

 .(نگذاشته به آثار خوب اجتماَ برسد، )به خالف اجتماَ فاضل

، و قبل از اندپس اين يك حقيقت است كه دانشمندان در مباحث اجتماعي خود يا تصريحا و يا بطور كنايه به آن اشاره كرده
ءٍ خَلْقَهُ الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ ":ره كرده و فرمودهترين بيان، به آن اشاترين و واضحهمه آنان كتاب خداي عز و جل با روشن

 «1. »"ثُمَّ هَدي

__________________________________________________ 
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 "وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها "و نيز فرموده:« 1» "الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي، وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي "ه:و نيز فرمود
«9». 

 .و آيات ديگر كه متعرض مساله قدر است

آن آفريده شده، هدايت  پس تمامي موجودات و از آن جمله انسان در وجودش و در زندگيش به سوي آن هدفي كه براي
شده است، و در خلقتش به هر جهاز و ابزاري هم كه در رسيدن به آن هدف به آن جهاز و آالت نيازمند است مجهز گشته و 

اي است كه اعمال حياتي آن منطبق با خلقت و فطرت باشد، و انطباق اش، آن قسم زندگيزندگي با قوام و سعادتمندانه
د و وظائف و تكاليفش در آخر منتهي به طبيعت شود، انتهايي درست و صحيح، و اين همان حقيقتي كامل و تمام داشته باش

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً، فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها، ال تَبْدِيلَ  "فرمايد:است كه آيه زير بدان اشاره نموده و مي
، رو به سوي ديني بياور كه افراط و تفريطي از هيچ جهت ندارد، ديني كه بر طبق آفرينش "الدِّينُ الْقَيِّمُ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذلِكَ

تشريع شده، آفرينشي كه انسان هم يك نوَ از موجودات آن است، انساني كه خلقت او و فطرتش تبديل پذير نيست، دين 
 «0»استوار هم، چنين ديني است 

 433و حقوق اجتماعي افراد و عدالت بين آنان چه اقتضايي دارد؟[ ... ص : فطرت در مورد وظائف ]

 حال ببينيم فطرت در وظائف و حقوق اجتماعي بين افراد چه ميگويد، و چه اقتضايي دارد؟

 :گوييمبا در نظر داشتن اين معنا كه تمامي افراد انسان داراي فطرت بشري هستند، مي



ها بين افراد انسان مساوي باشد، و اجازه ها و دادنيكه بايد حقوق و وظائف يعني گرفتني آنچه فطرت اقتضاء دارد اين است
اي ديگر از حقوق اوليه خود محروم باشد، ليكن مقتضاي اين تساوي دهد يك طائفه از حقوق بيشتري برخوردار و طائفهنمي

مهاي اجتماعي متعلق به تمامي افراد جامعه شود كند، اين نيست كه تمامي مقادر حقوق، كه عدل اجتماعي به آن حكم مي
)و اصال چنين چيزي امكان هم ندارد( چگونه ممكن است مثال يك بچه، در عين كودكيش و يك مرد سفيه نادان در عين 

 دار كار كسي شود كه هم در كمال عقل است، و همناداني خود، عهده

__________________________________________________ 

پروردگارت همان كسي است كه بيافريد و اجزاي آفرينش را متناسب كرد و كسي است كه هر چيزي را تقدير و سپس (1)
 "0سوره اعلي، آيه  "هدايت فرمود.

 "3سوره شمس، آيه  "به نفس سوگند و تناسبي كه در آن قرار داده، آن گاه تقوا و فجورش را به او الهام كرد.(2)

 03 سوره روم، آيه(3)
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ه آيد كاش بر ميدار كار كسي شود كه تنها كسي از عهدهها در آن كار دارد، و يا مثال يك فرد عاجز و ضعيف عهدهتجربه
قوي و مقتدر باشد، حال اين كار مربوط به هر كسي كه مي خواهد باشد، براي اينكه تساوي بين صالح و غير صالح، افساد 

 .كند و هم غير صالح رادو است، هم صالح را تباه مي حال هر

كند اين است كه در اجتماَ، هر صاحب حقي به حق بلكه آنچه عدالت اجتماعي اقتضا دارد و معناي تساوي را تفسير مي
ت سخود برسد، و هر كس به قدر وسعش پيش برود، نه بيش از آن، پس تساوي بين افراد و بين طبقات تنها براي همين ا

كه هر صاحب حقي، به حق خاص خود برسد، بدون اينكه حقي مزاحم حق ديگري شود، و يا به انگيزه دشمني و يا تحكم و 
وَ  "زورگويي يا هر انگيزه ديگر به كلي مهمل و نامعلوم گذاشته شود، و يا صريحا باطل شود، و اين همان است كه جمله:

رده كند، چون جمله نامب، به آن بياني كه گذشت، به آن اشاره مي"مَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْ
 .كندپذيرد، به تساوي حقوق آن دو نيز تصريح ميدر عين اينكه اختالف طبيعي بين زنان و مردان را مي

 434معناي تساوي در مورد حقوق زن و مرد[ ... ص : ]

سوي ديگر مشترك بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودي، يعني در داشتن انديشه و اراده، كه اين دو، خود از 
كند كه زن نيز در آزادي فكر و اراده و در نتيجه در داشتن اختيار، شريك با مرد باشد، همانطور مولد اختيار هستند، اقتضا مي

دي و اجتماعي خود به جز آن مواردي كه ممنوَ است، استقالل دارد، زن نيز كه مرد در تصرف در جميع شؤون حيات فر
بايد استقالل داشته باشد، اسالم هم كه دين فطري است اين استقالل و آزادي را به كاملترين وجه به زن داده، هم چنان 

 .كه در بيانات سابق گذشت

اراده و عمل او كه تا ظهور اسالم گره خورده به اراده آري، زن از بركت اسالم مستقل به نفس و متكي بر خويش گشت، 
مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد، و از تحت واليت و قيمومت مرد در آمد، و به مقامي رسيد كه دنياي قبل از اسالم با 

هيچ صفحه تاريخ همه قدمت خود و در همه ادوارش، چنين مقامي به زن نداده بود، مقامي به زن داد كه در هيچ گوشه از 
جُناحَ  فاَل "فرمايد:اي در حقوق زن همانند اعالميه قرآن كه ميگذشته بشر چنين مقامي براي زن نخواهيد يافت، و اعالميه

 .نخواهيد جست« 1»، "عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

اند از او هم خواسته باشند، در عين اينكه در زنان عواملي هست كه در تهليكن اين به آن معنا نيست كه هر چه از مرد خواس



 .مردان نيز هست، زنان از جهتي ديگر با مردان اختالف دارند

__________________________________________________ 

 903سوره بقره، آيه (1)
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وعي است نه شخصي، به اين معنا كه متوسط از زنان در خصوصيات كمالي، و ابزار گوييم جهت نالبته اين جهت كه مي)
 .(تر از متوسط مردان هستندتكامل بدني عقب

تر اينكه: هر چند ممكن است، يك يا دو نفر زن فوق العاده و همچنين يك يا دو نفر مرد عقب افتاده پيدا شود، سخن ساده
متوسط از نظر دماغ )مغز( و قلب و شريانها و اعصاب و عضالت بدني و وزن، با مردان ولي به شهادت علم فيزيولوژي، زنان 

رد خشن تر، و جسم متر و نرممتوسط الحال تفاوت دارند، يعني ضعيفتر هستند. و همين باعث شده است كه جسم زن لطيف
ز مرد تر و بيشتر ازينت بر زن غالبتر باشد و احساسات لطيف از قبيل دوستي و رقت قلب و ميل به جمال و تر و محكم

تر از زن باشد، پس حيات زن، حياتي احساسي است، هم چنان كه حيات مرد، باشد و در مقابل، نيروي تعقل بر مرد، غالب
 .حياتي تعقلي است

ن از اي و به خاطر همين اختالفي كه در زن و مرد هست، اسالم در وظائف و تكاليف عمومي و اجتماعي كه قوامش با يكي
دو چيز يعني تعقل و احساس است، بين زن و مرد فرق گذاشته، آنچه ارتباطش به تعقل بيشتر از احساس است )از قبيل 

واليت و قضا و جنگ( را مختص به مردان كرد، و آنچه از وظائف كه ارتباطش بيشتر با احساس است تا تعقل مختص به 
تدبير منزل و امثال آن، آن گاه مشقت بيشتر وظائف مرد را از اين راه جبران زنان كرد، مانند پرورش اوالد و تربيت او و 

كرده كه: سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داد، )معناي اين در حقيقت آن است كه نخست سهم ارث هر دو را 
 .(دهدرد به زن مياي كه ممساوي قرار داده باشد، بعدا ثلث سهم زن را به مرد داده باشد، در مقابل نفقه

و به عبارتي ديگر اگر ارث مرد و زن را هيجده تومان فرض كنيم، به هر دو نه تومان داده و سپس سه تومان از آن را )كه 
شود، براي اين كه زن از نصف اين دوازده ثلث سهم زن است( از او گرفته و به مرد بدهيم، سهم مرد دوازده تومان مي

 .بردتومان هم سود مي

شود كه آنچه مال در دنيا هست دو ثلثش از آن مردان است، هم ملكيت و هم عين ر نتيجه، برگشت اين تقسيم به اين ميد
آن، و دو ثلث هم از آن زنان است، كه يك ثلث آن را مالك هستند، و از يك ثلث ديگر كه گفتيم در دست مرد است، سود 

 .برندمي

مردان )نه كل آنان( در امر تدبير قوي ترند، و در نتيجه، بيشتر تدبير دنيا و يا به  پس، از آنچه كه گذشت روشن شد كه غالب
گيري و يا مصرف، از آن زنان است، چون احساس زنان بر عبارت ديگر، توليد به دست مردان است، و بيشتر سودها و بهره

در اين باره خواهيم داد(، اسالم عالوه بر آنچه كه تعقل آنان غلبه دارد، )و ما انشاء اللَّه در ذيل آيات ارث توضيح بيشتري 
 .هايي نسبت به زنان رعايت نموده، كه بيان آن نيز گذشتگذشت تسهيالت و تخفيف
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 436عدم اجراي صحيح قانون به معناي نقص در قانونگذاري نيست[ ... ص : ]

به زن كرده، كار خوبي نبوده است، براي اينكه همين ارفاقها زن را مفت  حال اگر بگويي اين همه ارفاق كه اسالم نسبت
آورد، درست است كه مرد حاجت ضروري به زن دارد، و زن از لوازم حيات بشر است، ولي براي رفع خور و مصرفي بار مي



تد، چون مي ديگر بيفاين حاجت الزم نيست كه زن، يعني نيمي از جمعيت بشر تخدير شود و هزينه زندگيش به گردن ني
آورد، و ديگر حاضر نيست سنگيني اعمال شاقه را تحمل كند، و چنين روشي همانطور كه گفتيم زن را انگل و كسل بار مي

 .خوردآيد، و چنين موجودي به شهادت تجربه، به درد تكامل اجتماعي نميدر نتيجه موجودي پست و خوار بار مي

شي از اين است كه بين مسئله قانونگذاري و اجراي قانون، خلط شده است، وضع قوانيني گوييم: اين اشكال نادر پاسخ مي
اي است، و اجراء آن به روشي درست و صالح و بار آمدن مردم با تربيت شايسته، امري كه اصالحگر حال بشر باشد مسئله

فتار اش )يعني چهارده قرن(، گرسير گذشتهديگر، اسالم قانون صحيح و درستي در اين باره وضع كرده بود، و ليكن در مدت 
د كه اش هم اين شمجريان غير صالح بود، اوليائي صالح و مجاهد نبود تا قوانين اسالم را بطور صحيح اجراي كنند، نتيجه

قف متو احكام اسالم تاثير خود را از دست داد، و تربيت اسالمي )كه در صدر اسالم، مردان و زنان نمونه و الگويي بار آورد(
 .شد، و بلكه به عقب برگشت

اين تجربه قطعي، بهترين شاهد و روشنگر گفتار ما است، كه قانون هر قدر هم صحيح باشد، ما دام كه در اثر تبليغ عملي و 
اه بخشد، و مسلمين غير از زمان كوتتربيت صالح در نفس مستقر نگردد و مردم با آن تربيت خوي نگيرند اثر خود را نمي

خدا )ص( و حكومت علي )َ( از حكومتها و اولياي خود كه دعوي دار واليت و سرپرستي امور آنان بودند، هيچ تربيت رسول 
صالحي كه علم و عمل در آن توأم باشد نديدند اين معاويه است كه بعد از استقرار يافتن بر اريكه خالفت در منبر عراق، 

ن با شما نمي جنگيدم كه نماز بخوانيد يا روزه بگيريد، خودتان ميدانيد، كند كه حاصلش اين است كه ماي ايراد ميخطابه
 .جنگيدم كه بر شما حكومت كنم و به اين هدف رسيدمخواهيد نگيريد، بلكه براي اين با شما ميخواهيد بگيريد و ميمي

ود ند، و بطور قطع اگر نورانيت خو نيز ساير خلفاي بني اميه و بني عباس و ساير زمامداران كه دست كمي از معاويه نداشت
شود، هر چند كه كفار نخواهند، اين دين نبود، و اگر نبود كه اين دين به نور خدايي روشن شده، كه هرگز خاموش نمي

 .ها قبل از اين اسالم از بين رفته بودقرن

گذشته اسالم را نشان دهد كه در آن  اي از ادوارگيرد، بايد دورهمترجم: كسي كه به قوانين اسالم در مورد زنان خرده مي
 دوره تمامي قوانين اسالمي اجرا شده باشد و مردم با خوي 
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 اي در تمامياسالم بار آمده باشند و اين قوانين زنان را تخدير كرده باشد و مهمل و مصرفي بار آورده باشد، و چنين دوره
 .پيش نيامده است چهارده قرن گذشته، براي اسالم

 437آزادي زن در تمدن غرب ... ص : 

هيچ شكي نيست كه پيشگام در آزاد ساختن زن از قيد اسارت و تامين استقالل او، در اراده و عمل اسالم بوده است، و اگر 
برو ليد بدي كرده و با آن رواند )و چه تقاند، از اسالم تقليد كردهها )در دوران اخير( قدمي در اين باره براي زنان برداشتهغربي
پيوسته  هاي يك زنجير به هماند( و علت اينكه نتوانستند بطور كامل تقليد كنند، اين است كه احكام اسالم چون حلقهشده

است )و همچون چشم و خط و خال و ابرو است( و روش اسالم كه در اين سلسله حلقه اي بارز و مؤثري تام التأثير است، 
اند، تنها از صورت ها از خصوص اين روش كردهثر است كه در آن سلسله قرار دارد، و تقليدي كه غربيبراي همين مؤ

 .اند كه معلوم است خال به تنهايي چقدر زشت و بدقواره استزليخاي اسالم نقطه خال را گرفته

اند، و سالها در اين در حقوق قرار دادهها اساس روش خود را بر پايه مساوات همه جانبه زن با مرد و سخن كوتاه اينكه، غربي
 .انداند و در اين باره وضع خلقت زن و تاخر كمالي او را )كه بيان آن بطور اجمال گذشت( در نظر نگرفتهباره كوشش نموده



ي تو رأي عمومي آنان تقريبا اين است كه تاخر زن در كمال و فضيلت، مستند به خلقت او نيست، بلكه مستند به سوء تربي
ها با آن تربيت مربي شده، و از آغاز خلقت دنيا تا كنون، در محدوديت مصنوعي به سر برده است، و گرنه است كه قرن

 .طبيعت و خلقت زن با مرد فرقي ندارد

 ن روزترياند، اجتماَ از قديمايراد و اشكالي كه به اين سخن متوجه است اين است كه همانطور كه خود غربيها اعتراف كرده
شكل گرفتنش بطور اجمال و سربسته حكم به تاخر كمال زن از مرد كرده، و اگر طبيعت زن و مرد يك نوَ بود، قطعا و 

شد، و نيز خلقت اعضاي رئيسه و غير رئيسه زن، در طول تاريخ تغيير قهرا خالف آن حكم هر چند در زماني كوتاه ظاهر مي
 .شدداد، و مانند خلقت مرد، ميوضع مي

ا زن اند تها است كوشيده و نهايت درجه عنايت خود را به كار بردهها است كه با اينكه سالاين سخن روش خود غربيمؤيد 
ازند، اند بين زن و مرد تساوي برقرار سرا از عقب ماندگي نجات بخشيده و تقدم و ارتقاي او را فراهم كنند، تا كنون نتوانسته

 هاي و پيوسته آمارگيري
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دهد كه در اين كشورها در مشاغلي كه اسالم زن را از آن محروم كرده، يعني قضا و واليت و جهان اين نتيجه را ارائه مي
 .انددار اينگونه مشاغل شدهاي كمتر از زنان عهدهجنگ، اكثريت و تقدم براي مردان بوده، و همواره عده

چه  اند،اتي كه در تساوي حقوق زن و مرد كردند، و از تالشهايي كه در اين مسير نمودهها از اين تبليغو اما اينكه غربي
 .نتائجي عايدشان شد در فصلي جداگانه تا آنجا كه برايمان ممكن باشد انشاء اللَّه شرح خواهيم داد

 438بحث علمي ديگر ])در باره زناشويي و منشا طبيعي و فطري آن([ ... ص : 

يكي از اصول اعمال اجتماعي بشر است، و بشر از همان آغاز پيدايش و ازدياد خود، تا به امروز دست از عمل هم خوابي، 
اي در طبيعت داشته باشد تا آغاز و انجامش به اين عمل اجتماعي نكشيده و قبال هم گفته بوديم كه اين اعمال بايد ريشه

 .آن ريشه برگشت كند

ي را با قانون خود نظام بخشد، اساس تقنين خود را بر خلقت دو آلت تناسلي نري و خواهد اين عمل جنسو اسالم وقتي مي
مادگي نهاده است، چون دو جهاز تناسلي متقابل كه در مرد و زن است )و هر دو در كمال دقت ساخته شده و با تمامي بدن 

اطل خلق نشده، و هر متفكري كه در اين بيهوده و عبث در جاي خود قرار نگرفته و به ب (نر و ماده، اتصال و بستگي دارد
باره خوب دقت كند به روشني خواهد ديد كه طبيعت مرد در مجهز شدنش به جهاز نري چيزي به جز جهاز طرف مقابل را 

 .طلبدنمي

و همچنين طبيعت زن در تجهيزش به آالت مادگي چيزي جز جهاز طرف مقابل را نمي جويد، و اين دو جذبه در كشش 
 كند، پس عمل همخوابگي اساسش بر همين حقيقت طبيعيود هدفي به جز توليد مثل و بقاي نوَ بشر دنبال نميطرفيني خ

است، )نه بر بازيچه و لذت گيري و بس، و نه بر اساس مدني بودن انسان( و تمامي احكامي را هم كه اسالم در باره اين 
 .اهد اين عمل به صورت بازي انجام نشودخوزند و ميعمل مقرر كرده و پيرامون اين حقيقت دور مي

و خالصه همه احكام مربوط به حفظ عفت، و چگونگي انجام عمل همخوابي، و اينكه هر زني مختص به شوهر خويش 
است، و نيز احكام طالق، عده، اوالد، ارث، و امثال آن همه براي همين است كه اين دو جهاز در راهي به كار بيفتد كه براي 

 .اند، يعني بقاي نوَ بشرهآن خلق شد
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و اما در قوانين ديگري كه در عصر حاضر در جريان است اساس همخوابي شركت زن و شوهر در مساعي حيات است، و در 
 حقيقت از نظر اين قوانين نكاح، كه معني فارسي آن، همان همخوابي است يك نوَ اشتراك در عيش است و چون دايره

تر از دايره اشتراك در زندگي شهر و همچنين مملكت است، و با در نظر داشتن اينكه اشتراك در زندگي درون خانه تنگ
ا هقوانين اجتماعي و مدني امروز تنها اجتماَ شهر و مملكت را در نظر ميگيرد، و كاري به زندگي مشترك در درون خانه

كه اسالم در باره بستر زناشويي و فروعات آن وضع كرده نيستند، در آن  ندارد، به همين جهت متعرض هيچ يك از احكامي
 .شودقوانين سخني از عفت و اختصاص و امثال آن ديده نمي

و بنائي كه تمدن امروز بر اين اساس چيده شده عالوه بر نتائج نامطلوب و مشكالت و محذورهاي اجتماعي كه به بار آورده 
ه دانيم آن هدفي كخواهد شد با اساس خلقت و فطرت به هيچ وجه سازش ندارد، براي اينكه مي و انشاء اللَّه به زودي بيان

در انسان انگيزه كرد و باعث شد تا انسان طبيعي به طبع خود )و نه سفارش هيچكس(، زندگي خود را اجتماعي و بر اساس 
د، داعي و انگيزه او در تشكيل اجتماَ اين بوده كه تشريك مساعي بنيان نهد، غير آن داعي است كه او را به ازدواج واميدار

تواند اش را در او نهاده، به اموري بسيار نيازمند است كه خود او به تنهايي نميديد آن سعادت زندگي كه طبيعت، بنيهمي
دون هيچ توجهي به همه آن امور را انجام دهد و ناگزير بايد از راه تشكيل اجتماَ و تعاون افراد و طبقات به دست آورد، ب

 .خواهد حال نانوا چه زن باشد و چه مرداينكه اين افراد مرد باشند يا زن، خالصه او نان مي

پس به دست آمدن همه آن حوائج نيازمند به همه مردم است، و عجب اينجا است كه همين طبيعت و فطرت، شوق و 
 .مجموَ آنان، مجموَ حوائج تامين گردداي قرار داده، تا از كار عالقه به هر شغلي را در دل طائفه

اي است كه بين مرد و زن هست، و از طرف آن و اما انگيزه و داعيش بر ازدواج تنها و تنها مساله غريزه جنسي و جذبه
شود، پس كساني كه ازدواج را بر پايه و اساس داشت، هيچ دعوتي به ازدواج نميانگيزه كه وي را به تشكيل اجتماَ وامي

ه جايي اند، ب، به ديگر سوي منحرف شده"توليد مثل "و "تناسل "اند، از مسير اقتضاي طبيعين زندگي بنا كردهتعاو
 .اند كه طبيعت و فطرت هيچ دعوتي نسبت به آن نداردمنحرف شده

ا صوص به خود ربايست مساله ازدواج، هيچ يك از احكام مخو اگر مساله ازدواج بر پايه تعاون و اشتراك در زندگي بود، مي
ها وضع شده است، نداشته باشد. )مثال همه مردان در همه زنان شريك اي كه براي همه شركتها و تعاونيجز احكام عمومي

 و نيز تمامي زنان در 

 393، ص: 9ترجمه الميزان، ج

ها و نسب ماند، ونمي تمامي مردان شريك باشند( و معلوم است كه در اين صورت ديگر در بشر فضيلتي به نام عفت، باقي
ها )كمونيستها( آمد كه شيوعيگرديد، و همان وضعي پيش ميشد، مساله ارث، دچار هرج و مرج ميدودمانها مختلط مي

انسان( مجهز به آن غرائز است )ها پيش آوردند، و نيز در چنين صورتي، تمامي غرائز فطري كه مرد و زن يعني بلشويك
 .ء اللَّه در محلي مناسب توضيح بيشتري در اين باره خواهيم دادباطل مي گردد، و ما انشا

اين بود اجمال گفتار ما در مساله زناشويي، و اما طالق كه خود يكي از مفاخر اين شريعت است، و اين نيز مانند همه 
ناحيه فطرت هيچ احكامش، از فطرت بشر سرچشمه دارد، به اين معنا كه جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته، و از 

دليلي بر منع از طالق نيست، و اما خصوصيات قيودي كه در تشريع طالق رعايت شده، انشاء اللَّه بحث از آنها در تفسير 
 .سوره طالق خواهد آمد

در اينجا همين را بگوئيم و بگذريم كه در فطري بودن اصل طالق همين بس كه ملل متمدن دنيا و كشورهاي بزرگ امروز 



 د از سالها و قرنها ناگزير شدند حكم ممنوعيت آن را لغو نموده و جواز طالق را در قوانين مدني خود بگنجانندنيز بع
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 423[ ... ص : 243(: آيه 2سوره البقرة )]

 اشاره

وْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَ
 (930لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَ )

 423ترجمه آيه ... ص : 

ريد، آن ايشان گفت بميمگر داستان آنان كه هزاران نفر بودند و از بيم مرگ، از ديار خويش بيرون شدند نشنيدي كه خدا به 
 (930كنند )شان كرد كه خدا بر مردم كريم است ولي بيشتر مردم سپاسگزاري نميگاه زنده

 423بيان آيه ... ص : 

 اشاره

 "... أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ "

 و به معناي ديدن است، در اينجا به  است "تري "كه مصدر فعل "رؤيت "كلمه
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معناي ديدن نيامده، بلكه به معناي علم آمده، و علت اينكه از علم تعبير به رؤيت كرده براي اين است كه بفهماند مطلب آن 
 أَ لَمْ تَرَ أَنَّ "فرمايد:است كه ميتوان آگاهي از آن را ديدن خواند اين آيه شريفه، همانند آيات زير قدر روشن است كه مي

زمخشري « 9» "أَ لَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً؟ "فرمايد:و نيز مي« 1» "اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ
د، وقتي كه روانگيزي و تعجب به كار ميگفتبه منزله يك مثال است كه در مقام ش "ا لم تر "در اين باره گفته است كلمه

ذَرَ حَ "كني از اينكه چنين و چنان شد؟ و كلمهمعنايش اين است كه: راستي تعجب نمي "أ لم تر كذا و كذا ":گوئيممي
 است، و معنايش اين است كه: مگر نديدي آن كساني را كه به خاطر ترس از مرگ، "خرجوا "مفعول له براي فعل "الْمَوْتِ

 :از ديار خود خارج شدند؟ و نيز ممكن است كه آن را مفعول مطلق گرفته و بگوئيم

، است يعني از ديار خود بيرون شدند در حالي كه هزاران "خرجوا من ديارهم و هم الوف يحذرون الموت حذرا "تقدير آيه:
 .ترسيدند، ترسيدني كه ناگفتني استنفر بودند، و از مرگ مي

 "... للَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْفَقالَ لَهُمُ ا "

امر در اين آيه شريفه، امر تكويني است و منافاتي ندارد كه مرگ اين گروه از مجراي طبيعي واقع شده باشد، هم چنان كه 
د و خدا ايشان را ميران "اند، و اگر تعبير به امر )بميريد( كرده و نفرموددر روايات هم آمده است كه به مرض طاعون مرده

، براي اين بود كه بهتر بر نفوذ قدرت و غلبه امر الهي داللت كند، چون تعبير به انشاء در امور تكويني از "سپس زنده كرد
 .تعبير به خبر دادن مؤثرتر و مؤكدتر است، هم چنان كه در اوامر تشريعي تعبير به اخبار مؤكدتر است از تعبير به انشاء



 كني مؤكدتر است از گفتن اينكه فالنستور مؤكدي بدهيم، گفتن اين كه فالن كار را ميوقتي بخواهيم به مامور خود د)
شان كرده تا زندگي كنند، و بعد تا حدي داللت دارد بر اينكه خداي تعالي زنده "ثم احياهم "و جمله: "مترجم "كار را بكن.(

اي بوده تا ديگران از آن عبرت ه ساختن، صرفا معجزهاند، براي اينكه اگر اين احياء و زنداز زنده شدن مدتي زندگي كرده
ن است، كرد، چون رسم قرآن در بالغتش هميبگيرند و يا دليلي و يا بياني براي اثبات حقيقتي بوده باشد، بايد آن را ذكر مي

له بعدش هم هم چنان كه در داستان اصحاب كهف ذكر كرد كه بعد از زنده شدن چه كارهايي كردند، عالوه بر اينكه جم
شود كه زنده ، اشعاري بر اين معنا دارد، چون زنده كردن وقتي فضل مي"...إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ  "فرمايد:كه مي

 .شده چند صباح ديگر زنده بماند

__________________________________________________ 

 "12سوره ابراهيم، آيه  "را به حق آفريد؟.مگر نديدي كه خداوند آسمانها و زمين (1)

 [...] "14سوره نوح، آيه  "مگر نديديد كه چگونه خداي تعالي آسمانها را هفت طبقه آفريد؟.(2)
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 ."وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَ "

ن و لك "ن قبال اين كلمه در كالم آمده بود( و بفرمايدضمير بياورد )چو "ناس "توانست به جاي كلمهدر اين جمله مي
را ذكر كرد تا داللت كند بر پائين بودن سطح فكر ايشان عالوه بر اينكه اگر  "ناس "، ولي دوباره كلمه"اكثرهم ال يشكرون

لكه خواسته وده، بشد كه بيشتر همان زنده شدگان، شكرگزار نيستند، با اينكه منظور اين نبآورد معنايش اين ميضمير مي
است بفرمايد: بطور كلي اكثر مردم جهان شاكر نيستند. و اين آيه بدون مناسبت با آيات بعدي خود كه متعرض فريضه قتال 

 .شود كه مردمي بعد از مردن زنده شونداست نيست، چون قتال نيز باعث مي

 423ي نيست بلكه تمثيلي است از قيام و دفاع مردم[ ... ص : گفتار يكي از مفسرين مبني بر اينكه آيه در مقام بيان حكايتي واقع]

اند: كه آيه شريفه مثالي است كه خداي تعالي زده و حال امتي عقب مانده و توسري خور اجانب و يكي از مفسرين هم گفته
آوردن استقالل در زند، كه با قيام و دفاعش از حقوق حياتي خود و به دست زير سلطه و سيطره بيگانگان را مثال مي

 .گذردآورد، و اينك حاصل گفتار آن مفسر از نظر شما ميحكومت خويش را تامين نموده، حياتي نو به دست مي

گويد اگر اين آيه شريفه در مقام نقل داستان قومي از بني اسرائيل و يا غير بني اسرائيل بود، هم چنان كه هر دو او مي
ت نام پيامبر معاصر آن قوم را ببرد، و مثال بفرمايد كه اين قوم از بني اسرائيل بودند، هم احتمال در رواياتي آمده، جا داش

 .شود در چنين مقامي نيستچنان كه روش و مرام قرآن در ساير داستانهايش همين است، پس معلوم مي

علي نبينا و و معاصر حزقيل پيغمبر ) عالوه بر اينكه اگر به راستي و بگفته روايات، چنين قومي در بني اسرائيل وجود داشتند،
مان شود روايات نامبرده از هكرد، و نكرده، پس معلوم ميآله و عليه السالم( بودند بايد تورات داستانهاي حزقيل َ را نقل مي

 روايات معروف اسرائيلي است كه به دست پليد يهود، جعل و به منظور بي اعتبار كردن احاديث صحيح، داخل در روايات
 .شده است

رد، ميشود و يك بار ميدانيم كه مرگ و حيات در دنيا يكي است انسان يك بار زنده مياز اين هم كه بگذريم ما همه مي
عنا داللت بر اين م« 9» "وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ "و آيه:« 1» "ال يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولي "هم چنان كه آيه شريفه:

دارند، پس دو حيات در دنيا معنا ندارد، پس آيه شريفه در مقام مثل زدن است، و مراد از آن، مجسم نمودن وضع قومي است 
ور شده و ذليل و زير دستشان كرده، و سلطه خود را در همه شؤون آنان گسترش داده، هر كه دشمني نيرومند بر آنان حمله



 اين مردم ذليل از استقالل خود كند، وخواهد ميكاري دلش مي

__________________________________________________ 

 "43سوره دخان، آيه  "چشند مگر همان مرگ اول را.مرگ را نمي(1)

 "11مؤمن، آيه  "دو بار ما را زنده كردي.(2)

 393، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .توانستند بكنند، اما از ترس مرگ، از ديار خود بيرون شدندري ميدفاَ ننموده، با اينكه هزاران نفر بودند و هر كا

خداي سبحان به ايشان فرمود: به مرگ ذلت و جهل بميريد كه جهل و خمود و ذلت خود نوعي مرگ است، هم چنان كه 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا يا أَيُّ "آيد، و در كالم مجيدش فرموده:علم و غيرت و زير بار ظلم نرفتن خود نوعي حيات به شمار مي

أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ  "فرمايد:و نيز مي «1. »"اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ
 «9. »"فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها

مانند، تا آنكه خداي ميرند، و هم چنان مرده ميهاي دشمن ميو سخن كوتاه اينكه: اين هزاران نفر به ذلت و در زير چكمه
كند، و همين مردگان تو سري خور، قيام نموده و حقوق از دست سبحان روحيه قيام و دفاَ از خويشتن را به آنان القا مي

شان كرده هر چند به حسب اشخاص، غير آنهايي يابند، و اينها كه خدا زندهخر استقالل ميطلبند، و در آرفته خود را مي
اي مرده بودند و در بار كرده بود، به جز اينكه همه در حقيقت يك امتند، كه در دورههستند كه خدا آنها را دچار مرگ ذلت

تعالي قومي را واحد خوانده، با اينكه اشخاص آن  اي ديگر زنده شدند، و در قرآن كريم مورد ديگري هست كه خدايدوره
كه اولين و آخرين بني اسرائيل را يك قوم دانسته، به « 0» "وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ "مختلف هستند مانند آيه شريفه:

جات داده بود، و نيز مانند آيه فرمايد: كه ما شما را از فرعون نجات داديم، با اينكه اولين ايشان را نآخرين ايشان مي
پر واضح است كه اگر نظريه ما در باره اين آيه درست نباشد ارتباط آيه كه در « 3. »"ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ "شريفه:

 .بود اي از گفتار آن مفسرشود، و اين خالصهمقام مثل زدن است، با آيات بعدش كه در باره قتال است برقرار نمي

 424رد گفتار اين مفسر[ ... ص : ]

كنيد زماني قابل قبول است كه اوال يا بطور كلي معجزات و خوارق عادات را منكر و اين گفتار بطوري كه مالحظه مي
 چون مرده را زنده كردن( و)شويم، و يا بعضي از انحاي آن را 

__________________________________________________ 

خواند كه شما را زنده كند، ايد دعوت خداي را كه شما را به چيزي مياي كساني كه به خدا و رسول ايمان آورده !نها(1)
 "93سوره انفال، آيه  "اجابت كنيد.

اش كرده نوري برايش قرار داديم تا با آن در بين انسانها مشي كند، مثل او مثل آيا كسي كه مرده بود و ما او را زنده(2)
 .هايي قرار دارد كه بيرون شدن از آن برايش مقدور نيستست كه در ظلمتكسي ا

 "199سوره انعام، آيه  "

 "133سوره اعراف، آيه  "ما شما را از خاندان فرعون نجات داديم.(3)

 "43سوره بقره، آيه  "سپس شما را بعد از مردنتان مبعوث كرديم.(4)

 394، ص: 9ترجمه الميزان، ج

ون معجزه آن را اثبات نموديم، عالوه بر اينكه خود قرآن ظهور در اين دارد كه مرده زنده كردن و امثال آن ما در بحث پيرام



را در  تواند ظهور قرآنرا اثبات كرده است، و به فرض اينكه ما نتوانيم معجزه را از راه عقل اثبات كنيم، هيچ مسلماني نمي
 .اثبات آن، انكار نمايد

خواهد اين ادعاي خود را كه قرآن داللت دارد بر اينكه بيش از يك زندگي در دنيا ممكن نيست ريه ميو ثانيا صاحب اين نظ
أَحْيَيْتَنَا  "و« 1» "ال يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولي "اثبات كند، هم چنان كه در مقام اثبات هم برآمده، و به آيات

 .كرده استاستدالل « 9» "اثْنَتَيْنِ

تواند اثبات كند، بلكه تمامي آياتي كه داللت بر احياي مردگان دارد، مانند آيات مربوط به داستانهاي ابراهيم ولي هرگز نمي
و موسي و عيسي و عزير كه داللتش به نحوي است كه قابل انكار نيست، در رد دعوي او كافي است، عالوه بر اينكه حيات 

شود، هم چنان كه اين معنا با كمال خوبي از داستان عزير كه پس از تفاق بيفتد دو حيات نميدنيا اگر در وسطش مرگي ا
شود، چون خود عزير و امثال او معتقد بودند يك بار به دنيا آمدند و يك خبر بود استفاده ميزنده شدن مدتها از مرگ خود بي

ده بود، هيچ داللتي بر مدعايش ندارد و تنها بر نوعي از حيات اي كه به آنها استدالل كرروند، و اما آن دو آيهبار هم مي
اي است كه مرگ در پي ندارد و با نوَ زندگي دنيا فرق خواهد بفرمايد زندگي اهل بهشت يك نوَ زندگيكند، ميداللت مي

 .دارد

عين برد، و پيامبر آن قوم را مياگر اين آيه مربوط به سرگذشت قوم معيني بود، بايد نام آن قوم را م "و ثالثا اينكه گفت:
 كند كالم، درست نيست، براي اينكه وجوه بالغت همه جا يك جور نيست، جايي هست كه بالغت اقتضا مي"كردمي

طوالني شود، و جزئيات واقعه ذكر شود، و جايي ديگر اقتضاي كوتاه گويي و حذف جزئيات را دارد. و نظائر اين آيه در قرآن 
 "هُودٌ شُقُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ وَ هُمْ عَلي ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ "شريفه:هست، مانند آيه 

كنيد نام اين دو قوم را نبرده آنان را كه مالحظه مي« 3» "وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ "و آيه شريفه:« 0»
 .است

__________________________________________________ 

 43سوره دخان، آيه (1)

 11سوره مؤمن، آيه (2)

كردند، شدند و آنان تماشا ميها شكنجه ميدارندگان و اصحاب آن گودالهاي آتش پر از هيزم كه مؤمنين در آن آتش(3)
 "4، آيه سوره بروج "كشته شدند.

ره سو "سنجند.ايم، امتي هستند كه به سوي حق، هدايت نمود و به معيار حق ميو بعضي از آنان را كه ما خلق كرده(4)
 "133اعراف، آيه 

 393، ص: 9ترجمه الميزان، ج

المبيت و  قبيل ليلةو مانند تمامي آياتي كه به اتفاق شيعه و سني در فضائل امير المؤمنين و جايگاه آن جناب از ) :مترجم
 .(غدير خم و خيبر و نذر و صدقه انگشتر و تطهير و امثال آن نازل شده، كه در هيچ يك از آنها نام آن جناب نيامده است

ست، براي شود صحيح نيو رابعا اينكه گفت: اگر آيه را حمل بر تمثيل نكنيم ارتباطش با آيات بعد از نظر معنا درست نمي
دانيم آيات قرآن تكه تكه و به تدريج نازل شده ديگر احتياج نداريم كه با داند كه وقتي همه ميمي اينكه خواننده خوب

هاي نچسب بين آنها ارتباط برقرار كنيم، بله بعضي از آيات قرآن هست كه به يكديگر مربوطند، و زحمت و با چسب
 .ارتباطشان روشن است، كه شان كالم بليغ هم همين است

رساند كه در مقام بيان يك سرگذشت است، و اي كاش از اين مفسر اين شد، كه ظاهر آيه مورد بحث ميپس حق مطلب 



 اي دارد ولي منظور خود گوينده آناي كالمي بگويد كه ظهور در قصه و واقعهپرسيديم اين چه بالغتي است كه گويندهمي
 .اشد كه به عنوان تمثيل در قالب يك قصه ريخته باشد؟معناي ظاهري نباشد، بلكه يك معناي خيالي و خالي از حقيقتي ب

عالوه بر اينكه شيوه و روال قرآن كريم همواره بر اين است كه مثال را طوري بزند تا از غير مثال مشخص باشد، هم چنان 
إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ  "«9» "مَثَلِ الَّذِيمَثَلُهُمْ كَ "«1» "مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا "آورد:بينيم در موارد مثل تعبيرات زير را ميكه مي

 .آورد، تا از قصه مشخص باشدو تعبيرات ديگري نظير اينها، كه در همه آنها كلمه مثل را مي« 0» "الدُّنْيا

 426بحث روايتي ])در باره شان نزول آيه شريفه([ ... ص : 

هاي د: خداي تعالي قومي را كه از ترس طاعون از خانهدر احتجاج از امام صادق َ روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمو
خود و از وطن مانوس خود بيرون شدند، و فرار كردند همه آنها را كه عددي بي شمار داشتند بميراند، مدتي طوالني از اين 

 ليماجرا گذشت، حتي استخوانشان پوسيد، و بند بند استخوانها از هم جدا شد، و خاك شدند، آن گاه خداي تعا
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 4سوره جمعه، آيه (1)

 13سوره بقره، آيه (2)

 93سوره يونس، آيه (3)

 393، ص: 9ترجمه الميزان، ج

خواست خلق خويش را زنده ببيند دعا كرد، و پيامبري را به نام حزقيل مبعوث كرد و آن جناب در وقتي كه خدا هم مي
تالشي شده آنان جمع شده جانها به بدنها برگشت، و برخاستند به همان هياتي كه مرده بودند، يعني حتي يك نفر بدنهاي م

 «1»از ايشان كم نشده بود، پس از آن مدتي طوالني زندگي كردند. 

ود كه اره همين قوم باند و در آخر روايتشان آمده كه در بتري روايت كردهمؤلف: اين معنا را كليني و عياشي به نحو گسترده
 «9»نازل شد.  "أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ... "آيه شريفه:

__________________________________________________ 

 [...] 33ص  9احتجاج، ج (1)

 103ص  1و تفسير عياشي، ج  903، ص 3كافي، ج (2)

 393، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 428[ ... ص : 212تا  244(: آيات 2ره البقرة )سو]

 اشاره

( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَ اللَّهُ 933وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
تِلْ ا( أَ لَمْ تَرَ إِلَي الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُق934لَيْهِ تُرْجَعُونَ )يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِ

 دِيارِنا وَ ما لَنا أَالَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْفِي سَبِيلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَالَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَ 
لَكُمْ طالُوتَ  ( وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَث933َأَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إاِلَّ قَلِيالً مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ )

قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ  مَلِكاً قالُوا أَنَّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ



( وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ 933مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ
تُمْ مُؤْمِنِينَ كُمْ إِنْ كُنْفِي ذلِكَ لَآيَةً لَ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسي وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ إِنَّ

(248) 

رَفَ مْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إاِلَّ مَنِ اغْتَفَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ لَ
ذِينَ هِ قالَ الَّ قَلِيالً مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا ال طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِغُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِالَّ

( وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ 932للَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ )يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ ا
 ( فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّه943ُقالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ )

نَ ضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعالَمِيالْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْ
 (949مُرْسَلِينَ )( تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ ال941ْ)
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 424ترجمه آيات ... ص : 

 .(933در راه خدا كارزار كنيد و بدانيد كه خدا شنوا و دانا است )

آورد و فراواني كيست كه خدا را وامي نيكو دهد و خدا وام او را به دو برابرهاي بسيار افزون كند خدا است كه تنگي مي
 .(934يابيد )سوي او بازگشت مي دهد و بهنعمت مي

مگر داستان آن بزرگان بني اسرائيل را نشنيدي كه پس از موسي به پيامبر خود گفتند: پادشاهي براي ما نصب كن تا در راه 
دان نبينيد كه اگر كارزار بر شما واجب شود شانه خالي كنيد؟ گفتند: ما كه از ديار و فرزخدا كارزار كنيم و او گفت: از خود مي

كنيم؟ ولي همين كه كارزار بر آنان مقرر شد به جز اندكي روي برتافتند و خدا به ايم براي چه كارزار نميخويش دور شده
 .(933كار ستمگران دانا است )

پيغمبرشان به آنان گفت: خدا طالوت را به پادشاهي شما نصب كرد گفتند: از كجا وي را بر ما سلطنت باشد كه ما به شاهي 
او سزاوارتريم چون او مال فراواني ندارد گفت: خدا او را از شما سزاوارتر ديده، چون دانشي بيشتر و تني نيرومندتر دارد،  از

 .(933دهد كه خدا وسعت بخش و دانا است )خدا ملك خويش را به هر كه بخواهد مي

ان گردد تا آرامشي از پروردگارتشما بر مي و نيز به ايشان گفت نشانه پادشاهي وي اين است كه صندوق معروف دوباره به
كنند كه در اين اي از آنچه خدا به خاندان موسي و هارون داده بود در آن است فرشتگان آن را حمل ميباشد و باقي مانده

 .(933نشانه براي شما عبرتي هست اگر ايمان داشته باشيد )

ا با نهري امتحان كند، هر كه از آن بنوشد از من نيست و هر كس و همين كه طالوت سپاهيان را بيرون برد گفت خدا شما ر
از آن ننوشد از من است مگر آن كس كه با مشت خود كفي بردارد و لبي تر كند و از آن همه لشگر به جز اندكي، همه 

يست اهيان وي ننوشيدند و همين كه او با كساني كه ايمان داشتند از شهر بگذشت گفتند امروزه ما را طاقت جالوت و سپ
 :روند گفتندآنها كه يقين داشتند به پيشگاه پروردگار خويش مي

  .(932اند و خدا پشتيبان صابران است )چه بسيار شده كه گروهي اندك به خواست خدا بر گروهي بسيار غلبه كرده
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صبري به ما ده و قدمهايمان را استوار ساز و بر گروه كافران و چون با جالوت و سپاهيانش روبرو شدند گفتند: پروردگارا 
 .(943پيروزمان كن )



 خواست به اوپس به خواست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدايش پادشاهي و فرزانگي بداد و آنچه مي
 .(941اهل جهان صاحب كرم است )شد ولي خدا با كرد زمين تباه ميبياموخت اگر بعض مردم را به بعضي ديگر دفع نمي

 (949خوانيم و همانا تو از پيامبراني )هاي خدا است كه ما به حق بر تو مياين آيت

 431بيان آيات ... ص : 

 431بيان اتصال و ارتباط آيات مذكوره و آهنگ كلي آنها[ ... ص : ]

مساله قتال و مساله ترغيب در قرض الحسنه و نيز خورد، و ارتباطي كه ميان اتصال روشني كه در بين اين آيات به چشم مي
فهماند كه اين آيات يك ارتباطي كه ميان اين دو مساله با سرگذشت طالوت و داود و جالوت هست، اين نكته را به ما مي

يني د باره نازل شده و منظور از آن، بيان دخالتي است كه قتال در شؤون حيات و پديد آوردن روحيه پيشرفت امت در حيات
 .رساندو دنيائيش دارد، و اهل قتال را به سعادت حقيقيشان مي

كند به اينكه در تجهيز يكديگر و فراهم آري، خداي سبحان در اين آيات فريضه جهاد را بيان نموده و مردم را دعوت مي
فاق در راه خدا است، عالوه بر نمودن نفرات و تجهيزات، انفاق كنند. و اگر اين انفاق را قرض دادن به خدا خوانده، چون ان

 فهماند انفاق كنندگان نزديك به خدا هستند بطورياينكه اين تعبير هم تعبيري است سليس، و هم مشعر به قرب خدا، مي
 .كه با او دادوستد دارند

 ن هستند عبرتكند، تا مؤمنين كه مامور به قتال با دشمنان ديآن گاه داستان طالوت و جالوت و داوود را خاطر نشان مي
بگيرند و بدانند كه حكومت و غلبه همواره از آن ايمان و تقوا است، هر چند كه دارندگان آن كم باشند، و خواري و نابودي از 
آن نفاق و فسق است، هر چند كه صاحبانش بسيار باشند، براي اينكه بني اسرائيل كه اين داستان مربوط به ايشان است ما 

و كسالت و سستي خزيده بودند مردمي ذليل و تو سري خور بودند، همين كه قيام كرده و در راه خدا دام كه در كنج خمود 
كارزار نمودند، كلمه حق را پشتيبان خود قرار دادند، هر چند كه افراد صادق ايشان در اين دعوي اندك بودند، و اكثرشان 

لوت را باز نمودند، و سوم اينكه، از آن نهري كه مامور وقتي جنگ حتمي شد فرار كردند، و دوم اينكه سر اعتراض بر طا
شان شويم ولي مع ذلك خدا ياريبودند ننوشند، نوشيدند، و چهارم اينكه، به طالوت گفتند ما حريف جالوت و لشگر او نمي

 كرد، و بر دشمن پيروزيشان داد، و دشمن را به اذن خدا فراري كردند، و داوود،
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جالوت را به قتل رساند، و ملك و سلطنت در بني اسرائيل مستقر گرديد، و حيات از دست رفته آنان دو باره به ايشان 
ها جز به خاطر آن كالمي كه ايمان و تقوا به بازگشت، و بار ديگر سيادت و قوت خود را باز يافتند، و همه اين موفقيت

بِّتْ أَقْدامَنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَ "ود كه وقتي با جالوت و لشگرش برخوردند گفتند:زبانشان انداخت نبود، و آن كالم اين ب
د آيند آن را نصب العين خو، اين ماجرا عبرتي است كه اگر همه مؤمنيني كه در هر عصر مي"وَ انْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ

 .پيش بگيرند، بر دشمنان خود غلبه خواهند كرد، البته ما دام كه مؤمن باشند قرار داده و راه گذشتگان صالح را

 433و اشاره به معناي قرض دادن به خدا[ ... ص :  "في سبيل اللَّه "وجه مقيد ساختن قتال و جهاد به قيد]

فريضه را در اين آيه و ساير موارد از كالمش بينيم كه اين كند، و مياين آيه جهاد را واجب مي "وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
كرده و اين براي آن است كه به گمان كسي در نيايد و كسي خيال نكند كه اين وظيفه ديني  "سبيل اللَّه "مقيد به قيد



ور طمهم، صرفا براي اين تشريع شده كه امتي بر ساير مردم تسلط پيدا كرده، و اراضي آنان را ضميمه اراضي خود كند، همان
 "اند، و حال آنكه چنين نيست و قيدشناسان و چه غير ايشان( همين طور خيال كردهكه نويسندگان تمدن اسالم )چه جامعه

فهماند كه منظور از تشريع جهاد در اسالم، براي اين است كه دين الهي كه مايه صالح دنيا و آخرت مي "فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 .مردم است، در عالم سلطه يابد

 ."وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "

ر اي ددهد از اينكه در اين سير خود، قدمي بر خالف دستور خدا و رسول او بردارند و كلمهاين جمله، به مؤمنين هشدار مي
در  آن زمان كه بگويند، و حتي نفاقي در دل مرتكب شوند، آن طور كه بني اسرائيل كردند، (مخالفت با آنها )خدا و رسول او

 بِجالُوتَ وَ ال طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ "تواند بر ما سلطنت كند و يا گفتند:باره طالوت به پيامبرشان اعتراض كردند، كه او چگونه مي
و هنگامي كه جنگ بر آنان واجب شد، سستي به خرج دادند، و پشت به جنگ كردند، و آن زمان كه واجب شد « 1» "جُنُودِهِ
 .نهر آب ننوشند، مخالفت نموده، و فرمان طالوت را اطاعت نكردندتا از 

اي معروف است، خداي تعالي هزينه "قرض "معناي كلمه "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً "
 خواهد، و اين به خاطر همان است كه گفتيم ميكنند، قرض گرفتن خودش ناميدهرا كه مؤمنين در راه او خرج مي

__________________________________________________ 

 .ما امروز طاقت رويارويي با جالوت و لشگرش را نداريم(1)
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و بوده، و نيز براي اين است كه مؤمنين را بر اين كار تشويق كند، و هم براي اين است كه انفاقهاي نامبرده براي خاطر ا
 .گرداندخداي سبحان به زودي عوض آن را چند برابر به صاحبانش بر مي

 :، به سياق خطاب، استفهامي برگردانيد، و فرمود"جهاد كنيد "فرمود:خداي تعالي سياق خطاب را كه قبال امر بود و مي

در راه خدا  "ن مطلب را نيز به صورت امر بفرمايد، مانند جملهكيست از شما كه چنين و چنان كند؟، با اينكه ممكن بود همي
، و اين تغيير به خاطر نشان دادن ذهن مخاطب است، چون سياق امر خالي از كسب تكليف "جهاد كنيد و به او قرض بدهيد

كند، و مي حتنيست، ولي سياق استفهام دعوت و تشويق است، در نتيجه ذهن شنونده تا حدي از تحمل سنگيني امر استرا
 .يابدنشاط مي

به معناي گرفتن چيزي و كشيدن آن به طرف خويش است، در  "قبض "كلمه "وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "
 -كه به معناي دادن و از خود دور كردن است، و اين كلمه كه در اصل از ماده )باء "بصط "و همچنين "بسط "مقابل كلمه

ط( است، و طبق يك قاعده صرفي )سين( آن به خاطر اينكه پهلوي حرف )ط( كه به اصطالح از حروف )اطباق و  -ينس
 .تقسيم( است قرار گرفته مبدل به )صاد( شده است

و اينكه از صفات خداي تعالي سه صفت )قبض و بسط و مرجعيت( او را آورده، براي اين توجه كه اشعار كند آنچه در راه خدا 
شود، و بعيد نيست كه چند برابر شود، براي اينكه گيرنده آن خدا است و خدا هر چه را بخواهد دهند باطل نميه او ميب

 .گيريدگرديد و آن زياد شده را پس ميكند، و شما به سوي او بر ميكند و هر چه را بخواهد زياد ميناقص مي

 "... ائِيلَأَ لَمْ تَرَ إِلَي الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْر "

ال اند و اگر چنين جمعيتي را ماند به معناي جماعتي از مردم است كه بر يك نظريه اتفاق كردهبطوري كه گفته "مال "كلمه
 .كندناميدند براي اين است كه عظمت و ابهتشان چشم بيننده را پر مي

م، و ين كن تا در تحت فرمانش در راه خدا بجنگيو چنين جمعيتي از بني اسرائيل به پيامبر خود گفتند: پادشاهي براي ما مع



آيد كه پادشاهي كه تا آن روز بر آنان تسلط داشته همان جالوت بوده، كه در آنان به روشي رفتار كرده بود كه از سياق بر مي
ه ل فرعون بود، كهمه شؤون حياتي و استقالل و خانه و فرزند را از دست داده بودند و اين گرفتاري بعد از نجاتشان از شر آ

 كردند و خدا موسي َ را بر آنان مبعوث كرد، و بر آنان واليت وشان ميشكنجه
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دند، ها بود كه گرفتار ديو جالوت شسرپرستي داد، بعد از موسي واليت ايشان را به اوصياي موسي وا گذاشت، بعد از اين دوره
دت يافت و فشار از طرف دستگاه جالوت بر ايشان زياد شد، قواي باطنشان كه رو به خمود و وقتي ظلم جالوت به ايشان ش

گذاشته بود، بيدار شد، و تعصب تو سري خورده و ضعيفشان زنده گشت، در اينجا بود كه بزرگان قوم از پيامبرشان درخواست 
را برطرف نموده و قوايشان را تمركز دهند، و در كنند پادشاهي برايشان برگزيند تا به وسيله او اختالفات داخلي خود مي

يامبر بني اسرائيل از پ "قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا "تحت فرمان آن پادشاه، در راه خدا كارزار كنند.
راه خدا كارزار كنند، و چون پيغمبرشان  كردند كه پادشاهي برايشان معين كند، تا در تحت لواي او درخود درخواست مي

داد، و در اين آيه از در تعظيم، نام خدا را چنين اختياري نداشت، لذا كارزار كردن و تعيين فرمانده را به خداي تعالي ارجاَ مي
كنيد؟ از  فرمانيشنبرده، و تنها در پاسخشان از ايشان پرسيد، آيا اگر چنين فرماندهي معين شود احتمال آن را مي دهيد كه نا

اين پاسخ پيدا است كه آن جناب به وحي خدا، اين نافرماني را از ظاهر حال آن خبردار شده، و به همين جهت خداي تعالي 
تر از آن دانسته كه نامش را ببرد، تنها اشاره كرده كه امر اين درخواست مربوط به خدا و راجع به اوست، چون كتابتي را منزه

 .آمده به معناي واجب شدن است و تنها كار خداي تعالي است كه در اين پاسخ

گفتيم مخالفت و پشت كردن به جنگ از ظاهر حال آنان محتمل بود، ولي همين امر ظاهر را به صورت استفهام بيان كرد، 
 وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ "د:تا مردم اين ظاهر حال را انكار نموده، در نتيجه تا حجت بر آنان تمام شود، و همين پاسخ را داده گفتن

 .()چه جهت دارد كه ما در راه خدا قتال نكنيم؟ "فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟

 "... قالُوا: وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا "

ند و چون بيرون شدن از وطن در اين پاسخ مساله بيرون شدن جبري از خانه و شهر را علت جنگيدن و كنايه از آن كرد
شود، لذا بيرون شدن را هم به وطن نسبت مالوف مستلزم دور شدن از زن و فرزند و سبب محروميت از همه اين نعمتها مي

 :دادند، و هم به فرزندان و گفتند

 .ايمبا اينكه از وطن و فرزند خود بيرون شده

ر اول آن است، د "فاء "اين آيه به شهادت اينكه حرف "ا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَفَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْ "
، واقع شده، و "وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ "و جواب قوم كه گفتند: "هَلْ عَسَيْتُمْ ... ":فرَ و نتيجه گفتار پيامبر آن قوم، كه پرسيد

 هَلْ عَسَيْتُمْ  "، داللت دارد بر اينكه پرسش پيامبرشان كه پرسيد:"عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَ اللَّهُ "جمله:
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 إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا

كه صاحب فرمانده شدند از  شود خداي تعالي به او خبر داده كه اينها فرداناشي از وحي خداي سبحان بوده و معلوم مي "...
 .او اطاعت نخواهند كرد، و قرار خواهند نمود و گرنه معنا ندارد ابتدا چنين سؤالي را پيش بكشد

 434معيار غلط بني اسرائيل براي حاكم كه موجب اعتراض آنها به فرماندهي طالوت شد[ ... ص : ]



لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا: أَنَّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ  وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ "
اين آيه شريفه پاسخ پيامبر ايشان است و اگر وي تعيين فرماندهي را به خداي تعالي نسبت داده، خواسته  "سَعَةً مِنَ الْمالِ؟

را متوجه اشتباهشان كند، كه تعيين فرماندهي را به پيامبرشان نسبت دادند، و گفتند: تو يك پادشاه است بني اسرائيل 
 .فرمانده براي ما معين كن، و نگفتند: از خدا در خواست كن فرماندهي براي ما معين كند، و قتال را بر ما واجب سازد

كه او طالوت است باعث شد كه از دو جهت اعتراض كنند، كه  و به هر حال اينكه آن جناب نام آن فرمانده را برد و فهماند
اين دو جهت به نظر آنان با سلطنت طالوت منافات داشته، و خداي تعالي يكي از آن دو جهت را از ايشان حكايت كرده كه 

 لوم است كه اين اعتراض كه به پيامبرشان كردند و درو مع "أَنَّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ...؟ "گفتند:
آن هيچ دليلي بر اينكه طالوت، شايستگي سلطنت ندارد و خود آنان سزاوارترند، نياوردند، گفتاري بوده كه احتياج به استدالل 

يت و دو دو ب تواند باشد كه بيت نبوت و بيت سلطنتنداشته يعني دليلش امر روشني بوده و آن امر روشن جز اين نمي
اند و طالوت از هيچ يك از اين دو بيت دو كردهدودمان بوده در بني اسرائيل كه اهل آن دودمان همواره به آن فخر مي

خاندان نبود و به عبارتي ديگر طالوت نه از خاندان سلطنت بود، و نه از خاندان نبوت، و به همين جهت گفتند: او كجا و 
ر به سلطنت هستيم تا او، چون هم از دودمان نبوتيم و هم از دودمان سلطنت، و خدايي كه ما سلطنت كجا؟ خود ما سزاوارت

 .شود آن را به ديگري انتقال دهدرا شايسته چنين افتخاري دانسته، چگونه راضي مي

ه يهود معتقد ت كو اين گفتار يك ريشه اعتقادي داشته و گرنه ظاهرا اعتراضي بسيار بيجا است(، و ريشه اين گفتار اين اس)
نيست، و اين سه از خدا محال است كه قرآن از ايشان حكايت كرده، كه  "تغييري "و "نسخ "،"بداء "بودند كه در كار خدا

إِنَّ اللَّهَ  "و پيامبرشان در پاسخ فرموده: "دست خدا بسته است، دستشان بسته باد -يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ "گفتند:
 .پس اين يكي از دو جهت اعتراض بني اسرائيل بود "خدا او را بر شما ترجيح داده -اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ

 "وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ "جهت ديگري كه آن نيز به نظر ايشان منافات با سلطنت طالوت داشته همان است كه در جمله:
 ني اسرائيلآمده، چون طالوت مردي فقير بوده و به نظر ب
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عني ي "وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ... "سلطان بايد مردي توانگر باشد، پيامبر آنان به اين هم جواب داده به اينكه:
 .خواهد، كه طالوت هر دو را بيش از شما داردخواهد، بلكه نيروي فكري و جسمي ميسلطنت پول نمي

 431علم به مصالح و قدرت بر اجراي آن، لوازم و شرائط زمامدار است نه شرافت دودمان و ثروتمندي[ ... ص : ]

خاب به معناي اختيار و انت "و استصفاء "و "اصطفا "كلمه "قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ "
 :است، اصل آن ماده

به معناي سعة و قدرت است، و اين  "بسطه "واو( است كه به معناي چكيده و خالص از هر چيز است، و كلمه -فاء -صاد)
 .كالم، جواب به هر دو اعتراض بني اسرائيل است

اما اعتراضشان به اينكه خودشان سزاوارتر به ملك و سلطنت هستند چون داراي شرافت دودمانند، جوابش اين است كه 
د كند ما فوق شرافت ساير افراتي خداي تعالي طالوت را براي سلطنت انتخاب كند قهرا او و دودمان او شرافتي پيدا ميوق

 .بني اسرائيل و ساير دودمانهاي آن، چون فضيلت همواره تابع تفضيل خداي تعالي است، هر كه را او برتر بداند، برتر است

شدن پول است جوابش را داد به اينكه سلطنت الهيه براي همين است كه ديگر و اما اعتراض دوم آنها كه مالك پادشاه 
هاي اي از مردم، تنها و تنها براي اين است كه ارادهداري مالك برتري قرار نگيرد، سلطنت و استقرار حكومت در جامعهپول



متمركز شود، يعني همه تابع اراده  رفت، در استقرار حكومت همه يك جامتفرق مردم كه با نداشتن حكومت همه به هدر مي
ها و اختيارات به يك زمام وصل شده، و سرنخ همه اختيارات به دست يك نفر بيفتد و در مسلمانان گردد، و تمامي زمام

نتيجه هر فرد از افراد جامعه به راه كمالي كه خود اليق آن است بيفتد و در اين راه تكامل احدي مزاحم فردي ديگر نشود و 
فردي بدون داشتن حق )و فقط به خاطر داشتن ثروت يا قدرت( جلو نيفتد، و فردي ديگر فقط به خاطر نداشتن ثروت  هيچ

 .عقب نماند

و سخن كوتاه اينكه: غرض از تشكيل ملك و حكومت اين است كه صاحب حكومت امور جامعه را طوري تدبير كند كه هر 
و كسي و چيزي مانع پيشرفتش نگردد، و براي چنين حكومت چيزي كه  فردي از افراد جامعه به كمال اليق خود برسد،

الزم است داشتن دو سرمايه است، يكي علم به تمامي مصالح حيات جامعه و مفاسد آن، و دوم داشتن قدرت جسمي بر 
 ."لْجِسْمِوَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ ا "داند، و اين دو در طالوت هست:اجراي آنچه كه صالح جامعه مي

و اما مساله پول داري، اگر كسي آن را هم دخيل در اين مساله بداند، و از اركان اين كار بشمارد، از جهل و بي خبري 
  .است
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، و "هُ مَنْ يَشاءُوَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَ ":گويدپيامبر اسرائيلي سپس هر دو پاسخ را يك جا و به صورت يك دليل در آورده و مي
خالصه آن اين است كه ملك تنها از آن خدا است و احدي را در آن نصيبي نيست، مگر آن مقداري كه خدا به هر كسي 
داده باشد، و در آن هم با اينكه تمليكش كرده باز خود او مالك است، هم چنان كه از اضافه در )ملكه( اين معنا به خوبي 

كند، داستان از اين قرار باشد پس خداي تعالي در ملكش هر جور بخواهد و اراده كند تصرف مي شود، خوب وقتياستفاده مي
رسد كه از علت تصرف خدا پرسش كند، براي اينكه تنها و احدي قادر نيست بگويد چرا و به چه جهت؟ )يعني كسي را نمي

بزار كار او بپرسد، براي اينكه خداي تعالي خداي تعالي سبب مطلق است، و نيز كسي قادر نيست كه از متمم عليت و ا
خودش به تنهايي سبب تام است، او نيازي به متمم ندارد( پس ديگر جاي اين سؤال نيست كه چرا ملك و سلطنت را از 

دودماني به دودمان ديگر منتقل كرد؟ و يا چرا آن را به كسي داد كه اسباب ظاهري و ابزار آن كه همان ثروت و نفرات باشد 
 .ندارد؟

 436افعال خداي سبحان حكيمانه و داراي مصلحت است و در عين حال باري تعالي محكوم و مقهور مصالح نيست ... ص : 

در  گيرد، اال اينكهو افاضه الهيه هر چند كه گفتيم به هر جور كه او بخواهد و به هر كس كه اراده كند صورت مي "ايتاء "و
ي گوئيم خداگيرد، چون مقصود ما از اينكه ميدون حكمت و رعايت مصالح صورت نميعين حال بطور بيهوده و گزاف و ب

دهد و از اين قبيل مطالب اين نيست كه خدا در كارهايش كند و ملك را به هر كس كه بخواهد ميتعالي هر چه بخواهد مي
ق ه تاريكي بيندازد، اگر تصادفا مطابكند نظير تيري است كه بكند، و يا خدا كاري را كه ميجانب مصلحت را رعايت نمي

، آيد براي اينكه ملك، ملك او استشود و محذوري هم پيش نميمصلحت صورت بگيرد كه گرفته، و اگر نگيرد جزافي مي
كند )وقتي جزاف از خدا كند، نه منظور ما اين نيست زيرا كه اين را ادله ديني و براهين عقلي باطل ميهر چه بخواهد مي

اين  دهد( وكند، زيرا در يك يك احكام احتمال جزاف مياشد، ديگر عقل ما را ملزم به انجام تكاليف ديني او نميصحيح ب
 .داند و هم براهين عقليمعنا را هم ظواهر ديني باطل مي

ر هم، بلكه مقصود ما اين است كه خداي سبحان از آنجا كه هر خلق و امري به او بازگشت دارد قهرا مصالح و جهات خي
دهد معنايش اين نيست گوئيم خدا هر كاري را طبق مصلحت انجام ميمانند ساير موجودات مخلوق او هستند پس اگر مي



كه در كارهاي خود مقهور مصلحت و محكوم به حكم آن است، بر خالف ما كه در كارهايمان محكوم به آنيم، پس وقتي 
كند( قهرا فعل او داراي مصلحت است، و صالح جز خوب و جميل نميآفريند )و كند يا خلقي ميخداي سبحان كاري مي

  .بندگانش در آن رعايت شده، و در عين حال محكوم و مقهور مصلحت هم نيست
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ةً فِي اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَ إِنَّ اللَّهَ "با تعليل "وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ "شود كه اجتماَ تعليلاز اينجا معلوم مي
، درست است، و منافاتي بين اين دو تعليل نيست، براي اينكه اولي مطلب را به مصالح و اسباب تعليل "الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ

د، خدايي كنل ميفرمايد طالوت علم و نيروي بدني بيشتري دارد، و دومي مطلب را با اطالق مالكيت خدا تعليكند، و ميمي
ند، و كخواهد ميكند، و اگر اينكه گفتيم منافاتي نيست بين اطالق ملك خدا و اينكه هر چه ميكه هر كاري بخواهد مي

خواند تا چه ها است درست نباشد، اصال اين دو جمله از آيه با هم نميبين اينكه كارهايش همه از روي مصالح و حكمت
 .ؤيد ديگري باشدرسد به اينكه يكي متمم و م

داللت  "عواس "دهد، براي اينكه كلمه، به بهترين وجهي توضيح مي"وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ "فرمايد:و اين معنا را ذيل آيه كه مي
ه: فعل او كند بر اينكداللت مي "عليم "كند بر اينكه خداي تعالي از هيچ فعلي و ايتايي )دادني( ممنوَ نيست، و كلمهمي

كند بدون اينكه چيزي خواهد ميزند، پس خداي سبحان هر چه مياست كه از روي علم ثابت و غير قابل خطا سر ميفعلي 
 .كند مگر آنكه آن كار، داراي مصلحت واقعي باشدمانعش شود، و كاري نمي

ن نيز از مشتقات آكه كلمه سعه  "وسعت "كه يكي از اسامي خداي تعالي است و ماده "واسع "ماند معناي كلمهباقي مي
ه گنجاند، مانند سعه ظرف كاست، در اصل به معناي حالتي در جسم است كه با داشتن آن حالت اشيايي ديگر را در خود مي

دهد، و سعه صندوق به معناي گنجايش آن است نسبت به هر چه بيشتر باشد آب بيشتر يا طعام بيشتر را در خود جاي مي
دهد، و ليكن به عنوان استعاره در غني نيز استعمال ه خانه كه افراد بيشتري را در خود جاي ميگذارند، و سعآنچه در آن مي

شود اما نه هر غنائي و از هر جهتي، بلكه غني از اين جهت كه گنجايش بذل و بخشش را دارد، كانه مال وسيع، آن مالي مي
ند و به همين معنا كلمه نامبرده در مورد خداي سبحان نيز توانند از آن خرج كناست كه ظرفيتي دارد كه هر چه بخواهند مي

گوئيم خدا واسع است معنايش اين است كه او غني است كه هر چه بخواهد بذل كند، ناتوانش شود، وقتي مياستعمال مي
 .تواند بذل كندسازد، بلكه هر قدر بخواهد مينمي

و اين  به معناي صندوق است، "تابوت "كلمه "أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْوَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ  "
است، و توب به معناي رجوَ است، )و به همين جهت برگشتن از راه  "توب "اند صيغه فعلوت از مادهكلمه بطوري كه گفته

اند براي اين است كه صاحبش همواره و پي در پي به ا تابوت گفتهاند( و اگر صندوق رشيطان به سوي خدا را توبه گفته
 .كندرود و به آن رجوَ ميسراغ او مي
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 438[ ... ص : -آرامش رواني در سايه ايمان -گفتاري در معناي سكينت ]

و  شوداز ماده سكون است كه خالف حركت است، و اين كلمه در مورد سكون و آرامش قلب استعمال مي "سكينة "كلمه
معنايش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطني در تصميم و اراده است، هم چنان كه حال انسان حكيم اين چنين است، 

كند، و خداي سبحان اين حالت را از كند با عزم ميهر كاري مي البته منظور ما از حكيم دارنده حكمت اخالقي است( كه)



 .خواص ايمان كامل قرار داده و آن را از مواهب بزرگ خوانده است

كند ناشي از تعقل قبلي است، يعني قبل از انجام هر كاري در عقل توضيح اينكه آدمي به غريزه فطريش كارهايي كه مي
چيند كه وقتي عمل را انجام دهد مشتمل بر مصالح او باشد، و در سعادتش تاثير ي ميچيند، و طورخود مقدمات آن را مي

خوبي بگذارد، و سعادت اجتماعي او را به قدر خودش تامين كند، آن گاه بعد از رديف كردن مقدمات در فكر و عقل عمل را 
 .نمايدچه نبايد بكند، رعايت ميدهد، و در انجامش آنچه بايد بكند و آناش را كشيده انجام ميطوري كه نقشه

طلبد، خواهد و نميو اين عمل فكري وقتي بر طبق اسلوب فطرت آدمي صورت بگيرد، و با در نظر داشتن اينكه انسان نمي
 شود كه منتهي بهمگر چيزي را كه نفع حقيقي در سعادتش داشته باشد، قهرا اين عمل فكري طبق جرياني جاري مي

چيند كه در هنگام انجام عمل بدون هيچ ش باشد، و خالصه قبل از هر عمل نقشه آن را طوري ميسكونت و آرامش خاطر
 .اضطراب و تزلزلي آن را انجام دهد

اين وضع انساني است داراي حكمت به معناي اخالقيش، و اما انساني كه در زندگي خود در ماديات فرو رفته و تابع هوي و 
شود، چون نافع واقعي و خيالي در دلش هاي فكريش دچار اشتباه مياره در مقدمه چينيهوس خود باشد، چنين انساني همو

تواند آن دو را از هم جدا كند، مسائل خيالي با آن زرق و برقي كه در خياالت هست در مسائل فكري و مختلط شده نمي
گردد، بطوري ث تردد و اضطرابش ميشود، و گاهي باعكند، گاهي باعث انحراف او از سنن صواب ميجدي او مداخله مي

 .هايش را تحمل كندكه نتواند در اراده خود تصميم بگيرد، و بطور جدي اقدام نمايد و در نتيجه شدائد و گرفتاري

ه ركني دهد، و باما كسي كه داراي ايمان به خداي تعالي است، تكيه بر پايگاهي دارد كه هيچ حادثه و گرفتاري تكانش نمي
 پذيرد، و چنين كسي امور ت كه انهدام نميوابسته اس
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الهي  كند كه از تكليفاي اقدام ميكند، و در اعمالش با روحيهخود را بر پايه معارفي بنا نهاده كه شك و اضطراب قبول نمي
آن بترسد، و يا از فقدانش اندوهناك داند تا از فوت صد در صد صحيح منشا گرفته، او هيچ سرنوشتي را به دست خود نمي

 .گردد، و يا در تشخيص خير و شرش دچار اضطراب شود

دار امورش باشد ندارد، بلكه خير و شر خود را به دست شناسد، كسي را كه عهدهولي غير مؤمن كه براي خود ولي نمي
ان ظلمت افكاري كه از هر سو بر او داند، خودش را هم كه گفتيم چه وضعي دارد، پس او در همه عمر در ميخودش مي
آورد قرار دارد، افكاري از سوي هواهاي نفساني، افكاري از ناحيه خيالهاي باطل، افكاري از ناحيه احساسات شوم، هجوم مي

 .كنيماينجا است كه به درستي معناي آيات زير را درك مي

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا  "«9» "لَّهَ مَوْلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْذلِكَ بِأَنَّ ال "«1» "وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ "
إِنَّا جَعَلْنَا  "«0» "لَي الظُّلُماتِيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِ

ال  "كنيم كه در آيه شريفه:اينكه اضافه مي« 4» "ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ "«3» "الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ
رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ  تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ

فرمايد: اينان ممكن در باره كساني كه ايمان به خدا و رسول دارند مي« 3» "كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ
رسول دوستي كنند، هر چند كه پدر يا فرزند يا برادر يا خويشاوندشان باشد، چون خداوند ايمان را در نيست با دشمنان خدا و 

فهميم آن حيات جدا از حيات كفار، كه در دلهايشان نوشته و حك كرده و به روحي از خود تاييدشان كرده است، پس مي
 مؤمنين هست،

__________________________________________________ 



 33سوره آل عمران، آيه (1)

يه سوره محمد، آ "اند و اما كافران سرپرستي ندارند.اين بدان جهت است كه خدا سرپرست كساني است كه ايمان آورده(2)
11" 

 "943سوره بقره، آيه  "كشد.ها به سوي نور بيرون مياند، ايشان را از ظلمتخدا سرپرست آنهايي است كه ايمان آورده(3)

 "93سوره اعراف، آيه  "آورند.خود ما شيطانها را سرپرست كساني كرديم كه ايمان نمي(4)

 .بينيد شيطان است كه در كفار نيز هست حياتي دارد كه اين اثر آن نور زندگي استاينكه مي(5)

 "134سوره آل عمران، آيه  "

 99سوره مجادله، آيه (6)
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حيات و روح خدا سرچشمه دارد و پاداش و اثرش حك شدن ايمان و استقرار آن در قلب است، پس اين  حياتي است كه از
شود كه ايمان در دل رسوخ كند، آن وقت است كه حياتي جديد مؤمنين مؤيدند به روحي از خدا، و اين روح وقتي افاضه مي

 .كندرا روشن ميشود، و در اثر آن نوري پيش پايشان در جسم و كالبدشان دميده مي

ادُوا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْد "كنيد نزديك به انطباق با آيه زير است:و اين آيه بطوري كه مالحظه مي
مضمون اين آيه تقريبا همان مضموني است « 1»، "يماًإِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِ

كه آيه سوره مجادله داشت، با اين تفاوت كه در آن آيه، روح به جاي سكينت در اين آيه، و زياد شدن ايماني بر ايمان 
ر آسمانها لشگ مؤمنين در اين آيه، به جاي كتابت ايمان در آن آيه قرار گرفته، مؤيد اين انطباق ذيل آيه سوره فتح است كه

 .داند، و قرآن كريم در مواردي ديگر مالئكه و روح را لشگر خدا دانسته استو زمين را از آن خدا مي

 فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلي رَسُولِهِ وَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ، وَ أَلْزَمَهُمْ "فرمايد:باز نزديك به سياق اين آيه، آيه شريفه زير است كه مي
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ  ":فرمايدو نيز آيه زير است كه مي« 9»لِمَةَ التَّقْوي وَ كانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها(، كَ

 .«0» "تَرَوْها

 سكينت، روحي است الهي، و از مطالب گذشته هم روشن گرديد كه ممكن است از كالم خداي تعالي استفاده كرد كه مراد از
چيزي است كه مستلزم آن روح الهي است، امري است از خداي تعالي كه باعث سكينت قلب و استقرار و آرامش نفس و 

 "ينتسك "شود كه كالم از معناي ظاهريش بيرون شود، و كلمهشود و معلوم است كه اين توجيه باعث نميمحكمي دل مي
اضطراب آن است در روح الهي استعمال شده باشد و جا دارد كه با همين معنا روايات آينده  كه به معناي سكون قلب و عدم

 .توجيه شود

 441بيان آيات ... ص : ]

 اشاره

 "... وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسي وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ "

__________________________________________________ 

او همان خدايي است كه سكينت و آرامش را در دلهاي مؤمنين نازل كرد، تا ايماني جديد بر ايمانشان بيفزايد و تمامي (1)
 "3سوره فتح، آيه  "آسمانها و زمين لشگريان خدا هستند و خدا همواره داناي فرزانه است.



الي سكينت را بر رسولش و بر مؤمنين نازل كرد و كلمه تقوي را در دلهايشان حك نمود و حقيقتا اهل و پس خداي تع(2)
 "93سوره فتح، آيه  "سزاوار آن بودند.

 "31يه سوره توبه، آ "ديديد، تاييد نمود.پس خدا سكينت خود را بر او نازل كرد و او را با لشگرياني كه شما آنها را نمي(3)
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شود، پس آل موسي و آل هارون عبارتست از خود موسي و هارون آل هر كس اهل بيت او است، كه خود او را هم شامل مي
انند م "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "حال از تابوت است، و جمله: "تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ "و اهل بيت آن دو، و جمله

سياق اول آيه داللت دارد بر اينكه بني اسرائيل از پيامبرشان پرسيده بودند كه نشاني صدق گفتار تو چيست؟ و از كجا بدانيم 
 .گويي: )خداي تعالي طالوت را ملك و فرمانده شما كرده( راست استاينكه مي

 443داستان طالوت و جالوت[ ... ص :  اشاره به پيروي جمعي اندك و با ايمان بر لشگري گران و بي ايمان، در]

ت، هم به معناي جدايي مكاني اس "فصل "كلمه "فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ... إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ "
چه بسا كه در معناي قطع يعني ايجاد جدايي دو چيز به همين معنا است، و  «1» "وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ "چنان كه در آيه:

 43شود )كه در آيه و بنا بر اين كلمه نامبرده هم متعدي استعمال مي« 9» "وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ "استعمال شود مانند آيه
 .(سوره انعام ديديد(، و هم الزم )كه در آيه مورد بحث و آيه سوره يوسف مالحظه كرديد

اند به خاطر همين به معناي مجتمعي انبوه است، چه از انسان و چه از هر چيز ديگر، و اگر لشگر را جند ناميده "جند "كلمه
آورده، براي اين بوده كه بفهماند  "جنود "است كه جمعيتي متراكم هستند و اگر در آيه مورد بحث، كلمه را به صيغه جمع

د، با اينكه به حكم جمالت بعدي همين آيه، مؤمنين واقعي آنان، بعد از اي داشتنجمعيت بني اسرائيل كثرت قابل مالحظه
ها هميشه مؤمنين پايدار مي مانند( و نظير اين نكته در دهد كه در سختيعبور از نهر اندك بودند، )و اين مالكي دست مي

 .شوداستفاده مي "جنود "، از كلمه"وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ "فرمايد:آيه بعد هم كه مي

شود، و آن اين است كه خداي اي است به يك حقيقت كه از سراپاي اين داستان استفاده ميو در مجموَ اين گفتار اشاره
اي بسيار قليل و از نظر روحيه مردمي ناهماهنگ را بر لشكري بسيار زياد ياري دهد، توضيح اينكه تعالي قادر است عده
ز پيامبر خود درخواست فرماندهي كردند، و همگي پيمان محكم بستند كه آن فرمانده را نافرماني نكنند، تمامي بني اسرائيل ا

و كثرت جمعيت آنان آن قدر بود كه بعد از تخلف جمعيت بسياري از آنان از شركت در جنگ، تازه باقي مانده آنان جنودي 
د كه اكثرشان رفوزه و مردود شدند، و به جز اندكي از آنان در آيبودند، و اين جنود هم در امتحان آب نهر كه داستانش مي

 آن امتحان پيروز نشد، و تازه آن عده اندك هم هماهنگ نبودند، بخاطر اينكه بعضي از آنان يك شب، آب خوردند، و معلوم

__________________________________________________ 

 23سوره يوسف، آيه (1)

 "43سوره انعام، آيه  "ا سازنده بين حق و باطل است.و او بهترين جد(2)
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شد كه دچار نفاق هستند، پس در حقيقت آنچه باقي ماند، اندكي از اندك بود، در عين حال پيروزي نصيب آن اندك شد، 
 .چون ايمان داشتند و در برابر لشكر بسيار انبوه جالوت صبر كردند

 به معناي مجراي آب "نهر "از مشتقات آن است به معناي امتحان است، و كلمه "مبتلي "كه اسم فاعل آن "ابتالء "كلمه
فالن  ":گويندبه معناي آن است كه چيزي را بلند كني و بگيري، مثال مي "غرف "و كلمه "اغتراف "پر از آب است، و كلمه



 .ني آب را بلند كرد تا بنوشد، يعني فال"فالن اغترف الماء "گويند:و يا مي "غرف الماء

يامبر كند بر اينكه پو اينكه اغتراف يك غرفه، يعني گرفتن يك مشت آب را از مطلق نوشيدن استثنا كرده، داللت مي
اسرائيلي آن مردم را از مطلق نوشيدن نهي نكرده بوده بلكه از نوشيدن در حالت خاصي نهي كرده بوده، )مثال از اينكه لب 

 .(د و با دهان بنوشند تا سيراب شوندآب دراز بكشن

، "فمن شرب منه فليس مني، اال من اغترف غرفة بيده، و من لم يشرب فانه مني "مقتضاي ظاهر كالم اين بود كه بفرمايد:
هر كس از اين نهر آب بنوشد از من نيست، مگر آنكه با دستش مشتي بردارد و بنوشد، و كسي كه ننوشد، او از من است، 

نطور نفرمود، بلكه اوال جمله دوم را به جمله اول وصل كرد و ثانيا كلمه شرب را در جمله دوم مبدل به طعم كرد و ليكن اي
 بايد ديد چرا؟

شد، كه تمامي جنود طالوت از طالوت بودند، و تنها يك طائفه علتش اين بود كه اگر اينطور فرموده بود مفاد كالم چنين مي
و آنها كساني بودند كه آب نوشيدند، و از اين عده جمعي كه سيراب نشدند و تنها مشتي آب از او بيگانه و جدا شدند، 

 .برداشتند، از ايشان جدا شده و قهرا به طائفه اول ملحق شدند

شوند، يكي آنهايي كه از طالوت بودند، و دوم آنهايي كه از او بيگانه شدند، و حال آنكه در نتيجه جنود طالوت دو طائفه مي
صود آيه اين نبوده، بلكه خواسته است بفرمايد سه طائفه شدند، كه طائفه سوم، آنهايي بودند كه مشتي آب برداشتند، نه از مق

 .شودطالوت بودند و نه بيگانه از او، بلكه با آزمايشي ديگر وضعشان روشن مي

، را پهلوي جمله اول قرار داد، تا مفاد آيه چنين شود: "نِّيوَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِ ":و به همين منظور جمله دوم يعني جمله
ها كه لشكريان طالوت هر چند همه با طالوت و از او بودند، ليكن باطن آنها غير از ظاهرشان بود، و با يك آزمايش واقعيت

از طالوت، و چه كسي  شد، و آن آزمايش نهري بود كه در راه با آن برخوردند، و آن نهر مشخص كرد كه چه كسيروشن مي
 بيگانه 
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 .از او بود، هر كس از آن نهر نوشيد از طالوت بيگانه شد و هر كس لب از آن تر نكرد از او و منسوب به او شد

د كه اين طائفه سوم از طالوت رسان، نمي"إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ "و وقتي مفاد كالم تا اينجا اين شد، ديگر آمدن جمله
واقع شده بود، ولي بعد از ذكر هر دو  "فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ "بودند، چون وقتي اين داللت را داشت كه بال فاصله بعد از جمله

شود كه طائفه سوم داخل و جزء طائفه اول طائفه آمده، و معلوم است كه اين استثنا و اخراج از طائفه اول، تنها باعث مي
نباشند، نه اينكه داخل در طائفه دوم باشند، و الزمه اين سخن آنست كه آيه شريفه خواسته است لشكريان طالوت را با دو 
آزمايش به سه طائفه تقسيم كند اول آنهايي كه از طالوت نبودند چون از نهر نوشيدند، دوم آنهايي كه از وي بودند چون از 

ودند، و وضعشان در آزمايش نهر معلوم نشد، چون مشتي آب برداشتند و نوشيدند، و نهر ننوشيدند، سوم آنهايي كه مردد ب
كند، و آن اين است كه اگر در حال جنگ به خدا اعتماد نموده، در برابر دشمن مقاومت آزمايشي ديگر وصفشان را روشن مي

 .د گرديدكنند از طالوت خواهند شد، و اگر دچار قلق و اضطراب شوند، از طائفه دوم خواهن

 "... فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "

، "ال طاقَةَ لَنَا ... "رساند كه گويندگان اين سخن كهاي از مردم است، و دقت در اين آيات ميبه معناي پاره "فئة "كلمه
، و نهايي بودند، كه اصال آب ننوشيدندهمان طائفه سوم بودند كه با مشت خود آب برداشتند، و پاسخ دهندگان به ايشان هما

عناي را در باره آنان به م "ظن "توانيم كلمهو چون نمي "الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ "آيه شريفه از آنان تعبير كرده به:
 .پنداشتن بگيريم، ناگزير بايد بگوئيم يا به معناي يقين است و يا كنايه از خشوَ است



غلبه جمعيتي اندك بر جمعيتي بسيار امر محالي نيست بلكه با اذن خدا امري  "طائفه ممكن بود در پاسخ بگويند: و اين
 تر جواب دادند، و از حوادثي كه در جاهاي، ولي اينطور نگفتند بلكه براي اينكه طرف را بهتر قانع كنند، قاطع"است ممكن

 .ها كه بر بسيارها غالب شدندار اندكديگر اتفاق افتاده خبر داده و گفتند: چه بسي

 "... وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ "

 443[ ... ص : "رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً "اي لطيف در:استعاره از كنايه]

 "به معناي آشكار شدن است، و به همين جهت بيرون شدن هماورد از لشگر دشمن و مبارزه طلب كردن او را "بروز "كلمه
اي را گري است، يعني فلز آب شده، مشتق از آن است به معناي ريخته"افرغ "كه فعل امر "افراغ "گويند، و كلمهمي "براز
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 .منظور از آن در اينجا اين است كه خداي تعالي صبر را در دل آنان و به قدر ظرفيت دلهايشان بريزد

پس در حقيقت اين تعبير، استعاره از كنايه لطيفي است، و همچنين تثبيت اقدام كنايه است از اينكه ايشان را در جهاد ثابت 
 .قدم كند تا فرار نكنند

 .به معناي دفع كردن دشمن است "هزم ""اللَّهِ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ "

 444[ ... ص : "لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ "توضيحي در باره دفاع و فطري بودن آن در ذيل]

 "... وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ "

د سكنه زمين است، يعني فساد اجتماَ انساني، البته اگر به دنبال فساد اجتماَ، دانند كه منظور از فساد زمين، فساهمه مي
شود، نه بالذات، و اين خود يكي از حقايق علمي است كه قرآن خود كره زمين هم فاسد شود، اين فساد به تبع منظور آيه مي

 .از آن پرده برداري كرده است

سد مگر به اجتماَ و تعاون، و معلوم است كه اجتماَ و تعاون تمام رتوضيح اينكه: سعادت نوَ بشر به حد كمال نمي
شود مگر وقتي كه وحدتي در ساختمان اجتماَ پديد آيد، و اعضاي اجتماَ و اجزاي آن با يكديگر متحد شوند، بطوري نمي

باشند، و وحدت كه تمامي افراد اجتماَ چون تن واحد شوند، همه هماهنگ با يك جان و يك تن فعل و انفعال داشته 
اجتماعي و محل و مركب اين وحدت، كه عبارت است از اجتماَ افراد نوَ، حالي شبيه به حال وحدت اجتماعي عالم مشهود 

 .و محل آن دارد

ر تدانيم كه وحدت نظام عالم نتيجه هماهنگي تاثير و تاثري است كه در بين اجزاي عالم در جريان است، سادهو ما مي
گ و كند، و در جندر عالم هست به اين جهت برقرار است كه بعضي از اجزاي عالم بعضي ديگر را دفع مي بگويم نظامي كه

ليم راند، و آن بعض رانده شده هم تسستيزي كه بين اسباب عالم است: بعضي بر بعضي ديگر غلبه نموده و آن را از خود مي
شد، اجزاي اين نظام هماهنگ و به هم د مغلوب شود، مغلوب نميشود، و اگر اين زورآزمايي نبود عاملي كه بايو رانده مي
ماند، و در نتيجه هيچ جنب و جوشي شد بلكه هر سببي به همان مقدار از فعليت كه خاص او است باقي ميمربوط نمي
 .افتاديافت، و عالم وجود از كار ميجريان نمي

ط گرفت، اجزاي اين نظام به هم مرتبو تاثر و غلبه و دفع قرار نمينظام اجتماَ انساني نيز چنين است، اگر بر پايه تاثير 
 .شدگشت، و سعادت نوَ باطل ميشد، و در نتيجه اصال نظامي برقرار نمينمي
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اراده خود  وبود، يعني بعضي بر بعض ديگر غلبه ننموده به شهادت اينكه، اگر فرض كنيم كه چنين دفعي در نظام بشر نمي
كرد، هر چند كه با منافع خواست ميكرد، آن وقت هر فردي از افراد اجتماَ كاري كه خودش ميرا بر او تحميل نمي

ديگران منافات داشته باشد، )حال چه آن كار مشروَ باشد و چه نامشروَ، فعال در مشروَ و نامشروَ بودن آن نظري 
ز آن كار منصرف كرده و به كاري وادارد كه منافي با منافع خودش نباشد، اين وضع توانست او را انداريم( و آن ديگري نمي

ي شود، و اجتماعرا در باره تمامي افراد در نظر بگير، آن وقت خواهي ديد كه ديگر هيچ وحدتي بين اجزاي اجتماَ پيدا نمي
 .گرددهم كه فرضا قبال بوده متالشي مي

، گذرانديم، و گفتيم «1» "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ":د سوم ترجمه فارسي ذيل آيهو اين بحث همان بحثي است كه در جل
كشي از ديگران است، و مساله تعاون و اولين اصل فطري انسان )همين انساني كه تشكيل اجتماَ داده( استخدام و بهره

 .تتمدن متفرَ بر آن و زائيده از آن بوده و اصلي ثانوي است كه تفصيلش گذش

و در حقيقت مسئله دفع و غلبه، معنايي است عمومي كه در تمام شؤون اجتماَ بشري جريان دارد، و وقتي مغز آن را 
اش را شود از اينكه انسان از يك سو ديگران را به هر صورتي كه ممكن باشد، وادار كند به اينكه خواستهبشكافيم عبارت مي

 .مانع انجام خواسته او است، از سر راه برداردبرآورند، و از سوي ديگر هر چه مزاحم و 

شود و هم در صلح هم در سختي و هم در آسايش، هم در راحت و و اين معنايي است عمومي كه هم در جنگ اعمال مي
هاي اجتماَ در جريان است، بله هم در ناراحتي، و اختصاص به يك طبقه يا دو طبقه ندارد، بلكه در تمامي گروه و دسته

شود كنند ولي وقتي متوجه ميكشي ميكند تنها ستمگران بهرهشود خيال ميدر حال عادي متوجه اين حقيقت نمي آدمي
خودش هم اين كاره است كه كسي مزاحم و مانع حقي از حقوق حياتي او و يا شهوتي از شهوات او و امثال آن شود، آن 

 كشي مراتبي از شدت ور راهش بردارد، و معلوم است كه اين بهرهكند به اينكه انسان مزاحم را از سوقت است كه شروَ مي
 .ضعف دارد، كه يكي از آن مراتب، جنگ و قتال است

د، شودانيم كه فطري بودن دفع و غلبه اختصاص به مورد دفاَ مشروَ ندارد، بلكه شامل همه انحاء دفاَ مياين را هم مي
، و چه به ظلم و از حقي خيالي و نامشروَ، چون اگر از يك اصل مسلم و چه آنجا كه دفاَ به عدل و از حقي مشروَ باشد

 گرفتفطري سرچشمه نمي

__________________________________________________ 
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اعمال آدمي به بياني كه در سابق گذشت، همه مستند زد، نه مشروَ و بر حقش و نه غير آن، براي اينكه هرگز از او سر نمي
به فطرت او است، پس اگر فطرتي مشترك ميان مؤمن و كافر نبود معنا نداشت كه تنها مؤمنين به داشتن فطرتي اختصاص 

 .گذاري كننديابند و اعمال خود را بر آن اصل فطري پايه

اني كه گذشت، آن را مورد استفاده قرار داده، و بعد از آنكه و اين اصل فطري است كه بشر در ايجاد اصل اجتماَ به بي
اجتماَ را به وسيله آن تشكيل داد باز به وسيله آن، اراده خود را بر غير، تحميل كرده و به ظلم و طغيان آنچه در دست غير 

 ود باز گردانيد، و نيز بهبود تملك كرد، و نيز به وسيله همين اصل فطري آنچه ظالم و طاغي از دست او ربوده بود، به خ
وسيله همين اصل است كه حق را بعد از آنكه به خاطر جهل در بين مردم مرده بود احيا كرد، و سعادتشان را تحميلشان 

 .مندي بشر از آن از يك بعد و دو بعد نيستنمود، پس مساله دفاَ، اصلي است فطري كه بهره

وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ  "منظور از آيه شريفه:و شايد همين حقيقتي كه ما خاطر نشان كرديم، 



 :فرمايدباشد، مؤيد اين احتمال ذيل آيه است كه مي "الْأَرْضُ

 ."وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعالَمِينَ "

 446هاي ساير مفسرين در معناي دفع در آيه شريفه[ ... ص : گفته]

ت كه در آيه شريفه دفع كفار اس "دفع "اند مراد ازاند؟ بعضي گفتهحال ببينيم ساير مفسرين در معناي اين دفع چه گفته
خداي تعالي به دست مؤمنين كرده هم چنان كه آيه شريفه هم در اين مورد نازل شده، و چه بسا گفتار خود را با آيه زير نيز 

مُ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْوَ  "فرمايد:اند كه ميتاييد كرده
كرد، ديرها و كليساها و كنشتها، و مسجدها كه نام خدا در آن بسيار و اگر خدا بعض مردم را به بعض ديگر دفع نمي "اللَّهِ

 «1. »"شديران ميشود، وياد مي

ليكن اين تفسير درست نيست، چون هر چند كه مطلب در جاي خود صحيح است، ليكن ظاهر آيه اين است كه مراد از 
دارد، نه صالح خاصي كه صالح زمين، مطلق صالح و دائم آن است، صالحي است كه اجتماَ را همواره محفوظ و باقي مي

قبيل صالحي كه داستان طالوت و ساير داستانهاي كوتاه مدت و معدود در زمين پديد اي زمانهاي كوتاه مي شود، از در پاره
 .آورد

 اند: مراد از اين دفع، دفع خدا است، عذاب وو چه بسا مفسريني ديگر كه گفته

__________________________________________________ 
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كند، رواياتي هم كه از طرق عامه و كنند عذاب را از آنان دفع ميرا از فاجران، كه به پاداش كارهاي نيكي كه ميهالكت 
اند، مانند روايتي كه در مجمع البيان و الدر المنثور از جابر آمده خاصه )شيعه و اهل سنت( نقل شده آيه را اينطور تفسير كرده

 :كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود

 كند،تعالي به خاطر صالح مردي مسلمان، وضع فرزند او و نوه او حتي اهل خانه او و بلكه اهل محله او را اصالح مي خداي
 «1»دارد. و ما دام كه آن مرد صالح در بين آنان هست ايشان را در حفظ و حمايت خود، محفوظ مي

ده كه فرمود: خداي تعالي به احترام يك نمازگزار از و نيز مانند روايتي كه در كافي و تفسير عياشي از امام صادق َ آم
گردند، و خداوند كند، و اگر همه آنان در ترك نماز متحد شوند آن وقت هالك مينمازان شيعه ما دفاَ ميشيعيان ما از بي

كات ي در ترك زكند، و اگر شيعيان همگدهند دفاَ ميبه احترام يك زكات دهنده از شيعيان ما، از شيعياني كه زكات نمي
فاَ آورند دآورد، از كساني كه حج بجا نميمتحد شوند هالك خواهند شد، و خداي تعالي به احترام يك شيعه كه حج بجا مي

 «9»گردند، )تا آخر حديث(. كند، و اگر همگي در ترك حج هم داستان شوند هالك ميمي

تن دو آيه نامبرده با اين دو حديث چيزي نيست كه بر كسي و نظير اين دو روايت، رواياتي ديگر هست ليكن انطباق نداش
پوشيده باشد، مگر اينكه بگوئيم تنها از اين جهت بين آن دو و اين دو انطباق هست كه هم آيات در مورد دفع مردم نازل 

فع ظالمان است به اند مراد از دفع خدا دشده، و هم روايات در اين مورد وارد شده است. و چه بسا مفسريني ديگر كه گفته
 .پايگي اين تفسير بر كسي پوشيده نيستدست ظالماني ديگر، و بي

 "... تِلْكَ آياتُ اللَّهِ "



وَ  "د:فرماياي است كه كالم و داستان را با آن پايان داده، چيزي كه هست اينكه جمله آخرش كه مياين آيه به منزله خاتمه
 .باط با آيه بعدي نيست، بي ارت"إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

 447بحث روايتي ])در ذيل آيات گذشته، مربوط به قرض دادن به خدا، داستان طالوت، مراد از سكينت ...([ ... ص : 

 :در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و ابن جرير از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفت
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ه آيا لَّنازل شد ابو دحداح نزد رسول خدا )ص( آمد، و عرضه داشت: يا نبي ال "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً "وقتي آيه:
خواهد؟ حال كه چنين خواهد، و تازه براي خود ما قرض ميام كه خدا از آنچه به ما عطا فرموده، قرض ميدرست فهميده

است من دو قطعه زمين دارم، يكي باالي شهر و يكي پائين شهر، و من هر يك را كه بهتر از ديگري تشخيص داديد در راه 
 «1»اند.! هاي پر برگي در بهشت، بر ابي دحداح سايه افكندهر فرمود: چه شاخهدهم، رسول خدا )ص( مكرخدا صدقه مي

 .مؤلف: اين روايت به طرق مختلف نقل شده است

سول نازل شد، ر "مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها "و در كتاب معاني االخبار از امام صادق َ نقل شده كه فرمود: وقتي آيه
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ  ":ضه داشت: پروردگارا اجر امت مرا بيشتر كن، خداي سبحان اين آيه را نازل كردخدا )ص( عر

از  در دادگاه خدا، عددي است كه "كثير "، رسول خدا )ص( فهميد كه منظور از كلمه"قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً
 «9»انتها نداشته باشد. شمار بيرون باشد، و 

 «0»اند. مؤلف: مرحوم طبرسي در مجمع البيان و عياشي در تفسيرش نظير اين را نقل كرده

و قريب به اين مضمون از طرق اهل سنت نيز آمده، و اينكه امام در روايت فرمود، رسول خدا )ص( فهميد ... اشاره است به 
، چون هيچ حدي كه عطاي خداي تعالي را محدود كند وجود "قْبِضُ وَ يَبْصُطُ ...وَ اللَّهُ يَ "فرمايد:مضمون آخر آيه كه مي

 .()عطاء پروردگار تو هرگز جلوگيري نداشته است« 3» "وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً "ندارد، خداوند خود نيز فرموده:

 :ودو در تفسير عياشي از ابي الحسن َ روايت كرده كه در ذيل همين آيه فرم

 «4»منظور از قرض الحسنه به خدا، صله و بخشش به امام است. 

