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 كي فطري رفتار به كه آيات، اين در( ع) ابراهيم محاجه و رفتار مخصوص كيفيت بررسي]

 شباهت كند،مي برخورد عالم مادي مظاهر به بار نخستين براي كه فرضي اوليه انسان

 122 .................................................................................... 005:  ص[ ..... دارد

[ ودشمي كمتر معاد و مبدأ به توجه باشد، بيشتر مادي امور به سرگرمي و اشتغال چه هر]

 122 ........................................................................................... 003:  ص..... 

 بر شاهد "أَكْبَرُ هذا بِّيرَ هذا "(:ع) ابراهيم كالم در "شمس "براي آوردن مذكر ضمير]

[ تاس گفته سخن ندارد چيز هيچ از خبر كه فرضي انساني همچون حضرت آن كه اينست

 123 ........................................................................................... 006:  ص..... 

 مالسال عليه ابراهيم با نسبتي چه آزر اينكه و "آزر "كلمه معناي در مفسرين اختالف]

 153 .......................................................................... 001:  ص[ ..... است داشته

 آخرت در نه شده، واقع دنيا در و بوده صوري دعاي آزر، براي( ع) ابراهيم دعاي و استغفار]

 151 ........................................................................ 035:  ص[ ..... شفاعت براي

 152 ................. 034:  ص[ ..... است نبوده السالم عليه ابراهيم حقيقي و صلبي پدر آزر،]

 دهش نقل كريم قرآن در كه هاييداستان مورد در مفسرين از بعضي غريب و عجيب توهم]

 152 .................................................................................. 031:  ص[ ..... است

036:  ص[ ..... ندارد راه آن در واقع خالف و هزل و است فصل و حق كالم الهي، كالم]

 ............................................................................................................. 152 

 153 ...................................................... 038:  ص[ ..... اند؟بوده چه( اصنام) هابت]

 ص.....  [افعالش و قوا به نسبت است انسان مالكيت مانند سبحان، خداي حقيقي مالكيت]

 :045 ..................................................................................................... 155 

 معناي به ملكوت رؤيت و خدا هب انتسابشان لحاظ به است اشياء وجود همان "ملكوت "]

 333 ................................... 040:  ص[ ..... موجودات و اشياء ديدن با است خدا ديدن

 "رَبِّي هذا ":گفت و فرمود اشاره آن به( ع) ابراهيم و پرستيدندمي مردم كه ايستاره]

 333 ........................................................ 041:  ص[ ..... است بوده "زهره "ستاره



:  ص[ ..... نيست هستي آفريدگار خداوند ،(رَبِّي هذا( )ع) ابراهيم كالم در "رب "از مراد]

046 ....................................................................................................... 332 

 زبان به محاجه باب از دانست، "رب "را خورشيد و ماه و ستاره نخست( ع) ابراهيم اينكه]

 332 .................................................................... 042:  ص[ ..... است بوده خصم

 ودخ رب را متغير چيز من يعني "الْآفِلِينَ أُحِبُّ ال "و است محبوبيت با مالزم ربوبيت]

 332 .............................................................................. 041:  ص[ ..... دانمنمي

 رَبِّي هذا "(:ع) ابراهيم كالم در است مؤنث كه "شمس "براي مذكر ضمير آوردن وجه]

 333 ............................................................................ 010:  ص[ ..... "أَكْبَرُ هذا

014:  ص[ ..... است شده گفته مزبور جمله در ضمير تذكير توجيه در كه مختلفي اقوال]

 ............................................................................................................. 332 

 عربي زبان به( ع) ابراهيم است مدعي كه مفسرين از يكي نادرست و غريب سخن]

 313 ............................................................... 016:  ص[ ..... است گفتهمي سخن

 نه محبت، عدم و محبت مبناي بر برهاني و يقيني است حجتي "الْآفِلِينَ أُحِبُّ ال ":جمله]

 313 ..................................................... 011:  ص[ ..... برهاني غير و عوامانه حجتي

 به معتقد مشركين اينكه بيان و .را طلوع نه آورد احتجاج در را افول( ع) ابراهيم اينكه وجه]

 312 ............... 065:  ص[ ..... اندنبوده تدبيرند، و ايجاد مقام داراي گانه سه اجرام اينكه

 برهان مبناي افول اينكه مبناي بر "الْآفِلِينَ أُحِبُّ ال "توجيه در كه اقوالي بر كه اشكاالتي]

 312 .............................................................. 060:  ص[ ..... است شده وارد است

[ وجه آن اشكال و است كرده ذكر مبنا همان بر آيه توجيه براي رازي فخر كه جامعي وجه]

 312 ........................................................................................... 063:  ص..... 

 ص.....  [پرستان ستاره و پرستان بت عليه( ع) ابراهيم احتجاجات ترتيب مورد در اينكته]

 :064 ..................................................................................................... 312 

 از و كننده غروب چيز هيچ -انسان ناحيه از ضاللت و است خدا ناحيه از هميشه هدايت،]

 313 ............................... 265 : ص[ ..... نيست خاطر تعلق و محبت شايسته رونده، كف

 312 ....................................... 062:  ص[ ..... "حنيف "و "فطرت "و "فطر "معناي]



 315 ......................... 068:  ص[ ..... است او عبادت معناي به خدا سوي به وجه توجيه]

 333 .......... 061:  ص[ ..... است آدمي وجودي نوع و انساني فطرت با مطابق دين اسالم،]

 اعالم از بعد مشركين با است حضرت آن محاجه كه( ع) ابراهيم احتجاجات دوم بخش]

 333 ..................................................................... 021:  ص[ ..... هابت از بيزاري

... [ ..مشركين با محاجه در( ع) ابراهيم جمالت توجيه و توضيح در مفسرين متعدد اقوال]

 332 ................................................................................................ 023:  ص

 بطالن بر دليل عنوان به را خداوند ناحيه از دليل و اذن وجود عدم( ع) ابراهيم اينكه وجه]

 332 ............................................................ 022:  ص[ ..... است آورده پرستي بت

021:  ص[ ..... نشود پوشيده ظلم با اگر است، ايمان آثار و خواص از "اهتدا "و "امن "]

 ............................................................................................................. 333 

[ ..... رساندنمي ضرر ايمان به آن اقسام تمام ولي است وسيعي مفهوم داراي "ظلم "]

 332 ................................................................................................ 081:  ص

 واتق درجه با مناسب مؤمن شخص كه است مراتبي و مصاديق داراي اختياري ظلم و گناه]

 335 . 085:  ص[ ..... كندمي دوري گناه از بيشتري مراتب و مصاديق از ايمانش و معرفت و

 335 ... 080:  ص[ ..... نيست كبيره گناهان و شرك از دوري به مشروط فقط خدا به ايمان]

 و "... بِظُلْمٍ إِيمانَهُمْ يَلْبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا الَّذِينَ ":آيه تفسير در مفسرين از بعضي سخن]

 323 ................................................................. 283 : ص...[ .....  آن بر وارد اشكال

 323 ............................................................................. 086:  ص.....  روايتي بحث

 323 ...................................................................................................... اشاره

 عموي يا پدر "آزر "اينكه و خفا، در( ع) ابراهيم نماي و نشو و تولد مورد در رواياتي]

 322 ............................................................. 082:  ص[ ..... است بوده( ع) ابراهيم

 322 .............................. 015:  ص([ ..... ع) ابراهيم به ملكوت ارائه باره در روايت چند]

 323 ..... 010:  ص[ ..... آورد زبان بر( ع) ابراهيم كه "رَبِّي هذا "جمله خصوص در رواياتي]

 322 ....................... 014:  ص[ ..... "بِظُلْمٍ إِيمانَهُمْ يَلْبِسُوا لَمْ وَ ":جمله ذيل در رواياتي]



 و دندبو ايمان به مكلف فقط ابراهيم امت: اندگفته روايت يك توجيه در كه بعضي سخن]

 325 ........................ 011:  ص ..... [ادعا اين فساد بيان و نبودند مكلف احكام و فروع به

 323 .................... 012:  ص[ ..... اندشده تشريع( ع) ابراهيم توسط كه احكامي و فروع]

 321 ............................ 018:  ص[ ..... فعلي تورات در "حمورابي "قوانين وجود سبب]

011:  ص([ ..... فصل چند در]) او سرگذشت و( ع) خليل ابراهيم شخصيت باره در گفتاري

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

 323 ...................................................................................................... اشاره

 323 ................................................... 011:  ص: ..... قرآن نظر از ابراهيم داستان-1

313:  ص[ ..... او به خدا مواهب و -] اشبندگي موقف و خداوند نزد در ابراهيم منزلت -2

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

311:  ص: ..... گذاشت يادگار به بشري جامعه در خود از( ع) ابراهيم كه بركتي پر آثار -3

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

 322 ............................. 316:  ص: ..... گويد؟مي چه( ع) ابراهيم باره در فعلي تورات -4

 322 ............... 353:  ص: ..... است آن خوردگيدست بر دليل بهترين تورات تناقضات -5

 323 .................................................... 306:  ص: ..... كريم قرآن خالف بر تورات -6

 322 ................................................... 331:  ص[ ..... 11 تا 84 آيات(: 6) اماألنع سوره]

 322 ......................................................................................................... اشاره

 322 .............................................................................. 331:  ص.....  آيات ترجمه

 325 ................................................................................. 336:  ص.....  آيات بيان

 هدايت و عنايت با گذشته، قرون در توحيد به عقيده انقطاع عدم و استمرار به اشاره]

 325 .................................................................................... 336:  ص[ .... الهي

 333 .............. 338:  ص[ ..... داندمي حقيقي ذريه و اوالد هم را زادگان دختر كريم قرآن]

 از منديبهره و فطري هدايت داشتن مردم، ديگر بر( ع) انبياء برتري و تفضيل مالك]

 331 ......................................... 331:  ص[ ..... است الهي واسطه بي و خاص هدايت



 مودهن شريفه، آيه سه در( ع) انبياء اسماء ترتيب توجيه براي المنار صاحب كه كوششي]

 333 .................................................................................. 341:  ص[ ..... است

 333 .............................. 345:  ص[ ..... است وارد المنار صاحب كالم بر كه اشكاالتي]

 و ضيق و سعه در چه اگر است يكي حقيقت در شرايع، تمام و( ع) انبياء همه دعوت]

 332 ................................................... 343:  ص[ ..... باشند مختلف تفصيل و اجمال

 به عمل از عبارتست كه شكر، به مشروط آن بقاء و ندارد راه ضاللت الهي هدايت در]

 333 ................................................. 346:  ص[ ..... باشدمي عبوديت و توحيد لوازم

.... [ .السالم عليهم پيامبران به نبوت و حكم و كتاب دادن از مراد بيان و "حكم "معاني]

 332 ................................................................................................ 348:  ص

 335 ........................................ 341:  ص.....  معناست؟ چه به قرآن اصطالح در كتاب

 323 ............................. 311:  ص[ ..... مجيد قرآن در "كتاب "اطالق گانه سه ماقسا]

 323 ................................................ 313:  ص.....  قرآن نظر از حكم معناي در گفتاري

 322 .............................................................................. 311:  ص[ ..... آيات بيان]

 322 ...................................................................................................... اشاره

 چه هستند خدا دين حفظ بر موكل كه قومي اينكه باره در كه مختلفي اقوال بررسي]

 322 ............................................... 316:  ص[ ..... است شده گفته باشندمي كساني

 ندي پاسدار همواره كه صلحايند و اتقياء و معصومين و انبياء قوم اين از مراد ما نظر به]

 322 ........................................................................ 361:  ص[ ..... باشندمي حق

 به امر معناي به "اقْتَدِهْ فَبِهُداهُمُ "در خداوند امر و است قبل شرايع ناسخ اسالم شريعت]

 325 ................................................... 360:  ص ..... [نيست گذشته شرايع از تبعيت

 353 ............................................................................. 363:  ص.....  روايتي بحث

 353 ................... 363:  ص[ ..... اسرائيل بني انبياي از يكي "يسع "باره در روايت چند]

 353 . 364:  ص[ ..... روندمي بشمار انسان ذريه از هم زادگان دختر اينكه مورد در رواياتي]



 اجتماعي و حقوقي ايمساله زادگان دختر و زنان، مورد در نسب آثار ترتب و قرابت مساله]

 353 ......................................... 366:  ص[ ..... است شده شناخته اسالم در كه است

 زاده دختر هاينك اثبات براي مجيد قرآن از آياتي به السالم عليهم بيت اهل ائمه استناد]

 352 ................................................................. 362:  ص[ ..... رودمي بشمار اوالد

 352 ............. 361:  ص[ ..... "بِكافِرِينَ بِها لَيْسُوا قَوْماً بِها وَكَّلْنا فَقَدْ...  ":ذيل در رواياتي]

 352 ................................................. 325:  ص[ ..... 511 تا 15 آيات(: 6) األنعام سوره]

 352 ......................................................................................................... اشاره

 352 .............................................................................. 320:  ص.....  آيات ترجمه

 353 ................................................................................. 323:  ص.....  آيات يانب

 352 ...................................................................................................... اشاره

324:  ص[ ..... "قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ ":جمله معناي و "قدر "كلمه استعمال موارد]

 ............................................................................................................. 352 

 هدايت لزوم بر شاهد دو مردم، بين در الهي احكام و معارف وجود و آسماني كتب وجود]

 355 .......................................................... 326:  ص[ ..... است خدا جانب از مردم

 احتجاج موسي بر تورات نزول به آن در كه "... الْكِتابَ أَنْزَلَ مَنْ قُلْ ":آيه در اينكه بيان]

 233 ...... 322:  ص[ ..... مشركين از نه شده يهود از سؤال به مامور( ص) خدا رسول شده،

 نه تندهس مشركين شريفه آيه در مسئول اندگفته و نموده وارد فوق بيان بر كه اشكاالتي]

 231 ....................................................... 328:  ص[ ..... اشكاالت آن جواب و يهود،

 انبياء ميراث دارد، وجود جهان كنار و گوشه در كه معنوي ارزشهاي و الهي معارف از آنچه]

 232 ........................................................... 381:  ص[ ..... است وحي آثار از و( ع)

 خدا سوي از قرآن نزول نشانه سعادت، به انسان هدايت و كثير خير و بركت داشتن]

 233 .................................................................................. 382:  ص[ ..... است

 235 ........................................ 381:  ص.....  قرآن نظر از بركت معناي پيرامون گفتاري

 235 ...................................................................................................... اشاره



 ساير عمل با بركت، نزول و است، اسباب ساير طول در او بركت و خدا سببيت اينكه بيان]

 213 ................................................................ 315:  ص[ ..... ندارد منافات عوامل

 211 .............................................................................. 315:  ص[ ..... آيات بيان]

 211 ...................................................................................................... اشاره

:  ص[ ..... "كَذِباً اللَّهِ عَلَي افْتَري مِمَّنِ ظْلَمُأَ مَنْ ":در خدا بر دروغ به زدن افتراء از مراد]

310 ....................................................................................................... 211 

 آيات به استهزاء و دروغ به نبوت ادعاي خدا، بر افتراء مرتكبين) ظالمان مرگ سخني]

 212 ................................................................................... 314:  ص([ ..... خدا

 قلمست و اسباب به دلبستگي پوچي و پيشين پندارهاي بطالن به آدمي مرگ، از پس]

 212 ............................................. 316:  ص[ ..... شودمي آگاه تاثير، در آنها دانستن

 "و "مستقر "به آنان تقسيم و "واحدة نفس "از آدم بني آوردن پديد و انشاء از مراد]

 212 ............................................................................ 311:  ص[ ..... "مستودع

[ است خدا داشتن فرزند استحاله بر حجت متضمن "الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ بَدِيعُ "وصف]

 215 ........................................................................................... 410:  ص..... 

[ ..... شودمي استفاده "الْأَبْصارَ يُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال ":جمله از كه لطائفي و دقائق]

 233 ................................................................................................ 414:  ص

 231 .................................. 411:  ص.....  آن دامنه گسترش و خلقت عموميت در گفتاري

 231 ...................................................................................................... شارها

 دانسته مسلم "عليت "قانون و شده داده نسبت او خود به انسان افعال كريم قرآن در]

 231 ............................................................................416:  ص[ ..... است شده

 "به منسوب آنان رفتار و اعمال ولي است خدا مخلوق اشياء تمامي ذوات قرآن نظر از]

 232 ........................................................ 412:  ص[ ..... باشدمي "هدايت و تقدير

 هاينك و خدا به قبيح افعال انتساب صحت عدم: خلقت عموميت بر اساس بي اشكال دو]

 232 .............................................. 418:  ص[ ..... است جبر مستلزم خلقت عموميت



 [است نيكو است، خدا آفريده اينكه لحاظ به و ذاتا چيزي هر و متالزمند حسن، و خلقت]

 232 ........................................................................................... 411:  ص..... 

 232 .... 451:  ص[ ..... نيستند ايجاد و خلق قابل و باشندمي اعتباريه امور از قبح، و حسن]

 فين مستلزم خدا، در ايجاد عليت و خلقت انحصار اينكه بيان و ديگر اشكالي به پاسخ]

 232 ................................................................. 455:  ص[ ..... نيست عليت قانون

 رد مستقل علت دو اجتماع و توارد مستلزم اشياء بقاء در خدا عليت كه شبهه اين جواب]

 233 ................................................................... 450:  ص[ ..... است واحد معلول

 برهان با خدايند از نياز بي بقاء در و خدا به محتاج حدوث در موجودات اينكه به قول]

 233 ............................ 453:  ص ..... [دارد منافات صانع، بر اثبات غايي برهان و فاعلي

 223 .............................................................................. 456:  ص[ ..... آيات بيان]

 221 ............................................................................. 458:  ص.....  روايتي بحث

 221 ...................................................................................................... اشاره

 دسع بن اللَّه عبد باره در "... اللَّهِ عَلَي افْتَري مِمَّنِ أَظْلَمُ مَنْ وَ ":آيه نزول مورد در رواياتي]

 222 .......................................................................... 421 : ص[ ..... سرح ابي بن

 222 ................................................. 403:  ص[ ..... آدمي "طينت "به راجع روايتي]

 222 ................... 401:  ص[ ..... شريفه آيه در "مستودع "و "مستقر "باره در رواياتي]

406:  ص([ ..... الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال) چشم به تعالي خداي نشدن ديده مورد در روايت چند]

 ............................................................................................................. 223 

 225 ............................................... 401:  ص[ ..... 553 تا 516 آيات(: 6) األنعام سوره]

 225 ......................................................................................................... اشاره

 223 .............................................................................. 401:  ص.....  آيات ترجمه

 223 ................................................................................. 431:  ص.....  آيات بيان

 223 ...................................................................................................... اشاره



 كسي نصيب هدايت و است حاكم معلوليت و عليت سنت نيز تشريع عالم نظام در]

 221 .......................................... 430:  ص[ ..... باشد آن تحصيل صدد در كه شودمي
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 3آيه دارد ..... ص :  561سوره انعام، مكي است و (6)

 3[ ..... ص : 3تا  5(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ 1كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ )الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ 
( وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ ما 3ثُمَّ قَضي أَجاَلً وَ أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ )

 (2نَ )تَكْسِبُو

 3ترجمه آيات ..... ص : 

ها و نور ايجاد نمود و عجب است كه با همه اينها كساني كه كافر سپاس خدايي را كه آسمانها و زمين را آفريده و تاريكي
 .(1گيرند )شدند براي پروردگار خود همتا مي

 .(3كنيد )ست، و باز هم شما شك مياو كسي است كه شما را از گل آفريد آن گاه اجلي مقرر فرمود و اجل معين پيش او

داند آنچه را كه شما )از نيك و بد( كسب داند نهان و آشكار شما را و ميو او است خداوند در آسمانها و در زمين، مي
 .(2كنيد )مي

 3بيان آيات ..... ص : 

 اشاره



توحيد به معناي اعم و اينكه اجماال براي غرضي كه اين سوره در مقام ايفاي آن است همان توحيد خداي تعالي است، البته 
 2، ص: 3انسان پروردگاري است كه همان او پروردگار تمام ترجمه الميزان، ج

عالميان است، از او است ابتداي هر چيز، و به سوي او است بازگشت و انتهاي هر چيز، پروردگاري كه به منظور بشارت 
 .نتيجه بندگان مربوبش به سوي دين حق او هدايت شدند بندگان و انذار آنان پيغمبراني فرستاد و در

اين است اجمال آن چيزي كه اين سوره در مقام اثبات آن است، زيرا بيشتر آياتش به صورت استدالل عليه مشركين و 
 .باشدمخالفين توحيد و نبوت و معاد است، البته مشتمل بر اجمالي از وظايف شرعي و محرمات ديني نيز مي

 4باشد، و نقل اقوالي در مورد اينكه بعضي آيات اين سوره مدني است[ ..... ص : ينكه سوره انعام مكي و داراي سياق واحد ميبيان ا]

گردد كه سياق همه واحد و همه به هم متصل و مربوطند، و خالصه در بين و اگر در سياق آيات آن، دقت شود معلوم مي
رسد، و اين خود دليل بر اين است كه اين سوره آن جدا جدا نازل شده به نظر نمي آنها چيزي كه داللت كند بر اينكه آيات

آيد كه اين سوره در مكه نازل گرديده، به دليل اينكه در همه و همين طور كه هست يك مرتبه نازل شده، و نيز بدست مي
 .يا بيشتر آيات آن روي سخن با مشركين است

اند در نا اتفاق دارند، مگر در شش آيه كه از بعضي از مفسرين نقل شده كه گفتهمفسرين و راويان حديث هم بر اين مع
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما  "و آيه -52تا  90آيه  -"وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "مدينه نازل شده، و آن شش آيه عبارت است از آيه

 .-122تا  123آيه  -"حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

 .و آيه بعدش "قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ "اند كه تمامي آن مكي است مگر دو آيه و آن دو عبارتند از آيهضي هم گفتهبع

 "اند: سوره انعام تماميش در مكه نازل شده مگر دو آيه كه در مدينه و در باره مردي از يهود كه گفته بود:بعضي ديگر گفته
 .نازل شده است "ءٍ ...شَيْما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي بَشَرٍ مِنْ 

ه است كه در مدين "وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَالئِكَةَ ... "اند كه همه آن مكي است مگر يك آيه، و آن آيهاي ديگر گفتهعده
 .نازل شده

ها به هم ت واحد و همه آنليكن از سياق خود آيات دليلي بر هيچيك از اين اقوال نيست، زيرا گفتيم سياق آيات، سياقي اس
 .متصل و مربوطند. و بزودي تا آنجا كه از توانمان برآيد اين معنا را بيان خواهيم نمود

 .از ائمه اهل بيت )ع( و همچنين از ابي و عكرمه و قتاده روايت شده كه اين سوره تماميش در مكه نازل شده است

اين آيه با ثنا و ستايش پروردگار شروع شده، و اين ثنا  "الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ "
 به منزله مقدمه است براي 

 2، ص: 3ترجمه الميزان، ج

مطالبي كه بنا است در خالل سوره در پيرامون مساله توحيد ايراد گردد، و مقدميت آن از اين نظر است كه ثناي مزبور 
متضمن چكيده و اجمال غرضي است كه به تفصيل آن در سوره، احتجاج خواهد شد، چنان كه تعجب و توبيخي كه در اين 
چند آيه از عمل كفار و برابر گرفتنشان غير خداي را با خدا و تشكيكشان در وحدت او شده، مقدمه است براي مطالبي كه از 

 .ودشوعظ و انذار و تخويف آنان در سوره ايراد مي

 1باشند[ ..... ص : ثناي خداي تعالي در سه آيه اول سوره انعام متضمن اشاره به معارفي است كه ماده اساسي شريعت مي]



اي كه دعوت ديني متكي بر آن است شده، و آن معارف اي نيز به معارف حقيقيو در ثنايي كه در اين سه آيه هست، اشاره
 :شودبه سه نظام تفكيك مي در حقيقت به منزله ماده شريعت است و

 .كندنظام عمومي خلقت كه آيه اولي به آن اشاره مي -1

 .دارد و آيه دوم مشتمل بر آنست "وجود "نظامي كه خصوص انسان از جهت -2

 .كندنظام عمل انسان كه آيه سوم به آن اشاره مي -3

پروردگار بدان جهت كه عالم كبيري را ايجاد  آيد عبارتست از ثناي برپس آنچه كه از مجموع اين سه آيه به دست مي
كند و عالم صغيري را كه همان وجود خود انسان است و محدود است از جهت آغازش به فرمود كه انسان در آن زندگي مي

 .گل و از طرف انجامش به اجل مكتوب، ايجاد فرمود، و ثنا بر اينكه بر آشكار و نهان آدمي و تمامي اعمال او آگاهي دارد

كه در آيه سوم است به منزله توضيحي است براي مضمون دو آيه قبل، و  "وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ "و جمله
 خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ "هاي انسان، و بنا بر اين، اينكه فرمود:مقدمه است براي بيان علم خداوند به نهان و آشكار و كرده

اشاره به نظامي است كه در عالم كبير حكمفرماست، و تمامي اشياي عالم با همه كثرت و تفاوتش  "الظُّلُماتِ وَ النُّورَ وَ جَعَلَ
شود، زيرا عالم مشهود ما، همين زميني است كه آسمانهاي پهناور از هر طرف آن را احاطه نموده و بر طبق آن اداره مي

شود، و پيوسته زند، در آن تصرف ميس، در تحول و تكاملش بر آنها دور ميسپس با نور و ظلمتي كه چرخ عالم محسو
هايي را ظاهر و ظاهرهايي را موجوداتي را از موجودات ديگري تكوين و چيزهايي را به چيزهاي ديگري تحويل و نهان

 تحوالت گوناگون حركت كلي جهانكند، و از برخورد همين هايي را تباه و فاسد ميهايي را تكوين و كهنهپنهان نموده، تازه
 .شودكه موجودات را به سوي مقصد نهايي خود ميراند منتظم مي

خلق  "در اصل ماخوذ از "خلقت "بمعني خلقت است منتها از آنجايي كه كلمه "وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ ... "در جمله: "جعل "كلمه
 2، ص: 3، جاست و خالصه در معني آن تركيب يافتن ترجمه الميزان "الثوب

از اشياي گوناگون ماخوذ است و نور و ظلمت از تركيب چيزي با چيز ديگر موجود نشده است، از اين جهت در خصوص نور 
فرموده، و شايد از همين جهت بوده كه خلقت را به ايجاد آسمانها و زمين كه در  "جعل "تعبير به "خلقت "و ظلمت به جاي

 .-و خدا داناتر است -آن تركيب راه دارد، اختصاص داده

 6[ ..... ص : "وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ "در جمله: "نور "و مفرد آوردن "ظلمات "جهت و سبب جمع آوردن]

را به صيغه جمع آورده؟ شايد جهتش اين باشد  "ظلمت "را به صيغه مفرد و "نور "در اينجا ممكن است سؤال شود كه چرا
بايست نور داشته باشد، و چيزي كه از شانش اين است نور و همان عدم نور است در چيزي كه ميكه وجود ظلمت از نبود 

شود، بخالف نور كه امري است وجودي و وجودش كه نور داشته باشد و ندارد از جهت دوري و نزديكيش به نور متعدد مي
بندي كرده و برايش مراتبي قائل شويم در هناشي از مقايسه آن با ظلمت نيست، و اگر هم آن را با قياس به ظلمت درج

 .شودايم، و اين تصور باعث تكثر حقيقي و تعدد واقعي آن نميحقيقت صرف تصوري است كه كرده

سياق اين جمله سياق تعجب آميخته با مالمت و توبيخ است، و به اين معنا است كه  "ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ "
سبحان را در آفريدن آسمانها و زمين و ايجاد نور و ظلمت شريكي نيست، پس تنها او معبود و پروردگار است، و خداي 

چيزي شبيه او نيست تا در عبادت شريكش باشد، و عجب اينجاست كه با اين حال باز كساني كه كافر شدند در عين اينكه 
اند هايي را كه براي خود معبود گرفتهي تعالي است و بس و بتاعتراف دارند كه اين عالم و تدبير آن، ملك حقيقي خدا

 كنند كه يك مشتها را با خداي تعالي برابر دانسته و خيال ميچيزي از عالم را مالك نيستند، مع ذلك باز هم همان بت



 .رتبه با پروردگار است و در اين پندارشان سزاوار مالمتندسنگ و چوب شريك و هم

شود زيرا اين لفظ داللت بر تراخي و تاخير دارد، پس گويا خود در اينجا روشن مي "ثم "كته به كار بردن لفظاز اين بيان، ن
پروردگار بعد از اينكه خود را به تفرد در صنع و ايجاد و يگانگي در الوهيت و ربوبيت ستوده، به ياد پندار غلط مشركين و 

ازداشت، اي از گفتارش باند افتاده و تعجب لحظهر عالميان برابر دانستهپرستان كه يك مشت سنگ و چوب را با پروردگابت
سپس دنباله كالم را گرفته و به علت سكوت خود و اينكه حيرت و تعجب او را از ادامه گفتار باز داشته اشاره نموده و فرموده 

 ."ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ "است:

بعد از اين كه در آيه قبل اشاره به خلقت عالم كبير و بزرگ نمود در اين جمله  "لَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضي أَجَلًاهُوَ الَّذِي خَ "
 كوتاه به 

 3، ص: 3ترجمه الميزان، ج

سازد كه آن كسي كه انسان را آفريده و خلقت عالم صغير و كوچك انساني اشاره كرد و اين نكته مهم را خاطر نشان مي
مورش را تدبير نموده، و براي بقاي ظاهري و دنيويش مدتي مقرر فرموده، همانا خداي سبحان است، و در نتيجه انسان ا

وجودش محدود است از يك طرف به گل كه ابتداي خلقت نوع او از آن است، اگر چه بقاي نسلش به وسيله ازدواج و تناسل 
 .بوده باشد

... بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ ساُللَةٍ  "كته اشاره كرده و فرموده:هم چنان كه در جاي ديگر هم به اين ن
 .«1» "مِنْ ماءٍ مَهِينٍ

كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ  "شود و اين همان معنايي است كه آيهو از طرفي ديگر به اجل مقرري كه با رسيدن مرگ تمام مي
روز بعث باشد كه روز بازگشت به خداي  "اجل "، متعرض آن است. و ممكن است كه مقصود از اين«2» "يْنا تُرْجَعُونَثُمَّ إِلَ

خواهد زندگي بين مرگ و بعث و خالصه عالم برزخ را جزء زندگي دنيا بشمارد، هم سبحان است، چون قرآن كريم گويا مي
لًا يي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ، قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِقالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِ ":چنان كه از ظاهر آيه
ةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ، وَ قالَ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَ "، و آيه:«2» "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

، نيز همين «2» " لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ
 .شودمعنا استفاده مي

باشد اين است كه اجل را نكره آورد تا ابهام را برساند يعني داللت كند بر اينكه اين ه مورد بحث مينكته ديگري كه در آي
 .اجل براي بشر مجهول و نامعلوم است، و بشر از راه معارف و علوم متداول راهي به سوي تعيين آن ندارد
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 2آدمي را از گل آن گاه قرار داد نسل او را از چكيده آبي بي ارزش. سوره سجده آيه  آغاز كرد خلقت(1)

 23كنند. سوره عنكبوت آيه هر كسي مرگ را خواهد چشيد آن گاه همه به سوي ما بازگشت مي(2)

ر، از فرشتگان يك روز و يا كمت (دانيمگويند )نميپرسد چند سال در قبر خود مانديد؟ ميخداي تعالي از كفار مي(3)
د. سوره ايدانستيد كه جز مدت كمي درنگ نكردهفرمايد: اگر به حقيقت امر واقف بوديد ميمحاسب خود بپرس، در جواب مي

 112مؤمنون آيه 

خورند كه ما بيش از ساعتي در دنيا و برزخ نمانديم، آري در دنيا هم همين شود سوگند ميو روزي كه قيامت بپا مي(4)
گويند به موجب كتاب مي)شدند، آنان كه خداوند علم و ايمان بر آنان ارزاني داشت در جوابشان ( منصرف ميطور )از حق

داد( و ليكن شما در دنيا ايد اين است همان قيامت كه خداوند از آن خبر ميخدا، شما تا روز قيامت در قبرها مانده



 22سوره روم آيه  .دانستيدنمي

 2 ، ص:3ترجمه الميزان، ج

 8[ ..... ص : "اجل مسمي "و مراد از "اجل "معناي]

بمعني تعيين آن است، چون خود مردم نيز عادتشان بر اين است كه در معاهدات و  "اجل "تسميه "وَ أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ "
ه همين دو معناي كنند و بقرضها و ساير معامالت اجل را كه همان مدت مقرر در معامله و يا سر رسيدن آن است ذكر مي

، اجل به «1» "إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَاكْتُبُوهُ ":عرفي در كالم خداي تعالي نيز آمده است. مثال در آيه شريفه
 .«3» "مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ "معناي آخر مدت است، و همچنين در آيه شريفه:

 فَمِنْ اًقالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْر "و ليكن در آيه شريفه:
، أجل به معني تمامي «2» "فَال عُدْوانَ عَلَيَّقالَ ذلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ  -فرمايدتا آنجا كه مي -عِنْدِكَ

 .مدت مقرر آمده است

و ظاهرا استعمال اجل در تمامي مدت، استعمال اصلي و استعمال آن در سررسيد، فرع آن است، چون بيشتر اوقات در همان 
وصف )مقضي( نديده و به  شود كه احتياجي به ذكررود، حتي در اثر كثرت استعمال در آن گاهي ميمعناي اول به كار مي

كنند، بنا بر اين هر جا كه اين كلمه استعمال شده باشد بايد گفت به معني اجل ذكر موصوف )اجل( به تنهايي اكتفاء مي
 .اي در كالم باشد و داللت كند بر اينكه به معناي سررسيد استمقضي و تمام مدت است مگر قرينه

شود: اجلش نزديك شده، يعني گويند مثال گفته ميمي "اجل "دگي انسان راگويد: مدت مقرره زنراغب در مفردات مي
 «.مرگش فرا رسيده. ليكن اصل معني آن استيفاء مدت است

آخر مدت زندگي  "اجل مسمي "و "اجل "به هر تقدير، ظاهر كالم خداي تعالي در آيه مورد بحث اين است كه منظور از
 .شودبه خوبي استفاده مي "فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ "است نه تمامي آن، هم چنان كه از جمله
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 323دهيد آن را بنويسيد. سوره بقره آيه هنگامي كه به يكديگر تا وقت معيني قرض مي(1)

 2سوره عنكبوت آيه هر كه اميدوار ديدار خداست پس مطمئنا بداند كه اجل خدا خواهد آمد. (2)

خواهم يكي از اين دو دختر خود را به همسري تو درآورم، در قبال اينكه تو هم تا هشت سال اجير من گفت من مي(3)
زم موسي گفت آنچه تو ملت -فرمايدتا آنجا كه مي -ايشوي، و اگر اين مدت را به ده سال برساني تفضلي است كه كرده

شدم براي تو گذرا و مورد قبول است، هر يك از دو اجل را كه به سر ببرم ديگر حقي به شدي براي من و آنچه من متعهد 
 [.....] 32من نخواهي داشت. سوره قصص آيه 

 11مفردات راغب ص (4)

 5، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ني معين ، يع"مسمي اجل "، و يكي"اجل مبهم "بنا بر اين، از اين بيان اين معنا نيز معلوم شد كه اجل دو گونه است: يكي
 عنده نزد "پذيرد. و به همين جهت آن را مقيد كرده بهدر نزد خداي تعالي، و اين همان اجل محتومي است كه تغيير نمي

لَّهِ ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ ال "شود، به دليل اينكه فرمود:و معلوم است چيزي كه نزد خدا است دستخوش تغيير نمي "خدا
 :فرمايددارد. خداي متعال ميو اين همان اجل محتومي است كه تغيير و تبديل برنمي« 1» "باقٍ

 .«3» "إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَال يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُونَ "



جل اپس نسبت اجل مسمي به اجل غير مسمي نسبت مطلق و منجز است به مشروط و معلق، به اين معنا كه ممكن است 
غير مسمي به خاطر تحقق نيافتن شرطي كه اجل معلق بر آن شرط شده تخلف كند و در موعد مقرر فرا نرسد، و ليكن اجل 

 .توان از رسيدن و تحقق آن جلوگيري نمودحتمي و مطلق راهي براي عدم تحقق آن نيست، و به هيچ وجه نمي

مورد دقت قرار « 2» "تابٌ، يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِلِكُلِّ أَجَلٍ كِ "و اگر آيات سابق به ضميمه آيه شريفه
ثبت شده، و اجل غير مسمي آن اجلي  "أُمُّ الْكِتابِ "آيد كه اجل مسمي همان اجل محتومي است كه درگيرند بدست مي

بزودي خواهد آمد كه ام الكتاب قابل انطباق است بر  -هو ان شاء اللَّ -نوشته شده است، "لوح محو و اثبات "است كه در
حوادثي كه در خارج ثابت است، يعني حوادثي كه مستندند به اسباب عامي كه تخلف از تاثير ندارد، و لوح محو و اثبات قابل 

لي از قصي كه در خيانطباق بر همان حوادث است، ليكن نه از جهت استناد به اسباب عامه بلكه از نظر استناد به اسباب نا
 .كنيم، كه ممكن است برخورد با موانعي بكند و از تاثير باز بماند و ممكن است باز نماندتعبير مي "مقتضي "موارد از آنها به

ت، زيرا شود نور خورشيد اسروشن مي "سبب ناقص "و "سبب تام "مثالي كه با در نظر گرفتن آن، اين دو قسم سبب يعني
داريم كه بعد از گذشتن چند ساعت آفتاب طلوع خواهد كرد و روي زمين را روشن خواهد نمود، ليكن  ما در شب اطمينان

 ممكن است مقارن طلوع آفتاب كره ماه و يا ابر و يا چيز ديگري بين آن و كره زمين حائل شده و از روشن شدن روي

__________________________________________________ 

 52د شما است نابود شدني است و آنچه نزد خداست باقي ميماند. سوره نحل آيه آنچه كه نز(1)

 25توانند حتي يك لحظه آن را پس و پيش كنند. سوره يونس آيه وقتي اجلشان برسد نمي(2)

او  زدكند آن را كه بخواهد و ناي را كه بخواهد و تثبيت ميكند نوشتهاي است، خداوند محو ميبراي هر اجلي نوشته(3)
 21است ام الكتاب. سوره رعد آيه 

 13، ص: 3ترجمه الميزان، ج

زمين جلوگيري كند، هم چنان كه ممكن هم هست كه چنين مانعي پيش نيايد كه در اين صورت قطعا روي زمين روشن 
 .خواهد بود

است و  در بحث ما "اتلوح محو و اثب "و به منزله "سبب ناقص "پس طلوع آفتاب به تنهايي نسبت به روشن كردن زمين
وْحٍ لَ "و "أُمُّ الْكِتابِ "و به منزله "علت تامه "همين طلوع به ضميمه نبود مانعي از موانع، نسبت به روشن كردن زمين

 .در بحث ما است "مَحْفُوظٍ

ر ه ددهد با همه اقتضاءات محدودي كهمچنين است اجل آدمي، زيرا تركيب خاصي كه ساختمان بدن آدمي را تشكيل مي
كند كه اين ساختمان عمر طبيعي خود را كه چه بسا به صد و يا صد و بيست سال تحديدش اركان آن هست اقتضا مي

توان گفت در لوح محو و اثبات ثبت شده، ليكن اين نيز هست كه تمامي اجزاي اند بكند. اين است آن اجلي كه ميكرده
د، و چه بسا اسباب و موانعي كه در اين اجزاي كون از حيطه شمارش بيرون هستي با اين ساختمان ارتباط و در آن تاثير دارن

است با يكديگر برخورد نموده و همين اصطكاك و برخورد باعث شود كه اجل انسان قبل از رسيدن به حد طبيعي خود، 
 .است "مرگ ناگهاني "منقضي گردد، و اين همان

ود. و نيز شه هر دو قسم اجل، يعني مسمي و غير مسمي باشد آسان ميبا اين بيان تصور و فرض اينكه نظام كون محتاج ب
شود كه منافاتي بين ابهام در اجل غير مسمي و تعيين آن در مسمي نيست، چه بسا اين دو اجل در موردي در يك روشن مي

 .مسمي پذيرد نه غيرزمان توافق كنند و چه بسا نكنند، و البته در صورت تخالف آن، اجل مسمي تحقق مي



 51ذكر شده است[ ..... ص :  "ثُمَّ قَضي أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ "وجوهي كه در بيان مراد از دو قسم اجل در آيه:]

راي كند، ليكن مفسرين بآن را افاده مي "ثُمَّ قَضي أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ "اين همان معنايي است كه گفتيم، دقت در آيه
 .اندن دو قسم اجل كه در آيه ذكر شده تفسيرهاي عجيب و غريبي كردهاي

اند: مراد از اجل اول فاصله بين خلقت و مرگ است، و مراد از اجل دوم فاصله بين مرگ و قيامت است، اين از جمله گفته
 .اند و چه بسا از ابن عباس هم روايت شده باشداي از مفسرين ذكر كردهوجه را عده

رسد و اجل دوم اجل آخرت است كه پايان اند: اجل اول اجل اهل دنيا است كه با رسيدن مرگ به آخر ميجمله گفته و از آن
 .ندارد، اين وجه به مجاهد و جبائي و ديگران نسبت داده شده است

وجه را به ابي  اند: اجل اولي اجل مردمان گذشته است و اجل دومي اجل زندگان و آيندگان است، اينو از آن جمله گفته
  .اندمسلم نسبت داده

 11، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 "اند كه: اجل اولي به معناي خواب و دومي به معناي مرگ است، و يا هر دو به يك معنا است، و در آيه، كلمهو نيز گفته
 ."و اين اجل مسمي استثم قضي اجال و هذا اجل مسمي پس اجلي قرار داد  "در تقدير است، و تقدير آن چنين است "هذا

كنم ضيق وقت نويسنده و خواننده اجازه بحث در اطراف و ليكن دليلي بر صحت هيچيك از اين وجوه نيست و گمان نمي
 .صحت و فساد آن و امثال آن را بدهد و اتالف عمر را با همه كوتاهيش تجويز نمايد

معناي شك و ترديد است، در اين آيه شريفه التفات از غيبت به حضور به  به "مرية "از "تمترون "كلمه "ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ "
رفت كه گكرد و نتيجه ميكار رفته، و شايد وجه آن اين باشد كه آيه اولي مساله خلقت عالم و تدبير عمومي آن را ذكر مي

بدست دادن اين نتيجه همان غيبت  رتبه با چنين خداي سبحاني بدانند، و برايسزاوار نبود كفار غير خداي را معادل و هم
كافي بود، ليكن آيه دوم چون مساله خلقت و تدبير خصوص انسان را ذكر كرده، لذا صحبت از خلقت انسان را به ميان آورده 

 .است، از اين جهت جا دارد كه متكلم تهييج شود و تعجب كند و در نتيجه كفار را مخاطب قرار داده سرزنش و مذمت نمايد

فرمايد اين است خلقت آسمانها و زمين و جعل ظلمتها و نور، و بر فرض كه شما در غفلت باشيد از اينكه ر اين آيه ميگويا د
 اش وسيع است و ممكناز اين خلقت پي به ما ببريد و عذرتان اين باشد كه ما غافل بوديم، چون خلقت مزبور عام و دائره

يد، ليكن عذرتان در تشكيك و ترديد پروردگار خودتان چيست؟ و به چه است شما از داللت آن به ربوبيت ما غفلت كن
 .عذري وي را نشناختيد؟ با اينكه او شما را خلق كرده و براي هر يك از شما اجلي و اجل مسمائي نزد خود قرار داده است؟

بير عموم عوالم و خصوص انسان ذكر شد، و در دو آيه قبلي مساله خلقت و تد "وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ "
همين مقدار براي تنبيه مردم بر اينكه خداي سبحان معبودي است يگانه و شريكي در امر خلقت و تدبير براي او نيست 

كافي بود، ليكن با اين حال مشركين خدايان ديگر و شفيعان مختلفي جهت وجوه مختلف تدبير براي خدا اثبات كرده بودند، 
و غير آن، و همچنين خداياني براي انواع مختلف موجودات از  "اله درياها "و "هااله خشكي "،"اله رزق "،"اله حيات "دمانن

قبيل آسمان و زمين و خداياني براي اقوام و امم مختلف مانند خداي اين قبيله و خداي آن طايفه اثبات كرده بودند، از اين 
 اينگونه خدايان  "ماواتِ وَ فِي الْأَرْضِهُوَ اللَّهُ فِي السَّ "جهت با جمله

 13، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .و شركا را نيز نفي نمود

باشد كه مفادش مي« 1» "وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ "پس اين آيه در حقيقت نظير آيه



پروردگار متعال است در آسمانها و زمين بدون اينكه تفاوتي و يا حد و مرزي در آن باشد، و اين خود گسترش حكم الوهيت 
 .براي آيات گذشته توضيح و براي مطالب آيات بعدي به منزله مقدمه است

 د براي اعمال، سر كفار كارهايي بودهنهان و آشكار دو چيز متقابل و دو وصفن "يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ "
 .انددادهاند، و جهرشان كارهايي بوده كه بي پرده انجام ميكردهكه در خفا مي

معني اين جمله عبارت است از حالتي كه نفس انسان در اثر كارهاي نيك و بد و  "كنيدما تكسبون آنچه كسب مي "و اما
اند همانطوري كه قبال هم گفتيم دو وصف ي كه در آيه ذكر شده "جهر "و "سر "گيرد، پسآشكار و نهانش به خود مي

وصف روحي و معنوي است براي نفوس. پس اعمال خارجي،  "ما تكسبون "صوري هستند براي اعمال خارجي و بدني و
 "يعلم "هباعث شد كه كلم (هم به حسب صورت مختلفند و هم به حسب معنا، و شايد همين اختالف )دو معلوم در دو مقام

 ."يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ "را دو بار ذكر نموده و بفرمايد:

ن شود، و مقدمه بوداي است براي آيات بعد، زيرا در آيات بعد متعرض امر رسالت و معاد ميگفتيم اين آيه به منزله مقدمه
مرتكب  "علن "و "سر "داند كه انسان چه كارهايي دراي سبحان چون مياين آيه براي آن آيات از اين نظر است كه خد

گيرد آگاه است، و زمام امر شود، و نيز به احوال و اوصافي كه نفس هر انساني در اثر كارهاي نيك و بدش به خود ميمي
وت ن( جهت استغناي از امر نبتواند براي هدايت آنها )علي رغم اصرار مشركيتربيت و تدبير انسان نيز در دست اوست، و مي

نَّ عَلَيْنا إِ "رسولي را فرستاده و شريعتي را كه تشريع كرده به وسيله او به اطالع بندگانش برساند هم چنان كه فرمود:
، لذا قبل از ذكر مساله رسالت مقدمتا متعرض علم به اعمال بندگان شد و نيز از آنجايي كه خداي تعالي عالم «3» "لَلْهُدي

 گذارد، لذا الزم است آنان را در روزيبه اعمال مردم و به آثاري كه اعمال مردم در نفس آنان باقي مي است

__________________________________________________ 

 22او كسي است كه در آسمان معبود و در زمين معبود است و او حكيم و دانا است. سوره زخرف آيه (1)

 13ما است هر آينه امر هدايت. سوره ليل آيه به درستي كه بر (2)

 12، ص: 3ترجمه الميزان، ج

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  ":افتد به پاي حساب بكشاند، هم چنان كه فرمودكه از احدي چيزي از قلم نمي
، از اين روي، پيش از ذكر آيات معاد، علم خود را به اعمال و آثار «1» "الْفُجَّارِكَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَ

 .اعمال تذكر داد

 53بحث روايتي ..... ص : 

 53رواياتي در باره فضيلت سوره مباركه انعام[ ..... ص : ]

و  : سوره انعام يكباره نازل شددر كافي بسند خود از حسن بن علي بن ابي حمزه روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود
هفتاد هزار ملك آن را بدرقه كردند تا به رسول خدا )ص( فرود آوردند، پس شما نيز اين سوره را تعظيم نموده و بزرگ 

عز و جل( ذكر شده است، و اگر مردم بدانند كه چه ) "اللَّه "بشماريد، زيرا در هفتاد موضع از اين سوره اسم جالله يعني
 «3»كنند. يي در قرائت آن هست هيچ وقت آن را ترك نميهافضيلت

 «2»مؤلف: اين روايت را عياشي نيز از همان حضرت بطور مرسل نقل كرده. 

گويد: پدرم مرا حديث كرد از حسين بن خالد و او از حضرت رضا )ع( كه فرمود: سوره انعام يكباره و قمي در تفسير خود مي



آن را بدرقه كردند، در حالي كه همه با تسبيح و تهليل و تكبير زمزمه داشتند، پس هر كس نازل شده و هفتاد هزار فرشته 
 «2»كنند. آن را قرائت كند همين فرشتگان تا روز قيامت براي او استغفار مي

ا روز ده: تمؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز از حسين بن خالد از آن جناب نقل كرده، اال اينكه در آن روايت فرمو
 «2»كنند. قيامت براي او تسبيح مي

ع فرمود: سوره انعام يكباره نازل شد و در موقو در تفسير عياشي از ابي بصير روايت شده كه گفت شنيدم امام صادق )ع( مي
را در كنيد، زينزولش به رسول خدا )ص(، هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه كردند، پس شما نيز آن را بزرگ بشماريد و احترام 

 دانستند قرائت آن چه فضيلتهاييذكر شده، و اگر مردم مي "اللَّه "اين سوره در هفتاد موضع اسم

__________________________________________________ 

مردم پارسا را دهيم و يا اند در روز جزا مثل مفسدين در زمين قرار ميآيا ما كساني را كه ايمان آورده و عمل صالح كرده(1)
 32سوره ص آيه  .نگريم؟با اهل فجور به يك چشم مي

 233ص  3كافي ج (2)

 222ص  1تفسير عياشي ج (3)

 152ص  1تفسير قمي ج (4)

 ط بيروت 2ص  2مجمع البيان ج (5)

 12، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 «1»كردند ... دارد هرگز آن را ترك نمي

ب از رسول خدا حديثي نقل كرده كه آن جناب در ضمن آن حديث فرموده: سوره طبرسي در جوامع الجامع از ابي بن كع
داشتند  اياش آمده بودند، و به تسبيح و تحميد زمزمهانعام يكباره به من نازل شد در حالي كه هفتاد هزار فرشته به بدرقه

 «3»فرستند. نه روز بر او درود مياي يك شباپس هر كس اين سوره را قرائت كند همين هفتاد هزار ملك به عدد هر آيه

 «2»مؤلف: همين روايت را در در المنثور به چند طريق از آن حضرت نقل كرده. 

و در كافي بسند خود از ابن محبوب از ابي جعفر احول از سالم بن مستنير از امام ابي جعفر )ع( نقل كرده كه فرمود: خداي 
اطاعت را و قبل از غضب رحمت را و قبل از شر خير را و قبل از آسمان زمين  تعالي قبل از دوزخ بهشت را و قبل از معصيت

مؤلف: معني خلقت نور قبل از ظلمت « 2»را و قبل از مرگ حيات را و قبل از ماه خورشيد را و قبل از ظلمت نور را آفريد. 
 .روشن است زيرا ظلمت امري است عدمي و منتزع است از نبود نور

اش جبر و بطالن اختيار نيست زيرا بطالن اختيار خلقت را به اطاعت و معصيت داده، صحيح است و الزمهو اما اينكه نسبت 
مستلزم بطالن اصل اطاعت و معصيت است و با اين حال معنا نداشت نسبت خلقت را به آن دو بدهد، و حال آنكه داده و 

ت و معصيت نيست تا مستلزم جبر باشد، بلكه مراد اين اين خود دليل بر اين است كه معناي خلقت و ايجاد در خصوص اطاع
است كه خداي تعالي اطاعت و معصيت را مالك است، همانطوري كه ساير چيزهايي را كه در ملك اويند مالك است، آري، 

 زشود مالك نباشد، و اين دو اوقتي بندگان را مالك باشد چطور ممكن است اطاعت و معصيت را كه در ملك او واقع مي
حيطه ملك و سلطنت او بيرون و از مشيت و اذن او بر كنار باشند؟ و دليلي هم كه داللت كند بر اينكه خلقت تنها و تنها به 

 .معني صنع و ايجاد بدون واسطه است در دست نيست

رده باشد، را ايجاد ك آري اگر چنين دليلي در دست بود ناگزير بوديم تنها چيزهايي را مخلوق خدا بدانيم كه او بال واسطه آنها
شد كه خدا اراده انسان عادل و قاتل شد: خدا عدالت و يا قتل را مثال خلق كرده معنايش اين ميو اگر هم در جايي گفته مي



 را سلب كرده و او خودش

__________________________________________________ 

 222ص  1تفسير عياشي ج (1)

 133جوامع الجامع ص (2)

 [.....] 233ص  2در المنثور ج (3)

 112ح  133ص  2روضه كافي ج (4)

 12، ص: 3ترجمه الميزان، ج

مستقال و بدون واسطه شخص عادل و قاتل عمل عدالت و قتل را انجام داده است. در جلد اول اين كتاب راجع به اين معنا 
 .-دقت فرمائيد -بحث مفصلي گذرانديم

 .شود، چه خير و شر در امور تكويني و چه در افعالو شر نيز روشن مي و با چنين بياني معني خلقت خير

و اما اينكه چطور اطاعت قبل از معصيت و خير قبل از شر خلق شده در توضيح آن همان بياني كه در خلقت نور قبل از 
ه نور، است بشود، چون نسبت شر به خير و همچنين نسبت معصيت به اطاعت همان نسبت ظلمت ظلمت گذشت جاري مي

 .يعني نسبت عدم به ملكه، چون عدم در تحقق خود متوقف است بر ملكه

شود، براي اينكه رحمت متعلق به و از همين بيان مساله خلقت حيات قبل از مرگ و رحمت قبل از غضب نيز روشن مي
 .دباشعصيت و شر مياطاعت و خير، و غضب متعلق به معصيت و شر است، و قبال گفتيم كه اطاعت و خير قبل از م

خَلَقَ  "فرمايد:و اما مساله مقدم بودن خلقت زمين بر خلقت آسمان، اين نيز صحيح و مورد تاييد قرآن است، زيرا قرآن مي
ا أَتَيْنا ا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِي -فرمايدتا آنجا كه مي -الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

 .«1» "طائِعِينَ، فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ

 "وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها، وَ الْقَمَرِ إِذا تاَلها "و اما مقدم بودن خلقت آفتاب بر خلقت ماه اين نيز خيلي بعيد نيست كه از آيات:
اي از خورشيد بوده و از آن جدا صر حاضر نيز اين معنا را ترجيح داده كه زمين پارهاستفاده شود. مباحث طبيعيات ع« 3»

 .اي از زمين بوده استشده، و ماه پاره

و در تفسير عياشي از جعفر بن احمد از عمركي بن علي از عبيدي از يونس بن عبد الرحمن از علي بن جعفر از ابي ابراهيم 
مازي دو وقت است و ليكن وقت نماز جمعه همان ظهر است و بس، آن گاه اين آيه را نقل شده كه فرمود: براي هر ن ()ع

 :تالوت فرمود

 "مْ يَعْدِلُونَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ "

__________________________________________________ 

آن گاه به كار آسمان پرداخت در حالي كه آسمان دودي بود و به آن  -فرمايدتا آنجا كه مي -زمين راي در دو روز آفريد(1)
و به زمين فرمود اينك خواه ناخواه بيائيد، گفتند آمديم در حالي كه فرمانبرداريم، پس در مدت دو روز از كار آسمانها كه 

 13دد بودند فارغ شد. سوره فصلت آيه هفت ع

 3سوگند به خورشيد و به امتداد نورش و سوگند به ماه وقتي كه تالي آفتاب گرديد. سوره شمس آيه (2)
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 «1»گيرند. آن گاه فرمود: كفار ظلمت و نور و عدل و جور را معادل هم مي



تعلق م "بربهم "ع( از آيه استفاده فرموده، و اين معنا مبني بر اين است كه كلمهاين معناي ديگري است كه امام ) :مؤلف
 ."يعدلون "نه به "كفروا "باشد به كلمه

 56رواياتي در بيان مراد از اجل معلق و اجل مسمي[ ..... ص : ]

از ابي جعفر )ع( نقل كرده كه و در كافي از محمد بن يحيي از احمد بن محمد از ابن فضال از ابن بكير از زراره از حمران 
سؤال كردم، حضرت فرمود: اين دو اجل همان اجل  "قَضي أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ ":گفت از آن جناب از معني جمله

 «3»حتمي و اجل معلق است. 

م پرسيدم، اما "أَجَلٌ مُسَمًّي قَضي أَجَلًا وَ "و در تفسير عياشي از حمران نقل شده كه گفت: از امام صادق )ع( از معني جمله
 «2»كند و ديگري اجل محتوم است. فرمود: يكي اجل معلقي است كه خداوند هر چه بخواهد در آن مي

ثُمَّ قَضي أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّي  "و نيز در تفسير عياشي از مسعدة بن صدقة از امام صادق )ع( روايت شده كه در ذيل جمله
آيد و اما اجل مسمي جلي كه غير مسمي است اجل معلقي است كه از آن هر چه را خدا بخواهد پيش ميفرمود: ا "عِنْدَهُ

همان اجلي است كه خداوند اگر بخواهد مقدرش كند در هر شب قدري براي مدت يك سال، يعني تا رسيدن شب قدر ديگر 
فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال  "اش فرمود:ه خداي تعالي در بارهفرمايد، آن گاه امام )ع( فرموده: اين همان اجلي است كآن را نازل مي

 «2. »"يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُونَ

ا وَ أَجَلً "و نيز در تفسير عياشي از حمران نقل كرده كه گفت: از امام صادق )ع( در مورد معني قول خداي تعالي كه فرمود:
ودم، حضرت فرمود: اجل مسمي، اجلي است كه در شب قدر براي ملك الموت تعين شده، و آن سؤال نم "أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ

و اجل در اين آيه همان اجلي  "فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُونَ "اش فرمود:همان اجلي است كه در باره
ت. و اما آن ديگري اجلي است كه مشيت خدا در آن كارگر و مؤثر است است كه در شب قدر به ملك الموت ابالغ شده اس

 «2»اندازد. تر مييعني اگر بخواهد مدتش را جلوتر و اگر بخواهد عقب

 مؤلف: در اين معني روايات ديگري از ائمه اهل بيت )ع( نقل شده، و

__________________________________________________ 

 222ص  1 تفسير عياشي ج(1)

 2ح  123ص  1كافي ج (2)

 222ص  1(تفسير عياشي ج 2و  2و  3)

 13، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .آيد همان است كه ما از آيات شريفه استفاده كرديمآنچه در اين باره از روايات به دست مي

د اللَّه عبد اللَّه بن مسكان از ابي عبگويد: حديث كرد مرا پدرم از نضر بن سويد از حلبي از علي بن ابراهيم در تفسير خود مي
)ع( كه فرمود: اجل مقضي همان اجل حتمي است كه خداي تعالي به وقوع حتمي آن حكم فرموده، و اجل مسمي آن اجلي 

است كه ممكن است نسبت به وقوع آن بدا حاصل شود، و خداوند هر قدر بخواهد آن را جلو انداخته و يا به تعويق بياندازد، و 
 «1»ن در اجل حتمي تقديم و تاخيري نيست. ليك

مؤلف: مسلما يكي از رجالي كه در طريق اين روايت قرار داشته اجل مسمي و غير مسمي را غلط معنا كرده و معني هر كدام 
را به ديگري داده و روايت به اين صورت از امام صادر نشده است گذشته از اين، نظر به اينكه روايت متعرض تفسير آيه 

 .زندنيست پذيرفتن آن در جاي خود ضرري به ما نمي



 (روايت شده كه امام )ع "قَضي أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ "و در تفسير عياشي از حصين از ابي عبد اللَّه )ع( در ذيل جمله:

گهي داده، و اجل دوم، اجلي است پس از بياني فرمود: اجل اول، اجلي است كه خداوند مالئكه و فرستادگان و انبيا را بر آن آ
 «3»كه آن را از دسترسي علم خاليق پنهان داشته است. 

وايت كه در ر "نبذه "مؤلف: مضمون اين روايت بر حسب ظاهر منافي با روايات گذشته است، و ليكن ممكن است از كلمه:
نند به توااي داده كه ميسل اصل و قاعده كلياست استفاده شود، مراد امام اين بوده كه خداي تعالي به مالئكه و انبيا و ر

وسيله آن اجلهاي غير مسمي را استنباط كنند، به خالف اجل مسمي كه احدي را بر علم به آن مسلط نكرده است، و به 
عبارت ديگر نوري كه به وسيله آن هر وقت بخواهند پي به اجل مسماي اشخاص ببرند، نداده، اگر چه هر وقت خود او 

كند، و اين همانند غيب است كه علم آن مختص به خود ، ملك الموت و يا انبياي بزرگوارش را از آن با خبر ميبخواهد
 .دهدپروردگار است و در عين حال هر رسولي را كه شايسته بداند و به هر مقدار كه بخواهد به غيب خود آگاهي مي

 -دكنم مقصود از او محمد بن نعمان باشكه گمان مي -از ابي جعفر و در تفسير برهان از ابن بابويه بسند خود از مثناي حناط
 سؤال كردم، فرمود: آري او "وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ "كند كه گفت از حضرت صادق )ع( از معني آيهنقل مي

__________________________________________________ 
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ها و ظرفهايي ها، اندازهدر همه مكانها هست، عرض كردم: آيا به ذات خود در همه جا هست؟ فرمود: واي بر تو! مكان
ر ظرف اوند دگيرد الزمه اين گفتارت اين است كه بگويي خدهستند، اگر بگويي خداي تعالي به ذاتش در مكان قرار مي

گنجد، و ليكن خداي تعالي غير مخلوقات است و محيط به هر چيزي است كه آفريده، و مكان و هر ظرف ديگري مي
اش احاطه علمي و قدرتي و سلطنتي است، و علمش به موجودات زمين كمتر از علمش به موجوداتي كه در آسمانند احاطه

 «1» .ش علم و قدرت و سلطنت و ملك و اراده او يكسانندنيست، چيزي از او دور نيست، همه اشياء در پي

__________________________________________________ 

 213ص  1تفسير برهان ج (1)
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 51[ ..... ص : 55تا  4(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

( فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ 2وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِالَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ )
كَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَ أَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَ ( أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ م2َيَسْتَهْزِؤُنَ )

كِتاباً فِي قِرْطاسٍ ( وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ 2جَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ )
وَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ ال  (7)فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إاِلَّ سِحْرٌ مُبِينٌ 

 (2يُنْظَرُونَ )



( وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما 5ناهُ رَجُالً وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ )وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْ
 (11( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ )13كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ )

 51ترجمه آيات ..... ص : 

 .(2گردانند )آيد مگر اينكه از آن روي برمياي از آيات پروردگارشان به سوي ايشان نميو هيچ آيه

 .(2اين مردم( هنگامي كه حق به سوي آنان آمد آن را تكذيب كردند، و به زودي از نتايج استهزائشان خبردار خواهند شد ))

هايي كه ما در زمين مكنتشان داديم، مكنتي كه به شما ها را هالك كرديم؟ امتچقدر از امت آيا نديدند كه قبل از آنان
 ايم، باران را بر آنان فراوان و پر بركت نموده و نهرها را از زير )پاي( شاننداده

 33، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ند هالكشان كرديم و بعد از آنان امت ديگري جاري ساختيم )تحت تسلطشان قرار داديم(، پس وقتي گناه را از حد گذراند
 .(2خلق كرديم )

كردند باز هم كساني كه كرديم بر تو مكتوبي در كاغذي به طوري كه قوم تو با دست خود آن را لمس ميو اگر نازل مي
 .(3گفتند اين نيست مگر سحري آشكار )كافر شدند مي

شدند شد و ديگر مهلت داده نميكرديم كار يكسره مياي نازل ميتهاي بر محمد نازل نشد؟ اگر فرشو گفتند چرا فرشته
(2). 

رديم كفرستاديم، و هر آينه بر آنها مشتبه ميداديم ناگزير او را هم به صورت مردي مياي قرار ميو ما اگر رسول را فرشته
 .(5كنند )چيزي را كه بر خود و مردم مشتبه مي

تو نيز استهزاء شدند، و در نتيجه عذابي كه انبيايشان آنان را از آن بيم ميدادند، برايشان  و به تحقيق كه پيغمبراني قبل از
 .(13نازل گرديد و كيفر استهزاءشان را چشيدند )

 .(11هايي كه پيغمبر خود را تكذيب كردند چگونه بوده است )بگو برويد و در زمين سير كنيد آن گاه ببينيد سرانجام امت

 01..... ص : بيان آيات 

 اشاره

اين آيات اشاره است به تكذيب مشركين و كفار و پافشاريشان در انكار حق و استهزاء شان به آيات خداوند سبحان، و نيز 
 .هايي كه در انكار حق صريح به هم بافتنداي از ياوهموعظه و انذار و جوابي است بر پاره

اين آيه اشاره است به طبيعت استكبار كه در دلهاي كفار  "بِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَوَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَ "
 اي از آياتاند كه ديگر به هيچ آيهاند، و چنان شدهرسوخ كرده، پس در نتيجه از آيات دال بر حق و حقيقت اعراض نموده

 "رموده:كنند، چنان كه فردند آيات دال بر آن را آسانتر تكذيب ميكنند، آري، وقتي اصل را كه حق است انكار كالتفات نمي
 ."فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ

اين تخويف و انذار براي اين است كه استهزاء به آيات پروردگار استهزاء به حق  "فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ "
كند، و از مرحله نبا )خبر( تجاوز نموده و به مرحله خارج و عيان زي است كه خواه ناخواه روزي ظهور مياست، و حق چي

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ  ":و نيز فرموده« 1» "وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ "رسد، هم چنان كه فرموده:مي



هُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ بِأَفْواهِهِمْ
 "الْمُشْرِكُونَ

__________________________________________________ 

 32كند حق را. سوره شوري آيه سازد باطل راي و محقق ميميو خداوند نابود (1)

 31، ص: 3ترجمه الميزان، ج

«1». 

كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا  "فرمايد:و نيز راجع به مثالي كه در باره حق و باطل زده، مي
شود مؤمن و كافر و آن كسي كه خاضع در و معلوم است كه وقتي حق ظاهر مي« 3» "سَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِما يَنْفَعُ النَّا

وَ  "برابر حق است با آن كسي كه مسخره كننده آن است برخوردشان با آن يكسان و مساوي نيست، هم چنان كه فرموده:
 فَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّي حِينٍ وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ

 "... أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ "«2» "يُبْصِرُونَ أَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ

و نيز گفته: « 2»آيد مي "قرون "گويند كه در يك زمان زندگي كنند و جمع آنمردمي را مي "قرن "راغب گفته است:
 ")بفتح دال( و "در "در اصل "راراًيُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْ "و آيه "وَ أَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً "در آيه "مدرار "كلمه
آورند براي باران، نظير استعاراتي كه در اسماء شتران و اوصاف بكسر( بوده كه به معناي شير است و آن را استعاره مي) "دره

بازار  براياي كه ، و از همين باب است استعاره"للَّه دره، و در درك بسيار باد خير تو "شودبرند، و گفته ميآنها به كار مي
 .«2» "بازار رواج و رونقي گرفته -للسوق دره "گويند:آورند و ميمي

 ، در اين آيه التفات از غيبت به حضور به"مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ "

__________________________________________________ 

ود خاموش كنند و حال آنكه خداي تعالي نور خود را تمام خواهد كرد اگر چه كفار هاي خخواهند نور خدا را با دهنمي(1)
نخواهند، او كسي است كه رسول خود را به هدايت مردم و دين حق گسيل داشته تا آن را بر همه اديان برتري دهد اگر چه 

 5مشركين را خوش نيايد. سوره صف آيه 

م ميزند اما كف سيالب به خشك شدن از بين ميرود و اما آنچه كه مردم را آري آن چنان خداوند حق و باطل را به ه(2)
 13ماند. سوره رعد آيه دهد در زمين مينفع مي

و به تحقيق حكم قطعي ما در باره بندگان مرسل ما صادر شده كه ياري شوند و به درستي كه لشكر ما هر آينه پيروزند، (3)
ن، و نشانشان بده كه به زودي خواهند ديد، آيا به عذاب ما اين چنين شتابزدگي پس تا رسيدن وعده ما از آنان اعراض ك

 133كنند؟ پس وقتي كه عذاب ما بر آنان نازل شد بد روزگاري خواهند داشت انذار شدگان. سوره صافات آيه مي

 [.....] 213مفردات راغب ص (4)

 122مفردات راغب ص (5)

 33، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 ما لَمْ "اي است كه از جهت مرجع ضمير ممكن است پيدا شود، زيرا اگر در جملهو وجهش علي الظاهر رفع شبهه كار رفته
ر هم شد كه اين ضميآن وقت از سياق آيه پنداشته مي "ما لم نمكن لهم "فرمود:التفات به حضور نبود و مي "نُمَكِّنْ لَكُمْ

 .گشت و گرنه اصل سياق از همان ابتداي سوره، سياق غيبت بودآنجا برمي به "مكنا لهم "گردد به مرجعي كه ضمير:برمي

 .نيز صحبتي از التفات بميان آمد "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ "قبال در ضمن تفسير جمله



د هاي عمومي دارنيا و محنت، اين آيه داللت دارد بر اينكه: گناهان دخالت قاطعي در پيش آمدن بال"فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ "
ها و نزول بركات تاثير زيادي دارند آيات بسياري ها در رسيدن به نعمتو در اين معنا و همچنين در اينكه حسنات و اطاعت

 "... وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ "موجود است.

استكبار كفار به جايي رسيده است كه اگر اين قرآن را در صورت كتابي كه در برگهاي كاغذي اين آيه اشاره است به اينكه 
نوشته شده باشد بفرستيم، كه آنان با چشم ببينند و با دست لمس كنند باز خواهند گفت كه: اين سحري است آشكار، پس 

 .اعتنا نمود« 1» "ي تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّ "گويند:نبايد به گفته پوچ آنان كه مي

بدون الف و الم و نكره آورد تا بفهماند كه نزول آن نوع خاصي است از  "كِتاباً فِي قِرْطاسٍ "در آيه مورد بحث كتاب را در
آنان  اي اين بود كه به درخواستنزول كه ناگزير بايد بتدريج صورت گيرد، و اگر آن را مقيد كرد به اينكه در كاغذ باشد بر

كرد دورتر باشد، و آن توهم اين بوده است كه: آيات نازل بر تر و از شبهه و توهمي كه در دلهايشان خلجان مينزديك
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ  "فرمايد:رسول خدا از انشائات خود اوست، نه اين كه روح األمين آن را نازل كرده باشد، چنان كه خدا مي

 «3. »"لْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍا

اي بر او منظورشان از اينكه گفتند: چرا فرشته "وَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ ال يُنْظَرُونَ "
 ين بوده كه به خيال خودنازل نشد؟، ا

__________________________________________________ 

 52ايمان نخواهيم آورد به آسمان رفتنت مگر اينكه كتابي بر ما نازل كني كه خود ما آن را بخوانيم. سوره اسراء آيه (1)

 152گان باشي. سوره شعراء آيه روح االمين آن را بزبان عربي روشن بر قلب تو نازل كرد تا از انذار كنند(2)

 32، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .آن حضرت را تحريك به كاري كنند كه از انجامش عاجز شود

اي است كريم كه از رساند فرشتهدهد به اينكه آن كسي كه اين آيات را به وي ميص(، آياتي را هم كه خبر مي)پيغمبر 
 :شود، نظير آيهناحيه خدا به سويش نازل مي

و آيات ديگري نظير آن را براي آنها تالوت « 1» "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ "
رخواست شود اين داي بر من نازل ميگفت اين آيات به وسيله فرشتهكرده بود پس با اينكه پيغمبر اكرم )ص( به آنها مي

 :شودود آمدن ملك ناچار براي يكي از دو جهتي بوده است كه از آيات كريمه ديگر استفاده ميفر

 03دو وجه در مراد كفار از در خواست نزول مالئكه[ ..... ص : ]

فَإِنْ  "داده درخواست كنند، و آن عذابي است كه در مثل آيهشان مياول اينكه: عذابي را كه رسول خدا )ص( از آن بيم
 «"أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ

دهد و چون ديدن از آن خبر مي«. 2» "إِنْ يُوحي إِلَيَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ -فرمايدتا اينكه مي -قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ "و آيه .
فرشتگان( مبدل به شهود )عالم ماده( شود و اگر به فرض محال چنين چيزي مالئكه مستلزم اين است كه غيب )عالم 

 ماند لذا دنبال پيشنهاد مزبور فرمود: اگر ايمان نياورندصورت گيرد و باز هم ايمان نياورند راه اميد ديگري برايشان باقي نمي
در اين صورت خداوند ديگر به فضل خود رفتار  (و البته نخواهند آورد به خاطر آن استكباري كه در دلهايشان ريشه دوانيده)

 وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ "كند، و آن حكم ناچار هالكت ايشان است، هم چنان كه فرموده:ننموده بلكه به عدل خود حكم مي
 .«2» "الْأَمْرُ ثُمَّ ال يُنْظَرُونَ



ل بسته به دام طبيعتند، طاقت مشاهده مالئكه را ندارند، اگر بر عالوه بر اينكه نفوس مردمي كه فرو رفته در عالم ماده، و د
آمدند، زيرا عالم اينان با عالم فرشتگان دو تا است، و قرار گرفتنشان در عالم فرشتگان جز به اين ممكن نيست آنها فرود مي

 كه از حضيض ماده به اوج

__________________________________________________ 

رستي كه قرآن هر آينه كالم فرشته كريمي است كه در انجام ماموريت و رسالت قوتي بسزا و در نزد خداي صاحب به د(1)
عرش منزلتي عظيم دارد، و در آسمانها فرشتگان فرمانبر اويند و او در كار وحي و پيغام بردن به سوي انبيا امين است. سوره 

 31كورت آيه 

 12دهيم. سوره فصلت آيه اي نظير صاعقه عاد و ثمود بيم مياز صاعقهپس اگر نپذيرفتند بگو شما را (2)

به من چيزي جز اينكه مردم را از عذاب بيم دهم وحي نشده است.  -تا آنجا كه فرمود -بگو قرآن خبري بزرگ است(3)
 33سوره ص آيه 

 2سوره انعام آيه (4)

 32، ص: 3ترجمه الميزان، ج

وَ قالَ الَّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ ال أُنْزِلَ  "ن انتقال همان مرگ است، هم چنان كه فرموده:ما وراي ماده منتقل شوند، و اي
ذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ ئِالْمَالئِكَةَ ال بُشْري يَوْمَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ أَوْ نَري رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً، يَوْمَ يَرَوْنَ

در اين آيه همان روز مرگ و بعد از مرگ است، به دليل اينكه بعد از اين آيه  "يوم "و مراد از« 1» "يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً
 :فرمايدمي

وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَالئِكَةُ  "د:فرمايو بعد از آن مي« 3» "أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا "
روز  "يوم "و ظاهر سياق آن اين است كه مراد از« 2» "تَنْزِيلًا، الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَ كانَ يَوْماً عَلَي الْكافِرِينَ عَسِيراً

كَةِ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ الْمَالئِ "در آيه قبلي بود )روز مرگ( و بعيد نيست كه در آيهديگري است )روز قيامت(، غير آن روزي كه 
 .اندمقصودشان نيز همين پيشنهادي باشد كه در آيه مورد بحث كرده «2» "قَبِيلًا

نزول  ز در خواستاي نازل كنيم هالكت شما حتمي است، جوابي است او كوتاه سخن، اينكه خداي تعالي فرمود: اگر فرشته
 .مالئكه و آوردن عذاب

و بنا بر اين براي تمام شدن معني آيه جا دارد آيات ديگري كه مشتمل بر وعده خدا است به اينكه: عذاب از اين امت به 
 :فرمايدافتد، ضميمه بر اين آيه شود، نظير آيات سوره يونس كه ميتاخير مي

لْ قُرَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ، وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ،  وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ "
بِّي بِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَوَ يَسْتَنْ "-فرمايدتا آنجا كه مي -"ال أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ ال نَفْعاً إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ

 .«2» "إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

__________________________________________________ 

را  دشوند يا چرا ما پروردگار خومنكرين معاد و آنان كه بر لقاي ما اميدوار نيستند گفتند: چرا مالئكه بر ما نازل نمي(1)
بينيم؟ اينها با اين كالم خود پا از گليم خود فراتر نهاده و پيش خود، خود را مستحق چنين چيزهايي دانستند و طغيان نمي

بينند در آن روز براي مجرمين بشارتي نيست بلكه مالئكه به آنان خواهند كردند، طغياني بزرگ. روزي كه مالئكه را مي
 .و ممنوع است گفت: شنيدن بشارت براي شما حرام

 33سوره فرقان آيه 



 32اصحاب جنت در اين روز داراي قرارگاه بهتر و آسايشگاه نيكوتري هستند. سوره فرقان آيه (2)

شوند، شود در حالي كه ابري بر فراز آن است، و مالئكه در حال مخصوصي نازل ميو روزي كه آسمان شكافته مي(3)
 35روز دشواري است بر كفار. سوره فرقان آيه امروز ملك تنها براي خدا ثابت است و 

 53يا آنكه خدا و فرشتگان را بر صدق ادعايت شاهد بياوري. سوره اسراء آيه (4)

و براي هر امتي رسولي است، پس وقتي رسولشان آمد )و رسالت خداي را به آنان ابالغ نمود و حجت بر آنان تمام شد( (5)
 .شودو در اين حكم به آنان جور و ستم نميشود. به عدالت در بين آنان حكم مي

گويي، بگو بدانيم اين چه وقت است؟ بگو من قادر به نفع و ضرر خود اي كه ميدهي راست ميگويند اگر در اين وعدهمي
 جا كهتا آن -نيستم مگر همان مقداري كه خداوند بخواهد. براي هر امتي )در عذاب بر تكذيب پيغمبر خود(، اجلي است معين

خواهند كه آنان را خبر دهي آيا اين وعده تو حق است يا نه؟ بگو آري به حق پروردگارم قسم كه حق از تو مي -فرمايدمي
 22توانيد خدا را عاجز كنيد. سوره يونس آيه است، و شما نمي
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ان  -ث مستوفا و جامعي در پيرامون آن خواهيم نمودو در اين معنا آيات بسيار ديگري است كه به زودي در سوره اسراء بح
 وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ "و نيز از جمله آياتي كه متضمن وعده به تاخير عذاب در اين امت است، آيه -شاء اللَّه تعالي

شود اين است كه ، پس چيزي كه از آيه مورد بحث استفاده ميباشدمي« 1» "فِيهِمْ وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
نموديم كرديم، و مالئكه را بر آنان نازل ميكنيم زيرا اگر اجابت ميكفار درخواست نزول فرشته كردند، و ما اجابتشان نمي

خواهند بمانند، و هر چه ميخواستيم تا مدتي داديم، و حال آنكه ميكرديم و ديگر مهلتشان نميبايد هالكشان ميناچار مي
كردند خواهند ديد، و در آيات ما جدل و لجاج كنند، تا آنكه روز موعود خود را ديدار نمايند و به زودي آنچه را كه آرزو مي

 .خداوند بين آنان حكم خواهد نمود

 .شوداين بود خالصه معنايي كه با در نظر گرفتن بيان ما، از آيه استفاده مي

هست آن را بطور ديگري معنا كنيم، و آن اين است كه بگوييم منظور كفار از نزول مالئكه تنها ديدن و نيز ممكن 
اي بوده، نه نزول عذاب، و مراد از جواب هم اين است كه اگر مالئكه بر آنان نازل شوند و ايشان اين معجزه را ببينند معجزه

 كند و ديگر مهلتآورند، آن وقت خداوند با آنان به عدل خود رفتار ميباز هم به خاطر عناد و استكباري كه دارند ايمان نمي
 .شوندداده نمي

دوم اينكه: غرضشان از نزول مالئكه اين بوده كه به جاي يك فرد بشر، مالئكه كار رسالت و دعوت به سوي خدا را انجام 
. مؤيد اين وجه اين است كه خود قرآن همين اي با اين پيغمبر همكار شده و شاهد صدق او باشددهد، و يا ال اقل فرشته

وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ  "فرمايد:پيشنهاد را از كفار حكايت كرده، مي
 اين آيه همان چيزي استكنيد مضمون همانطور كه مالحظه مي« 3» "فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً
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 كنند گرفتار عذابخداوند آنان را مادامي كه تو در بينشان هستي عذاب نخواهد كرد، و همچنين مادامي كه استغفار مي(1)
 22نخواهد فرمود. سوره انفال آيه 

اي بر او نازل نشد كه او را در امر رود؟ چرا فرشتهخورد، و در بازارها راه ميو گفتند: اين چه پيغمبري است كه طعام مي(2)
 [.....] 3انذار مدد كار باشد؟. سوره فرقان آيه 
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 زدهيم، زيرا زبان حال كفار در اين آيه اين است كه مناسب شان يك نفر رسول اكه ما در آيه مورد بحث احتمال آن را مي
شان از قبيل خوردن و براي تحصيل روزي به بازار رفتن شركت كند، بلكه شان جانب خدا نيست كه با مردم در امور عادي

كند كه زندگيش آسماني و ملكوتي باشد و محتاج به كار و كوشش نبوده، در امرار معاش دچار چنين كسي اقتضا مي
و اي هم همراه اال اقل اگر اين بار به دوش بشري گذاشته شد فرشتهناماليماتي كه در راه تالش روزي هست، نشود و يا 

باشد و با او به كار انذار بپردازد تا مردم در حقانيت دعوت و واقعيت رسالت او شك نكنند، اگر مقصود كفار از پيشنهاد مزبور 
 :همين وجه دوم باشد جوابش آيه بعدي است كه

پوشاندن چيزي است كه ستر آن واجب  -بفتح الم -"لبس ""ناهُ رَجُلًا وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَوَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْ "
به معناي پوشاندن  -بضم الم -"لبس "است، يا براي اينكه كشف آن قبيح است و يا براي اينكه به ستر احتياج دارد، و اما

 .ول باشد و ريشه هر دو يكي استحق است، و اين معنا گويا استعاره از معناي ا

 -گويده ميتا آنجا ك -يعني ديگري را پوشانيد "البسه "، يعني با لباس، خود را پوشانيد و"لبس الثوب "«1»گويد: راغب مي
 "ود:ششود، مثال گفته ميهم همان پوشاندن است، اال اينكه تنها در امور معنوي استعمال مي -بضم الم -"لبس "اصل

كنيم بر هر آينه مشتبه مي -لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ ". خداي تعالي هم فرموده:"امر را بر او مشتبه كردم -ه امرهلبست علي
و در جاي ديگر  «2» "وَ ال تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ "، و نيز فرموده:"كردندآنان چيزهايي را كه آنان بر مردم مشتبه مي

في  "شود:و گفته مي «4» "الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ "و نيز فرموده:« 2» "لْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِلِمَ تَ "فرموده:
 ."در اين امر اشتباه و غلط اندازي است -األمر لبسة

حذف معمول، استفاده عموم شود يعني حذف شده و چه بسا از همين  "يلبسون "و بايد دانست كه در آيه مورد بحث، معمول
زي را كه كرديم بر كفار آن چيو هر آينه مشتبه مي -و للبسنا عليهم ما يلبس الكفار علي انفسهم "تقدير آن چنين بوده:
 "كردندخودشان مشتبه مي
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 02شود؟[ ..... ص : چگونه انسان در عين علم به چيزي در آن چيز گمراه مي]

 .(شان بر بعض ديگرخودشان بر خودشان مشتبه كرده باشند يا بعضي)

 كنند، از جهل مريدها سوء استفاده نموده، حقمشتبه كردن بر ديگري نظير تبليغات سويي است كه علماي سوء كرده و مي
ود داشته و حق اياي ضعيف خنمايند، و نيز نظير تبليغاتي است كه گردنكشان عالم نسبت به رعرا با باطل خلط و مشتبه مي

 يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ "زد و گفت: -بنا به حكايت قرآن كريم -كردند، مانند حرفي كه فرعونرا با باطل خلط مي
ال يَكادُ يُبِينُ، فَلَوْ ال أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ  هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَال تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ

ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَري وَ ما  "و آن سخن ديگرش كه گفت:« 1» "ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَالئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ
 .«2» "أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ



و مشتبه كردن بر خودشان به اين است كه: خود را به اين خيال بياندازند كه حق باطل است و باطل حق، آن گاه همين 
 .خيال را در دل خود جاي دهند و بدنبال باطل به راه بيفتند

م است، ولي دهد و هر نفسي به تقوا و فجور خود ملهزيرا گر چه انسان به فطرت خداداديش حق را از باطل تشخيص مي
اي در شود، وقتي چنين ملكهكشي ميتقويت جانب هوا و تاييد شهوت و غضب هم باعث پديد آمدن ملكه استكبار و حق

 گذارد توجه و التفاتي بهشود، ديگر اين ملكه نمينفس پيدا شد قهرا آدمي مجذوب گشته و به عمل باطل خود مغرور مي
التي است كه عمل آدمي در نظرش جلوه نموده و دانسته حق و باطل در نظرش حق نموده دعوتش را بپذيرد. در چنين ح

أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ وَ خَتَمَ  "فرمايد:شود، هم چنان كه خداي تعالي در اين باره ميمشتبه مي
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي  "فرمايد:و نيز مي« 2» "صَرِهِ غِشاوَةًعَلي سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلي بَ

 "الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً
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ملك مصر از آن من نيست و آيا اين نهرها )رود نيل( از زير پاي من جريان ندارد، )پس چطور شوكت من و  اي قوم آيا(1)
ن تواند بدون لكنت حرف بزند خوبست يا من؟. )اگر ايبينيد؟( آيا اين مرد فقير بي مقدار كه حتي نميضعف موسي راي نمي

ا اند؟ فرعون بشده، يا چرا فرشتگان بهمراهي و كمك او نيامدهگويد( چرا دستبندهاي طال بر وي انداخته نمرد راست مي
 22نوايان هم اطاعتش كردند. سوره زخرف آيه هاي قوم خود را خام كرده، و آن بيهمين ترهات و اراجيف عقل

آيه  كنم. سوره مؤمندهم و شما راي جز به راه رشاد داللت نميمن به شما جز آنچه در نظرم صواب است نشان نمي(2)
35 

اي محمد! آيا ديدي آن كسي راي كه هواي خود راي معبود خود كرد، و با اينكه عالم بود خدايش گمراه نموده و مهري (3)
 33اي به روي ديدگانش افكند؟. سوره جاثيه آيه بر گوش و دلش نهاد و پرده
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«1». 

 .شودين علم به چيزي، در آن چيز گمراه مياين است مصحح تصوير اينكه چطور انسان در ع

پس اشكال نشود كه مشتبه كردن انسان حق و باطل را بر خود، اقدام به ضرر قطعي است و اين غير معقول است. عالوه بر 
ه كاين، اگر در احوال خود كمي تعمق كرده و انصاف را هم كنار نگذاريم، يقينا به عادات زشتي در خود برخورد خواهيم كرد 

داريم، چرا؟ براي اينكه عادت مزبور در ما رسوخ كرده است، و اين همان در عين اعتراف به زشتي آن، دست از آن بر نمي
گمراهي در عين علم و مشتبه كردن حق و باطل بر خود، و سرگرم شدن به لذات موهوم و بازماندن از پايداري بر حق و 

 .رهايي كه مرضي او است مدد فرمايدعمل به آن است. خداوند ما را در انجام كا

جوابي است از درخواست نزول مالئكه، و انجام يافتن انذار به  "وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا ... "به هر صورت، اينكه فرمود:
 .دست آنان و ايمان آوردن مردم از ديدن ايشان

 08نسان مختار است رسول بايد يكي از خود مردم باشد نه از مالئكه[ ..... ص : چون دنيا دار اختيار است و دعوت الهي متوجه ا]

خود  آيد،و خالصه جواب اين است كه دنيا، دار اختيار است، و در اين دنيا سعادت حقيقي آدمي جز از راه اختيار بدست نمي
راه را كه اختيار كند خدا هم همان را امضا انسان بايد موجبات سعادت و يا زيان خود را فراهم آورد، و هر يك از اين دو 

 :كند. چنان كه فرمودمي



 .«3» "إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً "

را  -راه و يا بيراهه -زيرا هدايتي كه در اين آيه هست بمعناي نشان دادن راه است، تا هر كسي به اختيار خود مسير خود،
، بدون اينكه اضطرار و اجباري در پيمودن يكي از آن دو داشته باشد، خودش بكارد و خود كشت خويش را درو اختيار كند

 :كند، و هم چنان كه خداوند فرموده

حاصلي جز نتيجه تالش پس آدمي را « 2» "وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُري ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي "
گذراند، و و عملش نيست، اگر عمل خير باشد، خداوند همان را به او نشان خواهد داد و اگر شر باشد همان را در حقش مي

 :نيز فرموده
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انا آنانند كه عملشان در دار دنيا باطل شد و آنان بگو اي محمد آيا شما راي خبر دهيم بزيانكارترين مردم در عمل؟ هم(1)
 132دهند. سوره كهف آيه كنند كه كار خوبي انجام ميهنوز هم خيال مي

 2كند. سوره دهر آيه گزارد و يا كفران ميما او راي به راه خود هدايت كرديم او يا شكر آن را مي(2)

ان جز جزاي عملش چيزي نيست، و به زودي عملش در برابر نيز در صحف ابراهيم و موسي است كه( براي انس)و (3)
 21ترين جزا پاداش داده خواهد شد. سوره نجم آيه شود و آن گاه به وافيچشمش مجسم مي

 35، ص: 3ترجمه الميزان، ج

كوتاه « 1» "الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ  "
 .گيرد كه با اختيار بندگان و بدون اجبار آنان انجام پذيردسخن آنكه امر دعوت الهي جز به اين صورت نمي

د تا با آنان به زبان خودشان اي جز اين نيست كه رسول و حامل رسالت پروردگار يكي از همين مردم باشبنا بر اين، چاره
حرف بزند تا سعادت را با اطاعت و يا شقاوت را با مخالفت اختيار نمايند، نه اينكه با فرستادن آيتي آسماني آنان را وادار و 

مجبور به قبول دعوت خود نمايد اگر چه خداوند قادر به انزال چنين آيتي هم هست، براي اينكه غرض از رسالت جز به 
لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً  ":شود، هم چنان كه فرمودفتيم حاصل نميآنچه گ

ر عنوان رسالت باي به پذيرفت و فرشتهبنا بر اين اگر خداي تعالي تقاضاي كفار را مي« 3» "فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ
كرد كه همان فرشته را هم به صورت بشري مثل خودشان نازل فرمايد، تا فرمود باز هم حكمت اقتضا ميآنان نازل مي

كساني از اين معامله سود برده و زيانكاراني خاسر شوند، و حق و باطل را بر خود و اتباع خود مشتبه كنند، هم چنان كه با 
نمود، كرد و كار را بر آنان مشتبه ميكردند، و خدا هم اين اختيارشان را امضا مييرسول همجنس و همنوع خود م

 ."فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ "كردند. هم چنان كه فرموده:همانطوري كه خود مي

ست مزبور يشنهاد و درخواپس، فرستادن مالئكه به عنوان رسالت، اثر بيشتري از فرستادن رسول بشري ندارد بنا بر اين، پ
بيش از درخواست امر لغوي نيست، و آن نتايجي كه آنان در نظر داشتند بر آن مترتب  "لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ":كه گفتند

 ."ونَوَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُ "شود، اين بود معناي جملهنمي

از اين توجيه روشن شد كه اوال: اينكه گفتيم، فرشته هم اگر نازل شود ناچار بايد به صورت بشر درآيد، از اين جهت بود كه 
كند كه اختيار انسان در فعل و ترك محفوظ باشد، و اگر فرشته به همان صورت در دعوت ديني، الهي، حكمت اقتضا مي

 ملكوتي و آسماني خود نازل
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دهيم و هر كس تنها در پي سود دنيوي باشد، تنها از هر كه در دنيا در پي كشت آخرت باشد، ما مزد دنيويش را هم مي(1)



 33دهيم و ديگر از آخرت نصيبي نخواهد داشت. سوره شوري آيه دنيا به او مي

توانيم از آسمان آيه و آورند. ما اگر بخواهيم ميالك كني كه چرا مردم ايمان نميخواهي خودت را از غصه هگويا مي(2)
 2اي بر آنان نازل كنيم كه در نتيجه از روي الجاء و اضطرار، سرهايشان در برابر آن فرود آيد. سوره شعراء آيه معجزه
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 .رودردد، پاي اجبار و الجاء در كار آمده و دعوت اختياري از بين ميشود و در نتيجه عالم غيب مبدل به عالم شهود گ

اي هم نازل شود ناچار به صورت مردي درخواهد شود اين معنا است كه اگر فرشتهتنها چيزي كه از آيه استفاده مي :ثانيا
دانند( يا بعضي آن را محال مي آمد، و اما اينكه اين تغيير شكل به طور قلب ماهيت ملكوتي به ماهيت ملكي است )چنان كه

به تمثل به مثال انساني است، مثل تمثل روح األمين براي مريم به صورت بشر، و تمثل مالئكه كرام براي ابراهيم و لوط به 
صورت مهماناني از جنس بشر. آيه شريفه از اين جهت ساكت است، اگر چه ساير آيات راجع به مالئكه بيشترشان وجه دوم 

 "منكم ")به احتمال اينكه« 1» "وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَالئِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ "كند اال اينكه بايد گفت آيهمي را تاييد
باشد( هم خالي از داللت بر وجه اول نيست. از آنجايي كه اين رشته سر دراز و دامنه وسيعي دارد از آن  "جعلناكم "متعلق به

 .دهيمرده و خواننده را به جاي ديگر حواله ميصرف نظر ك

باشد. و از آن به خوبي مي« 3» "فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ "از قبيل آيه "وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ "و ثالثا: اينكه فرمود:
ودشان گمراهي را براي خود اختيار كردند، نه اينكه خداوند شود كه اگر خدا آنان را گمراه كرد بعد از آن بود كه خاستفاده مي

 .ابتداء گمراهشان كرده باشد، زيرا چنين چيزي اليق ساحت قدس خدا نيست

 .شود و هم شامل التباس بر يكديگرچون متعلقش حذف شده، هم شامل التباس بر خودشان مي "يلبسون "و رابعا: كلمه

بر اين توجيه، احتجاج خداي تعالي است عليه كفار. به اين بيان كه اگر ملكي را به  و خامسا: اينكه محصل اين آيه، بنا
ي ناچار كند، براي اينكه در چنين فرضعنوان رسالت به سوي ايشان بفرستد نفعي به حال آنان نداشته و ازاله حيرتشان نمي
ه خواهد بود، چون كفار ميخواستند از آن ملك به صورت مردي از بشر درخواهد آمد و آش همان آش و كاسه همان كاس

حكومت يك مرد عادي از جنس خود خالص شوند، و عالوه با اين پيشنهاد، شك و ترديد خود را مبدل به يقين كنند، و اين 
 .كندپيشنهاد غرض آنان را تامين نمي

 "شود.بود كه بشر شامل مرد و زن هر دو ميبراي اين  "لجعلناه بشرا "و نفرمود: "لَجَعَلْناهُ رَجُلًا ":و سادسا: اينكه فرمود
 اشاره كند -اندها گفتهبه طوري كه بعضي -گفت تا "رجل
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 23داديم. سوره زخرف آيه خواستيم فرشتگاني را از شما خليفه خود در زمين قرار ميو اگر مي(1)

 [.....] 2دند خدا هم دلهايشان را از حق گريزان كرد. سوره صف آيه پس چون از حق اعراض كر(2)
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شود، هم چنان كه خالي از اشعار به اين معني هم نيست كه اين تغيير شكل به طور انقالب به اينكه غير مرد پيغمبر نمي
 .ني است. اين بود خالصه كالم ما در اين آيهماهيت ملكي به ماهيت بشري نيست، بلكه به طور تمثل بصورت انسا

اند كه چون پيشنهاد كنندگان مردماني فرو رفته در ماديات بودند و ممكن نبود بتوانند غالب مفسرين آن را چنين توجيه كرده
رت بشري صو خواست درخواستشان را قبول كند، ناگزير او را بهفرشته را به صورت اصلي خود ببينند، از اين رو اگر خدا مي

آمد، و از اين پيشنهاد چيزي عايدشان اي كه در امر رسول بشري داشتند در بين ميآورد، و باز همان شبههتمام عيار درمي
 .شدنمي



ليكن اين توجيه صحيح نيست زيرا بفرضي هم كه قبول كنيم كه انسان عادي توانايي ديدن فرشتگان را در صورت 
اال اينكه بنا بر اين توجيه، « 1» "يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَالئِكَةَ ال بُشْري يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ "به امثال آيه اصليشان ندارد و استناد كنيم

تواند به انبياي خود قدرت ديدار جبرئيل را در صورت جواب، جواب صحيحي نخواهد بود، زيرا همانطوري كه خداوند مي
ات فريقين )شيعه و سني( وارد است كه پيغمبر )ص( جبرئيل را دو بار در صورت همانطور كه در رواي -اصليش عنايت كند،

تواند ساير مردم را هم چنين قدرتي بدهد، تا آنان هم مالئكه را ببينند، و به آنان ايمان بياورند، محذور مي -اصليش ديد
يه داللت بر رفع آن دارد، و گرنه ديدن آيد، مگر همان مساله الجاء و سلب اختياري كه گفتيم آخالف حكمت هم الزم نمي

ه اي را كه بمالئكه محال نيست، چنان كه بقاي شبهه را هم نبايد محذور دانست، زيرا براي خدا مقدور هست كه مالئكه
 صورت بشر نازل كرده معرفي كند، و مردم به فرشته بودن آنان اطمينان و يقين پيدا كرده و ايمان بياورند، هم چنان كه خود

پروردگار در داستان ابراهيم و لوط )ع( خبر داده كه اندكي پس از ديدن مالئكه، ايشان را شناختند و در امر آنان ترديد 
 .نكردند

و نيز در داستان مريم خبر داده كه وي روح القدس را ديد و شناخت و در او ترديد نكرد، بنا بر اين چرا جايز نباشد كه ساير 
الئكه را در قالب بشر ببينند و يقين هم بكنند؟ آيا جز محذوري كه ما گفتيم كه الزمه ديدن مالئكه، مردم هم مثل انبياء، م

ابراهيم شدن همه مردم و محو غرائز و فطريات آنان و تبديل نفوس بشر به نفوس طاهره قادسه است محذور ديگري در 
 شود و اين دووضوع امتحان ميكار است؟ نه. تنها همين محذور الجاء است كه باعث از بين رفتن م
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 33بينند در آن روز )مرگ( بشارتي براي مجرمين نيست. سوره فرقان آيه روزي كه مالئكه را مي(1)
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 .نمايدآيه آن را دفع مي

 "... قَبْلِكَوَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ  "

 :اندها گفتهبه معناي حلول و رسيدن است، در مفردات راغب است كه بعضي "حيق "

 بوده "زل "كه اصلش "زال "بدين صورت درآمده است، مانند كلمه "ياء "به "قاف "بوده، و با قلب "حق "،"حيق "اصل
 "امهذ "و "ذمه "و به همين منوال است "فازالهما الشيطان "اند:ها قرائت كردهبعضي "فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ "است، و لذا در آيه

«1». 

اند و به نزول آن دادهكفار به پيغمبران عبارت بوده از اينكه عذابي را كه آن حضرات مردم را از آن بيم مي "استهزاء "و اما
، در آيه اول خداوند هم رسول گرامي خود شدنمودند، و در نتيجه همان عذاب بر آنان نازل مياند مسخره ميكردهتهديد مي

 .را دلخوش كرده و هم مشركين را انذار نموده، و در آيه دوم مردم را به اينكه از شنيدن موعظه پند گيرند امر فرموده است

__________________________________________________ 

 123مفردات راغب ص (1)
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 33[ ..... ص : 58تا  50(: آيات 6األنعام )سوره ]

 اشاره



ا يامَةِ ال رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوقُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلي يَوْمِ الْقِ
قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ  (13)لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  ( و13َأَنْفُسَهُمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ )

قُلْ إِنِّي  (12مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) نَّالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ ال يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ ال تَكُونَ
 (16)( مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ 12أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )

( وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ 13ءٍ قَدِيرٌ )كَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلي كُلِّ شَيْوَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فاَل كاشِفَ لَهُ إاِلَّ هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْ
 (12هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )

 33ترجمه آيات ..... ص : 

بگو از آن خدا است، خداوند، رحمت بر  (بگو آنچه كه در زمين و آسمانها است از كيست؟ )آن گاه خودت از طرف آنان
 آوريا بر خود واجب شمرده، و بدون شك همه شما را در روز قيامت يعني روزي كه در قيام آن شكي نيست جمعبندگان ر

 .(13آورند )خواهد كرد، ولي كساني كه خود را )به فريب دنيا( در زيان افكندند ايمان )به آن روز( نمي

 .(12و شنوا و دانا است )آري، جميع موجوداتي كه در ظرف زمان جاي دارند همه ملك خدايند، و ا

 دهد و كسي بگو آيا من هم مثل شما غير از آفريدگار آسمانها و زمين و آن كسي كه همه را روزي مي

 22، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ام كه اولين كسي باشم كه اسالم را پذيرفته و تسليم او دهد، ولي و معبود ديگري بگيرم؟ بگو من مامور شدهبه او روزي نمي
 .(12ده است، آري به من سفارش شده كه مبادا از مشركين باشي )ش

 .(12ترسم كه اگر در اين ماموريت عصيان بورزم به عذاب روزي بزرگ مبتال شوم )بگو من از اين مي

 .(12كسي كه عذاب در آن روز از او گردانده شود خداوند به او رحمت آورده است و اين خود رستگاري آشكاري است )

مد! اگر خداوند تو را به فقر و يا مرض و يا مكروه ديگري مبتال كند كسي جز او نيست كه بال را از تو بگرداند، و اگر اي مح
 .(13خيري بتو برساند كسي نيست كه از آن جلوگيري كند، تنها او است كه بر هر چيزي قادر است )

ت كه با داشتن علم به هر چيز جز به مقتضاي حكمت و همو است كه ما فوق بندگان خود و قاهر بر آنان است، و او اس
 .(12كند )رفتار نمي

 34بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كند، دو آيه اول آن متضمن برهان بر معاد و اين آيات از جمله آياتي است كه با مشركين در امر توحيد و معاد احتجاج مي
 .نمايدتوحيد به دو نحو اقامه برهان ميبقيه كه پنج آيه است به طوري كه خواهيد ديد در باره 

 34اقامه برهان بر معاد با استناد به مالكيت مطلقه خداوند متعال و رحمت او[ ..... ص : ]

شود، و خالصه آن اين است كه با اين سؤال و جواب برهان بر معاد شروع مي "قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ "
تواند بهر طوري كه بخواهد در آنها تصرف كند، از تعالي مالك است همه آنچه را كه در آسمانها و زمين است، و ميخداي 

فرمايد: خداي سبحان متصف است به صفت رحمت، كه عبارتست از رفع حوائج محتاجان و رساندن هر چيزي طرفي هم مي



صالحيت زندگي جاودانه و  (اي از بندگانش )از آن جمله انساندهكند به اينكه عبه مستحق آن، و از طرفي ديگر اشاره مي
صرف تواند در انسان تاستعداد سعادت در آن زندگي را دارند، پس خداي سبحان به مقتضاي مقدمه اولي، يعني مالكيتش مي

 اي مقدمه سوم او را بهنمايد، و چون انسان به مقتضاي مقدمه دومي استحقاق و استعداد زندگي ابدي را دارد، لذا به مقتض
 .چنين زندگي مبعوث خواهد نمود

 "كَتَبَ عَلي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ "متضمن يكي از مقدمات حجت است، و جمله "قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... "جمله
مقدمه ديگري است كه به منزله جزئي است از  متضمن "وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ ... "متضمن مقدمه دوم و جمله

 .حجت

 دستوري است به پيغمبر  "قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... "بنا بر اين، جمله

 22، ص: 3ترجمه الميزان، ج

دون خود ب تواند در آنها بخواست و ارادهص(كه از مشركين بپرسد چه كسي مالك آسمانها و زمين است؟ و كيست كه مي)
اينكه چيزي مانعش شود تصرف كند؟ آن گاه خودش از طرف آنان جواب دهد كه آن كس بدون شك خداي سبحان است، 

ها و اربابي كه براي آنها قائلند مانند ساير مخلوقات خلقتشان از خدا و امرشان بدست اوست، براي اينكه غير خدا حتي بت
 .ها و زمين استپس او است مالك تمامي آنچه كه در آسمان

در حقيقت چون مساله مورد سؤال، هم در نظر سائل و هم در نظر مسئول عنه امر واضحي بوده، و خود خصم هم به آن 
 (اعتراف داشته، از اين جهت احتياجي به اينكه خصم جواب دهد و به زبان اعتراف كند نبوده، و به رسول گراميش )ص

 .واب دهد و بدون انتظار جواب، حجت را تمام نمايددستور داده كه او خودش از طرف آنان ج

هاي بديعي است كه در تنظيم براهين و اين قسم اقامه برهان يعني سؤال از خصم و جواب دادن خود سائل هر دو از سليقه
 كسي گويد: چهرود. مثال منعم به كسي كه به او انعام و احسان كرده و او در عوض كفران نعمتش نموده ميبه كار مي

 .لباس و آب و نانت داد؟ من بودم كه چنين منتي بر تو نهادم و تو در عوض اينطور كفران كردي

كند كه مالك علي االطالق عالم خداي سبحان است، بنا بر اين خالصه اينكه، اين سؤال و جواب برهاني است كه اثبات مي
ميراند، و بعد از مرگ مبعوث كند، بدون اينكه چيزي از موانع تواند در ملك خود به دلخواه خود تصرف نمايد، زنده كند، بمي

از قبيل دشواري عمل و دقيق بودن آن و مرگ و غيبت و بهم خوردن برنامه كار و امثال آن او را از اين تصرفات جلوگير 
 :فرمايدموده، ميشود. و چون با اثبات اين معنا يكي از مقدمات برهان ثابت شد، از اين رو مقدمه ديگر آن را ملحق ن

به معناي اثبات و حكم حتمي است، و چون رحمت، كه عبارت است از افاضه نعمت بر  "كتابت ""كَتَبَ عَلي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ "
مستحق و ايصال هر چيزي به سعادتي كه لياقت و استعداد رسيدن به آن را دارد از صفات فعليه خداي تعالي است، از اين 

ين صفت را به كتابت )قضاء حتمي( خود نسبت دهد، و بفرمايد: خداوند رحمت و افاضه نعمت و عطاء جهت صحيح است ا
 .خير بر مستحقين را بر خود واجب كرده است

 فعل را كه همان غلبه است نسبت« 1» "كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي "هم چنان كه در آيه

__________________________________________________ 
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زيرا صفتي فعل را نسبت به حق داده و صحيح هم هست، « 1» "فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ "به كتابت داده، و در آيه
را كه مربوط بذات باشد، از قبيل صفت حيات و علم و قدرت صحيح نيست كه به كتابت و امثال آن نسبت داده شوند، و 



شود: خداوند حيات و علم و قدرت را بر خود واجب كرده. بخالف صفات فعليه خداوند از قبيل رحمت و امثال آن، گفته نمي
خدا نسبت داد، و معناي آن اين است كه خداوند نعمت را بر بندگان تمام نموده و آنان توان آن را به كتابت و قضاي كه مي

دهد، تا اشخاص با ايمان رستگار و ديگران زيانكار گردند، چون را در روز قيامت جمع كرده، پاداش اقوال و اعمالشان را مي
يَجْمَعَنَّكُمْ لَ "چنين نتيجه گرفت: "لي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَكَتَبَ عَ "رحمت اقتضاي چنين تفضلي را دارد از اين جهت بعد از جمله

و ترتب اين نتيجه بر آن مقدمات را با رساترين وجه تاكيد فرمود، يعني هم الم قسم بكار برد،  "إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ ال رَيْبَ فِيهِ
ره كرد به اينكه در چنين روزي سود و ربح تنها براي سپس اشا "ال رَيْبَ فِيهِ "و هم نون تاكيد، و هم در آخر صراحتا فرمود:

 .شودمؤمنين است، و غير مؤمنين را جز خسران عايد نمي

وَ  "اين حجتي كه در اين آيه بر معاد اقامه شده، غير آن دو حجتي است كه در آيه "الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "
 عَمِلُوا لَّذِينَ آمَنُوا وَالْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، أَمْ نَجْعَلُ ا ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ

است، زيرا در آيه اول از اين راه اقامه حجت  اقامه شده« 3» "الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
شده است كه فعل خداي متعال باطل نيست، و در آن غايت و حكمتي هست، و در آيه دوم از اين راه اقامه شده كه همسان 

ي زداشتن كافر و مؤمن و فاجر و ظالم و پرهيزكار و گنهكار اليق ساحت قدس خدا نيست، و چون اين دو طبقه در دنيا امتيا
كند تا اين دو دسته در آن نشات از هم متمايز شوند كه بر يكي سعادت و بر ديگري نداشتند، خداوند نشات ديگري بر پا مي

 .شقاوت نصيب شود. بخالف آيه مورد بحث كه در آن حجت بر معاد از راه رحمت اقامه شده است

__________________________________________________ 

 32پروردگار آسمان و زمين قسم كه آن حق است. سوره ذاريات آيه  پس به(1)

و ما آسمان و زمين را و آنچه در بين آن دو، است، باطل نيافريديم، آن خيال باطلي است كه كفار كردند، پس واي (2)
 د كساني كه در زمينبحال آنان كه كفر ورزيدند از آتش دوزخ، مگر ما با كساني كه ايمان آورده و عمل صالح كردند مانن

 32دهيم؟!. سوره ص آيه كاران را به يك جور جزا ميكنيم؟! و مگر ما پرهيزكاران و تبهفساد انگيختند رفتار مي
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ت ي وقوع در ظرف عالم طبيعتي اسدر ليل و نهار، به معنا "سكون ""وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "
كه اداره آن بدست ليل و نهار است، چون نظام عالم طبيعت بستگي كامل به وجود نور دارد، اين نور است كه از سرچشمه 

گيرد، اين نور است كه از كمي و خورشيد به همه زواياي جهان ما ميتابد، و همه كرات منظومه را زير اشعه خود فرو مي
طلوع و غروب و محاذاتش با اجسام عالم و همچنين از دوري و نزديكي اجسام به آن تحوالتي در عالم پديد زيادي آن و 

 .آيدمي

اي است عمومي كه عناصر بسيط عالم و مواليدي كه از تركيب آنها با توان گفت شب و روز گهوارهپس در حقيقت مي
و در آن گهواره است كه هر جزئي از اجزاي عالم و هر شخصي از  شوند،شود همه در آن گهواره تربيت مييكديگر متولد مي

 .شوداشخاص آن به سوي غايت خود و هدفي كه برايش مقدر شده و به سوي تكامل روحي و جسمي سوق داده مي

اگر  -دخالت تامي در تكون و وضع زندگي ساكنينش دارد -چه شخصي و چه عمومي -و همانطوري كه محل سكونت
يابند هاي آن و حيواناتي كه در آن تربيت ميآن سرزمين در طلب زرق تكاپو كرده و از محصوالت زراعتي و ميوه انسانند در

كنند، و از خود در آن محيط تاثيراتي گذاشته و از محيط آشامند، و از هوايش استنشاق ميارتزاق نموده و از آب آنجا مي
، همچنين شب و روز كه به -كندفق مقتضيات آن محيط رشد و نمو ميشان بر وكنند و اجزاي بدنتاثراتي برداشت مي

 .منزله مسكني است عمومي براي اجزاي عالم، دخالت تامي در تكون عموم موجودات متكونه در آن دارد



ه فانسان يكي از همين ساكنين در ظرف ليل و نهار است كه به مشيت پروردگار از ائتالف اجزاي بسيط و مركبي در اين قيا
بينيم تكون يافته است، قيافه و اندامي كه در حدوث و بقايش از ساير موجودات ممتاز است، زيرا داراي و شكلي كه مي

اي كه زائيده قواي باطني و عواطف دروني او است، قوايي كه او را به حياتي است كه مبني است بر شعور فكري، و اراده
بينيم هر كجا از اين جنس افرادي يافت كند، لذا ميد مجتمع متشكل دعوتش ميجلب منافع و دفع مضار واداشته و به ايجا

شوند آن افراد هر چه هم كم باشند، براي خود مجتمعي تشكيل داده و براي تفاهم با يكديگر زبان مخصوصي براي خود 
ترام آراء و عقايد عمومي در باره اند، و بر پيروي سنن و قوانين و عادات و رسوم معاشراتي و معامالتي و بر احوضع نموده

 .حسن و قبح، عدالت و ظلم، اطاعت و معصيت، ثواب و عقاب و جزا و عفو با يكديگر بناگذاري دارند

 32بودن خداي سبحان[ ..... ص :  "عليم "و "سميع "توضيحي در مورد]

كَنَ وَ لَهُ ما سَ "رو صحيح است گفته شود:و چون يگانه آفريدگار شب و روز و ساكنين در آن دو، خداي سبحان است، از اين 
 چون ملك حقيقي ليل و نهار و  "فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ
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سكان در آن دو، و جميع حوادث و افعال و اقوالي كه از آثار وجودي آنان است، از آن خدا است، و همچنين نظامي كه در 
هاي ما است، و داناي به ي است به دست او است، پس او شنواي گفتارها و صداها و اشارهانگيز عالم جارپهناي شگفت

 كند، وهايي است كه نفس ما كسب مياعمال و افعال نيك و بد ما و عدل و ظلم ما و احسان و اسائه ما و سعادت و شقاوت
و به اذن خود ايجاد فرموده؟ و نحوه وجودي اين چگونه دانا به جميع اينها نباشد، و حال آنكه همه ما را او در ملك خود 

نوع، يعني خوب و بد، عدالت و ظلم، اطاعت و معصيت و هر يك از لغاتي كه داللت بر معاني ذهني دارند، همه اموري 
آن  يدهد وقتبينيم عملي را كه انسان انجام ميهستند علمي، به اين معنا كه جز در ظرف علم وجود تحقق ندارند، و لذا مي

ناميم كه از روي علم و عمد انجام يافته باشد، و همچنين صوتي كه از تركيب چند را خوب و يا بد، معصيت و يا اطاعت مي
اش معناي آن را قصد شود كه از روي علم صادر شده و گويندهآيد وقتي كالم خوانده ميحرف از دهان آدمي بيرون مي

 .كرده باشد

بشر اين امور علمي را در نفس خود مالك باشد، و به آن همانطور كه هست علم پيدا كند، با اين حال چگونه ممكن است 
 آن وقت خدايي كه مالك او است از آن امور بي خبر باشد؟

 .(خوب دقت فرمائيد)

 و حال آنكه خداي سبحان كسي است كه اين عالم را با وسعت عجيبي كه در عناصر و بسائط و مركبات آن وجود دارد و ما
آور بگردش درآورده آدميان جزء بسيار كوچكي از آنيم، ايجاد فرموده و اين كارگاه عظيم را تحت شرايط و نظامي حيرت

است، و در تحت همان نظام نسل آدمي را زياد كرده، و نظام خاصي در بين افراد اين نوع اجراء نموده، آن گاه وي را به 
ري و قراردادي هدايت فرموده، و پيوسته با ما و ساير اسباب قدم به قدم وضع لغات و اعتبار سنن و وضع اموري اعتبا

همراهي كرده و ما را لحظه به لحظه به معيت ساير اسباب و آن اسباب را به معيت ما در مسير ليل و نهار براه انداخته، و 
 .حوادثي بيرون از شمار يكي پس از ديگري پديد آورده است

نسته به كالمي لب بگشايد و همين كه لب به كالمي گشود معنايي را در دلش الهام نموده، و همان تا آنجا كه يكي از ما توا
لفظ را دوباره در تعريف آن معنا بر زبانش جاري ساخته است، تا كامال آن را از بر كرد و براي هميشه فهميد اين لفظ داراي 

ن صوت را از آن متكلم بشنود، و به محض شنيدن، همان معنا اين معنا است، آن گاه مخاطبش را هم گوشي داد تا بتواند آ



را در دل او هم القاء نموده و به تعليم الهي خود آن معنا را به قوه فكر او خورانيده و فهمانده، سپس مخاطب را با اراده 
 خودش وادار كرد تا او هم لفظ مزبور را فقط در همان معنا بكار ببرد، و 
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به كراهت خودش او را از بكار بردن در معنايي ديگر باز داشته، تا بدين وسيله لغات را در بين بشر وضع نمود، و در همه اين 
مراحل كه سر انگشتان از شمردن عدد آن عاجز است خودش قائد و آموزگار و راهنما و حافظ و مراقب بشر بود، با اين حال 

ن غير اين سخن را به خود بدهد كه خداي تعالي شنوا و دانا است؟ يقينا نه. و تعيينا هيچ آيا ممكن است كسي اجازه گفت
نجوايي سه نفري نيست مگر اينكه خداي تعالي چهارمي آنان، و هيچ سري در بين پنج نفر نيست مگر اينكه او ششمي آنان 

خدا با ايشان است هر جا كه باشند، آن گاه روز  كنند مگر اينكهاي كمتر و يا بيشتر از آن، نجوايي نمياست، و هيچ عده
 .دهد، و خدا به هر چيزي دانا استاند خبر ميقيامت آنان را به آنچه كه در باره آن نجوا كرده

آري اين نه تنها اقوال ما و لغات ما است كه خداي تعالي آن را حرف به حرف بر زبان ما نهاده و به آن آگاهي دارد، بلكه 
 .ما مستند به او است، و به آنها عالم است جميع اعمال

بينيم اين عمل چه خوب و چه بد فرزندي زائيده شده از دهد در نظر بگيريم ميزيرا اگر عملي را كه يكي از ما انجام مي
ين عمل ا اند و در حقيقتپدران )سلسله علل فعاله( و مادراني )سلسله علل منفعله( است كه تحت اراده و اختيار جريان داشته

اي ديگر كه كسي جز خداي متعال اي به ارحام سلسلهراهي بس دراز و زماني بس طوالني را در انتقال از اصالب سلسله
داند طي كرده، و پيوسته خداوند يعني همان كسي كه زمين در قبضه قدرت او و آسمانها در دست اويند، آن شماره آن را نمي

داده، تا آنكه كارش به اين عالم كه عالم اختيار است انجاميده، در ه آغوشي ديگر انتقال ميعمل را به اراده خود از آغوشي ب
اين عالم هم باز از اين منزل به آن منزل انتقال يافته تا روزي كه از يك فردي از بني نوع ما صادر شده و از افق هستي 

اي از ار باز كرده است، و تازه يكي از اسباب و حلقهطلوع كرده و خالصه جاي خود را در عالم اختيار و مسكن ليل و نه
ه گذارد، در حالي كداند تا كي و چه مقدار در اجزاي ديگري از عالم هستي اثر ميسلسله علل گشته و بعد از اين هم خدا مي

 .خداي سبحان شاهد و ناظر آن و محيط بر آن است

. "أَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "غفلت داشته باشد؟!بنا بر اين چطور ممكن است خداي سبحان از چنين چيزي 
«1» 

وَ  "در آيه مورد بحث به منزله نتيجه است براي جمله "وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "شود كه جملهو از اين بيان به خوبي معلوم مي
 ."لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ

 يي و دانايي گر چه از صفات ذاتي خداي تعالي و عين ذات مقدس اويند وو شنوا

__________________________________________________ 
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يك قسم از شنوايي و بينايي و دانايي هست كه از صفات فعل و خارج از  شوند، و ليكنمتفرع بر امر ديگري غير از ذات نمي
 "ذات هستند، و آن شنوايي و بينايي و دانايي است كه ثبوتش موقوف بر تحقق متعلق است، نه بر ذات مقدسش، نظير

 ."ميت "و "حي "،"مرزوق "،"مخلوق "، كه متوقفند بر وجود"اماته "و "احياء "،"رزق "،"خلق

نفس موجودات و عين آنها مملوك و محاط او است پس بايد گفت: موجودي كه از نوع اصوات است هم سمع خدا و و چون 
هم مسموع او است، هم چنان كه موجودي كه از مقوله نور و رنگ است هم بينايي خدا است و هم مبصر او است، و اين دو 



 .ه، هم علم خدايند و هم معلوم اوهاي ديگري هستند، هممقوله با ساير موجوداتي كه از مقوله

شود نه قبل از آن، و الزمه اين حرف يعني تحقق و اين نوع علم از صفات فعل خدا است كه با تحقق فعل او متحقق مي
صفتي در خداي تعالي بعد از فعل نه قبل از آن، اين نيست كه در ذات پروردگار منزه از تغير، تغييري پديد آيد، و در حالي 

فتي و در حال ديگري واجد آن شود، زيرا گفتيم اينگونه صفات يعني امثال خلق و رزق و اماته و احياء و علم به فاقد ص
 .مخلوقات، صفات فعلند، و از مقام فعل تجاوز نكرده و ربطي به مقام ذات او ندارند

 .(كند )دقت فرمائيدپس آيه شريفه در مقام اين است كه با استنتاج علم از ملك، علم فعلي خدا را اثبات 

اي است براي حجتي كه در آيه قبل اقامه به منزله مقدمه "وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ "بنا بر اين آيه مورد بحث يعني
 تمام بود. و "سِهِ الرَّحْمَةَقُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلي نَفْ "شد، زيرا حجت بر معاد گر چه با جمالت

شود كه ملك خداي تعالي نسبت به موجودات ليكن از آنجايي كه شنونده با نظر بدوي و ساده به اين معنا منتقل نمي
اصوات و اقوال( مستلزم شنوايي او نسبت به آنها است، از )مستلزم علم نسبت به آنها است و ملكش نسبت به مسموعات 

كيتش را نسبت به آسمانها و زمين تكرار نموده و خاطر نشان ساخته كه اين مالكيت مستلزم شنوايي و اين رو مجددا مال
را كه در حقيقت همان مالكيت آسمانها و زميني است كه در آيه  "وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ "دانايي است. و لذا جمله

 اي است كه حجت آيه قبلي را توضيحه گفتيم آيه مورد بحث به منزله مقدمهقبل بود اضافه كرد و روي اين حساب بود ك
 .كندداده و تتميم مي

از جهت معنا يكي از  -صرف نظر از اينكه ما نتوانستيم حق آن را ادا كنيم و ادا كردني هم نيست -و اين آيه شريفه
  .باشدنطق رساترين آنها ميترين و از جهت مترين آيات قرآني و از جهت اشاره و حجت دقيقلطيف
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شود به استدالل بر يگانگي از اينجا شروع مي "قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ ال يُطْعَمُ "
 .خدا و اينكه شريكي براي او نيست

 45بت پرستي[ ..... ص : عوامل پيدايش مرام ]

آيد اين است كه باعث پيدايش اين مرام يعني خضوع در برابر بت و پرستش پرستي برميآنچه كه از تاريخ و ثنيت و بت
 :آلهه، يكي از دو غريزه زير بوده است

گي ند كه در ادامه زنداكردهاول غريزه جلب منفعت: توضيح اينكه، انسانهايي دور از معارف ديني بنظر ساده خود احساس مي
محتاج به اسباب و لوازم زيادي از قبيل طعام، لباس، مسكن، همسر، اوالد، خويشاوند و امثال آن هستند، از اين ميان مهمتر 

از همه غذا است كه نياز انسان به آن بيش از نياز وي به غير آن است و معتقد شده بودند كه هر صنفي از اين حوائج 
كند مثال براي باران سببي است كه آن را از آسمان فرو رد كه آن سبب آن حاجت را براي آنان فراهم ميبستگي به سببي دا

ها يكند، و براي پستسازد و در نتيجه آذوقه آنان و علوفه چهارپايانشان را تامين ميفرستاده و چمنزارها را سرسبز و خرم مي
افكند، و كند، و سبب ديگري هست كه بين دو نفر عالقه و محبت ميميو بلنديهاي زمين سببي است كه امور آن را اداره 

 .دار استها را عهدهنيز سببي است كه اداره درياها و كشتي

ديدند كه خودشان به تنهايي نيروي تسلط بر همه اين حوائج و حتي بر حوائج ضروري را ندارند از اين رو براي و چون مي
 .ديدند كه در برابر سبب مربوط به آن حاجت خضوع نموده و او را پرستش كنندچار مييابي بهر حاجتي خود را نادست

ديدند كه از هر سو هدف تير حوادث و ناماليمات و محصور بالياي عمومي از قبيل سيل، دوم غريزه دفع ضرر: آنها چون مي



سقوط، بي اوالدي، دشمني دشمنان، زلزله، طوفان، قحطي، وبا و ... و همچنين خطرات شخصي از قبيل امراض، فقر، 
اي در كار است كه اين اند كه ال بد اسباب قاهرهحاسدين و عيبجويان و امثال آنند، لذا پيش خود به اين خيال افتاده

 سازد، و ال بد اينكند و در نتيجه صفاي زندگي را مبدل به كدورت ميگرفتاريهاي خرد كننده را براي انسان فراهم مي
 .جوداتي هستند آسماني، نظير ارباب انواع و ارواح كواكباسباب مو

از اين جهت از ترس اينكه مبادا دچار خشم آنها شوند سر تسليم در برابرشان فرود آورده و آنها را معبود خود گرفتند، تا شايد 
 ز ناحيه آنها نازل ميشودبدين وسيله خشنودشان ساخته، از آزارشان ايمن شده، از مكاره و مصائب و شرور و ضررهايي كه ا

 .مصون گردند

شود. با اده ميپرستان استفپرستان و ستارهپرستي و منطق بتاين آن چيزي است كه از تواريخ مربوط به پيدايش مسلك بت
 در نظر گرفتن اين نكته تاريخي بخوبي معلوم 
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كند كه برهان خود آنان را بر نين آيات بعد از آن از اين راه احتجاج ميشود كه خداي تعالي در آيه مورد بحث و همچمي
گرداند، به اين معنا كه اصل آن دو حجت را در اينكه حجت صحيح پرستش اجرام علوي از آنان گرفته و بخودشان برمي

است،  از خداي سبحانپرستي و نفي هر گونه شريك كند كه الزمه اين حجت يگانههستند قبول نموده و سپس اضافه مي
ست به ، اشاره ا"قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ ال يُطْعَمُ "پرستي و شرك، اينكه فرمود:نه بت

او شكر او و سبب مزيد  حجت اول آنان، كه همان وجوب شكر منعم و پرستش معبود است بخاطر انعام او، و اينكه پرستش
 .انعام او است

 40احتجاج عليه بت پرستان با بهره جستن از منطق خودشان[ ..... ص : ]

دهد كه از راه سؤال و جواب آنان را به اشتباه و خطايشان واقف ساخته، و در اين جمله رسول گرامي خود را دستور مي
عمتي ها نيستند، بلكه منعم و ولي نت، ليكن منعم شما اين بتمنطق و برهان صحيحي اس "شكر منعم "بفهماند كه منطق

كه بني نوع آدم و هر موجود ديگر از خوان نعمتش متنعم است، تنها خداي سبحان است، خدا است آن كسي كه روزي 
و زمين را آفريده، و ، به دليل اينكه او كسي است كه آسمانها "يُطْعِمُ وَ ال يُطْعَمُ "دهد و خود احتياجي به روزي ندارد،مي

آنها را از ظلمت عدم، به نور وجود درآورده، و نعمت هستي و تحققش ارزاني داشته، آن گاه به منظور بقاء وجودش نعمتهاي 
داند، و مساله اطعام انسان كه ديگري كه بقاي وجود آسمان و زمين بستگي به آن دارد، و عددش را جز خودش كسي نمي

ن افاضه فرموده، زيرا همه اين نعمتها كه بقاي هستي عالم از انسان و غير انسان موقوف و مشروط به يكي از آنها است بر آ
رسد همه منتهي به خلقت پروردگار آن است و همچنين جميع وسائلي كه به توسط آن اين نعمتها به موارد استحقاقش مي

 .تاست. آري اشياي عالم و سلسله اسباب و مسببات همه از صنع او اس

پس وقتي مساله رزق كه در نظر انسان اهم مظاهر آن مساله اطعام است بدست او است واجب است او به تنهايي پرستش 
 .دهد، و ما در اين حاجت خود به غير او نيازمند نيستيمشود، چون تنها او است كسي كه ما را غذا مي

 :از آنچه بيان شد چند نكته بدست آمد

 از اين جهت بود كه برهان از طريق "أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا "در جمله "اتخاذ ولي "وديت و پرستش بهاينكه تعبير از عب :اول
 .إنعام خداوند به اطعام و اينكه شكر ولي نعمت واجب است اقامه شده بود

تي بوده كه ما در انحصار اطعام به خداي براي بيان همان جه "فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "دوم: اينكه توصيف خداي تعالي به
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هست نيز جهت اين انحصار استفاده شود، چون در اين جمله كنايه و تعريض است به اينكه ساير معبودهايي  "و ال يطعم "
 .هاي اويندد عيسي و امثال او، خود محتاج به اطعام خدا و ساير نعمتاند ماننكه مشركين براي خود اتخاذ كرده

و نيز ممكن است از اينكه اين جمله را در بين برهان بكار برده استفاده شود كه غرض از آن اشاره به اين بوده كه برهان بر 
اين است كه ايجاد كننده اين عالم  توحيد، راه ديگري هم بهتر از آن دو راهي كه در منطق مشركين بود دارد، و خالصه آن

شود، و چون چنين است خضوع در برابرش واجب خداي تعالي است، و هر موجودي وجودش به خلقت او منتهي و مستند مي
 .است

و وجه اينكه اين راه بهتر از آن دو راه است اين است كه گر چه آن دو راه نيز توحيد معبود را از جهت معبود بودنش اثبات 
كند، و ليكن آن طور هم كه بايد و شايد بي حرف نيست، زيرا يكي وجوب عبادت معبود را از راه طمع در نعمت او نتيجه مي
دهد، و ديگري از راه ترس از نقمت و عذابش، و بنا بر اين دو طريق، مطلوب بالذات در حقيقت جلب نعمت و امن از مي

اش وجوب عبادت خدا است براي خدائيش نه براي اينكه نتيجهنقمت است، نه خداي تعالي، بخالف اين مسلك كه 
 .نمايدعبادتش نعمت او را جلب و نقمتش را دفع مي

را اختصاص به ذكر داده، به اين عنايت بوده كه در نظر ساده عوام  "اطعام "اينكه از بين همه نعمتهاي بي شمار تنها :سوم
 .زنده و از آن جمله انسان، در زندگي خود بدان محتاجندترين حاجتي است كه موجودات مساله اطعام روشن

 گرداند، رسول گراميش را از طريقباري، بعد از اينكه خداي تعالي در آيه مورد بحث منطق كفار را گرفته به خود آنان بر مي
اي تعالي وي را از دهد كه با ذكر شاهدي برهان خود را برايشان تاييد نمايد، و آن شاهد اين است كه خدوحي دستور مي

كند يعني راه توحيد را سلوك كند، و طريق وحي دستور داده كه در اتخاذ معبود همان راهي را كه عقل به آن هدايت مي
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ  "فرمايد:صريحا از اينكه از راه مزبور تخطي نموده و با مشركين دمساز شود نهي نموده، و مي

 ."وَ ال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "فرمايد:سپس مي "أَسْلَمَ مَنْ

 :در اينجا دو نكته ديگر باقي مانده كه بايد آنها را خاطرنشان سازيم

، باشد معناي "اولين كسي كه از شما اسالم آورد -اول من اسلم من بينكم "،"أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ "اينكه اگر مراد از جمله :اول
باشد هم  "اولين كسي كه اسالم آورده "واضح است، زيرا رسول خدا قبل از همه امت، اسالم آورده. و اما اگر مراد از آنآيه 

  .چنان كه ظاهر اطالق هم همين است آن وقت معناي اوليت بحسب رتبه خواهد بود نه بر حسب زمان
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وجوب عبوديت است و عبوديت هم نوعي خضوع و تسليم است، از اين رو لفظ اسالم را اينكه چون نتيجه اين برهان  :دوم
برد اين معنا اي بغرض از عبادت يعني خضوع هم كرده باشد، و اگر بجاي آن لفظ ايمان را به كار ميبكار برد تا اشاره

 .شداستفاده نمي

اين دومين مسلك از همان دو نحو برهاني است كه گفتيم مشركين در  "ظِيمٍقُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَ "
بردند، و آن اين بود كه: پرستش خدايان آنان را از شمول سخط و نزول عذابي كه مترتب بر آنست اتخاذ معبود بكار مي

 .سازدايمن مي

انواع  ترينترين و تلخده، با اين تفاوت كه مخوفو در اين آيه خداي تعالي هم همين برهان را براي اثبات توحيد اقامه نمو
عذاب را كه بايد بيش از هر عذابي از آن ترسيد در برهان خود اخذ كرده است و آن عذاب قيامت است كه آسمانها و زمين 

 بدوي هم از تحملش عاجزند، هم چنان كه در برهان قبلي هم كه برهان از طريق احتياج بود نعمت اطعام را كه بحسب نظر



 .ترين حوائج انسان است اخذ نمودضروري

 "اشاره است به مخالفت نهيي كه در آيه قبل بود، يعني: "ان اشركت بربي "و نفرمود: "إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي "و در اينكه فرمود:
وده روردگار من مرا از شرك نهي فرمبينيد پكند كه اگر ميو اشاره مزبور، اين نكته را افاده مي "وَ ال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

كند كه تنها خداي را پرستش كنم تا از عذاب روز بزرگي كه از آن از باب تعبد صرف نيست، بلكه عقل نيز بر من واجب مي
 .بيمناكم ايمن شوم

ه عقل از را توان گفت آيه مورد بحث نظير آيه قبلي است، براي اينكه اين آيه نيز نخست اقامه حجت رابا اين بيان مي
كند )دقت فرمائيد(. و اين خود از لطائف ايجاز قرآن كريم است كه با نموده، آن گاه آن را با وحي خداي سبحان تاييد مي

 .نمايدمعنايي چنين وسيع را افاده مي "اشركت "بجاي "عصيت "بكار بردن كلمه:

 "... مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ "

كند، چون از مظاهر آيه اين آيه روشن است و در حقيقت همان حجتي را كه در آيه قبلي اقامه شده بود تتميم ميمعناي 
آيد كه رسول خدا )ص( براي اثبات وجوب توحيد پروردگار دليل آورد به اينكه قبلي بر حسب نظر ساده و بسيط چنين برمي

 .اش اقرار كند، شايد كه از عذاب آخرت ايمن گردديخدا او را از شرك نهي كرده، پس الزم است به يگانگ

و چون ممكن بود اشخاص غافل و بي تدبر ايراد كنند كه اين نهي، مختص به تو است و خداوند به طوري كه خودت ادعا 
 كني تنها تو را از شرك نهي كرده، پس ترس از عذاب و مي
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كند كه بر غير تو هم توحيد و دوري از شرك واجب تو است و اين برهان تو اقتضا نمي وجوب توحيد هم مختص به خود
افاده  "مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ "باشد، و در حقيقت اين حجت تنها عليه تو است، نه ديگران، از اين جهت با جمله

ذابش مشرف و محيط بر همه است، و هيچ كس را از آن خالصي فرمود كه عذاب پروردگار اختصاص به من ندارد، بلكه ع
نيست، مگر به وسيله رحمت خود او، پس بر هر انسان است كه از عذاب چنين روزي بترسد، همانطوري كه رسول خدا )ص( 

 "... وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَال كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ "ترسيد.مي

كرد، و اي از خيراتي را كه آدمي آرزوي دستيابي به آن را دارد ذكر ميآيات سابق بود، يكي نمونهآن دو برهاني كه در 
ساخت، و متعرض ساير انواع خيرات و اي از شرور را كه همواره خائف و گريزان از آن است خاطرنشان ميديگري نمونه

 .رسديشرور نبودند، با اينكه همه آنها از ناحيه خداي سبحان به آدمي م

دهد كه خيرات و شرور منحصر به اطعام و عذاب قيامت نيستند، بلكه خيرات و شرور از اين رو در اين آيه صريحا توضيح مي
تواند جلوي آن را بگيرد و نه اين را كند، نه كسي ميديگري نيز هست كه خداوند آدمي را به آن متنعم و به اين معذب مي

كند كه تنها او را معبود و اله خود ر چيز قادر است، و همين اميد خير، آدمي را وادار ميدفع كند، آري، او است كه بر ه
 .بگيرد

و چون اينجا جاي اين توهم بود كه اين برهان بيش از اين اقتضا ندارد كه بايد خداي را پرستيد، و اين را مشركين هم 
 كجا؟و اما اينكه جز او را نبايد پرستش نمود از « 1»معترف هستند 

 كردند، و در عالمخداياني كه مورد احترام آنان بوده، بزعم آنان اسبابي بودند كه بين خلق و خالق وساطت و شفاعت مي
ن و دانستند، آن اسباب را به اميد خيرشاخلقت تاثيرات نيك و بد بسزايي داشتند، روي اين حساب بوده كه بر خود الزم مي

 .از ترس شرشان پرستش نمايند

تنها خداي سبحان است كه قاهر و غالب بر بندگان  "وَ هُوَ الْقاهِرُ ... ":ين رو خداي تعالي در مقام دفع اين توهم فرموداز ا



است، كسي از مخلوقات مانند پروردگار فائق بر بندگان نيست، مخلوقات چه خودشان و چه كارهايشان و چه آثار و خواصي 
 كه دارند همه در

__________________________________________________ 

هر چند اساس ثنويت بودايي و برهمني و ... بر اين مبتني است كه چون مبدأ كل از هر گونه تحديد و تعين منزه است (1)
پس بايد مالئك مقرب و قديسين و خالصه مظاهر او را عبادت كرد و پرستش خداوند اساسا غير ممكن است ولي بعضي از 

يك اللهم لب "گفتند:پرستيدند چنان كه از تلبيه حج كه ميهم خداوند و هم شركاي او را )يعني هر دو را( ميمشركين مكه، 
 (آيد كه تلبيه عبادتي بوده است براي خداوند. )مؤلفبرمي "لبيك ال شريك لك اال شريكا هو لك تملكه و ما ملك
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لي از نيك و بد آنها نيست مگر اينكه به اذن و مشيت پروردگار است، در هيچ چيزي تحت قهر و قدرت اويند، هيچ عم
مستقل نبوده و براي خود مالك هيچ نفع و ضرر و هيچ چيز ديگري نيستند، پس هر خير و شري كه از افق ذات آنها سرزند، 

 .زت او باشدمنتهي و مستند به امر و مشيت و اذن او است، استنادي كه اليق به ساحت قدس و ع

رسد، همه كند، و آن اين است كه: آنچه از خير و شر به انسان ميپس مجموع اين دو آيه معناي واحدي را تكميل مي
مستند به خدا است، و اين استناد هم طوري است كه اليق ساحت او است، در نتيجه خداي سبحان تنها معبودي است كه 

 .ت، الهي و معبودي جز او نيستدر الوهيت متوحد و در معبوديت متفرد اس

ان  "كه داللت بر حقارت دارد تعبير كرده و در باره اصابت شر فرمود: "مس "و اما اينكه چرا از اصابت خير و شر به
؟ براي اين بود كه داللت كند بر اينكه اين خيرات و شرور در "و ان يمسسك "و راجع به اصابت خير فرمود: "يمسسك

 -كند و هيچ مخلوقي طاقت تحمل آن را نداردكه هيچ چيز در قبال آن ايستادگي نمي -ت پروردگارمقابل قدرت بي نهاي
 .بسيار اندك و ناچيز است

كه تنها در طرف اصابت خير )وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ( ذكر شده در  "ءٍ قَدِيرٌفَهُوَ عَلي كُلِّ شَيْ "رسد كه جملهو چنين بنظر مي
كند بر اينكه خداي تعالي همانطوري و يا نظير آن بكار رفته باشد، و بنا بر اين، داللت مي "مانع يمنعهفال  "حقيقت بجاي

كه قادر است بر رساندن هر ضرر مفروضي، همچنين قادر است بر رسانيدن هر خيري كه تصور شود، و از همين جمله علت 
مانطوري شود، زيرا هوَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ( ذكر شده بود نيز كشف ميكه دنبال اصابت شر ) "فَال كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ "جمله

كه قدرت كسي بر دفع خيرات پروردگار، مستلزم اين است كه به همان اندازه از خداوند سلب قدرت شود، همچنين قدرت بر 
 .دفع ضرر او نيز مستلزم چنين محذور و تالي فاسدي هست

قُلْ  "شر را در اين آيه اختصاص به پيغمبر )ص( داد، نظير اختصاصي است كه در دو آيه قبل يعني آيهو اينكه اصابت خير و 
ير نظ "وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ "واقع شده بود، هم چنان كه تعميم در آيه بعدي "إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

 .شداستفاده مي "مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ "بلتعميمي است كه از آيه ق

نوعي از غلبه را گويند، و آن اين است كه چيزي بر چيز ديگري  "قهر ""وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ "
 ود نمايد، اثري كه يا بالطبع و يا به عنايت و فرض چنان جلوه و ظهور كند كه آن را مجبور به قبول اثري از آثار خ
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سازد، و ظهور آتش بر آب كه آن را تبخير و يا مخالف با اثر مقهور باشد، مانند ظهور آب بر آتش كه آن را خاموش مي
يجاد )اظهار( كرده تا وسائطي باشند كند، و از آنجايي كه تمامي اسباب عالم كون را، خداي تعالي ارطوبتش را خشك مي

سازد و اين اسباب و مسببات هر چه باشند، مجبور به براي حدوث حوادثي، و او است كه مسببات را از آثار اسباب، متاثر مي



 :توان گفتقبول آثاري هستند كه خداوند فعل آن را از يكي، و انفعال از آن را از ديگري خواسته است، از اينجهت مي

 .مي آنها مقهور خداي سبحانند و خداي سبحان قاهر بر همه آنها استتما

 42بودن خداي سبحان و فرق آن با قهر و غلبه موجودات بر يكديگر[ ..... ص :  "قاهر "معناي]

شود، و هم بر سلسله اسباب، صادق است، اال اينكه بين از اسمايي است كه هم بر خداي متعال اطالق مي "قاهر "پس لفظ
قهر او و قهر اسباب فرق است، زيرا اگر غير او بعضي بر بعضي ديگر قهر و غلبه دارند در عين حال قاهر و مقهور از جهت 

د سازكند و آن را مشتعل ميمرتبه وجودي، و درجه هستي، با هم برابرند، باين معنا كه اگر آتش مثال بر هيزم قهر مي
يعي. چيزي كه هست، اقتضاي طبع يكي، مخالف اقتضاي طبع ديگري است، خودش با آن هيزم، هر دو موجودي هستند طب

تر است از اقتضاي هيزم در تحميل اثر خود بر آتش، و از اين جهت و اقتضاي طبع آتش در تحميل اثر خود بر هيزم، قوي
 .سازداست كه آتش بر هيزم غلبه و ظهور كرده و آن را از تاثير خود متاثر مي

تر بودن ان، قهرش مانند قهر آتش بر هيزم نيست، بلكه او قاهر است به تفوق و احاطه مطلق، نه به قويو ليكن خداي سبح
ور ساختن چيزي از قبيل هيزم و امثال آن را به خداي سبحان در اقتضاي طبيعي به اين معنا كه اگر ما آتش زدن و شعله

ه وجود مخصوص و محدودي كه با آن وجود هيزم را نسبت دهيم معناي اين نسبت ما اين است كه خداي سبحان هم ب
ايجاد كرده و هم به خواص و كيفياتي كه به آن داده و آن را با دست قدرت خود مجهز به آن خواص نموده و هم به ايجاد 

ا از ر آتشي كه آن را طعمه خود سازد و آن آتش نيز ذات و آثارش ملك او است، و هم به اينكه نيروي مقاومت در برابر آتش
 .آن سلب نموده بر آن قاهر است

 .آري، قهر خداي تعالي بر هيزم به اين معنا است، نه به معناي قهر موجودات بر يكديگر

چون او است كه هر چيزي را در جاي خود وضع كرده و از آن جمله احتراق و اشتعال را هم در هيزم قرار داده، به طوري كه 
سرپيچي از اين امر و از ساير امور و آثاري كه در آن نهاده، ندارد. براي اراده و مشيت او در برابر اراده و مشيت او قدرت 
 .افقي است ما فوق هستي هيزم

گوييم خداوند بر بندگان قاهر است قهر او نظير قهر بعضي از بندگان بر بعضي ديگر )كه همه در عرض هم پس اگر مي
 م چنين هستند( نيست، قرآن كريم اين بحث ما را و ه
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قهر را به عنوان  "21 "اي را كه از آن گرفتيم تصديق دارد، براي اينكه در دو جاي اين سوره يعني در اين آيه و در آيهنتيجه
 .فرموداسمي از اسماي خدا ذكر كرده، در حالي كه اگر قهر او مانند قهر بندگان بود بايد به عنوان وصف ذكر مي

كرده و اتفاقا تا آنجا هم كه ما ياد داريم اين كلمه در جايي استعمال  "فَوْقَ عِبادِهِ "چه در هر دو موضع آن را مقيد بهگر 
شود و هم در كه هم در آنان استعمال مي "غلبه "شود كه مقهور از صاحبان عقل )انس و جن و ملك( باشد، بخالف لفظمي

مثال آن، و لذا راغب هم لفظ قهر را به ذليل ساختن كه ظهورش در صاحبان عقل بيشتر غير آنان مانند جمادات و مايعات و ا
شود كه اين كلمه در غير مورد صاحبان عقل به هيچ عنايتي و ليكن صرف غلبه استعمال باعث نمي« 1»است تفسير نموده 

 .صادق نيايد

ت داده و فرموده است: او است كه به رسانيدن خير و خداي سبحان در اين دو آيه، مساله رساندن خير و شر را به خود نسب
ر آنان كنند و به آثاري كه دارند بشر به بندگان و به اجبار و ذليل ساختن آنان به قبول خير و شر خود و همچنين به آنچه مي

ن هم نسبت داده قاهر است، و ما يملك آنان را، مالك و بر مقدورات آنان قادر است. و چون رساندن خير و شر به ديگرا



قهر خود را از قهر ديگران جدا و متميز ساخته و معلوم كرد كه قهر او مانند قهر  "وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ "شود لذا با گفتنمي
 .شودديگران از روي جهل و گزاف نيست، و مثل ديگران در قهرش و در هيچ كار ديگرش دچار خبط و غلط نمي

__________________________________________________ 
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 41[ ..... ص : 01تا  51(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

عَ كُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَقُلْ أَيُّ شَيْ
( الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ 15ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ )اللَّهِ آلِهَةً أُخْري قُلْ ال أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِي

 (33لَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ )أَبْناءَهُمُ ا

 41ترجمه آيات ..... ص : 

به اين كفار( بگو: چه چيزي در شهادت بزرگتر است )تا من او را براي شما گواه بر رسالت خود بياورم؟( بگو خداي تعالي )
را كه اين قرآن به گوشش بخورد انذار كرده، گواه بين من و شما است، و اين قرآن به من وحي شده كه شما و هر كه 

دهيد كه با خداي تعالي خدايان ديگري هست؟ بگو من كه هشدار دهم آيا )با چنين گواهي بزرگ( باز هم شما شهادت مي
دهم، بگو حق مطلب همين است كه او معبودي است يگانه و به درستي كه من از هر چه كه شما چنين شهادتي نمي

 .(15ايد بيزارم )نداشتهشريك خدايش پ

شناسند، و كساني كه به نفس خود شناسند همانطوري كه فرزندان خود را ميآنان كه ما كتابشان داديم رسول اللَّه را مي
 .(33آورند )اند ايمان نميزيان كرده

 41بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كند بر مساله وحدانيت خداي تعالي از راه وحي. و حال آنكه اين مساله عقلي و از مسائلي است كه اين آيات احتجاج مي
 عقل از طرق مختلفي به آن راه دارد، و ليكن صرف اين 
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غرض از برهان عقلي، جز تحصيل  شود كه نتوان آن را از طريق وحي صريح قطعي هم اثبات نمود، مگرجهت باعث نمي
يقين چيز ديگري است؟ وقتي غرض از آن تحصيل يقين به وحدانيت خدا باشد و بر حسب فرض، وحي الهي هم قطعي و 

غير قابل ترديد باشد چه مانعي دارد كه همان وحي برهان بر وحدانيت خدا قرار گيرد آنهم وحيي چون قرآن كه اساسش 
 .«1»متكي بر تحدي است 

دهد كه از مشركين بپرسد چه رسول گرامي خود را دستور مي "ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْقُلْ أَيُّ شَيْ "



اعم از تحمل آن از راه حس و  "شهادت "چيزي از هر چيز در مساله شهادت بزرگتر است؟ البته بايد دانست كه مراد از اين
اداي آن است، و چون تحمل و اداي شهادت مخصوصا تحمل آن، از چيزهايي است كه بر حسب اختالف درجه مشاهده و از 

هو و شود، و مسلما متحملي كه سفهم متحملين و وضوح و پيچيدگي وقايع و قوت و ضعف بيان بيان كننده آن، مختلف مي
ار و كند، نيست، و مست همانند هوشيو ببيند حفظ مينسيان و غفلت بر مزاجش غلبه دارد، مانند متحملي كه هر چه بشنود 

بيگانه به مثل آشناي به جزئيات واقعه نيست، از اين رو بايد بدون ترديد گفت: خداي تعالي در تحمل شهادت و خبر يافتن از 
، و اختراع و وقايع جهان و افعال بندگان از هر خبرداري خبردارتر است، چون او است كه بزرگ و كوچك اشياء را آفريده

اي كه در آسمانها و زمين باشد با هر چيز، و محيط بر هر چيز است، حتي به سنگيني ذرهايجاد هر چيز منتهي به او مي
كند. و از آنجايي كه پاسخ اين سؤال است، و كوچكتر از ذره و بزرگتر از آن علم او مخفي نبوده و او فراموش و گمش نمي

 :متعرض آن نشد و نيازي نديد به اينكه در جواب گفته شودخيلي روشن بود لذا در آيه 

« 3» "قُلْ لِلَّهِ "از قول مخاطبين فرمود: "قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "همانطوري كه در آيه "قل اللَّه اكبر شهادة "
 "مَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَقُلْ لِ "همانطوري كه در آيه "خواهند گفت خدا -سيقولون اللَّه "و يا گفته شود

 .«2» "اعتراف خواهند كرد به اينكه زمين و هر كس كه در او است از آن خدا است -سَيَقُولُونَ لِلَّهِ "فرمود:

__________________________________________________ 

ه كه تا قيام قيامت هر كس در باره آسماني بودن آن ترديد داشته و تحدي قرآن اين است كه به اعال صوت اعالم كرد(1)
 .داند يك آيه مثل آن را بياورد اگر چه از ديگران هم هر چه بخواهد كمك بگيرديا آن را كتابي آسماني نمي

 13سوره انعام آيه (2)

 22سوره مؤمنون آيه (3)
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 .خود داللت بر جواب هم دارد و در حقيقت قائم مقام همان جواب است "اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْقُلِ  "عالوه بر اينكه جمله

شته و برگ "اللَّه "خبر باشد از مبتداي محذوف، و آن مبتدا ضميري باشد كه به كلمه "شهيد "بعيد هم نيست كه كلمه
كه در اين صورت جمله مذكور هم جواب از آن سؤال خواهد بود، و  "قل اللَّه هو شهيد بيني و بينكم "تقديرش چنين باشد:

 .هم شروع در مطلبي ديگر

عالوه بر اينكه مشتمل است بر اخبار رسول  "قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ "اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه جمله
رساند كه خدا به او مي "قل "اي هم هست، براي اينكه كلمهجداگانهخدا )ص( از اينكه خداوند شهيد است، خود شهادت 

فرموده كه مشركين را به شهادتش خبر دهد، و اين معنا بدون شهادت خدا بر نبوت او صحيح نيست، بنا بر اين جمله مذكور 
با اين حال ديگر هم داللت دارد بر شهادت خدا نسبت به هر چيز و هم بر شهادتش نسبت به نبوت رسول خدا )ص( و 

 إِنَّكَ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ "اي تصريحا، نظير:حاجتي نيست به اينكه در اينجا به منظور شهادت به نبوت آن جناب كالم جداگانه
 .يدايراد بفرما« 3» "لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ "و يا تلويحا، نظير:« 1» "لَرَسُولُهُ

كند بر اينكه خداي تعالي بين پيغمبر اكرم و قومش كه دو طرف داللت مي "بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ "و اينكه شهادت را مقيد كرد به
دانيم كه خصومت و طرفيت آن جناب با قومش تنها بر سر مساله نبوت و رسالت و ادعاي خصومتند واسطه است، و چون مي

فهميم كه مراد از شهادت خدا شود، از اين جهت ميطرح مي "وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ "هنزول قرآن است كه بعدا با جمل
هم به  "الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ "بين او و قومش همان گواهي بر نبوت اوست، چنان كه جمله

 .نمايدداللت را تاييد ميطوري كه بعدا خواهيم گفت اين 



 15انذار و تخويف، در دعوت نبوت مؤثرتر از تبشير و تطميع بوده است[ ..... ص : ]

حكايت قسمتي از بياناتي است كه رسول خدا بايد آن را براي مشركين ايراد  "وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ "
است در اين آيه مساله انذار و هشدار غايت و نتيجه نزول قرآن كريم قرار  "اللَّهُ شَهِيدٌ ... "جمله عطف بهفرمايد و اين 

 .گرفته، دعوت نبوت از طريق تخويف آغاز گشته، و اين خود در فهم عامه مردم مؤثرتر از تطميع است

 وت انبيا و قرآنبراي اينكه گر چه تطميع و اميدوار ساختن مردم نيز راهي است براي دع

__________________________________________________ 

 1و خدا ميداند كه تو به راستي فرستاده اويي. سوره منافقون آيه (1)

 122ليكن خدا گواهي ميدهد به آنچه كه به تو نازل شده چون به علم خود نازلش كره. سوره نساء آيه (2)
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از  كند، و بيشاي اين طريقه را به كار برده، ليكن اصوال اميدواري آدمي را به طور الزام وادار به طلب نميهم تا اندازهعزيز 
ايجاد شوق و رغبت در آدمي، اثر ندارد، به خالف تخويف و تهديد كه به حكم عقلي وجوب دفع ضرر احتمالي، احتراز از 

 .شوددفع آن ملزم ميآنچه تهديد به آن شده واجب و آدمي به 

داشتند، مناسب بود كه دعوت الهي از راه تطميع آغاز گردد، عالوه بر اين، اگر مردم در گمراهي خود هيچ گونه تقصيري نمي
ليكن مردم در گمراهي خود مقصر هستند، براي اينكه دعوت اسالم، دعوت به دين فطرت، يعني به ديني است كه 

ست، و اين خود او است كه با دست خويش و با ارتكاب شرك و گناه، فطرت خود را پشت اش در نهاد خود بشر اسرچشمه
سر افكنده و شقاوت را بر دل خود چيره نموده و در نتيجه دچار سخط الهي شده است، و چون چنين است حزم و حكمت 

كه در آيات بسياري وظيفه آن جناب  كند كه دعوت آنان از راه انذار و هشدار آغاز گردد، و براي همين جهت بودهاقتضا مي
 .«2» "وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ "و آيه:« 1» "إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ "منحصر در انذار شده است، مانند آيه:

ه بالبته اين مطلب، كه گفته شد، در باره مردم عامي است، و اما خواص از مردم، يعني آنان كه خداي را از روي محبتي كه 
كنند، نه از جهت ترس از آتش و يا طمع در بهشت، البته از خوف و رجا و تهديد و تطميعي كه در دعوت او دارند عبادت مي

خورند از آن آتش، آتش فراق و دوري از پروردگار و كنند، وقتي به تهديد از آتش برميديني هست چيز ديگري تلقي مي
وصف بهشت به نعمت وصل و قرب ساحت او و خشنودي او منتقل شده و  فهمند، و همچنين از شنيدنسخط وي را مي

 .گردندمشتاق آن مي

 10باشد[ ..... ص : شاهد بر ابدي و جهاني بودن رسالت پيامبر اسالم )ص( مي "لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ "جمله:]

خطابش به مشركين مكه و يا عموم قريش و يا جميع عرب است، اال  آيد كهگر چه برمي "لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ "از ظاهر
كساني باشند كه مطالب را از خود  "من بلغ "البته با حفظ اين جهت كه مراد از "من بلغ "و بين "كم "اينكه مقابله بين

رد بر اينكه مقصود از داللت دا -آينداند، چه معاصرين و چه مردمي كه بعد از عصر آن جناب به وجود ميپيغمبر نشنيده
كساني هستند كه پيغمبر اكرم ايشان را پيش از نزول آيه يا مقارن يا پس از  "لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ "در جمله "كم "ضمير خطاب

 .فرمودنزول انذار مي

 داللتبر اين هم  "وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ "پس اينكه فرمود:

__________________________________________________ 

 [.....] 32اي نداري. سوره فاطر آيه تو جز انذار وظيفه(1)
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از نظر دعوت به اسالم، هيچ فرقي بين كساني كه قرآن  دارد كه رسالت آن حضرت عمومي و قرآنش ابدي و جهاني است، و
ر اينكه قرآن كند بشنوند نيست، و به عبارت ديگر آيه شريفه، داللت ميشنوند و بين كساني كه از غير او ميرا از خود او مي

 باطل، احتجاج كريم حجت ناطقي است از ناحيه خدا و كتابي است كه از روز نزولش تا قيام قيامت به نفع حق و عليه
 .كندمي

و اگر فرمود: تا شما را به وسيله آن انذار كنم، و نفرمود: به وسيله قرائت آن، براي اين بود كه قرآن بر هر كسي كه الفاظ آن 
را بشنود و معنايش را بفهمد و به مقاصدش پي ببرد و يا كسي برايش ترجمه و تفسير كند، و خالصه بر هر كسي كه 

ان شود حتما به زباي كه به سوي قومي ارسال ميوشش بخورد حجت است، آري، الزم نيست كتاب و نامهمضامين آن به گ
آن قوم باشد، بلكه شرط آن اين است كه اوال مضامينش شامل آنان شود و ثانيا حجت خود را بر آن قوم اقامه كند، هم 

نوشت و حال آنكه زبان آنان غير زبان قرآن بود، و ها چنان كه رسول خدا )ص( به مردم مصر، حبشه، روم و ايران نامه
اي از قبيل سلمان فارسي و بالل حبشي و صهيب رومي به آن جناب ايمان آوردند، و بسياري از يهود با اينكه همچنين عده

 .زبانشان عبري بود به آن حضرت گرويدند. و اينها كه گفته شد روشن و غير قابل ترديد است

 "... تَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْري قُلْ ال أَشْهَدُأَ إِنَّكُمْ لَ "

پس از آنكه شهادت خداي را و اينكه خداوند بزرگترين گواه بر رسالت او است ذكر نمود و بيان كرد كه او جز به منظور 
نكه او را در الوهيت شريك دعوت به دين توحيد فرستاده نشده، و خاطرنشان ساخت كه بعد از شهادت خداي سبحان بر اي

دهد كه از آنان به طور رود كسي بر تعدد آلهه شهادت دهد، اينك نبي محترم خود را دستور مينيست، ديگر انتظار نمي
 "الم "و "ان "دهند؟ و اين معنا از بكار بردن حروف تاكيداستعجاب و انكار بپرسد كه آيا باز هم به تعدد آلهه شهادت مي

پذيرد كه بعد از اينكه ايشان شهادت پروردگار را شنيدند باز هم به شود، و گويا نفس نميبخوبي استفاده مي در مورد سؤال
 .خدايي خدايان ديگر شهادت دهند

اند مخالفت نموده، آن را از خود نفي دهد كه با آنان در شهادت نابجايي كه دادهدستور مي "قُلْ ال أَشْهَدُ "سپس با جمله
ين و ا "ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَقُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِي "فرمايد:شود. آن گاه ميمعنا از قرينه مقام استفاده مي نمايد. اين

 .همان شهادت بر وحدانيت خداي تعالي و برائت از شرك و شركائي است كه مشركين مدعي آن بودند

دهد از شهادتي كه خداي سبحان در كتب در اين فقره خبر مي "رِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْ "
 آسماني اهل كتاب بر نبوت خاتم االنبياء 
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و مشتمل بر داده و علماي آنان هم از آن شهادت اطالع كافي دارند. زيرا كتبي كه از انبياء )ع( بر جاي مانده  (ص)
 .بشارتهاي پي در پي و غير قابل تشكيك در باره آمدن رسول خدا و اوصاف اوست هم اكنون نزد آنان موجود است

شناسند، همانطوري كه بنا بر اين علماي اهل كتاب به قدري راجع به اوصاف آن حضرت استحضار دارند كه او را نديده مي
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ  "ر راجع به اين مطلب فرموده:شناسند، و در جاي ديگهاي خود را ميبچه

حَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُ "و نيز فرموده:« 1» "مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ
 "لِهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيرُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُ

و از آنجايي كه بعضي از علماي آنان  «2» "أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً "فرمايد:و نيز مي« 3»



با  ورزيدند، لذا خداوندكردند، و از ايمان به او نيز استنكاف ميبشاراتي را كه از اوصاف رسول خدا سراغ داشتند كتمان مي
 .خسران و زيانكاري آنان را بيان نمود "نَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُو "جمله

سوره بقره كه شباهت تامي با آيه مورد  "122 "رسد. و البته در تفسير آيهدر اينجا گفتار ما در تفسير آيه شريفه به پايان مي
يم، و فته بيان داشتاي مطالب را گذرانديم. از آن جمله وجه التفاتي را كه در آيه از حضور به غيبت به كار ربحث ما دارد پاره

 -ان شاء اللَّه تعالي -به زودي در سوره اعراف نيز تتمه اين بحث خواهد آمد

 14بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

 كند كه وي به سند خود از محمد بن عيسي بندر تفسير برهان از ابن بابويه نقل مي

__________________________________________________ 

اي را كه اوصافش در تورات و انجيلي كه در دست دارند كنند رسول و نبي درس نخواندهني كه پيروي ميآن كسا(1)
 122نوشته شده. سوره اعراف آيه 

محمد فرستاده خدا است و كساني كه با اويند در برابر كفار شديد و بي باك و در بين خود رؤوف و مهربانند، آنان را (2)
ي اي است كه بر پيشانرضواني از ناحيه خدا در ركوع و سجودند، نشاني آنان همان اثر سجده بيني كه در طلب فضل ومي

 35دارند همين است مثل آنان در تورات و در انجيل هم همين طور از آنان ياد شده است. سوره فتح آيه 

 153افي نيست؟ سوره شعراء آيه اي كشناسند، براي اهل كتاب نشانهآيا همين معنا كه علماي بني اسرائيل او را مي(3)

 22، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 "ءشي "عبيد روايت كرده كه گفت: حضرت ابي الحسن )ع( به من فرمود: اگر كسي از تو بپرسد كه آيا خداي عز و جل
گويد: عرض كردم: خداي عز و جل در كالم خود آنجا كه دهي؟ محمد مي، چه جواب مي"ءال شي ")چيز( است يا

 ء بودن خود را اثبات كرده، چيزي كه هست در پاسخشي "ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْقُلْ أَيُّ شَيْ "فرمايد:مي
ء است ليكن نه مانند ساير اشياء زيرا اگر شيئيت را بكلي از او نفي كنم، در حقيقت گويم: خداوند شياز آن سؤال مي

 .ام، حضرت فرمود: احسنت، درست گفتيرا ابطال كردهوجودش 

 11بيان روايتي از امام رضا عليه السالم در باره سه مذهب و مسلك مردم در توحيد[ ..... ص : ]

 .اثبات به غير تشبيه -2تشبيه  -3نفي  -1حضرت رضا )ع( فرمود: مردم را در توحيد سه مذهب است: 

يعني او را به چيز ديگري شبيه ساختن نيز غلط و باطل است، براي اينكه چيزي  "همذهب تشبي "غلط است، "مذهب نفي "
 «1»است.  "اثبات بدون تشبيه "بنا بر اين راه صحيح و ميانه همان .نيست كه شبيه خداي تبارك و تعالي باشد

ر باره صفات باري تعالي ، نفي كردن معاني صفات است از خداوند، مانند حرفي كه معتزله د"مذهب نفي "مراد از :مؤلف
دارند، و در حكم آنست اينكه گفته شود صفات ثبوتيه چنين نيست كه در خداوند موجود باشد، بلكه معنايش در حقيقت نبود 

اين است كه خداي تعالي عاجز و جاهل نيست و اين حرف همان نفي  "عالم "و "قادر "صفات ضد آن است مثال معني
 :آن به همان مذهب سوم و غرض گوينده آن از صفات است، مگر اينكه برگشت

 .ها نيستاين باشد كه قدرت او مانند ساير قدرت "عاجز نيست "



خودش  به غير "چيزي شبيه او نيست -ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "اين است كه خداي تعالي با اينكه "مذهب تشبيه "و مراد از
ه در خود ما است و متمايز از ساير صفات است براي خدا اثبات و به تشبيه شود، يعني از هر صفتي آن معناي محدودي ك

وي نسبت داده شود، قدرتش مانند قدرت ما و علمش نظير علم ما و هم چنين ساير صفاتش مانند صفات ما باشد، و بطالن 
انند ما شد او نيز مچنين مذهبي روشن است، براي اينكه اگر اوصافي كه خداي تعالي به آن متصف است مانند صفات ما با

و مراد از مذهب اثبات بدون تشبيه  -تعالي اللَّه عن ذلك -محتاج خواهد بود، و با اين فرض ديگر واجب الوجود نخواهد بود
 اين است كه از هر صفتي اصل آن در باره خداي

__________________________________________________ 

 215ص  1تفسير برهان ج (1)

 22، ص: 3لميزان، جترجمه ا

تعالي اثبات و خصوصياتي كه آن صفت در ممكنات و مخلوقات به خود گرفته از حقتعالي نفي شود و به عبارت ديگر اصل 
 .صفت اثبات، و محدوديت آن به حدود امكاني نفي گردد

 16م )ص([ ..... ص : و در باره معرفت اهل كتاب نسبت به پيامبر اسال "وَ مَنْ بَلَغَ "رواياتي در ذيل جمله:]

هِيدٌ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَقُلْ أَيُّ شَيْ "در تفسير قمي در روايت ابي الجارود است كه حضرت ابي جعفر )ع( در تفسير آيه
جناب زيست به آن ص( در مكه مي)فرمود: مشركين مكه در اوايل بعثت و همان موقعي كه رسول خدا  "بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ

كنيم كسي تو را در آنچه گفتند: اي محمد آيا خداوند رسولي به غير تو نيافت كه به سوي ما گسيل دارد؟ گمان نمي
گويي تصديق كند، ما از يهود و نصارا هم راجع به تو پرسش كرديم آنها نيز اظهار بي اطالعي كرده، گفتند: در كتبي كه مي

ا بر اين، بايد گواهي بر رسالت خود بياوري. رسول خدا )ص( فرمود: خدا بين من و نزد ما است ذكري از اين مرد نشده، بن
 «1»شما گواه است. 

 "لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ "فرمايد:روايت شده كه در تفسير كالم خدا كه مي (در تفسير عياشي از بكير از محمد از ابي جعفر )ع
 .«3»است  "من بلغ "فرمود: علي )ع( از

است، و ظاهر آيه هم همين است، و ليكن در بعضي  "كم "عطف بر ضمير "من بلغ "مؤلف: ظاهر اين روايت اين است كه:
 "النذركم "تنها امام است، و الزمه آن اين است كه عطف بر فاعل مقدر در "من بلغ "از روايات وارد شده كه مقصود از

 .شما را انذار كنيم -ماما -"من بلغ "بوده و معنايش اين باشد كه من و

روايت كرده كه از  (در تفسير برهان است كه ابن بابويه به سند خود از يحيي بن عمران حلبي از پدرش از ابي عبد اللَّه )ع
هل هر ملت و زباني سؤال شد، و در جواب فرمود: يعني ا "وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ "آن جناب از معناي

 «2»كه باشند. 

 .شود گذشتمؤلف: وجه اينكه چطور اين معنا از آيه استفاده مي

اسيراني را به حضور رسول خدا )ص( آوردند، آن  :و در تفسير المنار است كه ابو الشيخ از ابي بن كعب روايت كرده كه گفت
 :يشان را رها كرده سپس اين آيه را تالوت فرمودندايد؟ گفتند نه، حضرت احضرت فرمود: آيا به اسالم دعوت شده

__________________________________________________ 

 152ص  1تفسير قمي ج (1)

 12ح  222ص  1تفسير عياشي ج (2)



 2ح  233ص  1تفسير برهان ج (3)

 23، ص: 3ترجمه الميزان، ج

آن گاه فرمود: اينان را رها كنيد تا به مامن و ديار خود باز گردند چون هنوز  "بِهِ وَ مَنْ بَلَغَوَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ 
 «1»دعوت اسالم به گوششان نخورده است. 

ه شناسيد؟ گفت آري، بو در تفسير قمي است كه عمر بن خطاب به عبد اللَّه بن سالم گفت: آيا محمد را در كتب خود مي
خدا سوگند او را به همان صفاتي كه خداوند در كتابهاي آسماني ما، براي ما توصيف فرموده وقتي در بين شما او را ديديم 

ابن سالم( هميشه )شناسد، و به آن خدايي كه من ها ببيند ميد را وقتي با بچهشناختيم، همان طوري كه يكي از ما بچه خو
 «3»خوردم هر آينه معرفتم به محمد بيشتر از معرفتي است كه به فرزندم دارم. به ذات او سوگند مي

__________________________________________________ 

 221ص  3تفسير المنار ج (1)

 152ص  1تفسير قمي ج (2)

 22، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 18[ ..... ص : 30تا  05(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

ينَ أَشْرَكُوا ( وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ31ِوَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ )
( انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلي 32( ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِالَّ أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ )33أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ )

مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ جَعَلْنا عَلي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ  ( و32َأَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ )
 (32لِينَ )يرُ الْأَوَّإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ ال يُؤْمِنُوا بِها حَتَّي إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إاِلَّ أَساطِ

( وَ لَوْ تَري إِذْ وُقِفُوا عَلَي النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ ال 32وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إاِلَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ )
( بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ 33) نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلي وَ ( وَ لَوْ تَري إِذْ وُقِفُوا عَلي رَبِّهِمْ قالَ 35( وَ قالُوا إِنْ هِيَ إِالَّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ )32)
 (23رَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ )

رَهُمْ عَلي ونَ أَوْزاطْنا فِيها وَ هُمْ يَحْمِلُقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ حَتَّي إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلي ما فَرَّ
 (23) ( وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِالَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَال تَعْقِلُون21َظُهُورِهِمْ أاَل ساءَ ما يَزِرُونَ )

 25، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 11ترجمه آيات ..... ص : 

كسي كه به دروغ به خداوند افترا ببندد يا آيات او را تكذيب كند كيست؟ به درستي كه ستمگران رستگار  ستمكارتر از آن
 .(31شوند )نمي

گوييم: كجايند آن شركائي كه براي ما كنيم، به كساني كه شرك ورزيدند ميو روزي كه همگي آنها را محشور مي



 .(33پنداشتيد )مي

 .(32ر اينكه بگويند به خدا، كه پروردگار ما است سوگند، ما مشرك نبوديم )آن وقت است كه عذري ندارند مگ

 .(32يابند )بندند و چطور از شركائي كه براي خدا ساخته بودند، عين و اثري نمياي محمد ببين چگونه به خود دروغ مي

ه و كه از فهمشان جلوگيري كند افكنداي دهند، ليكن ما بر دلهاي آنان پردهاز آنان كساني هستند كه به كالم تو گوش مي
آيند آورند، حتي وقتي هم كه نزد تو مياي را ببينند باز ايمان به آن نميگوشهايشان را سنگين كرديم، و اگر هر آيه

ها و حرفهاي گويند اين جز همان افسانهغرضشان جدال است، و لذا همانها كه كافر شدند بعد از شنيدن آيات قرآن مي
 .(32يست )قديمي ن

رند، بكنند، ولي بايد بدانند كه جز خود شان را از بين نميعالوه بر اين مردم را هم از شنيدن آن نهي نموده و از آن دور مي
 .(32كنند )فهمند چه ميو نمي

ا ار ما رگويند: اي كاش پروردگشوند ببيني خواهي ديد كه ميو اگر تو اي محمد آنان را در موقعي كه مواجه با آتش مي
 .(33بوديم )كرد ديگر آيات او را تكذيب ننموده و از مؤمنين ميگردانيد، كه اگر چنين ميبرمي

رو  داشتند رسوا شدند از اينبينند نزد كساني كه حق را از آنان پنهان ميشان نيست، بلكه چون مياعتمادي به اين وعده
ويانند گيرند، و براستي دروغگهم برگردند باز همان منهيات را از سر ميكنند و گر نه اگر بدنيا تمناي برگشتن به دنيا مي

(28). 

 .(35و گفتند زندگي، جز همين حيات دنيوي ما چيز ديگري نيست و ما هرگز پس از مرگ زنده نخواهيم شد )

يا اين روز پرسد آروردگارت مياند آنان را ببيني و ببيني كه پو تو اي محمد اگر ان موقعي كه در برابر پروردگار خود ايستاده
فرمايد پس بچشيد عذاب گويند: چرا، به پروردگارمان سوگند. خدايشان مي)روز بعث( حق نبود؟ خواهي ديد كه در جواب مي

 .(23ورزيديد )را به كيفر كفري كه مي

 امه دادند تا آنكه بناگاه وقتبه تحقيق زيانكار شدند كساني كه مالقات خدا را تكذيب نمودند و هم چنان بر لجاج خود اد
لقايشان فرا رسيده، گفتند: وا حسرتا بر آن كوتاهي كه در دنيا كرديم و طرفي براي امروزمان نبستيم اين حسرت و ندامت را 

 كشند و خورند كه بار سنگين گناهانشان را به دوش ميدر حالي مي

 23، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .(21دوششان )بدان كه چه بار بدي است به 

ازند آيا باز سو زندگي دنيا جز لهو و لعب چيزي نيست و هر آينه خانه آخرت بهتر است براي كساني كه تقوا را پيشه خود مي
 .(23كنيد؟ )هم تعقل نمي

 61بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ار داده، مظالم مشركين و در اين آيات به سياق اصلي كه سياق خطاب بود، برگشته و مجددا آن جناب را مخاطب قر
 "وَ مَنْ أَظْلَمُ ... "فرمايد، آيهداشتند برايش بيان مي "معاد "و "نبوت "،"توحيد "انحرافاتي را كه در اصول عقايد پاك يعني

مربوط به معاد  "حَياتُنَا الدُّنْيا ...وَ قالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا  "راجع به نبوت، و آيه "...وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ  "راجع به توحيد، و آيه
 .است



اينان با اين انحرافات خود، به خويشتن شديدترين ظلم را كرده و خود را به هالكت و  :فرمايدبعد از بيان اين سه جهت مي
ي به زايكند كه اين مظالم در روز قيامت به چه صورتي منعكس شده، به چه كيفيت وحشتكشند، سپس بيان ميخسران مي
گفتند خود را تكذيب كرده تمناي بازگشت به دنيا رسد، به طوري كه از شدت آن با انكار آنچه كه در دنيا ميايشان مي

اند اظهار حسرت هايي كه در حق خداي سبحان نمودهكنند، شايد كه اين بار عمل صالح كنند، و به خاطر كوتاهيمي
 .كنندمي

 61تر است[ ..... ص : خداي عز و جل و تكذيب كننده آيات او از هر ظالمي ظالمتوضيح اينكه افترا زننده بر ]

ليل ترين گناهان است، بلكه با كمي دقت و تحيكي از شنيع "ظلم ""وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ "
به مقدار ظلمي است كه در آنها است، و معناي ظلم عبارتست از خروج از عقلي بايد گفت: زشتي و شناعت گناهان ديگر هم 

شود، عدالت، و حد وسط و ظلم همانطوري كه از جهت اختالف خصوصيات آن شخص مرتكب، مختلف و كم و زياد مي
عف و ض شود و يا اراده ظلم بر آنان شده است، اختالف و شدتهمچنين نسبت به اختالف اشخاصي كه ظلم برايشان مي

ه تر و بزرگتر خواهد بود، و معلوم است كتر باشد ظلم بر او شنيعكند، به اين معنا كه هر چه موقعيت و شان او عظيمپيدا مي
تر و عزيزتر از ساحت و منزلت پروردگار و آيات داله بر او نيست. بنا بر اين آن كسي هم كه تر و منزلتي رفيعساحتي مقدس

يا به چيزي كه منسوب به اين ساحت است ظلم روا بدارد از هر ظالمي ظالمتر خواهد بود، اين نيز به چنين ساحت قدسي و 
 .معلوم است كه چنين كسي جز به خود ظلم نكرده

 21، ص: 3وَ ترجمه الميزان، ج "و اين همان چيزي است كه دقت عقلي آن را اقتضا دارد. خداي سبحان نيز با جمله

 "افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ 

 .همين نظريه عقلي را تصديق فرموده است

افتراي دروغ بر خداي تعالي عبارت است از اثبات شريك براي او، با اينكه او را شريكي نيست، و همچنين ادعاي نبوت و 
ه بر او، عبارتست از تكذيب پيغمبر صادق الوعدي كه نسبت دادن حكمي به وي از راه دروغ و بدعت. و تكذيب آيات دال

 .دعوتش توأم با آيات و معجزات الهي است، و يا انكار دين حق كه از آن جمله است انكار كردن صانع بطور كلي

 :شودپرستان تطبيق مياحتجاجي كه در اين آيه است، از چند جهت بر مشركين يعني بت

ن شركائي به عنوان اينكه شفيع در درگاه خدا و مصدر امور عالمند، و تدبير شؤون يكي از جهت اينكه براي خداي سبحا
 .اندعالم مستقال مستند به آنها است اثبات كرده

 .اندكند انكار نمودهو ديگر از جهت اينكه آيات پروردگار متعال را كه داللت بر نبوت و معاد مي

 65)ع( و اولياء اللَّه شرك نيست[ ..... ص :  قول به جواز شفاعت پيغمبر )ص( و ائمه معصومين]

اند قائلين به جواز شفاعت پيغمبر و معصومين از ذريه آن جناب و يا اولياي كرام از امتش و ليكن بعضي از مفسرين خواسته
به  معتقدين پرستان منطبق براند: اين آيه عالوه بر بترا نيز مشمول آيه قرار داده و آنان را هم مشرك بدانند، و گفته

شفاعت نيز هست. و هر كس اين حضرات را در باره حاجتي از حوائج دنيا و آخرت خود شفيع درگاه خدا قرار دهد نيز مشرك 
اند كه پروردگار متعال، خودش شفاعت را در صورتي كه به اذن او باشد در كالم است. و گويا از اين معنا غفلت ورزيده

 :خرت اثبات كرده و فرموده استمجيدش بدون تقييد به دنيا و آ

وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ  "عالوه بر اينكه فرموده: «1» "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ "



 دهند، و قدر متيقن ازحق علمايي دانسته كه به حق شهادت مي بينيد شفاعت راو بطوري كه مي« 3» "بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
 .اينگونه علما، انبيا )ع( هستند كه از جمله آنان نبي محترم ما است

پس اگر در شفاعت اولياي كرام از امت هم بتوان تشكيك نمود، شفاعت اين برگزيدگان خلق به هيچ وجه قابل تشكيك 
 نيست، مخصوصا رسول اللَّه )ص( كه

__________________________________________________ 

 322كيست آن كسي كه بدون اذن او در درگاه او شفاعت كند. سوره بقره آيه (1)

اند مالك شفاعت نيستند، مگر علمايي كه به حق شهادت چيزهايي كه مشركين آنها را به جاي خدا معبود خود گرفته(2)
 22داده باشند. سوره زخرف آيه 

 23، ص: 3رجمه الميزان، جت

و هم در باره علمش « 1» "وَ جِئْنا بِكَ عَلي هؤُالءِ شَهِيداً "خود خدا هم شاهد به حق بودن وي را تصديق كرده و فرموده:
 .«2» "عَلي قَلْبِكَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ "و نيز فرموده:« 3» "ءٍفرموده: وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ

و معلوم است وقتي قرآن كه بيان كننده هر چيزي است بر قلب كسي نازل شود صاحب آن قلب عالم به قرآن خواهد بود، و 
معقول نيست چنين كسي عالم به آن نباشد، هم چنان كه معقول نيست خداي تعالي كسي را براي شهادت مبعوث كرده 

 .هدباشد و او خود شهادت به حق ند

وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما  "و آيه« 2» "وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ "و آيه:« 2» "لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ "در آيه
 كند، و معلوم استثبات ميعالوه بر انبيا و خاتم النبيين، شهدا و علماي ديگري را در امت اسالم ا« 2» "يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ

 .فرمايد، پس در امت اسالم هم شهداي به حقي هستكه خداي تعالي جز حق اثبات نمي

« 3» "إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً "فرمايد:و در خصوص اهل بيت پيغمبر )ص( مي
بٍ مَكْنُونٍ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتا "اند، آيهكند كه اهل بيت پيغمبر )ع( به تطهير خود پروردگار طهارت يافتهن مياين آيه بيا

شود كه اهل فهمند، در نتيجه اثبات ميكند كه قرآن را جز مطهرون )پاكان( نميهم بيان مي« 2» "ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
ر )ع( پاكان و علماي به قرآني هستند كه تبيان هر چيز است، همانها در مساله شهادت به حقي كه در آن لغو و بيت پيغمب

 راه« 5»تاثيم 

__________________________________________________ 

 23و تو را به منظور شهادت بر اينان بياوريم. سوره نساء آيه (1)

 [.....] 25كند بر تو نازل كرديم. سوره نحل آيه ي را بيان ميو ما كتاب را كه هر مشكل دين(2)

 152روح االمين آن را بر قلب تو نازل كرد. سوره شعراء آيه (3)

 122تا آنكه شما گواهاني بر مردم بوده باشيد. سوره بقره آيه (4)

 123و از شما گواهاني بگيرد. سوره آل عمران آيه (5)

 22كنند. سوره عنكبوت آيه زنيم و ليكن جز علما آن را تعقل نميميو اين مثلها را براي مردم (6)

جز اين نيست كه خدا ميخواهد از شما اهل بيت، پليدي را بر طرف ساخته و به نحو مخصوصي تطهيرتان كند. سوره (7)
 22احزاب آيه 

 35كنند. سوره واقعه آيه نميبدرستي كه آن قرآني است كريم كه در لوح محفوظ نوشته شده و جز پاكان آن را مس (8)

 .كار دانستن و هم بمعناي يكديگر را در گناه وارد كردن آمده استتاثيم هم به معناي يكديگر را گنه(9)



 22، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .نداشته باشد قدر متيقن از افراد امتند

دادن شرك است. و ما در جلد اول اين كتاب  پس نبايد گفت: توسل به اين بزرگواران و آنان را در درگاه خدا شفيع قرار
 .(بدانجا مراجعه شود) .بحث مفصلي در اطراف شفاعت گذرانديم

 63[ ..... ص : "فالح "معناي]

همه الفاظي هستند كه معانيشان نزديك به هم  "سعادت "و "ظفر "،"نجاح "،"فوز "،"فالح ""إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ "
 "را به رسيدن به آرزو كه همان معناي سعادت است تفسير نموده، و در مفردات خود گفته: "فالح "غبهستند، و لذا را

، و اگر "شوديعني آهن با آهن شكافته مي -الحديد بالحديد يفلح "به معناي شكافتن است، و در مثل گفته شده است "الفلح
 .شكافندزمين را ميگويند به همين عنايت است كه آنان مي "فالح "برزگران را هم

فالح و رستگاري دنيوي  .به معناي ظفر يافتن به مقصود است، و آن دو قسم است: يكي دنيوي و ديگري اخروي "فالح "و
اء و توانگري شود، مانند بقعبارتست از ظفر يافتن به سعادتهايي كه با دستيابي به آنها زندگي دنيايي آدمي خوش و خرم مي

 :گويديو عزت، شاعر هم كه م

 «1»افلح بما شئت فقد يدرك بالضعف و قد يخدع األريب 

عزتي  -2غناي بدون فقر  -3بقاء بدون فنا  -1همين معني را اراده كرده است. و فالح اخروي به داشتن چهار چيز است: 
 .«3»علمي كه جهل در آن راه نيابد  -2كه آميخته و دستخوش ذلت نگردد 

كنند، و شود كه فالح همان سعادت است، و براي خاطر عنايتي از سعادت به فالح تعبير مي و بنا بر اين ممكن است گفته
آن عنايت اين است كه الزمه سعادت ظفر يافتن و رسيدن به آرزوها با شكافتن و دريدن حجابهايي است كه حايل بين 

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ  "و« 2» "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ "آدمي و بين آن است، و اين عنايت در همه موارد استعمال اين كلمه از قبيل:
 و« 2» "زَكَّاها

__________________________________________________ 

شود با ضعف عقل و بصيرت دنيا به كام آدمي است، و گاه با وفور زندگي را به هر طوري كه مايلي به سر ببر كه گاه مي(1)
 .فهمد اين ناكامي از كجا استمي بهره اوست، و او خود نميعقل و كمال مهارت، ناكا

 222مفردات راغب ص (2)

 1سوره مؤمنون آيه (3)

 5سوره الشمس آيه (4)

 22، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .شودو ساير موارد لحاظ مي« 1» "إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الْكافِرُونَ "

 64رسند )إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ([ ..... ص : ها و اهداف خود نمييابند و به آرزونمي "فالح "توضيح اينكه: ظالمان]

با در نظر گرفتن اين جهت كه ظلم را به عنوان وصف بكار برده، معنايش اين  "إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ "پس اينكه فرمود:
 رسند، چون ظالمند، و همينكنند، نميها را ميبثاست كه ستمگران به آرزوهايي كه به منظور دستيابي به آنها، آن تش

كند چون سعادت وقتي سعادت است كه بحسب واقع و وجود خارج، ظلمشان آنان را به آرزو و به سعادتشان رهبري نمي



در چنين موقعي است كه طالب و آرزومند آن، خود را بحسب وجود و طبع وجوديش به ادوات  -نه خيال -مطلوب بوده باشد
 .سازدوسائلي كه سازگار و مناسب با آن سعادتست مجهز ميو 

مثال انسان كه يكي از سعادتهاي مورد آرزويش اين است كه با جبران اجزاي تحليل رفته، بقاي زندگي خود را تامين نمايد 
س وده و سپاي كه مناسب با اين آرزو است مجهز بشود كه نخست به جهاز دقيق تغذيهوقتي به چنين آرزويي نائل مي

اسباب و ادواتي را هم كه سازگار با آن است واجد باشد، و عالوه بر اين در دنياي خارج از خودش به قدر احتياجش از مواد 
غذايي مناسب با مزاجش بيابد، و آن ادوات را هم بكار ببندد، يعني مواد غذايي را از خارج گرفته و تصفيه نموده، صورت 

به صورت اجزايي كه از بدنش تحليل رفته درآورد، و آن را جزء بدن خود نموده كمبودهاي آن را اصلي آن را بكلي بهم زده 
م بدون هيچ ايم بدست آوريجبران نمايد، نه تنها انسان چنين است، بلكه ساير انواع حيوانات نيز تا آنجا كه ما ديده و توانسته

امي موجودات عالم به همين منوال جريان دارد، هر غايت و بلكه نظام تم .تخلف و اختالفي محكوم به همين حكم هستند
شود، و هدفي كه مطلوب و هر سعادتي كه مقصود باشد، طريق مخصوصي دارد كه جز از آن طريق راه به آن برده نمي

اه ر پيمودن غير آن مسيري كه نظام كون براي رسيدن به هر هدفي تعيين نموده در حقيقت اسباب رسيدن به آن را عاطل و
ي هايطبيعي رسيدن به آن را باطل كردن است، و معلوم است كه عاطل گذاردن آن و باطل كردن اين، ابطال جميع سبب

است كه مربوط و متعلق به آن است و عينا شبيه انساني است كه بخواهد بقاي در زندگي را از غير راه گرفتن غذا و لقمه 
طوري كه چنين شخصي دستگاه تغذيه و جهاز هاضمه خود را عاطل گذارده و كردن و جويدن و هضم آن تامين نمايد، همان

آورد، همچنين است كسي كه بخواهد براي رسيدن به هدفي راه در نتيجه انحرافي در قوه رشد دهنده و مولده خود پديد مي
 .را گذاشته از بيراهه برود

 ه زندگيشان بر اساسعنايت الهي هم بر اين تعلق گرفته كه انسان و ساير حيوانات ك

__________________________________________________ 
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توانند به خارج علم پيدا كنند، ادامه دهند، به طوري كه شعور و اراده است زندگي را با تطبيق اعمال با خارج تا آنجا كه مي
گردد، و خود به جهت عروض عوارضي از نظام خارج منحرف شوند، آن عمل بي نتيجه و باطل مياگر در عملي از اعمال 

ماند كه زهر را به جاي غذا، و گل را بجاي نان آورد، و انساني را مياگر اين انحراف تكرار شود سر از بطالن ذات آنان درمي
 .مصرف كند، و يا به غلط كارهاي ديگري نظير آن انجام دهد

مين نظام عالم خارج، آراء و عقايدي عمومي و كلي، نظير عقيده به مبدأ و معاد و همچنين احكامي كلي براي نوع بشر از ه
پديد آمده كه آن عقايد را مالك ساير عقايد خود و آن احكام را محك اعمال خويش قرار داده، ساير عقايد خود را با آن 

 .دهدا آن احكام تطبيق مياي خود را بعقايد، و اعمال عبادي و معامله

رساند، و جز اين، راه ديگري براي رسيدن به آرزوها و ظفر اين است همان راهي كه طبعا آدمي را به سعادت انسانيش مي
رساند، و به فرض هم كه برساند، او را به آرزويش نمي -كه همان ظلم است -يافتن به سعادتش نيست، و انحراف از اين راه

مبارزه و ضديت  (كند، براي اينكه ساير طرق نيز مربوط به آن سعادتند، و با تمام قوا با آن راه منحرف )ظلمدوام پيدا نمي
سازند، عالوه بر اينكه اجزاي عالم هم كه منشا آن عقايد و احكام )راه نشيني و برگشت مينموده و وي را مجبور به عقب

الفت نموده و او هم چنان در چنين حالتي هست تا آنكه سعادتي را كه از طبيعي رسيدن به سعادت( بود، نيز با اعمال وي مخ
 .بيراهه )ظلم( به دست آورده، از دست بدهد و روزگارش تلخ گردد



بنا بر اين چه بسا ستمگراني كه طغيان شهوت وادارشان كند به اينكه عزت صوري و قدرت كاذب خود را كه از راه غير 
ه تحصيل آرزو و سعادت موهومي بكار ببرند كه مخالف با اعتقاد حق و توحيد خداي سبحان و اند در رامشروع بدست آورده

مزاحم با حقوق مشروع ديگران باشد، يعني تعدي به اموال نموده و آن را به زور و قلدري غصب كنند يا به ناموس آنان 
وز كرده و بناحق، خونشان را بريزند و يا رسمي دست درازي كرده و به عنف عرضشان را به باد دهند، و يا به جان آنان تجا

از مراسم عبوديت پروردگار، از قبيل نماز و روزه و حج و امثال آن را عصيان ورزند، و يا گناهي از گناهان، از قبيل دروغ، 
رمي حالي و خافترا، خدعه و امثال آن را مرتكب شده، بوسيله ارتكاب يكي از اين انحرافها به مقصد خود نائل آيند و خوش

 .هم بكنند كه چه خوب شد به كام دل رسيديم

همه اينها ممكن است، ليكن بايد دانست كه چنين كسي در دنيا و آخرت خود را زيانكار ساخته و سعي و كوشش يك عمر 
 .را بهدر داده است
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نوا رفته، راه هرج و مرج و اختالل نظام بوده، به شهادت اينكه اگر اما در دنيا خود را چنين كرده، براي اينكه راهي كه اين بي
ود، شاين راه حق بود جايز بود كه همه چنين راهي را سلوك كنند، و اگر براي همه جايز باشد، قطعا نظام اجتماع مختل مي

ي كه ضامن بقاي نوع انسانشود. پس نظامي و معلوم است كه با ابطال نظام اجتماعي، حيات مجتمع انساني نيز باطل مي
 -دير يا زود -است بهر شكل باشد با چنين شخص در آنچه كه از راه غير مشروع كسب كرده مبارزه نموده، و تا زماني كه

 .نشيند. آري ظلم هرگز پايدار نمانده و نخواهد ماندنتيجه عملش را از كفش نربايد، از پاي نمي

يك عمر خود را بي نتيجه كرده است، براي اينكه ظلمي كه كرده، در نامه عملش  و اما در آخرت خود را زيانكار، و كوشش
ثبت شده، عالوه بر اينكه جان و دلش را هم آلوده و پليد كرده، و در قيامت بر طبق آن نامه كيفر ديده و به مقتضاي آن 

و همچنين معناي « 1» "أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ "روح آلوده زندگي خواهد كرد، اين است معناي
أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي  "آيات بسياري ديگر از قبيل آيه

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ  "و آيه« 3» "رَدُّونَ إِلي أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَالْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُ
وَ مِنَ  "و آيه« 2»لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ  الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ ال يَشْعُرُونَ، فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ

 نُذِيقُهُ للَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَالنَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُديً وَ ال كِتابٍ مُنِيرٍ، ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ا
و آيات ديگري كه راجع به اين مطالب « 2» "كَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِيَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ، ذلِ

 .است
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اسبه خواهد كرد. سوره بگو اگر اظهار كنيد آنچه كه در دلهايتان است و يا پنهانش بداريد خداوند با همان شما را مح(1)
 322بقره آيه 

د، اگر ورزياين حركات زشت شما از اين جهت است كه( به بعضي از كتاب ايمان آورده و به بعضي ديگر آن كفر مي)آيا (2)
چنين باشد بايد بدانيد كه هر كس از شما كه چنين كند جز خواري و ذلت در دنيا، كيفري ندارد، و در آخرت به شديدترين 

 [.....] 22كنيد غافل نيست. سوره بقره آيه ها بازگشت خواهند نمود و خداوند از آنچه ميعذاب

ا دادند عذاب گريبانشان رتكذيب كردند كساني كه قبل از ايشان بودند و در نتيجه از جايي كه احتمالش را هم نمي(3)
و هر آينه عذاب آخرت بزرگتر است اگر بدانند. گرفت، و در نتيجه خداوند مزه ذلت در زندگي دنيا را به كامشان چشانيد 

 32سوره زمر آيه 



كنند در حالي كه روي از قرآن اي از مردم كساني هستند كه در باره خدا بدون علم و بدون كتابي روشن جدال ميپاره(4)
ت است و در آخرت عذاب خواهند به همين وسيله مردم را از راه خدا بدر برند، براي چنين كسي در دنيا ذلگردانيده و مي

چشانيم، آن وقت به او گفته خواهد شد: اين عذاب خدايي است كه با دست خود پيشاپيش فرستادي و حريق بكامش مي
 13بدرستي كه خداوند كسي نيست كه به بندگان ستم روا دارد. سوره حج آيه 
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مشتملند بر ظلمهاي فردي و اجتماعي، و اين خود شاهد صدق بحث ما  و اين آيات همانطوري كه مالحظه كرديد همگي
 ."إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ "تر از همه اينها براي بحث ما، همان آيه مورد بحث ما است كه فرمود:است، و شامل

 "... وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً "

 -... اذكر يوم "قدير آن چنين است:در اينجا ظرفي است متعلق به مقدر، و ت "يوم "

م و كند بر اينكه علاست، زيرا اين كلمه است كه داللت مي "جميعا "و عنايت كالم تنها در كلمه "بياد آور روزي را كه ...
شان را بحساب درآورده و قدرت پروردگار از احدي از آنان تخلف نكرده و محيط بر همه آنان است، و به زودي همه

 .اندازدكرده، احدي را از قلم نمي محشورشان

شوند، ستمكاران رستگار نمي :است. گويا وقتي گفته شد "إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ "اين جمله در مقام بيان جمله قبلي يعني:
كه  شركائيشد كه چرا چنين است؟ در جواب گفته شده است: براي اينكه خداوند بزودي آنان را محشور كرده و از سؤال مي

يابند تا حاضر سازند، لذا شرك خود را انكار كرده و گيرد، و چون شركائي براي پروردگار نميبراي خدا قائل بودند، سراغ مي
 .خورندبه دروغ به خدا سوگند مي

كردند، نمي و اگر ستمكاران در شركائي كه براي خدا اتخاذ كردند رستگار بودند، در آن روز شركا را يافته، خود را تكذيب
 .شدندمند ميبلكه بر طبق ادعاي خود، آنها را شفيع قرار داده و از شفاعتشان بهره

 جواب است، يعني جوابي ندارند مگر اينكه به خدا سوگند ياد "فتنه "اند: مقصود ازها گفتهبعضي "ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ ... "
 .كنند كه ما در دنيا مشرك نبوديم

كن عاقبة ثم لم ت "بوده و حذف شده، و تقدير آن چنين بوده: "فتنه "اند: در كالم چيزي مضاف بر كلمهگر گفتهبعضي دي
 ."... ها اين شد كه بگويندسرانجام مفتوني و شيفتگيشان نسبت به بت -فتنتهم

 معذرت است، و البته براي هر يك از اين  "فتنه "اند: مراد ازبعضي ديگر گفته

 22، ص: 3زان، جترجمه المي

 .احتماالت وجهي است

 68يابند[ ..... ص : بيان اينكه مشركين در قيامت آلهه دروغين خود را نمي]

اين آيه، محل استشهادي را كه در داستان قيامت مشركين  "انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ "
ند. و اگر اينان ياببستند نميند. و مراد اين است كه اينان به زودي بر خود دروغ بسته شركائي را كه افترا ميكبود، بيان مي

شد كه نه بودند كارشان منجر به اينجا نميها( رستگار ميدر ظلمي كه كردند و در آنچه كه انتظارش را داشتند )شفاعت بت
 .مند شوندفاعت آنها بهرهاز شركاي خود عين و اثري بيابند و نه از ش

و اما اينكه چطور بر خود دروغ بستند؟ براي اينكه وقتي سوگند خوردند كه ما هرگز مشرك نبوديم در حقيقت انكار كردند 
گفتند براي خدا شركائي است، و بر اين ادعا هم پافشاري نموده، و از روي غرور و كردند، و ميادعايي را كه در دنيا مي



 .رفتند، اين همان دروغ به خود بستن استشكن بود نميار هيچ حجت و برهاني هر چه هم دندانطغيان زير ب

يابند؟ براي اين است كه روز قيامت روزي است كه بر هر كس عيان و اما اينكه چطور در قيامت آلهه دروغي خود را نمي
هيچ نشاني از اين شؤون را به طور استقالل دارا شود كه امر و ملك و قوت همگي از آن خدا است و بس، و كسي غير او مي

 .نيست، مگر ذلت و فقر و احتياج كه الزمه عبوديت است

 "وَ لَوْ يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ "فرمايد:خداي تعالي در اين باره مي

يَوْمَ ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ  "فرمايد:و نيز مي« 3» "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ "فرمايد:و نيز مي «1»
 .«2» "يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

ها و راي او در اين امر شريكي نيست، بتكنند كه الوهيت تنها براي خدا است، و بدر چنين وقتي به طور عيان مشاهده مي
بينند كه اين شركاء نه نفع و ضرري را براي خود مالك هستند شركائي كه براي خدا قائل بودند در مقابلشان ظاهر شده مي

 ها قائل بودند، از قبيل ربوبيت و شفاعت و غير آن، همهبينند اوصافي كه براي اين بتو نه براي غير خود، و نيز مي
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 شوندو اگر كساني كه ظلم كردند قوت و شدت عذاب پروردگار را در قيامت و حال خود را در وقتي كه مواجه با آن مي(1)
 122امر عظيمي خواهند ديد(. سوره بقره آيه )ببينند و اينكه همه قدرتها بدست خدا است 

 12لطنت از آن چه كسي است؟ از آن خداي واحد قهار است. سوره مؤمن آيه امروز ملك و س(2)

 .15روزي كه كسي براي كسي چيزي را مالك نيست، و در آن روز امر بدست خدا است. سوره انفطار آيه (3)
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كردند كه ديگري هم داراي چنين اوصافي مياوصاف خداي تعالي بوده و بس، و امر بر آنها مشتبه شده بود، و به غلط خيال 
 ."دادند، محو و نابود شدو آنچه به دروغ به خدا نسبت مي -وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ "هست،

ه از زنند كه براي هميششان ميو به فرضي هم كه از شركاي خيالي استمداد بجويند همان شركا چنان دست ردي به سينه
وَ إِذا رَأَي الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُالءِ شُرَكاؤُنَا  "فرمايد:كنند. و خداي تعالي در اين باره ميان ميخود مايوسش

« 1» "وْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَالَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ، وَ أَلْقَوْا إِلَي اللَّهِ يَ
 لَوْ ال يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، إِنْ تَدْعُوهُمْ  "و نيز فرموده:

وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ  "فرمايد:و نيز مي «2» "ابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْسَمِعُوا مَا اسْتَج
يْنَكُمْ إِنْ كُنَّا بُدُونَ، فَكَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَ بَأَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْ

 .«2» "لَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَعَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَواْلهُمُ الْحَقِّ وَ ضَ

ز كه در آيه مورد بحث ني "وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ "سازد كه مقصود ازه اين معنا را روشن ميدقت در اين آيات شريف
 هست، اين است كه شركاي خيالي آنان در آن روز

__________________________________________________ 

ا اينهايند شركائي كه ما تو را ترك گفته و آنها را گويند: پروردگارو زماني كه مشركين شركاي خود را ديدند مي(1)
گويند: بدرستي كه شما دروغگوئيد، ناچار تسليم امر خدا و شان ميپرستيديم، كه ناگاه همان شركا بزبان آمده و در جوابمي

 23شود. سوره نحل آيه بستند باطل ميمنقاد حكم او شده همه افتراءاتي كه مي

پرستند و آنها را خداي خود وردگار شما است، براي او است ملك، و كساني كه غير او را مياين خداي متعال، پر(2)
ه شنوند، و به فرضي هم كخوانند حتي پوست هسته خرمايي را هم مالك نيستند، اگر آنها را بخوانيد دعاي شما را نميمي



 12جويند. سوره فاطر آيه مي كنند، و همانها در روز قيامت از شرك شما بيزاريبشنوند استجابت نمي

گوييم شما با شركائي كه كنيم سپس به كساني كه شرك ورزيدند ميو روزي كه همگي آنان را محشور مي(3)
شما ما را  گويندافكنيم، شركاء به زبان آمده و به مشركين ميپرستيديد بر جاي خود باشيد، پس ميانشان جدايي ميمي

براي گواهي بين ما و شما، بدرستي كه ما از شما غفلت داشتيم، اينجاست كه براي هر نفسي پرستيد، بس است خداوند نمي
ز شود و ااند و باطل ميشود كه چه كارهايي از نيك و بد كرده و حاال به سوي موالي حقيقي خود عودت داده شدهمعلوم مي

 23پرستيدند. سوره يونس آيه چنگشان ميرود آن چيزهايي كه به افترا مي

 33، ص: 3ترجمه الميزان، ج

كه اين  ايشوند كه آن جلوهشود كه فاقد وصف شركت و شفاعتند، و به خوبي متوجه ميحقيقتشان ظاهر شده و معلوم مي
لُهُمْ اوَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْم "فرمايد:اي سرابي نبوده، هم چنان كه خداي تعالي در اين باره ميشركا در نظرشان داشتند، جز جلوه

 .«1» "حِسابَهُكَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّي إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ 

 -آيد، و آن اين است كه از آياتي كه متعرض وصف روز قيامت استدر اينجا راجع به آيه مورد بحث سؤالي پيش مي
آيد كه آن روز، روز بروز حقايق و بيرون افتادن اسرار است و خدعه و دروغي كه از لوازم نشات برمي -كه گذشت همانطوري

 "ءٌيَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ "فرمايد:دنيوي است در آن روز تصور ندارد، به شهادت خود قرآن كه مي
 شود؟ و چطورهم كه مشركين به دروغ سوگند ياد كنند چه نفعي بر دروغشان مترتب ميو با اين حال به فرضي « 3»

ممكن است دروغ بگويند و حال آنكه هر دروغي كه بگويند خالفش مشهود و عيان است؟ به شهادت اينكه خداي تعالي 
 .«2» "عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍيَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما  "فرمايد:مي

 21گويند[ ..... ص : از آنجا كه دروغگويي عادت و ملكه كفار شده، در قيامت نيز كه روز بروز حقائق و كشف سرائر است دروغ مي]

جواب اين است كه مساله دروغگويي كفار و قسم دروغ خوردنشان در چند جاي قرآن ذكر شده است، يكي آيه مورد بحث و 
و اين دروغگويي و به دروغ قسم خوردن « 2» "يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ "ه شريفهديگري آي

كفار براي اين نيست كه به اين وسيله به اغراض فاسد خود رسيده حقيقت امر را پوشيده بدارند. آن دار دنيا است كه با دروغ 
تي مكتوم و مشتبه شود نه آخرت، زيرا آخرت جاي پاداش و كيفر است نه محل عمل و تحصيل غرض. و ممكن است حقيق

ليكن كفار از آنجايي كه در دنيا عادت كرده بودند كه به وسيله دروغ و خدعه و فريب و سوگندهاي دروغ، خود را از 
 ها رهانيده و منافع را به خود جلبمهلكه
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هاي تخت و هموار از دور به صورت آب به نظر و كساني كه كافر شدند اعمالشان شبيه سرابي است كه در زمين(1)
 يابد، اينها نيز خواهند ديد كه اعمالشانرسد از آب اثري نميپندارد، ولي وقتي نزديكش ميرسد، و تشنه لب آن را آب ميمي

بوده، و خواهند ديد كه خدا ناظر اعمالشان بوده، و اينك آن اعمال را به سنگ تمام ميزان كرده و جزا جز سراب خيالي ن
 25دهد. سوره نور آيه مي

 12گردند و چيزي از اعمال و احوالشان بر خدا پوشيده نيست. سوره مؤمن آيه روزي كه ظاهر مي(2)

كرده و هر عمل زشتي را كه مرتكب شده است. سوره آل  يابد هر عمل نيكي كهروزي كه هر كس، حاضر شده مي(3)
 23عمران آيه 

هايي را كه امروز براي شما كند، در آن روز هم براي خدا همان قسمبياد آر روزي را كه خداوند همه آنان را مبعوث مي(4)



 18خورند خواهند خورد. سوره مجادله آيه مي

 31، ص: 3ترجمه الميزان، ج

اي در نفس رسوخ نمود نفس ناگزير در اجابت اي در دلهايشان شده بود، و وقتي ملكهي ملكه راسخهكنند، و دروغگوي
هاي آن است، هم چنان كه مرد فحاش وقتي ملكه دشنام دادن در نفسش مستقر گشت، هر چه هم تصميم بگيرد، خواسته

تواند نفس خود را به تواضع وادارد، و اگر هم يتواند از آن خودداري نمايد، و همچنين مرد متكبر و لجوج و عنود نمنمي
احيانا در مواقف خطرناك خاضع شود خضوعش ظاهري و ريايي است، و در باطن همان متكبر و لجوجي است كه بود، و 

به  اي كه در دنيا داشتند بي اختيار لببقدر خردلي تغيير حالت نداده است. از اين جهت كفار نيز در قيامت روي عادت و ملكه
 .گشاينددروغ مي

ها است و معلوم است سريره و اين است سر دروغگويي كفار در روز قيامت، چرا كه روز قيامت روز برون ريختن سريره
وَ ال يَكْتُمُونَ اللَّهَ  "فرمايد:كند. خداي تعالي هم در اين باره ميباطني كه آميخته با دروغ است جز دروغ از او ترشح نمي

 .«1» "حَدِيثاً

خالصه اينكه كفار و اهل دنيا رفتارشان در قيامت عينا همان رفتاري است كه در دنيا با يكديگر داشتند، و خداي تعالي هم 
اش تر و اشارهكند، از آن جمله آيه زير است كه از همه آن آيات كوتاهدر موارد بسياري از قرآن رفتار آنان را حكايت مي

هم چنان كه اهل مغفرت و بهشت هم در آن نشات همان صفا و « 3» "لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِإِنَّ ذلِكَ  "تر است:اجمالي
ماً، ال يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ ال تَأْثِي "فرمايد:دهند، و خداي تعالي در باره آنان ميسالمتي را كه در دنيا داشتند از خود نشان مي

 .«2» "إِلَّا قِيلًا سَالماً سَالماً

 "... وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ "

 "وقر "دارند، واي است كه در آن چيزي را پنهان و پوشيده مي، به معناي چادر و پرده-بكسر كاف -"كن "جمع "اكنه "
است، و و بنا بر آنچه از مبرد نقل شده به معناي دروغ و خدعه  "اسطوره "جمع "اساطير "به معناي سنگيني گوش است، و

بوده كه به معناي صفي از نوشته و يا از درخت و يا از انسان است، آن گاه در مجموعه و  "سطر "گويا ريشه اين لغت
 .اي از اخبار كاذب غلبه استعمال پيدا كرده استمنظومه

 يقولون ان هذا اال اساطير "كرد كه بدون ذكر كفار بفرمايد:ظاهر سياق اقتضا مي
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 21توانند حديثي را از خداوند پوشيده بدارند. سوره نساء آيه و نمي(1)

 [.....] 22به درستي كه نزاع اهل آتش حق است. سوره ص آيه (2)

 32عه آيه واقدهند در آنجا جز سالم سالم سخني نيست. سوره شنوند و به يكديگر نسبت گناه نميدر بهشت لغو نمي(3)

 33، ص: 3ترجمه الميزان، ج

اين باشد كه خواست بفهماند چه  "يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا "شايد جهت اينكه نام گوينده )كفار( را اظهار كرد و فرمود: "االولين
 .چيز آنان را بر اين داشت كه چنين نسبت ناروايي به قرآن دهند

 "اين "كنند از آن، يعني از پيروي آن، ونهي مي "وْنَ عَنْهُ وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَوَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَ "
زيرا كفار خيال « 1»به كار رفته قصر قلب است  "وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ "به معناي دور شده است، و قصري كه در جمله

ردم را از پيروي قرآن نهي كنند و آنان را از قرآن دور سازند قرآن را هالك كرده و دعوت خدايي را از بين كردند اگر ممي
 كنند ونوايان دارند خود را هالك ميكند، ال جرم اين بيبرند، و با اينكه خداي تعالي خواه ناخواه نور خود را تمام ميمي



 .فهمندنمي

 "... لَي النَّارِوَ لَوْ تَري إِذْ وُقِفُوا عَ "

 .بيان عاقبت انكار و اصرارشان بر كفر و سرانجام اعراضشان از آيات الهي است

اي آيه اين است بفتح نون باشد، معن "نكون "بفتح با، و "نكذب "بنا بر اينكه قرائت "يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ ال نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا ... "
ر به دنيا برگشته و در سلك مؤمنين درآيند، باشد كه از عذاب آتش قيامت رهايي يابند. اين كنند بار ديگكه: كفار آرزو مي

باشد زيرا كفار شان ميآرزويشان نظير همان انكار شرك به خدا و سوگند دروغ خوردنشان از باب ظهور ملكات نفساني
آنان فوت شده، مخصوصا وقتي كه فوت آن  همانطوري كه دروغ، ملكه نفسانيشان بود، آرزوي خيرات و منافعي هم كه از

مستند به اختيار خودشان و قصور تدبير در عملشان باشد خود ملكه ديگري است در نفسشان، هم چنان اظهار تاسف و 
ملكه ديگري است در نفس  -كه به زودي بحث آن خواهد آمد -كنند،تحسري هم كه درباره كوتاهي در امر قيامت مي

 .آنان

نكه آرزوي امر محال صحيح است، همانطوري كه آرزوي امري كه ممكن هست و ليكن متعسر و دشوار است عالوه بر اي
صحيح است، نظير آرزوي برگشتن ايام گذشته و امثال آن، هم چنان كه اين شاعر عرب در شعر خود چنين آرزويي كرده و 

 :گفته است

 ليت و هل ينفع شيئا ليت ليت الشباب بوع فاشتريت

 بهر حال، اي كاش جواني خريد و -و آيا گفتن اي كاش سودي دارد؟! -اي كاش

__________________________________________________ 

قصر قلب آن است كه حكمي را از موضوعي گرفته مخصوص و منحصر در موضوع ديگري كنند، چنان كه به كسي كه (1)
 .ا عمرو آمده يا گفته شود جز عمرو كسي نيامدهپندارد كه مثال زيد آمده است، گفته شود: تنهمي

 32، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .خريدمشد و من آن را ميفروش مي

 "... بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ "

ات آي يكي است و آن عبارت است از مشركين كه در "يخفون "و "كانوا "و "لهم "ظاهر كالم اين است كه مرجع ضمير در
 :هشود كهمان دار دنيا است. بنا بر اين معناي آيه اين مي "قبل "قبل ذكرشان گذشت، و نيز ظاهر اين است كه مراد از

شود، و داشتند برايشان ظاهر ميگيرند، با ديدن آتش، آنچه كه در دنيا پنهان ميوقتي مشركين به لب پرتگاه دوزخ قرار مي
آرزوي برگشتن به دنيا و ايمان به آيات خدا و دخول در جماعت مؤمنين كنند. و نيز از كند كه همين ظهور وادارشان مي

ود ششود، پس معلوم ميشوند، برايشان ظاهر نميشود كه چيزي جز همان آتشي كه با آن مواجه ميظاهر آيه استفاده مي
خود حق را با آنكه برايشان روشن بوده مستور ورزيدند و با كفر اين آتش همان عمل آنان بوده و كفري بوده كه در دنيا مي

« 1» "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ":داشتند، هم چنان كه آيه شريفهو پوشيده مي
 .كندهم به همين معنا اشاره مي

 23كند نه ظهور حق[ ..... ص : تمناي رجوع به دنيا وادار مي مواجه شدن با آتش و هول روز قيامت كفار را به]

و كفار را بر تمناي رجوع به دنيا وادار نكرد مگر همان برخورد به آتش و هول روز قيامت، نه مساله ظهور حق، چرا كه از 
هم  ورزيدند، هم در دنيا وآيد كه حق و حقيقتي كه در دنيا به آن كفر ميظاهر آيه مورد بحث و آيه سابق الذكر چنين برمي



در قيامت و قبل از برخورد به آتش برايشان روشن بوده، چنان كه بعضي از آياتي كه متعرض مباحثي نظير مبحث ما است، 
 :نيز به اين معنا اشعار دارد، از آن جمله اين دو آيه است

يها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَ بَدا لَهُمْ وَ إِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ ال رَيْبَ فِ "
هُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَ "و «3» "سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ

 ما كَسَبُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ
 .«2» "يَسْتَهْزِؤُنَ
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ات را پس زديم پس چشمت امروز تيز بين است. سوره تو آن روز از چنين روز و چنين عالمي غفلت داشتي اينك ما پرده(1)
 33ق آيه 

شود و آن گويند ما قيامت سرمان نميشود وعده خداوند حق و آمدن قيامت قابل ترديد نيست ميوقتي به آنان گفته مي(2)
شود شود براي ايشان اعمال بدشان و دامنگيرشان ميپنداريم و در باره آن يقين نداريم و نمودار مينمي را جز خيالي موهوم

 23كردند. سوره جاثيه آيه اش ميآن چيزي كه مسخره

شوند كه همه آن را بدهند و و اگر همه آنچه كه در زمين از اموال هست بلكه دو برابر آن ملك ستمكاران بود حاضر مي(3)
ر كردند، و ظاهبينند كه خيالش را هم نمير عوض از ناراحتي عذاب قيامت برهند زيرا كه آن روز از ناحيه خدا عذابهايي ميد

شود بر آنان همان عذابي كه وقتي از انبيا وصفش را شود براي آنان جزاي گناهاني كه مرتكب شده بودند، و نازل ميمي
 22وره زمر آيه س .زدندشنيدند و بر آن پوزخند ميمي

 32، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .وجوه و احتماالتي است كه صاحب المنار آن را به نه وجه رسانيده "بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ "در معناي جمله

 :گويد: در معناي اين آيه اقوالي استوي مي

 24شود، گفته شده است[ ..... ص : مخفي داشته و در آخرت آشكار مي اي كه در باره آنچه كه كفار در دنياگانهوجوه نه]

هاي عملشان ظاهر كند همان عمليات زشت و گناهان بد آنان است كه در نامهاينكه آن چيزي كه برايشان ظهور مي -اول
 .دهندشده و اعضاء و جوارحشان هم بر آن گواهي مي

كردند كه سعادتشان در دادند و خيال ميكردند و آن را به خدا نسبت ميكه مياينكه مراد از آن، همان كارهايي است  -دوم
 .آن كارها است، و اينك خداي تعالي آن را هيچ و پوچ كرد

مله داشتند، چنان كه قبل از اين جاينكه مراد از آن كفر و تكذيبي است كه تا قبل از مواجه شدن با آتش پنهانش مي -سوم
 .حكايتش گذشت "تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ "در جمله:

اينكه مقصود از آن، حق و ايماني است كه از جهت عنادي كه با رسول اللَّه و استكباري كه از حق داشتند، با اظهار  -چهارم
و البته اين وجه با كساني تطبيق دارد كه كفرشان از همه مردم بيشتر پوشاندند، كفر، ايمان را و با تكذيب آن، حق را مي

نَتْها وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَ "اند كه خداي تعالي در باره بعضي از آنان فرمود:بوده است، و آنان همان معاندين و متكبراني بوده
قايقي است كه انبيا آورده بودند و رؤساي آنان آن را از اتباع خود اينكه مقصود از آن ح -پنجم« 1» "أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا

ان شود، از آن جمله، كتمكردند روشن ميداشتند، و اينكه آن حقايق براي آن اتباعي كه از آن رؤسا تقليد ميپوشيده مي
اب به آمدن وي داده بعضي از اهل كتاب است رسالت نبي محترم ما و صفات آن جناب و بشارتي را كه انبياي اهل كت



 .بودند

 .اينكه مراد از آن، عمل منافقين، يعني اظهار ايمان و اسالم كردن و كفر دروني را نهان داشتن، است -ششم

 اينكه مراد از آن، بعث و جزا و من جمله عذاب جهنم است، و اخفاي آن عبارت -هفتم
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 12فرازي انكار كردند و حال آنكه در دل يقين به آن داشتند. سوره نمل آيه علت ستم و گردن به(1)

 32، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .است از تكذيب كردنش كه ريشه و ماده اصلي كفر است

وبال كفر و  و معلومشان شد "...و بدا لهم وبال ما كانوا  "اينكه در كالم مضافي حذف شده و تقدير چنين بوده: -هشتم
داشتند و گريبانگيرشان گشت عقاب آن، و لذا به ناله درآمده آرزو كردند كه اي كاش روزي از اين گناهي كه پنهان مي

گشتند و ديگر به آيات خدا تكذيب ننموده ايمان به خدا را ترك نكرده و كارشان عذاب نجات يافته و بار ديگر به دنيا برمي
 .كشيدبه اينجا نمي

 :تر است، احتمال نهم استيك از اين احتماالت در نظر ما رجحاني ندارد، احتمالي كه از همه راجح و هيچ

اينكه در روز قيامت براي هر يك از كفاري كه اين آيه در حق آنان و امثال آنان نازل شده، تمامي افعال قبيحي كه در  -نهم
ر نظر خودشان قبيح بوده و چه آن افعالي كه در نظر بينندگان شود، چه آن قبائحي كه دداشتند ظاهر ميدنيا پنهانش مي
 .زشت بوده است

اين بود احتماالتي كه صاحب المنار در كتاب خود در باره آيه مورد بحث نقل كرده، و پس از آن مختار و نظر خود را گفته، و 
و گفته است كه آيه شريفه، پيروان و  سپس در خالل كالم طويلي آيه را كه تنها در باره رؤساي كفار است تعميم داده
ات داشته و يا واجبشده و از مردم پنهان ميمقلدين آنان و همچنين منافقين و اهل فسق و هر كسي را كه گناه مرتكب مي

 «1»شود. اند، شامل ميداشتهشده و حقيقت حال را پنهان ميكرده و به عذرهاي بدتر از گناهي معتذر ميرا ترك مي

توانند به خلل و نقاط ضعف هر يك از اين گان محترم اگر در مطالبي كه ما در معناي آيه گذرانديم تامل نمايند ميخوانند
 .وجوه و احتماالت واقف شوند. لذا حاجت و نيازي نيست كه ما معترض آن شده و كالم را طول دهيم

 21... ص : دروغ گفتن كفار، در آرزوي رجوع به دنيا و عدم تكذيب آيات خدا[ ..]

اي را كه در نشات دنيا در دلهايشان رسوخ كرده خاطر نشان اين جمله تاثير ملكات رذيله "وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ "
سازد، زيرا آن چيزي كه وادارشان كرد به اينكه آرزوي برگشتن به دنيا و ايمان به آيات خدا و دخول در جماعت مؤمنين مي

مان جلوه نمودن حقي است كه در دنيا ترك نموده بودند، و اينك آن حق با جميع لوازم دوزخي و عذاب اخرويش كنند ه
ظاهر شده است، و اين جلوه كردن رذائل نفساني در قيافه عذاب خود از مقتضيات نشات آخرت است، كه حقايق غيبي و 

 اگر به فرض نمايد، روي اين حسابمعنوي هم در آن به صورت عيان جلوه مي
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 222ص  3تفسير المنار ج (1)

 32، ص: 3ترجمه الميزان، ج

محال بار ديگر هم به دنيا برگردند باز هم دچار همان غفلت نخستين شده حجابي بين آنان و بين عالم غيب انداخته خواهد 
ر است، همان هواي نفس و وساوس شيطاني و قريحه عناد و تكبر و طغياني را كه در اين شد. دنياي امروزشان هم دار اختيا



دنيا داشتند عينا همان را در آن دنيا نيز خواهند داشت، در نتيجه باز هم مشرك و معاند با حق خواهند بود، زيرا همان چيزي 
اند كرد آن روز هم كه بر حسب فرض به دنيا برگشتهكه آنان را امروز وادار به مخالفت با حق و تكذيب آيات خداي تعالي 

همان عوامل به حال خود باقي است، و همان آثاري را كه اين عوامل امروز دارند بدون كم و زياد آن روز هم خواهند 
 "... نايا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ ال نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّ "يعني در اينكه گفتند: "وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ "داشت.

اي كاش  -نُرَدُّ وَ ال نُكَذِّبَ "گويند، گو اينكه تمني انشاء است و صدق و كذب در آن راه ندارد، ليكن اينكه گفتند:دروغ مي
اي  -كذبيا ليتنا نعود و ال ن "و نگفتند: "كرديمگرداند ديگر تكذيب نميگردانيد، كه اگر برميخداوند ما را به دنيا برمي

خيلي روشن است كه تنها انشاء نيست تا صدق و كذب در آن راه نيابد، بلكه  "كرديمو ديگر تكذيب نمي گشتيمكاش برمي
هم انشاء )تمني( است، و هم وعده، هم تمناي برگرداندن است و هم وعده به اينكه اگر خداوند چنين كند به وي ايمان 

تَري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا وَ لَوْ  "هم چنان كه در آيه شريفه .كنيمآورده عمل صالح مي
به « 3» "وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ "و آيه:« 1» "فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ
 .اين دو جهت تصريح كرده است

پروردگارا اگر ما را به دنيا  :به معناي اين است كه گفته باشند "يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ ال نُكَذِّبَ ... ":كوتاه سخن، اينكه گفتند
كنيم، و از مؤمنين خواهيم بود. و به اين اعتبار احتمال صدق و كذب در آن راه دارد، و برگرداني ديگر آيات تو را تكذيب نمي

 .صحيح است كه از دروغگويان شمرده شوند

ن نان داده، چنين توجيه كنند كه مراد اياند، به آاند نسبت كذبي كه خداي تعالي در آرزويي كه كفار كردهها خواستهبعضي
 است كه: آرزوي كفار، آرزوي كاذب است، يعني
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و اگر تو اي محمد ببيني مجرمين را در آن هنگامي كه در پيشگاه پروردگار خود از شدت شرم و ندامت سرها را به زير (1)
گويند: پروردگارا ديديم و شنيديم، پس ما را برگردان تا عمل صالح كنيم زيرا يقين داريم. سوره سجده آيه اند و ميانداخته

13 

پروردگارا ما را از آتش بيرون آور كه عمل صالح كنيم، غير از آنچه  :كنندو همين كفار در آتش دوزخ استغاثه و فرياد مي(2)
 23سوره فاطر آيه  .كرديممي

 33، ص: 3، جترجمه الميزان

كند كه هيچوقت به آن شود، هم چنان كه به كسي كه تمناي چيزي را مياز آرزوهايي است كه هرگز در خارج محقق نمي
 .شود: آرزويت به تو دروغ گفته استرسد گفته مينمي

د به بت با واقع و اعتقادهند، از قبيل اصااند: مراد، دروغگويي آنان است در ساير خبرهايي كه از خود ميبعضي ديگر گفته
 .حق

 .كنيد قابل اعتنا نيستو اين توجيه همانطوري كه مالحظه مي

 "... وَ قالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا "

اين دو آيه انكار صريح مشركين نسبت به اصل معاد و فروع آن از قبيل: احضار گواهان و گرفتن اعتراف نسبت به آنچه 
پرستي قائل به معاد نيست هم چنان كه خداي تعالي در چند جا فرمايد: چون مسلك و ثنيت و بتد را ذكر ميكردنانكار مي

ها در درگاه خدا شفيعند از كالم مجيد خود انكار معاد را از آنان حكايت كرده است، و اگر هم معتقد بودند به اينكه بت
 آمدهايرشان شفاعت در رفع گرفتاريها و جلوگيري از پيشمقصودشان شفاعت در كار آخرت نبوده، بلكه تنها منظو



 .انگيز دنيوي و جلب منافع مادي بوده استهول

كند، و معنايش اين است كه جز همين حيات دنيوي حيات انكار معادشان را حكايت مي "وَ قالُوا إِنْ هِيَ ... "بنا بر اين جمله
 .ني نيستيمديگري بعد از آن نيست، و ما پس از مرگ زنده شد

به منزله جوابي است از انكار آنان، البته به اين بيان كه الزمه گفتارشان )إِنْ هِيَ إِلَّا( را، به  "وَ لَوْ تَري إِذْ وُقِفُوا "و جمله
سازد، و آن الزمه و تالي فاسد اين است كه: ديدي( خاطر نشان پيغمبر گرامي خود مياي كاش مي -صورت تمنا )و لو تري

كردند، تصديق و اعتراف خواهند نمود، و اين در حالي است كه انكار مي "وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ "دي آنچه را كه با گفتنبه زو
ه گفتند كه بعد از مرگ دو باركردند و ميايستند و آنچه را كه انبياء )ع( در دنيا گوشزد شان ميدر برابر پروردگار خود مي
 .كنندكردند، به عيان مشاهده ميانكارش ميزنده خواهيد شد و اينان 

تفسير همان معاد و حشر است، و مؤيد آن اين است كه در آيه بعد هم كه  "إِذْ وُقِفُوا "شود كه جملهاز اينجا معلوم مي
شر و بعث و قيامتي كه در جمالت قبلي بود به از ح "قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ حَتَّي إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ ... "فرمايد:مي

 .است "لقاء اللَّه "لقاء اللَّه تعبير كرده و بال فاصله ساعت را ذكر فرموده، تا برساند كه منظور از آن همان ساعت

ا اينكه بعث يد بكردمعنايش اين است كه آيا بعث و برانگيختني كه در دنيا انكارش مي "أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ "و اينكه فرمود:
 32، ص: 3قالُوا بَلي وَ رَبِّنا ترجمه الميزان، ج "همين لقاء اللَّه بود، حق است يا نه؟.

 قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

 ."داشتيدورزيديد و حقي كه پنهان ميگفتند: بله، به پروردگار ما سوگند. گفت پس بچشيد عذاب را به كيفر كفري كه مي -

 "... قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ "

ن امر فال -بغتة االمر "شود:گويند، مثال گفته مي "بغت "گويد: هر چيزي را كه ناگهاني پيش آيددر مجمع البيان مي
 «1». و به همين معنا است ساير مشتقات آن. "ناگهاني براي او پيش آمد

عبارت است از كنار زدن لباس از هر چيزي كه ملبس به  "حسر "گفته است: "حسرت "ر باره معنيراغب هم در مفردات د
كسي را گويند كه زره بر تن و  "حاسر "و "يعني آستين را از ذراع باال زدم -حسرت عن الذراع "شود:آن است، گفته مي

خسته و فرسوده را هم كه حاسر  -گويدا كه ميتا آنج -به معناي جاروب است "محسرة "كاله جنگي بر سر نداشته باشد، و
و حسرت به معناي اندوه و  -گويدتا آنجا كه مي -خوانند براي اين است كه اندازه تواناييش براي ديگران معلوم شدهمي

ندامت بر امري است كه فوت شده باشد، و ارتباط اين معنا با معناي كشف از اين راه است كه گويد شخص اندوهناك 
يش كشف شده و پي برده به جهلي كه او را وادار نمود به ارتكاب كاري كه مرتكب شده، و يا از اين راه است كه قوايش برا

ضعيف( شده و يا از تدارك آن دچار حسر )خستگي( گشته است، اين بود آن )از فرط اندوه و ندامت بر ما فات منحسر 
 «3»حاجت بود.  محل "حسر "مقداري كه از كالم راغب در معناي كلمه

لَّا كَ "پناهگاه در كوه را گويند، در قرآن كريم هم كه فرموده: -به فتح واو و زاء -"وزر "گويد:مي "وزر "و نيز در باره معناي
است، و به معناي سنگيني  -به كسر واو و سكون زاء -"وزر "به همين معنا آمده، و« 2» "ال وَزَرَ إِلي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

 خوانند و هم از آن بهمي "وزر "شباهتي است كه سنگيني با كوه دارد. و لذا گناه را هم "وزر "رابطه بين اين لغت و لغت
 .كنندثقل تعبير مي

وَ  "در آيهباشد. هم چنان كه مي« 2» "لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً "به معني گناه به كار رفته آيه "وزر "از جمله آياتي كه در آن
 نيز به اين معنا به« 2» "لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ

__________________________________________________ 



 .ط بيروت 22ص  2مجمع البيان ج (1)

 .112مفردات راغب ص (2)

 13سوره قيامت آيه  حاشا پناهگاهي نيست، امروز قرارگاه نزد پروردگار تو است.(3)

 32تا به طور كامل گناهان خود را حمل كنند. سوره نحل آيه (4)

 [.....] 12اثقال خود را و اثقالي را با اثقال خود. سوره عنكبوت آيه  -و البته خواهند كرد -تا حمل كنند(5)

 35، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 «1»كار رفته است. 

كند و آن اثر سوء عبارت است از اينكه به ز آثار سوء انكار بعث مشركين را بيان ميبه هر حال آيه مورد بحث يكي ديگر ا
شان به حسرت بر دنيايي كه مفت از دستشان رفته بلند شده، گناهان را كه زودي به طور ناگهاني قيامتشان قيام نموده و ناله

ترين و دشوارترين احوال آدمي است خود پستشود به دوش خواهند كشيد. و اين آن روز به صورت باري سنگين مجسم مي
قَدْ خَسِرَ  "كنند. و اين آيه، يعني آيهكشند، يا بد گناه، و يا بد وزر و وبالي است كه حمل ميو بد باري است كه به دوش مي

شود و آن اين است گرفته مي "...حَياتُنَا الدُّنْيا  وَ قالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا "اي است كه از جملهبه منزله نتيجه "الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ
كه مشركين با عوض كردنشان راحت آخرت و مسرت لقاء اللَّه را با انكار بعث و عذاب اليمي كه از لوازم آن است خود را 

 .خاسر و زيانكار كردند

 "... ةُ خَيْرٌوَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَ "

كند حال حيات دنيوي و اخروي و مقايسه بين آن دو را، و اينكه حيات اين آيه تتمه كالم قبلي است كه در آن بيان مي
است و بس، زيرا كه اين زندگي چيزي جز يك سلسله عقايد اعتباري و غرضهاي موهوم نيست، و  "لعب "و "لهو "دنيوي

به موهومات، بنا بر اين دنيا نيز يك نوع لعب خواهد بود. و از آنجايي كه آدمي را از چون لعب هم عبارت است از سرگرمي 
دارد، دارد، و لهو هم چيزي است كه آدمي را از مهماتش بازميمهمات حيات اخرويش كه حيات حقيقي و دائمي است بازمي

راي متقين؟ جهتش اين است كه دار آخرت پس دنيا هم نوعي لهو است. و اما اينكه چرا دار آخرت خير است آنهم تنها ب
 ."خير است براي متقين "دهد، از اين جهت فرمود:حياتي است حقيقي و ثابت، و چنين حياتي جز براي متقين دست نمي

 21بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

 :در تفسير عياشي از هشام بن سالم از ابي عبد اللَّه )ع( نقل كرده كه فرمود

كند، حتي مشركين هم به طمع افتاده و كند كه احدي تصور آن را نميروز قيامت اين قدر عفو ميخداي تعالي در 
 «3. »"وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ "گويند:مي

__________________________________________________ 

 231مفردات راغب ص (1)

 12ح  223ص  1تفسير عياشي ج (2)

 23، ص: 3يزان، جترجمه الم

گويد: فتنه در اينجا به معناي معذرت است، و بر طبق مي "ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ... "در مجمع البيان در ذيل آيه



 «1»همين معنا روايتي هم از امام صادق )ع( نقل شده. 