و بايد دانست كه منظور در اين روايات بيان يكي از مصاديق « 3»نظير اين روايت در كافي از امام صادق َ آمده،  :مؤلف
 .قرض الحسنه دادن به خدا است

 "شموئيل "گفته: پيامبر نامبرده، "..إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ . "و در مجمع البيان در ذيل آيه
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 «1»شود. گفته مي "صموئيل "بوده، كه به زبان عربي

و در تفسير قمي، از پدرش از نضر بن سويد از يحياي حلبي از هارون بن خارجه از ابي بصير از ابي جعفر َ روايت آمده كه 
خدا را دگرگون نموده از فرمان پروردگارشان فرمود: بني اسرائيل بعد از در گذشت موسي مرتكب گناهان شده، دين 

 كرد ولي اطاعتشسرپيچي كردند، در ميان آنان پيامبري بود كه به كارهاي نيك امرشان، و از كارهاي زشت نهيشان مي
ا كه ركردند، و روايت شده كه آن پيامبر ارميا )علي نبينا و آله و عليه السالم( بوده، خداي تعالي به همين جرم، جالوت نمي

مردي قبطي )بومي مصر( بود بر آنان مسلط نمود، و او بني اسرائيل را ذليل كرده و مردانشان را به قتل رسانيد، و از 
سرزمينشان و اموالشان بيرون كرد، و زنانشان را برده گرفت، بني اسرائيل نزد پيامبرشان شكايت برده و ناله و زاري كردند، و 

 :گفتند

 «9»ست كن فرماندهي براي ما برانگيزد، تا در راه خدا كارزار كنيم. از خداي تعالي درخوا

در آن روزگار نبوت همواره در يك دودمان و سلطنت در دودماني ديگر بود، و خدا هرگز نبوت و سلطنت را در يك دودمان 
ن پيامبر، فرماندهي را كردند خود آجمع نكرده بود، و به همين جهت بود كه آن تقاضا را كردند )و گرنه در خواست مي

دهيد كه از بپذيرد(، پيامبرشان پرسيد، آيا اگر چنين فرماندهي برايتان معين شد و آن گاه جهاد بر شما واجب گشت قول مي
بينيد؟ گفتند: ما چه بهانه و عذري داريم كه در راه خدا قتال نكنيم، با جهاد شانه خالي نكنيد؟ و يا چنين عزمي در خود نمي

 .دشمن ما را از خانه بيرون رانده و از زن و فرزند دور ساخته استاينكه 

ليكن خداي تعالي به آن پيامبر خبر داد كه اينان پشت به جنگ خواهند كرد، و همين طور كه پيشگويي كرده بود شد، 
ا به وضع همين كه جهاد بر آنان واجب شد، به جز عده كمي از ايشان، همه از جنگ اعراض و دوري نمودند، و خد

 .ستمكاران دانا است، و سرانجام پيامبرشان به ايشان گفت: خداي تعالي طالوت را مبعوث كرد، تا فرمانده و پادشاه شما باشد

بني اسرائيل از بعثت طالوت خشمگين شده گفتند: او كجا و سلطنت كردنش بر ما كجا؟ خود ما كه سزاوارتر به سلطنت 
 است كه "يوسف "است كه بايد نبوت در دودمان او باشد، و نه از دودمان "الوي "از دودمانهستيم، او نه ثروتي دارد و نه 

برادر پدر و مادري يوسف است، و دودمان او نه بيت نبوت  "ابنيامين "سلطنت همواره در آن دودمان بوده بلكه او از دوره
 بوده
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 .و نه بيت سلطنت

پيامبرشان در پاسخ گفت: خداي تعالي او را بر شما ترجيح داده و نيروي علمي و جسمي بخشيده، و خدا ملك خود را به هر 
كند از روي شود، و كسي است كه هر چه ميدهد، و او كسي است كه هيچ چيزي جلوگير بخشش او نميكس بخواهد مي

فرموده، مردي قوي هيكل و داناترين مردم بني اسرائيل بود، ولي  "صموئيل "علم و آگاهي است و طالوت، همانطوري كه
چيزي كه هست اينكه مردي فقير بود، و بني اسرائيل از همين خصلتش خرده گرفتند، و گفتند: آخر او مال فراواني ندارد، 

 :مبرشان گفتپيا



چه از آل اي از آننشانه اينكه او از طرف خدا، سلطان شما شده اين است كه آن تابوت را كه سكينتي از پروردگارتان و بقيه
 .كنندآورد، در حالي كه مالئكه آن تابوت را حمل ميموسي و آل هارون به جاي مانده در آن است براي شما مي

مادر( موسي نازل كرد و مادر موسي قنداق او را در آن نهاده و به دريا )خداي تعالي بر و اين تابوت همان صندوقي است كه 
جستند و چون مرگ موسي فرا رسيد، الواح و زره افكند، و اين صندوق همواره در بين بني اسرائيل بود و از آن تبرك مي

د، و اين تابوت هم چنان در بين ايشان بود تا سپر "يوشع "خود را و آنچه از آيات نبوت داشت در آن نهاده و به وصي خود
بني اسرائيل كه تا آن روز در كمال عزت و شرف  .ها با آن بازي كردندآنكه آن را خوار و بي ارزش شمردند، بطوري كه بچه

 .داشتركردند، به خاطر اينكه راه گناه را پيش گرفته و به تابوت بي حرمتي كردند خدا آن تابوت را از بين بزندگي مي

اين مساله ادامه داشت تا آن روزي كه از ظلم جالوت، جانشان به لب آمده، و از پيامبر زمان خود درخواست كردند تا از خدا 
بخواهد فرماندهي بر ايشان برانگيزد و آنان در ركابش با كفار بجنگند، در آن روزگار خدا دوباره تابوت را به ايشان برگردانيد 

 :فرمود اشكه قرآن در باره

، سپس "هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسي وَ آلُ "
 .ذريه انبياء است "بقية "فرمود: منظور از

)علي نبينا و آله و عليه السالم بوده(، خودش روايتي  "ارميا "ه كه آن پيامبراينكه در روايت آمده بود )و روايت شد :مؤلف
است كه در وسط اين روايت قرار گرفته، و اينكه امام َ فرمود: )هم چنان كه خداي تعالي فرمود ...( منظورش اين بوده كه 

 .دندعده بسياري از ايشان روي بر گردانيده و جز اندكي از آنان تسليم حكم قتال نش

و در بعضي از اخبار آمده است كه اين عده اندك شصت هزار نفر بودند، و اين روايت را قمي در تفسيرش از پدرش از حسين 
 341، ص: 9بن خالد از حضرت رضا و عياشي از امام باقر َ ترجمه الميزان، ج

 «1»اند. نقل كرده

 "دايهو "اند: سلطنت در دودمانبود بعضي گفته "يوسف "و سلطنت در دودمان "الوي "و اينكه فرمود: نبوت در دودمان
بودند( از دودمان  "طالوت ")كه بعد از "سليمان "و "داود "بوده، و اين سخن مورد اعتراض قرار گرفته كه قبل از طالوت و

اند: فرمودهيهودا كسي به سلطنت نرسيده و همين اعتراض مؤيد آن مطلبي است كه در روايات ائمه اهل بيت َ آمده كه 
 .َ را انكار كند "يوسف "تواند سلطنت خودبود، چون كسي نمي "يوسف "سلطنت در دودمان

ذريه انبياء است، توهم و اشتباهي است از راوي، كه جمله ذريه انبياء را تفسير  "بقيه "منظور از :و اينكه در آخر حديث آمده
اين  واقع شده است، مؤيد "آل موسي و آل عمران "ديگر تفسير جملهگرفته، و حال آنكه اين جمله در روايتي  "بقية "كلمه

 آلُ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ "گفته ما، روايتي است كه در تفسير عياشي از امام صادق َ آمده: كه شخصي از آن جناب پرسيد: جمله
 .ز آل موسي و آل هارون، ذريه انبياء استچه معنايي دارد؟ فرمود: منظور ا "مُوسي وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ

و در كتاب كافي از محمد بن يحيي از محمد بن احمد از محمد بن خالد و حسين بن سعيد از نضر بن سويد از يحياي حلبي 
از هارون بن خارجه از ابي بصير از امام ابي جعفر َ روايت آمده كه در ضمن حديثي فرمود: آن عده قليلي كه در داستان 

 «9»الوت از آب نهر ننوشيدند، سيصد و سيزده نفر بودند. ط

پس لشگر طالوت دو طائفه شدند، يك عده آنهايي كه با مشت خود از آب نهر نوشيدند، و عده ديگر آنهايي كه ننوشيدند، 
 "تَ وَ جُنُودِهِا الْيَوْمَ بِجالُوال طاقَةَ لَنَ "همين كه در برابر لشگر جالوت قرار گرفتند، آنهايي كه آب نهر را نوشيده بودند گفتند:

 ."كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ":و آنهايي كه از آن ننوشيدند گفتند

ه بودند، مطلبي است ك "بدر "مؤلف: و اما اينكه باقي ماندگان با طالوت سيصد و سيزده نفر، و به عدد مجاهدين در جنگ



اند كه مشتي آنهايي بوده "ال طاقَةَ لَنَا ... "روايات بسياري از طرق خاصه و عامه بر طبقش وارد شده، و اما اينكه گويندگان
 از دند، ممكن استاند كه اصال آب ننوشيآنهايي بوده "كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ... "آب نوشيدند و گويندگان
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 .نحوه استثناء در آيه )البته بنا بر آن بياني كه ما در معناي استثناء كرديم( استفاده كرد

و در كافي به سند خود از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از فضالة بن ايوب از يحياي حلبي از عبد اللَّه بن سليمان از امام 
دند. كرفرموده: مالئكه آن را به صورت گاو حمل مي "إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ ... تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ "باقر َ روايت آمده، كه در ذيل جمله

«1» 

ننده عزيز بايد توجه داشته باشد كه مبناي ما در اين كتاب بر اين بوده و بر اين است كه سند احاديث را بيندازيم، چون خوا
وقتي مضمون حديثي موافق با كتاب خدا باشد احتياجي به ذكر سند آن نيست، و اگر در خصوص حديث باال سند را ذكر 

اچار توان با قرآن تطبيق كرد نمالئكه به صورت گاو در آمده باشد را نميكرديم براي اين بود كه مضمون آن يعني اينكه 
بايد سند آن ذكر شود تا اگر خواننده خواست بتواند به تراجم احوال راويان آن مراجعه نمايد، و ما در عين حال از ميان 

 .قرائن صدق باشدآوريم كه سند آنها صحيح، و يا حد اقل مؤيد به اينگونه احاديث، آن احاديثي را مي

 :و در تفسير عياشي از محمد حلبي از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود

كرد، و او كه از همه كوچكتر بود داوود و برادرانش چهار نفر بودند، پدرشان هم كه مردي سالخورده بود با ايشان زندگي مي
ردند، روزي پدر داوود او را صدا زد كه پسرم بيا اين كچرانيد و برادرانش در لشگر طالوت خدمت ميگوسفندان پدر را مي

 .ايم براي برادرانت ببر، تا عليه دشمنان خود نيرويي بگيرندطعام را كه درست كرده

داوود كه جواني كوتاه قد و كبود چشم و كم مو و پاك دل بود طعام را برداشته و به طرف ميدان جنگ روانه شد، و در 
 .ديد كه به هم نزديك شده بودند ميدان جنگ صفوف لشگر را

مود: داود فرگويد: من از آن جناب شنيدم كه ميكند، ابي بصير ميعياشي از اينجا به بعد جريان را از ابي بصير نقل مي
رفت به سنگي برخورد كه آن سنگ داود را صدا زد و گفت: اي داوود مرا بردار و با من جالوت را به قتل همين طور كه مي

 «9»برسان، كه خدا مرا براي كشتن وي خلق كرده است. 

 را در آن گذاشته« 0»فالخنش  "مقذاف "اي كه سنگداوود آن سنگ را برداشته در توبره
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تا گوسفندان را با آن براند( انداخت و به راه افتاد تا داخل لشگر شد و شنيد كه همگي از خونخواري و قهرماني جالوت )بود 
 .شمردندكردند، و امر او را عظيم ميتعريف مي

 ايد؟اينقدر او را بزرگ شمرده و خود را در برابرش باخته داوود گفت: چه خبر است كه



به خدا قسم به محضي كه با او روبرو شوم به قتلش خواهم رساند، مردم جريان او را به طالوت خبر دادند، و او را نزد طالوت 
 گفت: هميشه شير درنده به اي؟اي در امر كارزار اندوختهبردند، طالوت گفت: اي پسر مگر تو چه نيرويي داري؟ و چه تجربه

كنم و سرش را به يك دست گرفته فك پائينش را با ربايد، او را تعقيب ميكند و گوسفند مرا ميگوسفندان من حمله مي
 .گيرمدست ديگر باز نموده گوسفندم را از دهانش مي

د، ود انداخت، زره تا زانوي داوود را پوشانيطالوت به لشگريان گفت زرهي بلند برايم بياوريد، وقتي آوردند، آن را به گردن داو
طالوت و ساير بني اسرائيل از اينكه اولين زره به اندازه اندام او شد تعجب كرده طالوت گفت: اميد است خدا جالوت را به 

 .دست او به قتل برساند

وت گرفتند، داوود گفت: جال گويد: وقتي صبح شد مردم گرد طالوت جمع شده، دو صف لشگر، روبروي هم قرارابو بصير مي
را به من نشان دهيد، همين كه او را ديد آن سنگ را از توبره در آورد در فالخن )مقذاف( گذاشت، و به سوي جالوت رها 
كرد، سنگ مستقيم بين دو چشم جالوت خورد، و تا مغز سرش فرو رفت، جالوت از اسب سرنگون شد، مردم فرياد زدند، 

 .داود بايد پادشاه ما باشد از آن به بعد ديگر فرمان طالوت را گردن ننهاده، داوود را فرمانده خود كردندداوود جالوت را كشت، 

ها )كتاب داوود( را بر او نازل كرد، و صنعت آهنگري به او آموخت و آهن را برايش نرم كرد، و به كوه "زبور "و خداي تعالي
گويد: احدي صوت داوود را نداشت، داوود هم چنان در بني اسرائيل و بصير ميو مرغان فرمان داد تا با او تسبيح بگويند، اب

 .اي در عبادت به او داده بودداشت و خداي تعالي نيروي فوق العادهبود، و خود را از ايشان پنهان مي

و لسان اخبار  كنندها با آن سنگ را به هر طرف بخواهند پرتاب ميهمان فالخني است كه چوپان "مقذاف "مؤلف: كلمه
 .چه از طرق شيعه و چه از طرق سنت در اينكه جالوت به دست داود كشته شده متفق است

 «1»وزيد رويي مانند روي آدمي داشت، )نقل از علي َ( گويد: سكينتي كه در آن نسيمي از بهشت ميدر مجمع البيان مي
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اين معنا در الدر المنثور از سفيان بن عيينة و ابن جرير از طريق سلمة بن كهيل از علي َ و همچنين از عبد الرزاق و  :مؤلف
ابن عساكر و ابي عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و 

 «1»اند. بيهقي )در كتاب دالئل( از طريق ابي االحوص از علي َ نظير آن را روايت كرده

و در تفسير قمي از پدرش از علي بن الحسين بن خالد از حضرت رضا َ روايت شده كه فرمود: سكينت، بادي است كه از 
 «9»وزد، و صورتي چون صورت انسان دارد. بهشت مي

و اين « 0»اند ا را شيخ صدوق هم در كتاب معاني االخبار و عياشي در تفسيرش از حضرت رضا َ نقل كردهمؤلف: اين معن
ان آنها را تواخباري كه در معناي سكينت وارد شده هر چند خبر واحدند، ولي چيزي كه هست اينكه قابل توجيه هستند و مي

اي از بر اينكه روايات صحيحي باشد اين است كه سكينت، مرتبهبه معناي آيه نزديك كرده و گفت: منظور اين روايات بنا 
 شود، و امثال ايناي است از كمال كه باعث آرامش نفس در برابر امر خدا ميمراتب سير نفس به سوي كمال است، مرتبه

كينت نظور از ستوان گفت، مشود، اينجا است كه ميتعبيرات كه مشتمل بر تمثيل است، در كالم ائمه َ بسيار ديده مي
 .شدهمان روح ايمان است، و در بيان سابق نيز توجه كرديد كه سكينت با روح ايمان منطبق مي

توان روايت معاني االخبار زير را هم بر همين معنا حمل نمود، و آن روايت اين است كه از ابي الحسن َ نقل پس مي
كند، و بني اسرائيل وقتي بر سر چيزي اختالف كلم ميكند كه در معناي سكينت فرمود: روحي است از خدا كه تمي



 توان در معنايشداد، )تا آخر حديث( و ميگفت، و حقيقت مطلب را به ايشان خبر ميكردند آن روح با ايشان سخن ميمي
 .كندگفت كه اين روح همان روح ايمان است كه مؤمن را در هر مساله مورد اختالف به سوي حق هدايت مي

مي و اجتماعي ])بررسي سه اصل تنازع بقا، انتخاب و تبعيت محيط در طبيعت و اجتماع و نظر اسالم در اين مورد([ ... ص بحث عل

 :414 

 اشاره

 هاي علمي كه بر روي موجودات عالم طبيعت از اينگويند تجربهشناسان ميزيست
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دهند كه مقتضاي آن قوا و مناسب با آن است، و به نظر صورت گرفته كه چگونه با قواي فعاله خود كارهايي را انجام مي
كنند به سرشت و فطرت خود كنند؟ اين نتيجه را دست داده كه اوال آنچه مياي خود را حفظ مياين وسيله وجود و بق

پذيرد با منافع و بقاي موجوداتي ديگر منافات دارد، و در نتيجه كنند، و ثانيا كارهايي كه هر يك به اين منظور انجام ميمي
خواهد شود كه موجود طبيعي ميين تنازَ از اينجا ناشي ميخورد، و چون ابه چشم مي "بقاء "تنازعي در همه آنها بر سر

شود كه قهرا از ديگري متاثر هم بشود، در نتيجه همواره در ميدان تاثير خود را در ديگري گسترش دهد و اين باعث مي
 .تر باشدتر و داراي وجودي كاملكشمكش بين دو موجود طبيعي، غلبه نصيب آن موجودي است كه از ديگري قوي

 411نظريه كلي فلسفي در باره سه اصل مذكور[ ... ص : ]

دو را  تر آنگيريم كه طبيعت، هميشه و پيوسته از بين افراد يك نوَ و يا دو نوَ، كاملاز اين جريان، اين نتيجه را مي
دو  ر عالم هموارهرود، پس دكند، و فرد عقب افتاده به حكم طبيعت محكوم به فنا است و به تدريج از بين ميانتخاب مي

 .تر براي بقاقاعده كلي حاكم است، يكي تنازَ در بقا، و دوم انتخاب طبيعي اشرف و كامل

از سوي ديگر از آنجايي كه اجتماَ بشري در وجود خود متكي به طبيعت است، نظير آن قانون در اجتماَ نيز حاكم است، 
ماند و از خطر انقراض ستند، و در نهايت آن اجتماعي باقي مييعني اجتماعات بشري هم در بقاي خود همواره در تنازَ ه

 .تر باشددورتر است كه كامل

 ترينپس اجتماَ كامل كه بر اساس اتحادي كامل و محكم تشكيل شده و حقوق فردي و اجتماعي افراد در آن به كامل
ان قوانين و حقوقي ندارد سزاوارتر به وجهش رعايت گرديده سزاوارتر به بقا است، و آن اجتماعي كه چنين تشكلي و چن

 .نابودي و انقراض است

اي كه مراقب وظايف اجتماعي خويش است و هر فردي كه سعي كند به اينكه هر امت زندههاي مكرر نيز حكم ميتجربه
 فساد در آن ماند، و هر امتي كه دلهاي افرادش متفرق و نفاق و ظلم وكند به وظائف اجتماعي خود عمل كند باقي ميمي

 .ودششايع است و ثروتمندان آن در پي عياشي بوده و كارگرانش از كار و كوشش گريزانند، چنين اجتماعي نابود مي



كند، ها اجتماَ هم به نوبه خود از همان ناموس طبيعي تنازَ در بقا و انتخاب اشرف حكايت ميآري، به قول بعضي
ز اثري از اند كه امروو آثار باستاني، به وجود حيواناتي در ما قبل تاريخ پي بردهها شناسان هم از راه شناسايي فسيلزيست

اند، و نيز به حيواناتي از گذاشته "برونتوساروس "شود، مانند حيواني كه نامش راآنها بطور كلي در تمام روي زمين ديده نمي
 آن در اين اعصار نمانده، و  هايي ازاند كه به جز از نمونهقبيل تمساح و قورباغه برخورد كرده
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اند براي انقراض آنها هيچ عاملي به جز همان تنازَ در بقا و انتخاب اشرف در كار نبوده، و همچنين دانشمندان مزبور گفته
ز تغيير شكل هستند و اانواَ حيواناتي كه در اين عصر موجودند، هميشه در تحت عوامل تنازَ بقا و انتخاب اشرف در حال 

ميان آنها، حيواني قابل بقا و دوام است كه وجودش اشرف و اقوي باشد، چنين موجودي به حكم وراثت كه آن هم خود 
 .ماندعاملي ديگر است، نسلش باقي مي

اي بود مادهو بر همين قياس، ساير موجودات تكون يافته است، به اين معنا كه اصل و منشا تمامي موجودات طبيعت اجزاي 
كه در فضا پراكنده و سرگردان بودند، و در تحت همين دو ناموس طبيعي به هم چسبيده، نخست كرات آسماني را تشكيل 
دادند و سپس، باز به حكم اين دو اصل، انواَ موجودات در آن پديد آمدند و آنچه صالحيت بقا را داشت، باقي ماند، و عامل 

و آنچه صالحيت بقا را نداشت به خاطر ناموس تنازَ و به دست موجودات قسم اول فاسد و  وراثت، نسل آن را نيز حفظ كرد
 .شناسان قديممنقرض شد، اين بود نظريه طبيعي دانان و جامعه

اند: به اينكه اين دو قانون كليت ندارد، براي اينكه هم اكنون در عالم، متاخرين از اين دانشمندان به متقدمين اشكال كرده
اقي داشت بايد اثري از آنها باند، و اگر قانون اول، يعني تنازَ در بقاء كليت ميري از انواَ موجودات ضعيف باقي ماندهبسيا

 .نمانده باشد

 .اندو نيز بسياري از انواَ گياهان و حيوانات وحشي هستند كه بعضي از آنها اهلي شده و به كماالتي رسيده

روند، و عامل وراثت اين اند و روز به روز به طرف ضعف ميآن كماالت باقي مانده و بعضي ديگر هم چنان وحشي و فاقد
از  داشت، بايد اثريچرخاند، و اگر قاعده دوم، يعني انتخاب اشرف كليت ميضعف و نقص را در نسل آنها دست به دست مي

عامل وراثت نتواند در مقابل قاعده دوم حيوانات و گياهان وحشي و موجودات ضعيف در روي زمين نمانده باشد، بايد اصال 
 .حكومت كند، پس دو قاعده نامبرده حكميت ندارند

ه كرده و تعليل و توجي "تبعيت محيط "اي ديگر به نامبعضي ديگر از طرفداران اين نظريه، موارد استثنايي را با فرضيه
ند از يك قاعده ديگر كه همان تبعيت محيط باشد، و اند: دو قاعده تنازَ در بقا و انتخاب طبيعي، دو قاعده فرعي هستگفته

اند كه هر موجودي محكوم است به اينكه تابع محيط وجود خود باشد، و محيط عبارت است از مجموَ عوامل توضيح داده
كند به اينكه در جهات وجوديش تابع او باشد، طبيعي در تحت شرائط خاص زماني و مكاني، كه هر موجودي را محكوم مي

 و همچنين طبيعتي هم كه در فرد هست فرد را واميدارد تا خود را با 
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 .خصوصيات موجود در محيط زندگيش وفق دهد

بينيم هر نوَ از انواَ موجودات زنده كه در دريا و يا خشكي و در نقاط قطبي و يا استوايي به همين جهت است كه مي
 .وات و قوايي كه دارد همه مناسب با منطقه زندگي او استكند اعضا و ادزندگي مي

فهميم كه در محيط زندگي تنها عامل مؤثر است، اگر وجود موجودي با مقتضيات محيطش منطبق بود آن از اينجا مي
 .ماند، و اگر نبود محكوم به فنا و زوال استموجود باقي مي



شوند و هر جا كه ديديم آن هستند كه از قانون تبعيت محيط انتزاَ مي، دو قاعده فرعي "انتخاب "و "تنازَ "پس دو قاعده
دو قاعده حكومت ندارد، بايد بفهميم محيط، اجازه چنين حكومتي به آنها نداده است، اين بود آن توجيهي كه براي موارد 

 .اندنقض ذكر كرده

 فن ذكر شده، و اگر قانون تبعيت محيط حكميتليكن همين توجيه نيز حكميت ندارد، و موارد نقضي دارد كه در كتب اين 
داشت بايد هيچ مورد نقضي در هيچ جاي عالم نداشته باشد، و هيچ نوَ موجودي و يا هيچ فرد از نوعي غير تابع يافت مي

ع محيط اند كه نه تنها تابنشود، و نيز هيچ محيطي دگرگون نگردد، و حال آنكه همانطور كه گفتيم انواعي و افرادي را يافته
 .سازندكنند و آن را به دلخواه خود دگرگون مينيستند بلكه احيانا محيط را تابع خود مي

داشت موجوداتي ضعيف بنا بر اين، نه اين قانون كليت دارد، و نه آن دو قانون قبلي، زيرا اگر آن دو قانون كليت مي
 شد، پس حق مطلبحيوانات ناقص و پست، نافذ نمي شدند، و حكم توارث در گياهان ودوشادوش موجوداتي قوي ديده نمي

 .اند اين است كه اين سه قاعده هر چند في الجمله درست باشند، كليت ندارندهاي علمي نيز اعتراف كردهبطوري كه بحث

 :و اما نظريه كلي فلسفي در اين باب

هايي كه بعد از پيدايش در اطراف وجود آنها دگرگونگيبايد دانست كه در مساله پيدايش حوادث يعني پيدايش موجودات و 
 .دهد، همگي نشانگر قانون عليت و معلوليت استرخ مي

كند تا صورت و وصفي در كند اثر وجودي خود را متوجه غير خود ميپس هر موجود مادي كه به نفع هستي خود فعاليت مي
اين حقيقتي است كه اگر در حال موجودات و وضعي كه با آن غير ايجاد كند كه متناسب با صورت و وضع خود باشد، 

 .يكديگر دارند دقت شود به هيچ وجه قابل انكار نيست

خواهد از موجود ديگر بكاهد و به نوَ خود اضافه كند و الزمه اين، آن است كه هر موجود در نتيجه، پس هر موجودي مي
 صحيح  براي ابقاي وجود و حيات خود فعاليت كند و بنا بر اين
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 .است بگوئيم بين موجودات تنازعي در بقا هست

و نيز الزمه ديگر اين تاثير كه علت در معلول دارد اين است كه هر موجود قوي در موجود ضعيف تصرف كند و او را به نفع 
 .ور شودبهره خودش فاني كند و يا حد اقل دگرگون سازد بطوري كه بتواند به نفع خود از آن

دانان ارائه داده بودند يعني قانون تنازَ در بقا، و قانون انتخاب طبيعي، و با اين بيان ممكن است آن سه قانون كه طبيعي
قانون تبعيت محيط را توجيه كرد، براي اينكه هر نوَ از انواَ موجودات از آنجا كه تحت تاثير عوامل تضادي است كه از 

تواند در برابر آن عوامل مقاومت كند كه وجودي قوي و نيرومند داشته كند، قهرا وقتي مييدش ميناحيه نوَ ديگر، تهد
باشد و بتواند از خود دفاَ كند، حال افراد از هر نوعي نيز همين طور است، آن فردي صالحيت بقا را دارد كه وجودي قوي 

كند، مقاوم باشد. اين همان انتخاب طبيعي و بقاي ش ميداشته و در برابر منافيات و اضدادي كه متوجه او شده و تهديد
 .اشرف است

ك به شوند، و يا آثارشان نزدياندركارند و بيشتر آنها در نحوه تاثير متحد ميو همچنين وقتي كه عده بسياري از عوامل دست
پذيرد كه با وضعش ي را ميهم است، قهرا موجودي كه در وسط اين عوامل قرار گرفته از تاثير اين عوامل متاثر و اثر

 .تناسب دارد و اين همان تبعيت محيط است

چيزي كه در اينجا بايد به آن توجه داشت اين است كه امثال اين قواعد و نواميس، يعني ناموس تبعيت محيط و غير آن هر 
س ذات آن موجود به هيچ وجه گذارد، و اما در نفگذارد تنها در عوارض وجود يك موجود و لو احق آن اثر ميجا كه اثر مي



ل به دانان از آنجايي كه قائتواند موجودي را موجود ديگر كند )مثال ميموني را انسان كند(، ولي طبيعيگذارد، و نمياثر نمي
اند كه هر موجودي عبارت است از مجموَ عوارض دست به وجود ذات جوهري نيستند، زير بناي دانش خود را اين قرار داده

 .شوداي كه عارض بر ماده ميداده دست هم

اند همين عوارض است كه مثال انسان را انسان و زرافه را زرافه كرده و در حقيقت هيچ نوعي نيست كه جوهر لذا گفته
گردند و ذاتش مباين با جوهر ذات نوعي ديگر باشد بلكه تمامي انواَ موجودات بعد از تجزيه و تحليل به يك موجود بر مي

شود به صورت انواعي اتشان يك چيز است و آن عبارت است از ماده كه وقتي فورمول تركيبي آن مختلف ميجوهره ذ
 .آيدمختلف در مي

بينيد زيربناي روش علميشان، كارشان را بدينجا كشانده كه بگويند انواَ موجودات در اثر از همين جا است كه مي
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 .شودپروايي بگويند ذات آن، مبدل به ذات ديگري ميآيد، و با كمال بيفالن موجود به صورت موجودي ديگر در مي

 .اي نزديك به آن خواهيم پرداختاي دارد كه انشاء اللَّه در آيندهو اين بحث دامنه گسترده

 459 : و آياتي ديگر به دو اصل تنازع و انتخاب اشاره دارد[[ ... ص "لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ ... "ينكه آيهسخن بعضي از مفسرين مبني بر ا]

بَعْضٍ لَفَسَدَتِ وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِ "اند: آيه شريفه:گوئيم: بعضي از مفسرين گفتهاينك به اول گفتار برگشته، مي
 .، به دو قانون تنازَ در بقا و انتخاب طبيعي اشاره دارد"نَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعالَمِينَالْأَرْضُ وَ لكِ

رِ حَقٍّ هِمْ بِغَيْرِأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيا "و سپس گفته آيه شريفه:
هِ كَثِيراً وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ

 وَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِوَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَ
ي آن ارشاد هم اين دو قانون را از نظر شرعي امضاء نموده و جامعه اسالم را به سو« 1» "نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ

شود كه افراد صالح باقي فرمايد تنازَ بقا و دفاَ از حق امري است مشروَ كه سرانجام منتهي به اين ميكند و ميمي
 .بمانند، كه اين همان اصل دوم طبيعي يعني انتخاب اشرف است

دارد، آيه شريفه زير است كه  و نيز مفسر نامبرده، اضافه كرده: از جمله آياتي كه از قرآن كريم داللت بر قاعده تنازَ
يَةٍ أَوْ يْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً، وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَ "فرمايد:مي

الْحَقَّ وَ الْباطِلَ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، كَذلِكَ مَتاٍَ زَبَدٌ مِثْلُهُ، كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ 
 "يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ

__________________________________________________ 

كنند، خدا اجازه كارزار به ايشان داده، و به ياري دادنشان توانا يكساني كه به خاطر ظلمي كه به ايشان رفته كارزار م(1)
 .است

اند پروردگار ما اللَّه است از خانه و كاشانه خود بيرون رانده شدند، و آري، همان كساني كه به جرم يكتاپرستي و اينكه گفته
ه نام ها و مسجدها كا و كليساها و كنشتكند قطعا ديرهاگر نبود كه خدا بعضي از مردم راي به دست بعضي ديگر دفع مي

ايي كند، كه خدا به يقين توانشد، خدا كساني را كه او راي ياري كنند ياري ميشود ويران ميخدا در آنها بسيار زياد برده مي
 .مقتدر است

مردم راي به هر كار  دهند وكنند و زكات ميياوران، همان كساني هستند كه اگر در زمين استقرارشان دهيم، نماز بپا مي



 "31 -02سوره حج، آيات  "دارند و سرانجام همه امور با خداست.اي باز ميستوده واداشته، از هر نكوهيده
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«1». 

 نهاي باطل و مضر به حيات اجتماَ را كنار زده و از بيفهماند كه سيل حوادث و ميزان تنازَ كفچون اين آيه به ما مي
به عنوان زيور و ابزار كار « 0»باشد( و نيز ابريز )كه حق و نافع بوده، و مايه آباداني در زمين مي« 9»برد و در نتيجه ابليز مي

 .گيردانسان مورد استفاده قرار مي

 .اين بود گفتار مفسر نامبرده

 461 رد آن گفته و توضيح بطالن استشهادات آن مفسر از برخي آيات قرآني[ ... ص :]

مؤلف: اما دو قاعده تنازَ در بقا و انتخاب طبيعي )به آن معنايي كه ما برايش كرديم( هر چند في الجمله و تا حدودي درست 
اي كه از قرآن آورده به هيچ وجه در صدد بيان آن است، و قرآن هم آن دو را مورد عنايت قرار داده، ليكن اين دو صنف آيه

ه دسته اول از آيات، در صدد بيان اين جهت است كه خداي تعالي در اراده خود مغلوب هيچ دو قاعده نيستند، براي اينك
خورد، و يكي از چيزهايي كه اراده او بدان تعلق گرفته و آن را خواسته معارف چيزي نيست و از هيچ عاملي شكست نمي

 .ديني است

عارف نيز در صورتي كه آن را به راستي و درستي شود، و حامل آن مپس معارف ديني هم به هيچ وجه مغلوب واقع نمي
 .حمل كرده به هيچ وجه شكست نخواهد خورد

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ  "كه در آيه اول بود، و جمله "بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ "جمله:
، كه در آيه دوم بود، كامال بر اين مطلب داللت دارد، براي اينكه اين دو جمله در اين صدد است كه بيان كند "بُّنَا اللَّهُيَقُولُوا رَ

مؤمنين به زودي بر دشمنانشان غلبه خواهند كرد، اما نه به حكم تنازَ در بقا و انتخاب اشرف، براي اينكه اشرف و اقوي از 
اي است كه از نظر تجهيز طبيعي مجهز به جهازهايي قوي باشد، نه اينكه از نظر حقانيت و نظر طبيعت، آن فرد و جامعه

 .اشرافيت معنوي نيرومندتر باشد

__________________________________________________ 

شود و آن سيل مياي به اندازه ظرفيت آن جريان يافته و سيل كند و آب هر ذرهخداي تعالي آبي را از آسمان نازل مي(1)
مانند  گدازند كفيآورد بعضي از فلزات هم كه براي ساختن زيور و يا ابزار كار در آتش ميكفي بلند و پف كرده با خود مي

رود و زند كه كف به كناري افتاده از بين ميكف سيل دارد خدا حق را به آب و فلز خالص و باطل را به كف آن دو مثل مي
 "13سوره رعد، آيه  "كند.ماند خدا اينچنين مثلها را بيان ميدهد در زمين مييآنچه به مردم سود م

ن شد به نشيآورد، و وقتي تهعربي شده كلمه آب ليز و به معناي گلي است كه رود نيل در ايام طغيان با خود مي "ابليز"(2)
 .شودجاي كود مصرف مي

 .الص و بدون خلط استعربي شده آبريز است كه به معناي فلز خ "ابريز"(3)
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و به  شود،و بر خالف گفته شما فرد و جمعيتي كه نيروي معنويش قوي بوده و داراي دين حق و معارف حقه است، غالب مي
كند و خداي تعالي كه شود كه مظلوم است، و به اين جهت مظلوم است كه بر قول حق پايداري مياين جهت غالب مي

تواند حجت كند، به اين معنا كه هر جا حق و باطل با هم روبرو شدند، باطل نميودش حق است، همواره حق را ياري ميخ



 .حق را از بين ببرد

فرمايد، هم چنان كه در همان آيه و نيز خداي تعالي حامل حق را هم در صورتي كه در حملش صادق باشد ياري مي
ران يعني خدا آن ياو "مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ ... وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ "فرمود:

 .كند كه وقتي قدرت پيدا كردند از نماز و زكات دست برندارند، و خالصه در ياري كردن حق صادق باشندحق را ياري مي

در  آيد عالم كونفرمايد كه از آنها بر ميو با اين جمله، به تعدادي از آيات اشاره مي "وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ "فرمايد:و در آخر مي
 .كندطريق كمال خود به سوي حق و صدق و سعادت حقيقي سير مي

شگر او است، به آيات زير توجه كند بر اينكه غلبه، همواره نصيب خدا و لو در اين هم شكي نيست كه قرآن داللت مي
وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ  "«1» "كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي "فرمائيد:
 .«0» "هِوَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِ "«9» "الْغالِبُونَ

خواهد در باره ، را آورده بود، نمي«3» "أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها "و همچنين دسته دوم كه از آنها تنها آيه:
 اصل تنازَ و اصل انتخاب و يا تبعيت محيط، چيزي بگويد، بلكه در اين مقام است كه بفرمايد: حق باقي و باطل فاني است،

هايي كه از سنخ ماديات است از اين باب و بقاي حق و فناي باطل چه از باب تنازَ باشد، )هم چنان كه در حق و باطل
هايي كه بين ماديات و معنويات هست، كه غلبه حق در آنها از است(، و يا اينكه از باب تنازَ در بقا نباشد، )مانند حق و باطل

 )منظور ما از معنا، موجود مجردباب تنازَ نيست( براي اينكه معنا 

__________________________________________________ 

 "91سوره مجادله، آيه  "خداوند با قلم قضائش چنين نوشته است كه غلبه نصيب من و رسوالن من است.(1)

نكه لشگر ما همواره غالب شوند و ايقضاي ما به نفع بندگان مرسل ما رانده شده كه ايشان و تنها ايشان ياري مي(2)
 "130سوره صافات، آيه  "هستند.

 "91سوره يوسف، آيه  "خدا به امر خود مسلط و غالب است.(3)

 [...] 13سوره رعد، آيه (4)

 339، ص: 9ترجمه الميزان، ج

ت، ز باب تنازَ نيسشود، پس بقاي معنا و تقدمش بر ماده ااز ماده است( مقدم بر ماده است، و در هيچ حالي مغلوب واقع نمي
و نيز مانند حق و باطلي كه هر دو از سنخ معنويات و مجردات باشد )مانند ايمان و نفاق دروني( كه اگر حق هميشه غالب 

وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ  "است از باب تنازَ نيست، بلكه قضايي است كه خدا در اين باره رانده، هم چنان كه خودش فرمود:
. "وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي "و باز فرموده: «2» "لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ "و نيز فرمود:« 1» "الْقَيُّومِ

«0» 

 .پس خداي عز و جل بر هر چيزي غالب است، و او واحد و قهار است

در سابق توجه فرموديد كه  "النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ... وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ "فرمود:و اما آيه مورد بحث كه مي
گفتيم: در اين مقام است كه به حقيقتي اشاره كند كه اجتماَ انساني بر آن متكي است، و آباداني زمين وابسته به آن است، و 

گذارد، و آن حقيقت عبارت ر زمين رو به تباهي مياگر اختاللي در آن پديد آيد نظام آبادي زمين مختل گشته، و حيات د
است از غريزه استخدام، كه خداي تعالي آن را جبلي و فطري انسان كرده است، چون همين غريزه استخدام است كه 

 .شود كه انسانها منافع خود را با يكديگر مصالحه كنند و اجتماَ مدني پديد آورندسرانجام به اينجا منتهي مي

وان گفت تهاي اين استخدام تنازَ در بقا و انتخاب طبيعي است، و ليكن در عين حال نمياي از رگ و ريشهكه پارهو گو اين



 .كه آيه شريفه به آن دو قاعده نظر دارد، چون آن دو قاعده، دو سبب بعيد هستند، و غريزه استخدام سبب نزديك است

آن از تباهي است غريزه استخدام است، و آن دو قاعده در پيدايش اين  تر بگوئيم، آنچه مايه آباداني زمين و مصونيتساده
خواهد سبب آبادي زمين و فاسد نشدن آن را بيان غريزه دخالت دارند، نه در آباداني زمين، پس بايد آيه شريفه را كه مي

 .كند، بر اين غريزه حمل كنيم، نه بر آن دو قاعده

 باعث "انتخاب طبيعي "و "تنازَ در بقا "اعدهتر اينكه دو قباز هم به عبارتي ساده

__________________________________________________ 

 "111سوره طه، آيه  "ها براي خداي زنده به پا دارنده عالم خاضع شد.چهره(1)

 "113سوره بقره، آيه  "آنچه در آسمانها و زمين است ملك اوست و همه براي او خاضع هستند.(2)

 "39سوره نجم، آيه  "شود.ققا سرانجام همه امور به سوي پروردگار تو منتهي ميمح(3)
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اي كشاند، برآيد( به وحدت ميمنحل شدن كثرت و متالشي شدن اجتماَ است، و اين دو قاعده، جامعه را به )بياني كه مي
َ طرف ديگر را فاسد نموده، آنچه او دارد ضميمه خودش كند، يعني خواهد به وسيله نزااينكه هر يك از دو طرف نزاَ مي

وجود او و مزاياي وجودي او را ضميمه وجود خود كند، اين مقتضاي قاعده اول است، قاعده دوم هم اقتضا دارد كه از اين دو 
 .تر است بماند، و آن ديگري فداي او شودتر و شريفطرف نزاَ آن كه قوي

شود كه از دو طرف نزاَ يكي بماند، و ديگري از بين برود، و اين با اجتماَ و تعاون و نامبرده، اين مي پس نتيجه دو قاعده
كند تا زمين به دست اين نوَ آباد اش او را به سوي آن هدايت مياشتراك در زندگي كه مطلوب فطري انسان است و غريزه
دارد دفعي شود و آن را از فساد محفوظ ميله آبادي زمين ميشود منافات دارد، و دفعي كه به حكم آيه مورد بحث، وسي

است كه به اجتماَ دعوت كند و اتحادي در كثرت افراد اجتماَ پديد آورد، نه دفعي كه باعث بطالن اجتماَ شود، و وحدتي 
يله هت است كه به وسشود، از اين جپديد آورد كه كثرت را از بين ببرد، و اگر جنگ سبب آباداني زمين و عدم فساد آن مي

آن، حقوق اجتماعي و حياتي قومي كه تا كنون به دست مستكبرين پايمال شده بود، احياء شود، نه از اين جهت كه به وسيله 
اندازند، تا يكديگر را نابود كنند، و تنها اقويا و جنگ، وحدت جامعه را مبدل به تفرقه نموده و افراد را به جان هم مي

 .(بمانند. )دقت فرمائيدقدرتمندان باقي 

 463بحثي در تاريخ و اينكه قرآن از چه نظر به آن اهتمام ورزيده است ... ص : 

 اشاره

مصدر و به معناي شناختن حوادث و علت و زمان پديد آمدن آن است، و اصطالحا به  "تعريف "بر وزن "تاريخ "كلمه
و گفتار ما در معناي لغوي آن يعني تاريخ نقلي است و تاريخ شناسي و طبقات االرض نيز استعمال مي شود، معناي باستان

 .نقلي عبارت است از ضبط حوادث كلي و جزئي، و نيز نقل آن و گفتگو پيرامون آن

داده، و تا آنجا كه ما ترين عهد زندگي و زمان وجودش در زمين به ضبط حوادث اهميت ميبايد دانست كه بشر از قديم
اند، كردهاند، و يا يادداشت نموده و يا كتاب تاليف ميسپردهاي ديگر هم يا به ذهن ميز اعصار عدهدانيم در هر عصري امي

گرداندند، و پيوسته انسان در جهات مختلف زندگي اي ديگر هم آنچه را كه آنان ضبط كرده بودند دست به دست ميو عده
گزيده، و يا از سرگذشت گذشتگان عبرت ز تاريخ الگو بر ميكرده، يا در طرز تشكيل اجتماَ اخود از تاريخ استفاده مي
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 .انددادهكرده، و يا در مسائل سياسي، اقتصادي، صنعتي و يا غير آن مورد استفاده قرار مينقل آن شوخي و تفريح مي

مه شرافت و منافع كه دارد، همواره ملعبه دو عامل فساد بوده، و از اين به بعد هم خواهد بود، و اين ليكن فن تاريخ با اين ه
 .دو عامل تاريخ را از صحت طبع، و صدق بيان به سوي باطل و دروغ منحرف كرده است

 464: اند[ ... ص دو عامل مهم همواره در فن تاريخ دخالت كرده و موجب فساد و بي اعتباري آن گشته]

، شداي بوده كه به حكم خودكامگي و داشتن قوه و قدرت، هر چيزي كه به نفعش تمام ميهاي خودكامهعامل اول: حكومت
شده، با اعمال قدرت، جلوي اشاعه آن بود( و هر چه را كه به ضررش تمام ميداده است، )هر چند دروغ محض مياشاعه مي

داد كه باز به نفعش تمام شود، و اين بود( و يا آن را به صورتي اشاعه ميميگرفته است، )هر چند كه صدق محض را مي
نيم( كه بيچيزي نيست كه كسي در آن ترديد داشته باشد )اصال اقتضاي خودكامگي همين است و همواره به چشم خود مي

دهند علتش هم اين است كه آورند، و به خورد مردم ميها باطل و دروغ را به لباس حق و صدق در مياينگونه حكومت
انسان چه فرد فردش و چه مجتمعش، بر اين فطرت مفطور شده و به هر جور كه ممكن باشد منافع را به سوي خود جلب 

كند، و كسي كه كمترين شعوري داشته باشد و بتواند اوضاَ حاضر عصر خود را درك نموده، و ضررها را از خود دفع مي
 .بيندهاي خيلي دور نظر بيفكند، اين حقيقت را ميگذشته و حتي امتهاي نموده و در تاريخ امت

كنند، و يا عامل دوم: متهم بودن بينندگان و شنوندگان حوادث و مطالب تاريخي، و نيز آن كساني است كه از ايشان نقل مي
هاي قومي نيستند، و در ا تعصبدانيم كه اين دو طايفه، خالي از احساسات باطني و يآورند، و چون ما ميدر كتاب خود مي

 دهند، براي اينكههاي دروني را دخالت مينمايند حب و بغض و يا تعصبكنند و يا در باره آن داوري ميآنچه كه تحمل مي
حاملين اخبار در گذشته، با در نظر گرفتن اينكه حكومت در اعصار ايشان حكومت دين بوده، و قهرا خود آنان متدين به يكي 

اند، و احساسات مذهبي و تعصبات قومي در ايشان شديد بوده، قهرا اخبار تاريخي آنان از آن جهت كه يان و مذاهب بودهاز اد
 .خورده، مشوب با آن احساسات و تعصبات بوده استيك حدي از آن به احكام دين بر مي

مادي نسبت به آزادي در شهوات و هاي شديدي كه مردم بينيم احساسات و تعصبهم چنان كه امروزه به چشم خود مي
دهند و يا ها را در اخباري كه ميهواهاي نفساني و عليه دين و عقل دارند باعث شده كه خبرنگاران امروز آن تعصب

  .انداند، دخالت دادهنويسند دخالت دهند، همانطور كه گذشتگان در آنچه ضبط كرده و نقل نمودهمي
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كه  هايش خبرياي كه متدين به ديني و مذهبي است در كتاب خود و گردآوريبيني هيچ نويسندهاز اينجا است كه ميو 
مخالف و بر ضرر مذهبش باشد نياورده، پس اهل هر مذهب هر چه در باره مذهبش نوشته موافق با اصول مذهب خود بوده 

بيني، مگر اينكه از جهتي و به وجهي مذهب ماديت ي ماديين نميهاهم چنان كه امروز هم هيچ گفتاري تاريخي در نوشته
 .كنداو را تاييد مي

 461اند[ ... ص : عوامل ديگري كه در گذشته و در عصر حاضر موجب بد گماني به تاريخ نقلي شده]

تن نبودن وسائل گرفاعتباري تاريخ شده، از آن جمله يكي از آن دو عامل گذشته، عواملي ديگر هست كه باعث فساد و بي
خبر، و ديدن واقعه، و ضبط و نقل آن براي ديگران، و تاليف كتابي در باره آن، و حفظ و نگهداري آن كتاب از پوسيدن و 

 توان اخبار آن طرفدگرگوني و گم شدن، بوده است، و اين عوامل هر چند امروز در بين نيست )و در اين عصر به آساني مي



 هاي گروهي انتشار داد، ورفت، و حتي با چشم ديد، و آن را به سهولت ضبط نمود، و به وسيله رسانهدنيا را در اين طرف گ
هاي مدرن از پوسيدن و دگرگونگي و گم شدن حفظش كرد( چون شهرها به هم در اسرَ وقت چاپ نموده و در كتابخانه

 ليكن بالي تاريخ، از جهتي ديگر عمومي شده، و آننزديك شده و وسائل ارتباط بسيار و نقل و انتقال و تحول آسان گشته، 
كند، و چرخ دنياي امروز بر محور سياست )كه خود فني از مساله سياست است، كه در تمامي شؤون زندگي انسان مداخله مي

 زرگ و درديشود و اين خود عاملي بزند، و با تحول آن، همه اخبار دنيا ناگهان از حالي به حالي ميفنون شده است( دور مي
 .كندسازد، حتي تاريخ را به سقوط تهديد ميبي درمان است كه آدمي را نسبت به تاريخ بدگمان مي

ه تاريخ اعتنايي علماي امروز نسبت بوجود نواقص و يا به عبارتي ديگر، نواقصي كه براي تاريخ نقلي شمرديم علت عمده بي
وي آوردند و شناسي( رخ نقلي دوري نموده به تاريخ زميني )يعني باستاناست، و باعث شده كه دانشمندان بطور كلي از تاري

ا هاي اشكاالت كه در كار تاريخ نقلي بود سالم و به دور است مثال دستخوش مداخالت حكومتاين علم هر چند از پاره
ند، اينها نيز هايي هستتعصب نشده، و ليكن از بقيه اشكاالت خالي نيست، براي اينكه اين دانشمندان نيز داراي احساسات و

قرار گيرد،  تواند مورد اعتمادكنند نميشناسي خود افشا ميگيرند، پس آنچه كه از اسرار باستانها قرار ميتحت تاثير سياست
 ي رادهند، اعمال سياست كنند، يعني چيزنمايند و تغيير و تبديل ميكنند و در آنچه كتمان ميممكن است در آنچه افشا مي

 .افشا كنند كه واقعيت نداشته باشد، و چيزهايي را كه واقعيت دارد كتمان نمايند، و يا در آن تغيير و تبديلي بدهند

 اين بود حال تاريخ و عوامل متعددي كه از جهات مختلف، آن را تباه كرده و تا ابد هم 
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 .قابل اصالح نيست

له كند، كند مقابهايي كه نقل ميتواند با قرآن كريم در داستانكه حال و وصفش را ديدي، نميبنا بر اين چنين تاريخي 
تواند با آن معارضه كند، چون تاريخ براي اينكه قرآن كريم وحي الهي و منزه از خطا و مبراي از دروغ است، پس تاريخ نمي

 .ور كه ديديد دستخوش عوامل كذب و خطا استاي براي ايمني از دروغ و خطا ندارد، بلكه همانطهيچ پشتوانه

 466هايي كه در قرآن آمده نسبت به عهدين و كتب تاريخ[ ... ص : امتياز و اعتبار داستان]

بينيم اغلب داستانهاي قرآني )نظير داستان مورد بحث يعني قصه طالوت(، مخالف با نقلي است كه در كتب پس اگر مي
بايد در صحت آنچه كه در قرآن آمده شك كنيم، براي اينكه كتب عهدين، چيزي زائد بر عهدين )تورات و انجيل( است، ن

تواريخ معمولي نيست و مانند ساير تواريخ، از دستبرد عوامل باال، دور نمانده بلكه آن نيز ملعبه آن عوامل قرار گرفته است، 
ه علوم نيست كه كيست و به هر حال ما اعتنايي بعالوه بر اينكه سراينده داستان صموئيل و شارل به نقل كتب عهدين، م

مخالفت تاريخ و مخصوصا عهدين، با آنچه كه در قرآن آمده نداريم، پس تنها قرآن كريم كالم حق و از ناحيه خداوند تبارك 
 .و تعالي است

اريخ و بيان مانند كتب ت سراييهاي خود قصهاز اين نيز كه بگذريم، قرآن اصال كتاب تاريخ نيست و منظورش از نقل داستان
تاريخ و سرگذشت نيست، بلكه كالمي است الهي كه در قالب وحي ريخته شده، و منظور آن هدايت خلق به سوي رضوان 

اي را با تمام جزئيات آن نقل نكرده، و از هر بينيم هيچ قصهخدا و راههاي سالمت است، و به همين جهت است كه مي
اي است و يا سودي ديگر از اين مايه عبرت و تامل و دقت است و يا آموزنده حكمت و موعظهداستان، آن نكات متفرقه كه 

ورد، در خكند هم چنان كه در داستان مورد بحث، يعني قصه طالوت و جالوت، اين معنا كامال به چشم ميقبيل دارد، نقل مي
 اللَّهَ وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ "فرمايد:آن گاه بقيه جزئيات را رها كرده و مي "ئِيلَأَ لَمْ تَرَ إِلَي الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرا "فرمايد:آغاز مي



ن گاه ، آ"وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ ... "فرمايد:باز بقيه مطالب را مسكوت گذاشته مي "قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً ...
 ."... وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ "فرمايد:، بعدا جزئيات مربوط به داوود را رها نموده و مي"ا فَصَلَ طالُوتُ ...فَلَمَّ ":فرمايدمي

آنجا  شد، و ما در گذشته همها را به يكديگر متصل كند، داستاني طوالني ميخواست اين جملهو كامال پيدا است كه اگر مي
سوره بقره تفسير كرديم، خواننده را به اين نكته توجه داديم و اين نكته در تمامي كه داستان گاو بني اسرائيل را در 

هايي كه در قرآن آمده، مشهود است و اختصاصي به يك داستان و دو داستان ندارد، بلكه بطور كلي از هر داستان آن داستان
 هاي الهيه است اي و يا سنتي از سنتاش را كه آموزنده حكمتي يا موعظههاي برجستهقسمت
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كند، هم چنان كه اين معنا را در داستان حضرت يوسف َ تذكر داده و هاي گذشته جاري شده نقل ميكه در امت
نَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّ "فرمايد:و نيز مي« 1» "لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ "فرمايد:مي

سِ اقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، هذا بَيانٌ لِلنَّ "و نيز فرموده:« 9» "قَبْلِكُمْ
 .ياتي ديگر از اين قبيلو آ« 0. »"وَ هُديً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

__________________________________________________ 

 "111سوره يوسف، آيه  "به راستي در داستان ايشان عبرتي است براي خردمندان.(1)

 .هاي قبل از شما جريان داشته، هدايت كندهايي كه در امتخواهد شما را به سنتخدا مي(2)

 "93سوره نساء، آيه  "

هايي جريان يافته، پس در زمين بگرديد و ببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بوده، اين قرآن بياني قبل از شما سنت(3)
 "103سوره آل عمران، آيه  "اي براي مردم با تقوا.است براي مردم و هدايت و موعظه
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 468[ ... ص : 214تا  213(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

دْناهُ بِرُوحِ ي ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عِيسَ
مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ  الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

بْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ال بَيْعٌ فِيهِ وَ ال ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ ق940َشاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ )
 (943خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ )

 468ترجمه آيات ... ص : 

ايم بعضي از آنان كسي بوده كه خدا با وي سخن گفت و بعضي از اين پيامبران بعضي از ايشان را بر بعض ديگر برتري داده
خواست كساني كه ها باال برد و عيسي بن مريم را محبت داديم و او را به روح پاك قوي كرديم، اگر خدا ميتبهآنان را مر

كردند ولي مختلف شدند، از آنان كساني بودند ها كه سويشان آمده بود با هم جنگ نميپس از پيامبران بودند با وجود حجت
كند كردند ولي خدا هر چه بخواهد ميخواست با هم كارزار نمياگر خدا مي كه ايمان داشتند و كساني بودند كه كافر بودند،



(940).  
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شما كه ايمان داريد پيش از آنكه روزي بيايد كه در آن معامله و دوستي و شفاعت نباشد از آنچه روزيتان كرده انفاق كنيد و 
 (943كافران خود، ستمگرانند. )

 464... ص :  بيان آيات

 اشاره

سياق اين دو آيه خيلي از سياق آيات قبل كه امر به جهاد و تشويق  "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ ... هُمُ الظَّالِمُونَ
ه با آن قص كرد دور نيست، چون در آخر آن آيات، داستان جنگ طالوت را آورده تا مؤمنين از آن عبرت بگيرند، وبه انفاق مي

، "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ "خاتمه يافت و دو آيه مورد بحث هم با جمله "وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ... "جمله:
 .گرددآغاز شده، و سپس به مساله جنگ در امتهاي انبياي بعد از آن حضرات بر مي

مِنْ بَعْدِ  "د، و قي"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي ... "فرمود:طالوت ميو نيز در داستان قبلي يعني قصه 
انفاق كنيد قبل از اينكه روزي فرا رسد كه  "را ذكر نموده، دو باره به دعوت و تشويق به انفاق برگشت، و فرمود: "مُوسي

 .اندكند كه دو آيه مورد بحث، ذيل آيات سابق بوده و همه با هم نازل شدهاييد ميپس همه اينها اين احتمال را ت "...

 464ها در اين آيات[ ... ص : دفع اين توهم كه بعد از دعوت انبيا )ع( جنگ چه فايده دارد؟ و اشاره به علل پيدايش جنگ]

ه ذهن برسد، و آن توهم اين است كه رسالت، و سخن كوتاه آنكه: آيه شريفه، در مقام رد و دفع توهمي است كه چه بسا ب
هاي خانمان كند، بايد بالي جنگخصوصا از اين جهت كه همراه با معجزاتي روشن است كه بر حقانيت آن داللت مي

برانداز را از بين ببرد، نه اينكه خود رسالت، آتش جنگ را برافروزد، حال يا از اين جهت بايد از بين ببرد كه غرض خداي 
ان از ارسال رسوالن و دادن معجزات به ايشان، اين است كه مردم را به سوي سعادت دنيوي و اخرويشان هدايت كند، سبح

پس براي بدست آمدن اين غرض، بايد آنان را از قتال باز داشته، ديگر اجازه چنين عملي را ندهد، و همه را در راه هدايت 
هاي آنان ادامه دارد، و ها و مشاجرات در ميان امتز انبيا باز هم جنگبينيم بعد اجمع و متحد سازد، و حال آنكه مي

مخصوصا بعد از انتشار دعوت اسالم كه اتحاد و اتفاق از اركان و اصول احكام و قوانين آن است، چرا بايد هنوز اين 
 .ها در اين امت پديد آيد؟درگيري

است كه فرستادن رسوالن و آوردن معجزات روشن، براي دعوت به و يا از اين جهت بايد از بين ببرد كه مگر غير از اين 
 سوي حق است و براي اين است كه ايمان در دلها پديد آيد؟

شود آن را با زور در دلها ايجاد كرد، پس فايده قتال چيست؟ و بعد از استقرار نبوت و پا ايمان هم از صفات قلب است، و نمي
 دارد؟ اين اشكال گرفتن دعوت ديني ديگر جنگ چه معنا
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 .را در آيات قتال آورديم و به آن جواب داديم

ون آورند، چمعلول اختالفي است كه امتها خودشان پديد مي "قتال "دهد كهدر آيه مورد بحث، خداي تعالي چنين پاسخ مي
 .كشداگر اختالفي نباشد كار اجتماعات به جنگ نمي



يد گذاشت اختالفي پدخواست، يا به كلي نميآمدن جنگها در بين مردم، اختالف آنان است، و اگر خدا مي پس علت به وجود
كرد، ليكن خداي سبحان آنچه را كه آمد، و يا بعد از پيدا شدن اين علت آن را خنثي ميآيد، و در نتيجه، جنگ هم پديد نمي

كند و يكي از چيزهايي را كه خواسته، اين ست، او هر چه بخواهد ميدهد چون تابع خواست ما نيما مي خواهيم، انجام نمي
ها را نگيرد و امور عالم طبق سنت العلل و االسباب جريان يابد، اين اجمال و خالصه پاسخي است كه است كه جلوي علت

 .شوداز آيه استفاده مي

 ."تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ "

 471در عين حال كه در اصل فضل رسالت مشتركند، از درجات مختلفي برخوردارند[ ... ص :  انبيا )ع(]

كه ضمير اشاره به دور است  "تلك "از آنجا كه خواسته است به امر رسوالن و به مقام واالي ايشان احترام بگذارد با كلمه
در يك درجه قرار نداده، بلكه بين آنان برتري نهاده اشاره نمود، و اين جمله داللت دارد بر اين كه خداي سبحان انبيا را 

تر از بعض ديگر، ولي همه آنها مشمول فضل خدا هستند، چون است، بعضي برتر از بعضي ديگر هستند، و بعضي پائين
 .رسالت في نفسه فضيلتي است كه در همه آنان هست

كه همه آنان در اصل فضل رسالت مشترك هستند، و پس در بين انبيا اختالف مقام و تفاضل در درجات هست، در عين اين
شود، در مجمع كماالت كه همان توحيد باشد سهيم هستند، بر خالف اختالفاتي كه در بين امتهاي آنان، بعد از آنان پيدا مي

 .چون اختالف امتها به ايمان و كفر، و نفي و اثبات است، و معلوم است كه ميان اين دو جامع نيست

جهت است كه در آيه مورد بحث از اين دو گونه اختالف دو جور تعبير آورد، اختالف انبيا را تفضيل خواند، و اين و به همين 
تفضيل را به خودش نسبت داده و فرمود: ما بين آنان اختالف درجه قرار داديم، و اختالف امتها را اختالف خواند، و آن را به 

 ."الف كردندو ليكن اخت "خود امتها نسبت داده فرمود:

فت، و گو از آنجايي كه در ذيل آيه اشاره به مساله قتال شده و مرتبط به آن بود، و آيات قبل نيز راجع به قتال سخن مي
تِلْكَ  "چيني و مقدمه ذيل آيه بفرمايد:اي از كالم را زمينهاي جز اين نبود كه قطعهكرد، چارهداستان قتال طالوت را ذكر مي

وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ... وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما  ":فرمايدتا ذيل آيه را كه مي "لْنا ... بِرُوحِ الْقُدُسِالرُّسُلُ فَضَّ
 "يُرِيدُ
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 .روشن سازد

سالت، هر چند مشترك در ميان همه رسوالن َ است، و مقامي و بنا بر اين صدر آيه، در صدد بيان اين معنا است كه مقام ر
كند، و كمال سعادت و درجات نزديكي به خدا از قبيل هم كالمي با خدا است كه خيرات و بركات را به سوي بشر سرازير مي

د شواعث نميجوشد، ليكن با همه اين بركات، بو دارا شدن معجزات و مؤيد شدن به روح القدس از اين سرچشمه زالل مي
 .كه جنگ و خونريزي را از ميان بشر براندازد، چون اين رنج و مصيبت مستند به اختالف خود مردم است

و به عبارت ديگر حاصل معناي آيه اين است كه: شرافت و فضيلتي كه مقام رسالت دارد، براي اين است كه هر خير و 
ام رسالت به گردد، در مقكن ميكند، و در بعضي ديگر به كلي ريشهبركتي كه در بعضي از انسانهاي عادي به كندي رشد مي

كند، از هر سو و از هر جهت كه به اين مقام نزديك شوي، چه از جهت تقوا، چه از ناحيه علم و يا سرعت رشد و نمو مي
آن را خواهي ديد و و امثال آن، حد اعالي  "مهر "،"تواضع "،"سخاوت "،"شجاعت ":ايمان و يا فضائل نفساني، از قبيل

زند، به مراحل جديدي برخورد خواهي كرد، ليكن با همه ارزش و نوري كه دارد، و با اينكه معجزاتي روشن از آن سر مي



تواند اختالف مردم را كه ناشي از كفر و ايمان است بر طرف سازد، زيرا اين خود مردم هستند كه به اختيار خود يا به نمي
 .آورندرف كفر گرائيده، اختالف پديد ميسوي ايمان و يا به ط

 473اختالف و درگيري بين مردم از جانب خود آنها و مستند به اختيار انسانها است[ ... ص : ]

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ وَ  "فرمايد:پس اين اختالف، مستند به خود مردم است، هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگر مي
كانَ النَّاسُ  ":بيان مفصل اين معنا، در تفسير آيه« 1» "اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْمَا 

 .گذشت« 9»، "أُمَّةً واحِدَةً

)و مثال آن كس و يا كساني كه آتش ها و جنگها جلوگيري كند، توانست تكوينا از اين درگيريخواست، ميو اگر خدا مي
كنند هالك سازد(، و ليكن از آنجا كه اين اختالف مستند به او نيست بلكه مستند به خود مردم است و سنت افروزي مي

الهي كه سنت سببيت و مسبب بودن بين موجودات عالم است، همواره جاري است، و يكي از علل درگيري و جنگ، اختالف 
 شود، بايد از آن دوريدانند اختالف به جنگ منتهي ميمياست، )مردمي كه 

__________________________________________________ 

همانا دين پسنديده در نزد خداوند تنها اسالم است و اهل كتاب در آن راه اختالف نپيمودند مگر بعد از آنكه آياتي روشن (1)
 "12سوره آل عمران، آيه  "ستمكاري خود رفتند.ديدند و آن را ناديده گرفته و به دنبال 

 910سوره بقره، آيه (2)
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 .(كنند

بله، تنها كاري كه خداي تعالي ممكن است انجام دهد، دخالت تشريعي است، به اينكه امر بفرمايد، جنگ نكنيد و يا دستور 
وحي را داده و فرموده، جنگ بكنيد و منظور او از اين دستور  بدهد كه جنگ بكنيد و از اين جهت خداي تعالي دستور

آزمايش بندگان است تا معلوم كند افراد خبيث كدام، و پاكان چه كساني هستند، مردم با ايمان كدام و دروغگويان چه 
 .كساني هستند

 قابل اجتناب بوده، براي اينكه و سخن كوتاه اينكه قتال در بين امتهاي انبيا كه بعد از آن حضرات پديد آمده امري غير
اختالف دو جور است يكي اختالف ناشي از سوء تفاهم كه بعد از آنكه طرفين سخن يك ديگر را فهميدند اختالفشان 

 شود، مقامشود، و يكي اختالف ناشي از زورگويي و طغيان است، چنين اختالفي باآلخره به جنگ منجر ميبرطرف مي
ري و گالف به معناي اول را برطرف كند، و شبهاتي كه در دلها پيدا شده برطرف سازد، اما ياغيتواند اخترسالت تنها مي

 تواند زمين را از لوث چنين رذائليتواند از روي زمين براندازد، و تنها عاملي كه ميلجاجت و نظائر اين صفات پست را نمي
 .پاك سازد، جنگ است و بس

را ثابت كرده كه همه جا حرف حسابي و حجت و برهان مؤثر نيست، مگر وقتي كه هاي مكرر هم اين معنا چون تجربه
دنبالش تازيانه و اسلحه باشد، و به همين جهت هر جا كه مصلحت اقتضاء نموده، خداي سبحان دستور داده است براي 

ل و بعد از بعثت خاتم االنبياء ص، احقاق حق قيام نموده و در راه خدا جهاد كنند، هم چنان كه در زمان ابراهيم و بني اسرائي
 .اي از اين قبيل مطالب را آورديمدستور داد، و ما در سابق هر جا كه به آيات قتال برخورد نموديم، پاره

 472دو نوع فضيلت و برتري كه بعضي از انبيا )ع( بر بعض ديگر دارند[ ... ص : ]



 "... بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ  "

فرمود: به غيبت شده، با اينكه قبل از اين جمله خداي تعالي گوينده بود و مي "فضلنا "در اين دو جمله، التفاتي از تكلم قبلي
 .فرمايد: و ما به عيسي بن مريم، بينات داديمما چنين و چنان كرديم، بعد از اين دو جمله نيز مي

فرمايد: خدا با بعضي از ايشان سخن گفت، و بعضي را بر بعضي ديگر ايب فرض شده و ميدر اين وسط خداي سبحان غ
 ها دو گونه هستند، يك نوَ آن فضيلتيدرجاتي برتري داد، و نكته اين التفات )و خدا داناتر است(، اين است كه فضيلت

اره كه بعدا در ب "تاييد به روح القدس "و "آيات بينات "كند، مانندهست كه نام آن به خودي خود داللت بر فضيلت مي
 كند، چون اين صفات و خصال به خودي خود صفاتي برجسته و ارجمندعيسي بن مريم ذكر مي
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ند، و از شوند كه به مقام بزرگي بستگي داشته باشاست و بعضي ديگر به خودي خود فضيلت نيستند، و آن گاه فضيلت مي
كسب ارزش و فضيلت كنند، مثل سخن گفتن كه به خودي خود يكي از فضائل نيست، ولي اگر به خدا منسوب  آن مقام

آيد، و نيز مانند رفع درجات )كه اگر يك شود، و گفته شود كه خدا با فالني سخن گفت، آن وقت از فضائل به حساب مي
ا د كه باز به خدا منسوب گردد، مثال گفته شود خدشوظالم بي آبرو به كسي درجه دهد، فضيلت نيست( وقتي فضيلت مي

 .فالني را به درجاتي باال برد

گوئيم: در دو جمله مورد بحث كه دو فضيلت سخن گفتن، و رفع درجات را آورده، به اين حال كه اين معنا روشن شد، مي
ضي از انبيا سخن گفت، و بعضي را جهت خدا غايب فرض شد كه اين دو خصلت را به خدا نسبت داده و بفرمايد: خدا با بع

ترفيع درجه داد، بعد از آنكه اين مقصود حاصل شد، دوباره به سياق قبلي برگشته و فرمود: عيسي بن مريم را آيات بينات 
 .داديم

 473اقوال مختلف در باره اينكه در آيه مراد از پيامبري كه خدا با او سخن گفته كيست؟[ ... ص : ]

ن اند منظور از آنكه خدا با او سخشمول اين دو خصلت چه كساني هستند، اختالف دارند، بعضي گفتهمفسرين در اينكه م
 .«1» "وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسي تَكْلِيماً "گفت، موسي َ است، به دليل اينكه در جاي ديگر فرموده:

دا در شب معراج بدون واسطه با او سخن اند: مراد از آن رسول خدا )ص( است كه خو نيز جاهايي ديگر، و بعضي ديگر گفته
و معلوم است كه با « 9» "ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّي، فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني، فَأَوْحي إِلي عَبْدِهِ ما أَوْحي "گفت به دليل اينكه فرموده:

 .مانداي نميچنين قربي ديگر واسطه

حي است، براي اينكه وحي هم تكلم است، چيزي كه هست تكلمي است اند منظور از اين تكلم، مطلق وبعضي ديگر گفته
 :پنهاني، و خود خداي تعالي آن را تكلم خوانده و فرموده

 «0. »"وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ... "

 .سازدنمي "ن كردبعضي را چنين و بعضي را چنا "ليكن اين وجه با تعبير

 از اين وجوه، آنكه سازگارتر به مقام آيه است، همان است كه بگوئيم مراد از آيه،

__________________________________________________ 

 130سوره نساء، آيه (1)

اش وحي كرد، بنده آن قدر او را به سوي خود نزديك كرد كه بين خود از دو قوس و يا كمتر فاصله بماند، آن گاه به(2)
 "13سوره نجم، آيه  "آنچه را كه كرد.



 41سوره شوري، آيه (3)
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موسي َ است، چون قبل از اين سوره كه در مدينه نازل شده، در سوره اعراف كه در مكه نازل شده بود، در باره سخن گفتن 
قالَ يا مُوسي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَي النَّاسِ بِرِساالتِي  "فرمايد:ه است كه مياي نازل شده بود، و آن اين آيخدا با موسي َ آيه

 «1. »"وَ بِكَالمِي

 .پس، هم كالم بودن موسي براي خدا امري معهود بوده است

 474و مراد از بعض در آن[ ... ص :  "رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ "اختالف ديگر در معناي]

اند: مراد از آن پيامبر اسالم است كه اند، بعضي گفتهكرده "... وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ "گري در معنايو همچنين اختالف دي
خدا درجات او را بلند كرد، و بر تمامي انبيا برتري داد، زيرا هر پيغمبري، مبعوث بر امت خود بود، و آن جناب مبعوث بر 

 .«9» "وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ "خداي تعالي فرمود: تمامي خلق اولين و آخرين است، هم چنان كه

رحمت براي همه « 0» "وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ "و نيز به دليل اينكه خداي تعالي آن جناب را به حكم آيه شريفه:
 :و فرمودهعالم دانسته، و باز به دليل اينكه او را خاتم نبوت دانسته 

 .«3» "وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ "

و باز به اين جهت به او كتابي داده كه ما فوق تمامي كتب آسماني و بيانگر هر چيز و كتابي است كه از تحريف مبطلين 
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ  "كه فرمود:اي يافته است كه تا آخرين روز دنيا اعجازش باقي است، هم چنان محفوظش داشته، و معجزه

 «4. »"الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ

، و «3» "كْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ "، و نيز فرموده:«3» "ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ "و نيز فرموده:
 " ظَهِيراًنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍقُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلي أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَ لَوْ كا "نيز فرموده:

 ، و نيز به دليل اينكه آن جناب را به ديني«3»

__________________________________________________ 

 .اي موسي من تو را به خصيصه و مشخصه متمايز كردم: يكي به رسالتهايم و ديگر به كالمم(1)

 "130سوره اعراف، آيه  "

 .ما تو را جز براي اينكه عموم بشر را )به رحمت خدا( بشارت دهي و از عذابش بترساني نفرستاديم(2)

 [...] 133احزاب، آيه  سوره(3)

 33سوره احزاب، آيه (4)

ده، آيه سوره مائ "كند كه آن ما فوق همه كتابها است.اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، در عين اينكه تصديق مي(5)
41" 

 "32سوره نحل، آيه  "ما اين كتاب را به تدريج بر تو نازل كرديم، تا روشنگر هر چيزي باشد.(6)

 "2سوره حجر، آيه  "را بر تو نازل كرديم و خود نيز آن را حفظ خواهيم نمود. ما ذكر(7)

قطعا اگر تمامي انس و جن جمع شوند تا مثل اين قرآن را بياورند، نخواهند توانست هر چند كه از يكديگر پشتيباني (8)
 "33سوره اسراء، آيه  "نمايند.
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مْ فَأَقِ "آيد، هم چنان كه فرمود:ت، يعني از عهده تامين تمامي مصالح دنيا و آخرت بشر بر مياختصاص داد كه قيم اس
 .«1» "وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ

لي نُوحٍ سَالمٌ عَ "اند مراد از اين ترفيع درجه، همان امتيازاتي است كه به انبياء داده، مثال در باره نوح فرموده:بعضي هم گفته
 «9. »"الَمِينَفِي الْع

 .«0» "وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً "و در باره ابراهيم َ فرموده:

 .«3» "وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ "و نيز در باره آن جناب فرموده: كه از خدا چنين درخواست كرد:

و در باره « 3» "نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ "و در باره يوسف َ، فرموده:« 4» "وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا "و در باره ادريس َ فرموده:
 .كند موجود استو غير از اين آيه نيز آياتي كه مختصات انبياء را ذكر مي« 3» "وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً "داود َ فرموده:

در آيه شريفه آن رسوالني است كه در همين سوره )يعني سوره بقره(  "رسل "اند مراد از كلمهو همچنين بعضي ديگر گفته
، ص، كه تا "محمد "و "داود "،"شموئيل "،"ارميا "،"عزير "،"عيسي "،"موسي "،"ابراهيم "نامشان ذكر شده، مانند:

اند، پس مراد از بعضي از انبيا كه درجه آنان باال رفته محمد ص است كه اندهاينجا موسي و عيسي را نام برده، و بقيه باقي م
 .نسبت به بقيه، درجه باالتري دارد

اند از آنجايي كه مراد از رسل در آيه، آناني هستند كه اندكي قبل از اين آيه، نامشان به ميان آمده بود، بعضي ديگر گفته
 يعني موسي و داود و شموئيل و محمد َ، و

__________________________________________________ 

 "30سوره روم، آيه  "روي دل به سوي ديني كن كه قيم است.(1)

 32سوره صافات، آيه (2)

هايي آزمايش نمود و او از عهده امتحان بر آمد، به او فرمود: من تو و چون پروردگار ابراهيم، او را با پديد آوردن صحنه(3)
 "193سوره بقره، آيه  "دهم.دم قرار ميرا امام مر

 "33سوره شعراء، آيه  "ياد خير مرا در اعصار و روزگار آينده حفظ كن.(4)

 "33سوره مريم، آيه  "او را به مكاني بلند برديم.(5)

 "33سوره يوسف، آيه  "بريم.ما هر كه را بخواهيم به درجاتي باال مي(6)

 "139اء، آيه سوره نس "ما به داود كتاب داديم.(7)

 333، ص: 9ترجمه الميزان، ج

مختصات موسي را بيان كرده بود، و آن مساله سخن گفتن با او بود، و بعد از اين مساله رفع درجات را آورده، قهرا منظور جز 
بال نام ق تواند باشد، و ممكن است بنا بر اين قول، تصريح به نام عيسي َ را اينطور توجيه كرد كه چونپيامبر اسالم نمي

 .نام آن حضرت آورده شده است .اين بزرگوار در بين انبيايي كه در اين آيات ذكر شده نيامده بود

ولي آنچه سزاوار است كه گفته شود اين است كه شكي نيست كه ترفيع درجه رسول خدا )ص( نيز در آيه هست، چيزي كه 
ختصاص دادن آن به ساير نامبردگان يعني ارميا و شموئيل و هست اختصاص دادن آيه به آن جناب دليلي ندارد، و همچنين ا

ها درست نيست و بدون دليل سخن گفتن داود و يا به همه آنهايي كه نامشان در اين سوره آمده، هيچيك از اين نظريه
بَعْضَهُمْ  و رَفَعَ "در جمله "بعض "شود، و كلمهاست، بلكه ظاهر آيه اين است كه به اطالق آن شامل همه رسوالن َ مي

 .گردد كه خدا بر آنان انعام نموده و بر ساير افراد برتري داده است، شامل تمام انسانهايي مي"دَرَجاتٍ

، "بعض "كند كه مراد ازاند: اسلوب كالم اقتضا ميبعضي از مفسرين اختصاص آيه به پيامبر اسالم را توجيه كرده و گفته



كالم براي عبرت گرفتن امتهايي است كه بعد از در گذشت پيامبرشان به جان هم پيامبر اسالم باشد، براي اينكه سياق 
افتاده و با هم جنگ كردند، با اينكه دينشان، يك دين بود، و از اين امتها آنهايي كه در زمان نزول آيه وجود داشتند امت 

 باشند، چيزي كه هست از آنجايي كه درموسي و عيسي و پيامبر اسالم بودند، پس بايد همين سه بزرگوار منظور نظر آيه 
الم ، تنها پيامبر اس"وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ "آيه مورد بحث تفضيل موسي و عيسي ذكر شده، ناگزير بايد منظور از جمله

 .باشد

ي تمامي وكند به اينكه تمامي انبيا فرستاده شده به سليكن اين توجيه هم درست نيست، براي اينكه قرآن كريم حكم مي
 .«1» "ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ "فرمايد:مردم هستند، قرآن مي

بايد ريشه فساد و درگيري و قتال را از ميان بشر بردارد، و بعد از انبيا، پس همين كه تمامي انبيا داراي آياتي روشن بودند مي
ه انگيزه حسد و طغياني كه نسبت به يكديگر داشتند، به جان ها باقي نماند، اما خود مردم بگريديگر جايي براي اين وحشي

ها بوده، خداي تعالي هر وقت مصلحت ديده، دستور قتال داده است، گريهم افتادند، پس ريشه اصلي جنگها همين طغيان
يت است كه عمومتا با كلمات خود حق را به كرسي بنشاند، و هر آنچه را كه باطل است، نابود سازد، پس بهترين وجه همان 

 .آيه را حفظ كنيم

__________________________________________________ 

 "103سوره بقره، آيه  "گذاريم.ما بين احدي از انبيا فرق نمي(1)
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 477گفتاري پيرامون تكلم خداي تعالي ... ص : 

 477اند امور حقيقيه هستند و در بيان حقائق الهيه مجاز گويي نشده است[ ... ص : آوردههاي انبياء )ع( و اخباري كه ايشان ويژگي]

از خداي تعالي سرزده، و بطور حقيقت هم سرزده،  "سخن گفتن "آيد كه اجماال عملبر مي "مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ... "از جمله
ان هم اين عمل را در كتاب خود، كالم ناميده، حال چه اينكه نه اينكه جمله نامبرده، مجازگويي كرده باشد، خداي سبح

 .اطالق كالم بر عمل نامبرده خدا، اطالق حقيقي باشد، و يا اطالقي مجازي، پس پيرامون كالم از دو نظر بايد بحث كرد

، بياي خود دادههاي مخصوصي كه خداي تعالي به انجهت اول اينكه: كتاب خداي عز و جل داللت دارد بر اينكه آن ويژگي
باشند از قبيل وحي و تكلم و نزول روح و مالئكه و ديدن آيات بزرگ الهيه و نيز آنچه كه و ساير مردم از درك آن عاجز مي
و ساير اموري كه از درك و حواس انسان مخفي  "قلم "،"لوح "،"شيطان "،"فرشته "خبرش را به ايشان داده، از قبيل:
و واقعياتي است خارجي، نه اينكه انبيا خواسته باشند در اين دعاوي خود مجازگويي كرده  است، همه اموري است حقيقي،

كند، مالئكه گذاشته باشند و نام هر چيزي را كه اين قوا باشند، و مثال نام قواي عقالني را كه بشر را بسوي خير دعوت مي
اين قوا را كه افكار خوب و مفيد به اجتماَ بشري از آن  دهد، وحي نهاده باشند، و مرتبه عالي ازبه ادراك انسان تحويل مي

شود، روح القدس يا روح االمين ناميده باشند، و قواي شهواني و غضبيه را كه در نفس آدمي داعي به سوي شر و ترشح مي
ه عمل سانها را بكشانند و يا انفساد است، جن و يا شيطان خوانده باشند، و افكار پليدي كه اجتماَ صالح را به فساد مي

 .هاي خود مجازگويي كرده باشنددارند وسوسه و نزعة ناميده باشند، و يا اينكه انبيا، در ساير گفتهزشت وا مي

اند، براي اينكه آيات قرآني و همچنين آنچه از بيانات انبياء گذشته َ كه براي ما نقل شده، همه آن آيات، روشنگر اين نكته
اند حاالت دروني خود را با مثل بيان كنند، و اگر كسي اين نكات ر مقام مجازگويي نبوده، و نخواستهكه آن حضرات )انبياء( د



 شويم، و اگر جائز باشد كه اينگونهروشن و بديهي را انكار كند، قطعا سر ناسازگاري و لجبازي دارد، و ما با او هم كالم نمي
اند، يه كنيم، بايد جايز بدانيم كه تمامي خبرهايي كه از حقايق الهيه دادهها توجها و مجازگوييبيانات را با آن گونه تاويل

بدون استثنا به امور مادي محض تاويل نموده و از بيخ، همه امور ما وراي ماده را منكر شويم، و ما در اين باره در بحث از 
و ناگزيريم همه را به همان معناي ظاهري آن  توانيم دست به چنين تاويلي بزنيم،اعجاز، بياناتي ايراد نموديم، و چون نمي

 حمل كنيم، در مورد تكلم خداي تعالي ناگزيريم بگوئيم امري است حقيقي، و 
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 .شودهاي خود ما انسانها مترتب ميواقعيتي است خارجي، همان آثاري كه بر تكلم

سي وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُو "كرده، مثال فرموده: "تكليم "و "كالم "بير بهتوضيح اينكه خداي سبحان از بعضي كارهاي خود تع
 .«1» "تَكْلِيماً

 "و اين دو اطالق سر بسته و مبهم و نظاير آن را در آيه زير تفسير نموده، و فرموده:« 9» "مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ":و يا فرموده
 .«0» "هُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُوَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّ

كليم در دهد مگر وقتي كه منظور از تمعنا نمي "إِلَّا وَحْياً ... "كند، براي اينكه استثناياين آيه، اطالق ساير آيات را تفسير مي
، تكليم حقيقي باشد، پس تكليم خدا با بشر تكليم هست، اما به نحوي خاص )هم چنان كه در آيه "هُأَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّ "جمله

 .(سوره نساء ديديد كه فرمود: خدا با موسي تكلم كرد

مل، شود گفت كه اين عپس حد و تعريف اصل تكليم بطور حقيقت، بر آن صادق است، و داراي معني منفي نيست و نمي
 .تكليم نيست

 478و تعريف آن در عرف بني آدم[ ... ص :  "كالم "تحقيق]

حال ببينيم حقيقت كالم و تعريف آن در عرف ما بني آدم چيست؟ آدمي به خاطر احتياج خود به تشكيل اجتماَ و تاسيس 
 مدنيت به حكم فطرت، به هر چيزي كه اجتماَ بدان نيازمند است، )كه يكي از آنها سخن گفتن است(، تا به وسيله آن
مقاصد خود را به يكديگر بفهمانند، و فطرتش او را در رسيدن به اين هدف هدايت كرده، به اينكه از راه صدايي كه از 

آيد، اين حاجت خود را تامين كند، يعني صداي مزبور را در فضاي دهانش جزء جزء نموده و از تركيب حلقومش بيرون مي
معنايي كه دارد ادا شود، چون به جز اين  (هاكه هر يك از آنها، )عالمتهايي به نام كلمه درست كند، آن جزءها عالمت

 .خواهدهاي قراردادي، هيچ راه ديگري نداشت تا به طرف مقابل خود بفهماند در دل چه دارد، و چه ميعالمت

ه آواز اين نداشت كپس انسان از اين جهت به تكلم نيازمند است كه براي تفهيم ديگران و فهميدن خود، راه ديگري به جز 
ها نشان دهنده معنايي باشد، و هايي به نام كلمه بسازد، كه هر يك از آن كلمهخود را پاره پاره كند، و از تركيب آنها عالمت

 ها، در زبانهاي مختلف، با همه وسعتش دائر مدار احتياجات موجود بشر است،بينيم واژهبه همين جهت است كه مي
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 [...] "130سوره نساء، آيه  "خدا با موسي به نوعي تكلم كرد.(1)

 .بعضي از انبياء كسي است كه خدا با او تكلم كرد(2)

كسي چنين شايستگي ندارد كه خداوند با او تكلم كند، مگر بطور وحي و يا از پس پرده و يا اينكه رسولي بفرستد و به (3)
 "41سوره شوري، آيه  ".خواهد به او وحي كندود هر چه مياذن خ
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 .خورديعني احتياجاتي كه بشر در طول زندگي و در زندگي عصر حاضر خود به آنها بر مي

جامعه در راه يابد، هر قدر تمدن و پيشرفت ها گسترش ميبينيم روز به روز دامنه لغتو باز به همين جهت است كه مي
 .شودها هم زيادتر ميشود لغتزندگيش بيشتر مي

شود كه كالم )يعني تفهيم آنچه در ضمير است به وسيله صداهاي تركيب شده و قراردادي(، وقتي تحقق از اينجا روشن مي
متهايي م كه زبان و عالكنيابد كه انسان در ميان اجتماَ قرار گيرد، حتي اگر حيواني هم اجتماعي زندگي كند، گمان نميمي

نداشته باشد، قطعا دارد، و اما انسان در غير ظرف اجتماَ، محتاج به كالم نيست، به اين معنا كه اگر فرض كنيم انساني 
بتواند به تنهايي زندگي كند و هيچ تماسي با انسانهاي ديگر نداشته حتي اجتماَ خانوادگي هم نداشته باشد چنين فردي 

كند، براي اينكه نيازمند به فهميدن كالم غير نبوده، و احتياج به فهماندن كالم به غير را الم پيدا نميقطعا احتياج به ك
 .ندارد

 .و همچنين هر موجود ديگر كه در وجودش احتياج به زندگي اجتماعي و تعاوني ندارد فاقد زبان است، مانند فرشته و شيطان

 474از خدا نفي و حقيقت معناي تكلم در باره خداي سبحان اثبات شده است[ ... ص : در قرآن كريم تكلم به معناي معهود بين ما ]

زند يعني خدا حنجره ندارد تا صدا از آن بيرون آورد، و زند از خداي تعالي سرنميپس كالم به آن نحوي كه از انسان سر مي
ير خودش قراردادي ندارد )كه بفرمايد مثال هر هاي تنفس در دهان قطعه قطعه كند، و با غدهان ندارد تا صدا را در مقطع

ر از آن توقت اگر فالن كلمه را گفتم بدان كه فالن معنا را منظور دارم( براي اينكه شان خداي تعالي أجل و ساحتش منزه
است كه مجهز به تجهيزات جسماني باشد، و بخواهد با دعاوي خيالي و اعتباري استكمال كند، هم چنان كه خودش 

 .«1» "ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "ود:فرم

 ما كانَ وَ "كند، آيه شريفه:ليكن در عين حالي كه قرآن كريم تكلم به معناي معهود بين مردم را از خداي تعالي نفي مي
تكلم را در باره خداي تعالي  اش گذشت( حقيقت معناي)كه ترجمه« 9» "لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ

 .اثبات نموده است

پس خداي تعالي تكلم با آثار و خواص خود را دارد، ولي آن حد اعتباري را كه در تكلم معهود بشري است، ندارد، و وقتي اثر 
 ماند،ي ميكالم و نتيجه آن كه همان فهماندن طرف باشد، در خداي تعالي هست، قهرا بطور محدود جزء امور اعتباريه باق

 يعني اموري كه تنها در اجتماَ انساني اعتبار دارد، مانند ذرَ كه فلز بودن آن واقعيت دارد، ولي ذرَ بودن آن حدي
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است اعتباري، و مانند كيل و ترازو كه آهن بودن و شكل آن واقعيت دارد، ولي ترازو بودنش امري است اعتباري، و همچنين 
چراغ، كه اثرش يعني روشنايي و روشنگريش امري است واقعي، ولي حد و حدودش امري است اعتباري، و باز مانند سالح 

توسط آن امري است ثابت، ولي به فالن شكل بودن آن امري است قراردادي، و امثال اين امور كه كه از بين بردن دشمن 
 .بيانش در سابق گذشت

د، و فهمانپس تا اينجا معلوم شد كه خاصيت كالم در خداي سبحان هست، يعني خدا هم مقصود خود را به پيامبر خود مي
كه براي ما بيان كرده كه اين فهماندن انبيا حقيقت كالم است و  اين همان حقيقت كالم است، و خداي سبحان هر چند



اشاره كرد كه كالم او صفات و وضع كالم ما آدميان را ندارد، و ليكن براي ما بيان نكرده، و خود ما هم از كالم او درك 
كند؟، ا به ايشان تفهيم ميزند و مقاصد خود رايم كه در حقيقت كالم او چيست؟، و او چگونه با پيامبرانش حرف مينكرده

توانيم خواص كالم معهود نزد خود را از خدا سلب چيزي كه هست اينكه: چه اين چگونگي را بفهميم و چه نفهميم نمي
نموده و بگوئيم خدا كالم ندارد، بلكه بايد بگوئيم آثار كالم يعني تفهيم معاني مقصود و القاي آن در ذهن شنونده، در خداي 

 .تعالي هست

 481تكلم خداي تعالي مانند خلقت، احيا، اماته، رزق و هدايت از افعال زماني خداوند است[ ... ص : ]

پس كالم خداي تعالي مانند زنده كردن و ميراندن و رزق و هدايت و توبه و ساير عناوين فعلي از افعال خداي تعالي است، و 
، و غيره صفات فعل خدا هستند، يعني بعد از "تواب "،"ديها "،"رازق "،"مميت "،"محيي "،"متكلم "در نتيجه صفات:

به  "مميت "شود، و چون حيات را از او گرفتمي "متكلم "و "محيي "اينكه خدا موجودي شنوا آفريد، و با او سخن گفت،
 .شودمي "تواب "و "هادي "آيد، و وقتي او را هدايت كرد، و از گناهش صرف نظر نمود،شمار مي

كه خداي سبحان قبل از اين هم اين صفات را داشته باشد، و ذات او از اين جهت تمام باشد، بر خالف علم  پس الزم نيست
توان گفت، بين صفات ذات و صفات افعال، و قدرت و حيات كه صفات ذاتند، و بدون آنها ذات، تماميت ندارد، و چگونه مي

زمان است، فرقي نيست؟، با اينكه خود خداي تعالي در آيات زير  كه صفاتي بعد از تماميت ذات و چه بسا قبل از انطباق بر
وَ لَمَّا جاءَ مُوسي لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ  "فرمايد:اي از صفات و افعال خود را زماني دانسته و ميپاره

 ما بعد از آنكه موسي به ميقات« 1» "قالَ لَنْ تَرانِي
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آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، وي گفت: پروردگارا خودت را به من نشان بده، تا به سوي تو نظر كنم، گفت: هرگز مرا 
 .نخواهي ديد

و « 1»با اينكه من قبال تو را آفريدم، در حالي كه هيچ چيزي نبودي،  "كَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاًوَ قَدْ خَلَقْتُ "و نيز فرمود:
و « 9»خداي تعالي نخست به ايشان فرمود بميريد، و سپس آنها را زنده كرد.  "فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ "باز فرموده:
ءٍ الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "فرمايد:و همچنين مي« 0»دهيم. ما شما و آنها را روزي مي "زُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْنَحْنُ نَرْ ":نيز فرموده

موسي به فرعون گفت: پروردگار ما كسي است كه نخست هر چيزي را خلق كرد و سپس آن را هدايت  "خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي
 «4»سپس نظر رحمت خود را به ايشان برگردانيد تا توبه كنند.  "مْ لِيَتُوبُواثُمَّ تابَ عَلَيْهِ "و نيز فرمود:« 3»نمود. 