گفته است كه بني هاشم همواره رسول خدا را ياري كرده  "يَنْأَوْنَ عَنْهُ ... وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ "در تفسير قمي در ذيل جمله:
از او دوري نموده و ايمان  -يناون عنه "شدند از اينكه به آن جناب آسيب رسانند، و در عين حال:و قريش را مانع مي

 .«3» "آوردندنمي

مقاتل نقل شده كه: مراد از اين آيه ابو طالب عموي  مؤلف: مضمون اين روايت قريب به مضمون روايتي است كه از عطا و
داشت، و در عين حال از آن جناب و از است، زيرا وي قريش را از آسيب رساندن به رسول اللَّه )ص( بازمي (رسول خدا )ص

 «2»كرد. ايمان به او هم دوري مي

ه به رسول گردد، ناست كه ضمير به قرآن برميو ليكن سياق اين آيه با اين مطلب سازگار نيست، براي اينكه ظاهرش اين 
 .اللَّه، عالوه بر اينكه رواياتي كه از ائمه اهل بيت )ع( در خصوص ايمان ابو طالب وارد شده، بسيار زياد است

 81روايات و شواهدي در مورد ايمان جناب ابو طالب[ ..... ص : ]

گويد: اجماع اهل بيت )ع( بر ايمان ابو طالب به ثبوت رسيده، و اجماع آنان حجت است، براي اينكه آنان در مجمع البيان مي
 -واما ان تمسكتم بهما لن تضل "يكي از دو ثقلي هستند كه رسول اللَّه امت را امر به تمسك به آن دو كرده و فرموده است:

 «2. »"شويدرگز گمراه نميمادامي كه تمسك كنيد به آن دو، ه

روايت عبد اللَّه عمر هم داللت بر اين معنا دارد، كه ابو بكر در روز فتح مكه پدرش را كه در آن ايام مرد نابينايي بود نزد 
رفتم؟ ابو بكر عرض گفتي من خود نزد او ميچرا اين پير مرد را زحمت دادي؟ به من مي :رسول اللَّه آورد. حضرت فرمود

خواستم تا خداوند اجر و ثواب به او مرحمت كند، به خدايي كه تو را به حق مبعوث كرد من آن روزي كه ابو طالب كرد: 
آورد، منظورم خوشحالي و خشنودي و روشني چشم شما است، اسالم آورد بيشتر خوشحال بودم تا امروز كه پدرم اسالم مي

 «2»گويي. حضرت فرمود: راست مي

__________________________________________________ 

 ط بيروت 23ص  2مجمع البيان ج (1)

 152ص  1تفسير قمي ج (2)

 ط بيروت 22ص  2(مجمع البيان ج 2و  3)

 ط بيروت 2مجمع البيان ج (5)

 21، ص: 3ترجمه الميزان، ج

اللَّه )ص( ديدند نزد وي اجتماع طبري هم به سند خود روايت كرده كه وقتي رؤساي قريش حمايت ابو طالب را از رسول 
ارش ايم كه به تو واگذترين جوانان قريش است آوردهترين و شجاعكرده گفتند: ما عمارة بن وليد را كه زيباترين و سخي

ات را كه باعث تفرقه جماعت ما شده و عقايد ما را خرافات و سفاهت دانسته به ما واگذار كني كنيم و تو در عوض برادرزاده
دهيد تا آب و نانش دهم و من فرزند خود او را بكشيم. ابو طالب فرمود: شما با من انصاف نكرديد، فرزندتان را به من مي تا

 را به شما واگذار كنم تا او را بكشيد؟

 :انصاف اينست كه شما قريش هم از هر خانواده يك فرزند از فرزندان خود را به من واگذار كنيد تا بكشم، آن گاه گفت

 منعنا الرسول رسول المليك ببيض تألأل كلمع البروق

 «1»اذ ودوا حمي رسول المليك حماية حام عليه شفيق 



كند بسيار و بي شمار و همه مشهور است، از آن جمله اين و كلمات و اشعاري كه از او نقل شده و داللت بر اسالمش مي
 :شعر است

 ول الكتبلم تعلموا انا وجدنا محمدا نبيا كموسي خط في ا

 «3»ا ليس ابونا هاشم شد ازره و اوصي بنيه بالطعان و بالضرب 

 :و نيز از آن جمله، اين دو بيت است كه از ابيات قصيده او است

 و قالوا ال حمد انت امرؤ خلوف اللسان ضعيف السبب

 «2»اال ان احمد قد جاءهم بحق و لم ياتهم بالكذب 

 ناب در ضمن اشعاري كه در باره داستانو از آن جمله اين چند بيت است كه آن ج

__________________________________________________ 

رسول را كه فرستاده خداي مالك عالم است با شمشيرهايي كه چون شعاع برق تأللؤ دارد از گزند دشمنان حفظ (1)
لم است و اين حمايتم حمايت كسي است كنم از رسول آن خدايي كه مالك عادهم و حمايت مينموديم، آري، من دفع مي

 .ط مصر 232ص  3كه به وي شفيق و مهربان است. تاريخ طبري ج 

ص( را پيغمبري يافتيم مانند موسي، همان پيغمبري كه در كتب آسماني اسمش برده شده؟ )دانيد كه ما محمد مگر نمي(2)
دفاع از چنين فرزندي بود و وقتي هم كه موفق بديدارش نشد دانيد كه پدر ما هاشم، خود آماده شناسيد و نميمگر ما را نمي

 .فرزندان خود را وصيت كرد به ضرب و طعن در برابرش

ن اي در دست نداري، و ليكگويند تو مرد دروغگويي هستي، و براي پيش بردن مرام خود وسيلهبه احمد )رسول اللَّه( مي(3)
 .به حق به سوي آنان فرستاده شده استاحمد )رسول اللَّه( مرد دروغگويي نيست، بلكه 

 23، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 :عهد نامه قريش و معجزه رسول اللَّه )ص( سروده است

 و قد كان في امر الصحيفة عبرة متي ما يخبر غائب القوم يعجب

 محا اللَّه منها كفرهم و عقوقهم و ما نقموا من ناطق الحق معرب

 «1»دقا علي سخط من قومنا غير معتب و امسي ابن عبد اللَّه فينا مص

اي است كه وي در تحريك برادرش حمزه بر پيروي رسول خدا )ص( و صبر در و نيز از آن جمله اين چند بيت از قصيده
 :اطاعتش سروده است

 صبرا ابا يعلي علي دين احمد و كن مظهرا للدين وفقت صابرا

 «3»للَّه ناصرا فقد سرني اذ قلت اني مؤمن فكن لرسول اللَّه في ا

 :و اين بيت از قصيده ديگر اوست

 «2»اقيم علي نصر النبي محمد اقاتل عنه بالقنا و القنابل 

 :كندو همچنين اين چند بيت است كه در آن نجاشي را بر ياري رسول اللَّه )ص( تحريك مي

 تعلم مليك الحبش ان محمدا وزير لموسي و المسيح بن مريم

 ا به و كل بامر اللَّه يهدي و يعصماتي بهدي مثل الذي اتي

 و انكم تتلونه في كتابكم بصدق حديث ال حديث المرجم

 «2»فال تجعلوا للَّه ندا و اسلموا و ان طريق الحق ليس بمظلم 



__________________________________________________ 

شده بودند كه به تمام معنا با رسول خدا )ص(  اي كه قريش امضا كردند و در آن متعهددر داستان صحيفه )عهدنامه(1)
قطع رابطه كرده و حتي يك حبه گندم به وي و خاندانش نفروشند.( عبرت عجيبي است، زيرا پس از گذشتن سه سال، 

با اينكه آن صحيفه را نديده بود از آن خبر داد كه چه بر سرش آمده: خداوند تمامي كلماتش را محو نموده  (رسول خدا )ص
هايشان از خشم ، و اين خود باعث شد كه همه ما او را در دعوتش تصديق كنيم، و دشمنان هم در عين اينكه سينهاست
 .تركيد نتوانند عليه او اعتراض، يا احتجاجي كنندمي

بر دين احمد و براي دين پشتيبان و شكيبا باش، خدا توفيقت دهد آن دم كه گفتي من  (صبر كن اي ابا يعلي )حمزه(2)
 .ام مرا شاد كردي پس براي پيغمبر خدا در راه خدا ناصر و ياور باشايمان آورده

 .پايداري خواهم داشت در ياري محمد پيغمبر و براي دفاع از وي با نيزه و اسبان )يا مردان نيرومند( مقاتله خواهم كرد(3)

هدايت آمده چنان كه آن دو پيغمبر با بدان اي پادشاه حبشه كه محمد وزير موسي و مسيح است، به سوي مردم با (4)
در  -نه به دروغ -كنند و تحقيقا شما نام او را به راستگوييشان به امر خدا رهبري و نگهداري ميهدايت آمده بودند و همه

 .خوانيد پس براي خدا شريك قرار مدهيد و اسالم بياوريد و اصال راه حق تاريك نيستكتابتان مي

 22ص: ، 3ترجمه الميزان، ج

 :و نيز از آن جمله اين چند بيت است كه در دم مرگ به عنوان وصيت سروده است

 اوصي بنصر النبي الخير مشهده عليا ابني و شيخ القوم عباسا

 و حمزة االسد الحامي حقيقته و جعفرا ان يذودوا دونه الناسا

 «1»كونوا فدي لكم امي و ما ولدت في نصر احمد دون الناس اتراسا 

هايش آن قدر زياد است كه اگر بخواهيم همه را در اينجا ها و خطبهاين قبيل ابيات در قصائد مشهور آن جناب و وصيتو از 
 «3»شود. نقل كنيم كتاب طوالني مي

گويند ابو طالب اسالم نياورده بعضي از رواياتي است كه از طريق عامه در اين باره نقل شده، و و عمده دليل كساني كه مي
ع( و بعضي از روايات ديگر از طريق خود عامه و اشعاري كه از آن جناب نقل شده همه )بال آن روايات اجماع اهل بيت در ق

داللت بر اسالم وي دارند، تا ببيني اشخاص كدام يك از اين دو قول را اختيار نموده و كدام يك از اين دو دليل را ترجيح 
 .دهند

 83[ ..... ص : "وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ ... "ذيل جمله:دو روايت در مورد عالم ذر، در ]

اگر مشركين به دنيا برگردند باز همان شرك را از سر  :و در تفسير عياشي از خالد از ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده كه فرمود
 «2»خواهند گرفت، براي اينكه اينها در اصل ملعونند. 

ز عثمان بن عيسي از بعضي از اصحابش از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: خداي تعالي به آب و در همان كتاب ا
فرمود گوارا و شيرين شو تا از تو بهشتم و بندگان صالحم را خلق كنم، و نيز به آب فرمود: شور و تلخ شو تا از تو آتشم و 

به  اي از آن برگرفته مخلوقاتييخت و با دست راست خود قبضهاهل معصيتم را بيافرينم. آن گاه اين دو آب را با خاك بيام
ريزي ذره بيافريد، آن گاه از خود آنها عليه خودشان گواهي خواست كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ و آيا اطاعتم بر شما 

 .واجب نيست؟ گفتند چرا

 ود: در آتشآن گاه به آتش فرمود: آتش شو، ناگهان آتشي افروخته شد، به آن ذرات فرم



__________________________________________________ 

كنم به ياري پيغمبر نيك محضر، پسرم علي را و شيخ قوم عباس را و شير حمايت كننده حمزه را و جعفر را وصيت مي(1)
 [.....] .م سپرهايي باشيدكه از وي در سختي دفاع كنند، مادرم و آنچه زائيده، فداي شما باد، در ياري احمد در مقابل مرد

 323ص  2تفسير مجمع البيان ج (2)

 15ح  225ص  1تفسير عياشي ج (3)

 22، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ها سرعت كردند، بعضي ديگر به كندي جناب آتش روان شدند، و بعضي اصال از جاي برنخاستند، پس آنهايي شويد، بعضي
و احدي از آنان داخل آتش نشد. سپس به دست خود از آن گل قبضه ديگري  كه رفتند وقتي حرارت آتش را ديدند برگشتند

برداشته مخلوقاتي به ريزي ذره، مانند مخلوقات بار نخستين آفريد، آن گاه از خود آنها عليه خودشان گواهي خواست، نظير 
بعضي ديگر به سرعت و در اين آتش قرار گيريد، بعضيها به كندي و  :همان گواهي مخلوقات بار نخست، سپس فرمود

 .اي به طرفة العين در آتش شده احدي تخلف نكردپاره

آن گاه فرمود: به سالمت درآئيد، پس همگي بيرون شدند در حالتي كه چيزي از آتش به آنها اصابت نكرده بود. آن طائفه 
ش : گذشتم، پس بعضي به سرعت در آتديگر گفتند: پروردگارا از ما بگذر تا ما هم همان كاري كه اينها كردند بكنيم، فرمود

طايفه  در باره همين "وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ "شده و بعضي مانند بار اول از جاي برنخاستند، آيه شريفه
 «1»اخير است. 

وَ إِذْ  "و ما به زودي در سوره اعراف در تفسير آيه مؤلف: اين روايت و روايت قبليش از روايات مربوط به مساله عالم ذر است،
، بحث مفصلي راجع به «3» "ا بَلي ...أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُو

همانطوري كه نظام ثواب و عقاب در آخرت ارتباط مستقيمي با نظام اش اين است كه: اين مساله خواهيم نمود، و خالصه
نشات قبل از آخرت يعني نشات دنيا و اطاعت و معصيت در آن دارد همچنين اطاعت و معصيت در دنيا با نشات ديگري كه 

 .به حسب رتبه قبل از رتبه دنيا قرار گرفته ارتباط تامي دارد

در باره اينها است، اين است كه اگر مشركين از عرصات  "و لو ردوا ... "مود: آيه شريفهپس مراد امام از اينكه در روايت فر
محشر به دنيا عودت داده شوند هر آينه شرك و منهيات ديگري را كه داشتند از سر خواهند گرفت زيرا اينان از همان عالم 

 :اد امام )ع( از اينكه در روايت اولي فرمودذر دروغگو بودند، و در آنجا هم به خداي تعالي دروغ گفتند، و عينا مر

اگر مشركين به دنيا برگردند باز همان شرك را از سر خواهند گرفت براي اينكه اينان در اصل ملعونند، نيز همين معنا است، 
 .و مقصود آن جناب از اصل همان عالم ذر است

 ، غير آن سه وجهي كهبنا بر اين، اين دو روايت مشتمل است بر وجه ديگري در تفسير آيه

__________________________________________________ 

 12ح  222ص  1عياشي ج (1)

 133سوره اعراف آيه (2)

 22، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .در بيان سابق گذشت

 "..عَلي ما فَرَّطْنا فِيها .يا حَسْرَتَنا  "در مجمع البيان از اعمش از ابي صالح از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در تفسير جمله
 .«1» "يا حسرتنا ... "گويند:بينند و آه از نهاد برآورده مياند: اهل آتش منزلهاي بهشتي خود را در آتش ميفرموده



__________________________________________________ 

 .ط بيروت 23ص  2مجمع البيان ج (1)

 22، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 86[ ..... ص : 36تا  33(: آيات 6األنعام )سوره ]

 اشاره

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ  (22جْحَدُونَ )قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ ال يُكَذِّبُونَكَ وَ لكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَ
( وَ إِنْ كانَ كَبُرَ 22ا وَ أُوذُوا حَتَّي أَتاهُمْ نَصْرُنا وَ ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ وَ لَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ )فَصَبَرُوا عَلي ما كُذِّبُو

هُدي يَهُمْ بِآيَةٍ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَي الْعَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِ
 (22( إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ الْمَوْتي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ )22فَال تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ )

 86ترجمه آيات ..... ص : 

سازد، و اين حرفها در حقيقت تكذيب تو نيست، و ليكن ستمكاران آيات اي آنان تو را اندوهگين ميهدانيم كه گفتهما مي
 .(22كنند )خدا را انكار مي

ايم، و تو ميداني كه آنان نيز به مثل تو تكذيب شدند، و در برابر ما سرگذشت انبياي سلف را در قرآن براي تو شرح داده
د تا آنكه نصرت ما شامل حالشان شد، در باره تو نيز رفتار ما همين خواهد بود و كسي تكذيب قوم خود آن قدر صبر كردن

 .(22تواند سنت ما را تغيير دهد )نمي

ر تواني زمين را سوراخ كرده و يا نردباني بتواني كرد؟ آيا ميآيد، و ليكن تو چه ميگر چه اعراض آنان بر تو خيلي گران مي
اي برايشان بياوري؟ )حاشا( خدا است كه اگر بخواهد همه آنان را بر هدايت ا از شكم زمين آيهآسمان گذاشته از آسمان و ي

 .(22سازد، پس زنهار كه از جاهالن نباشي )مجتمع مي

پذيرند كه داراي گوش شنوا باشند، و اما مردگان )هم چنان مرده هستند تا آنكه( خدايشان تنها كساني دعوت تو را مي
 .(22همه به سوي او بازگشت كنند ) محشور نموده و

 23، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 82بيان آيات ...... ص : 

 اشاره

اين آيات رسول خدا )ص( را در لغزشهايي كه مشركين در باره امر دعوت وي داشتند تسليت داده و با وعده حتمي نصرتش، 
در محيط آزاد و با حفظ اختيار اشخاص صورت گيرد، كند كه دعوت ديني دعوتي است كه بايد سازد، و بيان ميدلخوش مي
خواهد كفر ورزد، و چون دعوت ديني اساسش بر اختيار است، قدرت و مشيت خواهد ايمان آورد و هر كه ميتا هر كه مي

ا بر ر توانست تمامي افراد بشرسازد، و گرنه خداوند ميكند، و اشخاص را مجبور به قبول نميحتمي الهي در آن دخالت نمي
 .هدايت مجتمع سازد



 "... قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ "

رساند، و اگر بر سر مضارع )آينده( درآيد حرفي است كه اگر بر سر فعل ماضي )گذشته( درآيد تحقيق آن فعل را مي "قد "
هم به معناي تحقيق استعمال شود، از آن جمله همين آيه  افتد، و چه بسا در مضارعكند كه اين فعل كمتر اتفاق ميافاده مي

 .مورد بحث است

 "مهكل "فَإِنَّهُمْ ال يُكَذِّبُونَكَ "به يك معنا است، و لذا در اين آيه به هر دو قسم قرائت شده است. "احزنه "و "حزنه كذا "
يع است براي تفر "فانهم "در "فا "ت كههم به تشديد باب تفعيل قرائت شده و هم به تخفيف، و ظاهر اين اس "يكذبونك
 :خواهد بفرمايد كهگويا مي

دانيم سخنان مشركين تو را اندوهناك ساخته، ليكن سزاوار نيست كه از اين سخنان ناراحت شوي، براي به تحقيق ما مي
غام آور يك رسول و پي خواني، و در اين امر جزاينكه تكذيب مشركين تكذيب تو نيست، چون تو آنان را جز به سوي ما نمي

بنا بر اين مضمون اين آيه به ضميمه جمله آخر آن يعني  .نيستي، پس تكذيب آنان تكذيب ما و ظلم به آيات ما است
إِنَّ اللَّهَ  مْ بِما عَمِلُواوَ مَنْ كَفَرَ فَال يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُ "همان مضموني است كه آيه "ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ "جمله

و آيات ديگري كه در باره تسليت « 3» "فَال يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ "و آيه« 1» "عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
 رسول خدا )ص( نازل شده، آن را

__________________________________________________ 

و كسي كه كافر شد پس كفرش تو را اندوهناك نكند، بازگشت آنان به سوي ما است و وقتي به سوي ما بازگشتند ما (1)
 32ها است. سوره لقمان آيه دهيم، به درستي كه خداوند دانا به درون سينهاند خبر ميآنان را به آنچه كرده

 32سازند. سوره يس آيه دانيم آنچه را پنهان داشته و آنچه را كه آشكار ميپس گفتار آنان اندوهناكت نسازد، زيرا ما مي(2)

 22، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .كندافاده مي

 88.. ص : [ ..."فَإِنَّهُمْ ال يُكَذِّبُونَكَ وَ لكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ "معناي جمله:]

شود كه: غم به تشديد قرائت شود، و اما بنا بر قرائت به تخفيف معنايش اين مي "يكذبونك "البته اين وقتي است كه كلمه
كني بر تو غلبه كرده و حجت تو را به توانند با اثبات دروغ بودن آنچه كه تو مردم را به آن دعوت ميمخور، زيرا اينان نمي

مايند. و نكنند اين است كه به آيات خدا ظلم نموده و آن را انكار مينمايند، اينان كاري كه مي وسيله حجتي ديگر ابطال
 .سرانجام به سوي خدا بازگشت خواهند نمود

ل وو اگر از ضمير به اسم ظاهر عد "و لكنهم "ظاهر سياق، اقتضا داشت كه بفرمايد "وَ لكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ "
براي اين بود كه بفهماند انكار آنان ناشي از ظلمشان بود، نه از قصور و جهل و امثال آن،  "و لكن الظالمين "نموده و فرمود:

گري و ستم و طغيان چيز ديگري نبوده، و به زودي خداوند مبعوثشان نموده به سوي او بازگشت پس انكارشان جز ياغي
به غيبت )بِآياتِ اللَّهِ( به كار رفته، به همين منظور بوده كه داللت كند بر  (تكلم )قد نعلمكنند، التفاتي هم كه در آيه از مي

اينكه انكارشان از باب ستيزه و معارضه با مقام الوهيت و استعالي بر آن بوده است، و حال آنكه اين مقام، مقامي است كه 
 ."بآياتنا ":عنايي منظور نبود جا داشت بفرمايدهيچ چيزي را تاب مقاومت آن نيست، و گرنه اگر افاده چنين م

 :در تفسير معناي اين آيه، وجوه ديگري نيز گفته شده است

اند معناي آيه اين است كه: اينان اگر تو را تكذيب يكي از آن وجوه، وجهي است كه از بيشتر مفسرين نقل شده كه گفته



 .كنندو در عين اعتقاد به راستگويي تو، به زبان تو را تكذيب مي كنند معتقد به گفته خود نيستند. بلكه از روي عنادمي

ذيب من كنند زيرا برگشت تكذيب تو به تككنند، بلكه در حقيقت مرا تكذيب مياين است كه اينان تو را تكذيب نمي -دوم
 .اياست، و تو تنها تكذيب نشده

 .ست، و ليكن عين آنهم نيستاين وجه بي شباهت به وجهي كه ما در معناي آيه ذكر كرديم ني

 .شود با تشديد قرائت "يكذبونك "در هر صورت، اين وجه و وجه اولي كه از اكثر مفسرين نقل شده وقتي صحيح است كه

اند، چون عرب از اينگونه تعبيرات دارد مثال در جايي اينكه اينها هرگز مصادف با دروغ تو نشده و از تو دروغ نشنيده -سوم
ايم هرگز مصادف با جبن و بزدلي آنان ما در نبردهايي كه با فالن قوم كرده -ما صادفناهم جبناء "بگويد:خواهد كه مي

 :گويندايم، مينشده

 25، ص: 3و ليكن وجه صحيح همان بود كه ما در معناي آيه بيان نموديم. ترجمه الميزان، ج "قاتلناهم فما اجبناهم "

 "... قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلي ما كُذِّبُوا وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ "

كند، و آن راه عبارت است از صبر در راه پروردگار، هم رسول گرامي خود را به راهي كه انبياي گذشته پيمودند، هدايت مي
 «1. »"أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَي اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ":فرمايدچنان كه در جاي ديگر مي

 81در عرف قرآن مجيد[ ..... ص :  "وعد اللَّه "و "قول اللَّه "،"كلمة اللَّه "از:مراد ]

بيان نتيجه حسنه صبر انبيا )ع( و اشاره به وعده الهي به ياري آن جناب است. و در اينكه  "حَتَّي أَتاهُمْ نَصْرُنا "و جمله
كَتَبَ  "اي است به همان معنايي كه در آيهدن آن است، و نيز اشارهتاكيد نصرت و حتمي بو "ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ "فرمود:

در  "مبدل "و اينكه« 2» "وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ "و آيه «2» "اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي
در سياق نفي واقع شده خود دليل بر اين است كه هيچ مغير مفروضي كلمات خدا را تغيير  "اللَّهِ ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ "جمله
اي تغيير يافته آن را پس از اثبات، محو يا پس دهد، چه مغيري كه از ناحيه خود او باشد، مثال مشيتش در خصوص كلمهنمي

به كلمه خدا دست يافته و آن را بر خالف مشيت وي به وجهي از از ابرام، نقض كند، و چه از ناحيه غير او باشد، و غير او 
شود: اين كلماتي كه خداي تعالي از آن چنين خبر داده كه قابل تبديل نيستند، اموري وجوه تغيير دهد، از اينجا معلوم مي

لي ، به طور ك"وعد اللَّه "و "لَّهقول ال "،"كلمة اللَّه "توان گفت كه:هستند كه از لوح محو، و از اثبات خارجند، در نتيجه مي
 :در عرف قرآن عبارتند از

تعبير شده،  "قول "از جمله آياتي كه در آن از اين گونه احكام به ."اي كه تغيير و تبديل در آن راه ندارداحكام حتميه "
 .است «5» "وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ "و آيه« 2» "قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ "آيه

ال يُخْلِفُ اللَّهُ  "و آيه« 2» "أَال إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ "تعبير فرموده، آيه "وعد اللَّه "و از جمله آياتي كه از اينگونه امور به
 كلمات "است و ان شاء اللَّه تعالي به زودي بحث مفصلي در باره« 3» "الْمِيعادَ
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 .و تعبيرات ديگري كه در عرف قرآن مرادف آن است خواهد آمد "اللَّه

مين از ه "وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ... "تثبيت و استشهاد است براي جمله "وَ لَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ "و جمله
مانند  -دكناي كه قصص انبيا )ع( را بيان ميهاي مكيضي از سورهجمله ممكن است استفاده شود كه سوره انعام بعد از بع

هاي علق و مدثر و امثال دانيم كه سوره انعام بعد از سورهنازل شده، و از طرفي چون مي -سوره شعراء و مريم و امثال آن
در مكه نازل شده )و خدا  هايي است كه قبل از هجرتگيريم كه اين سوره در طبقه سوم از سورهآن نازل شده، نتيجه مي

 .(داناتر است

به معني تونل و راهي است كه از زير زمين برود،  "نفق ":گويدراغب مي "وَ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ ... فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ "
ن باب گويد: و از هميذكر كرده، سپس مي "ي الْأَرْضِفَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِ "فرمايد:آن گاه آيه مورد بحث را كه مي

به  ، يعني موش صحرايي"نفق اليربوع -و يا -نافق "گويند:ناميده و مي "نافقاء "است كه سوراخ و النه موش صحرايي را
تعالي هم به يعني دخول در دين از دري و خروج از آن از در ديگر خداي  "نفاق "سوراخ رفت، و نيز از اين باب است كلمه

فار و نيز منافقين را بدتر از ك "منافقين خارج از دينند -إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ "همين معنا اشاره كرده و فرموده است:
 "قنيف "و "ندترين درجه و درك دوزخمنافقين در پست -إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "دانسته و فرموده:

 «1»زيرجامه و خشتك آن است. 

د توان به مكانهاي بلندر اصل لغت چيزي را گويند كه در مواقع خطر به وسيله آن مي "سلم "گويد:مي "سلم "و در باره
برآمده و سالمت خود را حفظ نمود، آن گاه اين لفظ اسم شده براي هر چيزي كه آلت باال رفتن و وسيله آن باشد. خداي 

 ."أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ ":و نيز فرموده "أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ "عالي فرموده:ت

 «3»يافت. و اگر چه به وسيله نردبان به اسباب آسمان دست مي -شاعر هم گفته است: و لو نال اسباب السماء بسلم

 :و تقدير آيه چنين است و چون جواب شرط )ان( معلوم بوده، لذا در كالم ذكر نشده،

، "مْ بِآيَةٍ ...فَتَأْتِيَهُ "و مراد از آيه در "تواني همچو كاري بكني، بكنپس اگر مي -فان استطعت ان تبتغي كذا و كذا فافعل "
 چيزي است كه مشركين را مجبور به ايمان كند نه صرف
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وَ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ  "آوردند، خود اين خطاب يعني جملهمعجزه، زيرا اگر مشركين به صرف ديدن معجزه، ايمان مي
اي است ت آن جناب، معجزهخطابي است قرآني، و قرآن خود بهترين معجزه است براي داللت بر حقانيت دعو "إِعْراضُهُمْ ...

 شود مراد از آيه صرف معجزهكه اتفاقا با فهم مشركين هم كه خود از بلغا و عقالي عرب بودند نزديك است، پس معلوم مي
 نيست، بلكه چيزي است كه سلب اختيار از آنان كند، و اين هم با دعوت الهي سازگار نيست،



 15ر جريان يابد گو اينكه خداوند بر هدايت اجباري و اضطراري مردم قادر است[ ..... ص : دعوت به حق و قبول آن بايد در مجراي اختيا]

پس حاصل معناي آيه اين است كه: جا ندارد تو اينقدر در مقابل اعراض آنان متاثر شوي، زيرا دنيا دار اختيار است و دعوت 
اي تهيه كني كه آنان را بر ايمان آوردن مضطر و بي ني آيهتوابه حق و قبول آن بايد در مجراي اختيار جريان يابد، و تو نمي

اختيار سازي، براي اينكه خداوند چنين ايماني را از آنان نخواسته، بلكه از آنان ايمان به طوع و رغبت و اختيار خواسته است. 
انست چنين كار را بكند، و تواي كه مردم را مجبور بر ايمان و اطاعت كند نيافريده، و گرنه خودش مياز همين جهت آيه

جميع افراد بشر را به جبر، مجتمع بر ايمان سازد و در نتيجه اين كفار هم، به مؤمنين به تو، ملحق شوند، پس، از اينكه اينان 
 .اند اينقدر جزع و ناشكيبي مكن، تا در شمار كساني كه نسبت به معارف الهي جاهل هستند قرار نگيرياعراض كرده

اي باالتر از معجزه قرآن برايشان اين باشد كه معجزه "فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ "اند كه مراد از جملهيها احتمال دادهو اينكه بعض
سازگار نيست، زيرا ظاهر اين جمله اين است كه  "وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَي الْهُدي "بياوري، با سياق آيه مخصوصا جمله

 .دايت اجباري و اضطراري استمراد از اين هدايت، ه

هم، مشيت تكويني پروردگار است، و معنايش اين است كه خداي تعالي به  "شاءَ اللَّهُ "شود كه مراد ازاز اينجا ظاهر مي
 .طوري هدايت را از آنان بخواهد كه مجبور به قبول شده و اختيارشان باطل گردد

تعالي چنين چيزي را نخواسته و ليكن خداي سبحان در آيات ديگري  شود كه خداياز ظاهر سياق آيه شريفه استفاده مي
سِ اوَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَ لكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّ "كه مشابه با اين آيه است مانند آيه

ده كه نخواستنش طوري است كه كفر كفار و گمراهي گمراهان بطور اجبار و اضطرار باشد، اين را هم نفرمو« 1» "أَجْمَعِينَ
 كنيد از آيه سابق الذكر و هم چنين از آيهزيرا به طوري كه مالحظه مي
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شود كه: اگر مشيت خداي استفاده مي« 1» "قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ "
لي تعلق نگرفته باشد به اينكه جميع افراد بشر هدايت بيابند، از جهت حكمي بوده كه در برابر سوگند ابليس مبني بر تعا

اينكه جميع بندگان خدا مگر مخلصين از آنان را گمراه خواهد نمود حتمي كرده، بلكه در مواضع ديگري از قرآن صريحا 
قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  "در داستان آدم و ابليس فرموده:گمراهي گمراهان را به خود آنان نسبت داده، و 

مَنِ  ايْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّوَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبادِي لَ
هم چنان كه شيطان هم همين نسبت را به آنان داده، و خداي « 3» "اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ، وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

رُ إِنَّ اللَّهَ مْوَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَ "كند، چنين حكايت فرموده:تعالي گفتاري را كه در روز قيامت خطاب به گمراهان مي
از اين آيات به « 2» "إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ -فرمايدتا آنجا كه مي -وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

به گمراهي خود انسان  شود كه گناهان، كه از جمله آنها شرك به خدا است، همه منتهيبينيد استفاده ميطوري كه مي
واند چيزي تشود و گمراهي انسان هم مستند به نفس اوست، منافاتي هم با ساير آياتي كه ظاهر است در اينكه آدمي نميمي

 "لَّهُاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ الإِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا، وَ ما تَش "را بخواهد مگر اينكه خدا بخواهد ندارد، مانند آيه
 ، و آيه«2»
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 .كنمگويم البته جهنم راي از تو و تابعان تو عموما پر ميخدا فرمود: حق اينست و من حق راي مي(1)

 22سوره ص آيه 

دهم و فرمودي من گناه و نافرماني تو راي در نظر بندگانت جلوه ميشيطان گفت پروردگارا از آنجايي كه تو مرا گمراه (2)
كنم، مگر آن بندگاني كه در بندگي تو مخلص باشند، خداوند فرمود: اين راهي است به طور قطع همه راي گمراه مي

يبهاي تو رمستقيم كه بر من است )يعني گذر همه بر من است و هيچكس راي از من گريز نيست(. بندگان من دستخوش ف
تواني بر آنان مسلط شوي، مگر آن گمراهاني كه تو راي پيروي كنند، كه البته جهنم هم ميعادگاه همه شوند، و تو نمينمي

 22سوره حجر آيه  .آنان است

خداي  گويد:پس از آنكه در روز قيامت ميان بندگان حكم شد )كارشان يكسره شد( شيطان به فريب خوردگان خود مي(3)
تا آنجا كه  -اش هم وعده حقي بود، من نيز به شما نويدي دادم و در آن خلف وعده كردماي داد وعدهبه شما وعده متعال

 .من به اينكه مرا شريك خدا قرار داديد كافرم -گويدمي

 33سوره ابراهيم آيه 

د اتخاذ نمايد، و البته جز با تواند راهي به سوي پروردگار خوبه درستي كه اين يادآوري است، پس هر كس بخواهد مي(4)
 23توانيد اراده چنين كاري راي بكنيد. سوره انسان آيه مشيت پروردگار نمي
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 .«1» "مِينَالْعالَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ، لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ  "

پس مشيت انسان گر چه در تحققش محتاج و متوقف بر مشيت خداي سبحان است، اال اينكه خداي سبحان هم وقتي 
خواهد كه او خود با داشتن حسن سريره، استعداد و قابليت اين معنا را مشيتش به مشيت او تعلق گرفته و خواست او را مي

 .«3» "وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ "فرمايد:ده باشد، به شهادت اينكه ميكسب كرده و از اين طريق متعرض رحمت او ش

و اما فاسق كه دلش منحرف شده و به پستي و گمراهي متمايل گشته، البته خداوند هدايتش را نخواسته و رحمتش او را فرا 
فَلَمَّا زاغُوا  ":و نيز فرموده« 2» "راً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَيُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِي "گيرد، هم چنان كه فرموده:نمي

 :و نيز فرموده« 2» "أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

قه اختيار را و كوتاه سخن اينكه، دعوت ديني جز طري« 2» "وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَي الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ "
كند مگر آن كسي را سلوك ننموده، و آيات الهي جز با مراعات آن نازل نشده، و خداي سبحان هم به سوي خود هدايت نمي

 .كه به اختيار خود متعرض رحمت وي و مستعد هدايتش شده باشد

 13است؟[ ..... ص : چرا مشيت خداي تعالي بر هدايت همگاني انسانها با حفظ اختيار آنها، تعلق نگرفته ]

شود، و آن شبهه اين است كه به فرض هم كه اين به همين بيان شبهه ديگري هم كه خالي از پيچيدگي نيست، حل مي
اي از طرف خداي تعالي كه كفار را هم مجبور به ايمان و قبول دعوت ديني سازد معنا را قبول كنيم كه نازل كردن آيه

ي آن دعوت، بر آن اساس است، ليكن چرا جايز نباشد كه خداوند ايمان جميع افراد مردم را منافات با اختياري دارد كه بنا
 بخواهد، همانطوري كه ايمان مؤمنين را خواسته، و در نتيجه همه مردم ايمان آورند و چه عيبي داشت كه
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نيست، تذكري است براي هر كس كه بخواهد راه مستقيم را پيش گيرد، و البته جز با  قرآن جز تذكري براي عالميان(1)
 35كند. سوره تكوير آيه اي نميمساعدت مشيت رب العالمين كسي چنين اراده



 33يابد كه متوجه درگاه او شده و به وي رجوع نمايد. سوره رعد آيه كسي به سوي او هدايت مي(2)

ازد. سكند، و البته جز بدكاران را گمراه نميشماري را هدايت ميبسياري را گمراه و اشخاص بي به وسيله قرآن افراد(3)
 32سوره بقره آيه 

 2وقتي خودشان به اختيار خود به سوي بيراهه گرائيدند خداوند هم گمراهشان ساخت. سوره صف آيه (4)

 -عروف به بلعم باعور و مردي مستجاب الدعوه بودهتوانستيم آن مرد اسرائيلي )كه نامش مخواستيم ميما اگر مي(5)
مترجم( را به وسيله آن آياتي كه به وي آموختيم بسوي درگه خود بااليش ببريم و ليكن از آنجايي كه او خودش به سوي 

 132پستي متمايل بود و هواي نفس را پيروي كرد ما نيز به خودش واگذارش نموديم. سوره اعراف آيه 
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خداي تعالي بخواهد همه افراد بشر هدايت و ايمان را بخواهند، همانطوري كه از مؤمنين خواست، آن گاه عالوه بر مشيت و 
اي را هم نازل كند تا آن آيه آنان را به اختيار خودشان به هدايت سوق داده و به لباس ايمان متلبسشان سازد؟ خواستش آيه

 .اختيار آنان محفوظ بماند و هم جميع افراد بشر هدايت يابند؟ و در نتيجه هم حريت و

چه  گوئيم: گرشود، و اينك در توضيح آن ميجواب اين سؤال و حل اين شبهه به طور اجمال از بيان قبلي ما استفاده مي
ظامي اسباب و ن هدايت دسته جمعي بشر همانطوري كه در شبهه گفته شد امر ممكني است، و ليكن با ناموس عمومي عالم

 شود كه تقوا پيشه خودكه در استعداد قابل و افاضه فاعل است منافات دارد، چون هدايت تنها و تنها به كسي افاضه مي
ارش شود كه از ذكر پروردگو در مقابل، ضاللت هم تنها نصيب كسي مي "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها "ساخته و نفس را تزكيه كند،

و اين اصابت ضاللت عبارت است از اينكه آدمي زير بار هدايت  "وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها "فس را آلوده سازد،اعراض نموده و ن
ا همَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْال "فرمايد:نرود. خداي تعالي در اين باره مي

، كُلًّا نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ مَذْمُوماً مَدْحُوراً، وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعي لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً
 .به معناي ممنوع است "محظورا "«1» "عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً

دهد، و اگر رساند، اگر خير بخواهد به او ميپس خداي سبحان عطاي هر نفسي را به آن مقداري كه استحقاق دارد به او مي
كند، و با اين حال اگر خداي تعالي بخواهد كه دهد، به اين معنا كه چنين كسي را از خير منع ميشر بخواهد باز هم به او مي

را بخواهند و همه آنان به اختيار خود مالزم ايمان و تقوا شوند معلوم است كه نظام خير  -از صالح و طالح -جميع مردم
 .شودعمومي عالم با اينكه عالم اسباب است تباه مي

كه بعد از آيه مورد بحث ما است، و به زودي معنايش خواهد آمد بيان ما را تاييد  "إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ... "آيه
 .كندمي
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دهيم سپس به هر كه خواهيم و هر كس به سعي و كوشش خود متاع عاجل )و لذات فاني دنيا( را طالب است، به او مي(1)
كسي كه  هر آنچه مشيت ازلي ما باشد در عالم آخرت دوزخ را نصيبش كنيم كه با نكوهش و مردودي به جهنم درآيد. و

آخرت را بخواهد و با ايمان سعي الزم را براي آن نمايد از تالش آنان سپاسگزاري خواهد شد همگي را از عطيه پروردگار تو 
شود گرفت(. سوره اسراء آيه رسانيم هم آنان را و هم اينان را، اعطاي پروردگار تو ممنوع نيست )و جلويش را نميمدد مي
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 11توصيف مؤمنين به وصف حيات و شنوايي و توصيف مشركين و معرضين به وصف مردگي، كري و كوري[ ..... ص : ]



نْ وَ إِ "هاين آيه شريفه به منزله بياني است براي جمل "إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ الْمَوْتي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ "
تواني كفار را از اين اعراضشان منصرف كني، و به زيرا حاصل جمله مزبور اين بود كه: تو نمي "كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ ...

 .اي كه آنان را سوق به ايمان دهد دست بيابيمعجزه

اند، شعور ندارند و داراي گوش شنوا مردهفرمايد: به جهت اينكه اينان به منزله در اين آيه نيز همين معنا را توضيح داده مي
دم به ها كه از مراي را كه پيغمبر خدا است شنيده معناي دعوت ديني را بفهمند، اين هيكلنيستند تا دعوت دعوت كننده

وا اشنكنند، و يكي مردگاني نخورد، دو جور است: يكي زنده و شنوا كه البته چنين كساني دعوت تو را اجابت ميچشم تو مي
كه به ظاهر در صورت زندگانند، و اين طايفه شنوائيشان موقوف بر اين است كه خداوند پس از مرگ مبعوثشان كند، و به 

 .شنوند آنچه را كه در دنيا قدرت شنيدنش را نداشتندزودي خواهد كرد، آن وقت است كه مي

وْ تَري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا وَ لَ ":فرمايدخداي تعالي همين معنا را از خود آنان حكايت نموده مي
 .«1» "أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ

، اعراض "مردگان "شنوند، مؤمنين و مراد ازدر حقيقت سياق آيه مورد بحث سياق كنايه است، و مراد از كساني كه مي
نندگان از پذيرش دعوت الهي است، چه مشركين و چه ديگران، و اين كنايه تنها در اين آيه به كار برده نشده، بلكه در ك

أَ وَ مَنْ  "فرمايد:اند، از آن جمله ميكالم خداي تعالي مكرر مؤمنين به حيات و شنوايي و كفار به مردگي و كري وصف شده
إِنَّكَ  "فرمايد:و نيز مي« 3» "لْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْهاكانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَ

نا هِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِتِال تُسْمِعُ الْمَوْتي وَ ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، وَ ما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَاللَ
 «2» "فَهُمْ مُسْلِمُونَ
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ردگارا گويند: پروكاران را در آن هنگام كه در برابر پروردگار خود از شرمساري سر به زير افكنده، و ميو اگر ببيني گنه(1)
نيديم )فهميديم كه دستورات انبيا همه بر حق بوده( بار الها پس ما را برگردان تا عمل صالح كنيم، ما ديگر اينك ديديم و ش

 [.....] 13در حقانيت دعوت انبيا ترديدي نداريم. سوره سجده آيه 

 كند مثلدگي مياش كرديم و براي او نوري قرار داديم كه با آن نور در بين مردم زنآيا كسي كه مرده بود و ما زنده(2)
 123كسي است كه در مثل، در ظلمتهاي شديد و متراكم قرار گرفته و از آن بيرون شدني نيست. سوره انعام آيه 

تواني مردگان را بشنواني، و دعوت ديني را به گوش كران در موقعي كه از تو و از دعوتت شتابان به درستي كه تو نمي(3)
تواني آنان را از بيراهه به راه بياوري، تو دعوت دين را جز كننده كوردالن نيستي، و نميگريزند برساني، آري، تو هدايت مي

 21تواني بشنواني، تنها آنان منقاد و تسليمند. سوره نمل آيه اند نميبه كساني كه به آيات ما ايمان آورده
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 .و همچنين آيات بسياري ديگر

يان اند، و ليكن ما در بعضي از مباحث گذشته خود مكررا بنگونه اوصاف را حمل بر تشبيه و كنايه كردهبيشتر مفسرين هم اي
 .-به آن مباحث رجوع شود -كرديم كه براي اينگونه اوصاف، معنايي از حقيقت نيز هست

را  ين فهمانيده و دعوت خودكند بر اينكه به زودي در عالم آخرت خداي تعالي حقيقت را به كفار و مشركاين آيه داللت مي
 -افرچه مؤمن و چه ك -به گوششان فرو خواهد كرد، همانطوري كه در دنيا به مؤمنين فهمانيده و شنوانيد. بنا بر اين، انسان

 .ناگزير است از فهميدن حق در دنيا يا در آخرت



 16بحث روايتي ..... ص : 

ع( فرمود، رسول خدا )ص( به اسالم آوردن )است كه امام ابي جعفر گويد: و در روايت ابي الجارود قمي در تفسير خود مي
كند،  كرد بلكه قبولحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بسيار عالقه داشت و او را به اسالم دعوت نموده خيلي سعي مي

وَ إِنْ  "لذا اين آيه نازل شد:ليكن بدبختي بر او غلبه كرده از قبول اسالم سرباز زد، اين معنا بر رسول خدا )ص( گران آمد، 
 .«1» "نَفَقاً فِي الْأَرْضِ -فرمايدتا آنجا كه مي -كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ

اين روايت عالوه بر ضعف سند و ارسالش با ظاهر روايات بسياري كه داللت دارد بر اينكه سوره انعام يك جا نازل  :مؤلف
آن را چنين توجيه نمود كه اين واقعه قبل از نزول اصل سوره رخ داده و اين آيه به شده سازگار نيست، گر چه ممكن است 
 .عنوان انطباق، اشاره به آن فرموده است

__________________________________________________ 
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 12:  [ ..... ص11تا  32(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

( وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ 23مْ ال يَعْلَمُونَ )وَ قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلي أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُ
( وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ 22ءٍ ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ )ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْوَ ال طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ 

تاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ( قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أ25َوَ بُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )
 (21( بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ )23السَّاعَةُ أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )

فَلَوْ ال إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لكِنْ  (42)أَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَ
ءٍ حَتَّي إِذا فَرِحُوا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْفَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا  (22قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ )

( قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ 22( فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ )22بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ )
 (22 )مَّ هُمْ يَصْدِفُونَمْ وَ أَبْصارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلي قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُاللَّهُ سَمْعَكُ

( وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِالَّ مُبَشِّرِينَ وَ 23لظَّالِمُونَ )قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِالَّ الْقَوْمُ ا
( وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ 22مُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ )

ي إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ لُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَ ال أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ ال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ ما يُوحي( قُلْ ال أَقُو25)
وا إِلي رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ ال شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ ( وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَر23ُالْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَ فاَل تَتَفَكَّرُونَ )

 (21يَتَّقُونَ )

 مِنْ ءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْيْوَ ال تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَ
وَ كَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَ هؤُالءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَ لَيْسَ اللَّهُ  (23ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ )شَيْ

ياتِنا فَقُلْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ ( وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآ22بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ )



 (22ينَ )( وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِم22ِسُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
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 18ترجمه آيات ..... ص : 

و گفتند: چرا عالمتي از ناحيه پروردگارش بر او نازل نشد؟ بگو به درستي كه خدا قادر بر فرستادن معجزه و عالمت هست، 
 .(37)دانند و ليكن بيشتر كافران نمي

همه  هايي هستند، وپرد نيست مگر اينكه آنها نيز مانند شما گروهمياي كه با دو بال خود اي در زمين و پرندهو هيچ جنبده
 .(22به سوي پروردگار خود محشور خواهند شد، ما در كتاب از بيان چيزي فروگذار نكرديم )

 واهدكند و كسي را كه بخو كساني كه آيات ما را، تكذيب كردند كر و كوراني در ظلمتند، كسي را كه خدا بخواهد گمراه مي
 .(25دهد )در راه راست قرارش مي

گوئيد به من خبر دهيد اگر بيايد شما را عذاب خدا و يا روز قيامت آيا غير خدا كسي را به فريادرسي خود اگر راست مي :بگو
 .(23خوانيد )مي

روز شركاي امروزتان را  برد و آنخوانيد، و او است كه اگر بخواهد آن گرفتاري را از شما مي، بلكه تنها همو را مي(قطعا نه)
 .(21فراموش خواهيد كرد )

درگاه  زيستند پس به منظور اينكه شايد روي تضرع بههايي كه قبل از تو ميو به تحقيق فرستاديم پيغمبراني به سوي امت
 .(23هاي گوناگون گرفتيم )ها و گرفتاريما آورند آنان را به سختي

اد شان را برايشان زينت دشان سخت شد و شيطان عمل زشتردند، و ليكن دلهايپس چرا وقتي عذاب ما را ديدند تضرع نك
(22). 
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شان گشوديم و وقتي سرگرم و شادمان به آن پس وقتي عذاب ما را به كلي از ياد بردند درهاي همه لذائذ مادي را به روي
 .(22ده و خاموشانند )شدند بناگاه گرفتيمشان، پس آن گاه ايشان فرومان

 .(22پس بريده شد دنباله گروهي كه ظلم كردند، و ستايش سزاوار خدايي است كه پروردگار عالميان است )

بگو خبر دهيد مرا كه اگر روزي خداوند گوش و چشمهايتان را از شما گرفته و بر دلهايتان مهر نهد آيا كيست آن خداي 
كنيم آيات خود را براي ايشان و با اين حال باز ما بدهد، ببين چگونه تكرار ميديگري كه گوش و چشم و دل ديگري به ش

 .(22كنند )هم آنان اعراض مي

شود؟ بگو مرا خبر دهيد اگر عذاب خداوند به طور ناگهاني و يا آشكارا شما را بگيرد آيا جز گروه ستمكاران كسي هالك مي
(23). 

بشارت و انذار، پس كساني كه ايمان آورده عمل صالح كنند نه بيمي برايشان است و فرستيم پيغمبران را مگر براي و ما نمي
 .(22شوند )نه اندوهناك مي

 .(25و آنان كه تكذيب كردند آيات ما را به جرم همين فسقي كه مرتكب شدند عذاب ما به آنان خواهد رسيد )

بال اي هستم، من دنگويم فرشتهم علم غيب دارم، و نميگويهاي خداوند نزد من است، و نيز نميگويم خزينهبگو من نمي
 .(23يد( )كنشود، بگو آيا كور و بينا يكسان است؟ )پس چرا تفكر نميكنم مگر همان چيزي را كه به سويم وحي مينمي



اشد كه ب كساني را كه در دل از محشور شدن در روزي كه جز خداوند ولي و شفيعي نيست ترس دارند با اين قرآن بترسان،
 .(21بپرهيزند )

خوانند و جز رضاي او منظوري ندارند از خود طرد مكن و بدان كه از و كساني را كه در هر صبح و شام پروردگار خود را مي
حساب ايشان چيزي بر تو و از حساب تو چيزي برايشان نيست كه آنان را از خود براني، و در نتيجه از ستمكاران بشوي 

(23). 

بعضي از آنان را به دست بعضي ديگر آزموديم تا در قيامت )با يك دنيا تاسف( از خود بپرسند آيا اينان بودند آن اين چنين 
هايند، آيا خداوند به بندگان گروهي كه خداوند از ميان همه ما بر آنان نعمت داد؟ آن گاه در جواب خود بگويند آري همين

 .(22شكرگزار داناتر نيست؟ )

آيند بگو سالم بر شما، پروردگار شما رحمت را بر خود واجب كرده كه هر كسي از نين به آيات ما نزد تو ميو وقتي كه مؤم
 .(22شما از روي جهالت عمل زشتي مرتكب شود و سپس توبه كرده عمل صالح كند، خداوند هم آمرزنده و مهربان است )

 .(22موده و راه گنهكاران هم روشن گردد )دهيم تا شايد بندگان به آن عمل ناينطور آيات را تفصيل مي
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 511بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 .در اين آيات در خصوص امر توحيد و معجزه نبوت احتجاجات گوناگوني شده است

 "... وَ قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ "

اي از ص( گفته بودند: چرا معجزه)كند كه به منظور عاجز ساختن رسول خدا اين آيه شريفه گفتار مشركين را حكايت مي
ناحيه پروردگارش بر وي نازل نشد؟. و چون وقتي اين كالم از آنان صادر شده كه بهترين آيات و معجزات يعني قرآن كريم 

شده، از اين جهت به پس از ديگري نازل و در هر لحظه بر آنان تالوت ميها و آياتش يكي در دسترسشان بوده، و سوره
پيشنهاد آن را نمودند، غير  "لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ "اي كه با جملهشود كه غرضشان از اين معجزهطور مسلم معلوم مي

ه دل هايي كگوييدانستند، چون قرآن مشتمل بر گزافهمياي نشود قرآن را آيه و معجزه قانع كنندهقرآن است و معلوم مي
 .هوسباز آنان را راضي كند نبود

شود و نيز از اينكه گفتند: از ناحيه پروردگارش، و نگفتند: از ناحيه پروردگار ما، يا از ناحيه خدا و يا تعبير ديگر، معلوم مي
متعال نام ببرند كه تو گويي خداي تعالي پروردگار آنان نيست، ها وادارشان ساخته كه چنان از پروردگار تعصب نسبت به بت

خواستند به منظور توهين به امر آن جناب و اينكه بيشتر به ستوهش آورند بگويند: اگر ادعايش حق است و گويا مي
ل كند كه ازاي نكند براي تشويق و ياريش معجزهبايستي پروردگارش يعني همان كسي كه او ما را به سويش دعوت ميمي

 .داللت بر صدق ادعايش داشته باشد

 :و تنها چيزي كه به چنين پيشنهادي وادارشان نمود، جهل به دو امر بود

 511سبب اينكه مشركين به منظور عاجز ساختن پيامبر )ص( درخواست معجزه از او كردند جهل به دو امر بوده است[ ..... ص : ]



شان هر كدام در امري كه از امور جهان به آنها محول شده، مستقل در تاثيرند، اياناينكه اينان معتقد بودند كه خد -اول
و  "خداي دشمني "و "خداي محبت "و "خداي دريا "و "خداي خشكي "و "خداي صلح "و همچنين "خداي جنگ "مثال

شود، روي اين حساب كار ساير خدايان هر كدام در كار خود مستقلند، و از ناحيه خدايان ديگر در كارشان كارشكني نمي
ديگري براي خداي تعالي نمانده كه در آن دخل و تصرف نمايد، بلكه همه را ميان كاركنان خود تقسيم نموده، گر چه خداي 

دانستند، و ليكن در عين حال معتقد بودند رب األرباب هرگز و اين خدايان را شفيع درگاه او مي "رب األرباب "تعالي را
 .كند به كسي نازل نموده، اختيارات خدايان را باطل سازداي را كه داللت بر نفي الوهيت خدايان ميهتواند معجزنمي

 131، ص: 3شنيدند، آنان ترجمه الميزان، جاينان چنين اعتقادي داشتند، چيزهايي هم كه از يهود در باره خداوند مي

 :گفتندمله اين بود كه يهود مينمود، از آن جرا در گمراهي و اشتباهشان تاييد و تشويق مي

واند ت، و بعد از ايجاد و به جريان انداختن نظام جاري در عالم اسباب، ديگر نمي"خدا دست بسته است -يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ "
 .چيزي از آن نظام را به طور خرق عادت تغيير دهد

اتي باشد كه خود خداي تعالي هر كدام را به يكي از انبياي فهميدند كه معجزه اگر از قبيل معجزاين بود كه اينان نمي -دوم
گرامي خود اختصاص داده، و به تقاضاي مردم نازل نشده باشد، البته اينگونه معجزات مفيد به حال مردم است، چون شاهد 

سي )ع( و شده، مانند عصا و يد بيضاي موصحت ادعاي پيغمبر صاحب معجزه بوده و هيچ محذوري هم بر آن مترتب نمي
 .(ع( و قرآن رسول خدا )ص)مرده زنده كردن و به كور مادرزاد و جذامي شفا دادن و مرغ آفريدن حضرت مسيح 

اند، سنت پروردگار در چنين معجزاتي اين بوده كه و اما اگر از قبيل معجزاتي باشد كه خود مردم درخواست آن را كرده
فرموده، مانند معجزات نوح، هود، ايمان نياوردن، بدون مهلت عذاب مي درخواست كنندگان را در صورت ديدن آن معجزه و

 .صالح و امثال آنان

وَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ  "كند. مانند آيهدر قرآن كريم آيات بسياري بر اين معنا داللت مي
 ما لَمُوا بِها وَوَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَ آتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَ "و آيه« 1» "ثُمَّ ال يُنْظَرُونَ

قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ  وَ "و در آيه مورد بحث اشاره بهر دو قسم معجزه كرده و فرموده: «2» "نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً
فرمايد: خدا قادر بينيد در اين آيه ميچنانچه مي «2» "مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلي أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ

رت است چنين قد "اللَّه "كسي كه مسماي به اسماي را كه فرض شود نازل كند و چطور ممكن است است بر اينكه معجزه
تبديل نمود براي اين بود كه  "اللَّه "را كه در سؤال بود به اسم جالله "رب "اي نداشته باشد، و اگر در جواب، لفظمطلقه

 .داللت بر برهان و علت حكم نموده، بيان كند كه چرا قدرت او مطلقه است

__________________________________________________ 

گر شد، و ديكرديم هر آينه امر )عذاب( گذرا و حتمي مياي بر او نازل نشد، ما اگر فرشته نازل ميو گفتند چرا فرشته(1)
 2شدند. سوره انعام آيه مهلت داده نمي

اي داديم ( ما ثمود را ناقهها، مگر همين معنا كه پيشينيان آن را تكذيب كردند، )مثالو باز نداشت ما را از فرستادن آيت(2)
. فرستيم مگر براي تخويف و ترساندنها نميكرد مع ذلك به آن ناقه ستم كردند، و ما آيتكه هر كسي را بينا و هدايت مي

 25سوره اسراء آيه 

ان يشترششود؟ بگو خدا قادر است كه آيه نازل كند ولي باي نازل نميو گفتند: چرا بر وي از جانب پروردگارش آيه(3)
 23دانند. سوره انعام آيه نمي

 133، ص: 3ترجمه الميزان، ج



وجه اين داللت از اين قرار است كه الوهيت مطلقه هر كمالي را به طور مطلق داراست، كماالت او محدود به هيچ حدي و 
ن را ه همين معنا مشركيمقيد به هيچ قيدي نيست، و بنا بر اين قدرت او هم كه يكي از كماالت است مطلق است، و جهل ب

وادار ساخت كه به منظور به ستوه آوردن رسول خدا و عاجز كردن خدا، تقاضاي معجزه كنند، و نفهميدند كه هيچ چيز خدا 
 .كندرا عاجز نمي

بر چنين  جرأت -همانطوري كه گفته شد -شان نيست،عالوه بر اينكه نفهميدند نزول آيه مورد تقاضايشان موافق مصلحت
ورد نظر اي مشود. و دليل بر اينكه اين معنا به وجهي و تا اندازهايي، خود باعث هالكت تمامي آنها و قطع نسلشان ميتقاض

 هُقُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ اللَّ "فرمايد:آيه است اين است كه در ذيل اين احتجاجات مي
 .«1» "أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ

د كه انخواستهاي را ميبه تشديد از باب تفعيل داللت بر اين هست كه مشركين معجزه "ينزل "و "نزل "و در دو كلمه
تدريجي باشد يا چند معجزه يكي پس از ديگري باشد، هم چنان كه آيات ديگري هم كه تقاضاهاي ديگرشان را حكايت 

تا  -وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ "لت بر اين معنا دارند، مانند آيهكند نيز دالمي
وَ قالَ الَّذِينَ ال  "و مانند:« 3» "هُ ...أَوْ تَرْقي فِي السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّي تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُ -فرمايدآنجا كه مي

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً  "و نيز مانند آيه: «2» "يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ أَوْ نَري رَبَّنا
 .«2» "واحِدَةً

 .كه وي، دو كلمه مزبور را به تخفيف قرائت كرده است البته از ابن كثير نقل شده

 "... وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ "

 هر حيواني را گويند كه بر روي زمين بجنبد، ولي بيشتر در اسب استعمال "دابة "

__________________________________________________ 

شد( و خدا به كار يكسره مي)شد كنيد پيش من بود ميان من و شما حكم ميبگو اگر آنچه شما براي آن عجله مي(1)
 22تر است. سوره انعام آيه احوال ظالمان آگاه

تا  -اي از زمين بجوشاني، و يا آنكه برايت بوستاني باشدچشمهآوريم تا آنكه براي ما و گفتند: ما هرگز به تو ايمان نمي(2)
كه  كنيم مگر اينكه كتابي برايمان بياورييا آنكه به فراز آسمان باال روي، و باال رفتنت را هم باور نمي -فرمايدآنجا كه مي

 52آن را بخوانيم. سوره اسراء آيه 

سوره فرقان  بينيم.را بر ما فرشتگان نازل نشدند؟ يا پروردگار خود را نميدارند گفتند چو كساني كه لقاي ما را اميد نمي(3)
 31آيه 
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هر حيواني را گويند كه با دو  "طائر ".به معناي آهسته راه رفتن است "دبيب "و همچنين -به فتح دال -"دب "شود،مي
به معناي جماعتي است از مردم، كه اشتراك در هدف واحد  "امت "است. "طير "بال خود، در فضا شناوري كند، و جمع آن

آنان را مجتمع ساخته باشد. اين كلمه در اصل لغت به  "وحدت در زمان و مكان "و يا "سنت واحده "و يا "دين ":مانند
به معناي كوچ دادن جمعي است از جايي به  "حشر "كند. ويعني قصد مي "يؤم "يعني قصد كرد و "أم "د است،معناي قص

 .جايي و يا بسيج دادن جمعي است به سوي جنگ و امثال آن

ه منزله است و ب "دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ "صرفا براي محاذات با جمله "يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ "رسد كه توصيف طائر بهچنين به نظر مي



به طور  "رانطي "و نيز از آنجايي كه بيشتر اوقات "هيچ حيوان زميني و هوايي نيست مگر اينكه ... "اين است كه بگوئيم:
هم به معناي حركت آهسته است، و با بودن چنين قرائني ممكن  "دبيب "شود، و چونمجاز در سرعت حركت استعمال مي

قرار گرفته، سرعت در حركت باشد، توصيف مزبور  "دابة "ز طائر به قرينه اينكه در مقابلبود كسي احتمال دهد كه مراد ا
تنها براي محاذات نيست بلكه براي فهماندن اين جهت هم هست كه مراد از طائر معناي مجازي آن )سرعت حركت( 

 .نيست، بلكه معناي حقيقيش )پرنده( منظور است

 513.. ص : گفتاري پيرامون اجتماعات حيواني ...

 اشاره

هايي هستند مثل شما مردم، و معلوم است كه فرمايد حيوانات زميني و هوايي همه امتاين آيه خطابش به مردم است، و مي
اين شباهت تنها از اين نظر نيست كه آنها هم مانند مردم داراي كثرت و عددند، چون، جماعتي را به صرف كثرت و زيادي 

شود كه يك جهت جامعي اين كثير را متشكل و به صورت بلكه وقتي به افراد كثيري امت اطالق ميگويند، عدد، امت نمي
 .واحدي درآورده باشد، و همه يك هدف را در نظر داشته باشند حال چه آن هدف، هدف اجباري باشد و چه اختياري

امتي است كه افرادش همه در نوع خاصي  هم چنان كه از اين نظر هم نيست كه اين حيوانات انواعي و هر نوعي براي خود
از زندگي و ارتزاق و نحوه مخصوصي از تناسل و توليد مثل و تهيه مسكن و ساير شؤون حيات مشتركند، زيرا اگر چه اين 

ستفاده ا "ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ "مقدار اشتراك براي شباهت آنها به انسان كافي است، ليكن از اينكه در ذيل آيه فرمود:
گيري و تهيه مسكن نيست، بلكه در اين بين، جهت شود كه مراد از اين شباهت تنها شباهت در احتياج به خوراك و جفتمي

 .اشتراك ديگري هست كه حيوانات را در مساله بازگشت به سوي خدا شبيه به انسان كرده است
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 514باشد، داشتن شعور است[ ..... ص : و باز گشت به خدا مي "حشر "يوانات ديگر وجود دارد و موجب تشابه انسان و حيوانات ديگر در مسالهوجه اشتراكي كه بين انسان و ح]

حال بايد ديد آن چيزي كه در انسان مالك حشر، و بازگشت به سوي خدا است چيست؟ هر چه باشد همان مالك در 
ت كه آن مالك در انسان جز نوعي از زندگي ارادي و شعوري كه راهي به سوي سعادت حيوانات هم خواهد بود، و معلوم اس

دهد، چيز ديگري نيست، آري، يك فرد از انسان ممكن است در طول زندگيش در دنيا و راهي به سوي بدبختي، نشانش مي
خاطر ظلم و جوري كه كرده سعادتمند  ترين ازدواجها و زيباترين منزلها برسد و در عين حال بهبه لذيذترين غذاها و موافق

در زندگي هم نباشد، و بر عكس ممكن است جميع انواع بالها و شدائد به او روي آورده باشد و او در عين حال به خاطر 
 .داشتن كماالت انساني و نور عبوديت، خوش و سعادتمند بوده باشد

نسانيت است كه به كمك دعوت انبيا راه مشروعي از اعتقاد پس مالك تنها همان داشتن شعور و يا به عبارت ديگر، فطرت ا
كند كه اگر آن راه را سلوك نمايد و مجتمع هم با او و راه و روش او موافقت كند در دنيا و آخرت و عمل به رويش باز مي

ت سعادتمند شود، و اگر خودش به تنهايي و بدون همراهي و موافقت مجتمع آن راه را سلوك كند در آخرسعادتمند مي
شود، يا در دنيا و آخرت هر دو، و اگر آن راه را سلوك نكند بلكه از مقداري از آن و يا از همه آن تخلف نمايد، در دنيا و مي

 .شودآخرت بدبخت مي

 به -1شود، و آن دو كلمه عبارتند از: اين آن سنتي است كه فطرت هر انساني آن را قبول داشته، و در دو كلمه خالصه مي



 :از عمل بد و معصيت بازداشتن و يا بگو -3كار خير و اطاعت خدا وادار كردن، 

از ظلم و انحراف از حق نهي كردن. آري هر انساني به فطرت سليم خود اموري  -3به عدل و استقامت دعوت نمودن،  -1
انسته آن را به خود و به ديگران ظلم داند، و اموري ديگر را زشت درا در باره خود و ديگران نيكو شمرده و آن را عدالت مي

شمارد، دين الهي هم اين فطرت را در همين تشخيص اجماليش تاييد نموده و تفصيل عدالت و ظلم را برايش شرح مي
 .دهدمي

د، مانند نمايهاي گذشته، آن را افاده نموده و بسياري از آيات قرآني تاييدش مياين خالصه و چكيده مطالبي است كه بحث
 و آيه« 1» "وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها "يهآ

__________________________________________________ 

 ي الهام نمود به تحقيق رستگارسوگند به نفس و آن كس كه راست و درست كرد آن را، پس به وي فجور و تقوايش را(1)
 .شد آن كسي كه نفس خود راي تزكيه كرد، و زيانكار شد آن كسي كه نفس راي تباه ساخت
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وا فِيهِ عَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُكانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَ "
إِذْنِهِ وَ بِ ذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّوَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَي اللَّهُ الَّ

 .«1» "اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

تفكر عميق در اطوار زندگي حيواناتي كه ما در بسياري از شؤون حياتي خود، با آنها سر و كار داريم، و در نظر گرفتن حاالت 
ات هم سازد كه حيوان، ما را به اين نكته واقف ميگيرندمختلفي كه هر نوع از انواع اين حيوانات در مسير زندگي به خود مي

مانند انسان داراي آراء و عقايد فردي و اجتماعي هستند، و حركات و سكناتي كه در راه بقاء و جلوگيري از نابود شدن از خود 
كند، همه بر يدهند، همه بر مبناي آن عقايد است، مانند انسان كه در اطوار مختلف زندگي مادي، آنچه تالش منشان مي

باشد، و چنان كه يك انسان وقتي احساس ميل به غذا و يا نكاح و داشتن فرزند و يا چيز مبناي يك سلسله آراء و عقائد مي
كند به اينكه بايد به طلب آن غذا برخاسته يا اگر حاضر است بخورد، و اگر زياد است ذخيره درنگ حكم ميكند بيديگر مي

كند نمايد حكم ميازدواج و توليد نسل كند. و نيز وقتي از ظلم و فقر و امثال آن احساس كراهت مي نمايد، و همچنين بايد
به اينكه تن به ظلم دادن و تحمل فقر حرام است، آن گاه پس از صدور چنين احكامي، تمامي حركت و سكون خود را بر 

 .كندايش تعيين نموده، تخطي نميطبق اين احكام انجام داده، و از راهي كه احكام و آراي مزبور بر

در راه رسيدن به هدفهاي زندگي و به منظور تامين حوائج خود از  -بينيمبه طوري كه مي -همين طور يك فرد حيوان هم
 دهد، كه براي انسان، شكيسير كردن شكم و قانع ساختن شهوت و تحصيل مسكن، حركات و سكناتي از خود نشان مي

تواند آن را برآورده سازد، داراي شعور و آراء و كه اين حيوان نسبت به حوائجش و اينكه چگونه ميماند در اينباقي نمي
دارد. بلكه بسيار شده است كه در يك عقايدي است كه همان آراء و عقايد او را مانند انسان به جلب منافع و دفع ضرر، وا مي

ز ايم كه هرگهايي برخوردهشكار و يا فرار از دشمن به مكر و حيله نوع و يا در يك فرد از يك نوع، در مواقع به چنگ آوردن
 هاكرده و با اينكه قرنعقل بشر آن را درك نمي

__________________________________________________ 

 ه حق را بر آناناي بودند، خداوند انبيا را كه مژده دهندگان و ترسانندگانند برانگيخت، و كتاب بمردم همه امت واحده(1)
نازل كرد، تا در ميان مردم و در آنچه اختالف كردند حكم كنند، و اختالف در كتاب نكردند مگر همانهايي كه كتاب به آنان 



داده شد، بعد از مشاهده آيات روشن، )و اين كجرويها همه( از راه بغي و ظلم )بود( پس خداوند ميان آنان را كه ايمان آوردند 
فرمايد. سوره ات به سوي حق و به اذن خود هدايت فرمود، و خداوند هر كه را بخواهد به راه راست هدايت ميدر آن اختالف
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 .از عمر اين نژاد گذشته، هنوز به آنچه كه آن حيوان درك كرده، منتقل نشده است

مانند: مورچه، زنبور عسل و موريانه به آثار عجيبي از تمدن و  شناسان در بسياري از انواع حيوانات،آري، زيست
اند كه هرگز نظير آن جز در بعضي از ملل متمدن ديده ظرافتكاريهايي در صنعت، و لطائفي در طرز اداره مملكت، بر خورده

 .نشده است

مردم را به شناختن عموم حيوانات و « 1» "لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ ما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ "قرآن كريم هم در امثال آيه
كنند، ترغيب نموده، و در آيات ديگري به عبرت گرفتن از خصوص بعضي از تفكر در كيفيت خلقت آنها و كارهايي كه مي

 :آنها، مانند

 .چهارپايان، پرندگان، مورچگان و زنبور عسل دعوت كرده است

بيند كه حيوانات نيز با همه اختالفي كه انواع آن در شؤون و ايد را در حيوانات مشاهده كرده و ميانسان وقتي اين آراء و عق
گويد: ال بد دهند، به خود ميهدفهاي زندگي دارند، با اينهمه، همه آنها اعمال خود را بر اساس عقايد و آرايي انجام مي

، و اگر چنين احكامي داشته باشند، ال بد مثل ما آدميان خوب و بد را حيوانات هم احكام باعثه )اوامر( و زاجره )نواهي( دارند
شود، و گرنه اگر داراي آن دهند ناچار، مانند ما عدالت و ظلم هم سرشان ميدهند، و اگر تشخيص ميهم تشخيص مي

از  عقايد مختلف باشند؟ شد، چرا بايستي انواع مختلفشان در آراء واحكام نبودند، و خوب و بد و عدالت و ظلم سرشان نمي
نيم اين بيبايستي همه، مثل هم باشند، و حال آنكه مياين هم كه بگذريم، چرا افراد يك نوع با هم فرق داشته باشند؟ مي

اسب با آن اسب و اين قوچ با آن قوچ و اين خروس با آن خروس در تند خلقي و نرمي، تفاوت فاحش و روشني دارند، و 
يگري از قبيل حب و بغض و مهرباني و قساوت و رامي و سركشي و امثال آن، همين اختالفات را همچنين در جزئيات د

 .كنيممشاهده مي

و اين اختالفات خود مؤيد اين معنا است كه حيوانات هم مثل انسان احكامي دارد، خير و شر و عدالت و ظلم را تشخيص 
گونه اخالقيات دليل بر اختالف عقايد و آراء وي و تشخيص خوب و دهد، چطور شد كه ما اختالف افراد انسان را در اينمي

گوئيم كه نه تنها اين اختالف در زندگي دنيايي وي تاثير دارد، بلكه در سعادت دانيم، و ميبد و عدالت و ظلم در افعالش مي
 "كيفر و پاداش همينو بدبختي اخرويش نيز مؤثر است، چون مالك خوبي و بدي در قيامت و حساب اعمال و استحقاق 

 است، آن وقت، همين سخن را در "ظلم "و "عدالت
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و نگوييم كه حيوانات هم مانند انسان حشري دارند؟ مگر جز اين است كه خداي سبحان، مالك خوبي  باره حيوانات نگوييم،
حشر و سعادت اخروي انسان را، اين دانسته كه اعمالش با عدالت و تقوا منطبق باشد، و مالك بدي آن را اين دانسته، كه 

لُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَمْ نَجْعَ "اعمالش با ظلم و فجور تطبيق كند؟ و مگر نفرموده:
از اين باالتر مگر نبودن حشر را مستلزم اين ندانسته است كه تمامي آسمانها و زمين و آنچه « 1» "نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ



 :پيش از آن نفرمودهكه در آن دو است بازيچه و گزاف شود و مگر در آيه 

پس چرا حيوانات « 3» "نَ النَّارِوَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِ "
شوند ر پيشگاه خداي سبحان، محشور ميمانند انسان حشري نداشته باشند؟. آيا به راستي حيوانات هم قيامتي دارند؟ و آيا د

شوند، حشر آنها هم مانند حشر انسان است؟ اعمال آنها هم شود؟ و آيا اگر محشور ميبه همان نحوي كه انسان محشور مي
به حساب درآمده و در ميزاني سنجيده شده آن گاه بر حسب تكاليفي كه در دنيا داشتند با دخول در بهشت پاداش يا با ورود 

بينند؟ و آيا آنها نيز براي خود انبيايي دارند، و در دنيا تكاليفشان به وسيله بعثت انبيايي به گوششان آتش كيفر مي در
 رسد؟ و اگر چنين است آيا انبياي آنها از جنس خود آنها است، و يا از جنس بشر است؟مي

 :شودب يك يك آنها از آيات قرآني استفاده ميرسد، و جوااينها همه سؤاالتي است كه در اين بحث به ذهن خواننده مي

 512ها و زمين و آفتاب و ماه و ...[ ..... ص : پاسخ به چند سؤال در مورد حشر حيوانات غير انساني و حشر امثال آسمان]

 آيا حيوانات غير انساني هم نظير انسان حشر دارند يا نه؟ -1

قريب « 2» "وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ "تكفل جواب از اين سؤال است، هم چنان كه آيهم« 2» "ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ "آيه
شوند، شود كه نه تنها انسان و حيوانات محشور ميكند، بلكه از آيات بسيار ديگري استفاده ميبه آن مضمون را افاده مي

كنند و ها و ساير شركائي كه مردم آنها را پرستش ميها و زمين و آفتاب و ماه و ستارگان و جن و سنگها و بتبلكه آسمان
 اي كه اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگرديده همه محشور خواهند شد، و با آن طال و نقرهحتي طال و نقره
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ا دهيم؟ و يكنند قرار ميهمانند كساني كه در زمين افساد مياند، آيا ما كساني را كه ايمان آورده و عمل صالح كرده (1)
 [.....] 32رانيم. سوره ص آيه كاران را به يك چوب ميپرهيزكاران و تبه

و ما آسمان و زمين را و آنچه را كه در بين آن دو است به باطل نيافريديم، اين خيالي است كه كفار پيش خود كردند،  (2)
 33فر ورزيدند از آتش )جهنم(. سوره ص آيه پس واي بر كساني كه ك

 32شوند. سوره انعام آيه سپس همه آن حيوانات به سوي پروردگار خود محشور مي (3)

 2شوند. سوره كورت آيه و به ياد آر آن روزي را كه وحوش محشور مي (4)

 132، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .شودپيشاني و پهلوي صاحبانشان داغ مي

 .اينكه آيات در اين باره بسيار و روايات از حد شمار بيرون استخالصه 

آيا حشر حيوانات شبيه حشر انسان است، و آنها هم مبعوث شده، و اعمالشان حاضر گشته و بر طبق آن پاداش و يا كيفر  -2
 بينند؟مي

اي كندن و به سوي كاري بسيج جواب: آري معناي حشر همين است، زيرا حشر به معناي جمع كردن افراد و آنها را از ج
 .دادن است

 آيا امثال آسمانها و زمين و آفتاب و ماه و سنگها و غير آن نيز حشر دارند؟ -3

أَرْضُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْ "نفرموده، و ليكن چنين فرموده است: "حشر "قرآن كريم در خصوص اينگونه موجودات تعبير به :جواب
وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ  "و نيز فرموده:« 1» "تُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِغَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماوا

 :و نيز فرموده« 3» "بِيَمِينِهِ



نَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ، لَوْ كانَ هؤُالءِ إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُو "و نيز فرموده:« 2» "وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ "
و « 2» "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ "عالوه بر اينكه از آيه شريفه« 2» "آلِهَةً ما وَرَدُوها

شود كه: تنها و همچنين از آيات ديگري استفاده مي« 2» "رْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَثُمَّ إِلَيَّ مَ "آيه
 .مالك حشر مساله فصل خصومت در بين آنان و احقاق حق است كه در آن اختالف دارند

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ  "ام از ظالم است، هم چنان كه در آيهو مرجع همه اين آيات به دو كلمه است، و آن انعام نيكوكار و انتق
 و آيه« 3» "مُنْتَقِمُونَ

__________________________________________________ 

شوند. سوره ابراهيم روزي كه آسمان و زمين به آسمان و زمين ديگري تبديل و همه براي خداي واحد قهار ظاهر مي(1)
 22آيه 

 23اش در قبضه قدرت او و آسمانها پيچيده در دست او است. سوره زمر آيه ر روز قيامت زمين همهو د(2)

 5شود. سوره قيامت آيه زماني كه مهر و ماه جمع مي(3)

گيره جهنميد و همه در آينده در آن آتشيد، پرستيديد همه آتشبه درستي كه شما و آن خداياني كه به غير پروردگار مي(4)
 55شدند. سوره انبيا آيه ن خدايان راستي خدا بودند در آتش نمياگر اي

كردند حكم خواهد كرد. به درستي كه پروردگارت در روز قيامت در ميان آنان و راجع به آنچه كه در آن اختالف مي(5)
 32سوره سجده آيه 

كرديد حكم خواهم ر آن اختالف ميپس از آن بازگشت همه شما بسوي من است، و من در بين شما و در آنچه كه بر س(6)
 22كرد. سوره آل عمران آيه 

 33به درستي كه ما از مجرمين انتقام خواهيم گرفت. سوره سجده آيه (7)

 135، ص: 3ترجمه الميزان، ج

الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ فَال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ، يَوْمَ تُبَدَّلُ  "
دانسته، و چون  "ظلم "و "احسان "را جزاي دو وصف "انتقام "و "انعام "همين دو چيز را ذكر فرموده، يعني« 1» "الْقَهَّارِ

كنند و افراد ينيم كه در عمل خود ظلم ميباين دو وصف در بين حيوانات وجود دارد، و اجماال افرادي از حيوانات را مي
نمايند از اين رو به دليل اين آيات بايد بگوييم كه حيوانات نيز حشر كنيم كه رعايت احسان را ميديگري را مشاهده مي

 .دارند

است، « 3» "ةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّيوَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّ "مؤيد اين معنا ظاهر آيه
زيرا كه اين آيه ظهور در اين دارد كه اگر ظلم مردم مستوجب مؤاخذه الهي است تنها به خاطر اين است كه ظلم است، و 

انتقام ديده و هالك صدورش از مردم دخالتي در مؤاخذه ندارد، بنا بر اين هر جنبده ظالمي، چه انسان و چه حيوان، بايد 
 .-دقت بفرمائيد -شود

 .در اين آيه خصوص انسان است "دابة "اند كه مراد ازگو اينكه بعضيها گفته

اين را هم بايد خاطر نشان ساخت كه الزمه انتقام از حيوانات، در روز قيامت، اين نيست كه حيوانات در شعور و اراده با 
ير كند، آنها نيز سمه آن مدارج كمال را كه انسان در نفسانيات و روحيات سير ميانسان مساوي بوده و در عين بي زباني ه

كنند، تا كسي اشكال كند و بگويد: اين سخن مخالف با ضرورت است، و شاهد بطالن آن آثاري است كه از انسان و 
لزم مست "اجر "و "حساب "و "مؤاخذه "كند، براي اينكه: صرف شريك بودن حيوانات با انسان در مسالهحيوانات بروز مي



شركت و تساويشان در جميع جهات نيست، به شهادت اينكه افراد همين انسان، در جميع جهات با هم برابر نيستند و جميع 
گيري در حساب، يك جور نبوده، عاقل و سفيه، رشيد و مستضعف به يك افراد انسان در روز قيامت از جهت دقت و سخت

 .دهندجور حساب پس نمي

اي از حيوانات لطائفي از فهم و دقائقي از هوشياري حكايت كرده كه هيچ دست كمي از عالوه بر اينكه خداي تعالي از پاره
 :فهم و هوش انسان متوسط الحال در فهم و تعقل ندارد، مانند داستاني كه از مورچه و سليمان حكايت كرده و فرموده است

__________________________________________________ 

اي راي كه به فرستادگانش داده خلف نمايد، بدرستي كه خداوند غالب و صاحب پس مبادا گمان كني كه خداوند وعده(1)
شود و آسمانها به غير اين آسمانها و همه براي خداي واحد قهار انتقام است، روزي كه زمين به غير اين زمين تبديل مي

 22آيه  شوند. سوره ابراهيمظاهر مي

ي ماند، و ليكن كيفرشان رااي بر روي زمين نميخواست مردم راي به كيفر ظلمشان بگيرد، هيچ جنبندهو اگر خدا مي(2)
 21اندازد. سوره نحل آيه براي مدتي معين تاخير مي

 113، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 "هَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ ال يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَحَتَّي إِذا أَتَوْا عَلي وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّ "
فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ  "و نيز مانند مطلبي كه از قول هدهد در داستان غايب شدنش حكايت كرده و فرموده است:« 1»

ءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظِيمٌ، وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ إٍ يَقِينٍ، إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْبِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَ
 .«3» "تَدُونَ ...لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ ال يَهْ

 كندخواننده هوشيار اگر در اين آيات و مطالب آن دقت نموده و آن مقدار فهم و شعوري را كه از اين حيوانات استفاده مي
ماند كه تحقق اين مقدار از فهم و شعور موقوف به داشتن معارف بسياري ديگر وزن كرده و بسنجد، ترديد برايش باقي نمي

 .ي است از معاني بسيطه و مركبهو ادراكات گوناگون

شناسي پس از مطالعات عميقي در انواع مختلفي از حيوانات و تحت نظر و چه بسا عجائب و غرائبي كه دانشمندان حيوان
اند، گفتار ما را تاييد نمايد، براي اينكه چنين عجائب و غرائبي، جز از موجودي صاحب اراده گرفتن تربيت آنها به دست آورده

 .زندراي فكر لطيف و شعور تيز و عميق، سر نميو دا

د يا نه؟ و گيرنشود ميو اما سؤال چهارم و پنجم اينكه: آيا حيوانات تكاليف خود را در دنيا از پيغمبري كه وحي بر او نازل مي
ت ا نه؟ جوابش اين اسشوند، از افراد همان نوعند يآيا پيغمبراني كه فرضا هر كدام به يك نوع از انواع حيوانات مبعوث مي

كه: تا كنون بشر نتوانسته از عالم حيوانات سر درآورده و حجابهايي كه بين او و بين حيوانات وجود دارد، پس بزند، لذا بحث 
اي نداشته و جز سنگ به تاريكي انداختن چيز ديگري نيست، كالم الهي نيز، تا آنجا كه ما كردن ما پيرامون اين سؤال، فائده

 اي به اين مطلب نداشته و در روايات وارده از رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيتفهميم، كوچكترين اشارهر آن مياز ظواه
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كه  هاي خود اندر شويد، زنهاراي بانگ زد كه هان اي مورچگان به النهتا آنكه رسيدند كنار وادي مورچگان، مورچه(1)
 12سليمان و لشكريانش شما را از روي غفلت پايمال نكنند. سوره نمل آيه 

يني اي، خالصه اينكه از قوم سبا خبر يقهدهد به سليمان گفت من به مطلبي برخوردم كه تا كنون تو از آن بي خبر بوده(2)
ت آن چنان توانگر كه از هر چيزي )كه كند، زني اسام، و آن اينست كه ديدم زني بر آن مردم حكومت و پادشاهي ميآورده

، و كردنداي دارد، از آن جمله داراي تخت بزرگي است، ديدم كه اين زن و ملتش براي آفتاب سجده ميتصور شود( او نمونه



شان را زينت داده و از راه بازشان داشته بود كه ديگر هدايت نخواهند كردند و شيطان چنان اين عملبراي خدا سجده نمي
 [.....] 32د. سوره نمل آيه ش

 111، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .شودع(هم چيزي كه بتوان اعتماد بر آن نمود ديده نمي)

از آنچه كه گفتيم به خوبي معلوم شد كه اجتماعات حيواني هم مانند اجتماعات بشري، ماده و استعداد پذيرفتن دين الهي در 
بشر سر چشمه دين الهي است و وي را براي حشر و بازگشت به سوي خدا، فطرتشان وجود دارد، همان فطرياتي كه در 

 كنيم، جزئيات و تفاصيل معارفسازد، در حيوانات نيز هست. گو اينكه حيوانات بطوري كه مشاهده ميقابل و مستعد مي
ات قرآني نيز د، چنان كه آيانساني را نداشته و مكلف به دقائق تكاليفي كه انسان از ناحيه خداوند مكلف به آن است، نيستن

ن شمارد. ايداند و او را از ساير حيوانات افضل مينمايد، زيرا جميع اشياء عالم را مسخر انسان مياين مشاهده را تاييد مي
 .توان اظهار داشتمنتها چيزيست كه در باره حيوانات مي

وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال طائِرٍ يَطِيرُ  "فرمود:گوييم: اينكه خداي تعالي اكنون به متن آيه مورد بحث برگشته و مي
نها به شود، تداللت بر اين دارد كه تاسيس اجتماعاتي كه در بين تمامي انواع حيوانات ديده مي "بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ

ليد مثل كه تنها محدود به چهار ديواري زندگي دنيا منظور رسيدن به نتائج طبيعي و غير اختياري، مانند تغذيه و نمو و تو
 اي كه دارند به سوي هدفهاياست، نبوده، بلكه براي اين تاسيس شده كه هر نوعي از آن، مانند آدميان به قدر شعور و اراده

در نتيجه، آماده اش تا بيرون اين چهار ديوار، يعني عوالم بعد از مرگ هم كشيده است، رهسپار شده و اي كه دامنهنوعيه
 .زندگي ديگري شود، كه در آن زندگي سعادت و شقاوت منوط به داشتن شعور و اراده است

، شناس هم همه متفق باشند بر اينكه غير انساندر اينجا ممكن است كساني اعتراض كرده، بگويند: گويا دانشمندان حيوان
ند بينيم كارهاي حيوانات را مانخوردار باشد، به شهادت اينكه مياز انواع حيوانات، هيچ نوعي نيست كه از موهبت اختيار بر

ه چيزي كه بينند وقتي حيوان بدانند، و شايد حق هم با ايشان باشد، براي اينكه ميكارهاي نباتات طبيعي و غير اختياري مي
ودداري تواند خام به عمل نمينفعش در آن است برخورد نمايد، مثال وقتي گربه به موش و شير به شكار دست بيابد از اقد

توانند از فرار خودداري كنند، با اين حال خورند، نمينمايد، و همچنين موش و شكار وقتي به دشمن خونخوار خود برمي
 توان گفت حيوانات ديگر هم مانند انسان داراي سعادت و شقاوت اختياري هستند؟چگونه مي

 550دهد[ ..... ص : اي كه به وسيله آن افعال اختياري خود را انجام مينفسانيه بودن بود و حاالت "مختار "تامل و دقت در]

اي كه انسان بوسيله آن افعال اختياريه خود را انجام جواب اين اعتراض از تامل در معناي اختيار و دقت در حاالت نفسانيه
 113، ص: 3آيد، زيرا اگر عنايت الهي، شعور و ترجمه الميزان، جدهد به دست ميمي

در آدمي به وديعه سپرده، براي اين است كه وي  -باشدكه در حقيقت مالك اختيار انسان در افعالش مي -اي رااراده
تواند در مواد خارجي عالم دخل و تصرف نموده و از آن مواد براي بقاي خود استفاده نمايد، حيوانيست كه به وسيله شعور مي

برداري اي از مواد سودي سراغ كرد، اراده خود را به كار زده، از آن بهره. وقتي در مادهمفيد آن را از مضرش تشخيص دهد
كند، بنا بر اين، اگر انسان به شعور و اراده بيشتري احتياج دارد اين دليل نيست بر اينكه حيوان در آن مقدار شعوري كه دارد، 

هست كه عينا مانند موش گرفتن گربه، به تفكر احتياج ندارد، او در بكار زدنش اختياري ندارد، بلكه خيلي از كارهاي انسان 
 .كندنيز مانند گربه و شير بيدرنگ اقدام مي

خواهد، همين كه اي جز سراغ داشتن نميآري، انسان هم چيزهايي را كه نفعش روشن است و حكم به نافع بودنش مقدمه



 .دهدانند تنفس و غالب عمليات ديگري كه از روي ملكه انجام ميكند، مآن را در جايي سراغ كرد اراده اقدام به عمل مي

البته چيزهايي كه يا از نظر نقص وسائل، و يا وجود موانع خارجي، و يا اعتقادي، نفعشان براي انسان روشن نيست و صرف 
ه راده به سوي آن، محتاج بعلم به وجود آن در برانگيختن اراده كافي نيست، چون جزم به نافع بودن آن را ندارد و انگيزش ا

تفكر است، ناگزير است كه فكر و شعور خود را به كار زده ببينند كه آيا نواقص و موانعي همراه آن هست يا نه؟ و خالصه 
م به كند، عينا مثل اينكه از اول، علاش به آن تعلق گرفته، آن كار را مينافع است يا مضر؟ اگر ديد كه نافع است البته اراده

 .ع بودنش داشتناف

اي كه به غذايي قابل، براي سد جوع دست يافته، اگر در امر آن شك كند و نفهمد كه آيا غذاي پاكيزه و مثال انسان گرسنه
 صالحي است يا پليد و مسموم و مشتمل بر مواد مضره؟

ست؟ و اگر هم ملك او و همچنين نفهمد كه آيا اين غذا، ملك خود او است و يا ملك غير است و تصرف در آن جايز ني
است آيا مانعي از تصرف در آن، از قبيل: روزه بودن و يا احتياج مبرم بعدي هست يا نه؟ و ناگزير شود كه در چنين مواردي 

آن قدر فكر خود را به كار بزند تا به يك طرف اين احتماالت يقين پيدا كند اين چطور دليل بر آن است كه حيواناتي كه 
شود، كارهايشان اختياري نباشد؟ خالصه اينكه همه تالش و اعمال ملك غير و ملك خود، سرشان نمي طهارت و نجاست و

فكري، كه بشر در اينگونه موارد دارد، براي اين است كه مورد را، يا مانند موش براي گربه نافع بداند و يا مانند گربه براي 
به اين روشني تشخيص داد، هر وقت به آن دست يافت،  موش مضر بودنش را مسلم سازد، وقتي نافع و ضرر مورد را

گريزد، عينا مثل اينكه از اول نفع و ضررش روشن درنگ تحصيلش نموده و هر وقت دچار اين شد، بدون تامل از آن ميبي
 .بوده است
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در  تواند بفهمد كه آيا تصرفدهد و نميص نميپس خالصه معناي اختيار اين شد كه: انسان وقتي بعضي از امور را تشخي
اندازد تا نفع و ضرر آن را در بين ساير محتمالت، معلوم نمايد، و اما اگر مانند موش آن نافع است يا مضر؟ فكر را به كار مي

اده فكر، اردر نظر گربه و گربه در نظر موش نفع و ضررش روشن باشد از همان اول بدون درنگ و بدون هيچ احتياجي به ت
 .زندخود را در تصرف آن به كار مي

كند چيزي را كه نفعش را، يا همان حال و يا بعد از تفكر ببيند، و در حقيقت انديشيدن و تفكر جز براي پس انسان اختيار مي
 .رفع موانع حكم نيست

 553و اسباب آن در انسان وجود دارد[ ..... ص :  "اختيار "اختالف فاحشي كه در مبادي]

گوييم: اگر شما حاالت افراد انسان را، كه مختار بودنش، مورد اتفاق ما و شما است، در نظر حال كه اين نكته روشن شد مي
بگيريد، خواهيد ديد كه افراد آن در مبادي اختيار، يعني صفات روحي و احوال باطني از قبيل شجاعت و ترس، عفت و 

، و همچنين قوت تعقل و ضعف آن و برخورد فكر و خطاي آن با هم اختالف بندوباري، نشاط و كسالت، وقار و سبكيبي
شود كه آدم شهوتران، خود را در مقابل شهوتي كه اشتهاي آن را دارد، ناچار و مضطر و مسلوب زيادي دارند، و بسيار مي

و همچنين آدم ترسو، چه بسا  بيند، در حالي كه آدم عفيف و پاكدامن، هيچ اعتنايي به امر آن شهوت ندارد،االختيار مي
دهد در اين جنگ و يا در اين امر مهم به وي برسد از او آرام و ممكن است از ترس جانش كوچكترين آزاري كه احتمال مي

قرار را سلب نمايد، در حالي كه مرد شجاع و دلير و زورنشنو، مرگ خونين، و هر صدمه بدني ديگر را، امر آساني شمرده و در 
ور شود، و چه بسا اشخاص سفيه و سبك مغز، با تصن به مقاصدش حتي براي بزرگترين مصائب، اهميتي قائل نميراه رسيد



واهي مختصري، چيزي را ترجيح داده و اختيار نمايند و حال آنكه عاقل وزين، ترجيحي در آن فعل نديده و چيزهايي كه در 
ينكه كنند با اهاي غير مميز ميلعب نباشد، و نيز كارهايي كه بچهنظر آن بي مغز، مرجح بوده در نظر اين جز مشتي لهو و 

شود با اينهمه در نظر اشخاص بالغ و رشيد قابل به اعتراف خصم، اختياري است، و با مقداري تامل و اعمال رويه انجام مي
 .اعتنا نيست

آيد خود را در ز آن كارها به ميان ميدهند وقتي صحبت احتي خود اشخاص بالغ هم در بسياري از كارهايي كه انجام مي
 اند و با اينكهدانند، و به صرف اينكه به خاطر بعضي از مالحظات اجتماعي، ارتكاب كردهارتكاب آن مضطر و مجبور مي

گويد: گويد: چه كنم؟ معتادم. پرخواب ميشخص سيگاري مي .گويند: مجبور به ارتكاب بوديمعذرشان موجه نيست، مي
 ... گويد: بي پولي و فرط احتياج مجبورم كرد و؟ كسلم. دزد و خائن ميچاره چيست
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آن را  متوسط اجتماعكه افعال اختياري دارد، باعث شده كه دين و ساير سنن اجتماعي، آن فعلي را اختياري بدانند كه افراد 
اختياري تشخيص دهند، و مساله صحت امر و نهي و ثواب و عقاب و نفوذ تصرف و امثال آن را هم منوط به اين جور 

تشخيص بدانند، و كسي را كه عملش از روي مبادي و اسباب اختيار، يعني استطاعت و فهم اشخاص متوسط نبوده، معذور 
 .بدانند

وسط از افعال آدمي اختياري است، مقصود اين نبود كه كمتر از آن به حسب واقع اختياري نيست، البته اين كه گفتيم حد مت
زيرا به حسب واقع و نفس األمر و بر حسب نظر تكويني، كمتر از آنهم اختياري است. ليكن بر حسب نظريه دين و يا سنن 

 .تياري شناخته شده استاجتماعي و به مالحظه مصلحت دين و اجتماع است كه تنها حد متوسط، اخ

 554اي مختار هستند و احتماال به تكاليفي مناسب با افق فهم و اختيارشان مكلف هستند[ ..... ص : توان گفت حيوانات هم تا اندازهمي]

ره هاي از موهبت اختيار بكند به اينكه حيوانات نيز مانند آدميان تا اندازهدقت در آنچه گذشت آدمي را مطمئن و جازم مي
دارند، البته نه به آن قوت و شدتي كه در انسانهاي متوسط هست. شاهد روشن اين مدعا اين است كه ما به چشم خود 

بينيم كه در بعضي از موارد كه عمل مقرون با موانع است. حيوان از خود بسياري از حيوانات و مخصوصا حيوانات اهلي را مي
بينيم كه به مالحظه ن حيوان در انجام عمل مردد است، و در بعضي از موارد ميفهمد ايدهد كه آدمي ميحركاتي نشان مي

 .كنداش يا به خاطر تربيتي كه يافته از انجام عملي خودداري مينهي صاحبش و از ترس شكنجه

سزاوار،  غير اينها همه دليل بر اين است كه در نفوس حيوانات هم حقيقتي به نام اختيار و استعداد حكم كردن به سزاوار و
تواند يك جا حكم كند به لزوم فعل و جايي ديگر حكم كند به وجوب ترك، مالك اختيار هم همين است، هست. او نيز مي

 .تر از آن مقداري باشد كه ما آدميان در خود سراغ داريمو لو اينكه اين صالحيت بسيار ضعيف

الي از معناي اختيار نيستند و آنها هم از اين موهبت سهمي دارند، اي خو وقتي صحيح باشد كه بگوييم حيوانات هم تا اندازه
هر چه هم ضعيف باشد، چرا صحيح نباشد احتمال دهيم كه خداي سبحان حد متوسط از همان اختيار ضعيف را مالك 

آنها  ه ديگري باتكاليف مخصوصي قرار دهد كه مناسب با افق فهم آنان باشد، و ما از آن اطالعي نداشته باشيم؟ و يا از را
معامله مختار بكند و ما به آن معرفت نداشته باشيم، و خالصه راهي باشد كه از آن راه پاداش دادن به حيوان مطيع و 

 .مؤاخذه و انتقام از حيوان سركش، صحيح باشد. و جز خداي سبحان كسي را بر آن راه آگهي نباشد؟

اي است معترضه، و ظاهرش اين است كه: مراد از آن چيز، كه در آن تفريط و جمله "ءٍما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ "و جمله
 كوتاهي نشده، همان كتاب است، و مراد از
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كوتاهيهاي گوناگوني است كه نفي شده، و خالصه معنا اينكه: چيزي نيست كه رعايت حال آن واجب و قيام به  "ءشي "
 ايم، پس كتاب ما تامان آن الزم باشد، مگر اينكه ما آن را در اين كتاب رعايت نموده و در امر آن كوتاهي نكردهحق آن و بي

 .و كامل است

 551[ ..... ص : "ءٍما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ "در "كتاب "چند احتمال در معناي]

آن لوح محفوظي باشد كه خداي سبحان در مواردي از كالم خود دو احتمال هست: يكي اينكه مراد از  "كتاب "و در معناي
آن را كتابي ناميده كه تمامي اشيايي كه بوده و هست و خواهد بود، در آن نوشته شده است. بنا بر اين احتمال، معناي آيه 

خداي سبحان  شود: اين نظامها كه در حيوانات جاري است و نظير نظام انساني است، نظامي است كه عنايتچنين مي
واجب دانسته كه انواع حيوانات را بر طبق آن ايجاد نمايد، تا برگشت خلقتش به عبث نبوده و وجود حيوانات عاطل و بي 

 .توانند و لياقت قبول كمال را دارند از موهبت كمال بي بهره نمانندفايده نباشد، و تا آنجا كه مي

 "وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً "رساند كه آيه شريفهبه طور خصوص مي و بنا بر اين احتمال، آيه شريفه آن معنايي را

 .رساندآن را به طور عموم مي« 3» "ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "و آيه شريفه «1»

اينكه در چند جا از كالم مجيدش قرآن را كتاب ناميده است. و در اين دوم اينكه مراد از آن، همين قرآن باشد، به شهادت 
شود: قرآن مجيد از آنجايي كه كتاب هدايت است و بنايش بر اساس بيان حقايق و معارفي نهاده صورت معناي آيه چنين مي

جميع آنچه كه در سعادت  اي در ارشاد به حق صريح جز بيان آن نيست، از اين جهت، در اين كتاب، در بيانشده كه چاره
« 2» "ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ "دنيا و آخرت آدمي دخيل است دريغ و كوتاهي نشده است. هم چنان كه آيه

 .كندهم همين مضمون را افاده مي

وند، الزم و ضروري است، اين است كه خواهند از امر معاد مطلع شو از جمله مطالبي كه آگهي بر آن براي مردمي كه مي
چگونگي ارتباط حشر و بعث دسته جمعي را با تشكلشان در صورت امت در دنيا بدانند، چنان كه اين حال را در خودشان و 

بينند، و دقت در اين امر عالوه بر كمك در فهم معاد آدمي را در توحيد خداي تعالي و قدرت و در ساير حيوانات نيز مي
 عنايت

__________________________________________________ 

 33و عطاء پروردگارت چنان نيست كه از محل قابلي دريغ شود. سوره اسراء آيه (1)

اي نيست مگر اينكه او قاهر بر او و مالك او است، به درستي كه پروردگار من بر صراط مستقيم است. سوره هيچ جنبده(2)
 22هود آيه 

 25كرديم كتاب را بر تو در حالي كه براي هر حقيقتي بيان است. سوره نحل آيه ما نازل (3)
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اش دهترين فايسازد، مهملطيف حضرتش نسبت به امر مخلوقات و نظام عامي كه در عالم جاري است نيز بينا و هوشيار مي
قص اند، به طور كلي از نداتي كه در سلسله نظام عمومي قرار گرفتهكند كه موجواين است كه آدمي را به اين جهت آشنا مي

يل هايي است، انسان و حيوان تشكروند، بعضي از قسمتهاي اين سلسله و زنجير را كه خود مشتمل بر حلقهرو به كمال مي
اند، و از رار گرفتهتر از انسان و حيوان مراتب مختلف ديگري است كه هر كدام پس از ديگري قدهد، البته پائينمي

ترين مراتب نباتي شروع شده به آخرين مرحله حيوانيت كه بعد از آن، مرتبه انسانيت است و از آنجا به خود انسانيت پست



 .شودختم مي

خداي تعالي هم در خصوص دقت و سيري كه گفتيم سفارش كرده و مردم را با تاكيد هر چه بيشتر به مطالعه و دقت در امر 
و آياتي كه در آنها به وديعه سپرده شده است، دعوت فرموده، و مطالعه در آن را وسيله رسيدن بهترين نتائج علمي  حيوانات

بُثُّ وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ ما يَ "دانسته، و آن ايمان و يقين به پروردگار است كه خود مايه سعادت انساني است. از آن جمله فرموده:
كند، در و آيات مشابه اين آيه كه مردم را به مطالعه و تفكر در امر حيوانات توصيه مي« 1» "يُوقِنُونَ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ

 .داديماحتمال مي "كتاب "قرآن كريم بسيار است. اين بود آن دو معنايي كه در باره معناي

معناي آيه اين است كه  :گفته شود و نيز ممكن است آيه را طوري معنا كنيم كه هر دو قسم كتاب را شامل شود، چنان كه
 .كندنويسد )چه در كتاب تكوين و چه در قرآن كه كالم او است( تفريط و كوتاهي نميخداي سبحان در آنچه كه مي

كند؟ براي اينكه در اين كتاب آن مقدار كمال را كه هر هاي در كتاب تكوين كوتاهي نمياما اينكه نسبت به نوشته شده
موجودات استحقاق رسيدن به آن را دارند، براي آن نوع مقدر فرموده است، از آن جمله براي حيوانات هم تا نوعي از انواع 

 .آنجا كه ظرفيت و لياقت دارند از نعمت سعادت در زندگي اجتماعي، چيزي مقدر كرده است

ش ر آن كتاب هر چيزي را كه معرفتو اما اينكه در كتابي كه كالم او است و بر بشر وحي شده، تفريط نكرده؟ براي اينكه د
براي بشر نافع و موجب سعادت دنيا و آخرت آنان است، بدون هيچ مسامحه و كوتاهي بيان فرموده. و از جمله چيزهايي كه 

ها و انواع حيوانات هم كوتاهي نكرده است و در آيه دانستنش براي بشر مفيد است اين است كه خداي تعالي در باره امت
 مورد
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 2كند آياتي است براي مردمي كه يقين داشته باشند. سوره جاثيه آيه و در خلقت شما و جنبدگان كه خداوند منتشر مي(1)
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هاي به حيوانات بخشيده و آنها را امتدهد، و حقيقت آنچه را كه خداوند از سعادت وجود بحث هم همين معنا را تذكر مي
اي قرار داده كه با هستي خود به سوي خدا در حركت و تكاملند، و سرانجام هم مانند انسان به سوي او محشور زنده
 .كندشوند، بيان ميمي

آيد كند، و از آن برميمي شود، بيانعموميت حشر را به حدي كه شامل حيوانات هم مي "ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ "و جمله
كه زندگي حيوانات، نوعي از زندگي است كه مستلزم حشر به سوي خداوند است، همانطوري كه زندگي انساني مستلزم آن 

الي  "را كه مخصوص ذوي العقول و صاحبان شعور است در باره حيوانات به كار برده و فرموده: "هم "است، و لذا ضمير
. و اين خود اشاره است به اينكه مالك اصلي رضاي خدا و سخطش و ثواب و عقابش در "ربها الي "و نفرموده: "ربهم

 .حيوانات نيز هست

در اين آيه شريفه التفات از غيبت به تكلم مع الغير )ما( و از متكلم مع الغير به غيبت به كار رفته، و دقت در آن اين معنا را 
ياق س "ءٍما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ "ن سياق غيبت بوده و اگر در جملهرساند كه اصل در اين سياق همابه خوبي مي

اي است و خطاب در آن، مخصوص به برگشته و متكلم مع الغير شده براي اين بوده است كه اين جمله، جمله معترضه
ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ  ":فرمايدشته ميرسول خدا )ص( است، پس وقتي كه جمله معترضه تمام شد به سياق اصلي كه غيبت بود برگ

 ."يُحْشَرُونَ

 552حيوانات غير انساني گفته شده است[ ..... ص :  "محشور شدن "و "امت بودن "سخنان نادرستي كه در معناي آيه مربوط به]



اله با اين آيه براي مساند، از آن جمله، استداللي است كه بعضي از علما در باره معناي اين آيه، ديگران حرفهاي عجيبي زده
ل و شود كه طبع آن با فضائاند كه روح آدمي پس از مرگ و مفارقت از بدن، متعلق به بدن حيواني ميتناسخ كرده، و گفته

ود و شميرد روحش به كالبد روباهي منتقل ميگر وقتي ميرذائل اخالقي وي متناسب باشد، مثال شخص مكار و حيله
ها و كند، و آن ديگري كه در زندگي كارش دنبال كردن لغزشتوز جانش در بدن گرگ حلول ميانگيز و كينهشخص فتنه

ود، شپرست و پرخور بوده، جانش به بدن گاو منتقل ميمعايب مردم بوده، پس از مرگ جانش به بدن خوك، و آنكه شهوت
 ند. و اگر مرد با سعادت و داراي فضائل نفسانيبيو همچنين از اين بدن به آن بدن انتقال يافته و به همين وسيله عذاب مي

 شود و روي اين حساب معنايباشد روحش به بدن نيكاني از افراد انسان كه از سرمايه سعادت خويش متنعمند، متعلق مي
ز مرگ ا اند، و بعدهايي از انسان، مانند خود شما بودهشود: هيچ حيواني از حيوانات نيست مگر اينكه امتاين آيه چنين مي

 .اندبينيد به صورت حيواني درآمدههر كدام همينطوري كه مي

 112، ص: 3هاي قبلي ما ترجمه الميزان، جاند، و ليكن از گفتهاين است آن معناي عجيبي كه براي آيه شريفه كرده

اند، يي كه كردهكند كه معناي آيه، با اين معناشود، و خواننده خود قضاوت ميبطالن اين حرف به خوبي روشن مي
 .ها فاصله داردفرسنگ

با اين معنا مخالفت دارد، زيرا انتقال به  "ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ "فرمايد:عالوه بر آنچه گفته شد، ذيل آيه شريفه كه مي
ه ت كبدنهاي ديگر، حشر به سوي خدا نيست، از اي هم كه بگذريم اصل اين سخن بطالن و فسادش به حدي واضح اس

 .هيچ حاجت به تعرض آن و بحث در صحت و فسادش نيست

شوند، و يا مراد از آن و از آن جمله اين است كه مراد از حشر حيوانات، مرگ آنها است، نه اينكه بعد از مرگ دو باره زنده مي
 .مجموع مرگ و بعث است

كند، زيرا اگر اين سخن صحيح باشد آن را نفي مي "الي ربهم "به دليل اينكه ظاهر -اين دو معنا نيز باطل است، اما اولي
 .و اين معناي غلطي است "ميرندبه سوي پروردگار خود مي "اين خواهد بود كه: "إِلي رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ "معناي

ث عكند كه مرگ را ضميمه ببراي اينكه هيچ دليلي بر التزام به آن نيست، و هيچ عنايت و جهتي ايجاب نمي -و اما دومي
 .بگيريم. در آيه هم چيزي كه مستوجب آن باشد نيست

 558بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

 "... وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَ بُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ "

حرومند و ممقصود از اين جمله، بيان اين جهت است كه تكذيب كنندگان آيات خداوند، از نعمت شنوايي و گويايي و بينايي 
كند. پس تكذيب كنندگان آيات شان بدان علت است كه در ظلماتي قرار دارند كه در آن ظلمات، چشم كار نميمحروميت

خدا به خاطر كر بودنشان، قادر به شنيدن كالم حق نيستند، تا چه رسد به اينكه آن را بپذيرند، و به خاطر الل بودنشان، 
به توحيد و رسالت انبيا، شهادت دهند، و به خاطر ظلمتي كه به آنان احاطه كرده  توانند به گفتن حق، لب گشودهنمي
 .توانند طريق حق را از راه باطل تشخيص داده، آن را اختيار نمايندنمي

يفر ه كاين جمله داللت بر اين دارد كه اين كري و اللي و در ظلمت بودن، عذابي است كه ب -"مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ... "
اند، و داللتش از اين راه است كه خداي سبحان اضالل چنين كسي را كه به خود نسبت تكذيب آيات خدا دچار آن شده



پس تكذيب آيات خدا مسبب از كر و الل و تاريك « 1» "وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ "داده، كيفر عمل قرار داده، نظير آيه
 بودنشان
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 .نيست، بلكه بر عكس كر و الل بودن و در ظلمت قرار گرفتنشان مسبب از تكذيب است

مَنْ  "كردن و در ظلمت انداختن آنان است. و مراد از بر حسب انطباق بر مورد، كر و گنگ "اضالل "و بنا بر اين مراد از
 .همان كسانند كه آياتش را تكذيب نمودند "يَشَأِ

شود كه مراد از آن، داشتن گوشي است كه را مقابل كوري و كري و تاريكي قرار داد، استفاده مي "صراط مستقيم "از اينكه
ت كه حق را ببيند و در باره آن روشن باشد، اين است پاداش آن دعوت خداي را بشنود و آن را بپذيرد، و داشتن چشمي اس

كند، و البته مشيتش جز به گمراه كردن كس كه آيات خداي را تكذيب نكند، پس خداوند هر كس را كه بخواهد گمراه مي
ش به البته مشيتدهد، و گيرد، و هر كس را بخواهد بر صراط مستقيم قرارش ميكساني كه استحقاق آن را دارند تعلق نمي

 .گيرد مگر در باره كسي كه متعرض رحمتش شوداين تعلق نمي

هاي و اما اينكه چگونه خداي تعالي آنان را به كري و كوري و اللي توصيف فرموده، و اينكه معناي حقيقي آن و توصيف
 .ايمنظير آن چيست، قبال در آن بحث كرده

 551ي و كري، گاه به وصل و گاه به فصل، وجود دارد[ ..... ص : اي كه در توصيف مشركين به گنگي و كورنكته]

شود، چون استفاده مي "صُمٌّ وَ بُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ "در اين آيه نكته ديگري منظور است، و آن نكته از فصل و وصل در جمله
ه همان گنگي است ذكر و به اول يكي از صفات آنان را كه همان كري است ذكر نموده آن گاه صفت ديگري از آنان را ك

طف كند، عشان را كه صفت سوم آنان است ذكر ميكند، ولي وقتي در ظلمت بودنعنوان دومين صفت، بر اولي عطف مي
سازد، و حال آنكه همين اين صفت را از آن دو جدا نمي "واو "برد، و با بكار بردنبه آن دو ننموده و واو عاطفه به كار نمي

خَتَمَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ عَلي  "ذكر شده، و در آيه "واو "بدون ذكر« 1» "صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ "منافقين در آيه سه وصف در باره
به وصل آمده و شايد نكته اينكه يك جا همه به وصل آمده و جاي ديگر به فصل، و « 3» "سَمْعِهِمْ وَ عَلي أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ

وصل آمده و هم به فصل، اين باشد كه خواسته است اشاره بفرمايد به اينكه آنان كه كر بودند غير  در آيه مورد بحث هم به
از كساني بودند كه الل بودند، ليكن هر دو در كوري و تاريكي مشتركند، زيرا كرها عموما كساني بودند كه از بزرگان خود 

ند، كه ديگر گوش شنوايي برايشان نگذاشت تا دعوت حق را بشنوكردند، و اين تقليد به حدي رسيده بود كوركورانه تقليد مي
 و گنگها همان بزرگاني بودند كه مردم گوش به فرمان آنان بودند، به طوري كه اگر مردم را به حق دعوت
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 3اي گرفته. سوره بقره آيه ها و چشمهايشان را پردهخداوند بر دلهايشان مهر زده و گوش(2)
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دانستند دعوت به توحيد صحيح و دعوت به شرك باطل است، با پذيرفتند، و ليكن در عين اينكه ميكردند مردم ميمي
دادن بر آن الل شدند، و اين دو اينحال به خاطر عناد و گردنكشي از گفتن حق و اعتراف به آن و همچنين از شهادت 



شود، و اشخاص بينا و هر دو مشتركند در اينكه در ظلمتي قرار دارند كه حق در آن ديده نمي -چنان كه گفتيم -طايفه
توانند با اشارتهاي خود آنان را هوشيار و بينا سازند. اين معنايي است كه از فصل و وصل در آيه شنواي ديگر هم نمي

وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ  "ود، و مؤيد آن اين است كه جمالت مرتبي هم كه در اين آيات است از قبيل جملهشاستفاده مي
 .شوندهمه شامل هر دو طايفه مي« 3» "وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ "و همچنين جمله« 1» "عَنْهُ

اين است كه آنان همه اين صفات را يك جا و در زمان واحد  "بُكْمٌ عُمْيٌ صُمٌّ "و اما وجه فصل در آيه مربوط به منافقين:
ي خَتَمَ اللَّهُ عَل "داشتند، زيرا به كلي از رحمت خدا منقطع و بي بهره بودند، هم چنان كه وجه وصل در آيه مربوط به كفار:

ت كه بفهماند: مهر شدن گوش غير از مهر شدن دلها است، چنان كه اين اس "قُلُوبِهِمْ وَ عَلي سَمْعِهِمْ وَ عَلي أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ
صريحا بيان « 2» "وَ قالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَ فِي آذانِنا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْنِنا وَ بَيْنِكَ حِجابٌ "اين تفاوت را در آيه

 .فرموده است

 .ري هم توجيه شده استالبته آيه مورد بحث به وجوه ديگ

 "... قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ "

ضمير جمع  -2صيغه مفرد مذكر ماضي از ماده رؤيت  -3همزه استفهام  -1لفظي است مركب از:  "أ رأيتكم "لفظ
 .مخاطب

 :گويداند، راغب در مفردات ميهگرفت "خبر ده مرا "اهل ادب اين كلمه را به معناي:

شود تا در تثنيه و جمع تغييرات بر كاف واقع شده و هم بر آن داخل مي "كاف "است، و "خبر ده مرا "به منزله "أ رأيت "
 "و "يأَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِ "فرمايد:صيغه بحال خود باقي بماند، خداي تعالي در كالم مجيد خود اين لفظ را استعمال كرده مي

 .«2» "قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ

 در اين آيه احتجاج عليه مشركين تجديد شده، مجددا به وجه ديگري بر بطالن شركشان

__________________________________________________ 

 32سوره انعام آيه (1)

 23سوره انعام آيه (2)

پوشش است و در گوشهاي ما سنگيني است و ميان ما و تو  كني درو گفتند دلهاي ما از آنچه ما را به آن دعوت مي(3)
 2اي است. سوره فصلت آيه پرده

 335مفردات راغب ص (4)
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اقامه حجت شده است، و آن وجه اين است كه آيه شريفه عذاب و يا قيامتي را فرض كرده كه از جانب خدا خواهد آمد، آن 
هد، خوانند كه نجاتشان ده مشركين در آن عذاب معذبند و بر طبق ارتكازي كه دارند كسي را ميكند كگاه چنين فرض مي

چون ارتكازي انسان اين است كه وقتي در شدائد كاردش به استخوان رسيد به كسي كه قادر بر رفع پريشاني او است روي 
 .آورده تقاضا كند

 505بشر است[ ..... ص :  ها، روي آوردن به خدا از فطرياتدر شدائد و سختي]

گوئيد دست به دامان چه كسي خواهيد شد؟ و درخواست خود را از چه پرسد اگر راست ميسپس در چنين فرضي از آنان مي
هاي شما هست كه به داد شما برسد؟ و شما آن را به فريادرسي خود بخوانيد؟ كسي خواهيد نمود؟ آيا جز خدا كسي از بت



د بينيد كه ماننها را ميبه فريادرسي خود بخوانيد، چطور چنين چيزي ممكن است و حال آنكه بتحاشا كه غير خداي را 
ها را كه خدا و شركاي خدا ناميده بوديد فراموش خود شما محكوم جريان جبري جهان هستند؟ بلكه از شدت گرفتاري، بت
شود و هجوم گرفتاري او را از جايش واقع ميخواهيد كرد. آري، انسان وقتي كه از چهار طرف هدف تير بال و مصيبت 

كند، اال اينكه در عين حال اميدي بر رفع پريشانيش دارد، و معلوم است آن كسي كند غير خود هر چيزي را فراموش ميمي
، آن تتواند پريشاني او را بر طرف سازد همانا پروردگار او است، البته خداي تعالي هم اگر چنانچه مشيتش تعلق گرفكه مي

سازد، و چنان هم نيست كه محكوم به استجابت دعاي او و مجبور به رفع پريشانيش باشد، بلكه پريشاني را بر طرف مي
 .قدرت او در همه احوال محفوظ است

وقتي خداي قادر سبحان پروردگاري باشد كه انسان هر چيز را هم فراموش كند او را فراموش نخواهد كرد، و نفسش او را 
هاي خرد كننده به سوي او توجه كند نه به سوي شركايي كه مشركين خدايشان سازد كه در شدائد و گرفتاريميمجبور 
 .انداند، پس بنا بر اين، همان خداي سبحان معبود و پروردگار مردم است، نه آن شركائي كه اله ناميده شدهناميده

 "إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ ""خبر دهيد مرا -ايتكما ر "شود: بگو اي محمدروي اين حساب معناي آيه چنين مي
كند كه مساله معاد و عذاب قيامت را انكار ندارند، و فرا رسيدن قيامت را هم طوري قطعي و روشن فرض چنين فرض مي

 .كند كه اگر هم فرضا آنان انكارش كنند، انكارشان قابل اعتناء نيستمي

خوانيد؟ خداي تعالي در كالم خود از همين مشركين نقل كرده كه آيا براي رفع آن غير خداي را مي "غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَأَ  "
اند، آري در مواقع گرفتاري روي آوردن به سوي خدا هم در دنيا و هم در آخرت از پروردگار متعال درخواست رفع عذاب كرده

 .از فطريات بشر است

 نموديد آيا يقينا دربوديد و رعايت انصاف مياگر راستگو مي "تُمْ صادِقِينَإِنْ كُنْ "
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 خوانديد؟چنين فرضي غير او را مي

 .هايتان راخوانديد، نه بتبلكه يقينا تنها خداي سبحان را مي "بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ "

سازد، هم چنان كه از قوم يونس بر طرف خدا هم آن پريشاني را از شما بر طرف مي "شاءَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ "
 .كرد

تواند بر طرف نسازد، زيرا كه خداوند مجبور و ناچار در قبول دعاي البته اين وقتي است كه مشيتش تعلق بگيرد، و گر نه مي
 .شود، قدرت او مطلق و ذاتي استشما نمي

كنيد، آري غريزي انسان است كه در مواقع هجوم بال، غير از هاي تراشيده را فراموش ميو بت "تُشْرِكُونَ وَ تَنْسَوْنَ ما "
بيند مجال تنگ شده و ديگر وقت آن خود، هر چيز ديگري را فراموش كند، و جز به خود اهتمام نداشته باشد زيرا كه مي

 .اي ندارندفايدهنيست كه خود را گذاشته به چيزهايي بپردازد كه برايش 

ها در شدايد و مشغول خود شدن و خداي را براي رفع پريشاني خواندن، و اين برهان كه عبارت بود از فراموش كردن بت
 .ترين برهان است بر توحيد معبود، و اينكه جز خداي تعالي معبود ديگري نيستخود صريح

 :از توضيحاتي كه در معناي آيه داديم چند نكته روشن گرديد

اند كه اول اينكه: مساله آمدن عذاب و يا قيامت و همچنين دعا براي نجات از عذاب، هر دو در برهان، طوري فرض شده
خود مشركين هم آن را قبول دارند، و تنها مقصود از برهان اين است كه ثابت كند در چنين فرضي تنها كسي كه به 

ها. و اما اصل دعا كردن در شدايد و مصيبتها و جبلي بودن س، نه بتشود، خداي )عز اسمه( است و بفريادرسي خوانده مي



شود، به خالف برهاني كه در آيه است، كه غرض از آن آن خود برهان ديگري است كه اصل وجود صانع با آن اثبات مي
 .اثبات توحيد صانع است، اگر چه اين دو نتيجه مالزم همند

براي اين بود كه قدرت مطلقه خداي سبحان را  "إِنْ شاءَ "به جمله "ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ فَيَكْشِفُ "دوم اينكه: مقيد كردن جمله
برساند، و بفهماند كه براي خداي متعال چنين قدرتي هست كه حتي گرفتاريهاي اخروي را هم كه در آن ترديدي نيست 

شود، و ليكن آن طور هم نيست كه ي ميرفع كند، زيرا درست است كه قضاي حتمي خدا، وقتي امري را واجب نمود حتم
قدرت بر ترك را هم از خود سلب نمايد، پس قدرت او در هر چيز، چه مورد قضايش باشد و چه نباشد مطلقه است و اين نه 

تنها قيامت است كه قدرت خداوند برآوردن و نياوردنش مطلقه است، بلكه هر عذاب حتمي و هر امر حتمي ديگري هم 
كند و گر نه، نه، گر چه عمال هميشه ايجاد و آوردن چيزهايي را ، اگر خدا بخواهد آن را ايجاد ميحالش همين است

 خواهد كه قضاي مي
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كند، و ليكن در عين حال قدرت بر نخواستن حتمي بر آنها كرده و وعده جزمي به آوردن آنها داده و هرگز خلف وعده نمي
 .(بفرمائيد هم دارد )دقت

 503بيان اينكه دعا در مورد امر حتمي الوقوع و نيز دعا با ياس از اجابت، دعا نيست، و دعاي كافران از اينگونه است[ ..... ص : ]

 وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ "و همچنين در مساله استجابت دعا، زيرا خداي سبحان در عين اينكه در آيه
 "تواند دعاي احدي را جواب نگويد، در عين اينكه در آيهخود را جوابگوي دعا خوانده است، مي« 1» "دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ
تواند دعاي كند. و نيز ميوعده قطعي داده كه دعاي هر كسي كه او را بخواند مستجاب مي «2» "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

كند و ليكن چنان هم نيست كه اين وعده استجابت، قدرت بر براي اينكه گر چه دائما استجابت ميكسي را اجابت نكند، 
بندي به دست قدرتش زده باشد، نه، بلكه باز هم قدرت بر ترك دارد، و ترك استجابت را از حضرتش سلب نموده و دست

 .ي استزند و روشش به طور يك نواخت بر اين جارليكن اين قدرت را به كار نمي

كه خدا  شودگردد، و آن اين است كه: از آيه مورد بحث استفاده مياز اين بيان فساد اشكالي كه بر آيه شده است روشن مي
دارد، و حال آنكه اين سخن مخالف است با مطلبي كه اگر بخواهد دعاي كفار را مستجاب نموده و عذاب را از آن برمي

اي جز وقوعش نيست، و و آن اين است كه ترديدي در قيامت نبوده و چاره نصوص كتاب و سنت بر آن داللت دارد،
بر آن داللت « 2» "وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ "كند، چنان كه آيههمچنين چيزي از عذاب استيصال جلوگيري نمي

 .دارد

د كه خداي سبحان بر هر چه بخواهد قادر است، و فساد اين اشكال از اين جهت است كه آيه مذكور، بيش از اين داللت ندار
كند، در آيه داللتي بر آن نيست، و شكي نيست در اينكه وقتي خداي تعالي به خواهد و مياما اينكه هر كاري را هم مي

شود كه قدرتش بر خالف آنچه كه حكم كرده، باطل شده و از وقوع قيامت و عذاب استيصال، حكم حتمي كرد موجب نمي
 .تواند خالف آنچه حكم كرده عمل نمايدكند، اگر بخواهد ميسلب شود، بلكه در عين اينكه خلف وعده و نقض اراده نمي او

 ؟ مراد از آن دعائي است كه كفار در"وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ "و اما آيه

__________________________________________________ 

دهم دعاي دعا كننده را كنم و جواب ميي كه بندگان من از تو سراغم را گرفتند من به آنان نزديكم، اجابت ميو وقت(1)
 122هنگامي كه مرا بخواند. سوره بقره آيه 



 23بخوانيد مرا تا دعايتان را مستجاب كنم. سوره مؤمن آيه (2)

 [.....] 23و دعاي كفار جز در ضاللت نيست. سوره مؤمن آيه (3)
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كنند، و معلوم است كه با قطعي بودن حكم و حتمي بودن قضا ديگر دعاي جهنم به منظور رفع عذاب و تخفيف آن مي
خدايا مخلوقات را از قبرها مبعوث مكن و يا اهل جهنم را در  "شود، زيرا از خدا خواهش كردن اينكه:واقعي محقق نمي
براي اينكه معناي الوهيت خدا  "اي خدا تو خدا مباش "منزله اين است كه از خدا خواهش شود كه:به  "جهنم عذاب مفرما

همين است كه خلق بر طبق اعمالشان به سوي او بازگشت كنند. بنا بر اين چنين دعاهايي فقط صورت دعا را داشته و از 
 "... أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ "طوري كه از آيهحقيقت معناي آن خالي است، و گر نه اگر حقيقت دعا محقق شود، و همان

خواهد راستي از خدا بخواهد، البته چنين دعائي رد نخواهد شد، و شود، صاحب دعا راستي بخواهد و آنچه مياستفاده مي
كه  همان لحظات دعا همگذارد كه كافر به كفر خود باقي بماند، و لو براي دعائي كه داراي چنين اوصافي باشد يقينا نمي

فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ  ":فرمايدسازد كه خداي تعالي مياش ميشده او را از كفرش بر كنار نموده، مصداق اين آيه
 .«1» "مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَي الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ

، اند. آرياست، دعائي است كه كفار در عين كفر كرده "وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضاَللٍ "كه در جمله از اين روي دعائي
گر چه ممكن است در دنيا با توبه و ايمان به خدا ملكه كفر را از دل پاك كنند، و ليكن روز قيامت ممكن نيست بتوانند آن 

خواهند كه عذاب را از آنان بر طرف سازد اين دعايشان قيامت و يا در جهنم از خدا ميرا از دلها زايل گردانند. پس اينكه در 
وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا  "گويند و خداوند از آنان چنين حكايت كرده:نظير همان دروغهايي است كه در قيامت به خداي خود مي

ذيله توانند نگويند، زيرا رگويند، و نميدانند فايده ندارد، ميي. همانطوري كه چنين دروغهايي را در عين اينكه م"مُشْرِكِينَ
دروغ در دنيا ملكه آنان شده، و در دلهايشان رسوخ كرده، و لذا در قيامت هم كه روز افشاء و بيرون ريختن اسرار دروني 

و سر و صدايي كه در پوشند، همچنين است درخواست رفع عذابشان، و همچنين خوردن و آشاميدن است، از آن چشم نمي
 .توانند نداشته باشندجهنم با يكديگر دارند و نمي

« 3» "تُسْقي مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ال يُسْمِنُ وَ ال يُغْنِي مِنْ جُوعٍ "فرمايد:چنان كه خداي تعالي هم مي
 :فرمايدو نيز مي

__________________________________________________ 

كنند، و ليكن وقتي آنها راي از خطر نشينند، خداي راي خوانده و دين راي خالص براي خدا ميپس وقتي به كشتي مي(1)
 22ورزند. سوره عنكبوت آيه آورد باز شرك ميدريا به ساحل نجات مي

 كند و نه از گرسنگيخشك )اشترخواره( نه فربه مي شوند از چشمه بسيار گرمي و خوراكي ندارند جز از خارآب داده مي(2)
 3نمايد. سوره غاشيه آيه كفايت مي
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ونَ شُرْبَ الْحَمِيمِ فَشارِبُرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشا "
 .همه اينها از قبيل ظهور و بروز ملكات دروني است« 3» "إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ "فرمايد:و نيز مي« 1» "الْهِيمِ

عاي معنا را كه دقبل آن هم اين  -هاي مابنا بر اين روشن شد كه اين آيه هيچ منافاتي با آيه مورد بحث ندارد، بلكه جمله
وَ قالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ  "گويند:ها ميكند. زيرا در آن جملهكفار از روي حقيقت نيست، تاييد مي

 "لٍالُوا بَلي قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاليُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ قالُوا أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ ق



گويند: شما دعا و اين كالم ظهور در اين دارد كه كفار از استجابت دعاي خودشان مايوسند، و لذا به خازنان دوزخ مي« 2»
 .كنيد

است از طلب كردن، و چيزي كه يقين داريم و معلوم است كه دعاي از روي نوميدي دعاي حقيقي نيست، زيرا دعا عبارت 
 .شود، طلبش معنا نداردواقع نمي

هم ممكن است معناي حقيقي آن باشد و هم معناي  "وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ "سوم اينكه: مقصود از نسيان در جمله
كنيم، و را خوب درك ميمجازيش، و چنان نيست كه نشود معناي حقيقيش مراد باشد زيرا ما آدميان خود، حال خود 

بريم. دانيم كه در مواقع غرق شدن در شدائد و گرفتاريها چگونه متوجه خود و خداي خود شده و هر چيزي را از ياد ميمي
ها ملتزم شويم به اينكه مراد از جمله مزبور معناي مجازي آن است و بنا بر اين هيچ حاجت به اين نيست كه مانند بعضي

. گر چه "از شرك خود اعراض خواهيد كرد، مانند اعراض كسي كه چيزي را فراموش كرده باشد "همقصود اين است ك
زياد است، حتي در قرآن كريم هم  "نسيان "مانعي هم از التزام معناي مجازي آن نيست، زيرا اينگونه مجازات براي كلمه

وَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ  "مله آيه:نسيان در معناي اعراض و بي اعتنايي مجازا استعمال شده است، از آن ج
 است و همچنين آياتي ديگر. ليكن خواستيم بگوئيم مجبور به چنين« 2» "يَوْمِكُمْ هذا
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د، و شكمها را از آن پر خواهيد ساخت، سپس پس آن گاه شما اي گمراهان تكذيب كننده، از درخت زقوم خواهيد خور(1)
 22روي آن غذا، آب جوشان خواهيد نوشيد، چنان كه اشتران تشنه خورند. سوره واقعه آيه 

 22به درستي كه آن راست است و شدني، نزاع اهل آتش. سوره ص آيه (2)

ما تخفيف دهد، گفتند: مگر فرستادگان خدا  كافران به خازنان دوزخ گفتند كه از خدايتان بخواهيد تا يك روز عذاب را از(3)
آمدند؟ گفتند چرا. جواب دادند حال كه چنين است پس دعا كنيد كه دعاي گمراهان جز در و پيغمبرانش به سوي شما نمي
 23ضاللت نيست. سوره مؤمن آيه 

ي ما را فراموش و از آن اعراض كنيم هم چنان كه شما در دنيا لقاشود: امروز ما شما را فراموش ميبه آنان گفته مي(4)
 22كرديد. سوره جاثيه آيه 
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 .التزامي نيستيم، بلكه اگر نسيان را به همان معناي حقيقيش هم بگيريم صحيح است

 506، تا شايد در برابر خدا سر فرود آورند[ ..... ص : "ضراء "و "باساء "ابتالء امم قبل از امت اسالم به]

هر سه به  "باس "و "بؤس "و "باساء ""وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ "
در  يشترب "باساء "و "باس "شود، وبيشتر در جنگ و امثال آن استعمال مي "بؤس "معناي شدت گرفتاري است، اال اينكه

به معناي بد حالي است، چه بد حالي روحي،  "ضراء "و "ضر "رود. وغير جنگ، از قبيل فقر و قحطي و امثال آن به كار مي
هاي خارجي، مانند سقوط از رياست و هاي بدني، و يا بد حاليمانند اندوه و ناداني، يا بد حالي جسمي، مانند مرض و نقص

 .جاه و از بين رفتن مال و امثال آن

را اين بوده كه داللت كند بر شدايدي كه در خارج واقع شده،  "ضراء "را ذكر كرد و هم "باساء "شايد مقصود از اينكه هم
 .نظير قحطي و سيل و زلزله، و همچنين خوف و فقر و بد حالي مردم

شدن در برابر خداي  به معناي تذلل است و مراد از آن در اينجا ذليل "تضرع "به معناي ذلت و خواري و "ضراعة "و



 .سبحان است به اين منظور كه شايد گرفتاريها را رفع نمايد

، ذكر اندزيستهدر اين آيه و چهار آيه بعديش خداي سبحان براي پيغمبر گراميش رفتار خود را با اممي كه قبل از وي مي
خود نشان ميدادند، و حاصل مضمون آن فرمايد كه آن امم، بعد از ديدن معجزات، چه عكس العملي از كند و بيان ميمي

اين است كه: خداي تعالي انبيايي در آن امم مبعوث نمود، و هر كدام از آنان، امت خود را به توحيد خداي سبحان و تضرع 
ضرع تهاي نامبرده را تا آنجا كه پاي جبر در كار نيايد و مجبور به ساختند، و خدا امتدر درگاه او و به توبه خالص متذكر مي

ا كرد، تنمود، و به اقسام باساء و ضراء مبتال ميها امتحان ميها و محنتو التماس و اظهار مسكنت نشوند به انواع شدت
 هاي شيطاني و از اتكاي بهشان نرم شده، از خوردن فريب جلوهشايد كه با حسن اختيار به درگاه خدا سر فرود آورده و دلهاي

ولي زحمات انبياء به جايي نرسيد و امتها در برابر پروردگار سر فرود نياوردند، بلكه اشتغال به  اسباب ظاهري اعراض نمايند.
 .شان بردشان را در نظرشان جلوه داده و ياد خداي را از دلهايمال دنيا، دلهايشان را سنگين نمود، و شيطان هم عمل زشت

شان گشود و چنان به انواع نعمتها متنعمشان كرد تها را به رويوقتي كارشان به اينجا رسيد خداي تعالي هم درهاي همه نعم
كه از شدت خوشحالي به آنچه كه از نعمتها در اختيار داشتند مغرور شده و خود را از احتياج به پروردگار متعال بي نياز و 

 مستقل دانستند، آن وقت بود 
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دادند، عذاب را بر آنان نازل كرد، يك وقت به خود آمدند كه ديگر كار از احتمالش را نمي كه به طور ناگهاني و از جايي كه
 "شوندكار گذشته و اميدي به نجات برايشان نمانده بود و به چشم خود ديدند كه چگونه از جميع وسائل زندگي ساقط مي

 ."رَبِّ الْعالَمِينَ فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ  "اين همان سنت استدراج و مكري است كه خداي تعالي آن را در آيه
 .خالصه كرده است« 1» "وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

 502كند[ ..... ص : انقطاع از اسباب ظاهري نشود فطرت توحيدي انسان مشرك بروز نميتا زماني كه شدت باسا و ضراء باعث ]

در آنچه كه ما در باره معاني آيه بيان نموديم و همچنين در سياق خود آيه، اگر دقت شود، معلوم خواهد شد كه آيه مورد 
است  مقتضاي فطرتش مجبور به اقرار به توحيدفطرت آدمي بر توحيد است و به  "گويند:بحث منافاتي با ساير آياتي كه مي

وَ إِذا غَشِيَهُمْ  "ندارد. مانند آيه "شودو روزي كه اميدش از همه سببهاي ظاهري قطع گرديد، خواه ناخواه متوجه خدا مي
 .«3» "هُمْ مُقْتَصِدٌ وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍمَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَي الْبَرِّ فَمِنْ

در آيه مورد بحث غير از باساء در اين قبيل آيات است باساء در اين  "ضراء "و "باساء "وجه منافات نداشتن، اين است كه
برد و اما باساء در آيه كلي از ياد آدمي مي آيات به قدري ناگوار و غير قابل تحمل است كه توسل به اسباب ظاهري را به

براي اميدواري است، و اميدوار  "لعل "زيرا "لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ "مورد بحث به اين حد از شدت نيست، به شهادت جمله
اينكه  براي "نُوا يَعْمَلُونَوَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كا "تضرع بودن غير اجبار و اضطرار به تضرع است، و نيز به شهادت جمله

ظاهر اين جمله اين است كه مشركين از اسباب ظاهري غافل نشدند و گرفتاريشان به حدي نبوده كه به كلي اسباب 
خواستند با نيرو و تدابيري كه براي رفع موانع و ظاهري را فراموش كنند، بلكه از غروري كه در مغزشان پيدا شده بود مي

 ديشيده بودند، پريشاني خود را بر طرف سازند، و همين سرگرمي به اسباب طبيعي آنان را از تضرع درمنافيات زندگي ان
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تي دهيم به درسو كساني كه آيات ما را تكذيب كردند از جايي كه خودشان نفهمند استدراجشان نموده و مهلتشان مي(1)



 121گرفتن من سخت و محكم است. سوره اعراف آيه  كه كيد و

خوانند در حالي كه دين را خالص براي گسترها، در آن موقع خداي را ميو چون فروگيرد ايشان را موجي همچون سايه(2)
نان آيات آمانند )و بيشتر خدا دانند، ولي وقتي خداوند از آن موج به خشكي رهانيدشان، بعضي از آنان بر طريقه حق ثابت مي

 23اي. سوره لقمان آيه گر كفران كنندهكند آيات ما را مگر هر حيلهكنند( و انكار نميما را تكذيب و انكار مي
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 كند كه آيه اوليدرگاه خداي سبحان و خود را به او سپردن بازداشت. خالصه اينكه، آيه مورد بحث همان مطلبي را افاده مي
ؤُنَ فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ ":دو آيه زير در مقام افاده آنست از

و آيه دومي آن در مقام بيان و حكايت توحيد اضطراري « 1» "رِكِينَفَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْ
 .نموداست كه ساير آيات آن را حكايت مي

شود كه تا چه اندازه اين سخن فاسد است كه كسي بگويد: ظاهر آيه اين است كه امم سابق حتي در از اينجا معلوم مي
در  زدند. گوينده اين حرفتوحيد نرفته و از تضرع در درگاه خدا، سر باز ميشدايد اضطرارآور، و بي اختيار كننده هم، زير بار 

 :گويدتفسير اين آيه چنين مي

خورد كه قبل از وي پيغمبراني براي امم سابق و براي مردمي فرستاده كه به مراتب در خداي تعالي براي پيغمبر قسم مي
 هايشان را فراموشا اگر امت وي مشركند اقال در شدايد شركاء و بتاند، زيرتر و بر ظلم مصرتر از امت وي بودهشرك راسخ

خوانند ولي امم سابق حتي شدايد هم دلهايشان را نرم نكرد، و كنند، و به درگاه خدا روي آورده و او را به يگانگي ميمي
 .نتوانست فطرت آنان را كه به دست شيطان فاسد شده بود اصالح سازد

ت است كه الزمه آن، يا اين است كه توحيد پروردگار جزو فطرياتي نباشد كه با بر طرف شدن اوهام و بطالن آن از اين جه
نمايد، يا اين است كه ممكن باشد روزي حكم فطرت، از اصل باطل شود. و حال و قطع اميد از اسباب ظاهري ظهور مي

لَيْها قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَفَأَ "توان ملتزم شد. براي اينكه آيه شريفهآنكه چنين لوازمي را نمي
صريحا دين توحيد را فطري بشر دانسته، و فطرت بشر را چيزي معرفي كرده كه به هيچ وجه « 3» "ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

گويد: انسان در مواقع نوميدي از موده و با صراحت ميقابل تغيير نيست. آيات ديگري هم هست كه اين معنا را تاييد ن
 .خوانداسباب متوجه پروردگار خود شده، ناچار او را از روي اخالص به فريادرسي خود مي

 عالوه بر اينكه اقرار به معبود يگانه و در مواقع شدت به وي توسل جستن امري است كه ما
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شان با حجت آمدند ايشان به آن معلوماتي كه خودشان داشتند، مغرور شدند )و زير بار پيغمبران پس وقتي پيغمبران(1)
كردند، پس وقتي عذاب ما را ديدند گفتند: تنها به نرفتند( و در نتيجه احاطه كرد ايشان را آن عذابي كه به آن استهزاء مي

 22پنداشتيم. سوره مؤمن آيه فر ورزيديم به آن چيزهايي كه شريك خدايشان ميخداي يگانه ايمان آورديم و ك

پس روي خود را راست گردان به دين، در حالي كه از باطل به حق گرائيده باشي و بيدار ساز فطرت خدا را كه خلق را (2)
 23بر آن فطرت آفريد، آفرينش خدا را تغييري نيست. سوره روم آيه 
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بينيم كه حتي هيچ انسان وحشي را هم سراغ نداريم كه در آن بينيم، و آن قدر هم ضروري و روشن ميبالوجدان در خود مي
 .بينيم كه در اين و جدان متحدندترديد داشته باشد، بلكه انسانهاي غارنشين ديروز و متمدنين امروز را مي

در اينجا چه براي وادار كردن باشد و چه براي نفي، به هر  "لوال ""ضَرَّعُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْفَلَوْ ال إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَ "



قساوت قلب به معناي سنگدلي و مقابل نرم  "وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ "كند، به شهادت جملهحال در اين مقام افاده نفي مي
آور و از شنيدن سخناني كه معموال شنونده ود كه از مشاهده مناظر رقتدلي است و آن اينست كه آدمي چنان سخت دل ش

 .كند، متاثر نشودرا متاثر مي

بنا بر اين معناي آيه اين است كه: اينان در مواقع برخورد با ناماليمات و بليات هم به سوي پروردگار خود رجوع نكرده، در 
گرفته، هم چنان سرگرم اعمال شيطاني خود شدند، اعمالي كه آنان را از برابرش تذلل ننمودند، و دلهايشان تحت تاثير قرار ن

داشت و به اسباب ظاهري اعتماد نموده خيال كردند كه اصالح امورشان همه بستگي به آن اسباب ياد خداي سبحان باز مي
 .دارد، و آن اسباب مستقل در تاثيرند

 "... ءٍيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْفَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَ "

اين است كه از هر نعمت از نعمتهاي دنيوي كه مردم با  "گشوديم بر آنان درهاي هر چيزي را "فرمايد:مراد از اينكه مي
فروشند، فراوان و بي حساب در اختيارشان گذاشتيم، مال، مند شده، به يكديگر فخر ميداشتن آن از مزاياي حيات بهره

، سالمتي بدن، آسايش خاطر، ارزاني، امنيت، طول عمر و نيرومندي در جسم ارزانيشان داشتيم، چنان كه رسم هم فرزند
چنين است كه وقتي بخواهند از خزينه اموال مقدار معيني به كسي بدهند، در خزينه را باز كرده و آن مقدار را در اختيار وي 

 .ندندبخواهند به كسي بدون حساب بدهند در را باز كرده و ديگر به رويش نميبندند، و اما اگر بگذاشته، دوباره در را مي

خواهد اين بي حسابي را برساند. نه اينكه از هر چيز حتي از نكبت و بدبختي هم دري مي "هر چيز -ءكل شي "پس كلمه
لت بر اين دارد كه مراد از آن، عام است، ليكن قرينه مقام دال "ءكل شي "به رويشان گشوديم، براي اينكه گر چه كلمه،

اشاره بر اين معنا دارد،  "فتح باب "شود، عالوه بر اينكه خود كلمهها نميخصوص نعمتها است، و شامل درد و بال و بدبختي
ال استعم "سد باب "رود هم چنان كه در مورد بلياتزيرا فتح باب تعبيري است كه در مورد حسنات و نعمتها به كار مي

 ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَال مُمْسِكَ لَها وَ ما  "آيه .شودمي
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 "يُمْسِكْ فاَل مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

 .هم اشاره به اين معنا دارد «1»

است. راغب  "ابلس ابالسا "اسم فاعل از "مبلسون ". كلمه"نَحَتَّي إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُو "
 و چون مبلس و -گويدتا آنجا كه مي -آوردبه معناي اندوهي است كه از شدت گرفتاري به دل روي مي "ابالس "گويد:مي

م كه در كند، از اين جهت به كسي هاندوهگين بيشتر اوقات خاموش و از فرط اندوه هر كار مهمي را هم فراموش مي
 .«3» "فالني واماند و خاموش شد -ابلس فالن "گويندمباحثه و محاكمه، دليلش كند و سست شود، مي

 :باشد، اين است كه بگوييم "فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ "بنا بر اين، معنايي كه مناسب با جمله

كفار فراموش كردند تذكراتي را كه به ناگاه خاموش شدند و حجتي در دست نداشتند. و معناي همه آيه اين است كه وقتي 
آنها داده شد، و يا اگر هم يادشان بود از آن اعراض نمودند، ما آنان را استدراج كرديم يعني از هر نعمتي به آنان داديم و 

مد كه آ تمتع از لذائذ مادي را برايشان تكميل نموديم، و در نتيجه فرح و سرور كه از آثار تكميل نعمت است، در دلشان پديد
 .ناگاه در حالي كه ديگر عذري نداشتند به عذاب خود دچارشان نموده، هالكشان كرديم

است. دبر به معناي عقب و قبل به معناي  "قبل "مقابل "دبر ""فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "
نامند، و چه بسا بر هر چيزي و عقب را هم به همين جهت و به طور كنايه، قبل و دبر ميجلوي هر چيز است، دو عضو جلو 

 .هم كه در دنبال و يا جلو چيز ديگري قرار گرفته باشد مجازا اطالق بشود



روي  -اقبل "گردد، از آن جمله است:از اين دو لفظ افعال زيادي بر حسب انحايي كه در جلو و عقب هست مشتق مي
 -تدبر "،"پذيرفت و زير بار رفت -تقبل "،"در عاقبت كار انديشيد -دبر االمر "،"بوسيد -قبل "،"پشت كرد -أدبر "،"آورد

 چيزهايي در عاقبت كار ديد كه در -استدبر "و "به استقبال و پيشواز رفت -استقبل "،"در اطراف و عواقب كار انديشيد
 ."كردديد و آن را پيش بيني نمياولش نمي

 -الدابر امس "شود:رسد، مثال گفته ميايست كه از پي ميكه در هر چيز به معناي دنباله "دابر "از آن جمله است لفظ:و نيز 

 يعني روزي كه در پي امروز بود، "ديروز گذشته

__________________________________________________ 

از خدا  اي بعدنخواهد بود و آنچه جلويش را بگيرد، فرستندهباب رحمتي را كه خدا براي مردم باز كند كسي جلوگيرش (1)
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شود، مثال به نسل آدمي و هر به اثر هر چيزي هم اطالق مي "دابر ". و"سال آينده -عام قابل "شود:هم چنان كه گفته مي
 "فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا "شود، پس اينكه خداي تعالي فرمود:گفته مي "دابر "ماندوي به جا مي اثر ديگري كه از

معنايش اين است كه هالكت و نابودي همه ايل و تبارشان را فرا گرفت، و از آنان عين و اثري را باقي نگذاشت يا از آنان 
را خواهد « 1» "فهل تري لهم من باقية "معناي دومي باشد، در حقيقت معناي آيه احدي نجات نيافت، البته اگر به اين

 .داشت

براي اين بود كه داللت كند  "دابرهم "را به كار برد و نفرمود "الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا "اسم ظاهر "هم "و اينكه به جاي ضمير
شان را براندازد، عالوه بر اين، راه را هم براي كند، و نسل شانبر اينكه ظلمشان سبب شد كه خداي تعالي محكوم به هالك

سازد، زيرا با در نظر گرفتن اين معنا كه آيه مشتمل است بر توصيف كفار به هموار مي "وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "جمله
صل و بر سر كفار آمده، تا جايي كه مستا شود كه در جميع بالهايي كهظلم و بر ستايش خدا به ربوبيت به خوبي فهميده مي

اند، و هيچ مالمتي بر خداي تعالي نيست، بلكه او شان ساخته تقصير با خودشان بوده، چون مردمي ستمگر بودهمنقرض
شان اش رفتار نكرده و در راهي كه منتهي به هالكتسزاوار مدح و ثنا است، زيرا در باره آنان جز به مقتضاي حكمت بالغه

 .شان ندادهجز به سوي چيزي كه خودشان اختيار كردند سوق شد

 .با اين بيان روشن شد كه هر خواري و زشتي بر كافرين و هر حمد و ثنا از آن خداي رب العالمين است

 535هايشان از هر دخل و تصرفي در عالم[ ..... ص : احتجاج عليه مشركين به عجز شركاي ادعايي و بت]

 "... رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصارَكُمْقُلْ أَ  "

گرفتن گوش و چشم به معناي كر و كور كردن آن است، و مهر بر دلها نهادن، به معناي بستن دريچه دل است، به طوري 
و واجب و غير واجب آن را كه ديگر چيزي از خارج در آن داخل نشود، تا قلب در باره آن فكر كند و به كار افتد و خير و شر 

تشخيص دهد، آري، مهر بر دلها نهادن به اين معنا است، نه اينكه به كلي قلب را از خاصيتي كه دارد كه همان صالحيت 
براي تفكر است، بياندازد، زيرا اگر به اين معنا باشد، آن وقت چنين كسي بايد ديوانه شود، و حال آنكه كفار ديوانه نبودند، 

دادند فرقي كه دلهاي آنان با دلهاي سايرين داشت اين بود كه كفار كالم حق را در باره خداي سبحان گوش نمي بلكه تنها
ت توان گفت كه دلهايشان، دلي اسديدند، پس ميكند بر اينكه او يگانه است و شريك ندارد، نميو آياتي را كه داللت مي



 كه

__________________________________________________ 
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شود، تا آنكه حق و باطل را تشخيص دهند، اين طرز بيان خود حجتي است چيزي از واردات چشم و گوش در آن وارد نمي
 .بر ابطال مذهب مشركين

را شركايي است، گفتاري است كه خودش مستلزم بطالن خويش است، زيرا  و ملخص آن اين است كه: گفتن اينكه خداي
پرستد كه در جلب منافع و دفع مضار شفيع در درگاه خدايند، بنا بر اين خود اين معتقد به اين سخن، شركا را از اين نظر مي

د و به دلخواه خود تصرف تواند بدون برخورد به هيچ مزاحم و مانعي در ملك خوشخص معتقد است كه خداي سبحان مي
د، تواند از خزينه خوكند و از آن جمله چشم و گوش او را گرفته بر دلش مهر بزند، و اگر چنين كند كداميك از آن شركا مي

چشم و گوش و دل ديگري به او بدهد؟ با اينكه او خود معترف بود كه شركا، واسطه و شفيعي بيش نيستند، و در امر خلقت 
تي ندارند؟ و با اين حال الوهيت و خدايي شركا، چه معنا دارد. اله و خدا كسي را گويند كه بتواند در عالم چيزي و ايجاد، دخال

را ايجاد نموده و چيزي را اعدام و نابود نمايد و به هر طوري كه بخواهد تصرف كند. فطرت انسان هم اگر مجبور شده كه 
ديده حوادثي از خير و شر در عالم هستي به وقوع ز اين جهت بوده كه مياقرار كند بر اينكه براي عالم معبودي است، ا

پيوندد كه جز با بودن مبدأ و سلسله جنباني تصور ندارد، و اما نسبت به سنگ و چوب و هر چيز ديگري كه كوچكترين مي
هايي نام خدا گذاشتن، جز لغو اثري در نفع و ضرر ندارد، چه اجباري دارد كه آن را خداي خود بخواند، و آيا بر چنين چيز

اي كه خود انسان آن را از سنگ و يا چوب و يا كند كه يك مجسمهمعناي ديگري دارد؟ و آيا هيچ انسان عاقلي تجويز مي
فلز تراشيده يا ريخته و فكر خود او ابتكارش كرده، آفريدگاري باشد كه در عالم چيزي ايجاد و يا اعدام كند؟ و همچنين آيا 

است كه رب النوع اين مجسمه، آفريدگار عالم باشد؟ و عالمي را بدون اينكه الگويش را از عالم جلوتري برداشته معقول 
 .ايست مربوب براي رب العالمينپرست هم معترف است كه رب النوع هم بندهباشد ايجاد نمايد؟ حاشا، حتي خود بت

معناي  :شود كهكرد، و برگشت آن به عبارت ديگري به اين مياين بود خالصه آن حجتي كه آيه مورد بحث آن را افاده مي
كند، براي اينكه الوهيت الزمه معنايش مبدأ بودن الوهيت معنايي است كه بر شريك به معناي شفيع و واسطه، صدق نمي

، در تقل بودهبراي صنع و ايجاد است، و مبدأ صنع و ايجاد بودن، الزمه معنايش اينست كه اين مبدأ در تصرفات خود مس
صرفات دانند، اگر در تاي كه مشركين آن را اله مياستحقاق اينكه همه مربوبين براي او خضوع كنند، متعين باشد و واسطه

گذارند؟ بايد بگويند همين مجسمه اصل خود مستقل و بي نياز از خالق و صانع است، چرا پس اسمش را واسطه و شفيع مي
 اي ز استقالل بهرهو مبدأ آفرينش است، و اگر ا
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گذارند؟ اگر صحيح باشد كه هر سبب و آلتي را معبود نداشته و در حقيقت آلت و اسبابي است، چرا اسمش را اله و معبود مي
يد؟ مثال بود ناماثرند اله و معو اله بخوانند، چرا صحيح نباشد كه اسباب مادي عالم را كه براستي داراي سببيت و داراي بي

خوردن، سبب سير شدن، و آشاميدن باعث سيراب گشتن، و پدر و مادر سبب پيدايش فرزند، و قلم سبب و آلت نوشتن، و 
 .ها چه اثر و خاصيتي دارند؟ها و بتقدم برداشتن وسيله طي مسافت و راستي هم تاثير دارد، اين مجسمه

تصريف آيات به معناي گرداندن و آن را تا افق افكار مردم نازل كردن است.  "هُمْ يَصْدِفُونَانْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ  "
 .به معني اعراض كردن است "صدف يصدف، صدوفا "و



 533شوند[ ..... ص : مشركين، همان ستمكارانند و جز به خاطر ظلمشان عذاب نمي]

 "... بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ "

 كه به معناي آمدن ناگهاني "بغتة "به معناي ظهور و روشني تامي است كه جاي ترديد باقي نگذارد و لذا در مقابل "جهر "
است، قرار گرفته. چون اين قسم آمدن براي انسان تا حدي مخفي است، زيرا از آن خبردار نيست و يك زماني از آن خبردار 

ه در بحبوحه عذاب قرار گرفته و ديگر راه گريز ندارد، اين آيه شريفه متضمن حجتي است كه عليه عموم شود كمي
كند كه عذاب خداوند آنان را از قلم نخواهد انداخت، چون عذاب خدا هرگز هدف را ستمكاران اعالم خطر نموده، بيان مي

 انند، براي اينكه ايشانند كه از دعوت الهي سرباز زده و آياتكند كه همين مشركين ستمكاركند، و نيز بيان مياشتباه نمي
 .اندخدايي را تكذيب كرده

وجه داللت آيه بر اين معنا اين است كه عذاب عبارتست از: رسانيدن مجرم به كيفر خود، البته كيفري كه او را به قدر 
اگر از ناحيه خداي سبحان عذابي نازل  شود، پسجرمش پريشان حال كند. و معلوم است كه هيچ جرمي بدون ظلم نمي

كند، اين آن مقداري است كه آيه مورد بحث، داللت بر آن دارد. در دو آيه بعد هم، همين شود جز ستمكاران را هالك نمي
 .كند كه: ظالمين، خود مشركين هستندمعنا را بيان مي

 "... رِينَوَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِ "

شوند مگر به خاطر ظلمشان، كند كه مشركين همان ستمكارانند و به عذاب خدا هالك نمياين دو آيه اين جهت را بيان مي
و لذا سياق قبل را تغيير داده، خطاب را متوجه رسول اللَّه )ص( نمود، تا خبر عذابش را رسول اللَّه )ص( داده باشد، و در 

گردد، و به لفظ متكلم مع الغير )نرسل( تعبير فرمود تا داللت كند كه اين پيام از ساحت عظمت و نتيجه عذرشان بهتر باطل 
 .كبريايي پروردگار آورده شده است
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دهد كه عليه مشركين اتمام حجت شود كه: خداي تعالي پيغمبر خود را دستور ميبنا بر اين، ملخص معناي آيه اين مي
شوند، آن گاه به رسول گراميش يد، و اعالم كند كه اگر عذاب خدا بر آنان نازل گردد، جز ستمكاران آنان، هالك نمينما
كه  كنيمنماييم، و به تو گوشزد ميايم، و ماييم كه عذاب را نازل ميفرمايد: ماييم كه اين حجت را به تو القاء كردهمي

و انذار است، پس هر كس ايمان آورد و عمل صالح كند، حرجي بر او نيست، و فرستادن پيغمبران تنها به منظور بشارت 
ايد فكر گيرد، اينك بكسي كه تكذيب كند، بايد بداند كه به جرم فسق، و خروجش از رسم عبوديت، عذاب گريبانش را مي

 .اندخود را بكنند و ببينند كه از كدام طايفه

خوف و اندوهي بر  "گذشت و در آن مباحث معناي اينكه "فسق "و "صالح "،"ايمان "در مباحث قبلي هم، بحث از معناي
 .نيز گذشت "مؤمنين نيست

 534[ ..... ص : "خَزائِنُ اللَّهِ "مراد از:]

هاي خدا، همان چيزي خزينهشايد مراد از  "قُلْ ال أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَ ال أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ ال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ "
در مقام بيان آن است. و مراد از  «1» "قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ "باشد كه آيه شريفه

 "للَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فاَل مُمْسِكَ لَهاما يَفْتَحِ ا "هاي رحمتي هم كه در اين آيه است، همان حقيقتي است كه در آيهخزينه
دهد. و خالصه مراد از خزينه و يا خزائن رحمت، همانا منبع فيض الهي است كه هستي و آثار آن را از آثار آن خبر مي« 3»



 "شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ "كند، و اما اينكه نحوه افاضه چگونه است، از آيهبه هر چيزي افاضه مي
 "هگردد، و در آياست كه از مقام عظمت و كبريايي خدا صادر مي "كن "شود كه مصدر اين اثر، همانا كلمهاستفاده مي« 2»

 .همان كلمه به عبارت ديگري تعبير فرموده است هم از« 2» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ

 هاي خدا، آن مقام از مقامات پروردگار است كه هر عطائي كهپس منظور از خزينه

__________________________________________________ 

ام شدن، آري انسان كرديد از انفاق، از ترس تمهاي رحمت پروردگارم بوديد، خودداري ميبگو شما اگر مالك خزينه(1)
 [.....] 133بخيل است. سوره اسراء آيه 

 3اي از آن نيست. سوره فاطر آيه آنچه از رحمت كه خدا براي مردمان بگشايد، پس جلوگيرنده(2)

 23شود. سوره يس آيه گويد: باش، پس ميجز اين نيست امرش كه چون چيزي را اراده كند مي(3)

كنيم مگر به مقدار محدود و معلوم. هاي آن، و ما از آن نازل نمينزد ما است خزينهو هيچ چيزي نيست مگر اينكه (4)
 31سوره حجر آيه 
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آورد، و اين مقام تنها و كند صدورش از آن مقام است، و هيچ بذل و بخششي از آن مقام نكاهيده و آن را به ستوه در نميمي
ست، زيرا غير او هر كه و هر چه باشد، از آن جايي كه وجود و كماالتش همه محدود است، وقتي تنها براي خداي سبحان ا

از تواند هيچ فقيري را بي نيگردد، و كسي كه اينطور است، نميچيزي را بذل كند، به همان مقدار از كماالتش كاسته مي
 .بت نمايداي را راضي نموده، و هيچ سؤالي را اجاساخته و هيچ درخواست كننده

 531اينست كه از ناحيه خودم مستقال علم به غيب ندارم[ ..... ص :  "من علم غيب ندارم "مراد از اينكه فرمود:]

اين است كه من در علم به چيزي از خود، استقالل ندارم، و چنان نيستم كه بي  "وَ ال أَعْلَمُ الْغَيْبَ "و غرض از اينكه فرمود:
 .چيزي علم پيدا كنم اينكه از وحي بياموزم به

إِنْ أَتَّبِعُ  "فرمايد:كند و ميشود كه خداي تعالي از طرفي در ذيل آيه، مساله وحي را اثبات مياين مطلب از اينجا استفاده مي
ه لها غيب است. از آن جمكند كه بعضي از وحيو از طرفي ديگر در مواضع ديگري از كالم خود بيان مي "إِلَّا ما يُوحي إِلَيَّ

و نيز در خالل داستان يوسف )ع( « 1» "عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ ":فرمايدمي
و در داستان مريم « 3» "مْكُرُونَذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَ "فرمايد:مي
هِمْ إِذْ مَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَ "فرمايد:مي ()ع

تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ ال  "فرمايد:يع( م)و بعد از حكايت داستان نوح « 2» "يَخْتَصِمُونَ
 .«2» "قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا

اين است كه من از ناحيه خودم و به طبع خود مجهز به چيزي نيستم  "من علم غيب ندارم "فرمايد:پس مراد از اينكه مي
 .اي كه انسان به حسب عادت راه به علم آن ندارد راه پيدا كنمكه با آن به اسرار نهفته

__________________________________________________ 

سازد، مگر كسي را كه بپسندد )از فرستادگانش(. سوره خداوند عالم به غيب است، پس احدي را بر غيب خود آگاه نمي(1)
 32جن آيه 

كه به سوي تو وحي كرديم، و تو در آن روزگاري كه ايشان به منظور مكر با ما دست  قصه آنان از خبرهاي غيبي است(2)



 133به دست هم دادند، نزد آنان نبودي تا از داستانشان خبردار باشي. سوره يوسف آيه 

كفيل  مشانانداختند براي اينكه كدااين قصه از اخبار غيب است كه ما به تو وحي كرديم، و تو در آن موقع كه قرعه مي(3)
 22سوره آل عمران آيه  .كردندمريم شود، نبودي و نبودي آن موقعي كه با هم نزاع مي

آن از اخبار غيب است كه ما به سوي تو وحي كرديم، و تو قبل از وحي ما نه خودت و نه قومت اطالعي از آن نداشتيد. (4)
 25سوره هود آيه 
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 536[ ..... ص : "إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ "تعبير ديگري است از: "قُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌوَ ال أَ "جمله:]

كنايه است از اينكه آثاري را هم كه فرشتگان دارند، من ندارم، چه آنها  "وَ ال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ "و اما اينكه فرمود:
خوردن و آشاميدن و ازدواج و امثال آن، و من چنين نيستم. و در مواضع ديگري از منزهند از حوائج زندگي مادي، از قبيل 

از آن تعبير فرموده، و اگر در اينجا به جاي اثبات بشر بودن خود، « 1» "قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ "قرآن به عبارت:
 :گفتندجايشان را كه ميواب توقعات بيفرشته بودن را از خود نفي كرده، براي اين بود كه ج

 .داده باشد« 3» "ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْواقِ "

كند ناظر به آيد كه آيه مورد بحث كه يكي پس از ديگري چيزهايي را از رسول خدا )ص( نفي مياز همين جا بدست مي
هايش گفتند چرا كاركردند، و ميناب داشتند و پاسخ اعتراضاتي است كه به كارهايش ميجواب از توقعاتي است كه از آن ج

وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ ال أُنْزِلَ  "فرمايد:مثل كارهاي مردم متعارف است؟ چنان كه مي
وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي  ":فرمايدو نيز مي« 2» "ذِيراً أَوْ يُلْقي إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهاإِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَ

يْنا ا تَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَتَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِاللَه
نْتُ إِلَّا قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُ "-فرمايدتا آنجا كه مي -"كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ الْمَالئِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ

 .«2» "فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتي هُوَ ":ايدفرمو نيز مي« 2» "بَشَراً رَسُولًا
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ره شود. سوبگو به درستي كه من بشري هستم مانند خود شما و تنها فرق من با شما اين است كه به من وحي مي (1)
 111كهف آيه 

 3سوره فرقان آيه  (2)

د و اي بر او نازل شورود، چرا نبايد فرشتهخورد و براي تهيه روزي به بازار ميو گفتند: اين چه رسولي است كه غذا مي (3)
گفتند: چرا بهشتي كه از حاصل آن ارتزاق كند او را در كار انذار كمك كند، يا گفتند چرا گنجي به سويش نريخت، يا مي

 2ندارد؟. سوره فرقان آيه 

اي برايمان بجوشاني، يا آنكه داراي باغي از خرما و انگور باشي آوريم تا آنكه از زمين چشمهگفتند ما به تو ايمان نمي و (4)
كني بر سرمان فرو كه در ميان آن جويها جاري باشد، يا آنكه سقف آسمان را پاره پاره كرده و آن را همانطوري كه ادعا مي

 بگو پاك و منزه است خداي -فرمايدتا آنجا كه مي -اي باشد از طالهد بياوري، يا ترا خانهريزي يا آنكه خدا و مالئكه را شا
 52سوره اسراء آيه  .من، آيا من جز بشر پيغام آوري هستم؟

 21گويند چه وقت است آن قيامت؟. سوره اسراء آيه جنبانند و ميپس بزودي در برابرت سرهاي خود را مي (5)
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كردند اين بود كه تاريخ قطعي بپا شدن قيامت را برايشان تعيين كند، و خداي تعالي در اين باره و از جمله سؤاالتي كه مي
قُلْ ال أَقُولُ  "فرمايد:بنا بر اين، معناي اينكه در آيه مورد بحث مي« 1» "يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها "فرمايد:مي

 :اين خواهد بود كه "لَكُمْ ...

نمايم براي خود مدعي هيچ امري كنم و در هر دستوري كه به شما ابالغ ميبگو من در آنچه كه شما را بدان دعوت مي
يد و به كشاي است كه براي من ميدانم، با اين حال، اين چه شاخ و شانهنيستم، و خود را بيشتر از يك انسان متعارف نمي

ارم هاي الوهيت را در دست دام كه كليد خزينهخواهيد مرا نسبت به توقعات خود ملزم كنيد؟ مگر من گفتهان ميخيال خودت
ام كه اي از طال برايتان بيافرينم؟ يا مگر ادعا كردهكه انتظار داريد نهرهايي براي شما جاري ساخته و يا بهشتي و يا خانه

كه  امهاي غيب نهان است، مانند روز رستاخيز، شما را خبر دهم. يا مگر ادعا كردهغيب ميدانم، تا از هر چيزي كه پشت پرده
يعت و دليل بر بطالن شر -به منظور كار و كسب -كنيد و غذا خوردن و رفتن به بازار راام كه اينطور سرزنشم ميمن فرشته
 .گيريد؟دينم مي

كند كند آنچه را كه رسول اللَّه )ص( حقيقتا مدعي آن بود، و خالصه بيان ميان مياين جمله بي "إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحي إِلَيَّ "
ر دست هاي خدايي دگويم: من پيغمبر خدايم معنايش اين نيست كه خزينهرا و اينكه اگر مي "إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ "معناي جمله:

دعايم اين است كه خداي تعالي هر مطلبي را كه بخواهد اي هستم، بلكه تنها امن است يا من علم غيب دارم و يا من فرشته
 .كندبه من وحي مي

 :شود، بلكه اصل وحي را مسلم گرفت و گفتدر اينجا ادعا نفرمود كه به من وحي مي

شود. و اين طرز بيان براي اين بود كه داللت كند بر اينكه كنم مگر همان دستورهايي را كه به من وحي ميمن پيروي نمي
شود، و جز پيروي از آن دستورات وظيفه ديگري ندارد، ل خدا )ص( مامور به تبليغ حقايقي است كه به وي وحي ميرسو

پرسد، اگر چنين است و تو هم مثل ما بشري عاجز و ناتواني پس چه گويم فالن و بهمانم، كسي ميگويا وقتي گفت: نمي
از تو باشيم؟ و با اين حال حرف حسابيت با ما چيست؟ چون جاي مزيتي بر ما داري كه به خاطر آن ما مجبور به پيروي 

كنم مگر دستورهايي را كه به من وحي شده، و آن اين است كه شما را بشارت به چنين سؤالي بود لذا فرمود: من پيروي نمي
 .نعيم بهشت داده، از عذاب دوزخ بترسانم، و به سوي دين توحيد دعوتتان كنم

 :فرمايدمله جواب از سؤالي است مقدر، اين است كه بعدا ميدليل بر اينكه اين ج

__________________________________________________ 

 122كنند كه چه وقت است وقوع آن. سوره اعراف آيه از تو، از قيامت سؤال مي(1)
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 538و نابينا است[ ..... ص :  فرق بين پيامبر )ص( و ديگر مردمان، مانند فرق بينا]

شود، اين زيرا معناي اين جمله به طوري كه از سياق آن استفاده مي "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَ فَال تَتَفَكَّرُونَ "
نكنم،  ود دعوتشود كه من شما را به پيروي خگر چه من در بشر بودن و ناتواني مثل شمايم، ليكن اين دليل نمي :است كه

براي اينكه خداي تعالي مرا با وحي خود به معارفي آشنا كرده و شما را نكرده. و در نتيجه فرق من با شما مثل تفاوتي است 
كه بينا با نابينا دارد، همانطوري كه نابينا و بينا در عين اينكه در انسانيت مشتركند، در عين حال اوضاع و احوال آن دو حكم 

حْشَرُوا إِلي وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُ "ايد نابينا پيروي بينا را بكند، همچنين جاهل بايد عالم را متابعت بكند.كند كه بمي
 "... رَبِّهِمْ



گردد، خواهيد گفت جلوتر اسمي از قرآن به ميان نيامده بود تا ضمير به آن برگردد؟ است به قرآن برمي "به "ضميري كه در
 .داللت بر آن دارد "ما يوحي الي "اب اين است كه كلمه قرآن در تقدير است، و جملهجو

 ."يحشروا "است و يا "يخافون "اي است حاليه، و عامل در آن يا كلمهجمله "لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ ال شَفِيعٌ "و جمله

است، و معناي آيه اين است كه: بترسان كساني  "يعلمون "،"فونيخا "ها خيال كرده باشند كه مراد ازدر اينجا شايد بعضي
دانند حشري و قيامتي در كار هست. ولي در سياق آيه دليلي بر آن نيست، بلكه مراد همان معناي متعارفي آن را كه مي

ا ر كند كه از خداست، خواهيد گفت اگر اينطور است، آيه چه معنايي خواهد داشت؟ مگر پيغمبر تنها كساني را بايد انذا
ترسند؟ انذار امري است عمومي، كه بايد پيغمبر نسبت به عموم مردم از عهده آن برآيد، جواب اين است كه درست است مي

اال « 1» "وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ "فرمايد:كه مساله انذار امري است عمومي به شهادت اينكه مي
ترسند كمك مؤثري است براي قبول دعوت پيغمبر، زيرا همين ترس از اينكه ترس از قيامت در دل كساني كه از آن مي

كند، از اين رو امر به انذار را اختصاص به همينها داد، تا هم دعوت را تاكيد و عذاب دعوت وي را به فهمشان نزديك مي
يد كه در باره دعوت آنان مسامحه روا ندارد، و آنان را با كساني كه از قيامت تشديد كند و هم پيغمبر اكرم را تحريك نما

باك ندارند، به يك چشم ننگرد، بلكه اينطور اشخاص را در امر دعوت به عنايت بيشتري اختصاص دهد، زيرا موقف اينان به 
 حق

__________________________________________________ 

 15من وحي شده تا با آن شما و هر كسي را كه قرآن به گوشش بخورد انذار كنم. سوره انعام آيه  و اين قرآن به سوي(1)

[.....] 
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كند، تر و اميد ايمان آوردنشان بيشتر است، بنا بر اين، آيه شريفه مورد بحث و ساير آياتي كه امر عمومي به انذار مينزديك
، هراسندنمايند. و آن اين است كه عموم مردم را انذار كن و ليكن كساني را كه از قيامت ميافاده مي روي هم يك معنا را

 .بيشتر

ثال نمايد، مكند و در آيات ديگري آن را مقيد به اذن خدا ميدر اين آيه واليت و شفاعت را به طور كلي از غير خدا نفي مي
وَ ال  "فرمايد:و نيز مي« 3» "وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي "فرمايد:و مي« 1» "نْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِ "فرمايد:مي

 .«2» "يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ

دون استثناء نفي كرده، از اين جهت بوده كه خطاب متوجه كساني است كه اگر و اگر در آيه مورد بحث، شفاعت را ب
ها داراي واليت و شفاعتند، اين واليت را به اذن خدا براي بت قائل نبودند، و راهي هم به اثبات آن و اعتقاد گفتند: بتمي

ه علم و داشتن دليل است، و علم به چنين ها محتاج ببه آن نداشتند، براي اينكه اثبات اذن، در شفاعت و واليت براي بت
ائل به چه ها قمطالب احتياج به وحي و نبوت دارد، و مشركين قائل به نبوت نبودند. خواهيد گفت پس مشركين در باره بت

له تند مساگفها قائل بودند، از اين باب بوده كه ميمزيتي بودند؟ جواب اين است كه گويا واليت و شفاعتي را كه براي بت
ها و يا اذني از خدا است، بلكه خود به خود و بر حسب ضرورت و واليت و شفاعت نه بخاطر وجود كمال و فضيلتي در بت

اند كه موجودات و مخلوقات قوي طبعا يك نوع اختيار و حق تصرفي در طبع درست شده است، و مثل اينكه معتقد بوده
اند: همين كه خداوند بعضي از اذن نداده باشد، و يا معتقد بوده موجودات ضعيف دارند، و لو اينكه خداي سبحان هم

 .موجودات را قوي آفريده اين خود اذن تكويني در تصرف آنها در موجودات ضعيف است

 531شفاعت، بدون استثناء، نفي شده است.[ ..... ص :  "لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ ال شَفِيعٌ "وجه اينكه در جمله:]



لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ ال  "و خالصه اشكال اين است كه چرا در آيه مورد بحث، مانند موارد ديگر قرآن، بعد از گفتن
ها اوليا و شفعاي خدايند، و اين واليت و خالصه جوابش هم اينكه مشركين معتقد بودند كه: بت "اال باذنه ":نفرمود "شَفِيعٌ

 قيدها را مو شفاعت بت

__________________________________________________ 

 322كيست در درگاه او كه بدون اذنش شفاعت كند؟. سوره بقره آيه (1)

 32كنند مگر براي كساني كه خدا راضي به وساطت براي آنان است. سوره انبيا آيه و شفاعت نمي(2)

يان دهند و دانافاعت نيستند، مگر آنان كه به حق شهادت ميكنند مالك شكساني را كه مشركين جز خدا عبادت مي(3)
 22هستند. سوره زخرف آيه 
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دانستند، لذا در آيه مورد بحث در برابر اثبات واليت و شفاعت مطلق و بدون استثناي مشركين همان واليت به اذن خدا نمي
صحيح بود اال اينكه حاال هم كه نفرموده كالم ناقص  "اال باذنه "فرمود:ميرا به طور مطلق نفي نمود، و گرنه اگر هم 

 .نيست، براي اينكه غرض از اين سياق اثبات اذن نيست

سي كند به انذار، هر كشود كه آيه مورد بحث به طور اطالق، رسول اللَّه )ص( را امر مياز بيانات قبلي به خوبي استفاده مي
ند گيرد، حاال چه اينكه مانآيد، ترس دلش را فرا ميهست، كسي كه وقتي آيات خدا به يادش ميكه در دلش از حشر ترسي 

پرستان ايمان به آن نداشته باشد، و ليكن تنها مؤمنين اهل كتاب، اصل حشر را قبول داشته باشد و چه اينكه مثل بت
اشد. زيرا كه براي ترس از چيزي صرف احتمال آن احتمالش را بدهد، و همين احتمال و يا مظنه در دلش ترس ايجاد كرده ب

 .كافي است

اند: اين آيه در باره مؤمنين و معتقدين به حشر نازل شده، و مفسرين در باره اين آيه، نظرات مختلفي دارند، بعضي گفته
 .در باره اينگونه اشخاص است "وَ الْعَشِيِّوَ ال تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ  "فرمايد:همچنين آيه بعدي هم كه مي

اند اند كه: گر چه ثابت نشده كه در بين طوائف مشركين و يا عرب در روزهاي نزول اين آيه، كساني بودهبعضي ديگر گفته
 داند، ليكن ممكن است همين آيه را دليل بر وجود چنين كساني گرفته و گفت آيه موردادهكه آمدن حشر را احتمال مي

بحث در باره چنين اشخاصي نازل شده است. ليكن اين سخن صحيح نيست، زيرا سياق سوره سياقي است كه تمامي 
خطاباتش متوجه همه مشركين قريش يا مشركين همه عرب است، و كتب تاريخ وجود چنين كساني را در عرب سراغ 

 .دهدنمي

ه به حشر اعتقاد و اعتراف داشته باشد، چه مسلمان و چه اهل اند كه: مراد از اين اشخاص هر كسي است كبعضي ديگر گفته
ومي، براي اي است عمكتاب، و اگر دستور داده، كه تنها كساني را انذار كند كه معتقد به حشرند با اينكه وظيفه انذار وظيفه

ريفه يح نيست، زيرا آيه شتر است، زيرا اصل معاد را معترفند. و اين سخن نيز صحاين بوده كه حجت بر چنين كساني تمام
آنان را جز به خوف از حشر وصف نكرده، و صرف خوف از حشر كافي نيست براي اعتقاد و اعتراف به آن، زيرا ممكن است 

آدمي از حشر بترسد، در حالي كه هيچ اعتقادي به آن نداشته باشد، بلكه تنها و تنها احتمال آن را بدهد. آري، احتمال 
 .شودمچنين احتمال راجح، مانند علم، منشا خوف ميمتساوي الطرفين و ه

 541اند[ ..... ص : با توجه به اينكه مشركين مورد خطاب در سوره انعام، معتقد به حشر نبوده "وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا "معناي جمله:]



 ويق و ترغيب خالصه كالم اين شد كه: آيه شريفه، رسول اللَّه )ص( را تش
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كه در سيمايش آثار و عالئم خوف از حشر مشهود بود انذارش كند.  -اي كه باشداز هر طايفه -كند به اينكه هر كسي رامي
چون بناي دعوت ديني، بر اساس حشر و بپاداشتن ميزان نيك و بد و مجازات و پاداش است، و اثر اين دعوت در اشخاص 

شود. كمترين اثر دعوت در كسي است كه تنها احتمال حسب تفاوت و شدت و ضعف احتمال حشر و مجازات مختلف مي بر
گردد، تا جايي كه به حد يقين تر شد، ترس از حشر بيشتر و اثر دعوت زيادتر ميحشر را بدهد، و هر چه اين احتمال قوي

شر را هم ندهد، زيرا معلوم است كه اثر دعوت ديني در چنين رسيده باشد، و طرف كسي باشد كه حتي احتمال نبودن ح
 .كسي تام و كامل است

 545هاي ثروتمند بود[ ..... ص : بر حذر داشتن رسول خدا )ص( از راندن مؤمنين فقير، كه خواست امتياز طلب]

 "... يُرِيدُونَ وَجْهَهُوَ ال تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ  "

د، اين كنآن را تاييد مي "وَ كَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ... "فرمايد:آيد و آيه بعدي هم كه ميآنچه از ظاهر سياق آيه برمي
 اين يك مشت فقير و :اند كهكردهاست كه مشركين معاصر رسول اللَّه )ص(، از آن جناب توقع داشته و پيشنهاد مي

ها هم از انبياي خود از اينگونه خواهشهاي بيجا داشتند، كه چرا اي، متفرق ساز. ساير امتاي كه دور خود جمع كردهبيچاره
شوند، و از روي نخوت و غرور انتظار داشتند كه پيغمبرانشان اغنيا را دور خود جمع امتيازي براي اغنيا بر فقرا قائل نمي

اند، از خود دور سازند، از آن جمله از قوم نوح اين نوع خواهشهاي ا اينكه از صميم دل ايمان آوردهنوايان را، بكرده، فقرا و بي
بادِيَ  ذِلُناهُمْ أَرافَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا وَ ما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ  "كند:بيجا را حكايت مي

نْ عِنْدِهِ نَةٍ مِنْ رَبِّي وَ آتانِي رَحْمَةً مِالرَّأْيِ وَ ما نَري لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلي بَيِّ
در  -"وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ "-فرمايدتا آنجا كه مي -"فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَ نُلْزِمُكُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها كارِهُونَ

مْ لَنْ كُزْدَرِي أَعْيُنُوَ ال أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَ ال أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ ال أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَ ال أَقُولُ لِلَّذِينَ تَ "-فرمايدادامه مي
 «1. »"يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ

__________________________________________________ 

ينيم كسي به ببينيم و نميپس آن گروهي از قوم نوح كه كافر شدند به وي گفتند: ما تو را بيش از بشري مانند خود نمي(1)
نياز از فكر و تحقيق است، و ما، در تو و پيروانت تو گرويده باشد، مگر همان فرومايگان ما كه فرومايگيشان روشن و بي

ر دهيد كه دانيم، نوح گفت: اي گروه! مرا خبتر بگوييم( ما تو و پيروانت را دروغگو ميبينيم، بلكه )روشنفضيلتي بر خود نمي
از طرف پروردگارم حجتي داشته باشم، و او رحمتي از ناحيه خود به من ارزاني كرده باشد كه شما از آن بي خبر و نسبت اگر 

ه ايمان و من طرد كننده كساني ك -فرمايدتا آنجا كه مي -توانيم آن را بر شما تحميل كنيمبه آن بي رغبت باشيد، آيا ما مي
يم كه گومن به شما نمي -گويدتا آنجا كه مي -ن به لقاي پروردگار خود خواهند رسيداند، نيستم، به درستي كه آناآورده
گويم خداوند به آنان كه چشمهاي ام و نميگويم كه من فرشتههاي خداوند نزد من است و من علم غيب ندارم، و نميخزينه

هاي آنان است، داناتر است، و من اگر به ظاهر دهد، خداوند به آنچه كه در نفسنگرد خيري نميشما به خواري در آنان مي
 21حكم به اسالم آنان نكنم، از ستمكاران خواهم بود. سوره هود آيه 
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الَّذِينَ  "آيد كه ناگزير بايد مراد از:اگر اين آيات را با آيات مورد بحث دقيقا مقايسه نموده تطبيق دهيم اين معنا بدست مي



 بلكه وصف آنان را كه همان "مؤمنين "مؤمنين باشند، و اگر صريحا نفرموده: "عُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُيَدْ
ه خداي شان نسبت بدعاي صبح و شام و يا نماز صبح و شامشان است ذكر كرده براي اين بوده كه بفهماند ارتباط و دوستي

 .ت كه جز خدا كسي در آن مداخله نداردتعالي در امري اس

 .نمايدهم كه به زودي ذكر خواهد شد اين معنا را تاييد مي "أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ "آيه

 540و امثال آن[ ..... ص :  "وجه ربك "،"وجه اللَّه "در: "وجه "نظر راغب اصفهاني در مورد معناي]

در اصل لغت به معناي عضوي از اعضاي بدن يعني صورت است،  "وجه "گويد:راغب در مفردات خود مي "يُرِيدُونَ وَجْهَهُ "
به همين معنا است، و چون صورت اولين و  "وَ تَغْشي وُجُوهَهُمُ النَّارُ "و آيه "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ "و در آيه:

خورد بهمين مناسبت قسمت خارجي هر چيز را هم كه مشرف به بيننده ترين عضوي است كه از انسان به چشم ميعمده
 "و در بسياري از آيات قرآني ذات هم به "وجه النهار: يعني ابتداي روز "شود:روي( آن چيز گويند، مثال گفته مي)است وجه 

 .تعبير شده است "وجه

 "ذات "در اين آيه "وجه "اند كه مراد ازها گفتهچون بعضي "الْإِكْرامِوَ يَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَاللِ وَ  "از آن جمله فرموده:
وَلُّوا فَأَيْنَما تُ "، هم چنان كه در آيه"توجه به سوي خدا است به عمل صالح "اند كه مراد از آنها هم گفتهاست، البته بعضي

ا ههم، بعضي "إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ "و آيه "يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ "و آيه "ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُكُلُّ شَيْ "و آيه "فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
اند كه مراد از همه آنها، ذات است و معنايش اين است كه هر چيزي از بين رفتني است، مگر ذات خدا و همچنين آن گفته

 .آيات ديگر

اند، مراد از وجه در ردند، وي گفت: سبحان اللَّه چه حرف بزرگي است كه زدهاين قول را نزد ابي عبد اللَّه بن الرضا ذكر ك
شود، و معناي آيه اولي اين است كه: هر عملي كه اين آيات نحوه و وجهي است كه عبادت و عمل با آن وجه انجام مي

د. و به همين معنا است آن آيات دهند، از بين رفتني است، مگر عملي كه در آن، خدا منظور بوده باشبندگان خدا انجام مي
 «1»ديگر. 
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 543باشد.[ ..... ص : ذات خدا نيست، بلكه هر چيزي كه به خدا انتساب دارد و نيز آنچه كه بنده از خداي خود انتظار دارد، وجه خدا مي "وجه اللَّه "مراد از]

صورت و سطح بروني هر چيز هست به طور مجاز بر همان سطح بروني هر  مؤلف: اما اينكه گفت: وجه به مناسبتي كه بين
كن بينيم، ليشود، حرف صحيحي است، زيرا كه ما خود نيز از اينگونه تطورات در الفاظ و معانيشان ميچيز هم اطالق مي

ي براي چيز ديگري ، ذات است، مخالف با تحقيق است، براي اينكه ذات چيز"وجه "اينكه گفت: در آيات فوق مقصود از
كند، تنها و تنها ظاهر و سطح بروني و اسماء و صفات است كه براي موجود ديگري جلوه هيچوقت جلوه و ظهور نمي

شود نه بذات آن، البته از همين ظواهر پي به كند، و معرفت اين موجود، تنها متعلق به همان ظواهر موجود، مرئي ميمي
ين هم نيست كه بتوان مستقيما با ذات چيزي تماس گرفت، آري ما با حواس خود از شود و ليكن چنذاتش هم برده مي

كنيم، نه جوهر و ذات آنها را، ها را درك ميموجودات خارج، ابتدا تنها همان صفات و اشكال و خطوط و الوان و ساير كيفيت
بد ذاتي و جوهري دارد كه اين عوارض بر آن  گوييم البريم، و به خود ميآن گاه از آن صفات و الوان پي به ذات آنها مي

 .شوند، براي اينكه اين عوارض، ذاتي را الزم دارد كه بر آن عارض شود، و آن ذات اين عوارض را حفظ نمايدعارض مي

در حقيقت معنايش حقيقتي است كه نسبت آن به اوصاف و خواص زيد، مثل نسبت ما  "ذات زيد "گوييم:پس اينكه مي



صاف و خواص ما، پس درك ذات، دركي است فكري كه جز با استدالل و قياس فكري مورد علم و معرفت قرار است به او
گيرد و وقتي ممكن نبود كه ذات اشياء، متعلق علم ما قرار گيرند و تنها راه معرفت به ذوات استدالل به اوصاف و آثار نمي

ينكه به طور تر است، براي ابلكه اين دليل در باره خداي تعالي روشنتوانيم پي ببريم، بود، پس به ذات خداي تعالي نيز نمي
باشد، كلي علم و معرفت يك نوع تحديد فكري است، و ذات مقدس خداي تعالي بي حد و نهايت است و قابل تحديد نمي

 .«2» "يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماًوَ ال  "و نيز فرموده:« 3» "وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ "چنان كه خودش فرمود:

توان گفت: شوند، از اين جهت ميو ليكن از آنجايي كه وجه )روي( هر چيز همان قسمتي است كه ديگران با آن مواجه مي
 شود نيز وجهاز هر چيزي آن قسمتي كه به آن اشاره مي

__________________________________________________ 

 212مفردات راغب ص (1)

ها در روز قيامت از براي خداي زنده و قيوم )گرداننده دستگاه آفرينش و هر چه در آنست(. و خوار و ذليل باشند روي(2)
 111سوره طه آيه 

 113كنند. سوره طه آيه و به او احاطه علمي پيدا نمي(3)
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سازد، همچنين از هر چيزي آن اي را تحديد نموده به خود منتهي مياشارهآن چيز است، زيرا همانطوري كه روي آدمي هر 
توان گفت كه: اعمال صالح كند وجه آن چيز خواهد بود، و به اين اعتبار ميجهتي كه اشاره ديگران را به خود منتهي مي

باراتي است كه ممكن است وجه خداي تعالي است، هم چنان كه كارهاي زشت وجه شيطان است. و اين اعتبار يكي از اعت
چنان كه صفاتي را كه خداي  .و غير آن را بر آن منطبق ساخت "إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ "و "يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ "آيات امثال:

فات يه، بلكه صشود، نظير رحمت، خلق، رزق و هدايت و امثال آن از صفات فعلتعالي به آن صفات با بندگان خود رو برو مي
توان وجه خدا دانست، شناسند، مانند علم و قدرت، مياي را هم كه به وسيله آن مخلوقات خداي خود را تا حدي ميذاتيه

شود و مخلوقات نيز به وسيله آن به جانب خداوند براي اينكه خداي تعالي به وسيله همين صفات، با مخلوقات خود روبرو مي
اي اشاره و يا داللت بر اين معنا نيز تا اندازه« 1» "وَ يَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ "ن كه آيهكنند. هم چناخود رو مي

دقت  -"رب "نه براي "وجه "صفت است براي "ذُو الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ "شود كه كلمهدارد، زيرا از ظاهر آن استفاده مي
 .-بفرمائيد

صحيح باشد بگوييم ناحيه خدا جهت و وجه او است، صحيح خواهد بود كه به طور كلي بگوييم هر  و از اين روي وقتي
چيزي كه منسوب به او است و به هر نوعي از نسبت به وي انتساب دارد، از اسماء و صفاتش گرفته تا اديان و اعمال صالح 

يني كه مشمول مغفرتش شده باشند همه و همه وجه بندگان و همچنين مقربين درگاهش، از انبيا و مالئكه و شهدا و مؤمن
 .خدايند

مَنْ عِنْدَهُ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ  "و« 3» "وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ "شود:و به اين بيان اوال، معني آيات زير به خوبي روشن مي
وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  "و« 2» "بادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُإِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِ "و« 2» "عِبادَتِهِ

 و« 2» "أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

__________________________________________________ 

 33و اكرام است. سوره الرحمن آيه ماند وجه پروردگارت كه آن وجه صاحب جاللت و باقي مي(1)

 52و آنچه نزد خدا است باقي است. سوره نحل آيه (2)



 15و آنهايي كه نزد اويند از عبادت او سرپيچي ندارند. سوره انبيا آيه (3)

 332كنند. سوره اعراف آيه آنهايي كه نزد پروردگار تواند از عبادت او سرپيچي ندارند و او راي تسبيح مي(4)

اند مرده مپندار، بلكه آنان زنده و در نزد خداي خود روزي خوارند. سوره آل عمران اني راي كه در راه خدا كشته شدهكس(5)
 125آيه 
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 .«1» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ "

تا خدا خدايي كند باقي خواهند بود، و نابودي و هالك برايشان  اين آيات به ضميمه آيه اولي داللت دارند بر اينكه اين امور،
دهد كه همه آن امور وجه را هم ضميمه اين آيات كنيم، نتيجه مي« 3» "ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُكُلُّ شَيْ "نيست. و وقتي آيه

 .دث و از نابودي مصونندخداي سبحانند، و به عبارت ديگر، همه آنها در جهت خداوند قرار داشته و از گزند حوا

و ثانيا: چيزهايي كه بنده، از خداي خود انتظار دارد نيز وجه خدا است، مانند فضل و رحمت و رضوان، زيرا خداي تعالي از 
 "فرمايد:و نيز مي «2» "ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ "فرمايد:و نيز مي« 2» "يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً "فرمايد:طرفي مي

 .«2» "إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ "فرمايد:خداي ناميده و مي "وجه "و از طرفي همه اينها را« 2» "وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

 541..... ص : [ "ءٍءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ "معناي جمله:]

عبارت است از استعمال عدد و جمع و  "حساب ""ءٍءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ "
گيري آن براي دادن پاداش، عادتا از استعمال عدد و جمع و تفريق خالي تفريق آن، و چون تزكيه اعمال بندگان و معدل

گيري، حساب اعمال ناميده شده است، و از آنجايي كه رسيدن به حساب اعمال بندگان ز اين جهت خود اين معدلنيست، ا
براي دادن كيفر و پاداش است، و كيفر و پاداش هم از ناحيه خداي سبحان است، از اين رو قرآن كريم اين حساب را به 

و اگر « 2» "ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ "فرمايد:و نيز مي« 3» "إِلَّا عَلي رَبِّي إِنْ حِسابُهُمْ "فرمايد:عهده خداي تعالي دانسته و مي
دار حساب ندانسته و بر عكس، مانند آيات قبل، خداي را محكوم و عهده« 5» "ءٍ حَسِيباًإِنَّ اللَّهَ كانَ عَلي كُلِّ شَيْ "در آيه

اين بوده است كه خواسته قدرت و سلطنتي را كه خداوند بر هر چيز هر چيزي را محكوم و تحت نظر خداوند دانسته براي 
 .دارد برساند

__________________________________________________ 

 31هاي آن نزد ما است. سوره حجر آيه هيچ چيزي نيست مگر اينكه خزينه(1)

 [.....] 22هر چيزي نابود شدني است مگر وجه او. سوره قصص آيه (2)

 2كنند. سوره مائده آيه از پروردگار خود فضل و رضوان طلب مي(3)

 32به طمع رحمتي از پروردگارت. سوره اسراء آيه (4)

 22به سوي او وسيله طلب كنيد. سوره مائده آيه (5)

 333مگر براي به دست آوردن وجه خدا. سوره بقره آيه (6)

 112ست. سوره شعراء آيه رسيدن به حساب بندگان تنها به عهده پروردگار من ا(7)

 32پس به درستي كه به عهده ما است كه به حساب آنان برسيم. سوره غاشيه آيه (8)

 22به درستي كه خداوند مراقب و حسابدار هر چيزي است. سوره نساء آيه (9)
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، اين است كه از تو "و حساب تو بر آنان نيست حساب آنان بر تو "بنا بر اين مراد از اينكه در آيه مورد بحث فرمود:
تواني كساني را كه رفتارشان آيد و توان آن را نداري كه حساب آنان را رسيده و كيفر و پاداششان دهي، پس نميبرنمي

اشند، بخوشايند تو نيست، و يا از همنشيني آنان كراهت داري از خود براني، چنان كه شان آنان نيست كه حسابدار اعمال تو 
و تو از ترس اينكه مبادا مورد اعتراضشان واقع شوي و تو را به وجه بدي كيفر كنند و يا از ترس اينكه مبادا از نخوت و 

 .غروري كه دارند از تو بدشان بيايد، از آنان فاصله گرفته و طردشان نمايي

 .رسانندستقلي را ميمعناي م "ما عليهم ... "و "ما عليك ... "از اين روي هر كدام از دو جمله

، استفاده تحمل حساب شود، يعني بخواهد بفرمايد: سنگيني و "ءٍما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ "و نيز ممكن است از جمله
 .وزر و وبال اعمال زشت آنان بر تو نيست، تا هر چه بيشتر گناه كنند، تو بيشتر ناراحت شوي

شود، زيرا اين كلمه، اشاره دارد به اينكه گناه براي مرتكبش و يا هر كسي استفاده مي "علي "اي است كه از لفظاين نكته
وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ  "اش فرمود:كه وزر آن را به دوش بگيرد، داراي سنگيني است، بنا بر اين، اينكه در دنباله

ون آن هم تمام بود براي اين بوده است كه همه احتماالتي كه به با اينكه نيازي به ذكر آن نبود و معناي مزبور بد "ءٍشَيْ
 .رسد ذكر شده و برابري هر دو طرف كالم، با هم تاكيد شده باشدذهن مي

و نيز ممكن است كسي بگويد: مجموع اين دو جمله كنايه است از اينكه بين رسول اللَّه )ص( و بين آنان از جهت حساب 
 .ارتباطي نيست

اند: مراد از حساب، حساب رزق است نه حساب اعمال، و منظور اين است كه حساب رزق آنان بر تو گفتهها هم بعضي
تنها براي تاكيد  "وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ ... "شان هم با او است و جملهشان داده و حساب روزينيست، خداوند روزي

دو وجه را گر چه ممكن است به نحوي توجيه نموده و ليكن وجه همين معنا است، چنانچه در وجه قبلي هم گذشت، و اين 
 .مورد قبول، همان وجه اول است

نا بر خوانند، بدخول در جماعت ظالمين متفرع بر طرد كسانيست كه پروردگار خود را مي "فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ "
اي شود كه در متفرع بر جمله "فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ "كرد كه جملهمي اين، رعايت نظم كالم به حسب طبعي كه دارد اقتضا

 ."... وَ ال تَطْرُدِ الَّذِينَ "اول آيه است، يعني جمله

 123، ص: 3و ليكن از آنجايي كه بين اين جمله و جمله اول آيه، فاصله زيادي افتاده است از اين ترجمه الميزان، ج

و از  را متفرع بر آن نموده، "فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ "تكرار و سپس جمله "طرد "ربط و اتصال، لفظ جهت براي برقرار ساختن
بر خودش تفريع  "...فتكون  "شود كه چرا در اين آيه جملهاشتباه جلوگيري به عمل آورده، و ديگر اشكالي متوجه آيه نمي

 ."... و ال تطرد "است به اصل "فتكون ... "صال دادن فرعبه منظور ات "طرد "شده است؟ زيرا گفتيم اعاده لفظ

 "... وَ كَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا "

أَ هؤُالءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ  "به معناي امتحان است. سياق اين آيه، داللت دارد بر اينكه استفهامي كه در جمله "فتنه "
اند بوده اند، اشخاصيام استهزاء است، و معلوم است كه گويندگان اين سخن، كساني را كه مسخره كردهاست استفه "بَيْنِنا

دانيم كه اين سخن گفتار اقويا و زورمندان اند، زيرا اين را ميآمدهكه در نظر آنان حقير و فاقد ارزش اجتماعي به حساب مي
دهد كه اند، و خداي سبحان پيغمبر خود را چنين خبر ميتي قائل نبودهآن روز بوده كه براي فقرا و زير دستان ارزش و قيم

اي كه بين طبقات مردم وجود دارد امتحاني است الهي، كه اشخاص با آن محك و آزمايش شده، افراد اين تفاوت و فاصله
 :ندگويقراي با ايمان ميشوند، آنان كه اهل كفران نعمت و اهل استكبارند در باره فناسپاس از شكرگزاران، متمايز مي

 ."نوا نعمت داد؟آيا خداوند از ميان همه ما مردم بر اين تهيدستان بي "



شود ارزشش به قدر ارزش صاحبان آن سنت است، و بر حسب آري سنن اجتماعي كه در بين مردم معمول و مجري مي
شود، هم چنان كه ميزان ارزش يك عمل اختالفي كه صاحبان اين سنن از جهت شرافت و پستي با هم دارند، مختلف مي

در نظر مردم مادي به مقدار وزن اجتماعي صاحب عمل است، بنا بر اين طريقه و سنتي كه در بين مردم فقير و ذليل و 
رسد، و همچنين عملي را اي به نظر اعيان و اشراف و صاحبان عزت خوار و بي مقدار ميشود چنين طريقهبردگان اجرا مي

ر بيچاره انجام دهد و يا سخني را كه يك برده و خدمتكار و يا اسير بگويد، هر چه هم صحيح باشد خوار و بي كه يك نف
ارزش خواهد بود. و از همين جهت بود كه وقتي اغنيا و گردنكشان ديدند كه اطراف رسول اللَّه )ص( را يك مشت مردم 

لَّه )ص( هم چنين كساني را مورد عنايات خود قرار داده و به خود فقير و كارگر و برده گرفته و به دينش گرويده و رسول ال
نزديك ساخته است همين معنا را دليل قطعي بر بي مقداري دين وي دانستند، و به همين معنا استدالل كردند بر اينكه اين 

 .دين آن اندازه قابل اعتنا نيست كه اشراف و اعيان به آن اعتنا و التفاتي كنند

 542هاي مادي، امتحان است[ ..... ص : باشد و تفاوتزت، با شكر كه همانا توحيد است همراه ميكرامت و ع]

ين همه ما، آيا در ب "اين جمله جواب از استهزايي است كه كرده و از در استبعاد گفته بودند: "أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ "
 صه جواب اين و خال "خداوند نعمت به اين فقرا داد؟
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را كه اشاره به مؤمنين است جلوتر از كفار ذكر  "هؤالء "هاي خدايند نه كفار، و لذا لفظاست كه: اينان شكرگزاران نعمت
د را، وخداوند شكرگزاران نعمت خ "فرموده تا بر مؤمنين منت گذاشته باشد، و اين جواب را به اين عبارت تعبير فرمود كه:

دارد كه شكرگزار نعمتش گذارد و نعمت خود را ارزانيش ميو مسلم است كه منعم به آن كسي منت مي "شناسدبهتر مي
 .باشد

خود پروردگار در داستان حضرت يوسف، توحيد و نفي شريك از خود را، شكر ناميده است، آنجا كه از قول آن جناب حكايت 
ءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَ عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ ما كانَ لَنا أَنْ "نموده كه گفت:

 .«1» "يَشْكُرُونَ

رساند كه كفار از در جهل و ناداني، كرامت و عزت را، در پيشرفت در ماديات بنا بر اين، آيه شريفه مورد بحث اين معنا را مي
دانند، و حال آنكه اين زخارف در نزد خداوند قدر و احترامي ندارد، بلكه كرامت همه تن مال و فرزند و جاه بيشتر ميو داش

 .است "واليت الهي "دائر مدار شكر نعمت است و نعمت حقيقي هم همانا

 "... وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ "

معنايش اين است كه: خداوند  "كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ "سالم را در سابق بيان نموديم و اما اينكه فرمود:معناي 
عبارت است  "اصالح "رحمت را بر خود واجب كرده و محال است كه كاري از كارهاي او معنون به عنوان رحمت نباشد. و

فعل الزمي خواهد بود، اگر چه در حقيقت متعدي باشد، و معنايش اصالح نفس و يا  از اتصاف به صالح، بنا بر اين اصالح
 .اصالح عمل به حساب آيد

فرمود رسول اللَّه را از اينكه مؤمنين را از خود طرد اتصال اين آيه به آيه قبلي، روشن است. براي اينكه در آن آيه نهي مي
ايشان مالطفت نموده و بر آنان سالم كند و كسي را كه از آنان توبه خلل ناپذير كند به اينكه با نمايد، و در اين آيه امر مي

 .كند به مغفرت و رحمت خدا بشارت دهد، تا دلهايشان گرم و اضطراب درونيشان مبدل به آرامش و سكونت شود



 548شود[ ..... ص : مياستفاده  "وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ... "چند نكته در باره توبه كه از آيه:]

شود: اول اينكه: آيه مورد بحث، راجع به توبه است، تنها متعرض توبه از گناهان و كارهاي با اين بيان چند نكته روشن مي
 :ناستوده است، نه كفر و شرك، به دليل اينكه فرموده

 ."م دهديعني هر كس از شما مؤمنين به آيات خدا، عملي انجا -و مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ "

__________________________________________________ 

شايسته نيست كه ما چيزي را انباز خدا بگيريم، و همين شرك نورزيدنمان هم از فضل او است، و منتي است كه بر ما و (1)
 22گذارند. سوره يوسف آيه بر مردم نهاده و ليكن بيشتر مردم شكر اين نعمت نمي
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خواند، و در است. زيرا كسي كه صبح و شام خداي خود را مي "تعمد "و "لجاجت "،"عناد "در مقابل "جهالت "دوم اينكه:
شود و گناهي هم كه صدد جلب رضاي اوست، و به آياتش ايمان دارد، هرگز از روي استكبار و لجاجت گناهي مرتكب نمي

 .خوش شهوت و غضب شدن استاز او سر زند، از روي جهالت و دست

شود كه براي اين است كه داللت كند بر اينكه توبه وقتي قبول مي "و اصلح "را به قيد "تاب "سوم اينكه: مقيد كردن كلمه
از روي حقيقت و واقع باشد، زيرا، كسي كه حقيقتا به سوي خداي سبحان بازگشت نموده و به وي پناه برد، هرگز خود را به 

 "كند، اين است معناي توبه، نه صرف اينكه بگويد:كه از آن توبه كرده و خود را از آن پاك ساخته، آلوده نمي پليدي گناهي
كند و حال آنكه خود اي را قبول مياي باشد كه بوده است. چگونه خداوند چنين توبهو در دل همان آلوده "اتوب الي اللَّه

 .«1» "كُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُوَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِ "فرموده:

و ... ممكن است حقيقتا مقيد به زمان نشود، براي اينكه گر  "رحيم "و "غفور "چهارم اينكه: صفات فعليه خداوند از قبيل
كه در دل كافر شود چه خداي سبحان رحمت بر بندگان را بر خود الزم و واجب كرده، و ليكن اثر اين رحمت وقتي ظاهر مي

نبوده و اگر گناهي از او سر ميزند از روي ناداني باشد، و بعد از ارتكاب، توبه هم نموده و عالوه بر آن، عمل صالح هم انجام 
 .بدهد

ن كتاب ( اي232ص  2در جلد  "سوره نساء "13و  12تا آخر آيه بعديش )آيه  "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللَّهِ "ما سابقا در تفسير آيه
 .مطالبي بيان كرديم كه بي ارتباط با اين مقام نيست

شود به معناي تفصيل آيات به طوري كه از قرينه مقام، استفاده مي "وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ "
براي تعليل است، و اين كلمه عطف است بر  "و لتستبين "در كلمه "الم "شرح معارف الهي و رفع ابهام از آنها است. و

مقدري كه چون امر عظيمي بوده در كالم ذكر نشده است، و اينگونه تقديرها در كالم خداي سبحان بسيار است، از آن 
وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ  "هو آي« 3» "وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا "جمله است آيه

 "السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

__________________________________________________ 

خواهد  اگر اظهار كنيد آنچه راي كه در دلها نهان داريد و اگر پنهانش بداريد خداوند شما راي به آن محاسبه و مجازات(1)
 322نمود. سوره بقره آيه 

نين گردانيم )تا چو اين ايام راي در بين مردم روزي به نفع يكي و ضرر ديگري و روزي ديگر به ضرر آن و نفع اين مي(2)
 123سوره آل عمران آيه  .و چنان شده( و خداوند بداند چه كساني مؤمنند
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اين طور معارف الهي را شرح داده و بعضي را از بعضي جدا و  "شود كه:آيه مورد بحث، چنين ميبنا بر اين، معناي  «1»
متمايز نموده، ابهامي كه عارض بر آن شده بود، از بين برديم براي غرضهاي مهمي كه از آن جمله اين است كه راه 

 "روش مجرمين ". بنا بر اين مراد از"دوري نمايندمجرمين روشن و رسواييشان بر مال گردد، و در نتيجه، مؤمنين از آن راه، 
ريقه، برند، و آن طاي كه متعلق به توحيد است به كار مياي است كه در مقابل آيات ناطق به توحيد و معارف حقهآن طريقه

 .همانا انكار و عناد و اعراض از آيات و كفران نعمت است

برد و آنان را در دنيا لعنت و كه خداي تعالي در باره مجرمين به كار ميمراد از سبيل مجرمين، روشي است  :اندبعضي گفته
سازد، و ليكن معناي اولي با سياقي كه آيات دارد در آخرت به عذاب و سختگيري در حساب و عقاب دردناك مبتال مي

 .تر استموافق

 511بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

 :ع( نقل كرده كه فرموددر كتاب كافي به سندي مرفوع از حضرت رضا )

خداي عز و جل پيغمبر ما را قبض روح نكرد مگر بعد از آنكه دين را برايش تكميل نمود، و قرآن را كه در آن بيان هر 
چيزي است، نازل فرمود، و در آن حالل و حرام و حدود و احكام و جميع ما يحتاج بشر را بطور كامل شرح داد، و خودش در 

 «3. »"ما در اين كتاب هيچ چيزي را فروگذار نكرديم -ءٍا فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْم "اين كتاب فرمود:

 511[ ..... ص : "قدريه مجوس اين امت است "و توضيحي در مورد حديث معروف: "قدريه "چند روايت در باره]

جعفر بن محمد و گفت حديث كرد براي گويد: حديث كرد مرا احمد بن محمد و گفت حديث كرد مرا قمي در تفسير خود مي
 "فرمودمي "وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَ بُكْمٌ "ما كثير بن عياش از ابي الجارود و او از حضرت ابي جعفر )ع( كه در تفسير آيه

مَنْ  "د،ي كفر قرار دارنو در ظلمتها "في الظلمات "و اللند از اينكه به خير لب بگشايند، "بكم "كر هستند از هدايت، "صم
كند و هر كس را بخواهد بر طريق هر كس را خدا بخواهد گمراه مي "يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

 :دارد. و فرمودمستقيمش وا مي

__________________________________________________ 

وت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم )تا چنين و چنان شده( و از دارندگان يقين گردد. سوره و آن چنان ملك(1)
 32انعام آيه 

 1ح  152ص  1كافي ج (2)
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. كنداين جمله رد بر قدريه از اين امت است، كه خداوند در روز قيامت با صابئين و نصارا و مجوس محشورشان مي
خداي تعالي  "پروردگارا ما كه از مشركين نبوديم چطور با آنان محشور شديم؟ -«1»رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ  "گويند:مي
ببين چطور بر خود دروغ بسته و به بطالن  -«3»انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ  "فرمايد:مي

 ."!برند؟زدند پي ميفتراءاتي كه ميا

آن گاه امام فرمود: رسول خدا فرموده است: بدانيد و آگاه باشيد كه براي هر امتي مجوسي است و مجوس اين امت كساني 



شوند كه مشيت و قدرت خدا همه محول به آنان و براي آنان گويند قدري در كار نيست، و چنين معتقد ميهستند كه مي
 «2»است. 

گويد: در نسخه ديگري از تفسير قمي ديدم كه در اين حديث كند، ميدر تفسير برهان پس از آن كه اين حديث را نقل مي
گويند داشت: رسول خدا )ص( فرمود: بدانيد كه براي هر امتي مجوسي هست و مجوس اين امت كساني هستند كه مي

 .كسي استقدري نيست، و مشيت و قدرت نه به نفع كسي و نه به ضرر 

گويند قدري در كار نيست و معتقدند كه مشيت و قدرت و در نسخه ديگري داشت: مجوس اين امت كساني هستند كه مي
 «2»نه محول به آنان است و نه به نفع آنان. 

ند: تگفها منكر آن شده و ميگرفته، بعضياز مسائلي است كه در صدر اول اسالم مورد بحث قرار مي "قدر "مؤلف: مساله
ستقل كند ماراده پروردگار هيچ گونه تعلقي به اعمال بندگان ندارد، و معتقد بودند كه اراده و قدرت آدمي در كارهايي كه مي

 .اميدندنيعني متكلمين در بحث قدر مي "قدريه "است، و در حقيقت آدمي خالق مستقل افعال خويش است، اين دسته را

فرمود: قدريه مجوس اين امت است، و انطباق اين روايت بر دارندگان  (خدا )ص اند كه رسولشيعه و سني روايت كرده
كردند كه همان خود آدمي است، و عقيده مزبور، خيلي واضح است، براي اينكه آنان براي اعمال آدمي خالقي را اثبات مي

 دارند. زيرا كه آنان نيزها اي است كه مجوسيدانستند، و اين همان عقيدهخداي تعالي را خالق غير اعمال مي
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 .قائل به دو خدا بودند: يكي خالق خير، و ديگري خالق شر

و در اين باب روايات ديگري از رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت وارد شده كه اين روايت را به همان معنايي كه گذشت 
نمايد كه قدر هست، و مشيت و اراده خداوند، در اعمال بندگان نافذ است، هم چنان كه قرآن هم كند، و اثبات ميتفسير مي

خدا  گويند: مراد رسوله همان منكرين قدر هستند اين روايت را تاويل نموده و ميكند، ولي معتزله كهمين معنا را اثبات مي
 .دهندكنند و مانند مجوس خير و شر هر دو را به خالقي غير انسان نسبت مي)ص( كساني است كه قدر را اثبات مي

ان شاء اللَّه  -بحث خواهيم كرد ما در مباحث قبلي مقداري در باره قدر بحث نموديم بعدا هم به طور مشروح در اطراف آن
براي آدمي مشيت و  "و ميان اينكه "قدر در كار نيست "از آنچه گذشت اين معني به دست آمد كه جمع ميان اينكه: -تعالي

جمع بين دو قول متنافي است، زيرا گفتن اينكه قدر در كار نيست مالزم است با قول به استقالل آدمي در  "قدرت نيست
، و گفتن اينكه قدر هست، مالزم است با قول به نفي استقالل در مشيت و قدرت، با اين حال چطور ممكن مشيت و قدرت

 .است كسي منكر قدر بوده و در عين حال منكر مشيت و اراده آدميان هم باشد؟

ت، و صحيح نيس "انكار مشيت و قدرت از آدميان "و "نفي قدر "اي كه جمع كرده بود بين قول بهبنا بر اين، آن دو نسخه
ال  "اند، عبارت اصلي را تحريف نموده و در اثر نفهميدن معناي روايت عبارتگويا كساني كه تفسير مزبور را استنساخ كرده

 .اندرا درست نوشته و ما بقي را تغيير داده "قدر



 510.. ص : و مهلت دادن خداوند به كفار در دنيا[ ... "استدراج "و "امالء "چند روايت در مورد سنت]

و در كتاب در المنثور است كه احمد، ابن جرير، ابن ابي حاتم، ابن المنذر، و طبراني در تفسير كبير، و ابو الشيخ، ابن مردويه، 
اند كه فرمود: وقتي ديديد خداوند نعمتش را به و بيهقي در كتاب شعب، از عقبة بن عامر از رسول خدا )ص( روايت كرده

ت و او سرگرم معصيت شده و هر چه دلش خواست كرد، بدانيد كه خداوند او را استدراج كرده است، آن اي ارزاني داشبنده
و نيز در كتاب مزبور « 3»و « 1. »"ءٍ ...فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ "گاه اين آيه را تالوت فرمود:

 الشيخ، و ابن مردويه از عبادة بن است كه ابن ابي حاتم، ابو
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اند كه گفت: رسول خدا فرمود: خداي تبارك و تعالي وقتي بخواهد قومي را باقي گذاشته يا ترقي دهد، صامت نقل كرده
شان باز كند، و وقتي بخواهد قومي را منقرض سازد، باب خيانت را به روياقتصاد و قناعت و عفاف را به آنان روزي مي

آورند، خوشحالي كنند، آن وقت است كه انت و مالي كه از اين راه به دست ميكشاند كه از خيكرده و كارشان را به جايي مي
شوند كه ديگر راه پس و پيش برايشان نمانده است، نسل مردمي ناگهان به عذاب خود گرفتارشان ساخته و وقتي خبردار مي

 «1» .شود و حمد خداي را كه پروردگار عالميان استكه ستم كردند، بريده مي

كتاب مزبور است كه ابن منذر از جعفر نقل كرده كه گفت خداوند وحي فرستاد به داوود كه: اي داوود در هر حال از  و نيز در
مبادا كاري كني  «2»شود هايم از هر دري به سويت سرازير ميمن بترس، و از هر حالي بيشتر آن موقعي بترس كه نعمت

 «3» .ر نكنمكه به زمينت زنم و ديگر به نظر رحمت به سويت نظ

ه دارد كه اين آيه وقتي نازل شد ك "قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه
 زد رسولرسول اللَّه )ص( به مدينه مهاجرت كرده بود و يارانش مبتال به گرفتاريها و امراض شده و شكايت حال خود را ن

مرا خبر دهيد اگر عذاب ناگهاني يا علني بر مردم نازل  "خدا بردند، خداي تعالي وحي فرستاد كه اي محمد، به يارانت بگو:
يعني به ياران پيغمبر جز رنج و تالش و ضرر دنيايي چيز  ."شوند؟شود، آيا جز اين است كه تنها ستمگران هالك مي

 .«2»رسد هالكت در آن است فقط به ظالمين مي رسد اما عذاب دردناك كهديگري نمي

مؤلف: اين روايت عالوه بر ضعفي كه در سند دارد، منافي با روايات بسياري است كه داللت دارند بر اينكه سوره انعام يك 
هم كه  باشد. توجيهيمرتبه در مكه نازل شده است، عالوه بر اينكه آيه شريفه با داستاني كه در روايت هست منطبق نمي

 .مرحوم قمي براي روايت كرده از نظم قرآن دور است
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گويد: امام صادق )ع( در تفسير اين آيه فرموده: مي "...وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ  "و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه
را  نموده و آنان معناي اين آيه اين است كه: اي محمد! به وسيله قرآن كساني را كه برخورد با پروردگار خود هراسانند انذار

 «1»به آنچه در نزد خدا است ترغيب كن، زيرا قرآن وسيله شفاعت است و شفاعتش هم در حق آنان پذيرفته است. 

به قرآن برميگردد و صحيح هم هست، اال اينكه سابقه  "من دونه "كند كه ضميرظاهر اين حديث چنين حكم مي :مؤلف
 .تعبير شده باشد، همانطوري كه به امام تعبير شده است "ولي "ندارد كه در قرآن از خود قرآن به

 514رواياتي پيرامون در خواست اشراف و اغنياء از پيامبر )ص( كه فقرا را از خود دور كند، و نهي خداوند از اين عمل[ ..... ص : ]

ود از ويه و ابو نعيم در كتاب حليه خدر كتاب الدر المنثور است كه احمد، ابن جرير، ابن ابي حاتم، طبراني، ابو الشيخ، ابن مرد
 :اند كه گفته استعبد اللَّه بن مسعود روايت كرده

برخوردند و ديدند كه صهيب، عمار، ياسر، بالل و خباب و امثال آنان در خدمت  (اي از قريش روزي به رسول اللَّه )صعده
بريدي؟ و آيا خداوند اين همه اعيان و اشراف و  اويند. گفتند: اي محمد! آيا به خاطر چنين مردم تهيدستي از قوم خود

مردمان محترم را گذاشته و اين مشت مردم تهيدست را برتري داد؟ و راستي ما بايد تابع چنين مردمي بشويم؟ آيا چنين 
گر ا خواهي ما پيرويت كنيم ناچار بايد اينگونه اشخاص را از خود دور سازي. بعيد نيست كهچيزي معقول است؟ تو اگر مي

 .«3» "وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلي رَبِّهِمْ "چنين كاري كني ما دورت را بگيريم. در پاسخ آنها اين آيه نازل شد:

مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان هم از ثعلبي به سند خود از عبد اللَّه بن مسعود، به طور اختصار نقل نموده است. 
«2» 

يعه و اند كه گفت: عتبة بن ربيعه و شيبة بن ربو نيز در كتاب الدر المنثور است كه: ابن جرير و ابن منذر از عكرمه نقل كرده
اي ديگر از اشراف و قرظة بن عبد عمرو بن نوفل و حارث بن عامر بن نوفل و مطعم بن عدي بن خيار بن نوفل و عده

ات اين يك مشت مردم فقيري را كه ضرت ابي طالب )ع( رفته و گفتند: اگر برادرزادهاعيان كفار بني عبد مناف، به نزد ح
 نهاديم، و اگر اينكرد، ما بهتر و بيشتر احترامش نموده و سر در طاعتش ميخدمتكاران و بردگان ما هستند، از خود دور مي

 جهت نبود، ما خيلي زودتر از اين پيروي و تصديقش
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ابو طالب خواسته آنان را با رسول خدا )ص( در ميان نهاد، عمر كه در آن مجلس حاضر بود پيشنهاد آنان را  .كرديممي
شان را عملي بفرمايي تا ببينيم غرضشان از اين عرض كرد: بد نيست و لو براي امتحان هم كه شده خواسته پسنديده و

آورند؟ در اين هنگام بود كه اين آيه نازل گيرند يا اينكه ايمان ميسخن چه بوده و بعد از اين آيا بهانه ديگري به دست مي
مه گفت: آن گاه عكر "أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ "-تا آنجا كه فرمود -يُحْشَرُوا إِلي رَبِّهِمْ وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ "شد:

در آن ايام گروندگان به اسالم عبارت بودند از: بالل، عمار ابن ياسر، سالم غالم ابي حذيفه، و صبح غالم اسيد. و از هم 
و، واقد بن عبد اللَّه حنظلي، عمرو بن عبد عمر، ذو الشمالين، و مرثد بن ابي مرثد، و سوگندان، ابن مسعود، مقداد بن عمر

 .امثال آنان



 "وَ كَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا ... ":و در باره ائمه و رؤساي كفر از قريش و موالي و هم سوگندان اين آيه نازل شد
وَ إِذا  "آن گاه اين آيه نازل شد .هاي قبلي خود عذرخواهي كردرسول اللَّه )ص( آمده از گفتهوقتي اين آيه نازل شد عمر نزد 

 «1» ."...جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا 

 وو نيز در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، ابن ماجه، ابو يعلي و ابو نعيم در حليه و ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، اب
 اند كه گفت: اقرع بن حابس تميمي و عيينة بن حصين فزاريالشيخ، ابن مردويه و بيهقي در كتاب دالئل از خباب نقل كرده

شرفياب حضور رسول خدا )ص( شدند، ديدند كه آن جناب با بالل، صهيب، عمار و خباب و عده ديگري از مؤمنين تهيدست 
تقاضاي خلوت كردند، و در خلوت  (و بي اعتنايي نموده از رسول خدا )ص نشسته است، وقتي نامبردگان را ديدند تحقير

عرض كردند: آرزو داريم براي ما سرشناسان عرب مجلس مخصوصي قرار داده و بدين وسيله ما را بر ساير عرب برتري 
نند كه با اين فقرا و بيشوند، و ما را ميهايي شرفياب حضورت ميدهي، چون همه روزه از اطراف و اكناف عربستان جمعيت

ايم، و اين خود مايه شرمندگي ما است، استدعاي ما اين است كه دستور دهيد هر وقت ما وارد مجلس بردگان همنشين شده
 .شديم آنان از مجلس خارج شوند و وقتي ما فارغ شده برگشتيم آن وقت اگر خواستيد با آنان همنشين شويد

حال كه تقاضايمان را پذيرفتي مرحمتي كن و همين قرار داد را در سندي برايمان  حضرت فرمود: بسيار خوب، عرض كردند:
 بنويس، حضرت دستور داد تا كاغذ آوردند و علي
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 .ع( را براي نوشتن آن احضار فرمود)

اي خزيده بوديم كه ناگاه حالت وحي به آن جناب دست داد و گويد در همه اين گفت و شنودها، ما در گوشهاب ميخب
يْكُمْ فَقُلْ سَالمٌ عَلَ "-فرمايدتا آنجا كه مي -"وَ ال تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ "جبرئيل اين آيه را نازل كرد:

وقتي آيه نازل شد رسول خدا )ص( كاغذ را از دست خود انداخت و ما را نزديك خود خواند،  "رَبُّكُمْ عَلي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ
ن نشستيم، و از آ، از آن پس هميشه در خدمتش مي"سَالمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ "گفت:در حالي كه مي

 مَعَ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ "بردند، خداي تعالي اين آيه را نازل كرد:شديم مگر اينكه ايشان برخاسته تشريف ميميجناب جدا ن
ما  نشست، و ليكنخباب سپس گفت: رسول خدا از آن پس با ما مي "الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ...

برد. رفتيم، و آن جناب هم برخاسته و تشريف ميكرديم كه موقع برخاستن آن جناب شده برخاسته و مييوقتي احساس م
«1» 

 516توضيحي در باره روش تطبيق، در تفسير آيات قرآن و روايات شان نزول، و اشاره به اينكه اين روايات، قابل اعتماد نيستند[ ..... ص : ]

البيان از سلمان و خباب نقل نموده، و نظير اين سه روايتي كه گذشت روايات ديگري مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع 
است، و با مراجعه به آنچه كه در اول سوره گذشت كه گفتيم روايات دال بر اينكه اين سوره يك دفعه نازل شده، بسيار زياد 

نخواهد ماند كه در اين روايات آن معنايي  و مستفيض است، و همچنين با تامل و دقت در سياق آيات ترديدي در اين باقي
 «3»گذاريم به كار رفته. كه ما اسمش را تطبيق مي

توضيح اينكه اصحاب رسول خدا )ص( چون بعضي از آيات را قابل انطباق با بعضي از داستانها و وقايع دوران زندگي آن 
نظورشان اين نبوده است كه بگويند فالن آيه تنها به اند. البته مشمردهديدند، همان حادثه را سبب نزول آيه ميجناب مي



خاطر فالن حادثه نازل شده و با ذكر آن داستان شبهاتي را كه عارض بر آيه شده است، رفع نمايند، بلكه منظورشان اين 
 .داي در حدوث فالن حادثه و يا اشباه و نظائر آن هست، با ذكر آيه، آن شبهه بر طرف شوبوده است كه اگر شبهه

وارد شده، زيرا به طوري كه  "وَ ال تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ ... "شاهد اين معنا همين سه روايتي است كه در شان نزول آيه
كنند در عين حال هر سه يك غرض كنيد اين سه روايت، در عين اينكه هر كدام داستان مخصوصي را نقل ميمالحظه مي

 نمايند،را ايفا مي
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ر اند. دشود، اشراف مكه و قريش چند نوبت ضعفاي مؤمنين را نزد آن جناب ديده و اين درخواست بيجا را كردهمعلوم مي
ره به اين درخواستها و يا بعضي از آنها شده است. و اين معنا تنها در روايات وارده در شان نزول آيه مورد خود آيه هم اشا

بحث نيست، بلكه ساير روايات شان نزول هم كه آيات قرآني را با قصص و حوادثي كه در زمان آن حضرت اتفاق افتاده و 
منوال و از همين باب است، و آيات مزبور نظري به خصوص آن  دهد به همينمناسبتي با مضمون آن آيات دارد تطبيق مي

مباالتي در ضبط حديث اينگونه اشتباهات را به ميان حوادث ندارد، عالوه بر اين، شايع شدن نقل به معنا در حديث و بي
 .آورده و اعتماد را به اينگونه احاديث سست نموده است

ايي است كه هكنند و مخصوصا در مثل سوره انعام كه از سورهباب نزول را نقل ميبنا بر اين، نبايد به اينگونه روايات كه اس
يكباره نازل شده، خيلي اعتماد نمود. آري، اين مقدار قابل اعتماد هست كه انسان از آنها كشف كند كه ارتباط مخصوصي 

 .بين آيات و وقايع ايام زندگي رسول خدا )ص( وجود دارد

كند، مساله جعل روايت و دس در روايات و مسامحه تماد آدمي را از امثال اين روايت سلب ميو نيز نكته ديگري كه اع
 .كاري قدما در اخذ حديث است

صاحب الدر المنثور هم از زبير بن بكار در اخبار مدينه از عمر بن عبد اللَّه بن مهاجر نقل كرده كه گفت: آيه شريفه مورد 
از مردم نازل شد كه از رسول خدا )ص( تقاضا كردند ضعفاي اصحاب صفه را از خود بحث در باره درخواست بيجاي بعضي 

دور كند، در اين روايت هم داستاني نظير همان چند داستان قبلي، نقل شده است و ليكن همان اشكاالت به اين روايت هم 
 «1»زد. ساوارد است، و مساله نزول تمامي سوره، قبل از هجرت، اين روايت را هم موهون مي

قبل از  اي را كهكند كه فرمود: خداوند رحمت كند بندهو در تفسير عياشي از ابي عمرو الزبيري از ابي عبد اللَّه )ع( نقل مي
مردنش به سوي خداوند متعال توبه و بازگشت كند، زيرا كه توبه، پاك كننده آدمي از آلودگي گناه است، و نجات دهنده او 

ري، به خاطر همين توبه است كه خداوند براي بندگان صالحش حقي بر خود واجب كرده و فرموده است از بدبختي هالك، آ
ل  فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ و من يعمكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ "است:
 ا او يظلم نفسه ثمسوء
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 «1. »"يستغفر اللَّه يجد اللَّه توابا رحيما



ر حق گفته: اين آيه د "بِآياتِنا ... وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ "و در تفسير برهان از ابن عباس روايت شده كه در تفسير آيه
 «3»علي )ع( و حمزه و زيد نازل شده است. 

اي از روايات است كه آيات سابق بر اين آيه، در باره دشمنان اهل بيت )ع( نازل گرديده، و ظاهرا اين مؤلف: و در عده
اطن معناست. خالصه، اين روايات را هم روايات يا از قبيل همان تطبيق به معنايي است كه گفتيم و يا از باب اخذ به ب

توان حمل بر اسباب نزول كرد، براي اينكه با يكباره نازل شدن سوره، قبل از هجرت، منافات دارد، و به همين خاطر ما نمي
 .-و خدا داناتر است -از ايراد آن و بحث در اطرافش چشم پوشيديم
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 اشاره

( قُلْ إِنِّي عَلي 22إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ ال أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ
( قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي 23 هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ )بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِالَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ

( وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ال يَعْلَمُها إاِلَّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ 22ونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ )ما تَسْتَعْجِلُ
( وَ هُوَ 25لُماتِ الْأَرْضِ وَ ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍ إاِلَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ )وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِالَّ يَعْلَمُها وَ ال حَبَّةٍ فِي ظُ

ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مْ بِمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضي أَجَلٌ مُسَمًّي ثُ
(23) 

( ثُمَّ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ 21وَ هُمْ ال يُفَرِّطُونَ )وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا 
( قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً لَئِنْ 23وَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ )مَوْالهُمُ الْحَقِّ أَال لَهُ الْحُكْمُ وَ هُ

( قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلي أَنْ 22تُشْرِكُونَ ) ( قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُم22ْأَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ )
لْآياتِ سَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ايَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْ

 (22لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ )

( وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ 23لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) (66)بِهِ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ  وَ كَذَّبَ
( 22الشَّيْطانُ فاَل تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْري مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ

 ( وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُم25ُءٍ وَ لكِنْ ذِكْري لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )وَ ما عَلَي الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ
نْها  إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ ال يُؤْخَذْ مِالْحَياةُ الدُّنْيا وَ ذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَ ال شَفِيعٌ وَ

 (33لِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ )أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ عَذابٌ أَ

 الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِقُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَنْفَعُنا وَ ال يَضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلي أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ كَ
( وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ 31دَي ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَي اللَّهِ هُوَ الْهُدي وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ )حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَي الْهُ
ولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ ( وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَق33ُاتَّقُوهُ وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )



 (73)الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 
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 561ترجمه آيات ..... ص : 

 كنيد، بگو منخوانيد و عبادت ميشما آنها را به غير خدا مي ام از اينكه عبادت كنم آن چيزهايي را كهبگو من نهي شده
 .(56)هاي شما را كه اگر چنين كنم به تحقيق گمراه باشم و از زمره راه يافتگان بشمار نيايم كنم خواهشمتابعت نمي

ذابي نيست آن عكنيد، نزد من بگو به درستي كه من از ناحيه پروردگارم بر حجتي هستم كه شما آن حجت را تكذيب مي
 .(57)كند و خدا بهترين داوران است كنيد، حكم نيست مگر از براي خدا، او خود حق را بيان ميكه در آن شتاب مي

شد ميان من و شما، و خدا به ستمكاران داناتر شتابيد، هر آينه امر حتمي و گذرا ميبود آنچه بر آن ميبگو اگر نزد من مي
 .(22است )

افتد داند هر چه را كه در بيابان و دريا است، و نميداند آنها را مگر خودش، و ميهاي غيب، و نميخزينهو نزد خدا است 
 هاي زمين و نيست هيچ تري و خشكي،اي در تاريكيبرگي از درختان، مگر اينكه او از افتادنش با خبر است، و نيست دانه

 .(25مگر اينكه در كتاب مبين خدا است )

 كنيد به روز، بعد از آن بر داند آنچه را كه كسب ميميراند شما را در شب و ميدايي است كه ميو او چنان خ
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خيزاند شما را در آن روز، تا بگذرد آن موعدي كه معين فرموده، سپس به سوي خدا است برگشت شما، آن گاه، آگاه مي
 .(23كنيد )سازد شما را به آنچه كه امروز ميمي

فرستد بر شما نگاهباناني تا ضبط كنند اعمال شما را در باشد و ميو خدا قاهر است و در قهر و قدرت ما فوق بندگان مي
همه عمر، تا آنكه بيايد يكي از شما را مرگ و بگيرد جان شما را فرشتگان ما و ايشان در انجام ماموريت خود، هرگز كوتاهي 

 .(21كنند )نمي

 گو و درست كردار است، بدانيد كه از براي خداشوند به سوي خدايي كه مستولي امور ايشان و راستآن برگردانيده مي بعد از
 .(23ترين حساب كنندگان است )است حكم در آن روز، و خداوند سريع

گوئيد: اگر خدا برهاند ما و ميخوانيد او را به زاري و پنهاني، هاي صحرا و دريا، ميرهاند شما را از تاريكيبگو چه كسي مي
 .(22را از اين شدايد، البته از شكرگزاران خواهيم بود )

 .(22ورزيد؟! )دهد از ظلمات خشكي و دريا و از هر اندوه ديگري و شما بعد از آن شرك ميبگو اي محمد! خدا نجاتتان مي

ي سرتان و يا از زير پايتان و يا گروه گروه كند شما را و بگو اي محمد! خدا قادر است بر اينكه برانگيزد بر شما عذابي از باال
 .(22گردانيم آيات خود را، شايد ايشان بفهمند )بچشاند به بعضي از شما آزار بعضي ديگر را. ببين چگونه مي

 .(22و قوم تو تكذيب كردند عذاب را و آن حق است، بگو من بر شما وكيل نيستم )

 .(23وقتي مقرر است، و زود باشد كه شما بدانيد )و از براي هر وعده و وعيدي، 

زنند، پس اعراض كن از و هنگامي كه ديدي آن كساني را كه از روي سخريه، در آيات قرآن گفتگو كرده بر آن طعنه مي
وم ستمگر با قآنان تا آنكه به سخني ديگر بپردازند، و اگر شيطان اين معنا را از يادت برد و بعدا به يادت آمد، فورا برخيز و 

 .(22منشين )



د كنند و ليكن برايشان است كه پند دهند آنان را شايد بپرهيزنو چيزي از حساب ايشان بر كساني نيست كه پرهيزكاري مي
(25). 