را  "توبه "و "هدايت "،"رزق "،"زنده كردن "،"ميراندن "،"خلقت "،"كالم خدا "كنيد اين آياتبطوري كه مالحظه مي
 .داندداند، و همه را يكسان زماني ميزماني مي

آيات قرآن و بحث و تفسيري كه سر و كار آن تنها با خود قرآن است در خصوص اين آن حقيقتي است كه انديشيدن در 
دهد، و اما اين سؤال كه از نظر علم كالم، كه خود علمي جداگانه است، و متخصصين آن را متكلمين معناي كالم دست مي

اين  ز اين سؤال كه علم فلسفه دراند؟ و نيگويند، سخن گفتن خدا چه معنا دارد؟ و متكلمين گذشته، در اين باره چه گفته
 .آيدباره چه اقتضايي دارد؟ پاسخ آن انشاء اللَّه به زودي مي

از الفاظي است كه خداي تعالي در قرآن آن را در غير مورد انسان  "تكليم "يا "كالم "اين را هم بايد دانست كه لفظ



 "ورد انسان استعمال كرده، مثال نفس آدمي را در آيه زير،را در غير م "كلمات "، و يا لفظ"كلمه "استعمال نكرده، بلكه لفظ
 :خوانده، و فرمود "كلمه

 «3. »"وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا "و دين خدا را كلمه خوانده و فرموده:« 3» "وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ "
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ما  "ي از خلق او را كلمه خوانده، و فرموده:، و قضاي خدا و يا نوع«1» "وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا "و نيز فرموده:
 .كه توضيح بيشترش خواهد آمد« 9» "نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ

 482در قرآن مجيد[ ... ص :  "قول "موارد استعمال لفظ]

با  مشود، و هرا در قرآن مجيد بطور عموم استعمال كرده، يعني هم سخن گفتن خدا با انسان را شامل مي "قول "و اما لفظ
پس گفتيم اي آدم، اين ابليس  "فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ "غير انسان را، از آن جمله در مورد انسان فرموده:

 «0» "دشمن تو و دشمن همسر تو است.

آن زمان كه پروردگارت به مالئكه گفت:  "خَلِيفَةًإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ  "و در مورد مالئكه فرموده:
 «3»من در زمين جانشين خواهم نهاد. 

آن زمان كه پروردگارت به مالئكه گفت، من بشري از گل  "إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ "و نيز فرموده:
 «4»خواهم آفريد. 

 :فرمود "الَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّق "و در مورد ابليس فرموده:

 «3»ام بازداشت؟. اي تو را از اينكه سجده كني در برابر چيزي كه من به دست خود آفريدهاي ابليس چه عامل و انگيزه

خانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً، قالَتا أَتَيْنا ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُ "و در مورد غير صاحبان عقل فرموده:
سپس به خلقت آسمان كه دودي بيش نبود بپرداخت، پس به آسمان و زمين گفت: چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد  "طائِعِينَ

 «3»بيائيد، گفتند: به طوَ و رغبت آمديم. 

 «3»به آتش گفتيم بر ابراهيم سرد و بي آزار شود.  "كُونِي بَرْداً وَ سَالماً عَلي إِبْراهِيمَقُلْنا يا نارُ  "و نيز فرموده:

 گفته شد اي زمين آب« 2» "وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي "و نيز فرموده:
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 .خودت را فرو ببر، و اي آسمان تو هم بس كن

و در آيه زير تمامي موارد را يعني صاحبان عقل و غير صاحبان عقل را جمع كرده با اينكه موارد آن بسيار مختلف است 
امر او در وقتي كه چيزي را اراده كرده باشد تنها اين است  "إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "يكسره فرموده:

 «1»شود. چيز بفرمايد موجود شو و آن چيز موجود مي كه به آن

چون قضاي امري را براند تنها به آن امر ميگويد موجود شو و آن  "إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "و نيز فرموده:
 «9»شود. امر موجود مي

 483. ص : قول خدا در تكوينيات عبارتست از خود موجودات تكويني[ ..]

اد از خداي تعالي به معناي ايج "قول "شود، اين است كه لفظو آنچه كه بعد از دقت و تدبر از كالم خداي تعالي استفاده مي
كند كه مقصود خدا بوده است، )هم چنان كه قول در اصطالح چيزي است كه: آنچه با وجود يافتنش داللت بر معنايي مي

 .(كندد صدايي است كه بر معناي مقصود ما داللت ميخود آدميان نيز به معناي ايجا

وش اي داراي گدليل بر اينكه لفظ قول در قرآن مجيد به معناي چنين ايجادي است اين است كه هم در مواردي كه شنونده
ن و و درك است استعمال شده، و هم در مواردي كه گوش و درك به آن معنايي كه معهود بين ما است ندارد، مانند آسما

 "زمين، و تنها راه سخن گفتن با آنها تكوين و ايجاد است، و به دليل اينكه دو آيه اخير يعني آيه سوره يس و سوره مريم،
 .در آيات قبلي را به ايجاد و خلقت تفسير كرده است "قول

ات را ينيات و غير تكوينيآيد حال هر يك از دو مورد تكواين همان معنايي است كه گفتيم از تدبر در كالم خدا به دست مي
گوئيم: اما قول خدا در مورد تكوينيات عبارت شد از خود آن موجود تكويني، كه خدا ايجادش كرد، پس توضيح داده و مي

موجودات عالم در عين اينكه مخلوق خدايند قول خدا هم هستند، براي اينكه خاصيت قول در آنها هست، خاصيت قول اين 
سازد، مخلوقات خدا هم با خلقت و وجود خود بر خواست خدا داللت چه در قلب من است آگاه مياست كه غير مرا به آن

و فرمايد موجود شكند و ميكنند، و اين پر واضح است كه به حكم دو آيه سوره يس و مريم، وقتي خدا چيزي را اراده ميمي
خود آن چيز هيچ امر ديگري دست اندر كار نيست، هم بين خدا و آن چيز واسطه نيست، و غير از وجود  "باش "حتي كلمه

 خدا است، پس قول خدا در تكوينيات عين همان خلقت و "باش "پس هستي آن چيز، بعينه، قول خدا و
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ست، كه آن نيز عين وجود است، و وجود هم عين آن چيز است و اما در غير تكوينيات از قبيل سخن گفتن با يك ايجاد ا
لم به شود، عانسان، مثال بايد دانست كه قول خدا عبارت است از ايجاد امري كه باعث پديد آمدن علمي باطني در انسان مي

ه خداي تعالي صدايي در كنار جسمي ايجاد كند، و انساني كه پهلوي اينكه فالن مطلب چنين و چنان است، حال يا به اينك
تاثيرش  توانيم كيفيتكنيم، و نه ميآن جسم ايستاده، مطلب را بشنود و بفهمد، و يا به نحوي ديگر كه ما نه آن را درك مي

ن مطلب فهماند كه مثال فالخود ميدانيم چگونه خداي تعالي به پيامبري از پيامبران را در قلب پيامبر تصور نمائيم، و نمي
 .را دارد "كالم "و "قول "دانيم كه قول و كالم خدا با پيامبر خود، حقيقت معنايچنين و چنان است، اما اينقدر مي

 484قول خداوند در غير تكوينيات و قول خدا با مالئكه و شيطان و كالم خود فرشتگان با يكديگر چگونه است؟[ ... ص : ]

با مالئكه يا شيطان، ليكن در خصوص اين دو مورد و شبيه آن اگر مشابهي داشته باشند، به  "قول خدا "در موردو همچنين 
خاطر اينكه وجودشان از سنخ وجود ما انسانها نيست، يعني حيواني اجتماعي نيستند، و همانند ما از راه تحصيل علم، تكامل 

 .تدريجي ندارند

عبارت بود از استخدام صوت يا اشاره به ضميمه قرارداد قبلي، كه  "قول "باشد، در ما انسانهامعنايي ديگر داشته  "قول "بايد
كرد و اما مالئكه و جن و مشابه آن دو و بطوري كه از فطرت انساني ما، و اينكه حيواني اجتماعي هستيم آن را ايجاب مي

 .ن خدا با آنان طوري ديگر استآيد چنين وجودي ندارند، پس قطعا سخن گفتكالم خداي سبحان بر مي

شود كه سخن گفتن خود فرشتگان با يكديگر، و خود شيطانها با يكديگر از راه استخدام صدا و استعمال از اينجا روشن مي
ا به او اي ديگر سخن بگويد و مقاصد خود رخواهد با فرشتههايي در برابر معاني نيست و بنا بر اين وقتي يك فرشته ميلغت

خواهد با شيطان ديگر سخن بگويد، اينطور نيست كه مانند ما، بدني و سري و در سر دهني و در ند، و يا شيطاني ميبفهما
اش لفظي در برابر مقصد خود درست كند، و دهان زباني داشته باشد، و آن زبان صدا را قطعه قطعه نموده، از هر چند قطعه

داراي حس شنوايي و در پشت آن، دستگاه انتقال صوت به مغز داشته  اي هم سري و در سر سوراخي بنام گوش وشنونده
 .باشد، تا سخنان گوينده را بشنود، و اين پر واضح است

اما هر چه باشد بطور مسلم در بين اين دو نوَ مخلوق، حقيقت معناي سخن گفتن و سخن شنيدن هست، و اثر قول و 
هر چند كه قولي چون قول ما ندارند، و همچنين بين خداي سبحان و مخصوصا فهم، معناي مقصود و ادراك آن را دارد، 

بين مالئكه و شيطان قول هست، اما نه چون ما، كه عبارت است از ايجاد صوت از طرف صاحب قول، و شنيدن آن از طرف 
 .مقابل

 اي از حيوانات بي زبان نسبت داده شده، و از آن و همچنين قولي كه احيانا به پاره

 334، ص: 9لميزان، جترجمه ا

اي مورچه "قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ "جمله قرآن كريم در باره مورچه زمان حضرت سليمان فرموده است:
 «1»بانگ زد: اي مورچگان به سوراخهاي خود برويد. 

زي گفت: من به چي "ا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍفَقالَ أَحَطْتُ بِم "فرمايد:و نيز در باره هدهد سليمان َ مي
 «9»ام. دست يافتم كه تو هرگز از آن خبر نداري، و من از شهر سبأ خبري يقيني آورده

لنَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ وَ أَوْحي رَبُّكَ إِلَي ا "فرمايد:زبان كرده ميو نيز در باره وحيي كه خود خدا به بعضي از جانداران بي



ه هايي كها و سقف خانهپروردگارت به زنبور عسل وحي كرد كه از سوراخ كوه "الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ
 «0»ها بسازيد. سازند و از شكاف درختان براي خود خانهمردم مي

 481باشد[ ... ص : نزديك مي "كالم "و "قول "الفاظ ديگري در قرآن كه به معناي]

الفاظ ديگري در قرآن هست كه به معناي آن دو نزديك است، از  "كالم "و "قول "اين را هم بايد تذكر داد كه غير از لفظ
كرديم آن  ما به سويت وحي "ينَإِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّ "فرمايد:، مانند آيه زير كه مي"وحي "قبيل لفظ

 «3»چنان كه به انبيايي كه قبل از تو بودند وحي كرديم. 

سوگند به نفس، كه  "وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها، فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها "است، كه در اين باره فرموده: "الهام "يكي ديگر، لفظ
 «5» .ا الهامش كردآن را چه كامل آفريد، و سپس فجور و تقوايش ر

 :گفت "قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ "است كه در آن باره فرمود: "نبا "يكي ديگر لفظ

 «3»خداي دانا و با خبر مرا خبر داد. 

 «3»سرايد. حق را مي "يَقُصُّ الْحَقَّ "است، كه در آن باره فرموده: "قص "يكي ديگر لفظ

الفاظ يعني در وحي و الهام و نبا و قصه همان معنايي است كه در اول بحث گفتيم، و آن و معناي سخن گفتن در همه اين 
 اين بود كه حقيقت معناي قول در اين موارد بايد باشد، و اثر
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قول و خاصيت آن را داشته باشد، چه اينكه ما حقيقت امر آن را بشناسيم، و يا نشناسيم، و يا اجماال چيزي از آن را درك 
 .گفتاري داريم كه به زودي در تفسير سوره شوري انشاء اللَّه خواهيد ديد كنيم، و اما در خصوص وحي كه چگونه است

ماند اين است كه چرا بعضي از موارد باال را به بعضي از آن تعبيرات اختصاص داده، با اينكه سؤال ديگر كه در اينجا باقي مي
 "و بعضي را "قول "يده، و بعضي رانام "كالم "معناي مشتركي كه گفتيد در همه هست؟، مثال چرا بعضي از موارد را

 .؟ و چرا جاي اين تعبيرات را عوض نكرده است؟ و مثال آنجايي كه تعبير به قول كرده تعبير به وحي نكرده است؟"وحي

جواب اين سؤال اين است كه اختصاص هر مورد به يك تعبير از اين جهت بوده كه انطباق عنايت لفظي با مورد، ظهور 
كرده، خواسته است هم اصل معنا را برساند، و آن اين  "به كالم "تعبير "قول "د، مثال اگر در آنجا كه ازبهتري داشته باش

است كه خداي تعالي به موسي چنين و چنان گفت، هم احترامي از موسي َ كرده باشد، و بفهماند كه او نسبت به ساير 
 .كرده و فرموده: خدا با موسي گفتگو كرد "به كالم "وسي تعبيرانبياي قبل از خود، فضيلتي دارد، و لذا از گفتار خود با م

پس عنايت در اينطور تعبير نكردن، در همين است كه بفهماند موسي مورد خطاب و گفتگوي با خدا قرار گرفت، هر چند كه 



قضا و قدر و حكم و همين معنا از نظر اينكه به موسي چنين و چنان فهمانده، قول است، و لذا از اين امر الهي در مورد 
وَ الْحَقَّ  "كه در جمله« 1» "قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ "تشريع و امثال آن تعبير به قول كرده است، مثال فرموده:

 .، گفتن به معناي قضا راندن است"أَقُولُ

گيرد و از فتار پنهاني، از غير انبياء صورت ميدر جايي كه به اين جهت مورد عنايت است كه بفهماند اين گ "قول "و همين
لَيْكَ إِنَّا أَوْحَيْنا إِ "شود، و به همين جهت است كه تفهيم به انبياء َ را وحي خواند، و از آن جمله فرموده:آن به وحي تعبير مي

 .كرديمياي قبل از تو وحي ميما به تو وحي كرديم همانطور كه به انب« 9» "كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ

 486در غير موارد بشري[ ... ص :  "قول "و "كالم "بيان حقيقي بودن استعمال لفظ]

در سابق توجه فرموديد كه بشر در آغاز مفردات لغات را در مقابل  -جهت دوم: يعني بحث از جهت كيفيت استعمال
 محسوسات و امور جسماني وضع كرد، و هر وقت لغتي را به
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شد و خالصه دايره استعمال لغات امور مادي و محسوس آورد، شنونده به معناي مادي و محسوس آن منتقل ميزبان مي
شد، و اين انتقال و استعمال لفظ در امور معنوي هر چند در ابتدا، استعمال مجازي  بود، سپس به تدريج منتقل به امور معنوي

بود ليكن در اثر تكرار استعمال كار به جايي رسيد كه آن امر معنوي هم معناي حقيقي كلمه شد، چون يكي از نشانيهاي 
 ن معنا به ذهن راه يابد، و استعمال لغاتحقيقت بودن استعمال، تبادر است، يعني اينكه هر وقت كلمه به زبان جاري شود آ

 .در امور معنوي اينطور شد

شد كه وسايل زندگي دوشادوش حوائج زندگي تحول پيدا كند، و مرتب و ترقي اجتماَ و پيشرفت انسان در تمدن باعث مي
فالن كلمه تغيير شكل رو به دگرگوني بگذارد، در حالي كه فالن كلمه و اسم، همان اسم روز اول باشد، مصداق و معناي 

 .دهد، در حالي كه غرضي كه از آن مصداق منظور بوده همان غرض سابق باشد

، را وضع كرد، براي آن ابزار و "چراغ "كلمه "فارسي زبان "و بشر "سراج "، كلمه"عربي زبان "مثال روز اولي كه بشر
ولي كه اين كلمه وضع شده بود معنا و مصداقش اي وضع كرد كه احتياجش را به نور برطرف سازد، و در روزهاي اوسيله

قداري دار سفالي، كه مكرد عبارت بود از يك پياله پايهاي كه در شبهاي تاريك پيش پايش را روشن مييعني آن وسيله
ه قرار لاي در آن روغن، غوطه خورده بود، و سر فتيله در لبه پياروغن خوراكي و يا هر چربي ديگر در آن قرار داشت، و فتيله

دار كرد، و سراميك سازان آن روز هم همين پياله پايهشد، و شعله آن، اطاق و مسير راه او را روشن ميگرفته و افروخته مي
گذاشتند، سپس اين وسيله استضائه و روشنايي، به صورتهاي ديگري در آمد، و در هر بار ساختند، و نام آن را چراغ ميرا مي

 شد، تا آخر منتهي شد به چراغ الكتريكي، كه نه پياله دارد وكمالي زائد بر كمال قبلي خود را واجد ميداد، كه تغيير شكل مي
ر كنيم، و اين لفظ را بطونه روغن و نه فتيله، و با اينكه هيچيك از اجزاي روز اول را ندارد، باز لفظ چراغ را بر آن اطالق مي

كنيم، بدون اينكه احتياج به اعمال عنايتي داشته باشيم، و اين نيست مگر به مساوي در مورد همه انحاء چراغها استعمال مي
اي كه روز اول بشر را واداشت تا پياله پيه سوز را بسازد، آن غرض بدون هيچ تفاوتي در خاطر همين كه غرض و نتيجه

 .تمامي اشكال چراغها حاصل است، و آن عبارت بود از روشن شدن تاريكيها



 شناسد مگر به نتائجي كه براي او، و دردهد و آن را نميكه بشر به هيچيك از وسائل زندگي عالقه نشان نميو معلوم است 
 .زندگيش دارند

 پس حقيقت چراغ، عبارت شد از هر چيزي كه با روشنايي خود در شب نور دهد
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ت، اي صادق اسهست، اسم چراغ هم بطور حقيقت بر چنين وسيلهمادامي كه اين خاصيت و اثر باقي است حقيقت چراغ هم 
به شرط اينكه تغييري در معناي كلمه رخ نداده باشد، هر چند كه احيانا در شكل آن وسيله يا در كيفيت كارش يا در كميت 

 .آن، يا در اصل اجزاي ذاتش تغييراتي رخ داده باشد، همانطور كه در مثال چراغ ديديم

، پس مالك در بقاي معناي حقيقي و عدم بقاي آن، همان بقاي اثر است، كه مطلوب از آن معنا است، ما دام كه و بنا بر اين
، و در شودشود، و بطور حقيقت هم استعمال ميدر معناي كلمه، تغييري حاصل نشده باشد، كلمه در آن معنا استعمال مي

شود كه ذاتش اي ديده ميشود كمتر وسيلههمين امروز ساخته مي وسايل زندگي امروز كه به هزاران هزار رسيده و همه در
 .از ذات روز اولش تغيير نكرده باشد

كنيم، )يخچال را كه در روز اول عبارت بود مع ذلك به خاطر اينكه خاصيت روز اول را دارد نام روز اول را بر آن اطالق مي
 كنيم كه نه ميدانذخيره كردن آن يخ، امروز به چيزي اطالق مي اي عميق براياز ميداني وسيع براي يخ شدن آب، و چاله

شود، و انتقاالت قسم اول اين هاي زيادي ديده ميدارد و نه چاله( و در لغات و اسامي هر زباني از انتقاالت قسم اول، نمونه
 محسوس درآمده باشد، چيزي بود كه لفظي كه در آغاز وضع شده بود براي معنايي محسوس در آخر به معنايي معقول و غير

 .خواهد تا آماري از اينگونه لغات بگيردكه هست مردي جستجوگر مي

در موارد غير بشري استعمالي حقيقي است، و هيچ مجازي در كار  "قول "و لفظ "كالم "پس معلوم شد كه استعمال لفظ
خدا با انبيا و مالئكه و جن، و در كالم  نيست، براي اينكه غرض از كالم و قول كه همان تفهيم ديگران است در كالم

مالئكه و جن با يكديگر موجود است، هر چند كه لوازم انساني آن يعني داشتن ريه و دهان و حنجره و صدا در آن موارد 
 .نباشد

ي و قيقبنا بر اين، از همه بيانات قبلي، معلوم شد كه اطالق كالم و قول در مورد خداي تعالي اطالقي است كه از امري ح
 كند از اينكه خداي تعالي بهفهماند كه واقعا خدا گفتاري داشته، و كالمش حكايت ميكند، قولش ميواقعي حكايت مي

 .راستي تكلمي كرده و سخني گفته است

اي از مراتب معناي حقيقي اين دو كلمه است، هر چند كه از نظر مصداق با و نيز معلوم شد كه كالم و قول خدا مرتبه
دارد، ن "قول "و "كالم "اقي كه معهود بين ما انسانها است اختالف داشته باشد، و اين مطلب اختصاصي به دو لفظمصد

و ترجمه  "سميع "،"اعطاء "،"اراده "،"علم "،"حيات "شود و هم در ما، از قبيل:همه الفاظي كه هم در خدا استعمال مي
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ت كه بينيم براي اين اسون معناي همه اين الفاظ در بشر مستلزم جسمانيت است، اگر ما ميهمين طور هستند، چ "بصير "
شنويم براي اين است كه دو گوش داريم و ... و ليكن اين معاني در خدا هست، ولي لوازم امكاني دو چشم داريم، و اگر مي

 .آن در ساحت مقدس او نيست

درجه بعضي را از درجه بعضي  "در معناي رفع درجات است، و فرموده: "قول "اين را هم بايد دانست كه آنجا هم كه لفظ
از آن جهت كه مشتمل است بر يك امري حقيقي و واقعيتي غير اعتباري، همان بگومگو و مطالبي كه در  "ديگر باالتر برده

د اينگونه انديني است، خيال كردهآيد، و بيشتر علمايي كه كارشان بحث در اطراف معارف قول خدا داشتيم، در اينجا نيز مي



اي كه در بين ما اهل اجتماَ دهند، نظير همان امور اعتباري و وهميبيانات از يك امر اعتباري و معناي وهمي خبر مي
هست، پيش خود يكي را رئيس و زعيم اعتبار نموده و ديگران را مرءوس او قرار داده و يا يكي را بر ديگران برتري و تقدم 

 .دهيم، و از اين قبيل عناوين اعتباريرت ميو صدا

و در نتيجه ادامه اين خيال، كارشان به آنجا كشيده شده است، كه آنچه از حقائق اخروي است را هم با آن عناوين وهمي 
و به  ،اند: بهشت و دوزخ و سؤال و حساب و ساير جزئيات معاد، نيز مترتب بر همين امور اعتباري استمرتبط دانسته، و گفته

اي است اعتباري و شود، خود يك رابطهعبارتي ديگر رابطه ميان مقامات معنوي نامبرده و نتايجي كه مترتب بر آن مي
 .قراردادي

و چون به اينجا رسيدند، به حكم اضطرار مجبور شدند بگويند: جاعل و برقرار كننده اين روابط، خداي تعالي است، و خدا 
شود، عينا مانند انسان در عالم ماده كه عالم تباري است كه از يك شعور و همي ناشي ميخود محكوم به اين آراي اع

بينيد كه حاضر نيستند انبيا و اوليا را داراي كماالتي حقيقي و معنوي بدانند، و حركت و استكمال است، و به همين جهت مي
 .كنندقي دارد به نحوي از اعتبارات تاويل ميبه زحمت، همه عباراتي را كه در كتاب و سنت ظهور در اين كلمات حقي

 484دادن بينات و تاييد به روح القدس در باره حضرت عيسي )ع( به نحوي خاص است[ ... ص : ]

كه بيان آن  ،در اين جمله به اصل سياق كه سياق تكلم بود برگشته "وَ آتَيْنا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ "
 .گذشت

و اگر در ميان همه انبيا، تنها نام عيسي را ذكر كرده، علتش اين است كه هر چند آنچه از جهات فضيلت در اينجا براي 
« 1» "اتِلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّن "عيسي َ ذكر كرده، يعني دادن بينات و تاييد به روح القدس، اموري است كه به حكم آيه:

 :آيه و

__________________________________________________ 
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اختصاصي به عيسي بن مريم َ ندارد، بلكه بين « 1» "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا "
والن مشترك است، و ليكن در خصوص عيسي َ به نحوي خاص است، چون تمامي آيات بينات آن جناب از قبيل همه رس

مرده زنده كردنش با نفخه، مرغ آفريدنش، بهبودي دادن به پيسي و كوري و از غيب خبر دادنش، اموري بوده متكي بر 
 .حيات، و ترشحي است از روح

شد ميكرد معلوم ن( نسبت داده و به نام آن جناب تصريح كرد، زيرا اگر تصريح نميو به همين جهت آن را فقط به عيسي )َ
كه « 9» "و آتينا بعضهم البينات و ايدناه بروح القدس "شد كه بفرمايد:كه اين آيات فضيلت خاص او است، و مانند اين مي

ن، شترك است، نه مختص به پيامبري معيشد آن بعض كيست؟، براي اينكه بينات و روح القدس مدر اين صورت معلوم نمي
شود كه اسم آن پيامبر را صريحا ببرد، تا شنونده بفهمد كه بينات و تاييد به روح القدس در و زماني صفت بارز پيامبري مي

آن پيامبر به نحوي خاص است، نه به آن نحوي كه در همه پيامبران هست، عالوه بر اينكه در اسم عيسي خصوصيت 
، و در آن آيتي روشن وجود دارد، و آن آيت، اين است كه وي پسر مريم است كه بدون پدر از او متولد شد، ديگري هست

نبودن پدر براي عيسي و نبودن همسر براي مريم را آيتي براي « 0. »"وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ "هم چنان كه آيه:
 .ادر آيت الهيه روشني، و فضيلت اختصاصي ديگري استهمه عالميان دانسته، پس مجموَ پسر و م



 "... وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ "

 .در اين آيه، براي بار دوم به غيبت عدول شده است

فرمود: ما به عيسي چنين و چنان داديم، ولي در آيه مورد بحث ميتر بگويم، قبل از اين جمله، خود خدا گوينده بود، و ساده
، اين التفات از اين جهت است كه مقام آيه، مقام اظهار "و اگر خدا بخواهد ... "فرمايد:خداي سبحان غايب فرض شده، مي

 .اين نكته است، كه مشيت و اراده رباني شكست ناپذير است، و قدرت او بطالن بردار نيست

كند به هر دو طرف ايجاب و سلب خالصه، صفت الوهيت، صفتي است كه با مقيد بودن قدرت منافات دارد، و ايجاب ميو 
 تعلق گيرد، چون آن مقام، چنين مقامي بود، الزم شد كه

__________________________________________________ 
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، "ا ما اقتتلو لو شئن "، و نفرمود:"وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ ... "ذكر شود، لذا فرمود: "اللَّه "صفت متعاليه الوهيت او يعني كلمه
 ."وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ "، و نيز بفرمايد:"وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا "آيه بفرمايد:و عينا همين وجه باعث شد در آخر 

و  ":بفرمايد "و لكنه "را بياورد، يعني به جاي "اللَّه "و نيز همين وجه باعث شد كه در جمله نامبرده، به جاي ضمير اسم
در اين جمله، اختالف را به خود مردم نسبت داده، نه به خداي  "فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَوَ لكِنِ اخْتَلَفُوا  "."لكن اللَّه

اختالف به ايمان و كفر و ساير معارف اصولي كه در كتب آسماني و  :تعالي، براي اينكه در مواردي از كالم خود فرموده
اش از ناحيه مردم و به انگيزه دشمني آنها با يكديگر بوده، و حاشا كه ده، همهفرستاده شده از ناحيه خدا بر انبياي او بيان ش

 .خدا دشمني و يا ظلم را به خود نسبت دهد

 ."وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ "

د، كنكرد، و ليكن او هر چه خودش بخواهد ميمي خواست از تاثير اختالف مردم در پديد آمدن جنگ جلوگيريو اگر خدا مي
ود كه شو خداوند چنين خواسته است كه در دار دنيا كه دار اسباب است جلو اسباب را از تاثير نگيرد، و اختالف سبب مي

بب س خواهند خون يكديگر را بريزند بايد خودشان با ترك اختالف از پديد آمدنمردم به سوي جنگ رانده شوند، اگر نمي
 .جلوگيري كنند

و خدا داناتر است( اين است كه رسوالني كه به سوي مردم گسيل شدند بندگان مقرب خدا هستند، و )و حاصل معناي آيه 
افق آنها از افق مردم عادي بلندتر است، و تازه در بين خود آنان نيز اختالف افق وجود دارد، بعضي بر بعض ديگر برتري 

 .باشنداصل كه همان رسالت باشد، مشترك ميدارند، با اينكه در يك 

اين حال رسوالن است، و همه اين رسوالن با آياتي روشن به سوي مردم آمدند و حق صريح را با آن آيات اظهار كردند، 
 هترين بيان روشن نمودند، و الزمه اين صراحت و بي پردبطوري كه ديگر هيچ ابهامي باقي نماند، و طريق هدايت را با كامل

شدن حق و روشن شدن راه هدايت اين بود كه ديگر از آن به بعد، مردم راه وحدت و الفت و محبت در دين خدا را پيش 
گيرند، و ديگر اختالفي و جنگي پيش نياورند، اما چه بايد كرد كه در اين ميان عامل ديگري نيز دست اندر كار بوده، و آن، 

وحدت و الفت را عقيم و خنثي كرد، و آن وجود حس انحصارطلبي در مردم بود، عامل سببيت ارسال رسوالن در پديد آمدن 
كه آنان را به اختالف واداشت، و به دنبال اختالف به ظلم و ستم كشانيد، و در آخر آنها را به دو دسته مؤمن و كافر تقسيم 



 كرد، و به 
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ز توانست اخواست، ميشؤون حيات و سعادت زندگيشان پديد آورد، و اگر خدا مي هايي ديگر در سايردنبال آن هم تفرقه
تاثير اختالف جلوگيري كند، بطوري كه هر چند اختالف در آنان وجود داشته باشد كارشان به جنگ و قتال منتهي نشود، و 

ا اب و علل به حال خود گذاشت، تپنجه به روي هم نكشند، و ليكن چنين چيزي را نخواست و اين سبب را مانند ساير اسب
اش در همه اسباب رفتار كرده باشد، همان سنتي كه خود او در عالم صنع و ايجاد جاري كرده، و خدا هر طبق سنت جاريه

 .كندچه بخواهد مي

 442سر پيچي كردن از انفاق كفر و ظلم است[ ... ص : ]

 "... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا "

اي كه در اين آيه است اين است كه ذيلش داللت دارد بر اينكه سرپيچي كردن از انفاق، اي اين جمله واضح است، نكتهمعن
 .كفر و ظلم است

 442بحث روايتي ])در ذيل آيات گذشته، وقوع اختالف بعد از رسول خدا )ص( و رواياتي در باره تكليم خدا([ ... ص : 

فرموده: همين آيه داللت دارد بر اينكه  "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا ... "آورده كه در تفسير جمله در كافي، از امام باقر َ روايت
اصحاب محمد ص هم از اين كليت مستثني نبودند يعني ايشان هم بعد از رسول خدا )ص( دو دسته شدند، بعضي كافر و 

 «1»بعضي مؤمن. 

كه گفت: در خدمت امير المؤمنين علي بن ابي طالب سالم اللَّه عليه در  و در تفسير عياشي از اصبغ بن نباته روايت آورده
روز جنگ جمل ايستاده بودم كه مردي نزدش آمد، و پيش رويش ايستاده و عرضه داشت: يا امير المؤمنين مردم تكبير 

 هم خوانديم، پس چرا با اين مردم گفتند، ما نيز گفتيم، مردم نماز خواندند ما "ال اله اال اللَّه "گفتند، ما هم گفتيم، مردم
 «9»بجنگيم؟!. 

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ  "فرمايد:جنگيم كه خداي تعالي ميحضرت فرمود: بر سر اين آيه مي
بَيِّناتِ، وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ )و اللَّهُ، وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ، وَ آتَيْنا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ الْ

وا، وَ لكِنَّ  اللَّهُ مَا اقْتَتَلُمائيم آن مسلماناني كه بعد از انبيا قرار داريم( وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ
 "اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ
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، كافر و مؤمن، و دسته مؤمن، ما، و كفار اينها پس به حكم اين آيه، امت پيامبر اسالم هم بعد از آن جناب دو دسته شدند .
هستند آن مرد عرضه داشت: آري، به خداي كعبه سوگند كه اينها كافر شدند، آن گاه به لشگر دشمن حمله كرد تا كشته 

 .(شد، )خدايش رحمت كند



اند، و اين خود آورده «9»خود و مرحوم قمي در تفسير « 1»مؤلف: اين قصه را شيخ مفيد و شيخ طوسي هر دو در امالي 
روايت داللت دارد بر اينكه امير المؤمنين سالم اللَّه عليه كفر در آيه را به معنايي اعم از كفر خاص و اصطالحي گرفته، كه 

دانيم و روايات بسيار زياد و همچنين تاريخ هم مسلم كرده كه آن جناب با در اسالم احكام خاصي دارد، چون اين را مي
كرده، و خالصه مخالفين خود را نمي« 0»د معامله كفار مشرك و حتي معامله اهل كتاب، و نيز معامله اهل رده مخالفين خو
 .دانسته استمسلمان مي

اي در معناي كافر داده است، و آن معناي اعم و شود، اين كه در روايت، مخالفين خود را كافر خوانده توسعهپس معلوم مي
اشد كه دشمنان او نسبت به باطن و معناي دين كافر هستند، نه نسبت به ظاهر آن، و به همين تواند بوسيع جز اين نمي

 :فرمودبينيم بارها ميجهت كه مي

 .جنگم، نه بر سر تنزيلمن با اين مخالفين بر سر تاويل مي

ي از شما كسي آمده كه رسول خدا )ص( به اصحابش فرمود: يك 00در مسند احمد بن حنبل جلد سوم صفحه ) :مترجم
 .جنگد، همانطور كه من بر سر تنزيل آن جنگيدماست كه با مردم بر سر تاويل قرآن مي

دوز است، و در همان حال علي َ داشت كفش او ص( فرمود: نه شما نيستيد، پينه)ابو بكر و عمر از جا برخاستند، رسول خدا 
است، و براي اينكه آيه نيز داللت دارد بر اينكه آن بيناتي كه زد( و ظاهر آيه شريفه هم مساعد با اين روايت را پينه مي

ها مؤثر واقع نشده و بعد از رفتن هر پيامبري امتش اختالف و جنگ كردند، و اين رسوالن خدا آوردند، در رفع اختالف امت
ود، بلكه ن جلوگيرش شبه خاطر اين است كه اختالفشان مستند به خودشان بوده، و اين چيزي نيست كه آيات بينات رسوال

 .خاصيت اجتماَ انسانها كه هيچگاه خالي از بغي و ظلم نيست، همين است
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وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً،  "خواهد همان معنايي را بفهماند كه آيات زير در مقام بيان آن است:پس آيه شريفه هم مي
يعني: مردم، همه يك امت بودند، بعدا مختلف « 1» "بَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَفَاخْتَلَفُوا، وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَ

شدند، و اگر اين قضا از ناحيه پروردگارت رانده نشده بود كه مردم تا مدتي معين زندگي كنند، هر آينه در هر اختالفي طومار 
 .چيدهستي آنان را بر مي

وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ، فَهَدَي  "فرمايد:تا آنجا كه مي "النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً كانَ "
 .(واخر جلد سوم گذشت)ترجمه اين آيه در ا« 9» "اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ

 .پيوسته در اختالف هستند مگر كساني كه خدا به ايشان رحم كرده باشد« 0» "وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ "

روان يكند بر اينكه اختالف در كتاب آسماني )كه خود اختالفي است ديني( همواره بعد از انبيا بين پهمه اين آيات داللت مي
 :ايشان بوده، و قابل اجتناب نبوده، هم چنان كه در خصوص اين امت فرموده

ها ايد قبل از اينكه آن آزمايشو يا گمان كرده« 3» "أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ "
 .شويد؟ادند، پس بدهيد داخل بهشت ميكه امتهاي قبل از شما پس د



اي « 4» "يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً "گويد:كند كه روز قيامت چنين ميو نيز از پيامبر خود حكايت مي
يحات و اشاراتي به پروردگار من، امت من بعد از من اين قرآن را پشت سر انداختند، و در مطاوي و خالل آيات قرآني تصر

 .اين معنا هست

و اما اينكه دامنه اين اختالف تا زمان صحابه يعني بعد از رحلت رسول خدا )ص( كشيده شد، تاريخ مورد اعتماد و روايات 
بعد از آن جناب با هم اختالف كردند، و  (متواتره بر آن داللت دارد، و نيز داللت دارد بر اينكه اصحاب رسول خدا )ص

 ها همان معامله را با يكديگر كردند كه ساير امتها بعد از پيامبرشان كرده بودند، و هيچيكا بپا ساختند، و در اين فتنههفتنه
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از صحابه امت اسالم را از كليت آيه شريفه، استثنا نكرد، و نگفت آخر ما معصوم هستيم، و يا رسول خدا )ص( بشارت داده و 
و يا خدا و  كنند،كنند، و يا اجتهاد من اين است كه امت اسالم نبايد اختالف پيشگويي كرده كه امت اسالم با هم جنگ نمي

اند، پس مساله اختالف امتها امري است اجتناب ناپذير آزمايشي است كه بايد پيش بيايد، تا رسول امت اسالم را استثنا كرده
 .روي شود آنكه در او غش باشدسيه

 .مترجم: در اين مساله، بيش از اين طول دادن با وضع اين كتاب مناسب نيست

فرمود: خداي عز و جل همواره، عالم به ير روايت آورده كه گفت: از امام صادق َ شنيدم كه ميو در اصول كافي از ابي بص
ذات خود بود، در حالي كه هيچ معلومي نبود، و همواره قادر به ذات خود بود، در حالي كه مقدوري نبود، عرضه داشتم: فدايت 

دث است، خداي عز و جل بود در حالي كه متكلم نبود شوم پس بايد همواره متكلم هم باشد؟ فرمود: نه، كالم امري حا
 .«1»)چون كسي نبود تا با او تكلم كند(، و سپس كالم را ايجاد كرد 

و در احتجاج از صفوان بن يحيي روايت آورده كه گفت: ابو قره محدث در ضمن سؤاالتش از حضرت رضا َ، عرضه داشت: 
داند كه با چه زباني با او سخن خدا بهتر مي :وسي چگونه بود؟ فرمودفدايت شوم، پس بفرمائيد كه سخن گفتن خدا با م

گفت، با سرياني يا عبراني؟ ابو قره دست برد و زبان خود را گرفته، عرضه داشت: منظورم اين زبان است، )يعني سؤالم از اين 
 :است كه مگر خدا هم زباني گوشتي دارد( حضرت رضا فرمود

گويي منزه است، و معاذ اللَّه از اين كه خدا شبيه به خلق خود شود، و يا مثل خلقش تكلم كه تو ميسبحان اللَّه، خدا از آنچه 
هيچ چيز شبيه او نيست، همچنين هيچ متكلمي هم شبيه او  "ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "كند، ولي خداي سبحان همانطور كه

 :نيست، عرض كرد، توضيح دهيد، فرمود

وق خود مانند سخن گفتن مخلوقي با مخلوق ديگر نيست، يعني از راه قطعه قطعه كردن صدا به سخن گفتن خالق با مخل
ايجاد  "كن "وسيله دهان و زبان نيست، بلكه تنها به اين است كه سخن را ايجاد كند، همانطور كه هر موجودي را با فرمان

اوامر و نواهي او به موسي، از همين باب بود، نه  كند و فرمان او همان مشيت او است، گفتگويي كه با موسي كرد يعنيمي
 «9»اينكه چون ما به وسيله تردد نفس و قطعه قطعه كردن آن باشد )تا آخر حديث(. 



 اي از امير المؤمنين َ آورده كه در آن فرموده: خدايو در نهج البالغه خطبه
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 «1»اي است بدون عزم )تا آخر خطبه(. تعالي متكلمي است بدون اينكه سخن با انديشه بگويد، و اراده كننده

به نوعي با موسي تكلم كرد و آياتي عظيم، نشان  اي از آن جناب آمده: همان خداي تعالي كهو نيز در نهج البالغه در خطبه
 «9»او داد، اما بدون ادوات، و نطقي بدون حلق و حنجره )تا آخر خطبه(. 

گويند، از اين هم كه بگذريم مؤلف: اخباري كه در اين معنا از ائمه اهل بيت َ رسيده بسيار زياد است، و همه يك چيز مي
 .انده، صفت فعل است، نه صفت ذاتآنچه را كه كتاب و سنت كالم خدا خو

 446بحث فلسفي ])در باره حقيقت كالم و مصاديق آن و بيان فلسفي متكلم بودن خداوند([ ... ص : 

 اشاره

اند: آن عملي كه نام آن در نظر مردم گفتار و كالم است، عبارت است از اينكه صاحب كالم بخواهد معنايي را كه حكما گفته
وقت  گذارد كه هركند، يعني قبل از هر كار با ديگران قرار مين بفهماند، و به اين منظور، لغت وضع ميدر دل دارد به ديگرا

من فالن صدا را از دهان بيرون آوردم، بدان كه منظورم فالن چيز است، )و به همين جهت است كه در تمامي جوامع 
كند(، و چون آن صدا به گوش طرف مقابل و يا هر ت ميهايي معين شده كه هر لغت آن از معنايي حكايبشري لغات و واژه

ينده شود، و در نتيجه، گواي رسيد، معنايي كه طبق قرارداد قبلي براي آن لغت معين كرده بودند، به ذهن او وارد ميشنونده
اند ، و گفتهگرددشوند، و غرض از تكلم كه همان تفهيم و تفهم است، حاصل ميو شنونده هر دو به يك معنا متوجه مي

غرض نهايي از كالم و حقيقت آن همين است كه فهم و ذهن كسي به معنايي آشنا شود كه تا كنون آشناي به آن نبود، و 
اما بقيه خصوصيات و اينكه مثال تفهيم كننده، انساني باشد، و دستگاه تنفس داشته باشد، و با نفس صدايي در حنجره خود 

اي بسازد، كه قبال با همه اي دهان و به وسيله زبان، شكل دهد، و با تركيب چند صدا، كلمهپديد آورد، و آن صدا را در فض
شنوندگان قرار گذاشته بود كه اين صدا عالمت فالن معنا است، و اينكه شنونده، دستگاه شنوايي داشته باشد، دستگاهي كه 

 صدا را در شرايطي معين بشنود يعني در صورتي كه ارتعاش
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 هصدا در ثانيه فالن مقدار باشد، نه كمتر و نه بيشتر، همه اين خصوصيات مربوط به مصداق و مورد تكلم بشري است، ن
هاي ديگر كالم نباشد. پس در حقيقت كالم مصاديقي اينكه همه آنها در تحقق حقيقت كالم دخالت داشته باشند، و تفهيم

دارد، يكي از آنها، همان بود كه گفتيم، مصداق ديگرش اشاره است، مثل اينكه با دست به كسي اشاره كني كه بنشين، و يا 
و  اي براي تفهيم و مصداقي براي حقيقت كالم است،براي اينكه اين حركت هم وسيله بيا، و يا اشاره كني كه نرو، و يا نگو،



دهد، و با خصوصيات همچنين موجودات خارجي كه هر يك معلول علتي است، با هستي خود، هستي علت خود را نشان مي
ود، ي است براي علت خكند، پس اگر بگوئيم معلول با خصوصيات وجودش كالمذاتش بر خصوصيات علت خود داللت مي

ز شد، پس هر موجود اايم، براي اينكه اگر معلول و خصوصيات آن نبود، كسي از ذات و صفت علت آگاه نميدرست گفته
هاي موجودات عالم به آن جهت كه وجودش مثالي است براي كمال علت فياضه خود، قهرا هر مجموعي از مجموعه

ها يعني سراپاي عالم امكان، كالمي است براي خداي سبحان، و ي اين مجموعهاي، و آن گاه مجموَ تمامموجودات كلمه
سازد، پس گويد، و كماالت اسما و صفات خود را كه نهفته در ذات او است ظاهر ميخداي تعالي با اين كلمات سخن مي

عالم، كالم او است، چون به  خداي تعالي همانطور كه او خالق عالم و عالم مخلوق او است، همچنين او متكلم به عالم، و
 .سازدوسيله همين عالم است كه كماالت نهفته در اسماء و صفات خود را ظاهر مي

 :شويم كه بگوئيمبلكه اگر در معناي جمله )داللت بر معنا( دقت كنيم، ناگزير مي

ره شاني از شؤون هستي، و اثري كند، براي اينكه داللت از هر راهي كه باشد باآلخذات خداي تعالي بر ذات خود داللت مي
از آثار آن است، و هيچ موجودي اين داللت را از پيش خود نياورده، بلكه همانطور كه وجودش از خدا است داللتش هم از 

كند، اين داللتش فرَ داللتي است كه به خدا و قائم به خدا است، پس هر موجود كه با وجودش بر موجودش داللت مي
ه تر بگويم بكند، و سادهدارد، )چون قبل از اينكه بر غير خودش داللت كند بر هستي خود داللت مينوعي بر ذات خود 

خاطر اينكه موجود هست، بر وجود صانع خود داللت دارد(، و اين داللتها در حقيقت از خدا است، پس دال بر اين موجود كه 
او است كه موجودي آفريده كه با آثارش بر وجود خودش، و داراي داللت است، و دال بر داللتش خداي سبحان است، )زيرا 

 .(كندبا هستي خود بر وجود خدا داللت مي

 323، ص: 9كند، و هم ترجمه الميزان، جپس خداي سبحان تنها كسي است كه با ذات خود هم بر ذاتش داللت مي

ي از فعل او اناميد، هم چنان كه به بيان گذشته مرتبهاي از ذات او را كالم توان مرتبهبر تمامي مصنوعاتش، و بنا بر اين مي
 .را كالم ناميديم

پس خالصه بيان فلسفي اين شد كه خداي تعالي از دو جهت متكلم است يك مرتبه از كالم، صفت ذات است، از اين جهت 
ن هر موجودي بر كمال كند، و مرتبه ديگر آن صفت فعل است، كه همان خلقت و ايجاد باشد، چوكه بر ذات او داللت مي

 .اش داللت داردپديد آورنده

و آنچه در اينجا از فالسفه نقل كرديم به فرض كه درست هم باشد، لغت با آن مساعد نيست، براي اينكه آنچه از كتاب و 
وَ كَلَّمَ اللَّهُ  "،«1» "هُمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّ "فرمايد:سنت كه براي خدا اثبات كالم كرده با امثال عبارات زير اثبات كرده، مي

 "نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ "«4»، "إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ "،«3» "وَ قُلْنا يا آدَمُ "،«0» "إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسي "،«9» "مُوسي تَكْلِيماً
 .ها سازش نداردو كالم به معناي عين ذات با هيچيك از اين عبارت« 3»

 448ميه علم كالم و اشاره به اختالف اشاعره و معتزله در باره قديم يا حادث بودن كالم خدا[ ... ص : وجه تس]

هايي است كه علماي اسالم را به خود مشغول داشته، و اصال علم ترين بحثاين را هم بايد دانست كه بحث كالم از قديمي
 نجا شروَ شد كه آيا كالم خدا قديم است يا حادث؟كالم را به همين مناسبت علم كالم ناميدند كه چون از اي

اشاعره قائل بودند به اينكه كالم خدا قديم است، و گفتار خود را چنين تفسير كردند كه منظور از كالم، معاني ذهني است 
 ن ذات اوكند، و اين معاني همان علوم خداي سبحان است كه قائم به ذات او است، و چوكه كالم لفظي بر آنها داللت مي

قديم است صفات ذاتي او هم قديم است، و اما كالم لفظي خدا كه از مقوله صوت و نغمه است، حادث است، چون زائد بر 



 .ذات، و از صفات فعل او است

منظور ما  اند به اينكهدر مقابل، معتزله قائل شدند به اينكه كالم خدا حادث است چيزي كه هست گفته خود را تفسير كرده
كند، و كالم عرفي هم همين است، و اما معاني نفساني كه كالم، الفاظي است كه طبق قرارداد لغت داللت بر معاني مياز 

 اشاعره آن را كالم
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 .اند، كالم نيست، بلكه صورتهاي علمي است، كه جايش در نفس استناميده

گوئيم در درون دل و در نفس خود چيزي به جز مفاهيم ذهني كه همان صورتهاي و به عبارتي ديگر وقتي ما سخن مي
يابيم، اگر منظور اشاعره از كالم نفسي، همين مفاهيم باشد، كه مفاهيم كالم نيست، بلكه علم است، و اگر است نمي علمي

 .اند، ما در نفس خود چنين چيزي سراغ نداريمچيز ديگري غير صور علمي را كالم ناميده

را تبار، مصداق دو صفت و يا بيشتر بشود؟ و چتوان به معتزله اشكال كرد، و پرسيد چرا جايز نباشد كه يك چيز به دو اعمي
توان آن را به ديگران القا صور ذهني به آن جهت كه انكشاف واقعيات و درك آن است، مصداق علم، و به آن جهت كه مي

 .كرد، كالم نباشد

 444نزاع اشاعره و معتزله پايه و اساسي ندارد[ ... ص : ]

كند، اين است كه صفت علم در خداي سبحان به هر معنايي كه گرفته شود چه بر ميمؤلف: و بياني كه اين نزاَ را از ريشه 
عبارت باشد از علم تفصيلي به ذات، و علم اجمالي به غير، و چه عبارت باشد از علم تفصيلي به ذات و به غير، در مقام ذات 

باشد از علم تفصيلي قبل از ايجاد و بعد از ذات،  و چه عبارت (اند)اين دو معنا دو نوَ معنايي است كه از علم ذاتي خدا كرده
و يا عبارت باشد از علم تفصيلي بعد از ايجاد و ذات هر دو، به هر معنا كه باشد علم حضوري است، نه حصولي، و آنچه 

هن نقش اي كه از خارج در ذاند، علم حصولي است، كه عبارت است از مفاهيم ذهنيهمعتزله و اشاعره بر سر آن نزاَ كرده
 كند( و اين مطلبيسوزاند، و تصور نان صاحب تصور را سير نميبندد، و هيچ اثر خارجي ندارد )آتش ذهني ذهن را نميمي

ايم مفهوم و ماهيت در تمامي زواياي عالم به جز ذهن انسانها و ايم، و گفتهاست كه در جاي خودش اقامه برهان بر آن كرده
دهند، وجود دارند و با حواس ظاهري و احساسات باطني خود كارهاي زندگي را صورت مي يا حيواناتي كه اعمال حيواني

 .ندارند

و خداي سبحان منزه است از اينكه ذهن داشته باشد، تا مفاهيم، در ذهن او نقش ببندد، و باز يكي از چيزهايي كه جز در 
 "،"ملكيت "،"مفهوم عدم "ي براي تحقق ندارد، نظيرذهن انسانها جايي ندارد، مفاهيم اعتباري است كه به جز وهم، مالك

و ساير اعتباريات در ظرف اجتماَ، و چنين چيزهايي در ذات خداي تعالي نيست، و گرنه بايد ذات او محل تركيب  "مملوكيت



 و معرض حدوث حوادث باشد، و گفتارش احتمال صدق و كذب داشته باشد، و محذوراتي ديگر از اين قبيل كه ساحت او
 .منزه از آنها است

فهمد؟ و علم او به مفاهيم الفاظ گويندگان چگونه ماند اين سؤال كه خداي تعالي چگونه زبان موجودات را ميباقي مي
 .شوداست؟ كه انشاء اللَّه تعالي در جاي مناسب پاسخ آن داده مي

 433، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 111[ ... ص : 211(: آيه 2سوره البقرة )]

 اشاره

ضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إاِلَّ بِإِذْنِهِ اللَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْ
ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِالَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ال يَؤُدُهُ حِفْظُهُما يْيَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال يُحِيطُونَ بِشَ

 (944وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ )

 111ترجمه آيه ... ص : 

واب، هر چه در زند تا چه رسد به خخداوند يكتا است كه معبودي به جز او نيست خدايي است زنده و پاينده، چرت نمي
 اش شفاعت كند كيست؟آسمانها و زمين هست از آن اوست آنكه به نزد او بدون اجازه

داند و به چيزي از دانش وي جز به اجازه خود او احاطه ندارند قلمرو او آسمانها و آنچه پيش رو و پشت سرشان هست مي
 (944او واال و بزرگ است )كند، كه زمين را فرا گرفته و نگهداشتن آنها بر او سنگيني نمي

 111بيان آيه ... ص : 

 اشاره

 آورده و گفتيم: چه از ماده  "اللَّه "اي مطالب در معناي لفظدر تفسير سوره حمد پاره "اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ "

 431، ص: 9ترجمه الميزان، ج

اش اين است كه لفظ به معناي )عبادت كرد( باشد، الزمه "إله "و چه از)آن مرد سرگردان شد( بوده باشد  "إله الرجل "
 .جالله بر سبيل اشاره، به معناي ذاتي باشد كه تمامي صفات كمال را با هم داشته باشد

 "هو "كرديم، و ضميرايراد  "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "اي از مطالب را در معناي جملهپاره« 1» "وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ "و در تفسير آيه:
گردد كه گفتيم به معناي ذات شامل همه كماالت است ليكن چون در اثر كثرت استعمال نام خداي بر مي "اللَّه "هر چند به

اي از معاني وصفي اشاره دارد، و كند، بله، الف و الم اول آنكه الف و الم عهد است به پارهتعالي شده، تنها بر ذات داللت مي
اندازد، و ليكن ضمير آدمي را به ياد صفات او هم مي "اللَّه "نكه الف و الم نداشته باشد، اصل اطالق كلمهبه فرض اي

اي كه مشركين اثبات ، داللت دارد بر اينكه آلهه"ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "گردد، پس جملههمانطور كه گفتيم تنها به ذات بر مي
 .كردند، حق ثبوت ندارد

معناي كسي است كه حياتي ثابت داشته باشد، چون اين كلمه صفت مشبه است، و مانند ساير صفات  به "حي "و اما اسم



 .مشبه، داللت بر دوام و ثبات دارد

انسانها از همان روزهاي اولي كه به مطالعه حال موجودات پرداختند آنها را دو جور يافتند، يك نوَ موجوداتي كه حال و 
كند، مانند سنگها و ساير جمادات و قسم ديگر ييري ناشي از مرور زمان در آنها احساس نميوضع ثابتي دارند، حس آدمي تغ

آورد، مانند انسان و ساير حيوانات، و همچنين موجوداتي كه گذشت زمان تغييراتي محسوس در قوا و افعال آنها پديد مي
دريج شود، و در آخر به تپس از ديگري تعطيل ميبينيم در اثر گذشت زمان، قوا و مشاعرشان و كارشان يكي نباتات كه مي

 .گردددچار فساد و تباهي مي

ها اين معنا را فهميدند كه در موجودات نوَ دوم، عالوه بر اندام و هيكل محسوس و مادي چيز ديگري در نتيجه، انسان
همه از آن چيز ناشي هستند، و نام گيرد هست، كه مساله احساسات و ادراكات علمي و كارهايي كه با علم و اراده صورت مي

آن را حيات، و از كار افتادن و بطالنش را مرگ ناميدند، پس حيات يك قسم وجودي است كه علم و قدرت از آن ترشح 
 .شودمي

حْيِ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُ "خداي سبحان هم در مواردي از كالم خود اين تشخيص انسانها را امضا كرده، از آن جمله فرموده:
 :و نيز فرموده« 9»، "الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها

__________________________________________________ 
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 :و نيز فرموده« 1»، "شِعَةً، فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ، إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتيأَنَّكَ تَرَي الْأَرْضَ خا "

يه شامل حيات همه و اين آ« 0»، "ءٍ حَيٍّوَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ "و نيز فرموده:« 9»، "وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ لَا الْأَمْواتُ "
 .شود، چه انسان و چه حيوان و چه گياهاقسام زنده مي

 112اقسام سه گانه زندگاني در آيات قرآني[ ... ص : ]

 :كندكرد، آيات زير هم زندگي را چند قسمت ميهمانطور كه آيات فوق موجود زنده را سه قسمت مي

 «3. »"بِهاوَ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ اطْمَأَنُّوا  "

شود و كه دو بار زنده كردن در آيه، شامل زندگي در برزخ و زندگي در آخرت مي« 4. »"رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ "
 .گفت، پس زندگي هم سه قسم است، همانطور كه زندگان سه قسم هستندآيه قبلي هم از زندگي دنيا سخن مي

ن با اينكه زندگي دنيا را زندگي دانسته، ولي در عين حال در مواردي از كالمش آن را زندگي پست و خوار و و خداي سبحا
 :غير قابل اعتنا دانسته، از آن جمله فرموده

 «3. »"وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاٌَ "

 «3. »"تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا "

 «3. »"يدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْياتُرِ "

 «2. »"وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ "

 «13. »"وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاَُ الْغُرُورِ "

__________________________________________________ 



افتد، و پف كنيم، به جنب و جوش ميكه ما آب را بر آن نازل ميبيني كه بي حركت افتاده، همين تو زمين را مي(1)
 "02سوره فصلت، آيه  "كند، آن كسي كه آن را زنده كرد همان كسي است كه مردگان را زنده خواهد كرد.مي

 "99سوره فاطر، آيه  "زندگان همه با هم برابر نيستند، مردگان هم مساوي نيستند.(2)

 "03سوره انبياء، آيه  "ندگان از آب زنده باشند.ايم كه زما چنين كرده(3)

 "3سوره يونس، آيه  "به زندگي راضي و قانع شدند و به آن دل بستند.(4)

 "11سوره مؤمن، آيه  "پروردگارا دو بار ما را ميراندي و دو بار زنده كردي.(5)

 "93سوره رعد، آيه  "زندگي دنيا در برابر زندگي آخرت جز چيز كوچكي نيست.(6)

 "23سوره نساء، آيه  "شما همه در پي كاالي پست هستيد.(7)

 "93سوره كهف، آيه  "خواهي.زينت زندگي پست را مي(8)

 "09سوره انعام، آيه  "زندگي پست دنيا جز بازي و بيهوده كاري نيست.(9)

 "93سوره حديد، آيه  "زندگي دنيا به جز دام فريب چيز ديگري نيست.(10)
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 113اوصاف زندگي دنيا در قرآن و اشاره به حيات جاوداني آخرت[ ... ص : ]

پس مالحظه كرديد كه خدا زندگي دنيا را به اين اوصاف توصيف كرد و آن را متاَ خوانده و متاَ به معناي هر چيزي است 
خواند، و عرض چيزي است كه خودي  اي براي رسيدن به هدف باشد، و آن را عرضكه خود آن هدف نباشد، بلكه وسيله

رود، و آن را زينت خواند، و زينت به معناي زيبايي و جمالي است كه ضميمه چيز دهد و به زودي از بين مينشان مي
ديگري شود، تا به خاطر زيبائيش، آن چيز ديگر محبوب و جالب شود، در نتيجه آن كسي كه به طرف آن چيز جذب شده، 

در آن نيست، و آنچه را كه در آن هست نخواسته، و نيز آن را لهو خوانده، و لهو عبارت است از كارهاي  چيزي را خواسته كه
اي كه آدمي را از كار واجبش باز بدارد، و نيز آن را لعب خوانده، و لعب عبارت است از عملي كه به خاطر يك هدف بيهوده

اي است كه آدمي را گول ر خوانده، و متاَ غرور به معناي هر فريبندهخيالي و خالي از حقيقت انجام گيرد، و آن را متاَ غرو
 .بزند

وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ، وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ  "آيه ديگري جامع همه خصوصيات آيات باال است، و آن آيه اين است:
خواهد حقيقت معناي زندگي، يعني كمال آن را از زندگي دنيا نفي اين آيه شريفه مي« 1» "ونَلَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُ

نموده، و آن حقيقت و كمال را براي زندگي آخرت اثبات كند، چون زندگي آخرت حياتي است كه بعد از آن مرگي نيست، 
 "لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ "و نيز فرموده:« 9» "لْمَوْتَةَ الْأُوليآمِنِينَ ال يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا ا "هم چنان كه فرمود:

 كند، ليكن صفت اول يعنيشوند، و هيچ نقصي و كدورتي عيششان را مكدر نميپس اهل آخرت ديگر دچار مرگ نمي« 0»
 .ايمني، از آثار حقيقي، و خاص زندگي آخرت، و از ضروريات آن است

ي اخروي، زندگي حقيقي و بر طبق حقيقت است، چون ممكن نيست مرگ بر آن عارض شود، بر خالف حيات پس زندگ
دنيا، اما خداي سبحان با اين حال در آيات بسيار زياد ديگري فهمانده كه حيات حقيقي را او به آخرت داده و انسان را او به 

 پس حيات آخرت هم ملك خدا است نه اينكه خودش مالككند و زمام همه امور به دست او است چنين حياتي زنده مي

__________________________________________________ 

وره س "زندگي دنيا جز بيهوده كاري و بازي نيست و زندگي واقعي تنها زندگي آخرت است، اگر بنا دارند بفهمند.(1)



 "33عنكبوت، آيه 

 [...] "43سوره دخان، آيه  "چشند.گ اول ديگر تلخي هيچ مرگي را نميباشند و به جز مردر حالي كه ايمن مي(2)

 "04سوره ق، آيه  "در بهشت هر آنچه بخواهند دارند و نزد ما بيش از آنهم هست.(3)
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 .نه از خودش باشد، و مسخر خدا است نه يله و رها، و خالصه زندگي آخرت خاصيت مخصوص به خود را، از خدا دارد،

 114حيات حقيقي حيات واجب الوجود است كه بالذات فنا ناپذير است[ ... ص : ]

پذير نباشد، و عارض شود و آن اين است كه حيات حقيقي بايد طوري باشد كه ذاتا مرگاز اينجا يك حقيقت روشن مي
عين ذات حي باشد، نه عارض بر ذات او،  شدن مرگ بر آن محال باشد، و اين مساله قابل تصور نيست مگر به اينكه حيات

 وَ تَوَكَّلْ عَلَي "و همچنين از خودش باشد نه اينكه ديگري به او داده باشد، هم چنان كه قرآن در باره خداي تعالي فرموده:
ت ديگر حياتي و بنا بر اين، پس حيات حقيقي، حيات خداي واجب الوجود است، و يا به عبار« 1»، "الْحَيِّ الَّذِي ال يَمُوتُ

 .است واجب، و به عبارت ديگر چنين حياتي اين است كه صاحب آن به ذات خود عالم و قادر باشد

حيات را منحصر در خداي تعالي كرد، و فرمود: « 9» "هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "شود كه چرا در جمله:از اينجا كامال معلوم مي
شود كه اين حصر حقيقي است نه نسبي، و اينكه حقيقت حيات يعني آن حياتي كه لوم ميتنها او حي و زنده است، و نيز مع

 .گيرد تنها حيات خداي تعالي استآميخته با مرگ نيست و در معرض نابودي قرار نمي

الم اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ  "ن آيه:، و همچني"اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ "فرمايد:و بنا بر اين در آيه مورد بحث كه مي
خبر  "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "مبتداء، و جمله "اللَّه "را خبر بگيريم، و بگوئيم كلمه "حي "تر آن است كه كلمهمناسب« 0» "الْقَيُّومُ

 "اللَّه الحي "ن صورت تقدير آنخبر بعد از خبر ديگري براي آن است، تا انحصار را برساند، چون در اي "حي "آن، و كلمه
 .رساند كه حيات تنها و تنها خاص خدا است، و اگر زندگان ديگر هم زندگي دارند خدا به آنها داده استشود، ميمي

 114[ ... ص : "قيوم "معناي]

از ماده  "عالفي "بر وزن "قيام "است، هم چنان كه كلمه "فيعول "اند، بر وزنبطوري كه علماي صرف گفته "قيوم "كلمه
قيام است، صفتي است كه بر مبالغه داللت دارد، و قيام بر هر چيز به معناي درست كردن و حفظ و تدبير و تربيت و مراقبت 

شود، چون قيام به معناي ايستادن است، و عادتا بين ايستادن و و قدرت بر آن است، همه اين معاني از قيام استفاده مي
 .شودهمه آن معاني استفاده مي "قيوم "هست، از اين رو از كلمهمسلط شدن بر كار مالزمه 

__________________________________________________ 

 "43سوره فرقان، آيه  "ميرد.اي است كه هرگز نميبر خدايي توكل كن كه زنده(1)

 9سوره غافر، آيه (2)

 1سوره آل عمران، آيه (3)
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أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي  "فرمايد:خداي تعالي در كالم مجيدش اصل قيام به امور خلق خود را براي خود اثبات نموده و مي و
 :فرمايدتر ميو نيز با بياني كلي« 1»، "كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ

، اين آيه شريفه چنين «9» "الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَالئِكَةُ وَ أُولُوا  "



رساند كه خدا قائم بر تمامي موجودات است، و با عدل قائم است، به اين معنا كه عطا و منع او همه به عدل است، و با مي
است )دادن هستي است، و در چهارچوب دادن آن است، چون هيچ  در نظر گرفتن اينكه عالم امكان همان عطا و منع آن

كند(، پس هر چيزي را همان قدر كه ظرفيت و استحقاق دارد موجودي بدون چهارچوب و حد و ماهيت وجود پيدا نمي
 :فرمايددهد، آن گاه ميمي

ت، خداي تعالي به آن جهت كه اس "حكيم "و "عزيز "دهد اين است كه عدالت مقتضاي دو اسمعلت اينكه به عدالت مي
 .كندعزيز است، قائم بر هر چيز است، و به آن جهت كه حكيم است در هر چيزي عدالت را اعمال مي

 شود، وو سخن كوتاه اينكه: خداي تعالي از آنجا كه مبدأ هستي است، و وجود هر چيز و اوصاف و آثارش از ناحيه او آغاز مي
شود، پس او قائم بر هر چيز و از هر جهت ست مگر آنكه آن مبدأ هم به خدا منتهي ميهيچ مبدئي براي هيچ موجودي ني

است، و در حقيقت معناي كلمه قائم است، يعني قيامش آميخته با خلل و سستي نيست، و هيچ موجودي به غير از خدا چنين 
خداي تعالي هر چه قيام دارد قيامي خالص  قيامي ندارد، مگر اينكه به وجهي قيام او منتهي به خدا و به اذن خدا است، پس

اي ندارد كه بايد به اذن او و به وسيله او قائم باشد، است )نه قيامي آميخته با ضعف و سستي( و غير خدا به جز اين چاره
 در خداي تعالي و اينكه غير او كسي قيام ندارد، و "قيام "پس در اين مساله از دو طرف حصر هست، يكي منحصر نمودن

يم خبر شود كه گفتديگر منحصر نمودن خدا در قيام، و اينكه خدا به جز قيام كاري ندارد، حصر اول از كلمه قيوم استفاده مي
او را  -ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ "فرمايد:شود كه مياست، و حصر دوم از جمله بعدي استفاده مي "اللَّه "بعد از خبر براي مبتداء

 ."گيردنمي چرت و خواب

 ما چند حالت داريم، يا در حال قيام و تسلط بر كاريم، يا نشسته و در حال رفع)

__________________________________________________ 

 "00سوره رعد، آيه  "كنند قائم و مسلط است.و يا كسي كه بر تك تك انسانها و بر آنچه مي(1)

دهند و اين شهادت خدا در حالي او نيست، مالئكه و صاحبان علم نيز شهادت مي دهد كه معبودي بجزخدا شهادت مي(2)
 .كند معبودي جز او كه عزيز و حكيم باشد وجود ندارداست كه قيام به عدل مي

 "13سوره آل عمران، آيه  "
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 .(لي ديگر، ليكن خداي تعالي تنها قيوم استخستگي هستيم، يا در حال چرتيم، يا در حال خوابيم، و همچنين احوا

شود، و آن اين است كه اسم قيوم اصل و جامع تمامي اسماي اضافي خدا است، و از اين بيان، مطلبي ديگر نيز استفاده مي
 "،"رازق "،"خالق "كند، مانند اسممنظور ما از اسماي اضافي اسمايي است كه به وجهي بر معاني خارج از ذات داللت مي

رسان و مبدأ و غير آن چرا كه اگر خدا، آفريدگار و روزي "ودود "،"رحيم "،"غفور "،"مميت "،"محيي "،"معيد "،"مبدي
هستي و باز گرداننده انسانها در معاد و زنده كننده و ميراننده و آمرزنده و رحيم و ودود است به اين جهت است كه قيوم 

 .است

 "بكسره سين به معناي سست شدن بدن جانداران در ابتداي خواب است، و كلمه "سنة "كلمه "وْمٌال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَ "
روند عوامل طبيعي كه در بدن حيوان به معناي راكد شدن بدن و خود خواب است، چون وقتي جانداران به خواب مي "نوم

معنايي ديگر دارد، و آن عبارت است از آنچه كه يك  "رؤيا "اندازد، و اما كلمهآيد حواس و مشاعر آن را از كار ميپديد مي
 "سنة و ال نوم "كند، )كه از ماده رؤيت به معناي ديدن است( بعضي در جمله:انسان خواب رفته، در عالم خواب مشاهده مي

 :كرد كه بفرمايداند: اين خالف ترتيب است، و بالغت اقتضا ميايرادي كرده و گفته



براي اينكه مقام آيه، مقام ترقي دادن مطلب است، و ترقي در جايي كه بخواهند چيزي را اثبات  "نةال تاخذه نوم و ال س "
ند بودن كسي خواهند نيرومكند اول مرتبه ضعيف را ذكر كنند، بعد به مرتبه قوي ترقيش دهند، مثال وقتي ميكنند اقتضا مي

 دارد، و چون بخواهند سخاوت كسيد، بلكه حتي بيست من هم بر ميتواند ده من بار را بردارگويند او ميرا اثبات كنند، مي
هاي صد توماني بذل و بخشش دارد، بلكه قلمهاي هزار توماني هم دارد، و اما در جايي كه گويند فالني قلمرا برسانند مي

عيف را ترقي داده مرتبه ضكند اول مرتبه قوي آن چيز را بگويند، بعد مطلب بخواهند چيزي را نفي كنند، بالغت اقتضا مي
ن تواند بيست من بار را بردارد، بلكه از برداشتن ده مآن را ذكر كنند، مثل اينكه بگويي فالني آن قدر ناتوان است كه نمي

هم عاجز است، و يا بگويي فالني هيچ وقت قلم هزار توماني بذل و بخشش نداشته، و حتي قلم صد توماني هم ندارد، به 
 .گيردگيرد، و حتي چرت هم نميآيه مورد بحث بايد فرموده باشد خدا را خواب نميهمين جهت در 

بايد  زند، براي اينكه بنا به گفته شماجواب از اين اشكال اين است كه ترتيب نامبرده هميشه بر مدار اثبات و نفي دور نمي
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كند، بلكه حمل بيست من هم، و حال آنكه صحيح نيست، آنچه صحيح است اين است كه ترقي بطور صحيح و مطابق مي
كند، و در آيه مورد بحث از آنجايي كه ضرر خواب و بالغت انجام شود، و ترقي صحيح در موارد مختلف اختالف پيدا مي

مقتضاي بالغت اين است كه اول تاثير چرت را نفي بكند، و سپس مطلب ناسازگاري آن با قيوميت آن بيشتر از چرت است، 
تر است نفي كند، تا معنا چنين شود: نه تنها چرت كه عامل ضعيفي است بر خدا مسلط را ترقي داده تاثير خواب را كه قوي

 .گردداو مسلط نميتر از آن هم كه خواب است بر اندازد، بلكه عامل قويشود، و قيوميت او را از كار نمينمي

 ."لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ "

اينكه او حي و  -9اينكه معبودي جز او نيست  -1از اول آيه شريفه تا اينجا چند صفت از صفات خداي سبحان ذكر شده: 
اينكه او مالك آنچه  -3اندازد قبيل چرت و خواب با تسلط خود، قيوميت او را از كار نمي اينكه هيچ عاملي از -0قيوم است 

 .اينكه كسي بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد -4باشد در آسمانها و زمين است مي

 قيوميت بدون در ذكر اين صفات رعايت ترتيب شده است، نخست وحدانيت خدا در الوهيت آمده، و بعد قيوميت او، چون
شود، و سپس مساله مالكيت او نسبت به آسمانها و زمين را آورد تا تماميت قيوميت او را برساند، چون توحيد تمام نمي

 .قيوميت وقتي تمام است كه صاحب آن مالك حقيقي آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو باشد

اي آورده كه اگر قيد نباشد چيزي له شفاعت، براي هر يك دنبالهو در دو جمله اخير يعني مالكيت آسمانها و زمين، و مسا
لَهُ  "ها توهمي را كه ممكن است بشود دفع كرده باشد، براي مساله مالكيت يعني جملهشبيه قيد است تا به وسيله اين دنباله

را، و براي جمله: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا  "خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما "جمله: "ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ
 .را آورد "ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَوَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ "جمله: "بِإِذْنِهِ

 "بت به موجودات هم داراي، همانطور كه قبال تذكر داديم خداي تعالي نس"لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "اما جمله:
بكسره ميم است، و هم داراي ملك به ضمه ميم، و ملك بكسره ميمش نسبت به موجودات به اين معنا است كه  "ملك

ذات موجودات و اوصاف و آثار آنها كه توابع ذات هستند همه قائم به ذات خدا است، و جمله مورد بحث هم همين معنا را 
هم بر مالكيت خدا نسبت به ذات موجودات داللت دارد، و هم بر مالكيتش نسبت به نظام آثار  كند، پس اين جملهافاده مي

 .آن
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عالم وجود از آن خداي سبحان است و هيچ تصرفي از كسي و در چيزي ديده  مطلب تمام شد، كه سلطنت مطلقه در
 شود، مگر آنكه تصرف هم مال خدا و از خدا است،نمي

 118گردد[ ..... ص : تاثير علل و اسباب طبيعي به اذن و تاثير و تصرف خدا منتهي مي]

بينيم پس ديگر، اين اسباب و عللي كه ما در عالم مي افتد كه اگر مطلب از اين قرار باشددر نتيجه، اين شبهه به ذهن مي
اند؟ و چطور ممكن است در عين حال آنها را هم مؤثر بدانيم؟ و در آنها تصور اثر كنيم؟ با اينكه هيچ تاثيري نيست چكاره

 .جز براي خداي سبحان

لولها خود وساطتي است در تصرف از اين توهم چنين جواب داده شده كه تصرف اين علل و اسباب در اين موجودات و مع
خدا، نه اينكه تصرف خود آنها باشد، به عبارتي ديگر علل و اسباب در مورد مسببات شفاء دهندگاني هستند كه به اذن خدا 

اي در رساندن خير و يا دفع شر و اين خود نوعي تصرف است از شفيع كنند و شفاعت )كه عبارت است از واسطهشفاعت مي
كه مورد شفاعت است( وقتي با سلطنت الهي و تصرف الهي منافات دارد كه منتهي به اذن خدا نگردد، و بر در امر كسي 

مشيت خداي تعالي اعتماد نداشته باشد، بلكه خودش مستقل و بريده از خدا باشد، و حال آنكه چنين نيست براي اينكه هيچ 
آن به وسيله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن خدا است، پس در سببي از اسباب و هيچ علتي از علل نيست، مگر آنكه تاثير 

حقيقت تاثير و تصرف خود خدا است، پس باز هم درست است بگوئيم در عالم به جز سلطنت خدا و قيوميت مطلق او هيچ 
 .(سلطنتي و قيوميتي نيست، )عز سلطانه

د، سباب و وسائط، چه اينكه اين توسط به تكوين باشو بنا بر بياني كه ما كرديم شفاعت عبارت شد از واسطه شدن در عالم ا
مثل همين وساطتي كه اسباب دارند، و يا توسط به زبان باشد و شفيع بخواهد با زبان خود از خدا بخواهد كه فالن گناهكار 

اً ال قُوا يَوْموَ اتَّ "را مجازات نكند، كتاب و سنت هم از وجود چنين شفاعتي در قيامت خبر داده، كه بحث آن در تفسير آيه
 .گذشت «1» "تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً

گوي همان توهم است، براي اينكه اين جمله، بعد از مساله قيوميت خدا و ، پاسخ"مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ "پس جمله:
يت توان گفت قيوميت و مالكحتي مي شود، و هم تشريع،مالكيت مطلقه او آمده، كه اطالق آن ملكيت، هم شامل تكوين مي

بر حسب ظاهر، با تكوين ارتباط دارند، و هيچ دليلي ندارد كه ما آن دو را مقيد به قيوميت و سلطنت تشريعي كنيم، تا در 
 .نتيجه، مساله شفاعت هم مخصوص به شفاعت تشريعي و زباني در روز قيامت بشود

 ويني هم بشود نظير سياق آيات زيردر نتيجه، سياق آيه در اينكه شامل شفاعت تك

__________________________________________________ 
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تَوي امٍ ثُمَّ اسْإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّ "است كه آنها نيز شامل هر دو قسم شفاعت هستند،
 «1. »"عَلَي الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ

. "يعٍيٍّ وَ ال شَفِ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ ما لَكُمْ "
«9» 

 114حد شفاعت هم با شفاعت زباني منطبق است و هم با سلبيت تكويني[ ..... ص : ]



در بحث از شفاعت هم توجه فرموديد كه حد آن همانطور كه با شفاعت زباني انطباق دارد همچنين با سببيت تكويني نيز 
ن كنند، و دست به دامخدا براي مسبب خود شفاعت ميمنطبق است، پس هر سببي از اسباب نيز شفيعي است كه نزد 

شوند، تا نعمت وجود را گرفته به مسبب خود برسانند پس نظام سببيت بعينه او مي "رحمت "و "جود "و "فضل "صفات
منطبق با نظام شفاعت است، هم چنان كه با نظام دعا و درخواست هم منطبق است، براي اينكه در آيات زير تمامي 

شود درخواست هم منحصر به داند، پس معلوم ميداند، همانطور كه انسانها را ميت را صاحب درخواست و دعا ميموجودا
يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ  "درخواست زباني نيست، درخواست تكويني هم درخواست است، اينك آن آيات

 .گذشت« 4» "وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي "كه بيانش در تفسير آيه: «3» "مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُوَ آتاكُمْ  "«0» "هُوَ فِي شَأْنٍ

 "... ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَيَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ "

بَلْ  "فرمايد:اله شفاعت ذكر شده بود، نزديك به سياق آيه زير است كه ميسياق اين جمله با در نظر داشتن اينكه قبال مس
نْ  وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي وَ هُمْ مِعِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ

 «3. »"هِ مُشْفِقُونَخَشْيَتِ

__________________________________________________ 

به درستي كه پروردگار شما همان اللَّه است كه آسمانها و زمين را بيافريد و سپس بر اريكه فرماندهي مسلط شده و (1)
 "0سوره يونس، آيه  "تدبير امر كرد، هيچ شفيعي نيست مگر به اذن او.

آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و سپس بر اريكه تدبير آنها تكيه زد شما به جز او هيچ سرپرستي و  خدايي كه(2)
 "0سوره سجده، آيه  "شفيعي نداريد.

 "92سوره رحمان، آيه  "كنند و او هر روزي در كاري است.تمامي آنها كه در آسمانها و زمين هست از او درخواست مي(3)

 "03سوره ابراهيم، آيه  "ه را كه از او درخواست كرديد )چه با زبان سر و چه با زبان تكوين و حاجت(.و به شما داد آنچ(4)

 139سوره بقره، آيه (5)

روي امر  كنند و او به پشت وگيرند و به دستورات او عمل ميبلكه بندگاني بزرگوارند كه هرگز در سخن از او پيشي نمي(6)
كنند، مگر براي كسي كه خدا از او راضي باشد و هم ايشان از خشيت و ترس خدا فاعت نميآنها آگاه است و ايشان هرگز ش

 "93انبياء، آيه  "حالتي آميخته از عشق و ترس دارند.
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به  "فَهُمْوَ ما خَلْبَيْنَ أَيْدِيهِمْ  "اين را به آن جهت گفتيم كه نتيجه بگيريم ظاهر عبارت مورد بحث اين است كه ضمير جمع
گردد كه آيه قبلي اشاره به آنان داشت، پس علم خدا به پشت و روي امر شفيعان، كنايه است از نهايت درجه شفيعاني بر مي

كنند كاري كه خدا نخواسته و راضي نيست توانند در ضمن شفاعتي كه به اذن خدا مياحاطه او به ايشان، پس ايشان نمي
توانند از شفاعت آنان سوء استفاده نموده، در ملك خداي تعالي يرد، انجام دهند، ديگران هم نميدر ملك او صورت بگ

 .مداخله كنند و كاري صورت دهند كه خدا آن را مقدر نكرده است

ا بَيْنَ بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ موَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما  "فرمايد:كند كه ميآيات كريمه زير هم به همين معنا اشاره مي
 وَ عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ "«1» "ذلِكَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

 .«9» "ءٍ عَدَداًأَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ، وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصي كُلَّ شَيْ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ

كند تا از انبياء عملي كه او نخواسته سر نزند و مالئكه جز به براي اينكه اين آيات احاطه خدا به مالئكه و انبياء را بيان مي
ن رفتاري آ "ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ "او خواسته ابالغ نكنند، و بنا بر اين بيان، مراد از جملهامر او نازل نشوند و انبياء جز آنچه را كه 



چيزهايي است كه از انبيا غايب و بعيد  "وَ ما خَلْفَهُمْ "است كه از مالئكه و انبياء مشهود و محسوس است، و مراد از جمله
 .معناي اين دو جمله به همان غيب و شهادت است دهد، پس برگشتاست، و حوادثي است كه پس از ايشان رخ مي

 131احاطه خداي تعالي بر آنچه كه با شفيعان حاضر است و آنچه از آنها غايب است[ ..... ص : ]

اضر حكنايه است از احاطه خداي تعالي به آنچه كه با شفيعان  "يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ "و سخن كوتاه اينكه: جمله
دهد، و لذا دنبال جمله مورد بحث اضافه و نزد ايشان موجود است و به آنچه از ايشان غايب است و بعد از ايشان رخ مي

 ، تا احاطه كامل و تام و تمام خداي تعالي و سلطنت"ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَوَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ "كرد:

__________________________________________________ 

آوريم، پشت و روي و ظاهر و باطن ما از آن او فرشتگان به پيامبر اسالم گفتند: ما جز به امر پروردگار تو سر فرود نمي(1)
 [.....] "33سوره مريم، آيه  "كار نيست.است، پروردگار تو فراموش

براي كساني از رسوالن خود كه آنها را شايسته  كند مگرخدا است داناي غيب و غيب خود را براي كسي اظهار نمي(2)
پايد تا بداند رسالتهاي پروردگارشان را ابالغ زند و آنان را ميبداند، تازه از پيش رو و پشت سر سياه زاغشان را چوب مي

 "93سوره جن، آيه  "كردند و خدا به آنچه كه رسوالن دارند آگاه است و تمامي موجودات را شمرده است.

 411، ص: 9الميزان، ج ترجمه

دا ندارند اي به علم خاش را تبيين كند و بفهماند كه خداي تعالي محيط به ايشان و به علم ايشان است و ايشان احاطهالهيه
 .مگر به آن مقداري كه خود او خواسته باشد

ني و و شفاعت زباني و سببيت تكويماند و آن اين است كه شما قبال مساله شفاعت را عموميت داده در اينجا سؤالي باقي مي
برگردانيده ضمير مخصوص به  "شفعاء "تشريعي، همه را شفاعت دانستيد، در حالي كه در آيه مورد بحث هر چه ضمير به

، و "يحيطون "، و ديگر در"ما خلفهم "، و يكي در"ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ "كه سه بار آمده، يكي در "هم "عقال است يعني ضمير
 .كه مطلق اسباب و علل تكويني عقال نيستند؟حال آن

اين است كه اينگونه  "تحميد "و "تسبيح "،"وساطت "،"شفاعت "جواب اين سؤال اين است كه چون معهود از كلمات
زند، و تعبير به اين كلمات بيشتر در مورد صاحبان عقل شايع است، لذا قرآن كريم كارها از عقال و صاحبان شعور سر مي

و عادت  كند، و اين عرفاعمال را هر چند از علل تكويني و فاقد شعور هم سر بزند، با تعبير خاص به عقال تعبير مي اينگونه
لَّا يُسَبِّحُ ءٍ إِوَ إِنْ مِنْ شَيْ "فرمايد:بينيم در باره تسبيح تمامي كائنات همين تعبير را آورده و ميقرآن است، هم چنان كه مي

 «1. »"ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْبِحَمْدِهِ وَ لكِنْ 

كه « 9» "ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ "فرمايد:و نيز مي
 .اش در چند صفحه قبل گذشت و همچنين آياتي ديگر از اين قبيلترجمه

كي از رساند، زيرا ي، معناي تماميت تدبير خدا و كمال آن را مي"ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَوَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ "كه جمله:گفتيم 
هاي كمال تدبير، اين است كه موجود تدبير شده، خودش نفهمد كه تدبير كننده او چه منظوري از او و از تدبير او دارد، نشاني

برايش در نظر گرفته تا براي خالصي از آن آينده )اگر ناگوار است( دست و پا نكند و نقشه مدبر را خنثي  ايو چه آينده
آن قافله  دهند، واي باشند كه بر خالف ميل به طرفي سوقشان مينسازد، و تدبير شدگان، مانند قافله چشم و گوش بسته

اي به افراد قافله آگهي نرسد و افراد ندانند به كجا از هيچ ناحيهدهد تا رود صاحب قافله كمال جديت را به خرج ميهم مي
 .شان كجا استكنند و مقصد نهاييروند و كجا منزل ميمي



__________________________________________________ 

سراء، آيه سوره ا "ميد.گويد اما شما تسبيح ايشان را نمي فههيچ موجودي نيست مگر آنكه خدا را با حمد خود تسبيح مي(1)
33" 

 11سوره فصلت، آيه (2)
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كند كه تدبير عالم خاص او است براي اينكه تنها او است كه به روابط بين خداي سبحان با اين جمله، اين معنا را بيان مي
باب و علل و مخصوصا علل و اسبابي كه از موجودات آگاه است، چون او موجودات و روابط آنها را آفريده، و اما بقيه اس

دهند، خود صاحبان عقل هستند هر چند كه دخل و تصرفي، و علمي دارند و ليكن هر چه دارند آن را مورد استفاده قرار مي
اي است از انحاي اي است از شؤون علم الهي، و هر چه تصرف دارند، خود شاني است از شؤون تصرفات الهي و نحوهمرتبه

تواند به خود اجازه دهد كه بر خالف اراده خداي سبحان و تدبير جاري در مملكتش قدمي ابير او پس ديگر كسي نميتد
 .بردارد، و اگر برداشت، آن نيز از تدبير خداوند است

 132علم، هر چه هست از خدا است هم چنان كه قوت و عزت و حيات منحصر در خدا است[ ..... ص : ]

معناي مصدري آن )دانستن( و يا معناي  "علم "، بنا بر اينكه مراد از"ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَيُحِيطُونَ بِشَيْوَ ال  "و جمله:
)دانسته شده( نباشد، داللت دارد بر اينكه علم هر چه هست، از خدا است، و هر  "معلوم "اسم مصدري آن باشد، و مراد از آن
د آن هم از علم خدا است، و نظير اين مطلب از كالم خدا در باره اختصاص قدرت و عزت علمي هم كه نزد عالمي يافت شو

وَ لَوْ يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ  "فرمايد:شود، از آن جمله، در باره انحصار قدرت در خدا ميو حيات به خداي تعالي استفاده مي
 «1. »"يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً

 «9. »"أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "فرمايد:و نيز در مورد انحصار عزت در خدا مي

و در خصوص انحصار علم در خداي تعالي كه « 0» "هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "فرمايد:و نيز در مورد انحصار حيات در خدا مي
 "وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ "«4» "إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ "مورد بحث ما بود ممكن است به دو آيه زير تمسك كرد:

شود، و اگر در آيه مورد بحث علم را به احاطه تعبير كرده، خواسته است و آياتي ديگر كه اين معنا از آنها استفاده مي« 4»
 .ي در تعبير كرده باشدلطف

 "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ "

__________________________________________________ 

فهميدند كه قوت و ديدند آن وقت ميكنند، آن حالي را كه در هنگام ديدن عذاب دارند مياگر امروز آنهايي كه ستم مي(1)
 "134سوره بقره، آيه  "ت.قدرت، هر چه هست از خدا اس

 "103سوره نساء، آيه  "اش براي خدا است.كنند؟ با اينكه عزت همهآيا عزت را از پيش خود جستجو مي(2)

 "34سوره مؤمن، آيه  "يگانه حي و زنده خدا است كه معبودي به جز او نيست.(3)

 "30سوره يوسف، آيه  "به درستي خداوند، آري فقط اوست فرزانه و عليم.(4)

 "33سوره آل عمران، آيه  "دانيد.داند و شما نميو خدا مي(5)

 410، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 133[ ..... ص : "وسع كرسيه ... "مراد از كرسي و وسعت كرسي خداوند در]



ا رسين( گرفته شده كه به معناي به هم وصل كردن اجزاي ساختمان است و اگر تخت  -راء -)از ماده كاف "كرسي "كلمه
اند به اين جهت بوده كه اجزاي آن به دست نجار )اگر چوبي باشد( و يا صنعتگر ديگر، در هم فشرده و كرسي خوانده

نشينان گويند فالني از كرسيگيرند، و ميچسبيده شده است، و بسياري از مواقع اين كلمه را كنايه از ملك و سلطنت مي
 .رداست، يعني او منطقه نفوذي و قدرت وسيعي دا

اين معنا را  "لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "هايي كه قبل از اين جمله بودند، يعني جملهو به هر حال جمله
د براي شوفهماندند كه مراد از وسعت كرسي احاطه مقام سلطنت الهي است، و بنا بر اين در ميان معاني محتملي كه ميمي

شود كه مراد از آن مقام ربوبي است، همان مقامي كه تمامي موجودات آسمانها و زمين قائم كرسي كرد، اين معنا متعين مي
م است، اي از مراتب علبه آن هستند چون مملوك و مدبر )به فتح باء( و معلوم آن مقام هستند، پس بايد گفت: كرسي، مرتبه

كه اين مقام تمامي آنچه در آسمانها و زمين است،  شوددر نتيجه از معاني محتمل كه براي وسعت هست اين معنا معلوم مي
 اي استاي از علم خدا، آن مرتبههم ذاتشان و هم آثارشان را حافظ است )پس وسعت كرسي خدا به اين معنا شد كه مرتبه

 بحث كه تمامي عالم قائم به آن است، و همه چيز در آن محفوظ و نوشته شده است( و به همين جهت به دنبال جمله مورد
 ."وَ ال يَؤُدُهُ حِفْظُهُما "فرمود:

كنندگي است، كه به معناي سنگيني و خسته "أود "مضارَ از مصدر "يؤد "كلمه "وَ ال يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ "
د و به ستوه آورد، و معنايش اين است كه فالن عمل، زيد را خسته كر "العمل الفالني آد زيدا "است، و چون گفته شود:

همان كرسي باشد، هر چند كه ممكن است آن را به خود خداي تعالي برگردانيد، و اگر در  "يؤده "ظاهرا مرجع ضمير در
ه كند، براي اين بود كه ذيل آيه با صدر آن آيدنباله مطالب قبلي فرمود: حفظ آسمانها و زمين، خدا و يا كرسي را خسته نمي

فرمود: چرت و خواب ندارد، تا او را از ت و خواب داشت( وصل و متناسب شود، چون آنجا هم مي)كه سخن از نفي چر
 .قيوميت آسمانها و زمين باز بدارد

شود اين است كه خداي تعالي كه هيچ معبودي به جز او نيست، تمام حيات و و حاصل آن معنايي كه از آيه استفاده مي
ه همين سازد، و بدارد، قيوميتي كه هيچ عاملي آن را دستخوش ضعف و سستي نمي زندگي مال اوست، و او قيوميتي مطلق

فهماند كه خدا به كند، و مي، تعليل مي"عظيم "و "علي "خواهد اين معنا را تعليل كند با دو نام مقدسجهت وقتي مي
 ستي و در اي در وجود او سرسند تا به وسيلهخاطر علو مقامي كه دارا است مخلوقات به او نمي
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كار او ضعفي پديد آورند، و به خاطر عظمتش از كثرت مخلوقات به تنگ نيامده، و عظمت آسمانها و زمين طاقتش را طاق 
د علو و خواهآيد كه مي، خالي از داللت بر حصر نيست، و تا حدي از آن بر مي"وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ "سازد، و جمله:نمي

عظمت را منحصر در خدا كند، و اين حصر، يا حصر حقيقي است كه حق هم همين است، براي اينكه علو و عظمت، خود از 
كماالت است، و حقيقت هر كمالي از آن او است، و يا حصري ادعايي است، كه چون مقام، مقام تعليل بود احتياج پيدا شد 

خدا كند، تا آسمانها و زمين در قبال علو و عظمت خداي تعالي از علو و عظمت كه بطور ادعا، علو و عظمت را منحصر در 
 .ساقط شود

 134بحث روايتي ]رواياتي در فضيلت و اهميت آية الكرسي[ ..... ص : 

 اشاره



ر ين و پتردر تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود: ابو ذر به رسول خدا )ص( عرض كرد: يا رسول اللَّه، مهم
اي كه بر تو نازل شده كدام است؟ فرمود: آيت الكرسي، و آسمانهاي هفتگانه در مقابل كرسي، در مقام ترين آيهفضيلت

اي نيست كه در سرزميني افتاده باشد، آن گاه فرمود: و برتري عرش بر كرسي مانند برتري بياباني مقايسه بيش از حلقه
 «1»از آن افتاده است.  اياي كه در گوشهاست بر همان حلقه

مؤلف: صدر اين روايت را سيوطي در الدر المنثور از ابن راهويه و او در كتاب مسند خود از عوف بن مالك از ابي ذر نقل 
در كتاب شعب االيمان( همگي از ابي ذر )كرده، و احمد و ابن الفريس و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و بيهقي 

 .اندروايت كرده

اند كه گفت: به رسول خدا )ص( عرض كردم: يا رسول الدر المنثور است كه احمد و طبراني از ابي امامه روايت كرده و در
 تر است؟اللَّه كدام يك از آيات كه بر تو نازل شده عظيم

 «9»)آية الكرسي(.  "اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ "فرمود:

 .الدر المنثور از تاريخ خطيب بغدادي نيز از انس از آن جناب روايت كرده است مؤلف: اين معنا را در

 :باز در همان كتاب است كه دارمي از ايفع بن عبد اللَّه كالغي روايت كرده كه گفت

تا  هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ( تر است فرمود: آية الكرسي، )اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّامردي عرض كرد: يا رسول اللَّه، كدام آيه در كتاب خدا عظيم
 «3» .آخر حديث

__________________________________________________ 
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حتي در زمان حيات رسول خدا )ص( و حتي در  ناميدن اين آيه به آية الكرسي از همان صدر اول اسالم مشهور بوده، :مؤلف
شد، هم چنان كه اين نامگذاري در روايات وارده از آن جناب و از ائمه اهل بيت َ و زبان خود آن جناب به اين نام بيان مي

ن هم بدوخورد، و اين براي اعتنا و احترام زيادي بوده كه نسبت به اين آيه داشتند، و اين احترام از صحابه، به چشم مي
جهت نبوده، بلكه به خاطر معارف دقيق و لطيفي است كه در اين آيه آمده، و آن معارف عبارت است از توحيد خالصي كه 

اي كه بازگشت تمامي اسماي حسناي الهي به جز اسماي ذات ، بر آن داللت دارد، و قيوميت مطلقه"اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "جمله
 .به آن استاو كه بيان آن گذشت، 

و نيز در صدر و ذيل اين آيه جريان قيوميت در تمامي موجودات خرد و كالن عالم، شرح داده شده، به اين بيان كه آنچه از 
رسد از تحت سلطنت الهيه خارج شده، به همان جهت كه خارج است، داخل در سلطنت است، و به موجودات كه به نظر مي

ترين آيه در كتاب خدا است، و به راستي نيز چنين است، براي اينكه بيان الكرسي عظيمهمين جهت در روايات آمده كه آية 
را داريم كه همان مضمون آية « 1» "اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "اين آيه بياني است شكافته و مفصل، مثال آيه:

اي اخبار آمده است كه آية الكرسي، سيد و مطلب در آن باز نشده، و لذا در پارهالكرسي را دارد، اما اجمالي از معنا را دارد و 
 .هاي قرآن استآقاي آيه

اين روايت را سيوطي در الدر المنثور از ابي هريرة از رسول خدا )ص( نقل كرده و در بعضي ديگر آمده: براي هر چيزي يك 
است، اين روايت را عياشي در تفسير خود از عبد اللَّه بن سنان از اي است و نقطه برجسته قرآن آية الكرسي نقطه برجسته

 «9»امام صادق َ روايت كرده است. 



 :و شيخ طوسي در امالي به سند خود از ابي امامة باهلي روايت كرده كه گفته است

اشد، و اسالم متولد شده ب كنم كه كسي اسالم را فهميده باشد و يا درفرمود: باور نمياز علي بن ابي طالب َ شنيدم كه مي
عرض كردم  "وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ...اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  "سياهي شب را به صبح سر كند و اين آيه را نخواند،

 منظور از سياهي شب چيست؟

فرمود اگر بدانيد در اين آيه چيست در هيچ حالي  يعني همه شب، آن گاه فرمود: اگر بدانيد كه اين آيه چيست و يا :فرمود
 .آن را ترك نخواهيد كرد

__________________________________________________ 
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اند و به هيچ پيغمبري قبل از من اي كه در زير عرش است به من دادهرا از گنجينهرسول خدا )ص( فرمود: آية الكرسي 
نداده بودند، علي َ سپس اضافه كرد از آن وقت كه من اين مطلب را از رسول خدا )ص( شنيدم هيچ شبي را به سر نبردم 

ر هم از عبيد و ابن ابي شيبه و دارمي و مؤلف: اين معنا در الدر المنثو« 1»مگر آنكه آن را قرائت كردم )تا آخر حديث(. 
محمد بن نصر و ابن الضريس از آن حضرت نقل شده، ديلمي هم آن را از آن جناب نقل كرده است، و روايات از طريق 

فرمود: رسول خدا )ص( فرمود اين آيه را از  (شيعه و سني در فضيلت آية الكرسي بسيار است، و اين هم كه علي )َ
اند، در الدر المنثور نقل از تاريخ بخاري و ابن الضريس از انس آمده، چيزي كه ر زير عرش بود به من دادهاي كه دگنجينه

اند و اين اشاره فرموده آية الكرسي را از عرش به من داده (هست در نقل نامبردگان به اين عبارت آمده: رسول خدا )ص
ش محيط به آن است، و به زودي بياني در اين باره از نظر است به اينكه منظور از كرسي همان زير عرش است، و عر

 «9»خوانندگان خواهد گذشت انشاء اللَّه. 
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وَسِعَ كُرْسِيُّهُ  "فرمايد:و در كافي از زراره روايت آورده كه گفت: من از امام صادق َ از قول خداي عز و جل پرسيدم، كه مي
آيا آسمانها و زمين گنجايش كرسي را و يا كرسي گنجايش آسمانها و زمين را دارد؟ فرمود: هر چه تو  "لْأَرْضَالسَّماواتِ وَ ا

 «0»تصور كني در كرسي هست، و كرسي گنجايش آن را دارد. 