و واگذار كساني را كه دين خود را بازيچه گرفتند، و زندگي دنيا مغرورشان كرده و پند ده آنان را به قرآن مبادا گرفتار شود 
كند در حالي كه نيست براي آن نفس به غير خدا دوستي و شفيعي و اگر فرضا بخواهد با دادن نفسي به آنچه كسب مي

اند و از تواند، آنان هستند كه گرفتار شدند به آنچه كسب كردهاز آن بند، رهايي يابد نمي -هر چه هم زياد فرض شود -رشوه
 .(33نمودند )كردند و حقي كه كتمان ميي دردناك به خاطر كفراني كه ميبراي ايشان است شرابي از آب جوشان و عذاب

د رساند ما را؟، و آيا به كفر قبلي رجوع كنيم بعدهد و نه ضرر ميبگو اي محمد! آيا بپرستيم غير خدا چيزي را كه: نه نفع مي
ديوهاي زمين او را برده باشند به بيابان از آنكه خداوند ما را هدايت فرمود؟ اگر چنين كنيم آن وقت مثل كسي باشيم كه 

دور و دراز و در آنجا حيران و سرگردان باشد، و اصحابي كه براي او است او را به طرف راه دعوت كنند كه بيا راه نجات 
ه ايم كاينجا است، بگو اي محمد! به درستي كه راه خدا كه همان دين اسالم است راه حق است نه غير آن و ما مامور شده

 .(31گردن نهيم در برابر پروردگار عالميان )

  .(33شويد )و بگو( كه به پاي داريد نماز را و از خدا بترسيد و او خدايي است كه به سويش محشور مي)
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هد ايجاد بفرمايد( و آن خدايي است كه خلق كرد آسمانها و زمين را به حق، و ياد كن روز قيامت را روزي كه )چون بخوا
ر، شود در صوباشد، راست و درست گفتار خدا است، و از براي خدا است پادشاهي، روزي كه دميده ميگويد باش پس ميمي

 .(32او داناي نهان و آشكار است و او است محكم كار و آگاه )

 560بيان آيات ..... ص : 

بر مساله توحيد و معارف مربوط به آن از نبوت و معاد شده بود، و  اين آيات تتمه احتجاجاتي است كه در سابق عليه مشركين
 .همه اين آيات داراي سياق واحدي هستند

 "... قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "

اي تعالي وي را از پرستيدن شركا و كند كه مشركين را خبر دهد به اينكه خددر اين آيه خداوند رسول خدا )ص( را امر مي
بِعُ قُلْ ال أَتَّ "پرستي آنان نيز هست. سپس با جملههاي آنان نهي فرموده. البته اين نهي به طور كنايه نهي از بتبت

از  منام كه عبادت آنها پيروي از هواي نفساني است، و فرمايد: براي اين نهي شدهبه مالك نهي اشاره نموده مي "أَهْواءَكُمْ
اشاره به سبب خودداريش از پيروي هوا نموده  "قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ "ام، سپس با جملهپيروي هوا نهي شده

ه ، متصف شده و ب"قبول هدايت الهي "پيروي هوي ضاللت و خروج از زمره هدايت يافتگاني است كه به صفت :فرمايدمي
اند، و معلوم است كه با اين حال پيروي هوا با استقرار صفت هدايت در نفس منافات داشته و خته شدهاين اسم و رسم شنا

 .مانع است از اينكه نور توحيد بر قلب تابيده و تابشش ثابت و دائم باشد، تا بتوان از آن استفاده برد و نتيجه گرفت

ي دوري پرسته، و علت نهي و جهت اين را كه چرا بايد از بتخالصه اينكه اين آيه از پرستش بت، با بياني تمام نهي نمود
 :نمود، ذكر فرموده است، و آن علت عبارت از اين است كه

پرستش بت پيروي هوي است، و در پيروي هوي، ضاللت و خروج از صف كساني است كه هدايت الهي شاملشان شده 
 .است



 "... بْتُمْ بِهِقُلْ إِنِّي عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّ "

به معناي راهنمايي با بيان روشن است، و معناي اصلي اين ماده جدايي و كنار رفتن چيزي است از چيز ديگر، به  "بينة "
ن و امثال آن از مشتقات همي "بينونه "و "بون "و "بين "طوري كه ديگر اتصال و اختالطي با هم نداشته باشند، و كلمه

اين نظر بينه گفتند كه به وسيله آن حق از باطل جدا گشته و به خوبي و به آساني و بدون سختي و را از  "بينه "ماده است،
  .توان بر آن وقوف يافتمشقتي مي
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ز صود اشود كه مقهست، قرآن است، و از سياق آيه چنين استفاده مي "وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ "و مراد از مرجع ضميري كه در جمله
جِلُونَ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْ "فرمايد:اي باشد كه رسول خدا )ص( داراي آن است، به شهادت اينكه بعدا ميتكذيب، تكذيب بينه

شود اين است: آن چيزي كه خداي تعالي رسالت مرا زيرا كه با انضمام اين جمله خالصه معنايي كه از آيه استفاده مي "بِهِ ...
كنيد و معجزه و بينه ديگري طلب ده، همانا قرآن است كه بينه رسالت من است، و شما آن را تكذيب ميبه آن تاييد نمو

نمائيد كه نه من به خودي خود اختيار آن را دارم، و نه پروردگارم امر آن را به من واگذار نموده، بنا بر اين، بين من و شما مي
اي كه به من واگذار شده شما قبولش نداريد، و آن چيزي كه آن معجزه چيزي كه بر سر آن توافق كنيم وجود ندارد. زيرا

 .مورد قبول شما است به من واگذار نشده است

گردد، براي اينكه اگر چه مراد از تكذيب، به همان بينه برمي "به "شود كه ضمير مجرور دراز اين بيان به خوبي ظاهر مي
، "ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ "شود كه جملهم همان قرآن است، و نيز روشن ميتكذيب قرآن است، اال اينكه مراد از بينه ه

هاي شما را ندارم، زيرا چيزهايي كه آدمي تسلط بر آن دارد و مخصوصا كنايه از اين است كه: من توانايي انجام خواسته
از  كند،طوري كه هر قدر كه بخواهد از آن انفاق مي كند، غالبا در نزد او و در دسترسش قرار دارد، بهچيزهايي كه انفاق مي

اش نفي كرد، در حقيقت ملزوم را كه قدرت و تسلط است به نفي الزمه "ما عندي ":همين جهت به طور كنايه فرمود
د حصر ا كه خود مفيكند، و به همين منظور در اين جمله نفي و استثنجهت نفي مزبور را بيان مي "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "جمله

است به كار برده شده تا به وسيله نفي جنس، داللت كند بر اينكه از جنس حكم، هيچ چيزي براي غير خداي تعالي نيست، 
 .و زمام حكم تنها و تنها به دست خداي سبحان است

 563گفتاري در معناي حكم و اينكه حكم تنها از آن خدا است ..... ص : 

 اشاره

لت دارد بر اتقان و استحكامي كه اگر در هر چيزي وجود داشته باشد، اجزائش از تالشي و تفرقه محفوظ دال "حكم "ماده
است، خالصه هر موجودي كه از روي حكمت به وجود آمده باشد، اجزايش متالشي نگشته و در نتيجه، اثرش ضعيف و 

يع مشتقات اين ماده، از قبيل احكام و شود، اين است همان معناي جامعي كه برگشت جمنيرويش در هم شكسته نمي
انسان در وظائف مقرره در ميان موالي و عبيد و حقوق دائره در بين مردم به  .تحكيم و حكمت و حكومت و ... به آن است

 بيند كه موالي و رؤسا، وقتيخورد، و مييك نوع از اين اتقان برمي
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گرهي  سازند،بند ميكنند، گويا تكليف را به مامورين گره زده و آنان را بدان پايبه چيزي امر ميعبيد و مرءوسين خود را 
 .كه نتوانند بگشايند و قيدي كه نتوانند از آن رهايي بيابند



 ههمچنين در بين دارنده هر متاع و متاعش و صاحب هر حقي با حقش التيام و اتصالي قائلند كه مانع دخالت اغيار و فاصل
شود، به طوري كه اگر كسي با مالك متاع، نزاع نموده و مدعي آن متاع شود و يا با صاحب حقي شدن بين او و متاعش مي

 گويند: احكام و اتقانيدر حقش نزاع نموده و بخواهد حق او را باطل كند چنين كسي را بي اعتنا به حق مردم دانسته و مي
ا گويند زيرف شمرده است، روي همين حساب است كه قاضي را هم حاكم ميكه در بين مالك و ملكش هست خوار و ضعي

كند به اينكه ملك و حق مورد نزاع، مال فالن است، در گيرد و حكم مياي حكم و مرجع قرار ميوقتي قاضي در قضيه
موده و مبدل به حقيقت با حكم خود، ضعف و فتوري كه در رابطه با ملك و مالك و حق و صاحب آن روي داده، جبران ن

 تواند بين مالك و ملكشدهد، ديگر آن شخص نميسازد، و بدين وسيله به غائله نزاع و مشاجره خاتمه ميقوت و اتقان مي
 .و بين حق و صاحبش، فاصله و حائل شود

جاد ، نسبتي اينمايد گويي در مورد امر و حكمكند، و قاضي در حكمي كه صادر ميو كوتاه سخن اينكه: آمر در امري كه مي
سازد، و بدين وسيله ضعف و فتوري كه در آن راه يافته بود، جبران نموده و مورد امر و حكم را، با آن نسبت مستحكم مي

 .نمايدمي

كنند و همين معنا را قابل انطباق بر امور اين همان معنايي است كه مردم در امور وضعي و اعتباري از لفظ حكم درك مي
كنند كه امور تكويني از نظر اينكه منسوب به خداي سبحان و قضا و قدر اويند، هم ديده احساس مي تكويني و حقيقي

شود، و بينند كه هسته درخت از زمين روئيده و داراي شاخ و برگ و ميوه ميداراي چنين استحكامي هستند. اگر مي
گردد، همه را به حكم خداي سبحان و حركت ميهمچنين اگر نطفه به تدريج به صورت جسمي جاندار درآمده و داراي حس 

ند از: دافهمد. و آن را عبارت ميدانند، اين است آن معنايي كه انسان از لفظ حكم ميدانسته و مستند به قضا و قدر او مي
 .اثبات چيزي براي چيز ديگر، و يا اثبات چيزي مقارن با وجود چيز ديگر

ه: نظريه توحيد كه قرآن كريم معارف خود را بر اساس آن بنا نهاده، حقيقت تاثير را گوييم كبعد از واضح شدن اين معنا مي
كند، و در موارد مختلف انتساب موجودات را به خداي سبحان به انحاء در عالم وجود، تنها براي خداي تعالي اثبات مي

غير  -ده و به معناي ديگر همان راآن را به خداي سبحان نسبت دا -استقاللي -نمايد، به يك معنامختلفي بيان مي
 آن را به غير او منسوب نموده است. مثال مساله خلقت را به معناي اول به خداوند نسبت -استقاللي و تبعي
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لم و دهد، همچنين از طرفي عداده و در عين حال در موارد مختلفي به معناي دوم آن را به چيزهاي ديگر هم نسبت مي
 .سازددهد و از طرفي همينها را به غير خدا منسوب ميقدرت و حيات و مشيت و رزق و زيبايي را به خداوند نسبت مي

 561حكم تكويني، مختص به خدا و حكم تشريعي، همانند امور ديگر، باالصالة و مستقال منتسب به خداي تعالي است[ ..... ص : ]

باشد معناي استقالليش تنها از آن خداوند است چه ر اينكه خود نوعي از تاثير ميحكم هم كه يكي از صفات است، از نظ
. قرآن كريم هم در بسياري از آيات، اين معنا را "شرايع و احكام وضعي و اعتباري "، و چه در"حقايق تكويني "حكم در

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ  "«3» "أَال لَهُ الْحُكْمُ "«1» "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "تاييد نموده است كه از آن جمله آيات زير است:
 .«2» "وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ "«2» "الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ

 توانست حكم خدا را به وسيله حكم خود دنبال كند و با خواستو معلوم است كه اگر غير خداوند كسي داراي حكم بود، مي
و همچنين آيات ديگري كه به طور عموم يا به طور خصوص، داللت دارند « 2» "فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ "او معارضه نمايد:

 .بر اختصاص حكم تكويني به خداي تعالي



نِ الْحُكْمُ إِ "باشد:يو اما حكم تشريعي: از جمله آياتي كه داللت دارند بر اختصاص حكم تشريعي به خداي تعالي اين آيه م
با اينكه اين آيه و ظاهر آيات قبلي داللت دارند بر اينكه حكم تنها براي « 2» "إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

ه را ب "حكم تشريعي "و مخصوصااي از موارد حكم را خداي سبحان است و كسي با او شريك نيست، در عين حال در پاره
يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ  "و« 3» "يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ "غير خداوند هم نسبت داده است، از آن جمله اين چند مورد است:

 و« 2» "خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

__________________________________________________ 

 23و سوره يوسف آيه  23حكم جز براي خدا نيست. سوره انعام آيه (1)

 23آگاه باش كه حكم تنها براي او است. سوره انعام آيه (2)

 22و براي او است حمد در دنيا و آخرت و براي او است حكم. سوره قصص آيه (3)

 22دنبال كند و بي تاثير نمايد. سوره رعد آيه كند و كسي نيست كه حكم او را و خداوند حكم مي(4)

 13پس حكم تنها براي خداي بلند مرتبه و بزرگ است. سوره مؤمن آيه (5)

نيست حكم مگر براي خداوند، دستور فرموده است كه جز او را نپرستيد، اين است دين استوار و اداره كننده اجتماع. (6)
 23سوره يوسف آيه 

 52فاره، دو تن از شما كه صاحبان عدالت باشند. سوره مائده آيه كنند به آن كحكم مي(7)

 32اي داوود ما تو را خليفه در زمين قرار داديم پس در ميان مردم به حق حكم كن. سوره ص آيه (8)
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يَحْكُمُ بِهَا  "«3» "فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ "«1» "هُوَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّ "فرمايد:در باره رسول خدا )ص( مي
دهد كه حكم به حق به و همچنين آيات ديگري كه اگر ضميمه شوند با آيات دسته اول، اين نتيجه را مي« 2» "النَّبِيُّونَ

قل در آن نيست، و اگر هم كسي داراي طور استقالل و اوال و بالذات، تنها از آن خداي سبحان است، و غير او كسي مست
چنين مقامي باشد، خداي سبحان بر او ارزاني داشته، و او در مرتبه دوم است، و از همين جهت است كه خداي تعالي خود 

وَ هُوَ خَيْرُ  "و نيز فرموده: «2» "أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ "ناميده و فرموده: "خَيْرُ الْحاكِمِينَ "و "أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ "را
آري، الزمه اصالت و استقالل و اولويت همين است. آياتي كه حكم را به اذن خداي تعالي به غير او نسبت «. 2» "الْحاكِمِينَ

مختص بود به احكام وضعي و اعتباري، و تا آنجا كه من به ياد دارم در اين سنخ  -همانطوري كه مالحظه گرديد -دادمي
اي كه احكام تكويني را هم به غير خدا نسبت داده باشد وجود ندارد، گو اينكه معناي صفات و افعالي كه منسوب ، آيهآيات

و امثال آن چنان نيست كه  "مشيت "،"احياء "،"رزق "،"خلق "،"حيات "،"قدرت "،"علم "به خداي تعالي است، از قبيل
به غير او نباشد، بلكه اگر اينگونه صفات و از آن جمله احكام تكويني به به هيچ وجه، حتي بدون استقالل نيز قابل انتساب 

اي چنين نسبتي به غير خدا داده نشده اذن خدا به غير او نسبت داده شود، صحيح است، ليكن گويا از اين جهت در هيچ آيه
، به وع اشعاري به استقالل هستكه احترام جانب خداي تعالي رعايت شده باشد، براي اينكه در لفظ اين صفت )حكم( يك ن

 "و همچنين الفاظ "قضاي تكويني "و "امر "طوري كه مجوزي براي نسبت دادن آن به اسباب متوسطه نيست، چنان كه
كنند كه از و امثال آن هم داراي چنين اشعاري هستند، و همه بر معناي خود طوري داللت مي "فاطر "،"باري "،"بديع

شود، به همين خاطر در قرآن كريم اينگونه الفاظ در غير خداي سبحان استعمال صاص فهميده مينحوه داللت آن نوعي اخت
 .نشده تا حرمت ساحت مقدس ربوبي رعايت شده باشد

 رسد، اينك به كالمي كه در تفسيربحث ما در اينجا پيرامون معناي حكم به پايان مي
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 :گرديمآيه داشتيم بر مي

ما عِنْدِي ما  "حكم تكويني است، و اين جمله علت نفيي را كه در جمله "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "در جمله "حكم "مراد از
دا شود اين است كه: حكم تنها براي خكند. و معناي آن به طوري كه از سياق كالم استفاده ميميبود، ذكر  "تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ

ه اي برسد كه در بين خودم و شما حكم نموده و تقاضاي بيجاي شما را عملي نمايم و آيه و معجزهاست و بس. و مرا نمي
 .غير قرآن برايتان بياورم

اي بغير ر كنايه، استعمال شده است، گويي كه مشركين با درخواست خود و اينكه بايد آيهو بنا بر اين معنا، جمله مزبور به طو
اند رسول خدا بين خود و آنان حكم نمايد، و شايد علت اينكه لفظ موصول )ما( و صله )تستعجلون( خواستهقرآن بياوري مي

همين نكته باشد، و گرنه ظاهر سياق اقتضا داشت  "سْتَعْجِلُونَ بِهِقُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَ ":را در آيه بعدي تكرار كرده و فرموده
رد ، و از اينكه چنين نفرمود، بلكه جمله را تكرار ك"بگو اگر چنين اختياري به دست من بود -قل لو ان عندي ذلك "بفرمايد:

 "يه در جمله اولي الزمه آيه، كه همانشود از جمله دوم، معناي ديگري اراده كرده است. و بعيد نيست كه مراد از آمعلوم مي
است باشد، و مراد از آن در جمله دومي خود آيه و معجزه بوده باشد، احتمال هم دارد كه بر  "حكم بر طبق سنت الهيه

 .عكس باشد، يعني مراد از آيه در جمله اولي معناي صريح آن و مراد از آن در جمله دوم معناي كنايي آن )آيه( بوده باشد

 "ا بار "يقص "كلمه "ابن كثير "و "نافع "،"عاصم "از ميان هفت نفر قاريان قرآن، "قُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَيَ "
اند كه به معناي بريدن چيزي است، هم چنان گرفته "قص "مهمله )بي نقطه( قرائت كرده، و آن را از ماده "صاد "و "قاف

 "ضاد "و "قاف "به همين معنا آمده است. و ليكن بقيه قاريان، كلمه مزبور را با« 1» "هِ قُصِّيهِوَ قالَتْ لِأُخْتِ "كه در آيه
از اين كلمه حذف شده  "يا "هاي موجود حرفاند، و اگر در قرآنگرفته "قضا "معجمه )با نقطه( قرائت كرده و آن را از ماده

 .كنندحذف مي "تغن "را از كلمه "يا "حرف« 3» "تُغْنِ النُّذُرُفَما  "است، از نظر رسم الخط بوده، هم چنان كه در آيه

البته براي هر كدام از اين دو قرائت وجهي و دليلي است. و ليكن از جهت معنا برگشت هر دو به يكي است، براي اينكه 
 بريدن و جدا كردن حق از باطل الزمه قضا و حكم به
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 .تر استبا قرائت اول مناسب "وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ "حق كردن است، گو اينكه جمله

اند صحيح هتو اما اينكه بعضي از مفسرين كلمه مزبور را به معناي خبر دادن از چيزي يا به معناي تعقيب و پي جويي گرف
 .نيست، زيرا با مورد آيه قابل تطبيق نيست



اما اينكه به معناي خبر دادن و نقل داستان نيست جهتش اين است كه گر چه خداي تعالي در كالم خود بسياري از 
يَقُصُّ  "د:مايداستانهاي انبياء )ع( و امم گذشته را نقل كرده اال اينكه در آيه مورد بحث، داستاني نقل نشده تا در آخرش بفر

. و اما اينكه به معناي دوم نيست؟ دليلش اين است كه اگر به "كندخداوند داستان راست و خالي از دروغ را نقل مي -الْحَقَّ
شود كه: سنت خداي تعالي در تدبير مملكت و تنظيم امور بندگانش بر اين جاري آن معنا باشد، خالصه معناي آيه چنين مي

و حقيقت را تعقيب نموده و از آن پيروي كند. و اين معنا از اين نظر غلط است كه گر چه خداي است كه همواره حق 
كند و ليكن ادب قرآن حكيم از اينكه نسبت تعقيب و پيروي به سبحان جز به حق حكم ننموده و جز حق را دنبال نمي

 "گويد:و هرگز نمي« 1» "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ "يد:فرماخداي تعالي دهد دور است، اگر هم بخواهد چنين معنايي را برساند مي
شود كه استشمام مي "تاييد "و "استمداد "براي اينكه در تعبير دومي بويي از "حق با پروردگار تو است -الحق مع ربك

 .خود نشانه ضعف است

 568گفتاري در معناي حقيقت فعل و حكم خداوند متعال ..... ص : 

 اشاره

 .و حكمش نفس حق است، نه اينكه مطابق با حق و موافق با آن باشدفعل خداي تعالي 

توضيح اينكه: هر چيزي وقتي حق است كه در خارج و در اعيان، ثابت و واقع بوده باشد، نه اينكه وجودش وابسته به وهم و 
 انسان در روي آن زندگيذهن انساني باشد، مانند خود انسان كه يكي از موجودات خارجي است، و همچنين مانند زميني كه 

 كند و يا قاضي به چيزينمايد، بنا بر اين وقتي آمري ما را امر به چيزي ميكند، و گياه و حيواني كه از آن تغذيه ميمي
نمايد امر آمر و حكم قاضي وقتي حق مطلق است كه با مصالح مطلقي كه ماخوذ از سنت جاري در عالم است، حكم مي

ق نسبي و غير مطلق است كه اگر با نظام عام جهاني موافقت ندارد با مصالح نسبي ماخوذ از سنت موافق باشد. و وقتي ح
 جاري، نسبت به بعضي از
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 .بوده باشد اجزاي عالم موافق

كند، اين امر حق خواهد بود، براي اينكه موافق با نظام عام پس اگر آمري ما را به التزام به عدالت و اجتناب از ظلم امر مي
كند بر آدميان واجب كرده است كه به جهاني است، چرا كه نظام عالم هم كه هر چيزي را به سعادت و خير خود هدايت مي

شان با هم متالئم و سازگار بوده باشد و برخي از آن مزاحم برخي ديگر نشوند، و ده و اجزاي جامعهطور اجتماعي زندگي نمو
يك گوشه جامعه گوشه ديگر را فاسد نسازد تا بدين وسيله از سعادت وجود آنچه كه براي جامعه مقدر است به دست آمده و 

وع انساني هم همان سعادت در زندگي او است، و امر همه اجزايش بهره خود را از آن سعادت بگيرند پس مصلحت مطلق ن
به عدالت و نهي از ظلم با اين مصلحت مطلق موافق است، و چون موافق است حق است. بر عكس، چون امر به ظلم و 

 .نهي از عدالت، با اين نظام عام موافقت ندارد باطل است

كند، و شرك باطل است چون سرانجام گي هدايت ميهمچنين توحيد، حق است، چون انسان را به سعادت حقيقي در زند
كشاند. همچنين زماني حكومت بين دو نفر حق است كه با حكم مشروعي آدمي را به شقاوت و هالكت و عذاب دائمي مي



كه در آن مصلحت مطلق انساني و يا مصلحت قوم خاصي و يا امت مخصوصي رعايت شده موافق باشد، مصلحت حقيقي 
 .ه گفته شد، مصلحتي است كه از سنت جاري در مطلق عالم و يا جاري در بعضي از آن، گرفته شده باشدهم همانطوري ك

هر چه باشد، ناگزير الگويي است كه از نظام و سنت جاري در عالم  "حق "شود كهبا اين بيان اين معنا به خوبي روشن مي
با نظامي كه دارد و سنن و نواميسي كه در آن جاري  كون برداشته شده است، و جاي ترديد نيست كه كون و جهان هستي

است، فعل خداي سبحان است، ابتدايش از او و قوامش با او و انتها و بازگشتش هم به سوي او است، پس حق هر چه باشد 
و در ا و مصلحت هر قسم كه فرض شود، تابع فعل او و پيرو اثر او است، و به استناد به وي ثابت و موجود است، نه اينكه

كارهايش تابع حق بوده و پيرو آثار آن باشد، زيرا كه خداي تعالي به ذات خود حق است، و هر چيزي به وسيله او و از پرتو او 
 .حق شده است

خواهيم با افعال اختياري خود نواقص وجوديمان را تتميم و جبران نموده حوائج زندگي خود را تامين ما آدميان هم كه مي
اي ديگر مخالف با آن است، ناچاريم در كارهاي اي از افعال ما با سعادت مطلوبمان وفق داده و پارهنماييم، از آنجايي كه پاره

به مصلحت بودن آن داريم، و راستي صالح حال ما در آن است، و تالش ما را به نتيجه خود جانب مصلحتي را كه ايمان 
 دارد كه نسبت به قوانين جاري رساند، رعايت كنيم: همين احساس ارتكازي، ما را بر آن ميمي
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ه بينيم كالرعايه و واجب االتباع بشماريم. زيرا ميو احكام عام عالم اذعان نموده، شرايع و سنن اجتماعي را معتبر و الزم 
 .رساندرعايت اين احكام و شرايع، آدمي را به مصلحت انسانيت و به سعادت مطلوبش مي

دارد كه اذعان كنيم به اينكه مصالح و مفاسد، جداي از عالم ذهن و خارج، حقيقت و واقعيت اين احساس نيز ما را بر آن مي
گذارند، اگر افعال و احكام ما مطابق با ظرف تحققي دارند، و در عالم خارج، آثار موافق و مخالفي باقي ميداشته و براي خود 

گردد، و اگر با آن مصالح مخالفت داشته و مصالح واقعي باشد، خودش هم داراي مصلحت گشته و منتهي به سعادت ما مي
دهد. اين نحو از ثبوت، ثبوتي است واقعي كه به هيچ ا سوق ميموافق مفاسد واقعي و حقيقي باشد، ما را به ضررها و شره

وجه قابل زوال و تغيير نيست، پس مفاسد و مصالح واقعي و همچنين صفاتي كه با آن دو است و آدمي را به انجام و ترك 
حرمت، همه اينها شود، مانند وجوب و دارد، مانند حسن و قبح و همچنين احكامي كه از آن صفات منبعث ميكارهايي وامي

داراي ثبوت واقعي هستند، و فنا و بطالن در آنها راه نداشته و قابل زوال و تغيير نيستند. آري، عقل آدمي همانطوري كه به 
 .گرددشود، همچنين به اينگونه امور نفس األمري هم نائل ميموجودات خارجي و واقعيت آنها نائل مي

 521ر مساله حسن و قبح و رابطه آن با تشريع[ ..... ص : افراط و تفريط دو گروه از مسلمين د]

از  هاي انساني است،ديدند كه احكام و شرايع الهي به هيچ وجه از احكام و قوانيني كه در جامعهاي از متكلمين چون ميپاره
عال ما نيست، از اين ديدند كه افعال خداي تعالي از جهت معنا مخالف با افجهت معناي حكم جدايي ندارد. و همچنين مي

اي كه ما خاطرنشان ساختيم غفلت ورزيده و حكم كردند به اينكه احكام الهي و افعالي كه منسوب به خداي جهت از نكته
سبحان است، مانند افعال خود ما مطابق با مصالح واقعي و متصف به حسن است، و نيز چنين خيال كردند كه مصالح واقعي 

ثير داشته و بر احكام او مخصوصا از نظر اينكه واقف به حقايق امور و بصير بر مصالح بندگان است، در افعال خداي تعالي تا
 .حكومت دارد

و اين خود از غرور فكري و افراط در رأي آنان بوده، و شما خواننده عزيز از بيانات گذشته ما به خوبي فهميديد كه اينگونه 
اي هنها احكامي اعتباري و غير حقيقي هستند كه حوائج طبيعي و ضرورتاحكام و مقررات، واقعيت خارجي نداشته و ت



زندگي اجتماعي، انسان را مجبور نموده كه آنها را معتبر بشمارد، و گرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس األمر نه از آن 
انسان به وسيله آن، كارهاي نيك احكام اثري هست و نه ارزشي دارد، بلكه اثر و ارزش آن، در همان ظرف اعتبار است كه 

 و بد و مفيد و مضر خود را از هم تشخيص داده، صالح و فساد 
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 .دهدو سعادت و شقاوتش را از هم تميز مي

ف معارتازان ميدان بحث، در اطراف ها كه در صدر اسالم يكهها و جبريآري، اينگونه افراط و تفريطها در عقائد تفويضي
اسالمي بودند، بسيار است، انحراف در مساله مورد بحث هم از اشتباهات همين دو طايفه است، زيرا اين دو طايفه در اثر 

د و اند كه مصالح و مفاساند، مفوضه بر اين عقيدههاي مذهبي به وجه عجيبي در دو طرف افراط و تفريط قرار گرفتهتعصب
اند كه: بلكه حقايقي هستند ازلي و ابدي و تغيير ناپذير، و حتي به اينهم اكتفاء نكرده گفتهحسن و قبح از امور واقعي بوده و 

اين امور بر همه چيز حتي بر خداي سبحان حكومت داشته و ساحت مقدس پروردگار نيز در كارهاي تكويني و تشريعيش 
كند. آري، يزهاي ديگري را بر او حرام ميمحكوم به اين امور است، و اين امور چيزهايي را بر خداي تعالي واجب و چ

اش كنار زده و مالكيت علي االطالقش را ابطال نمودند. در مقابل ها با اين رأي فاسد خود، خداي را از سلطنت مطلقهمعتزلي
 واقعيت اند كه حسن و قبح نه تنهاروي نموده و گفتهها اين سخنان را انكار كرده و از آن طرف زيادهآنان، طائفه جبري

ندارند، بلكه حتي از امور اعتباري هم نيستند. و حسن در هر كاري تنها عبارت است از اينكه مورد امر قرار گيرد، هم چنان 
كه قبح در هر كاري عبارت است از اينكه مورد نهي قرار گرفته باشد، و در عالم چيزي به نام حسن و قبح وجود ندارد، و 

 .لم نيست، نه در آفرينش آن و نه در شرايع و احكام ديني آناصال غايت و غرضي در كار عا

بلكه آنان به اين هم اكتفاء نكرده و گفتند: آدمي هيچ كاري از كارهاي خود را مالك نبوده و در هيچ يك از آنها اختياري از 
به  گفتند:اين طائفه مي خود ندارد، بلكه كارهاي او هم مثل خود او مخلوق خدايند. درست عكس طائفه اولي كه در مقابل

طور كلي كارهاي انسان مخلوق خود او است، و خدا در آن هيچگونه مالكيت و اختياري ندارد، و قدرتش به آن تعلق 
 .گيردنمي

كنيد يكي در طرف افراط و ديگري در طرف تفريط قرار دارند، و حقيقت امر نه به اين دو مذهب به طوري كه مالحظه مي
نه به اين بي نمكي. بلكه حقيقت مطلب اين است كه اين امور هر چند اموري اعتباري هستند و ليكن آن شوري است و 
 .ريشه حقيقي دارند

توضيح اينكه انسان و هر حيواني كه مانند انسان زندگي اجتماعي دارد هر كدام به قدر خود در مسيري كه در زندگي دارند و 
اند، داراي نواقصي هستند كه ناچارند كارهايي را از روي اراده و دت اتخاذ كردهراهي كه براي بقاي حيات و رسيدن به سعا

شعور انجام داده و بدان وسيله نواقص خود را بر طرف سازند و حوائج اجتماعي خويش را برآورده كنند، و ناگزيرند اين كارها 
 نتيجه  شان در راه رسيدن به سعادتكه اگر نباشد، سعي و كوشش -را و هر امري را
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به اوصاف امور خارجي از قبيل حسن، قبح، وجوب، حرمت، ملكيت، حق و باطل و امثال آن وصف نمايند. حتي  -دهدنمي
شان جاري سازند و به دنبال آن قوانين عمومي و قانون علت و معلول را كه مخصوص موجودات خارجي است در كارهاي

ي خود وضع نموده و يك نوع واقعيت و ثبوت كه الگويش از واقعيت موجودات خارجي برداشته شده خصوصي براي كارها
 .براي آن قوانين قائل بشوند، تا بدين وسيله امور زندگي اجتماعيشان بگذرد



 520است[ ..... ص : شرايع و احكام الهي، معلل به جهات حسن و مزاياي مصالح است ولي نه آن چنان كه افعال و احكام بشري چنين ]

شاهد در اين معنا، اين است كه ما خودمان همانطوري كه معتقديم به اينكه گل زيبا است به همان معنا قائليم عدالت نيز 
زيبا است، و هم چنان كه معتقديم مردار زشت است قائليم به اينكه ظلم زشت است. همانطوري كه دست خود را مال خود 

دانيم، همانطوري كه اثر و معلول را براي تاع را هم كه واقعا جزئي از ما نيست، مال خود ميدانيم همچنين فالن ممي
شماريم. و اين معنا اختصاص به انسان دانيم )و واقعا هم واجب است( همچنين فالن عمل را واجب ميعلتش واجب مي

ظر اختالفي كه در مقاصد اجتماعي آنان هست، خاصي ندارد، بلكه در بين همه اقوام و ملل وجود دارد. چيزي كه هست از ن
 .شودمختلف مي

داند، دانند قوم ديگري آن را زشت شمرده و احكامي را كه قومي معتبر ميبينيد چيزهايي را كه اين قوم زيبا ميمثال مي
مارد، شمي داند آن ديگري منكرشقومي ديگر كوچكترين اعتباري برايش قائل نيست، چيزهايي را كه اين معروف مي

آيد، و چه بسا ملتي چند صباحي سنتي را براي خود اتخاذ كرده و در اثر اموري كه خوشايند او است در نظر اين منفور مي
همگامي با گذشت زمان و طي كردن مراحلي از سير اجتماعي و برخورد به احتياجاتي نو ظهور، آن سنت را رها كرده سنت 

 .دكنديگري را براي خود اتخاذ مي

ها كه گفته شد نسبت به مقاصدي است كه هر كدام مخصوص يك جامعه است، و گرنه البته اين اختالفات و تغيير و تبديل
مقاصد عمومي كه حتي دو نفر هم در آن اختالف رأي ندارند، از قبيل اصل لزوم تشكيل جامعه و يا لزوم عدالت و حرمت 

 .اي در اصل آن )نه در جزئيات( اختالف ندارندچ جامعهباشد، و هيظلم و امثال آن، قابل تغيير نمي

آنچه تا كنون گفته شد نسبت به انسان و حيوانات شبيه به انسان بود، و خداوند هم از آنجايي كه دين خود را در قالب سنن 
جتماعي خود عمومي و اجتماعي بشر ريخته است، از اين جهت در معارف حقيقي خود، همان سبكي را كه خود ما در سنن ا

كنيم مراعات كرده است، مثال همانطوري كه ما تفكر در زندگي خود را الزم شمرده و پذيرفتن سنن زندگي را رعايت مي
دانيم، خداي تعالي هم تفكر در معارف دينيش و پذيرفتن آن را بر ما واجب فرموده، و به همين مالحظه خود را الزم مي

 و مربوب خود شمرده است، وپروردگار و معبود، و ما را بنده 
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به ما خاطرنشان ساخته كه براي او ديني است مركب از عقايدي اصولي و قوانيني عملي كه عمل به آنها واجب و موجب 
در هاي ما ثواب و تخلف از آن حرام و مورث عقاب است، و صالح حال ما و سرانجام نيكمان و به نتيجه رسيدن كوشش

 .اين است كه آن عقايد و احكام را مانند آراي اجتماعي خود پيروي نموده و محترم بشماريم

آري، در دين خدا عقايدي است كه بايد بدان معتقد بود، و وظائف عملي و قوانيني در عبادات و معامالت و سياسات وجود 
 .كندود اعتقاد داشته و به آن عمل مياي به قوانين خدارد كه بايد بدان عمل نمود، هم چنان كه هر جامعه

دهد كه معارف ديني همين معنا است كه ما را وادار به بحث در اطراف معارف اعتقادي و عملي دين نموده و به ما اجازه مي
 الهسازيم و آن مسو آراي عقلي و احكام عملي آن را عينا به چيزي مستند كنيم كه معارف اجتماعي خود را بدان مستند مي

 .وجود مصلحت و نبود مفسده است

ر اينكه در آن كند مگكنيم به اينكه خداي سبحان هم براي بندگان خود وظائف و تكاليفي تعيين نمياينجاست كه حكم مي
 .مصلحتي باشد كه دنيا و آخرت آنان را اصالح نمايد

كه قبيح و موجب فساد دنيا و دين بندگان و خالصه، خداي سبحان جز به امر حسن و پسنديده دستور نداده، و جز از امري 



كند، مگر اينكه پسندد، و چيزي را ترك نميدهد مگر اينكه عقل نيز همان را مياست نهي نكرده. و كاري را انجام نمي
 .داندعقل هم ترك آن را سزاوار مي

 :ه دو حقيقت ديگر تذكر داده استكند، و ليكن با اين حال خداي تعالي ما را باين بود آنچه كه عقل ما آن را درك مي

 523عقول بشري از درك تمام حقائق عاجز است[ ..... ص : ]

كند، و گرنه حقيقت امر از اين مقدارها اول اينكه: اين عقل است كه از معارف اعتقادي و عملي دين ما اين مقدار را درك مي
كنيم، حقايقي است كه از مواد آراي اجتماعي معارف دين درك ميباالتر و باز هم باالتر است، براي اينكه آنچه را كه ما از 

گرفته شده و در حقيقت الگويش از آن آراء برداشته شده است، و عقل قاصر است از اينكه پا فراتر گذاشته و قرآني را كه از 
 .آسمان نازل شده و مشتمل بر حقايقي آسماني است، آن طور كه هست درك نمايد

و در مثالهايي  .«1» "إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ "رموده است:و در اين باره ف
 :كه زده است فرموده

__________________________________________________ 

قرار داديم، باشد كه شما تعقل كنيد، همين قرآن در لوح محفوظ نزد ما بلند مرتبه و به درستي كه، آن را قرآني عربي  (1)
 2كند(. سوره زخرف آيه متقن و محكم است )فهم شما به آن دسترسي نداشته و در آن نفوذ نمي
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تَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْ "
رسول خدا نيز فرموده است: ما گروه پيغمبران ماموريم كه با مردم به قدر عقلشان « 1» "كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ

 .نيم. و امثال اين آيات و روايات بسيار استتكلم ك

و شايد همين عبارات، جبري مذهبان را به انكار حسن و مصلحت وادار ساخته است، غافل از اينكه معناي اينگونه عبارات، 
اليي و ر عقساقط كردن افعال خدا را از اعتبا -العياذ باللَّه -نفي حسن و مصلحت از افعال خدا و اثبات قبح و مفسده آن و يا

آن را به منزله افعال كودكان قرار دادن نيست. هم چنان كه اگر كسي بگويد: عقل چشم ندارد، معنايش اثبات كوري براي 
 .عقل يا آن را به كلي از ادراك ساقط ساختن نيست، بلكه معنايش منزه دانستن آن است از نقص و احتياج به داشتن عضو

 524م و افعال ما حاكميت دارند ولي خداوند محكوم به اين جهات نيست[ ..... ص : جهات حسن و مصلحت نسبت به احكا]

دوم اينكه: گر چه افعال خداي تعالي و شرايع و احكامش معلل به جهات حسن و مزاياي مصالح است، و وظائف عبوديت را 
ت، و ليكن بين شرايع و احكام او و كند، همانطوري كه احكام و اعمال عقاليي همين طور اسبه داشتن آن جهات تعليل مي

احكام عقاليي ما اين فرق هست كه جهات مزبور نسبت به ما حاكميت داشته و در اراده و اختيار ما مؤثر است و ما از جهت 
يابيم وادار به انجام آن شده و وقتي حكمي را اينكه عقال هستيم وقتي فعلي را داراي حسن و مصلحت بدون مزاحم مي

 .كنيميابيم بدون ترديد قانونيت آن را امضا نموده و آن را در جامعه خود اجرا مياوصاف مي واجد اين

ايم چيز و اين جهات غير از معانيي كه ما آن را از سنت تكوين و وجود خارجي مستقل از ما و از ذهنمان اقتباس كرده
در مسير خود دچار گمراهي و بي هدفي نشده و  كنيم براي اين است كهديگري نيست، و اگر اعمال حسنه را اختيار مي

 اعمالمان منطبق با سنت تكوين بوده

__________________________________________________ 



كند، پس هر آبگيري )هر قلبي( به قدر ظرفيت خود آب گرفته و سرازير خداوند آب )قرآن و دين( را از آسمان نازل مي(1)
كشد )ليكن آن كف )باطل( كه روي آب نافع )قرآن( را پوشانيده به طل( پر طمطراق به دوش ميشود، و سيل كفي )بامي

ماند( و )همچنين( بر روي طال و نقره و هر فلز ديگري كه به رود، و آب باقي ميتابشي از خورشيد خشك شده و از بين مي
گيرد )كه باز آن كف از ميان رفته و آنچه براي مي كنيد كفي قرارمنظور ساختن زيور و ساير حوائج زندگي در آتش آب مي

 13آميزد. سوره رعد آيه زند و به هم ميماند( اينچنين خداوند حق و باطل را به هم ميمردم نافع است باقي مي
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 مصالح معانيي هستند كه از اعيان باشد و مانند موجودات خارجي در مسير حقيقت قرار بگيرد. به عبارت ديگر، اين جهات و
خارجي انتزاع شده و متفرع بر آنها هستند، و اعمال و احكام مجعوله ما متفرع بر اين جهات و محكوم آن و متاثر از آنند. به 

خالف افعال و احكام خداي تعالي كه خودش وجود خارجي است، همان وجودي است كه ما از آن حسن و مصلحت را انتزاع 
نمائيم، با اين حال چگونه ممكن است كه افعال و احكام او متفرع بر جهات مزبور و افعال خود را متفرع بر آن مي كرده و

 .-دقت بفرمائيد -محكوم آن و متاثر از آن باشد

ل ابا اين بيان اين معنا روشن شد كه جهات حسن و مصلحت و امثال آن، با اينكه در افعال خداي تعالي و احكامش و در افع
ما و احكام عقالئيمان موجود است در عين حال نسبت به افعال و احكام ما مؤثر و حاكم و به عبارت ديگر داعي و علت 

غايي است، و نسبت به افعال و احكام خداي تعالي حكومت و تاثير نداشته بلكه الزم ال ينفك آن و يا به عبارت ديگر 
اي كنيم برري ما از جهت اينكه از عقال هستيم هر كار و هر حكمي كه ميشود. آفوائدي عمومي است كه مترتب بر آن مي

 نمائيم، و اما خداي تعالي هر كاري و هركنيم كه ناقصيم، و بدان وسيله خير و سعادتي را كه فاقديم، تحصيل مياين مي
ت، و اگر ين است كه او خدا اسكند براي اين نيست كه چيزي را كه تا كنون نداشته كسب نمايد، بلكه براي احكمي كه مي

گوئيم كارهاي خداي تعالي هم مانند كارهاي ما داراي جهات حسن و مصلحت است، اين فرق هم هست كه افعال ما مي
مورد بازخواست خداي تعالي و معلل به نتايج و مصالح است ولي افعال او مورد بازخواست كسي واقع نشده و معلل به غايت 

كند، خود آن كار و آثار و لوازمش همه براي بعد از نداشتن داراي آن شود، نيست، بلكه هر كاري كه مياي كه خدا و نتيجه
 .-در اين نكته دقت بيشتري كنيد -او مكشوف است

مَّا ال يُسْئَلُ عَ "فرمايد:آيات كريمه قرآن هم اين فرق را تاييد نموده و در باره اينكه خداوند محكوم اين جهات نيست، مي
وَ يَفْعَلُ اللَّهُ  "فرمايد:و نيز مي« 3» "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ "فرمايد:و نيز مي «1» "فْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَيَ

الي هم مانند كارهاي عقاليي و اگر كارهاي خداي تع« 2» "وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ "فرمايد:و نيز مي« 2» "ما يَشاءُ
 ما

__________________________________________________ 

 32شود، بلكه آنان مورد سؤال و بازخواست قرار خواهند گرفت. سوره انبياء آيه كند بازخواست نميخداوند در آنچه مي(1)

 33آيه  ستايش در دنيا و آخرت و حكومت بر هر چيز مخصوص او است. سوره قصص(2)

 33كند. سوره ابراهيم آيه و خدا هر چه بخواهد مي(3)

 21كند و كسي نيست كه دنبال كننده حكم او باشد. سوره رعد آيه خدا حكم مي(4)
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كسي  بود، واي ميبراي اينكه در اين صورت براي حكمش دنبال كننده "ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ "بود، صحيح نبود كه بفرمايد:
اين  زيرا كه در "يفعل ما يشاء "بود كه رعايت مصلحت را در كارها و در حكم، بر او واجب كند. و نيز صحيح نبود بفرمايد:



 .توانست انجام دهد كه داراي مصلحت باشدخواهد بكند، بلكه تنها كاري را ميتوانست هر چه ميصورت ديگر نمي

و نيز « 1» "قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ "فرمايد:كامش همه بر طبق مصلحت است ميو در باره اينكه كارها و اح
و همچنين آيات ديگري كه احكام « 3» "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ "فرمايد:مي

 .كندحسن و مصلحت تعليل مي خداي را به وجوهي از
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 اشاره

 "قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ

 هاي بيجاي شما را عملي سازم و معجزه پيشنهادي شما را كه اگر به هر پيغمبري نازل شودتوانستم خواستهيعني اگر مي
كند، جامه عمل بپوشانم، ناچار كار من و شما نيز يكسره گشته و يكي از ما دو طرف قطعا كار او و قومش را يكسره مي

شد، و معلوم است كه در اين ميان، تنها شما معذب و هالك دعوا، نجات يافته و طرف ديگر هالك و دچار عذاب مي
تر از آن است كه حال ستمكاران است. زيرا خداي سبحان منزهشديد، چون ستمكار شمائيد و عذاب الهي هم شامل مي

 .ستمكار را از غير ستمكار نشناخته و مرا به جاي شما عذاب كند

يك نوع كنايه و تعليلي به كار رفته و معنايش اين است كه شما معذب  "وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ":پس در اينكه فرمود
قُلْ  "ه ظالميد، و عذاب الهي جز به ظالمين كاري ندارد. و اين جمله اشاره است به مطلبي كه در آيهخواهيد بود، براي اين ك

 .گذشت« 2» "أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ

 "... لَمُها إِلَّا هُوَوَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ال يَعْ "

، از "مِينَوَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِ "اند: از آنجايي كه در آخر آيه قبلي داشت:مفسرين در باره وجه اتصال اين آيه به ما قبل آن گفته
ن آگهي و هاي غيب يا كليدهاي آن، نزد خداي سبحان است، و كسي را جز او از آاين جهت براي مزيد بيان فرمود: خزينه

 علم نيست، و او است
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 .داندكه هر كوچك و بزرگي را مي

 .كند، روشن سازدآن را افاده مي "ال يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ "ليكن اين وجه، وجهي نيست كه معناي حصري را كه جمله

با جمله آخر آيه قبليش نيست، بلكه با مفاد مجموع دو  بهتر اين است كه در اين باره گفته شود: ارتباط آيه مورد بحث تنها
اي كه كفار آن را پيشنهاد كرده بودند و كند بر اينكه: معجزهآيه قبل خود مرتبط است، زيرا مجموع آن دو آيه داللت مي

ر آن و حاكم ب همچنين نتيجه آن كه مساله يكسره شدن كار آنان با رسول خدا است، امري است كه تنها خداي تعالي، عالم
شود، براي اينكه داناتر از هر كس به باشد و او است كه در حكمش و در عذاب كردن ستمكاران، دچار غلط و اشتباه نميمي

شود و نه چيزي را ستمكاران و عالم به غيب و نهان و داناي به هر خرد و كالن خود او است كه نه در حكمش گمراه مي



 .ات كسي با وي شركت نداشته و همپايه او نيستكند، و در اين جهفراموش مي

 :كند كهاين معنا را دو آيه قبل افاده كرده و اينك آيه مورد بحث اين معنا را اضافه مي

كند، تنها خداي سبحان است كه عالم به غيب و عملش شامل هر چيز است، سپس در سه آيه بعد، همين معنا را تكميل مي
ي قوم خود اي كه گفتگوشود كه در نظائر اين بحث وارد شده است، مانند آيهآيه سياق آياتي ميبه اين بيان سياق اين چند 

عِلْمُ لْفرمايد: قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قالَ إِنَّمَا ارا با آن جناب حكايت نموده و مي
 .«1» "دَ اللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِعِنْ

 -و به معناي خزينه است، احتمال هم دارد كه جمع مفتح -بفتح ميم -"مفتح "جمع "مفاتح "-"وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ "
ه شده است، خواند "اتيحمف "و به معناي كليد باشد، مؤيد اين احتمال اين است كه به قرائت شاذي كلمه مزبور، -بكسر ميم

هاي غيب را در دست دارد، قهرا به آنچه كه در آن البته ماال هر دو معنا يكي است، براي اينكه كسي كه كليدهاي خزينه
 .ها نزد او است به دلخواه خود، در آن تصرف نمايدتواند مانند كسي كه خود آن خزينهخزائن است، عالم هم هست و مي

 برده نشده، بعيد "مفاتيح "ر آيات مربوط به اين مقام، اسمي ازو اما اينكه در ساي
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گويي بياور آن عذابي را كه ما را از آن اي كه ما را از خدايانمان منصرف سازي؟ اگر راست ميگفتند آيا تو آمده(1)
ن فقط مامورم آنچه را كه به من ارسال شده است به شما ابالغ كنم. سوره ترساني هود گفت علم نزد خدا است، و ممي

 23احقاف آيه 
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 "،«1» "أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ "هاي غيب باشد، از آن جمله آيات زير است:همان خزينه "مفاتح غيب "نيست كه مراد از
أَمْ  "،«2» "وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "،«2» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ "،«3» "خَزائِنُ اللَّهِال أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي 

 .«2» "عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ

 528[ ..... ص : "مَفاتِحُ الْغَيْبِ "معناي خزائن غيب و مراد از]

كند، از اين جهت كه كسي علم غيب را منحصر در خداي تعالي مي "وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ال يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ "به هر حال جمله
هاي غيب آگاهي نيست، يا براي اينكه جز او كسي آگاهي به كليدهاي غيب ندارد، پس آيه به هر معنا را جز خدا به خزينه

 .ها و يا به گشودن درهاي آن و تصرف در آن دسترسي نداردكه: كسي جز خدا به آن خزينهكند باشد، اين جهت را افاده مي

دهد و ليكن ذيل آن منحصر در بيان علم غيب نيست، بلكه از صدر آيه گر چه از انحصار علم غيب به خداي تعالي خبر مي
مايد: خداوند به هر تر و خشكي آگاهي دارد. فردهد، براي اينكه ميشمول علم او به هر چيز، چه غيب و چه شهود، خبر مي

هاي در هايي است كه در خزينهها را هم متعرض نشده است، بلكه تنها متعرض غيبعالوه بر اين، صدر آيه، همه غيب
هم  "نَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُوَ إِنْ مِنْ شَيْ "هاي ابهام قرار دارد، هم چنان كه آيهبسته و در پس پرده

هاي محسوسي كه هر هاي غيب را عبارت دانسته از اموري كه مقياسبراي اينكه خزينه .ها استمتعرض اين چنين غيب
ن ها از ايتواند آن را تحديد كند، و بدون شك اين چنين غيبهاي معهود نميسنجد، احاطه به آن نداشته اندازهچيزي را مي

جهت مكتوم هستند كه بي پايان و از اندازه و حد بيرونند و مادامي كه از آن عالم به عالم شهود و منزلي كه در آن، هر 
اند و خالصه مادامي كه به وجود مقدر و محدودش، موجود نگشته به شهادت اين آيه چيزي محدود و مقدر است، نازل نشده

 .كند، از درك آنها عاجز استل علم ما كه تنها امور محدود و مقدر را درك ميدر نزد خدا داراي نوعي ثبوتند، در عين حا



 هايپس اموري كه در اين عالم و در چهار ديواري زمان قرار دارند، قبل از اينكه موجود شوند نزد خدا ثابت بوده و در خزينه
 اند، اگر چهغيب او، داراي نوعي ثبوت مبهم و غير مقدر بوده
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 .ما نتوانيم به كيفيت ثبوت آنها احاطه پيدا كنيم

ي نباشند، بنا بر اين، بايد گفت ممكن است چيزهاي ديگر نيز در آن عالم ذخيره و نهفته باشد كه از جنس موجودات زمان
اند، و ديگري هايي كه پا به عرصه شهود هم گذاشتههاي غيب خدا مشتمل بر دو نوع از غيب است: يكي غيبخزينه
ناميم، البته آن غيبهايي هم كه پا به عرصه وجود و شهود هايي كه از مرحله شهادت خارجند و ما آنها را غيب مطلق ميغيب

از گردند، و باند، باز به غيب مطلق برمياي كه به خود گرفتهاند، در حقيقت و صرفنظر از حد و اندازهقدر نهادهو عالم حد و 
توانند متعلق علم ما قرار گوييم با حفظ حد و قدري است كه دارند، و ميهمان غيب مطلق هستند، و اگر به آنها شهود مي
 .متعلق علم ما قرار گيرند، و گر نه غيب خواهند بودگيرند، پس اين موجودات هم وقتي شهودند كه 

يبي، بناميم، براي اينكه چنين غ "غيب نسبي "اندالبته جا دارد كه موجودات عالم را در موقعي كه متعلق علم ما قرار نگرفته
ت، ا اسشود، مثال موجودي كه در خانه و محسوس براي مها، مختلف ميوصفي است نسبي، كه بر حسب اختالف نسبت

ينايي ها براي حس بنسبت به كسي كه بيرون خانه است، غيب است، و ليكن براي ما غيب نيست، و همچنين نور و رنگ
ها براي حس شنوايي شهود و براي حس بينايي غيب است و محسوسات شهود، و براي حس شنوايي غيب است، و شنيدني

و نسبت به انسان كر و كور غيب است. روي اين حساب  اين دو حس نسبت به انساني كه داراي آن حس است شهود
وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها  "هايي را كه خداي تعالي در آيه مورد بحث، ذكر كرده، فرمود:غيب

هاي نسبي است، براي اينكه همه آنچه كه در آيه ذكر از نوع همين غيب "سٍوَ ال حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ ال رَطْبٍ وَ ال يابِ
 .شده، امور محدود و مقدري است كه تعلق علم به آن محال نيست

 521[ ..... ص : "كِتابٍ مُبِينٍ "مراد از]

 كه آيا اين امور هم از جهت اين آيه داللت دارد بر اينكه اين امور در كتاب مبين قرار دارند، بنا بر اين جاي اين سؤال هست
باشد و يا آنكه تنها از جهت غيب بودن؟ و به عبارت ديگر آيا كتاب مبين عبارت غيب و هم از جهت شهودش در كتاب مي

است از همين عالم كون كه اجرام امور مذكور را در خود جاي داده، يا آنكه كتاب مبين چيز ديگري است كه تمامي 
در آن نوشته شده و به قسم خاصي در آن گنجانده شده است؟ به طوري كه از درك درك  موجودات به نحو مخصوصي

كنندگان اين عالم غايب و از حيطه علم هر صاحب علمي بيرون است؟ و معلوم است كه اگر معناي كتاب مبين اين باشد، 
 .خواهد بود "غيب مطلق "محتويات آن همان
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رتي ديگر: آيا موجوداتي كه در ظرف اين عالم قرار دارند و آيه مورد بحث به طور عموم از آنها اسم برده مانند باز به عبا
ي نگار معناي آن را در قالب الفاظگيرد؟ يا آنكه مانند مطالب خارجي است كه يك واقعهخطوطي هستند كه در كتاب قرار مي

گردد؟ آيا وقوع اشياء در كتاب مبين به اين معنا الفاظ با خارج منطبق مي در كتاب خود درج نموده و آن معاني به تبع آن
« 1» "ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها "است و يا به آن معنا؟ از آيه شريفه

بُ عَنْ وَ ما يَعْزُ "دث خارجي نسبت خطوط برنامه عمل است به خود عمل. از آيهآيد كه نسبت كتاب مبين به حواچنين برمي
ال يَعْزُبُ عَنْهُ  "و آيه« 3» "بِينٍرَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ وَ ال أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ ال أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُ

قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ  "و آيه« 2» "السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ وَ ال أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ ال أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي
شود، پس اده ميو از آيات ديگري نيز اين معنا استف« 2» "الْأُولي، قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ ال يَضِلُّ رَبِّي وَ ال يَنْسي

كتابي است كه نسبت به موجودات خارجي تقدم  -هر چه باشد يك نحوه مغايرتي با اين موجودات خارجي دارد -كتاب مبين
ماند، عينا مانند خطوط برنامه كه مشتمل بر مشخصات عمل بوده، قبل از عمل وجود داشته و بعد از فناي آنها هم باقي مي

 .ماندميداشته و بعد از آن هم باقي 

بينيم كه موجودات و حوادث شاهد ديگر بر اينكه مراد از كتاب مبين معناي اول است اين است كه ما به چشم خود مي
جهان تحت قوانين عمومي حركت در حال تغيير و دگرگوني هستند، و حال آنكه آياتي از قرآن داللت دارند بر اينكه آنچه 

 و آيه« 2» "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ "رگوني نيست، مانند آيهكه در كتاب مبين است قابل تغيير و دگ

__________________________________________________ 

 .آيد، مگر اينكه قبل از تحقق دادنش، آن را در كتابي نوشته بوديمهيچ مصيبتي در زمين و در نفوس شما پيش نمي(1)
 33سوره حديد آيه 

اي از پروردگار تو پوشيده نيست، و هيچ موجودي كوچكتر و بزرگتر از آن در زمين و در آسمان چيزي به اندازه ذره(2)
 21نيست، مگر اينكه در كتاب مبين هست. سوره يونس آيه 

ن چكتر از ذره و نه بزرگتر از آچيزي به سنگيني ذره در آسمانها و زمين نيست كه از وي پوشيده باشد، و هيچ چيز كو(3)
 2نيست، مگر اينكه در كتاب مبين نوشته شده است. سوره سبا آيه 

 پرست بودند( چطور شدند؟گفت: مردمان گذشته كه به دين تو ايمان نداشتند )و مانند ما بت(4)

و پروردگار من چيزي راي  موسي گفت: علم اينكه آنان چه كردند و چه جزائي ديدند، در كتابي نزد پروردگار من است،
 23كند. سوره طه آيه اشتباه و فراموش نمي

كند و در نزد او سرچشمه و اصل كتاب است. خداوند آنچه راي كه بخواهد محو نموده و آنچه راي كه بخواهد اثبات مي(5)
 25سوره رعد آيه 
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كنيد داللت دارند بر زيرا اين آيات به طوري كه مالحظه مي« 3» "دَنا كِتابٌ حَفِيظٌوَ عِنْ "و آيه« 1» "فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ "
اينكه اين كتاب در عين اينكه مشتمل است بر جميع مشخصات حوادث و خصوصيات اشخاص و تغييراتي كه دارند در عين 

 .حال خودش تغيير و دگرگوني ندارد

 585..... ص : [ "مفاتح غيب "با "كِتابٍ مُبِينٍ "فرق]



هاي اشيايي كه نزد خدا است تفاوت و و خزينه "مفاتح غيب "از يك جهت با "كِتابٍ مُبِينٍ "شود كه:از اينجا معلوم مي
ها را اينطور وصف فرموده كه داراي اندازه و قابل تحديد نيست، مغايرت دارد، براي اينكه خداي تعالي آن مفاتح و خزينه

ها بيرون شده و به اين عالم كه عالم شهود است نازل شود، و كتاب مبين را اينطور از آن خزينهشود كه وقتي محدود مي
 .ترين حدود موجودات و حوادثوصف فرموده كه مشتمل است بر دقيق

 ههاي غيب فرق دارد. كتاب مبين چيزي است كه خداي تعالي آن را به وجود آورداز اين جهت با خزينه "كِتابٍ مُبِينٍ "پس
تا ساير موجودات را ضبط نموده و آنها را بعد از بيرون شدن از خزائن و قبل از رسيدن به عالم وجود و همچنين بعد از آن و 

بعد از طي شدن دورانشان در اين عالم حفظ نمايد، شاهد اين معنا اين است كه خداي تعالي در قرآن، در مواردي از اين 
طه علمي پروردگار را به اعيان موجودات و حوادث جاري جهان برساند، چه آن كتاب اسم برده، كه خواسته است احا

موجودات و حوادثي كه براي ما مشهود است، و چه آنهايي كه از ما غايب است، و اما غيب مطلق را كه احدي را بدان راهي 
است، و كسي را جز خود او بر آن ها و در مفاتحي قرار دارد كه نزد خدا نيست، اينطور وصف كرده كه اين غيب در خزينه

آگاهي نيست، بلكه بعضي آيات داللت و يا ال اقل اشعار دارد بر اينكه ممكن است ديگران هم بر كتاب نامبرده، اطالع پيدا 
 «3» "رُونَفِي كِتابٍ مَكْنُونٍ، ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّ "مانند آيه .هاي غيب مخصوص خدا استكنند، و ليكن احاطه بر خزينه

پس خزائن غيب و كتاب مبين در اينكه هر دو شامل تمامي موجوداتند تفاوت ندارند، و همانطوري كه هيچ موجودي نيست 
گيرد، همچنين هيچ موجودي نيست مگر اينكه كتاب مبين اي است كه از آنجا مدد ميمگر اينكه براي آن در نزد خدا خزينه

اي غيب هشمارد، جز اينكه كتاب مبين از خزينهيدايش، و بعد از آن، ضبط نموده و برميآن را قبل از هستيش و در هنگام پ
 تر است، اينجا است كه براي هراش نازلدرجه

__________________________________________________ 

 33سوره بروج آيه (1)

 2سوره ق آيه (2)

 [.....] 35دسترسي ندارند. سوره واقعه آيه  در كتابي كه از خلق نهان است و جز پاكان به آن(3)
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شود كه كتاب مبين در عين اينكه صرفا كتابي است و بس، در عين حال از قبيل كاغذ دانشمند متفكري اين معنا روشن مي
د، گنجايش آن را ندارد كه و لوح هم نيست، زيرا كه اوراق مادي، هر قدر هم كه بزرگ باشد و هر طوري هم كه فرض شو

حتي تاريخ ازلي خودش، در آن نوشته شود تا چه رسد به اينكه تاريخ ازلي و ابدي موجودي ديگر در آن درج گردد، و تا چه 
 .رسد به اينكه تاريخ ازلي و ابدي تمامي موجودات در آن ضبط شود

هاي الهي است كه مشتمل است بر غيب ب، همان خزينهمراد از مفاتح غي :از بيانات گذشته، دو نكته روشن شد: اول اينكه
اند. و خالصه، مفاد آيه مورد بحث، همان مفاد اند، و چه آنها كه ننهادهتمامي موجودات، چه آنها كه به اين عرصه پا نهاده

 .باشدمي "مٍءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُووَ إِنْ مِنْ شَيْ "آيه

دوم اينكه: مراد از كتاب مبين امري است كه نسبتش به موجودات، نسبت برنامه عمل است به خود عمل، و هر موجودي در 
اين كتاب يك نوع اندازه و تقدير دارد، اال اينكه خود اين كتاب موجودي است كه قبل از هر موجودي و در حين وجود يافتن 

ته و خواهد داشت، و موجودي است كه مشتمل است بر علم خداي تعالي به اشياء، همان علمي و بعد از فناي آن، وجود داش
 .كه فراموشي و گم كردن حساب، در آن راه ندارد

توان حدس زد كه مراد از كتاب مبين، مرتبه واقعي اشياء و تحقق خارجي آنها باشد كه قابل پذيرفتن از اين جهت مي



وجودات وقتي قابل تغيير نيستند كه در عرصه اين عالم قرار گرفته باشند، و گر نه قبل از وقوع هيچگونه تغيير نيست. آري، م
حالتي  هيچ چيزي از آن -ء ال يتغير عما وقع عليهان الشي "اند:در اين عالم، عروض تغيير بر آنها ممتنع نيست، و لذا گفته

 ."كندكه بر آن حال وقوع يافته تغيير نمي

ه اند، برشمرده، و آنچه را ك، اين كتاب كتابي است كه جميع موجوداتي را كه در عالم صنع و ايجاد واقع شدهو خالصه اينكه
بوده و هست و خواهد بود، احصاء كرده است، بدون اينكه كوچكترين موجودي را از قلم انداخته باشد، البته غير اين كتاب 

يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ  "پذيرد، آيهل بوده و محو و اثبات را ميالواح و كتب ديگري نيز هست كه قابل تغيير و تبدي
كند، براي اينكه محو و اثبات را در مقابل ام الكتاب قرار داده است و اين از وجود چنين كتبي حكايت مي "عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ

گيرد. اينجا است كه وجه اتصال آيه مورد بحث به ابي صورت ميبه خوبي داللت دارد بر اينكه اين محو و اثبات هم در كت
گردد زيرا در آيه قبل چنين داشت كه: آن چيزي كه شما درخواست كرده بوديد و خواستيد تا بين من و ما قبلش روشن مي

 شما كار را يكسره كند، در تحت قدرت من نيست، و همچنين حكم به حق هم نزد پروردگار من و در حيطه 
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دادم، كار من و شما اينطور علم او و در تحت قدرت او است، و به فرضي هم كه از من ساخته بود و من آن را انجام مي
شديد، زيرا خدايي كه علمش آميخته با جهل نيست شد كه شما به عذابي كه مخصوص ستمكاران است، دچار مييكسره مي

 وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ "و جمله "وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ "شما ستمكار كدام است. اين معنا را ما از جمله داند كه بين من ومي
هاي آنان و فيصله دادن اختالف بين كند به اينكه رسول خدا قادر بر انجام خواستهفهميم كه جمله اول اشاره ميمي "الْبَحْرِ

ه دوم داللت دارد بر اينكه خدايي كه به همه موجودات دريا و خشكي عالم، آگاه است هرگز خود و آنان نيست، و جمل
 .كند، زيرا كوچك و بزرگي نيست، مگر اينكه در كتاب مبين او استستمكار را به غير ستمكار اشتباه نمي

 "... ال يعلمها "است، و جمله "غيب مطلق "پس مراد از غيبي كه در آيه ذكر شده،

كند بر اينكه مفاتح غيب، از مقوله علم است، البته نه علم متعارف، زيرا ما از كلمه علم اي است حاليه كه داللت ميجمله
بندد، و مفاتح غيب فهميم كه از هر چيزي پس از وجود و محدوديت گرفته شده و در ذهن ما نقش مياي را ميصور ذهنيه

نطوري كه شرح داده شد علم به موجودات است حتي قبل از موجود شدن اختصاص به بعد از موجود شدن ندارد بلكه هما
 .آنها يعني علمي است غير متناهي و غير منفعل از معلوم

 583عموميت علم خداوند و نامتناهي بودن آن )يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ...([ ..... ص : ]

فهماند آنچه از موجودات كه ممكن است متعلق علم رساند، و ميعموميت علم خدا را مي "وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ "جمله
ديگران قرار گيرد، و اگر هم بعضي علم به آن ندارند، ممكن است براي بعضي ديگر معلوم شود، همه و همه براي خداوند 

 .معلوم است

اين بود كه روي سخنش با مردم بود كه سر و كارشان  ها و آنچه را كه در آنها است جلوتر ذكر كرد، برايو اگر خشكي
 .ها استبيشتر با خشكي

براي اين برگ درختان را بخصوص اسم برد كه داللت كند بر بي پاياني علم  "وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها "و در جمله
و تشخيص هر كدام از ديگري و احاطه به حاالتي خداوند، چون كثرت برگ درختان به حدي است كه انسان از شمردن آن 

 .افتد، عاجز استكه هر كدام دارند و همچنين مراقبت بر اينكه كدام يك از درخت مي

باشند. مي "من ورقة "معطوف بر "وَ ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍ ... "و همچنين جمله "وَ ال حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ "و ظاهرا جمله



، و پوسندظلمات زمين، درون تاريك آن است كه بذر گياهان در آن نشو و نما نموده و بعضي از آنها نيز همانجا مي و مراد از
ريزد مگر اينكه خداوند بدان آگاه اي در درون تاريك زمين نيست و همچنين هيچ برگ تر و خشكي از درخت نميهيچ دانه

  .است
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 رساند، و در حقيقت تقديرو معناي همان را مي "إِلَّا يَعْلَمُها "بدل خواهد بود از جمله "إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ "لفظبنا بر اين 
هيچ تر و خشكي نيست مگر اينكه در  -و ال رطب و ال يابس اال هو واقع و مكتوب في كتاب مبين "كالم چنين است:

اگر به معناي اظهار كننده باشد آن وقت توصيف كتاب به آن، براي اين  "مبين "و كلمه "كتاب مبين نوشته شده است
ند، و كخواهد بود كه قرآن كريم حقيقت هر چيزي را آن طور كه هست، بدون هيچ گونه ابهام و تغيير و تبديلي، اظهار مي

ز اين جهت است كه حقيقت كتاب رساند، و كتاب را به آن توصيف كردن، ااگر هم به معناي ظاهر باشد باز همان معنا را مي
كند، و وقتي در آن معاني ابهام ها هم معانيي است كه الفاظ آنها را حكايت ميهاي آن است و حقيقت آن نوشتههمان نوشته

 .و خفايي نباشد، قهرا الفاظ هم مبين و آشكار و كتاب نيز كتاب مبيني خواهد بود

گرفتن تمامي چيزي را گويند. خداي سبحان در آيات قرآن و  "توفي ""بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِوَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ  "
از آن جمله در يك آيه بعد از آيه مورد بحث، اين كلمه را به معناي گرفتن روح استعمال كرده است، هم چنان كه در آيات 

اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ  "ناميده. و در آيه "توفي "ث، خواب بردن را همديگري كه از آن جمله است آيه مورد بح
كلمه مزبور را هم به آن معنا و هم به اين معنا استعمال كرده است، چون مرگ و خواب، هر « 1» "الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها

دن، به معناي زنده كر "بعث "به معناي بيدار كردن و "بعث "انطوري كهدو در قطع كردن رابطه نفس از بدن مشتركند، هم
شوند كه نفس دو باره آن تصرفاتي را كه در بدن باشند، زيرا هر دو باعث ميهر دو در برقرار ساختن اين رابطه شريك مي

 .داشت، انجام دهد

ان جهت بوده است كه غالبا مردم در شب به خواب را مقيد به روز نموده، بد "بعث "را مقيد به شب و "توفي "و اما اينكه
 .رفته و در روز بيدارند، و گر نه خصوصيتي در خواب شب نيست

 584شود، همان روح انساني است و بس[ ..... ص : تعبير مي "من "حقيقت انسان كه از آن به]

داللت دارد بر اينكه حقيقت  "جان شما را گيردمي -يتوفي روحكم "و نفرمود: "گيرد شما رامي -يتوفيكم "و اينكه فرمود:
نيم كه ككنيم، همان روح انساني است و بس، و چنان نيست كه ما خيال ميتعبير مي "من "انساني كه ما از آن به كلمه

لْنا لَوَ قالُوا أَ إِذا ضَ "شود، و در اين داللت آيهروح جزئي از انسان است و يا صفت و يا هياتي است كه عارض بر انسان مي
 "نَذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُوفِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّ

__________________________________________________ 

گيرد و همچنين آن جاني راي كه نمرده و ليكن به خواب رفته ها راي در وقت مردن ميكه جانخدا آن كسي است (1)
 23است. سوره زمر آيه 
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اند كردهرساند كه انكار و استبعاد كفار از اين رو بوده است كه خيال ميتر است براي اينكه مياز آيه مورد بحث روشن «1»
ز بعد ا "تن خاكي "آمده است كه اينان همان تن خاكي او است و بس، به همين جهت به نظرشان بعيد ميحقيقت انس

متالشي شدن و از دست دادن تركيب مخصوصي كه دارد، دو باره جمع گشته و به صورت نخست برگردد. جوابي هم كه در 



بلكه روح او است، و بنا بر اين با قبض روح كردن آيه مزبور است، مبني بر اين است كه حقيقت آدمي تن خاكي او نيست، 
 .شودملك الموت، چيزي از اين حقيقت گم نمي

داند آنچه را كه در روز به دست به معناي كار كردن با اعضاء )دست( است، و مراد از آن كسب است. يعني خدا مي "جرح "
 بوده باشد، چون در اينصورت "يتوفيكم "ه، حال از فاعلحاليه و جمل "واو "رسد كهتر چنين به نظر ميآوريد، و مناسبمي

متصل شده و هيچ مطلب اجنبي بين آن دو فاصله نشده است، زيرا  "وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ "با جمله "ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ "جمله
ين باشد، و در بيان اپس از مرگش مياين دو آيه، در مقام شرح تدبير خداوند نسبت به انسان در زندگيش و هنگام مرگ و 

است و ساير جمالت تبع آن هستند و روي اين حساب، معناي اين دو  "وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ "جهت اصل و عمده همانا جمله
 :آيه عبارت خواهد بود از اينكه

ب جانتان را گرفته و دوباره در روز بعد، ايد در شخداي تعالي آن كسي است كه با علم به اينكه شما در روز چه كارها كرده
 .كندتان ميمبعوث

 "... ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضي أَجَلٌ مُسَمًّي "

ه قرار ناميد، تا مقابل آن جمل "بعث "ناميده بود، در اين جمله بيدار كردن را "توفي "از آنجايي كه در جمله قبل خوابانيدن را
بعث را، عبارت دانست از وفاي به اجل مذكور، و به كار بردن آن. و آن اجل وقتي است كه در گرفته باشد و غرض از اين 

 "كند، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:نزد خدا معلوم و معين است، و زندگي دنيوي انسان يك لحظه از آن تخطي نمي
 و براي اين به كار بردن اجل« 3» "ونَفَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُ
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 شويم؟گفتند آيا بعد از اينكه تار و پودمان در صفحه زمين متفرق و نابود شد، مجددا زنده مي(1)

ا منكر هستند، به آنان بگو فرشته آري تعجب آنان در اينجا از اين است كه اينان به طور كلي مالقات با پروردگار خود ر
 11شويد. سوره سجده آيه گيرد، پس از آن محشور ميمرگ كه مامور گرفتن جان شما است، جان شما را از بدنهايتان مي

 22توانند آن را حتي براي يك ساعت، پس و پيش كنند. سوره اعراف آيه وقتي اجل آنان فرا رسد، نمي(2)
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ست توانخواست، ميمسمي را نتيجه قرار داد كه چون خداي تعالي به جميع گناهان بندگانش واقف است، از اين رو اگر مي
اين قضا را مقرر نفرموده و اين اجل و مهلت را ندهد و به محض اينكه گناهي از كسي سر ميزد، او را بدون هيچ مهلتي به 

وَ ما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ لَوْ ال  "ري كه خودش فرمود:عذاب دچار نموده و هالكش كند، همانطو
وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ  "و اين قضا همان تعيين مدتي است كه آيه «1» "كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

 .مشتمل بر آن است« 3» "وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ مُسْتَقَرٌّ

داند آنچه را كه در روز عمل كرده و ميراند در حالي كه ميشود كه خداي متعال شما را در شب ميپس معناي آيه چنين مي
به آخر برسد  هاي معين شماشان ادامه يابد بلكه براي اينكه اجلدارد، تا مرگهاي شما را نگه نميانجام داديد، ولي روح
كند و پس از آن به واسطه مرگ و حشر به سوي او خواهيد برگشت و شما را از اعمالتان كه انجام شما را دوباره زنده مي

 .ايد، خبر خواهد دادداده

 .در ذيل آيه هفده از همين سوره مطالبي راجع به تفسير اين جمله گذشت "وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ "

اينكه ارسال حفظه را مطلق ذكر نموده و قيدي نه به ارسال زد و نه به حفظه و آن گاه آن را  "رْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةًوَ يُ "



محدود به فرا رسيدن مرگ نمود، خالي از داللت بر اين معنا نيست كه آن حفظه كارشان حفظ آدمي است از همه بليات و 
 .مصائب، نه تنها بالي مخصوصي

 586براي آدمي تا زمان مرگ[ ..... ص :  "حفظه "ف از گماشتن مالئكهجهت و هد]

و جهت احتياج آدمي به اين حفظه اين است كه نشات دنيوي، نشات اصطكاك و مزاحمت و برخورد است، هيچ موجودي در 
همه در صدد  باشند. آري اجزاي اين عالم همه واين نشات نيست مگر اينكه موجودات ديگري از هر طرف مزاحم آن مي

تكامل هستند، و هر كدام در اين مقامند كه سهم خود را از هستي بيشتر كنند. و پر واضح است كه هيچ كدام سهم بيشتري 
 كاهند، به همين جهت موجوداتكنند مگر اينكه به همان اندازه از سهم ديگران ميكسب نمي
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هاي گذشته اختالف نكردند مگر بعد از اينكه راه را از چاه تشخيص داده بودند، و اگر با اين حال، و اهل اديان و امت(1)
شان بود، و اگر نبود آن قضايي كه در سابق از ناحيه پروردگارت براي مدت معيني حتمي اختالف كردند به خاطر ستمكاري

 12سوره شوري آيه  .(تيصال كافر و نجات مؤمنشد در ميان ايشان )به اسشده بود، حكم مي

 32و براي شما است در زمين قرارگاه و زندگي تا يك زمان معيني. سوره اعراف آيه (2)
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 .جهان همواره در حال تنازع و غلبه بر يكديگرند

ات موجود ترين تركيبترين و دقيقيكي از اين موجودات، انسان است كه تا آنجا كه ما سراغ داريم، تركيب وجوديش از لطيف
ها و دشمنان چنين موجودي از رقباي هر موجود ديگري بيشتر خواهند بود، و در عالم، صورت گرفته، و معلوم است كه رقيب

د خداي تعالي از فرشتگان خود كساني را مامور كرده تا او را از گزند حوادث و دستبرد آيلذا به طوري كه از روايات نيز برمي
اي كه مرگش دارند تا اجلش فرا رسد، در آن لحظهكنند و از هالكت نگهش ميبالها و مصائب حفظ كنند، و حفظ هم مي

 .هالك شودسپارندش تا ها ميرسد دست از او برداشته و به دست بالها و گرفتاريفرا مي

كار حفظه را منحصر در نوشتن نامه اعمال دانسته « 1» "وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ، كِراماً كاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ "و اگر آيه
ين رشود كه در آيه مورد بحث نيز مراد از حفظه همان نويسندگان مذكور باشند، گر چه بعضي از مفساست، دليل بر اين نمي

اند كه با آيات فوق، آيه مورد بحث را تفسير نموده و بگويند: مراد از حفظه در آيه مورد بحث و در آيات مذكور، يكي خواسته
معناي اول را به  "حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ "است، اگر چه اين سخن خيلي هم بعيد نيست، ليكن اينكه در آخر فرمود:

 .كنديد ميبياني كه گذشت تاي

انگاري در به كار بستن امر خدا و مسامحه در قبض ارواح ظاهرا مراد از تفريط سهل -"تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ ال يُفَرِّطُونَ "
ر هر چه را كه مامو -يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ "است، زيرا كه خداي سبحان از طرفي مالئكه خود را چنين توصيف كرده است كه:

شان فرا رسد، حتي براي يك و از طرفي ديگر فرموده: هر امتي گروگان اجل خويش است، وقتي اجل "دهندد انجام ميشون
 شود كه مالئكه مامور قبض ارواح نيز ازتوانند آن را پس و پيش يا زياد و كم كنند. از اين دو بيان استفاده ميساعت نمي

كنند، وقتي بر آنان معلوم شد كه فالن شخص بايستي در فالن آن كوتاهي نميحدود ماموريت خود تجاوز نكرده و در انجام 
دهند، و اين معنايي است كه از آيه استفاده ساعت و در تحت فالن شرايط قبض روح شود، حتي يك لحظه او را مهلت نمي

آيه  وكلين بر قبض ارواحند يا نه؟باشند و آيا حفظه همان مشود. و اما اينكه اين فرستادگان، همان فرستادگان قبلي ميمي
 .شريفه از بيان آن، ساكت است، و در آن بيش از اشعار مختصري بر وحدت مزبور نيست
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ا كه شما انجام ر دانند آنچهبه درستي كه نگهباناني مراقب شما هستند، نگهباناني كه همه، بزرگواران و نويسندگانند مي(1)
 13دهيد. سوره انفطار آيه مي
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لَكُ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَ "به هر حال بايد دانست كه اين رسل همان كاركنان و اعوان ملك الموت هستند، به دليل اينكه در آيه
دهد، و هيچ منافاتي هم ندارد كه يك جا نسبت لك الموت مينسبت قبض ارواح را تنها به م« 1» "الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

 "اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ "آن را به ملك الموت داده و در جاي ديگر يعني آيه مورد بحث به رسل و در مورد ديگر يعني آيه
ينكه هر امري به خداي سبحان به پروردگار داده باشد، زيرا كه اين خود يك نحو تفنن در مراتب نسبت است، از نظر ا «3»

دهد، و از جهت اينكه ملك شود، و او مالك و متصرف علي االطالق است، قبض ارواح را نيز به او نسبت ميمنتهي مي
دهد و در مورد ديگر به جهت اينكه اعوان و ياران او، اسباب كار او هستند به آنان الموت مامور خداوند است به او نسبت مي

دهيم و هم به آن دستي كه قلم را گرفته، و هم به آن كند، همانطور كه ما يك خط را، هم به قلم نسبت ميينيز منتسب م
 .شخصي كه صاحب دست است

اين جمله اشاره است به اينكه پس از مرگ برانگيخته شده و به سوي پروردگارشان بر  "ثُمَّ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَواْلهُمُ الْحَقِّ "
كند به اينكه موالي حق آنان است، براي اين است كه به علت همه تصرفاتي و اگر خداي تعالي را توصيف مي گردند،مي

راي اين كند، بميراند و زنده ميكند و ميخواباند و بيدار ميكه قبال ذكر كرده بود، اشاره نمايد، و بفهماند كه خداوند اگر مي
رساند، و هم حق مولويت را براي لم است، و اين بيان هم معناي مولويت را مياست كه او موالي حقيقي و صاحب اختيار عا

را مالك است، و معلوم است كه چنين كسي حق  "ءعين شي "و "رقبه "كند چون موال آن كسي است كهخداوند اثبات مي
جاد و تدبير و ميراندن و زنده همه گونه تصرفات را دارد، و وقتي ملك حقيقي از آن خداوند باشد و او كسي باشد كه با اي

كند، پس موالي حقيقي نيز او است، زيرا معناي مولويت در حق او طوري ثابت است كه هرگز كردن در بنده خود تصرف مي
 .زوال در آن راه ندارد

يكي از اسماي حسناي خداوند است، دليلش هم روشن است، زيرا خداي تعالي ثبوت ذات و صفاتش طوري است  "حق "و
 .كه هرگز قابل زوال و دگرگوني و انتقال نيست

اشاره به آن دارد،  "حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ "در جمله "گردد كه كلمه: احدكمهست به آحادي برمي "ردوا "و ضميري كه در
 .چون حكم مرگ، جميع واحدها را شامل است
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 .از قبيل التفات از خطاب سابق )احدكم( به غيبت )ردوا( نيست "ثُمَّ رُدُّوا "شود اينكه فرمود:از اينجا معلوم مي

 "... أَال لَهُ الْحُكْمُ "

مبين )كه هر موجودي در آن ثبت است( ذكر پس از آنكه اختصاص خداي تعالي را به مفاتح غيب و علمش را به كتاب 
رمايد: ففرمود، و بعد از آنكه تدبير خدا را در امر مخلوقات از روز پيدايش تا روز بازگشت، بيان نمود، اينك در اين جمله مي

ه ولي در اينجا نيز ب "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "حكم براي او است و بس، و ديگران را حكمي نيست، گر چه قبال هم فرموده بود:



 .عنوان نتيجه، بيانات گذشته را تكرار نمود، تا شايد بدين وسيله كساني را كه از آن غفلت دارند، متنبه سازد

شود كه اين نتيجه ديگري است براي بيان قبلي، براي اينكه با اين جمله، اين معنا روشن مي -"وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ "
 افتد،اندازد، و اگر به ظاهر، حساب و پاداش عملي تاخير ميب عمل مردم را از موقع مناسبش تاخير نميخداي تعالي حسا

 .براي رسيدن موقع مقتضي است

 "... قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ "

ز شدايدي است كه انسان در خالل مسافرتهاي زميني و گويا مراد از نجات دادن از ظلمات دريا و خشكي، نجات دادن ا
فرسا و باران و برف و طوفان و برخورد با راهزنان و شود، از قبيل سرماي شديد و گرماي طاقتدريائيش با آن روبرو مي

 .امثال آن

لمتي تاريكي شب و در ظفرساتر خواهد بود، زيرا در ها اگر در تاريكي شب پيش بيايد، طاقتو معلوم است كه اين گرفتاري
رد، از اي به دست آوتواند راه چارهشود، و كمتر ميكند، اضطراب آدمي و حيرت و بيچارگي او بيشتر ميكه ابر و باد ايجاد مي

 :اين جهت در اين آيه، مساله نجات دادن را مقيد به ظلمات كرده و گر نه اصل معناي آيه، استفهام از اين است كه

كند؟. چيزي كه هست به مالحظه اينكه شدايد را عموميت داده باشد، آن را به گيري ميدر شدايد دستچه كسي شما را 
ريا هاي زمين و دترين شدايد را يادآور شده باشد، آن را به تاريكيدهد، و براي اينكه سختتري و خشكي عالم نسبت مي

در تشديد شدايد دارد، آن گاه براي اختصار خود شدايد را  دهد. زيرا همانطوري كه گفته شد، تاريكي اثر مخصوصينسبت مي
بنا  "يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ "حذف كرده و به ذكر ظلمات اكتفاء نمود و نتيجه را معلق به آن كرده سپس فرموده:

ها خداي تعالي نجات دهنده از جميع گرفتاري بر اين ديگر نبايد پرسيد چرا فقط گرفتاريهاي در ظلمات را اسم برده با اينكه
 است؟ چون همانگونه كه گفتيم،
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ها را يادآور شود، و گرفتاري در مسافرت زميني و دريايي در نظر مردم ترين گرفتاريمنظورش اين بوده است كه سخت
 .ها استترين گرفتاريترين و معروفسخت

به همين « 1»به معناي اظهار ضراعت و درماندگي است  "تضرع "بطوري كه راغب در مفردات گفته -"خُفْيَةًتَضَرُّعاً وَ  "
را به كار برده كه معناي پوشيدگي است. بنا بر اين، تضرع در دعا عبارت است از اظهار و علني  "خفية "جهت در مقابل آن،

 .شتن آنساختن آن، و خفيه در آن عبارت است از اخفا و نهان دا

طلبد، و آن گاه كه دعاي رسد، نخست در خفا و به طور مناجات، نجات خود را از خداوند ميآري وقتي مصيبتي به انسان مي
نهاني اثر نكرد و مصيبت رو به شدت گذاشت و آثار نوميدي و انقطاع از اسباب هم كم كم نمايان شد، آن وقت است كه 

برند، پروا ننموده و علنا گريه و زاري را و از اينكه مردم به ذلت و درماندگيش پي مي ديگر مالحظه اطرافيان خود را نكرده
 .دهدسر مي

دهد و آن همان كوچكي و بزرگي مصيبت است. روي مطلب را از جهتي ديگر نيز تعميم مي "خفيه "و "تضرع "پس كلمه
بت و گرفتاري است، چه زميني و چه دريايي، چه اين حساب معناي آيه اين است كه: خداي تعالي نجات دهنده از هر مصي

 .كوچك و چه بزرگ

اين جمله اشاره است به اينكه انسان در چنين حالتي كه خداي را براي رفع  -"لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ "
او را شكرگزاري نموده، و ديگر پيرامون كفران دهد كه اگر نجاتش داد خواند، اين وعده را هم ميهاي خود، ميگرفتاري

 .نعمتش نگردد



 511هاي شديد[ ..... ص : ريشه فطري توجه انسان به خدا و وعده شكر و طاعت دادن او به هنگام گرفتاري]

و اين وعده يك ريشه اساسي در نهاد آدمي دارد، چون به طور كلي عادت جاري افراد انسان، حتي در بين خودشان هم 
ها و مصائب او را احاطه كرد، و ناماليمات پشت او را خم نمود، يا فقر و فالكت او را به تنگ همين است كه وقتي دربدري

آورد، و يا دشمني از پايش در آورد، و ناچار دست به دامان صاحب قدرتي زد كه ميتواند او را نجات دهد، آن صاحب قدرت را 
تر و حس فتوتش را بيدارتر سازد، و به همين وسيله تصميم او را محكملخوش مياي كه باعث خشنوديش شود، دبه وعده

كند به اينكه مالي در عوض به او بدهد، يا دهد كه از اين به بعد ثناخوانيش كند، يا اميدوارش ميكند، يا وعده ميمي
نهاد آدمي هست، و اين ارتكاز و عادت  اطاعتش را گردن نهد، يا به نحو ديگري وفاداري كند. به هر حال چنين ارتكازي در

 از
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اينجا پيدا شده كه به طور كلي اعمال اجتماعي كه در بين افراد جامعه دائر است همه و همه معامالتي است كه قائم به دو 
ستاند، و اين انحصار و اختصاص به آدميان ندارد، بلكه هر دهد و چيزي مي، آدمي در اين معامالت چيزي ميطرف است

دهد يك موجود ها آن قدر زياد است كه اجازه نميموجودي از موجودات از كثرت حوائج مجبور است چنين باشد، نيازمندي
 .هاي خودش برطرف گرددنيازمندي كاري بكند كه هيچ نفعي از آن عايد ديگران نشود و تنها

بندد، با اينكه ساحت خداي سبحان، منزه از احتياج است، و انسان اين عادت را در مورد توسل به خداي تعالي هم به كار مي
همه كارهايش به منظور نفع رساندن به غير است و اينكه فطرت انسانيت آدمي را واميدارد كه در مواقع درماندگي و 

د هاي توحينداشتن راه خالص، متوسل به خداي تعالي شود و به او وعده شكر و اطاعت دهد، خود يكي از دليل بيچارگي و
اي كه قادر بر رفع و از ميان برداشتن گرفتاري و اندوه انسان است، كند كه تنها وسيلهاست، زيرا به فطرت خود احساس مي

وي را از همان روزي كه به وجود آمده تدبير و اداره كرده، و تدبير هر  باشد، او است كه تمامي امورهمانا خداي سبحان مي
كند كه تا كنون در مقابل چنين پروردگاري كوتاهي نموده، و با سبب و وسيله ديگري هم به دست او است ناچار احساس مي

رد كه خداوند نجاتش دهد، لذا آن همه نافرماني كه كرده و آن گناهاني كه تا كنون مرتكب شده، ديگر استحقاق آن را ندا
 بندد كه از اين به بعد شكرشبراي اينكه استحقاقي به دست آورد و در نتيجه دعايش مستجاب شود، با خداي خود عهد مي

را بجا آورده و در اطاعتش سر فرود آورد، گو اينكه بعد از آنكه نجات يافت، باز هم فطرت خود را فراموش كرده و عهد خود 
 ."ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ "د:شكنرا مي

 به معناي اندوه فراوان و "كرب "گويد:راغب در مفردات خود مي "قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ "
به  "غمة "و "كربة "و "را از آن اندوه بزرگ نجات داديم و ما او و اهل او -وَ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ "شديد است،

گرفته شده كه به معناي زير و رو كردن زمين است، و  -به سكون راء -"كرب األرض "يك معنا است، ريشه اين لغت از
راب الك "ويند:گاند، و در مثل ميكند از اين جهت اندوه را نيز كرب گفتهچون اندوه نيز دل انسان را زير و رو و مشوش مي

عيد هم نيست ب "الكالب علي البقر "گويند:، البته اين مثل غير از آن مثلي است كه مي"شخم به عهده گاو است -علي البقر
اي ظرفي به معن "اناء كربان "گويند:بوده باشد و اينكه مي "آفتاب نزديك غروب شد -كربت الشمس "كه ريشه اين لغت

اف و به فتحه ك -"كرب "به معناي نزديكي است و يا اينكه از "قربان "مانند "كربان "است كه نزديك پر شدن باشد و



  -راء
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يعني گره زدم دلو را و  "اكربت الدلو ":گويندزنند و مياست و به معناي گره ضخيم و محكمي است كه در ريسمان دلو مي
 .«1»خود عقده و گرهي است در قلب گويند كه اندوه را از اين جهت كرب مي

به ظلمات بر و بحر اضافه شده تا شامل همه مردم و همه ناماليمات بشود، چون هيچ  "هر اندوهي -كُلِّ كَرْبٍ "در اين آيه
 .انساني نيست كه در طول زندگيش به اندوهي برخورد نكند

التماس نموده و از خدا رفع گرفتاري خود را بخواهند، چه  پس تمامي افراد بشر روزي را دارند كه در آن روز به در خانه خدا
 .دانندكنند، و چه آنان كه به روي نياورده و به ظاهر خود را بي نياز از خدا ميآنان كه علنا اظهار حاجت مي

ر نين دشويد و همچپس خالصه معناي آيه اين شد كه شما همواره در شدايدي كه در ظلمات دريا و خشكي با آن مواجه مي
بينيد يبريد، به فطرت انسانيتي كه داريد مشود و ديگر راه به جايي نميساير شدايد وقتي دستتان از اسباب ظاهري بريده مي

دا كنيد به اينكه پرستش غير خكه تنها خداي سبحان پروردگار شما است، و پروردگار ديگري جز او نيست، و جزم پيدا مي
دهيد كه اگر نجات يافتيد از آن پس خوانيد، و به او وعده ميينكه شما تنها در شدايد او را ميظلم و گناه است، به شهادت ا

 .ورزيداو را شكرگزاري نموده و ديگر به او كفر نمي

گرديد. اي كه داده بوديد وفا نكرده باز به كفر سابقتان بر ميليكن بعد از نجات يافتن، باز عهد خود را شكسته و به وعده
 .ر اين دو آيه احتجاج شده است بر مشركين، و توبيخ آنان است بر عهدشكنيپس د

 "... قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلي أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ "

در اصل لغت به معناي برانگيختن و چيزي را به طرفي سوق دادن است، مثال  "بعث "گويد: كلمهراغب در مفردات خود مي
ين كلمه بر البته معناي ا "برانگيختم فالن چيز و يا فالن شخص را و او هم برانگيخته شد -بعثته فانبعث "شود:فته ميگ

شود، مثال بعث شتر، او را به پاداشتن و به راه انداختن است، و بعث حسب اختالفي كه در متعلق آن است، مختلف مي
تا آنجا كه  -به معناي از قبر بيرون آوردن و به طرف قيامت سوق دادن است "للَّهُوَ الْمَوْتي يَبْعَثُهُمُ ا "مردگان در آيه

بعث بشري، مانند به پاداشتن شتر و يا وادار كردن و فرستادن  -1دو معنا است:  "بعث "پس در حقيقت براي -گويدمي
هستي بخشيدن به اشياء است پس بعث الهي، كه بعث الهي خود دو جور است: يكي  -2 .انساني به سوي حاجتي از حوائج

 از نيستي، و
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خداوند قدرت بر آن را به كسي نبخشيده است. و يكي هم از قبيل زنده كردن مردگان است كه از بعضي از اولياي خدا مانند 
 .«1»آيد ( و امثال وي نيز برميعيسي )ع

و كوتاه سخن اينكه اين كلمه به هر معنايي هم كه باشد، به معناي به پا داشتن و واداشتن است. و به اين عنايت است كه 
شود، براي اينكه روانه كردن به طرف قومي و فرستادن به طرف حاجتي، غالبا بعد از در توجيه و فرستادن هم استعمال مي

بايستي استفاده كرد كه عذاب مذكور عذابي است كه مي "بعث عذاب "توان از كلمهشود. و بنا بر اين مينجام ميسكون ا
ود، بمتوجه آنان بشود، و اگر تا كنون متوجهشان نشده، مانعي از قبيل ايمان و اطاعت در كار بوده كه اگر آن مانع نمي

 .كردخداوند آن عذاب را به پا داشته و متوجهشان مي



يعني  "لبست عليهم االمر "گويد:مي "يلبسكم "در مجمع البيان در باره كلمه -"أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً "
 "ون لفظبد -"لبس الثوب "يعني آن را براي آنان بيان نكرد و روشن ننمود، و "البسه "فالن امر را بر آنان مشتبه كردم و

را  يعني فالن امر "البست االمر "اشتباه امر و اختالط كالم را گويند، و "لبس "عناي پوشيدن جامه است، وبه م -"علي
اي اي براي خود، شيعه جداگانهگويد: شيع به معناي فرق و طوايف است، و هر فرقهمي "شيع "مشتبه كردم، و در معناي

 .«3»بر وجه تدين و والء است  به معناي پيروي "تشيع "به معناي پيرو و "شيعه "است، و

مشتبه  هاي مختلفي هستند، به يكديگرشود كه آنان را با اينكه فرقهاين مي "أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً "و بنا بر گفته وي، مراد از:
 .سازدمي

 513تهديد امت به نزول عذاب از ناحيه خداي تعالي[ ..... ص : ]

خواهد اين است كه مي "قادِرُ عَلي أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْقُلْ هُوَ الْ "پس ظاهر اينكه فرمود:
اثبات كند كه خداوند سبحان قادر است بر اينكه از باال و پائين عذاب بر آنان بفرستد، و الزمه قدرت داشتن اين نيست كه 

ترساندن مردم است، و همين اثبات قدرت براي ترساندن آنان كافي است. و ليكن از  اين قدرت را به كار هم بزند، غرض
شود كه غرض تنها اثبات قدرت نيست، بلكه عالوه بر اثبات قدرت، براي خداوند، استحقاق عذاب را قرينه مقام استفاده مي

كند بر اينكه م آيه شريفه جدا و صريحا تهديد ميكردي "بعث "اي كه قبال از كلمهرساند. بنا بر اين، و بنا بر استفادههم مي
 اگر امت دست از كفر بر ندارند، و بر ايمان به خدا و آياتش اجتماع نكنند، و بدين وسيله جلوي عذاب را نگيرند، عذاب
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نيز مؤيد اين معنا است، عالوه بر اينكه خداوند در آيات  "لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ "بر آنان فرستاده خواهد شد. آيه
لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ وَ  "مشابه آيه مورد بحث، اين امت را صريحا تهديد به عذاب نموده، از آن جمله فرموده است:

 "وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ... -فرمايدتا اينكه مي -رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
فَأَقِمْ  "و نيز فرموده:« 3» "حِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ...إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وا "و نيز فرموده:« 1»

 .«2» "وَ ال تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً ... -فرمايدتا اينكه مي -وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً

 514در آيه شريفه گفته شده است[ ..... ص :  "عذاب از فوق "وجوهي كه در معناي]

، همانا صيحه و سنگ و باد و طوفان است، نظير عذابي كه به قوم عاد و ثمود و "عذاب از فوق "اند: مراد ازها گفتهبعضي
 .ي كه قارون را هالك كرد، نظير خسف«2»، خسف است "عذاب از پائين "قوم شعيب و لوط رسيد، و مراد از

اي است كه ممكن است از ناحيه ما فوق خود يعني سالطين و اند: عذاب از فوق همان فشار و شكنجهبعضي ديگر گفته
 .هايي است كه ممكن است از ناحيه زير دستان و بردگان خود ببينندگردنكشان ببينند، و عذاب از پائين پايشان، ناراحتي

اند: مراد از فوق و تحت سالحهاي آتشيني است كه اخيرا بشر آن را اختراع كرده است، از قبيل گفته بعضي ديگر از مفسرين
هاي جنگي و ...، چون خداي تعالي است ها و كشتيهاي سنگين و مخرب، ضدهوائيها، زيردرياييافكن، توپهاي بمبجت

شود داناتر هايي كه بعدها و آينده پيدا ميت به عذابدهد، و خداي تعالي نسبكه در كالم خود مردم را از عذاب بيم مي



 .است

س از هايي نيز پباشد، عذابو ليكن حق مطلب اين است كه لفظ آيه، لفظي است كه قابل انطباق بر همه اين معاني مي
 نزول اين آيه بر امت اسالم واقع شده، كه قابل انطباق

__________________________________________________ 

از  -فرمايدتا آنجا كه مي -شودشان آمد ميان آنان به عدالت، قضاوت ميبراي هر امتي رسولي است، همين كه رسول(1)
توانيد خدا را عاجز كنيد. سوره گيرند كه آيا حق است آن؟ بگو آري به پروردگارم قسم آن حق است و شما نميتو سراغ مي
 22 -23يونس آيه 

ين ملت شما است كه ملت و دين واحدي است، و من پروردگار شمايم، پس بپرستيد مرا. و پاره پاره به درستي كه ا(2)
 [.....] 53 -53كردند در ميان خود، امرشان را. سوره انبياء آيه 

و از مشركين مباشيد يعني از كساني نباشيد كه  -تا آنجا كه فرمود -پس راست گردان روي خود را براي دين معتدل(3)
 45 -23ن خود را پاره پاره كرده و گروه گروه شدند. سوره روم آيه دي

 .ناپديد شدن و در زمين فرو رفتن(4)
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ها چيست؟ و اگر به دقت بنگريم خواهيم ديد تنها چيزي كه بر آيه هستند چيزي كه هست بايد ديد جهت اصلي اين عذاب
اي است كه امت آغاز كرد و پاسخ منفي به آن حضرت داد و نا اختالف كلمه و تفرقهامت را مستحق عذاب نموده، هما

 .بود، نپذيرفت "اتفاق كلمه "دعوت وي را كه به سوي

 511هاي بين آنها پس از رسول خدا )ص([ ..... ص : پيشگويي تفرقه امت و درگيري]

 "... عْضٍأَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَ "

هايي را كه بعد از رحلت رسول خدا پيش آمد، پيشگويي نمايد، بنديخواهد دستهآيد كه مياز ظاهر اين جمله چنين برمي
اي در باره مذهب خود اعمال تعصب و هايي كه باعث شد مذاهب گوناگوني در اسالم پديد آيد، و هر فرقهبنديهمان دسته

اي فرقه ديگر را مهدور الدم و از حريم جنگهاي خونين و برادركشي به راه افتد، و هر فرقه حمايت جاهالنه نموده و آن همه
 .دين و مرز اسالم بيرون بداند

هر دو اشاره به يك عذاب خواهند بود، اگر چه  "يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ "و جمله "أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً "و از اين روي، جمله
اي دانست، چون تفرقه بين امت، عالوه بر نظر ديگر، هر كدام از دو جمله مزبور را، اشاره به عذاب جداگانه ممكن است از

جنگ و خونريزي، آثار ديگري از قبيل ضعف در نيروي اجتماعي و متمركز نبودن قوا نيز دارد، ليكن اين معنا با ظاهر آيه 
 "ذكر "عاًأَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَ "بعد از جمله "وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ "لهخيلي سازگار نيست، زيرا بنا بر اين معنا، ذكر جم

خواهد بود، و اين از فصاحت قرآن دور است، چرا كه ذكر مقيد بعد از مطلق  "مطلق "بعد از "مقيد "و "عام "بعد از "خاص
 .رد بحث چنين عنايتي در بين نيستتنها در جايي جايز است كه عنايت ديگري در كار باشد، و در آيه مو

 .عالوه بر اينكه عطف به واو جمع شاهد و مؤيد ديگري براي گفتار ما است

شود: اي محمد! مردم را از عاقبت وخيم استنكاف از اتحاد و اجتماع در زير لواي توحيد و بنا بر گفته ما، معناي آيه چنين مي
اند تا چه اندازه وخيم اي كه پيش گرفتهن بگو كه عاقبت حركت و رويهو اعراض از شنيدن دعوت حق، بترسان و به آنا

تواند شما را به عاقبت بد دچار نموده و عذابي بر شما نازل كند كه از آن راه فراري نداشته باشيد، است، زيرا خداي تعالي مي



و يا اين است كه شما را به جان هم  و پناهگاهي كه به آن پناهنده شويد، نيابيد، و آن عذاب يا آسماني است يا زميني
تميم بيان مزبور را ت "انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ "انداخته و به دست خودتان نابودتان كند. آن گاه با خطاب

 .كندمي

ود از اقوام رسول خدا )ص( قريش يا قبيله مضر و يا عموم مقص "وَ كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ "
 امت عرب 
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باشند، ها ميشود كه مقصود از قوم رسول خدا )ص( عرباست. و از فحواي بعضي از آيات قرآن در موارد ديگر استفاده مي
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلي بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ  "مانند آيه

بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا "و نيز مانند آيه« 1» "حَتَّي يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ
و خبري كه  "نبا "تمهيد و مقدمه است براي تحقق "وَ كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ "به هر حال اينكه فرمود:« 3» "لَهُمْ

 .اين انذار مشتمل بر آن است

مه حق اتفاق كنيد، و گر نه هيچ تاميني گويد: اي امت اسالم! در زير لواي توحيد گرد آمده و در پيروي از كلگويا كسي مي
كشد، از عذابي كه از باال يا از پائين يا از ناحيه اختالف كلمه بر شما مسلط شود، و بين شما كار را به شمشير و تازيانه مي

 .نخواهيد داشت

تكذيب نمودند. و  گويد: اين قوم خود تو است كه دين تو راآن گاه همان شخص رسول خدا )ص( را مخاطب قرار داده مي
 .هم آنان بايد خود را براي چشيدن عذاب دردناكي آماده سازند

 "گردد، هم چنان كهاست به عذاب برمي "كذب به "اول اينكه: ضميري كه در :شوداز اين بيان چند نكته استفاده مي

 .هم همين مطلب را به بيشتر مفسرين نسبت داده است "آلوسي

د، و ليكن خيلي گردو يا به قرآن برمي "تصريف اآليات "اند ضمير مزبور بهمخالفيني هم هستند كه گفتهالبته در اين مطلب 
 .بعيد است. احتمال هم دارد كه به خبري برگردد كه آيه قبلي متضمن آن بود

 516براي سايرين باز كردند[ ..... ص : مراد از قوم رسول خدا كه براي نخستين بار نفاق ورزيده، مخالفت و اعتراض كردند و راه مخالفت را ]

به منزله خبري است كه زمينه را براي  "وَ كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ "شود، جملهدوم اينكه: به طوري كه از قرينه مقام استفاده مي
نموده  جتماعگويد بر امت تو الزم است كه بر ايمان به خدا و آياتش اسازد، گويا كسي ميبيان يك وعده خطرناك، آماده مي

 رخنه كند و اختالف كلمه پديد آيد، بر حذر باشند كه "كفر به خدا و آيات وي "و از اينكه در بين آنان مرض واگيردار

__________________________________________________ 

آوردند، رب( به آن ايمان نميخواند آن را برايشان )عو اگر نازل كرده بوديم آن را بر بعضي از ملل غير عرب، و او مي(1)
هاي تبهكاران كه به آن ايمان نياورند تا آنكه عذاب دردناك را ببينند، و به طور ايم آن را در دلآري اين چنين به راه انداخته

 331ناگهاني و از جايي كه خودشان ندانند به ايشان برسد. سوره شعراء آيه 

 2مش، تا بتواند دين خدا را برايشان بيان كند. سوره ابراهيم آيه هيچ رسولي را نفرستاديم مگر بزبان مرد(2)
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گويد: بدبختانه در بين همه شايد از عذاب خداوندي ايمن گردند. آن گاه همين شخص، خطاب به رسول خدا )ص( نموده مي
مان قوم خودت بودند كه با مخالفت و اعتراض خود، راه مردم جهان و آيندگان، اولين قومي كه اين امر الزم را نقض كرد، ه



 .را براي مخالفت سايرين هموار كردند، و به زودي خواهند فهميد كه چه كردند

ب گوييم: از آنجا كه مساله تكذيخوانندگان محترم خواهند پرسيد كه اين معنا را از كجاي آيه استفاده كرديد؟ در پاسخ مي
ها و ساير امم چه در حيات آن جناب و چه بعد از آن، مخالفت و تكذيب نداشت، بلكه يهودياختصاص به قوم رسول خدا 

وم بينيم تنها از قنمودند و البته مخالفتهاي همه در نزول عذابي كه از آن تحذير شده بودند، اثر هم داشت، با اين حال مي
فرمايد مخالفت قوم تو است كه راه را براي مخالفت خواهد بفهماند كه ميبرد و اين خود به خوبي ميآن جناب اسم مي

 .كندسايرين باز مي

سان به كند، و اناي كه گفته شد، دقت و بحث در باره اوضاع جامعه اسالمي نيز اين معنا را تاييد ميعالوه بر قرينه مقاميه
ضعفي كه در قوا و پراكندگي كه در برد كه آنچه بر سر امت اسالم آمد و آن انحطاطي كه در حيثيت و اين حقيقت پي مي

آراء و عقايد اين امت پديد آمد، تنها و تنها بخاطر مشاجرات و كشمكشهايي بود كه در همان صدر اول و بعد از رحلت رسول 
خدا )ص( در گرفت، و اگر ريشه آن مشاجرات را هم سراغ بگيريم خواهيم ديد كه زائيده حوادث اول هجرت و حوادث اول 

ها كه بر سر امت اسالم آمد، همان زائيده حوادث قبل از هجرت بود. و خالصه ريشه همه اين بدبختيهجرت هم 
 .سرپيچيهايي است كه رسول خدا از قوم خود ديد

و اين نافرمانان هر چند پيرامون لواي دعوت اسالمي انجمن شده و پس از ظهور و غلبه كلمه حق در سايه آن آرميدند ولي 
 .ادت بيشتر آيات قرآن، جامعه پاك ديني حتي يك روز هم خود را از لوث منافقين پاك و مبرا نديدافسوس كه به شه

اي شان هم نسبت به جامعه آن روز عده قابل مالحظهتوان اين مطلب را ناديده گرفت، و وجود منافقيني را كه عدهمگر مي
از آثار شوم چنين منافقيني سالم مانده و از شر آن جان به  ايبوده است، بي اثر دانست؟ و مگر ممكن است بنيه چنين جامعه

سالمت ببرد؟ هرگز! رسول خدا )ص( با آن عظمتي كه داشت نتوانست آنان را اصالح كند و جامعه آن روز هم نتوانست آن 
و معلوم است كه عده را در خود هضم نموده به اجزاي صالحي تبديلشان نمايد تا چه رسد به جامعه بعد از رحلت آن جناب، 

با رحلت آن جناب اين آتش كه تا آن روز زير خاكستر نهفته بود بدون اينكه ديگر كسي از اشتعالش جلوگير باشد هر دم 
 گسترش شعله و 
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 .«1» "كل الصيد في جوف الفرا "شود، همانطوري كه شد، آري:اش بيشتر ميزبانه

و خواهد بفرمايد: از چنين قومي اعراض كن و بگسياق كنايه است، و مي "قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ "سوم اينكه: سياق جمله
تان منع كنم، تنها چيزي كه از من ساخته است و اختيار شما به من واگذار نشده تا بتوانم از در خيرخواهي، شما را از تكذيب

شود ذاب شديدي كه در كمين شما است هشدارتان دهم. از اينجا معلوم ميمقام من اقتضاي آن را دارد اين است كه از ع
 "حكايت قول رسول خدا و تتمه كالم آن جناب است، خطابي هم كه در جمله "لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ "كه جمله

را  (ينكه آيه شريفه گويا قوم رسول اللَّه )صهست شاهد ديگري است بر اين مطلب و قرينه است بر ا "سَوْفَ تَعْلَمُونَ
 .كند، و اين كالم، كالم او است نه كالم خداي تعاليمخاطب آن جناب قرار داده و گفتار آن حضرت را حكايت مي

هديد ه چطور در تتهديد صريحي است از وقوع عذابي حتمي. و اما اينك "لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ "و اينكه فرمود:
مسلمين و خبر دادن از وقوع عذاب و تفرقه كلمه آنان خطاب را متوجه مشركين كرده؟ وجهش را قبال ذكر كرده و گفتيم: 

باعث همه بدبختيهاي مسلمين همين مشركين بودند، آري در اينگونه آثار مردم امت واحده و عينا مانند يك تن واحدي 
سازد، در خود قرآن كريم آيات بسياري اين معنا را تاييد اير اعضا را هم مبتال ميهستند كه انحراف يك عضو آن، س

نَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ يَغْشَي النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ رَبَّ "نمايد. از آن جمله آيهمي



 جْنُونٌ إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِبَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّي لَهُمُ الذِّكْري وَ قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَاكْشِفْ عَنَّا الْعَذا
 و آيه "سوره انبياء 53 -53 "و آيه "سوره يونس 22 -23 "و آيه« 3» "قَلِيلًا إِنَّكُمْ عائِدُونَ

__________________________________________________ 

گورخر است. و اصل مثل اين است كه سه نفر به شكار رفتند، يكي از ايشان خرگوشي و ديگري آهويي و سومي  :فري(1)
ر اگورخري شكار كردند. دو نفر اول هر يك شكار خود را بهتر دانسته و زياد در اين باره سخن گفتند. سومي گفت: تمام شك

 .كنددر درون گورخر است يعني اين از آن دو بزرگتر است و هر كه به آن ظفر يافت او را از هر صيدي بي نياز مي

گيرد كنند، پس نگران روزي باش كه آسمان دودي بياورد آشكار، دودي كه مردم را فرا ميبلكه آنان در شكي بازي مي(2)
ويند( پروردگارا اين عذاب را از ما بر طرف ساز ما ايمان آورديم، اينان كي گويند( اين عذابي است دردناك، )كافران گمي)

ن اي است كه ايشوند؟! در حالي كه پيغمبري مسلم پيش شان آمده، سپس از وي اعراض كرده گفتند: ديوانهمتذكر مي
 -5گردند. سوره دخان آيه ر خود برميداريم آنها باز به كفاند، بدرستي كه ما عذاب را كمي از آنها برميسخنان را يادش داده

12 
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دهند كه امت به جرم انجام هايي خبر ميو آيات بسيار ديگري است كه همه از وقوع عذاب "سوره روم 45 -30 "
را  ء عاقبتگردد. و معلوم است كه گناهان گذشتگان اين سوگناهانش دچار آن شده و سپس عنايت الهي شامل حالش مي

 .سازدبراي امت به بار آورده و آيندگان را گرفتار مي

البته بايد دانست كه اين بحث شايسته دقت و تدبر بيشتري است، ليكن با كمال تاسف مفسرين و اهل بحث وقتي به 
تي امت دارد، داراي اهمي رسند با اينكه عده آنها در قرآن بسيار و از نظر ارتباطي كه با سعادت دنيا و آخرتاينگونه آيات مي

 .گذرندفراوان است با اين حال در اطراف آن بحث ننموده و سرسري مي

 "گويد:راغب در مفردات خود مي "وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ "
شود، خل شدن و از آن عبور كردن است، و به طور استعاره در ساير امور هم استعمال ميدر لغت به معناي در آب دا "خوض

و در قرآن بيشتر در اموري استعمال شده كه دخول در آن زشت و مذموم است از قبيل غور در باطل و ذكر آيات حق 
 «1»پروردگار و استهزاء نسبت به آن. 

شان شركت نكرده و اگر در ميان آنان است، از اين است كه با آنان در عملو مراد از اينكه فرمود: از آنان اعراض كن، 
نمود  "حَتَّي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ "ايشان جدا شود يا به نحو ديگري اعراض نمايد. و اينكه نهي از شركت را مقيد به:

د نهي نيست، و مجالستي كه غرض از آن براي اين بود كه داللت كند بر اينكه مطلق مشاركت و همنشيني با آنان مور
پيروي و يا اقامه حق و يا دعوت به آن بوده باشد جايز است، تنها مجالستي مورد نهي است كه در آن مجالست خوض در 

 .آيات خداوند بشود

و اذا رأيت  "به كار رفته و تقدير آن چنين است:« 3»شود كه در اين كالم نوعي ايجاز حذف از اينجا به خوبي معلوم مي
بيني كنند، ميوقتي كساني را كه در آيات ما خوض و استهزاء مي -الذين يخوضون في آياتنا يخوضون فيها فاعرض عنهم

اي كه شبيه جمله صله )يخوضون( است از جهت اينكه و جمله "كه مشغول خوض كردن هستند، از آنان اعراض كن
 بيني اهلعناي آيه اين است كه: وقتي ميحاجتي به ذكر آن نبوده، حذف شده است. و اما م
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هستند از آنان روي بگردان و در حلقه و مجلس آنان  خوض و استهزاء كنندگان به آيات خدا را كه سرگرم كار ناستوده خود
وارد مشو، تا به سخنان ديگري بپردازند و در مطالب ديگري بحث و كنجكاوي كنند. البته اگر ديدي كه به بحث ديگري 

 .-و خدا داناتر است -شان درآيي. اين بود معناي آيهپرداختند ميتواني به حلقه

جاج عليه مشركين است، و ليكن مالكي كه در آن ذكر شده خصوصيت مشركين را ملغي و و گو اينكه سياق كالم سياق احت
فَال تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْري مَعَ الْقَوْمِ  "فرمايد:مطلب را عمومي كرده، و ديگران را هم شامل شده است. عالوه، در آخر آن مي

در حقيقت نهي در آيه، نهي از شركت با ستمكاران در ستم  شود خوض در آيات خدا ظلم است، وپس معلوم مي "الظَّالِمِينَ
ذاً إِنَّكُمْ إِ "فرمايد:ايشان است، چه اين ظلم را مشركين مرتكب شوند و چه غير آنان، به شهادت اينكه در جاي ديگر مي

شويد، بلكه مراد اين و معلوم است كه مراد از اين جمله اين نيست كه شما هم مثل آنان مشرك و كافر مي« 1» "مِثْلُهُمْ
گردد كه در آن است به حديثي برمي "غيره "است كه شما هم مانند آنان نافرمان و ظالم خواهيد بود. و ضميري كه در

 .شودخوض و استهزاء به آيات خدا مي

 011در حقيقت خطاب به امت است[ ..... ص :  "ينسينك "پيغمبر )ص( معصوم از فراموشي است و خطاب]

كيد و زائده است كه نوعي تا "اما "در كلمه: "ما "لفظ "مَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَال تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْري مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَوَ إِ "
 "رساند، و همچنين نوني كه قبل از كاف قرار دارد نون تاكيد است. بنا بر اين اصل اين كلمهدر بعضي از موارد تقليل را مي

ه را بر زائد "ما "بوده و چون كالم در مقام تاكيد بوده و الزم بوده كه نهي، تشديد و تاكيد شود از اين رو لفظ "ان ينسك
درآورده و نون تاكيد را هم قبل از كاف قرار داد، و در نتيجه معناي كالم اين شد كه: حتي اگر نهي ما را فراموش  "ان "سر

انگاري نموده، هم چنان در تواني در امتثال نهي، سهلو بعدا به يادت آمد، باز هم نمي كردي و شيطان آن را از يادت برد
مجلس آنان بنشيني، بلكه همين كه يادت آمد بايستي برخيزي، چون سزاوار مردان با تقوي نيست كه با مسخره كنندگان به 

 .آيات خدا همنشين شوند

ص( است، و ليكن در حقيقت مقصود، ديگرانند، زيرا انبيا )ع( نه )كرم اين خطابي كه در آيه شريفه است، خطاب به نبي ا
 .تنها از گناهان بلكه حتي از فراموشي احكام خداوندي هم مبرا هستند

 و ما سابقا در بحثي كه راجع به عصمت انبيا )ع( كرديم ثابت نموديم كه
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شود و ديگران به عمل آنان فراموش كردن احكام الهي از آن حضرت عينا مانند مخالفت عملي باعث گمراهي سايرين مي
طاب و مخاطبين واقعي آن امت اسالم كنند، پس همانطوري كه گفتيم، غرض اصلي از اين خاحتجاج و از آن اتخاذ سند مي

كند، براي اينكه در آيه بعد روي سخن را به متقين از امت نموده است. سياق آيات مورد بحث هم اين معنا را تاييد مي
 :فرمايدمي

لَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ وَ قَدْ نَزَّ "تر آيهاز اين هم روشن "ءٍ ...وَ ما عَلَي الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ "
افِرِينَ لُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكاللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَال تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْ



است، زيرا اين آيه در مدينه نازل شده و نزول آيه مورد بحث در مكه اتفاق افتاده، و معلوم است كه « 1» "مِيعاًفِي جَهَنَّمَ جَ
همان حكمي است كه سابقا آيه مورد بحث آن را در مكه گوشزد امت نموده، زيرا غير آيه مورد بحث،  "نَزَّلَ عَلَيْكُمْ "مراد از

مجالس آنان نهي كرده باشد، نازل نشده است. پس اين آيه رسول خدا را تذكر  آيه ديگري كه از همنشيني و شركت در
دهد به اينكه آن حكمي را كه ما سابقا )در آيه مورد بحث( به تو نازل كرديم، گوشزد مردم بكن تا در مجالس مي

و  سخن با رسول خدا است گر چه در آيه مورد بحث، روي "كنندگان شركت نكنند. بنا بر اين، ادعاي ما كه گفتيم:مسخره
به در  "روشن و مبرهن گرديد، و معلوم شد كه كالم مزبور از قبيل مثل معروف: "ليكن در حقيقت مخاطب، امت است

 .است "گويم ديوار تو بشنومي

 015دهد[ ..... ص : آميزش با گناهكاران و حضور در مجلس معصيت، خطر وقوع در معصيت را براي انسان افزايش مي]

 "... ءٍوَ ما عَلَي الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ "

كنند، تنها بر خود آنان است، و كنندگان براي خود كسب ميخواهد بفرمايد كه وزر و وبالي كه مسخرهاين آيه شريفه مي
 ان شركت نمايند يا راضي به كردارشانكاري به ديگران ندارد، مگر اينكه ديگران هم در اين گناه مانند آنان باشند، و با آن

ه شود، ليكن ما خواستيم تذكر داده باشيم كدانند كه در هيچ گناهي جز مرتكب و عاملش محاسبه نميباشند. البته همه مي
شايد مؤثر واقع شده و مردم از چنين گناهي بپرهيزند، چون گر چه ممكن است كساني در مجالس آنان شركت جسته و در 

شان نباشند، و ليكن به طور كلي مشاهده شان معاونت ننموده، حتي در قلب هم راضي به عملايشان را بر ظلم عين حال
 سازد، و معلوم استگناه و حضور در مجلس معصيت در دل هر كسي اثر گذاشته و گناه را در نظرش سبك و بي اهميت مي

 كه
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ء شود يا استهزاو حال آنكه بر شما در همين قرآن نازل كرده است كه وقتي كه شنيديد به آيات خدا كفر ورزيده مي(1)
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شود، چون نفس آدمي براي هر گناهي هوا و وقتي گناه در نظر كسي مانوس شد، خطر ارتكاب و وقوع در آن بيشتر مي
ي حارم خدا، جلوگيرخواهشي دارد، لذا بر شخص پرهيزكار الزم است عالوه بر اينكه با نيروي تقوا نفس خود را از ارتكاب م

اند نيز دوري جويد. آري كسي كه در كند از مخالطه و آميزش با اهل معصيت و كساني كه پرده حشمت خداي را دريدهمي
 :كند، خطر قرق شكستنش بيشتر است. از اين بيان چند نكته روشن شداطراف قرقگاه، آمد و شد مي

و حال آنكه اين معنا اختصاص به  -تنها از پرهيزكاران نفي نموداول اينكه: اگر در آيه شريفه شريك جرم بودن را 
براي اشاره به اين است كه كساني كه از همنشيني  -شودكاران مؤاخذه نميپرهيزكاران نداشته و هيچ بيگناهي به جرم گنه

اي كه آنان ب و مؤاخذهكنند ايمن از اين نيستند كه سرانجام در سلك آنان درآمده و در نتيجه عذابا آنان، پرهيز نمي
بينند اينان نيز ببينند. و خالصه، تقدير كالم چنين است: متقين مادامي كه از همنشيني با گنه كاران بپرهيزند عذاب آنان مي

كنيم، براي اين است كه در پرهيز خود، مستمر و پابرجا باشند، يا اگر از محارم خدا را نخواهند داشت، و اگر آنان را نهي مي
 .هيز ندارند، پرهيز كنندپر

تنها پرهيز از خصوص همنشيني با نامبردگان نيست، بلكه  "وَ ما عَلَي الَّذِينَ يَتَّقُونَ "دوم اينكه: مقصود از تقوا در جمله



 صاست كه مقصود از آن پرهيز از خصو "لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ "مقصود پرهيز از همه گناهان است، به خالف تقوايي كه در جمله
و يا مقصود از اولي  "كمال آن "و مقصود از دومي "اصل تقوا "گناه مزبور است، ممكن هم هست مقصود از تقواي اولي،

به عنوان ذكر يكي از مواردي است كه فعال  "خوض كنندگان "اجمال و از دومي تفصيل آن باشد. و بنا بر احتمال اخير، ذكر
 .منطبق با آن كلي و مجمل است

و مراد از  "تقواي مؤمنين "است براي آيه، معناي ديگري هم كرد، و آن اين است كه: مراد از تقواي اول،البته ممكن 
 :باشد و تقدير كالم چنين باشد "تقواي خوض كنندگان "دومي

 ."و ليكن خوض كنندگان را تذكر دهيد، باشد كه از اين عمل ناپسند بپرهيزند "

هم ذكرو "و يا "و لكن نذكرهم ذكري "است براي فعل مقدر، و تقدير كالم:مفعول مطلقي  "ذكري "سوم اينكه: كلمه
ا ي "و لكن هذا االمر ذكري "است و نيز ممكن است كلمه مزبور را خبر از براي مبتداي محذوف و تقدير كالم را "ذكري

ك از كه ذهن خواننده كداميدانست و اين بستگي دارد به اين "و لكن عليك ذكريهم "مبتدا از براي خبر محذوف و تقدير را
 .اين احتماالت را زودتر و بهتر بپذيرد

 "... وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً "

 332، ص: 3هم به معناي ضميمه كردن چيزي است به چيز ديگر، و ترجمه الميزان، ج "بسل "راغب گفته است كلمه

جهت كه متضمن معناي ضميمه كردن است به طور استعاره در ترش كردن و درهم  هم به معناي منع است، و از همين
، از جهت "او كج خلق و ترش رو است -هو باسل و متبسل الوجه ":شودكشيدن صورت و وجه استعمال شده و گفته مي

وَ ذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ  ":گويند، در قرآن هم كه فرمودمي "بسل "اينكه متضمن معناي منع است، هر مال حرام و مرتهن را
جود و "بسل "و "حرام "به همين معنا است و مقصود محروم بودن از ثواب است. فرقي كه بين كلمه "نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ

تنها به معناي ممنوع  "بسل "شود و هم ممنوع قهري را، و امادارد اين است كه حرام هم ممنوع به حكم را شامل مي
رم يعني آنان كساني هستند كه به ج "أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا "فرمايد:ز همين جهت خداي تعالي ميقهري است، و ا

 «1»اند. شان هم محروم شدهگناهانشان، از ثواب عمل نيك

 "دم، و كلمهمعنايش اين است كه من فالني را به گناه خودش حواله دا "ابسلته بجريرته "گويد:در مجمع البيان مي
تا آنجا كه  -داند راه خالصي ندارد تسليم شده است.به معناي كسي است كه تن به قضا داده و از نظر اينكه مي "مستبسل

ودن اند: به معناي گروگان بدر آيه شريفه به معناي مجازات است، و بعضي گفته "تبسل "اخفش گفته: كلمه -گويدمي
 .اشندباند همه شبيه و نزديك به هم ميشن است، چون معانيي كه براي اين كلمه كردهاست، و به هر تقدير معناي آيه رو

«2» 

فسشان را هاي نتدين و گرويدن به خواسته "اند، متاركه كنبا كساني كه دين خود را بازيچه گرفته "فرمايد:در اين آيه مي
ن حق و صحيحي دارند، و آن همان ديني است كه لهو و لعب به دين شمرده، و اين خود اشاره به اين است كه آنان دي

كند، پس جا دارد كه همان نداي و جدان خود را لبيك گفته و آن را به طور جد فطرتشان آنان را به آن دين دعوت مي
نند اپذيرفته و بدين وسيله دين خداي را از خلط و تحريف دور بدارند، و ليكن بدبختانه دين را بازيچه پنداشتند، و آن را م

 .چرخانندبازي به هر طرف كه بخواهند، و به هر صورتي كه هواي نفسشان بگويد مياسباب

چون بين فريب خوردن از دنيا و بازيچه گرفتن دين خدا،  "وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا "فرمايد:سپس عطف به اين معنا مي
ادي، افسار گسيخته شد و همه كوشش خود را، صرف آن نمود، مالزمه است، وقتي انسان نسبت به كام گرفتن از لذتهاي م

 قهرا از كوشش در دين حق
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 .پندارداعراض نموده و آن را شوخي و بازيچه مي

فرمايد: مردم را با قرآن انذار كن و آنان را از اينكه در اثر گناه محروم از ثواب شوند، و يا از اينكه تسليم عقاب اه ميآن گ
گردند بر حذر بدار، و خبردارشان كن كه جز خداي تعالي ولي و شفيعي ندارند، و براي خالصي از عقاب هر چه را هم كه 

كه روز قيامت روز پاداش اعمال است، نه روز خريد و فروش. آري اينان كساني هستند شود، زيرا بدهند، از آنان قبول نمي
د، آبي ورزيدناند، براي آنان به جرم كفري كه ميكه از ثواب خدا ممنوع يا )به معناي ديگر كلمه( تسليم عقاب خداوند شده

 .است از حميم و عذابي است دردناك

اين آيه احتجاج بر مشركين است به لحن استفهام انكاري، و اگر از  "هِ ما ال يَنْفَعُنا وَ ال يَضُرُّناقُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّ "
كه  اين است -ايمهمانطوري كه قبال هم گفته -ها و شركايشان مساله نفع و ضرر نداشتن را ذكر كرد، وجهشاوصاف بت

و آن دو  -حال چه آن معبود حق باشد و چه باطل -گيردمي انسان به طور كلي به خاطر يكي از دو جهت براي خود معبود
 .جهت يكي اميد به خير است و ديگري ترس از شر

كند، چرا انسان در مقابلش خاضع شده و آن بنا بر اين، وقتي در معبود آدمي نه اميد خيري است و نه از شري جلوگيري مي
 را پرستيده و به درگاهش تقرب بجويد؟

 بر اعقاب "رد "به معناي خود را ساقط كردن و پائين آوردن، و "استهواء ""لي أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ ... ائْتِناوَ نُرَدُّ عَ "
كنايه از گمراهي و ترك هدايت است. چون الزمه هدايت به حق، واقع شدن در صراط مستقيم و يا شروع در پيمودن آن 

اش نپيمودن آن راه و برگشتن به پشت سر است، و معلوم است كه چنين عملي الزمهاست، و ارتداد و برگشتن به عقب، 
 .برگشت به عقب را مقيد كرد به بعد از هدايت الهي "وَ نُرَدُّ عَلي أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ "گمراهي است و لذا فرمود:

 014اند[ ..... ص : ادعا كه پيغمبران قبل از بعثت كافر بودهاستدالل فاسد و عجيب برخي، به بعضي آيات براي اثبات اين ]

قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ  "آوري كه به امثال اين آيه و آيهاز جمله استدالالت عجيب و شگفت
 إِذْ دَودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَ وَ لَوْ كُنَّا كارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنا عَلَي اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُ

 اند: انبياشده، اين است كه گفته« 1» "نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها وَ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا

__________________________________________________ 

اند از جميعتي از قوم شعيب كه از حكم خدا سركشي كرده بودند گفتند: اي شعيب! تو را و كساني را كه به تو گرويده(1)
هم ما را به دين خود كنيم تا به دين ما برگرديد. گفت آيا اگر چه ما كراهت داشته باشيم )باز شهرمان بيرون مي

ه ما ايم و سزاوار نيست كگردانيد؟(. ما اگر بعد از آنكه خدا نجاتمان داده است، به دين شما برگرديم به خدا دروغ بستهبرمي
 .دين شما را بپذيريم، مگر اينكه خداي ما خواسته باشد
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نبوت شوند كافر بودند، به شهادت اينكه در آيه مورد بحث به پيغمبر اكرم )ص( چنين تلقين  ع(قبل از آنكه مبعوث به)



كند كه از زبان خود و همه مسلمين به كفار بگويد: آيا بعد از اينكه خداوند هدايتمان كرد دست از دين خدا كشيده به كفر مي
ر معاصر خود گفت: آيا اگر بعد از آنكه خداوند از ملت و سابقمان برگرديم؟. و همچنين از قول شعيب نقل كرده كه به كفا

يا، قبل از آيد كه انبايم؟. از اين دو آيه برميكيش باطل شما نجاتمان داد باز هم به آن كيش برگرديم به خداوند دروغ نبسته
 .تشان داده استاند و خداوند آنان را به دين خود هدايت نموده و از كيش و ملت باطل، نجابعثتشان كافر بوده

و ليكن اين استدالل بسيار پوچ و فاسد است، براي اينكه وقتي پيغمبري بخواهد با كفار معاصرش احتجاج كند البته به زبان 
زند )همان جامعه كه افرادش قبال مشرك بودند، و خداوند به وسيله همين پيغمبر آنان را به دين جامعه ديني خود حرف مي

 اند، مصحح اين است كه كفر را از بابخواهيم بگوييم صرف اينكه سابقا افراد جامعه كافر بودهه نميالبت (حق هدايت نمود
غلبه به همگي امت و پيغمبرش نسبت داده باشد، زيرا كه چنين چيزي اليق كالم خداوند نيست، بلكه مقصود ما اين است 

د اين جامعه از شرك نجات يافته و مشمول هدايت كه بر يك جامعه ديني مركب از امت و پيغمبر صادق است گفته شو
پروردگار سبحان شده است، زيرا اين خداي سبحان است كه امت را به وسيله پيغمبرش و آن پيغمبر را بدون وسيله بلكه به 

 .بردندهدايت خود، راهنمايي نموده، و اگر عنايت و دستگيري او نبود، جز به گمراهي راه نمي

تعالي هيچ موجودي مالك نفع و ضرر خود نيست، حتي انبيا )ع(. بنا بر اين، اگر پيغمبري از زبان خود و  آري، بغير از خداي
سزاوار نيست بعد از اينكه خداوند هدايتمان نمود، باز به عقب برگشته و بعد از دستگيري او، شرك سابق  "اش بگويد:جامعه

امبرده هم قبال كافر بوده؟ عالوه بر اين، اگر خواننده محترم به خاطر چه داللتي دارد بر اينكه پيغمبر ن "را از سر گيريم
كرديم گفتيم كه آيات قرآن شريف صريح در  (هاي متنوعي كه سابقا در باره عصمت انبيا )عداشته باشد، ما در بحث

ه رسد به ( پاك است، چترين معاصي صغيره )تا چه رسد به گناه كبيرهعصمت انبيا است، و اينكه ساحت آنان حتي از كوچك
 .اينكه به خداي تعالي شرك ورزيده باشند
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مثال زده است به انسان متحيري كه در كار خود سرگردان  "... اينكه فرمود: كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ
ترين راه رسيدن به هدف را كه قبل از او و لذا بهترين راه سعادت و مستقيم است، و در باره سعادت خود عزم راسخي ندارد،
موده اش نگويد، آن گاه سرگشته و حيران مانده شيطانها محاصرهاند ترك ميهم كساني آن راه را پيموده و به هدف رسيده

ند كنند و به سوي هدايتش دعوت ميزناش بر او بانگ ميخوانند، هر چه هم كه ياران هدايت يافتهو به سوي هالكش مي
 .فهمند تكليفش چيستكند و در عين اينكه بر سر دو راهي سقوط و نجات قرار گرفته، نميقبول نمي

 016معناي اينكه هدايت خدا هدايت است )إِنَّ هُدَي اللَّهِ هُوَ الْهُدي([ ..... ص : ]

 "... قُلْ إِنَّ هُدَي اللَّهِ هُوَ الْهُدي "

و  -داندو همين فطرت آن را هدايت حقه الهيه مي -اگر امر دائر شود بين دعوت خداي سبحان كه موافق فطرت استيعني 
بين دعوت شياطين كه همان پيروي هواي نفس و بازيچه گرفتن دين است، البته هدايت حقيقي همان هدايت خداوندي 

است، همان هدايت الهي است؟ وجهش اين است كه است نه آن ديگري. اما اينكه گفتيم: آنچه موافق دعوت فطرت 
هدايت صحيح، آن هدايتي است كه با نواميس خلقت و واقع سازگار باشد، و معلوم است كه زمام خلقت و نواميس آن، تنها 

ايد ببه دست خداي تعالي است. بنا بر اين، انسان كه از اديان و معتقدات جز مطابقت با واقع و پيروي آن، منظوري ندارد ن
 .جز به هدايت پروردگار سر بسپارد

هدايت حقيقي است، و تنها بايد در برابر آن سر تسليم فرود آورد، نه در برابر دعوت  "هدايت الهي "و اما اينكه گفتيم فقط



ز او اشيطان، اين نيز دليلش روشن است، براي اينكه يگانه مرجعي كه جميع امور دنيا و آخرت ما به دست او است و مبدأ ما 
 .و منتهي و بازگشتمان به سوي او است، همانا خداي متعال است

ر كردم تو را ام -امرتك لتفعل "گويد:در مجمع البيان است كه عرب در بعضي از موارد مي -"وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ "
و در مواردي هم  "تو را امر كردم كه انجام دهي -فعلامرتك ان ت "گويد:اي از موارد ميو در پاره "براي اينكه انجام دهي

 :گويدمي

 "ب "با آوردن حرف "امرتك بان تفعل "گويدآن كسي كه مي "تو را امر كردم به اينكه انجام دهي -امرتك بان تفعل "
نظور را دارد برد همين مرا به كار نمي "ب "رساند كه امر من به فالن عمل بود، آن كسي هم كه حرفاين معنا را مي

خواهد بفهماند، امري مي "امرتك لتفعل "گويد:را براي اختصار حذف كرده، و اما كسي كه مي "ب "چيزي كه هست حرف
 كه كرده بيهوده و شوخي نبوده، بلكه به منظور اين بوده است كه مامور آن را امتثال نموده و آن عمل را 
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 «1»انجام دهد. 

آيد كه رساند، و ليكن از كالم زجاج برميآيد اين معنا را ميدرمي "لتفعل "كه بر سر "المي "به گفته صاحب مجمع البيان
حذف  "براي اينكه -كي "به تنهايي ساخته نيست، زيرا وي گفته است كه در آيه مورد بحث لفظ "ل "افاده اين معنا از
 .است بوده "و امرنا لكي نسلم "شده و تقدير آيه

فهماند كه امر پروردگار و مي "إِنَّ هُدَي اللَّهِ هُوَ الْهُدي "عطف تفسيري است براي جمله "...و أمرنا  "اين جمله يعني جمله
به اينكه مردم مسلمان شوند، خود مصداقي است براي هدايت الهي، و معنايش اين است كه خداوند ما را امر كرده كه 

در موضع ضمير فراهم گردد فاعل فعل )امر( را  "لِرَبِّ الْعالَمِينَ "نكه زمينه براي وضع جملهتسليمش شويم، و به خاطر اي
آورد، تا بدين وسيله داللت كند بر علت امر، پس معناي آيه  "ايممامور شده -امرنا "ذكر نكرده و فعل را به صيغه مجهول

اوند تسليم شويم، به علت اينكه او پروردگار همه عالميان است، ايم كه در برابر خداين است كه: ما از ناحيه غيب مامور شده
 .اند، براي بعضي از آنها رب ديگري استپرستان پنداشتهنه براي همه آنها، پروردگار ديگري است، و نه آن طور كه بت

آيد كه مراد چنين برمي -ر تفسير آن گذشتچنان كه د -«3» "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ "از ظاهر اين آيه مانند ظاهر آيه
 .از اسالم تنها اقرار به توحيد و نبوت نيست، بلكه مراد از آن اين است كه انسان در همه امور تسليم خداي متعال شود

بود، در  كه در جمله قبل در اينجا، در نظم كالم تفنني به كار رفته است، به اين معنا كه امري "وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ اتَّقُوهُ "
از به اند در برابر پروردگار عالميان تسليم شده، و نمبه ما گفته "اين جمله معناي قول را به خود گرفته گويا گفته شده باشد:

ا تمامي عبادات و اعمال دين را خالصه كرد و تنها از ميان آنها نماز ر "و اتقوه "با ذكر كلمه "پاي داشته و از او بپرهيزيد
اسم برد براي آن اهميتي كه داشته، و عنايتي كه خداوند در امر آن دارد، زيرا اهتمام قرآن شريف نسبت به نماز جاي هيچ 

 .ترديد نيست

 وقتي بازگشت و حشر همه شما به سوي خدا باشد و حساب و جزاي شما به دست او "وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ "

__________________________________________________ 
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 .است، جا دارد كه تسليمش شده و از غضبش بترسيد



 "... وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ "

ماء و صفات خدا ذكر شده، و غرض از ذكر آن بيان مطالب قبلي و تعليل آن است، زيرا نخست فرمود: اي از اسدر اينجا پاره
هدايت صحيح آن است كه او هدايت كند، آن گاه همين هدايت را به طور اجمال تفسير كرد به تسليم شدن در برابر 

آن گاه جهت و دليل اين معنا را كه  .است دستورهاي خداوند و نماز و تقوا كه خالصه و فشرده جميع احكام ديگر دين
توان از قبولش شانه خالي كرد، چنين بيان فرمود كه چون حشر همه به سوي او است. چطور هدايت او هدايتي است كه نمي
ر پس اسماء و صفاتي كه د "ها و زمين را به حق آفريده ...او كسي است كه آسمان "سپس به بيان كاملتري چنين فرمود:

 .شد، بيان حجت تمام نبودبيان و احتجاج ذكر شده، اسماء و صفاتي است كه اگر يكي از آنها ذكر نمي اين

ين شكني است. زيرا در امثال همين جمله مورد بحث، با اينكه جمله كوتاهي است، و ليكن خود متضمن حجت و دليل دندان
ا را به حق آفريده نه به باطل، و فعلي كه به حق انجام فرمايد خلقت همه عالم فعل حق تعالي است، و همه آنهجمله مي

شده و يك خردل باطل در آن راه ندارد، ناچار غايت و غرضي در انجامش منظور بوده، و غرض از خلقت عالم همانا بازگشت 
 وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّوَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ  "به سوي او است و اين حجت يكي از دو حجتي است كه آيه شريفه

 .متضمن آن است« 1» "الَّذِينَ كَفَرُوا ...

 موجود شو، پس "گويد:سياق آيه داللت دارد بر اينكه: مقصود از آن چيزي كه خدايش مي -"وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ "
إِنَّما  ":همين طور است، به شهادت اينكه فرمودهمان روز حشر است، گر چه خلقت هر موجود ديگري هم  "شودموجود مي

روزي  "و معنايش اين است: "يقول "ظرفي است متعلق به "يوم "كلمه «2» "أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
عني است، ي "ءشي ""كن "اند: مخاطب در خطاببعضي از مفسرين گفته "شودگويد موجود شو، موجود ميكه به قيامت مي

تر آيد. و ليكن آنچه ما گفتيم با سياق آيه مناسبگويد به هستي درآي و آن چيز هم به هستي درميروزي كه به چيزي مي
 .است

__________________________________________________ 

آن گمان كساني است كه كفر ورزيدند ... سوره و ما آسمان و زمين و آنچه را كه در بين آن دو است به باطل نيافريديم، (1)
 33ص آيه 

بالفاصله موجود خواهد شد.  "باش "فرمان نافذ خدا )در عالم( چون اراده خلقت چيزي را كند به محض اينكه گويد(2)
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به معناي ثابت به  "حق "ذكر شده.« 1» "فصل "اين جهت با اين جمله بيان علت جمله قبلي است، و از -"قَوْلُهُ الْحَقُّ "
ه اين است ك "قَوْلُهُ الْحَقُّ "تمام معناي ثبوت است، و ثابت به حقيقت معناي ثبوت همان وجود خارجي است، پس معناي

 "وْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُوَ يَ "قول خداي تعالي فعل او و ايجاد او است، و وقتي قول او عبارت باشد از ايجاد، هم چنان كه آيه
اي براي كلماتش وجود ندارد. و هم داللت بر آن دارد، پس قول او نفس حق است، برگشتي براي آن نبوده و تغيير دهنده

 .«3» "گويمحق را مي -وَ الْحَقَّ أَقُولُ "اين است معناي اينكه فرمود:

يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي  "راد از اين روز قيامت است، و اين همان معنايي است كه آيهم "وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ "
 .متضمن آن است« 2» "ءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِعَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ

 011... ص : وجه و جهت اثبات ملك و سلطنت براي خداي تعالي در روز قيامت[ ..]



و حال آنكه ملك و سلطنت او منحصر در  "شودبراي او است سلطنت در روزي كه در صور دميده مي "جهت اينكه فرمود:
روز از كار افتادن اسباب و از بين رفتن روابط و انساب است. در مباحث گذشته  :آن روز نيست، اجماال اين است كه آن روز

ان  -"صور "ايم و به زودي نيز در جاي مناسب در باره اين معنا و هم در باره معنايكردهكم و بيش راجع به اين معنا بحث 
 .بحث خواهيم كرد -شاء اللَّه تعالي

در سابق معناي اين جمله گذشت، و اين اسمي است از اسماي خدا كه قوام مساله حساب و جزا به  "عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ "
. آري، خداي تعالي به علمي كه به غيب و شهادت دارد، ظاهر هر چيز و باطن "الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ "مآن است، همچنين دو اس

داند، و هيچ ظاهري به خاطر ظهورش و هيچ باطني از جهت اينكه باطن است بر او پوشيده نيست، و همچنين به آن را مي
كند و آن طور كه بايد و شايد موارد قاتش رسيدگي ميحكمتي كه دارد با كمال دقت و محكم كاري به كار و حساب مخلو

دهد، پس در كار او و حساب او ظلم و گزاف نيست. و نيز با آگاهي و بينشي كه به كنه كيفر و پاداش را از يكديگر تميز مي
 .ندازداحقيقت دارد هيچ كوچكي را به خاطر كوچكي و خرديش و هيچ بزرگي را به خاطر بزرگي و عظمتش از قلم نمي

__________________________________________________ 

است كه جمله را با  "وصل "اي را از جمله قبل جدا كنند و در برابر آنفصل اصطالحي است در علم معاني كه جمله(1)
 .يكي از حروف عطف به جمله پيش عطف دهند

 22سوره ص آيه (2)

شوند، در چنين روزي چيزي از آنان بر خداي تعالي پوشيده نيست. )در چنين روزي كه ايشان بيرون آمده، آشكار مي(3)
 .شود: امروز ملك جهان از كيست؟ از خداي واحد قهار استروزي( گفته مي

 12سوره مؤمن آيه 
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وقات كند كه همه مخلعنا را بيان ميبنا بر اين روشن شد كه اين اسماء و صفات به نحوي كه از آن بهتر تصور ندارد، اين م
به سوي او بازگشت خواهند نمود، و هدايت، هدايت او است نه هدايت ديگران و دين فطري كه مردم را به آن دعوت نموده، 
دين حق است نه اديان ديگر، زيرا كه خداي تعالي اگر عالم را آفريد به خاطر منظوري است كه داشت، و آن منظور بازگشت 

و چون قول او حق  "كن "است به سوي او، و به همين منظور روز بازگشت را به وجود خواهد آورد، و خواهد فرمود:مردم 
است پس چنين روزي خواهد آمد و در آن روز براي همه معلوم خواهد شد كه ملك و سلطنت براي او است، و غير او هيچ 

وم شد، آن وقت خداوند با تشخيصي كه دارد فرمانبرداران خود را كسي سلطنت بر چيزي ندارد. وقتي اين معنا براي همه معل
 .دانددهد، چون او از آنجايي كه حكيم و خبير است، هر غيب و شهادت را مياز گنهكاران، تميز مي

 :از آنچه كه تا كنون گفته شد چند نكته به دست آمد

وصف آن است. و  "حق "انها و زمين به حق بوده واين است كه بفهماند خلقت آسم "حق "اول اينكه: غرض از ذكر كلمه
اند كه خدا را بيان كرديم. و اما اينكه بعضي از مفسرين گفته "قول "و "فعل "ما در چند صفحه قبل معناي حق بودن

 :معناي اين كلمه اين است كه

 .، معناي بعيدي است"خداوند آسمانها و زمين را با قول حق آفريده "

در مقام بيان داستان قيامت است، و گر نه خلقت هر  "يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ "آيد كه جملهر سياق برميدوم اينكه: از ظاه
 .و آن هم موجود گردد "كن "چيزي به همين نحو است كه به آن گفته شود:

اره كردن به را ذكر كرد براي اش "نفخ صور "سوم اينكه: اگر از ميان همه اوصاف و خصوصيات قيامت تنها مساله



آن را  "وَ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ "خصوصيتي بود كه مناسب با مقام است، و آن مساله كيفيت احضار عام است كه جمله
يعني با اجبار مردم را اخراج كردن و در جايي جمع نمودن، كه نفخ در صور هم همين معنا را  "حشر "كند، زيرا كهبيان مي

زنند كه بخواهند افراد لشكر را براي امر مهمي بسيج كنند، در قيامت نيز در صور دميده موقعي شيپور ميرساند، زيرا مي
وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ  "آيندشود و مردم از قبرها بيرون آمده براي حضور در محكمه الهي به عرصه محشر درميمي

إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ، فَالْيَوْمَ ال تُظْلَمُ  -فرمايدتا آنجا كه مي -الْأَجْداثِ إِلي رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
 در هر دو مورد "يوم "در آيه مورد بحث كلمه« 1» "نَفْسٌ شَيْئاً وَ ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

__________________________________________________ 

جز يك بانگي  -فرمايدتا آنجا كه مي -شتابندو در صور دميده شد پس ناگهان ايشان از قبرها به سوي پروردگار خود مي(1)
كرديد شود و به شما جز آنچه عمل مينبود، پس ايشان همه، پيش ما احضار شدگانند. امروز به كسي هيچ گونه ستم نمي
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روزي كه خدا حركت را آفريد، و روزي  ":گوييمبه يك معنا نيست. بلكه مراد از يوم اول مطلق ظرف است مثل اينكه مي
دوم كه به  و حال آنكه روزهاي معمولي زائيده حركت و متفرع بر آن است، به خالف يوم "كه شب و روز را به وجود آورد

 .شودمعناي روزهاي معمولي و روزي است كه قيامت در آن روز بر پا مي

 055بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

و ابن مردويه از ابي بن كعب  "افراد "دارقطني در كتاب :گويدمي "يَقُصُّ الْحَقَّ ... "در كتاب الدر المنثور در ذيل جمله
 «1»قرائت كند.  "يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ ")ص( به مردي ياد داد كه آيه رااند كه گفت: رسول خدا روايت كرده

 "... وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ال يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ "و نيز در كتاب مزبور در ذيل آيه

ابن ابي حاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه احمد و بخاري در كتابهاي خود و حشيش بن اصرم در كتاب استقامت و  :گويدمي
رسول خدا )ص( فرمود: مفاتيح )كليدهاي( غيب پنج است، و جز خدا كسي از  :اند كه گفته استهمگي از ابن عمر نقل كرده

داند رحم زنان چه زماني كسي نمي -2داند فردا به چه حوادثي آبستن است مگر خداي متعال كسي نمي -1آن اطالع ندارد: 
داند كه در چه سرزميني كسي نمي -2بارد جز او داند چه وقت باران ميكسي نمي -2اندازد، جز او نين و بار خود را ميج

داند چه وقت قيامت بر پا كسي نمي -5شود داند مرگ هر كسي در كجا واقع ميرسد، تنها خدا است كه ميمرگش فرا مي
 «3»گردد، مگر خداي تبارك و تعالي. مي

با فرض اينكه اين روايت صحيح باشد، نبايد پنداشت كه با عموم آيه منافات دارد، زيرا مسلم است كه عدد مفهوم  :فمؤل
ندارد، و اگر كسي بگويد فالن مقدار پول دارم، دليل بر اين نيست كه بيشتر ندارد، و اين پنج چيزي كه در روايت ذكر شده 

 است، برگشت همه به يك

__________________________________________________ 
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معنا است، و آن عبارت است از علم به حوادث قبل از اينكه حادث شوند، و معلوم است كه حوادث تنها همين پنج امر مذكور 
 .ر مصاديق ديگري نيز دارددر روايات نيست، بلكه خود آيه داللت ب

و نيز در كتاب نامبرده است كه خطيب در كتاب تاريخ خود به سند ضعيفي از ابن عمر نقل كرده كه گفت: رسول خدا )ص( 
 بسم اللَّه الرحمن "اي بر درخت نيست مگر اينكه بر آن نوشته شده است:هيچ زراعتي بر روي زمين و هيچ ميوه :فرمود
وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ ال حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ  "آن گاه استدالل فرمود به آيه "ن ابن فالن استاين رزق فال -الرحيم

 «1. »"الْأَرْضِ وَ ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ

 .ه آيه دارد درست منطبق نيستمؤلف: اين روايت عالوه بر اينكه سندش ضعيف است، مضمونش نيز با مضموني ك

وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا  "و در تفسير عياشي از ابي الربيع شامي روايت شده كه گفت: از امام صادق )ع( از معناي جمله
، "حبه "مقصود ازجنين ناتمامي است كه سقط شود، و  "ورقه "سؤال كردم فرمود: مقصود از "يَعْلَمُها ... إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ

 "يابس "نيز به معناي فرزندي است كه زنده بدنيا آيد، و "رطب "رحم مادران است و "ظُلُماتِ الْأَرْضِ "فرزند و مراد از

 «3»كودكي است كه رحم، آن را سقط كند، و همه اينها در كتاب مبين است. 

 .اندنقل كرده مؤلف: اين روايت را كليني و صدوق نيز از ابي الربيع، از آن جناب

نظير اين روايت، روايت  «3» .شودقمي هم آن را بدون ذكر سند نقل كرده، و ليكن روايت بر ظاهر آيه منطبق نمي
 «2»ديگري است كه عياشي آن را از حسين بن خالد از ابي الحسن )ع( نقل كرده است. 

 گفته است: مراد از آن سالطين ستمكار و "ثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْقُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلي أَنْ يَبْعَ "در مجمع البيان در ذيل آيه
غالمان بد رفتار و هر كسي است كه در او خيري نباشد، آن گاه گفته است: اين معنا از امام ابي  "عذاب از پائين "مقصود از

 (عبد اللَّه )ع
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 «1»روايت شده است. 

با  اند مقصود از اين جمله اين است كه خداوندمفسرين گفتهذكر كرده كه بعضي از  "أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً "و نيز در ذيل جمله
اندازد و اين معنا از امام ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده است. القاء دشمني و تعصب در بين آنان، خودشان را به جان هم مي

«3» 

د اند: مقصود از اين عذاب، همسايه بهگفته است كه بعضي از مفسرين گفت "وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ "و در ذيل جمله
 «2»است، كه اين نيز از امام صادق )ع( روايت شده. 

أَوْ مِنْ تَحْتِ  "پادشاه ستمكار است، و مراد از "يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ "در تفسير قمي است كه مراد از جمله:
وَ  "عصبيت است، و مراد از "أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً "در او نيست، و مقصود ازفرومايگان و هر كسي است كه خيري  "أَرْجُلِكُمْ

 «2»بد رفتاري كردن در همسايگي است.  "يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ



نْ أَ هُوَ الْقادِرُ عَلي "گويد در روايت ابي الجارود از ابي جعفر )ع( آمده است كه آن حضرت در تفسيرقمي در تفسير خود مي
 "أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ "فرمود مقصود از عذاب از باال دود و صيحه آسماني است، و مراد از "يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ

 "زا باشد، و مراداختالف در دين و طعن مردم به يكديگر مي "أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً "خسف و فرو بردن زمين است و مراد از
اين است كه مردم به جان يكديگر افتاده يكديگر را بكشند، و همه اينها عذابهايي است كه بر  "يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

گردانيم تا شايد ببين چطور آيات را مي -انْظُرْ كَيْفَ ... "فرمايد:شود، و خداوند به رسول گراميش مياهل قبله واقع مي
 «2. »"بفهمند

جرير،  و ابن "الفتن "لدر المنثور است كه عبد الرزاق، عبد بن حميد، بخاري، ترمذي، نسايي و نعيم بن حماد در كتابدر ا
للَّه نقل از جابر بن عبد ا "األسماء و الصفات "ابن المنذر، ابن ابي حاتم، ابن حبان، ابو الشيخ، ابن مردويه و بيهقي در كتاب

 :اند كه گفتكرده

 -اعوذ بوجهك "نازل شد رسول خدا )ص( عرض كرد: "هُوَ الْقادِرُ عَلي أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ قُلْ "وقتي آيه
برم پناه مي -اعوذ بوجهك "را شنيد باز عرض كرد: "أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ "و وقتي جمله "شومپروردگارا به تو پناهنده مي

 ترتر و سبكرا شنيد فرمود: اين آسان "أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ "و چون جمله "به تو
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 «1»است. 

 «3»لف: قريب به اين مضمون را هم از ابن مردويه از جابر نقل كرده است. مؤ

 054ص :  ..... [رواياتي در ذيل آيه مربوط به نزول بال بر امت محمد )ص( و بيان اختالف و عدم اعتبار اين روايات]

و ابن ابي حاتم و  "الفتن "و نيز در كتاب مذكور است كه احمد و ترمذي روايت را حسن شمرده و نعيم بن حماد در كتاب
فرمود: اين عذاب واقع  "قُلْ هُوَ الْقادِرُ ... "اند كه رسول خدا )ص( در ذيل آيهابن مردويه از سعد بن ابي وقاص نقل كرده

 «2»خواهد شد، و ليكن هنوز تاويلش كه مراد از آن چيست، به ما نرسيده است. 

رق اهل سنت موجود است كه همه نشانگر آن است كه عذابهاي مذكور مؤلف: روايت ديگري هم به طرق شيعه و هم به ط
در آيه )عذاب فوق و تحت، يعني صيحه آسماني و فرو رفتن در زمين( همه در ميان اين امت واقع خواهد شد، و اما مساله 

 .تفرقه و بجان هم افتادن كه از دير زماني واقع شده است

يه نازل اند كه بيانگر اين مطلب است: وقتي اين آتفسيرش نيز اخبار زيادي روايت كردهسيوطي در الدر المنثور و ابن كثير در 
شد، رسول خدا پناه به خدا برده و از درگاهش مسألت نمود كه امتش را به اين چند عذاب معذب نفرمايد و خداوند دعايش را 

 «2»هم افتادن است، اجابت نفرمود.  در بعضي از آن عذابها مستجاب و در بعضي ديگر كه همان تفرقه و به جان

و ليكن روايات مذكور، با اينكه بسيار زياد است و در بين آنها روايات قويي نيز وجود دارد، اما از آنجا كه هيچ كدامش موافق 
لٍ، لْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيوَ كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ قُ "باشد، زيرا دو آيه بعدش يعنيبا ظاهر آيه نيست قابل اعتماد نمي

 .دهد به اينكه اين عذابها در آنان واقع خواهد شدصريحا امت را وعده مي "لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ

مت ا عالوه بر اينكه آيات مورد بحث، آيات سوره انعام است كه گفتيم يك دفعه نازل شده. و رسول خدا مامور شد آن را به



برساند، و اگر نسبت به بعضي از آن عذابها بدا حاصل گرديده و يا به دعاي آن حضرت، از نزول آن صرفنظر شده بود، جا 
 از رفع آن خبر داده باشد، و حال -"ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ "كه كتابي است كه -داشت كه خود قرآن

بري در قرآن نيست، بلكه همانطوري كه قبال اشاره كرديم، آيات ديگري نيز مانند آيات سوره يونس و روم و آنكه چنين خ
 .كند... اين چند آيه را تاييد مي

و همه  باشنداز همه اينها گذشته، خود روايات مزبور، با روايات بسيار ديگري كه از طرق شيعه و سني نقل شده معارض مي
 ينكه همه عذابهاي مذكور در آيه، در بينداللت دارند بر ا
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 .امت واقع خواهد شد

 بر اينكه رسول خدا )ص( بعد ازاز اين هم كه صرفنظر كنيم، اين روايات با همه كثرتشان و با اينكه همه آنها اتفاق دارند 
، دعاهايي كرد، با اين همه در عدد آن دعاها متفق نيستند، مثال در بعضي از آن "قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلي أَنْ يَبْعَثَ "نزول اين آيه:

اينكه روايات دارد كه حضرت سه چيز از خدا خواست، و در بعضي ديگر دارد كه چهار چيز درخواست نمود، و همچنين در 
چند تا از درخواستهايش قبول شد اختالف دارند، در بعضي از آنها دارد كه يكي از درخواستهايش قبول شد، و در بعضي ديگر 

 .دارد دو تا

و نيز در اينكه درخواستها چه بوده اختالف است، زيرا در بعضي از قولها و روايات دارد كه تقاضاي آن حضرت، ايمني امت از 
هاي آسماني و در امان بودنشان از فرورفتگي در زمين و نيز ايمن بودنشان از تفرقه و جنگ و سنگسنگسار شدن به 

اش حفظ از غرق، قحطي و جنگ داخلي بوده. و در عده ديگري از آن خونريزي بوده است، و در بعضي ديگر دارد كه خواسته
 .هاي داخلي بوده استر آنان و جنگروايات دارد كه درخواستش عدم قحطي عمومي و تسلط دشمنان خارجي ب

اي ديگر دارد كه درخواستها اين بوده كه امتش را بر هيچگونه گمراهي دچار نسازد و دشمني را از غير خودشان بر و در پاره
 .دزآنان چيره نكند و آنان را به عذاب قحطي هالك ننموده و وحدت كلمه را از ايشان سلب نكند، و آنان را به جان هم نياندا

و در بعضي ديگر است كه درخواستهاي آن جناب اين بود كه دشمنان خارجي را بر آنان مسلط نكند، و آنان را به غرق 
و در بعضي ديگر دارد آنان را به عذابهايي كه امم پيشين به وسيله آنها هالك  .هالك نسازد و ايشان را به جان هم نيفكند
بر سرشان چيره و مسلط نفرمايد و آنان را دسته دسته و متفرق نسازد، و به جان شدند، هالك نساخته و دشمنان خارجي را 

يكديگر نيفكند. باز در بعضي ديگر دارد كه درخواست آن حضرت اين بوده است كه از آسمان و از زمين، عذاب بر آنان 
 .نفرستد و آنان را دسته دسته ننموده به جان هم نيفكند

ليل ديگر بر اينكه اين روايات قابل اعتماد نيستند، اين است كه در بعضي از آنها دارد: اين دعا در باز از اين نيز كه بگذريم د
 اش اينهاي انصار است و در بلوك عاليه مدينه واقع شده( ايراد گرديده است و الزمهحره بني معاويه )كه يكي از آبادي

 هايي است كه در مكه نازلبينيم كه سوره انعام از سورهما مي است كه اين دعا بعد از هجرت ايراد شده باشد در صورتي كه
شده و اين نزول قبل از هجرت بوده است. البته در اين روايات، اختالفات ديگري هم وجود دارد كه اگر كسي به آنها رجوع 

  .شودكند برايش واضح مي
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 تر روايتي است كه عبديات را گرفته و به آن استناد كنيم از همه آنها صحيحبه فرضي هم كه بخواهيم يكي از اين روا



اند كه وي به طور رفع از رسول خدا الرزاق، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن المنذر و ابن مردويه از شداد بن اوس نقل كرده
تا مغرب آن را ديدم، و برايم معلوم  نقل كرده كه فرمود: خداي متعال روزي زمين را براي من طوري كرد كه من از مشرق

 :شد كه دامنه دين من تا آنجا كه من آن روز ديدم، گسترده خواهد شد، ديگر اينكه به من دو گنج داده شد

يكي گنج سرخ و ديگري سفيد، و من از پروردگار خود خواستم كه امتم را به قحطي عمومي دچار نفرمايد، و آنان را از هم 
ته نگرداند، و ايشان را به جان هم نيفكند، در جوابم خطاب آمد: اي محمد قضايي را كه من گذرانده باشم پاشيده و دسته دس

كنم كه هرگز آنان را به قحطي عمومي مبتال نسازم، و برگشت ندارد، و من اينك اين دعايت را در حق امتت مستجاب مي
شان نفرمايم، تا خودشان خود را هالك كنند، و يكديگر را دشمنان خارجي را بر سرشان مسلط نكنم، و به دست آنان هالك

 :بكشند، و اسير نمايند. آن گاه رسول خدا )ص( فرمود

ترسم كه كار آنان به شمشير محول شود، كه در چنين ترسم، و ميمن بر امتم از پيشوايان و زمامداران گمراه كننده مي
 «1»نخواهد شد.  صورتي تا قيام قيامت، شمشير از بين آنان برداشته

اين روايت از غالب اشكاالتي كه در بقيه روايات بود، خالي است، و در اين روايت ندارد كه اين دعا پس از نزول آيه مورد 
بحث بوده و ليكن مضمون همين روايت را هم بايد بر اين حمل كرد كه مقصود اين است كه: امت اسالم از قحط و غاليي 

 ها و خونريزيهايگذارد مصون است، و گر نه ظاهر آن با مصيبتها و قحطياز وي باقي نمي كنش ساخت و اثريكه ريشه
سنگيني كه مسلمانان از سپاه صليب در اندلس و از لشكر مغول ديدند، سازگار نيست. و نيز بايد گفت ناچار اين درخواستها 

كه رسول خدا )ص( با آن معرفتي كه به مقام  در اوايل بعثت و قبل از نزول اين آيه بوده، و گر نه چطور ممكن است
پروردگار خود دارد، و با آن جاللت قدري كه در او است با شنيدن اين وحي، تازه از خداي خود قضايي را كه او گذارنده و 

 وي را مامور به تبليغ آن نموده، تقاضا كند؟

كرده و آن اين است كه: اين دين تا روز قيامت باقي خواهد بعد از همه اين حرفها، قرآن كريم با آيات خود، واقع امر را بيان 
ماند و اين امت به كلي از بين نخواهد رفت، و ليكن چنان هم نيست كه دچار هيچ بالئي نشود، بلكه هر بال و مصيبتي كه 

 لصدور بسياريهاي گذشته آمده، بدون چون و چرا، مو به مو بر سر اين امت نيز خواهد آمد، روايات قطعي ابر سر امت
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 .باشندهم كه از رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت )ع( در دست هست، همه گوياي اين مطلب مي

قل كرده كه ن "قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ "ند كه در ذيل جملهكنحاس از ابن عباس نقل مي "الناسخ "در الدر المنثور از كتاب
 «1»نسخ كرده است.  "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ "گفت: اين آيه را آيه سيف كه عبارت است از

 لِكُلِّ نَبَإٍ "چيني برايسياق مقدمه و زمينه "قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ "مؤلف: سابقا اين معنا را بيان كرديم كه سياق جمله
 .بتواند آن را نسخ كند "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... "را دارد، و اين معنايي نيست كه آيه "مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ

 052كنند[ ..... ص : چند روايت در ذيل آيه نهي از نشستن با كساني كه در آيات خدا خوض مي]

از عبد األعلي بن اعين نقل كرده كه گفت: رسول خدا  "وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا ... "در تفسير قمي در ذيل آيه
هر كس كه ايمان به خدا و روز جزا دارد، بايد در مجلسي كه در آن مجلس به يك پيشوايي بدگويي و يا از  :)ص( فرمود

وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّي  "ننشيند، زيرا خداي تعالي فرموده:شود، مسلماني غيبت مي



 «3. »"يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فاَل تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْري مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

: با كساني اند كه گفتاز ابي جعفر نقل كرده "الحليه "نثور است كه عبد بن حميد، ابن جرير و ابو نعيم در كتابو در الدر الم
 «2»كنند. كه با هم خصومت دارند ننشينيد، زيرا كه اينگونه افراد كساني هستند كه در آيات خود خوض مي

اند كه گفت: اهل هوا از همان كسانيند كه بن علي نقل كردهو نيز در اين كتاب است كه عبد بن حميد و ابن منذر از محمد 
 «2»كنند. در آيات خدا خوض مي

رَأَيْتَ الَّذِينَ  وَ إِذا "و در تفسير عياشي از ربعي بن عبد اللَّه از كسي نقل كرده كه گفت امام ابي جعفر )ع( در ذيل آيه شريفه
 "گفتگو در باره پروردگار و مجادله كردن در باره قرآن است، و در ذيل جملهفرمود خوض در آيات خدا،  "يَخُوضُونَ فِي آياتِنا

 «2»سرايان است. فرمود: از آن جمله گوش دادن به سخنان نقاالن و داستان "فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
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كنيد شامل آيه هست، و در حقيقت در اين روايات مالكي كه در آيه ذكر شده، مؤلف: روايات همان طوري كه مالحظه مي
 .اخذ گرديده است

را شنيدند  "فَال تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْري مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "است كه امام ابي جعفر )ع( فرمود: وقتي مسلمين آيه در مجمع البيان
كنند، به رسول خدا )ص( عرض كردند پس تكليف ما چيست؟ اگر بنا باشد هر وقت بشنويم كه مشركين قرآن را مسخره مي

مسجد الحرام نشويم، و خانه خدا را طواف نكنيم، براي اينكه هميشه مشركين در آنجا برخيزيم و برويم بايد اصال داخل 
 .كنندجمع هستند و با ديدن ما، شروع به استهزاي قرآن مي

توانند مي و آنان را دستور داد كه تا آنجا كه "ءٍوَ ما عَلَي الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ "در جوابشان اين آيه نازل شد:
 «1»مشركين را تذكر داده و به حقايق دين آشنا كنند. 

و همچنين  "لعلهم "را مفعول مطلق گرفته و ضمير "ذكري "كنيد، كلمهمؤلف: اين روايت هم چنان كه مالحظه مي
كن ذكروهم لو  "را به مشركين و مسخره كنندگان برگردانيده، و بنا بر اين روايت تقدير آيه چنين است: "يتقون "ضمير

ه در اين . اشكالي ك"و ليكن شما مسلمانان آنان را به نحو خوبي تذكر دهيد، باشد كه از خدا بترسند -ذكري لعلهم يتقون
روايت وجود دارد اين است كه سوره انعام يك دفعه نازل شده، و اين معنا، با اينكه آيه مورد بحث، در باره يك واقعه 

 .ر نيستمخصوصي نازل شده باشد، سازگا

آمدند و در اند كه گفته است: مشركين ميو در الدر المنثور است كه ابن جرير، ابن المنذر و ابو الشيخ از ابن جريح نقل كرده
نشستند، زيرا دوست داشتند كه سخنان آن جناب را بشنوند آن گاه مسخره نموده و استهزائش مجلس رسول خدا )ص( مي

از آن پس هر وقت آن  "وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ... "نازل شد نمايند. به همين خاطر اين آيه
 "خواست. اين عمل باعث شد كه آنان از عمل زشت خود دست بردارند، و جملهكردند، حضرت برميجناب را استهزاء مي

ني كه فرمود: بر كسا "ءٍوَ ما عَلَي الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ "گاه با جمله اشاره به اين معنا است، آن "لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
گويند كه تو از مجلس برخيزي حرجي و گناهي نيست، سپس همين معنا را در كنند و چيزي نميمالحظه حرمت تو را مي



 «3»دستور داد به هيچ وجه با آنان ننشينند. نسخ كرده و  "وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ ... "مدينه با آيه

__________________________________________________ 

 52ص  2مجمع البيان ج (1)

 33ص  2الدر المنثور ج (2)
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 "وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ "آيه اگر آيه نازل شده در مدينه )وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ( با اينكه به حسب مضمون، عين :مؤلف
و  "بوده باشد، بايستي همين جمله هم ناسخ آيه قبليش، يعني آيه "وَ ما عَلَي الَّذِينَ يَتَّقُونَ "است، ناسخ ذيل آن، يعني جمله

خ و نيست، چون بايد بين ناسبوده باشد و حال آنكه اين معنا با اينكه سوره انعام يك دفعه نازل شده، سازگار  "اذا رأيت ...
وَ ما  "هو آي "وَ إِذا رَأَيْتَ "منسوخ مدتي فاصله بشود. عالوه بر اين معنايي كه روايت سيوطي براي اين سه آيه يعني آيه

كه بتوان گفت  كندسوره مائده كرده، آن طور آنها را متنافي با هم نمي "وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ "سوره انعام و آيه "عَلَي الَّذِينَ
 .دومي ناسخ اولي و منسوخ سومي است

وَ ما عَلَي  "نظير اين روايت، روايتي است كه باز الدر المنثور آن را از كتاب ناسخ نحاس از ابن عباس نقل كرده كه گفت: آيه
ه كه در مدينه نازل شد "لَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِوَ قَدْ نَزَّ "كه در مكه نازل شده، با آيه "ءٍالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ

 «1»نسخ شد. 

از ابن بابويه نقل كرده كه وي به سند خود از ثعلبة بن ميمون از  "قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْكُ ... "در تفسير برهان در ذيل آيه
فرمود: مراد از عالم غيب  "عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ "بعضي از راويان شيعه از امام صادق )ع( روايت كرده كه در باره جمله

 «3»چيزهايي است كه هنوز موجود نشده، و مراد از شهادت موجوداتي است كه به هستي درآمده است. 

ترين مصاديق غيب و شهادت را كه در پيش ما است ذكر كرده و گر نه سابقا بيان كرديم كه براي مؤلف: اين روايت روشن
 .دو كلمه مصاديق ديگري نيز هستاين 

__________________________________________________ 

 31ص  2الدر المنثور ج (1)

 223ص  1تفسير برهان ج (2)

 333، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 001[ ..... ص : 83تا  24(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

( وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ 32تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ )وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَ 
لَ قالَ ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ ( فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأي كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَف32َالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ )

( فَلَمَّا رَأَي الشَّمْسَ 33مِ الضَّالِّينَ )( فَلَمَّا رَأَي الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَو32ْ)
 (32ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ )فَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيبازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَ

( وَ حاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ 35إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )
( وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ 23ءٍ عِلْماً أَ فَال تَتَذَكَّرُونَ )ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِالَّ أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْهَدانِ وَ ال أَخافُ 



( الَّذِينَ آمَنُوا وَ 21رِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )وَ ال تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَ
 وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلي قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ (23لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ )

 (22إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )

 001ترجمه آيات ..... ص : 

گيري؟ من ترا وقوم ترا در گمراهي آشكار هايي را خدايان خود ميو به ياد آور وقتي را كه ابراهيم به پدرش آزر گفت: آيا بت
  .(32بينم )مي

 331، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .(32دهيم و براي اينكه از يقين كنندگان گردد )زمين را نشان مي و اين چنين به ابراهيم ملكوت آسمانها و

اي را ديد، گفت: اين پروردگار من است سپس همين كه غروب كرد گفت: من غروب پس همين كه شب او را پوشانيد ستاره
 .(32كنندگان را دوست ندارم )

است، سپس ماه كه غروب كرد، گفت: اگر پروردگار  پس از آن، وقتي كه ماه را ديد كه طلوع كرد، گفت: اين پروردگار من
 .(77)من، مرا هدايت نكند از گروه گمراهان خواهم بود 

پس از آنكه خورشيد را ديد كه طلوع كرد، گفت: اين پروردگار من است اين بزرگتر است پس آن گاه كه خورشيد نيز غروب 
 .(32زارم )دهيد بيكرد، گفت: اي قوم! من از آنچه شريك خدا قرار مي

 .(35رو هستم و از مشركان نيستم )من روآوردم به كسي كه آسمانها و زمين را آفريده است، در حالي كه ميانه

كنيد و حال آنكه مرا هدايت كرده، و من از كساني كه و قوم او با وي محاجه كردند. گفت: آيا با من در باره خدا محاجه مي
اينكه پروردگار من چيزي بخواهد، علم پروردگارم به همه چيز وسعت دارد، آيا متذكر ترسم مگر دهيد نميشريكش قرار مي

 .(23شويد )نمي

ترسيد از اينكه براي خدا بدون دليل شريك قرار و چگونه من از شريكان )يا از شرك( شما بترسم در حالي كه شما نمي
 .(21دانيد )داديد پس كداميك از اين دو طائفه به أمن سزاوارتر است اگر مي

 .(23كساني كه ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلم نپوشانيدند أمن از آن ايشان است و راه يافتگان ايشانند )

بريم زيرا پروردگار تو حكيم و عليم اين است حجت ما كه به ابراهيم عليه قومش داديم هر كه را بخواهيم درجاتي باال مي
 .(22است )

 005 بيان آيات ..... ص :

د، شباهت كني عالم برخورد ميبررسي كيفيت مخصوص رفتار و محاجه ابراهيم )ع( در اين آيات، كه به رفتار فطري يك انسان اوليه فرضي كه براي نخستين بار به مظاهر ماد]

 005دارد[ ..... ص : 

حضرت ابراهيم )ع( داده بود تا با آن  كند كه آن را به پيغمبر عظيم الشاندر اين ده آيه پروردگار متعال حجتي را ذكر مي
عليه مشركين احتجاج نموده و آنان را به ديني كه خدايش به سوي آن هدايت نموده يعني دين توحيد دعوت كند، آن گاه 

و  هبعد از اين آيات هدايت كلي انبيا و پاكي ضمير آنان را از شرك بيان نموده و از بين همه آنان، نوح كه قبل از ابراهيم بود
 .برداند اسم ميشانزده پيغمبر ديگر را كه همه از ذريه ابراهيم بوده



ترين و كاملترين مصداق ايمان و قيام به دين فطرت و نشر عقيده توحيد و پاكي از شرك و و اين آيات در حقيقت بيان عالي
گاري كه مردم سنت توحيد را كه دوگانگي است، و اين همان هدف مقدسي است كه ابراهيم براي آن قيام نمود و در روز
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گوشزدشان كرده بودند از ياد برده و دنيا در تيول وثنيت درآمده بود براي روشن كردن آن احتجاج كرد، پس اين آيات با 
مين اي كه در هرسول خدا است نسبت به ادلههايي كه در آنها بر دين فطرت اقامه شده در حقيقت براي مزيد بينايي حجت

سوره و قبل از اين آيات خدا به او تلقين نمود، و در چهل جا فرموده: اينطور بگو و چنين استدالل كن، كه متجاوز از بيست 
 .تاي از آن گذشت

آوري به كرديم برايشان مي شوي و ادله توحيد و نفي شرك را كه ما تلقينتگويا فرموده در موقعي كه با قوم خود رو برو مي
هايي را كه ما به او آموخته و بدان وسيله هايي را كه ابراهيم براي پدر و قومش آورد، و در نظر آور آن حجتياد آر آن دليل

پرداخت به سبب علم و حكمتي بود به ملكوت آسمانها و زمين آگاهش ساختيم. زيرا ابراهيم اگر با قوم خود به محاجه مي
ارزانيش داشتيم، نه به فكر تصنعي كه از چهار ديوار تصور و خيال تجاوز ننموده و هميشه مشوب به تكلف و به كه ما 

 .هايي است كه فطرت صاف و خداداد بشر مخالف آن استخودبستگي

ير و هل تفسو اگر انسان خالي الذهن باشد و بدون در نظر داشتن آنچه در روايات است و قبل از اينكه ذهنش به مشاجرات ا
شان تفسير آيات را با مضامين روايات و همچنين به آنچه در كتب تاريخ و در تورات و اسراييليات است، درهم آميختن

فهمد كه اين كلمات از كسي صادر شده كه ذهنش صاف و مشوب گردد در اين آيات دقت كند، از لحن آن به خوبي مي
اوهام بوده است، و اين در حقيقت لطائف شعور و احساس فطرت صاف و  هايخالي از آلودگيهاي افكار و ضد و نقيض

 .ادراكات اوليه عقل وي بوده كه در قالب اين الفاظ درآمده است

 :و خالصه، اگر از روي انصاف در اين آيات غور كند ترديد نخواهد كرد در اين كه

ان كند، بسيار شبيه است به كالم يك انسكلماتي كه ابراهيم با قوم خود داشته و اينك اين آيات، آن كلمات را حكايت مي
زيرزمين( يا در غاري )در كوه( گذرانيده است. انساني كه فقط با كسي معاشرت دارد )اوليه فرضي كه زندگي خود را در نقبي 

اسي برايش تهيه نمايد كه از گرما و سرما حفظش كند، انساني كه تا كنون چشمش به كه قوت ال يموت او را تهيه كند و لب
هاي بشري و شهرهاي ستارگان آسمان نيفتاده و طلوع و غروب آفتاب و ماه را نديده است، انساني كه هرگز قدم در جامعه

نقيض آن برخورد ننموده، و اينك ناگهان هاي گوناگون و اديان و مذاهب ضد و وسيع آن، ننهاده و به افكار مختلف و ايده
 .بيند كه هرگز نديده استگذارش به سرزميني وسيع و يكي از جوامع بزرگ افتاده و چيزهايي مي

بيند كه با دلهاي پر از اميد سرگرم كار خود و شتابان به سوي مقصد خويشند، يكي متحرك و ديگري مثال مردمي را مي
 332، ص: 3فرما، يكي خادم و ديگري ترجمه الميزان، جساكن، يكي كارگر و ديگري كار

مخدوم، يكي فرمانده و ديگري فرمانبر. يكي هم دور از همه اين جنجالها مشغول بندگي و پرستش معبود خويش است، در 
 ريايزدگيش دو چندان شده و غرق در دافتد و از ديدن اجرام آسماني تعجب و بهتاين ميان ناگهان چشمش به آسمان مي

كند، تواند پي به مقاصدش ببرد، با اشاره و كنايه از حال تك تك اين موجودات سؤال ميگردد ناچار از كسي كه ميتحير مي
پرسد: اين اجرام افتد، از مادرش ميعينا مانند كودكي كه وقتي چشمش به فراخناي آسمان و چراغهاي فروزانش مي

وب كآور است؟ چه كسي اينها را به آسمان ميخ؟ راستي چقدر زيبا و شگفتدرخشنده كه دل مرا مجذوب خود كرده چيست
كند؟ چه كسي اين چراغها را ساخته است؟ و همچنين از كوچك و آويزان كرده است؟ چه كسي همه شب آنها را روشن مي

 .كندو بزرگ آنها، از خصوصيات هر يك جداگانه پرسشها مي



كند كه به معلومات دوران توحش و روزگار بحث، ابتدا از حقيقت چيزهايي سؤال ميبا اين تفاوت كه: انسان فرضي مورد 
تنهاييش نزديكتر است، و چون معلومات آن روزش، از سنخ محسوسات نبوده، زيرا چيزي نديده و نشنيده بود، لذا اولين 

طور كلي طوري است كه  دهد، سبب اعلي و علت هستي عالم است، آري انسان بهچيزي را كه مورد سؤال قرار مي
خواهد از حال مجهوالت اطالع و آگاهي حاصل كرده و به معلومات برسد به اين معنا كه مواد اوليه علم خود را گرفته و مي

 .آيددر مقام كشف از حاالت نزديكترين و مناسبترين مجهول، برمي

گي دارد، از ميان همه جهات آن، ابتدا از جهتي خورند كه برايشان تازمثال كودكان يا صحرانشينان وقتي به چيزي برمي
ي آن را كنند كه چه كسپرسند اين چه حقيقتي است؟ آن گاه سؤال ميترند، يعني ابتدا ميكنند كه به آن مانوسسؤال مي

 اپرسند فايده آن چيست و براي چه منظوري ساخته شده؟. انسان فرضي مورد گفتار ما هم كه تقريبدرست كرده؟ سپس مي
ي ترين اسباب زندگتوان گفت يك انسان فطري است و هنوز فطرتش از آلودگيها پاك است از آنجايي كه جز به سادهمي

و  كند، خالياشتغال نداشته و ذهنش از خاطرات و افكار گوناگوني كه ذهن انسانهاي متمدن و شهري را به خود مشغول مي
مشاغل مادي و افكار پراكنده دارند كه خاطرشان حتي براي يك لحظه فارغ است، زيرا كه انسانهاي متمدن، به قدري 

آسوده نيست. حوادث بيشمار آسماني و زميني اطراف انسان ابتدايي را احاطه كرده بدون اينكه اسباب طبيعي آنها را بشناسد، 
ي و ن شهرنشين اگر فرصتاز اينجهت ذهن وي آمادگي بيشتري براي انتقال به سبب ما فوق طبيعي دارد. با اينكه انسا

 پردازدفراغتي از شمارش اسباب طبيعي برايش حاصل شود، آن گاه متوجه مبدأ فوق طبيعي شده، به او مي

 003شود[ ..... ص : هر چه اشتغال و سرگرمي به امور مادي بيشتر باشد، توجه به مبدأ و معاد كمتر مي]

عبادت و پرستشي نسبت به آن مبدأ فوق طبيعي ببيند، زودتر از ديگران، و از اين رو، اگر انسان ابتدايي، از شهرنشينان، 
 توجهش
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بينيم كه دين داري و عنايت و اهتمام نسبت به مراسم ديني و همچنين بحث در الهيات، در شود. و لذا ميبه او منتقل مي
قبيل مسائل در شهرهاي كوچك و دهات، قدر و قيمت و ارزش بيشتري قاره آسيا بيشتر است تا اروپا، و در آسيا نيز اين 

تر و سطح زندگيش هر چه باالتر باشد، حوائج دارد، تا در شهرهاي بزرگ، جهتش روشن است، زيرا جامعه هر قدر وسيع
ه در دلها ند، و خالصآورند كه به معنويات بپردازتر است، و دلها كمتر فراغتي به دست ميماديش بيشتر و مشاغل آن متراكم

جاي تهي براي توجه به مبدأ و معاد كمتر است. خالصه اينكه اگر داستان حضرت ابراهيم )ع( را كه در آيات مورد بحث و 
همچنين در آياتي از سوره مريم و انبيا و صافات حكايت شده به دقت مطالعه كنيم، خواهيم ديد كه آن جناب در احتجاج با 

ي بينيم عينا مانند همان انسان فرضاي را داشته است كه فرض شد. زيرا ميبيه به حالت انسان سادهپدر و قومش حالتي ش
شويد چيست؟ و مانند كسي كه هيچ چيزي نديده و از دين و بي ديني پرسد: اين سنگ و چوبي كه در برابرش خاضع ميمي

 "پرسد:كنيد؟ از پدر و قومش ميكنيد؟ و چرا چنين ميه ميپرسد: در برابر اين ستارگان و آفتاب و ماه چحكايتي نشنيده، مي
نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها  "گويند:در جواب مي "ما تَعْبُدُونَ؟ "پرسد:و نيز مي« 1» "ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ

 :گوينددر جواب مي "دْعُونَ؟ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ؟هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَ "پرسد:دوباره مي "عاكِفِينَ

 «3. »"بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ "

و حال آنكه در  پرستي،كنيد گفتار كسي است كه تا كنون نه بتي ديده و نه بتو اين سنخ گفتار، همانطوري كه مالحظه مي
 .ي بابل كلدان( بار آمده و رشد يافته استپرستي )يعنمهد وثنيت و محيط بت



ها و اشاره به اين بوده كه من آن غرض ابراهيم )ع( از اينگونه تعبيرات تحقير بت :در اينجا ممكن است كسي بگويد
كه  ريشناسم، همانند تعبيها قائليد، قائل نيستم و اصال من اينها را نمياحترامات و آن آثار و خواصي كه شما براي اين بت

 فرعون در برابر

__________________________________________________ 

 23شويد، چيستند؟. سوره انبيا آيه ها كه شما براي آنان خاضع مياين مجسمه(1)

ابت پرستيم كه ثهايي را ميپرستيد؟ جواب دادند: ما بتحضرت ابراهيم به پدر و قومش گفت:( شما چه معبودي را مي)(2)
شنوند، و آيا هيچ سود هاي جماد را بخوانيد سخن شما را ميآيا هر گاه اين بت :پرستش آنها بوده و هستيم. ابراهيم گفتبر 

 32 -33ايم. سوره شعراء آيه و زياني به حال شما دارند؟ آنها در جواب گفتند: ما پدران خود را بر پرستش اين بتان يافته
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و همچنين مانند تعبير كفار مكه در  «1» "وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ "كرده و به منظور بي اعتنايي به خداي موسي گفت:موسي 
وَ إِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَ هذَا الَّذِي  "كند:برابر رسول خدا )ص( كه آيه زير آن را چنين حكايت مي

 .«3» "آلِهَتَكُمْ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ يَذْكُرُ

و ليكن اين معنا از ادب ابراهيم دور است. ابراهيم )ع( كسي است كه در برابر پدرش آزر جز به ادب و احترام لب به سخن 
فِرُ سَالمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْ "كنم آن حضرت در پاسخش گفت:نگشود و حتي وقتي آزر او را از خود راند و گفت سنگسارت مي

خواهد با آزر سخن گويد خدايان او را و خيلي بعيد است كه چنين كسي اولين باري كه مي« 2» "لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا
 "حنيفت مل "ها تحريك كند، با اينكه پروردگار عالم دين آن حضرت راتحقير نموده و در نتيجه تعصب او را نسبت به بت

خوانده و در دين او از اينكه مسلمانان بر خدايان مشركين ناسزا بگويند، نهي شده، تا آنان نيز مسلمانان و خداي آنها را سب 
همان وجهي است تر پس صحيح«. 2» "وَ ال تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ "نكنند. و فرموده:
 .كه ما ذكر كرديم

 (... ابراهيم )ع( پس از فراغ از احتجاج با پدر و قومش در باره اصنام، شروع به پرسش خدايان آنها )ماه، ستاره، آفتاب و

 :گويداي نموده ميكند، و اشاره به ستارهمي

 "ويد:گكند ميشود و خورشيد طلوع ميوز كه مير "هذا ربي "گويد:بيند ماه طلوع كرد ميو همچنين وقتي مي "هذا رَبِّي "
تر است، اينجا نيز ابراهيم )ع( خود را به جاي كسي اين است پروردگار من، چرا كه اين، از آن دو بزرگ "هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ

اره ري است كه در بها بر اين معنا همين تعبيترين دليلدهد كه اصال ستاره و ماه و خورشيدي نديده است، روشنقرار مي
 آفتاب كرده، چون به خوبي پيدا است كه اين تعبير، تعبير كسي است كه گويا اصال

__________________________________________________ 

 [.....] 32سوره شعرا آيه (1)

يا اين است گويند آتحقير ميبينند، سخت به مسخره و استهزاء گرفته و از در آن كساني كه كفر ورزيدند وقتي تو را مي(2)
 22آري اينان به ذكر رحمان كافرند. سوره انبيا آيه  .دهدآن كسي كه خدايان شما را دشنام مي

كنم، او پروردگار من و به من مهربان است. سوره مريم آيه سالم بر تو، به زودي از پروردگارم جهت تو طلب مغفرت مي(3)
23 

خوانند، تا در نتيجه، آنان هم خدا را از در دشمني و ناداني مشرك هستند و غير خدا را ميو دشنام ندهيد كساني را كه (4)
 132ناسزا گويند. سوره انعام آيه 
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 پرستند، وداند كه مردم در برابر اين اجرام خضوع كرده و آنها را ميداند آفتاب و ماه و ستاره چيست. فقط اين را مينمي
 .دارندقرباني تقديمشان مي

مثال روشن اين داستان اين است كه شما شبحي را از دور ببينيد و بدانيد كه اين شبح، شبح انساني است و ليكن ندانيد كه 
دانيد او هم به شما معرفيش نموده و پرسيد اين شخص كيست؟ زيرا بيشتر از آن نميآيا مرد است يا زن، از كسي مي

مرد يا فالن زن است، و اما اگر ندانيد شبح مزبور انسان است يا حيوان و يا جماد، سؤال خواهيد نمود كه اين گويد: فالن مي
ود: اين شچيست؟ زيرا شما در حق آن، معرفتي بيش از اينكه يك جسمي است از اجسام، نداريد و لذا در جواب شما گفته مي

اند. شما كه به واقع امر جاهليد در سؤال خود از جميع اينجا كار گذاشتهزيد است، و يا فالن زن است و يا چوبي است كه در 
خصوصيات آن شبح از انسان بودن و نبودنش، مرد بودن و نبودنش و هم چنين ساير امتيازاتش، تنها آن چيزي را رعايت 

 .ندكت، حقيقت را رعايت ميدهد از جهت اينكه عالم اسكنيد كه به آن عالم هستيد، و اما آن كس كه به شما جواب ميمي

شاهد بر اينست كه آن حضرت همچون انساني فرضي كه خبر از هيچ چيز ندارد سخن گفته است[  "هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ "در كالم ابراهيم )ع(: "شمس "ضمير مذكر آوردن براي]

 006..... ص : 

اين است كه اين شخص از آفتاب هيچ گونه اطالعي  "كْبَرُهذا رَبِّي هذا أَ "و همچنين "هذا رَبِّي "پس ظاهر اينكه فرمود:
اي نوراني است و آيا چيزي است جز اين ندارد كه اين از ستاره بزرگتر است. و اما اينكه اين آفتاب جرمي است و يا صفحه

د؟ و آيا اين ماه و آوركه با نور خود موجودات زمين را اداره و با گردش خود به حسب ظاهر حس، شب و روز را به وجود مي
رساند كه او هيچ كنند يا نه؟ ظاهر كالم آن حضرت ميستاره، همه شب از افق طلوع نموده و در طرف ديگر افق، غروب مي

هذه  "خبري از اين جزئيات نداشته است، زيرا اگر خبر داشت جا داشت مثال در باره آفتاب اشاره را صحيح ادا كرده و بفرمايد
ظ با آنكه اين لف "هذا "و حال آنكه رعايت اين نكته را ننموده و فرمود "انها ربي انها اكبر "يا بفرمايد: و "ربي هذه اكبر

 .مذكر است و شمس مؤنث

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ  "كرد اين نكته را رعايت نموده و فرمود:هم چنان كه بعدها در موقعي كه با خود نمرود احتجاج مي
چون در اينجا خود را در جاي يك مرد جاهل به  "فات به من المغرب "و نفرمود:« 1» "شْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِمِنَ الْمَ

 :شود، آنجا كه به پدر و قوم خود گفتامر قرار نداده. و اين اختالف در تعبير، در جاي ديگر از كالم آن جناب نيز ديده مي

__________________________________________________ 

 .تواني آن را از مغرب در آرابراهيم گفت: خداوند خورشيد راي از طرف مشرق برآورد تو اگر مي(1)

 322سوره بقره آيه 
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اند كه دموقع نميكه مخصوص غير انسان است، تعبير كرد. چون در اين  "ما "، ابتدا از معبود آنان به لفظ"لِما تَعْبُدُونَ "
داند كه چيزي هستند، آن گاه كه ها مانند انسان داراي عقلند و يا سنگ و چوب و بدون شعور هستند؟ تنها مياين بت

كنند و اين معنا را از خود مردم شنيد، از جهت اينكه اله و معبود بايد فهميد مردم قائل به الوهيت آنها هستند و عبادتشان مي
ان صاحب "ها لفظ مخصوصو براي پرستندگانش جلب نفع و دفع ضرر نمايد، در جواب، راجع به بت صاحب شعور باشد،

«. 1» "هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ "را به كار برد و گفت: "شعور
لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُالءِ  ":و مردم در جوابش گفتند "فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ "ها گفت:داستان شكستن بتآن گاه وقتي در 



را كه مخصوص هر فاقد  "ما "ها زبان ندارند و فاقد شعور هستند، از اينرو او هم لفظو اقرار كردند كه اين بت "يَنْطِقُونَ
للَّهِ اأَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ ال يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  ":شعوري است به كار برد و گفت

 .«3» "أَ فاَل تَعْقِلُونَ

رد به حمل ك "ي هذا أَكْبَرُهذا رَبِّ "را در "هذا "توان اينگونه نكات را ناديده گرفت، و يا مثال اشاره به لفظخالصه اينكه نمي
بلكه اشاره به جرم بوده و جرم هم مذكر است. يا گفت اشاره مزبور  "هذه "اينكه اشاره به شمس نبوده تا الزم باشد بفرمايد:

د ناشاره به مشار اليه بوده كه آنهم مذكر است، يا آنكه بگوييم زبان حضرت ابراهيم )ع( زبان سرياني بوده و در اين زبان، مان
 .شودغالب زبانهاي غير عربي، رعايت تانيث نمي

فَإِنَّ  "اينها وجوه صحيحي نيست، به دليل اينكه در خصوص همين شمس در پاسخ نمرود رعايت تانيث را نموده و فرمود:
اين لهجه  "هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ "آن وقت چطور شد در خصوص:« 2» "اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ

 :و همچنين در دعائي كه كرد و گفت "ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ "را به كار برد؟ و نيز چرا اين لهجه را در جمله

نيم در مقام حمل كالم آن جناب بگوئيم: از اين توابه كار نبرد؟ و همچنين نمي« 2» "رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ "
را مذكر آورد تا خدا را از  "هذا "به خاطر احترام خدا، لفظ "ربي "گفت:را مؤنث نياورد كه دنبالش مي "هذا "جهت لفظ

 نقص تانيث منزه كرده باشد. و يا
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 32سوره شعرا آيه (1)

بر  نمايد؟. افكند و نه ضرري دفع ميپرستيد كه نه براي شما نفعي جلب ميآيا با اين حال چيزي را به غير خدا مي(2)
 23بريد؟. سوره انبيا آيه پرستيد، آيا عقل خود را به كار نميشما و بر آنچه كه مي

 322سوره بقره آيه (3)

 22سوره ابراهيم آيه (4)

 332، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ها قانع زيرا هيچ كدام از اين توجيه .مذكر بوده، از اين جهت مبتدا را هم مذكر آورد "ربي "بگوييم چون خبر يعني كلمه
 .-ان شاء اللَّه -كننده نيست. و ما به زودي در اين باره مفصال بحث خواهيم كرد

ند كبا پدر و قومش در باره توحيد حكايت ميحاصل اينكه، از سياق اين آيات و آيات ديگري كه مناظرات ابراهيم )ع( را 
كرده، و لذا به آنچه كه مردم از جزئيات و خصوصيات آيد كه وي قبل از آن ايام، دور از محيط پدر و قومش زندگي ميبرمي

كاني كه موجودات و همچنين از سنن و آداب معموله با خبر بودند، او با خبر نبوده، و در اوايل رشد و تميزش از آن جا و م
رش افتد و از پدها ميداشته، بيرون آمده و به پدر خود پيوسته است، و در آن موقع بوده كه براي اولين بار چشمش به بت

 پرسد كه اين چيست؟مي

ها و پس از قانع كردن پدر به سر وقت دار كردن الوهيت بتكند به مشاجره و خدشهشنود شروع ميو وقتي آن جواب را مي
ها يعني كواكب و خورشيد و ماه رفته يكي پس از كند، آن گاه به سراغ پرستش ارباب بته، آنان را نيز قانع ميقوم رفت

ديگري را پروردگار خود فرض نمود تا اينكه همه غروب كردند، آن گاه ربوبيت آنها را باطل نموده و در اثبات توحيد خالص 
ه هايي كو از شواهد و نمونه "ي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَإِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِ "چنين گفت:
 .آيد كه اين احتجاج و استدالل را در دو روز و يك شب به پايان رسانيده استكنيم چنين برميبعدا ذكر مي

است، و  "اللَّه تعالي "براي آسمانها و زمين آفريدگاري است و اوابراهيم )ع( خود بر اين معنا بصيرت و بينش داشته است كه 



ي خيزد كه آيا در بين مخلوقات خدا چيزدر اين امر شريكي براي او نيست ولي در مقام استدالل از اين معنا به جستجو برمي
كه در تدبير عالم شريك خدا هست كه آن نيز پروردگار مردم و ابراهيم باشد؟ مثال آيا خورشيد و ماه يا چيز ديگري هست 

باشد؟ يا اينكه همه امور عالم تنها به دست خداي تعالي است و بس، و پروردگاري جز او نيست؟ البته خداي تعالي در همه 
نموده و با ارائه ملكوت آسمانها و زمين بنيان دلش را محكم كرده بود، ابراهيم )ع( به قدري اين مراحل او را مدد و ياري مي

ديد قبل از اينكه متوجه خود آن و آثار وي بشود، نخست متوجه انتسابش به خداوند شده و بين بود كه هر چه را مي واقع
 .شدكرد و سپس به خود او متوجه مياول تكوين و تدبير خداي را در آن مشاهده مي

 و نيز« 1» "اتِ وَ الْأَرْضِوَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماو "فرمايد:قرآن در اين باره مي
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 "إِبْراهِيمَ عَلي قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ...وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها  "فرمايد:در ذيل آيات مورد بحث مي
و همچنين در باره گفتگوي با « 1» "وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهِ عالِمِينَ "فرمايد:و در سوره ديگري مي

 .و همچنين آياتي ديگر« 3» "نِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّايا أَبَتِ إِ "فرمايد:پدرش مي

پردازد، زيرا نمرود مثل ساير ستمگران و ابراهيم )ع( پس از فراغت از اين دو مرحله به محاجه با نمرود پادشاه معاصرش مي
ا در بشر پرستي راند، ادعاي ربوبيت كرده بود و همين رويه غلط جباران آن روز بود كه فكر بتزيستهظالمان كه در قديم مي

اي بوده و بعضي از اند، و براي هر خدايي مجسمهشماري بودهداراي خدايان بي (بينيم قوم ابراهيم )عبوجود آورد. و لذا مي
 .اندپرستيدهمي -كه گويا ستاره زهره است -ها را، مانند آفتاب و ماه و كوكبآنان، خدايان اين مجسمه

شود و به زودي به قدر توانايي و قدرتمان به طور تفصيل در اين است خالصه آنچه كه از آيات كريم مورد بحث، استفاده مي
را به  "آزر "هفتگانه، كلمههاي قرائت "وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ "-ان شاء اللَّه تعالي -كنيمباره مضامين آن، بحث مي

قرائت  "راء "اند. البته بعضي نيز آن را به ضمو يا بدل از آن گرفته "ابيه "اند، و آن را عطف بيان از كلمهخوانده "راء "فتح
ر اند، بعضي ديگپنداشته "يا آزر ا تتخذ اصناما آلهة "كرده و ظاهرا آن را منادي براي نداي حذف شده دانسته و تقديرش را

كه به معناي قوت  "يازر ""أزر "را مصدر از باب "ازر "قرائت كرده و "أزر أ "با همزه استفهام و نصب "أ أزر أ تتخذ "آن را
ها را براي بياد آر زماني را كه ابراهيم به پدرش گفت آيا بت "شود:اند. و بنا بر اين قرائت معناي آيه چنين مياست دانسته

 ."اي؟اشند، خداي خود گرفتهاينكه كمك و مددكار تو ب

 001و اينكه آزر چه نسبتي با ابراهيم عليه السالم داشته است[ ..... ص :  "آزر "اختالف مفسرين در معناي كلمه]

بنا به قرائت اولي كه قرائت مشهوري است و همچنين بنا بر قرائت دومي كه  "آزر "به هر تقدير مفسرين در باره كلمه:
اند، كه آيا اين كلمه اسم پدرش بوده و يا آنكه لقب وي بوده است كه مدح او را است اختالف كردهقرائت غير مشهور 

 فهمانيده است اگر به معناي لنگ و يا كج و معوج باشد. ورسانيده اگر به معناي كمك گيرنده باشد، يا ذم او را ميمي
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 21مانا ما قبال رشد ابراهيم را به او داده بوديم و به وضع و حاالت او آگاه بوديم. سوره انبيا آيه و ه(1)

اي به من داده شده كه به تو داده نشده است پس مرا پيروي كن تا به راه راست هدايتت كنم. سوره اي پدر! از علم بهره(2)
 22مريم آيه 
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بوده، و اتفاقا تاريخ و همچنين تورات هم  "تارخ "يا "تارح "گويد: اسم پدر ابراهيمختالف رواياتي است كه ميمنشا اين ا
پدر او است يا عمويش يا جد مادريش، يا  "ابيه "اند در اينكه آيا مراد از كلمهكند. و نيز اختالف كردهاين معنا را تاييد مي

شا اين اختالف نيز از اختالف رواياتي است كه در اين باره وارد شده، چون بعضي آنكه مراد، رئيس و بزرگ فاميل است. من
پدر او است، و ابراهيم )ع( در قيامت از او شفاعت خواهد كرد، و خداوند هم شفاعتش را  "أبيه "از اخبار دارد كه مراد از

ه او جويد. بعضي ديگر دارد كاز او بيزاري مينپذيرفته و پدرش را به صورت گفتاري گنديده، مسخ نموده و خود ابراهيم نيز 
پدر ابراهيم نبوده چون پدرش مردي موحد بوده و هرگز شرك نورزيده است. و در اخبار ديگري هم دارد كه اجداد پيغمبر 

اند. و همچنين روايات ديگري كه در اين باره وارد شده است و همين روايات در ساير جزئيات اسالم همگي موحد بوده
يي شباهت دارد هااستان ابراهيم نيز اختالف فاحشي دارند، حتي بعضي از آنها مشتمل بر مطالبي است كه بيشتر به نسبتد

ي از سازد. بعضكه عهد عتيق به ابراهيم داده، سخناني كه به هيچ وجه با مقام خليل اللهي و نبوت و رسالت ابراهيم نمي
اند كه بحث را از صورت تفسير كه همان ه و براي اصالح آن سخناني گفتهمفسرين هم به حدي در اينجا ايستادگي كرد

اند طالبين بايد براي مزيد اطالع طلبي و فهم مراد قرآن از خود آيات آن است، بيرون كرده و رنگ ديگري به آن دادهآگاهي
 .به كتب تفاسير بزرگ و كتابهايي كه قرآن را با روايات تفسير نموده مراجعه كنند

شود اين است كه وي در اولين برخورد با قوم خود، استفاده مي (اما آن چيزي كه از خود آيات مربوط به داستان ابراهيم )ع و
و پدر او ناميده است، و ابراهيم بسيار پافشاري كرده كه شايد او را وادار  "آزر "ابتدا با مردي رو برو شده كه قرآن آن مرد را

اشته و از دين توحيد پيروي كند، مرد نامبرده در عوض، ابراهيم را از خود طرد نموده و به او گفته ها بردسازد تا دست از بت
 .كه بايد براي هميشه از او دور شود

 قالَ لِأَبِيهِ ذْوَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا، إِ "رساند:اين مطالبي است كه دقت در آيات زير، اين نتيجه را مي
أَهْدِكَ  مِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِييا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما ال يَسْمَعُ وَ ال يُبْصِرُ وَ ال يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً، يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْ

 .«1» "آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّا قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ "-فرمايدتا آنجا كه مي -"صِراطاً سَوِيًّا
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ان جدر كتاب به ياد آور ابراهيم را، به درستي كه او راستگو و پيغمبر بود، به ياد آر آن زماني را كه به پدر خود گفت: پدر(1)
ه كند؟ پدرجان به درستي كه علمي ببيند و نه تو را در حاجتي بي نياز ميشنود و نه ميپرستي كه نه ميچرا چيزي را مي

ت اي گف -فرمايدتا آنجا كه مي -من رسيده كه بر تو نرسيده است، پس مرا پيروي كن تا به راه راست راهنماييت كنم
كنم، دور شو از من ني؟، بدان كه اگر دست از اين اعراض خود برنداري سنگسارت ميابراهيم آيا تو از خدايان من روي گردا

 22و ديگر تو را نبينم. سوره مريم آيه 
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 "دهد، باشد كه به طمع اين معنا ايمان آورده و سعادت يابد:در اينجا ابراهيم بر او سالم كرده و وعده طلب مغفرتش را مي
عاءِ أَدْعُوا رَبِّي عَسي أَلَّا أَكُونَ بِدُسَالمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ  قالَ

 .«1» "رَبِّي شَقِيًّا

 035واقع شده، نه در آخرت براي شفاعت[ ..... ص : استغفار و دعاي ابراهيم )ع( براي آزر، دعاي صوري بوده و در دنيا ]



آيه دوم بهترين شاهد و قرينه است بر اينكه مقصود ابراهيم از استغفار، استغفار در دنيا بوده، نه شفاعت در آخرت، هر چند 
 .كافر از دنيا برود

رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ  "فرمايد:مي اش را در باره استغفار براي پدرش حكايت نموده، چنينقرآن كريم سپس وفاي به وعده
نَ وَ ال فِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّيأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَ اغْ

 .«3» "نْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍتُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ ال يَ

شود كه اين دعا را بعد از مرگ پدر و يا بعد از جدايي از او استفاده مي "او از گمراهان بود -إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ "از جمله:
 .كندمي داللت بر اين مطلب "كان "كرده است، چنان كه تعبير بلفظ

ه خواسته به آن وسيله بشود كه دعاي مزبور جدي نبوده بلكه صورت دعايي بوده، كه مياز ذيل كالمش نيز استفاده مي
گويد: پروردگارا اين گمراه را بيامرز. و از طرفي ديگر عهدي كه با او كرده بود وفا كرده باشد، چون از يك طرف مي

 .بخشدآيد و تنها در آن روز قلب سليم نتيجه ميو فرزندان به كار نمي گويد: روز قيامت روزي است كه مالمي

 فهميم قرآن خود صريحااتفاقا همين نكاتي را كه ما به كمك شواهد و قرائن از آيه مي
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كنم، او به من مهربان است و من از شما و مغفرت ميابراهيم گفت: سالم بر تو، به زودي از پروردگارم برايت طلب (1)
خوانم و اميدوارم كه چون او را بخوانم مرا از كنم، و خداي خود را ميگيري ميپرستيد دوري و كنارهآنچه كه غير خدا مي

 22درگاه لطفش محروم نگرداند. سوره مريم آيه 

خود ملحقم ساز، و براي من زبان راستگويي در ميان آيندگان قرار ده، پروردگارا مرا حكمي ارزاني دار و به بندگان صالح (2)
شوند مرا خوار و مرا از وارثان بهشت نعيم بنماي، و بيامرز پدر مرا، زيرا وي از گمراهان بود، و روزي كه مردگان بر پا مي

عرا سليم پيش خدا آيد. سوره ش بخشد، مگر كسي كه با قلبيمكن، روزي كه نه مالي و نه فرزنداني، هيچكدام سودي نمي
 [.....] 25آيه 
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ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبي مِنْ بَعْدِ  "فرمايد:بيان فرموده، و به عنوان اعتذار مي
بَرَّأَ مِنْهُ نَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ

مزبور و همچنين تبري از پدرش در دنيا از ابراهيم  سياق اين آيه داللت دارد بر اينكه دعاي« 1» "إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ
اق، جويد. زيرا سيفهمد، از او بيزاري ميكند و پس از اينكه حقيقت مطلب را ميصادر شده، نه اينكه در قيامت دعايش مي

د: دعاي مايفركند و ميسياق بيان تكليف است، يعني تكليف عمومي حرمت را بيان و دعاي ابراهيم را از آن استثناء مي
ابراهيم مخالف اين وظيفه عمومي نبوده، بلكه در حقيقت وفاي به وعده بوده است، چون اگر مراد از دعاي مذكور دعاي در 

قيامت بود، معنا نداشت كه آن را از حكم كلي و تكليفي كه ظرفش دار دنيا است، استثنا نموده، آن گاه تبري در قيامت را 
 .ذكر نمايد

عا كند و اين داش را از پدر ذكر ميه خداي سبحان، نخست دعاي ابراهيم را حكايت نموده و آن گاه بيزاريكوتاه سخن اينك
و تبري هر دو در دنيا و در اوايل عهد وي و قبل از مهاجرت به سرزمين بيت المقدس بوده است، به دليل اينكه در همين 

ند، اش گردااوند او را به صالحين ملحق سازد و اوالد صالح روزيكند كه خدسياق از خدا حكم و دستور خواسته و تقاضا مي
ونِ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُ قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ "هم چنان كه از آيه

فِرَنَّ لَكَ وَ ما أَمْلِكُ اهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْمْ وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّي تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْراللَّهِ كَفَرْنا بِكُ



 «3» "ءٍلَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ
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روا نيست براي پيغمبر و كساني كه ايمان آوردند، اينكه براي مشركان طلب مغفرت كنند، اگر چه ايشان خويشانش (1)
باشند. و طلب مغفرت ابراهيم براي پدرش در روشن شد كه آنان جهنمي مي (باشند، پس از آنكه بر آنان )پيغمبر و مؤمنان

د و همين كه برايش روشن شد كه او دشمن خدا است از وي بيزاري جست، به درستي كه اي بود كه به او داده بواثر وعده
 112كشيد( و بردبار بود. سوره توبه آيه ابراهيم اواه )براي اظهار حاجت بسيار آه مي

فتند: م خود گهمانا در داستان ابراهيم و آنان كه با او بودند، براي شما اسوه و سرمشق نيكويي بود، آن موقعي كه به قو(2)
پرستيد، بيزاريم، و به شما كفر ورزيديم، و از امروز تا ابد، بين ما و شما خشم و دشمني ما از شما و از آنچه كه جز خدا مي

افتاد، مگر آنكه به خداي واحد ايمان آوريد، مگر قول ابراهيم به پدرش )لحن ابراهيم و پيروانش در برابر كفار اين چنين بود، 
توانم بكنم كنم، و البته من براي تو ضمانتي نميابر پدر تغيير لهجه داد و گفت:( بزودي از برايت طلب مغفرت ميتنها در بر

 2ات اختياري از خود ندارم. سوره ممتحنه آيه چون از ناحيه خداوند در باره
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أَرادُوا بِهِ فَ "كند:دس و درخواست اوالد صالح، چنين ذكر ميخداي تعالي سپس تصميم ابراهيم را براي سفر به سرزمين مق
سپس داستان سفر كردن و « 1» "كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ، وَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

ا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَي الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَ أَرادُو "فرمايد:اوالددار شدنش را ذكر كرده و مي
عْبُدُونَ مِنْ دُونِ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ ما يَ "فرمايد:و نيز مي« 3» "لِلْعالَمِينَ، وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ

 .«2» "اللَّهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ كُلًّا جَعَلْنا نَبِيًّا

سپس خداوند تعالي دعايي را كه ابراهيم در آخر عمرش كرده يعني بعد از آنكه به ارض مقدس مهاجرت نمود و صاحب 
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا  "كند:ا بنا نهاد، چنين ذكر مياوالد شد و اسماعيل را به مكه آورد و آن شهر و خانه خدا ر

 رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ "-كندتا آنجا كه عرض مي -"الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَي الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ  "-كندتا آنجا كه عرض مي -"مُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّالةَبَيْتِكَ الْ

 .«2» "يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ "-كندتا آنجا كه عرض مي -"رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ
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ابراهيم( گفت: به درستي كه من به سوي )تر قرار داديم، و اي بكنند، ما آنان را پائينپس خواستند به او مكر و حيله(1)
 133براي من بخشش كن. سوره صافات آيه  كند پروردگارا از فرزندان صالحروم او مرا رهبري ميخداي خود مي

خواستند در باره او كيد و مكر به كار ببرند كه ما آنان را زيانكارتر قرار داديم و نجات داديم او را و لوط را به سوي (2)
آنان  و همهايم و موهبت كرديم به او اسحاق را، و يعقوب را نيز اضافه كرديم زميني كه براي همگان، آنجا را با بركت نموده

 33را صالح قرار داديم. سوره انبيا آيه 

شان را پيغمبر گيري كرد، به او اسحاق و يعقوب را داديم و همهپرستيدند، كنارهپس وقتي كه از آنان و از آنچه مي(3)
 25نموديم. سوره مريم آيه 

ر ها دورار ده و مرا و فرزندان مرا از پرستش بتو به ياد آور وقتي را كه ابراهيم گفت: پروردگارا اين شهر را داراي امن ق(4)
پروردگارا! من ذريه خود را در يك بيابان بي كشت و زرع نزد خانه محترم تو مسكن دادم،  -گويدتا آنجا كه مي -كن

ه من داد ب سپاس خداي را كه در پيري، اسماعيل و اسحاق را -گويدتا آنجا كه مي -پروردگارا، براي اينكه نماز را بر پا كنند



پروردگارا مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را در روزي كه حساب  -گويدتا آنجا كه مي -تحقيقا پروردگار من شنواي دعا است
 21شود بيامرز. سوره ابراهيم آيه بر پا مي
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هد است بر اينكه پدر او كه اينجا دعا در حقش اين آيه روال و سياقي كه دارد و قرائني كه همراه آن است، بهترين شا
خوانده است. چرا كه  "آزر "كند، غير آن شخصي است كه در آيه مورد بحث، از آن نيز به پدر تعبير كرده و اسمش رامي

آيات مورد بحث، صريح در اين معنا است كه استغفار ابراهيم جهت شخص نامبرده صرفا به منظور وفاي به عهد بوده، و 
قتي متوجه شد كه وي دشمن خدا است، از او تبري و بيزاري جسته است، با اين حال چطور ممكن است در آخر عمر و در و

شود آزر پدر آخرين دعائي كه كرده بار ديگر از تبري قبليش چشم پوشيده و برايش طلب مغفرت كرده باشد؟. پس معلوم مي
 .ه است، نيستصلبيش كه او را و مادرش را در اين آيه دعا كرد

 034آزر، پدر صلبي و حقيقي ابراهيم عليه السالم نبوده است[ ..... ص : ]

 "يكي از لطايفي كه در اين آيه است و شاهد بر مدعاي ما است، اين است كه در آيه مزبور از پدر و مادر خود به كلمه
ه را به كار برده است، كه ب "أب "ورد بحث كلمهشود، تعبير كرده و در آيه مكه جز بر پدر و مادر صلبي اطالق نمي "والدي

تعبير كرده است، و اين كلمه  "أب "شود، و همچنين در ساير آياتي كه اسم آزر برده شده از او بهغير پدر هم اطالق مي
اهيم ابرشود، از آن جمله در خود قرآن از همانطوري كه گفتيم به غير پدر از قبيل جد و عمو و كساني ديگر نيز اطالق مي

أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ  "فرمايد:كه جد يعقوب است و همچنين از اسماعيل كه عموي او است به پدر تعبير كرده و مي
 عِيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُسْمايَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِ

وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ  "فرمايد:كند چنين ميو نيز آنجا كه كالم يوسف را حكايت مي«. 1» "لَهُ مُسْلِمُونَ
 .با اينكه اسحاق جد يوسف، و ابراهيم جد پدر او است« 3» "يَعْقُوبَ

شن گرديد كه آزر پدر حقيقي ابراهيم نبوده و ناچار در او عنواني بوده است كه به خاطر آن عنوان او را پدر پس به خوبي رو
خطاب كرده است، چون در لغت، بعضي از اوصاف و عناوين وجود دارد كه مصحح اطالق پدر بر دارنده آن است، از آن جمله 

در دست دارد و هر كسي كه بزرگ و فرمانرواي قوم است. و اين جد، عمو، پدرزن و هر كسي است كه زمام امور آدمي را 
 گونه اطالقات مجازي منحصر در لغت عرب نيست، بلكه ساير زبانها نيز نمونه آن را داشته و

__________________________________________________ 

پرستيد؟ ن خود گفت: پس از من چه چيز را ميبلكه آيا حاضر بوديد وقتي كه مردن يعقوب فرا رسيد وقتي كه به پسرا(1)
پرستيم در حالي كه خدايي يگانه است و ما به وي گفتند: خداي تو و خداي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مي

 122ايم. سوره بقره آيه تسليم شده

 22و از آيين پدرانم ابراهيم خليل و اسحاق و يعقوب پيروي كردم. سوره يوسف آيه (2)
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چه بسيار اطالقات مجازي كه در كلمات مادر، عمو، برادر، خواهر، سر، چشم، دهن، دست، بازو، انگشت و امثال آن، از كنايه 
 :و مجازاتي كه ساخته و پرداخته ذوق لطيف و تفنن در بيان است، دارند پس در اينجا دو نكته روشن گرديد

و  "هابي "كه مالحظه كرديد، براي بدست آوردن معناي آيه، هيچ حاجتي به موشكافي در اطراف كلمهاول اينكه: به طوري 
از نظر روايات و تاريخ و ادب و اينكه آيا لفظ آزر اسم علم است يا لقب و اگر لقب است لقب مدح است يا لقب  "آزر "كلمه



هايي تر از اين است كه محتاج به چنين بحثآيه خيلي روشنها است، ندارد. چون معناي ذم، يا اينكه به معناي بتي از بت
باشد، صرفنظر از اينكه وجوهي كه براي هر يك از احتماالت مذكور ذكر شده )از آن جمله اينكه در آيه تقديم و تاخير بكار 

 .رفته و يا چيزي حذف شده( بيشتر تحكم و رنج بيهوده بردن و معناي رو براه آيه را پيچاندن است

 "وم اينكه: پدر حقيقي ابراهيم )ع( شخص ديگري غير از آزر بوده، و ليكن قرآن از او اسم نبرده بلكه روايات ما اسم او راد
 .معرفي كرده و تورات نيز آن را تاييد نموده است "تارخ

 031 هايي كه در قرآن كريم نقل شده است[ ..... ص :توهم عجيب و غريب بعضي از مفسرين در مورد داستان]

يم، اند خبردار كناينجاست كه بايد خواننده عزيز را از توهم عجيب و غريبي كه بعضي از مفسرين در آيه مورد بحث كرده
راستي توهم عجيبي است، و آن اين است كه: اگر قرآن اسم پدر ابراهيم را نبرده، نسبت به روش هدايتي قرآن تازگي ندارد 

و توضيح ندادن در تاريخ انبيا و قصص گذشتگان است، مثال در هيچ جاي قرآن  چون قرآن هميشه بيانش بر فروگذاري
شود كه روز وقوع حادثه و تاريخ آن را ذكر نموده و يا از محل وقوع آن اسم برده و يا اوضاع طبيعي و اجتماعي و ديده نمي

خواهد ي شايد به خاطر آن باشد كه ميكند روشن كرده باشد. و اين بي اعتنايشان را ذكر ميسياسي مردمي را كه تاريخ
طوري داستان را نقل كرده باشد، كه نتيجه بهتري عايد شود، حال اين داستان صحيح است يا نه و در چه زماني و در چه 
محلي واقع شده كاري به آن ندارد. آري بعيد نيست كه قرآن كريم به منظور رسيدن به مقصود خود كه همانا هدايت به 

انساني است داستانهاي معروف در بين مردم و مخصوصا بين اهل كتاب را گرفته و از نقل آن براي منظور  سوي سعادت
خود استفاده كند، هر چند اطميناني در صحت آن داستانها و اطالعي از خصوصيات آنها نداشته باشد، حتي گر چه داستان 

سفرش يوشع بن نون و داستان مردن چهل هزار نفر از قوم اي خيالي باشد، از آن جمله داستان موسي و هممزبور افسانه
 .موسي و زنده شدن آنان در زمان سومين خليفه آن جناب و امثال آن است

 322، ص: 3نويسي و فنون آن كه در ترجمه الميزان، جو اين سخن، خود خطاي بزرگي است، زيرا مساله داستان

كريم ندارد. زيرا قرآن كتاب تاريخ و رمان نيست بلكه كتاب عزيزي است جاي خود صحيح نيز هست، هيچ ربطي به قرآن 
تواند باطلي را در آن راه دهد، اين خود قرآن است كه خود بازان، ميكه نه در خود آن باطلي هست و نه بعدها دست دسيسه

بعد از حق  "و "گويدحق نمي قرآن جز ":كندشود، چنين توصيف ميرا در آيات زيادي كه فعال از ذكر آنها خودداري مي
قرآن كتابيست كه هيچ وقت به منظور حق و هدايت به آن، كمك از داستانهاي باطل و گمراه  "،"چيزي جز گمراهي نيست

براي  باشدآنچه در قرآن است، حجت مي "،"كندقرآن كتابيست كه به سوي حق و راه راست هدايت مي "،"گيردكننده نمي
با اين حال چگونه يك دانشمند كنجكاو،  "ويد، و حجت است عليه آن كس كه آن را ترك گويدكسي كه به آن تمسك ج

دهد كه بگويد: قرآن به منظور هدايت، از رأي باطل و داستانهاي دروغين و خرافات و تخيالت نيز استفاده به خود اجازه مي
 .كرده است؟

 036ن راه ندارد[ ..... ص : كالم الهي، كالم حق و فصل است و هزل و خالف واقع در آ]

خواهيم بگوييم مقتضاي ايمان به خدا و رسول و به آنچه كه رسولش الزم به تذكر است كه اشتباه برداشت نشود، ما نمي
( باشدآورده اين است كه هر گونه باطل و دروغي را از قرآن نفي نموده و قرآن را از خرافات منزه بدانيم )اگر چه منزه هم مي

خواهيم بگوييم بر هر انسان سليم العقل و درست فكري واجب است كه در برابر قرآن خضوع نموده و هر خطا و نميو نيز 
در  كند كه خود آن كتابگوييم مفسر قرآن كتابي را تفسير مياگر چه چنين هم هست( بلكه مي)لغزشي را از آن دور بداند 



دايت مردم به سوي حقيقت و سعادت نازل شده است، كتابي است كه به باره خود ادعا كرده كه كتابي است الهي و براي ه
كند، و هدايتش هم به حق است. مفسر چنين كتابي بايد كتاب مذكور را كتابي فرض كند كه سوي حق هدايت مي

ست كه كند، همه هدايت به راهي اهايش همه و همه حق صريح است و براهيني كه بر مقاصد و اغراض خود اقامه ميگفته
شود، با اين حال چطور ممكن است كتابي كه اينطور باطل در آن رخنه ندارد، و آن راه راهي است كه جز به حق منتهي نمي

ه اي كشود در يك قضيهنيست( از باطل استفاده كند؟ و چطور تصور مي "حق "فرض شده در طريق دعوتش )كه جز به
و هم در بيان « 1» "سخنش هزل نيست بلكه قول فصل است -لٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِإِنَّهُ لَقَوْ "كند، هم بفرمايد:ايراد مي

 .انگاري كرده باشد؟آن مسامحه و سهل

دهد كالم خدايي باشد كه عالم به غيب آسمانها و زمين كند و يا خبري كه مييا چگونه ممكن است داستاني كه نقل مي
 ه جهل و اشتباه هماست و در عين حال مشوب و آميخته ب
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 .بوده باشد؟ آيا باور كردني است كه نور ظلمت آورد، و جهل معرفت زايد؟

كالم خدا و در راه و هدف خود حق معرفي و اما بحث از اينكه آيا اين كتاب در ادعاي خود صادق است و اينكه خود را 
 :كند، راست است و آيا كتب مقدسه ديگر، مانندمي

هاي تاريخي، هاي علمي ديگر، مانند: بحثهاي قرآن چه نظري دارند و آيا بحثدر مورد قضاوت "اوستا "و "عهدين "
فه مفسر بيرون است و هرگز روا نيست به ها از وظيدهند، اينگونه بحثطبيعي، رياضي، فلسفي و اجتماعي، چه نشان مي

 .بحث تفسير آميخته يا جانشين آن شوند

أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ  "آري بحث تفسير تنها بحث در آيات كريم قرآن است، و به طوري كه آيه
آيد كه در نتيجه به دهد، از آيات قرآني شبهاتي يكي پس از ديگري به ذهن ميهي ميگوا« 1» "لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً

رسد كه در آيات قرآن، اختالفات زيادي باشد، فالن آيه با آيه ديگري متناقض و يا مضمون فالن آيه مخالف نظر انسان مي
رآن فرمايد قو همين آيه مي "كنددعوت ميقرآن تنها به سوي حق  "فرمايد:اي باشد كه ميحق و حقيقت و مناقض با آيه

اي از آن آيات حل مشكل و ازاله شبهه از پاره ديگرش خود براي ازاله اين شبهات كافي است، و اگر در آن تدبر شود پاره
دار تفسير آن شده است، بايستي براي فهميدن مراد و مقصود هر آيه، از آيات ديگر، استمداد كند، و شخصي كه عهدهمي

 :جسته و از آنها استشهاد كند. پس نبايد در برخورد به امثال آيه مورد بحث، اجازه چنين جسارتي به خود بدهد كه بگويد

 .قرآن مشتمل بر مطالب خالف واقع است!، بلكه بايد در ساير آيات مشابه آن دقت نموده و شبهه را بر طرف سازد

كند، البته جهت و علتش روشن است، و آن اين است كه قرآن ان را نقل نميو اما اينكه چرا قرآن مواد تاريخ و جزئيات داست
كريم كتاب دعوت و هدايت است، و در اين رسالت و هدفي كه دارد، يك قدم راه را به طرف چيزهاي ديگر، از قبيل تاريخ و 

 .سي نيستنوينمايد، زيرا هدف قرآن تعليم تاريخ، و مسلكش، مسلك رمانهاي ديگر كج نمييا رشته

هيچ كاري به اينكه فالني پسر كيست و نسبش چيست و حوادث تاريخي مربوط به او در چه زمان و مكاني رخ داده است، 
نويس، بي نياز از ذكر آن نيست، نميشود، چون تعرض به نويس يا زماننداشته و متعرض ساير مشخصاتي كه يك تاريخ

 اينگونه خصوصيات در هدف
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بن  تارخ "كه بدانند ابراهيم فرزند باشد( دخالت و تاثير ندارد، براي مردم از نظر هدايت يكسان استكه هدايت مي)قرآن 
اور  "است يا ندانند. بدانند كه ابراهيم در "ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفكشاذ بن سام بن نوح

مده آ و در حدود سنه دو هزار قبل از ميالد به دنيا آمده و والدتش در عهد فالن پادشاهي كه در فالن زمان به دنيا "كلدانيها
 .و فالن مدت سلطنت كرده و فالن روز مرده، بوده است يا ندانند

آوري نموده و آن را با آنچه كه در تورات راجع به زندگي و و ما به زودي داستان ابراهيم )ع( را از گوشه و كنار قرآن جمع
 .ريسته و قضاوت كندنماييم تا خواننده، خود با ديد انصاف، در آن دو نگشخصيت آن جناب هست، مقايسه مي

قرآن مجيد در عين حال در آن مقدار از علم نافع كه بحث در آن واجب بوده، كوتاهي نفرموده است و بحث و نظر در عالم و 
اجزاي آسماني و زمينيش را هم تحريم نكرده، و از خواندن و شنيدن اخبار و تاريخ امم گذشته و سنن و آدابي كه در آن امم 

توان كسب معرفت كرد، جلوگيري ننموده است بلكه از آن به بهترين وجه، مدح و تعريف هم ان وسيله ميمعمول بوده و بد
 .كرده، و در آيات بيشماري سفارش به تفكر و تفقه و تذكر در آن نيز فرموده است

 038اند؟[ ..... ص : ها )اصنام( چه بودهبت]

ه ايست كبه معناي جثه "صنم "گويد:راغب در مفردات خود مي "وَ قَوْمَكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍأَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ  "
اند و جمع جستهپرستيدند، و بدين وسيله به خيال خود به درگاه خدا تقرب مياز نقره و يا مس و يا چوب تراشيده و آن را مي

 .«1» "لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ "،"خِذُ أَصْناماً آلِهَةًأَ تَتَّ "است. هم چنان كه خداي تعالي فرموده: "اصنام "آن

سازند به عنوان مثال است، و گر نه جنس آن منحصر در اين سه چيز نيست، اينكه گفت: صنم را از نقره، مس و يا چوب مي
كه در روايات آمده كه: اند، هم چنان ساختهشده است، از فلزات و انواع سنگها ميبلكه از هر چيزي كه برايشان ممكن مي

ي و اند و چه بسا تنها به نقشساختهقبيله بني حنيفه از قبايل يمامه، بتي را از كشك ساختند، و گاهي آن را از گل مي
 .اندكردهصورتي اكتفاء مي

ا و امثال آن و يهايي بودند كه يا از موضوعات اعتقادي از قبيل معبود آسمان و زمين و اله عدل ها مجسمهبهر حال، اين بت
شود كه قوم ابراهيم كردند، از آيات مورد بحث استفاده مياز موضوعاتي محسوس و مادي از قبيل آفتاب و ماه حكايت مي

 نيز از اين دو نوع بت
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 .كندهاي بابل نيز اين معنا را تاييد ميآثار باستاني خرابهاند، داشته

اند كه بدان وسيله به درگاه ارباب آنها تقرب جسته، و به وسيله تقرب و پرستيدهها را براي اين ميقوم ابراهيم اين بت
ه خضوع ترين مرحلكه عالينزديكي به آنها به درگاه خداي تعالي نزديك شوند. و اين خود نمونه بارزي از سفاهت بشر است 

است، در برابر مجسمه چيزي كه در نظرش بزرگ جلوه كرده، به كار ببرد،  "خضوع بنده در برابر پروردگار "را كه همان
غافل از اينكه چنين خضوعي را در برابر كسي انجام داده كه خود، آن را ساخته است مگر نه اين است كه او خود، به دست 



تراشيده و اسم آن را معبود نهاده و پرستش كرده و در برابرش خاضع گرديده؟ و لذا در آيه مورد خودش همين چوب را 
ع( خطاب به قوم خود كه )بحث، اصنام را به لفظ نكره )اصناما( آورد، تا اشاره به حقارت آن كند، هم چنان كه گفتار ابراهيم 

إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما ال يَسْمَعُ وَ ال يُبْصِرُ وَ  "به اين معنا داشته و آيهنيز اشاره « 1» "أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ "فرمود:
 "ال يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً

 .رساندترين صفات ربوبيت كه همان علم و قدرت است، ميها را از جهت نداشتن روشننيز حقارت بت «2»

يد؟ و كنهايي چنين بي ارزش را خدايان خود اتخاذ ميمعنايش اين است كه آيا بت "ناماً ...أَ تَتَّخِذُ أَصْ "پس اينكه فرمود:
شويد؟ راستي كه تو و قومت در ترين مقامات است براي يك مشت سنگ و چوب قائل ميمقام و مرتبه خدايي را كه عالي

 فهميد كهدهيد؟ و چطور نمييص نميبريد، و راستي چگونه گمراهي به اين واضحي را تشخگمراهي آشكاري بسر مي
پرستي عبارت است از: خضوع، تذلل و عبوديت كسي كه خود صانع و داراي علم و قدرت است در برابر مصنوع خود، كه بت

 .از علم و قدرت، بويي و اثري در آن نيست؟

اهيم )ع( با پدر و قوم خود كرده، و اين احتجاج و استدالل گر چه به منزله خالصه و فشرده احتجاجات متعددي است كه ابر
و قرآن تفصيل آنها را در چند مورد حكايت نموده است، و ليكن اين احتجاج، خود احتجاج جداگانه و اولين احتجاجي است 

 ها نمودهاي است كه با قوم خويش در باره بتكه آن جناب با قوم و پدر خود كرده است و احتجاجات ديگرش يكي مناظره
ها و خورشيد و ماه كرده است، يكي هم گفتگويي است كه با اي است كه در باره ربوبيت و خدايي ستارهحاجهو ديگري م

 .پادشاه معاصرش داشته است
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شود كه احتجاج وي در باره پروردگاري ستاره، خورشيد و ماه بعد از از آيات مربوط به داستان آن حضرت استفاده مي
ور هآيد كه گفتگوي وي با پادشاه وقت، بعد از ظاحتجاجي بوده است كه در باره اصنام نموده، و از دقت در جريان امر برمي

نمايد كه پرستي و بعد از داستان بت شكستن وي بوده. و نيز چنين ميپرستي و ستارهامر و شيوع مخالفتش با كيش بت
اولين باري كه شروع به دعوت خود نموده، نخست به دعوت پدر پرداخته در حالي كه در خانه او بوده سپس به دعوت مردم 

شود كه اولين باري كه به احتجاج و استدالل پرداخته همان ينجا معلوم ميو مخالفت با دين آنان پرداخته است و از ا
 .احتجاج در برابر پدر و قوم خود بوده است

 "... وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

بْراهِيمُ وَ إِذْ قالَ إِ "ي كه در آيه قبلي:اشاره كند به رؤيت "كذلك "خواهد با كلمهفهماند كه ميظاهر سياق اين آيه چنين مي
 بينممن، تو و قومت را در گمراهي مي "ذكر شده و ابراهيم مدعي آن است كه: "لِأَبِيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ ...