ايت باال مؤلف: اين معنا در تعدادي از روايات وارده از ائمه اهل بيت َ آمده كه همه نزديك به معناي سؤال و جواب در رو
به دو جور قرائت شده  "كرسي "است، و اين سؤال و جواب ظاهرا غريب است، براي اينكه وقتي اين سؤال جا دارد كه كلمه

آسمانها و زمين كرسي خدا را در خود جاي  "شود:باشد، يكي به صداي باال، كه در آن صورت معناي جمله چنين مي
 :شودورت معناي جمله چنين مي، و يكي به صداي پيش كه در آن ص"اندداده

، و آن وقت زراره بپرسد كدامش درست است؟ ولي در ميان قرائت "گنجاندكرسي خدا آسمانها و زمين را در خود مي "
 .كنندگان قرآن كسي جمله را به صورت اول قرائت نكرده بود، تا جايي براي اين سؤال باشد
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رسد كه سؤال نامبرده ناشي از يك توهم عاميانه است كه از كلمه كرسي، تختي در پس، از ظاهر قضيه چنين به نظر مي
آيد كه در باالي آسمانها و يا آسمان هفتم و در حقيقت ما فوق عالم اجسام كار گذاشته شده، و احكام عالم نظرشان مي

اند، نه كرسي آنها را، آن طه نظر، آسمانها و زمين، كرسي را در خود جاي دادهشود و قهرا از اين نقجسماني از آنجا صادر مي
ه صداي ب "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ "شود كه يا بن رسول اللَّه، مناسب آن است كه آيه شريفه را به صورتوقت معناي سؤال اين مي

دهد هم چنان كه نظير اين در خود جاي نمي باال بخوانيم، چرا به صداي ضمه قرائت شده؟، مگر كرسي، آسمانها و زمين را
 .سؤال در باره عرش شده، امام هم جواب داده، وسعت در اينجا از سنخ وسعت و جا گرفتن جسمي در جسم ديگر نيست

من از امام صادق َ از قول خداي عز و جل پرسيدم كه  :در معاني االخبار از حفص بن غياث روايت آورده كه گفت
 :فرمود "عَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَوَسِ "فرمايد:مي

 «1»منظور از كرسي، علم خداست. 

فرمود: آسمانها و زمين و آنچه بين  "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ "و نيز در همان كتاب است كه آن جناب در ذيل جمله:
 «9»اش را تقدير كند. تواند اندازهه احدي نمياين دو است همه در كرسي است و اما عرش خدا علمي است ك

اي از مراتب علم خداي تعالي است هم چنان كه قبال هم از روايات ديگر آيد كه كرسي، مرتبهمؤلف: از اين دو روايت بر مي
 .چنين استفاده شد و در معناي دو روايت نامبرده، رواياتي ديگر نيز هست

اي از علم وجود دارد كه غير محدود شود كه در عالم وجود مرتبهآيد استفاده ميتي كه ميو همچنين از اين دو روايت و روايا
است، و به عبارت ديگر در ما فوق اين عالم كه ما جزئي از آن هستيم عالمي ديگر است كه موجوداتش اموري غير 

هستي ما هست براي آنها نيست، و اين محدودند، يعني وجودشان حدود جسماني اين عالم را ندارد، و آن تعينات كه براي 
موجودات در عين اينكه نامحدودند، براي خداي سبحان معلوم هستند، يعني وجودشان عين علم است، هم چنان كه 

موجودات محدودي كه در عالم وجودند در مرتبه وجودشان، براي خداي سبحان معلوم هستند، يعني وجودشان همان علم 
م، و نامند بيان كنيرشان است نزد خدا و اميد است كه ما موفق شويم اين علم را كه علم فعلي ميخدا است به آنها، و حضو

 انشاء اللَّه در جاي
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 .مناسبي بيان خواهيم كرد

و اين علم نامحدود كه ذكر كرديم همان مطلبي است كه در روايت به اين عبارت آمده بود: )عرش همان علمي است كه 
و پر واضح است كه اين نه به آن جهت است كه مقدار معلومات اين علم  (گيري و تقديرش كندتواند اندازهاحدي نمي

ست محال و هر عددي در داخل عالم وجود باآلخره متناهي خواهد نامحدود است، براي اينكه وجود عدد نامحدود، امري ا
بود، چون اين عدد هر چه باشد در مقابل عددي كه برابر آن فرض شود و يك عدد بيشتر باشد به يك عدد كمتر است و اگر 

اشد، تي از عرش بمتناهي نبودن علم، يعني اگر عرش خدا به خاطر نامتناهي بودن عدد معلومات آن باشد، بايد كرسي، قسم
 .چون كرسي هم عبارت بود از علم، هر چند علمي محدود



پس نامتناهي بودن علم تنها از جهت كمال وجودي آن است و حدود و قيود وجودي كه در اين عالم يعني در عالم ماده 
و افراد زائيده شده، و افراد باعث افزايش موجودات و تمايز و امتياز هر يك از ديگري شده و از اين تمايزات انواَ و اصناف 

گيري و تحديد كند، هم چنان كه آيه زير هم بر تواند آن كمال نامتناهي را اندازهاند، نميهم داراي حاالتي و اضافاتي شده
، و همانطور كه وعده داديم انشاء اللَّه به «1» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "اين معنا داللت دارد:

 .زودي دنباله اين بحث خواهد آمد

و اين موجودات همانطور كه معلوم است به علمي بي نهايت و غير مقدر، يعني موجود در ظرف علم است به وجودي غير 
اين علم يعني علم به محدودات  اندازه، همچنين با حدودي كه دارند معلوم و موجود در ظرف علم هستند ومقدر و بي

 .بطوري كه توضيحش خواهد آمد، همان كرسي است

نيز استفاده شود، براي اينكه معلوم خدا را عبارت دانسته  "يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ "و چه بسا همين معنا از جمله:
شوند، پس ناگزير و معنا: )ما بين ايدي و ما خلف( در عالم ماده با هم جمع نمي، و اين د"ما خَلْفَهُمْ "و "ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ "از

بايد مقامي باشد كه حال و آينده، و خالصه تمامي چيزهايي كه در زمان و مكان و امثال آن متفرق هستند، در آنجا به يك 
غير متناهي نيستند، زيرا اگر وجود و مكان جمع باشند، و مسلما اين وجودات كه در آن مقام يك جا جمع هستند وجودات 

 داشتند، ديگر صحيح نبودكمالي غير محدود و غير مقدر مي
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اي از آن موجودات را استثنا كند، و بفرمايد: شفيعان به ، علم به پاره"ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَوَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ "با جمله:
ند به توانفيعان ميشود آن مقام، مقامي است كه شكنند، پس معلوم ميمقداري از آنها كه خدا خواسته باشد علم پيدا مي

شود آن مقام مرحله علم به محدودات و مقدرات است، البته به آن جهت بعضي از حقايق آن احاطه يابند، در نتيجه معلوم مي
 .(كه محدود و مقدر هستند، )و خدا داناتر است

 134عرش و نسبت آن با كرسي[ ..... ص : ]

امام صادق َ از عرش و كرسي پرسيدم، فرمود عرش صفاتي بسيار  از حنان روايت آورده كه گفت: از« 1»و در توحيد 
منظور ملك  "رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "اي دارد، در جمله:مختلف دارد، در هر سببي و صنعي كه در قرآن آمده، صفت جداگانه

 .عظيم است

بر ملك مسلط است، و اين عرش همان علم به  فرمايد رحمانكه مي "الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي "و همچنين در جمله:
كيفيت دادن به اشياء است، و در جايي كه عرش و كرسي جداي از هم ذكر شوند هر يك معنايي جداگانه دارند، براي اينكه 
عرش و كرسي دو باب از بزرگترين ابواب غيب بوده، و خود آن دو نيز غيب هستند و همچنين آن دو مقرون با غيب هستند، 

كنند، و آن گاه همه اشياء از ون كرسي باب ظاهر از غيب است كه براي اولين بار موجودات بي سابقه از آن باب طلوَ ميچ
گيريها، و ها و علم عالم كون و علم قدر و اندازهآيند، اما عرش، باب باطن غيب است كه علم چگونگيهمانجا به وجود مي

ركات و سكنات و علم بازگشت و ابتدا، همه در آن باب است، پس عرش و كرسي نيز مشيت و صفت اراده و علم الفاظ و ح
 .تر از علم كرسي استدر علم دو باب قرين همديگرند، چون ملك عرش، غير ملك كرسي است، و علم آن پنهان



فت تر از صصفتش عظيم يعني عرشي كه "رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "فرمايد:از اين جهت است كه خداي تعالي در باره عرش مي
 .كرسي است، در عين اينكه هر دو، علم قرين هم هستند

عرض كردم: فدايت شوم، پس چرا عرش در فضيلت، همسايه كرسي شد؟ فرمود: براي اين همسايه آن شد كه علم 
گردد، به اين جهت يشود، در آن ظاهر مها در آن است، و از ابواب بداء و انيت و حد رتق و فتق آن هر چه ظاهر ميكيفيت

عرش و كرسي، همسايه يكديگر شدند، چيزي كه هست يكي ديگري را در ظرفيت خود گنجانيده، و خداي تعالي با الفاظي 
 از قبيل عرش و كرسي براي دانشمندان مثلي زده، تا بر درستي ادعاي آن دو استدالل كنند، چون
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 .دارد و او قوي و عزيز استخدا هر كس را كه بخواهد به رحمت خود مخصوص مي

اي از علم كه وجهش را بطور اجمال فهميدي، پس يك مرتبه "چون كرسي باب ظاهر از غيب است "اينكه فرمود: :مؤلف
اي است تر از آن مرتبهما، كه عالم جسماني است و عالم مقدر و محدود است، نزديك مرتبه مقدر و محدود آن است به عالم

« 1» "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ "كه قدر و حد ندارد، و به زودي شرح فقرات اين روايت در تفسير آيه:
 .خواهد آمد انشاء اللَّه تعالي

اشاره است به اينكه الفاظ عرش و كرسي و نظاير آنها مثلهايي است كه مردم را  "و بمثل صرف العلماء ... "و اينكه فرمود:
 .فهمندها را نميدهد به اينكه چگونه استدالل كنند، ليكن غير از كساني كه عالم هستند اين مثلتوجه مي

تعالي هر چيزي را در داخل كرسي خلق كرد، به غير  و در احتجاج از امام صادق َ روايت آورده كه در حديثي فرمود: خداي
 «.تر از آن است كه در كرسي جاي بگيرداز عرش خود كه او عظيم

مؤلف: توضيح معناي اين حديث در سابق گذشت، و اين روايت موافق با ساير روايات است، پس اينكه در بعضي از اخبار 
الن خود را به آن آگاه نموده، و كرسي، علمي است كه احدي را به آن واقع شده كه عرش، علمي است كه خدا، انبياء و رسو

آگاه نكرده، مانند خبري كه شيخ صدوق آن را از مفضل از امام صادق َ نقل كرده، درست نيست، و گويا اشتباهي است از 
است كه به زينب  راوي كه جاي دو كلمه عرش و كرسي را عوض نموده، و يا اصال روايت صحيح نيست، و مانند روايتي

 .اند، بايد دور انداخته شودعطرفروش نسبت داده

و در تفسير عياشي از علي َ روايت آورده كه فرمود: آسمان و زمين و همه مخلوقي كه بين آن دو است همه در داخل 
 «0»كنند. كرسي قرار دارند، و اين كرسي را چهار فرشته به امر خدا حمل مي

ا و اين كرسي ر "صدوق هم آورده، و آن را از اصبغ بن نباته از امير المؤمنين َ نقل كرده، و جمله اين روايت را شيخ :مؤلف
 ، در روايات ائمه"كنندچهار فرشته حمل مي
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اهل بيت َ تنها در اين روايت آمده و ساير روايات تنها به اثبات حاملين براي عرش اكتفاء كرده و در حقيقت همان را گفته 



 وَ شَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْ "گويد، چون در قرآن به همين معنا اكتفاء شده، كه عرش، حامليني دارد، فرموده:كه قرآن كريم مي
 «1. »"مَنْ حَوْلَهُ

ممكن هم هست كه خبر نامبرده را بتوان اينطور تصحيح « 9» "وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ "و نيز فرموده:
ارد، دكرد: كه كرسي )به بياني كه خواهد آمد( با عرش متحد است، و هر دو يك چيز هستند، يك چيزي كه ظاهر و باطني 

 .ظاهر آن كرسي و باطن آن عرش است قهرا وقتي يكي از آن دو، حاملين داشته باشد، ديگري هم دارد

 ":و نيز در تفسير عياشي از معاوية بن عمار از امام صادق َ روايت كرده كه معاويه گفت: از آن جناب پرسيدم: معناي جمله

 چيست؟ "هِمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ

 «0»و منظور از اين شفيعان چه كساني هستند؟ فرمود: مائيم آن شفيعان. 

خود آورده، و خواننده توجه فرمود كه شفاعت در آيه مطلق است، هم « 3»اين روايت را برقي هم در كتاب محاسن  :مؤلف
 را كه همان شفاعت آل محمد َ شود، و هم شفاعت تشريعي و اصطالحيشفاعت تكويني يعني وساطت اسباب را شامل مي

 .است

 .پس بايد گفت روايت خواسته است آيه شريفه را با مصداق روشني از شفيعان تطبيق كرده باشد

__________________________________________________ 

 "3سوره مؤمن، آيه  "كنند.آنهايي كه عرش و ساكنان پيرامون آن را حمل مي(1)

 "13سوره الحاقه، آيه  "كنند.ردگارت را هشت نفر كه ما فوق فرشتگان هستند حمل ميامروز عرش پرو(2)

 103، ص 1تفسير عياشي، ج (3)

 133محاسن برقي، ص (4)
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 122[ ..... ص : 217تا  216(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

صامَ لَها وَ تَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي ال انْفِال إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْ
مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ  اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ (256)اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 (943مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ )

 122ترجمه آيات ..... ص : 

متمايز شد، پس هر كس به طغيانگران كافر شود و به خدا ايمان آورد، هيچ اكراهي در اين دين نيست، همانا كمال از ضالل 
 .(943بر دستاويزي محكم چنگ زده است، دستاويزي كه ناگسستني است و خدا شنوا و دانا است )

ه كند و كساني كها به سوي نور هدايت ميخدا سرپرست و كارساز كساني است كه ايمان آورده باشند، ايشان را از ظلمت
دهد، آنان دوزخيانند و خود در آن اند، سرپرستشان طاغوت است كه از نور به سوي ظلمت سوقشان ميه خدا( كافر شده)ب



 .(943بطور ابد خواهند بود )
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 123بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 "... ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

 .به معناي آن است كه كسي را به اجبار وادار به كاري كنند "اكراه "

 123معناي رشد و غي و فرق آن دو با هدايت و ضاللت[ ..... ص : ]

شود به معناي رسيدن به واقع مطلب و حقيقت خوانده مي "راء و شين "و هم با ضمه "راء "كه هم با ضمه "رشد "كلمه
اعم  "غي "و "رشد "دهد، بنا بر اينقرار دارد، كه عكس آن را معنا مي "غي "كلمه "رشد "ابلامر و وسط طريق است، مق

 رساند، و ضاللت هماز هدايت و ضاللت هستند، براي اينكه هدايت به معناي رسيدن به راهي است كه آدمي را به هدف مي
در رسيدن به راه اصلي و وسط آن از  "رشد "ه)بطوري كه گفته شده( نرسيدن به چنين راه است ولي ظاهرا استعمال كلم

 .باب انطباق بر مصداق است

تر بگويم: يكي از مصاديق رشد و يا الزمه معناي رشد، رسيدن به چنين راهي است، چون گفتيم رشد به معناي رسيدن ساده
ه راست و وسط طريق را پيدا به وجه امر و واقع مطلب است و معلوم است كه رسيدن به واقع امر، منوط بر اين است كه را

 .كرده باشد، پس رسيدن به راه، يكي از مصاديق وجه االمر است

معنايي ديگر، اال اينكه با اعمال عنايتي خاص به يكديگر  "هدايت "معنايي دارد و كلمه "رشد "پس حق اين است كه كلمه
وَ لَقَدْ آتَيْنا  "«1» "فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً "خورد:شوند، و اين معنا واضح است و در آيات زير كامال به چشم ميمنطبق مي

 .«9» "إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ

به يك معنا نيستند، بلكه هر يك براي خود معنايي جداگانه دارند، اما اين دو نيز با  "ضاللت "و "غي "و همچنين كلمه
ه ب "ضاللت "شوند، و به همين جهت قبال گفتيم كهمنطبق مي اعمال عنايتي مخصوص، در موردي هر دو با يكديگر

به معناي انحراف از راه با نسيان و فراموشي هدف  "غي "معناي انحراف از راه )با در نظر داشتن هدف و مقصد( است، ولي
 .خواهد و مقصدش چيستداند چه ميگويند كه اصال نميبه كسي مي "غوي "است، و

 123ر دين[ ..... ص : نفي اكراه و اجبار د]

، دين اجباري نفي شده است، چون دين عبارت است از يك سلسله معارف علمي كه "ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ "و در جمله:
، و اعتقاد و ايمان هم "اعتقادات "معارفي عملي به دنبال دارد، و جامع همه آن معارف، يك كلمه است و آن عبارت است از

 كه اكراهاز امور قلبي است 

__________________________________________________ 

 "3سوره نساء آيه  "همين كه احساس كرديد يتيم رشد خود را يافته ...(1)

 [.....] "41سوره انبياء آيه  "ما رشد ابراهيم را از پيش به او داده بوديم.(2)
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ن كاربرد اكراه تنها در اعمال ظاهري است، كه عبارت است از حركاتي مادي و بدني )مكانيكي(، و اجبار در آن راه ندارد، چو
و اما اعتقاد قلبي براي خود، علل و اسباب ديگري از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد و محال است كه مثال جهل، علم را 

 .نتيجه دهد، و يا مقدمات غير علمي، تصديقي علمي را بزايد

، دو احتمال هست، يكي اينكه جمله خبري باشد و بخواهد از حال تكوين خبر دهد، "ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ "نكه فرمود:و در اي
شود كه: اكراه در دين نفي شده و اكراه بر دين و اش حكم شرعي ميو بفرمايد خداوند در دين اكراه قرار نداده و نتيجه

انشايي و بخواهد بفرمايد كه نبايد مردم را بر اعتقاد و ايمان مجبور كنيد، در اين اي باشد اعتقاد جايز نيست و اگر جمله
صورت نيز نهي مذكور متكي بر يك حقيقت تكويني است، و آن حقيقت همان بود كه قبال بيان كرديم، و گفتيم اكراه تنها 

 .در مرحله افعال بدني اثر دارد، نه اعتقادات قلبي

 124نيست[ ..... ص :  علت اينكه در دين اكراه]

، را آورده، تا جمله اول را تعليل كند، و "قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ "، جمله"ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ "خداي تعالي دنبال جمله
ف سر يكه معموال از قوي نسبت به ضع -بفرمايد كه چرا در دين اكراه نيست، و حاصل تعليل اين است كه اكراه و اجبار

گيرد كه قوي و ما فوق )البته به شرط اينكه حكيم و عاقل باشد، و بخواهد ضعيف را وقتي مورد حاجت قرار مي -زندمي
تربيت كند( مقصد مهمي در نظر داشته باشد، كه نتواند فلسفه آن را به زير دست خود بفهماند، )حال يا فهم زير دست قاصر 

هد كه دشود، و يا به زيردست دستور ميري در كار است( ناگزير متوسل به اكراه مياز درك آن است و يا اينكه علت ديگ
 ... كوركورانه از او تقليد كند و

و اما امور مهمي كه خوبي و بدي و خير و شر آنها واضح است، و حتي آثار سوء و آثار خيري هم كه به دنبال دارند، معلوم 
هد بود، بلكه خود انسان يكي از دو طرف خير و شر را انتخاب كرده و عاقبت آن را است، در چنين جايي نيازي به اكراه نخوا

پذيرد و دين از اين قبيل امور است، چون حقايق آن روشن، و راه آن با بيانات الهيه واضح است، مي (هم )چه خوب و چه بد
گردد كه رشد در پيروي ، و معلوم ميروشن شده "غي "و "رشد "تر كرده پس معنيو سنت نبويه هم آن بيانات را روشن

 .دين و غي در ترك دين و روگرداني از آن است، بنا بر اين ديگر علت ندارد كه كسي را بر دين اكراه كنند

 124داللت آيه شريفه بر اينكه اسالم دين شمشير و خون و اكراه و اجبار نيست[ ..... ص : ]

كند بر اينكه مبنا و اساس دين اسالم شمشير و خون نيست، و اكراه و زور مي و اين آيه شريفه يكي از آياتي است كه داللت
اي از آنها كه خود را دانشمند دانسته، يا متدين به اديان ديگر هستند، و يا به را تجويز نكرده، پس سست بودن سخن عده

 ، اد كه يكي از اركان اين دين استاند كه: اسالم دين شمشير است، و به مساله جههيچ ديانتي متدين نيستند، و گفته
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 .شوداند، معلوم مياستدالل نموده

داشتيم گذشت، در آنجا گفتيم كه آن قتال و جهادي كه  "قتال "جواب از گفتار آنها در ضمن بحثي كه قبال پيرامون مساله
ك زورمداري نيست، نخواسته است با زور و اكراه دين را اسالم مسلمانان را به سوي آن خوانده، قتال و جهاد به مال

گسترش داده، و آن را در قلب تعداد بيشتري از مردم رسوخ دهد، بلكه به مالك حق مداري است و اسالم به اين جهت 
وحيد آنكه تهاي فطرت يعني توحيد دفاَ كند، و اما بعد از ترين سرمايهجهاد را ركن شمرده تا حق را زنده كرده و از نفيس



در بين مردم گسترش يافت، و همه به آن گردن نهادند، هر چند آن دين، دين اسالم نباشد، بلكه دين يهود يا نصارا باشد، 
دهد مسلماني با يك موحد ديگري نزاَ و جدال كند، پس اشكالي كه آقايان كردند ناشي از بي ديگر اسالم اجازه نمي

 .اطالعي و بي توجهي بوده است

 121با آيات وجوب جهاد و قتال نسخ نشده است[ ..... ص :  "ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ ... "هآي]

اي كه جهاد و قتال را به وسيله آيه "ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ "از آنچه كه گذشت اين معنا روشن شد كه آيه مورد بحث يعني
 .نداكند نسخ نشده است، و قائلين به نسخ اشتباه كردهواجب مي

 "،"قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ "فرمايد:يكي از شواهد بر اينكه اين آيه نسخ نشده، تعليلي است كه در خود آيه است، و مي
خواهد اين آيه را نسخ كند فقط حكمش )حرمت( را نسخ اي كه مياند و معقول نيست آيهاز هم جدا شده "غي "و "رشد

در  "غي "از "رشد "بينيم علت حكم باقي مانده براي اينكه مساله روشن شدنبماند و اينكه مي كرده، ولي علت حكم باقي
 "وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "يا آيه« 1» "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ":اسالم چيزي نيست كه برداشته شود، پس آيه

دين اثري داشته باشد، پس آن وقت نخواهد توانست حكمي را كه معلول اين ظهور تواند در ظهور حقانيت چون نمي« 9»
 .است بردارد، و اصال چه ارتباطي ميان آيات جهاد با آن مساله هست؟

شود، كه چون حق روشن است، بنا بر اين اينطور تعليل مي "ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ "و به عبارتي ديگر در آيه شريفه، جمله
خواهد، و اين معنا چيزي است كه حالش قبل از نزول حكم قتال و بعد از نزول آن فرق پيدا ن حق روشن، اكراه نميقبوالند

 .پذيردكند پس روشنايي حق، امري است كه در هر حال ثابت است و نسخ نمينمي

__________________________________________________ 

 ."ر كجا آنها را يافتيد قتال كنيدبا مشركين ه "4سوره توبه آيه (1)

 ."و در راه خدا قتال كرده و به جنگ بپردازيد "993سوره بقره آيه (2)
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 126و موارد استعمال آن[ ..... ص :  "طاغوت "معناي]

 "... ةِ الْوُثْقيفَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَ

 "رساند، مانند كلمهبه معناي طغيان و تجاوز از حد است، ولي اين كلمه، تا حدي مبالغه در طغيان را هم مي "طاغوت "كلمه
يان شود كه وسيله طغكه مبالغه در مالكيت و جباريت است، و اين كلمه در مواردي استعمال مي "جبروت "و كلمه "ملكوت

ها و پيشوايان ضاللت از بني آدم، و هر متبوعي كه خداي معبودهاي غير خدا، امثال بتها و شيطانها و جنباشند، مانند اقسام 
 .كندتعالي راضي به پيروي از آنها نيست، و اين كلمه در مذكر و مؤنث و مفرد و تثنيه و جمع، مساوي است و تغيير نمي

كسي كه به طاغوت كفر بورزد و به خدا ايمان  "ذكر كرد و فرمود: و اگر خداوند متعال در اين آيه كفر را جلوتر از ايمان
براي اين است كه موافق ترتيبي ذكر كرده باشد كه با فعل جزا مناسب است، چون فعل جزا عبارت است از  "بياورد

 "ترك "كاستمساك به عروة الوثقي، و اين استمساك عبارت است از ترك هر كار و گرفتن عروة الوثقي، پس استمساك ي
كرد كه عبارت است از ترك، سپس ايمان را كه عبارت است از اخذ، ، لذا بايد اول كفر را ذكر مي"گرفتن "خواهد و يكمي

 .تا فعل شرط مطابق با جزاي آن باشد

كه مصدر است براي فعل ماضي )استمسك( به معناي چنگ زدن و چيزي را محكم چسبيدن است، و  "استمساك "و كلمه



ند دسته كنند، ماناي است كه با آن چيزي را گرفته و بلند ميبه معناي دستگيره و يا به عبارت ديگر دسته "روةع "كلمه
 "عروة "ريزدهايي را كه برگ آنها نميدار و نيز درختهاي مختلف، البته گياههاي ريشهكوزه و دلو و دستگيره ظرف

كه  ، معنايش اين است"فالن عري فالنا "شود:باشد و وقتي گفته ميمي "تعلق "نامند، و اين كلمه در اصل به معنايمي
 .فالني به فالن چيز تعلق و دلبستگي دارد

خواهد بفرمايد: رابطه ايمان با سعادت، رابطه استعاره است، و مي "فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي "و جمله مورد بحث، يعني
يا با محتواي ظرف است، همانطوري كه گرفتن و برداشتن ظرف، گرفتن و برداشتني عروة و دستگيره ظرف با ظرف و 

به  شود، و اميديسان سعادت حقيقي امرش مستقر نميمطمئن نيست مگر وقتي كه دستگيره آن را بگيريم، به همان
 .رسيدن به آن نيست مگر اينكه به خدا ايمان آورده و به طاغوت كفر بورزيم

 ."لَها وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا انْفِصامَ "

كه معناي عروة الوثقي را  "عروة "به معناي انقطاَ و انكسار است، و اين جمله در واقع جمله حاليه است از "انفصام "كلمه
 ، چون ايمان و كفر هم متعلق به قلب و هم متعلق به زبان"خدا شنوايي دانا است ":فرمايدكند و به دنبالش ميتاكيد مي

 هر دو( است، پس خداي )
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 .شود و هم به داناييآگاه به آن، هم به شنوايي ستوده مي

 "... اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ "

 127چند قول در باره مراد از ظلمت و نور و اخراج از ظلمت به نور و بعكس[ ..... ص : ]

گذشت، و در آنجا گفتيم كه اين اخراج و معاني ديگري نظير آن،  "اخراج از نور به ظلمت "طالب در معناياي مدر سابق پاره
خواهد اموري است حقيقي و واقعي، و بر خالف توهم بسياري از مفسرين و دانشمندان از باب مجازگويي نيست، و قرآن نمي

دني، و نيز نتايج خوب و بد آن را تشبيه به نور و ظلمت اي حركات و سكنات باعمال ظاهري را كه عبارت است از عده
 .بكند

اعتقاد درست و حق، از اين نظر نور خوانده شده كه باعث از بين رفتن ظلمت جهل و حيرت شك و  :انداين عده گفته
، هم شود، عمل صالح هم از اين جهت نور است كه رشد آن روشن، و اثرش در سعادت آدمي واضح استاضطراب قلب مي

چنان كه نور حقيقي هم همين طور است و ظلمت هم عبارت است از جهل و شك و ترديد و عمل زشت و همه اينها از باب 
 .مجاز است

و اين اخراج از ظلمات به نور، كه در آيه شريفه به خداي تعالي نسبت داده، مثل اخراج از نور به ظلمت است كه به طاغوت 
اعمال است، نه اينكه خداي تعالي ما وراي اين عقائد و اعمال، كاري ديگر داشته باشد، مثال نسبت داده، خود اين عقايد و 

دست كسي را بگيرد و از ظلمت بيرون آورد، براي اينكه ما به غير از اين اعمال، نه فعلي و نه غير فعلي از خدا به نام اخراج، 
اي از مفسرين و دانشمندان. جمعي داريم، اين بود نظريه دستهو اثر فعلي از خدا به نام نور و ظلمت و غير آن دو سراغ ن

اند: خدا كارهايي از قبيل اخراج از ظلمات به نور و دادن حيات و وسعت و رحمت و امثال آن دارد كه آثاري از ديگر گفته
را  تواند فعل خداا نميشود، و ليكن فهم و مشاعر مقبيل نور و ظلمت و روح و رحمت و نزول مالئكه، بر فعل او مترتب مي

گويد حق است بدين جهت به درك كند، ولي چون خدا از چنين افعالي خبر داده، به آن ايمان داريم، و چون خدا هر چه مي
 .دانيم، هر چند كه احاطه و آگاهي به آن نداشته باشيموجود اين امور معتقديم، و آنها را فعل خدا مي



سابق، اين است كه الفاظ نامبرده، يعني امثال نور و ظلمت و اخراج، بطور استعاره و مجاز  الزمه اين گفتار هم مانند گفتار
استعمال شده باشد، فرقي كه بين اين دو قول هست اين است كه بنا بر قول اول، مصداق نور و ظلمت و امثال آن، خود 

واند تدند، كه فهم ما قادر بر درك آنها نيست، و نمياعمال و عقائد هستند، ولي بنا بر قول دوم، اموري خارج از اعمال و عقائ
  .بفهمد چيست
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 .و اين دو قول )هر دو( از راه راست منحرف هستند، يكي به سوي افراط منحرف شده و ديگري به سوي تفريط

د، كننم اطاعت و معصيت آنها را ايجاد ميحق مطلب اين است كه اينگونه اموري كه خدا از آنها خبر داده كه بندگان هنگا
فرمايد كه بنده مطيع را از ظلمت به سوي نور، و گناهكار را از نور به سوي اموري حقيقي و واقعي هستند، مثال اگر مي

بريم، نخواسته است مجازگويي كند، اال اينكه اين نور و ظلمت چيزي جداي از اطاعت و معصيت نيست، بلكه ظلمت مي
 .ه با آنها است، و در باطن اعمال ما قرار دارد و ما قبال در اين باره سخن گفتيمهموار

و اين معنا با دو جمله مورد بحث، كنايه از هدايت خدا و اضالل طاغوت باشد، منافات ندارد، چون در بحث مربوط به كالم و 
 :سخن گفتن خدا گفتيم: صحبت در مساله مورد بحث در دو مقام است

كنيم كه آيا نور و ظلمت و كلماتي شبيه اينها كه در كالم خداي تعالي آمده، در معاني اول در اين زمينه بحث ميدر مقام 
مجازي استعمال شده و صرفا تشبيهي است كه در اين عالم هيچ حقيقت ندارد؟ و يا آنكه استعمال حقيقي است؟ چون در 

 .اين عالم معناي حقيقي دارند

شود از اينكه به فرض آنكه قبول كنيم معاني حقيقي دارند، آيا استعمال اين كلمات در آن معاني، يو در مقام دوم سؤال م
مثال استعمال كلمه نور در آن حقيقتي كه منظور است يعني در حقيقت هدايت، استعمال لفظ در معناي حقيقي است و يا 

 استعمال در معناي مجازي است؟

يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي  "و جمله "يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ "يعني جملهو به هر حال پس دو جمله مورد بحث 
آيد كه هر مؤمن و كافري، هم در نور باشد و هم در ظلمت، باشند، و گرنه الزم ميكنايه از هدايت و ضاللت مي "الظُّلُماتِ

باشد، و كافر قبل از رسيدن به فضاي ظلماني كفر، در نور باشد، و قبل از  مؤمن قبل از آنكه به فضاي نور برسد در ظلمت
ياورد رسد اگر ايمان برسيدن به اين دو فضا، يعني دوران كودكي، هم در نور باشد و هم در ظلمت، و وقتي به حد تكليف مي

 .ي صحيح نيستبه سوي نور در آيد، و اگر كافر شود به سوي ظلمت در آيد و معلوم است كه چنين سخن

ليكن ممكن است اين گفتار را تصحيح كرد و چنين گفت كه: انسان از همان آغاز خلقت، داراي نوري فطري است كه نوري 
پذيرد، چون در همان اوان خلقت نسبت به معارف حقه و كند، و تفصيل مياست اجمالي، اگر مراقب او باشند ترقي مي

 ه در ظلمت است، چون تفصيل اين معارف براي او روشن نشده، پس نور و ظلمت به اعمال صالح به تفصيل نور ندارد، بلك
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شوند، و اشكالي هم ندارد، مؤمن فطري كه داراي نور فطري و ظلمت ديني است، وقتي در هنگام اين معنا با هم جمع مي
ر شود و اگر كافر شود از نونور معارف و اطاعتهاي تفصيلي خارج ميآورد، به تدريج از ظلمت ديني به سوي بلوغ ايمان مي

شود. و اگر در آيه شريفه كلمه نور را مفرد و كلمه ظلمت را جمع فطريش به سوي ظلمت تفصيلي كفر و معصيت بيرون مي
اشاره به اين است كه حق  "النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِيُخْرِجُونَهُمْ مِنَ  "و "يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ "آورده، و فرموده:

 .هميشه يكي است، و در آن اختالف نيست، هم چنان كه باطل متشتت و مختلف است و هيچ وقت وحدت ندارد

 «1. »"رَّقَ بِكُمْوَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَ "هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:



 124بحث روايتي ])در شان نزول آيه ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ و روايتي در باره مراد از ظلمات و نور در آيه(.[ ..... ص : 

در كتاب الدر المنثور است كه ابو داود، و نسايي، و ابن منذر، و ابن ابي حاتم، و نحاس، در كتاب ناسخ و ابن منده در غرائب 
د كه انو ابن حيان و ابن مردويه، و بيهقي در كتاب سنن، و ضياء در كتاب مختار، همگي از ابن عباس روايت كردهشعب، 

راي او اي بكرد كه هر گاه بچهماند نذر ميگفت: قبل از اسالم در بين اهل مدينه رسم چنين بود كه اگر بچه زني زنده نمي
اي از اين سالم و هنگامي كه قبيله بني النضير مامور شدند از مدينه كوچ كنند عدهبماند او را يهودي كند، در نتيجه بعد از ا

گذاريم فرزندانمان يهودي بمانند، و با بني النضير كوچ كنند، در اينجا بود افراد در بين آنها بودند، مردم مدينه گفتند: ما نمي
 «9»نازل شد.  "ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ "كه آيه:

 .معنا به اسناد و طرقي ديگر از سعيد بن جبير و شعبي نقل شده استمؤلف: اين 

ته اند كه گفو نيز در آن كتاب )تفسير الدر المنثور( آمده كه عبد بن حميد، و ابن جرير، و ابن منذر، از مجاهد روايت كرده
آنكه رسول خدا ص امر فرمود تا از  اي از مردان قبيله اوس را در كودكيشان شير داده بودند، بعد ازاست: بني النضير عده

 مدينه كوچ نموده و جالي وطن كنند، اين فرزندان شيري اوسي گفتند: ما هم با قبيله بني النضير كوچ

__________________________________________________ 

و به راههاي مختلف ديگر همانا صراط و راه من اين است در حالي كه صراطي است مستقيم، پس از آن پيروي كنيد (1)
 "140سوره انعام آيه  "نرويد كه متفرق خواهيد گشت.

 092ص  1تفسير الدر المنثور ج (2)
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اله اال  ال "آئيم، مردم مدينه اين عده را از اين كار بازداشته و آنان را به زور وادار به گفتنكنيم، و به دين ايشان در ميمي
 «1»در باره آنان نازل شد.  "ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ "و پذيرفتن اسالم كردند، و آيه شريفه: "هاللَّ

 :مؤلف: اين معنا از طريق ديگر هم روايت شده، و با مضمون روايت قبلي )كه داشت

 .كردند( منافات نداردزناني از اهل مدينه چنين نذر مي

راهَ فِي ال إِكْ "اند كه در تفسير آيه:اسحاق و ابن جرير از ابن عباس روايت كرده و نيز در تفسير الدر المنثور است كه ابن
گفته است: اين جمله در باره مردي از اهل مدينه و از قبيله بني سالم بن عوف بنام حصين نازل شد، كه دو فرزند  "الدِّينِ

توانم آن دو را مجبور به پذيرفتن اسالم ميآيا  :نصراني داشت، و خودش مردي مسلمان بود، به رسول خدا ص عرض كرد
 .نازل شد "ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ "كنم، چون حاضر نيستند غير از نصرانيت ديني ديگر را بپذيرند؟ در پاسخ او آيه

. دشمنان ايشان هستند "ظلمات "آل محمد، و مراد از "نور "و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود: مراد از
«9» 

 .خواهد كلي نور و ظلمت را بر مصداق تطبيق كند، و يا از باب تاويل و بيان باطن آيه استمؤلف: اين روايت مي

__________________________________________________ 

 092ص  1تفسير الدر المنثور ج (1)

 .نقل شده است 102ص  1و تفسير عياشي ج  933ص  1تفسير برهان ج (2)
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 اشاره

يُحْيِي وَ يُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ قالَ أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي 
أَوْ  (258)مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها 

مْ لَبِثْتَ قالَ كَ لَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُكَالَّذِي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها قالَ أَنَّي يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ ال
كَ آيَةً وَ انْظُرْ إِلي حِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلي طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

( وَ إِذْ قالَ 942ءٍ قَدِيرٌ )كْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْلِلنَّاسِ وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَ
رْهُنَّ إِلَيْكَ الطَّيْرِ فَصُ ذْ أَرْبَعَةً مِنَإِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلي وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُ

 (933مٌ )ثُمَّ اجْعَلْ عَلي كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِي
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او سلطنت داده بود و غرور سلطنت كارش را به جايي رساند كه با ابراهيم در  مگر نشنيدي سرگذشت آن كسي را كه خدا به
ميراند، او گفت: من زنده كند و ميمورد پروردگارش بگومگو كرد، ابراهيم گفت: خداي من آن كسي است كه زنده مي

را از مغرب بياور در اينجا بود كه آورد تو آن ميرانم، ابراهيم گفت: خداي يكتا، خورشيد را از مشرق بيرون ميكنم و ميمي
 .(943كند )كافر مبهوت شد. و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمي

اي گذر كرد كه با وجود بناهايي كه داشت از سكنه خالي بود، از خود پرسيد خدا چگونه مردم يا مثل آن مردي كه بر دهكده
اش كرد و پرسيد چه مدتي مكث كردي؟ گفت: يك نيد، آن گاه زندهكند پس خدا او را صد سال بميرااين دهكده را زنده مي

روز و يا قسمتي از يك روز خداوند فرمود: )نه( بلكه صد سال مكث كردي، به خوردني و نوشيدني خويش بنگر كه طعمش 
ي و كه( تو را آيتدر اين صد سال دگرگون نشده و به دراز گوش خويش بنگر، )ما از اين كارها منظورها داريم يكي اين است 

انيم همين پوشانگيزانيم و سپس آنها را با گوشت ميعبرتي براي مردم قرار دهيم استخوانها را بنگر كه چگونه آنان را برمي
 .(942دانم كه خدا به همه چيز توانا است )كه بر او روشن شد كه صد سال است مرده و اينك دوباره زنده شده گفت: مي

 كني؟را كه ابراهيم گفت: پروردگارا نشانم بده كه چگونه مردگان را زنده مي و بياد آور آن زمان

خواهم قلبم آرامش يابد، فرمود: پس چهار مرغ بگير و قطعه قطعه كن و فرمود مگر ايمان نداري؟ عرض كرد، چرا! ولي مي
ه آيند و بدان كه با شتاب نزد تو ميهر قسمتي از آن را بر سر كوهي بگذار آن گاه يك يك آنها را صدا بزن، خواهي ديد ك

 (933خدا مقتدري شكست ناپذير و محكم كار است )
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 اشاره

ارتباط با آيات قبل نيست و احتمال دارد با همان آيات يك جا اين آيات در بر دارنده معناي توحيد است و بهمين جهت بي
 .نازل شده باشد

 ."لَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِأَ لَمْ تَرَ إِلَي ا "



است به معناي ارائه حجت و دليل در مقابل حجت خصم و طرف مقابل، و  "حاج "كه مصدر فعل ماضي "محاجه "كلمه
در اصل به معناي قصد بوده و بعدا در اثر كثرت و غلبه  "حجت "اثبات مدعاي خود يا ابطال حجت خصم است، و كلمه
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گردد و ضمير آن هم به ابراهيم بر مي "حاج "متعلق است به فعل "في ربه "، به كار رفت و كلمه"نشاندن مقصد و مدعا
 .بيانگر همين معنا است "رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ "فرمايد:چون جمله بعدي كه مي

كرده پادشاه معاصر او يعني نمرود بود و بنا به پروردگار ابراهيم بحث و محاجه مي و اين كسي كه با ابراهيم در خصوص
 .گفته تاريخ و روايات يكي از سالطين بابل قديم بوده است

اش با آنچه امروز و همه روزه در ميان بشر جريان دارد، معناي آيه به دست با دقت در سياق آيه و در مضمون آن و مقايسه
 .جه و بگومگويي كه در اين آيه، خداي تعالي از ابراهيم َ و پادشاه زمانش نقل كرده بر چه چيز بوده استآيد كه محامي
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تسليم  وگذارد خاضع كند و در او اثر ميتوضيح اينكه: انسان همواره و بر حسب فطرت در برابر كسي كه بر او بزرگي مي
هاي گذشته و طوائف مختلف بشر امروز شناس كه در اطوار و احوال امتاست، و اين چيزي نيست كه دانشمندي جامعه

 .كند، در آن ترديد كند، ما اين معنا را در مباحث گذشته كامال روشن كرديمبحث مي

ر ي كه بر حسب تكوين و تدبير در عالم اثكند، صانعاز سوي ديگر همين انسان به فطرت خود براي عالم صانعي اثبات مي
كند، اين نيز بيانش گذشت، و اين امري است كه حاالت مختلف بشر در حكم كردن در آن گذارد، و دخل و تصرف ميمي

 تعدد كردند( باشد و چه نباشد، و يا معتقد بهكند، انسان چه متدين به دين توحيد )كه انبيا به آن دعوت مياختالف پيدا نمي
(، ها و ماديين معتقدندها معتقدند و يا اصال و بكلي منكر صانع باشد )هم چنان كه دهريخدايان باشد هم چنان كه وثني
تواند منكر شود، مگر اينكه به فرض محال روزي فرا رسد كه انسان انسان نباشد، بله اين معنا باآلخره فطرت خودش را نمي

 .رار گيرد، يعني بشر در اثر عوارضي از فطريات خود غافل بماندامكان دارد كه فطرت بشر مورد غفلت ق

كردند، و از سوي ديگر افعال مختلف خود را ليكن انسانهاي ساده اوليه از آنجا كه هر چيزي را با وضع خود مقايسه مي
 مستند به اشخاصديدند كه افعال مختلف اجتماعي هم ديدند كه مستند به قوا و اعضاي مختلفشان است، و نيز ميمي

مختلف در اجتماَ است، و همچنين حوادث مختلف، مستند به علتهاي مختلف نزديك به هر حادثه است، هر چند كه علت 
العلل و سرنخ همه آن حوادث نزد صانعي است كه مجموَ عالم وجود، مستند به او است، ناگزير براي انواَ مختلف حوادث، 

 .كنندد خداوند، خدايي مياربابي مختلف قائل شدند كه همانن

 كنند، و در معرفي اين خدايان يك وقت آنها را به نام ارباب انواَ، اثبات و معرفي مي
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از قبيل رب زمين، رب درياها، رب آتش، رب هوا، بادها و امثال اينها، و بار ديگر آنها را به نام كواكب و مخصوصا ستارگان 
دادند آثار مختلفي در عالم عناصر و مواليد براي آنها قائل نمودند )و طبق اختالفاتي كه در آنها تشخيص ميي ميسيار معرف

هايي براي آن ارباب )رب زمين، رب ها و صورتشدند( هم چنان كه از صابئين اين معنا نقل شده است آن گاه مجسمهمي
پرستيدند كه وسيله شفاعتشان نزد صاحب صنم )رب زمين، رب دريا و را ميها ساختند و آن صورتها و مجسمهدريا و ...( مي

 ... ...( شود و سرانجام خداي زمين، خداي دريا، خداي باد و

 .آنان را نزد خداوند بزرگ و منزه شفاعت نمايند، تا به اين وسيله به سعادت دنيوي و اخروي نائل شوند



ها و مردم هر دوراني مختلف شده است، چون آراي آنها در حسب اختالف امتها بر بينيم بتو به همين جهت است كه مي
ها را طوري ساخته كه مطابق شكلي باشد كه در مخيله و ذهن خود از تشخيص انواَ مختلف بوده، و هر قومي شكل بت

و هوسها و اميال شخصي  ها غير از آن صورتهاي خيالي، هواسازيها داشته است، و چه بسا كه در اين مجسمهارباب آن بت
هم دخالت داشته، و چه بسا كه رفته رفته رب النوَ و حتي رب االرباب كه همان خداي سبحان باشد به كلي فراموش 

ر شده، غيها ميهايي كه به وسيله خيال و حس در بتشدند، و آرايشگريها ميشده، و يك سره دست به دامن خود بتمي
 .شد كه جانب بت بر جانب خداي سبحان غلبه كندبودند و اين باعث ميياد بت مي بت را فراموش نموده همه به

ها )يعني آنهايي كه تدبير زمين و دريا و آتش و امثال آن به همه اينها از اين جهت بود كه خيال ميكردند ارباب اين بت
اب بر اراده خود اين افراد غلبه داشته و تدابير ايشان واگذار شده( تاثيري در شؤون زندگي آنان دارد، بطوري كه اراده آن ارب

 .آنها بر تدبير خود ايشان مسلط است
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دانه تفاده كرده، و اوامر مستبشده است كه بعضي از سالطين خودكامه و ديكتاتور، از اين اعتقادات عوام سوء اسو چه بسا مي
دادند، و در شؤون مختلف زندگي مردم، تصرفاتي نموده و رفته رفته به طمع به دست خود را از اين راه به خورد مردم مي

كردند وقتي مردم سنگ و چوب را خدا بدانند، ما كه كمتر از سنگ افتادند )و ال بد پيش خود فكر ميآوردن مقام الوهيت مي
( هم چنان كه تاريخ اين معنا را از فرعون و نمرود و غيره نقل كرده، در نتيجه با اينكه خودشان مانند ديگران بت نيستيم

 .زدندپرستيدند، در عين حال خود را در سلك ارباب جا ميمي

 افذتر از دخالت ارباباين جريان هر چند در ابتداي امر، چنين سيري داشت، ليكن از آنجايي كه مردم اوامر ملوكانه آنان را ن
ديدند، اگر دخالت ارباب در زندگيشان خيالي بود، دخالت اوامر ملوكانه برايشان محسوس بود، لذا محسوس بودن نفوذ مي

 شد كه اينباعث مي
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 .به اين معنا اشاره كرديم خدايان بشري از خدايان خيالي، خداتر باشند، و مردم آنان را بيشتر بپرستند، در سابق هم

 "من خداي بزرگتر شما هستم "كند كه گفت:از قول فرعون حكايت مي« 1» "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي "قرآن كريم هم در آيه:
پرستيده، هم چنان كه قرآن از قوم او حكايت كنيد كه فرعون خود را رب بزرگتر دانسته، با اينكه خود بت ميمالحظه مي

 .دهي كه خدايي تو و خدايي خدايانت را هيچ كند؟يعني آيا به موسي اجازه مي« 9» "يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ "گفتندكرده كه 

زيرا از اين سخن « 0» "أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ "و همچنين اين ادعا از نمرود حكايت شده، آنجا كه به حكايت قرآن گفته است:
 .و به زودي بيان آن خواهد آمد شودبه خوبي استفاده چنين ادعايي مي

 131محاجه و مشاجره ابراهيم عليه السالم با نمرود، پادشاه زمان كه مدعي الوهيت بوده[ ..... ص : ]

شود چون نمرود براي خداي اي كه بين ابراهيم َ و نمرود واقع شده، كامال روشن ميبا اين بيان معناي محاجه و مشاجره
 "آورد تو آن را از مغرب بياورخدا آفتاب را از مشرق مي "ه، و گرنه وقتي ابراهيم َ به او گفت:سبحان قائل به الوهيت بود

 آورم، نه آن خدايي كه توتوانست )مبهوت نشده و( حرف ابراهيم را قبول نكند و بگويد آفتاب را من از مشرق مينمرود مي
لكه كار خداياني ديگر است، چون نمرود قائل به خداياني ديگر به آن معتقدي و يا بگويد اصال اين كار كار خداي تو نيست ب

 .غير خداي سبحان نيز بود



هاي ابراهيم َ كه در قرآن آمده بر اين معنا داللت و همچنين قوم نمرود همين اعتقاد را داشتند، هم چنان كه همه داستان
ها داشت، و خطابي كه به قوم خود ا پدرش درباره بتدارد، مانند داستان كوكب و ماده و خورشيد، و گفتگويي كه آن جناب ب

ي شود نمرود هم مانند قومش براها. پس معلوم ميها، و سالم گذاشتن بت بزرگ و ساير داستانكرد، و داستان شكستن بت
و بلكه  نست،دامي "اله "خدا الوهيت قائل بود، چيزي كه هست قائل به خداياني ديگر نيز بود، ليكن با اين حال خود را هم

پنداشت، و به همين جهت بود كه در پاسخ ابراهيم َ و احتجاجش، بر ربوبيت خود احتجاج مي "خدايان "خود را از باالترين
 .دانستشود خود را باالتر از همه آنها ميكرد، و در باره ساير خدايان چيزي نگفت. پس معلوم مي

بگومگويي كه بين نمرود و ابراهيم َ واقع شده اين بوده كه ابراهيم َ آيد كه محاجه و از اينجا اين نتيجه به دست مي
 فرموده بوده: كه رب من تنها اللَّه است

__________________________________________________ 
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 .ال غير و

و نمرود در پاسخ گفته بود كه: خير، من نيز معبود تو هستم، معبود تو و همه مردم، و به همين جهت موقعي كه ابراهيم َ 
، "ميراندكند و ميپروردگار من كسي است كه زنده مي "،"رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ "عليه ادعاي او چنين استدالل كرد كه:

، و خالصه براي خود همان وصفي را ادعا كرده و قائل شده كه "ميرانمكنم و ميمن زنده مي "اهيم َ گفت:او در جواب ابر
دانست، تا آن جناب را مجبور كند به اينكه بايد در برابرش خاضع شود و به عبادتش ابراهيم َ آن را وصف پروردگار خود مي

 .بپردازد

و أنا  "بينيم در پاسخ آن جناب نگفت:اي ديگر را، و به همين جهت مينه هيچ آلهه آري بايد تنها او را بپرستند نه خدا را و
ميرانم(، و با نياوردن واو عطف فهماند كه اصال زنده كننده و ميراننده منم، نه كنم و مي)من نيز زنده مي "احيي و اميت

ميرانند، چون خود را بزرگترين آلهه ند و ميكناينكه خدا هم با من شركت داشته باشد و نيز نگفت: آلهه نيز زنده مي
 .دانستمي

وقتي كالم به اينجا رسيد و نمرود نتوانست با سخن منطقي و به حق معارضه كند دست به نيرنگ زد، خواست تا با مغالطه، 
رَبِّيَ  "م َ از جملهبا اينكه منظور ابراهي "ميرانمكنم و ميمن زنده مي ":امر را بر حاضران مجلس مشتبه سازد، و لذا گفت

 .بينيمحيات و موتي بود كه در اين موجودات جاندار و با اراده و شعور مي "الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ

اين حياتي است كه حقيقتش براي بشر معلوم نيست، و اين حيات است كه كسي جز پديد آورنده جانداران و كسي كه 
ه به جان دانست، و نشود مستند به طبيعت جامد و بي، و چنين حياتي را نه ميخودش واجد آن است قادر بر ايجاد آن نيست

هيچ موجودي از موجودات جاندار، چون جان جانداران همان وجود آنها است، و مرگشان هم عدمشان است و هيچ موجودي 
 .تواند معدوم سازدتواند خود را ايجاد كند، و نه مينه مي

توانست پاسخي بدهد، و ليكن مغالطه كرد و حيات و موت گرفت ديگر نميرا به همين معنا ميو اگر نمرود كالم آن جناب 
همانطور كه بر زنده كردن  "احياء "را به معناي مجازي آن گرفت، و يا به معنايي اعم از معناي حقيقي و مجازي، چون كلمه

چنين بر نجات دادن انساني از ورطه مرگ نيز شود همموجودي بي جان چون جنين در رحم و نفخه روح در او اطالق مي



 .گردداطالق مي

شود، همچنين بر كشتن با آلت قتاله نيز اطالق مي -كه كار خدا است -همانطور كه بر ميراندن "اماتة "و همچنين كلمه
 گردد، و لذا نمرود دستور داد دو نفر زنداني را اطالق مي
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يله ميرانم، و به اين وسكنم و ميرا امر كرد تا كشتند و ديگري را زنده نگه داشت و سپس گفت: من زنده مي آوردند، يكي
 .امر را بر حاضرين مشتبه كرد

آنها هم تصديقش كردند، و ابراهيم نتوانست به آنها بفهماند كه اين مغالطه است، و منظور او از احيا و اماته اين معناي 
توانست وجه اين مغالطه را بيان كند قطعا تواند معارض با حجت وي باشد، و اگر مينمرود نمي مجازي نبود و حجت

كاريش و حال حضار را در تصديق كرد، و اين نتوانستن ال بد از اين جهت بوده كه آن جناب حال نمرود را در مغالطهمي
ه كند، بغالطه را بيان كند احدي از حضار تصديقش نميكوركورانه آنها از وي را ديده و فهميده بود كه اگر بخواهد وجه م

همين جهت از اين حجت خود صرفنظر نموده و به حجت ديگر دست زد، حجتي كه خصم نتواند با آن معارضه كند، و آن 
و وجه اين حجت اين است كه هر چند  "فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ "حجت اين بود كه فرمود:

خورشيد در نظر نمرود و نمروديان و يا حد اقل نزد بعضي از آنان يكي از خدايان است چنان كه گفتگوي ابراهيم َ با 
 .كواكب و ماه نيز ظهور در اين معنا دارد

ت، كه در نظر آنان رب االرباب ليكن در عين حال خود آنان قبول دارند كه خورشيد و طلوَ و غروب آن مستند به خدا اس
تواند انجام كند خالف آن را هم مياست، و معلوم است كه هر فاعل مختار و با اراده وقتي عملي را با اراده خود اختيار مي

 .دهد، براي اينكه انجام دادن آن عمل و ترك آن دائر مدار اراده است

توانست ، نمرود مبهوت شد و ديگر نتوانست پاسخي بدهد، چون نميكوتاه سخن اينكه وقتي ابراهيم َ اين پيشنهاد را كرد
اي است تصادفي، و در اختيار كسي نيست، بگويد: مساله طلوَ و غروب خورشيد كه امري است مستمر و يك نواخت، مساله

داي تعالي، ختوانست بگويد اين عمل مستند به خود خورشيد است، نه به تا تغييرش هم به دست كسي باشد، و نيز نمي
آورم و به توانست بگويد اين خود من هستم كه خورشيد را از مشرق ميچون خودش خالف اين را ملتزم بود، و باز نمي

خواستند كه براي يك بار هم كه شده قضيه را به عكس كند، و لذا كرد فورا از او ميبرم، چون اگر اين ادعا را ميمغرب مي
 .كندآري خدا مردم ستمگر را هدايت نمي .گذاشت و اللش كردخداي تعالي سنگ به دهان او 

فالني به من بدي كرد،  "آيد كه اين جمله از قبيل اين است كه كسي بگويد:از ظاهر سياق بر مي "أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ "
هم به من احسان كند، و  كرد اوو منظور از اين سخن اينست كه احسان من اقتضاء مي "چون من به او خوبي كرده بودم

 ليكن احسان را به بدي مبدل كرد، در نتيجه به من بدي 
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 ."ايبپرهيز از شر كسي كه به او احسان كرده "،"اتق شر من احسنت اليه "كرد، و به همين جهت است كه روايت شده

 :شاعر هم گفته

 «1»كما يجزي سنمار جزي بنوه أبا الغيالن عن كبر و حسن فعل 

 .كندحرف الزم در تقدير دارد كه محاجه و بگومگوي نمرود را تعليل مي "أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ "پس جمله

ا فرمايد نمرود بمندي را بهتر برساند، و ميپس اين جمله از باب به كار بردن چيزي در جاي ضد آن است، تا شكوه و گله
محاجه و بگومگو كرد، و خدا را منكر شد، براي اينكه خدا به او احسان كرده بود، و ملك و دولتش  فرستاده خدا در باره خدا



 نمرود در باب "داده بود در حالي كه اگر خدا به او چنين احساني نكرده بود، جا داشت نمرود احتجاج كند، و خدا هم بفرمايد:
در حالي كه خدا در باره نمرود به جز احسان هيچ  "اني نكرده بودخدايي خدا، با رسول وي احتجاج كرد، چون خدا به او احس

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ  "رساند، و نظير آيهكاري نكرده بود، پس جمله نامبرده، كفران نعمت نمرود را مي
ند، و موسي را نجات دادند، تا دشمن و مايه دردسرشان فرعونيان صندوقچه را از آب گرفت "فرمايد:است، كه مي« 9» "حَزَناً
 .، پس نكته آوردن مساله سلطنت، روشن شد"باشد

اي ديگر نيز هست و آن اين است كه با ذكر اين احسان، سخافت و نادرستي اصل ادعاي نمرود روشن در اينجا نكته
ه او داده بود، و خودش آن را به دست نياورده بود، و شود، چون ادعاي خدايي نمرود به خاطر ملك و دولتي بود كه خدا بمي

مالك آن نبود پس نمرود به وسيله نعمت پروردگارش پادشاه و داراي سطوت و سلطنت شد، و گرنه او خودش هيچ تفاوتي 
ست اگشت، و به همين جهت نما نميشد، و از نظر نعمت انگشتبا مردم عادي نداشت، و كسي براي او امتيازي قائل نمي

كه قرآن از ذكر نامش خودداري كرد، و از او تعبير كرد به آن كس كه در باره پروردگارش با ابراهيم محاجه و بگومگو كرد، 
 تا بر حقارت شخص او و پستي و

__________________________________________________ 

كرد، همان پاداشي را به او دادند كه نعمان بن امرء هايي كه پدر در حقشان يعني فرزندان ابا غيالن در مقابل نيكي(1)
و را در نواحي كوفه براي ا "خورنق "اند بعد از آنكه سنمار قصرالقيس به سنمار )آن معمار زبردست( داد، كه چون نقل كرده

ا زنده نده و كشتند، تساخت، و از ساختنش فارغ شد، نعمان بن امرء القيس دستور داد تا او را از باالي همان قصر به زير افك
 .نماند و مثل آن قصر زيبا را براي احدي نسازد و در نتيجه در دنيا تنها وي صاحب چنان قصري باشد

 3سوره قصص آيه (2)
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 .مقداريش اشاره كرده باشدبي

 134 [ ..... ص :"خدا به او )نمرود( ملك و دولت داد "دفع يك توهم در باره جمله]

آيد، و آن اين است كه مگر سلطنت جائرانه امثال نمرودهاي روزگار، عطيه خدا است، كه در آيه در اينجا سؤالي پيش مي
 .؟"خدا به او ملك و دولت داد "فرمايد:مورد بحث مي

مت است، اآيد، براي اينكه ملك كه نوعي سلطنت گسترده بر يك گوئيم: هيچ منافاتي و محذوري پيش نميدر پاسخ مي
دهد، و خداي ها نعمتي است از خدا و فضلي است كه خدا به هر كسي كه بخواهد ميها و قدرتمانند ساير انواَ سلطنت

تعالي در فطرت هر انساني معرفت آن و رغبت در آن را قرار داده، حال اگر انسان اين عطيه را در جاي خودش به كار برد، 
 .نعمت و سعادت خواهد بود

و اگر در جايش به كار نبرد و در استعمال « 1» "وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ "كه در كالم مجيدش فرموده: هم چنان
 .شودآن از راه راست منحرف گرديد، همان نعمت در حق او نقمت و هالكت مي

 «9. »"مَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِأَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْ "هم چنان كه باز فرموده:

در سابق هم گفتيم كه هر چيزي نسبتي با خدا دارد، ولي نسبتي كه اليق به ساحت قدس او باشد. يعني جهت حسن هر 
د، عالي جامعه باشتوانست وسيله تچيز منسوب به خدا است، نه جهت قبح و بديش )پس ملك نمرود هم از آن جهت كه مي

 .(از خدا است و از اين جهت كه خود او آن را وسيله ذلت و بدبختي جامعه قرار داد از خدا نيست



براهيم بر به ا "آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ "اند ضمير در آيهشود كه گفتهاز اينجا فساد و بطالن گفتار بعضي از مفسرين روشن مي
أَمْ يَحْسُدُونَ  "براهيم است، هم چنان كه در جاي ديگر در باره ملك ابراهيم فرموده:گردد، و مراد از ملك هم، ملك امي

و منظور از ملك در « 0» "اً عَظِيماًالنَّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ، وَ آتَيْناهُمْ مُلْك
 .توان به خدا نسبت دادنيست، براي اينكه ملك جور و كفر و معصيت را نميآيه، ملك نمرود 

 :دليل بطالن اينست كه اوال
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 "33سوره قصص آيه  "تو در آنچه خداوند ارزانيت داشته، خانه آخرت را بجوي.(1)

سوره  "تبديل به كفر كردند و در نتيجه قوم خود را به ورطه هالكت افكندند. مگر آن كسان را نديدي كه نعمت خدا را(2)
 "93ابراهيم آيه 

ورزند و ما به هر كس هر چه اليق بود هايي كه خدا از فضل خود به آنها داد، حسد مييا به مردم بر سر آن نعمت(3)
 [.....] "40سوره نساء آيه  "داديم، ما آل ابراهيم را حكمت و ملك عظيم داديم.
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ها و چيزهايي نظير آن را در بسياري از موارد به خود خدا نسبت داده، از آن جمله: از مؤمن آل قرآن كريم همين گونه ملك
ون حكايت كرده كه و از خود فرع« 1» "يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ "كند كه گفت:فرعون حكايت مي

و حكايت اين دو خود امضايي است از طرف خداي تعالي، چون در جاي ديگر « 9» "يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ "گفت:
كه به حكم اين جمله ملك منحصر در خدا است، هيچ ملكي « 0» "لَهُ الْمُلْكُ "همه ملكها را از آن خود دانسته و فرموده:

وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما  "و آيه:« 3» "رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً "از ناحيه خدا است، و به حكم آيه:نيست مگر آنكه 
حِيداً وَ جَعَلْتُ لَهُ مالًا ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَ "و آيه زير كه خطاب به پيامبر است« 4» "إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

و همچنين به حكم آياتي ديگر ملك نامشروَ فرعون و قومش و گنج قارون و اموال وليد بن مغيره همه از  «3» "مَمْدُوداً
 .خداي تعالي بوده است

يمان نزاَ و له توحيد و اسازد، براي اينكه ظاهر آيه اينست كه نمرود با ابراهيم بر سر مساو ثانيا اين تفسير با ظاهر آيه نمي
مجادله داشت، نه بر سر ملك و دولت، چون ملك و دولت ظاهري در دست نمرود بود، و او براي ابراهيم ملكي قائل نبود تا 

 .بر سر آن با وي مشاجره كند

چ تعالي هيو ثالثا هر چيزي با خداي سبحان نسبتي دارد، ملك هم از جمله همين اشياء است، و نسبت دادن آن به خداي 
 .محذوري ندارد كه تفصيلش گذشت

هر چند در غير جنس جانداران نيز هست، و نباتات هم  "موت "و "حيات "مساله "قالَ إِبْراهِيمُ: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ "
براهيم َ از مراد ا براي خود زندگي دارند، و قرآن نيز به بياني كه در تفسير آية الكرسي گذشت آن را تصديق كرده، ليكن

 مرگ و حيات خصوص حيات و موت حيواني، و يا اعم
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 "92سوره مؤمن آيه  "اي قوم من امروز ملك جهان و غلبه زمين از آن شماست.(1)

 "41سوره زخرف آيه  "اي قوم من آيا ملك مصر از آن من نيست؟(2)

 1بن آيه سوره تغا(3)

 "33سوره يونس آيه  "اي.پروردگارا تو خودت زينت دنيا را به فرعون و قومش داده(4)



 .كردها آن قدر داديم كه حمل كليدهاي آن، مردان نيرومند را خسته ميما به قارون از گنجينه(5)

 "33سوره قصص آيه  "

براي او مالي فراوان قرار دادم، به خودم واگذار ... و با  امر آن كس را كه من او را آفريدم و هنگام آفرينش تنها بود و(6)
 .اينكه همه وسائل را برايش فراهم كرده بودم باز طمع آن داشت كه زيادتر به او بدهم

 "13سوره مدثر آيه  "

 431، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 شود )منصرف به اينگونه مرگ ومي از آن و شامل آن است، براي اينكه اين دو كلمه وقتي مطلق و بدون توضيح استعمال
من نيز  "شود، دليل بر اين معنا، كالم نمرود است كه گفت:شامل آن مي (زندگي است، و اگر منصرف هم نباشد اطالق

، چون آنچه كه او براي خود ادعا كرد از قبيل زنده كردن گياهان با زراعت، و نهال كاري نبود، و "ميرانمكنم و ميزنده مي
كشي و توليد نسل نبوده، براي اينكه اينگونه كارها اختصاص به نمرود نداشت، ل زنده كردن حيوانات از راه جوجهنيز مث

نفر  گويد: نمرود دستور داد دوتوانستند حيوانات و گياهاني را زنده كنند، و اين خود مؤيد رواياتي است كه ميديگران هم مي
كنم و من نيز زنده مي "شت و ديگري را رها كرد، و در اين موقع گفت:از زندانيانش را حاضر كردند، يكي را بك

 .!"ميرانممي

و اگر ابراهيم َ مساله احيا و ميراندن را در استدالل خود مورد استفاده قرار داد، براي اين بود كه اين دو چيز از طبيعت بي 
مستلزم شعور و اراده است، چون شعور و اراده بطور  دار كه حياتشآيد، مخصوصا احيا و زنده كردن موجود جانجان بر نمي

 .قطع مادي نيستند، و همچنين مرگي كه در مقابل چنين حياتي است

 143هاي نمرود و انحطاط فكري مردم آن زمان[ ..... ص : توضيح احتجاجات ابراهيم )ع( و تناسب آنها با عوام فريبي]

اي نكرد، چون انحطاط فكري و خبط در اشت، در حق آن مردم هيچ فائدهو ليكن اين حجت با همه روشني و قاطعيتي كه د
ز معناي و احياء را ا "اماتة "پنداشت، بهمين جهت معناي حقيقي ميراندنتفكر و تعقلشان بيش از آن بوده كه ابراهيم َ مي

 اشتند، و ادعاي نمرود را )كه من نيزمجازي اينها تميز ندادند، و كشتن و رها كردن دو زنداني را ميراندن و احياي حقيقي پند
 .پذيرفتند (احياء و اماته دارم

با كمي دقت در سياق اين احتجاج، ممكن است حدس زد كه انحطاط فكري مردم آن روز در باره معارف ديني و معنويات 
 .چقدر بوده، و اين انحطاط در معنويات منافاتي با پيشرفت در تمدن ندارد

دهد، نبايد پنداشت كه در معارف معنوي نيز پيشرفتي قوم بابل و مصر قديم از تمدن آنان خبر ميپس اگر آثار باستاني 
اند و تقدم و ترقي متمدنين عصر حاضر در امور مادي، و همچنين انحطاطشان در اخالق و معارف ديني، بهترين دليل داشته

 .بر سقوط اين شبهه است

در احتجاج خود و اثبات توحيد به اين مطلب )كه سراسر عالم احتياج به صانعي دارد  شود كه چرا ابراهيم َاز اينجا روشن مي
كه آسمانها و زمين را پديد آورده باشد( استدالل نكرد، با اينكه در آنجا كه براي بصيرت و روشن كردن خودش در كودكي 

هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ ترجمه الميزان، إِنِّي وَجَّ "كرد، چنين كرد، و بنا به حكايت قرآن با خود گفت:استدالل مي
 439، ص: 9ج

 "وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

علتش اين بود كه نمروديان هر چند به سبب فطرت خود بطور اجمال اعتراف به اين معنا داشتند، و ليكن به خاطر  «1»



توانستند آن را بطور تفصيل درك كنند، تا احتجاج آن جناب سودي به كوتاه فكري و ضعف بيش از حد، در تعقل، نمي
 "رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ "يم از كالم ابراهيم َ كه گفت:حالشان داشته باشد، و مقصدش را بفهمند، هم چنان كه ديد

 .چيزي نفهميدند

كنم، و اگر مالك ربوبيت اين است پس من پروردگار تو يعني نمرود گفت من هم چنين مي "قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ "
 .هستم

 ."الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ "

هاي نمرود نتوانست به فريبيبعد از آن كه ابراهيم َ از مؤثر بودن احتجاجش مايوس شد و به خاطر ناداني مردم و عوام
توضيح مقصود خود از احيا و اماته ميراند، ناگزير به كند و ميايشان بفهماند كه پروردگارش آن خدايي است كه زنده مي

نپرداخت، بلكه حجتي ديگر آورد، ولي اين دفعه اساس حجت دوم خود را بر همان دعوايي كه خصم در حجت اول داشت 
 .قرار داد

ب مطلاگر  "شود:بر آن داللت دارد، و معناي كالم آن جناب چنين مي "فَإِنَّ اللَّهَ ... "در جمله "فاء "هم چنان كه تفريع به
گويي، و من مربوب تو، و تو رب مني و از شؤون رب تدبير امور نظام تكوين و دخل و تصرف است، تو چنين است كه تو مي

برد، تو هم در آن تصرف كن و نيز بايد داشته باشي، خداي سبحان در خورشيد تصرف دارد، و آن را از مشرق به مغرب مي
شود تو هم ربي، هم چنان كه خدا رب هر چيز است، و يا اصال تو رب همه بر عكس از مغرب به مشرقش ببر، تا روشن 

 .، اينجا بود كه نمرود كافر، مبهوت شد"عالم و ما فوق همه اربابي

َ بر مطلب متفر "فاء "ماند و آن اين است كه چرا در حكايت گفتار ابراهيم َ با حرفدر اينجا يك سؤال كوچكي باقي مي
 .ما قبل شده است

آمد، ممكن بود كساني توهم كنند كه حجت اول به نفع نمرود تمام شده، و اين است كه اگر اين تفريع در كالم نمي جوابش
 :ادعاي او را ثابت كرده، و باز به همين منظور گفت

 سوء "رب "، براي اينكه نمرود در حجت اول از كلمه"فان ربي "، و نگفت:"فان اللَّه "
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سابق مصون  را آورد، تا از تطبيق "اللَّه "استفاده كرد، و آن را به خود تطبيق داد، لذا ابراهيم َ در حجت دوم، اسم جالله
 .اي نيافتبماند، در سابق هم گفتيم كه نمرود در برابر حجت دوم ابراهيم َ جز تسليم چاره

 ."وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "

 143ستمكاري علت محروميت از هدايت است[ ..... ص : ]

كند  خواهد بيان، و خداوند متعال مي"بُهِتَ الَّذِي كَفَرَفَ "آيد كه اين جمله تعليل است براي جملهاز ظاهر سياق كالم بر مي
 .كه علت مبهوت شدن، كفر او نبود، بلكه اين بود كه خداي سبحان او را هدايت نكرد

و به عبارتي ديگر معنايش اين است كه خدا او را هدايت نكرد، و اين باعث شد كه مبهوت شود، و اگر هدايتش كرده بود در 
آيد، نه اينكه خواسته باشد بفرمايد چون خدا آمد اين است آن چيزي كه از سياق بر ميراهيم َ غالب مياحتجاج بر اب

هدايتش نكرده بود از اين جهت كافر شد، براي اينكه عنايت در مقام متوجه به محاجه ابراهيم َ است، نه به كفر نمرود، و 



 .اين خود روشن است

طر كند، به خااشعاري است به عليت، و اينكه اگر خدا ستمكاران را هدايت نمي "لمينظا "آيد كه در وصفاز اينجا بر مي
آيد كه ستمكاريشان است، و اين نكته، منحصر در مورد اين آيه نيست، بلكه در ساير موارد از كالم خداي تعالي نيز بر مي

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ، وَ هُوَ  وَ مَنْ "فرمايد:ستمكاري هم، علت محروميت از هدايت است، از آن جمله مي
 «1. »"يُدْعي إِلَي الْإِسْالمِ، وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

تِ اللَّهِ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيامَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً،  "فرمايد:و نيز مي
و ظلم نيز نظير فسق است، كه آن هم در آيه زير علت محروميت از هدايت معرفي « 9» "وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

 .«0» "ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، وَ اللَّهُ "فرمايد:شده است، مي
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خداوند  كنند؟ وبندد، با اينكه به اسالم دعوتش ميچه كسي ستمكارتر از كسي است كه به دروغ به خداوند افترا مي(1)
 "3سوره صف آيه  "كند.مردم ستمكار را هدايت نمي

كنند مثل خري است كه كتاب بارش كرده و صفت اني كه عالم به تورات هستند، ولي به آن عمل نميمثل كس(2)
 "4سوره جمعه آيه  "كند.گر آيات خدا بد صفتي است و خدا مردم ستمكار را هدايت نميتكذيب

 .دكنآن گاه كه منحرف شدند خدا نيز دلهايشان را منحرف كرد و خدا مردم فاسق را هدايت نمي(3)

 "4سوره صف آيه  "
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و سخن كوتاه اينكه ظلم كه عبارت است از انحراف از حد وسط و عدول از آن عملي كه بايد كرد، به عملي كه نبايد كرد، 
 كشاند، و اين يكيخود علت محروميت از هدايت به سوي هدف اصلي است و كار آدمي را به نوميدي و خسران آخرت مي

 .اش تاكيد هم فرموده استاي است كه قرآن شريف آن را ذكر كرده، و در آيات بسياري در بارهاز معارف برجسته

 144گفتاري در باره اين كه احسان وسيله هدايت، و ظلم باعث گمراهي است ..... ص : 

 144محروم است؟[ ..... ص : با اينكه خداوند همه موجودات را بسوي كمال هدايت كرده چرا ظالم از اين هدايت ]

اين حقيقت كه در چند سطر قبل ذكر شد كه ظلم و فسق علت محروميت است، حقيقتي است ثابت و قرآني، حقيقتي است 
كلي و استثنا ناپذير، كه قرآن با تعبيرات مختلف آن را ذكر فرموده، و آن را زيربناي حقايق بسياري از معارف خود قرار داده 

ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي، خداي تعالي همه موجودات را به سوي الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "ديد با اينكه به حكم آيه: است، حال بايد
 .كندشوند، و ظلم گمراهشان ميشود كه ستمكاران از اين هدايت محروم ميچه مي« 1» "كمال وجودشان هدايت كرده

 .كرد براي روشن شدن اين مطلب بايد به دو مقدمه توجه

آيه نامبرده داللت دارد بر اينكه هر موجودي بعد از تماميت خلقتش با هدايتي از ناحيه خداي سبحان به سوي مقاصد  -1
وجودش و كماالت ذاتش هدايت شده است، و اين هدايت تنها از اين مسير صورت گرفته كه بين هر موجود با ساير 

پذيرد، و در آنها اثر رساند، از آنها اثر ميكند، و به آنها فايده مياده ميموجودات ارتباط برقرار است، از آنها غير استف
شود، شود، به بعضي نزديك و از بعضي دور ميدهد، و از موجوداتي جدا ميگذارد، با موجوداتي دست به دست هم ميمي

 .كند، و از اين قبيل روابط مثبت و منفيگيرد و اموري را رها ميچيزهايي را مي



در امور تكويني اشتباه و غلط نيست، يعني ممكن نيست موجودي در اثر بخشيدنش اشتباه كند، و يا در تشخيص هدف  -2
و غرض، دچار اشتباه گردد، مثال آتش كه كارش سوزاندن است، ممكن نيست با هيزم خشك تماس بگيرد و آن را نسوزاند، 

مو همچون نباتات و حيوانات كه از جهت نموش رو به ضخامت و يا به جاي سوزاندن آن را خشك كند، و جسم داراي ن
 حجم است، ممكن نيست اشتباه نموده، به جاي كلفتي نازك شود، و همچنين هر موجودي
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به آن اشاره دارد، پس در نظام تكوين نه تخلف هست « 1» "نَّ رَبِّي عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍإِ "ديگر، و اين همان است كه آيه:
 .و نه اختالف

، اين است كه براي هر چيزي روابطي حقيقي با ديگر "نبودن خطا در تكوين "و "عموم هدايت "الزمه اين دو مقدمه يعني
راهي و يا راههايي  -كه آن موجود براي آن نتايج خلق شده -ناشيا باشد، و نيز بين هر موجود و بين آثار و نتايج آ

 .رسدمخصوص باشد، بطوري كه اگر آن موجود آن راه و يا راهها را پيش بگيرد به هدفش كه همان داشتن آثار است مي

 ك دانه بادام وقتي درختمند شويم بايد آن را به همان راه بيندازيم، مثال يما هم اگر بخواهيم از آثار و نتايج آن موجود بهره
شود، اسباب و رسد كه راهي را برويم كه منتهي به اين هدف ميشود، و استعداد درخت شدنش به فعليت ميبادام مي

 .شرايطي را كه خاص رسيدن به اين هدف است فراهم سازيم

اين راه مخصوصش هم طي شود، رسد كه استعداد به ثمر رسيدن را داشته باشد و و همچنين درخت بادام وقتي به ثمر مي
 بِإِذْنِ وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ "اي بدهد هم چنان كه خداي تعالي فرمود:پس چنين نيست كه هر سببي بتواند هر نتيجه

گرنه قانون عليت عمومي، عقل و حس خود ما نيز شاهد اين جريان است، و « 9» "رَبِّهِ، وَ الَّذِي خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً
 .شودمختل مي

كند، و به غير آن بعد از بيان اين دو مقدمه روشن گرديد كه نظام صنع و ايجاد، هر چيزي را به هدف خاص هدايت مي
صُنْعَ اللَّهِ  "كند،دهد، و از غير آن راه هدايت نميدهد، و اين هدايت را هم از طريق مخصوص انجام ميهدف سوق نمي

 هايآري اين صنع خدا است كه هر چيزي را استوار و محكم كرد، پس هر سلسله از اين سلسله« 0» "ءٍي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْالَّذِ
وجودي كه ال يزال به سوي غايات و آثار خود روانند، اگر يك حلقه از آنها را فرضا مبدل به چيز ديگر كنيم، قهرا اثر همه 

 .كندسلسله تغيير مي

جودات بود حال ببينيم وضع امور اعتباري و قراردادي چگونه است؟ امور اعتباري از قبيل سلطنت و مالكيت و اين وضع مو
گيرد، و فطرت هم متكي بر تكوين است، قهرا اين امور و افعال و نتايجي كه از اين امثال آنها، از آنجا كه از فطرت منشا مي

 آيد هر يكامور به دست مي
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آيد و اما از آنكه خبيث و ناپاك است جز خاشاك بيرون سرزمين پاك، روئيدنيهايش به اذن پروردگارش بيرون مي(2)
 "43سوره اعراف آيه  "آيد.نمي

 [.....] 33سوره نمل آيه (3)
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 .نتايجش ارتباط خاصي دارداز آنها با آثار و 

 146كند[ ..... ص : در امور اعتباري و تكويني از هر امري آثار خودش بروز مي]

 .كندكند، و آن آثار هم تنها از آن امر اعتباري بروز ميخالصه از هر امر اعتباري تنها آثار خودش بروز مي

 شود، و مربي فاسد جز اثر فاسد بر تربيتشصالح محقق ميو نتيجه اين گفتار اين است كه: تربيت صالح تنها از مربي 
، هر چند كه شخص فاسد تظاهر به صالح كند، و در "از كوزه برون همان تراود كه در اوست "شود، چرا كه:مترتب نمي

يت عتربيت كردنش طريق مستقيم را مالزم باشد، و صد پرده ضخيم بر روي فسادي كه در باطن پنهان كرده، بكشد و واق
 .خود را كه همان فساد است در پشت هزار حجاب پنهان كند

و همچنين حاكمي كه صرفا به منظور غلبه بر ديگران مسند حكومت را اشغال كرده و يا آن قاضي كه بدون لياقت در 
 .دار گرددقضاوت اين مسند را غصب كرده، و همچنين هر كس كه منصبي اجتماعي را از راه غير مشروَ عهده

يز هر فعل باطلي كه به وجهي از وجوه باطل بوده ولي در ظاهر شبيه حق باشد، مثال در باطن خيانت و در ظاهر امانت، يا و ن
در باطن بدي و دشمني و در ظاهر احسان باشد، يا در باطن نيرنگ و در ظاهر خيرخواهي باشد، يا در باطن دروغ و در ظاهر 

شود هر چند كه چند صباحي امرش مشتبه و به لباس زي نه خيلي دور ظاهر ميصداقت باشد، اثر واقعي تمامي اينها رو
توان بست، عاقبت زنجير را پاره صدق و حق ملبس باشد )چون دروغ و خيانت و باطل و خالف واقع را با زنجير هم نمي

ا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًفَ "دهد( اين سنتي است كه خداي تعالي در خالئق خود جاري ساخته،كند و خود را نشان ميمي
 .«1» "لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

 146حق، مرگ و تزلزلي ندارد و باطل نيز ثبات و بقايي ندارد هر چند صباحي امر بر افرادي مشتبه شود[ ..... ص : ]

اي آن اثر را نبينند، باطل هم به ان ادراك چند لحظهگردد، هر چند كه صاحبپس حق نه مرگ دارد و نه اثرش متزلزل مي
 .ماند، هر چند كه امرش و وبالش بر افرادي مشتبه باشدنشيند، و اثرش باقي نميكرسي نمي

و يكي از مصاديق به كرسي نشاندن حق همين است كه اثر « 9» "لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ "به آيات زير توجه فرمائيد:
حق را تثبيت كند، و يكي از مصاديق ابطال باطل همين است كه فسادش را بر مال سازد، و آن لباسي كه از حق بر تن 

 .پوشيده و امر را بر مردم مشتبه ساخته، از تنش بيرون آورد
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ها، وَ فِي السَّماءِ، تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّأَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها  "
ثَبِّتُ اللَّهُ تْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ يُيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اجْتُثَّ

 .«1» "اللَّهُ ما يَشاءُ ذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ، وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، وَ يَفْعَلُالَّ

را به  كنيد در اين آيه ظالمين را مطلق آورده، پس خدا هر ظالمي را كه بخواهد از راه باطل اثر حقبطوري كه مالحظه مي
داند، هم چنان كه در سوره يوسف از خود آن جناب حكايت كرده كه دست آورد، بدون اينكه راه حق را طي كند، گمراه مي



شود، و نه ظلمش او را پس ظالم نه خودش رستگار مي «9» "مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي، أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ "گفت:
نمايد، به دو آيه زير كه يكي كند، راه ميه هدفي كه احسان محسن محسن را و تقواي متقي، متقي را به آن هدايت ميب

وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ  "كند، توجه فرمائيد:نيكوكاران و ديگري مردم با تقوا را توصيف مي
 .«4» "وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي "«0» "نِينَالْمُحْسِ

، تر و بيانش كاملتر استاي كه از همه جامعآيات قرآني در اين معاني بسيار زياد است، و مضامين گوناگون دارند، ولي آيه
 :فرمايدباشد كه ميآيه زير مي

تَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً، وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاٍَ زَبَدٌ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً، فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْ "
 مِثْلُهُ، كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ، فَأَمَّا

__________________________________________________ 

هايش در اش در اعماق زمين ثابت، و شاخهكلمه طيبه راي به درختي پاك مثل زده كه ريشهمگر نديدي چگونه خدا (1)
زند تا شايد دهد، و خدا براي مردم مثلها ميهايش راي به اذن پروردگارش همه وقت ميآسمان است، و ميوه و خوردني

روي زمين است و قرار و دوام ندارد، خدا اش متذكر شوند، و كلمه خبيث و ناپاك راي به درختي خبيث مثل زده كه ريشه
دارد، و خدا ستمكاران در دنيا و آخرت ثابت نگه مي -كه همان عقائد حقه است -كساني راي كه به قول ثابت ايمان دارند

 .كندراي گمراه نموده و خدا هر چه بخواهد مي

 "09سوره ابراهيم آيه  "

 "90سوره يوسف آيه  "او است كه جايگاهي نيكو ارزانيم كرد.برم به خدا، او پروردگار من است، پناه مي(2)

كنيم و به يقين خدا با نيكوكاران كنند ما بطور قطع به راههاي خود هدايتشان ميكساني كه در راه ما مجاهدت مي(3)
 "32سوره عنكبوت آيه  "است.

 "109سوره طه آيه  "سرانجام از آن تقوا است.(4)
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در سابق هم اشاره كرديم كه « 1» "الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ
الم ععقل هم مؤيد اين حقيقت است، براي اينكه اين حقيقت الزمه قانون كلي عليت و معلوليت است كه در بين اجزاي 

جريان دارد، و تجربه قطعي هم كه از تكرار امور حسي حاصل شده، شاهد بر آن است، و احدي در دنيا نخواهي يافت كه در 
 .اي به خاطر نداشته باشداين باره يعني عاقبت بد امر ستمكاران )و دروغگويان و خائنان و امثال ايشان( خاطره

 148بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

 "شود:به معناي خالي و تهي شده است، وقتي گفته مي "خاوية "كلمه "كَالَّذِي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِهاأَوْ  "
است، كه به معناي داربست و آالچيق  "عرش "جمع "عروش "معنايش اين است كه خانه خالي شد، و كلمه "خوت الدار

 .هاي مو را روي آن بخوابانندشود، تا بوتهيي زده ميهااست، يعني سقفي كه بر روي پايه

نامند از اين باب است چيزي كه سقف خانه را هم كه عرش مي« 9» "جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ "باز در قرآن آمده:
مجموَ طاق و  شود، ولي عرش به معنايهست بين سقف و عرش اين فرق هست كه سقف تنها به طاق خانه اطالق مي



هاي آن است، چون گفتيم كه عرش به معناي داربست مو است، و به همين جهت است كه به دياري كه از سكنه خالي پايه
 ."خالية علي سقفها ":شود، ولي گفته نمي"خالية علي عروشها "شود.شده است گفته مي

 .انداين عطف وجوهي ذكر كرده عطف به ما قبل شده و مفسرين در توجيه "أو "آيه مورد بحث با كلمه

 اسميه است، و معناي آيه با "كاف "كه در آيه قبلي بود، عطف شده و حرف "الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ "اند بر جمله:بعضي گفته
آن  ، يعني آيا نديدي"ا لم تر الي الذي حاج ابراهيم، و ا لم تر مثل الذي مر علي قرية "شود:ارتباط به آيه قبل چنين مي

 كسي را كه با ابراهيم جدل نمود

__________________________________________________ 

 سازد، و اين سيلكند، هر سرزميني به قدر ظرفيت خود از آن آب را گرفته سيلي جاري ميخدا آبي از آسمان نازل مي(1)
يوري و يا اثاثي بسازند، مثل آن سيل كف دارد، خدا حق دمند تا زكفي بلند را روي خود دارد، فلزاتي هم كه آتش بر آنها مي

خورد، رود و اما چيزهايي كه به درد مردم ميزند كه باطل چون آن كف با خشك شدن از بين ميو باطل را چنين مثل مي
 "13سوره رعد آيه  "زند.ماند خدا اين چنين مثلها ميدر زمين باقي مي

 "131سوره انعام آيه  "پايه.دار و بيباغهايي پايه(2)
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بنا بر اين چه حاجتي به آوردن كاف تشبيه و  :اي چنين و چنان عبور كرد؟ خواهي پرسيدو آيا نديدي آن كسي را كه به قريه
تعدد شواهدي م فهماند كه شاهد اين گفتار يكي دو تا نيست، بلكهاين نكته را مي "مثل "گوئيم كلمهيا كلمه مثل بود؟ مي

 .دارد، يكي از آنها همين شخص است

است، ليكن عطف است به معنايي كه اين جمله به آن  "ا لم تر ... "اند: آيه مورد بحث عطف بر همانبعضي ديگر گفته
و آيه، آورد، و آن وقت معناي مجموَ دمي "ا لم تر كالذي حاج ابراهيم ... "دهد، و آن را در معنا به صورتجمله قبلي مي

اي؟ و يا به مثل آن كردند نديدهشود: آيا نظير آن كس را كه با ابراهيم بر سر پروردگارش محاجه و مشاجره ميچنين مي
 گذشت كه ويران شده بود برنخوردي؟اي ميكس كه به قريه

 كند واو هم زنده ميكرد اند: اين آيه جزء سخنان ابراهيم َ است، كه در پاسخ خصم خود كه ادعا ميبعضي ديگر گفته
 :ميراند گفته است، و تقدير كالم چنين استمي

 اي چنين وگويي مثل آن كسي را زنده كن كه از قريهكنم اگر راست ميكني من مرده را زنده مياي نمرود كه ادعا مي "
كنيد هيچ يك حظه مياند، و بطوري كه مالذكر كرده "أو "گذشت ...، اين بود چند وجهي كه در توجيه حرفچنان مي

 .زندچنگي به دل نمي

كه عطف بر معنا است، همانطور كه در احتمال سوم گذشت، اما تقدير و بيان واقع آيه  -خدا داناتر است -كنممن گمان مي
 .غير از آن تقديري است كه آنجا بيان شده بود

 144..... ص : داللت بر هدايت كردن خدا و مراتب سه گانه هدايت در آيات مورد بحث[ ]

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ  "توضيح: خداي تعالي بعد از آنكه فرمود:
كند، ولي كافر خدا مؤمن را به سوي حق هدايت مياين معنا به دست آمد كه:  "الطَّاغُوتُ، يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ

سازند، دنبال آن سه تا شاهد ذكر كند، بلكه اوليائي كه خود او براي خود گرفته او را گمراه ميرا در كفرش هدايت نمي
 .كند، تا هم شاهد هدايت كردن خدا باشد، و هم بفهماند هدايت داراي سه مرتبه پشت سر هم استمي



دايت به سوي حق از راه استدالل و برهان است، كه داستان محاجه ابراهيم َ و نمرود، نمونه آن است كه مرتبه اول: ه
ديديم خداي تعالي ابراهيم َ را به سخن حق هدايت كرد، و نمرود را نكرد، بلكه او را كفرش مبهوت و گمراه كرد، و اگر 

عمده گفتار را در باره نمرود قرار داد براي اين بود كه بر يك خداوند متعال سخني از هدايت شدن ابراهيم َ نفرمود بلكه 
 .، بر آن داللت دارد"وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "اي كه جملهنكته جديدي داللت كند، همان نكته
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ي كه از قريه خالي از سكنه عبور كرد و خداي تعالي مرتبه دوم: هدايت به حق از راه نشان دادن است، نظير داستان شخص
 .آن شخص را از اين طريق به ايمان و به معاد هدايت كرد كه مردگان قريه را پيش رويش زنده كرد

مرتبه سوم: اين است كه شخصي را از راه بيان واقعه و نشان دادن حقيقت و علتي كه باعث وقوَ آن واقعه شده است 
ترين مراتب عبارت ديگر سبب و مسبب هر دو را به شخص نشان دهند، و اين مرتبه از هدايت قويهدايت كنند، و به 

 .ترين مراتب آن استهدايت و بيان و عالي

 :توان او را به شناخت پنير هدايت كردمثال كسي را كه پنير نديده و در وجود پنير شك دارد سه جور مي

استي اند، و از كساني كه به رد دارد، به دليل اينكه فالني و فالني از آن خوردهيكي اينكه: به او بگوئيم چنين چيزي وجو
 .اند آن قدر استشهاد كنيم تا وي را يقين حاصل شود، كه بله چنين خوردني وجود داردپنير خورده

 .دوم اينكه: يك تكه پنير به او نشان داده حتي مختصري هم به او بدهيم تا بخورد

ي شير بياوريم و آن را كمي حرارت داده، مقداري مايه پنير مخلوطش كنيم، تا سفت شود، آن وقت در سوم اينكه: مقدار
 .اختيارش بگذاريم تا بخورد، اين مرتبه از هدايت، مؤثرترين راه در ازاله و از بين بردن شك و ترديد شخص است

گانه مورد بحث كه مقام استشهاد براي آيات سهتوان به آساني دريافت كه در مقام حال كه به اين مقدمه توجه شد، مي
 .هدايت خداست، به كار بردن هر سه جور سياق براي فهماندن مخاطب صحيح است

كند، مگر داستان ابراهيم و نمرود را نديدي؟ و يا مگر داستان آن توان گفت: خدا مؤمنين را به سوي حق هدايت ميهم مي
 .ديدي؟ و يا مگر داستان ابراهيم و مرغ زنده كردنش را نديدي؟اي خراب عبور كرد نشخصي كه به قريه

كند، مثل هدايتي كه ابراهيم را در محاجه و گفتگو با نمرود كرد توان گفت: خدا مؤمنين را به سوي حق هدايت ميو هم مي
د معمول داشت، و آن اي خراب عبور كركه خود نوعي از هدايت است، و يا مثل هدايتي كه در باره آن شخصي كه از قريه

نيز نوعي ديگر از هدايت است، و يا مثل آن هدايتي كه در باره ابراهيم در داستان مرغ پرنده معمول داشت كه آن نيز نوعي 
 .هدايت است
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گذشت و به ياد آور اي خراب ميرم، به ياد آور داستان محاجه را، و به ياد آور داستان آن مردي را كه از قريهآوياد تو مي
 .كنيخدايا به من بنمايان كه چگونه مردگان را زنده مي :داستان ابراهيم و طير را كه گفت

ر ت، خداي سبحان در اين آيات تفنن در تعبيسازد، چيزي كه هسگانه، با هر سه جور تعبير ميپس موقعيت و سياق آيات سه
كرده و هر يك از سه آيه را با يكي از آن سه سياق آورده تا شنونده را به نشاط آورد و همه رقم فوائد سياق را كه استيفا آن 

 .ممكن باشد ايفا كرده باشد

كرد و تقدير سابق بر آن داللت ميعطف بر مقداري است كه آيه  "او كالذي "شود جملهاينجاست كه به روشني معلوم مي
وم ، و نيز معل"اي خرابه عبور كرديا مثل آن كس كه با ابراهيم محاجه كرد، و يا مثل آن كس كه به قريه "كالم چنين است

دير قكرد، و تدر آيه بعدي نيز عطف بر مقدر است مقدري كه آيه قبلي بر آن داللت مي "إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ "شود كه جملهمي



 "... اذكر قصة المحاجه و قصة من مر علي قرية، و اذكر اذ قال ابراهيم "كالم چنين است:

اي خرابه گذشت و به ياد آر آن زماني را كه ابراهيم چنين و يعني به ياد آور داستان محاجه را، و داستان كسي را كه از قريه
 .چنان گفت

اي را كه وي از در آيه مورد بحث نه نام آن شخص را برده، و نه نام قريهآيد كه چرا خداي تعالي در اينجا سؤالي پيش مي
وَ  "اند، و دچار مرگ دسته جمعي شدند و نه نام مردمي كه به حكم جملهآن گذشت، و نه نام مردمي كه در آن ساكن بوده

هايشان را زنده كند. با اينكه جا تا مرده ، شخص نامبرده به عنوان آيتي خدايي مبعوث بر آنان شد،"لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ
 .كردداشت نام آنها را ببرد، چون مقام، مقام استشهاد بود و بردن نام آنان بهتر دفع شبهه مي

پاسخ اين است كه معجزه مرده زنده كردن و هدايت كردن به اين نحو هر چند امري عظيم است، و ليكن چون در مقامي 
يم و كرد كه متكلم حكپنداشتند، بالغت اقتضا ميشمردند، و امري عظيم و ناشدني ميعيد ميعملي شده كه مردم آن را ب

اهميت انجام داده تا اهميت و شدت استبعاد مخاطب و توانا، با لحني از آن خبر دهد كه گويي كاري بسيار كوچك و بي
كه به نظر شما امري ناشدني و عجيب است، براي  شنوندگان را بشكند، و به ايشان بفهماند كه مرده زنده كردن و امثال آن

باشد، هم چنان كه همه بزرگان وقتي سخن از رجال بزرگ و يا امور خيلي مهم دارند، با اهميت و كوچك ميمن امري بي
 دهند، تا عظمت مقام خود را برسانند و بهمين جهت بازاهميت جلوه ميكنند، و مطلب را كوچك و بيچنين لحني ادا مي

 بينيم در آيه شريفه بسياري از جهات قصه را كه قوام اصل قصه بدانها بستگي دارد مبهم و مسكوتمي
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گذاشته، تا بفهماند كه اصل قصه نسبت به درگاه با عظمت خدا، بسيار ناچيز است تا چه رسد به جزئيات آن، و باز بهمين 
ام كند، نورزيد، نبرد، و در آيه بعدي هم جهات قصه را ذكر نميكه با ابراهيم َ خصومت مي جهت در آيه قبلي نام نمرود را

 .كندها را و عدد اجزاي آن گوشت كوبيده را معين نميبرد و اسم آن كوهآن مرغان را نمي

رود از آن جناب مي و اما اينكه چرا نام ابراهيم َ را برده، براي اين است كه قرآن كريم عنايت دارد كه هر جا سخن
و نيز « 1» "وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلي قَوْمِهِ "فرمايد:احترامش كند، و نامش را به بزرگي ياد كند، مثال مي

و در همه اين موارد عنايتي  «9» "وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ "فرمايد:مي
 .خاص به ذكر نام ابراهيم َ است

بينيم خداي تعالي مساله احياء و اماته را در غالب موارد قرآن طوري ذكر اي كه خاطر نشان كرديم ميو به خاطر همين نكته
ذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَ هُوَ وَ هُوَ الَّ "فرمايد:اهميت شمردن نيست، از آن جمله ميكرده كه خالي از نوعي استهانت و بي

 «0. »"أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلي فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

 .«3» "قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً قالَ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ ... قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ "فرمايد:و نيز مي

كند و بنا بر اين در اين جمله، مجازي يعني كجا و چگونه خداوند )اهل( اين قريه را زنده مي "قالَ أَنَّي يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ "
آمده است « 4» "وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ "له:اعمال شده، زيرا زنده شدن، به خود قريه نسبت داده شده، نظير مجازي است كه در جم

 و با آوردن اين جمله خواست عظمت امر را برساند، و نيز
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ترين عمل است و گرداند و اين عمل براي او آسانآن را بر مي "در معاد "او خدايي است كه خلقت را آغاز نمود و دوباره(3)
 "93سوره روم آيه  "زانه است.او در آسمانها و زمين صفاتي بلندتر از اين دارد و او مقتدر و فر

شوم؟ ... فرمود: اين كار بر من آسان است، هم چنان كه قبل از اين تو را پروردگارا من از كجا فرزنددار مي :زكريا گفت(4)
 "8سوره مريم آيه  "بيافريدم با اينكه هيچ بودي.

 "39سوره يوسف آيه  "از )اهل( قريه سؤال كن.(5)
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قدرت خداي سبحان را عظيم نشان دهد، نه اينكه خواسته باشد اين امر را بعيد جلوه دهد يعني استبعادي كند كه منجر به 
انكار معاد باشد، و يا استبعادي كه از انكار قلبي معاد ناشي شده باشد، دليل بر اين مدعا گفتار همين شخص است كه خداي 

هم « 9» "االن علمت "، و نگفت:«1» "ءٍ قَدِيرٌأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "داستان گفت: تعالي از او حكايت كرد كه در آخر
و به زودي « 0» "الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ "چنان كه از همسر عزيز مصر حكايت كرده كه بعد از روشن شدن حقيقت گفت:

 .توضيح آن خواهد آمد

اند و آيتي بوده مبعوث به سوي مردم، و اين از گفتهري بوده كه از غيب با او سخن ميعالوه بر اينكه شخص نامبرده پيامب
 .دچار شك و ترديد شوند -كه خود يكي از اصول دين است -انبياء معصوم ممكن نيست در امر معاد

او را قبض روح كرده، و به همان حال صد سال  آيد كه خداي تعالياز ظاهر اين جمله بر مي "فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ "
 .باقيش داشته، و پس از صد سال دوباره روحش را به بدنش برگردانيده است

 113بيهوشي است. و رد آن[ ..... ص :  "فاماته اللَّه "سخن بعضي از مفسرين مبني بر اينكه مراد از موت در]

ست نامند و بيهوشي اين اهمان حالتي است كه اطباء آن را بيهوشي مي اند: مراد از موت در اين آيهبعضي از مفسرين گفته
كه موجود زنده حس و شعور خود را از دست بدهد، در حالي كه تا مدتي بعد از آن، چند روز، يا چند ماه، و يا حتي چند سال، 

 يدنشان در سيصد و نه سالجان در بدنش باقي باشد، هم چنان كه ظاهر داستان اصحاب كهف نيز همين است، يعني خواب
همان بيهوشي بوده، كه بعدا خداوند دوباره به حالشان آورده، و با سرگذشت آنان بر مساله معاد استدالل كرده، پس قصه 

 .مورد بحث نظير قصه ايشان است

ت كه بيش از ساند سابقه داريم، اين اسپس مفسر مزبور گفته: ليكن آنچه تا كنون از اشخاصي كه مبتال به بيهوشي شده
مانند، و آن بيهوشي كه صد سال طول بكشد و صاحبش در اين مدت زنده بماند سابقه تاريخي ندارد، و چند سالي زنده نمي

تواند شخص بيهوش را بعد از دو سه سال، دوباره به هوش آورد، قادر است امري خارق العاده است، اما همان خدايي كه مي
بياورد، و پذيرفتن مطلبي كه نص آيات قرآني در آن متواتر است و حمل آن آيات بر معناي  كه بعد از صد سال هم به حال

بينيم كه خداي ظاهريش نزد ما هيچ شرطي به جز اين ندارد كه آن معنا امري ممكن باشد، و عقل محالش نداند، و مي
 تعالي با امكان اين بيهوشي صد ساله و به
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ل، استدالل كرده است بر اينكه برگشتن زندگي به مردگان بعد از هزاران سال نيز امري حال آمدن صاحبش بعد از صد سا
 .است ممكن، و عقل هم دليلي بر محال بودن آن ندارد، اين بود خالصه بيانات آن مفسر

تان سدر آيه شريفه را حمل بر بيهوشي كرد، و داستان اين شخص را با دا "مردن "ليكن ما نفهميديم چگونه ممكن است
اصحاب كهف مقايسه نمود، چون به فرض اينكه قبول كنيم داستان اصحاب كهف از قبيل بيهوشي بوده، صرف شباهتي كه 

 "اماته "شود كه اين را به آن اقتباس كنيم، با اينكه در داستان اصحاب كهف كلمهبين اين دو داستان هست مجوز آن نمي
، و «1»ما در آن غار ايشان را چند سال به خواب برديم  "ذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداًفَضَرَبْنا عَلَي آ "نيامده، تنها فرموده:

 .(در آيه مورد بحث صريحا فرموده: خدا او را صد سال ميراند، مترجم

 دانند، زيرا قياسي كه اصحاب قياس معتبرو آيا اين قياس نيست؟ آن هم قياسي كه اصحاب قياس نيز آن را حجت نمي
 .دليل است بر موضوعي كه دليل دارد، نه قياس در جايي كه خودش دليل دارددانند قياس موضوَ بيمي

به عالوه اگر اين ممكن باشد كه خدا به عنوان كار خارق العاده مرد بيهوشي را بعد از صد سال به حال آورد، چرا جايز نباشد 
ور شود مفسر مزبها فرقي نيست. معلوم ميكند؟ چون بين خارق العاده كه به عنوان كار خارق العاده، مرده صد ساله را زنده

داند، در حالي كه هيچ دليلي بر محال بودن آن ندارد، و بهمين جهت است كه ذيل زنده كردن مردگان را در دنيا محال مي
 .اويل كرده، كه به زودي تاويلش خواهد آمدرا ت "وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً ... "آيه

و نيز آيه  "أَنَّي يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ "با در نظر گرفتن آيه قبلي "فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ... "و سخن كوتاه اينكه: داللت آيه شريفه
ا بر اينكه شخص مزبور واقع "وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ "، و آيه"مارِكَفَانْظُرْ إِلي طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلي حِ "بعدي

 .مرده، و بعد از صد سال زنده شده، جاي هيچ ترديدي نيست

 ."قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ "

ك اي از يدر جايي و در حالي( است، و اينكه شخص مزبور ميان يك روز و پارهبه معناي مكث و باقي ماندن ) "لبث "كلمه
روز ترديد كرد داللت دارد بر اينكه زنده شدنش در غير آن ساعتي بوده كه از دنيا رفته، مثال اگر در اواخر روز از دنيا رفته و 

 در اوائل روز بعد زنده
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شده، و مرگ و زندگي را خواب و بيداري پنداشته و چون اختالف ساعات آن دو را ديده، ترديد كرده كه آيا ميان اين خواب 
ب فاصله اگر يك ش "أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "اگر يك شب فاصله شده باشد "يوما "و بيداري يك شب فاصله شده يا نه؟ لذا گفته:

 ."بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ "گويد:نشده باشد در اينجا هاتفي به او مي

ها در سرگذشت شخص مزبور عجيب است، براي اينكه سياق اين جمله "لَحْماً ... فَانْظُرْ إِلي طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ
نيز  كرد به يك دفعه اكتفاء كند، ورده، با اينكه ظاهر كالم اقتضا ميرا تكرار ك "پس تماشا كن -فانظر "سه مرتبه كلمه

 .ها نبودرسد كه هيچ احتياجي به ذكر اينرا ذكر كرده، در حالي كه به ذهن مي "حمار "و "شراب "و "طعام "مساله

آن را در آخر كالم يعني بعد از كرد كه را در وسط كالم آورده، با اينكه ظاهر كالم اقتضا مي "وَ لِنَجْعَلَكَ "و نيز جمله
گفت چگونه خدا اين دانست )و ميبياورد، عالوه بر اينكه بيان آن امري كه وي عظيمش مي "وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ "جمله

كند( با زنده شدن خودش روشن شده بود، ديگر چه حاجت داشت كه به وي دستور دهد كه به استخوانها مردگان را زنده مي



خورد، و ليكن تدبر و دقت در اطراف آيه شريفه خصوصيات قصه را كند، اينها سؤاالتي است كه در آيه به چشم مينظر 
 .شودكند و در سايه آن، پاسخ اين اشكاالت هم ظاهر ميمعلوم و روشن مي

:  كه به نظر ميرسد[ ..... ص شرح قصه: ]پيامبري كه خدا او را ميراند و سپس زنده كرد و توضيح جوانب آن و پاسخ به اشكاالتي

111 

شود كه شخص نامبرده يكي از بندگان صالح خدا و عالم به مقام او و مراقب اوامر او با دقت در اين آيه اين معنا روشن مي
 "ت:شده، براي اينكه ظاهر اينكه گفته استوان بدست آورد كه وي پيامبري بوده كه از غيب با وي گفتگو ميبوده، بلكه مي
اين است كه بعد از روشن شدن امر، به همان علم و ايمان قبلي خود به قدرت مطلقه خدا برگشته است. و  "أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ ...

اين است كه وي مردي مانوس با وحي و گفتگوي با خداي  "ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ ... "فرمايد:ظاهر اينكه خداي تعالي مي
اولين بار  "ايبلكه صد سال است كه مكث كرده "ون از اين عبارت پيداست كه پاسخ خداي تعالي كه فرمود:تعالي بوده، چ

همين كه خدا او را زنده كرد به او فرمود:  "شده، و گرنه اگر اولين بار بود جا داشت فرموده باشد:نبوده كه به وي وحي مي
تاها فَلَمَّا أَ "بينيم در اولين باري كه به موسي َ وحي كرد فرمود:ي، و يا عبارتي نظير آن، هم چنان كه م"چنين و چنان

 و در سوره قصص در« 1» "نُودِيَ يا مُوسي: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ
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 «1. »"فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ "فرمايد:همين باره همين تعبير را آورده، مي

به هر حال، شخص مزبور پيامبري بوده كه از خانه خود بيرون آمده، تا به محلي دور از شهر خودش سفر كند، به دليل اينكه 
الغي براي سوار شدن همراه داشته، و طعامي و آبي با خود برداشته، تا با آن سد جوَ و عطش كند، همين كه به راه افتاده ا

توصيف فرموده، و وي مقصدش آنجا  "قريه خراب "اي رسيده كه قرآن كريم آن راتا به مقصد خود برود در بين راه به قريه
قريه نظرش را جلب كرده، لذا ايستاده و در سرنوشت آن به تفكر پرداخت، و از آنچه  نبوده بلكه گذارش به آن محل افتاده، و

 .اند و استخوانهاي پوسيده آنها در پيش رويش ريخته استديد عبرت گرفت، كه چگونه اهلش نابود شده

 .كند؟چگونه اينها را زنده ميخدا  "أَنَّي يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ "گويد:كند با خود ميسپس در حالي كه به مردگان نگاه مي

در كالمش اشاره به خود قريه بود، حق كالم اين  "هذه "و اگر منظورش زنده و آباد شدن قريه بعد از ويرانيش بود و كلمه
كسي  اي ويران شد، ديگركند و ديگر اينكه وقتي قريهخدا چگونه اين قريه را آباد مي "اني يعمر هذه اللَّه "بود كه بگويد:

 .كشد، و اگر هم بكشد آرزو و انتظار محالي نيست تا تصورش امري عظيم باشدتظار آباد شدنش را نميان

وي به گورستاني عبور  :اموات آرميده در قبرها بود، الزم بود آن را ذكر كند، و بگويد "هذا "اش با كلمهو اگر مورد اشاره
د؟ و ديگر نبايد سخن از قريه به ميان آيد، چون قرآني كه از كنكرد و گفت: خدا چگونه مردگان اين گورها را زنده مي

 .كندترين كلمات است، قطعا اين معاني را رعايت ميبليغ

اش تعمق كرد، و غرق در فكر شد و با خود گفت: عجب! صاحبان اين استخوانها گيريبه هر حال شخص مزبور در عبرت
اند و چه صورتها كه يكي پس اند، تا به اين روز افتادهحوالتي به خود ديدهداند كه چه تاند؟ خدا ميچند سال است كه مرده
 "اند، در اينجا بود كه گفت:اند، بطوري كه امروز اصل آنها كه همان انسانها باشند فراموش شدهاز ديگري به خود گرفته

از زنده شدن بعد از طول مدت، و جهت  ، و اين گفتارش دو جهت دارد، يكي تعجب"كند؟راستي خدا چگونه اينها را زنده مي



 .انددوم تعجب برگشتن اجزا به صورت اولش، با اينكه اين تغييرات غير متناهي را به خود ديده

 .لذا خداي تعالي برايش مشكل را از هر دو جهت روشن كرد
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 .اما از جهت اول از اين راه روشن كرد كه خود او را بميرانيد و دوباره زنده كرد، و پرسيد كه چقدر مكث كردي؟

جلو چشمش اعضاء بدن آن مردگان و اما از جهت دوم از اين راه كه استخوانهايي كه در پيش رويش ريخته بود زنده كرد، و 
 .را به هم وصل نمود

پس خداوند او را صد سال بميرانيد، قبال گفتيم كه مردن و زنده شدنش در دو زمان از روز بود، كه اينچنين به شك افتاده 
بعد از ظهر  هاي صبح و زنده شدنش در طرفاي از يك روز، و ظاهرا مردنش در طرفگويد: آيا يك روز خوابيدم يا پارهمي

 .يعني يك روز خوابيدم "لَبِثْتُ يَوْماً "بايست بگويدبوده، چون اگر به عكس اين بود مي

يعني بلكه صد سال خوابيدي، همين كه اين سخن را شنيد سخت تعجب  "بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ "خداي سبحان پاسخش داد:
ال پاسخ خدا، جواب از اين تعجب هم بود كه پس چرا من يك كرد كه پس چرا صد سال به نظر يك روز آمد، و در عين ح

 .خوابد؟روز خوابيدم؟، مگر انسان اينقدر مي

ببين  "آن گاه خداي سبحان براي اينكه كالم خود )بلكه صد سال خوابيدي( را تاييد نموده و برايش شاهد بياورد فرمود:
يك روز خوابيدم يا  "ين تذكر براي آن بود كه وقتي گفت:، و ا"طعام و شرابت را كه متغير نشده و به االغت نظر كن

معلوم شد هيچ متوجه كوتاهي و طول مدت نشده، و از سايه آفتاب و يا نور آن و ساير اوضاَ و احوال  "قسمتي از يك روز را
ن داشت كه اي اي، چون امكانبه دست آورده كه اين مقدار خوابيده و وقتي به او گفته شد تو صد سال است كه خوابيده

د بيند در حالي كه اگر انسان صجواب ترديد برايش به وجود بياورد كه چرا هيچ تغييري در خودش، در بدنش و لباسش نمي
سال بميرد در اين مدت طوالني بايد وضع بدنيش تغيير كند، طراوت بدن را از دست بدهد، و خاك شده و استخواني پوسيده 

 .گردد

ا كه ممكن بود در دل او پيدا شود، از اين راه دفع كرد كه دستور داد به طعام و شراب خود بنگر كه خداي تعالي اين شبهه ر
اش پيش رويت ريخته، و همين نه گنديده و نه تغيير ديگري كرده، و نيز به االغ خود بنگر كه استخوانهاي پوسيده

 ه و وضع طعام و شرابش بهترين دليل است بر اينكهاستخوانهاي االغ بهترين دليل است بر اينكه مدت خوابش طوالني بود
 .براي خدا امكان دارد كه چيزي را در چنين مدت طوالني به يك حال نگه دارد: بدون اينكه دستخوش تغيير شود

شود كه االغ او نيز مرده و استخوان شده بود، و گويا اگر از مردن االغ سخني به ميان از اينجا اين معنا هم روشن مي
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 .كندمي

و سخن كوتاه اينكه: بعد از نشان دادن طعام و شراب و زنده شدن االغ، بيان الهي تمام شد، و معلوم شد كه تعجب وي از 
روز و يا چند ساعت مردن و سپس زنده شدن فرقي طول مدت بيجا بود، چون از او اعتراف گرفت كه صد سال مردن با يك 
 .گيردندارد، هم چنان كه در روز قيامت از اهل محشر، نظير اين اعتراف را مي

پس خداوند براي اين شخص روشن كرد كه كم و زياد بودن فاصله زماني ميان احيا و اماته براي خداي تعالي تفاوت 
گذارد، چون قدرت او مادي و زماني نيست، تا وضعش به خاطر است اثري نمي كند و در قدرت او كه حاكم بر همه چيزنمي



هاي هاي ديروز برايش آسان و زنده كردن مردهعارض شدن عوارض، دگرگون و كم و زياد شود، مثال زنده كردن مرده
م چنان كه خودش سالهاي پيش، برايش دشوار باشد، بلكه در برابر قدرت او، دور و نزديك، يكسان و مساوي است، ه

وَ ما  "و نيز فرمود:« 1»بينيم پندارند، ولي ما آن را نزديك ميمردم، قيامت را دور مي "إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً "فرمود:
 «9»امر قيامت، بيش از چشم بر هم زدني نيست.  "أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ

، و اين جمله كه بيانگر يكي از نتايج اين قصه "وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ "لي به شخص مورد بحث فرمود:سپس خداي تعا
داديم و است، عطف شده بر نتايجي كه در كالم نيامده است، و معنايش اينست كه: ما انجام داديم آنچه را كه بايد انجام مي

اين و آن را و همچنين به خاطر اين انجام داديم كه تو را آيتي براي مردم قرار  اين بخاطر آن بود كه تا بيان كنيم براي تو
فهماند كه فايده اين داستان منحصر در اين نبوده كه حقيقت مرده زنده كردن را به او نشان دهد، دهيم پس اين جمله مي

 .ي مردم باشدبلكه فوائدي ديگر داشته است كه يكي از آنها اين بوده كه آن پيامبر آيتي برا

بيان حقيقت امر است براي خود او، و غرض از مرده زنده كردن بيان حقيقت است  "وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ ... "پس غرض از آيه
هم براي او، و هم براي همه مردم )و چون همه مردم آنجا حاضر نبودند خود آن پيامبر آيتي است براي مردم(، از اينجا 

 .ذكر شد "وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ "جلوتر از آيه: "وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ "يهفهميم كه چرا آمي

 سه بار تكرار شده، براي اينكه "انظر "از آنچه كه بيان شد روشن گرديد كه چرا كلمه
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 .معلوم شد، در هر بار غرضي در كار بوده و آن غير از آن غرضي است كه در دفعات ديگر بوده است

 114بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

ارند، و دشوند، چه حالي عالوه بر آن فوائدي كه در قصه بود، اين حقيقت نيز بيان شده كه در قيامت وقتي مردگان زنده مي
كنند كه چقدر آرميديم، هم چنان كه خداوند پيش خود چه احساسي دارند، در آن روز مثل همين صاحب قصه شك مي

أُوتُوا  وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ: ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ، كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ، وَ قالَ الَّذِينَ "متعال در قرآن فرموده:
 «1. »"تُمْ ال تَعْلَمُونَالْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ، فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لكِنَّكُمْ كُنْ

، و بعد از طول مدت شود، يكي زنده شدندو جهت استفاده مي "أَنَّي يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ "گفتيم از سخن اين شخص كه گفت:
دوم برگشتن اجزا به صورت اوليه خود تا اينجا خداي سبحان جواب از جهت اول را روشن ساخت، اينك براي روشن شدن 

 ."وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها "فرمايد:سازد، و ميجهت دوم نظر او را به استخوانهاي پوسيده متوجه مي

 "باشد، و ظاهر آيه اين است كه مراد از كلمهاست كه به معناي رشد و نمو دادن مي "انشاز "از مصدر "ننشز "كلمه
باشد، چون اگر منظور استخوانهاي اهل قريه بود آيت بودن منحصر در آن شخص نبود، با استخوانهاي االغ مي "عظام

، و اگر منظور استخوانهاي اهل "آيتي قرار دهيمتا تو را  "فرمايد:اينكه ظاهر آيه اين است كه منحصر در او است، چون مي
 .كردقريه بود، آن وقت زنده شدن اهل قريه، همه اهل قريه را آيت مي



 "اند، كه مراد از عظام، استخوانهاي داخل بدن زندگان است، كهو از سخنان عجيب، سخني است كه بعضي از مفسرين گفته
پوشاند و اين خود از آيات بعث است، براي دهد و گوشت بر روي آنها ميا نمو ميآنها عبارت است از اينكه خدا آنها ر "انشاز

كند، قادر است كه مردگان را دهد، و در نتيجه استخوانها نمو ميفهماند آن خدايي كه به اين استخوانها جان مياينكه مي
ن با نظير اين مطلب بر مساله بعث استدالل زنده كند، چرا كه: او بر هر چيزي قادر است، و خداي تعالي در جاي ديگر قرآ

كند، و ليكن اين سخن ادعايي بدون دليل اش مياي است كه با فرستادن آب و روياندن گياه زندهكرده، و آن زمين مرده
 .است

به آخر يك  تا "فَأَماتَهُ اللَّهُ ":فرمايدپس از همه مطالب گذشته اين معنا روشن شد كه تمامي جمالت آيه از آنجا كه مي
 .نيستند "يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ "جوابند، و تكرار جمله:

__________________________________________________ 

اند، در دنيا نيز همين طور و روزي كه قيامت به پا شود گنهكاران سوگند خورند كه جز ساعتي )در قبر( بسر نبرده(1)
ايد، يمان به آنها داده شده، گويند: در كتاب خداي چنين است كه تا روز قيامت بسر بردهسرگردان بودند، و كساني كه علم و ا
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 161جاهل بود و علم پيدا كرد[ ..... ص :  پيامبري كه بعد از مرگ زنده شد، بعد از زنده شدن به صحت علم قبلي خود پي برد نه اينكه]

اين آيه در صدد بيان اين است كه: بعد از آنكه مطلب براي اين  "ءٍ قَدِيرٌفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ: أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "
مطلقه و بي پايان الهي ايمان داشته  آورد كه قبال هم به قدرتكند و به ياد ميشخص روشن شد، او به خاطر خود رجوَ مي

در قلبش خطور كرده، به علم و ايماني كه به قدرت مطلقه خدا  "كندكجا خدا اينها را زنده مي "است و كانه قبال بعد از آنكه
و  عه نمودهداشته، اكتفاء نموده، و بعد از آنكه با مردن و زنده شدن خود، قدرت خدا را به چشم ديده، دوباره به قلب خود مراج

همان ايمان و علم قبلي خود را تصديق كرده، و به خداي تعالي عرضه داشته كه خدايا تو همواره براي من خيرخواهي 
كني، و ايماني كه همواره دلم به آن اعتماد داشت )كه قدرت تو مطلق است( كني، و هرگز در هدايت به من خيانت نميمي

 .آن را داشت كه به آن اعتماد شودجهل نبود، بلكه علمي بود كه لياقت 

ه با آن كند كشود كه آدمي به چيزي علم دارد، ليكن فكري در ذهنش خطور ميو نظائر اين مطلب بسيار است، بسيار مي
ر به شود، بلكه بخاطر عوامل و اسباب ديگري اين فكعلم منافات دارد، اما نه اينكه علم بكلي از بين رفته تبديل به شك مي

كند، تا روزي آن شبهه برطرف شود، و بعد از آنكه شبهه برطرف آيد ناچار خود را به همان علمي كه دارد قانع مييذهن م
گفتم مطلب از اين قرار است و آن دانستم و ميگويد: من كه از اول ميشد، دوباره به همان علم خودش مراجعه نموده، مي

 .شودعلم قبليش، علمي صائب و درست بود خوشحال مي طور كه مقتضاي آن شبهه بود نيست و از اينكه

و معناي آيه شريفه اين نيست كه بعد از زنده شدن تازه علم پيدا كرد به اينكه خدا به هر چيز قادر است، و قبل از آن در 
 :شك بوده، براي اينكه

انبياء،  اند، و ساحتگفتهب با او سخن مياوال: همانطور كه قبال نيز اشاره كرديم صاحب اين داستان پيامبري بوده كه از غي
 .منزه از جهل به مقام پروردگار است، آن هم مثل صفت قدرت كه از صفات ذات است

 :و ثانيا: اگر بعد از زنده شدن، علم به قدرت خدا پيدا كرده باشد بايد گفته باشد

 .يعني حاال فهميدم، و يا تعبيري نظير اين كرده باشد "علمت "



شود كه علم پيدا شود به اينكه خدا به هر صرف علم به اينكه خدا قادر بر زنده كردن مردگان است باعث آن نمي و ثالثا:
تر است، چيزي قادر است، بله، ممكن است اشخاص ساده لوح كه زنده كردن مردگان در نظرشان از تمامي مقدورات مهم

و عظمت امر، همه چيز را از ياد ببرند، و حدس بزنند كه پس او به اي را زنده كرد از شدت تعجب وقتي ببينند كه خدا مرده
 هر چيزي 
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تواند انجام دهد، و ليكن چنين اعتقادي حدسي، زائيده مرعوبيت از قادر است، هر كاري كه بخواهد و يا از او بخواهند مي
 (صد نيست، زيرا وقتي )اين عمل را مكرر ببينند و در نتيجه عظمت صاحب قدرت است، و چنين اعتقادي دائمي و صد در

رود، و اگر چنين چيزي صحيح بود بايد هيچ فردي كه زنده شدن عظمت آن شخص از بين برود، آن اعتقاد هم از بين مي
 .مرده را نديده، چنين اعتقادي نداشته باشد

اي را خداي تعالي و بر قرآن كه چنين اعتقاد و چنين نتيجهو به هر حال چنين فكري قابل اعتماد نيست، و حاشا بر كالم 
بينيم خداي تعالي بعد از ذكر قصه، اعتقاد آن شخص را ستوده، و اي قابل ستايش بداند، و آن را مدح كند، با اينكه مينتيجه

، عالوه بر اينكه اصال چنين اعتقادي خطا است، و اليق به "ءٍ قَدِيرٌفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "فرموده:
 .ساحت مقدس انبياء َ نيست

 163[ ..... ص : "ارني كيف تحيي الموتي "مراد ابراهيم )ع( از سؤال از چگونگي زنده كردن مردگان]

 ."وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي "

ا كه يعني به ياد بياور موقعي ر "و اذكر اذ قال "اين آيه عطف بر مقدر است، و تقدير كالم چنين است:در سابق گفتيم كه 
 .باشداست كه در تقدير مي "اذكر "ابراهيم گفت ... و عامل در ظرف همان

ل ا و لم قا "الم چنين باشد:باشد، و ترتيب ك "قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ "اند كه عامل ظرف )اذ( جملهبعضي از مفسرين احتمال داده
 .، و ليكن اين توجيه ضعيف است"تؤمن اذ قال ابراهيم رب ارني

 .، بر چند نكته داللت دارد"أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي "و آيه:

ء َ و انكته اول اينكه: ابراهيم خليل )َ( از خداي تعالي درخواست ديدن زنده نمودن را كرد، نه بيان استداللي، زيرا انبي
مقامشان باالتر از آن است كه معتقد به قيامت باشند، در حالي كه دليلي بر آن نداشته  (مخصوصا پيغمبري چون ابراهيم )َ

و از خدا درخواست دليل كنند، چون اعتقاد به يك امر نظري و استداللي احتياج به دليل دارد، و بدون دليل، اعتقاد تقليدي و 
و فكري خواهد بود در حالي كه نه تقليد اليق به ساحت پيغمبري چون آن جناب است، و نه  يا ناشي از اختالل رواني

ادا كرد، كه مخصوص سؤال از خصوصيات وجود  "كيف "اختالل فكري، عالوه بر اينكه ابراهيم َ سؤال خود را با كلمه
سؤال از اصل ديدن  "را همراه ما ديدي؟آيا زيد  "پرسيد كهچيزي است، نه از اصل وجود آن، وقتي شما از مخاطب خود مي

سؤال از اصل ديدن نيست، بلكه از خصوصيات ديدن و يا به عبارت  "زيد را چگونه ديدي؟ "پرسيزيد است و چون مي
 ديگر ديدن خصوصيات است، پس معلوم شد كه ابراهيم 
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 .ن عملي، يعني نشان دادن، نه بيان علمي به احتجاج و استداللَ درخواست روشن شدن حقيقت كرده، اما از راه بيا

كند بر اينكه ابراهيم َ درخواست كرده بود كه خدا كيفيت احيا و زنده كردن را به او نكته دوم اينكه: آيه شريفه داللت مي
، و اين سؤال "كني؟ميچگونه مرده را زنده  "نشان دهد، نه اصل احيا را، چون درخواست خود را به اين عبارت آورد:



پذيرد؟ و اجزاي متالشي دوباره جمع تواند دو معنا داشته باشد، معناي اول اينكه چگونه اجزاي مادي مرده، حيات ميمي
گيرد؟ و خالصه اينكه چگونه قدرت خدا بعد از موت و فناي بشر به زنده كردن گشته و به صورت موجودي زنده شكل مي

 .گيرد؟آنها تعلق مي

شوند؟ كند كه زنده ميناي دوم اينكه: سؤال از كيفيت افاضه حيات بر مردگان باشد، و اينكه خدا با اجزاي آن مرده چه ميمع
و حاصل اينكه سؤال از سبب و كيفيت تاثير سبب است، و اين به عبارتي همان است كه خداي سبحان آن را ملكوت اشياء 

 :خوانده و فرموده

، امر او هر گاه چيزي را بخواهد "ءٍا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْإِنَّما أَمْرُهُ إِذ "
و او موجود شود، پس منزه است خدايي كه ملكوت هر چيزي به دست  "باش "ايجاد كند تنها به اين است كه به آن بگويد:

 «1»اوست. 

ر ابراهيم َ، سؤال از كيفيت حيات پذيري به معناي دوم بوده، نه به معناي اول، به چند دليل، دليل اول، اينكه و منظو
كني؟ پس از است يعني مردگان را چگونه زنده مي "احياء "كه مضارَ از مصدر "تاء "بضم "كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي "گفت:

ه اي است و بخاص خدا و معرف او است، خدايي كه سبب حيات هر زنده كيفيت زنده كردن پرسيده، كه خود يكي از افعال
شوند، در يعني چگونه مردگان زنده مي "تاء "به فتح "كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي "باشد، و اگر گفته بود:اي زنده ميامر او هر زنده

اول  يك مرده و برگشتنش به صورتپذيري به معناي اول يعني كيفيت جمع شدن اجزاي اين صورت سؤال از كيفيت حيات
 .و قبول حيات بوده

بود  "تاء "تحبه ف "كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي "كنم كه اگر سؤال از كيفيت حيات پذيري به معناي اول بود، بايد عبارت آنتكرار مي
 .نه به ضم آن

اشت كه اين عمل به دست ابراهيم َ دليل دوم اينكه: اگر سؤال آن جناب از كيفيت حيات پذيري اجزا بود، ديگر وجهي ند
 .اي را زنده كندانجام شود، و كافي بود خداي تعالي در پيش روي آن جناب حيوان مرده

__________________________________________________ 
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 أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ "ري به نحو اول بود جا داشت در آخر كالم بفرمايد:دليل سوم اينكه: اگر منظورش سؤال از كيفيت حيات پذي
، چون روش قرآن كريم اين است كه در آخر هر آيه از "وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "، نه اينكه بفرمايد:"ءٍ قَدِيرٌعَلي كُلِّ شَيْ

تناسب با مطلب همان آيه باشد، و مناسب با زنده كردن مردگان، اسماء و صفات خداي تعالي، آن صفتي را ذكر كند كه م
صفت قدرت است نه صفت عزت و حكمت، چون عزت و حكمت )كه اولي عبارت است از دارا بودن ذات خدا هر آنچه را كه 

او تناسب دارد كاري او( با دادن و افاضه حيات از ناحيه ديگران ندارند، و مستحق آن هستند، و دومي عبارت است از محكم
 .(نه با قابليت ماده براي گرفتن حيات و افاضه او )دقت فرمائيد

از خداي تعالي  "رَبِّ أَرِنِي "اند: ابراهيم َ در جملهاز آنچه گذشت فساد گفتار بعضي از مفسرين روشن شد، كه گفته
 .يفه آمده بر بيش از اين داللت ندارددرخواست علم به كيفيت احيا را كرده، نه ديدن آن را، و پاسخي هم كه در آيه شر

 163گفته برخي از مفسرين مبني بر اينكه ابراهيم )ع( درخواست علم به كيفيت احيا را نموده نه ديدن آن را[ ..... ص : ]



و اينك خالصه گفتار آن مفسر: در اين آيه چيزي كه داللت كند بر اينكه خدا دستور زنده كردن به ابراهيم َ داده باشد 
نيامده، و همچنين آيه داللت ندارد بر اينكه ابراهيم َ اين كار را انجام داده و آن چهار مرغ را چنين و چنان كرده باشد، 

شود، بلكه ممكن است يك خبري را به صورت امر و دستور بيان كنند، چون هر فرمان و امري به منظور امتثال صادر نمي
كنند؟ و شما در پاسخ بگويي فالن چيز و فالن چيز را ويس را چگونه درست ميمثل اينكه كسي از شما بپرسد جوهر خودن

دهي  خواهي خبربگير و آنها را چنين و چنان كن تا جوهر درست شود و منظور شما در حقيقت امر و دستور نيست، بلكه مي
 .كنندكه مركب را اينگونه درست مي

از خبرها كه به صورت امر آمده است و در حقيقت، كالم در اين آيه مثلي مفسر نامبرده آن گاه گفته است: در قرآن چه بسا 
است براي زنده كردن مرده و معنايش اين است كه چهار رقم مرغ بگير، و نزد خود نگه دار، بطوري كه هم تو با آنها انس 

دتر مرغان از ساير حيوانات زوبگيري و هم آنها با تو مانوس شوند، بطوري كه هر وقت صداشان بزني پيش تو بيايند، چون 
سرعت  بيني كه بهگيرند، آن گاه هر يك از آنها را بر سر يك كوهي بگذار، و سپس آنها را يكي يكي صدا كن، ميانس مي

ها و دوري مسافت مانع آمدنشان شود، پروردگار تو نيز چنين است، وقتي بخواهد آيند، بدون اينكه جدايي كوهنزدت مي
شوند، بدون اينكه تفرق ، و زنده مي"زنده شويد "فرمايد:زند، و ميآنها را صدا مي "تكوين "ده كند، با كلمهمردگاني را زن

 اجزاي بدن آنها مانع شود، همانطور كه در آغاز خلقت بهمين نحو موجودات را آفريد، و به آسمانها و زمين فرمان
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با  "أَتَيْنا طائِعِينَ "بايد بيائيد چه بخواهيد و چه نخواهيد، و موجودات در پاسخ عرضه داشتند: "أَوْ كَرْهاًائْتِيا طَوْعاً  ":داد
 «1»رغبت آمديم. 

 :گويدآن گاه پنج دليل بر گفتار خود آورده و مي

يل كن يعني ميل آنها آنها را متما :چون معناي اين كلمه چنين است "فصرهن "فرمايد:دليل اول: در خود آيه است كه مي
را به سوي خود ايجاد كن و اين همان ايجاد انس است، شاهد ما بر اينكه معناي آن چنين است، متعدي شدن و مفعول 

وقتي با اين حرف متعدي شود معناي متمايل كردن از آن  "يصير -صار "است، چون فعل "الي "گرفتن كلمه به حرف
اند: به معناي تقطيع و تكه تكه كردن است، و در آيه معنايش اين است كه مرغان را شود و اينكه مفسرين گفتهفهميده مي

 "اند: كلمهسازگار نيست، و اما اينكه بعضي گفته "الي "بعد از سر بريدن قطعه قطعه كن، با متعدي شدن به وسيله حرف
چهار مرغ براي خود اختيار كن و  و معنايش اين است كه "فصرهن "است، نه به جمله "خذ "به جمله« 9»متعلق  "اليك

 .آنها را قطعه قطعه كن، معنايي است خالف ظاهر كالم

يك  "ياتينك "و "ادعهن "و "منهن "و "صرهن "آيد هر چهار ضمير در اين كلمات يعنيدليل دوم: از ظاهر آيه بر مي
گردد، ولي بنا به گفتار ديگران، الزم ر ميب "طير "است، و بنا به گفته ما هر چهار ضمير به "طيور "مرجع دارند و آن كلمه

آنها بر گردد تا معنا  "اجزاي "و سومي و چهارمي به "طيور "آيد اين وحدت مرجع، از بين برود، يعني دو ضمير اول بهمي
زن، چنين شود: آنها را قطعه قطعه كن، و از مجموَ آنها بر سر هر كوهي مقداري را بگذار، آن گاه آنها را تك تك صدا ب

آيد. و ليكن اين خالف ظاهر آيه است، كه بين ضميرها تفرقه مثال اجزاء خروس را صدا بزن، پس آن خروس نزدت مي
 .بيندازيم

 .اند كه بدين قرارنداند ادله ديگري نيز اضافه كردهبعضي از مفسريني كه نظريه فوق را پذيرفته

اي را جمع شد كه خدا نشان بدهد كه چگونه اجزاي به باد رفته مردهدليل سوم: نشان دادن كيفيت خلقت، اگر به اين معنا با
گرداند چنين منظوري با قطعه قطعه كردن چهار مرغ، و درهم آميختن آنها با يكديگر و كند، و به صورت اولش بر ميمي



ود كه شخصي ششود، چون در چنين فرضي چگونه تصور ميقرار دادن هر جزئي از مجموَ را بر سر كوهي حاصل نمي
 حركت ذره

__________________________________________________ 
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 .شوداي به كلمه يا جمله ديگر اين است كه معناي كلمه دوم و يا جمله، بوسيله كلمه اول تكميل ميمتعلق بودن كلمه(2)
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شوند. و اگر به اين معنا هاي آنها را مشاهده كند كه دارند به يكديگر وصل ميدگرگونگي هاي بدن خروس )را مثال( وذره
باشد كه خدا شخص را بر كنه كلمه تكويني خود كه همان اراده الهيه اوست و گوينده آن كلمه و حقيقت آن هم همان 

اجماَ همه مسلمانان از دو جهت امري  باشد، آگاهي و احاطه بدهد. چنين چيزي به حكم ظاهر قرآن وهستي موجودات مي
هيم نشان پذيرد، تا ابراتواند به كنه هستي موجودات احاطه يابد، و نه صفات خدا كيفيت ميغير ممكن است، زيرا نه بشر مي

 .دادن آن را درخواست كند

 "ين بعديت با معنايي كه ما برايداللت بر بعديت دارد، و ا "سپس -ثم "به خاطر كلمه "ثُمَّ اجْعَلْ ... "دليل چهارم: جمله

با آن معنا سازگار  "صرهن "تر است، و همچنين خود كلمهكرديم، و آن را به معناي مانوس شدن گرفتيم مناسب "صرهن
 .است، نه با سر بريدن و گوشت و استخوان آنها را كوبيدن

 "ا اسمتر آن بود كه آيه شريفه باند، مناسبهدليل پنجم: اگر منظور خداوند متعال، آن معنايي باشد كه ساير مفسرين گفت
به معناي قادري است كه دسترسي به او ممكن  "عزيز "براي اينكه "حكيم "و "عزيز "ختم شود، نه با دو اسم "قدير

 .اي از مفسريننباشد، اين بود نظريه عده

 161بي اعتباري آن نظريه و پاسخ به دالئل پنجگانه آن[ ..... ص : ]

راهيم فهمد، زيرا سؤال و درخواست اباعتباري اين نظريه را ميعزيز اگر در بيان قبلي ما مقدار بيشتري دقت كند بيخواننده 
 ، و دستور خداي تعالي به اينكه اين"كنيچگونه مردگان را زنده مي -كيف تحيي الموتي "و جمله "نشانم بده -أرني "َ

انش گذشت( هيچ يك از اينها با معنايي كه اينها براي آيه ذكر كردند عمل به دست خود ابراهيم َ انجام گيرد )كه بي
ظهور در جزء تك تك هر  "سپس بر سر هر كوهي جزئي از آنها را بگذار "در جمله "جزء "سازد، عالوه بر اينكه كلمهنمي

 .مرغي دارد، نه در اينكه يك مرغ را سر آن كوه، و يكي ديگر را سر كوهي ديگر بگذار

 .اند هيچ يك درست نيستنج دليلي كه بر گفتار خود آوردهو اما پ

متعدي شده و مفعول  "الي "همان قطعه قطعه كردن است، و اگر با حرف "صرهن "اما جواب از دليل اول: معناي كلمه
قطع  "بگيرد دليل بر آن نيست كه به معناي متمايل كردن باشد، بلكه براي اين است كه كلمه نامبرده عالوه بر معناي

 "رفث "كلمه "الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ "نيز هست، هم چنان كه در جمله "به طرف خود كشيدن "متضمن معناي "كردن
سوره بقره( مراجعه فرمائيد. ترجمه  133متعدي شده است به تفسير آيه ) "الي "هم بوده و با حرف "افضاء "متضمن معناي
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گردانيم، و اگر بپرسي چطور ضمير م: اين است كه ما نيز تمامي ضميرهاي چهارگانه را به طيور بر ميو اما جواب دليل دو
گرداني؟ با اينكه از طيور تنها اجزايش مانده و صورتش به كلي از بين رفته، ما نيز عين سومي و چهارمي را به طيور بر مي

وي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا ثُمَّ اسْتَ "كنيم، كه در آيه:اين سؤال را از شما مي



 .«1» "طائِعِينَ

گردانيد، در حالي كه آن روز از آسمان تنها ماده دودي شكلش وجود داشت را به آسمان بر مي "ها "و "هي "چگونه ضمير
را « 9» "إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "در آيه: "له "بود و چگونه ضميرو صورت آسماني به خود نگرفته 

يعني ايجاد موجودات، چيزي موجود نبوده، تا ضمير به آن بر  "كن "گردانيد؟ در حالي كه قبل از كلمهبر مي "ءشي "به
 .گردد

ي هاي تكويناي لفظي است كه بايد مخاطب قبال وجود داشته باشد، و اما در خطابهو حقيقت اين است كه تنها در خطاب
هاي تكويني همان ايجاد است، و معلوم قضيه درست بر عكس است، يعني وجود مخاطب فرَ خطاب است، چون خطاب

أَنْ نَقُولَ  "كه در آيهاست، هم چنان  "ايجاد "، فرَ بر"وجود "آيد، چوناست كه تا خطاب صادر نشود، مخاطبي پديد نمي
 .كه همان ايجاد است "كن "است كه متفرَ شده بر كلمه "ءشي "اشاره به وجود "فيكون "كلمه« 0» "لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

گوئيم سؤال از كيفيت فعل خداي سبحان و و اما جواب دليل سوم: اين است كه ما طرف ديگر و شق دوم را قائليم، و مي
 تواند به كنه اراده الهي پي ببرد، چون اراده از صفاتپذيري ماده و اينكه گفتند: بشر نميز كيفيت حياتاحياي او است، نه ا

گوئيم: اراده از صفات فعل است نه از صفات اوست )هم به دليل ظاهر قرآن و هم به اتفاق همه مسلمانان(، در پاسخ مي
د ذات رسشود. و آن كه دست بشر بدان نميز فعل خدا انتزاَ ميذات، صفتي است مانند خالقيت و رازقيت و امثال آن كه ا

 :متعاليه خداست، هم چنان كه خودش در كالم مجيدش فرمود

 .«3» "وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً "

كه با وجود هر چيزي متحد است، و  "ايجاد "شود، و آن فعل عبارت است ازپس اراده صفتي است كه از فعل خدا انتزاَ مي
 ان تقول له "در آيه "كن "عبارت است از كلمه

__________________________________________________ 
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فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ  "در دنباله اين آيه فرموده: اين كلمه عبارت است از ملكوت هر چيز: ، و خداي سبحان"كن فيكون
 .«1» "ءٍمَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ

وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ  "از سوي ديگر صريحا فرموده: ملكوت خود را به ابراهيم نشان داديم،
 .و يكي از ملكوت آسمانها و زمين، همين زنده كردن مرغان نامبرده در آيه است« 9» "كُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَلِيَ

راهيم از اند كه خواستن ابحال ببينيم منشا اين شبهه و نظائر آن چيست؟ منشا آن اين است كه اين دانشمندان گمان كرده
، و نيز جريان يافتن باد به امر "برخيز به اذن خدا "آنها به اينكه طيور و گفتن عيسي َ به مردگان هنگام زنده كردن

سليمان و ساير معجزات كه در كتاب و سنت از آنها نامبرده شده، اثري است كه خداي تعالي در الفاظ اين پيامبران قرار داده، 
 نآنا «3»يعني اثر و خاصيت خود الفاظ آنهاست و يا اثري است كه خدا در ادراك تخيلي 

__________________________________________________ 
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اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم )براي اينكه چنين و چنان شود( و نيز براي اينكه او از (2)
 "34سوره انعام آيه  "صاحبان يقين گردد.

 .مرتبه تعقل -0مرتبه خيال،  -9مرتبه حس  -1اند، ه قائل شدهبراي ادراكات انسان از خارج سه مرتب(3)

مرتبه حس: عبارت است از آن صوري از اشياء كه در حال مواجهه و يا مقابله و ارتباط مستقيم ذهن با خارج با به كار افتادن 
ا كه اي رز نموده و منظرهشود، مثال هنگامي كه انسان چشمها را بايكي از حواس پنجگانه )يا بيشتر( در ذهن منعكس مي

شود و آن تصوير همان حالت خاصي است كند، تصويري از آن منظره در ذهنش پيدا ميدر برابرش موجود است تماشا مي
كند و ناميم، يا آنكه در حالي كه كسي صحبت ميكند و آن را ديدن ميكه انسان حضورا و وجدانا در خود مشاهده مي

 ... ناميم ونمايد كه آن را شنيدن ميحالت ديگري را در خود مشاهده ميرسد صداي وي به گوشش مي

گذارد و يا به تعبير قدماء پس از پيدايش مرتبه خيال: پس از آنكه ادراك حسي از بين رفت اثري از خود در ذهن باقي مي
شود و پس از آنكه پيدا ميناميم، مي "حافظه "يا "خيال "صورت حسي در حاسه، صورت ديگري در قوه ديگري كه آن را

نمايد و به اصطالح ماند و هر وقت انسان بخواهد، آن صورت را احضار ميصورت حسي محو شد، آن صورت خيالي باقي مي
 ... كندء خارجي را تصور ميبه اين وسيله آن شي

ن انسان پس اق نيست، ليكن ذهمرتبه تعقل: ادراك خيالي چنان كه دانستيم جزئي است يعني بر بيش از يك فرد قابل انطب
از ادراك چند صورت جزئي، قادر است يك كلي بسازد كه قابل انطباق بر افراد كثيره باشد، به اين ترتيب كه پس از آنكه 

راد شود ... كه بر افاي از صفات مشتركه نائل ميچند فرد را ادراك نمود، عالوه بر صفات اختصاصي هر يك از افراد به پاره
وم، اصول فلسفه و روش رئاليسم مقاله س "نامند.دي قابل انطباق باشد، اين نحوه از تصور را تعقل يا تصور كلي مينامحدو

 "علم و ادراك
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ين ا كند، نظير ارتباط و نسبتي كه ميان الفاظ عادي ما با معاني آن دارد، ونهاده، و الفاظشان بر آن ادراك تخيلي داللت مي
نكته بر آنان پوشيده مانده كه اين تاثير، نه مربوط به الفاظ انبياء است، نه به اراده آنان كه الفاظ حاكي از آن است، بلكه 

 كاره ومربوط به اتصال باطني آن حضرات به قوه قاهره و شكست ناپذير خدا و قدرت مطلقه و غير متناهي او است، همه
 .ط استفاعل حقيقي معجزات، اين ارتبا

شود همانطور كه با معناي استفاده مي "ثم "و اما جواب از دليل چهارمشان اين است كه: معناي تراخي و تدريج كه از كلمه
تربيت مرغان و مانوس كردن آنها تناسب دارد، با معناي ذبح كردن و كوبيدن و جدا كردن اعضاي آنها از يكديگر و گذاشتن 

 .شده را بر سر يك كوه نيز تناسب دارد، و مطلب بسيار روشن استهر قسمتي از آن اجزاي كوبيده 

گردد، براي اينكه حاصل اشكالشان اين بوده و اما جواب از دليل پنجمشان اين است كه: عين اين اشكال به خودشان بر مي
گوئيم در حسي. به ايشان ميكه خدا كيفيت زنده كردن را با بيان علمي براي ابراهيم َ بيان كرده نه با ارائه و نشان دادن 

، در حالي كه در سابق توجه فرموديد كه گفتيم "حكمت "و "عزت "ختم شود نه "قدرت "اين صورت آيه بايد با صفت
شود: تر همين است كه با صفت عزت و حكمت ختم شود نه با صفت قدرت، از همان بيان، اين معنا نيز روشن ميمناسب

اند: مراد از درخواستي كه در آيه آمده، درخواست ديدن حيات پذيري اجزاي مرده است، فتهاينكه بعضي ديگر از مفسرين گ
 .صحيح نيست

العياذ باللَّه( از يك امر ديني نبوده، بلكه سؤال اين بوده كه از كيفيت )خالصه بيان اين مفسر اين است كه: سؤال ابراهيم َ 
 .كند، شرط ايمان نيستمرده را چگونه زنده ميزنده نمودن سر در آورد، و علم و آگاهي به اينكه 



آورده و  "كيف "پس ابراهيم َ از خدا علمي را كه ايمان مشروط بر آن است طلب نكرده، به دليل اينكه سؤال خود را با لفظ
اس، كيف يحكم زيد في الن "شود، نظير اينكه كسي بپرسددانيم كه اين كلمه در مورد سؤال از حال استعمال ميهمه مي

ن كند، شك ندارد بلكه در كيفيت آكه پرسش كننده در اينكه زيد قضاوت مي "كند؟زيد در ميان مردم چگونه قضاوت مي
، آيا زيد در بين مردم قضاوت "أ يحكم زيد في الناس "پرسيد:داشت ميشك دارد، و گرنه اگر در اصل قضاوت شك مي

 ."كند؟مي

 "كيف "براي اين بوده كه هر چند ظاهر كلمه "اي؟مگر ايمان نياورده "از او پرسيد: و اگر خداي تعالي در پاسخ ابراهيم َ
شود، مثال وقتي كسي ادعا سؤال از چگونگي احياء است، ليكن از آنجايي كه گاهي اين كلمه در تعجيز هم استعمال مي

 كند كه منمي
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داري؟ و منظورت اين است كه به او بفهماني تو گويي بردار ببينم چگونه بر ميه او ميتوانم وزنه سي مني را بردارم، بمي
گويد كند، و به پروردگارش نميدانست ابراهيم َ چنين توهمي نميتواني برداري. و نيز از آنجايي كه خداي تعالي مينمي

ور كند، و ايمان خالص او در نظر مردم مشوب نشود، كني، خواست اين احتمال را از كالم او دزنده كن ببينم چگونه زنده مي
مان مگر تو اي "شنود بدون شك پي به خلوص ايمانش ببرد، لذا پرسيد:و سخنش طوري باشد كه هر كسي كه آن را مي

ود خواهم ايمان خچرا، ايمان دارم، ليكن مي "او هم در پاسخ عرضه داشت: "توانم مرده زنده كنم؟نداري، به اينكه من مي
 ."را بيشتر كنم

شود از آرامش قلب به وسيله مشاهده و اينكه قلب در كيفيت احيا، هزار جا ، بنا بر اين معنا عبارت مي"طمانينة "و كلمه
نرود، و احتماالت گوناگون ندهد، البته نداشتن اين آرامش قبل از مشاهده، منافاتي با ايمان ندارد، چون ممكن است آن 

داشته باشد، و مشاهده زنده شدن  "زنده كردن و احيا "ترين درجه ايمان را به قدرت خدا برحيا، عاليجناب قبل از ديدن ا
اي بر ايمانش نيفزايد، بلكه فايده ديگري داشته باشد كه داشتن آن، شرط ايمان نيست. آن گاه مفسر نامبرده بعد مرغان ذره

لت ابراهيم َ چون وقتي آن جناب درخواستي از خداوند متعال كرد از سخناني طوالني گفته: آيه شريفه داللت دارد بر فضي
 .ترين وجه درخواستش را اجابت كرد، با اينكه همين اجابت را در باره عزير بعد از صد سال عملي ساختفورا و به آسان

د، براي برن آيه پي ميخواننده محترم با دقت در خود آيه و در آنچه كه ما بيان كرديم به بطالن اين چنين تفسيري از اي
كند؟ نه از اينكه اجزاي مرده چگونه اينكه سؤال ابراهيم َ از كيفيت زنده كردن مردگان است، كه خدا چطور آنان را زنده مي

 "رسيد:كني؟ و نپ)بضم تاء( يعني چطور زنده مي "كَيْفَ تُحْيِ؟ "شود، چون او پرسيد:پذيرد و زنده ميبراي بار دوم حيات مي
 .شوند؟؟ )به فتح تاء( يعني چطور زنده مي"تحيي كيف

عالوه بر اينكه زنده كردن مردگان به دست خود ابراهيم )َ(، خود دليل بر گفته ما است و اگر سؤال از چگونگي زنده شدن 
ز آن كه ا "يرعز "اي را زنده كند )همانطور كه در آيه قبلي در قصهمردگان بود، كافي بود خداوند پيش روي ابراهيم َ مرده

 :خرابه گذشت، فرمود

يم، و آورشوند، به استخوانها نگاه كن ببين چگونه آنها را به حركت در ميخواهي ببيني مردگان چگونه زنده مياگر مي
 .پوشانيم( و ديگر احتياج نداشت زنده كردن مردگان را به دست خود آن جناب اجرا كندسپس گوشت بر آنها مي

 است كه در چند صفحه قبل به آن اشاره كرديم و گفتيم: ايناي اين همان نكته
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اند، و مفسرين نفوس انبيا را در اخذ معارف الهي و مصدريتشان نسبت به امور خارق العاده به نفوس عادي خود قياس كرده



يم و بدون دخالت آن جناب هيچ فرقي به حال آن اش اين شده كه مثال بگويند زنده كردن مردگان به دست خود ابراهنتيجه
، ولي كندكند و آشنا با آن است خطور نميجناب ندارد، با اينكه اين حرف به خاطر و ذهن هيچ كسي كه از حقايق بحث مي

روند يماند، و هر چه بيشتر در بحث فرو اين مفسرين به آن جهت كه اعتنايي به حقايق ندارند، در چنين اشتباهي واقع شده
اند به برطرف شدن اشكاالت و احتماالتي كه ممكن است در مساله را معنا كرده "طمانينه "شوند. مثالاز حق دورتر مي

تكون در دل خطور كند با اينكه اين احتماالت بيهوده، تردد و عدم انسجام فكري است كه ساحت پيامبري چون ابراهيم َ 
را ابراهيم َ كند، زيبه اين معنا تطبيق نمي "طمانينه "بي كه در آيه شريفه نقل شده بامنزه از آن است، عالوه بر اينكه جوا

را مطلق آورد، و اين مطلق اگر نگوئيم منصرف به  "مردگان "و كلمه "كني؟چگونه مردگان را زنده مي ":پرسيده بود
خداي تعالي زنده كردن انسان مرده را به  شود، وخصوص مردگان از انسانها است، حد اقل انسان و غير انسان را شامل مي

 .او نشان نداد، بلكه زنده كردن چهار مرغ مرده را نشان داد

كه  گويد: هر دو قصه)صاحب داستان در آيه قبلي( پرداخته و مي "عزير "مفسر نامبرده آن گاه به برتري دادن ابراهيم َ بر
ل از كيفيت است، به آن معنايي كه خودش براي كيفيت كرده، و در اين دو آيه آمده يك نوَ است، يعني در هر دو، سؤا

تر است كه پاسخ او فورا داده شد، ولي پاسخ عزير گفته است: چيزي كه هست ابراهيم َ از اين نظر نزد خداي تعالي گرامي
، است، با اينكه هر دو آيهشود كه اين مفسر اصال معناي دو آيه را نفهميده بعد از صد سال داده شد. و از اين حرف معلوم مي

اصال اجنبي و بيگانه از مساله كيفيت به آن معنايي هستند كه وي ذكر  -عالوه بر معاني برجسته و دقيقي كه در بر دارند
 .شودكرده، و اگر يك بار ديگر گفتار او را از نظر بگذرانيد اشتباهاتش روشن مي

 "و "عزت "شد، نه با صفتختم مي "قدرت "بايد آيه شريفه با صفتعالوه بر اينكه اگر سؤال آن جناب از كيفيت بود، 
وَ مِنْ  "هم چنان كه آيه زير كه در مقام بيان كيفيت زنده كردن است با صفت قدرت مطلقه خداي تعالي ختم شده "حكمت

 " قَدِيرٌءٍوَ رَبَتْ، إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتي، إِنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْآياتِهِ أَنَّكَ تَرَي الْأَرْضَ خاشِعَةً، فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ، 
 :فرمايدو نظير آن آيه، آيه زير است، كه مي« 1»

__________________________________________________ 

ه كنيم بآب راي از آسمان بر آن نازل مي بيني زمين مرده و افتاده است، همين كهيكي از آيات او همين است كه مي(1)
 "02سوره فصلت  "شود، چون او بر هر چيز توانا است.آيد و متورم ميجنب و جوش در مي
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ءٍ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتي، بَلي إِنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْأَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ  "
 .«1» "قَدِيرٌ

 173[ ..... ص : "قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قالَ بَلي ... "سؤال خداوند از ابراهيم )ع( و جواب ابراهيم:]

 ."قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قالَ بَلي وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي "

دهد، و كارش رد نفي است، و به همين جهت در جمله منفي معناي اثبات را همان بله فارسي را معنا مي "بلي "كلمه
يعني آري آمده بود سر از  "نعم "كلمه "بلي "و در اينجا اگر به جاي« 9» "أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي "دهد، مانند اين آيه:مي

به معناي سكون و آرامش نفس بعد از ناراحتي و اضطراب است، و اين  "اطمينان "و "انينةطم "آورد. و كلمهكفر در مي
يعني  "ارض مطمئنة "گويند:يعني زمين مطمئن شد، يا مي "اطمأنت االرض "گويند:استعمال ريشه از اينجا گرفته كه مي

شود، و نيز سنگ آب در آنجا جمع مي زميني مطمئن )و منظورشان زميني است كه در آن گودي هست، و در هنگام باران



 .(گرددكوه هم به طرف آن سرازير مي

با اينكه معناي هر دو يكي است، ولي  "ا لم تؤمن "و نپرسيد: "أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ "خداي تعالي در اينجا اينطور سؤال كرد كه:
به مورد است، ليكن جا ندارد طوري عنوان  در تعبير اولي اشاره به اين جهت نيز هست كه سؤال و درخواست، سؤالي بجا و

كرد بر اينكه گوينده، ، داللت مي"ا لم تؤمن "شود كه با عدم ايمان به احيا و زنده كردن مقارن باشد. و اگر فرموده بود:
رفت، گيعني خداي تعالي سؤال او را ناشي از عدم ايمان، تلقي كرده، آن وقت جمله نامبرده جنبه عتاب و مالمت به خود مي

 .كه اي ابراهيم چنين سؤالي از تو زشت است

دهد؟ علتش اين است كه واو در اينجا براي جمع كردن بين در آيه چگونه چنين اثري را از خود نشان مي "واو "حال ببينيم
او در پاسخ همراه است يا نه؟ و  "سؤال "با "ايمانيبي "دهد آيادو معني است، و استفهام خداي تعالي را چنين معنا مي

شد، آن وقت عتاب و نبود معناي استفهام، سؤال از علت درخواست مي "واو "ايمان نيستم، و اگر اينعرضه داشت: نه بي
 .دادمالمت را نتيجه مي

 "مطلق آمده، و به چيزي اضافه نشده و نفرموده: به چه چيز ايمان داري؟ بلكه بطور مطلق پرسيده: "ايمان "و در اين كالم
شود، هر جمع نمي "بعث "و "احياء "و اين داللت دارد بر اينكه ايمان به خداي سبحان با شك در امر "ايمان نداري؟مگر 

 چند كه در مورد آيه، خصوص

__________________________________________________ 

تواند مردگان را زنده خسته نشد، مي آيا نديدند كه خدا همان كسي است كه آسمانها و زمين را آفريد و از خلقت آنها(1)
 "00سوره احقاف آيه  "تواند، او بر هر چيزي قادر است.كند؟ بله مي

 "131سوره اعراف آيه  "آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند بلي.(2)
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 «1»شود. تقييد مطلق نمياحياء است، و سخني از بعث نرفته، لكن خصوصيت مورد، باعث تخصيص عام و يا 

__________________________________________________ 

بينيم كه يك قانون را به صورت كلي و عام ذكر عام و خاص، مطلق و مقيد ما در قوانين مدني و جزائي بشري مي(1)
 .شودكنند كه شامل همه افراد موضوَ قانون ميمي

 .كنند كه بر خالف آن قانون كلي و عام استافراد همان موضوَ، حكمي ذكر مي بعد در جاي ديگر در باره گروهي از

در اينجا چه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقي كنيم و يا چون يكي از اين دو ماده قانون نسبت 
اي آن عام تلقي كنيم و اينها را متعارض به ديگري عام است و ديگري خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء بر

 .ندانيم

ق يعني زنان مطلقه الزم است بعد از طال "وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ "مثال در قرآن مجيد وارد شده است كه
 .تيار كردن شوهر آزاد هستندتا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند )عده نگه دارند( و پس از آن در اخ

اكنون فرض كنيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زني به عقد مردي در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشويي ميان 
 .آنها برقرار شود، زن مطلقه شود، الزم نيست زن عده نگه دارد

... يا خير اين حديث در حقيقت مفسر آن آيه است و به در اين جا چه بايد بكنيم؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقي كنيم؟ 
 .منزله استثنايي است در بعضي از مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست؟

نند و كالبته نظر دوم صحيح است، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتداء يك قانون را به صورت كلي ذكر مي



گوئيم عام كنيم: و ميد ... در اينگونه موارد خاص را به منزله استثناء براي عام تلقي مينماينسپس موارد استثناء را بيان مي
 .عام است "مخصص "دهيم، و خاصمي "تخصيص "را بوسيله خاص

مطلق و مقيد هم چيزي است شبيه عام و خاص، چيزي كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد 
 .احوال و صفات

نهايت است و بعضي از انواَ و يا افراد آن م و خاص در مورد اموري است كلي كه داراي افراد موجود و متعدد و احيانا بيعا
 .اندعام به وسيله دليل خاص از آن عموم خارج شده

 .ولي مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتي كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آن را ايجاد نمايد

 .اگر آن طبيعت متعلق تكليف، قيد خاص نداشته باشد، مطلق است و اگر قيد خاص براي آن در نظر بگيريم مقيد است

به پيغمبر اكرم ص امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست )صل عليهم(، اين  .......مثال 
 .آهسته، در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافي است، مطلق است دستور از آن نظر كه مثال با صداي بلند باشد يا

اگر دليل ديگري از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكي از قيود باال را ذكر كرده باشد ما به اطالق  .....اكنون 
 اگر دليل معتبر ديگري پيداكنيم، يعني آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انجام دهيم، ولي عمل مي "وصل عليهم "جمله

شد و گفت كه مثال اين عمل، بايد با صداي بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد، در اين جا مطلق را حمل بر 
ل از كتاب نق "دهيم، نام اين عمل تقييد است.كنيم يعني آن دليل ديگر را مقيد )به كسر ياء( اين جمله قرار ميمقيد مي
 "با علوم اسالمي از شهيد مطهري قسمت اصول فقهآشنايي 
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 173وجود خطورات نفساني موهوم و منافي عقائد يقيني منافاتي با ايمان و تصديق ندارد[ ..... ص : ]

اين  چه چيز آرامش يابد، و ، كه حكايت كالم ابراهيم َ است مطلق آمده، و نگفته قلبم از"لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي "و همچنين جمله
اطالق داللت دارد بر اينكه مطلوب آن جناب از اين درخواست به دست آوردن مطلق اطمينان و ريشه كن كردن منشا همه 

در ادراكات جزئي و احكام اين ادراكات جزئي تنها بر حس « 1»هاي قلبي از قلب است، چون حس واهمه خطورها و وسوسه
يرد( گيشتر احكام و تصديقاتي كه در باره مدركات خود دارد )مدركاتي كه از طريق حواس ظاهري ميظاهري تكيه دارد، و ب

كند بدون اينكه آن را به عقل ارجاَ دهد، احكام و تصديقاتي يك جانبه و وارسي نشده است، واهمه، احكام خود را صادر مي
د، هاي عقل داشته باشكه نفس آدمي ايمان و يقين به گفتهزند، هر چند هاي عقل سرباز ميو اصال از پذيرفتن راهنمايي

 .نظير احكام كلي عقلي در مورد مسائل ما وراء الطبيعة، و غايب از حس، كه هر چند از نظر عقل، حق و مستدل باشد

احكام عقلي زند، و در دل آدمي احكامي ضد و هر چند عقل مقدمات آن را مسلم و منتج بداند، واهمه، از قبولش سر باز مي
انگيزد، و آن احوال كند، و آن گاه احوالي از نفس را كه مناسب با حكم خود و مخالف حكم عقل باشد، برميصادر مي

نشيند، هر چند كه عقل نسبت به حكم كنند و باآلخره حكم واهمه به كرسي ميبرانگيخته شده، حكم واهمه را تاييد مي
را كه واهمه در نظرش غولي كرده، كمترين ضرري ندارد، و صرفا دردسري است كه  خودش يقين داشته باشد، و بداند آنچه

ايجاد كرده، مثل اينكه شما در منزلي تاريك كه جسدي مرده هم آنجا هست خوابيده باشيد، از نظر عقل، شما يقين داريد 
ن تواند داشته باشد، ليكي نميكه مرده جسمي است جامد، و مانند سنگ فاقد شعور و اراده، جسمي است كه كمترين ضرر

 قوه

__________________________________________________ 



كند، مانند عداوت، ترس، اي است كه معاني غير محسوسه موجود در محسوسات جزئيه را درك ميقوه واهمه قوه(1)
 .كندميبه وسيله قوه واهمه( درك )محبت، عاطفه، مثال طفلي خردسال محبت مادر خود را 

 433، ص: 9ترجمه الميزان، ج

كند انگيزد و آن قدر وسوسه ميورزد و صفت خوف را در شما بر ميواهمه شما از پذيرفتن اين حكم عقل شما استنكاف مي
نگاه  گريزي، و احيانا به پشت سر خودبيني كه از آن خانه پا به فرار گذاشته و ميتا بر نفس شما مسلط شود، )يك وقت مي

شود، و گاهي هم شده كه شود كه از شدت ترس عقل زايل ميكني كه مبادا جسد تعقيبت كرده باشد( گاهي هم مييم
 .ميردطرف زهره ترك شده و مي

پس معلوم شد هميشه وجود خطورهاي نفساني موهوم و منافي با عقائد يقيني، منافاتي با ايمان و تصديق ندارد، تنها مايه 
كند، و اينگونه خطورها جز از راه مشاهده و حس شود و سكون و آرامش را از نفس انسان سلب مييآزار و دردسر نفس م

 .شودبرطرف نمي

 174در مشاهده و حس اثري هست كه علم آن اثر را ندارد[ ..... ص : ]

خبر داد كه قومش گمراه  اند: مشاهده، اثري دارد كه علم آن اثر را ندارد، مثال خداي سبحان در ميقات به موسيو لذا گفته
ه به گويد، غضب نكرد، وقتي غضب كرد كاند، و موسي َ با علم به اينكه خداي تعالي راست ميپرست گشتهشده و گوساله

پرستي آنان را با چشم خود بديد، آن وقت بود كه الواح را به زمين انداخت و سر برادرش را گرفت و ميان قوم آمد و گوساله
 .كشيد

خواهم ببينم اجزاي مردگان چگونه حيات را ينجا و از آنچه قبال گذشت روشن شد كه ابراهيم َ تقاضا نكرد كه ميپس از ا
كني، خواهم فعل تو را ببينم كه چگونه مردگان را زنده ميشوند، بلكه تقاضاي اين را كرد كه ميپذيرند، و دوباره زنده ميمي

باشد، چون اجزايي كه حيات را ر چند كه منفك و جدا از محسوس هم نميو اين تقاضا، تقاضاي امر محسوس نيست، ه
پذيرند مادي و محسوسند و ليكن همانطور كه گفتيم تقاضاي آن جناب تقاضاي مشاهده فعل خدا است كه امري است مي

 .نامحسوس، پس در حقيقت ابراهيم َ درخواست حق اليقين كرده است

 ."لطَّيْرِ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلي كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياًقالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ا "

است  "متمايل كردن "و يا "بريدن "است، كه به معني (يصور -بضم صاد، بنا بر يكي از دو قرائت از )صار "صرهن "كلمه
نكه است. و قرائن كالم داللت دارد بر اي "شدن "باشد كه به معناييصير( مي -ست از )صارو به كسر صاد كه قرائتي ديگر ا

كند بر اينكه متضمن معناي متعدي شده، داللت مي "الي "منظور است. و چون با حرف "قطع كردن "در اينجا معناي
، "قطعه كن و به طرف خود متمايل سازمرغان را قطعه  "شود:متمايل كردن نيز هست، در نتيجه معناي اين كلمه چنين مي

 آنها را نزد خود بياور، در حالي كه قطعه قطعه كرده  "و يا

 434، ص: 9ترجمه الميزان، ج

، و اگر ما دو احتمال داديم به خاطر اختالفي است كه دانشمندان در تقدير تضمين دارند. و به هر حال، پس اينكه "باشي
پروردگارا نشانم ده كه چگونه  "، جوابي است از درخواست ابراهيم َ كه عرضه داشت:"الطَّيْرِ ... فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ "فرمود:

و با در نظر گرفتن اينكه واجب است جواب، مطابق سؤال داده شود، بالغت كالم و حكمت  "كني؟مردگان را زنده مي
الزم است، جزئياتي كه اثري بر وجود آنها مترتب  متكلم مانع از آن است كه كالم مشتمل بر جزئياتي باشد زائد بر آنچه

نبوده و در غرض دخالتي نداشته باشد، آنهم كالمي چون قرآن كريم كه بهترين كالم و از بهترين گوينده و براي بهترين 



 نرسيد، يك داستان ساده نيست، اگر به ايشنونده و ياد گيرنده است، پس اين قصه آن طور كه در ابتداء به نظر مي
اي را )هر چه باشد، چه مرغ و چه حيواني ديگر( پيش روي ابراهيم َ ها بود، كافي بود كه خود خداي تعالي مردهسادگي

زائد بر  بينيم قيودي و خصوصياتياي باشد، در حالي كه قطعا چنين نيست و ما ميزنده كند، و زائد بر اين، كار لغو و بيهوده
 :ثال قيد شدهاصل معنا در اين كالم اخذ شده م

 171نكاتي كه در پاسخ خداوند به درخواست ابراهيم وجود دارد[ ..... ص : ]

 .اش كند مرغ باشدخواهد زندهاي كه ميآن مرده -1

 .مرغ خاصي و به عدد خاصي باشد -2

 .مرغها زنده باشند و خود ابراهيم َ آنها را بكشد -3

 .زاي بدن آنها به هم آميخته گردندبايد آنها را به هم مخلوط كند، بطوري كه اج -4

هاي ديگر بگذارد، مثال هر يك را بايد گوشتهاي درهم شده را چهار قسمت كند و هر قسمتي را در محلي دور از قسمت -5
 .بر قله كوهي بگذارد

 .عمل زنده كردن به دست خود ابراهيم انجام شود، ابراهيمي كه خودش درخواست كرده بود -6

 .ا كردن آن جناب زنده شوندبا دعا و صد -7

 .هر چهار مرغ نزدش حاضر گردند -8

اند، خواسته به ابراهيم َ بفهماين خصوصيات زائد بر اصل قصه بطور مسلم در معنايي كه مورد نظر بوده و خداي تعالي مي
 .پژوهشگري استاند، كه باعث تعجب هر ها وجوهي ذكر كردهدخالت داشته، و مفسرين براي نحوه اين دخالت

يِ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْ "و به هر حال بايد اين خصوصيات ارتباطي با سؤال داشته باشد، اگر به گفته آن جناب كه گفت
 .بينيم، دقت كنيم، دو نكته در آن مي"الْمَوْتي

 آيد آن جناب خواسته است احيا را به آن ، كه از آن بر مي"تحيي "يكي در جمله
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خواهد حيات قبول اي است كه ميجهت كه فعل خداي سبحان است مشاهده كند، نه بدان جهت كه وصف اجزاي ماده
 .كند

است، و اين خصوصيت به  "ميت "مشتمل بر آن است، چون اين كلمه، جمع "موتي "نكته دوم:، معناي جمع است كه كلمه
 .رسد كه زايد بر اصل قصه استنظر مي

 "د:فرمايكرد كه خداي تعالي عمل احيا را به دست خود آن جناب اجرا كند، لذا مياما نكته اول: گفتار ابراهيم َ اقتضا مي
، كه در اين سه "بعد بر سر هر كوهي قسمتي از آن بگذار "، و"سپس آنها را به دست خود ذبح كن "، و"چهار مرغ بگير

خداي تعالي دويدن مرغان، به  "يَأْتِينَكَ سَعْياً "مطلب به صيغه امر آمده و در آيه، "سپس آنها را بخوان "جمله، و در جمله
شود آن سببي كه سوي ابراهيم َ را كه همان زنده شدن مرغان است مرتبط و متفرَ بر دعوت او كرده، پس معلوم مي

دانيم كه هيچ زنده َ است، با اينكه ما ميكند، همان دعوت ابراهيم اي كه قرار است زنده شود( افاضه ميحيات را به )مرده
شود كه دعوت ابراهيم َ به امر خدا، به نحوي متصل به امر خدا شدن و احيايي بدون امر خداي تعالي نيست، پس معلوم مي

 زنده بوده كه گويي زنده شدن مرغان هم از ناحيه امر خدا بوده، و هم از ناحيه دعوت او، و اينجا بود كه ابراهيم َ كيفيت
و آن  -شدن مرغان يعني افاضه حيات از طرف خدا به آن مردگان را مشاهده كرد، و اگر دعوت ابراهيم َ متصل به امر خدا



نبود، گفتار او هم مثل گفتار ما  -"كن فيكون "فرمايد:است كه هر وقت خداوند بخواهد چيزي را ايجاد كند مي "كن "امر
 "نك "شد كه اگر هزار بار هم به چيزي بگوئيم:مر خدا ندارد، و خود او نيز مثل ما ميشد، كه جز با خيال، اتصالي به امي

 .شود، و خالصه كالم اينكه در عالم هستي هيچ چيزي تاثير گزاف و بيهوده نداردموجود نمي

اب ر سؤال آن جنشود كه كثرت مردگان دخالتي داست، از اين كلمه فهميده مي "موتي "كه گفتيم: در كلمه :اما نكته دوم
داشته، و اين دخالت ال بد از اين جهت است كه وقتي جسدهاي متعددي بپوسند، و اجزاي آنها متالشي شده، و صورتها 

فهمد مثال اين مشت خاك، خاك كدام مرده رود و كسي نميدگرگون گردد، حالت تميز و شناخت فرد فرد آنها از بين مي
ماند، و همه در ظلمت فنا گم شده و چون داستانهاي فراموش اجزاي آنها باقي نمياست، و همچنين ديگر ارتباطي ميان 

ماند، و نه در ذهن، و با چنين وضعي، چگونه قدرت زنده كننده به همه روند، نه در خارج خبري از آنها باقي ميشده از ياد مي
 .اقع نمانده، تا محيطي به آن احاطه يابدكند؟! در حالي كه محاطي در وآنها و يا به يكي از آنها احاطه پيدا مي

 "فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولي "و اين همان اشكالي است كه فرعون به موسي كرد، و گفت:
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عِنْدَ  عِلْمُها "يعني پس بگو ببينم سرنوشت گذشتگان چه شد؟ و موسي در پاسخش سخن از علم خدا گفت، و جواب داد:
 .«1» "بِّي، فِي كِتابٍ ال يَضِلُّ رَبِّي وَ ال يَنْسيرَ

و سخن كوتاه اينكه: خداي تعالي در پاسخ ابراهيم َ به او دستور داد تا چهار عدد مرغ بگيرد، )و شايد انتخاب مرغ از ميان 
د(، آن گاه زنده شدن آنها گيرتر صورت ميتر و در زماني كوتاههمه حيوانات براي اين بوده كه قطعه قطعه كردن آنها آسان

ها و اختالف اشخاص و اشكال آنها را ببيند و كامال بشناسد، و سپس هر چهار مرغ را را مشاهده كند، يعني نخست آن مرغ
كشته و اجزاي همه را در هم بياميزد، آن طور كه حتي يك جزء مشخص در ميان آنها يافت نشود، و سپس گوشت كوبيده 

وده و بر سر هر كوهي قسمتي از آن را بگذارد، تا بطور كلي تميز و تشخيص آنها از ميان برود، و آن شده را چهار قسمت نم
شوند، در حالي كه تمامي خصوصيات قبل از مرگ را دارا گاه يك يك را صدا بزند، و ببيند چگونه با شتاب پيش او حاضر مي

 .باشندمي

ناب متوجه روح و نفس آن حيوان شد، نه جسدش، چون جسدها تابع همه اينها تابع دعوت آن جناب بود، و دعوت آن ج
ها هستند نه به عكس، و بدنها فرَ و تابع روح هستند نه به عكس، و وقتي ابراهيم َ مثال روح خروس را صدا زد و نفس

ان نسبتي يگر( همشود، بلكه تقريبا نسبت بدن به روح )به عنايتي دزنده شد، قهرا بدن خروس نيز به تبع روحش زنده مي
اش هم هست، و اگر شاخص يا اجزاي آن به طرفي متمايل شود، سايه است كه سايه با شاخص دارد، اگر شاخص باشد سايه

 .شودگردد، و همين كه شاخص معدوم شد، سايه هم معدوم ميآن نيز به آن طرف متمايل مي

كند، و يا زندگي را دوباره به اجزاي ماده مرده آن بر خداي سبحان هم وقتي موجودي از موجودات جاندار را ايجاد مي
شود، و همان گيرد، و آن گاه به تبع آن، اجزاي مادي نيز موجود ميگرداند، اين ايجاد نخست به روح آن موجود تعلق ميمي

اي مائيم كه احاطه گردد، و چون اين روابط نزد خدا محفوظ است وروابط خاصي كه قبال بين اين اجزا بود مجددا برقرار مي
 .به آن روابط نداريم

شود، و پس تعين و تشخيص جسد به وسيله تعين روح است، و جسد بالفاصله بدون هيچ مانعي بعد از تعين روح متعين مي
ا سرعت ده( و بيعني بالفاصله )وجود پيدا كر "ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً "فرمايد:كند، آنجا كه ميبه همين مطلب اشاره مي

 .آيندپيش تو مي

__________________________________________________ 



ه آيه سوره ط "برد.كند و نه از ياد ميعلم اين مساله نزد پروردگار من در كتابي است و پروردگار من نه چيزي را گم مي(1)
41" 
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الُوا أَ إِذا وَ ق "فرمايد:شود، آنجا كه قرآن گفتار منكرين معاد را نقل كرده و ميز استفاده ميو اين معنا از آيه شريفه زير ني
ي رَبِّكُمْ لمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ثُمَّ إِضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْ

 .«1» "تُرْجَعُونَ

كرديم مقداري در اين باره سخن گفتيم، و انشاء اللَّه در سابق نيز در تفسير همين آيه آنجا كه در باره تجرد نفس بحث مي
 .بحث مفصل آن در جاي خودش خواهد آمد

د كه ابراهيم َ مرغان را كامال بشناسد، و وقتي دوباره ، براي اين بو"فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ":پس اينكه خداوند متعال فرمود
شوند در اينكه اينها همان مرغها هستند شك نكند، و به نظرش ناشناس نيايد، بلكه همه خصوصيات و يا اگر زنده مي

 .اختالفي رخ داده باشد، تشخيص دهد

، معنايش اين است كه آنها را ذبح كن، و اجزاي "لٍ مِنْهُنَّ جُزْءاًفَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلي كُلِّ جَبَ "و اينكه فرمود:
هايي كه در اينجا هست بگذار تا عالوه بر اينكه اجزا از هم بدنشان را خرد نموده با هم مخلوط كن، آن گاه بر سر كوه

م َ قصه بعد از هجرت ابراهي مشخص نيستند، از يكديگر دور هم بشوند، و اين خود يكي از شواهد بر اين معنا است كه اين
 .از سرزمين بابل به سوريه اتفاق افتاده، براي اينكه سرزمين بابل كوه ندارد

ها را صدا بزن، و بگو اي طاووس و اي فالن و اي فالن پس از يعني مرغ "ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً "و اينكه خداوند فرمود:
خود مرغها را صدا زدند، نه اينكه اجزاي آنها را صدا كرده باشند، چون اگر ابراهيم َ اجزاي آيد كه ابراهيم َ آيه به دست مي

هايي بودند كه بين چون اجزاي مرغها در روي كوه "ثم نادهن "بايست آيه شريفه چنين باشدكردند ميمرغها را صدا مي
 .را "دعوت "برند نه لفظرا به كار مي "ندا "هاي دور، لفظابراهيم َ و آنها مسافت طوالني بود، و در مسافت

 .آيندگردد، و با سرعت به سويت مي، اين است كه روح مرغان به جسد خود بر مي"يَأْتِينَكَ سَعْياً "و معناي اينكه فرمود:

 او بگريزد، و از تواند از تحت قدرتيعني بدان كه خدا عزيز است، و هيچ چيزي نمي "وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "

__________________________________________________ 

شويم؟ )تعجب آنان از اين جهت نيست كه عقل چنين و گفتند آيا بعد از آنكه در زمين ناپديد شديم دوباره خلق مي(1)
شويد، بگو )شما در زمين گم نميكند( بلكه از اين جهت است كه كفر به معاد جزء دين آنها است، قدرتي براي ما اثبات نمي

 "گرديد.گيرد و سپس به سوي پروردگارتان باز ميبلكه( فرشته مرگ كه موكل بر شما است شما را بطور كامل تحويل مي
 "11سوره سجده آيه 
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دهد، به همين جهت بدن و نجام نميقلم او بيافتد، و خدا حكيم است، و هيچ عملي را به جز از راهي كه اليق آن است ا
 .كند، نه به عكسجسدها را با احضار و ايجاد ارواح ايجاد مي

، براي اين بود كه بفهماند خطور قلبي "خدا چنين و چنان است "و نفرمود: "بدان كه خدا چنين و چنان است "و اگر فرمود:
 "زعزي "د، خطوري مربوط به معناي دو اسم خداي تعالي يعنياي را درخواست كنابراهيم َ كه او را وادار كرد چنين مشاهده

 .بوده است، لذا در پاسخ او عملي انجام داد تا علم به حقيقت عزت و حكمت خدا براي او حاصل شود "حكيم "و



 174:  بحث روايتي ])در ذيل آيات محاجه ابراهيم )ع( و درخواست او از خداي تعالي و پاسخ حضرت حق به او ...([ ..... ص

ي آمده كه طيالسي و ابن ابي حاتم از علي بن اب "أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ ... "در تفسير الدر المنثور در ذيل آيه
 «1»اند كه فرمود: آن كسي كه با ابراهيم بر سر پروردگار او مناظره كرد، نمرود پسر كنعان بود. طالب َ روايت كرده

موقعي  :اندو در تفسير برهان آمده كه ابو علي طبرسي گفته است: در زمان وقوَ اين مناظره اختالفاتي است، بعضي گفته
ادن در آتش اند: بعد از افتها را شكسته و هنوز در آتش نيفتاده بود، )نقل از مقاتل(، و بعضي ديگر گفتهبود كه ابراهيم َ بت

 «9»د شده و جان سالم بدر برد، )نقل از امام صادق َ(. بوده، كه آتش برايش ماليم و سر

هر چند آيه شريفه متعرض زمان وقوَ اين مناظره نشده، ولي اعتبار عقلي مساعد و كمك اين احتمال است كه: بعد  :مؤلف
 همان بدو ظهورش و از افتادن در آتش اتفاق افتاده باشد، براي اينكه از داستانهايي كه در قرآن كريم در باره ابراهيم َ از

آيد كه اولين باري كه آن جناب با نمرود مالقات اش آمده، اين معنا به دست ميشكنياش با پدر و قوم خود و بتمناظره
كرد، هنگامي بود كه خبر بت شكستنش به گوش نمرود رسيد، و وي دستور سوزاندنش را صادر كرد و معلوم است كه در 

ود با او در باره خدايي خودش نبوده است، چرا كه به جرم شكستن بتها دستگير شده نه به چنين هنگامي جاي مناظره نمر
 جرم انكار خدايي نمرود، و اگر

__________________________________________________ 
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 ها پروردگار هستند؟ يا خداي تعالي؟ا او كرده، حتما بر سر اين بوده است كه آيا بتاي بمناظره

ت اند آمده اسنقل كرده "أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها ... "در رواياتي چند كه شيعه و سني در ذيل آيه:
بوده، ولي هر دو دسته،  "عزير "است و در تعدادي از روايات آمده است كه اوپيغمبر بوده  "ارمياي "صاحب اين داستان :كه

خبرهاي واحدند كه پذيرفتن و عمل كردن به خبر واحد در غير احكام فقهي دين واجب نيست، عالوه بر اين، سند روايات 
 .نيز ضعيف است و هيچ شاهدي از ظاهر آيات بر طبق آنها نيست

در تورات هم نيامده، تا تورات شاهد بر يك دسته از روايات باشد، و آنچه در روايات آمده  و از سوي ديگر اين داستان
داستاني طوالني است، كه روايات در باره جزئياتش اختالف دارند، و چون بحث در آن از هدف اين كتاب خارج است، از نقل 

 .نقل آنها است، مراجعه نمايدتواند به كتبي كه متعرض رواياتش صرفنظر كرديم، اگر كسي بخواهد مي

 "وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي ... "و در كتاب معاني االخبار از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير آيه
عل خداي ت فپرسيد، و كيفي "كيفيت "در ضمن حديثي فرمود: اين آيه متشابه است، و معنايش اين است كه ابراهيم از

ناقص  آور نيست، و چنان نيست كه توحيدشتعالي حقيقتي است كه اگر عالمي )يا پيامبري( از آن آگاه نباشد برايش تعجب
 «1»باشد. 

سازد و در تفسير عياشي از علي بن اسباط روايت شده كه گفت: مؤلف: بيان گذشته ما معناي اين حديث را روشن مي
رت پرسيده بود كه مگر ابراهيم َ در قد "وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي "اسخ كسي كه از معناي آيه:حضرت ابي الحسن رضا َ در پ

 .«9»نه، و ليكن منظورش اين بوده كه خدا ايمانش را زيادتر كند  :خدا شك داشته است؟ فرمود

سي بن جعفر َ روايت كرده كه بيانش مؤلف: اين معنا را مرحوم كليني در كتاب كافي هم از امام صادق و عبد صالح امام مو



 «0»گذشت. 

 و مؤلف در تفسير قمي از پدرش از اين ابي عمير از ابي ايوب از ابي بصير از امام صادق
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خوردند و سپس همان درندگان اي را در كنار دريا ديد كه درندگان دريايي آن را ميَ روايت كرده كه فرمود: ابراهيم َ الشه
خورد، ابراهيم َ تعجب كرد و عرض كرد: پروردگارا به من بنمايان كرد و ميپريدند و يكي ديگري را پاره ميبه يكديگر مي

خواهم قلبم مطمئن كني؟ خداوند پرسيد مگر ايمان نداري؟ ابراهيم َ گفت چرا، و لكن ميونه مردگان را زنده ميكه چگ
شود خداوند فرمود: پس چهار مرغ را بگير و آنها را قطعه قطعه كن و سپس بر سر هر كوهي قسمتي از آن را بگذار و آن 

 .دان كه خداوند بر همه چيز توانا و به حقايق امور دانا استگاه آنها را صدا بزن تا به سرعت نزدت بيايند، و ب

يعني  "صرهن ":ابراهيم َ يك طاووس و يك خروس و يك كبوتر و يك كالغ سياه گرفت، كه خداي تعالي دو باره فرمود
، و رشان كن، و گوشتشان را مخلوط كن، و به ده قسمت تقسيم نموده و هر قسمتي را بر سر يك كوه بگذاقطعه قطعه

 :سپس يكي يكي را صدا كن و بگو

ها يك جا جمع شده و از نوك پا تا سرش به هم چسبيده و ، خواهي ديد اجزاي بدنش از سر اين كوه"به اذن خدا زنده شو "
 .«1» "أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "كند، و همين طور هم شد، در اين هنگام بود كه ابراهيم َ گفت:به سويت پرواز مي

، و از طرق اهل سنت نيز از ابن «9»ؤلف: اين معنا را عياشي هم در تفسير خود از ابي بصير از امام صادق َ نقل كرده م
 .عباس روايت شده است

اي است كه از ديدن الشه در دلش افتاد، و چنين و چنان شد، بيان شبهه "اي را ديدابراهيم َ جيفه و الشه "و اينكه فرمود:
اي رفت، و تازه خود درندگان هم ه آن سؤال را بكند، براي اينكه ديد هر جزئي از بدن الشه در شكم درندهو وادارش كرد ك

اش به جايي رفته و حاالت گوناگوني به اي كه اجزاء آن اينچنين متفرق شده و هر تكهيكديگر را خوردند، فكر كرد مرده
 .نده خواهد شد؟خود گرفته است، و ديگر چيزي از اصلش نمانده، چگونه ز

 "آيد كه اين شبهه همان شبهه معروف آكل و ماكول است، چون در روايت آمده:خواهي گفت: از ظاهر روايت بر مي
 .و بعد از اين جمله، تعجب ابراهيم َ و سؤالش را نتيجه اين مشاهده دانسته است "درندگان يكديگر را خوردند

 :گوئيمدر پاسخ مي

 ارد: شبهه اول اينكه متفرق شدن اجزاي جسد و فناي اصل آن ودر اينجا دو شبهه وجود د
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ساير جانداران متمايز باشد، و زندگي را دوباره از  اينكه از آن الشه نه صورتي باقي مانده و نه مشخصات و خصوصياتي، تا از
 .سر بگيرد



شود، و اجزاي بينيم حيوان و يا انساني طعمه درنده ميشبهه دوم: همان شبهه آكل و ماكول است و آن اين است كه مي
نشان زنده كرد، را با تمام بد "انسان و حيوان "و يا "هر دو حيوان "گردد، پس ديگر ممكن نيستبدنش جزء بدن آن مي

تواند بدن دو حيوان بشود، و به فرض اينكه يكي زنده شود، اند، و يك بدن نميچون فرض كرديم كه هر دو يك بدن شده
 .ماند، ناقصي كه ديگر قابل دوباره زنده شدن نيستديگري ناقص مي

هر چند پاسخي است كه در دفع هر باشد،  "تبعيت بدن از روح "پاسخي كه خداي تعالي به سؤال آن جناب داده كه همان
دو شبهه كافي است، ولي دستوري كه به آن جناب داد و قرآن آن را حكايت كرد كه چهار مرغ بگيرد و چنين و چنان كند، 

متضمن و در بردارنده ماده شبهه دوم نيست، و در آن سخني از اين شبهه به ميان نيامده است بلكه تنها مساله متفرق شدن 
تالط آن و دگرگون شدن صورت و حاالت حيوان آمده است، كه همان شبهه اول است، پس آيه شريفه تنها اجزا و اخ

، شود، كه بيانش گذشت، و بنا بر اينمتعرض دفع شبهه اول شده است، هر چند كه با دفع شبهه اول شبهه دوم نيز دفع مي
 .التي در تفسير آيه ندارد، دخ"بعضي بعض ديگر را خوردند "گفت:اين قسمت از روايت كه مي

، و در بعضي از روايات آمده "كالغ "، و"كبوتر "،"خروس "،"طاووس "در اين روايت آمده كه آن مرغان عبارت بودند از:
، كه اين روايت را صدوق در كتاب عيون از حضرت "خروس "، و"طاووس "،"اردك "،"عقاب "است كه عبارت بودند از:

و از مجاهد، و ابن جريح، و عطا، و ابن زيد، نيز نقل شده، و در بعضي ديگر آمده است كه «. 1»امام رضا َ نقل كرده است 
كند، و هنگام شكار )كه عرب آن را صرد گويد، مرغي است كه گنجشك را شكار مي "ركاك "، و"هدهد "اند از:عبارت بوده

و در بعضي « 9»هل از امام صادق َ نقل كرده ، اين روايت را عياشي از صالح بن س"كالغ "و "طاووس "كشد(،جيغ مي
اين روايت را عياشي  "خروس ")دم جنبانك( و "وز "،"طاووس "،"شتر مرغ ":ديگر آمده است كه مرغان عبارت بودند از

 ، و نيز«0»از معروف بن خربوذ از امام باقر َ 
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 "،"طاووس "اند از:از ابن عباس نقل كرده است، و از طرق اهل سنت از ابن عباس نيز آمده كه آن چهار مرغ عبارت بوده
 .است "طاووس "انددريايي است( و آنكه همه روايات نامش را برده، )كه نوعي مرغ "غرنوق "و "كبوتر "،"خروس

ا ه، در اينكه كوه"آن گاه آنها را ده قسمت كن، و هر قسمتي را بر سر كوهي بگذار "در روايت آمده بود كه خداوند فرمود:
كمي از روايات چهار كوه و هفت  ده عدد بودند، مورد اتفاق همه رواياتي است كه از ائمه اهل بيت َ نقل شده البته در تعداد

كوه نيز آمده است. و در كتاب عيون با ذكر سند از علي بن محمد بن جهم روايت كرده كه گفت: من در مجلس مامون 
 .حاضر شدم، و ديدم علي بن موسي الرضا نزد او است

 :رمودمامون پرسيد: يا بن رسول اللَّه آيا عقيده شما اين نيست كه انبياء معصوم هستند ف

بلي، مامون از حضرت در مورد چند آيه قرآن سؤال كرد كه در آن سخن از گناه انبياء شده، از جمله پرسيد: پس چرا ابراهيم 
و ابراهيم َ هم در جواب  "أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ "و خداي تعالي از او پرسيد: "رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي؟ "َ درخواست كرد كه

 ."بَلي وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي "عرض كرد:

گيرم، بطوري من از ميان بندگانم يكي را خليل خود مي :حضرت رضا َ فرمود: خداي تبارك و تعالي قبال به او فرموده بود



 "گفت: كه اگر از من مرده زنده كردن را بخواهد اجابت خواهم كرد، ابراهيم َ به دلش افتاد كه خود او خليل خدا است و لذا
 :؟، و خداي تعالي در جوابش پرسيد: مگر ايمان نداري؟ بيان داشت"رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي

 .«1»خواهم خاطرم جمع شود كه خليل تو من هستم چرا، ولي مي

ي روايت در سابق آنجا كه گفتاري از بهشت آدم داشتيم كالمي در باره علي بن محمد بن جهم و در خصوص همين :مؤلف
 .كه از علي بن موسي الرضا نقل كرده آورده شد، به آنجا مراجعه كنيد

مقامي است كه مستلزم استجابت دعا  "خليل بودن "اين را بايد دانست كه روايت نامبرده بر اين معنا داللت دارد كه مقام
است، و اگر دوست را هم خليل  "حاجت "سازد، چون اصل اين كلمه به معناينيز با اين معنا مي "خلت "است، كلمه

آورد، و اين معلوم نامند به اين جهت است كه وقتي صداقت و دوستي به حد كمال رسيد، حوائج صديق خود را بر ميمي
 .آورد كه قدرت و كفايت برآوردن آن را داشته باشداست كه وقتي حاجتش را بر مي
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 اشاره

ضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ وَ اللَّهُ يُ مِائَةُ حَبَّةٍ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
 وَ ال  عِنْدَ رَبِّهِمْالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ال يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذيً لَهُمْ أَجْرُهُمْ (261)اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ 930( قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذيً وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ )939) خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ
وانٍ عَلَيْهِ  الْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْآمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذي كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ ال يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ

( وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ 933ءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ )تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً ال يَقْدِرُونَ عَلي شَيْ
بْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَ مْ يُصِضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَأَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْ

 (265)اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

وَ أَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ  أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ
يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ ( يا أ933َضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ )

لَمُوا  بِآخِذِيهِ إِالَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْطَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ ال تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ
( 933مٌ ) واسِعٌ عَلِي( الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْالً وَ اللَّه933ُأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ )

( وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ 932إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِ )يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ ما يَذَّكَّرُ 
 (933نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ )

يْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَ
 ما  إاِلَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَلَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ ما تُنْفِقُونَ (931)

( لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ال يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ 939تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ )
( 930سْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ )يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ ال يَ



 (933) وْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَ
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 181ترجمه آيات ..... ص : 

اي است كه هفت خوشه رويانيده كه در هر خوشه صد كنند حكايت دانهحكايت آنان كه اموال خويش را در راه خدا انفاق مي
 .(931كند، كه خدا وسعت بخش و دانا است )دانه باشد، و خدا براي هر كه بخواهد، دو برابر هم مي

ان كنند پاداش آنكنند و بعد اين انفاق خود را با منت و يا اذيتي همراه نميكساني كه اموال خويش را در راه خدا انفاق مي
 .(939نزد پروردگارشان است، نه ترسي دارند و نه غمي )

 .(930ت )نياز و بردبار اساي كه اذيت در پي دارد بهتر است، خدا بيپوشي، از صدقهسخن شايسته و پرده

كند، و به خدا و ايد، صدقه خويش را همانند آن كس كه مال خويش را با ريا به مردم انفاق مياي كساني كه ايمان آورده
روز جزا ايمان ندارد، با منت و اذيت باطل نكنيد، كه حكايت وي حكايت سنگي سفت و صافي است كه خاكي روي آن 

 را صاف به جاي  نشسته باشد، و رگباري بر آن باريده، آن
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 .(933كند )برند، و خدا گروه كافران را هدايت نمياند ثمري نميگذاشته باشد، رياكاران از آنچه كرده

كنند، عملشان مانند باغي و حكايت آنان كه اموال خود را به طلب رضاي خدا و استواري دادن به دلهاي خويش انفاق مي
اي، كه رگباري به آن رسد، و دو برابر ثمر داده باشد، و اگر رگبار نرسيده به جايش باران ماليمي رسيده، ي تپهاست بر باال

 .(934كنيد بينا است )خدا به آنچه مي

آيا در ميان شما كسي هست كه دوست داشته باشد براي او باغي باشد پر از درختان خرما و انگور و همه گونه ميوه در آن 
و نهرها در دامنه آن جاري باشد، سپس پيري برسد، در حالي كه فرزنداني صغير دارد، آتشي به باغش بيفتد، و آن را باشد، 

 .(933كند، شايد كه بينديشيد )هاي خود را براي شما بيان ميبسوزاند؟ خدا اينطور آيه

ت ايم انفاق كنيد، و پسيتان از زمين بيرون آوردهايد و آنچه براايد، از خوبيهاي آنچه بدست آوردهاي كساني كه ايمان آورده
 .(267)نياز و ستوده است پوشي( براي انفاق منظور نكنيد، و بدانيد كه خدا بيگيريد مگر با چشمآن را )كه خودتان نمي

دهد، عده ميدارد، و خدا از جانب خود آمرزش و فزوني به شما ودهد، و به بدكاري وا ميشيطان به شما وعده تنگدستي مي
 .(933كه خدا وسعت بخش و دانا است )

دهد، و هر كه حكمت يافت، خيري فراوان يافت، و به جز خردمندان كسي اندرز نگيرد فرزانگي را به هر كه بخواهد مي
(932). 