از ارائه، ملكوت آسمانها و زمين را به  شود كه: ما به اين نحوبنا بر اين، معناي آيه اين مي "كنميعني حق را مشاهده مي
 .ابراهيم ارائه داديم

، كند بر اينكه ما بعد آن مرتبط به ما قبل آن استكه داللت مي "فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ "با كمك اين اشاره و داللت آيه بعد:
در  "ريدن "كند، نظير كلمها حكايت ميدر عين اينكه مضارع است مع ذلك حال گذشته ر "نري "ميتوان فهميد كه كلمه

 .كه در عين مضارع بودن، حكايت حال گذشته است« 1» "وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ "آيه



ي به اعث شد كه پشود كه: ما ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم و همين معنا ببنا بر اين، معناي آيه اين مي
گمراهي پدر و قوم خود برده و به احتجاج با آنان بپردازد، و ما هم پي در پي با همين ارائه ملكوت تاييدش كرديم تا آنكه 

 .شب فرا رسيد و چشمش به ستاره افتاد

خود  ا قبل و ما بعداي است كه به منظير جمله معترضه "وَ كَذلِكَ نُرِي ... "اند جملهپس اينكه بعضي از مفسرين گفته
اند كه مساله ارائه ملكوت اولين ظهورش در كار ابراهيم آن شبي بود كه ارتباط ندارد، و همچنين اينكه بعضي ديگر گفته

 .ستاره را ديد، صحيح نبوده و نبايد به آن اعتنا كرد

 مصدر و "ملك "مانند "ملكوت "بايد دانست كه -و اما معناي ملكوت آسمانها و زمين
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 [.....] 2سوره قصص آيه (1)

 321، ص: 3ترجمه الميزان، ج

. چيزي كه هست اين قسم مصدر با ساير مصادر )ملك، "جبروت "و "طاغوت "به معناي قدرت بر تصرف است، مانند
رساند. كلمه مزبور در قرآن نيز به همان معناي معنا را نيز ميطغيان، جبران و ...( اين فرق را دارد كه اين هيات تاكيد در 

 "اي ندارد. و ليكن مصداق آن در قرآن، غير از ساير مصاديق عرفي است، چونلغوي خود استعمال شده، و معناي جداگانه
خارجي  كه يك نوع سلطنت است، در ميان ما آدميان يك معناي فرضي و اعتباري است و واقعيت "ملكوت "و "ملك

ندارد، بلكه مساله احتياج به اجتماع و احتياج اجتماع به داشتن نظم در اعمال و افراد و برقرار داشتن أمن و عدالت و نيروي 
و امثال آن در هر  "غصب "و "هبه "،"بيع "بينيم بااجتماعي، ما را وادار به قبول و معتبر شمردن آن كرده است. و لذا مي

توان در باره خداي تعالي شود. و اين معناي اعتباري و قراردادي را گر چه ميديگري منتقل ميلحظه، از شخصي به شخص 
إِنِ الْحُكْمُ  "هم تصوير كرد، از اين راه كه حكم به حق در جامعه بشري ملك خدا است، هم چنان كه خودش هم فرموده:

 .«3» "ي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُول "و نيز فرموده:« 1» "إِلَّا لِلَّهِ

 045مالكيت حقيقي خداي سبحان، مانند مالكيت انسان است نسبت به قوا و افعالش[ ..... ص : ]

و ليكن همين ملك اعتباري را اگر به تحليل عقل ببريم خواهيم ديد كه در ميان حقايق اصل و ريشه غير قابل زوال و 
حاكم و  معنايي جز اين ندارد كه انسان "انسان مالك نفس خويش است "شود:م كه وقتي گفته ميبينيانتقالي دارد، زيرا مي

، و شنودمسلط و متصرف بر چشم و گوش و ساير قوا و افعال خويش است. به اين معنا كه اگر گوش من چيزهايي را مي
ه به پيروي اراده و حكم من است نه اراده و حكم دهند، همبيند، و ساير قوايم كارهايي را انجام ميچشم من چيزهايي را مي

 .ديگران، و اين معنا خود حقيقتي است كه در تحقق غير قابل زوال و انتقالش در ما، هيچ شبهه و ترديدي نيست

ه بپس انسان مالك قوا و افعال نفساني خويش است و قوا، افعال و ساير آثار انسان، همه از تبعات و فروعات وجود او و قائم 
شنود، چرا كه اگر او نبود، چشمي و بيند و گوشش به اذن او ميذات او است و غير مستقل نيست. چشم او به اذن او مي

ند، كنديدني، گوشي و شنيدني در كار نبود. او است كه در اين قوا مانند پادشاهي كه افراد جامعه همه به اذن او كار مي
يافت، اي تشكيل نميي نبود كه زمام تمامي امور را در دست گيرد، هرگز جامعهحكومت دارد، و هم چنان كه اگر پادشاه

 .شدهمچنين اگر نفس انسان نبود، قوايش نيز متشكل نمي
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 23حكم نيست مگر از آن خدا. سوره انعام آيه  (1)



 33ست و او راست حكم. سوره قصص آيه در دنيا و آخرت ستايش سزاوار او ا (2)

 323، ص: 3ترجمه الميزان، ج

تواند سرپيچي نمايد و ديگر حكمش در آن تصرف و نيز هم چنان كه اگر پادشاهي، فردي را از تصرفي جلوگيري كند، نمي
، آن عمل به بكار بيفتد تواند درنافذ نيست، همچنين اگر انسان يكي از قواي خود را از عمل باز بدارد، ديگر آن قوه نمي

مالكيت خداي تعالي هم از همين باب است، و نظير مالكيت انسان نسبت به خانه و اثاث خانه خود، اعتباري نيست. بلكه 
مانند مالكيت آدمي نسبت به قوا و افعالش واقعي و حقيقي است، زيرا عالم و هر چه در آن است همه فعل خداوند است، و 

ندي كه عالم را آفريده و نظام آن را در دست دارد، نه در ذاتش و نه در توابع ذاتش و نه در قوا و نه در هيچ موجودي از خداو
افعالش، بي نياز نيست، و در هيچ حالي از خود استقالل ندارد، نه در حال انفرادش و نه در حالي كه با ساير اجزاي عالم، 

 .بينيم به وجود آمده استاين نظام عامي كه مي اجتماع و ارتباط داشته و از آن اجتماع و امتزاج،

بارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ و آيهَ «2» "لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "و آيه« 1» "قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ "از آيه شريفه
 حَياةَءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْعَلي كُلِّ شَيْ

كند به اين كه هم كه مالكيت آسمانها و زمين را تعليل مي« 2» "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً "-فرمايدتا آنجا كه مي -"
شود كه اگر خداي تعالي را مالك آسمانها و زمين دانسته است براي اين بوده كه وجود و خداوند آنها را آفريده، استفاده مي

از خداوند است. و بنا بر اين بايد گفت به همين جهت كسي شريك ملك خدا نيست، و مالكيتش قابل زوال و واقعيت آن، 
 .انتقال و واگذاري به غير نبوده و معقول نيست كه كسي او را از مالكيتش عزل نموده و خود به جايش بنشيند

 040لكوت به معناي ديدن خدا است با ديدن اشياء و موجودات[ ..... ص : همان وجود اشياء است به لحاظ انتسابشان به خدا و رؤيت م "ملكوت "]

نيز به همين معنا  «2» "ءٍإِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ "آيه شريفه
گفتن  گويد، واست كه خداي سبحان مي "كن "كند كه ملكوت هر چيزي، همان كلمهشود، زيرا آيه دوم بيان ميتفسير مي

او عين فعل و ايجاد او است، پس معلوم شد كه ملكوت همان وجود اشياء است، از جهت انتسابي كه به خداي سبحان داشته 
يست چيز ديگري با خداوند، در آن و قيامي كه به ذات او دارند، و معلوم است كه چنين امري قابل شركت نبوده و ممكن ن

 :دكند، هم چنان كه فرموشركت داشته باشد، و بنا بر اين، نظر در ملكوت اشياء به طور قطع آدمي را به توحيد هدايت مي
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 32سوره آل عمران آيه (1)

 133سوره مائده آيه (2)

ي آن خداي -فرمايدتا آنجا كه مي -ه ملك هستي به دست قدرت او است و او بر همه چيز توانايي داردبزرگوار خدايي ك(3)
 2كه هفت آسمان بلند راي به طبقاتي منظم بيافريد. سوره ملك آيه 

 22سوره يس آيه (4)

 322، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ءٍ وَ أَنْ عَسي أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ ضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْأَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْ "
 .و اين مضمون، همان مضمون آيه سوم سوره ملك است كه قبال ذكر شد« 1» "بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

و همچنين ساير آيات  "راهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْ "با در نظر گرفتن اين مطالب، اگر در جمله
شود كه منظور از نشان دادن ملكوت آسمان و زمين، به خاطر آن است كه مربوط به آن دقت شود، به خوبي معلوم مي



به وي دارند، زيرا، وقتي كه  خداوند خود را به ابراهيم نشان دهد منتهي از طريق مشاهده اشياء، و از جهت استنادي كه اشياء
 كند به اينكه هيچيك از ايناين استناد قابل شركت نبود، هر كسي كه به موجودات عالم نظر كند، بي درنگ حكم مي

هايي هستند كه دست بشر آنها را تراشيده ها مجسمهموجودات، مربي ديگران و مدبر نظام جاري در آنها نيست، پس اين بت
ت اند، غافل از اينكه معقول نيساين باره از ناحيه خداوند دستوري داشته باشند، اسم خدايي را بر آنها نهادهو بدون اينكه در 

دست پرورده انسان مربي و مالك خود او باشد، همچنين قابل پذيرش نيست كه اجرام آسماني، ستاره، ماه و خورشيد مالك 
اي تحول و طلوع و غروبند، و به زودي توضيح بيشتر اين معنا خواهد و مدبر تكويني عالم باشند، در حالي كه خودشان دار

 .آمد

براي غايت و گرفتن نتيجه است، و جمله مورد بحث، عطف است به  "ليكون "در كلمه "الم ""وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ "
 "ت ازعبارت اس "يقين "و "قنينليكون كذا و كذا و ليكون من المو "جمله ديگري كه حذف شده و تقدير آن چنين است:

. و بعيد نيست كه غرض از ارائه ملكوت، اين "علم صد در صدي كه به هيچ وجه شك و ترديدي در آن رخنه نداشته باشد
 بِأَمْرِنا نَوَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُو "بوده كه ابراهيم )ع( به پايه يقين به آيات خداوند برسد به طوري كه در جاي ديگر فرموده:

و صفات علياي خداوند است، و  "اسماء حسني "اش يقين بههمان يقيني كه نتيجه« 3» "لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ
 :اي است كه در باره رسيدن پيغمبر اسالم )ص( به آن پايه، فرموده استاين مرحله، همان مرحله

__________________________________________________ 

آيا نظر نكردند در ملكوت آسمانها و زمين و آنچه كه خداوند آفريده است؟ و آيا نظر و فكر نكردند در اينكه ممكن است (1)
شان نزديك شده باشد، پس )وقتي حاضر نباشند آيات خدا راي بشنوند( ديگر به چه سخني ايمان خواهند آورد؟. سوره اجل

 122اعراف آيه 

از ايشان اماماني قرار داديم تا به امر ما آنان راي هدايت كنند، و اين پيشوايان وقتي سزاوار مقام امامت شدند كه  و(2)
 32داري از خود نشان دادند، مردمي بودند كه به آيات ما يقين داشتند. سوره سجده آيه خويشتن

 322، ص: 3ترجمه الميزان، ج

و نيز « 1» "هِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَي الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِناسُبْحانَ الَّذِي أَسْري بِعَبْدِ "
اي رجهو اين يقين به آيات پروردگار نهايت و اعال د« 3» "ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغي، لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري "فرموده:

تر از آن توانند به آن برسند، و اما ذات پروردگار، پس قرآن كريم ساحتش را عالياست كه انبيا )ع( در سير تكاملي خود مي
 .دانسته كه ادراكي به آن تعلق گيرد و احاطه كند و وجودش را امري مسلم و مفروغ عنه دانسته است

ي برشمرده است كه يكي از آن آثار اين است كه: پرده حواس، از روي قرآن كريم براي علم يقيني به آيات خداوند، آثار
شود، و در حقايق عالم كون كنار رفته و از آنچه در پس پرده محسوسات است آن مقداري كه خدا خواسته باشد، ظاهر مي

 :اين باره فرموده است

كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ،  "و نيز فرموده:« 2» "كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ "
 .«2» "كِتابٌ مَرْقُومٌ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

 "... فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأي كَوْكَباً "

 "شود:است، گفته مي "مستور بودن از حواس "ر اصل لغت به معنيد -بفتح جيم -"جن "راغب در مفردات خود گفته است:
پرده و  اين است كه چيزي را "اجنه "يعني شب آن را پوشانيد و معناي "جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ "و يا "أجنه الليل "و يا "جنه الليل

 "، نظير تفاوتي است كه در مجرد ماده:پوشش آن قرار داد، و تفاوتي كه در معناي مجرد اين كلمه، با معناي مزيد آن هست



اين  "اقبرته "اين است كه من او را در قبر كردم، و معناي "قبرته "و مزيد آن هست چون معناي "سقي "و ماده: "قبر
ين است ا "سقيته "است كه من چيزي و يا جايي را در اختيار او گذاشتم تا خود را دفن نموده يا بپوشاند، و همچنين معناي

اين است كه من آب و يا شربتي را در اختيارش گذاشتم تا خود را سيراب كند.  "اسقيته "ن او را سيراب كردم و معنايكه م
 و

__________________________________________________ 

ا طرافش رمنزه است آن كسي كه بنده خود را در شبي از مسجد الحرام تا به مسجد االقصي برد، همان مسجدي كه ما ا(1)
 1با بركت كرديم، بنده خود را يك شبه، اين همه راه برديم تا از آيات خود به او نشان دهيم. سوره اسراء آيه 

خورم كه آياتي از بزرگترين آيات پروردگار خودش را ديد. سوره نجم آيه چشم رسول اللَّه خطا و طغيان نكرد، سوگند مي(2)
12 

 2ديديد. سوره تكاثر آيه ايد، اگر يقين داشتيد، دوزخ را خود ميهنه، چنين نيست كه شما پنداشت(3)

داني كه آن مراتب چيست، كتابي است كه )در آن اي قرار دارد، و تو چه ميبه حق، كتاب فرمانبران خدا، در مراتب عاليه(4)
 .كنندجميع اطاعتهايشان( نوشته شده و مقربان درگاه خدا آن را مشاهده مي

 31آيه  سوره مطففين

 322، ص: 3ترجمه الميزان، ج

نَّ فَلَمَّا جَ "فرمايد:اين است كه فالن چيز را بر او انداخت و به همين معنا است آيه شريفه، كه مي "جن عليه كذا "معناي
 «1. »"عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأي كَوْكَباً

شب به غروب آفتاب نيست، بلكه معنايش اين است كه: شب تنها فرا رسيدن  "جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ "خالصه كالم اينكه معناي
ذلِكَ نُرِي وَ كَ "بر او پرده افكند. و اين جمله، دنباله نفي الوهيتي است كه از اصنام كرده و با نفي مزبور مربوطند به جمله

م و داديما ملكوت اشياء را به او نشان مي شود كه:. و بنا بر اين خالصه معنا اين مي"إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
اش اين شد كه بالفاصله الوهيت اصنام را ابطال نموده و در همين حال بود كه شب، پرده ظلمت خود را بر او افكند و نتيجه

 .اي افتاد و چنين و چنان گفتاو چشمش به ستاره

چه ابراهيم )ع( اشاره به كوكب معيني كرده است و ليكن  را نكره آورده، اشاره است به اينكه گر "كوكب "و در اينكه لفظ
چون مقام مقام نقل احتجاج او است و چون احتجاج مزبور مبتني بر خصوصيات آن كوكب نبوده است، از اين جهت، 

ع وخصوصيات آن كوكب و ثابت بودن و يا سياره بودن آن، هيچ دخالتي در احتجاج نداشته و احتجاج او با هر كوكبي كه طل
و غروب داشته باشد صحيح و تمام است. آري، نكره آوردن كوكب براي فهماندن اين نكته است، نه براي اينكه بفهماند 

ه، سازد، و به كسي كه چشم بستابراهيم )ع( اشاره به كوكب غير معيني كرده زيرا اوال اين معنا با ديدن و اشاره كردن نمي
راهيم )ع( شود كه ابگويند فالني كوكبي را ديد و به آن اشاره كرد. پس معلوم ميمياشاره به يكي از هزاران كوكب بكند، ن

 .اشاره به كوكب معيني كرده است

 041بوده است[ ..... ص :  "زهره "ستاره "هذا رَبِّي "پرستيدند و ابراهيم )ع( به آن اشاره فرمود و گفت:اي كه مردم ميستاره]

اند كه كوكب معيني را كه همان كوكب مورد اشاره شود كه در آن عصر مردمي بودهاستفاده ميو ثانيا از ظاهر آيات اين نيز 
ارات را اند، بلكه تنها سيكردههر كوكبي را احترام نمي "صابئون "دانيم كهپرستيدند و اين معنا را هم ميابراهيم بوده، مي

تنها  "صابئين "مذكور همان ستاره زهره بوده است، براي اينكهآيد ستاره اند و به طوري كه از قرائن برميشمردهمقدس مي



كرده و حوادث را احترام مي "زحل "، و"مشتري "،"مريخ "،"شمس "،"زهره "،"عطارد "،"قمر "سيارات هفتگانه يعني
ند كه ستارگان پرستان عرب و غير عرب بوداند. و آن اهالي هند و بعضي از جادوگران و بتدادهعالم را به آنها نسبت مي

 .شمردندثابت را مقدس مي

و چون قرآن در داستان ابراهيم شمس و قمر را بعد از آيه مورد بحث ذكر كرده است، بنا بر اين، سياره كوكب يكي از پنج 
 تري دارد ومدار تنگ "عطارد "سياره ديگر بوده، و چون
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تواند بيش از چهل و هفت درجه در بين آن چهار سياره ديگر، از جهت تنگي مدارش، نمي "زهره "شود وبسيار كم ديده مي
رسد كه كوكب مزبور همان زهره بوده است از خورشيد فاصله بگيرد و هميشه همراه خورشيد است، از اين جهت به ذهن مي

نامند، و گاهي در دنبال آن قرار گرفته و در كند و عوام آن را ستاره صبح ميرا كه زهره گاهي قبل از خورشيد طلوع ميچ
كند. و گاهي كه اين وضع گذرد كه غروب ميشود و چيزي نمينتيجه بعد از غروب خورشيد در همان طرف مغرب ظاهر مي

افتد. ظهور زهره تقريبا با غروب خورشيد، و يستم ماه قمري اتفاق ميدر نيمه دوم ماه، يعني شب هجدهم، نوزدهم و ب
كند و پس از آن ستاره زهره هويدا شده شود، زيرا در اين شبها اول آفتاب غروب ميغروب آن تقريبا با طلوع ماه مقارن مي

فاصله مختصري از ماه،  پس از يك يا دو ساعت در همان جهت غربي افق غروب نموده و پس از آن بال فاصله و يا به
كند و اين خصوصيت تنها در ستاره زهره است، و اگر در مشتري و مريخ و زحل هم اتفاق بيفتد صرف اتفاق و طلوع مي

 .آنهم بسيار نادر و كم است

ب، ش تر است، به طوري كه پس از فرا رسيدنعالوه بر اينكه ستاره زهره در بين ستارگان درخشان، از همه زيباتر و روشن
توان گفت ستاره مورد اشاره ابراهيم، همين نمايد، و از اين روي مياي است كه نظر بيننده را به خود جلب مياولين ستاره

شود، زيرا بر حسب ظاهر، بين غروب ستاره و طلوع ماه فاصله ستاره بوده است، و آيه شريفه بر اين ستاره بهتر منطبق مي
اي از شود كه طلوع ماه به دنبال غروب ستاره بوده، و اين خود مؤيد ما است. پارهاستفاده مينينداخته است. و از اين ظهور 

كند، چون در اين روايات دارد: ستاره مزبور، زهره بوده روايات هم كه از ائمه اهل بيت )ع( نقل شده ادعاي ما را تاييد مي
د، و اين انكردهپرستيده و برايش قرباني ميم او نيز همان را مياست. پس بنا بر اين، ابراهيم )ع( همين ستاره را ديده و قو

هاي نيمه دوم ماه بوده و آن حضرت نخست زهره را در جهت غربي افق ديده و پس از غروب آن به واقعه در يكي از شب
 .طلوع ماه برخورده است

 046نيست[ ..... ص :  در كالم ابراهيم )ع( )هذا رَبِّي(، خداوند آفريدگار هستي "رب "مراد از]

همانا مالك چيزهايي است كه مربوب آن پروردگارند، و رب مدبر امر آنها است،  "هذا رَبِّي "در آنجا كه گفت: "رب "مراد از
نه پروردگاري كه آسمانها و زمين و هر چيز ديگري را از عدم به وجود آورده است، زيرا خداي سبحان، جسم و جسماني 

يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي  "شود. از آيهگنجد، و مورد اشاره واقع نميان نمينيست، و در ظرف زم
 آيد كهكند برميو ساير آياتي كه كالم ابراهيم را حكايت مي« 1» "أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا

__________________________________________________ 
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تر از ه است كه بداند ساحت مقدسش منزهدانسته و اين مقدار در باره خداوند سبحان معرفت داشتآن جناب اين معاني را مي
و اينكه اشاره به هر چيزي مستلزم تجسم و محدوديت آن است. عالوه بر اينكه خود  -آن است كه بتوان به او اشاره كرد

ه خود گفتند: خدايان ما كپرستان هم در مساله خلقت، شريكي براي خدا قائل نبودند، بلكه تنها ميپرستان و ستارهبت
ق و مصنوع و باألخره محتاج خداي تعالي هستند، امتيازشان با ساير موجودات، اين است كه خداوند تدبير و اداره مخلو

اي از آن خدايان و عدالت را به عده ديگر و ارزاني مخلوقات را به آنها محول و واگذار كرده است، مثال زيبايي آنها را به عده
ض نموده. و بعضي از آن خدايان را تنها مسئول اداره يك نوع و يا يك دسته از و رواج بازار را به ديگر خدايان تفوي

مخلوقات خود قرار داده است، مانند اله انسان و يا اله قبيله و يا الهي كه مخصوص يك پادشاه و يا يك خان و رئيس قبيله 
ا ين داستانها و اخباري كه از آنان در كتابهپرستان قديم به دست آمده و همچنپرستان و ستارهآثار باستاني كه از بت .است

پرستاني كه هم اكنون در اطراف دنيا هستند، همه و همه شاهد اين مدعا پرستان و ستارهضبط گرديده و نيز اخبار بت
 .هستند

 042ص : دانست، از باب محاجه به زبان خصم بوده است[ .....  "رب "اينكه ابراهيم )ع( نخست ستاره و ماه و خورشيد را]

ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي "از همه اينها گذشته، آيه
اب در مقام اثبات وجود آفريدگار نبوده، بخوبي بر اين معنا داللت دارد، زيرا از ظاهر آن پيدا است كه آن جن "مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ار خواسته اثبات كند كه براي پروردگبلكه با فرض ربوبيت ستاره و ماه و خورشيد و سپس اعراض و انصراف از آن فرض، مي
ود دارد، كند، وجشريكي نيست، پس همه اين قرائني كه در آيات مورد بحث و ساير آياتي كه كالم آن حضرت را حكايت مي

رساند كه ابراهيم )ع( اين مساله را كه براي جميع موجودات، آفريدگار يگانه و بي شريكي هست و آن همان ن معنا را مياي
دانسته، و تنها خداوند متعال است، و همچنين اين معنا را كه ناچار و ناگزير براي آدمي رب و مدبري است، امر مسلمي مي

و مدبر همان آفريدگار يگانه است، و زمام تدبير امور آدمي نيز مانند ايجاد و  كرده كه آيا اين ربدر اين جهت بحث مي
خلقتش در دست او است، يا آنكه بعضي از مخلوقات خود را مامور تدبير امور انسان كرده و اين كار را به او محول نموده 

را مدبر خود فرض كرده و سپس از آنها اعراض  اند مد نظر قرار داده و آنهاپرستيدهاست. و لذا همان اجرامي را كه آنها مي
 .نموده است

تواند باور كرد كه ابراهيم )ع( كراتي از اجرام فلكي را مدبر و رب خود فرض آيد كه چطور ميدر اينجا اين سؤال پيش مي
ؤال است. جواب اين س كند و آن گاه در آن بحث نموده به اشتباه خود پي برده باشد، و حال آنكه ابراهيم از پيغمبران بزرگ

  :اين است كه
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شود، چون طبعا علم به نتيجه آري، از ظاهر اين فرض كردن و سپس در آن فرض خدشه نمودن، همين معنا استفاده مي
ه اينكه همانطور ك زند. برايشود. ليكن اين معنا به مقام نبوت ابراهيم )ع( ضرري نميبرهان پس از اقامه برهان پيدا مي

شود كه اين داستان مربوط به سرگذشت دوران كودكي ابراهيم )ع( قبال هم گفتيم از آيات مورد بحث چنين استفاده مي
است، و معلوم است كه در چنين دوراني دل آدمي نسبت به مساله توحيد و ساير معارف اعتقادي، مانند صفحه سفيد و خالي 

قش مخالفي خالي و فارغ است، و آدمي هر كه باشد در اين دوران وقتي شروع به كسب معارف اي از هر ناز نقش و نوشته



سي رسد، و چنين ككند تا آنكه سرانجام به عقايد صحيح ميكند، ناچار چيزهايي را اثبات و چيزهاي ديگري را انكار ميمي
گيرد، براي اينكه هيچ انساني در بين دو مرحله ابتداي يدر اين نفي و اثباتها و افكار پريشاني كه دارد مورد مؤاخذه قرار نم

تميز و مرحله رسيدن به معرفت كامل و علم به حق خالي از چنين افكاري نيست، و هر انساني را كه فرض كنيم، چنين 
لم به عقايد داشت و لحظاتي را كه در آن لحظات از قصور جهل به مرحله عروزهايي را در زندگي خود دارد، چرا كه اگر نمي

كرد، و حال آنكه وجوب بحث و كنجكاوي در ديد عقلش او را مكلف به بحث و نظر در عقايد نميرسد به خود نميحقه مي
عقايد و تحصيل اعتقاد صحيح از ضروريات عقلي است. و اگر در قرآن كريم افرادي از بشر مانند مسيح و يحيي )ع( را 

فرادي اند، در حقيقت ادوراني و بدون احتياج به نفي و اثبات، عقايد حقه را دارا بودهبينيم كه قبل از رسيدن به چنين مي
طور شود كه بگوييم هر انساني ايناند، و وجود اين افراد استثنايي باعث نميخارق العاده و استثناء از اين سنت عمومي بوده

ن از همان روزهاي اول كه جان در كالبدش دميده است، يا هر پيغمبري اينگونه آفريده شده است. خالصه اينكه: انسا
شود، واجد شرايط تكليف به كسب عقايد حق و انجام اعمال صالح نيست، بلكه اين استعداد و دارا بودن شرايط تكليف به مي

ل از قب شود: يكي مرحلهآيد. پس اگر بگوييم به طور كلي زندگي بشر به دو مرحله تقسيم ميطور تدريج در وي پديد مي
ايم. تهشود، درست گفبلوغ كه واجد صالحيت عقايد صحيح نيست و ديگري مرحله بعد از آن كه داراي چنين صالحيتي مي

وقتي معلوم شد كه اين حكم كلي ما صحيح است، قهرا بايد قبول كرد كه بين اين دو مرحله لحظاتي فاصله است كه در آن 
هدايت فطرتش و از طريق استدالل، اعتقادات صحيح را تحصيل نمايد، يعني كند كه با لحظات عقل آدمي او را مكلف مي

دهد كه يك بار خود را و ساير موجودات جهان را بدون پروردگار فرض نموده، و بار ديگر داراي صانعي يگانه به او اجازه مي
 ر مشهود در عالم، كداميك دانسته و در بار سوم شريكي براي آن صانع فرض نموده، آن گاه نيك بنگرد كه آيا آثا
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 .هاي ديگرش را دور بياندازدكند تا به همان معتقد شود، و فرضيههايش را تاييد مياز فرضيه

نين كسي را توان چچنين كسي مادامي كه استداللش تمام نشده و به نتيجه نرسيده، تكليفش يكسره نشده است، و نمي
كافر ناميد، زيرا او به اصطالح از مقسم كفر و دين بيرون است، چون هنوز به يك طرف قطع پيدا نكرده است. مسلمان و يا 

و  "اين پروردگار من است "گوييم: اينكه ابراهيم )ع( اشاره به ستاره كرد و گفت:وقتي اين معنا روشن شد اينك مي
لكه شرك ورزيده باشد، ب -العياذ باللَّه -عقيده نهايي او نبوده تااين  "هذا رَبِّي "همچنين پس از ديدن ماه و خورشيد گفت:

 .صرف فرضي است كه بايد در اطرافش بحث شده و در ادله و مؤيداتش دقت و تامل شود

اين بود جواب از سؤال باال. و اين جواب گر چه در جاي خود صحيح است و ليكن از آيات سوره مريم كه در مقام حكايت 
يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا، يا  "فرمايد:اهيم در برابر پدرش مياحتجاجات ابر

لِيًّا، بٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَأَبَتِ ال تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا، يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذا
 بِي لَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَقالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّا، قالَ سَالمٌ عَ

دانسته و ايمان داشته كه مدبر امورش و آن كسي كه به او احسان كه وي حقيقت امر را مي آيدچنين برمي« 1» "حَفِيًّا
هذا  "نموده و در اكرامش از حد گذرانيده، همانا خداي سبحان است. بنا بر اين، اينكه در برابر ستاره و ماه و خورشيد گفت:

ست، وي در ظاهر خود را يكي از آنان شمرده و عقايد در حقيقت از باب تسليم و به زبان خصم و دشمن حرف زدن ا "رَبِّي
خرافي آنان را صحيح فرض نموده و آن گاه با بياني مستدل، فساد آن را ثابت كرده است، و اين نحو احتجاج بهترين راهي 

ه آمادتواند انصاف خصم را جلب كرده و از طغيان و تعصب او جلوگيري نمايد و او را براي شنيدن حرف حق است كه مي
 .سازد



 041دانم[ ..... ص : يعني من چيز متغير را رب خود نمي "ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ "ربوبيت مالزم با محبوبيت است و]

به معني غروب است، ابراهيم )ع( اعتقاد به ربوبيت و خدايي كوكب را به غروب  "افول ""فَلَمَّا أَفَلَ قالَ ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ "
ار تواند كشود، و چيزي كه پنهان است چطور ميده و فرموده است: ستاره پس از غروب از بينندگان پنهان ميآن ابطال كر

ارتباطي است  "مربوب "و "رب "خود را كه به عقيده آنان تدبير عالم كون است، ادامه دهد؟ عالوه بر اينكه ارتباط بين
 حقيقي و واقعي

__________________________________________________ 
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سازد، و اجرام فلكي داراي چنين شود، و تكوينا آن را مجذوب و تابع اين ميكه باعث محبت مربوب نسبت به رب خود مي
بينيد در برابر چنين چيزي معنا ندارد، و اگر مي اي نيستند و جمال و زيبايي آنها عاريتي و متغير است، و مجذوب شدنجذبه

ورزند و شوند در حقيقت از ناپايداري آن غفلت ميهاي ناپايدار دنيا، خود باخته و شيفته آن ميمردمي مادي در برابر زيبايي
ها و ايير آدمي مانند زيبافتند، و معقول نيست كه پروردگادر اثر سرگرمي و استغراقي كه دارند، به ياد زوال و فناي آنها نمي

تجمالت ناپايدار دنيا، در معرض مرگ و حيات، ثبوت و زوال، طلوع و غروب، ظهور و خفا، پيري و جواني، زشتي و زيبايي و 
ها مطلبي خطابي، يا بياني شعري باشد، و امثال اين دگرگونيها واقع گردد، و اين مطلب گر چه ممكن است به نظر بعضي

 .فرمائيد خواهيد ديد كه برهاني است قطعي بر مساله توحيدليكن اگر دقت ب

شود ابطال كرده است. حال يا و به هر حال، ابراهيم )ع( مساله ربوبيت كوكب را از راه اينكه غروب و تغير بر آن عارض مي
 بوبيت آن را بهشود، اين بوده كه مساله بطالن ردارد چون دستخوش غروب ميمنظورش از اينكه او كوكب را دوست نمي

فرمايد: آيا دين چيزي جز مهر و محبت است؟ يا اينكه برهانش متقوم بر دوست مي (كنايه برساند، چنان كه امام صادق )ع
نداشتن بوده، و اگر هم در اين بين، اسمي از غروب برده در حقيقت خواسته است همان دوست نداشتن خود را توجيه كند. 

بوبيت آن منافات دارد. زيرا ربوبيت مالزم با محبوبيت است، و چيزي كه از نظر نداشتن چون دوست نداشتن چيزي با ر
تواند محبت فطري و غريزي انسان را به خود جلب نمايد، مستحق ربوبيت زيبايي واقعي و غير قابل تغيير و زوال نمي

 .نيست

در اين كالم خود  (توان گفت كه ابراهيم )عا بر اين ميسازد. بنالبته اين وجه با ظهور آيه و سياق احتجاج، بيشتر و بهتر مي
است، اشاره كرده. و اما  "محبوبيت "و "معبود بودن "و يا بين "بندگي كردن "و "دوست داشتن "اي كه بينبه مالزمه

در ابطال  جاينكه او در ابطال ربوبيت كوكب به وصفي استناد كرد كه در خورشيد و ماه نيز وجود داشته و سپس همان احتجا
ربوبيت ستاره را در آن دو نيز تكرار نمود، يا از اين نظر بوده كه وي شمس و قمر را مانند كوكب به همان احتمالي كه در 

اي از طلوع و غروب آن دو نداشته است. و يا از اين جهت بوده كه مخاطبين در كوكب گذشت، تا آن روز نديده بوده و سابقه
 .اندبين در شمس و قمر بودهقضيه كوكب، غير از مخاط

اي است مخصوص ذوي العقول، گويا براي اشاره به را به كار برد كه صيغه "آفلين "و اما اينكه چرا در نفي محبت، كلمه
 321، ص: 3اين بوده كه فاقد عقل و شعور، به هيچ وجه استحقاق ترجمه الميزان، ج

يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما ال يَسْمَعُ وَ ال يُبْصِرُ وَ ال يُغْنِي عَنْكَ  "وي كه فرمود: هم چنان كه قسمت ديگر از كلمات .ربوبيت را ندارد
 "شَيْئاً



إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ، قالُوا  "و همچنين اين قسمت از كلماتش كه قرآن كريم آن را حكايت كرده و فرموده: «1»
 "كَ يَفْعَلُونَكَذلِلَها عاكِفِينَ، قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ 

 و پرستيد؟ مثل اينكه اصال از معبود آنان اطالعي ندارد.پرسد چه مياشاره به اين معنا دارد. زيرا نخست از آنان مي« 3»
پرسد آيا اين خدايان شما داراي علم كنند، اين بار ميهاي بي شعور را به خدايي معرفي ميوقتي در جوابش اجسام و هيكل

 "فعونين "،"يسمعون "و قدرت هستند يا نه. و در اين سؤال نيز مانند آيه مورد بحث، وصف مخصوص صاحبان عقل يعني:
همانطوري كه گفته شد، براي اشاره به اين است كه معبود بايستي داراي عقل و را به كار برده، و همه اينها  "يضرون "و

 .شعور باشد

 "... فَلَمَّا رَأَي الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي "

سازد و قضيه را به ما قبل خود مربوط و متصل مي "فلما "به معناي طلوع است. قبال بيان كرديم كه چگونه كلمه "بزوغ "
 .بر سبيل افتراض و يا مماشات با خصم است "هذا رَبِّي "كه جمله نيز گفتيم

اين جمله به منزله كنايه از بطالن ربوبيت قمر است، چرا كه آن جناب در  -"لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ "
 رسد وت عام، ابطال كرده بود. آن گاه وقتي به ماه ميآغاز بحث، ربوبيت كوكب را به مالك غروب كردن كه مالكي اس

من غروب كنندگان را دوست  "گردد به آن حرفي كه در باره كوكب فرموده بود:بيند كه آن نيز غروب كرد، برميمي
اين  ، و"... اگر پروردگار هدايتم نكند "ال جرم بدون اينكه دوباره همان حرف را تكرار كند، به كنايه از آن گفت: "دارمنمي

 :اش كه فرموده بودفهماند كه گفتار قبليكالم به خوبي مي

نيز ضاللت است، و اگر بخواهد بر آن ضاللت ايستادگي به خرج دهد، يكي از همان گمراهاني  "ماه پروردگار من است "
 .خواهد بود كه قائل به ربوبيت قمر بودند

__________________________________________________ 

يازت نبيند و نه تو را در حاجتي دستگيري نموده و از آن بيشنود و نه ميپرستي چيزي را كه نه مياي پدر! چرا مي(1)
 23سازد؟ سوره مريم آيه مي

 :كنيد؟ گفتندبه ياد آر آن زماني را كه ابراهيم به پدر و قومش گفت: چه چيزي را پرستش مي(2)

ها براي تشنوند؟ و آيا اين بشويم. گفت: آيا وقتي آنها را بخوانيد دعايتان را ميايشان خاضع ميپرستيم و برهايي را ميبت
 .كردندشما نفع و ضرري دارند؟ گفتند نه و ليكن پدران خود را يافتيم كه اين چنين مي
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 :ودشو از اين كالم چند نكته استفاده مي

 اند، هم چنانپرست وجود داشتهاول اينكه: در زمان آن جناب و موقعي كه در باره ماه چنين حرفي را گفته است، اقوامي ماه
 .كه در آيه بعدي است نيز خالي از داللت بر اين معنا نيست "ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَيا قَوْمِ إِنِّي بَرِي "كه جمله

حرفي كه در باره ستاره و خورشيد و ماه زده است، نظر صحيح و يقيني و هدايت الهي و فيض  دوم اينكه: ابراهيم )ع( در اين
 شود. و آن دوكرده و اين معنا به يكي از آن دو وجهي كه گذشت از كالم آن جناب استفاده ميپروردگار خود را جستجو مي

ظور آن حضرت اين بوده كه از راه فرضيه به حق وجه يكي اين بود كه كالم را حمل بر معناي حقيقي نموده و بگوييم من
مطلب رسيده و براي خود اعتقاد يقيني كسب كند. و ديگري اين بود كه كالم را حمل بر ظاهر نموده و بگوييم ابراهيم )ع( 

 .از راه مماشات و تسليم اين سخن را گفته و خواسته است فساد آن را بيان كند



اين معنا داشته كه او داراي پروردگاري است كه هدايت و ساير امورش را متكفل است، و سوم اينكه: ابراهيم )ع( يقين به 
اگر در اين آيات واقعا يا ظاهرا از پروردگار خود جستجو و بحث كرده، منظورش اين بوده كه بفهمد آيا آن كسي كه امورش 

هاي او است؟ و وقتي برايش معلوم شد كه يدهدار است، همان آفريدگار آسمان و زمين است، يا آنكه يكي از آفررا عهده
ناگزير اظهار اميدواري كرد و گفت: اگر پروردگارم مرا  -چون از نظرش ناپديد شدند -ستاره و ماه شايستگي ربوبيت را ندارند

 .به سوي خود راهنمايي نكند، از گمراهان خواهم بود

 010[ ..... ص : "هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ "ابراهيم )ع(:كه مؤنث است در كالم  "شمس "وجه آوردن ضمير مذكر براي]

داللت بر ارتباط كالم به ما قبل خود  "فلما "كالم در اينكه چگونه لفظ "فَلَمَّا رَأَي الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ "
 .قبل ذكر شد چيست، عينا همان كالمي است كه در آيه "هذا ربي "دارد، و اينكه معناي جمله

اش پي برده بود، و با اين حال ديگر جا نداشت كه در باره ابراهيم )ع( در اين جستجوي خود، دو نوبت به خطا بودن فرضيه
 :آفتاب، همان فرضيه غلط را تكرار كرده و بگويد

كه چرا و اما اين "رگتر استاين بز "اي در دست داشته باشد اضافه كرد كه:. لذا براي اينكه بهانه"اين پروردگار من است "
به آن اشاره شود،  "هذه "در لغت عرب مؤنث است و بايد به لفظ "شمس "اشاره كرد با اينكه "هذا "به خورشيد به لفظ

واهد خاي است و آن اين است كه قرآن كريم ميجوابش به طوري كه قبال هم اشاره كرديم اين است كه در اين نيز نكته
 شناخته، يا خود را به جاي كسي فرض در اين بحث واقعا آفتاب را نمي بفهماند ابراهيم )ع(
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داند كه اين جرم يكي از اجرام آسماني است كه در هر شبانه روزي يك بار طلوع نموده كرده كه اصال آفتاب را نديده و نمي
چهارگانه، مستند به آن است، و آثار ديگري نيز دارد. چون  داند كه پيدايش شبانه روز و فصولكند، و نميو غروب مي

 .تر استدهد راحتاستعمال اسم اشاره مذكر براي كسي كه نوع مشار اليه را تشخيص نمي

ان هم چن "من هذا "پرسيم:بينيم قبل از اينكه تشخيص دهيم مرد است يا زن ميو لذا خود ما وقتي شبحي را از دور مي
 ."چيست اين؟ -ما هذا "پرسيم:ايم شبه مزبور انسان است و يا چيز ديگر، ميشخيص ندادهكه در جايي كه ت

بت به كرده، نسو به طوري كه قبال نيز اشاره كرديم، هيچ بعيد نيست كه ابراهيم )ع( در آن موقعي كه اشاره به آفتاب مي
ه جهان وسيع گشوده، و مجتمعي از بشر و اجرامي خصوصيات آن جاهل بوده، و اولين باري بوده كه از نهانگاه خود، چشم ب

در آسمان يكي بنام ستاره و يكي ماه و يكي خورشيد ديده، و از جهت نداشتن معرفت و آشنايي به خصوصيات آنها به هر 
كند براي احتمال را تاييد مي اي اينهم تا اندازه "فَلَمَّا أَفَلَ قالَ ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ ". جمله"هذا رَبِّي "كدام كه رسيده فرموده:

ي آن گاه ب "هذا رَبِّي "شود كه ابراهيم بعد از ديدن ستاره و يا ماه و خورشيد، گفته است:اينكه از اين جمله استفاده مي
اطالع از اينكه بعد از مدتي اين جرم غروب خواهد كرد، بر همان گفتار خود ثابت ماند تا جرم غروب كرد، آن وقت فهميده 

ت داشكه اشتباه كرده و جرم مزبور پروردگار او نبوده است. چون اگر مانند يكي از ماها سابقه ذهني از غروب جرم مي است
داد كه: اين پروردگار من نيست، براي اينكه اين جرم به زودي غروب كه همان بار اول و بدون فاصله جواب خود را مي

اصنام انجام داده و همين كه فهميد پدرش اين چوبي را كه هم اكنون به  خواهد كرد، هم چنان كه همين معنا را در باره
يز و ن "أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ "پرستد بدون درنگ گفت:شكل مخصوصي ساخته مي

 "ال يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاًيا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما ال يَسْمَعُ وَ ال يُبْصِرُ وَ  "پرسيد:

البته اين احتمال است، و در مقابل آن همان احتمال دوم است كه گفتيم ابراهيم )ع( خواسته است با قوم خود مماشات كند، .



و اگر در باره اين اجرام ايستاد تا غروب كنند آن وقت از گفته خود برگشت، براي اين بوده كه قدم به قدم احتجاج خود را با 
 گويد اين بت بزرگگذارد و ميشكند و بت بزرگ را باقي ميها را ميسوسات مردم پيش ببرد، هم چنان كه وقتي بتمح

ها ها واقف سازد و براي آنان حتمي كند كه اين سنگ و چوبخدايان شما را شكسته، تا به خوبي آنان را به عاجز بودن بت
  .رسد به ديگران توانند حتي از خودشان دفع شري كنند تا چهنمي

 322، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 014اقوال مختلفي كه در توجيه تذكير ضمير در جمله مزبور گفته شده است[ ..... ص : ]

به نظر ما رسيد. البته ساير مفسرين هم براي آن توجيهات ديگري  "هذا "اين بود توجيهي كه براي مذكر آوردن لفظ
صحيح نيست، لذا بايد اشاره در اين آيه را، تاويل  "هذا "چون اشاره به شمس با لفظ :انداند، از آن جمله بعضي گفتهكرده

شار اين م "كرده و گفت اشاره مزبور به مشار اليه و يا به جرم نوراني آسماني بوده نه به شمس و معناي آن اين است كه:
 ."زرگتر استاليه و يا اين جرم نوراني پروردگار من است، و اين از ساير اجرام ب

استعمال  "هذه "را به جاي "هذا "اين وجه گر چه در جاي خود وجه صحيحي است، و ممكن است به اينگونه تاويالت لفظ
ر كار اي داي منظور بوده است، چون تا نكتهكرد، و ليكن گفتگو در اين است كه قرآن كريم چرا چنين كرده و چه نكته

به كار برده شود. زيرا اگر چنين چيزي جايز باشد، بايد بدون در نظر داشتن هيچ نكته و  نباشد معنا ندارد در جاي مؤنث مذكر
يا ضرورتي بتوان به هر مؤنث قياسي يا سماعي ضمير و اسم اشاره مذكر ارجاع كرد و اگر هم كسي اعتراض كرد كه چرا 

آنكه چنين عملي مستلزم نسخ  است نه خود آن؟ و حال "شخص "چنين كردي در جوابش گفت مرجع اين ضمير مؤنث،
 .لغت و مسخ ادبيت آن است

و  "رب "است، چون در جمله مورد بحث كلمه "متابعت مبتدا با خبر در تذكير و تانيث "اند: اين از باببعضي ديگر گفته
آمد، هم چنان هم كه مبتداي آن دو بود مذكر  "هذا "و هر دو مذكر بودند، از اين رو "هذا "هر دو خبر براي "اكبر "كلمه

امل اسم هم خبر است، ع -بنا بر قرائت به فتح -كه "فتنه "به خاطر مؤنث بودن "ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا "كه در آيه
 .با اينكه اسم مذكر بود، مؤنث آمده است

ا( عينا در مذكر بودن خبر )رب( نيز اين وجه نيز گر چه در جاي خود صحيح است، ليكن اشكال در مذكر بودن مبتدا )هذ
خواندند خدايان مؤنثي هم اثبات پرستان هم همانطوري كه خدايان مذكر داشتند و آن را اله ميآيد، براي اينكه بتمي
ناميدند و چون شمس هم از خدايان مؤنث است جا و يا دختر خدا و همسر خدا مي "ربه "و يا "االهه "كردند كه آنان رامي

 "از و نه "هذا رَبِّي "كند، نه ازبخواند پس داستان متابعت مبتدا با خبر رفع اشكال نمي "ربه "قرآن كريم هم آن را داشت
هاي تفصيل است كه قاعده در آن اين است كه وقتي خبر قرار گرفت، مذكر و مؤنث براي اينكه لفظ اكبر از صيغه "هذا أَكْبَرُ

يلي ل "شود:و هم در مؤنث گفته مي "زيد افضل من عمرو "شود:هم در مذكر گفته ميشود، به اين معنا كه آن يكسان مي
 .اي هم جريان داشته باشدو قبول نداريم كه داستان متابعت مبتدا از خبر، حتي در چنين صيغه "اجمل من سلمي
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اب يم آفتاب است، چون مقام، مقامي است كه گفتگو از ربوبيت آفتاند: تذكير اسم اشاره در اينجا، براي تعظبعضي ديگر گفته
ظ داد، لذا به خاطر حف "رب "است، و اين گفتار هر چه هم غلط باشد، باز نبايد به خاطر غلط بودن آن، نسبت مؤنث بودن به

 .احترام مقام ربوبيت اسم اشاره مذكر آمده است

دانستند، ؤنث بودن را، از نواقصي كه تنزيه معبود از آن واجب باشد، نمياين وجه نيز صحيح نيست، براي اينكه مشركين م



 بود كه معتقد بودند مادر خدايان "نينو "به دليل اينكه اهل بابل خودشان به خدايان مؤنثي قائل بودند، از آن جمله االهه
 "گفتند همسر خدابود كه مي "اتمالك "است، و االهه "آنو "گفتند دختر خدابود كه مي "كاراشانين "است، و االهه

ز اي ابوده است. طائفه "آنوناكي "گفتند خداي رضاع است، و ديگر االههبود كه مي "زاربانيت "است، و االهه "شاماش
نيز « 1» "إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً "پرستيدند، بلكه در تفسير آيهمشركين عرب هم مالئكه را به عنوان دختران خدا مي

گفتند ماده بني فالن و ناميدند، مثال ميمي "مادگان -إناث "هاي خود راروايت شده است كه به طور كلي عرب بت
 .مقصودشان بت مورد پرستش آن قبيله بود

اند بوده قائل "انونيت "دانسته و براي او همسري بناماند: قوم ابراهيم آفتاب را مذكر ميبعضي ديگر در رفع اين اشكال گفته
 .و از اين جهت بوده كه قرآن كريم هم اشاره به آن را مذكر آورده است

شتند، پندااند خود شمس را مذكر مياي هم داشتهجواب اينحرف نيز به خوبي روشن است، زيرا اگر قوم ابراهيم چنين عقيده
ه شد. عالوه بر اينكآن مؤنث آورده ميبايستي اشاره به است پس به هر حال مي "شمس "نه لفظ شمس را و كالم در لفظ

 :فرمايدجمله ديگري كه در كالم ابراهيم خطاب به نمرود است منافات با اين معنا دارد، زيرا در اين جمله ابراهيم مي

 ."ت بهفا "گفت:داشتند بايد ابراهيم مياي ميو حال آنكه اگر قوم ابراهيم چنين عقيده« 3» "فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ "

اند: زبان ابراهيم و قومش سرياني بوده، و در اين لغت قواعد عربي جاري نبوده است، و در بعضي ديگر از مفسرين گفته
گذاشتند، قرآن كريم هم به خاطر حفظ و رعايت آن لغت فرق نگذاشته ضمائر و اسماء اشاره فرقي بين مذكر و مؤنث نمي

 .است

__________________________________________________ 
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دهد، عالوه بر اينكه خداي تعالي در قرآن مجيد جواب اين سخن اين است كه قواعد لفظ عرب اجازه چنين مراعاتي را نمي
بسياري از آن رعايت تذكير و تانيث شده است، با اين حال از ابراهيم احتجاجات و ادعيه زيادي حكايت كرده كه در موارد 

 چه شده است كه تنها در آيه مورد بحث ما، اين معنا را رعايت نكرده؟

 016گفته است[ ..... ص : سخن غريب و نادرست يكي از مفسرين كه مدعي است ابراهيم )ع( به زبان عربي سخن مي]

ي از مفسرين، بعد از آنكه وجه مزبور را نقل كرده اشكال غريبي به آن كرده در اينجا بد نيست خاطر نشان سازيم كه يك
است، و آن اين است كه گفته: زبان ابراهيم )ع( و همچنين اسماعيل و هاجر سرياني نبوده، بلكه او و قومش به زبان عربي 

 .اندزدهقديم حرف مي

اند كه عرب جزيره در زمانهاي س اين معنا را به ثبوت رسانيدهدانشمندان باستانشنا :آن گاه در تقريب ادعاي خود گفته است
قديم سرزمينهاي كلدان و مصر را استعمار كرده و لغت عرب از همان ابتداي تاريخ در اين سرزمينها رخنه كرده و بر زبانهاي 

 "معاصر ابراهيم )ع( همان اند كه پادشاهاي از همين دانشمندان صريحا گفتهخود آنان برتري و غلبه يافته است، و پاره
وصف شده، و نيز در آن كتاب ذكر  "كاهن اللَّه العلي "بوده كه خود مردي از نژاد عرب است، و در عهد عتيق به "حمورابي
 .همين پادشاه بود كه از خدا بركت را براي ابراهيم مسألت نمود، و ابراهيم هم از هر چيزي يك دهم را به او داد :نموده كه

ر مذكور اضافه كرده است كه معروف و مشهور در كتب حديث و تاريخ عرب نيز اين است كه ابراهيم )ع( سپس مفس



انتقال داد  -همانجايي كه پس از چندي شهر مكه ساخته شد -فرزندش اسماعيل را با مادرش هاجر مصري به وادي حجاز
فرزند در آن سرزمين مسكن گزيدند، و ابراهيم )ع(  را مسخرشان نمود تا با اين مادر و "جرهم "و خداوند جماعتي از قوم

آمد و در سفري به اتفاق فرزندش اسماعيل بيت اللَّه الحرام را بنا نهادند، و دين اسالم را در بالد گاهي به زيارتشان مي
ه شكار ماعيل بعربي انتشار دادند. و نيز در حديث است كه: وقتي ابراهيم به ديدن فرزندش آمده بود هنگامي رسيد كه اس

اي با همسر او كه از قوم جرهم بود حرف زد و او را شايسته همسري فرزندش ندانست. بعد از مدتي رفته بود پس چند جمله
بار ديگر به زيارت فرزند آمد باز هم او را نيافت، با همسر ديگر او به گفتگو پرداخت، همسر اسماعيل به او تعارف كرد كه 

ابراهيم پياده شد عروسش آب حاضر كرد و سرش را شستشو داد. ابراهيم از حركات عروس خوشحال  فرود آيد پس از اينكه
كند بر گرديد، و او را براي همسري فرزندش پسنديد و براي او دعاي خير نمود. اينها همه شواهدي است كه داللت مي

 .اينكه زبان ابراهيم )ع( عربي بوده است

 323، ص: 3هاي وي معتبر ترجمه الميزان، جور، و ناگفته پيداست كه هيچ يك از دليلاين بود ادعا و دليل مفسر مزب

شود كه و قابل اعتماد نيست، براي اينكه تسلط عرب جزيره بر مصر و كلدان و اختالطشان با مردم اين دو كشور باعث نمي
اشد زبان عربي مبدل شود و هر چه هم مؤثر ببكلي زبان بومي آنان كه يكي قبطي و ديگري سرياني بوده از بين رفته و به 

هاي آن زبان در اين زبان و مقداري از اسماء و لغات اين زبان در آن زبان وارد شود، بيش از اين نيست كه مقداري از واژه
يده دو امثال آنها كه در اصل عربي نيستند  "استبرق "و "قسطاس "هم چنان كه در قرآن كريم هم از اينگونه لغات مانند

 .شودمي

هاي و اما اينكه گفته است: حمورابي پادشاه معاصر ابراهيم )ع( بوده است، با تاريخ صحيح زندگي او و آثاري كه از خرابه
 -كردهاي را كه وي در كشورش اجرا ميهايي كه از آنجا به دست آمده است و قوانين و سيرهبابل كشف شده و سنگ نبشته

 .مطابقت ندارد -ترين قانون تدوين شده در عالم استه كه امروزه به دست ما رسيده، قديميو آن قوانين بر اساس آنچ

كرده، و بعضي قبل از ميالد سلطنت مي (1686)( و 1332گويند: حمورابي بين سالهاي )بعضي از باستانشناسان چنين مي
بل دست يافته است، و حال آنكه ابراهيم )ع( در ( قبل از ميالد بر با3323 -3323اند كه: وي در ميان سالهاي )ديگر گفته

پرست بوده، و از كلماتش كه در آثار مستخرجه زيسته. عالوه بر اين، حمورابي مردي بت( قبل از ميالد مي3333حدود سنه )
ريعت او شها استمداد كرده، و براي بناي شريعتش و اينكه مردم به به دست آمده، پس از بيان شريعت و قوانين خود از بت

 .ها شده استعمل كنند، و دشمنان و مخالفين آن نابود شوند دست به دامان بت

و اما داستان آوردن اسماعيل و مادرش را به تهامه، و بنا نهادن خانه كعبه و اشاعه دين خدا و تفاهمش با اعراب، هيچ 
 «1»گفته است، ندارد. داللتي بر اينكه آن جناب به لغت عرب سخن مي

ه و ما بعد خود را به ما قبل مرتبط ساخت "فلما "گوييم: همانطوري كه گفته شد كلمهگرديم و ميبه اصل بحث برمي اينك
كند، و اين معنا تنها در اي كه ماه غروب كرد، ابراهيم )ع( آفتاب را ديد كه طلوع ميكند بر اينكه در آن لحظهداللت مي

 مانند بالد كلدان( باشد. و نيز بايد فصل هم فصل پاييز و يا زمستان باشد كهافتد كه در عرض شمالي )هبالدي اتفاق مي

__________________________________________________ 

تاليف دكتر عبد الرحمن كيالي و ساير تاليفات ديگر كه در اين باره  "شريعة حمورابي "در اين مورد رجوع كنيد به كتاب(1)
 .نگاشته شده
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تر است. مخصوصا اگر ماه در يكي از برجهاي جنوبي مانند برج قوس و جدي بوده باشد، در چنين شرايطي ها طوالنيشب



فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأي كَوْكَباً  "كند. در ذيل آيههاي قمري قبل از طلوع آفتاب، غروب مياست كه ماه در نيمه دوم ماه
ر نيز قبال گفتيم كه ظاهر كالم و مؤيدات ديگ "هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ، فَلَمَّا رَأَي الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي قالَ

 هاي نيمه دوم ماه اين گفتگو را داشته و كوكب همكه همراه آن است، داللت دارد بر اينكه ابراهيم )ع( در شبي از شب
 .همان ستاره زهره بوده است

اي كه از و آن جناب، اول آن را در جهت مغرب و در حال سرازيري به طرف انتهاي افق مشاهده كرده و پس از لحظه
م آيد: كه ابراهيكند. بنا بر اين، از اين آيات به دست مينظرش ناپديد شده، ماه را ديده است كه از طرف مشرق طلوع مي

ها بوده، و اين احتجاج هم چنان ادامه داشته، تا سيدن شب و روز، مشغول احتجاج با قوم خود در باره بت)ع( قبل از فرا ر
اي از آن قوم بوده، افتاده است، و ناچار سرگرم به احتجاج و شب فرا رسيده و چشمش به ستاره زهره كه معبود طائفه

بيند پس از كشد، تا آنكه ميببيند كار اين ستاره به كجا مي استدالل عليه آنان شده است، و در عين سرگرميش منتظر بوده
ساعات كوتاهي، غروب كرد. لذا همين معنا را حجت خود قرار داده و از ربوبيت آن بيزاري جسته است، در همين حال بوده 

كند كه قائل به بيند ماه از طرف مشرق سرزد، باز به احتجاج خود ادامه داده و روي سخن را متوجه مردمي ميكه مي
 :گويداند، نخست از باب مماشات ميربوبيت ماه بوده و در همانجا حضور داشته

 .بيند كه آن نيز غروب كردآن گاه حركت ماه را تحت مراقبت قرار داده سپس مي "اين است پروردگار من "

قمر در نيم دايره كوتاهتري از  هاي طوالني نيمه دوم ماه بوده كه قرصالبته همانطوري كه گفته شد، آن شب از شب
نمايد. خالصه هم چنان سرگرم در احتجاج بوده تا ماه نيز فرو كند، و در نتيجه زودتر هم غروب ميمدارات جنوبي سير مي

نشسته است، ال جرم از ربوبيت آن هم بيزاري جسته و از خداي خود درخواست راهنمايي كرده و از خطر گمراهي به او پناه 
ت. در همين حال بوده است كه جرم آفتاب از افق سرزده است، وقتي ديد كه اين از آن دو تا بزرگتر است، باز با برده اس

اين است  "اينكه به بطالن ربوبيت ستاره و ماه پي برده بود، به عذر اينكه اين بزرگتر است از راه افتراض يا مماشات گفت:
قرار داد تا آنكه آن هم به پشت افق فرو نشست، لذا از ربوبيت آن هم بيزاري  آن گاه حركت آفتاب را زير نظر "پروردگار من

 اي قوم من "جسته يكباره حساب خود را با قوم خويش كه مركب از اين طوايف بودند، تصفيه كرده و گفت:
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من  "بات ربوبيت خداي سبحان پرداخته و گفته است:آن گاه به اث "دهيدبيزارم از اين چيزهايي كه شما شريك خدا قرار مي
يعني  "كنم كه آسمانها و زمين را آفريده است و من از مشركين نيستمبدون هيچ انحرافي روي خود را متوجه آن كسي مي

 .هاي او را شريك او قرار نخواهم دادهيچكدام از آفريده

وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ  "داشتن آيهقبال هم اين معنا را خاطر نشان ساخته بوديم كه قرار 
احتجاجاتي را كه با قوم خود داشته، همه را از  (در وسط اين آيات، خود دليل بر اين است كه ابراهيم )ع "مِنَ الْمُوقِنِينَ

باشد، ، و در نتيجه خداوند هم آن يقيني را كه نتيجه اين ارائه ميمشاهده ملكوت آسمانها و زمين استفاده و تلقي كرده بوده
هايي برهاني بوده كه از قلبي آكنده هاي آن جناب حجتترين گواه بر اين است كه حجتارزانيش داشته. و اين خود، روشن

 :گرفته است. پس، از آنچه تا كنون گفته شد، چند نكته روشن گرديداز يقين، سرچشمه مي

 011حجتي است يقيني و برهاني بر مبناي محبت و عدم محبت، نه حجتي عوامانه و غير برهاني[ ..... ص :  "ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ "ه:جمل]

حجتي است يقيني و برهاني كه مبناي آن عدم حب و منافات افول و غروب با ربوبيت  "ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ "نكته اول: جمله
آيد كه خواسته است بگويد: حجت مذكور حجتي است عوامانه و غير برهاني، و در از مفسرين برمياست و از كلمات بعضي 



گونه  شوند و هم اينكه هيچحقيقت تعريضي است بر ناداني مردم در پرستيدن ستارگاني كه هم از نظرهايشان ناپديد مي
ول و ناپديد شدن است، به شهادت اينكه افول را علمي به عبادت آنان ندارند و مبناي آن هم عدم حب نيست بلكه همان اف

 .ديكي اين است كه ظاهر باش "رب "منافي با ربوبيت دانسته نه طلوع را، چون طلوع مبناي ربوبيت است و چون از صفات

 :و ليكن اين شخص غفلت ورزيده است از اينكه

در  در بين آيات متضمن و "السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَوَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ  "قرار داشتن جمله -اوال
بردارنده حجت، خود دليل روشني است بر اينكه حجت مزبور از مشهودات ملكوتي ابراهيم كه مالك يقين به خدا و آيات او 

 .و غير برهاني باشدشود كه حجت او عوامانه است، گرفته شده است، با اين حال چگونه تصور مي

، شود، زيرا بنا بر اين فرض همبه فرضي كه مبناي آن بر افول بوده باشد، باز هم حجت از برهاني بودن خارج نمي -و ثانيا
هم اشاره به برهان ادعاي خود كرده، و هم سبب برائت خود را از ربوبيت  "آفلين "توان گفت كه ابراهيم )ع( با ذكر كلمهمي

ند براي كزبور بيان نموده است. زيرا اين معنا به خوبي واضح است كه اگر انسان پروردگار خود را پرستش ميء مجرم و شي
 اين است كه او رب و مدبر امور آدمي است، حيات و روزي و صحت و فراواني 
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ه، و او در بقاي خود از هر جهت بستگي و تعلق به نعمت و امنيت و علم و قدرت و هزاران امثال آن را به او افاضه كرد
پروردگار خود دارد، و يكي از فطريات بشر همين است كه حوائج خود را و آن كسي را كه حوائجش به دست او برآورده 

شود، دوست بدارد، و حتي هيچ سوفيست و شكاكي هم در اين معنا شك و ترديد ندارد كه سبب پرستش پروردگار همانا مي
 .وست داشتن او است، به خاطر جلب منفعت يا دفع ضرر و يا هر دود

هم چنان كه برائت و بيزاري از ربوبيت چيزي كه بقاء ندارد، نيز از فطريات اوليه بشر است. و اگر طغيان غريزه حرص و يا 
ندارد، باز بدارد، در حقيقت هاي فاني نموده و او را از تامل و دقت در اينكه اين لذت بقايي شهوت نظر او را متوجه لذت

شود. لذا قرآن كريم هم در مذمت دنيا و بر انحراف از فطرت بوده مانند طغيان حرارت غريزي تب كه بيماري محسوب مي
لُ إِنَّما مَثَ "حذر داشتن مردم از اينكه فريفته آن شوند، تمسك به همين فاني بودن آن كرده. و از آن جمله فرموده است:

تْ وَ إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ حَتَّيالْحَياةِ 
 :و نيز فرموده« 1» "راً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَها

 .«2» "وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقي "و همچنين فرموده است:« 3» "ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ "

همين بوده كه به قوم خود بفهماند، چيزي كه براي آدمي باقي  "نَال أُحِبُّ الْآفِلِي "منظور ابراهيم )ع( هم از اينكه فرمود:
شود، لياقت اين را ندارد كه آدمي به آن دل ببندد و آن را دوست بدارد، و آن پروردگاري كه ماند و از انسان غايب مينمي

اشد كه بايد چيزي بكند بايد كسي باشد كه انسان به حكم فطرت ناگزير باشد، دوستش بدارد. پس نآدمي پرستش مي
نها بر آ "رب "شوند، شايستگي ندارند كه اسمدستخوش زوال گردد. و بنا بر اين، اجرام فلكي كه دستخوش غروب مي

 كنيد اين كالم برهاني است كهاطالق شود و به طوري كه مالحظه مي

__________________________________________________ 

هاي زمين از آنچه كه مردم و چهارپايان از مانند آبي است كه آن را از آسمان نازل كرديم و سبزهمحققا مثل زندگي دنيا (1)
خورند با آن )آب( آميخته شد تا زماني كه زمين زينت خود را گرفت و زيور پوشيد و اهل آن گمان بردند كه قدرتي بر آن مي

 32ده قرار داديم، مانند اينكه ديروز نبود. سوره يونس آيه آن دارند. شبانه يا روزانه، امر ما رسيده پس او را درو ش

 52ماند. سوره نحل آيه رود و آنچه نزد خداي تعالي است باقي ميآنچه در دست شما است از بين مي(2)



 22و آنچه در نزد خدا است بهتر و پايدارتر است. سوره شوري آيه (3)
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 .فهمند و هم خواصهم عوام آن را مي

خلط كرده و گفته است: ظهور، منافي با ربوبيت نيست، بلكه مبناي ربوبيت بر  "ظهور "و "بزوغ "مفسر مزبور بين -و ثالثا
 ")طلوع(. و "بزوغ "و "ظهور "آن است، زيرا يكي از صفات رب همين است كه ظاهر باشد. اين كالم، خلط است ميان

فا است، و معلوم است كه اين نحو ظهور با ربوبيت منافات دارد. و در آيه شريفه، غير از بزوغ به معناي ظهور بعد از خ "بزوغ
قرار داد، نه بر بزوغ و طلوع بر  "افول "اسمي از ظهور ديگري برده نشده است. پس، سؤال از اينكه چرا مبناي كالم را بر

اي از اين سؤال نبود. و جواب همان است كه ما گفتيم. و جاي خود باقي است، و توجيه مفسر سابق الذكر، جواب قانع كننده
 .اش اين بود كه: مبناي كالم بر محبت و عدم محبت است، نه بر افولخالصه

 065اند[ ..... ص : نبودهو بيان اينكه مشركين معتقد به اينكه اجرام سه گانه داراي مقام ايجاد و تدبيرند،  .وجه اينكه ابراهيم )ع( افول را در احتجاج آورد نه طلوع را]

نكته دوم: اين است كه اگر در آيه شريفه، افول را در حجت اخذ كرد، نه بزوغ و طلوع را، براي اين بود كه گر چه هم افول و 
باشند، ليكن بزوغ سبب دوست نداشتن نيست، و چون مبناي برهان بر محبت بود، از هم بزوغ هر دو منافي با ربوبيت مي

شود چون وي م بود همان افول را در حجت اخذ كند. از اينجا وجه بطالن كالم صاحب كشاف هم ظاهر مياين جهت الز
ع( عليه مشركين احتجاج كرد به افول قمر، نه به طلوع آن و حال آنكه هر دو انتقال از حالي به )در توجيه اينكه چرا ابراهيم 

 :حالي ديگر و هر دو منافي با ربوبيت است؟ گفته

 "تر است، زيرا افول عالوه بر اينكه انتقال هست، داراي نقيصه بيشتري نيز هست، و آناينكه احتجاج به افول روشن براي
است. اين بود توجيه زمخشري، و خواننده محترم به خوبي فهميد كه اتكاي برهان اصال بر افول نيست،  "احتجاب "و "خفا

 .باشد، بلكه مبناي برهان بر دوست نداشتن است و بستا آن سؤال پيش آيد و نياز به چنين جوابهايي 

گانه اين بوده كه اعتقاد مشركين را به اينكه اين نكته سوم: اينكه مقصود از احتجاج مورد بحث و نفي ربوبيت اجرام سه
و به و تدبير هر داجرام مدبر عالم ارضي يا تنها جهان انساني هستند، ابطال نمايد. و اما ربوبيت به معناي مقامي كه ايجاد 

تند اند كه ايجاد، تنها و تنها مساند، و اين معنا را منكر نبودهشود، خود مشركين هم چنين اعتقادي نداشتهآن مقام منتهي مي
 .به خداي تعالي است، و معبودهاي آنان در مساله خلقت شريك خدا نيستند

بينيد در گردد، و آن كالم اين است كه: اگر ميي روشن مياز اينجا اشكالي كه متوجه كالم بعضي از مفسرين است به خوب
گاه برهان قرار گرفته است، براي اين بوده كه افول مستلزم امكان است، و امكان هم مساوق با مبدأ و تكيه "افول "اين آيه،

 ي بهاحتياج، و هر ممكني، ناگزير محتاج به ممكني ديگر است تا آنكه سلسله ممكنات و احتياجات، منته
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 :اي ديگر است، اين است كهموجودي واجب الوجود شود. و همچنين اشكالي كه در كالم عده

اي است، براي اينكه غروب عبارت است از حركت، و معلوم است كه افول و غروب خود برهان نفي ربوبيت هر غروب كننده
محرك هم محركي ديگر تا آنكه منتهي شود به محركي كه خود متحرك  براي هر حركتي محركي الزم است، و براي آن

 .باشدنباشد، و آن همانا خداي عز اسمه مي

 060بر مبناي اينكه افول مبناي برهان است وارد شده است[ ..... ص :  "ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ "اشكاالتي كه بر اقوالي كه در توجيه]



ر چه هر دو در جاي خود صحيح و حجتي برهانيند اما اين دو برهان در برابر كسي اقامه توضيح اشكال اينكه: اين دو بيان گ
ق شرك پرستان و ساير فرشود كه بخواهد غير از خداي سبحان چيز ديگري را سبب ايجاد و تدبير بداند، و گويا كه ستارهمي

ل كون و فساد نبوده و به يك حركت دائمي متحركند. گفتند كه اين اجرام قابمعتقد بودند بر قدم زماني اجرام آسماني، و مي
اما در عين حال، اين معنا را منكر نبودند كه تمامي اين اجرام و موجودات، معلول و آفريده خدا هستند، و هيچ يك از آن 

غير  نيست كهبي نياز از خداي سبحان نيست، بنا بر اين، چون در امر خلقت كسي  -نه در وجود و نه در آثار وجودش -اجرام
هاي خدا را مؤثر بداند، از اين رو اين دو بيان دو حجتي است كه بايد تنها عليه منكرين خدا اقامه شود نه عليه فرقه

 .مشركين. و روي سخن ابراهيم )ع( با همين مشركين بوده است نه منكرين آفريدگار

ما قبال  بوده باشد. و "افول "گاهش مسالهعالوه بر اينكه وقتي آيه شريفه ناظر به اين دو حجت است، كه مبناي آن و تكيه
اي گاه برهان ابراهيم مساله افول نيست، بلكه داستان عدم حب است. بعضي ديگر به گونهاين معنا را روشن كرديم كه تكيه

كه: افول را به معناي مكان و حركت تفسير نمودن، تفسير به مباين است، براي اينكه  اند، و آن اين استديگر اشكال كرده
 خواستند كه بگويند افول به معنايفهمد و اين اشكال وارد نيست، زيرا مفسرين مزبور نميعرب از افول اين معاني را نمي

قرار گرفته است كه مستلزم امكان و يا حركت  از اين جهت دليل "افول "گويند:امكان و يا به معناي حركت است، بلكه مي
بعد از ظهور است، چون افول به اين معنا را اگر  "خفاء "، و"حضور "بعد از "غيبت "و تغيير است، آن هم نه از جهت اينكه

شته و در ااز اين جهت كه مستلزم امكان و تغيير است، صرفنظر كنيم به اعتراف خود ايراد كننده منافاتي با مقام ربوبيت ند
حق خداي تعالي نيز صادق است زيرا خداي تعالي نيز از مشاعر و حواس ما غايب است، بدون اينكه تحول و تغيير حال داده 

 .آيداش صادق ميو غيبتش بعد از حضور و خفائش بعد از ظهور باشد، و اما اصل خفا و غيبت و افول در باره
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دارد، نه از ناحيه او و مستند به محدوديت او و قصور استيالء و احاطه او باشد. ليكن اين را از حضور در حضرتش باز مي
ه و از ناحيه ما است، اين اي ندارد براي اينكه غيبت اين اجرام و مخصوصا خورشيد هم به خاطر حركت روزانحرف فائده

مائيم كه از جهت اينكه جزئي از اجزاي زمينيم به حركت يوميه زمين متحركيم، و در نتيجه از محاذات و مقابله با اين اجرام، 
شوند. پس در حقيقت اين ماييم خارج شده و به تبع زمين، مواجه با سمت مخالف آنها شده و آن اجرام از نظرمان غايب مي

رساند كه كنيم، و اين خطاء در حس است كه به نظر ما چنين مين اجرام طلوع نموده و از آنها غروب و غيبت ميكه بر آ
 .كننداجرام بر ما طلوع و از ما غروب مي

 063وجه جامعي كه فخر رازي براي توجيه آيه بر همان مبنا ذكر كرده است و اشكال آن وجه[ ..... ص : ]

بارت ع "افول "خواسته است بين همه وجوهي كه در توجيه آيه ذكر شد جمع كند، لذا گفته است:فخر رازي در تفسير خود 
آيد كه اگر ابراهيم )ع( افول را دليل بر بطالن ربوبيت اين اجرام گرفته است از غيبت بعد از ظهور ناچار اين سؤال پيش مي

از مقوله حركت است. و بنا بر اين چرا آن حضرت به  است، چون "حدوث "دليل بر "افول "است به خاطر اين بوده است كه
طلوع آن اجرام تمسك نكرد، و حال آنكه طلوع نيز از مقوله حركت و دليل بر حدوث است؟ جواب اين سؤال اين است كه: 

اقامه گر چه طلوع و غروب هر دو داللت بر حدوث دارند، ولي انبيا )ع( در مقام دعوت خلق به سوي خدا، ناگزيرند دليلي 
از تحصيل كرده و عوام، تيزهوش و كودن بتوانند آن را درك نمايند، و مساله  -كنند كه ظاهر و روشن باشد و همه مردم

ا اي نيست كه قابل فهم براي عموم باشد، و تنهداللت حركت بر حدوث، در عين اينكه داللتي است يقيني ليكن از آن ادله
دانند را بفهمند، به خالف افول كه داللتش روشن و قابل فهم عموم است، و همه مي توانند آنها ميافاضل و تحصيل كرده



 .رودكه ستاره وقتي غروب كرد اثرش نيز از بين مي

است، و بنا بر اين، كالم ابراهيم )ع(  "افول "اند كه: سقوط به مرحله امكان نيز خود يك نحوو نيز بعضي از محققين گفته
 .برند، و هم مردم متوسط، و هم عوامام است، زيرا هم خواص استفاده خود را از آن ميبهترين بيان در اين مق

مساوق با امكان است، و هر ممكني محتاج به غير و آن غير نيز محتاج به غير است  "افول "فهمند كهاينان مي -اما خواص
نَّ إِلي رَبِّكَ وَ أَ "احتياج باشد، چنان كه فرمود: تا اينكه سلسله ممكنات و احتياجات منتهي به كسي شود كه منزه از امكان و

 ."الْمُنْتَهي

از مقوله حركت و هر متحركي هم حادث و هر حادثي هم محتاج به قديم  "افول "فهمند كهآنان نيز مي -و اما متوسطين
ن جرم غروب كنند باشد و اله تنها آن كسي است كه اي "اله "تواندقادر است، پس چيزي كه دستخوش افول است نمي

 .محتاج او است
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گويند افول به معناي غروب و غروب هم به معناي زوال نور و از آنان هم به قدر فهم خود فهميده و به خود مي -و اما عوام
ر اثر و كه ديگشود، شبيه سلطان معزولي است بين رفتن نيرو و قدرت است، و در حقيقت چيزي كه دستخوش افول مي

 .نيرويي ندارد، و چيزي كه چنين باشد شايسته پرستش نيست

و  برند، و هم اصحاب يميناي است كه هم مقربين از آن بهره ميكلمه "ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ "پس اين كالم كوتاه، يعني جمله
 .ترين ادله و بهترين برهان استهم اصحاب شمال، و چنين كالمي كامل

 064در مورد ترتيب احتجاجات ابراهيم )ع( عليه بت پرستان و ستاره پرستان[ ..... ص : اي نكته]

عالوه بر اين، در اين كالم كوتاه، يك نكته باريك ديگري نيز هست، و آن اين است كه ابراهيم )ع( با مردمي احتجاج و 
كه در ربع شرقي آسمان در حال صعود باشد  كرده كه اطالعاتي از نجوم داشته و معتقد بودند كه ستاره وقتيمناظره مي

تر و اثرش بيشتر از ساير نقاط مدار است، هم چنان كه در موقع غروب و در نقطه غربي افق اثرش كمتر و نيرويش قوي
با كالم كوتاه خود اشاره به اين نكته دقيق كرده و فهمانيد كه معبود آن كسي است كه  (تر است. ابراهيم )عنيرويش ضعيف

يچوقت تغيير حالت ندهد و قدرتش مبدل به عجز، و كمالش دستخوش نقصان نگردد، و شما خود معتقديد كه اثر و نيروي ه
كند، با آن وقتي كه مشرف به غروب است، يكسان نيست. بنا بر اين، از نظر علماي نجوم هم كوكب در وقتي كه صعود مي

 .ري براي ابطال ربوبيت كواكب هستميان افول و طلوع فرق بوده و در افول خاصيت بيشت

 «1»اين بود آن مقدار از كالم فخر رازي كه محل حاجت و نياز ما بود. 

اگر خواننده محترم در آنچه بيان گرديد دقت نمايد، خواهد فهميد كه اين تفنني كه فخر رازي مرتكب شده و تقسيمي كه 
پرستان و ه، نه لفظ آيه داللت بر آن دارد و نه شبهه ستارهبراي برهان كرده و هر سهمي را به يك طايفه از نفوس داد

گفتند كه فالن جرم سماوي، الهي است واجب شود، براي اينكه صابئين و اصحاب نجوم نمياصحاب نجوم با آن رفع مي
ه ستاره قد بودند كشان محتاج به اين حرفها باشد. بلكه معتاي غير متناهي تا ابطال عقيدهالوجود، داراي قدرتي مطلق و قوه

مزبور هم مانند ساير موجودات، موجودي است ممكن و معلول ذات باري تعالي. اما چيزي كه هست اينست كه اين موجود 
از  داند كه هيچيكنمايد. و خواننده محترم ميداراي حركتي است دائمي كه با حركت خود، زمين و عوالم زميني را تدبير مي

 شود، و گويا خودش هم متنبه به اين معني شدهاين عقيده نمي سخنان فخر رازي جوابگوي
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ا رفع اين اشكال دست و پ است، و لذا بعد از سخناني كه ما آن را نقل كرديم، تازه در كالمي طوالني و خسته كننده براي
كرده و اتفاقا نتوانسته جواب صحيحي از آب درآورد. همه اينها صرفنظر از اشكالي بوده است كه بر حجت دومي وارد است، 

زيرا حركت اگر داللت بر حدوث  .و آن اين است كه حجت مزبور به بياني كه فخر رازي كرده بود، حجت تمامي نيست
باشد نه از جهت ذاتش، و توضيح اين اشكال و تمام كالم در آن موكول است صف تحركش ميكند، از جهت ومتحرك مي

با اينكه  -به محل مناسب كه اگر مناسبتي پيش آمد، ثابت خواهيم كرد كه اگر هم بخواهيم به برهان حركت تمسك كنيم
 .ني كه فخر رازي كرده استبايد آن را به بياني كه ما كرديم تقريب كرد نه به بيا -جاي تمسك به آن نيست

اين احتجاجات را به ترتيب آن حقايقي كه خداي تعالي به وسيله ملكوت آسمانها و زمين نشانش  (نكته چهارم: ابراهيم )ع
داده رديف كرده و ترتيب داده است، و اگر در احتجاج خود داده و تا آنجا كه جريان محاجه با پدرش به وي اجازه ميمي

كرده، از آن جهت بوده كه قبال هم به آن اشاره گرديد كه وي تا آن موقع آشنايي و سابقه ذهني ات ميتمسك به محسوس
خواسته با مردم از راه محسوسات خودشان احتجاج به حوادث روزانه آسمان و زمين نداشته، و يا از اين جهت بوده كه مي

گانه را درخشان و در حال طلوع ديد و كالم خود از اجرام سه كند، از اينرو سخن خود )هذا رَبِّي( را وقتي گفت كه هر يك
 .)ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ( و مانند آن را هنگام افول آنها ايراد كرد

ماند كه چرا بار اول احتجاج به غروب شمس نكرد با اينكه در آن روزي كه متصل بنا بر اين ديگر جاي اين سؤال باقي نمي
 .خود را ديده بود و هم شمس راشد هم قوم به اين شب مي

زيرا همانطوري كه گفته شد احتمال دارد آن روز اولين روزي بوده كه به قصد محاجه و مناظره با قومش، از نهانگاه خود 
اگزير پرستي احتجاج كند، نپرستي بپردازد، و هم در باره ستارهتوانسته، هم به احتجاج عليه بتبيرون آمده، و در آن روز نمي

 .ن روز را تا به آخر به احتجاج با پدرش پرداخته و بالفاصله پس از فراغت از آن كار شب فرا رسيده استآ

طالن شده است تا بر بالبته احتماالت ديگري هم در بين هست، مانند اينكه آن روز اتفاقا هوا ابري بوده و آفتاب ديده نمي
، تنها در هاردم اين بوده كه براي پرستش خدايان خود و آوردن قربانيربوبيت آن احتجاج كند. يا اينكه ممكن است معمول م

ديده است، آن هم ابراهيمي كه بنايش بر اين بوده كه اند، و در ما بقي روز، ابراهيم آنان را نميكردهاول روز اجتماع مي
 .كرده روبرو كندمردم را با هر چيزي كه با آن احتجاج مي

 265 : هيچ چيز غروب كننده و از كف رونده، شايسته محبت و تعلق خاطر نيست[ ..... ص -خدا است و ضاللت از ناحيه انسانهدايت، هميشه از ناحيه ]

 كند بر اينكه هدايت اند داللت مينكته پنجم: اين آيات به طوري كه ديگران هم گفته
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آيد كه ميبر "لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ "نان كه از جملههميشه از ناحيه خدا است، به خالف ضاللت، چ
وَ لَوْ ال  "انسان به واسطه نقصي كه در ذات خود دارد اگر هدايت خدايي نباشد، از گروه گمراهان خواهد شد. و آيه شريفه

إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ  "و همچنين آيه« 1» "كي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداًفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَ
 .و آياتي ديگر نيز داللت بر اين معنا دارند« 3» "يَشاءُ

نيز « 2» "ضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَوَ ما يُ "دهند، ليكن امثال آيهالبته آيات ديگري هم هست كه اضالل را نيز به خدا نسبت مي
كند كه آن ضاللتي كه به خدا نسبت داده شده است ضاللتي است كه در بين هست كه آن آيات را تفسير نموده و بيان مي



شوند، نه ضاللت ابتدايي، و ما قبال در هايشان و از جهت استحقاقي كه دارند به آن مبتال مياشخاص به كيفر نافرماني
 .فسير آيه فوق پيرامون اين معنا بحث و گفتگو كرديمت

گانه اقامه كرده كه هر غروب كننده را به علت غروب نكته ششم: ابراهيم )ع( اين دليل و حجت را بر عليه ربوبيت اجرام سه
و گمش كند. و  دارد، و غروب هر چيز عبارت است از اينكه انسان آن چيز را بعد از يافتن، از دست دادهكردنش دوست نمي

كه مالك و مجوز عبادت و پرستش  -چيزي كه داراي چنين وصفي است، شايستگي ندارد كه محبت و دلبستگي آدمي
به آن تعلق گيرد، و چون اين وصف در جميع جسمانيات هست و همه موجودات مادي، رو به زوال و نيستي و  -است

حجتي است عليه جميع انحاي شرك و وثنيت. نه تنها  (اهيم )عهالكتند، از اين جهت بايد گفت كه در حقيقت حجت ابر
پرستي، حتي عقايدي را هم كه بعضي از مشركين در باره الوهيت ارباب انواع و موجودات نوراني ما پرستي و ستارهمساله بت

ات دارند كه اين موجود كند. براي اينكه خود اينان قبولفوق ماده و طبيعت و منزه از جسميت و حركت دارند نيز ابطال مي
به فرض هم كه به قول آنان وجود داشته باشند با همه صفاتي كه در جوهره ذات آنها و همه شرافتي كه در وجود آنها 

و  توانند مورد محبتاند در برابر نور قيومي مستهلك و در برابر قهر احديت مقهورند. و چون چنين هستند نميفرض كرده
 .كندو در حقيقت محبت به آنها محبت به آن كسي است كه امور آنها را تدبير مي دلبستگي قرار بگيرند،
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ه كند. سوراني هر كه را بخواهي هدايت كني، بلكه خدا است كه هر كه را بخواهد هدايت ميتوبه درستي كه تو نمي(2)
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 062[ ..... ص : "حنيف "و "فطرت "و "فطر "معناي]

 "... ذِي فَطَرَ السَّماواتِإِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّ "

 "شودچاك زدن چيزي است از طرف درازاي آن، مثال گفته مي "فطر "راغب در مفردات خود گفته است: معناي اصلي كلمه
هند، داين معناي اصلي فطر است، البته مشتقات آن، معاني ديگري را مي "فالني فالن چيز را چاك زد -فطر فالن كذا

دار با خوردن آن روزه خود را بشكند يا آن چيزي است كه روزه "فطور "، و"فالني فطور خورد -راافطر فالن فطو "مثال
 به معناي "هَلْ تَري مِنْ فُطُورٍ "، و در جمله"درخت شكفت، و يا زمين روئيدن آغاز كرد -انفطر انفطارا "افطار كند. و نيز

 :تاختالل است، و البته اختالل و از هم پاشيدگي دو قسم اس

السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ  "شود، در آيه شريفهيكي آن اختاللي كه داراي مفسده است، و يكي آنكه از روي مصلحت انجام مي
 به معناي قسم "هاي او عملي و تخلف ناپذير استشود، و وعدهروزي كه آسمان شكافته و از هم پاشيده مي -وَعْدُهُ مَفْعُولًا

 به معناي نان "فطرت العجين "به معناي دوشيدن گوسفند است با دو انگشت، و در "فطرت الشاة "دوم آمده است. و در
 .فطير پختن و خمير را قبل از ورآمدن نان كردن است

 :است، و معنايش اين است كه "فطرت "و يكي ديگر از مشتقات اين كلمه لفظ

ه و ب "عال را انجام داده و يا اثر مخصوصي را از خود ترشح دهدخداوند چيزي را طوري بيافريند كه خواه ناخواه فعلي از اف "
 .به كار رفته "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها "همين معنا در آيه



رَتَ طْفِ "زيرا در اين آيه اشاره كرده است به اينكه خداوند مردم را طوري آفريده كه طبعا و به ارتكاز خود، خدا را بشناسند. و
 سَأَلْتَهُمْ وَ لَئِنْ "عبارت است از قدرت بر شناختن ايماني كه با آب و گل آدمي سرشته شده است، چنان كه آيه شريفه "اللَّهِ

 به معناي "حنف "گفته است: "حنيف "كند. و در باره معنايبه آن اشاره مي "مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
به معناي اعراض از استقامت و ميل به گمراهي است. و  "جنف "ض از گمراهي و ميل به استقامت است، هم چنان كهاعرا

نامند براي اشاره به اين است كه اين اشخاص متدين به بينيد حاجيان و هر كسي را كه ختنه شده است حنيف مياگر مي
اند پايش كژي باشد، و اين از باب تفاؤل است. بعضيها هم گفته كسي را گويند كه در "أحنف "دين ابراهيم )ع( هستند. و

 «1»كه: از اين باب نيست، بلكه استعاره است براي مجرد كجي. 

 "ءٌ ...يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي "گوييم: پس از آنكه ابراهيم )ع( از شرك قومش و از شركاي آنان با گفتناينك در تفسير آن مي
 ريجا به آن رسيد زيراتبري جست و حال آنكه تد
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 لَمْ لَئِنْ "اظهار كرد كه دل من علقه و دلبستگي به اين شركا ندارد، آن گاه با جمله "ال أُحِبُّ الْآفِلِينَ "نخست با جمله
يا قَوْمِ  "گوشزدشان كرد كه پرستش شركا گمراهي است، و در مرحله آخر با جمله "رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ يَهْدِنِي

صريحا بيزاري خود را اعالم نمود، اينك با جمالت آيه مورد بحث به سوي توحيد تام گراييده،  "ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَإِنِّي بَرِي
پرستي و كند كه آسمانها و زمين را از نيستي به هستي درآورده، و بتوديت را منحصرا براي كسي اثبات ميربوبيت و معب

نا ب "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ "فرمايد:شرك را از خود نفي كرده و مي
 :ناي اينكه گفتبر اين مع

آورم، كنايه از اين است كه من با عبادت خود تنها به سوي خداوند روي مي "كنم ...روي خود را متوجه آن كسي مي "
اش وابسته به رب خود باشد، و او را بخواند، و در چون الزمه عبوديت و مربوبيت اين است كه مربوب در نيروي خود و اراده

 .شودكند، و معلوم است كه دعا و رجوع، جز با توجيه وجه و روي آوردن، محقق نمي جميع كارهايش به او رجوع

 068توجيه وجه به سوي خدا به معناي عبادت او است[ ..... ص : ]

 .بنا بر اين، توجيه وجه، كنايه است از همان عبادت كه آن نيز عبارت است از دعا و رجوع

پروردگار خويش اسم نبرده بلكه وصفي از اوصاف او را ذكر كرده است كه احدي ع( در اين كالم خود صريحا از )ابراهيم 
، و اين "خالق بودنش براي زمين و آسمان "و آن وصف عبارت بود از .حتي مشركين هم در آن وصف نزاع و خالفي ندارند

 "بلكه به عبارت "كنممي پس روي خود را متوجه خالق زمين و آسمانها "معنا را هم به طور عادي بيان نكرد و نگفت:
تعبير نمود، تا داللت بر عهد نموده و امر بر احدي از آنان  "كسي كه آسمانها و زمين را خلق كرده ":"صله "و "موصول

جاد آورم كه اييعني من با عبادت خود روي به درگاه كسي مي "لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ "مشتبه نگردد، و لذا گفت:
شركايي را كه  "حنيفا "شناسيد. آن گاه با كلمهچيزي منتهي به او است و خود شما هم او را ما فوق خدايان خود مي هر

من از آن شركا اعراض كرده و بدرگاه خداوند ميل نموده و رو به سوي  "كردند نفي نموده و فهمانيد كهمشركين اثبات مي
 .تاكيد نمود "ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ "، سپس همين معنا را با جمله"آورماو مي

ال  "پس در مجموع، اين آيه، هم اثبات معبوديت براي خداوند هست و هم نفي شريك از او، قريب به آنچه كه كلمه طيبه



 .نمايدآن را بيان مي "إِلهَ إِلَّا اللَّهُ

در غايت  "الي "لي از موارد همانطوري كهاست، و در خي "الي "است الم غايت و به معناي "للذي "ي كه در "الم "
 رود، از آن جمله است هم به كار مي "الم "شوداستعمال مي
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به كار رفته  "الي "و در دومي "الم "كه در اولي« 3» "وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَي اللَّهِ "و جمله« 1» "أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ "جمله
 .ستا

 "بديع "و "خالق "،"بارئ "و در اينكه از ميان همه صفات خاصه پروردگار و در ميان الفاظي كه داللت بر خلقت دارند مانند
را برگزيد اشاره است به اينكه آن ديني كه ابراهيم )ع( از ميان اديان انتخابش كرده دين فطرت است. و لذا در  "فاطر "فقط

د را به دين ابراهيم و دين حنيف و دين فطرت وصف كرده است. چون دين توحيد ديني قرآن كريم هم مكررا دين توحي
است كه معارف و شرايع آن، همه بر طبق خلقت انسان و نوع وجودش و بر وفق خصوصياتي كه در ذات او است و به هيچ 

اي طريقه "كلي دين عبارت است از وجه قابل تغيير و تبديل نيست، بنا نهاده شده، و بايد هم همين طور باشد چون به طور
و سعادت واقعي او رسيدن به غايت و هدفي است كه وضع  "كه پيمودنش آدمي را به سعادت حقيقي و واقعيش برساند

تركيبات وجودش اجازه رسيدن به آن را به او بدهد. و خالصه اينكه: مجهز به وسايل رسيدن به سوي آن هدف و تكامل 
ي و يا هر مخلوق ديگري به كمالي برسد كه بر حسب خلقتش مجهز به وسايل رسيدن به آن نباشد باشد، و محال است آدم

و يا مجهز به وسايلي باشد كه مخالف و ضد آن كمال باشد، مثال كار انسان به جايي برسد كه ديگر محتاج غذا و زناشويي و 
و جهاز تناسلي و شرايط معاشرت و اجتماع است، و  معاشرت و تشكيل اجتماع نباشد، و حال آنكه او مجهز به جهاز هاضمه

كارش به جايي برسد كه مانند مرغ در فضا طيران نموده و يا مانند ماهي در قعر دريا شنا كند، در حالي كه مجهز به وسايل 
 .آن نيست

 061اسالم، دين مطابق با فطرت انساني و نوع وجودي آدمي است[ ..... ص : ]

ديني است كه با نواميس فطرت و وضع خلقت بشر وفق دهد. و حاشا بر ساحت ربوبي حق، كه پس دين صحيح و حق آن 
آدمي و يا هر مكلف ديگري را كه فرض شود به سوي سعادتي راهنمايي كند كه خلقتش موافق و مجهز به وسايل رسيدن 

شر لي كرده براي اين است كه خلقت ببه آن نباشد. پس اينكه بشر را دعوت به دين اسالم يعني به خضوع در برابر حق تعا
 .كندهم بر آن داللت نموده و او را به سوي آن هدايت مي

 "... وَ حاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ "

 داشت، و ديگر خداي تعالي احتجاجات ابراهيم )ع( را دو قسم كرده است: يكي آن احتجاجاتي كه تا كنون ابراهيم با مردم
 اي است كه مردمآن محاجه و مناظره
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 021ها[ ..... ص : بتبخش دوم احتجاجات ابراهيم )ع( كه محاجه آن حضرت است با مشركين بعد از اعالم بيزاري از ]



ها آغاز كردند. و آيه مورد بحث و همچنين آيه بعديش مشتمل بر بخش دوم احتجاجات بعد از شنيدن بيزاري ابراهيم از بت
 .ابراهيم )ع( است

 وَ ال أَخافُ ما "گر چه در اين آيات حجتي را كه مردم عليه ابراهيم اقامه كردند، صريحا حكايت نكرده و ليكن از جمله
ما هاي شاند. زيرا ابراهيم )ع( در رد گفتار آنان فرمود: من از اين بتگفتهشود كه چه ميتلويحا معلوم مي "تُشْرِكُونَ بِهِ

از ها بوده. در مباحث قبلي هم اشاره كرديم و بپرستي ترس از بتشود كه دليل آنان بر شرك و بتترسم. پس معلوم مينمي
د كه به طور كلي بشر را يكي از دو چيز به شرك واداشته يا خوف از غضب آلهه و بيم از هم در جاي مناسبش خواهد آم

ود هاي خسلطنتي كه براي آن الهه نسبت به حوادث زميني قائل بوده يا اميد به بركت و سعادتي بوده كه براي بت
ينكه طبعا اعتماد و اميد مردم به خودشان پنداشته. و از اين دو امر بيشتر همان خوف در نفوس آنان تاثير داشته براي امي

آورند همه را از ناحيه خود و شوند و هر نعمت و سعادتي كه كسب كرده و به دست مياست، و كمتر به ديگران اميدوار مي
ا يدانند، و اگر هم همه را مستند به كوشش خود ندانند، و غنيمت حاصله از قبيل ارث و يا گنج و مرهون جد و جهد خود مي

 .دانندرياستي باشد، آن را از ناحيه جد اعال و يا بخت نيك مي

پرستي را مستند به آن نمود، حتي مسلمين هم با آن همه پس مساله اميدواري آن قدرها در نفوس تاثير ندارد كه بتوان بت
بينيم كه ارت، و لذا در قرآن هم ميشوند تا از وعده و بشمعارف الهيي كه در اختيارشان است از تهديد و انذار بيشتر متاثر مي

كند تا بشارت را، با اينكه هر دو از وظائف آنان و از طرقي است كه در دعوت ديني از وظائف انبيا )ع( انذار را بيشتر ذكر مي
 .برندخود به كار مي

هديد را پرستي خود راه ته بتآيد كه مشركين در احتجاج با آن جناب راجع بكوتاه سخن اينكه: گفتيم از كالم ابراهيم برمي
ي و ترك پرستكردند كه شايد بتوانند با خودشان در بتدادند، و او را نصيحت ميپيش گرفته وي را از قهر خدايان، بيم مي

 .توحيد هم آواز سازند

اثبات  شود: يكي رد بر ربوبيت خداي سبحان و ديگريع( نيز چون ديد كه حجت آنان به دو حجت تجزيه مي)ابراهيم 
 .ها، لذا او هم از هر دو، جواب دادعقيده ربوبيت بت

 .دهيم جواب از جهت اولي بي نياز از جوابي كه از جهت دوم داد، نيستالبته به طوري كه بعدا توضيح مي

اي قرار ر امر انجام شدهيعني من د "أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ "ع( در جواب از احتجاج اولي آنان چنين گفت:)ابراهيم 
 ام، و به هدايت پروردگار راه حق را گرفته
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ها آموخت تا بتوانم ربوبيت را از هر چه غير او ها داده و حجتام، و او مرا با نشان دادن ملكوت آسمانها و زمين آگاهييافته
ام كه از پروردگاري كه مدبر امور من است بي نياز نيستم، و اينك دريافتهها، سلب نمايم، و من است، از قبيل ستارگان و بت

تواند مدبر امور من باشد و چون مدبر امور من تنها گيرم كه پروردگار من تنها كسي است كه مياز همين ارتكاز نتيجه مي
ا كه از هو با اين همه دستگيريخداي سبحان است پس فقط او پروردگار من است، و او را در پروردگاريش شريكي نيست، 

ها با شما بحث من كرده و اين هدايتي كه مرا فرموده ديگر چه حاجت كه به حجت شما گوش داده و در باره ربوبيت بت
ام. اين همان معنايي است كه از كنم؟ بحث براي فهميدن و راه يافتن است، و من راه صحيح را يافته و به مقصد رسيده

تري در آن است كه كند. البته اگر از اين ظاهر صرفنظر كنيم معناي دقيقبحث، به ذهن انسان تبادر ميظاهر آيه مورد 
با خود هدايت،  "وَ قَدْ هَدانِ "درك آن محتاج به دقت بيشتري است، و آن اين است كه ابراهيم )ع( خواسته است با جمله

يعني اينكه خواسته است بفرمايد: خداوند با تعليم  .ه استدالل ندارماستدالل كند، نه اينكه بگويد با داشتن هدايت احتياجي ب



هايي بر اثبات ربوبيت خود و نفي ربوبيت غير، مرا هدايت نموده و همين هدايت او دليل بر اين است كه او است حجت
نها روردگاري است، پس تپروردگار من، و پروردگاري غير او نيست. زيرا هدايت بندگان به سوي خود، يكي از شؤون تدبير پ

تواند هدايت كند كه خود پروردگار باشد. و اگر خداي تعالي عالوه بر اينكه آفريدگار زمين و آسمان است، پروردگار كسي مي
گذاشت كه از پيش او سمت پروردگاري را به عهده كرد، و اين وظيفه را به عهده كسي ميهم نبود، يقينا مرا هدايت نمي

 .بينم كه او خودش مرا هدايت كرده، پس او پروردگار من استميداشت، و ليكن 

هايي كه جتاي، و اين حو بنا بر اين معنا، ديگر جا ندارد كه مشركين بگويند: اين هدايتي هم كه تو در مساله ربوبيت يافته
دهد كه با همان نمي اي، همه از الهامات همين خدايان ما است، زيرا هيچ وقت كسي تيشه به دست دشمن خودآموخته

 .اش را بزندتيشه ريشه

ها خدايي آن خدايان هايي بياموزند كه ابراهيم با همان حجتچطور ممكن است بعضي از خدايان مشركين به ابراهيم حجت
 .توانستند به ابراهيم چنين جوابي بدهندرا فاسد و تباه سازد؟ آري، مشركين نمي

ضاللت  اي در حقيقتاين سخناني كه تو نام آن را حجت و هدايت گذارده ":-كه گفتنديا اين -توانستند بگويدو ليكن مي
تواني به ربوبيت آنها پي ببري و اين حرفها را است، و اين غضب خدايان ما است كه تو را به چنين روزي انداخته كه نمي
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هم چنان كه عين همين اشكال را قوم عاد به  "اندساد رأي تو و مرضي كه در نفس تو است آگاهي داشتهاند، چون از فكرده
خداي تعالي آن كسي است كه بايد  "كردند. هود گفت: -وقتي هود آنان را به دين توحيد دعوت نمود -پيغمبر خود هود )ع(

ش در جواب "توانند ضرري برسانندد نفعي در آنها است و نه ميبه او اميدوار بود و از او ترسيد، نه خدايان شما كه نه امي
 :گفتند

. قرآن كريم اين داستان را نقل كرده و احتجاج هود و جواب قومش را "بعضي از خدايان ما تو را به چنين روزي انداخته "
لَّوْا رْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلي قُوَّتِكُمْ وَ ال تَتَوَوَ يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُ "كند:چنين حكايت مي

ءٌ يإِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَ اشْهَدُوا أَنِّي بَرِ "-فرمايدتا آنجا كه مي -مُجْرِمِينَ قالُوا يا هُودُ
 .«1» "مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ ال تُنْظِرُونِ

. و اين جمله در عين "وَ ال أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ ":و چون جاي چنين سخني در ميان بود لذا ابراهيم )ع( اضافه كرد كه
 .ر نفي ربوبيت شركاي مشركين نيز هستكند، در عين حال برهان تامي باينكه شبهه مزبور را دفع مي

پرستي و ها در دل من القاي شبهه نموده مرا به بتخواهيد با بيم دادن از خطر بتو ما حصل آن اين است كه: شما مي
ترسم، زيرا همه آنها مخلوقاتي هستند كه نفع و ضرر اي نميهاي شما ذرهترك توحيد وادار كنيد، در حالي كه من از بت

 .ا مالك نبوده ديگري مدبر آنها است و بنا بر اين ديگر ارزشي براي حجت شما نيستخود ر

ترسيدم تازه همين ترس هم خود دليل ديگري بر ربوبيت خداي تعالي و و به فرضي هم كه من از ضرر شركاي شما مي
د، و شما كه قادر بر چيزي نيستن آيتي از آيات توحيد او بود، زيرا او خواسته است كه من از شركاي شما بترسم نه شركاي

شما خود اعتراف داريد كه پروردگار من به هر چيزي عالم و آگاه است، و از هر حادثه و هر خير و شري كه در مملكتش رخ 
شود در اين مملكت كه به منظور غاياتي صحيح و متقن ايجادش كرده دهد با خبر است، با اين حال چطور تصور مي

 سراغ داشته باشد و بندگان را در انتفاع از آن اذن ندادهچيزهاي نافعي را 

__________________________________________________ 

و اي قوم از پروردگار خود طلب مغفرت كنيد، و به درگاهش توبه و بازگشت نمائيد، تا اينكه آسمان را مامور كند كه بر (1)



تا آنجا  -هايم اعراض نكنيد. گفتند اي هود، و از راه گنه كاري و سرپيچي، از گفتهشما ببارد، و نيرويي بر نيرويتان بيفزايد
پنداريم مگر اينكه بعضي از خدايان ما به تو خشمناك شده و به مشاعر و ادراكت : ما چيزي در باره تو نمي-فرمايدكه مي

اشيد كه من از شركاي شما بيزارم، و ربوبيت گيرم شما هم شاهد بلطمه وارد ساخته است، هود گفت: من خداي را شاهد مي
 22 -23خواهيد بكنيد، و مرا مهلت ندهيد. سوره هود آيه را جز براي خداي تعالي قائل نيستم، شما هم هر چه مي
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طور مسلم در فرض مزبور  باشد و يا چيزهاي زيانباري را سراغ داشته باشد و بندگان را از آن منع نفرموده باشد؟ پس به
ترس من به اذن او و به مشيت او خواهد بود، و باز همين ترس هم خود از تدابير او و دال بر ربوبيت او و نفي ربوبيت غير او 

ا را تان شمهايشويد و چه شده است شما را كه به مدركات عقولتان و آن حقايقي كه فطرتخواهد بود. پس چرا متذكر نمي
 .كنيدكند، مراجعه نميري ميبه آن رهب

اين، معناي  است. و بنا بر "ا فاَل تَتَذَكَّرُونَ -تا -وَ ال أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ "اين بود آن معناي دقيقي كه گفتيم در آيه شريفه
و هم  "فِي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانِ أَ تُحاجُّونِّي "هم به منزله متمم حجت قبلي است كه فرمود: "وَ ال أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ "جمله

 .خودش در جاي خود حجت كاملي است براي ابطال ربوبيت شركا به جهت عدم ترس از آنها

به منزله احتجاج پس از فرض تسليم است، و معناي آن به طوري كه قبال هم گفته شد اين  "إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً "و جمله
به  ترسم، و در ثانيها نميهايتان كنيد، اوال من از اين بته مالك ترس مرا وادار به پرستش بتخواهيد باست كه: شما مي

 .هاي شمافرضي هم كه بترسم تازه همين ترسم خود دليل بر ربوبيت پروردگار من است، نه ربوبيت بت

ور ترس مفروض هم مستند به مشيت پروردگار بيان و تعليل همين جهت است كه چط "ءٍ عِلْماًوَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ "و جمله
د و شوشود بي خبر نيست و بدون اذن او واقع نميابراهيم است زيرا آفريدگار آسمانها و زمين از آنچه در ملكش واقع مي

طري ه فاستفهامي است توبيخي و اشاره است به اينكه آنچه تا كنون با شما در ميان نهادم هم "أَ فَال تَتَذَكَّرُونَ "جمله
 .است

 023اقوال متعدد مفسرين در توضيح و توجيه جمالت ابراهيم )ع( در محاجه با مشركين[ ..... ص : ]

 :اندفهميم. و ليكن ساير مفسرين سخنان ديگري گفتهاين معنايي است كه ما از آيه شريفه مي

ابراهيم )ع( خواسته است با اين كالم خود  "اند كهگفته "هَدانِ أَ تُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَ قَدْ "از آن جمله اكثر آنان در باره جمله
اين  و "اعتراض مشركين را بر توحيد از اين راه دفع كند كه من به طور كلي احتياجي به محاجه و استدالل با شما ندارم

جاج ، زيرا سياق آيه سياق احتدهدمعنا همان معناي اولي است كه ما براي آيه كرديم، و ليكن اين معنا با سياق آيه وفق نمي
 .است، و الزمه آن اين است كه كالم ابراهيم )ع( احتجاج باشد نه اظهار بي نيازي از احتجاج

مگر  ":اند: معنايش اين است كهاست گفته "ال أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً "و در باره استثنايي كه در جمله
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را زنده كند و در نتيجه داراي نفع و ضرر شوند، و من آن وقت از آنها بترسم. حتي در چنين صورتي باز نفع و ضرر آنها خود 
 "هاند: معناي اين استثنا اين است كو به عبارت ديگر گفته "دليل بر حدوث آنها و دليل بر توحيد خداي سبحان خواهد بود

ها زنده شوند و در نتيجه ترسم، مگر اينكه پروردگار من بخواهد كه اين بتها در هيچ حالي از حاالت نميمن از اين بت
داراي ضرر و نفع گردند، البته آن وقت از ضرر آنها خواهيم ترسيد، و ليكن در چنين فرضي هم اين شركا داراي مقام ربوبيت 

 ."نخواهند بود زيرا همين زنده شدن و داراي نفع و ضرر گشتن خود دليل بر حدوث آنان و ربوبيت خداي تعالي است



و اين معنا گر چه قريب به همان معنايي است كه ما ذكر كرديم، ليكن نسبت دادن ضرر و نفع را به شركا، اگر زنده 
 اي هم از قبيل مالئكهبي جان نبودند، بلكه شركاي زنده با اينكه اوال همه شركاي مشركين سنگ و چوب -بودندمي

ش با اين همه از رو -اي از آنان با نداشتن حيات به حسب ظاهر، نسبت ضرر و نفع دارند مانند آفتابداشتند. و ثانيا پاره
ر خداي سبحان تعليمي كتاب الهي دور است، زيرا قرآن كريم صراحتا نفع و ضرر را از هر چيزي نفي نموده و منحصر د

 .كندمي

كند، اشكال واردي بر مشركين نيست، زيرا همانطوري كه و اين هم كه گفتند احيا و ضرر و نفع داللت بر حدوث شركا مي
ها و ارباب انواع را انكار نداشته، و عموما اعتراف دارند كه اين خدايان همه مخلوق قبال هم گفتيم مشركين مساله حدوث بت

بينيد در باره بعضي از اين شركا قائل به قدم زماني هستند، اين اعتقاد هيچ منافاتي با بحانند، و اگر هم ميو معلول خداي س
 .اعتراف به معلوليت شركا ندارد

يك وقت  ترسم، چرا،من هيچ وقتي از اوقات از اين شركاي شما نمي "اند معناي اين استثنا اين است كه:بعضي ديگر گفته
ناگزيرم استثنا كنم و آن وقتي است كه پروردگار من بنا داشته باشد مرا به كيفر بعضي از گناهانم عذاب  را از اين اوقات

و به عبارت ديگر: معناي اين استثنا استثناي از يك معناي اعمي  "نموده و يا ابتداء و بدون گناه به مكروهي مبتال سازد
شاءَ إِلَّا أَنْ يَ "كند، و جملهبلي، خوف از خصوص شركا را نفي مياست، نه از خصوص معناي جمله قبلي. در حقيقت جمله ق

 .نمايدها استثنا مييك خوف را از جميع خوف "...

كه خداوند ترسم، مگر اينترسم، بلكه از هيچ چيز نميمن نه تنها از شركاي شما نمي "بنا بر اين تقدير آيه چنين است كه:
ي از گناهانم مكروهي را برايم بخواهد كه در اين صورت از اين عذاب و اين مكروه ابتداء و بدون گناه يا به كيفر بعض

 ."ترسممي
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 .ناهنجار است

اند: اين جمله مربوط به احتجاج نيست بلكه ابراهيم )ع( صرفا خواسته است گفته "ءٍ عِلْماًوَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ "و در باره جمله
 .پس از اتمام حجتش، پروردگار خود را ثنا گويد

 هاي مشركين است، و ابراهيم )ع( خواسته است بفرمايد:اند: اين جمله در حقيقت تعريض و كنايه به بتبعضي ديگر گفته
خواست به اصطالح طعنه بزند جا مي (ليكن اين معنا صحيح نيست زيرا اگر ابراهيم )عخدايان شما فهم و شعور ندارند. 