 .(933ايد خدا از آن آگاه است، و ستمگران ياوراني ندارند )ايد به هر نذري ملتزم شدههر خرجي كرده

دستان بدهيد، البته برايتان بهتر است، و گناهانتان را ها را علني دهيد خوب است، و اگر هم پنهاني دهيد و به تنگصدقهاگر 
 .(931كنيد آگاه است )برد، كه خدا از آنچه مياز بين مي

يد به نفع خود اي انفاق كنكند، هر خواستههدايت كردن با تو نيست، بلكه خدا است كه هر كس را بخواهد هدايت مي
 .(939د )بينيرسد و ستم نميايد، انفاق جز براي رضاي خدا نكنيد، هر خيري را كه انفاق كنيد )عين همان( به شما ميكرده

ند خبر آنان را بسكه مناعت دارتوانند سفر كنند، اشخاص بياند، و نميصدقه از آن( فقرايي است كه در راه خدا از كار مانده)



نيد خدا به آن ككنند، هر متاعي انفاق ميشناسي، از مردم به اصرار گدايي نميدارند، تو آنان را با سيمايشان ميپنتوانگر مي
 .(930دانا است )

كنند پاداششان نزد پروردگارشان است، نه ترسي دارند و نه كساني كه اموال خويش را شب و روز نهان و آشكار انفاق مي
 (933شوند )غمگين مي

 186يات ..... ص : بيان آ

 سياق اين آيات از اين جهت كه همه در باره انفاق است، و مضامين آنها به يكديگر 
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فهماند كه همه يك باره نازل شده، و اين آيات مؤمنين را تحريك و تشويق به انفاق در راه خدا ارتباط دارد اين را مي
ود، و شزند، كه يك درهم آن هفتصد درهم ميكنند مثلي ميدن و بركت مالي كه انفاق ميكند، و نخست براي زياد شمي

ي بركت آورد تا بفهماند كه چنين انفاقكند، و سپس براي انفاق ريايي و غير خدايي مثلي ميچه بسا كه خدا بيشترش هم مي
كند، زيرا كه منت و اذيت اثر آن را خنثي ت نهي مياي ندارد، و در مرحله سوم مسلمانان را از انفاق با منت و اذيو بهره

دهد كه از مال پاكيزه خود انفاق كنند، نه اينكه از برد سپس دستور ميكند، و اجر عظيمش را حبط نموده و از بين ميمي
در آن مورد  جهت بخل و تنگ نظري هر مال ناپاك و دور انداختني را در راه خدا بدهند، و آن گاه موردي را كه بايد مال

اند، و در آخر اجر عظيمي كه اين انفاق كند كه عبارت است از فقرايي كه در راه خدا از هستي ساقط شدهانفاق شود ذكر مي
 .كندنزد خداي تعالي دارد بيان مي

را كه در كند و در مرحله اول، جهت اين دعوت و غرضي و سخن كوتاه اينكه: آيات مورد بحث، مردم را دعوت به انفاق مي
فرمايد: هدف از اين كار بايد خدا باشد نه مردم، و در مرحله دوم صورت عمل و كيفيت آن را تبيين آن است بيان نموده و مي

بيث، كند كه بايد طيب باشد نه خكرده كه بايد منت و اذيت به دنبال نداشته باشد، و در مرحله سوم وضع آن مال را بيان مي
آن را كه بايد فقيري باشد كه در راه خدا فقير شده و در مرحله پنجم اجر عظيمي كه در دنيا و  و در مرحله چهارم مورد

 .آخرت دارد بيان نموده است

 187گفتاري پيرامون انفاق ..... ص : 

 اشاره

به طرق و مورد اهتمام قرار داده و  "حقوق اللَّه "و "حقوق الناس "يكي از بزرگترين اموري كه اسالم در يكي از دو ركن
اي از انفاقات از قبيل زكات، خمس، كفارات مالي و اقسام فديه سازد، انفاق است پارهانحاي گوناگون، مردم را بدان وادار مي

ها و غير آن را ها، بخششاي از صدقات و اموري از قبيل وقف سكني دادن ما دام العمر كسي، وصيترا واجب نموده و پاره
 .مستحبّ نموده است

 187ها، كم كردن فاصله طبقاتي، ايجاد برادري بين مسلمين و ... علل و اهداف تاكيد شديد نسبت به انفاق است[ ..... ص : تعديل ثروت]

توانند بدون كمك مالي از ناحيه ديگران حوائج زندگي خود را و غرضش اين بوده كه بدينوسيله طبقات پائين را كه نمي
اده تا سطح زندگيشان را باال ببرند، تا افق زندگي طبقات مختلف را به هم نزديك ساخته و مورد حمايت قرار د -برآورند



 .اختالف ميان آنها را از جهت ثروت و نعمات مادي كم كند
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، از خانه و لباس و ماشين و غيره نهي فرموده و از مخارجي كه در نظر عموم مردم غير معمولي است و طبقه مظاهر زندگي
 .متوسط جامعه تحمل ديدن آن گونه خرجها را ندارد )تحت عنوان( نهي از اسراف و تبذير و امثال آن، جلوگيري نموده است

طبقاتي در آن فاحش و بيش از اندازه نباشد، تا در نتيجه، و غرض از اينها ايجاد يك زندگي متوسطي است كه فاصله 
هاي دشمني بميرند، چون هدف قرآن اين هاي دل و انگيزهناموس وحدت و همبستگي زنده گشته، خواستهاي متضاد و كينه

ضمين ت است كه زندگي بشر را در شؤون مختلفش نظام ببخشد، و طوري تربيتش دهد كه سعادت انسان را در دنيا و آخرت
اي باشد كه جو فضائل نمايد و بشر در سايه اين نظام در معارفي حق و خالي از خرافه زندگي كند، زندگي همه در جامعه

هاي خدا برايش نعمت اخالق حاكم بر آن باشد و در نتيجه در عيشي پاك از آنچه خدا ارزانيش داشته استفاده كند، و داده
 .جوي، نواقص و مصائب مادي را برطرف كندباشد، نه عذاب و بال، و در چنين 

شود مگر در محيطي پاك كه زندگي نوَ، در پاكي و خوشي و صفا شبيه به هم باشد، و چنين و چنين چيزي حاصل نمي
شود مگر به اصالح حال نوَ، به اينكه حوائج زندگي تامين گردد، و اين نيز بطور كامل حاصل محيطي هم درست نمي

از  -ها، و راه حصول اين مقصود، انفاق افرادها، و به كار انداختن اندوختهاصالح جهات مالي و تعديل ثروتشود مگر به نمي
باشد، چون مؤمنين همه برادر يكديگرند، و زمين و مي -اندها و ما زاد آنچه با كد يمين و عرق جبين تحصيل كردهاندوخته

 .جل استاموال زمين هم از آن يكي است، و او خداي عز و 

كه بر صاحب آن سيره برترين تحيت و سالم باد( صحت و استقامت آن را )و اين خود حقيقتي است كه سيره و روش نبوي 
 .كنددر زمان استقرار حكومت پيغمبر اكرم ص اثبات مي

كرد، ها ميو شكوهو اين همان نظامي است كه امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه از انحراف مردم از مجراي آن تاسف خورده 
و قد أصبحتم في زمن ال يزداد الخير فيه اال ادبارا، و ال الشر فيه اال اقباال و ال الشيطان في  "فرمود:و از آن جمله مي

هالك الناس اال طمعا، فهذا أو ان قويت عدته، و عمت مكيدته و امكنت فريسته، اضرب بطرفك حيث شئت من الناس 
د فقرا، او غنيا بدل نعمة اللَّه كفرا، او بخيال اتخذ البخل بحق اللَّه وفرا، او متمردا كان باذنه عن سمع فهل تبصر اال فقيرا يكاب

 .«1» "المواعظ وقرا؟

__________________________________________________ 

 تر، و طمعشر به شما نزديكامروز كارتان به جايي رسيده است كه روز به روز و ساعت به ساعت خير از شما دورتر، و (1)
شود امروز روزگاري است كه نيروي شيطان در حال قوي شدن است، و شيطان در هالك ساختن مردم بيشتر مي

پذيريد به وضع جامعه بنگريد آيا جز اين است كه به يابد، اگر نميگردد، و او به هدفش دست ميهايش دارد فراگير مينقشه
كند، و يا توانگري كه نعمت خداي را با بيني كه دارد با فقر دست و پنجه نرم ميري را ميهر سو چشم باز كني يا فقي

بيني كه بخل از حق خدا را غنيمت نمايد( و يا بخيلي را ميكند، )و آن را در نافرماني خدا مصرف ميكفران تالفي مي
 "133ص  192بالغه صبحي صالح خطبه نهج ال "شمارد، و يا متمردي كه گوشش از شنيدن مواعظ كر شده است.مي
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گذشت روزگار، درستي نظريه قرآن را كشف كرد، و ثابت نمود همانطور كه قرآن فرموده تا طبقه پائين جامعه، از راه امداد و 
ي نشده، و به آن حد كمك به حد متوسط نزديك نگردند و طبقه مرفه از زياده روي و اسراف و تظاهر به جمال جلوگير

متوسط نزديك نشوند، بشر روي رستگاري نخواهد ديد، آري همه ما تمدن غرب را ديديم، كه چگونه داعيان آن، بشر را به 



هاي گيري و استيفاي هوسبندوباري در لذات مادي و افراط در لذات حيواني واداشتند و بلكه روشهاي جديدي از لذتبي
گيري خود و اشاعه اين تمدن در ديگران، از به كار بردن هيچ نيرويي مضايقه ننمودند، و اين در كام نفساني اختراَ نمودند، و

باعث شد كه ثروتها و لذات خالص زندگي مادي همه به طرف نيرومندان و توانگران سرازير شده و در دست اكثريت مردم 
ميت نماند، و ديديم كه چگونه طبقه مرفه نيز به جان باشند چيزي به جز محروها ميجهان كه همان طبقات پائين جامعه

هم افتاده و يكديگر را خوردند تا نماند مگر اندكي، و سعادت زندگي مادي مخصوص همان اندك گرديد، و حق حيات از 
 رهاي مردم هستند سلب شد. و با در نظر گرفتن اينكه ثروت بي حساب و فقر زياد آثار سويي داكثريت، كه همان توده

آورد، اين اختالف طبقاتي تمامي رذائل اخالقي را برانگيخت، و هر طرف را به سوي مقتضاي خويش پيش انسان پديد مي
ور شود، راند، و نتيجه آن اين شد كه دو طائفه در مقابل يكديگر صف آرايي كنند و آتش فتنه و نزاَ در بين آنان شعله

همديگر را نابود كنند و جنگهاي بين المللي بپا شود، و زمينه براي كمونيسم توانگر و فقير محروم و منعم، واجد و فاقد 
فراهم گردد، و در نتيجه حقيقت و فضيلت به كلي از ميان بشر رخت بر بندد و ديگر بشر روزگاري خوش نبيند، و آرامش 

نيم، و بيمروزه خود به چشم ميدروني و گوارايي زندگي از نوَ بشر سلب شود، اين فساد عالم انساني چيزي است كه ما ا
 .كندهايي بيشتر، آينده نوَ بشر را تهديد ميتر و رسواييكنيم كه بالهايي سختاحساس مي

 184از بين رفتن انفاق و شيوع ربا در بين مردم بزرگترين عامل فساد اجتماعي كنوني در جهان غرب است[ ..... ص : ]

 423، ص: 9از بين رفتن انفاق، و از سوي ديگر شيوَ ربا ترجمه الميزان، جو نيز بزرگترين عامل اين فساد از طرفي 

است كه به زودي به آيات آن خواهيم رسيد. )ان شاء اللَّه( و خواهيم ديد كه خداي تعالي بعد از آيات مورد بحث در خالل 
 :فرمايدكند، و ميهفت آيه پشت سرهم فظاعت و زشتي آن را بيان مي

آورد، و اين خود يكي از پيشگوييهاي قرآن كريم است، كه در ايام نزول قرآن جنيني بود دنيا را به دنبال ميرواج آن، فساد 
 .در رحم روزگار، و مادر روزگار اين جنين را در عهد ما زائيد، و ثمرات تلخش را بما چشانيد

لدِّينِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِ "فرمايد:نجا كه خداوند ميو اگر بخواهيد اين گفته ما را تصديق كنيد در آيات سوره روم دقت فرمائيد آ
 «1. »"تا جمله يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ -حَنِيفاً
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ي روپس اي رسول( روي به جانب آئين پاك )اسالم( كن و همواره از دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پي)(1)
شما )نما كه هيچ تغييري در خلقت خداوند نبايد داد، اين است آئين استوار حق، و ليكن اكثر مردم از حقيقت امر آگاه نيستند 

اهل ايمان( به درگاه خدا باز گرديد و خدا ترس باشيد و نماز بپا داريد و هرگز از فرقه و گروه مشركان نباشيد از آن گروهي 
رق و پراكنده ساختند و از هواي نفس و خودپرستي گروه گروه شدند و هر گروهي به اوهام باطل كه دين فطري خود را متف

خوانند و به درگاه او با تضرَ و و عقيده فاسد خود دلخوش بودند و هر گاه بر مردم رنج و سختي رو آورد خداي را به دعا مي
اي از آنها به خداي خود مشرك شانيد آن گاه باز عدهكنند، پس از آنكه خداوند رحمت خود را به آنها چزاري روي مي

شويد آيا ما شوند تا نعمتي كه به آنها عطا كرديم كفران كنند، اينك تمتع بريد، به زودي )به كيفر اعمال خود( آگاه ميمي
ف هر گاه ما به لط ورزند با آنها سخن گويد؟ ودليل و حجتي بر آنها فرستاديم كه در باره چيزي كه با آن به خدا شرك مي

شوند به آن، و اگر رنج و بالئي از كرده خودشان ببينند )در آن حال به جاي توبه به خود رحمتي به انسانها بچشانيم شاد مي
شوند آيا نديدند كه خدا همانا هر كه را خواهد، روزي وسيع كند و يا )هر كه را خواهد( درگاه خدا از رحمتش بكلي( نوميد مي

تنگ روزي گرداند و در اين امر دالئل روشني براي اهل ايمان پديدار است )اي رسول ما( حقوق ارحام و  تنگ دست و



خويشان و مسكينان و در راه ماندگان را ادا كن كه صله رحم و احسان به فقيران براي آنان كه مشتاق لقاي خدا هستند 
ه رسم ربا )يا هديه( داديد كه بر اموال مردم رباخوار بيافزائيد بهترين كار است و هم اينان رستگارانند و آن سودي كه شما ب

و هديه به اغنيا دهيد )نفع دنيوي بريد( نزد خدا هرگز نيفزايد و آن زكاتي كه از روي اخالص به خدا، به فقيران داديد ثوابش 
ي بخشيد و سپس بميراند و باز )در چندين برابر شود و دارايي خود را افزون كنند خدا آن كسي است كه شما را آفريد و روز

قيامت( زنده گرداند، آيا آنان را كه شريك خدا دانيد، هيچ از اين كارها توانند كرد و خدا از آنچه به او شريك گيرند پاك و 
 منزه است فساد و پريشاني در تمام خشكي و درياها پديد آمد به سبب آنچه كسب كردند دستهاي مردمان، تا ما )نيز( كيفر

بعضي از اعمالشان را به آنها بچشانيم، باشد كه به درگاه خدا باز گردند )اي رسول ما( به مردم بگو كه در اين سرزمين 
دند، آگاه شويد آمبگرديد و سير كنيد تا از عاقبت كساني را كه پيش از خودشان بودند و بيشترشان از مشركين به شمار مي

قبل از آنكه آن روز بيايد كه هيچ كس نتواند از امر خدا برگردد و در آن روز خالئق  )پس اي رسول( روي به دين استوار آور
 .(30 -03فرقه فرقه شوند. )سوره روم آيه 
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اء شاند، و ان هاي هود، و يونس، و اسراء، و انبياء، و غيره دارد كه در همين مقوله سخن گفتهاين آيات نظائري هم در سوره
 .اللَّه به زودي بيانش خواهد آمد

و سخن كوتاه اينكه: علت تحريك و تشويق شديد و تاكيد بالغي كه در آيات مورد بحث در باره انفاق شده، اينها بود كه از 
 .نظر خواننده محترم گذشت

 "... مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ "

، هر امري است كه به رضايت خداي سبحان منتهي شود، و هر عملي كه براي حصول غرضي ديني "سَبِيلِ اللَّهِ "منظور از
در آيه شريفه مطلق آمده و قيدي ندارد، هر چند كه قبل از اين آيه، آياتي قرار  "سبيل اللَّه "انجام گيرد، براي اينكه كلمه

خدا رفته، و در آياتي ديگر نيز اين كلمه مقارن با مساله جهاد آمده، ليكن صرف اين  دارد كه در آن سخن از قتال در راه
 .تنها جهاد در راه خدا است "فِي سَبِيلِ اللَّهِ "شود بر اينكه بگوئيم منظور از آيهمقارن بودن دليل نمي

 143توضيحي در مورد امثال و چگونگي تمثيالت قرآن كريم[ ..... ص : ]

ت نيست است، چون اين درس "كمثل من زرَ حبة انبتت سبع سنابل "در واقع "كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ "اند: جملهگفتهمفسرين 
ت كه مثل كسي اس "، بلكه بايد گفت:"كنند مثل حبه و دانه استمثل كساني كه در راه خدا انفاق مي "كه گفته شود:

زيرا حبه نامبرده مثل آن مالي است كه در راه خدا انفاق شده، نه مثل  "..،اي را بكارد و آن دانه هفت سنبل بدهد .دانه
 .اند، و اين روشن استاشخاصي كه انفاق كرده

ه شود كو ليكن گو اينكه حرف اينها در جاي خود، حرف درستي است، اما اگر كمي در آيات مشابه آن دقت شود معلوم مي
ناعت و كند همين وضع را دارد، و اين صبيشتر آياتي كه در قرآن مثلي را ذكر ميبينيم حاجتي به اين تقدير نيست، چون مي

 .اين طرز سخن گفتن در قرآن كريم شايع است

 .«1» "وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما ال يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَ نِداءً "در جايي ديگر نيز فرموده:

 كند و نيزامبرده مثل كفار نيست بلكه مثل كسي است كه كفار را دعوت ميبا اينكه مثل ن
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مثل كساني كه كافر شدند مثل كسي است كه با چهار پايان به صداي بلند و يا كوتاه نهيب بزند، كه آن چهار پا تنها (1)
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رويند با اينكه در آيه شريفه زندگي دنيا به گياهاني كه به وسيله باران مي« 1» "إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ ":فرموده
 .مثل زده شده است

در ظاهر آيه نور خدا به مشكات تشبيه شده با اينكه در واقع نور خدا به نور مشكات « 9» "ورِهِ كَمِشْكاةٍمَثَلُ نُ "و نيز فرموده:
 «"فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ "مثل زده شده نه خود مشكات، و نيز در آيات بعد از آيه مورد بحث فرموده:

ه شده كه روي سنگي صاف باشد، نه خود سنگ، و نيز در آيات با اينكه در آيه، بطالن صدقه به وسيله ريا به غباري مثل زد
با  "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ ... ":فرمايدكنند به جنت مثل زده، ميمورد بحث اشخاصي را كه در راه رضاي خدا انفاق مي

 .بيل بسيار استدهند، نه خود آنان، و آياتي ديگر از اين قاينكه جنت مثل آن مالي است كه مي

و اين مثالها كه در اين آيات آورده شده، از يك جهت مشتركند، و آن اين است كه در همه آنها به ماده تمثيل كه قوام مثل 
 .اندازدبه آن است اكتفاء شده، و به منظور اختصار بقيه اجزاي كالم را مي

نده از جهاتي آن را شبيه معناي مورد نظر خود توضيح اينكه: مثل در حقيقت يك قصه واقعي و يا فرضي است كه گوي
كند تا ذهن شنونده از تصور آن، معناي مورد نظر را كاملتر و بهتر تصور كند، نظير داند، و لذا در كالم خود ذكرش ميمي

گويد: آن و يا وقتي به شنونده ب« 3» "ال ناقة لي و ال جمل "گويد:خواهد بگويد: من هيچ چيز ندارم، مياينكه وقتي مي
هايي است و از اين قبيل مثلها، اينها قصه« 4» "في الصيف ضيعت اللبن "گويد:وقت كه بايد كاري كرده باشي نكردي: مي

فهماند كه آن را با مقصود مورد كالم تطبيق نموده تا مطلب مورد كالم را كه روزي واقع شده و با ذكر آن به شنونده مي
 .كنندگويند مثلها هيچ وقت تغيير نمييتر بفهمد و لذا مبهتر و روشن

خواهيم به مخاطب خود بفهمانيم كه انفاق در راه خدا عبارت است از دادن و اما مثلهاي فرضي و خيالي مانند اينكه وقتي مي
ز باي است كه وقتي سكني، مثل كاشتن دانهگوئيم: مثل آنچه كه در راه خدا انفاق مييكي و گرفتن چند برابر آن، مي

 شود هفت سنبله و در هرمي
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 "04سوره نور آيه  "مثل نور او چون مشكات است.(2)
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 .آيد و اين مثل يك مثل فرضي و خيالي استسنبله صد دانه به وجود مي

خواهيم به ذهن شنونده منتقل كنيم، و آن را معياري براي ايضاح و سنجيدن وضع مطلب خود و آن معنايي كه ما از مثل مي
 "ةٍ ...وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَ "آوريم، نظير مثلي كه در آيه:اي است كه به عنوان مثل ميگيريم، يا تمامي قصهمي
است و يا همه آن قصه آمده « 9» "مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً "و در آيه:« 1»

ورت شود، كه در اين صاي از آن منظور است، كه اصطالحا به آن ماده تمثيل گفته ميمنظور و مورد نظر نيست، بلكه گوشه
كنيم، و يا اگر همه قصه را بياوريم صرفا به منظور تتميم قصه و ناقص نبودن آن است مانند مثال يا همان مقدار را ذكر مي



آيد و اما اي است كه هفتصد دانه از آن به وجود مي، چون در اين مثل ماده تمثيل تنها دانه"حبه "و "فاقان "اخير، يعني
 .كاشتن آن، و روئيدن هفت سنبله از آن دخالتي در تمثيل ندارد و به خاطر تتميم قصه آمده است

 -شده، همه آن ذكر شدهل كالم تطبيق ميو در قرآن كريم هر مثلي كه تمامي آن ماده تمثيل بوده و با معناي مراد و مح
به  هايش ماده تمثيل بوده،و هر مثلي كه فقط بعضي از قسمت -شد، براي اينكه همه جزئياتش مثل استكه بايد هم مي

نقل همان مقدار اكتفاء شده، و آن مقدار، در جاي تمام قصه به كار رفته، چون غرض گوينده، از همان مقدار از قصه حاصل 
هاي ديگرش افتاده و همين اي از يك قصه ذكر شده، و گوشهده، عالوه بر اينكه خواننده در اثر ديدن اينكه گوشهشمي

بيند كه مطلب مورد نظر به وجهي عين همان قصه است، و به قسمت كه ذكر شده وافي به غرض هست، و خالصه مي
ماللت كه معموال خواننده هر مقاله يك نواخت به آن  كند، و دچار آن خستگي ووجهي غير از آن است، نشاطي پيدا مي

گردد و اين خود يكي از موارد لطيف ايجاز به قلب است كه قرآن آن را به كار برده است، اما ايجاز است، شود، نميدچار مي
اق را به حبه ه بايد انفچون گفتيم: تنها ماده تمثيل را كه حبه باشد آورده است، و اما قلب يعني وارونه گويي است، براي اينك

 .گر را به حبه مثل زده استزد، ولي انفاقمثل مي

اشد بعضي بمعروف است، كه همان خوشه گندم مي "سنبل "معناي كلمه "أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ، فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ "
 :اندگفته

اند، به اين جهت بوده است كه سنبل، خوشه گندم را سنبل ناميده است، و اگر "پوشاندن "در اصل به معناي "سنبل "ماده
 .پوشاندهاي گندم را در غالفهايي كه دارد ميدانه
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اند اين است كه: آيه شامل مثالي است كه اصال در خارج وجود ندارد، براي ايي كه به آيه كردهترين اشكالهپايهو يكي از بي
 اند كه همانطور كه گفتيم: در مثل الزماينكه هيچ خوشه گندمي نداريم كه مشتمل بر صد دانه باشد، و ديگر توجه نكرده

قدر زياد هست كه از حد شمارش بيرون است، نيست كه مضمونش در خارج تحقق داشته باشد، چون مثلهاي تخيلي آن 
 .عالوه بر اينكه هر سنبله صد دانه و يا هر خوشه هفتصد دانه گندم در آن باشد چنان نيست كه اصال وجود نيافته باشد

هم  تصد دانه گندميعني خداي تعالي براي هر كس كه بخواهد بيش از هف "وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ "
دهد، براي اينكه او واسع است و هيچ مانعي نيست كه از جود او جلوگيري كرده و فضل و كرمش را محدود سازد، هم مي

را در  و كثير« 1» "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً، فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً؟ "چنان كه خودش در جاي ديگر فرمود:
 .اين آيه مقيد به عدد معيني نكرده است

به معناي چند برابر است، و نهايت درجه اين چند برابر  "مضاعفة "اند:بعضي از مفسرين در معناي آيه مورد بحث گفته
 ركند ولي اين حرف صحيح نيست، زيرا اگهمان هفتصد برابر است، نه اينكه اگر خدا بخواهد هفتصد را هم چند برابر مي

اي است كه تا انفاق در راه خدا مثل دانه "شد:كرد، و معنا چنين ميبود قهرا جمله مورد بحث كار تعليل را مياينطور مي
بايست جمله نامبرده چنين و در اين صورت مي "كندهفتصد دانه بهره دهد، چون خدا براي هر كس بخواهد مضاعف مي

فِيهِ، وَ  اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا "، هم چنان كه در آيه شريفه:"يضاعف ...في كل سنبلة مائة حبة فان اللَّه  "باشد:



نيامده  "فان "آمده است، و چون در آيه مورد بحث كلمه "ان "كلمه «9» "النَّهارَ مُبْصِراً، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ
 .ه تعليل نيستشود كه جمله نامبردمعلوم مي

 144فوائد و آثار اجتماعي انفاق به قصد تحصيل رضاي خدا[ ...... ص : ]

خدا انفاق شما را  "مطلب ديگر اينكه در آيه مورد بحث، مثلي را كه آورده مقيد به آخرت نكرده و بطور مطلق فرموده:
ه كند براي اينكه كسي كاين را تاييد ميشود، و هم شامل آخرت، فهم عقاليي هم پس هم شامل دنيا مي "كندمضاعف مي

 اين مال از چنگش رفت، و ديگر به "كند هر چند ابتدا ممكن است به قلبش خطور كند كهاز دسترنج خود چيزي انفاق مي

__________________________________________________ 

وره بقره س "برايش به اضعافي كثير مضاعف كند. كيست كه به خدا قرض دهد، قرضي دهد، قرضي نيكو، تا خدا آن را (1)
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 424، ص: 9ترجمه الميزان، ج

گردد، ليكن اگر كمي دقت كند خواهد ديد كه جامعه انساني به منزله تن واحد و داراي اعضاي مختلف است، و او بر نمي
دهند، و در غرض و هدف زندگي در مجموَ، يك تن را تشكيل مياعضاي آن هر چند اسامي و اشكال مختلف دارند، اما 

دهد مثال فاقد صحت و متحد هستند، از حيث اثر هم همه مربوط به هم هستند، وقتي يكي از اعضا، نعمتي را از دست مي
حقيقت  گردد، همين عارضه هر چند كه در نظر بدوي، متوجه يك عضو است، ولي درسالمتي شده و در عمل خود كند مي

 .بيندگردد، و به خاطر نرسيدن به اغراض زندگي خسران و ضرر ميتمام بدن در عملكرد خود كند و سست مي

مثال چشم و دست آدمي دو عضو از بدن انسان هستند، در ظاهر دو نام غير مربوط به هم و دو شكل متفاوت، و دو عملكرد 
دو عضو كمال ارتباط را با يكديگر دارند. خلقت، آدمي را مجهز به چشم بينيم كه اين جداگانه دارند، ليكن با كمي دقت مي

كرده تا اشيا را از نظر نور و رنگ و نزديكي و دوري تشخيص دهد، بعد از تشخيص چشم، دست آنچه را كه تحصيلش براي 
مثل چراغي است  "چشم "آدمي واجب است بردارد، و آنچه را كه دفعش بر او الزم است از انسان دفع كند. پس در حقيقت

كند، حال اگر دست از كار بيفتد قهرا فوائد و عملكرد دست را بايد ساير اعضا جبران كنند، و كه پيش پاي دست را روشن مي
شود كه اوال زحمت و تعبي را كه در حال عادي هرگز قابل تحمل نيست، تحمل كند و در ثاني از عملكرد اين باعث مي

ن مقدار كه صرف جبران عملكرد دست نموده بكاهد، و اما اگر از همان اوائلي كه دست دچار حادثه ساير اعضاي خود به هما
شد از نيرويي اضافي ساير اعضا در اصالح حال همان دست استفاده كند، و دست را به حال عادي و سالمتش برگرداند، 

 .شودف اصالح دست كرده عايدش ميحال تمامي اعضا را اصالح كرده، و صدها و بلكه هزارها برابر آنچه صر

پس يك فرد از جامعه كه عضوي از يك مجموعه است، اگر دچار فقر و احتياج شد، و ما با انفاق خود وضع او را اصالح 
ايم، و هم ايم، و هم چراغ محبت را در دلش ايجاد نمودهكند پاك كردهكرديم، هم دل او را از رذائلي كه فقر در او ايجاد مي

ايم، و اين فوائد عايد همه جامعه ايم، و هم او را در عملكردش نشاط بخشيدهش را به گفتن خوبيها به راه انداختهزبان
شود، چون همه افراد جامعه به هم مربوط هستند، پس انفاق يك نفر، اصالح حال هزاران نفر از افراد جامعه است، و مي

 .بيل تعليم و تربيت و امثال آن باشد. اين است آثار و فوائد انفاقمخصوصا اگر اين انفاق در رفع حوائج نوعي از ق

 423، ص: 9و وقتي انفاق در راه خدا و به انگيزه تحصيل رضاي او باشد، نمو و زياد شدن آن از لوازم ترجمه الميزان، ج

ه اشد كه )حتما هست( براي اينكتخلف ناپذير آن خواهد بود، چون فوائد انفاق در غير راه خدا ممكن است توأم با ضررهايي ب



وقتي رضاي خدا انگيزه آدمي نباشد ال بد انگيزه اين هست كه من توانگر به فقير انفاق كنم تا شر او را از خود دفع نمايم، و 
م ييا حاجت او را برآورم، تا اعتدالي به حال جامعه ببخشم، و فاصله طبقاتي را كم كنم )و در همه اين فرضها بطور غير مستق

شود( و اين خود نوعي استخدام و استثمار فقير به نفع خويش است، كه چه بسا در دل فقير منافعي عايد خود انفاق كننده مي
آثار سوء بجاي گذارد، و چه بسا اين آثار سوء، در دل فقرا متراكم شود و ناآرامي و بلواها به راه بيندازد، اما اگر انفاق تنها 

، و در آيدگر بجز خشنودي او هدفي و منظوري نداشته باشد، آن آثار سوء پديد نمييرد، و انفاقبراي رضاي خدا صورت بگ
 .شودمي "خير محض "نتيجه اين عمل

 146آثار سوء و مضرات انفاق بدون قصد كسب رضاي خدا[ ..... ص : ]

 "... ونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذيًالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ ال يُتْبِعُ "

فَأَتْبَعُوهُمْ  "فرمايد:به معناي ملحق شدن و ملحق كردن است، اولي )ملحق شدن( نظير اين آيه كه مي "اتباَ "كلمه
 .«9» "وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً "و دومي )ملحق كردن( مانند اين آيه:« 1» "مُشْرِقِينَ

با تشديد نون به معني منت نهادن است، و منت آن عملي است از صاحب احسان كه احسانش را ناگوار سازد،  "من "لمهك
مثل اينكه به آن شخصي كه احسان كرده بگويد: اين من بودم كه چنين و چنان احساني به تو كردم، و يا عملي كند كه 

« 0» "لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ":ته شده قطع كردن است، و در آيهحاكي از همين باشد و اصل در معناي منت بطوري كه گف
به معناي انتظار ضرر است، و  "خوف "به معناي ضرر فوري و يا ضرر اندك است، و كلمه "أذي "بهمين معنا آمده، و كلمه

و چه از آنكه بخواهد واقع  به معناي اندوهي است كه بر دل سنگيني كند، چه اندوه از امري كه واقع شده، "حزن "كلمه
 .شود

 146رد كردن سائل با زبان خوش و گذشت از بدي او، از صدقه و انفاق همراه با منت و آزار بهتر است[ ..... ص : ]

د، آن سخني است كه مردم بر حسب عادت آن را غير معمولي ندانن "قول معروف ""قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ "
 مقابل "غني "در اصل به معناي پوشاندن است، و "مغفرت "شود، و كلمهكه البته به اختالف عادات مردم مختلف مي

 .به معناي سكوت در برابر سخن و يا عمل ناهنجار ديگران است "حلم "حاجت و فقر است، و
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 "31سوره شعراء آيه  "به دنبال بني اسرائيل راه افتادند )كه به آنها ملحق شوند(. فرعونيان آفتاب دم(1)

 "39سوره قصص آيه  "ما در همين دنيا به فرعونيان لعنتي را ملحق كرديم.(2)

 "3سوره فصلت آيه  "ايشان اجري قطع ناشدني دارند.(3)

 423، ص: 9ترجمه الميزان، ج

نند( را كها كه مردم به انسان ميپوشي از بديول معروف و آمرزيدن و مغفرت )يعني چشمدر اين آيه شريفه خداوند متعال ق
اين است كه  "قول معروف "اي كه گوشه و كنايه داشته باشد ترجيح داده، و اين مقابله داللت دارد بر اينكه مراد ازبر صدقه
 .كني كه خدا حاجتت را برآوردخواهي سائل را رد كني با زباني خوش رد كني، مثال دعايش وقتي مي

البته اين در صورتي است كه سائل سخني كه باعث ناراحتي تو باشد نگويد، و اگر لفظي خالف ادب گفت بايد چنان رفتار 
ات از سخن زشت او، بهتر از آنست كه به پوشياي و آن دعاي خير و اين چشمكني كه او خيال كند سخن زشتش را نشنيده

 خواهد بفهماندگر به اين معني خواهد بود كه ميي و به دنبالش آزار برساني، چون آزار و منت نهادن انفاقاي بدهاو صدقه



آن مالي كه انفاق كرده در نظرش بسيار عظيم است، و از درخواست سائل ناراحت شده است، و اين دو فكر غلط دو بيماري 
د چون مؤمن بايد متخلق به اخالق خدا باشد، و خداي سبحان است كه بايد انسان با ايمان، دل خود را از آن پاك كن

دهد و نيز كند آن را بزرگ جلوه نمينمايد، و هر بخششي ميدهد در نظرش بزرگ نمياي است كه آنچه نعمت ميغني
فته كه گكند، و بهمين جهتي كند، و در برابر جهالت خشم نميخداي سبحان حليم است، و در مؤاخذه جفاكاران عجله نمي

 .ختم شده است "حليم "و "غني "شد آيه شريفه، با دو نام

 "... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ "

برد، و بعضي با اين آيه اين آيه شريفه داللت دارد بر اينكه آزار و منت بعد از صدقه اجر آن را حبط كرده و از بين مي
از آن  هاي قبلاينكه هر معصيت و يا حد اقل هر گناه كبيره باعث از بين رفتن و بي اجر شدن اطاعتاند بر استدالل كرده

بينيم، و داللت آيه تنها در بي اجر شدن صدقه به وسيله خصوص منت شود، و ليكن ما چنين داللتي در آيه نميمعصيت مي
 .گذشت "حبط "و اذيت است، كه گفتار مفصل اين بحث در مبحث

 147ا كاري در هر عمل مستلزم نداشتن ايمان به خدا و روز جزا در آن عمل است[ ..... ص : ري]

چون  -از آنجايي كه خطاب اول آيه فقط شامل مؤمنين بود "كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ، وَ ال يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ "
بهمين جهت خداوند متعال  -باشند، چون به فرموده خدا، منظور اينها از اعمالشان خدا نيستتوانند مؤمن افراد رياكار نمي

الش دهند و به دنببلكه افرادي را كه صدقه مي "اي مؤمنين رياكار نباشيد "مؤمنين را صريحا از ريا نهي نكرد، و نفرمود:
ين عمل چن "اجر است، و فرمود:دقاتشان باطل و بيايمان كرد، كه صرسانند تشبيه به افراد رياكار بيمنت و اذيت مي

 :، و نفرمود"مؤمني شبيه به عمل او است

آن را باطل  "اذيت "و "منت "اي عوامل مثلشود، ولي بعدا پارهزيرا عمل مؤمن در ابتدا صحيح انجام مي "مثل آن است "
 423، ص: 9سازد، ولي عمل رياكار از همان اول باطل است. ترجمه الميزان، جمي

 -لم يؤمن و "با اينكه ممكن بود بفرمايد "وَ ال يُؤْمِنُ "و فعل "يُنْفِقُ مالَهُ "هايي كه در آيه آمده، يعني فعلاتحاد سياق فعل
، داللت دارد بر اينكه مراد از ايمان نداشتن رياكار در انفاقش به خدا و روز جزا، ايمان نداشتن او "رياكار از اول ايمان نياورده

دهد، چون اگر به دعوت خواند، و ثوابهايي جزيل و عظيم به وي وعده ميه دعوت پروردگاري است كه او را به انفاق ميب
داشت، در انفاقش قصد ريا شود( ايمان مياين داعي و به روز قيامت )روزي كه پاداشهاي اعمال در آن روز ظاهر مي

شد. پس منظور از اينكه فرمود، ايمان به و عالقمند به ثواب جزيل خدا ميآورد، كرد و تنها عمل را براي خاطر خدا مينمي
 .خدا ندارد اين نيست كه اصال به خداوندي خدا قائل نيست

دهد مستلزم نداشتن ايمان به خدا و به روز جزا در آيد كه ريا در هر عملي كه آدمي انجام ميو از آيه شريفه چنين بر مي
 .همان عمل است

 "... هُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌفَمَثَلُ "

ده گردد، پس مثلي كه در آيه زده شبر مي "الذي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ "در جمله: "الذي "به كلمه "فمثله "ضمير در كلمه:
نگ به معناي س "صفا "و نيز كلمه "صفوان "كند، و كلمهبراي كسي است كه مال خود را به منظور خودنمايي انفاق مي

 "اننيز به هم "ال يقدرون "به معناي باران تند و رگبار طوالني است و ضمير در جمله "وابل "صاف و سخت است، و كلمه
جمع است. در پاسخ  "ال يقدرون "مفرد است ولي ضمير در جمله "الذي "گردد، خواهي گفت: كلمهبر مي "الذي ينفق ...

لفظا مفرد است و ليكن در اينجا در معناي جمع استعمال شده و به معناي همه كساني  هر چند كه "الذي "گوئيم كلمهمي



 .است كه چنين باشند

كند، معناي وسيعي است كه هم در رياكار هست و هم در آن سنگ، و آن اين آيه وجه شباهت رياكار به سنگ را بيان مي
تواند ف قرار دارد با باراني اندك از بين رفته و نمياثر و سست بودن عمل است هم چنان كه خاكي كه روي سنگ صابي

 .اثري داشته باشد

يا كننده فرمايد: ركند، و ميحكم را نسبت به رياكار و كافر به وجهي عام بيان مي "وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ "و جمله:
كند، و به همين جهت جمله نامبرده كار تعليل را دايت نميدر رياكاريش يكي از مصاديق كافر است، و خدا مردم كافر را ه

 .كندمي

شود، در ريا كردنش و در ترتيب ثواب بر و خالصه معناي اين مثل آن است كه كسي كه در انفاق خود مرتكب ريا مي
ايه باراني كه مانفاقش حال سنگ صافي را دارد كه مختصر خاكي روي آن باشد، همين كه باراني تند بر آن ببارد، همين 

آلود چنين اثري ندارد، و خاك نامبرده اش به گل و گياه است، در اين سنگ خاكحيات زمين و سرسبزي آن و آراستگي
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ي از ياهرود، و نه گماند كه نه آبي در آن فرو ميشود، تنها سنگي سخت ميدر برابر آن باران دوام نياورده و بكلي شسته مي
ترين اسباب حيات و نمو است، و همچنين هر چند خاك هم سبب دار( هر چند از روشنرويد، پس وابل )باران پشتآن مي

گردد، بدون اينكه ديگري براي آن است، اما وقتي محل اين آب و خاك، سنگ سخت باشد عمل اين دو سبب باطل مي
 :سنگ سخت بود و عينا حال رياكار نيز چنين است نقصي و قصوري در ناحيه آب و خاك باشد، پس اين حال

 شود، هر چند كه نفس عمل هيچگيرد، ثوابي بر عملش مترتب نميبراي اينكه وقتي رياكار در عمل خود خدا را در نظر نمي
نقصي و قصوري ندارد، چون انفاق سببي است روشن براي ترتيب ثواب، ليكن به خاطر اينكه قلب صاحبش چون سنگ 

 .استعداد پذيرفتن رحمت و كرامت را ندارد است،

آيد كه قبول شدن اعمال، احتياج به نيتي خالص و قصدي به وجه اللَّه دارد. شيعه و سني هم از رسول و از همين آيه بر مي
 ."ها هستندمعيار در ارزش اعمال تنها نيت -انما االعمال بالنيات "اند كه فرمود:خدا ص روايت كرده

 "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مَثَلُ "

 144ذكر شده و بيان وجه صحيح در معناي آن[ ..... ص :  "تثبيت نفس "و وجوهي كه در معناي "ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ "معناي]

است براي اينكه وجه هر  "اراده وجه اللَّه "است، كه برگشتش به تعبيربه معناي طلب رضايت  "ابتغاء مرضات "كلمه:
دهد، اي كه دستوراتي به وي ميچيزي عبارت است از جهت و سمتي كه روبروي تو است، و وجه خداي تعالي نسبت به بنده

آمر و دستور دهنده،  خواهد عبارت است از رضايت او از عمل وي، و خشنوديش از امتثال او، چونو چيزهايي از او مي
 .دكنگيرد، و آن گاه كه اوامر او را بجا آورد با خشنودي و رضايت از او استقبال مينخست با امر خود روبروي مامور قرار مي

پس مرضات خدا از بنده مكلفي كه به تكليف عمل كرده همان وجه و روي خدا به طرف او است، در نتيجه ابتغاي مرضات 
 .به دست آوردن خشنودي او در حقيقت خواستن وجه او است ترشاو و يا ساده

و يقين  اند: تثبيت به معناي تصديقهايي داده شده، بعضي گفتهنظريه "وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ "و اما در معناي اينكه فرمود:
عناي تثبيت كردن است در اينجا به م اند: تثبيت كه به معناي استواركنند، بعضي ديگر گفتهاست، با چنين حالتي انفاق مي

افراد(  )بر خالف بسياري از "كنندمال خود را با بصيرت انفاق مي "است، يعني داشتن بصيرت، و معناي جمله اين است كه
 اند: منظور اين است كهدانند پول را در كجا خرج كنند، بعضي ديگر گفتهمي



 333، ص: 9ترجمه الميزان، ج

كنند، و اگر ديدند چيزي از ريا هم با خدا در دلشان ند، اگر ديدند نيتشان خالص براي خدا است، انفاق ميكنتامل و دقت مي
 .كنندآميخته شده، و خالصه، هم خدا را در نظر دارد و هم ريا را، از انفاق خودداري مي

عناي اند: به مآماده كند، و بعضي گفتهتثبيت به اين معنا است كه نفس آدمي خود را براي اطاعت خدا  :اندبعضي ديگر گفته
آنست كه آدمي نفس خويش را در منازل ايمان جاي دهد، يعني نفس را به بذل مال در راه خدا عادت دهد، و خواننده عزيز 

ن عدم كنيم ايكند، )از توجيهي كه ما ميتوجه دارد كه هيچيك از اين معاني )جز به زحمت( با مطالب قبل آيه تطبيق نمي
 :شود( كه آن توجيه عبارت است ازنطباق كامال روشن ميا

ماند كه چنين و چنان اي ميو خدا داناتر است: خداي سبحان انفاق در راه خدا را بطور مطلق مدح كرد، )و فرمود: به دانه
د، يكي انفاق نشود استثنا كپسندد و ثوابي بر آن مترتب نميشود( سپس بنايش بر اين شد كه دو قسم انفاق را كه نمي

شود و يكي هم انفاقي كه بعد از انجام آن، به وسيله منت و اذيت اجرش باطل ريايي كه از همان اول باطل انجام مي
گردد و بطالن اين دو قسم انفاق به خاطر همين است كه براي خدا و در طلب رضاي او انجام نشده و يا اگر شده نفس مي

گران را بيان كند، كه در حقيقت طائفه خواهد حال عده خاصي از انفاقارد، در اين آيه مينتوانسته نيت خود را محكم نگه د
رند و گيكنند و سپس زمام نفس را در دست ميسوم هستند و اينان كساني هستند كه نخست براي خاطر خدا انفاق مي

ود و منت و اذيت و هر منافي ديگر، آن را ها گردد و از تاثير ساقط شگذارند آن نيت پاك و مؤثرشان دستخوش ناپاكينمي
 .تباه سازد

گر منظورش و قصدش خودنمايي و يا هر قصدي ديگر اين است كه انفاق "ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ "پس روشن شد كه مراد از
اشته دمي زمام نفس را در دست داين است كه آ "تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ "كند( نبوده باشد، و منظور از)كه نيت را غير خالص مي

تر بگويم باشد، تا بتواند نيت خالصي را كه داشته نگه بدارد، و اين تثبيت هم از ناحيه نفس است، و هم واقع بر نفس، ساده
نشويه  "من "از نظر تركيب، نحوي تميز است، و حرف "تثبيتا "نفس هم فاعل تثبيت است، و هم مفعول آن، پس كلمه

 "در معنا فاعل تثبيت است، و آن نفسي كه مفعول قرار گرفته در تقدير است، و تقدير كالم "انفسهم "ست، و)ابتدائيه( ا
را مفعول مطلق  "تثبيتا "ممكن هم هست كه كلمه "نفسشان زمام نفس را در دست بگيرد -تثبيتا من انفسهم النفسهم

 ."يثبتون أنفسهم النفسهم تثبيتا "شودميبراي فعلي بگيريم كه از ماده خودش باشد، آن وقت تقدير چنين 
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 613تشبيه و تمثيل انفاق خالص و انفاق توأم با من و اذي[ ..... ص : ]

 "... كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ "

هر  "راء "به كسر و فتح و ضم "ربوه "مهاستعمال شود، و كل "زيادي "واو( اين است كه به معناي -باء -راء)اصل در ماده 
با ضمه همزه و كاف به معناي  "اكل "كند، و كلمهشود و نمو ميسه به معناي زمين خوبي است كه گياه در آن بسيار مي

 "به معناي باران است و فرقش با كلمه "طل "بر وزن لقمه است، و كلمه "اكله "خورده شده از هر چيز است، كه واحدش
 .اثرتر از آن استتر از حد معمول و كمن است كه مطر به معناي باران معمولي است، و طل به معناي باراني خفيفاي "مطر

طع ماند، و بطور قو غرض از اين مثل اين است كه بفهماند انفاقي كه صرفا لوجه اللَّه و بخاطر خدا است هرگز بي اثر نمي
ورد عنايت الهيه است، و از آنجا كه جنبه خدايي دارد و متصل به خدا است شود، براي اينكه مروزي حسن اثرش نمودار مي

شود، و در نتيجه )مانند خود خدا( باقي و محفوظ است، هر چند كه اين عنايت بر حسب اختالف درجات خلوص مختلف مي



يجاد شده، وقتي باران گردد، هم چنان كه باغي كه در زمين حاصل خيز اوزن و ارزش اعمال هم به همان جهت مختلف مي
دهد، هر چند كه اين تحويل دادنش و اين خوردنيهايش بخاطر هايش را به وجهي بهتر تحويل ميآيد بالدرنگ خوردنيمي

 .كنداختالف باران )كه يكي مطر است و ديگري طل(، از نظر خوبي درجاتي پيدا مي

خدا به آنچه  يعني "وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "خود اضافه نمود، كهو بخاطر وجود همين اختالف بود كه اين دنباله را به گفتار 
شود، ثواب اين را با آن ديگر و ثواب كنيد بينا است، و مساله پاداش دادن به اعمال برايش مشتبه و درهم و برهم نميمي

 .دهدديگري را به اين نمي

 "... ةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍأَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّ "

به معناي  "جنت "است به معناي حب و دوست داشتن است، البته حب توأم با آرزو، و كلمه "يود "كه مصدر "ود "كلمه
مناسبت  اند به ايندرختاني بسيار و درهم رفته است، كه در فارسي و عربي آن را بستان گويند، و اگر بستان را جنت خوانده

ان كه پوشانند )هم چنست كه اين كلمه در اصل به معناي پوشاندن است، و چنين درختاني زمين را از نور خورشيد ميبوده ا
ه اين جهت پوشاند(، و بشود زيرا سپر نيز بدن يك سرباز را از آلت جنگي دشمن ميبه سپر نيز جنة )به ضم جيم( گفته مي

، و اگر كلمه نامبرده به معناي زميني بود كه درخت داشته باشد، اين "ستنهرها از زير آن جاري ا "صحيح است گفته شود:
رسانيد، و به همين جهت عبارت صحيح نبود، چون نهر باغ از زير زمين باغ جاري نيست، در نتيجه خالف مقصود را مي

 زد در جاي خداي تعالي در آيه قبلي كه انفاق را به جنتي در ربوه )زمين آباد( مثل مي
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، "در زير آن جاري است "و نفرمود "آب معين در آن زمين است "فرمود:« 1» "ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ "ديگر در باره ربوه فرمود:
فرمايد: نهرها از زير آن گويد كه بسيار هم در قرآن تكرار شده، ميولي وقتي سخن از زمين ندارد بلكه از جنات سخن مي

 .ست، يعني از زير آن درختان، پس جنت به معناي درختان بسيار استجاري ا

خواهد ، براي تبيين است، البته تبييني توأم با غلبه نه كليت، خالصه مي"مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ "در جمله "من "و كلمه
كه غير از آن هيچ درختي ديگر بفرمايد: غالب درختان باغ انگور، انگور است، و غالب درختان نخلستان، نخل است، نه اين
 "،"بادامستان "گذارند، مثالندارد، چون معموال هر باغي كه از يك نوَ ميوه بيشتر دارد نام آن ميوه را بر آن باغ مي

 "هاي گوناگون ديگر نيز در آن باشد، پس اگر دنبال جمله مورد بحث فرموده:هر چند كه ميوه ...و  "نخلستان "،"تاكستان
 .، منافاتي با آن ندارد"ها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِلَهُ فِي

ست، جمع ضعيف ا "ضعفا "به معناي اوالد است، و كلمه "ذرية "به معناي پيري و سالخوردگي است، و كلمه "كبر "كلمه
ان شبا اينكه معموال سالخوردگان فرزندان -خداي تعالي در اين مثل بين سالخوردگي و داشتن فرزنداني ضعيف جمع كرده،

و اين به آن جهت بوده كه شدت احتياج به باغ نامبرده را افاده كند، و بفهماند كه چنين پير مردي غير از آن باغ  -بزرگسالند
هيچ ممر معيشتي و وسيله ديگري براي حفظ سعادت خود و فرزندانش ندارد، چون اگر او را مردي جوان و نيرومند فرض 

كند،  تواند به قوت بازويش تكيهرساند، براي اينكه اگر باغ جوان نيرومند سوخت، مينميكرد، آن شدت احتياج به باغ را مي
شد، چون چنين پير مردي كرد باز آن شدت حاجت به باغ افاده نمياي را بدون فرزند صغير فرض ميو نيز اگر سالخورده

كند چون اگر باغ چنين كسي خشك شود فكر مي دار نيست،خرج زياد ندارد، و تهي دستي او به ناگواري تهي دستي پير بچه
 .شودچند صباحي بيش زنده نيست و لذا خيلي ناراحت نمي

زد كه هر چند سالخورده است اما فرزنداني نيرومند دارد، باز آن شدت و همچنين اگر در اين مثل پير مردي را مثل مي
گويد: سر فرزندان رشيدم سالمت، كار ي بسوزد، با خود ميحاجت به باغ ادا نشده بود، براي اينكه اگر باغ چنين پير مرد



زيادي سن و داشتن فرزنداني  :آورند، چه حاجت به باغ دارند، اما اگر هر دو جهت يعنيام را در ميكنند و خرج زندگيمي
 خردسال در كسي جمع شود و باغش كه تنها ممر زندگي او است از بين برود، او بسيار ناراحت

__________________________________________________ 
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تواند نيروي جواني خود را باز گرداند، و دوباره چنان باغي به عمل بياورد، و نه كودكان خردسالش چنين شود، زيرا نه ميمي
 .تواند داشته باشدن سبزي و خرمي آن را مينيرويي دارند، و نه بعد از آتش گرفتن باغ اميد برگشت

كنند، ولي با منت نهادن و اذيت اين مثلي است كه خداي تعالي آن را براي كساني زده كه مال خود را در راه خدا انفاق مي
 نمايند و ديگر راهي به بازگرداندن آن عمل باطل شده به عمل صحيح را ندارند، وكردن پاداش عمل خود را ضايع مي

منشا جهت و بيسازد بيانطباق مثل با ممثل بسيار روشن است، براي اينكه اينگونه رفتارها كه اعمال آدمي را باطل مي
جاه  "،"مال دوستي "هاي اخالقي از قبيلكنند كه در دل دچار بيمارينيست، كساني اينطور اجر خود را ضايع مي

 ... و "بخل شديد "،"خودپسندي "،"عجب ""تكبر "،"دوستي

گذارد آدمي مالك نفس خود باشد، و مجالي براي تفكر و سنجش عمل خويش و تشخيص هايي كه نميهستند، بيماري
 .شدكرد هرگز به چنين اشتباه و خبطي مرتكب نميداد و آدمي تفكر ميعمل نافع و مضر را بدهد، و اگر مجال مي

، و "اقدام عمدي "است، و هم معناي "قصد "هم به معناي "تيمم "كلمه "يِّباتِ ما كَسَبْتُمْيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَ "
ق به متعل "منه "دهد، آن به معناي ناپاك، و اين به معناي پاك است، و كلمهرا معنا مي "طيب "ضد كلمه "خبيث "كلمه

 "تنفقون "حالي است از فاعل "لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ ":له، و جم"تيمموا "، حالي است از فاعل"تنفقون "كلمه خبيث است، و جمله:
شود، و الم بطوري كه گفته مبدل به مصدر مي "أن "به خاطر كلمه "أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ "و عاملش همان فعل است، و جمله:

گرفت و گفت: را در تقدير  "باء "است، ممكن هم هست حرف "اال الغماضكم فيه "شده در تقدير است، و تقدير كالم
 .است "اال بمصاحبة اغماض "تقدير كالم

 613كيفيت مالي كه بايد انفاق بشود[ ..... ص : ]

اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه خداي تعالي در اين آيه كيفيت مالي را كه انفاق و معناي آيه روشن است، نكته
، نه خبيث، يعني مالي باشد كه فقير به رغبت آن را بگيرد نه به بايد از اموال طيب باشد :فرمايدشود بيان نموده و ميمي

كراهت و اغماض، براي اينكه كسي كه نخواهد با بذل مال طيب، خويشتن را به صفت بخشنده متصف سازد، و بخواهد مال 
نين شود، و چك نميخبيث خود را از سر باز كند، و زندگي خود را از چنين آلودگيها رها سازد، چنين كسي دوستدار كار ني

 "مِيدٌوَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَ "بينيم آيه شريفه با جمله:رساند، و بهمين جهت است كه ميانفاقي نفس او را به كمالي نمي

 رنيازي و حمد خداي را در نظر بگيريم، كه خدا دفهماند كه بايد در انفاق خود بيشروَ شده است چون اين جمله به ما مي
 عين 

 333، ص: 9ترجمه الميزان، ج

ستايد، پس از مال طيب خود انفاق كنيد. و نيز ممكن است اينكه احتياجي به انفاق ما ندارد، مع ذلك انفاق طيب ما را مي
 (جمله را چنين معنا كنيم: كه چون خدا غني و محمود است نبايد با او طوري سودا كرد كه اليق به جالل او )جل جالله

 .ه باشدنبود



 614ترس از فقر بر اثر انفاق اموال طيب و دلپسند، وسوسه شيطاني است[ ..... ص : ]

در اين آيه بر اين معنا احتجاج شده كه انتخاب مال خبيث براي انفاق، خيري  "الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ "
 .گران در آن استمال طيب كه خير انفاق گر ندارد، به خالف انتخاببراي انفاق

پس اينكه در آيه قبل مؤمنين را نهي كرد از اينكه مال خبيث را براي اين كار انتخاب كنند مصلحت خود آنان را در نظر 
 هاي ندارند جز اين فكر كگرفته، هم چنان كه در منهي عنه فساد ايشان است، و در خودداري از انفاق مال طيب هيچ انگيزه

شود كه دلها از اقدام به مضايقه در انفاق او چنين مالي را، مؤثر در بقا و قوام مال و ثروت است، اين طرز فكر باعث مي
ا از انفاقش كند لذچنين انفاقي دريغ كنند، به خالف مال خبيث كه چون قيمتي ندارد و انفاقش چيزي از ثروت آنان كم نمي

دادن  ترساند، با اينكه بذل وساوس شيطان است، شيطاني كه دوستان خود را از فقر ميكنند، و اين يكي از ومضايقه نمي
هر چه پول  "انفاق در راه خدا و به دست آوردن خشنودي او عينا مانند بذل مال در يك معامله است، كه به قول معروف:

خرد، پس هم عوض دارد و اي خدا را ميدهد در برابر آن، رض، مالي را هم كه انسان در راه خدا مي"خوريبدهي آش مي
 .هم بهره، كه بيانش گذشت

ان خداي سبحان است، نه مال، هم چن "سازدكند و فقير مينياز ميآدمي را بي -يغني و يقني "عالوه بر اينكه آن كسي كه
 .«1» "وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْني وَ أَقْني "كه قرآن كريم فرمود:

مردم از انفاق مال طيب از آنجا كه منشا آن ترس از فقر است و اين ترس خطاست، لذا با خودداري  :و سخن كوتاه اينكه
، خطا بودن آن را تنبيه كرد، چيزي كه هست در اين جمله سبب را جاي مسبب بكار برد، تا "الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ "جمله:

اندازد، و شيطان جز به باطل و گمراهي امر ا در دل ميبفهماند كه اين خوف، خوفي است مضر، براي اينكه شيطان آن ر
رسد حق است، ولي وقتي كند، و يا با وسائطي كه به نظر ميكند، حال يا اين است كه ابتدا و بدون واسطه امر مينمي

 .بيني كه از يك انگيزه باطل و شيطاني سر درآوردكني در آخر ميتحقيق مي

 614عث كفر به خدا، اتالف نفوس، هتك اعراض، رواج جنايت و فحشا است[ ..... ص : خود داري از انفاق مال طيب با]

 و چون ممكن بود كسي توهم كند كه ترس نامبرده ترسي است بجا، هر چند از ناحيه
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وَ  "دو جمله را اضافه كرد، اول اينكه فرمود: "الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ "لذا براي دفع اين توهم بعد از جمله: شيطان باشد،
، يعني هرگز از شيطان توقع نداشته باشيد كه شما را به عملي درست بخواند چرا كه او جز به فحشا "يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ

انفاق مال طيب به انگيزه ترس از فقر هرگز عملي بجا نيست، زيرا اين خودداري در نفوس شما خواند، پس خودداري از نمي
رسد كه اوامر و سازد، در نتيجه كارتان به جايي ميدهد، و به تدريج شما را بخيل ميملكه امساك و بخل را رسوخ مي

شود كه ه خداي عظيم است، و هم باعث ميفرامين الهي مربوط به واجبات مالي را به آساني رد كنيد، و اين كفر ب
مستمندان را در مهلكه فقر و بي چيزي بيفكنيد، و از اين راه نفوسي تلف و آبروهايي هتك گردد، و بازار جنايت و فحشا 

دَّقَنَّ، وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّ "رواج يابد، هم چنان كه در جاي ديگر قرآن آمده:
وا اللَّهَ ما لُوبِهِمْ إِلي يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِما أَخْلَفُالصَّالِحِينَ، فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ، فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُ



فرمايد: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ، وَ الَّذِينَ ال يَجِدُونَ تا آنجا كه مي -نَوَعَدُوهُ، وَ بِما كانُوا يَكْذِبُو
 "«1»إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. 

 ، در اين جمله و در"وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ "ست كه فرمود:جمله دومي كه اضافه فرمود اين ا
گذرد، خداي تعالي اين نكته را بيان نموده كه در اين مورد حقي است و باطلي، و موارد ديگري كه ذيال از نظر خواننده مي

 .م است كه از ناحيه خداي سبحان است، و باطل از ناحيه شيطان استشق سوم ندارد، و حق همان طريق مستقي

 :آن موارد عبارتند از

 ".تواند باشدبعد از حق به جز ضاللت چه چيز مي -«9»فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ  "

__________________________________________________ 

دهيم، و از شايستگان دا عهد كردند كه اگر خدا از كرم خود به ما عطا كند زكات ميبعضي از كفار و منافقين با خ(1)
گردان بودند، خدا به سزاي شويم همين كه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرد بخل ورزيدند، و روي گرداندند، كه رويمي

اي را وند در دلهاشان بماند، براي اينكه وعدهربخل( در دلشان نفاق انداخت، نفاقي كه تا روزي كه به پيشگاه او مي)همين 
كه با خدا كردند، )به آن وعده( تخلف نموده، و نيز براي آن دروغها كه گفتند، مگر ندانستند كه خداي تعالي سر و نجواي 

د كه دارنداند، و اينكه خدا عالم الغيوب است كساني كه از مؤمنين راغب به خير، كه بيش از توانايي خويش نآنان را مي
كند و عذابي دردناك كنند، خدا تمسخر آنان را تالفي ميگيرند، و آنها را مسخره ميبدهند، در كار صدقه دادن عيب مي
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 ."كندحق هدايت ميبگو تنها خدا است كه به سوي  -«1»قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ  "

 ."گر آشكارشيطان دشمني است گمراه -«9»إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ  "

دهد: اين خاطره كه از ناحيه همه اين آيات در مكه نازل شده، و خالصه گفتار اينكه خداي تعالي در آيه مورد بحث تذكر مي
اينكه مغفرت پروردگار و آن زيادت كه خدا در آيات قبلي ذكر كند ضاللتي است از فكر، براي خوف به ذهن شما خطور مي

 .كرد هر دو پاداش بذل از اموال طيب است، و مال خبيث چنين پاداشي ندارد

، و در اين است "مسبب "در جاي "سبب "از قبيل وضع "الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ ... "وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ ... نظير جمله: "بنا بر اين جمله:
گران در امر دو وعده نظر كنند، و از جمله ميان وعده خداي واسع و عليم )سبحانه(، و وعده شيطان مقابله افتاده، تا انفاق دو

 .تر تشخيص دادند برگزينندتر و نافعآن دو آنچه را صالح

و بي خبري از منافع  كه اختيار خبيث بر طيب به خاطر ترس از فقر :پس حاصل حجتي كه در آيه شريفه اقامه شده اين شد
اندازد، و هيچ منظوري به جز گمراهي و به ها مياين انفاق است، اما ترس از فقر، القايي شيطاني است، او اين ترس را به دل

 .فحشا كشاندن شما ندارد، پس نبايد از او پيروي كنيد

گيري موهوم نيست بلكه ، يك نتيجهو اما منافع اين انفاق كه در آيات قبل گفتيم زيادت مال و آمرزش گناهان است
اي است كه ترتب آن بر انفاق را خدا وعده داده و وعده او حق است و او واسع است، يعني در امكان او هست كه آنچه نتيجه

ه اي كوعده داده، عطا كند، و او عليم است، يعني هيچ چيزي و هيچ حالي از هيچ چيزي بر او پوشيده نيست، پس هر وعده
 .د از روي علم استدهمي



 616[ ..... ص : "حكمت "معناي]

 "سرهبه ك "حكمت "است به معناي عطا كردن است، و كلمه "يؤتي "كه مصدر "ايتاء "كلمه "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ "
ر آمده الب دكند كه در اين قاست، كه وزني است مخصوص افاده نوَ، يعني داللت بر نوَ معنايي مي "فعلة "بر وزن "حاء

پس حكمت به معناي نوعي احكام و اتقان و يا نوعي از امر محكم و متقن است، آن چنان كه هيچ رخنه و يا سستي در آن 
 شود، و معنايش در اين موارد اين است كه بطالن ونباشد، و اين كلمه بيشتر در معلومات عقلي و حق و صادق استعمال مي

__________________________________________________ 
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 .كذب به هيچ وجه در آن معنا راه ندارد

و اين جمله داللت دارد بر اينكه بياني كه خدا در آن بيان حال انفاق و وضع همه علل و اسباب آن را و آثار صالح آن در 
 .بشر را شرح داده، خود يكي از مصاديق حكمت است زندگي حقيقي

اي كه مطابق با واقع باشد، يعني به نحوي مشتمل بر سعادت بشر باشد، مثال پس حكمت عبارت است از قضاياي حقه
ا ب معارف حقه الهيه در باره مبدأ و معاد باشد، و يا اگر مشتمل بر معارفي از حقايق عالم طبيعي است معارفي باشد كه باز

 .دهدسعادت انسان سروكار داشته باشد، مانند حقائق فطري كه اساس تشريعات ديني را تشكيل مي

اي كه بايد تذكر داد اين است كه نام دهنده معناي جمله، روشن است نكته "وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً "
 :حكمت را نبرده و اين دو جهت دارد

كند بر اينكه در جمله مورد داللت مي "دهدخدا حكمت را به هر كس كه بخواهد مي "فرمود:اينكه جمله قبلي كه مييكي 
 .خدا است "دهنده حكمت "بحث،

جهت دوم اين بود كه بفهماند حكمت به خودي خود منشا خير بسيار است، هر كس آن را داشته باشد خيري بسيار دارد، و 
اين جهت نيست كه حكمت منسوب به خدا است، و خدا آن را عطا كرده، چون صرف انتساب آن به خدا از  "خير بسيار "اين

شود كه مال، همه جا مايه سعادت باشد، دهد ولي دادن خدا باعث نميشود، هم چنان كه خدا مال را ميباعث خير كثير نمي
تا آخر آيات اين « 1» "وزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِوَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُ "چون به قارون هم مال داد، و فرمود:

 .داستان

با اينكه جا داشت به خاطر ارتفاَ شان و نفاست امر آن بطور مطلق  "حكمت خير كثير است "نكته ديگر اينكه فرمود:
خير بودن حكمت هم منوط به عنايت خدا و توفيق او  و اين به آن جهت بود كه بفهماند "حكمت خير است "فرموده باشد

، چون "شاهنامه آخرش خوش است "گوينداست، و مساله سعادت منوط به عاقبت و خاتمه امر است، در مثل فارسي هم مي
 .ممكن است خدا حكمت را به كسي بدهد، ولي در آخر كار منحرف شود، و عاقبتش شر گردد

 ها به معناي عقل است، چوندر انسان "و لب "است، "لب "جمع "ألباب "كلمه "ولُوا الْأَلْبابِوَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُ "
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ين معنا استعمال شده، و گويا كلمه عقل به هم "لب "عقل در آدمي مانند مغز گردو است نسبت به پوست آن، و لذا در قرآن



به آن معنايي كه امروز معروف شده يكي از اسماء مستحدثه است، كه از راه غلبه استعمال اين معنا را به خود گرفته، و 
 ."يعقلون "بهمين جهت كلمه عقل هيچ در قرآن نيامده، و تنها افعال مشتق شده از آن در قرآن استعمال شده است، مانند

است به معناي منتقل شدن از نتيجه به مقدمات نتيجه، و يا منتقل شدن از مقدمات به  "يذكر "كه مصدر "تذكر "مهكل
نتيجه است، و آيه شريفه داللت دارد بر اينكه به دست آوردن حكمت متوقف بر تذكر است، و تذكر هم متوقف بر عقل 

آنجا كه سخن در ادراكهايي كه در قرآن آمده داشتيم، در باره است، پس كسي كه عقل ندارد حكمت ندارد، و ما در گذشته 
 .عقل چيزهايي گفتيم

كنيد و يا يعني آنچه شما از مال خدا و به دعوت او انفاق مي "وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ "
دهيد ايد و در راه خدا ميشما واجب نكرده بلكه خودتان به وسيله نذر بر خود واجب كردهكنيد كه خدا بر چيزهايي انفاق مي

 "فرمايد: پس در جمله:دهد و كسي كه ستم كند مؤاخذه ميخدا به آن آگاه است و هر كس را كه اطاعتش كند پاداش مي
 :اي هم به تهديد هست كه جمله، اشاره"فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

 .كندآن را تاكيد مي "ا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍوَ م "

 618بر آنها داللت دارد[ ..... ص :  "وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ "چند نكته كه جمله]

و همين جمله به چند نكته داللت دارد، اول اينكه مراد از ظلم در خصوص اين آيه، ظلم به فقرا و خودداري از انفاق بر آنان 
توان با كفاره آنها را از نامه عمل حبس حقوق ايشان است، نه مطلق معصيت، براي اينكه مطلق معصيت انصار دارد، و مي و

شفيعان  "است و يكي ديگر "اجتناب از كبائر "است و يكي ديگر "توبه "محو كرد، و يا به وسيله شفيعان كه يكي از آنها
ايي يافت، البته همه اين انصار در ظلمهايي است كه تنها جنبه حق اللَّه دارند، نه باشند، از خطر كيفر آنان رهمي "روز محشر

« 1» "وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ "كه در آخرش دارد: "ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً "حق الناس، آيه شريفه:
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ  "ين است، كه همان توبه و انابه باشد، و آيه:راجع به يكي از انصار ظالم

ن اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد ما اي "فرمايد:اجتناب از گناهان كبيره را يكي از انصار معرفي نموده و مي "سَيِّئاتِكُمْ
 .«9» "دهيمن قرار مياجتنابتان را كفاره گناهانتا
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ه خود ستمكاران بشود كه اگر ياور سخن از شفيعان قيامت دارد، و از اينجا معلوم مي "وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي "و آيه:
 :آورد، براي اين بود كه گفتيم "انصار "را به صيغه جمع

 .مطلق معصيت است، كه افرادي گوناگون دارد "ظلم "منظور از

 614ترك انفاق از گناهان كبيره است و چون حق الناس است كفاره و توبه پذير نيست[ ..... ص : ]

بر آن داللت دارد اين است كه ظلم مورد بحث در آيه، يعني ترك انفاق،  "أَنْصارٍ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ "نكته دومي كه جمله:
ذيرفت، و پشود ترك انفاق از گناهان كبيره است، چون اگر از گناهان صغيره بود كفاره ميپذيرد، پس معلوم ميكفاره نمي

كه فرموده: توبه در حقوق الناس قبول نيست، پذيرد، چون حق الناس است، و مؤيد اين معنا رواياتي است نيز توبه هم نمي



 "شود، به دليل اينكه در جاي ديگر فرمود:مگر آنكه حق را به مستحق برگردانند، و نيز شفاعت در قيامت هم شامل آن نمي
وا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ، عَنِ الْمُجْرِمِينَ، ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قالُ

 .«1» "فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ ... الْمِسْكِينَ

نكته سوم اينكه: اين ظلم در هر كس يافت شود يعني هر كس نافرماني خدا را بكند و حق فقرا را ندهد چنين كسي مورد 
نخواهد بود، چون در بحث شفاعت گفتيم كسي كه خدا دين او را نپسندد، در  "نِ ارْتَضيإِلَّا لِمَ "رضايت خدا و مصداق

وشن ر "ابتغاء وجه اللَّه "و نفرمود: "ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ "كند، از اينجا پاسخ اين سؤال كه چرا فرمود:قيامت شفاعت نمي
 .شودمي

فقرا، در صورتي كه فقرايي باشند و احتياج به كمك داشته باشند از  نكته چهارم اينكه: امتناَ ورزيدن از اصل انفاق بر
تر است، و خداي تعالي بعضي از اقسام اين خودداري را شرك به خدا و كفر به آخرت خوانده است، گناهان كبيره مهلك

دليل بر «. 9» "الزَّكاةَ، وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَوَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ ال يُؤْتُونَ  "مانند امتناَ از دادن زكات، و فرموده:
كه سوره  دادند، اين استدادند، و يا به عبارت ديگر صدقه نمياينكه منظور از اين مشركين مسلماناني هستند كه زكات نمي

 .نشده بودمدثر در مكه نازل شده، و زكات به معناي اسالميش در مكه و در هنگام نزول اين سوره واجب 
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 "... ا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَإِنْ تُبْدُو "

جمع صدقه است، و چون قيدي در آن  "صدقات "است، به معناي اظهار است، و كلمه "تبدوا "كه مصدر "ابداء "كلمه
نيامده به معناي مطلق انفاقهايي است كه در راه خدا بشود )چه واجب و چه مستحبّ( و چه بسا بعضي گفته باشند كه اصل 

 .است "انفاق مستحبّ "كلمهدر معناي اين 

 631آثار و نتايج انفاق علني و مزيت و فضيلت انفاق پنهاني[ ..... ص : ]

خداي سبحان در اين آيه دو قسم ترديد آورده، يكي صدقه آشكار و ديگري پنهان، و هر دو را ستوده است، براي اينكه هر 
تشويق و دعوت عملي مردم است به كار نيك، و نيز مايه كدام از آن دو آثاري صالح دارند، اما صدقه آشكارا كه خود 

كنند، و در جامعه بينند در جامعه مردمي رحم دل هستند كه به حال آنان ترحم ميدلگرمي فقرا و مساكين است، كه مي
ث و اين باعاي باشد، دهند تا براي روز قيامتشان كه روز گرفتاري است ذخيرهاموالي براي آنان و رفع حوائجشان قرار مي

شود كه روحيه ياس و نوميدي از صفحه دلهاشان زدوده شود، و در كار خود داراي نشاط گردند، و احساس كنند كه مي
كند تنها براي خودش نيست، و اين خود آثار دار كاسبي ميوحدت عمل و كسب بين آنان و اغنيا وجود دارد، اگر سرمايه

 .نيك بسياري دارد

ت شناسد، تا به او مناني اين است كه در خفا آدمي از ريا و منت و اذيت دورتر است، چون فقير را نميو اما حسن صدقه پنه
ماند، و احساس ذلت و خفت گذارد، و يا اذيت كند، فائده ديگرش اينست كه در صدقه پنهاني آبروي فقير محفوظ مي



نهاني هاي بيشتري دارد، و صدقه پصدقه علني نتيجه توان گفت كه:ماند، پس ميكند، و حيثيتش در جامعه محفوظ مينمي
 .شودتر انجام ميتر و پاكخالص

 تر باشد به فضيلت نيز نزديكتر است، و بهمينو چون بناي دين بر اخالص است، بنا بر اين عمل هر قدر به اخالص نزديك
، "نْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْوَ إِ ":فرمايدجهت خداي سبحان صدقه سري را بر صدقه علني ترجيح داده و مي

به معناي بهتر است، و خدا به اعمال بندگانش با خبر است، و در تشخيص عمل خير از غير آن اشتباه  "خير "چون كلمه
 ."وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "كند،نمي

در اين جمله روي سخن از مؤمنين گردانده شد و پيامبر ص مخاطب قرار  "هَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُلَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّ "
كند، گويي رسول خدا گرفته كه اي پيامبر هدايت آنان به عهده تو نيست، اين خدا است كه هر كس را بخواهد هدايت مي

 ص وقتي اختالف مسلمانان در خصوص مساله انفاق را

 311، ص: 9جترجمه الميزان، 

دارند دهند و بعضي ديگر بعد از انفاق منت و اذيت روا ميديده و مالحظه كرده است كه بعضي انفاق را با خلوص انجام مي
نمودند و ورزند، در دل شريف خود احساس ناراحتي و اندوه ميو گروهي ديگر اصال از انفاق كردن مال پاكيزه خودداري مي

ني بيفرمايد: مساله اختالف مراحل ايمان كه در اين مردم مييه، خاطر شريف او را تسلي داده و ميلذا خداي تعالي در اين آ
كه يكي اصال ندارد و ديگري اگر دارد نيتش خالص نيست و گروه سوم هم انفاق دارد و هم نيتش خالص است همه مربوط 

فرمايد، و جه از ايمان كه صالح بداند هدايت ميو مستند به خداي تعالي است، او است كه هر كس را بخواهد به هر در
از  ايسازد، نه ايجاد ايمان در دلها به عهده تو است، و نه حفظ آن، تا هر وقت ببيني كه پارهبعضي را به كلي محروم مي

ديد مردم محفوظ مانده، و در بعضي ضعيف شده و اندوهناك شوي، و وقتي خداي تعالي در آخر اين گفتار ايشان را ته
گويد، دچار شفقت يعني اندوهي توأم با ترس شوي. شاهد بر اين معنا كه ما از آيه استفاده كند و با خشونت سخن ميمي

گردد، چون ظاهر اين تعبير اين است، كه مصدري است اضافه شده بر ضميري كه به مردم بر مي "هداهم "كرديم جمله
 بيني از تو نيست،فهماند كه اين مقدار هدايت كه در امت خود موجود ميياست كه ايمان تا حدي در مردم تحقق يافته و م

بيني باز تو مسئولش نيستي، شاهد ديگر اينكه جمله مورد بحث تسليت خاطر آن جناب است و آنچه هم كه تحقق نيافته مي
به منظور دلخوش ساختن آن كند، همه اين است كه هر جا در قرآن در مساله ايمان استنادش به رسول خدا ص را نفي مي

 .جناب است

ا اي است معترضه، كه صرفجمله "لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ "بنا بر اين جمله مورد بحث يعني جمله:
 له مورد بحثبه منظور دلخوشي آن جناب در وسط كالم آمده است و خطابي را كه قبال به مؤمنين داشت قطع نمود، و جم

و اين جمله  "...وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  "را خطاب به آن جناب كرد، آن گاه دوباره خطاب به مؤمنين را از سر گرفت، و فرمود:
 "ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ "معترضه نظير جمله معترضه:

 .وسط آيات مربوط به قيامت قرار گرفته است است، كه در «1»

 "... وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ، وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ "

در اين آيه همانطور كه گفتيم: دوباره خطاب را متوجه مؤمنين كرد اما با سياقي كه نه بشارت در آن هست، و نه انذار و 
 :خشونت، و اين به آن جهت است كه آيه، بعد از جمله
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ا به دعوت رفقرار گرفته، و بر كسي پوشيده نيست كه مقتضاي معناي آن اين است كه ص "وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ "
منزه  "صاحب دعوت "و "گوينده ")هر دو( تا داللت كند بر اينكه ساحت "خشونت "و "نرمش "بپردازد، دعوتي خالي از

 .پذيرندشود كه اين دعوت را مياست از اينكه دعوت، منفعتي براي او داشته باشد، بلكه منفعت آن عايد مردمي مي

اي است حاليه، و حال از ضمير خطاب است، و عامل آن متعلق ظرف جمله "تِغاءَ وَجْهِ اللَّهِوَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْ "پس جمله:
 .باشدمي "فالنفسكم "يعني

شود، صرف اسم است، و گران ميو چون ممكن بود كسي خيال و توهم كند كه اين نفعي كه از ناحيه انفاق عايد انفاق
ت كه انسان مال عزيز خود را كه يك حقيقت خارجي است بدهد و منفعتي مسمي واقعيت خارجي ندارد، و واقعيت اين اس

 .موهوم بگيرد

 ما وَ "اي كه يك طرفش حقيقت است، و طرف ديگرش خيال، لذا دنبال آن جمله فرمود:پس انفاق در راه خدا يعني معامله
رين ستمي گردد، و كمتآنچه انفاق كنيد بدون كم و كاست به شما بر ميكه  -تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ

امري  (خوانيم )كه همانا ثوابهاي دنيايي و آخرتي استخالصه اين منفعتي كه شما را به سويش مي "بر شما نخواهد شد
رده ده باشد و يا كم كموهوم نيست، بلكه امري است حقيقي و واقعي كه خداي تعالي آن را بدون اينكه چيزي از آن گم ش

 .باشد به شما خواهد رساند

واهد به شما خ -يُوَفَّ إِلَيْكُمْ "بلكه فرمود: "رسانيمما آن را به شما مي -نوف اليكم "و اگر نام رساننده را نبرد، و نفرمود:
ي است انطور كه مقتضاي بود كه قبال اشاره كرديم، و گفتيم سياق گفتار، سياق دعوت است، و همبراي همان نكته "رسيد

 تر ونامي از بشارت و بيم دادن در آن برده نشود، همچنين الزم است نامي از فاعل هم برده نشود، تا گفتار خيرخواهانه
دارد، نه كسي  اشتر باشد، همانند گفتاري باشد كه گوينده ندارد، اگر به راستي منفعتي در آن باشد براي شنوندهغرضانهبي

 .ديگر

 "... قَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِلِلْفُ "

 .است به معناي منع و حبس است و اصل در معناي آن تنگ گرفتن است "احصروا "كه مصدر فعل مجهول "حصر "كلمه

، ممنوَ "احصار "هر دو به معناي راه نيافتن به خانه كعبه است اما چيزي كه هست "احصار "و "حصر "گويد:راغب مي
به معناي ممنوَ شدن از ناحيه منع باطني و  "حصر "شدن به خاطر وجود مانعي ظاهري از قبيل دشمن و امثال آن است، و

رجمه فان ت "دروني از قبيل مرض و امثال آن است، و كلمه حصر در غير از اين مورد استعمال نشده است پس اينكه در آيه:
 310، ص: 9الميزان، ج

 .تواند به هر دو معنا باشدياحصار آمده م "احصرتم

تنها به يك معنا است، و آن همان « 1» "أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ "و اما در آيه: "الَّذِينَ أُحْصِرُوا ... "و همچنين آيه:
 .بيماري دروني است كه در مورد آيه به معناي تنگي سينه به خاطر بخل و ترس است. اين بود گفتار راغب

 "لحافا "به معناي عالمت و كلمه: "سيما "صفت آدمي شده باشد، و كلمه "عفت "به معناي آن است كه "تعفف "و كلمه
 .به معناي اصرار در سؤال است

 633كنند[ ..... ص : نمايند و دست سؤال دراز نميمؤمنين تا آنجا كه ميتوانند تظاهر به فقر نمي]



مصرفش بيان شده كه همان فقرايي باشد كه به خاطر عوامل و اسبابي، از راه و در آيه شريفه مصرف صدقات، البته بهترين 
هاي زندگي از قبيل اند، يا كارها و گرفتارياند، يا دشمني مال آنان را گرفته و بدون لباس و پوشش ماندهخدا منع شده

اند كه اند، و يا كاري انتخاب كردهدهمادر نگذاشته به كار و كسب مشغول شوند، و يا خودشان بيمار شپرستاري كودكاني بي
 .لاند، و يا كاري ديگر از اين قبيتوانند به كار و كسب بپردازند، مثال به طلب علم پرداختهبا اشتغال به آن، ديگر نمي

ن با ارد، چوپنديعني كسي كه از حال ايشان اطالَ ندارد از شدت عفتي كه دارند ايشان را توانگر مي "يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ "
انند تظاهر به توكنند، پس جمله نامبرده داللت دارد بر همين كه مؤمنين تا آنجا كه مياينكه فقيرند ولي تظاهر به فقر نمي

دارند، و مردم پي به حال آنان توان پنهان داشت، پنهان ميكنند، و از عالمتهاي فقر به غير آن مقداري كه نميفقر نمي
ه شدت فقر رنگ و رويشان را زرد كند، و يا لباسشان كهنه شود )و يا مثال از زبان اطفالشان اظهار شود، و برند، مگر اينكنمي

 .(امثال اينها

كنند، تا اين است كه فقراي مؤمن اصال دريوزگي نمي "ال يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً "شود كه مراد از جملهاز اينجا معلوم مي
اند: وقتي روي كسي به سؤال باز شود براي بار دوم ديگر طاقت صبر شود، زيرا بطوري كه گفتهمنجر به اصرار در سؤال 

گيرد باز هم دهد و در هر فرصتي تصميم ميآيد، و عنان اختيار را از كف ميندارد، و نفس او از تلخي فقر به جزَ در مي
 .سؤال كند و اصرار هم بورزد، و راه را بر هر كس بگيرد

مقدار  "اظهار حاجت بيش از "الحاف "، و منظور از"اصل سؤال "باشد، نه نفي "اصرار "نيست كه منظور نفي ولي بعيد
شود، آن سؤالي مذموم است باشد، براي اينكه صرف اظهار حاجت ضروري حرام نيست، بلكه گاهي واجب هم مي "واجب

 كه زائد بر مقدار

__________________________________________________ 

 23سوره نساء آيه (1)

 313، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 .لزوم باشد

، "شناسيدشما مسلمانان ايشان را با سيمايشان مي -تعرفونهم بسيماهم "و نفرمود: "تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ "و در اينكه فرمود:
تعفف آنان را هتك نكرده باشد، چون معروف شدن براي اين بود كه آبروي فقرا را حفظ نموده و راز آنان را بپوشاند، و پرده 

فقرا نزد همه مردم نوعي خواري و اظهار ذلت ايشان است، به خالف اينكه خطاب را تنها متوجه رسول خدا ص كند، و 
براي اينكه آن جناب پيامبري است كه به سوي فقرا و اغنيا و همه طبقات  "شناسيتو ايشان را به سيمايشان مي "بفرمايد:

مبعوث شده، نسبت به همه رؤوف و مهربان است، و به نظر ما براي او از حال فقرا گفتن نه كسر شان ايشان است، و نه 
 .نكته التفات از همه مسلمين به خطاب به شخص رسول خدا ص اين است -آبروريزي از آنان، و خدا داناتر است

 "... النَّهارِالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ  "

 :دو معناي متقابل بهم دارند، و اين دو كلمه حال از جمله "عالنيه "و "سر "دو كلمه

ق كنند در حالي كه گاهي انفاآنهايي كه اموال خود را در شب و روز انفاق مي "است، و تقدير كالم اين است كه: "ينفقون "
و اگر همه احوال انفاق را ذكر كرده براي اين بود كه بفهماند  "دارند ...خود را پنهان داشته و گاهي آن را اظهار مي

خواهند ثواب انفاق را دريابند، و انفاقگران نسبت به عمل خود اهتمام دارند، و همواره و در شب و روز و خلوت و جلوت مي
آخر اين آيات با زبان بينيم خداي سبحان در حواسشان جمع اين است كه همواره رضاي خدا را به دست آورند، و لذا مي

 ... فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ":فرمايداي نيكو داده و ميمهرباني و لطف به ايشان، وعده



 634بحث روايتي ])در ذيل آيات انفاق([ ..... ص : 

 634دهد[ ..... ص : در معناي اينكه خداوند به هر كه بخواهد چند برابر اجر مي]

آمده است كه ابن ماجه، از حسن بن علي بن ابي طالب، و  "وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ "المنثور در تفسير جمله:در تفسير الدر 
از ابي هريره، و ابي امامه باهلي، و عبد اللَّه بن عمر، و عمران بن حصين، روايت آورده كه همگي از رسول خدا ص روايت 

سربازي را بدهد، و او را روانه ميدان جنگ كند، و خودش خانه بماند، خداي تعالي در اند كه فرمود: هر كس هزينه سفر كرده
دهد، و كسي كه خودش براي جهاد در راه خدا سفر كند، و خرجي خود را همراه برابر هر درهمي، هفتصد درهم به او اجر مي
دهد، آن گاه رسول خدا ص آيه نامبرده را كند، هفتصد هزار درهم اجر ميبردارد، به هر درهمي كه در اين راه خرج مي

 «1»تالوت كرد. 
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اي ديگر از تفسير الدر المنثور روايت به اين صورت آمده: ابن ماجه و ابن ابي حاتم، از عمران بن حصين، از رسول در نسخه
 ... :اند كه فرمودخدا روايت آورده

عني كند، يمده كه فرمود: وقتي عمل مؤمن نيكو شد، خداي تعالي عمل او را مضاعف ميو در تفسير عياشي و نيز برقي آ
وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ  "فرمايد:دهد، اين همان كالم خدا است كه مييك عمل را هفتصد برابر نموده و هفتصد برابر اجر مي

 «9»واب خدا نيكو سازيد. دهيد براي ثپس بكوشيد اعمال خود را و آنچه را انجام مي "يَشاءُ

فرمود: اگر مؤمن عمل خود را نيكو و در تفسير عياشي از عمر بن يونس روايت آمده كه گفت: از امام صادق َ شنيدم كه مي
كند، و اين همان قول خدا است كه سازد، هر حسنه را هفتصد برابر ميكند، خداوند عملش را مضاعف و چند برابر مي

دهيد به اميد ثواب خدا به وجه نيكو انجام ، پس بر شما باد هر عملي كه انجام مي"هُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُوَ اللَّ "فرمايد:مي
خواني ركوَ و سجودش را نيكو سازي، و چون روزه دهيد، پرسيدم منظور از وجه نيكو چيست؟ فرمود: مثال وقتي نماز مي

روي نهايت سعي خود را به كار بندي، كه اجتناب كني، و چون به حج ميسازد ات را فاسد ميگيري از هر عملي كه روزهمي
 «0»كني از هر پليدي پاك باشد. كند بپرهيزي، و همچنين هر عملي كه مياز هر چيز كه عمره و حجت را فاسد مي

مساله ارث و احكام و باز در همان كتاب از حمران از ابي جعفر َ روايت كرده كه گفت: به آن جناب عرضه داشتم: آيا در 
قضايي و ساير احكام فرقي ميان مؤمن و مسلم هست، مثال آيا مؤمن سهم االرثش از مسلم بيشتر است؟ و يا در ساير 
احكام امتياز بيشتري دارد يا نه؟ فرمود: نه، هر دو در اين مساله در يك مجرا قرار دارند، و امام هر دو را به يك چشم 

نَةِ مَنْ جاءَ بِالْحَسَ "گويد: عرضه داشتم: مگر خداي تعالي نفرموده:عمل بر مسلم برتري دارد، ميبيند، و ليكن مؤمن در مي
با اين حال آيا نظر شما اين است كه مؤمن و مسلم در مسائلي چون نماز و زكات و روزه و حج هيچ « 3» "فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

 مگر :گويد: امام فرمودفرقي با هم ندارند؟ مي
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هست، و تنها  "مسلم "و "مؤمن "اين همان تفاوتي است كه در« 1» "وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ "خداي تعالي نفرموده:
كند، اين است تفاوت و مؤمن است كه خداي تعالي حسناتش را مضاعف نموده و يك عمل نيك او را هفتصد برابر مي

 «9»كند. ميكند، و خدا با مؤمن هر چه بخواهد برتري مؤمن كه خدا حسنات او را به مقدار صحت ايمانش چندين برابر مي

را  "وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ "مؤلف: در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست، و اساس همه اين روايات بر اين است كه جمله
گران گران مطلق گرفته، و همين طور هم هست، چون هيچ دليلي نداريم كه آيه شريفه مختص به انفاقبالنسبه به غير انفاق

گران نازل شده، ليكن اين مورد نه مخصص است و نه مقيد، و اير اعمال نيك نشود، بله، آيه در مورد انفاقباشد، و شامل س
گيرد، و هم غير عددي را، و معنا نيز مطلق خواهد بود، هم مضاعف عددي را مي "يضاعف "وقتي آيه مطلق باشد قهرا كلمه

د كند )يا به هفتصش هر جور بخواهد و براي هر كس مضاعف ميخدا عمل هر نيكوكار را به قدر نيكوكاري "شود:چنين مي
 .سازدگران را اگر بخواهد تا هفتصد برابر مضاعف ميبرابر و يا كمتر و يا بيشتر( همانطور كه انفاق انفاق

هفتصد برابر  "مضاعف كردن "منظور از :از قائلي نقل كرديد كه گفته است "وَ اللَّهُ يُضاعِفُ "خواهي گفت: در ذيل آيه
است، بعد آن را رد كرديد و نپذيرفتيد، و در اينجا اطالق آيه را شامل زيادتر از هفتصد برابر هم دانستيد آيا بين اين دو بيان 

خواستيم بگوئيم مثل هفتصد دانه جمله مضاعفه را مقيد به مساله انفاق گوئيم نه، زيرا آنجا هم ميشما منافات نيست؟ مي
ه مضاعفه وابسته به مساله هفتصد دانه نيست، و خواستيم نتيجه بگيريم كه اگر مساله هفتصد دانه كند، و جملنمي

هم مخصوص انفاق باشد، و گفتيم مورد مخصص نيست،  "وَ اللَّهُ يُضاعِفُ "شود كه جملهمخصوص انفاق است دليل نمي
كند، و هم مضاعفه را اله را مختص به انفاق نميگويد، يعني هم مسگوئيم، روايت هم همين را مياينجا هم همين را مي

 .سازدمنحصر در هفتصد برابر نمي

و امام در پاسخش فرمود: مگر نه اين است كه خداي تعالي  "مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ ... "و اينكه حمران پرسيد: مگر خدا نفرموده:
اي در قرآن نداريم، بلكه امام خواسته است آن نيست چون چنين آيهاين جمله، آيه قر "وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ "فرموده:

 "آيه را نقل به معنا كند، معنايي كه از دو آيه قرآن گرفته شده، يكي آيه مورد بحث و ديگري آيه
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 «1» "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً ...

شود اين است كه از نظر اين روايت قبول شدن اعمال غير مؤمنين يعني كساني كه يكي از اي كه از روايت استفاده مينكته
دارند امري ممكن است، و چنان نيست كه اعمال نيك آنان هيچ پاداشي نداشته باشد، و انشاء اللَّه  مذاهب انحرافي اسالم را

 :در اين باره در ذيل آيه

 .بحث خواهيم كرد« 9» "وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ "

 637باشد[ ..... ص : اي در راه خدا صدقه ميقههر عملي كه مورد رضايت خدا باشد و براي خدا انجام شود في سبيل اللَّه است و هر نف]

گيرد، چه انفاق در جهاد، و چه اقسام بر و گويد: اين آيه شريفه عام است، و همه اقسام انفاق را ميو در مجمع البيان مي
 «3» .(احسان )نقل از امام صادق َ

كرده كه گفت: مردي از باالي تلي مشرف به رسول  و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق )در كتاب المصنف( از ايوب روايت



كرد(، مردم گفتند: عجب مرد چابكي است! اي كاش اين خدا ص شد، )منظور اين است كه از جاي خطرناكي عبور مي
كرد، رسول خدا ص فرمود: مگر راه خدا منحصر در جنگيدن و كشته شدن است؟ آن گاه چابكي را در راه خدا صرف مي

خدا بسيار است، بيرون شدن از خانه و سفر كردن براي طلب رزق حالل و فراهم نمودن هزينه زندگي پدر و فرمود: راه 
مادر، راه خدا است، و نيز سفر كردن براي طلب رزق حالل جهت زن و فرزند راه خدا است، و سفر كردن و طلب رزق براي 

رود، او در راه شيطان زيادتر كردن مال به سفر مي به دست آوردن قوت خويشتن نيز راه خدا است، بله كسي كه براي
 «.است

و نيز در همان كتاب آمده كه ابن منذر و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( آمده كه رسول خدا ص از براء بن عازب 
شايش پرسيد: كه اي براء، خرجي دادن به مادرت چگونه است؟ و براء مردي بود كه به زن و فرزند خود از نظر خرجي گ

 گيرد؟دهد، و يا تنگ ميخواست بداند آيا به مادرش هم گشايش ميداد، رسول خدا ص ميمي

خرج كردن براي اهل و اوالد و خادم، صدقه است، بايد  :براء عرضه داشت وضع بسيار خوبي دارد، رسول خدا ص فرمود
 «4»ل نكني. متوجه باشي كه با منت نهادن و اذيت كردن به آنان اجر اين صدقه را باط

 مؤلف: روايات در اين معاني از طريق شيعه و سني بسيار است، و در آنها آمده: هر
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اي كه در راه خدا داده شود عملي كه براي خدا انجام شود و خدا از آن راضي باشد، همان عمل سبيل اللَّه است، و هر نفقه
 .صدقه است

م صادق َ روايت آورده كه فرمود: رسول خدا از اما "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
ص فرموده: هر كس به مؤمني احساني كند، و پس از آن او را با سخن ناهنجار خود برنجاند، و يا بر او منت گذارد، صدقه 

به معناي سنگ بسيار بزرگي است كه در وسط بيابان  "صفوان "تا آنجا كه امام صادق َ فرمود: كلمه -خود را باطل كرده
 ،... كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ -و در معناي جمله« 1»قرار گرفته باشد. 

نشيند، و در معناي ها بر درختان و گياهان ميبه معناي شبنمي است كه شب "طل "به معناي باران، و "وابل ":فرمود
 .به معناي بادها است "اعصار "فرمود: كلمه "إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ ... "جمله:

ي طالب از علي بن اب "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ "ر المنثور است كه ابن جرير در تفسير آيه:و در الد
ا و رمفرمود: يعني از گندم و خ "وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ "روايت كرده كه فرمود: يعني از طال و نقره و در معناي جمله:

 «9»هر چيزي كه زكات در آن واجب است. 

و نيز در آن كتاب )الدر المنثور( است كه ابن ابي شيبه، و عبد بن حميد، و ترمذي )وي حديث را صحيح دانسته(، و ابن 
در ي )ماجه، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابي حاتم، و ابن مردويه، و حاكم كه )وي نيز حديث را صحيح دانسته(، و بيهق

ه در باره ما گفته است: اين آي "وَ ال تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ "كتاب سنن(، از براء بن عازب روايت كرده كه در تفسير آيه:



كاشتيم و هر يك از ما، از نخلستان خود بقدري كه بار آورده بود )كم يا گروه انصار نازل شد، ما مردمي بوديم كه خرما مي
كرديم و اهل صفه كه آورديم، بعضي يك خوشه و بعضي دو خوشه، و آن را در مسجد آويزان ميد( خرما به مسجد ميزيا

زدند، خرماي رسيده و ها ميآمدند و با عصاي خود به آن خوشهشدند ميمردمي غريب و بي درآمد بودند، وقتي گرسنه مي
ا هاي پست و كرم خورده و يا شكسته ركار خير رغبتي نداشتند خوشه خوردند، بعضي از مردم كه بهافتاد مينارسي كه مي

 .كردندآوردند، و آويزان ميمي

يمان يعني اي كساني كه ا -يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ "خداي تعالي در اين باره اين آيه را نازل كرد:
 ايد انفاق كنيد، وكسب كردهايد از طيبات آنچه آورده
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ر ديگران كه اگهمچنين از طيبات آنچه كه ما از زمين برايتان در آورديم، و براي انفاق جنس پست را انتخاب نكنيد، جنسي 
 بعد از آنكه اين آيه نازل شد ديگر هيچكس از ما جنس "كنيد، مگر به خاطر رودربايستيبراي شما هديه بفرستند قبول نمي

 «1»كرديم بهترش را بياوريم. پست و بنجل را نياورد، بلكه سعي مي

ذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ، وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ يا أَيُّهَا الَّ "و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير آيه:
 :فرمود "مِنَ الْأَرْضِ وَ ال تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

 آوري شود، بعضي نوَ پست و بدترين خرما را براي زكات خودداد تا زكات خرما جمعرسول خدا ص هر وقت فرمان مي
هايي درشت بود، بعضي هم كردند، مانند خرماي جعرور و خرماي معافاره، كه خرمايي كم گوشت و داراي هستهانتخاب مي

 .پرداختندزكات خود را با بهترين خرما مي

راي ا برسول خدا ص فرمود: بعد از اين، خرماي جعرور و معافاره را در تعيين مقدار غله ديد نزنيد و به حساب نياوريد، و آن ر
نازل شد، و  "وَ ال تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ "زكات نياوريد، اينجا بود كه آيه شريفه:

أَنْفِقُوا  ":ه، و در روايتي ديگر آمده كه امام صادق َ در تفسير آي«9»گرفتن همين دو نوَ خرما است  "اغماض "منظور از
، فرمود: بعضي از مردم در جاهليت كار و كسب بدي داشتند، و بعد از آنكه مسلمان شدند، خواستند از "مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ

همان اموال مقداري را جدا كرده و به عنوان صدقه رد كنند خداي تعالي نپذيرفت، و جز مال پاك و از ممر پاك را قبول 
 «0»نكرد. 

 .لف: در اين معنا رواياتي بسيار از طرق شيعه و سني وارد شده استمؤ

 :از امام نقل كرده كه فرمود "الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه:

هد، دمي، و خدا به شما فضل و مغفرت خود را وعده "گويد: انفاق نكنيد، كه خودتان فقير خواهيد شدشيطان همواره مي "
 «3»دهد. آمرزد، و هم فضلي از ناحيه خود، در جاي آن مال قرار مييعني اگر در راه خدا انفاق كنيد هم شما را مي

 دانسته، و نسايي و ابن« 4»و در الدر المنثور است كه ترمذي حديثي را كه آن را حسن 
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اند كه رسول خدا ص جرير، و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن حيان و بيهقي )در كتاب شعب( از ابن مسعود روايت كرده
كند سر و كار دارد، و هم فرشته، اما تماسي كه شيطان با آدمي دارد اين است كه او را تهديد مي فرمود: هم شيطان با انسان

نند كشوي، و مالئكه او را تهديد ميكه اگر فالن عمل زشت را انجام ندهي يا فالن حق را انكار ننمايي چنين و چنان مي
شوي، پس اگر كارهاي نيك به قلب چنين و چنان ميكه اگر فالن عمل خير را به جا نياوري، و حق را تصديق نكني 

كسي، الهام شد، بداند كه از خداست و شكر او را بجا آورد و هر كس اعمال زشت به ذهنش خطور كرد بداند از شيطان است 
 «1» "مْ بِالْفَحْشاءِ ...الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُ "از شر او به خدا پناه ببرد آن گاه اين آيه را قرائت كردند:

 621معناي حكمت و روايتي در بيان اهميت و منزلت عقل انسان[ ..... ص : ]

فرمود:  "وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً "و در تفسير عياشي از ابي جعفر َ روايتي نقل كرده كه در ذيل جمله:
 «9»معرفت است.  "حكمت "منظور از

، معرفت و بصيرت و آگاهي در دين است. "حكمت "و در همان كتاب از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود: منظور از
«0» 

 :و در كتاب كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل همين آيه فرمود

 «3»اطاعت خدا و شناختن امام است.  "حكمت "

ولي همه اينها از باب شمردن افراد يك معناي جامع و كلي است، و مراد اين در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست،  :مؤلف
است كه: اطاعت خدا يكي از معاني حكمت است، و شناخت امام هم معناي ديگري از آن است، نه اينكه حكمت در آيه 

 .همين دو معنا باشد و بس

محمد بن خالد، از بعضي از اصحاب ما، روايت آورده كه اي از اصحاب، يعني از راويان شيعه، از احمد بن و در كافي از عده
وي بدون ذكر بقيه سند، از رسول خدا ص روايت كرده كه فرمود: خداي تعالي هيچ نعمتي را بين بندگانش تقسيم نكرده كه 

ن جنگ رفتداري بي عقل، بهتر و خانه نشستن عاقل از به زندهتر از عقل باشد، بهمين جهت خواب عاقل از شبگرانمايه
جاهل بهتر است، و خداي تعالي هيچ پيامبري را مبعوث نفرمود مگر بعد از آنكه عقل او را به كمال رسانيد، و عقل هر 

پيامبري بيشتر از عقل همه افراد امت او است، و آنچه يك پيامبر از كماالت معنوي در خود دارد، گرانقدرتر از همه 
 تالشهايي است كه ساير مردم در
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آورد مگر وقتي كه بخواهد اي واجبات خدا را آن طور كه بايد بجا نميدهند، و هيچ بندهراه به دست آوردن كمال انجام مي
بدون انديشه و تفكر آن را انجام ندهد، و اگر ثواب و فضيلت و ارزش عبادت همه عابدان را يك جا حساب كنيم، به ارزش 



 -وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ "شان فرمود:ان ألباب هستند كه خداي تعالي در بارهرسد، و عقال همان صاحبعبادت عاقل نمي
 .«1» "گيرند مگر خردمندانپند نمي

روايات زيادي در معناي صدقه و نذر و ظلم وارد شده است كه ان شاء اللَّه آنها را در  "...وَ ما أَنْفَقْتُمْ  "مؤلف: در تفسير آيه:
 .د خودش نقل خواهيم كردموار

و در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس و ابن جبير و اسما دختر ابي بكر و ديگران روايت كرده كه رسول خدا ص در 
داد كه مسلمانان به غير مسلمين صدقه دهند، و مسلمانان هم كراهت داشتند از اينكه به خويشاوندان اوائل اسالم اجازه نمي

نازل شد، رسول خدا ص اجازه داد كه به فقراي كفار هم  "لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ ... "نفاق كنند، ولي وقتي آيه:كافر خود ا
 «9»صدقه بدهند. 

شود، بنا بر اين آيه شريفه بيگانه تنها در مورد هدايت مسلمانان است، و شامل كفار نمي "هداهم "مؤلف: قبال گفتيم: جمله
خواهد، مورد انفاق را ذكر كند ايات شان نزول آمده است، عالوه بر اينكه در خود آيه وقتي مياز مطلبي است كه در رو

دانيم منظور، فقراي مسلمين است، كه در راه خدا آورد، كه همه ميرا به عنوان نمونه مي "فقراء الذين احصروا ... "جمله:
ريفه آن طور كه بايد با روايات شان نزول سازگاري ندارد، و اما اند، و با در نظر گرفتن اين نمونه، آيه شدچار تنگدستي شده

توان از در صورتي كه براي رضاي خدا )مثال به دست آوردن قلوب آنان( انجام شود مي -مساله انفاق به غير مسلمان را
 .اطالق آيات استفاده كرد

 623بهتر است واجبات، علني، و مستحبات، پنهاني انجام گيرند[ ..... ص : ]

 فرموده: اين آيه "وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ "و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير جمله:
 «0»راجع به صدقات غير زكات است، چون دادن زكات بايد علني و غير سري انجام شود. 

كه فرمود: هر چيزي را كه خداي عز و جل بر تو واجب ساخته علني آوردنش  و در همان كتاب از آن جناب روايت آورده
 «3. »باشدبهتر از آنست كه سري و پنهاني بياوري، و آنچه كه مستحبّ كرده، پنهاني آوردنش بهتر از علني آوردنش مي
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 .مؤلف: در معناي اين دو حديث، احاديث ديگري نيز هست، و بياني كه معناي آنها را روشن سازد، گذشت

ن گفته است: كه امام ابو جعفر َ فرموده: اي "اللَّهِ ... لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ "و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه:
آيه در باره اصحاب صفه نازل شد، سپس اضافه كرده است كه اين روايت را كلبي هم از ابن عباس نقل كرده، و اصحاب 

ر در د، ناگزياي داشتند و نه خويشاوندي كه به خانه آنان برونصفه نزديك به چهار صد نفر بودند، كه در مدينه نه خانه
فرستد شركت كنند، و به كردند، و بنا گذاشتند در هر سريه و لشگري كه رسول خدا ص به جنگ ميمسجد زندگي مي

همين سبب بود كه خداي تعالي در اين آيه شريفه به مسلمانان سفارش كرد تا مراقب وضع آنان باشند، و لذا آنان آنچه كه 
 «1»آوردند. براي اصحاب صفه ميآمد هنگام عصر از غذايشان زياد مي

 «9»دارد. و در تفسير عياشي از امام ابي جعفر َ روايت آورده كه فرمود: خداي تعالي گداي سمج را دوست نمي



 622ص :  ..... [.در باره امير المؤمنين علي عليه السالم نازل شده است "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ ... "رواياتي در مورد اينكه آيه:]

در باره شان نزول اين آيه گفته است  "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ ... "و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه:
بطوري كه از ابن عباس نقل شده، اين آيه در شان علي بن ابي طالب نازل شده است كه آن حضرت چهار درهم پول 

در شب، و يكي را در روز سومي را پنهاني و چهارمي را علني صدقه داد، و به دنبال آن اين آيه نازل شد  داشت، يكي را
 ."... كنندكساني كه اموال خود را شب و روز، سري و علني انفاق مي "كه:

 «0»گويد: اين روايت هم از امام باقر و هم از امام صادق َ نقل شده است. مرحوم طبرسي سپس مي

 «3»اند. : اين معنا را عياشي نيز در تفسيرش و شيخ مفيد در اختصاص و شيخ صدوق در عيون آوردهمؤلف

و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و عبد بن حميد، و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و طبراني و ابن عساكر از 
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ  "اند كه در تفسير آيه:ت كردهطريق عبد الوهاب بن مجاهد از پدرش مجاهد از ابن عباس رواي

 گفته "وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً
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اين آيه در شان علي بن ابي طالب نازل شد، كه چهار درهم داشت يكي را در شب و دومي را در روز و سومي را  :است
 «1»پنهاني و چهارمي را علني صدقه داد. 

و ابي صالح، و واحدي، و طوسي، و و در تفسير برهان از كتاب مناقب بن شهراشوب از ابن عباس و سدي، و مجاهد و كلبي، 
ثعلبي، طبرسي و ماوردي، و قشيري و شمالي و نقاش و فتال، و عبد اللَّه بن حسين، و علي بن حرب طائي، نقل كرده كه 

اند: علي بن ابي طالب چهار درهم نقره داشت، يكي را شبانه دومي را در روز، سومي همه نامبردگان در تفسيرهاي خود گفته
د، و در نازل ش "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً "و چهارمي را علني صدقه داد، به دنبال آن، آيه:را سري 

 «9»هاي آن جناب مال ناميده شده و او را به قبول صدقاتش بشارت داده است. آن به تك تك درهم

ت كه: اين آيه در شان ابي بكر نازل شده، كه چهل هزار دينار داشت، ده هزار دينار آن را و در بعضي از تفاسير آمده اس
 .شبانه، و ده هزار ديگر را در روز، ده هزار را سري و ده هزار باقي را علني صدقه داد

ان صدقه جري مؤلف: آلوسي در تفسير خود در ذيل اين حديث گفته: امام سيوطي به دنبال نقل اين روايت گفته است كه
دادن ابي بكر را ابن عساكر در تاريخش از عايشه نقل كرده، و در آن روايت اين قسمت كه آيه در شان او نازل شده نيامده 
است، و گويا آن كسي كه چنين ادعايي كرده، آن را از روايت ابن منذر فهميده، زيرا ابن منذر از ابن اسحاق نقل كرده است 

اي ايراد نمود، بعد از حمد و ثنائي كه خدا زديك شد و عمر را جانشين خود كرد، براي مردم خطابهكه وقتي مرگ ابي بكر ن
اليق آن است گفت: هان! اي مردم، طمع هر چه هم كم باشد فقر است، و نوميدي از مال مردم هر چه باشد به همان مقدار 

ه رسيد، و بدانيد ككنيد چيزهايي را كه به آن نميزو ميخوريد: و آركنيد اموالي را كه خود نميغني است، و شما جمع مي
بخل هر چه هم كم باشد به همان مقدار نفاق است، پس براي خود خير انفاق كنيد، كجا هستند اصحاب اين آيه؟، آن گاه 



يه شريفه در حق داند كه اين حديث هيچ داللتي ندارد بر اينكه آخواننده مي :گويدآيه را تالوت كرد، و سيوطي در آخر مي
 .ابي بكر نازل شده باشد، اين بود گفتار آلوسي

 و در الدر المنثور به چند طريق از ابي امامه و ابي الدرداء، و ابن عباس و غير ايشان

__________________________________________________ 
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 .اند: اين آيه در باره اصحاب خيل نازل شده استروايت آورده كه گفته

كنند ولي اين تعبير آيه كه ها پول خرج مياند كه شب و روز براي اسبمنظور از اصحاب خيل سپاهيان سواره :مؤلف
مورد تهيه آذوقه اسبان معنا ندارد اينچنين مطلب را سازد، چون در با پرستاري اسبان نمي "سِرًّا وَ عَالنِيَةً "فرمايد:مي

 .كنندعموميت دهد و بفرمايد: هم در روز و هم در شب و هم در خفا و هم آشكارا انفاق مي

روايت كرده كه همه اين آيه در باره عبد الرحمن بن  "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ... "و نيز در الدر المنثور است كه ابن مسيب در ذيل آيه
 «1»پولهايي را خرج كردند.  "جيش عسرت "عوف و عثمان بن عفان نازل شده كه در لشگر معروف به

 .شودمؤلف: اشكال اين روايت اين است كه مانند روايت قبلي با آيه شريفه تطبيق نمي

__________________________________________________ 

 030ص  1الدر المنثور ج (1)
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 621[ ..... ص : 283تا  271(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

 حَلَّ اللَّهُهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ال يَقُومُونَ إاِلَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّ
نْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ وَ مَ

( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ 933بُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ )( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ ال يُح934ِخالِدُونَ )
هَ وَ ذَرُوا ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الل933َّأَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ )

( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ال 933ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )
 (932تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ )

( وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللَّهِ ثُمَّ 933وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )
 (281)تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ 

 621ص :  ترجمه آيات .....

 خورند رفتار و كردارشان مانند شخص جن زده و فريب خورده شيطان است و چون كساني كه ربا مي
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گويند خريد و فروش هم مثل ربا است، با اينكه خدا خريد و فروش را حالل و ربا دهند، ميربا خوران خوب و بد را تميز نمي
اي از ناحيه پروردگارش دريافت بكند، و در اثر آن موعظه، از معصيت خدا كلي هر كس موعظه را حرام كرده پس، بطور

دست بردارد، گناهي كه قبال كرده بود حكم گناه بعد از موعظه را ندارد، و امر آن به دست خدا است اما اگر باز هم آن عمل 
 .(934نهي شده را تكرار كند، چنين كساني اهل آتش و در آن جاودانند )

كند، و دهد، و به سوي نابوديش روانه ميشوند( پيوسته نقصان ميخدا ربا را )كه مردم به منظور زياد شدن مال مرتكب مي
 .(933دارد )دهد، و خدا هيچ كافر پيشه دل به گناه آلوده را دوست نميدر عوض صدقات را نمو مي

دهند، اجرشان نزد پروردگارشان هند و نماز بپا داشته، و زكات ميدمحققا كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام مي
 .(933شوند )است، )چون دنيا ظرفيت اجر اينگونه اعمال را ندارد(، نه ترسي بر آنان هست و نه اندوهگين مي

ها كنيد، اگر داراي ايد از خدا پروا كنيد، و آن زيادي مال را كه در اثر ربا به دست آمده رهان! اي كساني كه ايمان آورده
 .(933ايمانيد )

الل است، تان حايد، و اگر توبه كنيد اصل سرمايهحال اگر نكنيد بايد بدانيد كه در حقيقت اعالن جنگ با خدا و رسول كرده
 .(932ايد و نه به شما ظلمي شده است )نه ظلم كرده

 ت داشت بدهد البته اگر تصدق كنيد برايتان بهتر استو اگر بدهكار شما در تنگي و فشار است بايد مهلتش دهيد، تا هر وق
 .(933اگر اهل عمل باشيد )

شود، بدون گرديد، و آن وقت تمامي اعمالتان به شما بر گردانده ميو بترسيد از روزي كه در آن روز به سوي خدا بر مي
 (931اينكه به احدي ظلم شود )

 626بيان آيات ]بررسي آيات تحريم ربا[ ..... ص : 

 اشاره

اين آيات در مقام تاكيد حرمت ربا و تشديد بر رباخواران است، نه اينكه بخواهد ابتداء ربا را حرام كند، چون لحن تشريع 
 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال "فرمايد:توان گفت حرمت ربا را تشريع كرده آيه زير است كه مياي كه ميلحن ديگر است، آن آيه

 .«1» "بَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً، وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَتَأْكُلُوا الرِّ

، كه لحن "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "اي نظيرآري آيات مورد بحث مشتمل بر آيه
 آيد مسلمانان از آيهاز سياق آن بر ميباشد، و تشريع دارد مي

__________________________________________________ 

ايد، ربا را كه همان دو چندان گرفتن است مخوريد، و از خدا بترسيد شايد رستگار اي كساني كه ايمان آورده !هان(1)
 "103سوره آل عمران آيه  "شويد.
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اي هم كرده منتهي نشده بودند و از ربا خواري دست بر نداشته بودند، و بلكه تا اندازهآل عمران كه ايشان را نهي مي سوره
دهد كه از ربا خواري دست چنان در بينشان معمول بود، لذا خداي سبحان در اين سوره نيز براي بار دوم به آنان دستور مي

هُ فَمَنْ جاءَ "شود كه جملههكاران مانده نگرفته و مطالبه ننمايند از همين جا روشن ميبردارند، و آنچه از ربا كه در ذمه بد
 .دهد، و تفصيلش خواهد آمدچه معنايي مي "مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ ...



 "فرمايد:شده بود، چون سوره روم در مكه نازل شده، در آنجا ميقبل از آنكه آيه سوره آل عمران نازل شود سوره روم نازل 
 "ونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَوَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَال يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ، وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُ

شود كه مساله ربا خواري از همان اوائل بعثت رسول خدا و قبل از هجرت عملي منفور بود، ا روشن مياز اينجا اين معن« 1»
تا آنكه در آيه سوره آل عمران صريحا تحريم و سپس در آيه سوره بقره )يعني همين آيات مورد بحث( در باره آن تشديد 

شود كه قبال در باره آن نهي شده بود، و نيز روشن ده ميشده است، چون همانطور كه گفتيم از سياق اين آيات كامال استفا
شود كه آيات مورد بحث بعد از آيات سوره آل عمران نازل شده است. عالوه بر اينكه حرمت ربا بنا به حكايت قرآن مي

اي كه قرآن و نيز آيه« 9» "هُوَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْ "فرمايد:كريم در بين يهود معروف بوده، چون قرآن كريم مي
اي به اين معنا دارد با در نظر گرفتن اشاره «0» "لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ "گفتند:كند كه ميمجيد از يهوديان، نقل مي

رام بوده ا در اسالم حاينكه قرآن كريم كتاب يهود را تصديق كرده و در مورد ربا نسخ روشني ننموده، داللت دارد بر اينكه رب
 .است

مْحَقُ اللَّهُ يَ "ارتباط نيست، هم چنان كه از جملهو اين آيات يعني آيات مورد بحث با آيات قبلش )كه در باره انفاق است( بي
ان شود هم چنفهميده ميكه در ضمن اين آيات آمده، اين ارتباط  "وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ "و جمله "الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ

كه در سوره روم و آل عمران نيز مساله ربا مقارن با مساله انفاق و صدقه واقع شده است بعالوه دقت در آيات نيز اين ارتباط 
 كند زيرا ربا خواري درست ضد و مقابل انفاق و صدقه است، چون ربا خوار،را تاييد مي

__________________________________________________ 

 02سوره روم آيه (1)

 "131سوره نساء آيه  "و به جهت ربا خوردنشان با اينكه از آن نهي شده بودند ... عذاب دردناكي برايشان مهيا ساختيم.(2)

و اين كالم اشاره  "34سوره آل عمران آيه  "گفتند: خوردن مال غير اهل تورات بر ما گناهي ندارديعني يهوديان مي(3)
ا هم گرفت پس ربه اينكه آنان در بين خودشان، حق يكديگر را ضايع نكرده و هيچكدام مال ديگري را به ناحق نميدارد ب

 [.....] .كه گرفتن اموال ديگران به ناحق است. در ميانشان نبوده
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ار شود درست مقابل آثكه بر ربا خواري بار مي دهد، و نيز آثار سوييگر پول بالعوض ميگيرد، و انفاقپول بال عوض مي
افزايد، آورد، و اين بر رحمت و محبت ميآيد آن، اختالف طبقاتي و دشمني مينيكي است كه از صدقه و انفاق به دست مي

مني اشود آن اختالف در نظام و ناگيرد و اين باعث قوام زندگي محتاجان و مسكينان ميآن خون مسكينان را به شيشه مي
 .آورد و اين انتظام در امور و امنيتمي

 628در اسالم در باره هيچ يك از گناهان مانند ربا خواري و حكومت دشمنان دين بر جامعه اسالمي سخت گيري و تشديد نشده است[ ..... ص : ]

اين شدت را به كار نبرده  خداي سبحان در اين آيات در امر ربا خواري شدتي به كار برده كه در باره هيچ يك از فروَ دين
مسلمانان، دشمنان دين  "گيري در امر ربا است، و آن اين است كه:گيري در آن نظير سختاست مگر يك مورد كه سخت

، و اما بقيه گناهان كبيره هر چند قرآن كريم مخالفت خود را با آنها اعالم نموده و در امر آنها "را بر خود حاكم سازند
تر از مساله ربا و حكومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسالمي است و ، و ليكن لحن كالم خدا ماليمگيري هم كردهسخت

گناه، و گناهاني بزرگتر از اين، چون كشتن افراد بي "ظلم "و "قمار "و "شرب خمر "و "زنا "حتي لحن قرآن در مورد
 .ماليمتر از اين دو گناه است



عاد كند، و آثار شومش تنها به بعضي از ابگناهان از يك نفر و يا چند نفر تجاوز نمي و اين نيست مگر براي اينكه فساد آن
دينان گيرد و آن عبارت است از فساد ظاهر اجتماَ، و اعمال ظاهري افراد، به خالف ربا و حكومت بيزندگاني را در بر مي

اي بر سازد، و پردهبرد و نظام حيات را تباه ميمي سازد، و آثارش را به كلي از بينكه آثار سوئش بنيان دين را منهدم مي
ح سپارد، كه ان شاء اللَّه توضيكند، و دين را به دست فراموشي ميافكند، و حكم فطرت را ساقط ميروي فطرت انساني مي

 .اي خواهيم داداين معاني را تا اندازه

ترين درجه ذلت هد كه امت اسالم از اوج عزت به پائيندجريان تاريخ نيز اين نظريه قرآن را تصديق كرده، و شهادت مي
انگاري نيفتاد، و مجد و شرفش به غارت نرفت و فاقد مال و عرض و جان خود نشد، مگر وقتي كه در امر دين خود سهل

 كرد، و دشمنان دين را دوست خود گرفته، زمام امر حكومت خود را به دست ايشان سپرد و كارش به جايي رسيد كه نه
كرد تا از مواهب و نعمتهاي يافت تا بميرد و نه فرصت پيدا مياش، نه اجازه ميمالك مرگ خود بود، و نه مالك زندگي

 .زندگاني برخوردار گردد، لذا دين از ميان مسلمانان رخت بر بست، و فضائل نفساني از ميان آنان كوچ نمود

ند و در راه به دست آوردن جاه و مقام با يكديگر مسابقه گذاشتند، و رباخواران به جمع كردن اموال و انباشتن ثروت پرداخت
همين باعث به راه افتادن جنگهاي جهاني شد، و جمعيت دنيا به دو دسته تقسيم گرديده و رو بروي هم ايستادند، يك طرف 

 ثروتمندان مرفه، و طرف 
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جاي  ها را ازيزشان به غارت رفته بود، و اين جنگهاي جهاني بالئي شد كه كوهديگر استثمار شدگان بدبختي كه همه چ
 أَساؤُا ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ "اي تبديل نمود،كند، و زلزله در زمين افكند انسانيت را تهديد به فنا كرد، و دنيا را به ويرانه

 .آري عاقبت كساني كه بد كردند همان بدي بود "السُّواي

به زودي ان شاء اللَّه براي خواننده روشن خواهد شد كه آنچه قرآن كريم در باب رباخواري و سرپرستي دشمنان دين و 
 .هاي قرآن استفرموده از پيشگويي

 624شدن انسان و منحرف شدن او از راه مستقيم و نظام عقاليي زندگي[ ..... ص :  "مخبط "معناي]

راه  به معناي كج و معوج "خبط "كلمه "ال يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا، "
معنايش اين است كه: راه رفتن اين شتر غير طبيعي و نامنظم است، انسان هم در  "خبط البعير "گويند:رفتن است، وقتي مي

بايد از آن منحرف شود، چون او نيز در طريق زندگيش و بر حسب محيطي كه در آن زندگيش راهي مستقيم دارد كه ن
ها معين كند حركات و سكناتي دارد، كه داراي نظام مخصوصي است، كه آن نظام را بينش عقاليي انسانزندگي مي

 .دهدكند، و هر فردي افعال خود را )چه فردي چه اجتماعي( با آن نظام تطبيق ميمي

حتش آيد، براي استراگيرد تا غذا بخورد، و چون تشنه شد، در صدد نوشيدن آب بر ميقتي گرسنه شد تصميم ميانسان و
كند، و چون گرمش شد، نمايد، و چون خسته شد استراحت ميكند، و چون شهوتش طغيان كرد ازدواج ميبستري فراهم مي

آورد، و در معاشرتش با ديگران ين ساير حوائجي كه دارد بر ميسازد، و همچنرود، و براي اين منظور خانه ميزير سايه مي
شود، هر وقت مقصدي داشته باشد كه نيازمند به اي امور خوشحال، و در برابر بعضي ديگر، گرفته خاطر ميدر برابر پاره

ب آن ست، نخست سبكند كه نيازمند به سببي اكند، و هر هدفي را دنبال ميمقدماتي است، نخست مقدماتش را فراهم مي
 .كندرا فراهم مي

و همه اين افعالي كه در زندگيش دارد، گفتيم: ناشي از اعتقاداتي است كه همه به هم مربوط، و به نحوي متحد و سازگار 



 .ناميماست و با يكديگر تناقض ندارند، و مجموَ اين افعال را همان زندگي بشر مي

يعني نيرويي كه با آن، خير و شر، نافع و مضر را تشخيص )به وديعت نهاده شده  و همانا انسان به واسطه نيرويي كه در او
 .ايمدهد( راه صحيح زندگي را يافته است و ما سابقا در باره اين نيرو، سخن گفتهمي

اين وضع انسان معمولي است، اما انساني كه ممسوس شيطان شده، يعني شيطان با او تماس گرفته و نيروي تميز او را 
 تواند خوب و بد، نافع و مضر و خير و شر را از مختل ساخته، نمي
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سازد، )مثال به جاي اينكه خير و نافع و خوب يكديگر تميز دهد و حكم هر يك از اين موارد را در طرف مقابل آن جاري مي
اينكه ديگران را به سوي كارهاي خير و مفيد دعوت كند به  ستايد، و يا به جايها و شرور و مضرات را ميرا بستايد، زشتي
داند خوب و بد كدام خواند و اين به آن جهت نيست كه معناي خوبي و خير و نافع را فراموش كرده و نميسوي شرور مي

ه از ني سر بزند بلكاست، براي اينكه هر چه باشد انسان است، و اراده و شعور دارد و محال است كه از انسان، افعال غير انسا
بيند، پس او در تطبيق احكام و تعيين اين جهت است كه زشتي را زيبايي و حسن را قبح و خير و نافع را شر و مضر مي

 .موارد، دچار خبط و اشتباه شده است

الزمه اين  هبيند، براي اينكو چنين انسان مخبط، در عين اينكه مخبط است اينطور نيست كه هميشه عمل غير عادي را نمي
فرض، آن است كه صاحب آراء، و افكاري منظم باشد، عادي و غير عادي را تشخيص بدهد، و )مانند مستان مخمور كه 

بيند(، اين را به جاي آن و آن را به جاي اين بگيرد، بلكه عادي و غير عادي براي او بهم درخت سرو را ني و ني را سرو مي
آن تشخيص دهد، عادي آن عملي است كه او عادي بداند، و غير عادي آن عملي است كه  تواند اين را ازمخلوط شده، نمي

او غير عادي تشخيص دهد، پس در نظر او عادي و غير عادي يكي است، اگر او عملي را كرد عادي است، و گرنه غير 
رود، عادي را مثل خالف عادت لنگد، او در عين اينكه خالف عادي راه ميعادي، عينا مانند شتري كه در راه رفتن مي

پندارد، بدون اينكه اين در نظرش بر آن مزيتي داشته باشد، پس او هيچوقت مشتاق آن نيست كه از خالف عادت به مي
 .(حال عادي برگردد )دقت فرمائيد

 631توضيح اينكه ربا خواري، مخبط و خارج از نظام صحيح زندگي است[ ..... ص : ]

دهد، و در عوض همان را با مقداري زيادتر ين طور است، چون او چيزي براي مدتي به ديگري ميوضع ربا خوار عينا هم
دهد گيرد، و اين عمل بر خالف فطرت آدمي است، چون فطرت كه پايه و اساس زندگاني اجتماعي بشر را تشكيل ميمي

ران دارند و او به آن نيازمند است معاوضه كند نياز است با آنچه كه ديگكند كه آنچه را كه آدمي دارد و از آن بيحكم مي
دهد به همان مقدار از مال ديگران گرفته جاي خالي را پر كند، نه بيشتر بگيرد و نه كمتر( و )آن مقدار، كه از مال خود مي

گر صورت نگرفته، دياي اما اينكه مالي را بدهد، و عينا همان را بگيرد با چيزي زائد )از دو جهت غلط است، اول اينكه مبادله
سازد، براي اينكه از طرف ربا خوار، منجر به اختالس و اينكه زيادي گرفته(، و اين، حكم فطرت و اساس اجتماَ را تباه مي

، گرددشود و از طرف بدهكاران، منتهي به تهي دستي و جمع شدن اموالشان در دست ربا خوار ميربودن اموال بدهكاران مي
 .ت است از كاهش يافتن بنيه مالي يك عده، و ضميمه شدن اموال آنان به اموال رباخوارپس ربا خواري عبار
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شود كه به مرور زمان و روز به روز اين كاهش و نقصان، از يك طرف، و تكاثر اموال از طرف ديگر، نيز منجر به اين مي
اد شدن احتياج و مصرف، و نبودن درآمدي كه آن را جبران كند روز به روز شود، و با زيخرج بدهكار و مصرف او بيشتر مي



يابد و اين تصاعد از يك طرف، و نبودن جبران از طرف ديگر، زندگي بدهكار را شود، و ربا نيز تصاعد ميخرج بيشتر مي
 .سازدمنهدم مي

 633يه شريفه[ ..... ص : استداللي قوي و بجا عليه ربا خواران با استفاده از سخن خودشان، در آ]

و اين خود خبطي است كه رباخوار مبتالي به آن است، مانند خبطي كه جن زده مبتالي به آن است، براي اينكه معامالت 
كند، كه فرقي ميان معامله مشروَ يعني خريد و فروش، و معامله نامشروَ يعني ربا ربوي او را در آخر دچار اين خبط مي

او بگويند: دست از ربا بردار و به خريد و فروش بپرداز، بگويد: چه فرق هست ميان ربا و بيع و چه مزيتي  نگذارد، و وقتي به
بيع بر ربا دارد تا من ربا را ترك كنم، و به خريد و فروش بپردازم، و لذا خداي تعالي به همين سخن رباخواران )كه چه فرق 

 .است هست ميان بيع و ربا( استدالل بر خبط آنان كرده

زند، و آن نظامي را كه فطرت و اين استداللي است قوي و بجا، براي اينكه ربا تعادل و موازنه ثروت را در جامعه به هم مي
 .سازدكند و بايد در جامعه حاكم باشد، مختل ميالهي به آن، راهنمايي مي

 :گردداز اين بيان پنج نكته روشن مي

 633[ ..... ص : "كُلُونَ الرِّبا ...الَّذِينَ يَأْ "پنج نكته در آيه:]

مسلط بودن بر زندگي و بر امر معيشت است، چون اين  "ال يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ ... "نكته اول اينكه: مراد از قيام در جمله
دي ر موارد متعدمعنا هم يكي از معاني قيام است، كه در استعماالت اهل زبان معنايي مشهور و شايع است و در قرآن كريم د

 :آمده از آن جمله موارد زير است

 «1»تا جامعه، بر مبناي عدل استوار شود.  "لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ "

 «9»)اينكه آسمان و زمين به امر او استوار شود(.  "أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ "

 «0»)تا در باره ايتام به عدل قيام كنيد(.  "طِوَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامي بِالْقِسْ "

__________________________________________________ 

 94سوره حديد آيه (1)

 94سوره روم آيه (2)

 193سوره نساء آيه (3)
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ستي نيست و آيه شريفه با آن، معناي درو اما قيام به معناي ايستادن كه مقابل نشستن است بدون شك مناسب با مورد آيه 
 .دهدنمي

زدگان در حال بيهوشي و يا بعد از آن نيست، و ، حركات نامنظم جن"خبط ناشي از مس شيطان "نكته دوم اينكه: مراد از
ون غرض آيه چاند، زيرا اين معنا با هدف آيه سازگار نيست، اند اشتباه كردهمفسريني كه كلمه نامبرده را به اين معنا گرفته

دهد اين است اعتقاد رباخوار را در اينكه فرقي ميان بيع و ربا نيست بفهماند و عمل او را كه بر اساس اين اعتقاد انجام مي
ه زند، و اين چه ربطي بتخطئه كند، و حاصلش اين است كه افعال رباخوار، افعال اختياري است كه از اعتقادي غلط سر مي

مصروَ و غش كرده دارد، پس برگشت معناي آيه به همان بياني است كه ما كرديم و گفتيم: جست و خيزهاي يك شخص 
ماند كه خوب را از بد تميز اي ميمراد اين است كه رفتار رباخوار در مورد امر معاش و زندگي به رفتار جن زده و ديوانه



 .دهدنمي

سي تشبيه كرده كه در اثر مس شيطان ديوانه شده، خالي از اين نكته سوم اينكه: تشبيهي كه در آيه شده، و رباخوار را به ك
اشعار نيست كه چنين چيزي )يعني ديوانه شدن در اثر مس شيطان( امري است ممكن، چون هر چند آيه شريفه داللت 

ن رخ ر مس شيطااند، ولي اينقدر داللت دارد كه بعضي از جنونها در اثندارد كه همه ديوانگان در اثر مس شيطان ديوانه شده
 .دهدمي

 632دهد[ ..... ص : ها در اثر مس شيطان رخ ميآيه شريفه داللت دارد بر اينكه بعضي از ديوانگي]

شود اين است كه هر چند داللت ندارد بر اينكه مس نامبرده به وسيله خود ابليس مطلب ديگري كه از اين آيه استفاده مي
عناي ابليس نيست، بلكه به معناي شرور است، چه از جن باشد و چه از انس، و ليكن شود چون كلمه )شيطان( به مانجام مي

 .دهدها در اثر مس جن كه ابليس هم فردي از جن است، رخ مياين مقدار داللت دارد كه بعضي از ديوانگي

 632سخن بعضي از مفسرين مبني بر عدم امكان ديوانه شدن با مس شيطان[ ..... ص : ]

 اشاره

ي كه در شود، كه گفته است: تشبيهگذرد روشن ميين بيان بطالن گفتار بعضي از مفسرين كه ذيال از نظر خواننده ميبا ا
اي فاسد دارند و آن اين است كه باشد، زيرا مردم عقيدهمي "چون كه با كودك سر و كارت فتاد "آيه شريفه آمده از باب:

چنين گفتاري از قرآن كريم هيچ عيبي ندارد، براي اينكه صرفا خواسته است  شوند وديوانگان در اثر آزار جن، ديوانه مي
 .زده كندرباخوار را تشبيه به جن

زدگي اعتقاد درستي است يا نادرست، آيه از آن ساكت است، پس حقيقت معناي آيه اين است كه رفتار اين و اما اينكه جن
اند، و اما آيا اين اعتقاد درست است دم معتقديد در اثر آزار جن ديوانه شدهرباخواران، همانند رفتار ديوانگاني است كه شما مر

تر از آن است كه شيطان را بر يا نادرست؟ بايد گفت: اعتقادي است نادرست، و غير ممكن، براي اينكه خداي تعالي عادل
 .عقل بنده مؤمنش مسلط فرمايد
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 300و رد دالئل آن[ ..... ص : بيان نادرستي آن سخن ]

تر از آن است، بزرگتر از اين هم هست كه گفتار خود را وجه نادرستي اين سخن اين است كه همانطور كه خداي تعالي عادل
مستند به يك عقيده كودكانه باطل كند، و لو از باب آن مثل معروف باشد، مگر اينكه بعد از استناد و تشبيه بطالن آن عقيده 

ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ  "اي را تخطئه نمايد، چون خودش در كالم مجيدش فرموده:م بيان كند، و دارنده چنان عقيدهرا ه
 .«1» "باطل نه در عصر نزول به آن راه دارد، و نه در اعصار بعد -يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ

 «9. »"به يقين قرآن معيار جدا سازي حق از باطل است، نه شوخي -وَ بِالْهَزْلِإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَ ما هُ "و نيز فرموده:

و اما اينكه گفت: تصرف شيطان در عقل بشر و تباه ساختن عقل او به وسيله شيطان از عدل خدا به دور است، در پاسخ 
باآلخره  داند، چون اين نيزل طبيعي ميشود، كه تباهي عقل را مستند به عوامگوئيم اين اشكال عينا به خود او متوجه ميمي



شود، و خدا اين رابطه تضاد را ميان عقل و آن عوامل قرار داده، و اما اينكه چرا قرار داده؟ هر پاسخي كه به خدا منتهي مي
 .شما از اين اشكال بدهيد، پاسخ از اشكال خودتان نيز خواهد بود

ع كند، چون وقتي عقل نبود تكليف هم مرتفتعالي عقل آدمي را باطل مي عالوه بر اينكه اشكال در اين نيست كه چرا خداي
گردد، اشكال در اين است كه با بقاي عقل به حال خود، ادراك عقلي از مجراي حق شود، و موضوَ تكليف منتفي ميمي

زشت و زشت را  بيرون رفته و از راه صحيح منحرف گردد، مثال يك انسان عاقل به خاطر دخل و تصرف شيطان خوب را
 .شود به خدا نسبت دادزيبا ببيند، و يا حق را باطل و باطل را حق بپندارد، اين است آن چيزي كه نمي

و اما از بين رفتن عقل )يعني نيروي تشخيص( و منتفي شدن تكليف به دنبال تباهي آن، اين هيچ اشكالي ندارد، )نظير نابينا 
 .(همه اينها مستند به طبيعت و يا به شيطان )و در آخر هم مستند به خدا است دندان شدن و بيمار گشتن( كهشدن و بي

از اين هم كه بگذريم نسبت دادن جنون ديوانگان به شيطان، بطور استقالل و بدون واسطه نيست، بلكه شيطان اگر كسي را 
كند، هم ، و يا آفتي به مغز او وارد ميآوردكند به وسيله اسباب طبيعي است مثال اختاللي در اعصاب او پديد ميديوانه مي

 چنان كه فرشتگان كه
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كريم  ر اين معنا در داستاني كه قرآندهند، و نظيكرامات انبيا و اوليا مستند به ايشان است، اسباب طبيعي را واسطه قرار مي
پروردگارا شيطان با  -إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ "دارد:َ حكايت كرده آمده، عرضه مي "ايوب "از

 .«1» "گرفتاريها و عذابي مرا مس كرد

 "پروردگارا بيماري مرا مس نموده، و تو ارحم الراحميني -أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ "دارد:و نيز عرضه مي
«9». 

دهد، با اينكه مرض، گويد شيطان با من مس كرده، و از يك طرف اين مس را به خود بيماري نسبت مياز يك طرف مي
 .اسبابي طبيعي دارد

اي از دانشمندان رخنه يافته، بطوري كه خود آنان ه به ذهن عدهگيرد، كو اين اشكال و امثال آن از افكاري مادي منشا مي
هند، و يا دگري ندارند، چون ماديين وقتي شنيدند كه خداپرستان حوادث را به خداي سبحان نسبت ميتوجهي به اين رخنه

ين است كه گمان كردند دانند، دچار يك اشتباه شدند، و آن ااي از حوادث را به روح يا فرشته و يا شيطان ميعامل پاره
دانند، و خالصه ما وراي طبيعت را جانشين طبيعت خداپرستان منكر علل طبيعي شده و همه آثار را از ما وراي طبيعت مي

اند، و غفلت كردند از اينكه خداپرستان، هم خدا را مؤثر ميدانند، و هم عوامل طبيعت را، و اگر حوادث را به هر دو منشا كرده
 گويند فالن حادثه كار خداتر بگويم اگر ميد، نسبت به هر يك در طول ديگري است، نه در عرض آن )سادهنسبت ميدهن

ل دانند، نه عرضي، مثگويند كار فالن عامل طبيعي است، اين دو فاعل )خدا و طبيعت( را دو فاعل طولي مياست، و نيز مي
، و هم به انگشتان نويسنده، و هم به دست او، و هم به خود او، و شما كه نوشتن را هم به سر قلم نسبت دهيد، و هم به قلم

 .( و اين مطلب مكرر در اين تفسير خاطر نشان شده است"مترجم "ايد.درست هم نسبت داده

 634اند تشبيه ربا خوار به جن زده بيان حال ربا خواران در روز قيامت است[ ..... ص : نادرستي گفته برخي از مفسرين كه گفته]



زده، به جن اند: منظور از تشبيه رباخوارشود فساد گفتار بعضي از مفسرين است، كه گفتهنكته پنجم: كه از بيان ما روشن مي
دارند، در حالي خواهد بفرمايد: رباخواران به زودي در روز قيامت سر از قبر بر ميبيان حال رباخواران در روز قيامت است، مي

تال به جنون هستند )هم چنان كه در روايت هم چنين آمده( وجه فساد اين تفسير اين است كه با كه چون افراد غشي و مب
 ظاهر آيه سازگار نيست، البته به آن بياني كه ما براي آيه كرديم، روايتي هم
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خواهد در مقابل قرآن كه وضع تواند به آيه ظهوري بدهد كه خود آيه آن ظهوري ندارد، بلكه روايت ميخواهد و نمينمي
 .دنيايي رباخواران را بيان كرده، وضع آخرتي آنان را هم بيان كند

 631سخن صاحب المنار در رد نظر آن مفسران[ ..... ص : ]

 «.گويدمي "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ال يَقُومُونَ ... "ذيل آيه تفسير المنار در

ابن عطيه در تفسير خود گفته: منظور از اين عبارت: تشبيه رباخوار در دنيا به كسي است كه در اثر عارضه غش از حال 
ي گويند: فالنه كرده و ميطبيعي خارج شده، هم چنان كه خود غشي را هم كه حركاتي غير طبيعي دارد تشبيه به جن زد

 .جن زده شده

 :رسد همين معنايي است كه ابن عطيه گفتهگويد: آنچه از آيه به ذهن ميآن گاه مي

برخاستن از قبر در قيامت است، و خداي  "قيام "اند: مراد ازاي بر خالف آن دارند، و گفتهليكن بيشتر مفسرين نظريه
 .خيزند چون افراد غشي برخيزندت عالمت قرار داده كه وقتي از قبر برميسبحان اين را براي رباخواران در قيام

اند، بلكه طبراني هم اين قسمت از حديث را از عوف بن مالك اين مطلب را محدثين از ابن عباس و ابن مسعود نقل كرده
 شودني است دوري كن، و آن)بدون اينكه سند را به صحابه برساند( نقل كرده كه رسول خدا ص فرمود: از گناهي كه نابخ

آورند، و زنهار! بپرهيز از عبارت است از غلول )خيانت(، كه هر كس به هر مقداري خيانت كند روز قيامت او را با خيانتش مي
 .شودرباخواري، كه خورنده ربا در قيامت ديوانه و مخبط محشور مي

ذكر شود  "قيام "كه ابن عطيه گفته، چون هر جا كلمه رسد همان استگويد: آنچه از آيه به ذهن هر كسي ميآن گاه مي
كند كه آن نيز به دو معنا است، يكي ايستادن و يكي قبول تصدي يك عمل، به ذهن خطور مي "برخاستن "معناي معروف

گويد راجع به و در آيه شريفه هيچ دليلي كه داللت كند بر اينكه مراد، سر از قبر برداشتن است، وجود ندارد، و رواياتي كه مي
قيامت است خالي از اشكال نيستند، و وحي قطعي هم نيست كه نتوان ردش نمود، و بعضي از آنها هم كه سندش به صحابه 

 .تواند مفسر آيه باشدرسد، نمينمي

 ردليل اينكه اين روايات قابل اعتماد نيست اين است كه احدي آيه را به غير آن معنايي كه ابن عطيه گفته بود تفسي
 .اند، كه صحت گفتارشان حتي براي خودشان هم مسلم نشده استكرد، بله! اشخاصي چنين تفسير كردهنمي

صاحب المنار سپس اضافه كرده كه بازرگانان حديث كه كارشان جعل روايت است، براي تاييد روايات جعلي خود به ظاهر 
 كنند، بعد كه مواجه با اشكالبعضي آيات تمسك مي
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كنند تا با آن آيه نامبرده را تفسير كنند و بهمين جهت در رواياتي كه در تفسير قرآن وارد شوند، روايتي ديگر جعل ميمي
 «1»شده، روايت صحيح خيلي كم است. 

 636المنار در بيان معناي تشبيهي كه در آيه شده است[ ..... ص : به خطا رفتن صاحب ]

و در تخطئه صاحبان آن تفسير خوب از عهده برآمده، ولي خودش در بيان معناي تشبيهي كه در آيه شده خطا رفته، 
نها را دنيا آگويد آنچه ابن عطيه گفته، در جاي خود مطلبي روشن است براي اينكه رباخواران كساني هستند كه مال مي

دانند نه كند، و مال را هدف ميآوري آن جان ميپرستند، و در جمعشان كرده، به حدي كه مال را ميفريفته و خود باخته
كنند، و وسيله، و براي به دست آوردن آن تمامي كسب و كارهاي معمولي را رها كرده و از راه غير طبيعي كسب مي

اعتدالي از همه حركات و معامالتشان كامال هويدا بيشتر مردم دارند خارج شده، اين بي دلهايشان از آن حالت اعتدالي كه
بيني كه در كار خود آن قدر خورد و مياست )هم چنان كه اين دلدادگي در حركات معتادين به عمل قمار كامال به چشم مي

سري و سفاهت شده و حركات غير منظمي كنشاط دارند و آن قدر غرق در كار خويشند كه توجه ندارند چگونه دچار سب
 "از ماده "تخبط "وار وجه تشبيه رباخوار به ديوانگان است، چون كلمهدهند( كه همين حركات نامنظم و ديوانهانجام مي

شتر كور( اين بود گفتار صاحب المنار در معناي )است، كه عبارت است از نوعي نامنظم بودن، مانند خبط عشواء  "خبط
 .كه در آيه شريفه آمده است تشبيهي

و وجه نادرستي گفتارش اين است كه هر چند خروج رباخوار و قمارباز از اعتدال و انتظام عمل، حرف درستي است ليكن 
 .معلول ربا خوردن به تنهايي نيست و مقصود آيه هم از تشبيه اين نيست

گي وارش بريدن از خدا و بندتدال رباخوار و حركات ديوانهاما اينكه گفتيم: معلول ربا خوردن نيست براي اينكه علت عدم اع
او و هدف قرار دادن لذائذ مادي است، از آنجايي كه هدف و همت خود را لذائذ مادي قرار داده، و علم و درك خود را به 

ذ و چون لذائ اش اين شد كه عفت ديني و وقار نفساني را از دست بدهدهدفي واالتر از آن متوجه نساخته است و نتيجه
گذارد لذا حركاتشان مضطرب و ناموزون است حال چه اينكه اينگونه افراد ربا مادي )هر چند كه اندك باشد( در آنان اثر مي

 .بخورند و چه نخورند پس حاالت نامبرده ربطي به رباخواري ندارد

 تجاج وبراي اين بود كه اح "مقصود آيه هم از تشبيه، اين نيست "و اما اينكه گفتيم:
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بحان سازد براي اينكه خداي ساستداللي كه در آيه شريفه آمده تا ثابت كند رباخواران دچار خبطند، با تشبيه نامبرده نمي
گويند: خريد و فروش هم مثل ربا است و اگر مقصود تشبيه به آن جهت انسته كه ميدليل خبط آنان در رفتارشان را اين د

 .بود جا داشت به همان اختالل و ناموزوني حركات استدالل فرموده باشد. پس وجه همان است كه ما بيان كرديم

 637[ ..... ص : "مِثْلُ الرِّباقالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  "وجه تشبيه بيع به ربا، نه بالعكس، در سخن ربا خواران:]



در سابق گفتيم كه چرا خريد و فروش را تشبيه به ربا كرد و ربا را تشبيه به خريد و  "ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا "
 .فروش نكرد و وعده داديم كه بيشتر توضيح دهيم

اختالل، حالتي خارج از حالت عادي و سالم دارد براي او آنچه در نزد عقال  توضيح: اين است كه رباخوار مبتالي به خبط و
زشت و منكر است مفهومي ندارد، براي او زشت و زيبا، عمل معروف و منكر، يكي است و وقتي يك انسان عاقل به رباخوار 

اثباتش كند و لذا او اگر بخواهد  اي زده كه بايدگويد به جاي رباخواري به خريد و فروش بپردازد در حقيقت حرف تازهمي
با ربا هيچ فرقي ندارد چون اگر به عكس  "از ربا بهتر است "گوييجواب بدهد قهرا بايد بگويد از نظر من آنچه را كه تو مي

 كني، با آنچه كه مرا به آن امراين بگويد يعني بگويد: ربا در نظر من با خريد و فروش يكي است، آنچه مرا از آن نهي مي
شود كه من قبول كني يكي است مردي عاقل خواهد بود و ادراكش مختل نخواهد شد، چون معناي اين كالمش اين ميمي

كني مزيتي ديگر دارد و كني مزيتي دارد ليكن به نظر من آنچه هم كه مرا از آن نهي ميدارم آنچه كه مرا به آن امر مي
 :ديوانگان بگويدخواهد مزيت را به كلي انكار كند و مانند نمي

: گويدگويد او به خاطر خبطي كه در درونش دارد ميبينم و رباخوار همين را مياصال مزيتي در خريد و فروش و ربا نمي
خريد و فروش هم مثل ربا است و اگر بگويد ربا هم مانند خريد و فروش است در حقيقت شريعت خدايي را انكار كرده، نه 

 .پرت و بي معني گفته باشدها سخن اينكه چون جن زده

حكايت حال رباخواران است نه اينكه چنين سخني را گفته باشند و  "ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا "و ظاهرا جمله:
 .اينگونه تعبيرات، )حال اشخاص به لسان قال حكايت كردن( معروف و بين مردم متداول است

ثل اند، منظور رباخواران از اينكه گفتند: خريد و فروش هم مشود كه گفتهگفتار بعضي از مفسرين روشن مي با اين بيان فساد
ربا است و نگفتند ربا هم نظير خريد و فروش است، مبالغه در درستي و صحت ربا است چون ربا را اصل و خريد و فروش را 

 :اند، نظير كالم شاعر كه گفتهفرَ گرفته

 ة ارجاؤه كان لون ارضه سماؤهو مهمه مغبر

 ، يعني: بياباني كه 
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غبار آن را فرا گرفته گويي زمينش به رنگ آسمانش در آمده است. و منظور اين بوده كه گويي آسمانش از شدت غبار به 
 .رنگ زمينش در آمده است

رود كه عبارت، مقلوب و پس و پيش نبوده و معناي احتمال مياند: شود كه گفتهو فساد گفتار بعضي ديگر نيز روشن مي
اگر خريد و فروش حالل است براي اين حالل است كه راه كسب  "جمله چنين باشد كه رباخواران منطقشان اين بوده:

، و اين علت در بيع موهوم و خيالي است چون نفع خريد و فروش صد در صد نيست و بعضي از خريد و "معيشت است
 .(شودها ضرر هم دارد ولي در ربا صد در صد نفع است )و وجه اين دو تفسير از آنچه گذشت روشن ميوشفر

ه اي است از نو كه به خاطر نبودن كلماي است مستانفه و از نو، البته در صورتي جملهجمله "وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا "
شود اگر حاليه باشد واجب است كلمه )قد( بر اي كه با فعل ماضي شروَ ميباشد چون جمله)قد( در آغاز آن جمله حاليه ن

گوئيم: )جاءني زيد و قد ضرب عمروا( )زيد نزد من آمد، در حالي كه عمرو را زده سر آن فعل در آمده باشد مثل اينكه مي
 .د حاليه باشدتوانبود( و جمله مورد بحث بخاطر اينكه اين كلمه را بر سر ندارد نمي

سازد، چون حال عبارت است از مقيد كردن زمان كند نميعالوه بر اينكه حال بودن آن با معنايي كه اول گفتار افاده مي
مَا إِنَّ "شود: خبطي كه رباخواران با گفتن:صاحب حال و ظرف تحقق آن و اگر اين جمله حال باشد معناي كالم چنين مي



مرتكب شدند در حالي بود كه خدا )خريد و فروش( را حالل و ربا را حرام كرده بود و اين معنا درست خالف  "الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا
فرمايد: رباخواران خطا كارند چه قبل از آمدن قانون آن معنايي است كه آيه شريفه در مقام بيان آن است چون آيه مي

 .جمله نامبرده را حاليه بگيريم و همانطور كه گفتيم مستانفه استتوانيم حرمت ربا و چه بعد از آن و به اين جهت نيز نمي

و اين جمله مستانفه، به آن بياني كه گذشت در مقام تشريع ابتدايي حرمت ربا نيست چون در آنجا گفتيم: اين آيات ظهور در 
ذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ يا أَيُّهَا الَّ "اين دارد كه قبال ربا حرام شده بوده و در سوره آل عمران فرموده بود:

داللت بر انشاء حكم  "وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا "و آيات مورد بحث و مخصوصا جمله« 1» "اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 فرمايد: قبال ربا را حراماز االن ربا حرام شد بلكه مي خواهد بفرمايدندارد بلكه داللت بر اخبار دارد، نمي
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 103سوره آل عمران آيه (1)

 302، ص: 9ترجمه الميزان، ج

تا با  خواست گوئيمكرده، خواهي پرسيد، با اينكه قبال حرام شده بوده ديگر چه حاجتي به آوردن اين جمله بود در جواب مي
فراهم سازد اين آن نكاتي است كه از سياق و محتواي  "فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ... "آوردن اين جمله زمينه را براي جمله:

 .رسدآيه به نظر مي

رباخواران را باطل كند كه گفتند: بيع  خواهد كالممي "وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا "اند جمله:ولي بعضي از مفسرين گفته
هم مثل ربا است و معنايش اين است كه اگر گفتار رباخواران درست بود بايد حكم ربا و خريد و فروش نزد خداي احكم 

بينيم حكم او در اين مورد مختلف است، يكي را حرام و يكي ديگر را حالل كرده الحاكمين مختلف نبوده باشد با اينكه مي
 .است

اشكالي كه بر اين تفسير وارد است اين است كه هر چند در جاي خود سخن درستي است ليكن با لفظ آيه منطبق نيست 
 .شود با اينكه ما ثابت كرديم كه حاليه نيستحاليه مي "...وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  "چون بنا بر آن جمله

 :اند كه معناي آيه اين استتر وجهي است كه بعضي ديگر گفتهو از اين وجه ضعيف

ام امر هم امر من و خلق، خلق من است زيادي و فائده بيع مانند زيادي ربا نيست چون من بيع را حالل و ربا را حرام كرده
دهم احدي از خلق مرا كنم و به آنچه اراده كرده باشم فرمان مياين من هستم كه در خلق خود به هر چه بخواهم حكم مي

 .ر حكم من اعتراض كندنرسد، كه د

اشكال اين وجه نيز همان اشكال وجه قبلي است اين نيز جمله را حاليه گرفته، در حالي كه مستانفه است عالوه بر اينكه 
اين وقتي درست است كه ما قائل به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نبوده و ارتباط سببيت و مسببيت را منكر باشيم و به 

و معلوليت در بين اشياء را انكار نموده، همه چيز را مستقيما و بدون واسطه مستند به خدا كنيم و ما عبارتي ديگر علت 
باشد چون توانيم اين نظريه را بپذيريم زيرا بطالن آن بديهي و روشن است عالوه بر اينكه خالف روش قرآن كريم مينمي

لح خصوصي يا عمومي تعليل كند از اينهم كه بگذريم در رسم و روش قرآن اين است كه احكام و شرايع خود را به مصا
 "... وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "ضمن خود اين آيات فرموده:

 634باشد[ ..... ص : حرمت ربا و حليت بيع و ساير احكام الهي تابع مصالح و مفاسد مي]

د بر اينكه كنو همه اينها داللت مي "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا "و باز فرموده: "ال تُظْلَمُونَ ... "و نيز فرموده:
حرام بودن ربا و حالل بودن بيع علت دارد، و اگر بيع حالل شده براي اين بوده كه بر طبق سنت فطرت و خلقت است و اگر 



از روش صحيح زندگي خارج است و منافي با ايمان به خدا و ناسازگار با آن است و نيز  ربا حرام شده علتش اين بوده كه
 .يكي از مصاديق ظلم است

 333، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 641باشد[ ..... ص : ر ميدر باره همه اعمال زشت قبل از ايمان و توبه است و شامل همه مسلمين در تمام اعصا "فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ... "جمله:]

 "... فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

است و مفهوم آن مقيد و  "... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ "گيري از جمله:در اولش آمده تفريع و نتيجه "فاء "اين جمله كه حرف
ورد رفته تا داللت كند بر اينكه آن م مخصوص به ربا و رباخواران نيست بلكه حكمي است كلي كه در موردي جزئي به كار

شود و معنايش اين است كه آنچه هاي حكم كلي است و حكم نامبرده شامل آن مورد نيز ميجزئي يكي از مصاديق و نمونه
اي بود كه از ناحيه پروردگارتان آمده و بطور كلي هر كس از ناحيه پروردگارش موعظتي برايش ما در باره ربا گفتيم، موعظه

ما با شود و امر شايد بخشوده ميشود شما هم اگر دست از رباخواري برداريد، گناه آنچه تا كنون كردهيايد چنين و چنان ميب
 .خدا است

 "شود كه مراد از آمدن موعظه خبردار شدن از حكمي است كه خداي تعالي تشريع كرده و منظور ازاز اينجا روشن مي
لَهُ ما فَ "ي است كه از آن نهي شده تا بنده از آن كار، دست بردارد و منظور از اينكه فرمود:در آيه، توبه و ترك عمل "انتهاء
 :. اين است كه حكم حرمت، شامل رباخواريهاي قبل از آمدن قانون حرمت ربا، نيست و منظور از اينكه فرمود"سَلَفَ

اند، آن عذاب ابدي كه از ذيل آيه، يعني ، مبتال به رباخواري بودهوَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ( اين است كه افرادي كه قبل از نزول آيه)
 .آيد، برايشان نيستبدست مي "وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ ... "جمله

 .مند گردندتوانند بهرهاند، ميبلكه از آنچه كه تا كنون از راه ربا به دست آورده

كن است خدا رهايشان سازد و در بعضي احكام آزادشان بگذارد و چه بسا تكليفي و امرشان به دست خدا است، چه بسا مم
 .برايشان مقرر بدارد كه با عمل به آن تكليف، خطاي قبلي خود را جبران نمايند

ارد و تسهيل و تشديدي كه د "فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ ... "بايد دانست كه امر اين آيه بس عجيب است براي اينكه گفتيم جمله
رمايد: فشود و در باره همه آنها ميكند و اختصاص به مورد ربا ندارد، شامل تمامي گناهان كبيره ميحكمي كلي را بيان مي

 شود ليكن متاسفانه مفسرين آن را مخصوصاي كرده باشد در اسالم مؤاخذه نميكسي كه قبل از مسلمان شدن گناه كبيره
اند كه رباهاي قبل از اسالم چنين و چنان است و امرش واگذار به خدا است و بحث كرده به ربا دانسته و آن گاه پيرامون آن

 .شود با اينكه عموميت آيه بسيار روشن استكسي كه در اسالم، ربا بخورد چنين و چنان مي

ك معناي بيش از ي "إِلَي اللَّهِ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ "شود كه جملهبعد از آنكه به اين نكته توجه كردي كامال برايت روشن مي
 331، ص: 9كند چيزي كه هست اين معناي مبهم ترجمه الميزان، جمبهم افاده نمي

شود و معلوم است كه اين معناي مبهم بر حسب اختالف آن اي رسيده متعين مياش موعظهدر مورد هر معصيتي كه در باره
 .شودمواعظ، مختلف مي

اش چه در باره اي دست از كار زشت خود بردارد گناهان گذشتهاست كه هر كس در اثر موعظه پس معناي آيه شريفه اين
شود ولي چنان هم نيست كه از آثار وضعي حقوق خدا بوده يا در مورد حقوق مردم، نسبت به عين آن گناهان مؤاخذه نمي

و بخواهد ممكن است وظائفي براي جبران آنچه ناگوار آن گناهان به كلي رها شود، بلكه امر چنين كسي با خدا است اگر ا
ها و نمازهاي فوت شده را بر او واجب كند و اگر گناهان گذشته راجع به حدود است، فوت شده مقرر فرمايد مثال قضاي روزه



حق  اش واجب كند و اگرحد را براي او واجب سازد و يا اگر مورد تعزير و شالق و حبس است اجراي آن احكام را در باره
الناس است و عين مال غصبي يا ربوي نزدش مانده باشد رد نمودن آن را به صاحبش واجب كند و اگر بخواهد او را عفو 

كند هم چنان كه در مورد مشركين چنين كرده، يعني از حق اللَّه و حق كند و بعد از توبه چيزي را بر او واجب نميمي
 .ند عفو فرموده استهايي كه در زمان شرك مرتكب شده بودالناس

كرده،  شده و بعد توبهخورده و لهو مرتكب ميو نيز در مورد مسلماناني كه گناهانشان تنها جنبه حق اللَّه دارد مثال شراب مي
نْ فَمَ "پذيرد بدون اينكه چيزي بر او واجب سازد و مواردي ديگر نظير اين دو مورد، براي اينكه جمله،اش را ميخدا توبه

شود و هم همانطور كه گفتيم مطلق است و منحصر به رباخوار نيست هم شامل او مي "مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي ...جاءَهُ 
 .(شامل كفار و مؤمنين )چه مؤمنين صدر اسالم و چه ديگران از تابعين و مسلمانان اعصار بعد

 643اند[ ..... ص : انگي هر مرتكب كبيره در آتش به اين جمله استناد كردهو پاسخ به معتزله كه براي ادعاي جاود "و من عاد "معناي جمله:]

 "در آن آمده در مقابل كلمه "عود "به آن جهت كه كلمه "وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ "و اما جمله:
شود، معنايي است كه با عدم انتها جمع مي "عود "از كلمه كند بر اينكه مرادكه در جمله سابق آمده بود داللت مي "انتهاء

شود و اين، اين است كه هر كس كه از كار زشت خود دست بر ندارد چنين و چنان مي "و من عاد ... "در نتيجه معناي
تداد را ين كفر و ارمالزم است با اصرار بر گناه و نپذيرفتن حكم خدا كه آنهم كفر به خدا و يا ارتداد دروني است هر چند كه ا

به زبان نياورند زيرا وقتي كسي به گناه قبلي خود برگردد و دست از آن برندارد حتي به اين مقدار كه از آن پشيمان باشد 
كسي  "چنين كسي در حقيقت تسليم حكم خدا نگشته و تا ابد رستگار نخواهد شد پس ترديدي كه در آيه شده و فرموده:

 "تسليم "خواهد بفرمايد كه: ترديد دردر حقيقت مي "گرددد و كسي كه چنين كند چنان ميشوكه چنين كند چنان مي
  "سرپيچي از دستورات او و اصرار بر گناه "حكم خدا شدن و
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 .غالبا ناشي از عدم تسليم است كه آن هم مستلزم خلود در آتش است

ه هر اند: آيه شريفه داللت دارد بر اينكگردد و آن استدالل معتزله است كه گفتهروشن مياز اينجا پاسخ يك استدالل نابجا 
اي مرتكب شود در عذاب دوزخ جاودان خواهد بود علت نابجايي آن اين است كه هر چند آيه داللت دارد بر كس گناه كبيره

ار يكن داللتش منحصر در ارتكاب گناه با انكاينكه مرتكب گناه كبيره بلكه هر كس كه گناه كند در عذاب مخلد است، ل
 .حكم خدا است و البته چنين كسي كه تسليم حكم خدا نيست مسلمان نيست و بايد هميشه در عذاب باشد

الت ذكر مفسرين در معناي جمله: )فَلَهُ ما سَلَفَ( و جمله )وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ( و جمله: )وَ مَنْ عادَ ...( وجوهي از معاني و احتما
ها اند و در سابق نقل شد و چون اساس آن احتمالاند كه اساس همه آنها همان معنايي است كه مفسرين از آيه فهميدهكرده

 .اي در نقل آن احتماالت نديديمفاسد بود، فائده

 642ص :  ..... ["دهدقات را نمو و زيادت ميكند و صدخدا ربا را نابود مي -يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ "معناي جمله:]

 "... يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ "

به فتحه ميم و سكون حاء و قاف مصدر فعل )يمحق( و به معناي نقصان پي در پي است بطوري كه آن  "محق "كلمه
است به معناي نمو و رو به  "يربي "كه مصدر فعل "ارباء "شود تدريجا فاني شود و در مقابل كلمهمي "محق "چيزي كه



 .أثيم( به معناي صاحب اثم است و در سابق، معناي اثم گذشت)زيادت نهادن و كلمه 

را مقابل يكديگر قرار داده، در سابق هم گفتيم كه ارباء صدقات و نمو دادن آن  "محق ربا "و "ارباء صدقات "در آيه شريفه،
حق فهميم كه مين خصيصه هم در دنيا هست و هم در آخرت در نتيجه از مقابله نامبرده ميمختص به آخرت نيست بلكه ا

 .ربا نيز هم در دنيا هست و هم در آخرت

كند و اين نمو، الزمه قهري صدقه است و از آن جدا پس هم چنان كه يكي از خصوصيات صدقات، اين است كه نمو مي
م و جذب قلوب است و امنيت را گسترش داده و دلها را از اينكه به سوي شدني نيست چون باعث جلب محبت و حسن تفاه
دارد و نيز باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و اكثر راههاي فساد و غصب و دزدي و افساد و اختالس بگرايد، باز مي

 .د برابر گرددشود كه مال آدمي در دنيا هم زياد شود و چنبندد و همه اينها باعث ميفناي اموال را مي

شود و اين دو همچنين يكي از خواص ربا كاهش مال و فناي تدريجي آن است چون ربا باعث قساوت قلب و خسارت مي
 330، ص: 9گردد و امنيت و ترجمه الميزان، جباعث بغض و عداوت و سوء ظن مي

مكن باشد چه با زبان و چه با عمل، چه اي كه مكند تا از هر راهي و وسيلهمصونيت را سلب نموده، نفوس را تحريك مي
فساد و  هايشود و اين هم راهمستقيم و چه غير مستقيم از يكديگر انتقام بگيرند، و همه اينها باعث تفرقه و اختالف مي

 .ماندگشايد و كمتر مالي از آفت و يا خطر زوال محفوظ ميزوال و تباهي مال را مي

ربا هر دو با زندگي طبقه محروم و محتاج تماس دارد زيرا احتياج به ضروريات زندگي،  همه اينها براي اين است كه صدقه و
هاي ارضا نشده آماده دفاَ از حقوق زندگي خود ها و خواستهاحساسات باطني آنان را تحريك كرده و در اثر وجود عقده

هاي بالعوض برسد ن احسان شده و كمكآيند اگر در اين هنگام به ايشاگشته و هر طور كه شده در صدد مبارزه بر مي
شود تا با احسان و حسن نيت خود، آن احسان را تالفي كنند و اگر در چنين وضعي در حق آنان با احساساتشان تحريك مي

قساوت و خشونت رفتار شود بطوري كه تتمه مالشان هم از بين برود و آبرو و جانشان در خطر افتد، با انتقام مقابله خواهند 
سازند و كمتر رباخواري است كه از آثار شوم اين مبارزه اي كه دستشان برسد طرف مقابل را منكوب ميد و به هر وسيلهكر

ثمر  ها و بياند همه از نكبت و نابودي اموال آنان و ويراني خانهمحفوظ بماند بلكه آنهايي كه سرگذشت رباخواران را ديده
 .دهنديماندن تالشهايشان از قهر فقرا خبر م

 643ها در فرد و اجتماع و آثار شوم و ربا خواري در عصر حاضر[ ..... ص : دو نكته در بيان آثار گناهان و زشتي]

الزم است كه خواننده عزيز به دو نكته توجه كند اول اينكه علل و اسبابي كه امور و حوادث اجتماعي مستند به آنها است 
تاد درصد كنيم نتايج هشرش در حدود هشتاد درصد است، در نتيجه ما نيز از آنچه ميتاثيرشان صد در صد نيست، بلكه تاثي

ت كنيم كه باز تاثيرش اغلبي و هشتاد درصد اسكنيم اسبابي را فراهم كنيم، اسبابي فراهم ميجوئيم و وقتي اراده ميرا مي
ف را كه همان بيست درصد است به حساب نه دائمي و قطعي و صد در صد، چيزي كه هست در همه اين موارد احتمال خال

د و شونشوند تنها در عالم طبيعت يافت ميهاي آنها از آنها جدا نميهاي تامه و صد در صدي كه معلولآوريم و اما علتنمي
 .كنند آنها را كشف نمودبايد از راه علوم حقيقيه كه پيرامون حقائق خارجيه بحث مي

شود دقت كنيم اين ا از مصالح و مفاسد اعمال و سعادت و شقاوتي كه در پي دارند بحث ميو اگر در آيات احكام كه در آنه
فهميم كه قرآن كريم آثار و علل اعمال انساني را مانند علل طبيعي و اسباب تكويني صد در صد دانسته، معنا را به خوبي مي

 .دانندصد در صد ميهم چنان كه عقال نيز تاثير غالبي و هشتاد درصد اعمال را دائمي و 

دوم اينكه جامعه مانند فرد است و امور اجتماعي نظير امور فردي در همه احوال وجودي مثل همند مثال همانطور كه يك 
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معين و افعال و آثاري دارد و قرآن كريم ناطق به اين حقيقت  همچنين جامعه نيز براي خود حيات و ممات و عمر و اجلي
 .«1» "وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ "فرمايد:است، مثال مي

ود، مثال شاج پيدا كند بقاي آن امر و زوالش و تاثيرش نيز مبدل ميو بنا بر اين اگر يكي از امور فردي انسان در اجتماَ رو
عفتي( امر ديگري از آدمي است ما دام كه فردي است يك نوَ تاثير در زندگي عفت كه يكي از امور آدمي و خالعت )بي

 تند با او ازدواج كنند وگيرد و مردم حاضر نيسفرد دارد مثال آنكه داراي خالعت و بي عفتي است مورد نفرت عموم قرار مي
سازند اين در صورتي است كه فرد بي عفت بوده و شود ديگر او را امين بر هيچ امانتي نمياعتمادشان نسبت به او سلب مي

 .جامعه با او مخالف باشد

ر بقاي و ديگ رودو اما اگر همين بي عفتي اجتماعي شد يعني جامعه با بي عفتي موافق گرديد تمامي آن محذورها از بين مي
ندارد چون تمامي آن محذورها مربوط به افكار عمومي و ناسازگاري آن امر با افكار عمومي بود و خالصه از آنجايي كه 

كردند و اما اگر همين بي عفتي عمومي شد و در بين همه دانستند از فرد بي عفت دوري ميعموم مردم بي عفتي را بد مي
 .رود چون ديگر افكار عمومي چنان احكامي نداردشمرديم از بين ميمتداول گشت آن محذورها هم كه 

البته اين تنها در مورد احكام اجتماعي است و اما احكام وضعي و طبيعي بي عفتي به جاي خود باقي است، نسل را قطع 
ست كه انساب و دودمانها آورد و مفاسد اخالقي و اجتماعي دارد از جمله مفاسد اجتماعيش اين اكند و امراض مقاربتي ميمي

س شود پشود، ديگر فوائدي كه در اين انشعابها هست عايد جامعه نميسازد، انشعابهاي قومي باطل ميرا درهم و برهم مي
شود و بايد دانست كه آثار امور آثار وضعي بي عفتي كه آثار سوء و مورد انزجار فطرت بشري است خواه ناخواه مترتب مي

از نظر كندي و سرعت در امور فردي و اجتماعي مختلف است )مثال اثر فردي مشروبات الكلي سريع و مربوط به انسان 
 .(فوري است و آثار سوء اجتماعي آن به آن سرعت نيست

يابد كه محق ربا و ارباء صدقات در صورتي كه در يك فرد باشد با ربا و صدقات حال با توجه به اين مطالب، انسان در مي
 ختالف دارند رباي انفرادي غالبا صاحبش رااجتماعي ا

__________________________________________________ 

را جلو  تواند سرنوشت خوداي را نابود نكرديم مگر اينكه از قبل، عمر و سرنوشتي معلوم داشت. هيچ امتي نميهيچ قريه(1)
 "4سوره حجر آيه  "يا عقب بيندازد.
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كند و تنها بيست درصد ممكن است به خاطر عوامل خاصي از شر آن خالصي يابد و ساحت زندگيش به فنا و هالك مي
مذلت تهديد نشود ولي در رباي اجتماعي كه امروز در ميان ملل و دولتها رسميت يافته و بر اساس آن قوانين بانكي جعل 

ون جامعه به خاطر شيوَ و رواج آن و متعارف شدنش از آن راضي است و هيچ شده بعضي از آثار سوء رباي فردي را ندارد چ
افتد ولي در هر صورت آثار وضعي آن كه عبارت است از تجمع ثروت و تراكم آن از يك هاي آن نميبه فكر خطرها و زيان

ين ن جدايي و بيگانگي در ببينيم ايطرف و فقر و محروميت عمومي از طرفي ديگر، غير قابل اجتناب است هم چنان كه مي
واهد شد هر تر و ويرانگرتر خدو طبقه از مردم دنيا پيدا شده، يكي طبقه ثروتمند و يكي فقير و روز به روز اين اثر شوم كوبنده

چند كه ما شخصا اين ويرانگري را پيش آمدي خيلي دور بپنداريم و يا حتي آن را از جهت طول مدت ملحق به عدم بدانيم 
شناس اين اثر شوم بسيار عاجل و زودرس است چون عمر اجتماَ با عمر فرد نظر اجتماعي و از ديدگاه يك جامعه اما از

شناس برابر با يك عمر در نظر ساير افراد است، روز اجتماَ همان است كه قرآن كريم تفاوت دارد و يك روز از نظر جامعه



 «1. »"وِلُها بَيْنَ النَّاسِوَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدا "اش فرموده:در باره

اي كه روزگار به كنند و طائفهمنظور از اين روزگار همان عصر و قرن است كه در هر قرني مردمي بر مردم ديگر غلبه مي
ر شود، امتي كه روي كار بود، باي ديگر منكوب و حكومتي به دست حكومتي ديگر منقرض ميكامش بود به دست طائفه

آيد و معلوم است كه سعادت انسان نبايد تنها از نظر فرد مورد عنايت قرار گيرد بلكه ديگر روي كار ميكنار شده و امتي 
 .همانطور كه ما به سعادت فرد فرد عالقمنديم بايد به فكر سعادت نوَ و جامعه خود نيز بوده باشيم

كند و در باره هيچ فردي پيشگويي نميگويد بينيم قرآن كريم هيچ وقت از سرنوشت هيچ فردي سخن نميهم چنان كه مي
كند كه خدا آن را براي سعادت نوَ انسان نازل هر چند كه به كلي در باره فرد ساكت نيست اما خود را كتابي معرفي مي

 .كرده، و سعادت جنس بشر را در نظر گرفته چه بشر امروز و چه آينده و چه گذشته

احوال ربا و صدقات و آثاري كه اين دو دارند )چه نوعي و چه فردي(  "با وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ "پس اينكه فرموده:
فرمايد: محق و نابودي و ويرانگري از لوازم جدايي ناپذير ربا است هم چنان كه بركت و نمو دادن مال كند و ميرا بيان مي

 اثر ال ينفك صدقه

__________________________________________________ 

 "133سوره آل عمران آيه  "گردانيم.و ما روزگار را دست به دست ميان جوامع مي(1)
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است پس ربا هر چند كه نامش ربا )زيادي( است ليكن از بين رفتني است و صدقه هر چند كه نامش را زيادي نگذاشته 
دهد و ربا را به وضعي كه ضد اسم او است توصيف گيرد و به صدقه ميرا از ربا ميباشند، زياد شدني است و لذا وصف ربا 

 ."يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ "فرمايد:كند و ميمي

 646گفته شده است[ ..... ص :  "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ "بيان ضعف چند قول كه در تفسير جمله:]

با به شود كه گفته است محق ركنيم روشن ميبا بياني كه گذشت ضعف گفتاري كه ذيال از بعضي از مفسرين نقل مي
ماند چون ما به چشم خود برد و تنها خسران و حسرت براي رباخوار ميمعناي اين نيست كه خدا مال ربوي را از بين مي

ند بلكه مراد اين است كه رباخوار از جهت غايات و نتايجي كه از گرفتن ربا در شوبينيم رباخواران روز به روز پولدارتر ميمي
رسد، چون منظور رباخوار از عمل خود اين است كه به زندگي خوشي برسد و لذت زندگي گوارايي را نظر دارد به نتيجه نمي

كند و مال به حريص به جمع مال ميگذارد او از زندگي لذت ببرد و او را بچشد، ليكن حرصي كه در رباخواري است نمي
شود بلكه بايد با كساني كه رقيب او هستند و يا قصد خوردن سرمايه او را دارند دائما مبارزه كند، از طرفي آساني جمع نمي

واب آيند و خديگر مردمي كه او خونشان را به شيشه گرفته و به روز سياهشان نشانده است، در مقام دشمني با او بر مي
 .كنندحت را از او سلب ميرا

ار در خواهد بفرمايد رباخوشود كه گفته است مراد از محق ربا، محق آخرتي است، ميو نيز فساد گفتار مفسر ديگر روشن مي
ها را از دست داد و يا به خاطر اينكه ربا باعث شده همه عباداتش آخرت ثوابي ندارد، چون در دنيا با رباخواريش آن ثواب

د وجه ضعيف بودن اين تفسير اين است كه هر چند شكي نيست كه بي اجر بودن در آخرت هم نوعي محق است باطل گرد
 .ليكن در آيه شريفه دليلي نيست بر اينكه مراد از محق، تنها محق ثواب آخرت باشد

 :و نيز ضعف گفتار آن مفسر ديگر كه از معتزله است و با آيه استدالل كرده بر اينكه

و ما در سابق بياني داشتيم كه هم اين  "و من عاد ... "چون فرموده: "گناه كبيره در آتش دوزخ مخلد است مرتكب هر "



 .گويددهد و هم پاسخش را ميگفتار و استدالل را توضيح مي

فتيم ايش اين است كه اگر گكند و معندر اين جمله نابودي ربا را به وجهي كلي تعليل مي "وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ "
هاي خدا را كفران كند، براي اين است كه رباخوار كفر شديدي دارد، چون بسياري از نعمتخدا ربا را محق و نابود مي

نمايد و پوشاند و در راههاي فطري حيات بشري كه همان معامالت معمولي است صرف نميها را ميكند و آن نعمتمي
 ورزد زيرا با مال ربوي غذاي از احكام خدا كه در باره عبادات و معامالت تشريع كرده كفر ميعالوه بر اين به بسيار
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خرد با اينكه همه اينها حرام است و نماز و بسياري ديگر از نوشد و خانه ميخرد و نوشيدني ميخورد و لباس ميمي
 شود و ضامن طرفكردن مال ربوي بسياري از معامالت غير ربوي او نيز باطل ميكند و با مصرف هايش را فاسد ميعبادت

گيرد غاصب آن گردد و در بسياري از موارد كه به جاي بهره پولش، ملك مردم يا اثاث منزل مردم را ميمعامله خود مي
تي كه در گرفتن طلب خود ورزد و خشونت و قساوشود و به خاطر طمع و حرصي كه نسبت به اموال مردم مياموال مي
گيرد بسياري از اصول و فروَ اخالق و فضائل را در مردم كند و به اين وسيله به خيال خود حق خود را مياعمال مي

دارد كشد و از همه باالتر او فردي اثيم است يعني آثار سوء گناه، دلش را سياه كرده، ديگر خداي سبحان دوستش نميمي
 .داردكفران گر اثيم را دوست نميچون خداي تعالي هيچ 

 "... إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "

هي دارند به وجاين جمله تعليلي است كه ثواب صدقه دهندگان و كساني را كه به خاطر نهي خدا دست از رباخواري بر مي
 .ر اين دوشود و هم غيكند به وجهي كه هم شامل اين دو مورد ميعام بيان مي

اين آيه مؤمنين را مخاطب قرار داده و به آنان دستور  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "
ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا ...( يعني  آورد تا دنبالش بفرمايد: )وَچيني ميدهد از خدا بپرهيزند و اين مطلب را به عنوان زمينهمي

آيد كه بعضي مؤمنين در عهد نزول اين آيات آنچه از ربا نزد بدهكاران مانده، صرفنظر كنيد و از اين بيان چنين بدست مي
پس آنان يد و سفرمايد: از آنچه مانده صرفنظر كناند لذا ميگرفتند و بقايايي از ربا از بدهكاران خود طلب داشتههنوز ربا مي

 .(فرمايد: )فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِرا تهديد نموده مي

كند و اينكه جمله را با قيد )اگر مؤمنيد( مقيد كرد به منظور و اين خود مؤيد روايت آينده است كه شان نزول آيه را بيان مي
وَ اللَّهُ ال  "واري از لوازم ايمان است و نيز براي اين است كه جمله )و من عاد ...( و جمله:اشاره به اين است كه ترك رباخ

 .را تاكيد كند "يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ ...

دهد مياست و هم معناي آن را  "علم "هم بر وزن كلمه "اذن "كلمه "فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ "
اند كه بنا بر اين، معنا چنين است قرائت كرده "ايذان "كه صيغه امر از مصدر "فاذنوا "بعضي از قاريان آيه را به صورت

  "بحرب "در جمله: "باء "پس اعالن جنگ با خدا و رسول بدهيد( و حرف)شود مي

 333، ص: 9ترجمه الميزان، ج

متضمن معناي يقين و مانند آن است و معناي آيه چنين است )اگر دست از  "نوافاذ "و يا "فاذنوا "براي اين آمده كه كلمه
 (... ايدداريد پس يقين بدانيد كه اعالن جنگ دادهرباخواري بر نمي

 648معناي جنگيدن ربا خوار با خدا و رسول )ص( و جنگيدن خدا و رسول با ربا خوار[ ..... ص : ]



الف و الم آورد براي اين است كه عظمت آن جنگ را و يا نوَ آن را برساند )يا  را نكره يعني بدون "حرب "و اگر كلمه
بفهماند كه اين جنگ با خدا و رسول، جنگي عظيم است و يا بفهماند رباخواري نوعي جنگيدن با خدا است( و اگر اين جنگ 

ا خدا است كه حرمت آن را تشريع را هم جنگ با خدا و هم جنگ با رسول ناميده، براي اين است كه رباخواري مخالفت ب
فرموده و مخالفت با رسول خدا ص است كه حكم خدا را تبليغ نموده و اگر مربوط به خداي تعالي به تنهايي بود، بايد امري 

تواند باشد براي اينكه رسول ص در هيچ امري مستقل نيست هم چنان بود و مستند به رسول به تنهايي هم نميتكويني مي
 .«1» "تو در هيچ امري استقالل نداري -ءٌلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ":كريم فرمودهكه قرآن 

اين بود معناي جنگيدن رباخوار با خدا و رسول، اما جنگيدن خدا و رسول با رباخوار، معنايش اين است كه رسول به امر خدا، 
او را مجبور به تسليم كند اگر تسليم شد كه هيچ و گرنه  پذيردرباخوار يا هر كس از مسلمانان كه حكمي از احكام را نمي

 .مسلمانان را مامور كند تا با او جنگ كنند تا تسليم حكم خدا شود

كند بجنگيد فرمايد: بايد با كسي كه سركشي ميمي« 9. »"ءَ إِلي أَمْرِ اللَّهِفَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِي "هم چنان كه در آيه:
يم فرمان خدا شود عالوه بر اينكه خداي تعالي رفتار ديگري در دفاَ از احكامش دارد و آن جنگيدن با مخالفين از تا تسل

شوراند تا خواب راحت را از آنان سلب و طريق فطرت خود آنان است يعني فطرت خود آنان و فطرت عموم را عليه ايشان مي
 .محو كنددودمانشان را ويران و آثارشان را از روي زمين 

 "يراًوَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِ "هم چنان كه فرمود:

ه فسق و داريم تا در آن قريه بپرست را وامياي را هالك كنيم، نخست ياغيان شهوتو چون بخواهيم اهل قريه) «3»
 .(كنيمدانيم زير و رويش ميفجور بپردازند و در نتيجه عذابشان قطعي گردد، آن وقت به نوعي كه خود مي
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 ."وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ "

بيان گذشته ما را كه گفتيم خطاب در آيه به بعضي از مؤمنين است كه بعد از اسالم آوردن هنوز دست از  "وَ إِنْ تُبْتُمْ "كلمه
 :كند و معناي جملهرباخواري برنداشته بودند، تاييد مي

رفتن ربا نه با گ "ال تظلمون "اين است كه اصل مالتان را از بدهكار بگيريد و بهره و ربا را رها كنيد، "لَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْفَ "
 .و نه با نگرفتن اصل پولتان به شما ظلم شده باشد "وَ ال تُظْلَمُونَ "ظلمي كرده باشيد،

تش نسبت به اصل مال امضا شده و ثانيا گرفتن ربا به همان بياني كه و اين آيه داللت دارد بر اينكه اوال رباخوار ملكي
 "رأس "و معلوم است كه مال وقتي "و لكم رأس اموالكم "گذشت، ظلم است و ثالثا انواَ معامالت امضا شده چون نفرمود

 .شود كه در وجوه معامالت و انواَ كسب صرف شده باشدخوانده مي

دهد، را مي "بود "در اينجا به اصطالح علم نحو تامه است و معناي "كان "لفظ "فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍوَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ  "
فرمايد: اگر در ميان بدهكاران فقيري يافت شود طلبكار بايد او را تا ميسره مهلت دهد و ميسره به معناي تمكن و دارا مي

تي است و معنايش اين است كه آن قدر بايد مهلت دهد تا بدهكار به شدن است در مقابل عسرت كه به معناي فقر و تنگدس
 .پرداخت بدهي خود متمكن شود



و اين آيه هر چند مطلق است و مقيد به مورد ربا نيست و ليكن قهرا منطبق با مورد ربا است، چون رسم اين بود كه وقتي 
كرد كه مدت بدهي گرفت. و او درخواست ميكار را ميرسيد رباخوار گريبان بدهمدت قرض يا هر بدهي ديگر به پايان مي

ه از اين كنم و آيه شريفمرا تمديد كن و من در مقابل اين تمديد، فالن مقدار و يا به فالن نسبت به قيمت جنس اضافه مي
 .دهد به بدهكار مهلت دهندعمل نهي نموده و دستور مي

يعني، و اگر به كلي بدهي مديون را به او ببخشيد و بر او تصديق كنيد براي شما  "مْ تَعْلَمُونَوَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُ "
عني ايد به زيادي رابيه )يطلبكاران بهتر است، چون اگر چنين كنيد يك زيادي ممحوق )يعني نابود شدني( را مبدل كرده

 .(باقي و جاويدان

 "... لَي اللَّهِوَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِ "

كرد و اين جمله با تذكري عمومي روز قيامت را با اي است براي آيات ربا كه حكم ربا و جزاي آن را بيان مياين جمله دنباله
شود تا دلها با ياد آن آماده پرهيز از خدا و ورَ و اجتناب از اي از خصوصياتش كه مناسب با مقام آيه است يادآور ميپاره

 343، ص: 9گردد، آن ترجمه الميزان، ج محرمات او

 :فرمايدباشد كه زندگي بشر بر آن متكي است. آيه ميمحرماتي كه مربوط به حقوق الناس مي

ه كند، بدون اينكگرديد و هر نفسي آنچه را كه كرده دريافت ميدر پيش رويتان روزي است كه در آن به سوي خدا باز مي
 .ظلمي به او بشود

يست، چ "توفيه "معناي بازگشت به خدا چه معنا دارد با اينكه ما هميشه حاضر براي خدا هستيم و نيز معناي و اما اينكه
 .پاسخش انشاء اللَّه در تفسير سوره انعام خواهد آمد

اي است كه به رسول خدا ص نازل شده و به زودي در بحث روايتي اند: آيه مورد بحث آخرين آيهبعضي از مفسرين گفته
 .گذردرواياتي كه بر اين معنا داللت دارد از نظر خواننده مي زير

 611بحث روايتي ])شامل رواياتي در ذيل آيات مربوط به ربا([ ..... ص : 

از امام صادق َ روايت آمده كه فرمود: رسول خدا ص فرموده است:  "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ... "در تفسير قمي در ذيل آيه:
ند، از جبرئيل توانستها نميخواستند برخيزند از بزرگي شكمبانه به آسمان بردند به مردمي برخوردم كه وقتي ميوقتي مرا ش

ومُونَ إِلَّا كَما ال يَقُ "شان فرمود:خوردند و خداوند در بارهپرسيدم اينها كيانند؟ گفت: اينها آن كساني هستند كه در دنيا ربا مي
شدند و قوم نامبرده را ديدم كه مانند آل فرعون هر صبح و شام بر آتش عرضه مي "طُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّيَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّ

 :گفتندو ايشان از شدت دلهره مي

 «1»شود.؟! پروردگارا قيامت كي بپا مي

ند كه كتاييد و تصديق مي اين مشاهده كه رسول خدا ص در معراج داشته، مثالي برزخي بوده كه گفتار آن جناب را :مؤلف
ده ميريد و هر جور بميريد همانطور زنهر جور زندگي كنيد همانطور مي -كما تعيشون تموتون و كما تموتون تبعثون "فرمود:

 ."شويدمي

و در الدر المنثور است كه اصفهاني در كتاب ترغيب خود از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا ص فرمود: روز قيامت 
 كشد آن گاه اين آيه را تالوتشود، بطوري كه پاهاي خود را يكي يكي به زمين ميار ديوانه و شكم گنده محشور ميرباخو

 «9. »"ال يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ "فرمود:
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در عذاب رباخواران و كيفر ربا رواياتي بسيار از طرق شيعه و سني وارد شده و در بعضي از آنها آمده كه گناه رباخواري  :مؤلف
 «1» .برابر هفتاد بار زناي با مادر است

ت كرده شد رواياي بود كه در سابور )شاپور خوزستان( بافته ميمر بن يزيد كه فروشنده پارچهو در تهذيب به سند خود از ع
پندارند كه دادن بهره پول براي كسي كه مضطر است كه گفت: به امام صادق َ عرضه داشتم: فدايت شوم مردم چنين مي

ا فقيري سراغ داري كه بدون احتياج و اضطرار نيز حرام است، آيا اين صحيح است؟ فرمود: بله، براي اينكه مگر غني و ي
تواني سود كسب را بگيري و چيزي را بخرد؟ اي عمر! خداي تعالي بيع را حالل و ربا را حرام فرموده، پس تو تنها مي

از  رتواني ربا بگيري، پرسيدم ربا چيست؟ فرمود: چند درهم بدهي و دو برابر، آن را بگيري و يا گندمي بدهي و دو برابنمي
 «9»همان جنس بگيري. 

و در كتاب فقيه به سند خود از عبيد بن زراره از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود: ربا تنها در جنسي است كه كيل و يا 
 «0»شود. وزن مي

، ر پولاند مذهب اهل بيت َ اينست كه ربا تنها ددانشمندان اسالمي در آنچه كه ربا در آن حرام است اختالف كرده :مؤلف
شود و چون مساله فقهي است و مربوط به بحث ما كه تفسير است طال و نقره و هر جنسي است كه كيل و يا وزن مي

 .باشد لذا از بحث بيشتر پيرامون آن صرفنظر نموديمنمي

اند: منظور از هاند كه فرمودو در كافي از يكي از دو امام باقر و صادق َ و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت كرده
 «3»توبه است.  "فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ "موعظه در جمله

از اهل خراسان مردي داخل شد بر امام باقر َ )كه از راه رباخواري  :و در تهذيب از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت
ست چيست؟ همه گفته بودند هيچ عبادتي از تو پذيرفته نيمال فراواني بدست آورده بود، بعد از فقهاء پرسيده بود كه تكليفم 

مرد خراساني قصه خود را گفت، و امام ابي جعفر َ فرمود: راه نجات تو، در كتاب  (تا آنكه اموال را به صاحبش برگرداني
 :فرمايدخداي عز و جل آمده است. آنجا كه مي
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 «1»توبه است.  "ظهموع "و منظور از "فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ "

هر مقدار ربا كه مردم از روي ناداني خورده  :و در كافي و كتاب من ال يحضره الفقيه از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود
ي از پذيرد، و نيز فرمود: اگر مردشان را در صورتي كه توبه صحيح و جدي باشد ميباشند و بعد توبه كرده باشند خدا توبه

به ارث ببرد و بداند كه در آن مال ربا هست و ليكن مال ربوي در معامالت با مال غير ربوي مخلوط شده  پدرش مالي را



تواند آن را بخورد و اگر عين مال ربوي را بشناسد در آن صورت عين مال ربوي را به باشد اين مال بر او حالل است و مي
 «9»دارد. گرداند و اصل مال را بر ميصاحبش بر مي

ر فقيه و عيون از حضرت رضا َ روايت كرده كه فرمود: رباخواري براي كسي كه از حرمتش در اسالم با خبر شده گناه و د
 «0»اعتنايي به حكم خدا و دخول در كفر است. كبيره است، آن گاه فرمود: و با علم به حرمت آن استخفاف و بي

و معتقد است كه ربا حالل است فرمود: اگر حكم خدا به او نرسيده  خوردو در كافي آمده: از آن جناب پرسيدند: مردي ربا مي
خورد همان حكمي را دارد كه خداي عز و جل بيان فرموده باشد عيبي ندارد و اما اگر از حكم خدا آگاه است و عمدا ربا مي

 «3»است. 

 :و در تهذيب و فقيه از امام صادق َ روايت كرده شخصي در باره آيه شريفه

ه كند با اينكه باز آن جناب سؤال كرد كه چگونه خدا ربا را كاهش داده و نابود مي "قُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ ...يَمْحَ "
شود؟ فرمود: چه نقصاني شديدتر از نقصان يك درهم ربا كه بينيم مال رباخواران روز به روز بيشتر ميها ما ميقول بعضي

 «4»شود. رود و فقير ميبرد و اگر هم بخواهد توبه كند همه مالش از بين ميكند و از بين ميدين آدمي را ناقص مي

فرمايد هر تشريعي تفسير كرده و مي "محق "نقصان را به "محق "كنيد منظور ازاين روايت بطوري كه مالحظه مي :مؤلف
ش در آن اموال حرام است در مقابل ربا صدقه قرار دارد شود، اما شرعا مال او نيست و تصرفچند مال در نزد رباخوار زياد مي

 (كه منظور از ارباء و زياد شدن آن زياد شدن تكويني است و اين با بيان قبلي ما )كه گفتيم: محق در آيه عموميت دارد
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 .منافاتي ندارد

و در مجمع البيان از علي َ روايت كرده كه فرمود: رسول خدا در كار رباخواري پنج نفر را لعنت كرد يكي خورنده آن و دوم 
 «1»اش را. اش سوم و چهارم دو شاهد و پنجم نويسندههخورانند

 «9»مؤلف: اين معنا در الدر المنثور هم به چند طريق از آن جناب روايت شده است. 

فرمايد: منم آفريدگار هر چيز و غير خودم را موكل و در تفسير عياشي از امام باقر َ روايت آورده كه فرمود: خداي تعالي مي
اي از يك خرما صدقه گيرم هر چند كه مرد و زني نيمهام مگر صدقه را كه خودم آن را به دست خود ميبر هر چيز كرده

دهم، همانطور كه مردي از شما گوساله و يا كره اسب از شير گرفته خود را تربيت كنم، و نمو ميدهند، من آن را تربيت مي
 .دارم، به قدر كوهي بزرگتر از احد شده باشدر ميكند، تا آنجا كه وقتي در قيامت از نمو دادنش دست بمي

 دهد،و نيز در آن كتاب از علي بن الحسين َ از رسول خدا ص روايت كرده كه فرمود: خداي تعالي صدقه شما را رشد مي
 «3» .كنيد، بطوري كه صدقه شما آن قدر بزرگ شود كه كوهي چون احد گرددهمانطور كه شما فرزند خود را تربيت مي

اي از صحابه چون ابي هريره و عايشه و ابن عمر و ابي برزه اسلمي از رسول خدا مؤلف: اين معنا از طرق اهل سنت از عده
 .ص نقل شده است



 را نازل كرد خالد بن وليد كه نزد رسول خدا ص "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ... "و در تفسير قمي آمده كه وقتي خداي تعالي اين آيه
بود برخاست، و عرضه داشت: يا رسول اللَّه! پدرم در ثقيف طلبكاريهايي از مردم، بابت ربا داشت و به من وصيت كرد  نشسته

 «3» "وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا ... "آنها را بگيرم )آيا بگيرم يا نه(، در پاسخ وي اين آيه نازل شد:

 «4»حضرت باقر َ روايت كرده است.  مؤلف: قريب به اين معنا را صاحب مجمع البيان از
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در باره بقيه ربايي نازل شد كه عباس و خالد  "وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا "اند: آيهآمده كه سدي و عكرمه گفتهو نيز در مجمع 
م اي از ثقيف بودند طلب داشتند، و در روزگاري كه اسالبن وليد كه با هم شريك بودند از قبيله بني عمرو بن عمير كه شاخه

با جمع كرده بودند، خداي تعالي اين آيه را نازل كرد، و به دنبالش رسول خدا ص فرمود: هر آمد اينها اموال بسيار زيادي از ر
اي از آن مانده ديگر پرداختش الزم نيست، و اولين ربايي كه من ربايي كه قبل از اسالم و در جاهليت گرفته شده و بقيه

ه در جاهليت ريخته شده قصاص آن در اسالم بخشم رباي عباس بن عبد المطلب است، و هر خوني ككنم و ميباطل مي
بخشم خون ربيعة بن حارث بن عبد المطلب است، كه در بني ليس شير خورده و برداشته شده، و اولين خوني را كه من مي

 «1»پرورش يافته بود و هذيل او را بكشت. 

اند ي حاتم نسبت داده كه از سدي روايت كردهمؤلف: نقل اين روايت را صاحب الدر المنثور به ابن جرير و ابن منذر و ابن اب
با اين تفاوت كه در روايت اين سه نفر آمده كه آيه شريفه در باره عباس بن عبد المطلب و مردي از بني مغيره نازل شده 

 «9»است. 

ابن ابي حاتم، و  و در الدر المنثور است كه ابو داود، و ترمذي كه او حديث را صحيح دانسته است و نسايي، و ابن ماجه، و
اند كه وي در حجة الوداَ در ركاب رسول خدا ص بوده، و بيهقي در سنن خود، همگي از عمرو و پسر احوص روايت كرده

گفته است كه رسول خدا ص فرمود: آگاه باشيد كه هر ربايي از زمان جاهليت بر ذمه كسي مانده، بخشوده شده است، و 
 «0»تواند اصل طلب خود را مطالبه كند، نه ظلم كنيد و نه ظلم شويد. تنها مي طلبكار حق مطالبه آن را ندارد، و

آيد اين است كه اجماال آيه، در باره اموال ربوي مؤلف: روايت در اين معنا بسيار است، و آنچه از روايات شيعه و سني بر مي
طلب داشتند، چون در زمان جاهليت به آنان پول  نازل شده، كه بني مغيرة )دودماني از مردم مكه( از بني ثقيف )مردم طائف(

گرفتند، آن گاه كه اسالم آمد و باقيمانده طلب خود را از ايشان مطالبه نمودند، مردم دادند، و ربا مييا جنس به قرض مي
ان سخشثقيف ندادند، چون اسالم خط بطالن بر معامالت ربوي كشيده بود، طرفين دعوا را نزد رسول خدا ص بردند در پا

 .اين آيه نازل شد

__________________________________________________ 

 029ص  1مجمع البيان ج (1)

 033ص  1تفسير الدر المنثور ج (2)



 033ص  1تفسير الدر المنثور ج (3)

 344، ص: 9ترجمه الميزان، ج

حرام شده بود، و همه مردم از آن خبر داشتند، )زيرا  و همين، خود مؤيد آن بيان ما است كه گفتيم: ربا قبل از نزول اين آيات
، پس نبايد به ("مترجم "ورزيدنداگر حرام نشده بود و به مردم ابالغ نشده بود مردم ثقيف از دادن بدهي خود امتناَ نمي

جناب هنوز حكم را  اند: حرام بودن ربا در اواخر عمر رسول خدا ص نازل شد، و آنگفتار بعضي از روايات اعتنا كرد كه گفته
ابالغ نكرده از دنيا رحلت فرمود، مانند روايتي كه در الدر المنثور آمده كه ابن جرير، و ابن مردويه، از عمر بن خطاب روايت 

اند كه روزي در خطبه خود گفت: يكي از آخرين آياتي كه نازل شده، آيه ربا بود، و رسول خدا ص از دنيا رفت در حالي كرده
را براي ما بيان نكرده بود، پس شما هم آنچه را كه شك داريد رها كنيد، و تنها به آنچه شما را به شك  كه حكم آن

 .اندازد اكتفاء نمائيدنمي

عالوه بر اينكه مذهب اهل البيت َ اين است كه خداي تعالي پيامبر خود را قبض روح نكرد، مگر بعد از آنكه خدا تمامي ما 
 .را تشريع كرده، و رسول خدا ص هم براي مردم بيان نموده بوديحتاج مردم در امور دين 

 «1»است.  "وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ ... "اي كه از قرآن نازل شد آيه:و نيز در الدر المنثور است كه آخرين آيه

ربا تشديد شده براي اين است كه  و در مجمع البيان است كه از امام صادق َ روايت شده كه فرمود: اگر در اسالم در تحريم
 «9»هاي بال عوض روي آورند. مردم به سوي اعمال خير از قبيل قرض دادن و كمك

اي را هالك كند، ربا در آن شايع و باز در مجمع البيان از علي َ روايت كرده كه فرمود: وقتي خدا بخواهد اهل قريه
 «0»شود. مي

 .سازد، گذشتن روايات را روشن ميمؤلف: در بيان سابق ما مطالبي كه اي

 :گفته "وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ ... "و نيز در مجمع البيان در ذيل آيه:

اند، از امام صادق َ روايت شده كه فرمود: حد عسرت اين است كه علماي اسالم در حد عسرت و نداري اختالف كرده
 «3»خود و عيالش نداشته باشد تا قرض خود را بدهد.  انسان بيشتر از قوت متوسط
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ك و حسن آمده كه مهلت دادن بدهكار دست تنگ در تمامي بدهكاريها و نيز در همان كتاب به نقل از ابن عباس و ضحا
 «1»واجب است و همين معنا از امام باقر و امام صادق َ نيز روايت شده است. 

اين است كه بايد او را مهلت دهيد تا خبر ناتواني از  "الي ميسرة "و در همان كتاب آمده كه امام باقر َ فرمود: معناي جمله
بدهكاران( كه يكي از مصارف زكات است، )ش به امام مسلمين برسد، و او قرض وي را از سهم غارمين پرداخت قرض

 «9»پردازد كه در راه مشروَ مصرف شده باشد. بپردازد، البته امام مسلمين قرضي را از اين ناحيه مي

رفت، و پس از حمد خدا و ثناي بر او،  و در كافي از امام صادق َ روايت شده كه فرمود: روزي رسول خدا ص بر باالي منبر
 :و درود بر همه انبيايش فرمود

هان اي مردم حاضر به غائبين برسانيد، آگاه باشيد كه هر كس بدهكار تنگدستي را مهلت دهد، بر خدا است كه در برابر هر 



، و بدهكار را به مدت يك سال روز مهلت كه داده ثواب صدقه دادن تمامي طلبش را بدهد، )مثال اگر هزار تومان طلب دارد
( تا آنكه طلب خود را وصول كند، آن "مترجم "كندمهلت داد، خداوند سيصد و شصت هزار تومان صدقه براي او، حساب مي

معنا  به اين "كُنْتُمْ تَعْلَمُونَوَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ، وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ  "گاه امام صادق َ فرمود: آيه:
 «0»دانيد كه تنگ دست است به او از مالتان تصديق كنيد، كه اين برايتان بهتر است. است كه اگر مي

را تفسير كند، در سابق معنايي ديگر براي آن كرديم، و روايات در  "إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "خواهد جمله:اين روايت مي :مؤلف
مراجعه  از كتب فقهي "قرض "و مطالب مربوط به آنها بسيار است، اگر كسي بخواهد همه را ببيند بايد به كتاباين معاني 

 .نمايد

اي به: تاريخچه ملكيت، قيمت گذاري، پول، معامالت ...([ بحث علمي ])تحليل علمي ربا و مفاسد اجتماعي و اقتصادي آن با اشاره

 656 : ..... ص

اشد كند به نحوي بخاطرنشان ساختيم كه انسان در زندگيش همي و هدفي جز اين ندارد كه آنچه ميدر مباحث قبلي مكرر 
كه كماالت وجوديش را به دست آورد، و به عبارتي ديگر حوائج ماديش را برآورده سازد، پس انسان عملي را كه انجام 

 دهد به وجهي ارتباط و تعلق بهمي
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اي را هم كه روي آن آورد، پس انسان مالك عمل خويش است، قهرا آن مادهاي كه حاجت زندگيش را بر ميماده دارد، ماده
، حال چه اينكه عمل او فعل باشد يا انفعال، چون در نظر يك انسان اجتماعي، عمل او عبارت است عمل كرده، مالك است

 كند، آن ماده رااي عمل ميتر بگويم: وقتي انسان در مادهشود، سادهاي كه او با ماده دارد، و بر آن رابطه اثر، بار مياز رابطه
اي است كه يك انسان اجتماعي ي يعني جواز تصرف است، اين عقيدهدهد، و اين همان ملكيت اعتباربه خود اختصاص مي

 .كننددانند، و انسان را در اين اعتقادش تخطئه نميبند است و عقال هم همين را جايز ميبه آن پاي

ا وادار ر تواند با عملكرد خودش تمامي حوائج زندگي خود را برآورد، همين معنا اوليكن از آنجايي كه يك فرد از انسان نمي
كرده تا اجتماعي تعاوني تشكيل دهد و در نتيجه هر انساني از دستاورد عمل خود استفاده كند، و ما زاد آن را در اختيار 

ديگران قرار داده، در مقابل، از دستاورد ديگران، ساير حوائج خود را برآورد، در نتيجه ناگزير شد تا با همنوعان خود مبادله و 
ند، و سرانجام، قرار بر اين شد كه، هر فرد از انسان در يك و يا چند رشته عمل كند، و از اين راه و يا راهها معاوضه را آغاز ك

چيزهايي را مالك شود، و از آنها آنچه خودش احتياج دارد مصرف كند، و بقيه را با ما زاد از دستاوردهاي ديگران معاوضه 
 .و اصل و ريشه معامالت و معاوضات همين استنمايد، و نياز خود را از آنها تامين نمايد، 

ليكن چند چيز باعث شد تا در مساله معامالت اشكال پديد آيد، يكي اينكه كاالهايي كه در اثر عملكرد انسانها به دست 
ه بآيد يك جور نيست، و به تمام معنا با هم تفاوت دارند، دوم اينكه احتياج انسانها به همه آنها يكسان نيست نسبت مي

بعضي احتياج شديد و نسبت به بعضي ديگر كم است، سوم اينكه همه آن كاالها هميشه به يك اندازه موجود نيست، بعضي 
خواهد براي خوردن، و االغ را براي بار بردن، و آب را براي نوشيدن و طال شود، مثال انسان ميوه را مياز آنها كمتر يافت مي

ه گردن انداختن و يا انگشتر نمودن و آن را در انگشت كردن و ... و اينها هر كدام براي و جواهرات را براي زينت دادن و ب



 .خود ارزش و قيمتي جداگانه دارد، و نسبتشان به يكديگر مختلف است

اين اشكال بشر را وادار كرد تا براي هر چيزي قيمتي معين كند، و معيار قيمت را پول قرار داد، يعني درهم و ديناري درست 
ياب مانند طال و نقره انجام داد، آن را اصل و كرد، و بهاي هر چيزي را با آن سنجيد، و اين عمل را در اصل با فلزات كم

مثل گرم و مثقال و غيره( با )ها االها و اجناس را با آن سنجيد، هم چنان كه همه وزنها كرد، و بقيه كمعيار همه ارزش
 شود، در نتيجه يك واحد از پول طال معياري شد كه بهاي تمامي يك معيار كلي )كيلو( سنجيده مي
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 .يار معلوم كنندكاالها را با آن معين و نسبت اشياء به يكديگر را نيز با همان مع

يافت، براي اينكه الزم بود مقياسهاي مختلفي براي هر كااليي نيز معين كنند، مثال واحدي ليكن كار به اينجا خاتمه نمي
براي طول از قبيل ذرَ و متر و امثال آن، و واحدي براي حجم چون كيل و ليتر و امثال آن، و واحدي براي سنگيني چون 

 شود، و اشتباهيها معلوم ميو نخود و امثال آن، درست كند، در اين هنگام است كه تمامي نسبت من و كيلو و تن و خروار
ماند و معلوم شد كه مثال يك قيراط از الماس برابر چهار دينار از طال و فالن مقدار از آرد گندم يا ميوه يا چيز ديگر باقي نمي

ن مقدار شكر و فالن مقدار از چيز ديگر است، و روشن شد كه قيراطي است، و يك من گندم برابر مثال ده دينار پول يا فال
 .از الماس برابر است با چهل من آرد، و همچنين معلوم شد كه هر چيزي برابر چه مقدار از چيز ديگر است

صل آن مف بشر بعد از اين مراحل عالوه بر طال و نقره پولهايي ديگر از مس و برنز و اسكناس و تمبر درست كرد، كه شرح
د توانستنرا كتابهاي اقتصاد شرح داده، و بعد از اين مرحله كار ديگري صورت گرفت، و آن اين بود كه )چون مردم نمي

خواهند، از راهي دور تهيه كنند( به ناچار راههايي براي كسب و تجارت باز كاالي خود را به راه دور برده، و آنچه را كه مي
صوص تهيه كااليي شد، تا آن را با نوعي ديگر مبادله و معاوضه كند، و از اين راه سودي به شد، و هر كاسب يا تاجري مخ

 .گيرددهد ميدست آورد، و اين سود نوعي زيادي است كه در قبال آنچه مي

دست  هاين اعمال و رفتاري بود كه انسان براي رفع حوائج زندگي خود پيش گرفته، و در آخر، مساله به اينجا منجر شد كه ب
آوردن نيازهاي زندگي دائر مدار پول باشد، و به نظر چنين رسيد كه هر كس پول چيزي را دارد گويا، خود آن را دارد )و 

خالصه هدف و وسيله به يكديگر مشتبه شد( و مردم چنين پنداشتند كه پول همه چيز است، چون وقتي پول باشد همه چيز 
ه تواند تهيمه چيز دست يافته، و هر چيزي را كه مورد حاجت و يا لذت باشد ميهست، و اگر آدمي به پول دست يابد به ه

كند، و چه بسا كه پول را هم كاال حساب كردند و پول دادن و پول گرفتن را نوعي كاسبي به حساب آوردند، و دارنده اين 
 .شغل را صراف ناميدند

ن قرار گرفته بود كه متاعي را كه مورد حاجت نيست با از آنچه گذشت روشن شد كه اصل معامله و معاوضه نخست بر اي
متاعي ديگر كه مورد حاجت است معاوضه كنند، و سپس به اينجا كشيده شد كه متاعي را با پول معاوضه كنند نه به مالك 

ست كه صلي اگيرند، ادهند با آنچه ميگيري، و اين مغايرت و اختالف ميان آنچه مياحتياج، بلكه به مالك كاسبي و بهره
 .حيات جامعه بر آن استوار است
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 اي موارد كه احتياج به اين كار هست امضا بكنند، چون ممكن است من امروز به گندم احتياج نداشته باشم، و وسيلهدر پاره
نگهداريش را هم نداشته باشم، گندم خود را به ديگري بفروشم و بهمين مقدار، دو ماه ديگر تحويل بگيرم، و يا اغراض 

ديگري در زندگي برايم پيش بيايد كه براي تامين آن جنسي را به عين همان جنس و به همان مقدار بفروشم، و اما اگر با 
و با در نظر گرفتن آن )آورد ا و ربح باشد، بايد ببينيم كه چه نتايجي به بار ميزياده از عين جنس صورت بگيرد، كه همان رب



 .("مترجم "كند يا خيراي را تجويز مينتايج ببينيم عقل چنين معامله

منظور ما از اين كلمه تبديل جنسي است به مثل همان جنس با مقداري زيادتر، مثال فروختن ده من گندم به مدت  "ربا "
به مبلغ دوازده من گندم، و نظير اينها، و ربا وقتي متصور است كه خريدار ده من و يا قرض گيرنده آن در شدت فقر پنج ماه 

( و "مترجم "خريدبرد، و قوت زن و فرزند خود را ميو احتياج باشد، )و گرنه به قول معروف پول گرد را به بازار دراز مي
جش نباشد، مثال در هر روز بطور متوسط ده تومان به دست آورد، در حالي كه معناي فقير كسي است كه درآمدش برابر حوائ

گذارد، و زماني طوالني به بيست تومان محتاج باشد، از همين جا است كه سرمايه زندگي چنين فردي رو به نقصان مي
قرض گرفته ندارد، از او  دهد، و قدرت پرداخت آنچه راگذرد كه تمامي آنچه تا كنون كسب كرده همه را از دست مينمي

كنند، در حالي كه او هيچ چيز ندارد، حتي عدد يك را هم فاقد است، پس دارايي چنين كسي عدد بيست را مطالبه مي
 .( است و اين همان هالكت و بدبختي در زندگي است-93مساوي با منهاي بيست )

شود، و هم ده تومان آن ؟ او هم صاحب ده تومان خود ميدهد، و اما رباخواراين وضع كسي است كه به ناچار تن به ربا مي
شود، و طرف ديگر بدون مال اي مال دو طرف در يك طرف جمع مياي كه از وي قرض گرفته، پس در هر معاملهبيچاره

 .ماند، و اين به آن جهت است كه رباخوار ده تومان دوم را بدون عوض گرفته استمي

، و معلوم دارلزم نابودي طبقه فقير است، و از سوي ديگر جمع شدن اموال نزد طبقه سرمايهپس سرانجام ربا از يك سو مست
است كه يكي از نتايج اين وضع همانا حكومت و فرمانروايي ثروتمند رباخوار بر جان و مال و ناموس مردم است، چون با 

بندوباري را كند و غريزه استخدام، اين بييداشتن قدرت مالي هر كاري را در راه به دست آوردن خواستها و لذتهايش م
نظور دفاَ از دارد تا به مكند، و نتيجه ديگرش دشمني طبقه فقير نسبت به طبقه ثروتمند است، او را واميبرايش توجيه مي

فساد  اي كه دستش برسد از آن طبقه انتقام بگيرد، و هرج و مرج وتر از زهرش و به هر طريقهجان خود و از زندگي تلخ
 نظام زندگي بشر و به دنبالش هالكت بشريت و
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 .شودنابودي تمدن از همين جا شروَ مي

هايشان تواند تمامي طلبهاي خود را وصول كند، براي اينكه همه بدهكاران كه بدهيالبته اين نيز هست كه هر رباخوار نمي
 .ود را بپردازند، هر چند هم بخواهند بپردازندتوانند دين خمثل برف انبار شده، نمي

البته اينها همه در باره رباي معمولي ميان اغنيا و فقرا بود، و اما رباهاي ديگر مثال رباي تجارتي كه اساس كار بانكها است، 
 ر طرفشود اموال به تدريج يك جا يعني دو رباي قرض و تجارت كردن با پول، كمترين ضررش اين است كه باعث مي

هاي تجارتي از حد و حساب بيرون رود، و بيش از آن حدي كه بر حسب واقع بايد نيرومند شود، بانكها جمع شده، سرمايه
نيرومند گردد، و چون طغيان، اثر حتمي قدرت خارج از حد است، در ميان همين قدرتها تطاول و درگيري ايجاد شده، يكي 

ته يابد، و پيوسسرانجام همه اين قدرتها نزد آنكه نيرومندتر از همه است تمركز ميخواهد ديگري را در خود هضم كند، و مي
 .گيرد، و همان هرج و مرجي كه گفتيم پديد آيدفقر عمومي در ميان بشر گسترش يافته، و ثروت انحصاري اقليتي قرار مي

حش پيشرفت مرام اشتراكي، همين تراكم فادانشمندان اقتصاد شكي در اين ندارند كه تنها علت شيوَ كمونيسم در جهان، و 
شمار است، البته خودنمايي و تظاهر اين افراد به مزاياي زندگي نيز بي اثر نيست، و آتش كينه ثروت نزد افرادي انگشت

قه ترين حوائج زندگي محرومند، و طبدهند، و از حياتيكند، محروميني كه اكثريت بشر را تشكيل ميمحرومان را تيزتر مي
و ... فريب داده، به زبان  "تساوي حقوق "،"حريت "،"عدالت "،"تمدن "ثروتمند همواره ايشان را با كلماتي از قبيل

د با اين كننگويند ضد معاني آنها است، گمان ميگويند كه در دلهايشان نيست منظورشان از الفاظي كه ميچيزهايي مي



بيشتر خوردن، و طبقه فقير را بيشتر ذليل كردن و بر آنان بيشتر حكومت دروغها و فريبكاريها به هدفهاي نامقدس خود كه 
پندارند كه اين راه تنها وسيله و راه سعادت كردن است خواهند رسيد، و به زورگويي بيشتري به آنان خواهند پرداخت، و مي

اشتند به ضررشان تمام شد، و پندآنان در زندگي است، و ليكن امروز دستگيرشان شده كه آنچه را مايه سعادت خود مي
رُوا وَ وَ مَكَ "هايي بود كه اول خودشان در آن افتادند، آري:هايي كه براي به شيشه كردن خون بينوايان كشيدند دامنقشه

 «"مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ

 كشد با اين تفاوت كهكشند خدا هم نقشه ميعليه خدا نقشه مي

__________________________________________________ 

 43آيه  0سوره آل عمران (1)

 331، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 "ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي "كنداو بهترين نقشه كشندگان است، )چون خدا دشمن خود را به دست خود او نابود مي
«1». 

ت پولي خواسه راه گنجينه كردن و اندوختن ثروت را آسان نمود، در سابق اگر كسي ميو يكي از مفاسد شوم ربا اين است ك
ند، و آن كنرا پنهان كند هيچ تاميني از محفوظ ماندنش نداشت، ولي امروز ميليونها ريال پول را در مخازن بانكها ذخيره مي

نسان زنند، و ميليونها ااريكه بطالت و عياشي تكيه مي اندازند، و خود بررا در خريد و فروش )و كارهاي توليدي( از جريان مي
سازند، آري حيات بشر بر كار و كوشش استوار است، و دارد محروم ميرا از كارهاي توليدي كه فطرت انسان را به آن وا مي

ميت، نيز به خاطر محرواي ديگر اي به خاطر ثروت بسيار و بي نيازي بيرون از حد كار نكنند، و عدهشود كه عدهربا باعث مي
 .از كار محروم باشند

 663بحث علمي ديگر ])گفتار غزالي پيرامون طال و نقره )درهم و دينار( و معامالت ربوي در آنها[ ..... ص : 

 اشاره

ه است، ك "دينار "و "درهم "گويد: يكي از نعمتهاي خداي تعالي، خلقتغزالي در باب شكر از كتاب احياء العلوم خود مي
اي نيست، و ليكن با اينحال قوام زندگي دنيا بر آن دو است اگر چه درهم و دينار دو موجود جامد هستند و در خود آنها فائده

مورد حاجت خلق است، چون تمامي انسانها محتاج به مواد بسياري از خوردنيها و پوشيدنيها و ساير حوائج هستند و بسيار 
است كه ندارد، و در عوض چيزي دارد كه احتياجي به آن ندارد، مثال شخصي زعفران شود كه انسان به چيزي نيازمند مي

دارد، ولي مركبي كه بر آن سوار شود ندارد، و شخصي ديگر مركب دارد، و احتياجي به آن ندارد، در عوض به زعفران محتاج 
 .شونده ميآيد، يعني اين دو ناگزير به معاوضاست، اينجا است كه پاي مبادله به ميان مي

از سوي ديگر مقدار عوض بايد معين شود، يعني هرگز يك صاحب شتر حاضر نيست كه شتر خود را بدون حساب با زعفران 
معاوضه كند، زيرا مناسبتي ميان شتر و زعفران نيست تا مثال گفته شود به اندازه وزن شتر زعفران بگيرد، و يا پوست شتري 

 اي را باكند، و يا بردهاي معاوضه مياي را با پارچهدهند، و همچنين است كسي كه خانهرا از زعفران پر كنند و به او ب

__________________________________________________ 

داند كه عاقبت اين نشانه بشر چيست، و در اثر رباخواري در آينده سرانجام بدكاران بدي است، و خداي سبحان بهتر مي(1)
 "13سوره روم آيه  "شود.بالهايي مبتال مي زندگيش به چه
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دهد تا االغي بگيرد، با در نظر گرفتن اينكه اين اشيا هيچ تناسبي با هم ندارند، كند و يا آرد ميگيوه و يا چكمه معاوضه مي
ر رگي در امر معامالت پيش آمد، و بشو معلوم نيست كه يك شتر مساوي با چقدر زعفران است، در نتيجه مشكل بسيار بز

محتاج شد به اينكه حد وسطي در بين اجناس متفرق و نامربوط به هم، پيدا كند، و با آن حد متوسط بها و رتبه و منزلت هر 
 .چيزي را دريابد، و بعد از معين شدن ارزش هر كااليي بفهمد كه كدام مساوي و كدام غير مساوي است

نظور درهم و دينار يا به عبارت ديگر طال و نقره را خلق كرد، تا حاكم و حد متوسط ميان اموال خداي تعالي به همين م
شود، پس ارزد، و صد دينار زعفران فالن مقدار ميباشند، و هر مالي را با آن دو بسنجند، مثال بگويند اين شتر صد دينار مي

 .دو برابر صد دينار هستندفالن مقدار از زعفران برابر يك شتر است، براي اينكه هر 

و اگر اين غرض با طال و نقره انجام شد، براي اين بود كه براي بشر هيچ نفع و غرضي در خود آن دو نيست، نه خوردني 
داد كه احيانا خود آن چيز متعلق غرض واقع است، و نه پوشيدني، و نه غير آن، و اگر خدا چيز ديگر را حد متوسط قرار مي

شد اين غرض براي صاحبش موجب مزيتي شود، در حالي كه آن طرف ديگر كه به خود آن چيز باعث مي شد، چه بسامي
خورد، و بهمين جهت خداي تعالي گذاري به هم ميغرضي ندارد اين ترجيح را نداشته باشد، در نتيجه باز هم نظام قيمت
كه طال و نقره در بين مردم متداول شد، و ميان اموال طال و نقره را خلق كرد كه خود آنها متعلق غرض نيستند، اينجا بود 

 .به عدالت حكم كردند

اي است براي به دست آوردن هر چيزي كه حكمت ديگري كه در خلقت طال و نقره هست اين است كه اين دو فلز وسيله
 .يرندگبه آن احتياج باشد، چون اين دو، فلزي كمياب هستند، و خود آنها متعلق هيچ غرضي قرار نمي

و ديگر اينكه نسبت تمامي اموال با آن دو مساوي است، پس هر كسي آن دو را داشته باشد گويي همه چيز را دارد، ولي اگر 
كسي يك مقدار پارچه داشته باشد، تنها يك جامه دارد نه همه چيز، و اگر صاحب جامه احتياج به غذا پيدا كند به آساني 

شود كه نانوا احتياجي به جامه ندارد، بلكه مثال او فعال محتاج خود معاوضه كند، چون بسيار ميتواند نان نانوا را با جامه نمي
به يك گاو است، )پس او ناچار بايد جامه را به دارنده گاوي كه محتاج به جامه است بدهد، و گاو او را گرفته به صاحب نان 

(، ناگزير محتاج است به چيزي كه اگر آن را "مترجم "شوديبدهد، و از او نان بگيرد، و چنين چيزي به سهولت انجام نم
 داشته باشد مثل اينكه همه چيز را دارد، و حتما آن چيز بايد از نظر شكل و صورت داراي خاصيت نباشد، و از نظر كانه همه 

 330، ص: 9ترجمه الميزان، ج

 اشد كه خودش صورتي خاص نداشته باشد، نظيرتواند نسبت متساوي با اشياي مختلف داشته بچيز باشد، چون چيزي مي
دهد، طال و نقره هم همينطورند، يعني خودشان به آن جهت آينه كه خودش هيچ رنگي ندارد، ولي همه رنگها را نشان مي

 .شونداي براي به دست آوردن هر غرضي واقع مياند نه غذا هستند، نه دوا، و نه غير آن، ولي وسيلهكه طال و نقره

بر( و امثال آن است كه خودشان معنايي ندارد، ولي اگر با غير خود تركيب  -در -تا -ديگر طال و نقره حروفي چون )از مثال
 .دهندشده و جمله تشكيل شود معنا مي

هايي كه در خلقت طال و نقره است، البته حكمتهاي ديگري نيز هست كه اگر بخواهيم همه را ذكر اين بود دو تا از حكمت
 .شودطوالني ميكنيم 

هاي نامبرده از كند، كه حاصلش اين است: طال و نقره از آنجا كه به خاطر حكمتغزالي سپس مطلبي ديگر اضافه مي
هاي خداي تعالي هستند، اگر كسي در آن دو عملي انجام دهد كه منافي با حكمتهايي باشد كه در خلقتش منظور بود، نعمت

 .ه استدر حقيقت به نعمت خدا كفر ورزيد



و از اين بيان نتيجه گرفته كه پس ذخيره كردن طال و نقره ظلم، و باعث ابطال حكمتي است كه در خلقت آن دو است، 
براي اينكه ذخيره كردن طال و نقره، زنداني كردن حاكمي است كه بايد بين مردم حكومت كند، وقتي با زنداني كردن آن از 

شود، چون ديگر كسي نيست كه مردم به عنوان داوري عادل به وي م پيدا ميحكومتش جلوگير شد، هرج و مرج بين مرد
 .مراجعه كنند

اي حرام است، چون معناي اين عمل اين است كه به آن گاه اين نتيجه را هم گرفته كه تهيه كردن ظرفهاي طاليي و نقره
ار لذات نيستند بلكه براي ساير اغراض، به كطال و نقره نظري استقاللي داشته باشيم، در حالي كه طال و نقره مقصود با 

 ماند كه اهل يك كشور حاكم خوداند، و چنين عملي ظلم است، و مثل اين ميروند و خالصه هدف نيستند، بلكه وسيلهمي
 .دهندش توانند انجامرا به بافندگي وادارند، يا به گرفتن ماليات گمرگ و ساير كارهايي كه طبقات بي سواد و ناآگاه هم مي

نتيجه ديگري از بيان خود گرفته و آن حرمت معامالت ربوي در خصوص درهم و دينار است، و گفته است: اين عمل كفر به 
نعمت خدا و ظلم است، براي اينكه ظلم عبارت است از اينكه چيزي را در غير آن مورد كه براي آن خلق شده، مصرف كنند، 

شند نه هدف، چون غرضي كه در خود آنها نيست تا هدف قرار گيرد، پايان گفتار اند تا وسيله باو طال و نقره خلق شده
  .غزالي
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ما در گفته غزالي نقطه نظرهايي داريم هم در اساسي كه در براي بحث پي ريزي كرده، و هم در بنائي كه روي آن پايه 
 .چيده، و نتايجي كه از آن بحث گرفته است

 664التي بر نظريات غزالي در باره طال و نقره و مساله ربا[ ..... ص : اشكا]

 :اما نقطه نظر ما: در اساسي كه غزالي براي بحث ريخته چند اشكال است

خلقت طال و نقره براي اين بود كه وسيله باشد نه هدف، و هيچ  "اول اينكه: اگر مطلب آن طور باشد كه وي گفته، يعني
، چگونه ممكن است چيزي كه خودش ارزش ندارد، وسيله ارزيابي چيزهاي ديگر شود، و چگونه "نيستغرضي در خود آنها 

گيري كند، كه خودش آن معيار را ندارد، آيا ممكن است طول مسافت ممكن است چيزي اجناس و كاالها را با معياري اندازه
گيني و وزن يك گوني برنج را با چيزي معين كرد كه بين دو نقطه را با چيزي به دست آورد كه خودش طول ندارد؟ و يا سن

 .خودش وزن ندارد؟

ره گويد طال و نقاشكال دوم اينكه: خودش از يك طرف ميگويد: هيچ غرضي در خود طال و نقره نيست، از طرفي ديگر مي
د، عزت دم آن را طالبنكمياب هستند، و اين تناقضي است آشكار، براي اينكه كمياب بودن تصور ندارد مگر در چيزي كه مر

 .وجود بدون مطلوبيت تصور ندارد

اگر طال و نقره مقصود بالذات نباشند بلكه مقصود للغير باشند، بايد بين طال و نقره فرقي نباشد، و  :اشكال سوم اين است كه
 .اندبينيم عقال، بهاي نقره را كمتر از طال اعتبار كردههر دو يك قيمت داشته باشند، و حال آنكه مي

اشكال چهارم اينكه: در اينصورت بايد ساير پولها چه مسي و چه كاغذي با طال و نقره يك ارزش داشته باشد، و نيز بايد 
 .خريمها بهاي جنس ديگر قرار نگيرند با اينكه ما با چرم، نمك و يا چيز ديگر ميجنس

 :و اما نقطه نظرهاي ما در نتايجي كه از بحث گرفته

ه آن كند، و بمت ذخيره كردن طال و نقره براي اين نيست كه اين عمل طال و نقره را مقصود بالذات مياينست كه حر -1
« 1» "وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ، وَ ال يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... "دهد، بلكه از آيه شريفه:دو ارزشي استقاللي مي



محروميت فقرا از روزي خوردن است، يعني طال و نقره بايد در راه برآوردن حوائج كه خود نياز به كار و  آيد كه علت آنبرمي
فعاليت دارد مصرف شود، و فقرا آن را در برابر سعي و كوشش خود بگيرند، و در راه تامين حوائج شخصي خود مصرف كنند، 

 .ره توبه است خواهد آمداز سو 04كه توضيح بيشترش در تفسير آيه نامبرده كه آيه 

__________________________________________________ 
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اي را از اين جهت حرام دانست كه ظلم و كفر به نعمت خدا اينكه وي ساختن و مصرف كردن ظرفهاي طاليي و نقره -2
اي زنان نيز حرام باشد، چون اين عمل هم طال بند طاليي و نقرهنامبرده اين باشد بايد گلوبند و دستاست، اگر علت حرمت 

كند، و نيز بايد خريد و فروش طال و نقره نيز حرام باشد، و حال آنكه در شرَ اسالم اينگونه و نقره را مقصود بالذات مي
به نقره و زيور كردن به آن دو حرام شده است، پس علت چيز ديگري اعمال نه ظلم خوانده شده و نه كفر، و نه معامله طال 

 .است

ها اي كه براي ربا ذكر كرد و حرمت ربا را به خاطر آن مفسده دانست در تمامي معامالتي كه روي نقدينهاينكه مفسده -3
دارد، پس چرا غزالي مساله را گيرد هست، هزار تومان پول مسي دادن و هزار و صد تومان گرفتن همين مفسده را انجام مي

منحصر در طال و نقره كرد، و نيز ده من گندم دادن و يازده من گندم گرفتن نيز حرام است، و انحصاري به طال و نقره 
ندارد، پس گفتار وي نه جامع است نه مانع، اما جامع نيست براي اينكه شامل رباي در گندم و جو و ساير چيزهايي كه قابل 

ود، و حال ششود، و اما مانع نيست براي اينكه شامل استعمال گلوبند و ساير زيور آالت مينه كردن هستند نميوزن و پيما
 .آنكه نبايد بشود

ا ووَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فاَل يَرْبُ "فرمايد:از همه اينها گذشته، علت حرمت ربا در خود آيه شريفه آمده مي
و ربا را عبارت دانسته از زياد شدن اموال مردم، « 1» "عِنْدَ اللَّهِ، وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

ر همانطو و ضميمه كردن اموال ديگران به مال افرادي انگشت شمار و اين همان است كه ما در بيان خود آورديم، و گفتيم
شود، همچنين رباخوار اموال مردم كند، و بزرگ ميگيرد، و ضميمه خود ميكه تخم گياه موادي را از زمين بعنوان تغذيه مي

دست، و رباخوار شود تا جايي كه اكثريت مردم تهيرا ضميمه مال خود نموده، لذا از مال مردم كم و به مال او افزوده مي
 :شود كه مراد از جملهو با اين بيان روشن مي صاحب اموالي متراكم گردد،

اين است كه نه شما به مردم ظلم كنيد و نه از طرف مردم و  "وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ، ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ ... "
 .يا از ناحيه خدا به شما ظلم شود، پس ربا ظلم به مردم است

__________________________________________________ 
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تُبَ كَما عَلَّمَهُ بٌ بِالْعَدْلِ وَ ال يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِ
عِيفاً أَوْ ال  كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَاللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ ال يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ

رْضَوْنَ نا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُويَ
وَ ال يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ ال تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلي  مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْري

كُمْ جُناحٌ أاَلَّ مْ فَلَيْسَ عَلَيْضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُأَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْني أاَلَّ تَرْتابُوا إاِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حا
للَّهُ بِكُلِّ  اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اتَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ ال يُضَارَّ كاتِبٌ وَ ال شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ

 أَمانَتَهُ وَ نَنْتُمْ عَلي سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِ( وَ إِنْ ك939ُءٍ عَلِيمٌ )شَيْ
 (930ا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ ال تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِم
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 667ترجمه آيات ..... ص : 

شما آن را  اي در بينايد هر گاه به يكديگر وامي تا مدت معيني داديد آن را بنويسيد، نويسندهشما اي كساني كه ايمان آورده
 دريغ كند، پس حتما بنويسيد، و بايد كسي كه حق به اي نبايد از آنچه خدايش آموختهبه درستي بنويسد، و هيچ نويسنده

عهده او است و بدهكار است، امال كند، )نه طلبكار(، و بايد كه از خدا و پروردگارش بترسد، و چيزي كم نكند و اگر بدهكار 
واهي بگيريد، و به گتواند بنويسد سرپرستش به درستي بنويسد، و دو گواه از مردان و آشنايان سفيه و يا ديوانه است، و نمي

 پسنديد، تا اگر يكي از آناگر به دو مرد دسترسي نبود، يك مرد و دو زن از گواهاني كه خود شما ديانت و تقوايشان را مي
دو يادش رفت ديگري به ياد او بياورد، و گواهان هر وقت به گواهي دعوت شدند نبايد امتناَ ورزند و از نوشتن وام چه به 

تر و براي گواهي دادن استوارتر، و براي ترديد نكردن شما بسيار، ملول نشويد، كه اين نزد خدا درستمدت اندك و چه 
دهيد، پس در ننوشتن آن حرجي بر شما نيست، اي نقدي باشد، كه ما بين خودتان انجام ميتر است، مگر آنكه معاملهمناسب

واه را زيان برسانيد، و اگر رسانديد، ضرري به خودتان است، از خدا اي كرديد گواه گيريد، و نبايد نويسنده و گو چون معامله
 .(939دهد، كه او به همه چيز دانا است )بترسيد خدا شما را تعليم مي

دار اي نيافتيد، بايد گروي گرفته شود، و اگر بعضي از شما بعضي ديگر را امين شمرد، امانتو اگر در سفر بوديد و نويسنده
گوئيد: ايد، برا بدهد، و از خدا و پروردگار خويش بترسد، و زنهار! نبايد گواهي را كتمان كنيد، و با اينكه ديدهبايد امانت او 

 (930كنيد دانا است )ام، كه هر كس شهادت را كتمان كند دلش گنهكار است، و خدا به آنچه مينديده

 667هن[ ..... ص : بيان آيات ]بيان و توضيح دو آيه شريفه مربوط به احكام قرض و ر

 اشاره

 "... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ "

هر  "امالء "و كلمه "امالل "است به معناي قرض دادن و قرض گرفتن است، و كلمه "تداينتم "كه مصدر "تداين "كلمه
ال گذاشتن و حيف و ميل كردن م به معناي كم "بخس "دو به معناي اين است كه شما بگوئيد و ديگري بنويسد، و كلمه

 "ال يضار "كه مصدر "مضاره "است به معناي خسته شدن است، و كلمه "تساموا "كه مصدر "سامة "مردم است، و كلمه
به  "فسوق "شود، و هم در مورد جمعيت، و كلمهاست به معناي ضرر زدن طرفيني است كه هم در مورد دو نفر استعمال مي



)به  "رهن "به معناي مالي است كه به گرو گيرند، و به جاي آن، كلمه "رهان "اعت است، و كلمهمعناي خارج شدن از اط
 ضمه راء و ضمه هاء( نيز قرائت
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 .است كه آن نيز به معناي مالي است كه به گرو گيرند "رهن "جمع "رهن "شده، و

ي عَلَيْهِ الَّذِ "به "كان "، چون ضمير"فان كان سفيها "توانست بفرمايد:مي "لْحَقُّ سَفِيهاًفَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ ا "و در جمله:
گشت، و حاجت به تكرار آن نبود، و اگر آن را تكرار كرده براي اين بوده كه اشتباهي كه در سابق آمده بود بر مي "الْحَقُّ

 .ت، كه آن نيز در سابق ذكر شده بوداس "كاتب "پيش نيايد، و كسي خيال نكند مرجع ضمير، كلمه

أن  "آشكارا آمده، با اينكه ممكن بود مستتر و در تقدير بيايد، يعني بفرمايد: "أَنْ يُمِلَّ هُوَ "كه در جمله "هو "و ضمير
ه ي، براي اين است كه ولي سفيه و ديوانه و بي سواد را با خود آنان در امال شركت دهد، چون اين فرضيه با دو فرض"يمل

قبلي فرق دارد، در آن دو فرض بدهكار خودش مستقال مسئول بود، و اما در اين صورت بدهكار با سرپرستش در عمل 
تواند بر ولي او است كه تواند انجام بدهد، و آنچه را نميشريك است، پس گويا فرموده است: هر قدر از عمل امال را مي

 .انجام دهد

تا مبادا يكي از آن دو فراموش  "در تقدير است، و معنايش اين است كه: "مبادا -حذر "كلمه "ماأَنْ تَضِلَّ إِحْداهُ "در جمله:
ذكر شده، و اين به آن جهت است كه معناي آن در دو مورد  "احديهما "، دوباره كلمه"إِحْداهُمَا الْأُخْري "، و در جمله"كند

 :مختلف است

يين، و منظور از دومي يكي از آن دو نفر است بعد از فراموش كردن ديگري، منظور از اولي يكي از آن دو نفر است، بدون تع
و يا به عبارت ديگر آن كسي است كه فراموش نكرده، پس معناي اين كلمه در دو مورد مختلف است، و گرنه دومي را ذكر 

 .نمودكرد و به ضمير آن اكتفاء مينمي

ن از خدا بترسند و اوامر و نواهي ذكر شده در اين آيه را به كار ببندند، و اما اين است كه مسلمانا "و اتقوا "و منظور از كلمه:
كالمي است نو، كه در مقام منت نهادن ذكر شده، هم چنان كه در آيه ارث  "ءٍ عَلِيمٌوَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ "جمله:

پس مراد از جمله مورد بحث، منت نهادن بر مردم در مقابل اين « 1» "أَنْ تَضِلُّوايُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  "فرمايد:منت نهاده مي
 .نعمت است كه شرايع دين و مسائل حالل و حرام را براي آنان بيان فرموده

 668شده است[ ..... ص :  "اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ "استفاده نادرستي كه از جمله]

ست، داللت دارد بر اينكه تقوا سبب تعليم الهي است، درست ني "يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ "و "وَ اتَّقُوا اللَّهَ "اند: جملههو اينكه بعضي گفت
براي اينكه هر چند مطلب صحيح است، و به حكم كتاب و سنت، تقوا سبب تعليم الهي است، اما آيه مورد بحث در صدد 

 بيان اين جهت نيست،
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گذارد آيه چنين داللتي داشته باشد، عالوه بر اينكه اين معنا با سياق آيه و براي اينكه واو عطفي كه بر سر آن آمده، نمي
 .ارتباط ذيل آن با صدرش سازگار نيست

 "دو بار تكرار شده، و اگر جمله مورد بحث، كالمي جديد نبود حاجت به تكرار كلمه "اللَّه "لمهمؤيد گفتار ما اين است كه ك



 :كرد بفرمايدنبود، بلكه سياق و سبك كالم اقتضا مي "اللَّه

ر دو كالم درا دو بار آورده، براي اينكه  "اللَّه "بينيم اسمپس مي "از خدا بترسيد تا تعليمتان دهد -و اتقوا و اللَّه يعلمكم "
است  دهد به اين جهتباشد، و براي بار سوم نيز ذكر كرده تا علت را برساند، و بفهماند خدا كه شما را تعليم ميمستقل مي

 .كه او به هر چيزي دانا است، و اگر او به هر چيزي دانا است، براي اين است كه اللَّه است

بر قريب بيست حكم از اصول احكام قرض و رهن و غير آن دو، و اخبار اين را هم بايد دانست كه اين دو آيه داللت دارند 
در باره اين احكام و متعلقات آن بسيار زياد است، و چون بحث در باره آنها مربوط به علم فقه بود، ما از بحث در آنها 

 .ه نمايندتوانند به كتب فقه مراجعصرفنظر كرديم، كساني كه مايل باشند به آن مسائل آگاهي يابند مي
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 671[ ..... ص : 284(: آيه 2سوره البقرة )]

 اشاره

يَشاءُ وَ  فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ 
 (933ءٍ قَدِيرٌ )اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ

 671ترجمه آيه ..... ص : 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، ملك خدا است، و شما آنچه در دل داريد چه آشكار كنيد و چه پنهان بداريد خدا شما 
كند، و خدا به هر چيز توانا است بخواهد عذاب ميآمرزد، و هر كس را كند، پس هر كه را بخواهد ميرا با آن محاسبه مي

(933) 

 671بيان آيه ..... ص : 

 اشاره

اين جمله داللت دارد بر مالكيت خداي سبحان نسبت به عالم، يعني آنچه در  "لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "
 آسمانها
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وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ  "فرمايد:چيني است براي جمله بعد، كه ميآن، زمينهو زمين است و منظور از 
خواهد بفرمايد آنچه در آسمانها و زمين است، كه از آن جمله، شما انسانها و اعمال شما است، و آنچه كه و مي "بِهِ اللَّهُ

همه ملك خدا است، و خدا محيط به شما و مسلط و مشرف بر اعمال شما است، و براي او كند همه و دلهاي شما كسب مي
هيچ تفاوتي ندارد كه شما اعمالتان را علني انجام دهيد، و يا پنهاني، هر جور انجام دهيد، خداوند شما را به آن محاسبه 

 .كندمي

ت كه در آيه شريفه بين چهار چيز دو به دو مقابله افتاده، اي را از ظاهر آيه دريافت، و آن اين استوان نكتهو چه بسا مي
يعني بين زمين و آسمان يك مقابله، و بين صفات دروني و اعمال ظاهري يك مقابله شده، در نتيجه آسمان هم سنخ و هم 



 در آسمانها فرمايد: آنچهطراز اعمال نفس، و صفات دروني است، و زمين، هم سنخ اعمال بدني قلمداد شده، پس وقتي مي
نتيجه  "وَ ما فِي الْأَرْضِ "فرمايد:دهد پس صفات نفساني بشر نيز ملك او است، و وقتي مياست ملك خدا است، نتيجه مي

دهد: آنچه در دلهاي آنان پوشيده هست، چه اظهار دهد كه پس اعمال انسانها نيز ملك او است، و در آخر نتيجه ميمي
 .و به زودي خداي تعالي با محاسبه خود در اين ملك تصرف خواهد كرد بشود و چه نشود ملك خدا است،

 673كند[ ..... ص : ها را به جهت احوال و ملكات نفساني منشا اعمال محاسبه ميو بيان اينكه خداوند انسان "وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ "توضيح معناي:]

به معناي  ، كه"اخفا "به معناي اظهار است، در مقابل "ابداء "كلمه: "أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي "
 است، يعني آنچه در دلهاي شما جايگزين شده، "ما استقر في انفسكم ""ما فِي أَنْفُسِكُمْ "پنهان كردن است، و معناي كلمه

فهمد، و معلوم است كه در نفس چيزي به جز ملكات و صفات چه ن عبارت اين معنا را ميچون هم عرف و هم لغت از آ
 .شودفضائل و چه رذائل مستقر نمي

شود صفاتي چون ايمان و كفر و حب و بغض و عزم و غير اينها است، اينها است كه هم آري آنچه در نفس مستقر مي
وان اظهار كرد چون صفات اصوال در اثر تكرار، افعال مناسب با خود پيدا تتوان اظهارش كرد و هم پنهانش داشت، اما ميمي
كند كه فالن صفتي كه مناسب با اين فعل كند، و وقتي فعلي از كسي صادر شد، عقل هر كس از آن فعل كشف ميمي

از جوارح صادر است در نفس فاعل وجود دارد. چون اگر اين صفات و ملكات در نفس مستقر نبود، افعال مناسب با آن 
 .شودنمي

د توان اخفا كرشود كه منشاي براي اين افعال در نفس فاعل هست، و اما ميپس با صدور اين افعال براي عقل روشن مي
 .براي اينكه ممكن است انسان آن كاري كه داللت بر وجود منشاش در نفس دارد انجام ندهد
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ثبوت و استقرار در نفس است، البته منظور ما از اين حرف اين نيست كه  "ما في أنفسكم "اهر جمله:و كوتاه سخن اينكه ظ
فهميم كه منظور، استقرار صفات، به نحوي است كه نظير ملكات راسخه نتوان آن را از نفس از ظاهر عبارت نامبرده مي

صدور فعل را مستند به آن كرد، و ظهور اين معنا از توان زايل نمود، بلكه منظور ما ثبوت و استقرار تامي است كه مي
قابل انكار نيست، براي اينكه خود ابدا و اخفا داللت دارد بر اينكه آنچه در نفس  "او تخفوه "و جمله "ان تبدوا "جمله،

ي كه اپس با ملكات راسخه)هست طوري است كه هم ممكن است منشا اظهار باشد، و هم ممكن است منشا اظهار نباشد، 
شود از بروز و ظهورش جلوگيري كرد، فرق دارد(، پس آيه شريفه به احوال نفس نظر دارد، نه به ملكات راسخه در نمي
 .نفس

اي كه دنبالش تصديق نيست، از قبيل كند، و همچنين تصورات سادهو اما خاطراتي كه گاهي بي اختيار در نفس خطور مي
شود، بدون اينكه تصميم بر آن گناه گرفته شود، لفظ آيه به هيچ وجه شامل يصورت و قيافه گناهي كه در نفس تصور م

 .ندشوآنها نيست، چون توجه فرموديد كه اينگونه تصورات، استقراري در نفس ندارند، و منشا صدور هيچ فعلي نمي

ه فعل صدور افعال هستند، چ اي داللت دارد كه منشاپس حاصل كالم اين شد كه آيه شريفه تنها بر احوال و ملكات نفسانيه
 .كندها را با آن احوال و ملكات محاسبه مياطاعت و چه معصيت، و خداي سبحان انسان

 "ال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ، وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ "در نتيجه آيه شريفه همان سياقي را دارد كه آيه:
دارند، چون همه اين « 0» "إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا "و آيه:« 9» "فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ "و آيه:« 1»

به آيات داللت دارند بر اينكه قلوب كه مراد از آن، همان نفوس است احوال و اوصافي دارد، كه آدمي با آن احوال محاس



 .شودمي

كه ظهور در « 3» "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ "و نيز آيه شريفه:
دقت ) .لتي قلبي استاين دارد كه عذاب تنها و تنها به خاطر دوست داشتن اشاعه فحشا است، و معلوم است كه دوستي حا

 (فرمائيد
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رد بر اينكه محاسبه بر معيار حاالت و ملكات قلبي اين بود ظاهر آيه، و الزم است دانسته شود كه آيه شريفه تنها داللت دا
است، چه اظهار بشود، و چه نشود، و اما اينكه جزاي آن، در دو صورت اظهار و اخفا يك جور است يا نه؟ و به عبارت ديگر 

 ا نشود؟ و مثالآيا جزا تنها بستگي به تصميم دارد؟ خواه عمل را هم انجام بدهد يا ندهد؟ و خواه مصادف با واقع هم بشود ي
اي كه شراب تشخيص داده بنوشد، بعد معلوم شود آب بوده، آيه شريفه ناظر به اين جهات نيست. اين بود نظريه ما در كاسه

 تفسير آيه مورد بحث

 673گفته شده است[ ..... ص :  "إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ ... "اقوال نادرستي كه در تفسير آيه:]

راتي كند بر اينكه تمامي خاطاند كه آيه داللت مياند، چون خيال كردهر تفسير آن به راههاي مختلفي رفتهولي مفسرين د
ه گيرد در حالي ككند چه در نفس مستقر بشود و دل آن را بپذيرد و چه نپذيرد مورد مؤاخذه قرار ميكه در نفس خطور مي

دانيم دل آدمي در و دروازه ندارد، هر ا كرده، براي اينكه همه ميفرساگر چنين باشد در حقيقت آيه شريفه تكليفي طاقت
شود، و اين امري نيست كه بتوان از آن اجتناب كرد مفسرين خودشان متوجه اين اشكال اي در آن وارد ميخيالي و خاطره

 .انداند، و بعضي در مقام خالصي از آن وجوهي ذكر كردهشده، بعضي به آن ملتزم شده

، و آيد، و اين تكليفي است خارج از قدرتشود به حساب مياند: آيه شريفه داللت دارد بر اينكه آنچه وارد دل ميهبعضي گفت
 "... ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ":فرمايداي ديگر كه بعد از آن قرار دارد، آن را نسخ كرده ميبه همين جهت آيه

اي حكيم فرسا از خدا اوال: آيه چنين عموميتي ندارد. و در ثاني تكليف به ما ال يطاق و طاقتو اين پاسخ صحيح نيست، زير
 وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي "بدون شك، جايز نيست، و در ثالث خود خداي تعالي فرموده: كه در دين هيچ حرجي بر شما نيست،

 .«1» "الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

گفت، ريفه مخصوص كتمان شهادت و مربوط به آيه قبل است، كه در باره قرض سخن مياند كه: آيه شبعضي ديگر گفته
 .اند: مخصوص كفار است، صحيح نيستليكن اين پاسخ هم درست نيست، هم چنان كه سخن بعضي ديگر كه گفته

لني وز دهيد، يعني آن را عهاي نهفته در دلهايتان را براند: معناي آيه اين است كه اگر با اعمال خود بديبعضي ديگر گفته
كنيد، و چنين اعمالي را در انظار عموم مرتكب شويد، و يا در خلوت و پنهان از انظار عموم انجام دهيد، در هر دو حال خدا 

 .آن اعمال را به حسابتان محاسبه خواهد كرد

__________________________________________________ 
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اند: مراد از آيه شريفه مطلق خاطرات است، اما مراد از محاسبه، معناي معمولي آن نيست، بلكه خبر دادن بعضي ديگر گفته
فرمايد: هر چه به خاطر شما خطور كند چه اظهارش بكنيد و چه نكنيد، خدا در روز قيامت شما را از آن خبر خواهد است، مي

آن معني را « 1» "فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "خواهد برساند كه آيهاين مفسر آيه شريفه همان معنا را ميداد، و به گفته 
 .رساند و اين وجه و وجه قبليش به دليل اينكه خالف ظاهر آيه است كه بيانش گذشت مردود استمي

در آيه شريفه، مغفرت الهي و يا عذاب او فرَ بر مالكيت  "ءٍ قَدِيرٌاللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ، وَ "
، صفات و احوال "ما فِي أَنْفُسِكُمْ "اش به اعمال مردم، شده، و اين مطلب اشاره به اين است كه مراد از جمله:خدا و احاطه

 شود، ولي اين استعمالم در غير مورد گناهان نيز استعمال ميبد دروني است، گو اينكه كلمه مغفرت گاهي در قرآن كري
خيلي نادر و كم است، كه احتياج به كمك قرائن دارد، قرائني كه بفهماند منظور نوَ خاصي از مغفرت است، نه مغفرت 

اجع به مفهوم جمله اخير و يا به تعليلي است ر "ءٍ قَدِيرٌوَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "معمولي كه همان آمرزش گناهان باشد، و جمله:
 .مفهوم همه آيه

 674بحث روايتي ..... ص : 

 674آمده است[ ..... ص :  "ان تبدوا ... "روايات مختلف و معارضي كه در باره نسخ يا عدم نسخ آيه:)]

فِي الْأَرْضِ، وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما  "در صحيح مسلم از ابي هريرة روايت كرده كه گفت: وقتي آيه:
بر رسول خدا ص نازل گرديد، اصحاب را سخت گران آمد، لذا نزد رسول خدا ص آمده  "أَنْفُسِكُمْ، أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

كه براي ما مقدور باشد بر ما به زانو نشستند، و عرضه داشتند: يا رسول اللَّه هر عملي از قبيل نماز و روزه و جهاد و صدقه 
 .تكليف بكن، ولي اين آيه از طاقت ما بيرون است

نيديم ش -سمعنا و عصينا "خواهيد همان را بگوئيد كه قبل از شما اهل كتاب گفته بودند، كهرسول خدا ص فرمود: آيا مي
عني شنيديم و ي -غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا، "؟، نه اينطور نگوئيد، بلكه بگوئيد:"ولي نافرماني كرديم

 و چون مردم اين را مكرر گفتند "جوئيم و بازگشت به سوي تو استاطاعت كرديم، پروردگارا! از تو آمرزش مي
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آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ  ":تا زبانشان به گفتن آن رام شد، دنبالش خداي تعالي اين آيه را نازل كرد
و چون مردم به مضمون اين آيه عمل كردند، و به خدا و مالئكه و كتب و رسوالن خدا ايمان آوردند، خداوند آيه قبلي  "...
 «1»نسخ فرمود.  "ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ... "را با جمله: "إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ "فرمود:ه ميرا ك

ي بمؤلف: اين روايت را الدر المنثور هم از احمد، و نيز از مسلم و ابي داود )در كتاب ناسخش(، و ابن جرير و ابن منذر و ابن ا
حاتم از ابي هريرة آورده، و قريب به اين مضمون را به چند طريق از ابن عباس نقل كرده، و مساله نسخ را به چند طريق از 

 «9»غير ابن عباس مانند ابن مسعود و عايشه نيز نقل كرده است. 

)اين  ست منظور از محاسبهو از ربيع بن انس نقل كرده كه گفته: آيه مورد بحث محكم است، يعني نسخ نشده، چيزي كه ه



ها و يا صفات بد هم كيفر خواهد بود، بلكه مراد( اين است كه خداي تعالي در قيامت )از نيست كه در قيامت در برابر نيت
 .دهداحوال و اوصاف دروني( و از اعمال شما خبر مي

دت و اداي آن است، پس آيه از و از ابن عباس به چند طريق نقل كرده كه گفته است: آيه شريفه مخصوص كتمان شها
 .آيات محكمه است و نسخ نشده

اي كه در آيه آمده، غم و اندوهي است كه به شخص عازم به گناه و از عايشه هم روايت كرده كه گفت: منظور از محاسبه
 .رسد، پس آيه به حكم اين روايت محكم است نه منسوخدر اثر ترك آن گناه مي

ر باره گفته، اين آيه د "وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ "باس روايت كرده كه در تفسير آيه:و از طريق علي َ از ابن ع
رسد، پس اين آيه نسخ نشده، ولي وقتي خدا خالئق فرمايد: خداوند با آن دو به حساب شما ميظاهر و باطن شما است، مي

كرديد، و حتي مالئكه من هم از آنها خبردار ا را به آنچه در دل پنهان ميفرمايد: من شمكند، ميرا در قيامت جمع مي
آمرزد، و اما اهل شك و اند ميدهم، و اما خداوند مؤمنين را بعد از خبر دادن در مورد آنچه به دل گذراندهنشدند، خبر مي

 .«0» "بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ "دهد به تكذيبي كه در دل نهان داشتند،ترديد را خبر مي
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 676[ ..... ص : "... ان تبدو "نقد روايات مذكوره و اثبات بطالن قول به منسوخ شدن آيه كريمه]

مؤلف: اين روايات با همه اختالفاتي كه در مضامينش هست، در اين كه مخالف با ظاهر قرآنند مشتركند، چون قبال گفتيم 
ها يا مستقال و يا از طريق اعضا كسب كرده باشد، و حال، چه ظاهر آيه اين است كه محاسبه بر روي اوصافي است كه دل

ظاهري باشد، و چه دروني و پنهاني، و چه انسان مؤمن باشد، و چه كافر اما خطورات نفساني  اين كسب به وسيله عمل
كسب نيست و ظاهر محاسبه، محاسبه به جزا است، نه خبر دادن به اينكه چه چيزهايي از دل شما گذشته، و چه 

 .و هم آياتي ديگر كه گذشت ايد، و آنچه ما گفتيم، هم خود آيه مورد بحث بر آن داللت داردهايي گرفتهتصميم

 .شود از حجيت ساقط شوداي دارد، و آن وجوهي از خلل است كه باعث ميو اما مساله خود نسخ اشكال جداگانه

 .اول اينكه: نسخ خالف ظاهر قرآن است، كه بيانش گذشت

ن حال آنكه عقل در بطالن آدوم اينكه: مستلزم اين است كه تكليف به چيزي كه خارج از طاقت انسان است جايز باشد، و 
هيچ ترديدي ندارد آن هم تكليفي كه از ناحيه خداي تعالي باشد، حال چه اين تكليف بعدا نسخ بشود يا نشود، بلكه تكليف 

كردن به چيزي كه ما فوق طاقت است و سپس نسخ كردن، اشكالي عالوه دارد، و آن اين است كه به حكم روايت آيه 
رد عمل قرار گيرد نسخ شده، و اين خود اشكالي است جداگانه )چون معنايش اين است كه خداي شريفه قبل از اينكه مو

اي گفته، و سپس پشيمان شده باشد، بر خالف نسخ بعد از عمل كه معنايش اين است تعالي هم العياذ باللَّه، سخن نسنجيده
 .(كه حكمي كه نسخ شده تا امروز مصلحت داشته و از اول موقت بوده است

تواند  نمياصال "ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها "سوم اينكه: خواننده عزيز به زودي در تفسير دو آيه بعد خواهد ديد كه جمله:
هايي كه خودش كسب كرده، خواهد رسيد، ناسخ چيزي باشد، بلكه تنها داللت دارد بر اين كه هر نفسي در قيامت به بدي



آسان باشد و چه دشوار، و ما فوق طاقت )چون او خودش آن را براي خود درست كرده نه خداي تعالي(، چه اينكه تحملش 
پس اگر كسي چيزي را بر خود تحميل كند كه طاقتش را نداشته باشد، و يا به دست خود، زنجيري بپاي خود ببندد 

ا ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّ "نكند، پس جمله:سرنوشتي است كه خودش براي خود درست كرده، و غير از خود كسي را مالمت 
 .خواهد توهمي را دفع كنداي است كه ميبه منزله جمله معترضه "وُسْعَها

چهارم اينكه: به زودي خواهد آمد كه اصال تكيه كالم در دو آيه شريفه بر مساله خطورات نفساني نيست، و در مساله نسخ 
 677 :، ص9خ داشته و به آن نظر ترجمه الميزان، جحتما بايد ناسخ تكيه بر منسو

 :كند غير آن غرضي كه آيهغرض ديگري را دنبال مي "آمَنَ الرَّسُولُ ... "داشته باشد، و دو آيه

 .تر خواهد شددر صدد بيان آن است، و انشاء اللَّه به زودي مطلب روشن "لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... "
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 678[ ..... ص : 286تا  281(: آيات 2سوره البقرة )]

 اشاره

 قالُوا وَ سُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِآمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُ
( ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا ال 934سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ )

راً كَما حَمَلْتَهُ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ ال تُحَمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهِ وَ تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْ
 (933اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَواْلنا فَانْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ )

 678ترجمه آيات ..... ص : 

و نازل كرد ايمان آورده و مؤمنان نيز همه به خدا و فرشتگان خدا و كتب و پيغمبران خدا ايمان آوردند پيامبر به آنچه خدا بر ا
گذاريم، و همه يك زبان و يك دل در قول و عمل اظهار كردند كه ما و )گفتند( ما ميان هيچيك از پيغمبران خدا فرق نمي

دانيم كه بازگشت همه به سوي تو است خواهيم و ميتو را ميفرمان خدا را شنيده و اطاعت كرديم، پروردگارا!، آمرزش 
(934). 

 هاي هر شخصي به سود خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او )و روز جزا( نيكي
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ايم مؤاخذه موشي يا خطا انجام دادهخود او و بديهايش نيز به زيان خود او است. بار پروردگارا! ما را بر آنچه كه از روي فرا
فرسا چنان كه بر گذشتگان نهادي بر ما نگذار، بار پروردگارا! بار تكليفي فوق مكن، بار پروردگارا! تكليف گران و طاقت

 طاقت ما را به دوش منه و بيامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و يار و ياور ما تويي، ما را بر
 (933)مغلوب كردن( گروه كافران ياري فرما )

 674بيان آيات ..... ص : 

 674توضيح معنايي كه اين دو آيه در صدد بيان آن هستند[ ..... ص : ]



كرد، در سابق هم گفته بوديم كه غرض اين گفتار در اين دو آيه خالصه مطالبي است كه غرضي را بطور مفصل بيان مي
كه حق عبادت خداي تعالي اين است كه عبد، به تمامي آنچه او به زبان پيامبرانش بر بندگانش  سوره بيان اين معنا است

 "نازل كرده ايمان آورد، بدون اينكه ميان پيامبران او فرقي بگذارند و اين غرض، همان غرضي است كه آيه اولي تا كلمه
كند كه با اينكه انواعي از ني اسرائيل حكايت ميايفا نموده، و در سوره قصص هم مخالف اين دستور را از ب "من رسله

ها را با عصيان و تمرد و شكستن ها از قبيل كتاب و نبوت و ملك و غير آن را به ايشان داده بود، آنان اين نعمتنعمت
د فرمايد: بايميثاقها و كفر، تالفي كردند، و اين همان معنايي است كه ذيل آيه اول و همه آيه دوم به آن اشاره نموده، مي

 .گردداش به آغازش برميبندگان براي اجتناب از آنها به خدا پناه ببرند، بنا بر اين، آخر آيه به اولش و خاتمه

شود، توضيح اينكه خداي سبحان سوره را با صفتي شروَ كرد كه از اينجا خصوصيت مقام بيان در اين دو آيه روشن مي
آن صفت بوده باشد، و آن صفت عبارت است از اينكه بر بنده خدا واجب است از واجب است هر فرد با تقوايي متصف به 

 .عهده حق پروردگار برآيد

، و به كننددارند، و از آنچه خدا روزيشان كرده انفاق ميفرمايد: بندگان با تقواي او، به غيب ايمان دارند و نماز را بپا ميمي
آورند، و به آخرت يقين دارند. و به دنبال چنين صفتي است كه رده، ايمان ميآنچه بر پيامبر اسالم و ساير رسوالن نازل ك

خدا آنان را مورد انعام قرار داده و هدايت قرآن را روزيشان كرد، و دنبال اين مطلب به شرح حال كفار و منافقين پرداخت، و 
تعالي با هدايت كردن آنان بر ايشان  سپس بطور مفصل، وضع اهل كتاب و مخصوصا يهود را بيان كرد، و فرمود كه خداي

ها گراميشان داشت، و مورد عنايات عظيمي قرار داد، ولي در مقام تالفي، جز با طغيان و منت نهاد، و با انواعي از نعمت
ها و انكار او و رسوالنش و دشمني با فرشتگانش و تفرقه انداختن ميان رسوالن و كتب عصيان نسبت به خدا و كفران نعمت

و بر نيامده، و عكس العملي نشان ندادند، خداي تعالي هم همانگونه با آنان مقابله كرد، كه با تكاليفي دشوار و احكامي ا
 سخت، از قبيل به جان هم افتادن، و يكديگر را كشتن و به صورت 
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 .حكومشان نمودميمون و خوك مسخ شدن، و با صاعقه و عذاب آسماني معذب نمودن، م

فرمايد: اينها بر خالف آنان سپس در خاتمه سوره، به همين مطالب برگشته، بعد از بيان وصف رسول و مؤمنين به او مي
هستند، اينان هدايت و ارشاد خدا را تلقي به قبول و اطاعت كرده، به خدا و مالئكه و كتب و رسوالن او ايمان آوردند، بدون 

پيامبران فرق بگذارند، و با اين طرز رفتار، موقف خود را كه همانا موقف بندگي است كه ذلت اينكه ميان هيچ يك از 
عبوديت و عزت ربوبيت بر آن احاطه دارد، حفظ كردند، چون مؤمنين در عين اينكه به تمام معنا دعوت حق را اجابت 

خدا عاجزند، چون اساس و پايه هستيشان بر  اند، به اين مطلب اعتراف دارند كه از ايفاي حق بندگي و اجابت دعوتكرده
 .ضعف و جهل است

كنند، يا دچار خطا كنند، يا فراموش ميو به همين جهت گاهي از تحفظ نسبت به وظائف و مراقبت از آن كوتاهي مي
به ورطه  ايشان راكند، و شوند، و يا در انجام واجبات الهي كوتاهي نموده، نفسشان با ارتكاب گناهان به ايشان خيانت ميمي

سازد، همانطور كه اهل كتاب را قبل از ايشان به آن نزديك ساخت، از اين جهت به ساحت غضب و مؤاخذه خدا نزديك مي
برند از اينكه ايشان را در صورت خطا و نسيان مؤاخذه فرمايد، و درخواست مقدس خدا و به عزت و رحمت او پناه مي

هايي كه طاقتش را نداريم معذب مدار، و ما را را به تكاليف دشوار مكلف مفرما، و به عذاب كنند به خاطر خطا و نسيان مامي
 .عفو كن، و بيامرز، و بر قوم كفار پيروز كن



 681اين آيات در مقام نسخ آيه قبل نيستند[ ..... ص : ]

فرمائيد، همين معنا موافق مي پس اين است آن معنايي كه آيات مورد بحث در صدد بيان آن هستند، و بطوري كه مالحظه
اند، مضمون اين دو آيه وابسته و با غرضي است كه آن را دنبال كرده، نه آن معنايي كه مفسرين براي آيه كرده و گفته

 فرسا و ما ال يطاق، نسخ كند، آيهخواهد آيه قبل را كه مشتمل بود بر تكليف طاقتمربوط به مضمون آيه قبل است، مي
اند، و آيه دومي ناسخ آن تكليف حكايت گفتار مردمي است كه به ما ال يطاق مكلف شده "... مَنَ الرَّسُولُآ "اولي يعني

 .است

اند: اين سوره در تر است، چون در شان نزول گفتهآري گفتار ما با رواياتي هم كه در شان نزول سوره وارد شده، مناسب
ه و مستقر شدنش در آن شهر مقارن است با استقبال كامل مؤمنين آن مدينه نازل شد، زيرا هجرت رسول خدا ص به مدين

شهر، كه انصار دين الهي بودند، و با جان و مال خود به نصرت رسول خدا ص قيام كردند، و نيز مقارن بود با از 
ص پيوستند، هاي اهل مكه، كه به خاطر خدا دست از زن و فرزند و مال و وطن خود شستند، و به رسول خدا خودگذشتگي

 كرد كه خداي چنين موقعيتي ايجاب مي
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تعالي از دو طائفه تشكر و ستايش كند، كه دعوت او و پيامبرش را اجابت كردند، )دقت فرمائيد( البته آخر آيه هم كه 
است كند كه درخواي بر اين معنا داللت دارد، چون اشاره مياندازه، تا "أَنْتَ مَواْلنا فَانْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ "فرمايد:مي

 .گيري اسالم بوده استآنان در اوائل شكل

و در آيه شريفه نكاتي عجيب از اجمال و تفسير و اختصارگويي بجا، و اطاله به مورد، و رعايت ادب عبوديت، و بياناتي جامع 
 .در آنچه مايه سعادت و كمال است، بكار رفته

يامبر كند، و اگر پاين قسمت از آيه، ايمان پيامبر و مؤمنين را تصديق مي "آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، وَ الْمُؤْمِنُونَ "
ن را جداي از مؤمنين ذكر كرد، و فرمود: رسول به آنچه از ناحيه پروردگارش نازل شده ايمان دارد، و آن گاه مؤمنين را به آ
جناب ملحق كرد، براي اين بود كه رعايت احترام آن جناب را فرموده باشد، و اين عادت قرآن است، كه هر جا مناسبتي 

د، سازآورد، و او را جداي از ديگران ذكر نموده، سپس ديگران را به او ملحق ميپيش بيايد از آن جناب احترامي به عمل مي
يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ، وَ الَّذِينَ  "«1» "زَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلي رَسُولِهِ وَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَفَأَنْ "فرمايد:مانند مورد زير كه مي

 .«9» "آمَنُوا

رد، چون كاين جمله تفصيل آن اجمالي است كه جمله قبل بر آن داللت مي "كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ "
داد كه آنچه نازل شده به چه گفت كه: رسول و مؤمنين به آنچه نازل شده ايمان آوردند، ولي شرح نميجمله قبل اجماال مي

دهد كه كتاب نازل بر رسول خدا ص مردم را به سوي ايمان و تصديق همه كند جمله مورد بحث شرح ميچيز دعوت مي
كند، هر كس به آنچه بر پيامبر اسالم دا كه بندگان محترم او هستند دعوت ميكتب آسماني و همه رسوالن و مالئكه خ

 .نازل شده ايمان داشته باشد، در حقيقت به صحت همه مطالب نامبرده ايمان دارد

و ما در تفسير  "..مؤمنين گفتند: . "اين جمله حكايت گفتار مؤمنين است، بدون اينكه بفرمايد "ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ "
 "عَلِيمُوَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ: رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْ "آيه شريفه:
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«1». 

 682هاي قرآني )نقل قول بدون آدمي كلمه گفت يا گفتند([ ..... ص : يكي از زيباترين سبك]

اي كه هاي قرآني است، و اما نكتهاين طرز حكايت را بيان كرده و گفتيم: اين طرز بيان از زيباترين سبكنكته عمومي 
عالوه بر اينكه بيانگر حالت و گفتار مؤمنين است( اين است كه از خصوص حال مؤمنين )مخصوص آيه مورد بحث است، 

اند، بنا بر اين جمله مورد بحث زبان حال ايشان است نه تهگرفته شده، حالي كه در ايمانشان به آنچه خدا نازل كرده، داش
 .زبان قال، و به فرض اينكه گفته باشند، هر كسي در دل خود آن را گفته است

و سبك زيبايي كه در اين آيه بكار رفته اين است كه يك گفتار را كه از مؤمنين حكايت كرده، نيمي از آن يك شكل است، 
 :ارد، و آن جملهو نيم ديگرش شكل ديگري د

آورده، و دومي را  "گفتند -قالوا "است، كه اولي را بدون "... وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا "و جمله "ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ "
 .با آن، با اينكه هر دو گفتار مؤمنين در پاسخ دعوت پيامبر است

حال  ندارد زبان "گفتند "كه در گذشته نيز گفتيم، جمله اولي كه كلمه حال بايد ديد وجه آن چيست؟ وجهش همان است
 .ايشان و جمله بعدي كه آن كلمه را دارد زبان قال و گفتار ايشان است

ولي در جمله مورد بحث از آن  "كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ "قبال خداي تعالي از حال يك يك آنان بطور جداگانه خبر داده و فرموده بود
تا آخر دو آيه، و اين، براي آن است كه در اهل كتاب امور نامبرده،  "ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ "به سياق جمع برگشته فرمود:سياق، 

شد، مثال يهود ميان موسي و عيسي و محمد، و نصارا ميان موسي و عيسي و محمد فرق بطور دسته جمعي واقع مي
اي درست كردند، با اينكه خدا همگي آنان را به يك امت و ، و اديان جداگانهگذاشتند، و به همين جهت دسته دسته شدندمي

 .يك دين كه، دين فطرت است خلق كرده بود

و همچنين درخواست مؤاخذه نكردن و حمل و تحميل ننمودن را به جماعت آنان نسبت داد، و نيز در آخر آيه درخواست 
داد، نه تك تك افراد، بر خالف ايمان كه چون در حقيقت قائم به تك نصرت دادن به ايشان عليه كفار را به همه نسبت 

 .تك افراد است به افراد منسوب نمود

 "وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ "

 682حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خداي سبحان[ ..... ص : ]

عبير خواهند به تخواهند خبر دهند كه ما شنيديم و اطاعت كرديم، بلكه ميانشا است، نه اخبار، نمي "اسَمِعْنا وَ أَطَعْن "جمله
 و اين تعبير كنايه "بچشم، اطاعت "فارسي بگويند

__________________________________________________ 
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در لغت كنايه گرفته  "سمع "نكه دعوت تو را اجابت كرديم، هم با ايمان قلبي، و هم با عمل بدني، چون كلمهاست از اي
سمع و  "شود در رام بودن در عمل، پس با مجموَ دو كلمهشود از قبول و اذعان به قلب و كلمه اطاعت استعمال ميمي



 .گرددامر ايمان تمام و كامل مي "طاعت

از ناحيه بنده، انجام دادن همه وظائفي است كه در برابر مقام ربوبيت و دعوت خدا دارد، و اين  "وَ أَطَعْنا سَمِعْنا "و جمله
، هم شودخالصه مي "عبادت "وظائف و تكاليف همه آن حقي است كه خدا براي خود به عهده بندگان گذاشته، كه در كلمه

 «1. »"سَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِوَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْ "چنان كه فرمود:

 «9. »"يأَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وَ أَنِ اعْبُدُونِ "و نيز فرمود:

اش بر خود واجب ساخته، و آن آمرزش است، كه ر برابر اين حقي كه براي خود قرار داده حقي هم براي بندهو خداي تعالي د
تي تر، و لذا به ايشان وعده داده كه در صوراي در سعادت خود از آن بي نياز نيست، از انبيا و رسوالن بگير تا پائينهيچ بنده

بيامرزد، هم چنان كه در اولين حكمي كه براي آدم و فرزندانش تشريع كرد، كه اطاعتش كنند، و بندگيش نمايند، ايشان را 
و اين « 0» "مْ يَحْزَنُونَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فاَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُ "فرمود:

 .نيست مگر همان آمرزش

بطور مطلق و بدون هيچ قيدي اعالن اطاعت داده، در نتيجه حق مقام ربوبيت را  "سَمِعْنا وَ أَطَعْنا "منين با گفتنو چون مؤ
انَكَ رَبَّنا غُفْر "ادا كردند، لذا به دنبال آن، حقي را كه خداوند متعال براي آنان بر خود واجب كرده بود، مسئلت نموده و گفتند:

به معناي پوشاندن است، و برگشت مغفرت خداي تعالي به دفع عذاب است،  "غفران "و "مغفرت "لمهك "وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ
گردد فاش و كه خود پوشاندن نواقص بنده در مرحله بندگي است، نواقصي كه در قيامت كه بنده به سوي پروردگارش بر مي

 .شودهويدا مي

__________________________________________________ 

خواهم طعامي به من خواهم و نه ميمن جن و انس را نيافريدم مگر براي اينكه عبادتم كنند، من از آنان نه رزقي مي(1)
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 "يد؟.شمني آشكار است؟ و اينكه تنها مرا بپرستآيا اي بني آدم با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد كه او برايتان د(2)
 "33سوره يس آيه 

همگي از بهشت به زمين فرود آئيد، پس اگر از ناحيه من هدايتي به سويتان آمد، كه حتما هم خواهد آمد، آن را پيروي (3)
 .گردندكنيد، كه هر كس پيروي كند نه ترسي برايشان هست و نه اندوهناك مي
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 "ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها، لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ "

 684تكليف نكردن به آنچه كه در قدرت و اختيار انسان نيست سنت خداوند در بين بندگان است[ .... ص : ]

ت، و اصل در آن وسعت مكاني بوده، و بعدها قدرت آدمي چيزي نظير ظرف به معناي توانايي و تمكن اس "وسع "كلمه
زند در حدود قدرت و ظرفيت شود، در نتيجه كارهايي كه از آدمي سر ميتصور شده، كه افعال اختياري آدمي از آن صادر مي

يجه اين استعمال، معناي وسعت به زند ظرفيتش را نداشته، در نتاو است، حال يا كم است و يا زياد، و آنچه از آدمي سر نمي
 .طاقت منطبق شده، و در آخر طاقت را وسع ناميده، گفتند: )وسع آدمي( يعني طاقت و ظرفيت قدرت او

خواننده عزيز توجه فرمود كه تمام حق خدا بر بنده اين است كه سمع و طاعت داشته باشد، و معلوم است كه انسان تنها در 
ة( كه اعضاي جوارحش بتواند آن فرمان را انجام دهد، چون اطاعت به معناي مطاوعه است، گويد: )طاعپاسخ فرماني مي



كند و اما چيزي كه مطاوعه بردار نيست، مثل يعني تاثير پذيري قوا و اعضاي آدمي در اثر فرمان كسي كه به او امر مي
و يا در آن واحد در چند مكان دور از هم حاضر اينكه مثال به كسي امر كنند كه با چشم خود بشنود، و با گوش خود ببيند، 

شود، و يا براي بار دوم از پشت پدر عبور كرده، در رحم مادر قرار گيرد، و دوباره از مادر متولد شود، چنين چيزي نه قابل 
قق ت، تحكند، پس اجابت نمودن فرمان خدا با سمع و طاعاطاعت است، و نه آمر حكيم تكليفي مولوي در باره آن صادر مي

پذيرد، مگر در چهارچوب قدرت و اختيار انسان و اين افعال مقدور و اختياري است كه انسان به وسيله آن براي خود نفع نمي
كند، پس كسب، خود بهترين دليل است بر اينكه آنچه آدمي كسب كرده و متصف به آن شده، وسع و و يا ضرر كسب مي

 .طاقت آن را داشته است

ين كالمي است مطابق با سنتي كه خداوند در ب "ال يُكَلِّفُ اللَّهُ ... "تيم اين معنا به خوبي روشن شد كه جملهپس از آنچه گف
بندگانش جاري ساخته، و زبان همان سنت است، و آن سنت اين است كه از مراحل ايمان آن مقدار را بر هر يك از بندگان 

طاعت آن مقداري را تكليف كرده كه در خور نيرو و توانايي بنده باشد، و نزد خود تكليف كرده كه در خور فهم او باشد، و از ا
عقال و صاحبان شعور نيز همين سنت و روش معمول و متداول است، و نيز روشن گرديد كه معناي جمله نامبرده درست با 

 :كالمي كه در آيه قبل از رسول و مؤمنين حكايت كرد كه گفتند

 .است، نه چيزي از آن كم دارد و نه زيادمنطبق  "سمعنا و اطعنا "

هم به آيه قبل از خود ارتباط دارد و هم به آيه بعد  "...ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً  "و نيز معلوم شد كه مضمون جمله نامبرده يعني
 .از خود
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 .كند پس سمع و طاعتي كه در آيه قبلي بود همان وسع در اين آيه استبيش از امكاناتشان در سمع و طاعت تكليف نمي

 681خطا و نسيان از اختيار آدمي خارج است ولي مقدمات خطا و نسيان اختياري است[ ..... ص : ]

رساند كه درخواست رسول خدا ص و مؤمنين كه ت بعدي اين معنا را ميهاي بعدي براي اينكه جمالو اما نسبت به جمله
خدا بر خطا و نسيان آنها را مؤاخذه نكند، و چيزي را كه طاقتش را ندارند بر آنان تحميل نفرمايد، هر چند درخواست بخشش 

م نباشد، چون قبال هم گفتياز اموري بيرون از توان انسان است، ليكن از باب تكليف به اموري نيست كه در وسع آدمي 
منظور عذابهايي است كه ممكن است در برابر تمرد و نافرماني بر آنان تحميل كند، خواهيد گفت خطا و نسيان، تمرد نيست، 

گوئيم درست است، و ليكن مقدمات خطا و نسيان اختياري است، و ممكن است چون از اختيار آدمي خارج است، در پاسخ مي
قدمات آن و يا تحفظ از آن از پيش آمد آن جلوگيري نمود، پس خطا و نسيان به اين مالحظه امري با جلوگيري از م

 .اختياري است، مخصوصا در مواردي كه ابتالي آدمي به آنها به خاطر سوء اختيار خود آدمي باشد

تكاليف آسان او تمرد و يعني اينكه خداوند مردمي را كه از  "اصر "آيد، چونهم مي "اصر "اين مطلب عينا در مورد
اند به عنوان كيفر تكاليفي دشوار بر ايشان وضع كند. و اين كار بر خالف حكمت نيست تا انجام آن از خداوند سرپيچي كرده

 .اند. پس در نسبت دادن آن به خدا هيچ محذوري نداردها، با اختيار خود انجام دادهقبيح باشد، زيرا مقدمات آن را خود انسان

 :بعد از آنكه در مقام اجابت دعوت خداي تعالي بطور مطلق و بدون هيچ قيدي گفتند "نا ال تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنارَبَّ "

و سپس از يك سو متوجه ضعف و فتور و سستي خود شدند، و از سوي ديگر متوجه سرنوشت اقوام و  "سمعنا و اطعنا "
زيستند، ناچار از خداي تعالي خواستند تا به ايشان رحم كند، و با ايشان آن معامله را نكند امتهايي شدند كه قبل از ايشان مي

ها را نفرمايد، چون مؤمنين با تعليم الهي اين معنا را آموخته ها و حمل و تحميلكه با امتهاي گذشته كرد، يعني آن مؤاخذه



چ چيز جز رحمت او آدمي را از خطا و نسيان و تمرد حفظ بودند كه هيچ حول و قوتي جز به كمك خدا وجود ندارد، و هي
 .كندنمي

گردد، و آن اين است كه رسول خدا ص با اينكه معصوم است، با اين بيان پاسخ از سؤالي كه ممكن است بشود روشن مي
معصوم  كند؟ جوابش اين شد كه اگر آن جناب معصوم است، به عصمت اوچطور درخواست مصونيت از خطا و نسيان مي

است، نه از ناحيه خودش، پس صحيح است كه از خدا مصونيتي درخواست كند، كه از ناحيه خود ضمانتي ترجمه الميزان، 
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 .آواز مؤمنين سازدنسبت به آن ندارد، و خود را در اين درخواست هم

نگيني اند به معناي ثقل و سبطوري كه گفته "اصر "كلمه "ينَ مِنْ قَبْلِنارَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَي الَّذِ "
اند: به معناي آن است كه چيزي را به قهر و غلبه حبس كني، و برگشت آن نيز به همان معناي اول است، بعضي هم گفته

 .است، چون حبس شدن نيز نوعي سنگيني است، و بر موجود حبس شده گران است

اهل كتاب و مخصوصا يهود است، چون در اين سوره به بسياري از داستانهاي ايشان اشاره شده  "ذِينَ مِنْ قَبْلِناالَّ "و مراد از
وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وَ  "فرمايد:را به ايشان نسبت داده، مي "اغالل "و "اصر "143است، و مخصوصا در سوره اعراف آيه 

فرسا تهاي ابتدايي طاق، تكليف"ما ال طاقَةَ لَنا بِهِ "مراد از "رَبَّنا وَ ال تُحَمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهِ ""لَيْهِمْالْأَغْاللَ الَّتِي كانَتْ عَ
كند، چون هم عقل آن را تجويز نيست، چون توجه نمودي كه خداي تعالي هرگز چنين تكاليفي به بندگان خود نمي

، بر خالف آن داللت "سَمِعْنا وَ أَطَعْنا "كه در مقام حكايت گفتار مؤمنين فرموده: كند، و هم كالم خود خداي تعالي،نمي
هايي است كه ممكن است به ايشان برسد، حال يا به صورت تكاليف دشوار )نظير دارد، بلكه مراد از آن جزا و كيفر بدي

نازل شود، و يا به صورت مسخ شدن و  هايي كه ممكن استآنچه در بني اسرائيل واقع شد( باشد، و يا به صورت عذاب
 .امثال آن باشد

 "به معناي پوشاندن است و كلمه "مغفرت "به معناي محو اثر است، و كلمه "عفو "كلمه "وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا "
ر داشتن معناي لغوي آنها معنايش معروف است، اين معناي كلي اين كلمات بود، و اما به حسب مصداق و با در نظ "رحمت

بايد بگوئيم: اين سه جمله و ترتيب آنها به اين صورت از قبيل پرداختن تدريجي از فرَ به اصل است، و به عبارتي ديگر 
تر است و بنا بر اين عفو خدا عبارت اش عمومياش خصوصي است به سوي چيزي كه فائدهمنتقل شدن از چيزي كه فائده

بردن اثر گناه، كه همان عقابي است كه براي هر گناهي معين فرموده، و مغفرت عبارت است از  است از محو و از بين
اي الهي كه گناه و اثر حاصل آن، پوشاندن و محو اثري كه گناه در نفس به جاي گذاشته، و رحمت عبارت است از عطيه

 .پوشاندنفس را مي

، با در "رَبَّنا ال تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا "بر جمله "وَ ارْحَمْنا "و "فِرْ لَنااغْ "و "وَ اعْفُ عَنَّا "و عطف اين سه جمله، يعني
 نظر گرفتن سياق و نظمي كه در همه آنها است، اشعار دارد
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و نسيان و امثال آن، و از اين  بر اينكه مراد از عفو و مغفرت و رحمت، اموري است مربوط به گناهان بندگان از جهت خطا
است، مغفرت  "غُفْرانَكَ رَبَّنا "شود كه مراد از اين مغفرت كه در اينجا درخواست شده، غير مغفرت در جمله:معنا روشن مي

در آنجا مغفرت مطلقه در مقابل اجابت مطلقه است، كه بيانش گذشت، ولي اين مغفرت، مغفرت خاصه است، در مقابل گناه 
 .ز فراموشي و خطا، پس سؤال مغفرت در آيه شريفه تكرار نشده استناشي ا



چهار بار تكرار شده، تا از راه اشاره به صفت عبوديت خود، صفت رحمت خداي تعالي را  "رب "در اين چهار دعا، لفظ
 .آوردبرانگيزاند، چون نام ربوبيت بردن، صفت عبوديت و مذلت بندگي را بياد مي

 687ين توحيد و جهاد در راه اعالي آن، اولين وظيفه مؤمنين بعد از ايمان و اظهار عبوديت حق است[ ..... ص : دعوت عمومي بسوي د]

ه معناي ب "مولي "اي است جديد و دعائي است مستقل و كلمهاين جمله جمله "أَنْتَ مَواْلنا فَانْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ "
از  "مولي "كن نه هر ناصر بلكه ناصري كه تمامي امور منصور به عهده او است چون كلمهناصر و ياري كننده است، و لي

داري و تصدي امر است، و از آنجا كه خدا ولي مؤمنين است پس مواليشان نيز هست، ماده واليت است كه به معناي عهده
و نيز « 1» "وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ "د:كند هم چنان كه فرموو آنان را در آنچه كه محتاج به ياري وي باشند ياري مي

يعني اين به آن جهت است كه خدا موالي  «9» "ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَي الَّذِينَ، آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْ "فرموده:
 .داند، و كساني كه كفر ورزند موال و ياوري ندارنكساني است كه ايمان آورده

و پذيرفتن اصل دين، هيچ همي به جز اقامه دين و نشر  "سَمِعْنا وَ أَطَعْنا "آيد كه بعد از گفتنو از اين دعاي مؤمنين بر مي
آن، و جهاد در راه اعالي آن و بلند كردن آوازه كلمه حق، و به دست آوردن اتفاق كلمه همه امتها بر مساله دين، ندارند، هم 

قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ، أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي، وَ  "فرمايد:شود كه ميآيه زير استفاده مي چنان كه همين معنا از
 «0. »"سُبْحانَ اللَّهِ، وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

روف و نهي از منكر و ساير اقسام دعوت و پس دعوت به سوي توحيد، راه دين است، راهي كه البته جهاد و قتال و امر به مع
 انذار، همه از مصاديق آن هستند، براي اينكه هدف از همه

__________________________________________________ 

 33سوره آل عمران آيه (1)

 11سوره محمد آيه (2)

 كنم منزه است خدا وسوي خدا دعوت مي بگو اين روش و دين من است، من و همه آنها كه پيرويم كردند با بصيرت به(3)
 "133سوره يوسف آيه  "من از مشركين نيستم.
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كن ساختن ماده اختالف در ميان نوَ بشر است، و آيه زير به اهميت آن در نظر شارَ دين اشاره اينها يكي است، و آن ريشه
ينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً، وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ، وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي، أَنْ شَرَََ لَكُمْ مِنَ الدِّ "فرمايد:نموده، مي

 «1. »"أَقِيمُوا الدِّينَ، وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

سَمِعْنا وَ  "بعد از گفتن كند بر اينكهپس اينكه در آيه مورد بحث گفتند: )تو موالي مايي، پس ما را ياري كن( داللت مي
اي كه به ذهنشان رسيده همين بوده كه با دعوتي عمومي دين خدا را در ميان نوَ بشر و پذيرفتن دين، اولين وظيفه "أَطَعْنا

 .(گسترش دهند، )و خدا داناتر است

 رم، و از درگاه مقدسش مسئلتگزايابد، خدا را بر اين نعمت سپاس ميدر اينجا جلد چهارم ترجمه تفسير الميزان پايان مي
دارم، بركتي در اين مشروَ قرار دهد، تا در آشنايي مسلمانان فارسي زبان به اسرار قرآن كريم، و عمل به دستورات آن 

 .داراي اثر بيشتري شود

 (آمين يا رب العالمين)

__________________________________________________ 



تشريع كرد كه به نوح آن را توصيه نمود و آنچه ما به تو وحي كرديم و به ابراهيم و موسي و  براي شما از دين همان را(1)
 "10سوره شوري آيه  "عيسي توصيه نموديم، اين بود كه دين را اقامه كنيد، و در آن متفرق نشويد.

 