داشت از قدرت پروردگار خود بگويد، نه از علم او، چون مقام مقام عجز و زبوني شركا بود نه بي شعوري آنها. عين اين 
 اشود، جا داشت كه او را به قدرت مطلقهاشكال بر وجه قبلي هم وارد است زيرا اگر غرض ابراهيم )ع( ثناي پروردگارش ب

 .بستايد

اند: پس از اينكه ابراهيم )ع( مكاره و ناخوشيهايي را كه پروردگارش براي او بخواهد بعضي ديگر در معناي اين جمله گفته
ر و عالم الغيوب است، جز خي خاطر نشان ساخت كه خداي تعالي از آنجا كه "ءٍ عِلْماًوَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ "استثنا نمود، با جمله

 .كندصالح و حكمت كاري نمي

كرد كه به جاي علم خداي تعالي حكمت او اشكال اين معنا نيز اين است كه اگر منظور ابراهيم )ع( اين بود، مقام اقتضا مي
در قرآن مجيد علم  را ذكر نموده و يا ال اقل با ذكر علم خدا اسمي هم از حكمت او ببرد، هم چنان كه در موارد بسياري

 .خداوند با حكمتش ذكر شده

من  "اند: اين جمله به منزله علتي است براي جمله استثنائيه، و معناي آن جمله و اين علت اين است كه:بعضي ديگر گفته



ها از تترسم، مگر اينكه خدا بخواهد، به علت اينكه اگر خدا بخواهد ممكن است يكي از همين بها و شركاي شما نمياز بت
باال بر سرم فرود آمده و سرم را بشكند و يا آفتاب كه يكي از شركاي شما است با تابش خود مريضم نموده يا به زندگيم 

 ."خاتمه دهد

اشكال اين معنا باز همان اشكال معاني قبلي است، زيرا اگر منظور ابراهيم )ع( اين بود جا داشت جمله استثنائيه خود را به 
 .روردگارش استدالل كند نه به علم اوقدرت و حكمت پ

پروردگار من كه علمش به جميع موجودات احاطه دارد، مشيتش  ":اند: معناي آن اين است كهبعضي ديگر از مفسرين گفته
 نيز مرتبط به علم محيط و قديمش بوده و قدرتش نيز ضامن 
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عال پرستيد تاثيري در صفات و افيچ يك از اين مخلوقات كه شما به خداييشان ميباشد، و بنا بر اين هاجراي مشيتش مي
صادره از پروردگار من ندارد، نه به شفاعت، و نه به نحوي ديگر. زيرا اگر علم خداي تعالي به جميع موجودات محيط نبود، 

و يا مرجحات ترك عملي خبردار سازد و  شد كه شفيعي در درگاه او شفاعت نموده، او را از وجوه و مرجحات عمليتصور مي
آن گاه اضافه كرده است كه: ما اين معنا را براي اين آيه  -"با داشتن چنين تقربي به يكي ضرر و به ديگري نفع رساند

يْنَ أَيْدِيهِمْ وَ نِهِ يَعْلَمُ ما بَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْ "شريفه از ساير آياتي كه متعرض مساله شفاعت و نفي آنند، مانند آيه
ايم و به نظر ما بهترين استفاده كرده "ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَما خَلْفَهُمْ وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ

 .است "قرآن به قرآن "معنايي است كه براي آيه شده و تفسير

دن بيان و تعليلي است براي نترسي "ءٍ عِلْماًوَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ "اش اين است كه جملهالم مفسر مذكور و خالصهاين بود ك
ابراهيم از هيچيك از موجودات، چه آلهه مشركين و چه غير آن، گويا فرموده است: من از ضرر هيچيك از خدايان شما و 

وردگار من از حال هر موجودي با خبر است، و در نتيجه خودش به تنهايي و ترسم، زيرا پرهيچيك از موجودات ديگر نمي
هايش را انفاذ و اجرا اي كه دارد خواستهبدون احتياج به شفيع، هر مخلوقي را كه بخواهد خلق نموده، و با قدرت مطلقه

داند كه اننده محترم به خوبي ميداند تعليم دهد نيست. و ليكن خوكند، پس نيازمند به شفيعي كه او را به آنچه نميمي
شود، بلكه همانطوري كه در كالم مفسر مذكور هم مساله بي اثر بودن شفعا در كارهاي خداوند تنها با سعه علم او اثبات نمي

ن كه و مشيت هم صفت فعل است نه چنا -ديديد بايد پاي قدرت و مشيت مطلق او نيز به ميان بيايد تا اين ادعا اثبات گردد
و حال آنكه در آيه مورد بحث اسمي از قدرت، و مشيت و اطالق آن دو برده  -كرد صفت ذات باشدن قائل گمان مياي

 .نشده، و تنها سعه علم او ذكر شده است

و اما اينكه گفت آيات دال بر نفي شفاعت هم داللت بر اين معنا دارد، توهم عجيبي است. زيرا آيات مزبور در مقام اثبات 
اذن خداي سبحان است، نه در مقام نفي آن تا تفسير آيه مورد بحث به آن آيات تفسير قرآن به قرآن باشد، و  شفاعت به
ريم از كند، و حال آنكه قرآن كتوان گفت آيه مورد بحث و آيات شفاعت، سببيت و تاثير را از عالم مشهود نفي ميچگونه مي

 .يت و بر اساس اصل عمومي عليت و معلوليت استكند بر مبناي سبباول تا به آخرش هر بحثي كه مي

 .ايمو ما اين معنا را بارها در خالل اجزاي اين كتاب مدلل و روشن ساخته

 وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَ ال تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ  "
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 "... سُلْطاناً بِهِ عَلَيْكُمْ

كند، كه حاصل آن اين است كه: بين گفتار شما و كردارتان در اينجا ابراهيم )ع( حجت ديگري را عليه مشركين اقامه مي



كنيد به اينكه از چيزهايي بترسم كه ترس از آنها الزم نيست در حالي كه خودتان از كسي تناقض است، زيرا شما مرا امر مي
 ترم. اما اينكه الزم نيست از آنچهترسيد، و به همين جهت من در نافرماني شما از خود شما ايمند، نميكه بايد از او بترسي

تا به  ها و ارباب انواع در نفع و ضرر نداريدكنيد بترسم، براي اينكه شما هيچ دليلي بر استقالل بتامر به ترسيدن از آن مي
ترسيد به دليل اين كه شما از آنها واجب ا از كسي كه بايد بترسيد نميموجب آن ترس از آنها واجب باشد. اما اينكه شم

ترسيد به دليل اين كه شما از پيش خود و بدون هيچ برهان آسماني و قابل اما اينكه شما از كسي كه بايد بترسيد نمي .باشد
ا به دست خداي سبحان است و بس، چون دانيد زمام امور تنهايد، با اينكه مياعتماد براي خداي سبحان شركايي اثبات كرده

صنع و ايجاد به دست او است. و اگر او بعضي از مخلوقات خود را براي شريك گرفته بود، و پرستش آن را بر ما واجب كرده 
بايست خودش اين معنا را بيان نموده و بيانش توأم با عالئم و معجزاتي باشد، و معلوم است كه چنين بياني يا به بود مي

شود و يا به وسيله برهاني كه متكي بر آثار خارجي باشد، و شما نه آن وحي را داريد و نه چنين برهاني سيله وحي انجام ميو
 .را

م مانند ه "ما أَشْرَكْتُمْ "آيد جملهاين بود بيان مفاد آيه مورد بحث. و بنا بر اين بيان و به طوري كه از قرينه مقام هم بر مي
هست، و اگر قيد مزبور بعد از جمله دوم و پس از ذكر بي  "ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً "مقيد به قيد "بِاللَّهِ أَشْرَكْتُمْ "جمله

 .باكي مشركين ذكر شده، براي اين بوده كه در آنجا احتياج برهان به ذكر آن بيشتر بوده است

تتمه حجت است، و مجموع آيه شريفه برهاني است بر تناقض گويي  "نِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَفَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْ "و جمله
كنند به ترسيدن از چيزي كه ترس از آن الزم نيست. مشركين در دعوت ابراهيم به شرك و ترس از شركا، زيرا او را امر مي

 .ترسندو خود از آنچه الزم است بترسند نمي

 022)ع( عدم وجود اذن و دليل از ناحيه خداوند را به عنوان دليل بر بطالن بت پرستي آورده است[ ..... ص :  وجه اينكه ابراهيم]

شود فاده مياز آيه است "ماند كه كسي بگويد:و بعد از آن بياني كه ما براي آيه كرديم ديگر جايي براي اين شبهه باقي نمي
رسيد كه از ناحيه خداوند اذن و دليلي بر آن نرسيده، و گر نه اگر دليلي مي پرستي هيچ عيبي ندارد مگر همينكه مساله بت
صفا فرضي است كه اسلوب برهان احتياج به آن  "ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً "زيرا جمله "ها، صحيح بودپرستش بت

ا دليلي بر شم "موضوعي خرافي ترسانيده بگوييم: داشته، و در حقيقت مانند اين است كه ما در پاسخ كسي كه ما را از يك
 توانيم به زبان چيزي كه هست همين حرف را مي "ادعاي خود نداريد
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و در نتيجه برهان را به صورت قياس استثنايي هم  "خداوند دليلي بر اين ادعاي شما نازل نكرده "توحيد زده و بگوييم:
 .درآوريم

قياسي كه در آيه به كار برده شده، قياس استثنايي مصطلح نيست، و جمله اخير هم گفتيم كه تتمه قياس است. و گر چه 
 "يض مقدمنق "آيد كه در آنليكن خصوص همين جمله را اگر به تحليل منطقي ببريم به صورت قياسي استثنايي درمي

ها و ارباب اگر از ناحيه خداوند دليلي بر قدرت بت "شود:مي را نتيجه دهد، و تقدير آن چنين "نقيض تالي "استثنا شده تا
 ها وانواع بر ضرر زدن رسيده بود، البته ترس از آنها جا داشت، و ليكن چون دليل نرسيده پس اين ترس از ضرر بت

 .راه ندارد ن. و ناگفته پيداست كه چنين قياسي مفهوم نداشته و شبهه مزبور در آ"پرستي شما بيجا و بي مورد استبت

ييم: جويي برآمده و بگواين است پاسخ شبهه مزبور، نه اينكه مانند بعضيها شبهه را پذيرفته آن گاه در صدد جواب و چاره
وَ  "به منظور تهكم و استهزا ذكر شده، يا بگوييم وصف مزبور مانند وصفي كه در آيه "ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً "جمله



است و صرفا براي اشاره به اين است كه وصف مزبور به طور كلي وصف « 1» "يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ ال بُرْهانَ لَهُ بِهِ مَنْ
 .جويي ديگري كنيمالزم و ال ينفك شركا است، يا چاره

كدام يك از من و  "يحا نفرمود:براي معيت و يا براي سببيت است. و علت اينكه صر "لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ "در جمله "با "حرف
براي اين بود كه كمتر عصبيت آنان تحريك شود، و نيز داللت  "كدام يك از ما دو طايفه "بلكه به طور كنايه گفت: "شما

كند بر اينكه اختالف بين او و قومش اختالف در مهمترين اصول عقايد و در ريشه معارف ديني است، و به هيچ وجه او و 
 .نند ائتالف نمايندتواقومش نمي

در آيه قبلي ابراهيم )ع( در خالل حجتي كه عليه  "الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ "
 ؟ اينك در اين آيه خودشمشركين اقامه كرده بود از آنان پرسيد: كداميك از من و شما سزاوارتريم به ايمني و نترسيدن

دهد. و چون جواب بديهي و روشن بوده، از شدت وضوح، خود خصم نيز آن را قبول داشته، و معلوم است كه در جواب مي
دهد اينگونه سؤاالت الزم نيست كه سؤال كننده در انتظار جواب طرف باشد، بلكه از آنجايي كه احتمال مخالفت نمي

 .يدتواند خودش جواب را بگومي

__________________________________________________ 

 113سوره مؤمنون آيه (1)

 335، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 "رمايد:فشكني ابراهيم )ع( اعتراف به اين جواب را از مشركين حكايت نموده و ميقرآن كريم در سوره انبيا در داستان بت
رُؤُسِهِمْ  يئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ، فَرَجَعُوا إِلي أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، ثُمَّ نُكِسُوا عَلقالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْ
نان از آ اند آيه مورد بحث كالم مشركين و پاسخبنا بر اين، اينكه بعضي از مفسرين گفته«. 1» "لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُالءِ يَنْطِقُونَ

اند اين كالم قضاوت خود پروردگار است ميان ابراهيم و قوم او، پرسش ابراهيم است، و همچنين اين كه بعضي ديگر گفته
 .صحيح نبوده و به هيچ وجه با سياق آيات مورد بحث سازگار نيست

 021از خواص و آثار ايمان است، اگر با ظلم پوشيده نشود[ ..... ص :  "اهتدا "و "امن "]

آيه مورد بحث، چه كالم ابراهيم باشد، و چه كالم مشركين و چه كالم خداي تعالي در هر حال متضمن تاكيدي است قوي، 
هُمُ لَ "هاي اسميه است، يكي اسنادي است كه در جمله اسميهزيرا مشتمل است بر اسناد متعددي كه تماميش در جمله

خبر است از  "لَهُمُ الْأَمْنُ "است، چون جمله "أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ "اسميهاست، و يكي اسنادي است كه در جمله  "الْأَمْنُ
و متضمن  "الَّذِينَ آمَنُوا "دهند، و تازه اين مبتدا و خبر روي هم خبراي را تشكيل ميكه روي هم جمله "اولئك "براي

 ."لَهُمُ الْأَمْنُ "كه عطف شده است بر جمله "ونَوَ هُمْ مُهْتَدُ "اسناد ديگري در جمله اسميه ديگري است، و همچنين جمله

به مؤمنيني كه چراغ ايمان  "اهتداء "و "امن "نتيجه اين تاكيدهاي پي در پي، اين است كه نبايد به هيچ وجه در اختصاص
از  "اهتداء "و "امن "كند بر اينكهرا در پس پرده ظلم قرار ندادند، شك و ترديد نمود، و از اين رو آيه شريفه داللت مي

ت به كه در آيه اس "لبس "خواص و آثار ايمان است، البته به شرط اينكه ايمان به وسيله ظلم پوشيده نشود. چون كلمه
به معناي ستر  -به فتح الم -"لبس "اصل ماده "است، هم چنان كه راغب هم در مفردات خود گفته كه: "ستر "معناي
فهماند، و آن اين است كه ظلم اصل ايمان را باطل كه حقيقت ديگري را به ما مياي است ، و اين تعبير كنايه«2» "است
ردد به گكند، چون ايمان جزو فطرت انساني و غير قابل بطالن است، بلكه باطل تنها باعث پوشيده شدن ايمان مينمي

 .تواند اثر صحيح خود را بروز دهدطوري كه ديگر نمي
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گويند پس به )عقول( خود ها بپرسيد اگر سخن ميگفت بلكه اين كار را اين بت بزرگ انجام داده، پس از خود بت(1)
گويند. نمي اي كه اينها سخنبرگشتند و گفتند راستي شما همان ستمكارانيد، سپس سرهاشان به زير افتاد، تو خوب دانسته
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روي، گر چه در آيه مورد بحث به طور نكره آورده شده و در سياق نفي و ظلم كه عبارت است از: خروج از اعتدال و ميانه
قرار اش عموميت است، و همراه ايمان هم در آيه چيزي ذكر نشده كه ايمان به آن چيز مصداق ظلم قرار گرفته و الزمه

گيرد، و در نتيجه مراد از ظلم در آيه ظلم معيني باشد، ليكن از آنجايي كه سياق آيه داللت دارد بر اينكه ظلم مانع از ظهور 
اي است بر اينكه مراد از ظلم در آيه نوع مخصوصي ايمان و بروز آثار حسنه و مطلوب از آن است، همين داللت خود قرينه

پوشاند، نه هر ظلمي. آري، گر چه ذهن مردم از معناي كلمه ظلم ابتداء موده و آن را مياست كه در خصوص ايمان اثر ن
هاي اجتماعي و تعدي به حقوق ديگران و سلب امنيت از جان فردي از افراد جامعه و يا مال و يا منتقل به خصوص ظلم

در آن ندانسته و هر مخالفت قانون و  شود، ليكن اين انتقال بدوي است، و خود مردم معناي ظلم را منحصرعرض او مي
دانند، بلكه نافرماني خداي سبحان را از سنت جاري و حتي هر گناه و سرپيچي از خطابات مولوي را ظلم به خود گنهكار مي

شمارند اگر چه اين مخالفت از روي سهو جهت اينكه مستحق عبادت و اطاعت است و همچنين مخالفت تكليف را ظلم مي
وشي و يا جهل صادر شده باشد. منتهي در اين قسم اخير كسي قائل به مؤاخذه و عقاب نيست، همچنين مخالفت و يا فرام

 .دانندنصيحت و اوامر ارشادي موال را هر چند امر بر مامور مشتبه شده باشد و از روي عمد نباشد ظلم به نفس مي

شمارند، حتي ها را نيز ظلم به نفس ميهمه اين مخالفتآري، مردم مالكي را كه در ظلم هست تحليل نموده و در نتيجه 
كسي را هم كه در مراعات دستورهاي بهداشتي و عوامل مؤثر در صحت مزاج و لو به طور غير عمد مسامحه كند ظالم به 

 .دانندنفس مي

 081رساند[ ..... ص : داراي مفهوم وسيعي است ولي تمام اقسام آن به ايمان ضرر نمي "ظلم "]

خالصه اينكه براي ظلم دامنه پهناوري است، و ليكن چنان هم نيست كه همه اقسام آن در ايمان اثر سوء داشته باشد،  و
هايي كه از روي سهو يا نسيان يا جهل يا غفلت شود )مثال مخالفتزيرا ظلمهايي كه گناه و مخالفت امر مولوي شمرده نمي

كردن آدمي به سعادت و رستگاري حقيقي و نيل به خشنودي خداي سبحان  زند( هيچكدام در ايمان كه اثرش نزديكسرمي
 .است، اثر سوء ندارد و ايمان هم در تاثير خود مشروط و مقيد به نبود هيچكدام از آنها نيست

ود كه ش اين است كه ايمان در تاثير اثر خمعناي "الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ "پس اينكه فرمود:
 .كند مشروط است به نبود ظلمهمان ايمني از هر گناهي است كه اثر ايمان را فاسد مي

البته در اينجا نكته دقيق ديگري هم هست، و آن اين است كه گناه اختياري همانطوري كه در آخر جلد ششم اين كتاب به 
 برطور مفصل بحث كرديم، امري است كه 
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شود، چه بسا عمل اختياري كه در نظر قومي گناه و ظلم است، حسب اختالف درجه فهم مرتكب، داراي مراتب مختلفي مي
و ليكن در نظر قومي ديگر ظلم نيست، مثال كسي كه از دو طريقه شرك و توحيد راه توحيد را اختيار كرده و فهميده كه 



است كه او اجزاي آن را آفريده و اطراف و آفاق آن را شكافته و آسمان و زمينش را بدون پايه و ستون  براي عالم صانعي
نگهداشته، و نيز به دست آورده كه خود او و غير او همه مربوب و مخلوق آن آفريدگار و تحت تدبير اويند، و به خوبي 

يمان به او و خضوع در برابر او است، در نظر چنين كسي دريافته است كه سعادت در زندگي واقعي يك انسان به داشتن ا
ها و امثال آن است، و خالصه منطق ها و ستارهبدترين ظلمها همانا شرك به خدا و ايمان به غير او و اعتقاد به ربوبيت بت

لْ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّ وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَ ال تَخافُونَ "چنين كسي همان منطق ابراهيم )ع( است كه گفت:
 تواند اثر خود را بروز دهد يعني ايمني از شقاوت بياورد كهپس در نظر چنين كسي وقتي ايمان به خدا مي "بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً

 .صاحب آن اين ايمان را با شرك و نافرماني آلوده نكند

ق اي مانند عقوشود از ظلم، با گناهان كبيرهو به خداي يگانه ايمان بياورد، مواجه ميو كسي كه اين مرحله را بپيمايد 
 .والدين، خوردن مال يتيم، قتل نفس محترمه و زنا و ميگساري

داند. هم چنان كه خداي تعالي نيز وعده كرده كه ها ميپس ايمان خود را در بروز اثر، مشروط به اجتناب از اين قبيل ظلم
 عَنْهُ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ "آمرزد و فرموده است:گانش از گناهان كبيره بپرهيزند او گناهان صغيره آنان را مياگر بند

ي دبختوقتي در نظر چنين كسي سعادت انسان اين باشد، قهرا شقاوت و ب« 1» "نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً
او هم همان بي اثر ماندن ايمان و دچار شدن به عذاب شرك و عقاب گناهان كبيره است. البته شقاوت ناشي از شرك 

دائمي و هميشگي است، و بدبختي و عذاب ناشي از گناهان كبيره موقت است، و پس از تمام شدن مدتش و يا قبل از آن، 
 .شودبه شفاعت شفيعي بر طرف مي

 085كند[ ..... ص : اختياري داراي مصاديق و مراتبي است كه شخص مؤمن مناسب با درجه تقوا و معرفت و ايمانش از مصاديق و مراتب بيشتري از گناه دوري ميگناه و ظلم ]

بنا بر اين هر قدر تقواي چنين شخصي و معرفت او به مقام پروردگارش بيشتر باشد به مقدار بيشتري از مصاديق ظلم 
كند، تا آنجا كه ارتكاب مكروهات و ترك مستحبات و بلكه اشتغال به مباحات را هم ظلم دانسته و باالتر از اينها برخورد مي

 شايد گناهان اخالقي و انحراف از

__________________________________________________ 

گذريم، و شما را در از ساير گناهان شما ميايد، ما اي كه از ارتكاب آن نهي شدهاگر اجتناب كنيد از گناهان كبيره(1)
 21كنيم. سوره نساء آيه منزلگه صاحب كرمي داخل مي
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فضائل نفساني و ملكات رباني را نيز ظلم بداند، و اگر درجه تقوا و معرفتش از اين هم باالتر شد به گناهان ديگري 
 .كنندپيرامون بساط قرب او قرار دارند و تنها اهل اين مرتبه آنها را درك ميخورد كه خار راه محبت حق و در برمي

 080ايمان به خدا فقط مشروط به دوري از شرك و گناهان كبيره نيست[ ..... ص : ]

پس ايمان به خدا تنها مشروط به نبودن شرك و گناهان كبيره نيست، بلكه در هر مرحله از اين مراحل وقتي ايمان به خدا 
 "بظلم "شود كه صاحبش مناسب آن مرحله از ظلم دور باشد. بنا بر اين، اطالقي كه كلمهاز شقاوت و بدبختي جلوگير مي

شود، و چون مقام آيه مورد بحث مقام مناظره در آيه شريفه دارد اطالقي است كه بر حسب اختالف مراتب ايمان مختلف مي
 "االمن "شود چنان كه اطالق كلمها ظلم مشركين )يعني شرك آنان( ميبا مشركين است قهرا اين اطالق تنها منطبق ب

ست گردد، البته اين قرينه مقام اشود، تنها منطبق با امنيت از عذاب مخلد و شقاوت مؤبد مينيز كه از ايمان در آيه ناشي مي



رفنظر كنيم آيه شريفه از جهت كند، و گر نه اگر از خصوصيات مورد صكه مطلقات آيه را منطبق با خصوصيات مورد، مي
شود دهد كه امنيت و اهتداء تنها و تنها مترتب بر ايماني مياي مستقل خواهد بود. و به طور كلي چنين نتيجه ميبيان، آيه

اين بود بحث ما در باره كلمه ظلم و امني كه در  -به همان معنا كه گذشت -كه صاحبش از جميع انحاء ظلم بر كنار باشد
 .تآيه اس

 لَمْ وَ "شود، و ليكن جملهو اما ايماني كه در آن ذكر شده، نيز داراي اطالق است و همه اقسام ايمان به ربوبيت را شامل مي
آن را مقيد بخصوص ايمان به ربوبيت خداي سبحان و ترك شركاي مشركين كرده است. خواهيد  "يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ

تقييد اطالق ايمان است؟ جواب اين است كه ايمان به شركا، همانطوري كه از آيه قبلي استفاده  گفت: كجا مفاد جمله مزبور
شد ظلم است، زيرا اعتقاد به ربوبيت چيزي است بدون دليل، و پناه بردن و توقع دفع شر از چيزي است كه هيچگونه نفع و 

سي است كه آفريننده و صاحب ايمان و راهنماي او ضرري را مالك نيست. به خالف ايمان به خداي سبحان كه ايمان به ك
از  (اي دارد، و هيچ چيزي از تحت اراده او بيرون نيست. لذا در همان آيه ابراهيم )عو مدبري است كه در هر امري اراده

ي م ولمشركين پرسيد كداميك از من و شما سزاوارترين به ايمني و نترسيدن؟ من و شما هر دو ايمان به رب و خدا داري
 چيزي كه هست اينكه بايد ببينيم كداميك از اين دو ايمان، معتبر و داراي دليل است ايمان شما و يا ايمان من؟

خصوص ايمان صحيح نيست، بلكه مراد مطلق ايمان به  "الَّذِينَ آمَنُوا "از اين بيان معلوم شد كه مراد از ايمان در جمله
 آن را مقيد  "وا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍوَ لَمْ يَلْبِسُ "ربوبيت است، و جمله
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 .-دقت فرمائيد -و متعين در ايمان به ربوبيت خداي سبحان كرده است.

 :به هر حال، از بيانات گذشته ما چندين نكته معلوم گرديد

 .ط ايمان به ربوبيت آفريدگار عالمدر آيه مورد بحث، مطلق ايمان به ربوبيت است، نه فق "ايمان "اول اينكه: مراد از

سازد. هم در آيه به معناي مطلق چيزهايي است كه براي ايمان مضر بوده و آن را فاسد و بي اثر مي "ظلم "دوم اينكه:
هم دوري و  "اهتداء "در آيه هم به معناي مطلق ايمني از شقاوت و عذاب گناهان است. و نيز مراد از "امن "چنان كه

 .ها است، گر چه به حسب مورد، تنها منطبق بر رهايي از خصوص عذاب شرك استلق عذابخالصي از مط

 283 :و اشكال وارد بر آن ...[ ..... ص  "الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ ... "سخن بعضي از مفسرين در تفسير آيه:]

 .شودمان مختلف ميسوم اينكه: اطالق ظلم بر حسب اختالف مراتب اي

ه اند: در آيه شريفه، ايمني منحصر در كساني شده كه ايمان بالبته بعضي از مفسرين طوري ديگر آن را تفسير كرده و گفته
 .خدا آورده، و ايمان خود را هم مخلوط به ظلم نكرده باشند

شود: راعات نگردد، معناي آن چنين ميبنا بر اين وقتي عموميت آيه حمل بر اطالق آن شود يعني موضوع ايمان در بين م
كساني كه ايمان آورده و ايمان خود را هم به هيچ يك از انحاء ظلم به نفس و به غير، مخلوط نكرده باشند و حتي حيوانات 
 را هم آزار ننموده باشند از عقاب اخروي كه خداي تعالي براي گنهكاران تهيه كرده و همچنين از عقاب دنيوي كه مترتب بر

مراعات ننمودن اسباب آن است مانند فقر و مرض و امثال آن ايمن هستند، و اما ستمكاران و كساني كه ايمان خود را 
ها نبوده، هر ظالمي در معرض عقاب خواهد بود. گو اينكه اند ايمن از آن عقابمخلوط به ظلم به نفس و ظلم به غير كرده

كند بلكه كيفر بسياري از گناهان را در همان دنيا داده و از عقاب قاب نميخداي تعالي هر ظالمي را به كيفر هر ظلمي ع
 .بخشدكند، و به غير از گناه شرك، هر گناه ديگري را از هر كه بخواهد مياخروي آن اغماض مي



مني مطلق ه ايآيد كسپس اضافه كرده كه اين معنا در تفسير آيه شريفه معنايي است صحيح و از آن اين نتيجه به دست مي
هاي دنيوي و مجازات قانوني و جزائيات دين )نه از ترس هيبت و جالل كبريايي كه مخصوص از عقاب اخروي و عذاب

 .اهل كمال است( براي هيچ مكلفي جايز نيست

ود را خ اند و ايمانشد كه تنها كساني كه ايمان آوردهداشت معنايش اين مياگر آيه شريفه اطالق نمي "آن گاه گفته است:
باشند و ديگران از عقاب بر اصول دين كه عقابي است هميشگي ايمن اند ايمن ميمخلوط به ظلم بزرگ )شرك( ننموده

  ."هاي ديگر هم بين خوف و رجا هستندنبوده، نسبت به عقاب
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اند، زيرا خدا )ص( از آن عموم را فهميده ظاهر آيه عموم و اطالق است، به دليل اينكه صحابه رسول :سپس گفته است
روايت شده كه وقتي اين آيه نازل شد مردم نگران شده عرض كردند: يا رسول اللَّه! آن كيست كه ظلم به نفس نداشته 

ايم؟ حضرت فرمود: مراد از ظلم شرك به خدا است. شاهد ديگر باشد؟ همه ما ظلم به نفس داريم پس همه مشمول اين آيه
 .اق خود آيه است، زيرا روي سخن در آيه با مؤمنين است نه مشركينآن سي

 :اين بود خالصه كالم مفسر مذكور، و در آن چند اشكال است

اول اينكه: فهم صحابه هيچ داللتي بر عموم معناي ظلم به آن وسعتي كه وي گفته است ندارد، زيرا بيش از اين نبوده كه 
ايي هاند و اين اخص از مدعاي او است. مدعاي او اين بود كه آيه شريفه ظلمرا فهميدهصحابه از كلمه ظلم، معناي معصيت 

شود، و حال آنكه صحابه از ظلم، خصوص را هم كه معصيت نيست از قبيل كارهايي كه باعث فقر و مرض است شامل مي
 .اند، پس مدعا اعم از دليل استگناهان را فهميده

آور نيست، نسبت به مدلول آيه اجنبي است، زيرا آيه شريفه تنها در مقام بيان اين است قابدوم اينكه: عموم ظلمهايي كه ع
كه  -كه يكي از آثار ايمان را كه همان اهتداء و ايمني از عقاب است و همچنين شرط آن را كه همان دوري از ظلمي است

شود مثل غذا خوردني است، ولي معصيت شمرده نميبيان فرمايد، و اين از جهتي همان معصيت  -اندازدايمان را از اثر مي
ريفه سازد. آيه شكه از روي اشتباه به تندرستي صدمه زند. روشن است كه اثر ايمان را كه همان امن و اهتداء است تباه نمي

د، شوهمانطوري كه قبال هم خاطر نشان ساختيم در مقام بيان جميع آثاري كه با قطع نظر از ايمان مترتب بر ظلم مي
 :باشد. و به عبارت ديگرنمي

 .برداشت سخن براي بيان ظلم و آثار آن نيست، بلكه موضوع سخن بيان آثار ايمان به خدا است

آيد كه ايمني مطلق از عقاب از اين بيان اين نتيجه به دست مي "سوم اينكه: خود اين مفسر در ضمن بياناتش فرمود:
پرسيم با چنين اعتراف از وي مي "نوني شرعي براي هيچ مكلفي صحيح نيستهاي دنيوي و مجازات قااخروي و عذاب

صريحي، ديگر گفتن اينكه آيه شريفه مطلق است، چه معنا دارد؟ و اين چه مطلقي است كه حتي يك مصداق هم ندارد؟ و 
 آيا چنين مطلقي را در ضمن حجت ذكر نمودن لغو نيست؟

ح صحي "مراد از ظلم خصوص شرك است "ر كالم خود براي آيه اختيار كرده كهچهارم اينكه: معنايي كه اين مفسر در آخ
گوييم كه آيه داللت دارد بر شود، و اگر ما مينيست، زيرا لفظ آيه عام است و شامل همه اقسام ظلم و همه گناهان مي

لفظ عام خصوص اين معنا اينكه ايمان در تاثير خود مشروط است به نبودن خصوص شرك، از اين باب نيست كه مراد از 
 است،
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بلكه از باب انطباق عام بر مورد خاصي است. زيرا استعمال لفظ عام و اراده معناي خاص، آنهم بدون قرينه حاليه و يا مقاليه 



صرفنظر  "خدا است مراد از ظلم شرك به "از بالغت قرآن دور است. فرمايش رسول خدا )ص( هم كه در آن روايت فرمود:
از بحثي كه ما در بحث روايتي آينده در پيرامون آن داريم صريح در اين نيست كه شرك مراد لفظي از آيه است، تنها داللت 

سازد با اينكه خصوص اين معنا از باب انطباق عام بر مورد خاص مقصود بر اين دارد كه مراد خصوص شرك است و اين مي
 .بوده باشد

 "... حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلي قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ تِلْكَ "

را كه مخصوص اشاره به دور است به كار برده براي تعظيم و احترام آن حجت بوده  "تلك "اينكه در اشاره به حجت، لفظ
 .استاست، چون حجت مذكور حجتي است قاطع كه مقدمات آن همه از فطريات اخذ شده 

هاي نردبان بوده و سپس به طور در اصل لغت به معناي پله "درجه "شود،و به طوري كه از كلمات اهل لغت استفاده مي
مجاز در مراتب كماالت معنوي مانند علم، ايمان، كرامت، شوكت و جاه و امثال آن استعمال شده است. بنا بر اين، معناي 

برد، اين است كه هر كه را بخواهد به مراتبي از كماالت معنوي و جاتي باال ميخداوند هر كه را بخواهد به در "اينكه:
، رسالت و كند، و اگر مانند نبوتفضايل واقعي رسانيده و اگر مانند علم و تقوا كسبي باشد، توفيق تحصيل آن را روزيش مي

 .دهدش ميداند اختصاصرزق غير كسبي و غير اختياري باشد به مقتضاي مصالحي كه خودش مي

در اين آيه گر چه نكره در سياق ايجاب )يعني در كالم غير منفي( است و نكره در سياق ايجاب مهمله است  "درجات "لفظ
ود و ش)يعني نسبت به شمول همه اقسام كماالت و عدم شمول آن ساكت است( و خالصه اينكه از آن استفاده اطالق نمي

صوصيت مورد، همان علم و هدايت است. بنا بر اين هر چه هم كه آيه اطالق نداشته ليكن قدر متيقن از معناي آن از نظر خ
باشد داللتش نسبت به اينكه خداي تعالي ابراهيم را به درجاتي از علم باال برده، مسلم است زيرا هدايت و ارائه ملكوت 

د بنا بر اين، آيه مورد بحث ابراهيم )ع( را باشنآسمانها و زمين و يقين قلبي و حجت قاطعه، همه از درجات و مراتب علم مي
 .كندمعرفي مي« 1» "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ "از مصاديق آيه

__________________________________________________ 

رد. بو همچنين كساني را كه علم روزيشان شده است به درجاتي باال مي اند،خداوند كساني از شما را كه ايمان آورده(1)
 11سوره مجادله آيه 
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ه ها و امتيازاتي كتا اين معنا را تثبيت كند كه همه اين برتري "إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ "فرمايد:و سپس در آخر كالم مي
ها و براهين رسول خدا ده از روي علم و حكمت بوده، هم چنان كه در همين سوره آنجا كه حجتدا (خداوند به ابراهيم )ع

ها را از روي علم و حكمت به رسول خود فرمود، همين معنا را خاطر نشان ساخت و فرمود كه اين حجت)ص( را ذكر مي
 .آموختيم و او را بر سايرين برتري داديم

در اين آيات التفات از تكلم به غيبت به كار رفته است براي اين بوده كه رسول خدا )ص( را اين نكته را هم بگوييم كه اگر 
 .به اين وسيله دلگرم ساخته و معارف مذكور را هم تثبيت نمايد

 086بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره



درش از حمدان بن سليمان در كتاب عيون روايت شده است كه نعيم بن عبد اللَّه بن تميم قرشي )رضي اللَّه عنه( از پ
نيشابوري از علي بن محمد بن جهم كه گفت: وقتي وارد مجلس مامون شدم و ديدم كه حضرت رضا )ع( نزد او است، 

از گناه معصومند؟ حضرت فرمود: بله،  (مامون از آن حضرت پرسيد: يا ابن رسول اللَّه آيا عقيده شما اين نيست كه انبيا )ع
ن كريم كه راجع به انبيا است تالوت نمود و از معناي يك يك آنها سؤال كرد، از آن جمله پرسيد: اگر مامون آياتي را از قرآ

 چيست؟ "فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأي كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي "فرمايد:انبيا )ع( معصومند پس معناي اين آيه كه مي

يد را، اي خورشاي ماه را و طائفهپرستيدند، طائفهاي ستاره زهره را ميد: طائفهحضرت فرمود: قوم ابراهيم )ع( سه طائفه بودن
برد بيرون آمد و مواجه با اين سه طائفه گرديد ستاره زهره را ديد و از باب وقتي ابراهيم )ع( از غاري كه در آن به سر مي

 دارم، برايفت: من غروب كننده را دوست نميانكار و استفهام گفت: اين پروردگار من است. و پس از آنكه غروب كرد گ
تواند پروردگار من باشد. پس از غروب زهره، ماه را ديد كه اينكه غروب از صفات موجود حادث است نه قديم، و حادث نمي

از زمره  باز وقتي ماه غروب كرد گفت: اگر پروردگارم هدايتم نكند هر آينه .از كرانه افق سر زد، گفت: اين است پروردگار من
اين است پروردگار من، اين بزرگتر از آن دو  :كند، گفتمردم گمراه خواهم بود. صبح شد، خورشيد را ديد كه دارد طلوع مي

است. البته همه اينها از باب استفهام انكاري بود نه از باب اقرار و اخبار، وقتي خورشيد هم غروب نمود رو كرد به آن سه 
 از آنچه كه طائفه و گفت: اي قوم! من

 323، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ام كه آسمانها و زمين را آفريده، و جويم، من روي خود را متوجه آن كسي كردهايد بيزاري ميشما براي خداوند شريك گرفته
 .ام و من از مشركين نخواهم بودمن از شرك شما به سوي اخالص اعراض كرده

بطالن دين آن سه طائفه را بيان كند و بفرمايد كه پرستش سزاوار چيزي كه مانند غرض ابراهيم از اين گفتار اين بود كه 
زهره و ماه و خورشيد است، نيست. پرستش، حق كسي است كه آفريدگار اين اجرام و آفريدگار آسمانها و زمين است. و اين 

اين حجت ما بود  -نا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلي قَوْمِهِوَ تِلْكَ حُجَّتُ "احتجاج را خداوند به وي الهام كرده بود، هم چنان كه فرمود:
 «1»مامون عرض كرد: خدا خيرت دهد يا ابن رسول اللَّه.  "كه به ابراهيم آموختيم تا با آن عليه قومش احتجاج كند

ند، و كم تاييد مياي از اموري را كه ما از سياق آيات مورد بحث استفاده كرديبينيد عدهاين روايت به طوري كه مي :مؤلف
هذا  "نمايد نقل خواهيم نمود. و اينكه در اين روايت داشت كه جملههاي ما را تاييد ميبه زودي روايات ديگري كه استفاده

بر سبيل استخبار و انكار بوده نه بر سبيل اخبار و اقرار، يكي از وجوهي است كه در تفسير آيه به آن اشاره شد، و امام  "رَبِّي
را براي قطع حجت مامون ايراد كرد و منافات با ساير وجوهي كه در باره معناي آن گفته شده و به زودي خواهد آمد،  )ع( آن

 .ندارد

دليل بر اين نيست كه نقطه اتكاء در حجت  "زيرا غروب از صفات موجود حادث است، نه قديم "و همچنين اينكه فرمود:
تمال ما داشته باشد، زيرا ممكن است نقطه اتكاء حجت مساله عدم حب بوده و افول ابراهيم مساله افول بوده تا منافات با اح

 .-دقت فرمائيد -به عنوان مالك عدم حب، ذكر شده باشد

 082پدر يا عموي ابراهيم )ع( بوده است[ ..... ص :  "آزر "رواياتي در مورد تولد و نشو و نماي ابراهيم )ع( در خفا، و اينكه]

گويد: پدرم و ابن وليد هر دو نقل كردند از ابن بريد از ابن ابي عمير از هشام بن سالم از ابي الدين ميصاحب كتاب كمال 
كه فرمود: پدر ابراهيم )ع( منجم دربار نمرود بن كنعان بود، و نمرود هيچ كاري را جز به صوابديد  (بصير از ابي عبد اللَّه )ع

م نظر به نجوم كرد و وقتي صبح شد به نمرود گفت: من ديشب امر عجيبي ديدم، داد. شبي از شبها پدر ابراهياو انجام نمي



شود كه هالكت و پرسيد چه ديدي؟ گفت از اوضاع كواكب چنين فهميدم كه به زودي در سرزمين ما مولودي متولد مي
اش در د و پرسيد: آيا نطفهنابودي ما به دست او خواهد بود، و چيزي نمانده كه مادرش به او باردار شود، نمرود تعجب كر

 رحم زني منعقد شده؟

__________________________________________________ 
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ه مردم او را در آتش نه، و از جمله خصوصياتي كه در باره اين حمل از اوضاع كواكب به دست آورده بود اين بود ك :گفت
دهد، چيزي به دست نياورده و اما در باره اينكه خداوند او را از آتش نجات مي -اندازند، تا اينجا پيشگوييش درست بودمي

 گيري كنند، در همين موقعبود. امام صادق )ع( سپس فرمود: نمرود پس از شنيدن اين خبر دستور داد تا زنان از مردان كناره
ابراهيم با همسر خود مقاربت نمود و او باردار شد، وقتي فهميد كه همسرش آبستن شده به نظرش رسيد كه اين  بود كه پدر

چيند، لذا براي اينكه اطمينان بيشتري پيدا كند زنان قابله را خواست حمل همان كسي است كه بساط سلطنت نمرود را برمي
شده يا نه. خداي متعال هم براي حفظ جان ابراهيم او را به پشت مادرش  تا همسرش را معاينه كرده ببينند آيا راستي باردار

 .بينيمما اثر حملي نمي :ها پس از معاينه گفتندچسبانيد، لذا قابله

زماني كه ابراهيم )ع( متولد شد، پدرش تصميم گرفت جريان را به نمرود گزارش دهد، همسرش او را مالمت نموده و 
دت فرزندت را به كشتن دهي! من براي اينكه نمرود از جريان با خبر نشود و دردسري براي تو خواهي به دست خومي :گفت

 .كنم تا اگر از بين رفتني است به دست خود ما از بين نرفته باشدفراهم نگردد اين كودك را در يكي از غارها پنهان مي

ا ببر، مادر ابراهيم طفل را برداشت و رو به بيابان شوهرش اين پيشنهاد را پذيرفت و گفت پس زودتر تا كسي نفهميده او ر
گذاشت، تا به غاري رسيد و او را پس از آنكه از پستان خود سير كرد در غار گذاشت و سنگي بر در غار نهاد و به شهر 

ا در رشد سر انگشت خود برگشت. خداي متعال رزق اين طفل را در انگشت ابهامش قرار داده بود، طفل هر وقت گرسنه مي
مكيد، ابراهيم با رشد غير طبيعيش در هر روز به مقدار يك هفته ساير اطفال و در يك هفته به مقدار گذاشت و ميدهان مي

 .كرديك ماه و در يك ماه به مقدار يك سال رشد مي

 فرزندم آمده، پس ازروم تا ببينم كه چه بر سر پس از گذشتن چند روز مادر ابراهيم به همسر خود گفت: اگر اجازه دهي مي
كسب اجازه از شوهر از شهر بيرون شد و به عجله خود را به غار رسانيد و با كمال تعجب ديد چشمان كودك مانند دو چراغ 

فرزند خود را از زمين برداشت و به سينه چسبانيد و او را شير داد و به حكم اجبار و ناچاري به خانه برگشت، و در  .درخشدمي
ه پرسيد از كودكت چه خبر گفت: ديدمش كه از گرسنگي مرده بود، ناچار در همان غار دفنش نموده جواب شوهرش ك

داد، تا شد، و در غار كودك خود را در آغوش كشيده، شير مياي از خانه خارج ميمدتي گذشت و هر روز به بهانه .برگشتم
 .آنكه كودك براه افتاد

 325، ص: 3رفت و در آغوش گرم خود نوازشش داد ترجمه الميزان، ج روزي بر حسب معمول وقتي مادرش به سراغش

هنگام برگشتن كودك دامنش را گرفت و گفت: مرا همراه خود ببر. مادرش گفت: من از پدرت اجازه ندارم، باشد تا از او 
ه رفته به اوضاع و احوال محيط آورد، تا آنكه رفتاي مياجازه بگيرم. )و از آن به بعد هر روز در مقابل تقاضاي فرزندش بهانه

كرد( لذا از آن به بعد خودش هم در پنهان كردن پي برد و فهميد مادرش حق داشت كه او را از بيرون آمدن از غار منع مي
نمود، تا آنكه از غار بيرون رفت و امر خدا را به بندگانش ابالغ نمود، آن وقت بود كه خداوند قدرت خود را به خود سعي مي

 «1» .ابراهيم نشان داد و قدرت نمروديان را درهم شكست دست



اي ديگر از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت شده كه مؤلف: در كتاب قصص االنبياء از صدوق از پدرش و ابن وليد و از عده
روزي به نمرود گفت: من داد. فرمود: آزر عموي ابراهيم منجم دربار نمرود بود، و نمرود جز به صوابديد وي كاري انجام نمي

كرد بر اينكه به زودي مولودي در اي؟ گفت: اوضاع كواكب داللت ميدر شب گذشته امر عجيبي ديدم، گفت: بگو چه ديده
شود، نمرود پس از شنيدن اين حرف همبستر آيد كه به دست او طومار سلطنت و عزت ما برچيده مياين سرزمين به دنيا مي

ممنوع كرد. تارخ پدر ابراهيم در همين ايام با مادر ابراهيم همبستر شد و او به ابراهيم باردار شد. اين  شدن زنان با مردان را
روايت، بقيه داستان را بر طبق روايت قبلي بيان كرده، و تنها اختالفي كه با آن دارد اين است كه آن روايت آزر را پدر 

 «3»ت معرفي شده است. ابراهيم خوانده بود، و در اين روايت عموي آن حضر

و لذا مرحوم مجلسي اين دو روايت را از جهت وحدتي كه در مضمون و در سند آن دو است يك روايت دانسته، و فرموده: 
ظاهرا روايتي هم كه راوندي نقل كرده همين روايت است، و اگر آن را تغيير داده و گفته آزر عموي ابراهيم بود براي اين 

پرست را پدر ابراهيم مرحوم مجلسي خودش هم ساير رواياتي را كه آزر بت« 2»يد اماميه مطابقت كند. بوده كه با اصول عقا
 «2»دانسته حمل بر تقيه نموده است. 

 اند و رواياتيدر تفسير خودشان نقل كرده« 2»و عياشي « 2»و مانند مضمون گذشته را قمي 

__________________________________________________ 
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به نقل از قصص االنبياء راوندي. به همين مضمون روايتي در كتاب قصص االنبيا  21ح  23ص  13بحار االنوار ج (2)
 .ذكر گرديده 113جزائري ص 

 23ص  13بحار االنوار ج (3)

 22ص  13بحار االنوار ج (4)

 [.....] 332ص  1تفسير قمي ج (5)

 23ح  223ص  1تفسير عياشي ج (6)

 353، ص: 3ترجمه الميزان، ج

خود نقل كرده و همچنين ثعلبي  «1»هم بطرق عامه از مجاهد در اين باره هست، و طبري هم همان مضمون را در تاريخ 
 .در قصص االنبياء اين قول را به عموم علماي گذشته نسبت داده

است كه علماي حديث و آثار تقريبا اتفاق دارند در اينكه ابراهيم )ع( در ابتداي به هر حال چيزي كه در اينجا بايد گفت اين 
برده، و پس از سرآمدن اين دوره از زندگيش خود را آشكار ساخته، و با پدر و قومش زندگي از ترس نمرود در پنهاني بسر مي

رود پادشاه معاصرش بر سر ادعاي خداييش ها و ستاره و ماه و خورشيد احتجاج كرده، و همچنين با نمبر سر الوهيت بت
ما اينكه شود. و امحاجه نموده است، و اين همانطوري كه قبال هم گفتيم از سياق آيات مربوط به اين داستان نيز استفاده مي

و لقبش  -هبا حاء بي نقط -"تارح "و يا -داربا خاء نقطه -"تارخ "اند كه اسم اوپدر ابراهيم چه كسي بوده؟ اهل تاريخ گفته
ها و يا وصف مدح و يا ذمي به لغت آن روز و به معناي معتضد اند كه آزر اسم بتي از بتآزر بوده، و بعضي ديگر احتمال داده

اند: آن شخص مشركي كه قرآن او را پدر ابراهيم خوانده، و احتجاج ابراهيم را با او نقل كرده و يا لنگ بوده. و نيز گفته
اي از علماي حديث و كالم اهل تسنن نيز با مورخين در اين قول موافقت و حقيقي ابراهيم بوده، عده همان تارخ پدر صلبي

اند. بعضي ديگر از آنان و همچنين همه علماي شيعه در اين قول مخالفت نموده و تنها بعضي از محدثين شيعه اخبار نموده
 .انددال بر قول اول را در كتب خود نقل نموده



كه از طرق شيعه و سني وارد « 3»كه مورد استدالل شيعه و موافقين آنان از علماي سنت است اخباري است عمده چيزي 
اند، اين مساله مورد شده و داللت دارد بر اينكه آباي رسول خدا )ص( همه موحد بوده و هيچيك از آنان مشرك نبوده

و چون تعقيب اين بحث از وظيفه تفسيري ما بيرون است مشاجره و معركه آراي اين دو دسته از علماي شيعه و سني است، 
گذريم، عالوه بر اينكه ما احتياجي به بحث در آن نداريم، زيرا گذاريم و مياستدالل و استنتاج حقيقت را براي اهل بحث مي

م در حقيقي ابراهيقبال گفتيم كه خود آيات داللت بر اين دارد كه آزر مشرك كه در آيات اين سوره از او اسم برده شده پ
نبوده، و با اين حال رواياتي كه داللت دارد بر اينكه نامبرده پدر حقيقي ابراهيم بوده با اختالفي كه ميان خود آنها هست 

مخالف با كتاب خدا است كه با كمال جرئت و بدون هيچ دغدغه بايد آنها را طرح نمود و هيچ حاجتي به اين نيست كه مانند 
 خود زحمت داده و براي تراشيدن محملمرحوم مجلسي به 

__________________________________________________ 
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 .آن اختالف دارند صحيحي جهت اينگونه روايات، آنها را حمل بر تقيه كنيم، آنهم در باره مطلبي كه خود عامه هم در

 015چند روايت در باره ارائه ملكوت به ابراهيم )ع([ ..... ص : ]

 "... وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ "قمي در تفسير خود در ذيل آيه شريفه:

اللَّه )ع( روايت كرد كه فرمود: پدرم براي من از اسماعيل بن مرار از يونس بن عبد الرحمن از هشام از ابي عبد  :گويدمي
كند و از عرش و براي ابراهيم از زمين و هر كه در آنست و از آسمان و هر كه در آن است و از ملكي كه آسمان را حمل مي

 «1»كسي كه بر آن قرار دارد پرده برداري شد، و همين معنا براي رسول خدا و امير المؤمنين )ص( نيز بوده است. 

ين روايت به دو طريق از عبد اللَّه مسكان و ابي بصير از امام صادق )ع( و به طريق ديگري از عبد الرحيم از مؤلف: نظير ا
نيز اين روايت را به طريقي از زراره و ابي بصير از امام « 2»نقل شده، عياشي « 3»امام باقر )ع( در كتاب بصائر الدرجات 

نيز آن را « 2»رحيم قصير از امام باقر )ع( نقل كرده است، صاحب الدر المنثور صادق )ع( و به طريق ديگري از زراره و عبد ال
اند روايت كرده. و ما به زودي در بحثي كه در پيرامون عرش خواهيم از ابن عباس و مجاهد و سدي كه از مفسرين گذشته

مود. در اين روايت امير المؤمنين )ع( داشت حديث امير المؤمنين )ع( را كه در كافي در باره معناي عرش است نقل خواهيم ن
كنند و كساني كه پيرامون آنانند، علمايي هستند كه فرمايد عرش خداي را حمل ميفرمايد منظور از آناني كه در قرآن ميمي

خداي تعالي علم خود را بر آنان حمل نموده است، و اين همان ملكوتي است كه خداي تعالي به اصفياي خود و به حضرت 
و نيز در همين « 2» "وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ":راهيم نشان داده و فرمودهاب

حديث ساير اخباري هم كه در باره معناي ارائه ملكوت وارد شده تفسير شده است و اين حديث بيان سابق ما را تاييد 
 .در سوره اعراف، شرح مفصل اين حديث خواهد آمد -ان شاء اللَّه -به زودي كند. ومي

 در تفسير عياشي از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: وقتي
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كرد. حضرت ابراهيم )ع( او را نفرين كه ابراهيم )ع( ملكوت آسمانها و زمين را ديد ناگهان نظرش به مردي افتاد كه زنا مي
بار ديگر مردي را ديد كه مشغول ارتكاب همان گناه است او را نيز نفرين كرد و او هم مرد، بار سوم  كرد و او از دنيا رفت،

مرد ديگري را به همان حال ديد او را نيز نفرين كرد او نيز مرد، پروردگار متعال به او وحي فرستاد كه اي ابراهيم دعا و 
ردم. اي كخواستم خلقشان نميزيرا اگر من زندگي آنان را نمينفرين تو گيرا است، پس زنهار بندگان مرا نفرين مكن. 

كند و هيچ چيزي را شريك در الوهيتم قرار اي كه مرا عبادت ميام: يكي بندهابراهيم! من بندگانم را به سه صنف آفريده
ما به  پرستد، وه غير مرا مياي كافتد. سوم بندهپرستد و البته حسابش از قلم ما نمياي كه غير مرا ميدوم بنده .دهدنمي

دهيم تا آن فرزند را از صلبش بيرون پرستد مهلتش ميآيد و ما را ميدانيم از صلب او به وجود ميخاطر فرزندي كه مي
 «1»آوريم. 

« 3»اند، و به اصطالح علمي روايتي است مستفيض. مرحوم كليني در كافي مؤلف: اين مضمون را عده بسياري روايت كرده
از آن جناب و مرحوم  «2»ن روايت را با ذكر سند از ابي بصير از امام صادق )ع( و مرحوم صدوق نيز در علل الشرائع اي

از ابن مردويه از علي بن ابي طالب از رسول « 2»از امام عسكري )ع( و سيوطي در الدر المنثور « 2»طبرسي در احتجاج 
بن مردويه و بيهقي در كتاب شعب از طريق شهر بن حوشب از معاذ بن جبل خدا )ص( و نيز به سند ديگري از ابي الشيخ و ا
 .انداي از مفسرين نقل كردهاز رسول خدا )ص( بدون ذكر سند كامل از عده

 010كه ابراهيم )ع( بر زبان آورد[ ..... ص :  "هذا رَبِّي "رواياتي در خصوص جمله]

يا امام باقر )ع( روايت شده كه فرمود: اينكه ابراهيم )ع( پس از ديدن  در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از امام صادق و
ستاره گفت: اين پروردگار من است، از باب جستجو و استدالل بر وجود پروردگار متعال بود، نه اينكه واقعا كوكب را پروردگار 

 طور فكر كند و از اين باب چيزي بر زبانخود دانسته و در نتيجه كفر ورزيده باشد، و پيدا است كه هر كس در اين مقام اين
 «2»آورد مانند ابراهيم است كه گفتارش موجب كفر نيست. 
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سؤال كرد و  "هذا رَبِّي "گويد: شخصي از امام صادق )ع( از معناي كالم ابراهيم كه گفت:مرحوم قمي در تفسير خود مي
و ليكن  شود،گر امروز كسي چنين حرفي بزند مشرك ميپرسيد آيا ابراهيم با گفتن اين حرف مشرك شد؟ امام )ع( فرمود: ا



ابراهيم با گفتن آن مشرك نشد، براي اينكه او در مقام جستجوي از پروردگار خود چنين حرفي را زده، و ديگران موقفي را 
 «1»كه او داشت ندارند، و لذا بر زبان راندن آن نسبت به ديگران شرك است. 

ديگران موقف ابراهيم را ندارند، اين است كه ديگران حجت برايشان تمام شده، و به سوي  :مؤلف: مقصود از اينكه فرمود
توانند چيزي را پروردگار خود فرض كنند، زيرا كه قول به ربوبيت آن چيز اند، و با اين حال نميپروردگارشان هدايت شده

 .موجب شرك است

ن سيابه، كسي خدمت امام صادق )ع( فرستاده از آن جناب از عياشي در تفسير خود از حجر روايت كرده كه گفت: عالء ب
سؤال كرد كه چطور ابراهيم چنين حرفي را بر زبان راند و حال آنكه ما امروز كسي را  "هذا رَبِّي "گفتار ابراهيم كه گفته بود:

ن او در مقام جستجوي از دانيم، امام )ع( در جوابش فرمود: اين حرف از ابراهيم شرك نيست چوكه چنين بگويد مشرك مي
 «3»پروردگارش بوده، و ليكن از غير ابراهيم شرك است. 

كه حكايت قول ابراهيم است  "هذا ربي "از امام صادق )ع( از جمله :و نيز عياشي از محمد بن حمران روايت كرده كه گفت
را مقصودش غير آن چيزي بود كه گفت. ع( فرمود: ابراهيم با گفتن اين حرف به چيزي )از شرك( نرسيد، زي)پرسيدم. امام 

«2» 

مؤلف: ظاهرا مراد امام )ع( اين است كه اين گفتار از ابراهيم )ع( صرف فرض بوده و يا همانطوري كه ما نيز در سابق گفتيم 
 .خواسته اعتقاد طرف را موقتا و بطور مماشات قبول كند تا در مقام بيان فساد آن، تالي فاسد آن را بشماردمي

از احمد، بخاري، مسلم، ترمذي، ابن  "الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ "طي در الدر المنثور در ذيل آيه شريفهسيو
كند كه همگي از عبد اللَّه بن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم و دارقطني در كتاب افراد و ابو الشيخ و ابن مردويه نقل مي

اند كه گفته است: وقتي اين آيه نازل شد اصحاب ناراحت شده عرض كردند: يا رسول اللَّه! كدام يك از ردهمسعود روايت ك
 ما است كه به خود ظلم نكرده باشد؟ رسول خدا )ص( فرمود: معناي آيه آن نيست
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رْكَ لَظُلْمٌ إِنَّ الشِّ "ظلم را عبارت از شرك دانسته و گفته است: "عبد صالح "ايد كهكه شما به نظرتان رسيده، مگر نشنيده
 «1. »"عَظِيمٌ

مان اين قول را از آن جناب حكايت كرده، از در اينجا لقمان است كه قرآن كريم در سوره لق "عبد صالح "مؤلف: مراد از
 -شود كه سوره لقمان قبل از سوره انعام نازل شده. و اينكه رسول خدا )ص( ظلم را به معناي شرك گرفتهاينجا معلوم مي

 .شوداز باب تطبيق بر مورد است، و گر نه ظلم، همه گناهان را شامل مي -همانطوري كه قبال هم اشاره كرديم

شود و دليل اين مطلب هم رواياتي هست ساير گناهان قابل آمرزش هست و شرك به هيچ وجه آمرزيده نمي چيزي كه
 .گردداست كه ذكر مي

 014[ ..... ص : "وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ "رواياتي در ذيل جمله:]

و بيهقي در كتاب شعب االيمان از جرير بن عبد اللَّه نقل و نيز در الدر المنثور است كه احمد، طبراني، ابو الشيخ، ابن مردويه 
اي را از دور ديديم اند كه گفت: در خدمت رسول خدا )ص( از مدينه بيرون آمديم وقتي به بيرون شهر رسيديم سوارهكرده



د و از قبيله خوآيي؟ عرض كرد آيد، چيزي نگذشت كه به ما رسيد و سالم كرد، حضرت فرمود: از كجا ميكه به طرف ما مي
رسيدي. عرض كرد به من  :خواهم خدمت رسول خدا )ص( برسم. حضرت فرمودام و مياز نزد اهل و عيالم بيرون آمده

بياموز كه ايمان چيست؟ فرمود: ايمان اين است كه شهادت دهي بر اينكه معبودي جز پروردگار متعال نيست و محمد )ص( 
ين دو، نماز خوانده و زكات داده و ماه رمضان را روزه گرفته و خانه كعبه را زيارت كني، فرستاده او است، و پس از اقرار به ا

در اين بين دست شترش به سوراخ موشها فرو رفت و در نتيجه مرد با سر به  .عرض كرد به همه آنچه فرمودي اقرار دارم
 شود، وبا عمل كم، اجر و مزد زياد نصيبش ميزمين خورد و در جا از دنيا رفت، حضرت فرمود: اين مرد از كساني است كه 

الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ  "شان فرموده:اين از آن كساني است كه خداوند در باره
ند و از اينجا به دست آوردم كه اين بنده خدا هاي بهشت در دهانش گذاشتو من خود ديدم كه حور العين از ميوه "مُهْتَدُونَ

 «3»گرسنه از دنيا رفت. 

هم نظير آن را « 2»از حكيم ترمذي و ابن ابي حاتم از ابن عباس نيز نقل كرده، عياشي « 2»مؤلف: اين روايت را سيوطي 
 در تفسير خود از جابر جعفي از شخص ديگري كه اسم برده نشده

__________________________________________________ 

 33 -32ص  2الدر المنثور ج (1)

 33ص  2(الدر المنثور ج 2و  2)

 22ح  222ص  1تفسير عياشي ج (4)

 352، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .از رسول خدا )ص( روايت نموده است

 :ي نقل كرده كه گفتگويد: عبد بن حميد از ابراهيم تيمو نيز در الدر المنثور مي

مردي از رسول خدا )ص( معناي اين آيه را پرسيد، حضرت چيزي نگفت تا آنكه مرد ديگري از راه رسيد و پس از قبول 
اسالم به ميدان جنگ درآمده جنگيد و شهيد شد، آن گاه رسول خدا )ص( رو به سائل نمود و فرمود: اين از همان اشخاص 

 «1»ن آورد و ايمان خود را به ظلمي پوشيده نساخت. بود، او از كساني بود كه ايما

و ابن مردويه از  -حاكم روايت را صحيح دانسته -گويد: فاريابي و عبد بن حميد و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ و حاكمو نيز مي
ا در فرموده كه: اين آيه تنه "نَهُمْ بِظُلْمٍالَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيما "اند كه در ذيل آيه:علي بن ابي طالب )ع( روايت كرده

 «3»خصوص ابراهيم )ع( و اصحابش نازل شده، و در اين امت كسي مشمول و مورد اين آيه نيست. 

اي كه از كتاب و سنت استخراج شده سازگار نيست، براي اينكه مضمون آيه ظاهر اين روايت با اصول و قواعد كليه :مؤلف
مت مخصوصي ندارد، زيرا متضمن حكمي از احكام فرعيه نيست كه مختص به امتي معين و يا مورد بحث اختصاص به ا

ه گذارد، و اين يك مساله فطري است كزماني معين بوده باشد، بلكه مربوط به ايمان و آثار سويي است كه ظلم در ايمان مي
 .شودها مختلف نميبه اختالف زمانها و امت

 011ص :  ..... [اند: امت ابراهيم فقط مكلف به ايمان بودند و به فروع و احكام مكلف نبودند و بيان فساد اين ادعاروايت گفتهسخن بعضي كه در توجيه يك ]

اند: اگر مقصود از روايت ايمني ابراهيم )ع( و قومش از خلود در عذاب بود، جا بعضي از مفسرين در توجيه اين حديث گفته
اختصاص به قوم ابراهيم )ع( ندارد و امت اسالم نيز از خلود در عذاب ايمنند، و ليكن  داشت كه كسي بگويد: اين معنا

احتمال دارد مقصود ايمني قوم ابراهيم )ع( از مطلق عذاب باشد چه دائمي و چه موقت. و بنا بر اين، اختصاص مضمون آيه 



، و شايد جهت ايمني آنان به طور مطلق به فرض به قوم ابراهيم )ع( درست است، زيرا امم ديگر اين ايمني مطلق را ندارند
را مكلف به فروع نكرده و از آنان جهت داشتن تمدن  (كه اين حديث صحيح باشد اين باشد كه خداي تعالي قوم ابراهيم )ع

 .گرفت تنها اكتفاء به قبول توحيد و ترك شرك نموده باشدراقي كه در امور فردي و آداب و غير آنها برايشان سخت مي
مفسر مزبور سپس در تاييد احتمالش گفته است: اهل بحث و پژوهش نيز به شريعت حمورابي پادشاه صالحي كه در زمان 

 زيسته و مقدم او را مبارك شمردهابراهيم مي
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اند كه بيشتر احكام آن شريعت، همانند احكام طبق سفر تكوين تورات از وي ده يك، ماليات گرفته، دست يافته و ديدهو 
 .تورات است

 :مفسر سابق الذكر سپس براي تحكيم احتمال خود و سد ثغور آن اضافه كرده است

اله ده منافات با احتمال ما ندارد، براي اينكه مسبينيد قرآن كريم تشريع فريضه حج را به ابراهيم )ع( نسبت دااينهم كه مي
حج از قوانين جاري در ميان قوم جرهم كه امت اسماعيلند، بوده، و ابراهيم )ع( فريضه مذكور را در بين آن قوم تشريع كرده، 

اي از ن امت پارهبه احكام فرعي مامور نبودند( ولي اي (ها كه قوم خود او بودند )پس قوم ابراهيم )عنه در ميان كلداني
شوند زيرا شريعتي كامل از طرف خداوند براي آنان آمده و بر اقامه موحدين آن بقدر نافرماني خود از احكام فرعيه عذاب مي

 .شوندآن بازخواست مي

زيرا  ،كنيم كه تحكم و بي دليل بودن كالم او بر كسي پوشيده باشداين بود توجيه مفسر مزبور براي روايت، و ما گمان نمي
اهيم )ع( كرده. چون زندگي ابرسابقا گفتيم كه حمورابي معاصر ابراهيم نبوده و در حدود سيصد سال بعد از ابراهيم زندگي مي

در حدود دو هزار سال قبل از ميالد و از او در حدود هزار و هفتصد سال قبل از ميالد بوده. و ثانيا گر چه تاريخ داللت دارد 
دشاهي صالح و ديندار و عادل در بين رعيت و مردي قانوني و پايدار در قوانين خود بوده و مقرراتي را كه بر اينكه حمورابي پا

ترين قوانين مدني است كه تدوين شده، و ليكن همين كرده و قوانين وي قديمخود وضع نموده بود به نحو احسن اجرا مي
هاي بابل از وي به دست چون در همين خطي كه در خرابه پرست بوده،سند تاريخي صراحت دارد بر اينكه وي مردي بت

ها را در قبال سلطنت عظيمي كه به او داده و هاي زيادي استمداد نموده، و آن بتآمده بعد از بيان شريعت خود از بت
ز زوال و ينش را ااند شكرگزاري نموده و از آنها خواسته تا قوانتوفيقي كه در بسط عدالت و وضع قانون به وي ارزاني داشته

 :ها را چنين اسم بردهتحريف حفظ كنند، و آن بت

 "شاماش "-2دو خداي جنگ  "اشتار "و االهه "زاماما "-2خداي قانون و عدالت  "اي "-3خداي خدايان  "ميروداخ "-1
خداي  "يرغالن "-3خداي ارزاني و فراواني نعمت  "حاداد "-2خداي آسمانها  "سين "-2خداي حاكم در آسمان و زمين 

 .و غير آن "ساجيال "و إاله "نينو "و االهه "بيلتيس "آلهه -5خداي قدر  "بل "-2فتح و فيروزي 

اند نيز صحيح نيست، براي اينكه قرآن كريم در سوره ابراهيم از زبان خود او و ثالثا اينكه گفت: تنها مكلف به ايمان بوده
ته تا او و ذريه او را نمازخوان كند، و نيز در سوره انبيا حكايت كرده كه به قوم مساله نماز را حكايت كرده كه از خداوند خواس
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كارهاي نيك و دادن زكات را وحي فرموده، و در سوره حج تشريع فريضه حج و اباحه گوشت چارپايان را، و در سوره 
به وي نسبت داده، و در سوره انعام نهي از هر ظلم و هر عمل مخالف با فطرت را از او ممتحنه دوري گزيدن از مشركين را 



نقل كرده. در اخبار نيز وارد شده كه آن طهارت و نظافتي كه ابراهيم در ميان امت خود جعل و تشريع كرده و در سوره حج 
ه پنج حكم آن مربوط به سر و پنج حكم اي بوده كبه آن اشاره شده عبارت از همان حنيفيت معروف و احكام دهگانه

ديگرش مربوط به ساير اعضاي بدن و از آن جمله ختنه است. در سوره مريم و هود مساله تحيت به سالم نيز از احكام 
شريعت ابراهيم شمرده شده است. مضافا بر همه اينها، قرآن كريم دين اسالم را هم ملت ابراهيم و دين حنيف او دانسته و 

 .«3» "قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً "و« 1» "مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ "فرموده:

 012اند[ ..... ص : فروع و احكامي كه توسط ابراهيم )ع( تشريع شده]

ا رتوانيم چنين حرفي خواهيم بگوييم دين اسالم با همه اصول و فروعي كه دارد در زمان ابراهيم تشريع شده، و نمينمي
« 2» "يعِيس شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ "بزنيم زيرا از آيه

ي صِراطٍ هَدانِي رَبِّي إِل قُلْ إِنَّنِي "خواهيم بگوييم كه از اين آيه و همچنين از آيهشود، و ليكن ميعكس اين معنا استفاده مي
شود كه شرايع و احكام اسالم همه از آن استفاده مي «2» "مُسْتَقِيمٍ، دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

 ت بود مورد امر و هرگيرد كه ابراهيم )ع( به زبان تشريع بيان كرده و هر عملي كه موافق با فطرفطرياتي سرچشمه مي
 .عملي كه مخالف با فطرت بود مورد نهي قرار داده بود

و اگر توجيه مفسر مزبور صحيح بود و خداوند به زبان ابراهيم هيچ حكمي از احكام فرعي را تشريع نكرده بود ناگزير بايد 
ه گرفته و از احكام دين ابراهيم شده، بلكمعتقد شويم به اينكه قوانين موضوعه و مقرره حمورابي مورد امضاي پروردگار قرار 

 به آن معنايي كه گفتيم دين اسالم نيز از آن احكام منشا گرفته است، و خالصه، احكام يك پادشاه مشرك به صورت يك
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براي شما مسلمين قرار داد حقايق احكامي است كه نوح را هم به آن سفارش كرد، و بر تو نيز خدا شرع و آييني كه (3)
 12همان را وحي كرديم و به ابراهيم و موسي و عيسي هم آن را سفارش نموديم. سوره شوري آيه 

 او از مشركين نبود. سورهبگو پروردگارم مرا به راهي راست هدايت كرده كه ديني برقرار، آئين معتدل ابراهيم است، و (4)
 121انعام آيه 
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 شريعتي الهي و كتابي آسماني درآمده است، و كيست كه جرأت تفوه به چنين حرفي را داشته باشد؟

حقيقت مطلب و آنچه كه در آن شكي نيست، اين است كه تمدن و اصالح حال دنيا و همچنين عبادت و اصالح حال آخرت 
ز آن اي كه عقل سليم نيهاي آنان آموخته و آنان را به انواع عبادات و وضع قوانين كليوحي الهي به انبياي گذشته و امت را

كند )مانند دستورات راجع به همزيستي صالح و اجتناب از ظلم و اسراف و اعانت ظالم و از اين قبيل خيرات و را درك مي
ده، شتجهيزات و وسايل تمدن امروز همين وحيي است كه به انبياي گذشته مي شرور( هدايت كرده است، و ريشه تمامي

انبيا )ع( بودند كه مردم را به اجتماع و تشكيل جامعه دعوت نموده، و آنان را به خير و صالح و اجتناب از شر و فحشاء و 
 .جوامع بشري هيچ تاثيري نداشته است اند، و در اين مساله عادل بودن و يا ستمگر بودن زمامداران آن روزفساد واداشته

 018در تورات فعلي[ ..... ص :  "حمورابي "سبب وجود قوانين]



اين جريان كليات احكام بود، و اما تفاصيل و جزئيات آن قبل از ظهور دين اسالم جز در تورات در هيچ كتاب آسماني نازل 
به احكامي از شريعت حمورابي است، اال اينكه به هيچ وجه  نشده بود. گر چه بعضي از احكام جزئي كه در تورات است شبيه

توان گفت احكام كليميت همان احكام حمورابي است كه خداوند آن را در كليميت امضا نموده، زيرا آن شريعتي كه نمي
فتنه جز  در اينخداوند به حضرت موسي )ع( فرستاد در فتنه بخت النصر از بين رفته و از تورات آن جناب اثري باقي نماند، 

عده قليلي كه به اسارت به بابل رفتند همه بني اسرائيل قلع و قمع شده و شهرهاي ايشان به كلي خراب گرديد، و آن عده 
زيستند تا آنكه كورش پادشاه ايران پس از فتح بابل آزادشان ساخته و اجازه قليل هم چنان در بابل و در قيد اسارت مي

 هايش به كلي از ميانبه ايشان داد و دستور داد تا عزراي كاهن تورات را پس از آنكه نسخه برگشتن به بيت المقدس را
رداشته و به ها متداول بود برفته و متن معارفش فراموش شده بود، بنويسد. او نيز الگويي از قوانين بابل كه در بين كلداني

 ه شريعت حمورابي مشتمل بر قوانين صحيحي است نبايد آناسم تورات در ميان بني اسرائيل انتشار داد. پس به صرف اينك
 .را قوانين آسماني دانسته و به امضاي خداي تعالي ممضي نمود

 "الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ "و در كافي به سند خود از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
 «1»ز اين ظلم شرك است. فرمود: مراد ا

 و نيز در همين كتاب به طريق ديگري از ابي بصير از آن جناب روايت كرده كه
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 «1»فرمود: مراد از ظلم شك است. 

در تفسير عياشي از ابي بصير  «2» .فسير خود از ابي بصير از آن حضرت روايت كردهاين روايت را عياشي هم در ت :مؤلف
م، پرسش نمود "الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ "از آن جناب چنين نقل كرده كه گفت: از آن جناب از معناي آيه

كساني باشيم كه ايمان خود را به ظلمي تباه ساختند، آن گاه فرمود اينها بريم به خدا از اينكه از فرمود: اي ابا بصير! پناه مي
 «2»همان خوارج و اصحاب ايشانند. 

 "مْ بِظُلْمٍوَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُ "و نيز در تفسير عياشي از يعقوب بن شعيب از امام ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده كه در ذيل آيه
 «2»و ما فوق آن است. فرمود: مراد از ظلم ضاللت 

 "ما فوق ضاللت "شركي است كه در حقيقت ريشه همه ظلمها است و مراد از "ضاللت "گويا مراد امام )ع( از :مؤلف
 .گناهان و ظلمهايي است كه سربار ضاللت باشد

اللت، شرك كه ترين درجات ظلم را دارا باشد، و مراد از ما فوق ضممكن است مراد از ضاللت، گناهاني باشد كه خفيف
 .منتها درجه ضاللت است بوده باشد، زيرا هر گناهي ضاللت و گمراهي است

 :در تفسير ظلم تفنني به كار رفته -كنيدهمانطوري كه مالحظه مي -در اين روايات

 يكي آن را به شرك و ديگري آن را به شك تفسير نموده. يكي آن را به ضاللت خوارج و ديگري به واليت دشمنان اهل
بيت معنا كرده است، و اين خود از شواهد گفتار قبلي ما است كه گفتيم ظلم در آيه مطلق است، و اطالقش همه مراتب ظلم 

 .شودرا به حسب اختالف مراتب فهم مردم شامل مي

 011گفتاري در باره شخصيت ابراهيم خليل )ع( و سرگذشت او ])در چند فصل([ ..... ص : 



 اشاره

 .هايي است قرآني، علمي، تاريخي و غيره كه بايد هر كدام را جداگانه متعرض شدبحث در ذيل اين عنوان

 011داستان ابراهيم از نظر قرآن: ..... ص : -1

 شود اينآنچه از قرآن كريم در اين باره استفاده مي
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كه زيسته، و پس از آناست كه: ابراهيم )ع( از اوان طفوليت تا وقتي كه به حد تميز رسيده در نهانگاهي دور از جامعه خود مي
سته است، و ديده كه پدرش و همه اش بيرون شده و به پدر خود پيوبه حد تميز رسيده از نهانگاه خود به سوي قوم و جامعه

پرستند، و چون داراي فطرتي پاك بود و خداوند متعال هم با ارائه ملكوت تاييدش نموده و كارش را به جايي مردم بت مي
رسانده بود كه تمامي اقوال و افعالش موافق با حق شده بود اين عمل را از قوم خود نپسنديد و نتوانست ساكت بنشيند، ال 

ها منع و به توحيد خداي سبحان دعوت نمود، باشد كه خداوند پرداخته او را از پرستش بت« 1»احتجاج با پدر خود  جرم به
او را به راه راست خود هدايت نموده از واليت شيطان دورش سازد. پدرش وقتي ديد ابراهيم به هيچ وجه از پيشنهاد خود 

 .نگسار كردنش تهديد نموددارد او را از خود طرد نمود و به سدست بر نمي

ابراهيم )ع( در مقابل اين تهديد و تشديد از در شفقت و مهرباني با وي تلطف كرد و چون ابراهيم مردي خوش خلق و نرم 
زبان بود، در پاسخ پدر نخست بر او سالم كرد و سپس وعده استغفارش داد. و در آخر گفت: در صورتي كه به راه خدا نيايد 

 «3»رك گفته ولي به هيچ وجه پرستش خدا را ترك نخواهد كرد. او و قومش را ت

با اقوام ديگري هم كه ستاره و « 2»ها با آنان گفتگو كرد از طرفي ديگر با قوم خود نيز به احتجاج پرداخته و در باره بت
پرستي و حرافش از كيش بتپرستيدند احتجاج نمود تا اينكه آنان را نسبت به حق ملزم كرد و داستان انآفتاب و ماه را مي

 .«4»پرستي در همه جا منتشر شد ستاره

روزي كه مردم براي انجام مراسم ديني خود همه به خارج شهر رفته بودند ابراهيم )ع( به عذر كسالت، از رفتن با آنان 
نمود و تنها بت بزرگ را ها را خرد خانه شهر درآمده و همه بتتخلف نمود و تنها در شهر ماند، وقتي شهر خلوت شد به بت

گذاشت شايد مردم به طرف او برگردند. وقتي مردم به شهر بازآمده و از داستان با خبر شدند در صدد جستجوي مرتكب آن 
 .برآمده سرانجام گفتند: اين كار همان جواني است كه ابراهيم نام دارد

ق كرده پرسيدند آيا تو با خدايان ما چنين كردي؟ ابراهيم )ع( ناچار ابراهيم را در برابر چشم همه احضار نموده و او را استنطا
 گفت: اين كار را بت بزرگ كرده است و اگر
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قبول نداريد از خود آنها بپرسيد تا اگر قدرت بر حرف زدن دارند بگويند چه كسي به اين صورتشان درآورده. ابراهيم )ع( قبال 
هاي دانست كه مردم در باره بتور تبر را به دوش بت بزرگ نهاده بود تا خود شاهد حال باشد. ابراهيم )ع( ميبه همين منظ

ي اي بچيند كه مردم را به اعتراف و اقرار بر بخواست با طرح اين نقشه، زمينهخود قائل به حيات و نطق نيستند، و ليكن مي
ردم پس از شنيدن جواب ابراهيم )ع( به فكر فرو رفتن به انحراف خود اقرار ها وادار سازد، و لذا مشعوري و بي جاني بت

 ها قادر بر تكلم نيستند. ابراهيم )ع( كه غرضي جز شنيدن اين حرف ازداني اين بتنمودند و با سرافكندگي گفتند: تو كه مي
يد؟ اف پرستبي جان و بي سود و زيانند ميها را كه جماداتي خود آنان نداشت بي درنگ گفت: آيا خداي را گذاشته و اين بت

رستيد، و حاضر پتراشيد ميكنيد؟ و چيزهايي را كه خود به دست خودتان ميپرستيد، آيا راستي فكر نميبر شما و بر آنچه مي
 .نيستيد خدا را كه خالق شما و خالق همه مصنوعات شما )يا اعمال شما( است بپرستيد؟

وزانيد و خدايان خود را ياري و حمايت كنيد. به همين منظور آتشخانه بزرگي ساخته و دوزخي از مردم گفتند: بايد او را بس
ور شد ابراهيم )ع( را آتش افروخته و در اين كار براي ارضاء خاطر خدايان همه تشريك مساعي نمودند، و وقتي آتش شعله

ا در شكم آتش سالم نگه داشت، و كيد كفار را باطل در آتش افكندند، خداي متعال آتش را براي او خنك گردانيد و او ر
 «1»نمود. 

ابراهيم )ع( در خالل اين مدت با نمرود هم مالقات نموده و او را نيز كه ادعاي ربوبيت داشت مورد خطاب و احتجاج قرار 
مغالطه گفت: من نيز  ميراند. نمرود از دركند و ميپروردگار من آن كسي است كه بندگان را زنده مي :داد و به وي گفت

رسانم. كنم و هر كه را بخواهم به قتل ميميرانم، هر يك از اسيران و زندانيان را كه بخواهم رها ميكنم و ميزنده مي
 :ترين كه راه مغالطه را بر او مسدود كند احتجاج نمود و گفتابراهيم به بيان صريح

گويي از اين پس كاري كن كه آفتاب از آورد، تو اگر راست مين ميخداي متعالي آن كسي است كه آفتاب را از مشرق بيرو
 «3»مغرب طلوع كند، در اينجا نمرود كافر مبهوت و سرگشته ماند. 
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پس از آنكه ابراهيم )ع( از آتش نجات يافت باز هدف خود را تعقيب نموده و شروع به دعوت به دين توحيد و دين حنيف 
برد: اين بانو همان قرآن كريم از آن جمله لوط و همسر ابراهيم )ع( را اسم مي «1»نمود، و عده كمي به وي ايمان آوردند. 

ا او مهاجرت كرد و پيش از بيرون رفتن از سرزمين خود به اراضي مقدسه با او ازدواج كرده بود. زني است كه ابراهيم )ع( ب
«3» 

ابراهيم )ع( و همراهانش در موقع بيرون شدن از وطن خود از قوم خود تبري جسته و شخص او از آزر كه او را پدر ناميده 
ش و لوط به سوي ارض مقدس هجرت كردند، باشد كه در بيزاري جسته و به اتفاق همسر« 2»بود و در واقع پدرش نبود 

 «2»آنجا بدون مزاحمت كسي و دور از اذيت و جفاي قومش به عبادت خداوند مشغول باشند. 

پس از اين دعا بود كه خداي تعالي او را با اينكه به حد شيخوخت و كهولت رسيده بود به تولد اسحاق و اسماعيل و از صلب 
همانطوري كه وعده  -رت داد، و پس از مدت كمي اسماعيل و بعد از او اسحاق به دنيا آمدند، و خداونداسحاق به يعقوب بشا

 .شان ساختبركت را در خود او و دو فرزندش و اوالد ايشان قرار داد و مبارك -داده بود



ند عزيزش اسماعيل را در سن اي عميق و بي آب و علف بود، رفت و فرزابراهيم )ع( به امر پروردگار خود به مكه، كه دره
شيرخوارگي در آن مكان مخوف منزل داده و خود به ارض مقدس مراجعت نمود. اسماعيل در اين سرزمين نشو و نما كرد، و 

 .اعراب چادرنشين اطراف به دور او جمع شده و بدينوسيله خانه كعبه ساخته شد

__________________________________________________ 

قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ  "دليل بر ايمان گروهي از قوم ابراهيم )ع( اين آيه شريفه است:(1)
كه به قوم  دبه تحقيق ابراهيم و كساني كه با وي همراه بودند براي شما مقتدايي نيكو بودن -قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ

 2. سوره ممتحنه آيه "مشرك خود گفتند: ما از شما بيزاريم

دليل بر ازدواج ابراهيم )ع( با وي پيش از بيرون شدن به طرف بيت المقدس، اين است كه ابراهيم )ع( طبق اين آيه (2)
گفت  -يَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَوَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَ "كند:شريفه از پروردگار خود فرزند شايسته طلب مي
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 .شودقبال گذشت كه از دعايي كه از آن حضرت در سوره ابراهيم نقل شده اين معني استفاده مي(3)
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«. 1»كرد آمد و از فرزندش اسماعيل ديدن ميع( گاه گاهي پيش از بناي مكه و خانه كعبه و پس از آن به مكه مي)ابراهيم 
اي است كه هاد، و اين اولين خانهتا آنكه در يك سفر مامور به ساختن خانه كعبه شد، لذا به اتفاق اسماعيل اين خانه را بنا ن

از طرف پروردگار ساخته شد، و اين خانه مباركي است كه در آن آيات بينات و در آن مقام ابراهيم است، و هر كس درون آن 
 «3»داخل شود از هر گزندي ايمن است. 

 «2»وط به آن را تشريع نمود. ابراهيم )ع( پس از فراغت از بناي كعبه دستور حج را صادر نموده، و آيين و اعمال مرب

اسماعيل )ع( را در انجام فرايض حج شركت  (آن گاه خداي تعالي او را مامور به ذبح فرزندش اسماعيل نمود، ابراهيم )ع
ع( )خواستند كه بين صفا و مروه سعي كنند، اين ماموريت ابالغ شد، و ابراهيم داد، موقعي كه به سعي رسيدند و ميمي

يك بنگر كنم نبينم كه ترا ذبح و قرباني ميفرزندش در ميان گذاشت و گفت: فرزند عزيزم! در خواب چنين مي داستان را با
اي انجام ده، و ان شاء اللَّه به زودي خواهي تا رأيت چه خواهد بود. عرض كرد: پدرجان! هر چه را كه مامور به انجامش شده

دهم. پس از اينكه هر دو به اين امر تن دردادند و ابراهيم از خود نشان ميديد كه من مانند بندگان صابر خدا چگونه صبري 
)ع( صورت جوانش را بر زمين گذاشت وحي آمد كه اي ابراهيم، خواب خود را تصديق كردي و ما به همين مقدار از تو قبول 

 «2»كرديم، و ذبح عظيمي را فدا و عوض او قرار داديم. 

از داستان ابراهيم )ع( نقل نموده دعاهايي است كه ابراهيم )ع( در بعضي از سفرها در مكه  اي كه قرآن كريمآخرين خاطره
 :و آخرين دعايش اين است« 2»كرده 

 .اند در روز حساب بيامرزپروردگارا پدر و مادر من و كساني را كه ايمان آورده

 313و[ ..... ص : و مواهب خدا به ا -اش ]منزلت ابراهيم در نزد خداوند و موقف بندگي -2

خداي تعالي در كالم مجيدش ابراهيم را به نيكوترين وجهي ثنا گفته و رنج و محنتي را كه در راه پروردگارش تحمل  :
 نموده بود، به بهترين بياني ستوده و در شصت و چند جا از كتاب عزيزش اسم او را برده، و
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در موارد بسياري ذكر كرده است، اينك چند مورد از آن مواهب را در اينجا  هايي را كه به او ارزاني داشتهموهبتها و نعمت
 :كنيمذكر مي

 «1»خداي تعالي رشد و هدايت او را قبال ارزانيش داشته بود.  -1

: تاو را در دنيا برگزيد. و او در آخرت نيز در زمره صالحين خواهد بود، زيرا او در دنيا وقتي خدايش فرمود: تسليم شو، گف -2
 «2» .تسليم امر پروردگار عالميانم

 «2»او كسي است كه روي دل را به پاكي و خلوص متوجه خدا كرده بود، و هرگز شرك نورزيد.  -3

او كسي است كه دلش به ياد خدا قوي و مطمئن شده و به همين جهت به ملكوتي كه خدا از آسمانها و زمين نشانش  -4
 «2»داد ايمان آورد، و يقين كرد. 

 «2»خداوند او را خليل خود خواند.  -5

 «2»رحمت و بركات خود را بر او و اهل بيتش ارزاني داشت و او را به وفاداري ستود.  -6

 «3»توصيف كرد.  "منيب "و "أواه "و "حليم "او را به وصف -7

هايش واره شكرگزار نعمتو نيز او را مدح كرده به اينكه امتي خداپرست و حنيف بوده، و هرگز شرك نورزيده، و هم -8
 «2»بوده، و اينكه او را برگزيد و به راه راست هدايت نمود و به او اجر دنيوي داده و او در آخرت از صالحين است. 

و قرآن او را از بندگان مؤمن و از نيكوكاران شمرده و به او سالم كرده است. « 5»ابراهيم )ع( پيغمبري صديق بود.  -9
 «11»، و خداوند با ياد قيامت خالصشان كرده است. "صاحبان ايدي و ابصارند "ساني دانسته كهو او را از ك« 13»
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و صاحب شريعت و كتاب بودند.  و او را يكي از پنج پيغمبري دانسته كه اولي العزم« 1»خداوند او را امام قرار داد.  -10
«3» 

خداوند او را علم، حكمت، كتاب، ملك و هدايت ارزاني داشته و هدايت او را در نسل و اعقاب او كلمه باقيه قرار داده.  -11
 «2»و براي او در ميان آيندگان لسان صدق )نام نيك( قرار داد. « 2»و نيز خداوند نبوت و كتاب را در ذريه او گذاشت. « 2»

اين بود فهرست آن مناصب الهي و مقامات عبوديتي كه خداوند به ابراهيم ارزاني داشته و در قرآن از آن اسم برده است، و 
فصيل تواند شرح و تقرآن كريم فضايل و كرامات هيچيك از انبياء كرام را به اين تفصيل ذكر نفرموده. و خواننده عزيز مي

 .يه مربوط به آن در مجلدات قبلي و يا بعدي مطالعه بفرمايدهر يك از آن مقامات را در تفسير آ

ناميده و آن را به ابراهيم )ع(  "اسالم "آري، قرآن كريم به منظور حفظ شخصيت و حيات ابراهيم )ع(، دين استوار ما را هم
قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلي  "و نيز فرموده:« 2» "بْلُمِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَ "نسبت داده و فرموده:

 .«3» "صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

، را تشريع نمود و قبله عالميان قرار داد و براي زيارت آن مناسك حج "بيت الحرام "اي را كه آن جناب ساخت،خداوند كعبه
تا بدين وسيله ياد مهاجرتش را به آن ديار و اسكان همسر و فرزندش را در آنجا و خاطره ذبح فرزند و توجهاتش به خدا و 

 .هايي را كه در راه خدا ديده، زنده نگاه بداردآزار و محنت

 311.. ص : آثار پر بركتي كه ابراهيم )ع( از خود در جامعه بشري به يادگار گذاشت: ... -3

كه  اياز جمله آثاري كه ابراهيم )ع( از خود به يادگار گذاشت، يكي دين توحيد است. زيرا از آن روز تا كنون هر فرد و جامعه
 از اين نعمت برخوردار شده، از بركت وجود
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 شند، يكي ازباشوند از يادگارها و آثار وجودي او ميآن جناب بوده است. امروز هم ادياني كه به ظاهر دين توحيد خوانده مي
آن اديان، دين يهود است كه منتهي و منتسب به موسي بن عمران )ع( است، و موسي بن عمران )ع( يكي از فرزندان 

رزند گردد، و اسحاق )ع( فشود، براي اينكه نسب او به اسرائيل يعني يعقوب بن اسحاق )ع( منتهي ميابراهيم )ع( شمرده مي
( نيز شود و نسب عيسي بن مريم )عصرانيت است كه منتهي به عيسي بن مريم )ع( ميابراهيم )ع( است. يكي ديگر دين ن

رسد. و همچنين دين اسالم كه از جمله اديان توحيد است، چون اين دين مبين منسوب به رسول خدا به ابراهيم )ع( مي



 .شودهيم خليل )ع( منتهي مياست، و نسبت آن جناب نيز به اسماعيل ذبيح )ع( فرزند ابرا (محمد بن عبد اللَّه )ص

توان گفت دين توحيد در دنيا از آثار و بركات آن جناب است. عالوه بر اصل توحيد، برخي از فروعات ديني مانند: پس مي
 گانه مربوط به طهارت ونماز، زكات، حج، مباح بودن گوشت چارپايان، تبري از دشمنان خدا، تحيت )سالم( گفتن و احكام ده

ادگار ، نيز از آن حضرت به ي-پنج حكم آن مربوط به سر و پنج حكم ديگرش مربوط به ساير اعضاي بدن است كه -تنظيف
اما پنج حكم مربوط به سر: گرفتن آبخور )سبيل(، گذاشتن ريش، بافتن گيسوان، مسواك كردن و خالل نمودن  .مانده است
باشند، عبارتند از: تراشيدن و ازاله مو از بدن، ختنه بدن مي باشد. و اما پنج حكمي كه مربوط به ساير اعضايدندانها، مي

 .كردن، ناخن گرفتن، غسل جنابت و شستشوي با آب

كه در  -چه اعتقادي و چه عملي -توان گفت آنچه سنت پسنديدههاي قبل مفصال گذشت، ميبلكه همانطوري كه در بحث
 .ست، كه يكي از بزرگان اين سلسله جليل ابراهيم خليل )ع( استشود همه از آثار نبوت انبيا )ع( اجوامع بشري يافت مي

 .پس آن حضرت حق بزرگي به گردن جامعه بشريت دارد، حال چه اينكه بشر خودش بداند و ملتفت باشد يا نباشد

 316گويد؟: ..... ص : تورات فعلي در باره ابراهيم )ع( چه مي -4

 :گويدتورات مي

 .سال زندگي كرد، وي صاحب سه فرزند شد: أبرام، ناحور و هارانتارح پدر ابراهيم هفتاد 

أبرام و ناحور و هاران فرزندان تارحند و لوط، فرزند هاران است. هاران در حيات پدرش از دنيا رفت، و مرگش در همان محل 
 .ها اتفاق افتادكلداني "اور "تولدش يعني

 .را "ملكه "و ناحور "ساراي "برامأبرام و ناحور هر كدام همسري براي خود گرفتند، أ

 داشته. ساراي زني نازا بوده  "بسكه "بوده كه دختري ديگر به نام "هاران "پدر ملكه مردي بنام
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 بيرون هااش و ساراي همسر أبرام برداشت و از اور كلدانيو فرزندي نداشته. تارح، أبرام فرزند خود را با لوط بن هاران نوه
شده و به سوي كنعان روان گرديد. در بين راه به شهر حاران رسيده و همانجا رحل اقامت افكند. تارح هم چنان در حاران 

 .بماند تا آنكه در سن دويست و پنج سالگي از دنيا رفت

رايت سوي شهري كه بعدا ب و نيز در تورات است كه: پروردگار به أبرام گفت: از سرزمين پدري و از ميان قوم و قبيله خود به
كنم بيرون شو تا تو را در آنجا امتي عظيم و موجودي پر بركت گردانيده و اسمت را بزرگ كنم، و هر كه را هم كه تعيين مي

تو را مبارك بداند بركت دهم و هر كس كه تو را از رحمتم دور بداند از رحمت خود دور سازم، و سرانجام كارت را به جايي 
جميع قبايل زمين به تو تبرك جويند. أبرام همانطور كه پروردگار دستور داده بود به راه افتاد و لوط را هم همراه رسانم كه 

خود برد. لوط برادرزاده او بود. و در آن ايام، أبرام در سن نود و پنج سالگي بود. در موقع خروج، أبرام، ساراي همسرش و لوط 
 .بردگان خود را كه در آنجا جمع كرده بود، همراه خود برداشت و به سرزمين كنعان رفتاش و همه اثاث و خدمه و برادرزاده

ين ها نيز در آن سرزمافتاد، در اين هنگام كنعاني "بلوطستان موره "و از آنجا به "شكيم "أبرام در بين راه گذارش به محل
ن دهم. أبرام پس از شنيداين سرزمين را به نسل تو ميبودند. ناگاه پروردگار، خود را براي أبرام ظاهر ساخت و به وي گفت: 

 بيت "اين مژده قربانگاهي براي پروردگاري كه برايش ظاهر شده بود در آنجا بنا نهاد. و به طرف كوهي در سمت مشرق
 "رب ودر طرف مغ "بيت ايل "به راه افتاد. در آنجا خيمه خود را برافراشت، و محل اين خيمه طوري قرار داشت كه "ايل

گرفت. آنجا نيز قربانگاهي براي پروردگار بنا نهاد و پس از خواندن نام پروردگار، به سمت در طرف مشرق آن قرار مي "عاي



ن وضع شدند، ديدن ايجنوب طي منازل كرد تا به كنعان رسيد، وقتي در كنعان قحط سالي شد و مردم از گرسنگي تلف مي
بطرف مصر حركت كرد تا بدين وسيله خود را از ديدن آن وضع دور بسازد، در همين  براي أبرام سخت دشوار بود، از آنجا

آمدي رخ داد، و آن اين بود كه ساراي همسرش، مورد طمع پادشاه آن ديار واقع شد. ساراي زني سفر بود كه براي أبرام پيش
و زني زيبا و نيكو منظري و من از اين هاي مصر به همسرش گفت: تبسيار زيباروي بود و أبرام به همين جهت در نزديكي

ترسم كه مصريان با ديدن تو بگويند اين همسر اوست و براي اينكه به تو دست يابند مرا به قتل رسانند، ناچار به تو مي
كنم كه هر كس به تو گفت چه نسبتي با أبرام داري، بگو من خواهر اويم تا بدين وسيله خيري به من برسد و توصيه مي

 .را حفظ كرده باشي جانم

 بيني كرده بود. چون سركردگان و صاحب اتفاقا وضع همانطوري شد كه أبرام پيش
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منصبان دربار فرعون، ساراي را ديده و زيبايي او را نزد فرعون تعريف كردند و او را به دربار فرعون بردند و فرعون بخاطر 
فند، گاو، االغ، غالمان، كنيزان، خران ماده و شتران بسيار كرد. پروردگار به سبب طمعي كه او ساراي، أبرام را صاحب گوس

هاي زيادي به خودش و خانه و زندگيش وارد كرد. فرعون أبرام را خواسته و به او گفت: چرا به همسر أبرام كرده بود لطمه
ت تا اينكه من او را براي همسري خود اتخاذ كردم و به به من نگفتي كه ساراي همسرت بوده و چرا گفتي او خواهر من اس

اين همه بال و مصيبت دچارم كردي؟ اآلن همسرت را بگير و برو. آن گاه به رجال دربارش گفت تا او و همسرش و آنچه 
 ساراي وتورات اضافه كرده است كه: أبرام با اين كيفيت از مصر بيرون آمد و به همراهي  .همراهش هست را مشايعت كنند

زده بود گرديد،  "عاي "و "بيت ايل "اي كه بينو آن خيمه "بيت ايل "لوط و با اغنام و احشام و خدمه و اموال فراوان وارد
ها ماند، و لوط با مقداري از ها و فرزيو پس از چندي در اثر كمي مرتع از لوط جدا شده و خود در كنعان و در ميان كنعاني

 .م فرود آمدرمه خود در سرزمين سدو

پادشاه شنعار كه سه پادشاه ديگر نيز با وي  "امرافل "كند كه: در همان ايام در سدوم جنگي بينتورات سپس اضافه مي
كه چهار پادشاه نيز با او معاهده داشتند، درگرفت، در اين جنگ پادشاه سدوم و  "سدوم "پادشاه "بارع "متفق بودند، و بين

و بارع و همراهانش از سدوم فراري شدند و عده زيادي از لشكريانش كشته شدند، و متفقينش شكست سختي خوردند 
اموالشان به غارت و كودكان و زنانشان به اسيري رفتند. از جمله كساني كه در اين جنگ اسير شدند لوط و اهل بيت او 

 .بودند و اموالشان هم به تاراج رفت

ستان بلوط "گ جانش را نجات داده بود، نزد أبرام عبراني رفت و او را كه ساكنگويد: يكي از افرادي كه از اين جنتورات مي
 .بود از سرگذشت سدوم و اسيري لوط و اهل بيتش خبردار نمود "ممري

كه هر سه برادر بودند معاهده داشت وقتي از  "عانر "و "اشكول "،"آموري "أبرام در كنعان با رؤساي قبايل آن روز از قبيل:
ه رسيد جمع نمودخبردار شد غالماني كارآزموده را كه خانه زاد وي بودند، و عده آنان به سيصد و هيجده نفر مي اين داستان

دنبال كرد و در آنجا خود و بردگانش دسته دسته شده، از همه طرف بر دشمن تاختند  "دان "و به همراهي آنان دشمن را تا
راي شمال دمشق است فراريان را دنبال كردند، و برادرش لوط را با غالمان كه از ق "حوبه "و آنان را شكست داده و تا قريه

و زنان و مالزمين و كليه اموالي كه به غارت رفته بود برگردانيد. پادشاه سدوم كه از اين فتح )شكست كدر لعومر( خبردار 
 شده بود به اتفاق ملوك 
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كه همان وادي الملك است استقبال نمود. از جمله پادشاهاني كه به استقبال أبرام آمده  "شوي "يهمراه خود، أبرام را تا واد



بود كه در عين سلطنت مردي كاهن نيز بود. او وقتي به أبرام رسيد نان و شرابي بيرون  "شاليم "پادشاه "ملكي صادق "بود
از جانب خداي بزرگ، مالك آسمانها و زمين، و مبارك باد مبارك باد أبرام  "آورد و مقدم او را مبارك شمرد و چنين گفت:

 .آن گاه او را از همه چيز ده يك عطا كرد "خداي متعال آن كسي كه دشمنان تو را تسليم تو ساخت

اي افراد رعيت را به من واگذار و بردگان و اموال و حشم و نيز پادشاه سدوم به أبرام عرض كرد: از آنچه كه در اختيار گرفته
ار ام كه حتي ترا براي خود نگاهدار. أبرام گفت: من به درگاه پروردگار، خداي بزرگ و پادشاه آسمان و زمين دست برافراشته

نخي و بند كفشي از آنچه متعلق به تو است برندارم )و آنچه را كه از آن شما است به شما بازگردانم( تا نگويي كه من أبرام 
 "،"عابر "ام، و امااند تصرف نكردهنيمت اين جنگ چيزي جز همان خوراكي كه غالمان خوردهرا توانگر ساختم، نه، من از غ

 .كه مرا در اين جنگ همراهي نمودند البته بهره و نصيب خود را از اين غنيمت خواهند گرفت "ممري "و "اسلول

ناگزير به همسر خود أبرام گفت: به طوري كه او تا آن روز فرزندي به دنيا نياورده بود،  -گويد: و اما سارايتا آنجا كه مي
تواني هاجر، كنيز مصري مرا تصرف كني باشد كه از او فرزنداني بيني پروردگار مرا از آوردن فرزند بي بهره كرده، تو ميمي

 .نصيب ما شود. أبرام پيشنهاد ساراي را پذيرفت، و ديري نگذشت كه هاجر باردار شد

كرد، رعايت خود را باردار ديد، از آن به بعد آن احترامي را كه قبال در باره ساراي مراعات مي گويد: هاجر وقتيآن گاه مي
كرد. ساراي شكايتش را به نزد أبرام برد، أبرام به پاس وفا و خدماتش زمام امر هاجر را بدو ننمود و نسبت به وي استكبار مي

جام دهد، و به هاجر دستور داد تا مانند سابق نسبت به وي كنيزي و واگذار نمود، تا هر چه پيشنهاد كند أبرام بي درنگ ان
اين امر باعث ناراحتي هاجر شد. او روزي از دست ساراي به تنگ آمد و به عنوان فرار از خانه بيرون شد، در  .فرمانبري كند

د، و از اينجهت اسمش اسماعيل خواهد ش "اسماعيل "اي به او گفت كه به زودي داراي فرزند ذكوري به نامميان راه فرشته
و گفت كه اين فرزند انساني خواهد بود گريزان از مردم و ضد با  "شنيد اظهار عجز هاجر را -سمع لمذلتها "شده كه خدا

آنان، و مردم نيز در مقام ضديت با او برخواهند آمد. فرشته، پس از دادن اين بشارت دستور داد تا بخانه و نزد خانمش ساراي 
نهاد، در موقع والدت اسماعيل أبرام  "اسماعيل "د، پس از چندي هاجر فرزند ذكوري براي أبرام زائيد و أبرام نامش رابرگرد

 .در سن هفتاد و شش سالگي بود
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دير گفت: من اللَّه ق و نيز در تورات است كه: وقتي أبرام به سن نود و نه سالگي رسيد، پروردگار براي او ظاهر شد و به وي
هستم، پيش روي من سير كن و مردي كامل باش تا عهدي بين خود و بين تو قرار دهم، و تو را بسيار زياد گردانم. أبرام در 

ت گيرم اين اسمقابل اين جلوه و ظهور به خاك افتاد. پروردگار بار ديگر به وي گفت: عهدي كه من در باره تو به عهده مي
 "ابراهيم "ها قرار داده، ثمره وجودي تو را بسيار زياد گردانم و به همين جهت از اين به بعد اسمتتمامي امتكه تو را پدر 

هاي مختلفي و پادشاهاني منشعب خواهم كرد، و اين عهد است. آري، از ذريه تو امت "هاپدر امت "خواهد بود كه به معناي
براي تو و نسلت معبودي باشم، و نيز عهد من اين باشد كه بعد از بين من و تو و نسل آينده تو عهدي ابدي است تا 

سرزمين غربت تو، همه ارض كنعان را به تو و به نسل تو واگذار نموده و آن را ملك ابدي شما قرار دهم، تا براي آنان معبود 
 .باشم

ن بود كه ابراهيم و نسلش، خود و آن گاه گفته است: رب در اين باره عهدي بين خود و ابراهيم و نسل او بست، و آن اي
اوالد خود را در روز هشتم والدتشان ختنه كنند، لذا ابراهيم خود را در سن نود و نه سالگي و همچنين فرزند خود اسماعيل 

 .را در سن سيزده سالگي و ساير فرزندان ذكور و غالمان را ختنه نمود

 "ساره "بعد همسر خود ساراي را، بدين نام مخوان، بلكه اسم او را خداوند به ابراهيم فرمود: از اين به :گويدتورات مي



ها و كنم تا از نسل او نيز امتدهم و مباركش ميبگذار، من او را مبارك زني قرار داده و به تو نيز از او فرزند ذكوري مي
سجده افتاد، و در دل با خود گفت: ها منشعب شود، ابراهيم از شنيدن اين بشارت خنديد و به سالطين به جاي مانده و شاخه

 اي چون ساره فرزندي متولد شود؟اي چون من و زن نودسالهمگر ممكن است از مرد صد ساله

خداي تعالي فرمود: نه، همسرت « 1»خواهد اسماعيل پيش روي تو زندگي كند. ابراهيم به خداي تعالي عرض كرد: دلم مي
بندم. و اما درخواست تو را در باره من عهد خود را با او و تا ابد با نسل او مي "اقاسح "زايد به نامساره فرزندي برايت مي
كنم، تا دوازده فرزند از او به وجود آمده و گردانم، و نسل او را بسيار زياد ميكنم، و او را مبارك مياسماعيل نيز عملي مي

دهم، و او از ساره در سال حاق و دودمان او قرار ميهر يك رئيس و ريشه دودمان و امتي شوند. و ليكن عهدم را در اس
آينده به دنيا خواهد آمد. هنگامي كه كالم خدا با ابراهيم بدينجا رسيد خداوند از نظر ابراهيم غايب شد و به آسمان صعود 

 .كرد

__________________________________________________ 

 .مترجم -انبيا از نسل اسماعيل به وجود آيندگويا غرض از اين درخواست اين است كه (1)
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ه، ها را ذكر نمودآن گاه تورات داستان نازل شدن پروردگار را به اتفاق دو فرشته، براي هالك كردن قوم لوط يعني سدومي
اي ذبح نمود و از گوشت آن و آنان گوسالهگويد: پروردگار و آن دو فرشته بر ابراهيم وارد شدند، ابراهيم در پذيرايي از مي

اي آماده نمود و پيش آورد، ميهمانان، او و همسرش ساره را به تولد اسحاق بشارت داده و از مقداري كره و شير، مائده
 عداستان قوم لوط خبردارشان كردند. ابراهيم قدري در باره هالكت قوم لوط با آنان بحث و مجادله نمود ولي سرانجام قان

 .شد، و چيزي نگذشت كه قوم لوط هالك شدند

گويد: ابراهيم در اين شهر خود را معرفي نكرد، و به را ذكر نموده و مي "حرار "سپس داستان انتقال ابراهيم به سرزمين
و در  ،گفت كه ساره خواهر من است، پادشاه كه شيفته زيبايي ساره شده بود او را به دربار خواند "ابي مالك "پادشاه آنجا

كند. از خواب برخاسته ابراهيم را خواب ديد كه خداي تعالي او را در امر ساره و جسارتي كه به او كرده مالمت و عتاب مي
احضار نمود، و او را مالمت كرد كه چرا نگفتي ساره همسر تو است؟ ابراهيم گفت: ترسيدم مرا به طمع دست يافتن به ساره 

م او خواهر من است، راست گفتم، زيرا ساره خواهر پدري من است، و ما از مادر جدا هستيم، به قتل رساني و اينهم كه گفت
پادشاه ساره را به او برگردانيد و مال فراواني به او داد. تورات نظير اين داستان را در مالقات ابراهيم با فرعون مصر قبال ذكر 

 .كرده بود

ساره را مورد عنايت خود قرار داد و از او و ابراهيم در سن پيري  -داده بودهمانطوري كه وعده  -گويد: پروردگارتورات مي
فرزندي به وجود آورد. ابراهيم فرزندي را كه ساره برايش آورد اسحاق نام گذارد، و او را همانطوري كه خداوند دستور داده 

، ساره به وي گفت: خداي تعالي با اين اي بودبود در روز هشتم والدتش ختنه نمود. ابراهيم در اين ايام مرد صد ساله
شنود كه از من در سن پيري فرزندي متولد شده، اي كه به من داد مرا مايه خنده مردم كرده، چون هر كس ميعطيه

ام و خندد، و باز گفت: كيست به ابراهيم گفته بنا شد كه ساره به اوالد شير خواهد داد زيرا در پيري براي او پسري زائيدهمي
 .اآلخره اسحاق بزرگ شد، و ابراهيم در روز فطامش يعني روزي كه از شيرش گرفتند وليمه و جشن با شكوهي بر پا نمودب

خندد، به ابراهيم گفت: اين كنيز و فرزندش را از من دور كن تا شريك روزي ساره اسماعيل پسر هاجر مصري را ديد كه مي
 پوشي از اسماعيل بود. خداي تعاليسيار زشت آمد، براي اينكه معنايش چشمارث اسحاق نشود. اين كالم در نظر ابراهيم ب

خواهد انجام بده، براي اينكه بقاء به ابراهيم فرمود: به خاطر اسماعيل و مادرش هاجر، ساره را از نظر نينداز، و هر چه مي



 .نسل تو، هم به اسحاق است و هم به اسماعيل
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يك روز صبح خيلي زود برخاست و مقداري نان و يك مشك آب به دوش هاجر انداخت و او و فرزندش را از شهر  ناچار
بيرون نمود. هاجر تا آنجا كه توانايي داشت در بيابان پيش رفت، ناگهان متوجه شد كه راه را گم كرده است. مدتي در اين 

ان راه پيمود و با صرف نان و آبي كه همراه داشت تجديد قوايي نمود، بود حيران و سرگرد "بئر سبع "بيابان كه نامش بيابان
زد تا آنكه از شدت خستگي و تشنگي حالت مرگ بر آنها عارض شد، و براي اينكه مرگ يگانه و هم چنان در بيابان قدم مي

او دور شد، بدان سبب كه جان  فرزندش را به چشم نبيند، فرزند خود را زير درختي انداخت و خود به مقدار يك ميدان تير از
كندن او را به چشم خود نبيند، آن گاه صدا به گريه بلند كرد. خداوند صداي گريه او و ناله طفلش را شنيد، يكي از 

فرشتگانش هاجر را از آسمان ندا درداد: اي هاجر چيست ترا، و بدان كه خداوند ناله طفلت را شنيد و به حال او آگاه شد، 
دهم. در اين ت را تنگ در آغوش گير و در محافظتش سخت بكوش كه من او را به زودي امت عظيمي قرار ميبرخيز و طفل

موقع خداوند دو چشم هاجر را باز كرد، هاجر چشمش به چاه آبي افتاد، برخاست و مشك را برداشت و از آن آب پر كرد و 
 بود، بزرگ "فاران "او بود، تا آنكه در همان بيابان كه نامشطفل خود را سيراب نمود، خداوند هم چنان با اسماعيل و ياور 

 .زني برايش گرفت« 1»شد و به حد تير اندازي رسيد، و مادرش از دختران مصر 

و نيز تورات در باره ابراهيم )ع( گفته است كه: خداوند پس از اين جريانات ابراهيم را امتحان كرد و به او چنين گفت: اي 
م عرض كرد اينك در اطاعتت حاضرم. خداوند فرمود: فرزند يگانه و محبوب اسحاق را برگير و او را براي ابراهي -ابراهيم!

 دهم ببر. ابراهيم روز بعد صبح زود از جا برخاست وباالي كوهي كه بعدا به تو نشان مي "مريا "قرباني سوختني به سرزمين
ا همراه برداشت و با مقداري هيزم بدان سرزمين رهسپار شد. پس از االغ خود را آماده نمود و اسحاق و دو تن از غالمان ر

سه روز راه پيمودن يك وقت چشم را خيره نمود از دور، آن محلي را كه خداوند فرموده بود بديد، ال جرم به غالمان خود 
گرديم، پس ابراهيم هيزم گفت: شما اينجا نزد االغ بمانيد تا من و اسحاق بدانجا رفته و پس از انجام عبادت و سجده بر

ند، رفتقرباني سوختني را گرفت و بر پشت پسر خود اسحاق نهاد و خود آتش و كارد را به دست گرفت و هر دو با هم مي
 اي كه آن رااسحاق رو به پدر كرد و گفت: بابا آتش و هيزم آورديم و ليكن بره

__________________________________________________ 

 .آنچه در روايات مسلمين است اين است كه اسماعيل از جرهم كه يكي از عشاير عرب بود، زن گرفت(1)
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 .كندبا آتش بسوزانيم كجاست. ابراهيم فرمود: خداوند فكر بره را نيز براي سوزانيدن مي

اي ها را مرتب چيد و پنگاهي به دست خود ساخته و هيزموقتي بدان موضع كه خداوند دستور داده بود رسيدند، ابراهيم قربا
ها قرارش داد، آن گاه دست برد و كارد را برداشت تا سر از بدن اسحاق فرزند عزيزش را بست و بر لب قربانگاه باالي هيزم

وي دست به س ابراهيم گفت لبيك! گفت -فرزندش جدا كند، ملكي از مالئك خداوند از آسمان ندايش داد كه اي ابراهيم!
ترسي و در راه او از يگانه فرزندت دريغ نداري. فرزندت دراز مكن، و كاري به او نداشته باش، اآلن فهميدم كه از خدايت مي

هاي بيشه بسته شده، قوچ را گرفت و او را به جاي ابراهيم نگاه كرد ديد قوچي پشت سر وي به دو شاخش به درخت
 "بري "نهاد و لذا امروزه هم كوه معروف به جبل الرب را "يهوه برأه "د، و اسم آن محل رافرزندش در آن بلندي قرباني نمو

 .نامندمي

 :گويدفرشته آسمان بار دوم ابراهيم را ندا درداد كه به ذات خودم سوگند پروردگار مي



كه در كنار دريا است زياد هايي من به خاطر اين امتثالت تو را مبارك نموده و نسلت را به عدد ستارگان آسمان و ريگ
هاي زمين از نسل تو بركت شوند، و جميع امتكنم. اي ابراهيم! بدان كه نسل تو به زودي بر دشمنان خدا مسلط ميمي
 .جويند، براي اينكه تو امر مرا اطاعت كرديمي

 رهسپار شد، و ابراهيم در بئر ابراهيم پس از اين جريان به سوي دو غالم خود بازگشت و به همراهي آنان به سوي بئر سبع
 .سبع سكونت گزيد

تورات سپس داستان تزويج اسحاق با يكي از دختران قبيله خود در كلدان را و بعد از آن داستان مرگ ساره را در سن صد و 
در سن  و آوردن چند پسر از او، و مرگ ابراهيم را "بقطوره "بيست و هفت سالگي در حبرون و سپس ازدواج ابراهيم را با

كه همان مشهد خليل امروزي است، شرح  "مكفيله "صد و هفتاد و پنج سالگي و دفن اسحاق و اسماعيل پدر خود را در غار
 .دهدمي

، و تطبيق اين تاريخ با تاريخي كه قرآن كريم در باره آن «1»ع( است از نظر تورات )اين خالصه تاريخ زندگي ابراهيم 
 .ده محترم استحضرت ذكر نموده با خود خوانن

 353خوردگي آن است: ..... ص : تناقضات تورات بهترين دليل بر دست -5

 اشاره

تناقضاتي كه تورات موجود، تنها در ذكر داستان ابراهيم دارد، دليل قاطعي است بر صدق ادعاي قرآن مبني بر اينكه تورات و 
 به نازل شده، دستخوش تحريف گشته و (آن كتاب مقدسي كه بر موسي )ع

__________________________________________________ 

 .(22 -12تورات، سفر تكوين، اصحاح يازدهم تا بيست و پنجم، )تورات ص (1)
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 .كلي از سنديت ساقط شده است

باشد، مثال تورات درخشانترين يع( م)و از عمده مسايلي كه در كتاب مذكور اغماض شده، اهمال در ذكر مجاهدات ابراهيم 
خاطرات زندگي ابراهيم را كه همان مجاهدات و احتجاجات او با امت و آزار و اذيت ديدن از مردم است، اصال ذكر نكرده، 

هم چنان كه از ساختن كعبه و مامن قرار دادن آن و نيز از احكامي كه براي حج تشريع كرد هيچ ذكري به ميان نياورده. و 
ست كه اي اكه اولين خانه -ه هيچ آشناي به معارف ديني و مباحث اجتماعي در اين معنا ترديد نكرده كه خانه كعبهحال آنك

از  -هاي خود استوار ماندهبه نام خانه خدا و خانه بركت و هدايت ساخته شده و از چهار هزار سال قبل تا كنون بر پايه
ها زنده نگه داشته و در را به ياد خدا انداخته و آيات خداوندي را در خاطره بزرگترين آيات الهي است كه پيوسته مردم دنيا

 .روزگاري دراز كلمه حق را در دنيا حفظ كرده است

ي را كه ابراهيم هاينويسان نسبت به كيش خود داشته كه قربانگاهاين بي اعتنايي تورات به خاطر آن تعصبي بوده كه تورات
بنا كرده، همه را اسم برده و از قربانگاه كعبه او اسمي  "جبل الرب "و در "بيت ايل "قيو در سمت شر "شكيم ")ع( در
 .اندنبرده

ند كه گويكنند و در باره آن جناب چيزهايي ميرسند طوري اين پيغمبر بزرگوار را وصف ميوقتي هم كه به اسماعيل مي
شود. مثال او را مردي وحشي و ناسازگار با مردم و مي ترين افراد مردم هم توهين و تحقير شمردهقطعا نسبت به عادي



 "اند كه از كماالت انساني جز مهارت در تير اندازي چيزي كسب نكرده، آري:مطرود از پدر و خالصه جواني معرفي كرده
 «1» ."يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ

ود ابراهيم )ع( نسبتي داده كه به هيچ وجه اليق مقام ارجمند نبوت و روح تقوي و جوانمردي نيست. مثال و همچنين به خ
 «3»كه خود كاهن خدا بود نان و شراب برايش برد و او را بركت داد.  "شاليم "گويد: ملكي صادق پادشاهتورات مي
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 2ان ميخواهند نور خدا را با گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش كنند. سوره صف آيه كافر(1)

اند كه اين ملكي صادق كاهن، همان امرافل پادشاه شنعار است كه در اول داستان مذكور است، برخي چنين توجيه كرده(2)
 .بل استو او همان حمورابي صاحب قوانين معروف است كه يكي از سالله نخستين شاهان با

اند با زمان حيات ابراهيم )ع( كه در تاريخ شاهي وي سخت اختالف است، به حدي كه بيشتر آنچه در باره وي گفته
 3323 -3323گويد: حمورابي در سال )مي "عرب پيش از اسالم "م( است، قابل انطباق نيست. مثال در كتاب -ق 2000)

ادوارد  .تاليف استاد. ف "قديمترين قوانين جهان "به نقل از كتاب "ابيشريعت حمور "م( در بابل سلطنت داشته. و در -ق
آورده كه او در سال  "قاموس اعالم شرق و غرب "م( بوده است. در -ق 3123 -3332گويد: دوران شاهي وي در )مي

 -1533 -1532م( به اريكه پادشاهي بابل نشست. قاموس كتاب مقدس زمان فرمانروايي او را سال ) -ق 1222 -1332)
آمده  هاي بابل به دستهايي كه در ويرانهترين دليل بر بطالن اين حدس اين است كه سنگ نبشتهداند. روشنمي (م -ق

نماياند كه حمورابي از اي از خدايان بابليان است و اين خود ميو شريعت حمورابي بر آنها حك شده شامل ذكر عده
 .يست او را كاهن خداوند بدانيمپرستان بوده و بنا بر اين صحيح نبت
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گويد: ابراهيم به دروغ به فرعون مصر گفت ساره خواهر من است، و يكي اينكه يك جا مي -هاي توراتو اما تناقض گويي
و از  الي به دست آوردهبه خود ساره هم سفارش كرد كه اين دروغ را تاييد نموده و بگويد من خواهر ابراهيم تا بدين وسيله م

خطر كشته شدن هم رهايي يابد. و در جاي ديگر نظير همين جريان را نسبت به ابراهيم )ع( در دربار ابي مالك پادشاه جرار 
كند. دوم از تناقض گويي تورات اين است كه يك جا توريه ابراهيم )ع( را اين طور ذكر كرده كه مقصود ابراهيم )ع( نقل مي

ساره خواهر ديني او است، و در جاي ديگر گفته مقصود ابراهيم اين بود كه ساره خواهر پدري او و از مادر با او اين بود كه 
جدا است. حال چگونه ابراهيم كه يكي از پيغمبران بزرگ و از برگزيدگان و اولي العزم است با خواهر خود ازدواج كرده، 

 .جوابش را از خود تورات بايد مطالبه كرد

 بود، چگونه حاضر شد كه ناموس خودي ما فعال در اين است كه اوال ابراهيم اگر پيغمبر هم نبود و يك فرد عادي ميگفتگو
را وسيله كسب روزي قرار داده و از او به عنوان يكي از مستغالت استفاده كند، و به خاطر تحصيل پول حاضر شود كه 

ه خانه ببرند؟! حاشا بر غيرت يك فرد عادي. تا چه رسد به يك پيغمبر فرعون و يا ابي مالك او را به عنوان همسري خود ب
و مخصوصا هنگامي كه  -اولي العزم. عالوه بر اين، مگر خود تورات قبل از ذكر اين مطلب نگفته بود كه ساره در آن ايام

ا د. و حال عادت طبيعي اقتضپير زني بود كه هفتاد سال يا بيشتر از عمرش گذشته بو -ابي مالك او را به دربار خود برد
اش و حسن جمالش از بين برود، و فرعون و يا ابي مالك و يا هر پادشاهي كند كه زن در هنگام پيري، شادابي جوانيمي

 .كنند تا چه رسد به اينكه شيفته جمال و خوبي او شوندديگر كجا به چنين پير زني رغبت مي

 212ه ابراهيم )ع(، در بعض روايات اهل سنت[ ..... ص : هاي نارواي تورات فعلي بوجود نظير نسبت]



ح شود. مثال در صحيهايي كه تورات به ابراهيم خليل )ع( و ساره داده، در روايات عامه نيز ديده مينظير اين قبيل نسبت
 بخاري و مسلم از ابي هريره روايت شده كه گفته 
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 :وداست: رسول خدا )ص( فرم

ابراهيم خليل هيچ دروغ نگفت مگر در سه مورد: دو مورد در باره ذات خدا و اثبات توحيد او، و يكي در باره ساره. اما آن دو 
اما آن  . و"بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا "بود و يكي اينكه گفت: "إِنِّي سَقِيمٌ "دروغي كه در راه اثبات توحيد گفت يكي جمله

ار زيبا كه زني بسي -ساره گفت اين بود كه وقتي به سرزمين آن مرد ديكتاتور و جبار رسيدند به ساره دروغي كه در باره
و گيرد. بنا بر اين، اگر از تاي كه شده از من ميگفت: اگر اين پادشاه بفهمد كه تو همسرم هستي تو را به هر وسيله -بود

اي، براي اينكه تو خواهر ديني مني، چون در روي و راست هم گفتهپرسيد با ابراهيم چه نسبتي داري بگو من خواهر اويم، 
 .زمين مسلماني غير از من و تو نيست

بيني ابراهيم درست درآمد، چون وقتي وارد آن شهر شدند، يكي از درباريان، ساره را ديد و به نزد شاه رفت و گفت: زني پيش
شاه ساره را احضار كرد و ابراهيم پس از رفتن ساره به نماز ايستاد.  در كشور تو ديدم كه جز براي تو كسي را سزاوار نيست.

شاه از ديدن ساره چنان شيفته او شد كه بي اختيار برخاست و دست به سوي او دراز كرد، در همان لحظه دستش به سختي 
انيد. ساره نيز دعا كرد جمع و خشك شد. شاه به ساره گفت از خدا بخواه كه دست مرا باز كند كه ضرري به تو نخواهم رس

، جمع و «1»تر از دو بار اول و دوم ولي شاه از كار پيشين خود دست برنداشت. بار ديگر كه دست دراز كرد، دستش سخت
گيرم كه ضرري به تو نرسانم. ساره خشك شد، آن گاه به ساره گفت: از خدا بخواه كه دست مرا باز كند، خدا را ضامن مي

باز شد. شاه آن مردي كه ساره را آورده بود خواست و به او گفت: تو شيطاني پيش من آوردي نه  باز دعا كرد و دستش
 .انسان، او را از كشور من بيرون كن و هاجر كنيزم را هم به او بده

رفت، همين كه ابراهيم او را ديد از نماز منصرف شد و گفت: چه شد. ساره گفت: خير پس ساره از پيش شاه برگشت و مي
گفت:  -خطاب به حضار كه عرب بودند -كار را كوتاه كرد و كنيزي هم رسانيد. آن گاه ابو هريرهبود. خدا دست اين فاجر بزه

 «2»است. « 3» "ماء السماء "او )هاجر كنيز ساره( مادر شما فرزندان

يفه، و در مسند احمد از انس و و در صحيح بخاري به طرق زيادي از انس و ابي هريره، و در صحيح مسلم از ابو هريره و حذ
 ابن عباس، و حاكم در كتاب خود از ابن مسعود، و طبراني از
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عبادة بن صامت و ابن ابي شيبه از سلمان و ترمذي از ابي هريره و ابو عوانه از حذيفه از ابي بكر حديث شفاعت رسول خدا 
رسول خدا )ص( فرموده: اهل موقف  -طوالنيكه حديثي است  -اند. در ضمن اين حديث)ص( در قيامت را، روايت كرده

كنند، هر پيغمبري به لغزشي از لغزشهاي خود يكي پس از ديگري به حضور انبيا آمده و از آن حضرات درخواست شفاعت مي
ين )ص( يدهد، تا اينكه پايان كار همه مردم به خود ايشان، يعني خاتم النباعتذار جسته آنان را به پيغمبر بعد از خود حواله مي

 .كندكنند و آن جناب آنان را شفاعت ميرسد و از آن حضرت درخواست ميمي



فرمايد: از من كاري ساخته نيست، براي اينكه من روند آن جناب ميدر اين حديث است كه: وقتي مردم نزد ابراهيم )ع( مي
ره و ديگري اينكه به سا "بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ "و يكي "إِنِّي سَقِيمٌ "ام، و مقصودش از آن سه دروغ يكيسه تا دروغ گفته

 «1»گفت: به شاه بگو من خواهر ابراهيم. 

 213عدم صحت نسبت دروغ گفتن، به ابراهيم )ع( كه در روايات عامه آمده است[ ..... ص : ]

ر مراد از ت، براي اينكه اگو ليكن مضمون اين دو حديث به اعتراف اهل بحث با اعتبار صحيح )و با قواعد ديني( سازگار نيس
هم چنان كه از بعضي از الفاظ  -اين دو حديث اين است كه اين سه دروغ در حقيقت دروغ نيست و ابراهيم توريه كرده

ع( هيچ دروغ نگفت مگر در سه جا و در هر )شود، مثل آنچه در روايات ديگر هم هست كه ابراهيم حديث هم استفاده مي
اند: دروغهاي ابراهيم )ع( در حقيقت دروغ نبود بلكه مجادله و محاجه براي روغ گفت. و يا فرمودهسه جا هم در راه خدا د

پس چرا ابراهيم )ع( در حديث قيامت و شفاعت خود را گناه كار خوانده، و به همين جهت از شفاعت  -دين خدا بود
ت هايي اسانبياء جايز باشد در حقيقت از محنت گنهكاران اعتذار جسته است؟ اين نوع حرف زدن، آنهم براي خدا اگر براي

شود نه جزو گناهان. البته در سابق در آنجايي كه راجع به نبوت بحثهايي كه به خاطر خدا كشيده و جزو حسنات شمرده مي
به  مشود كه مردداشتيم )در جزو چهارم ترجمه( گفتيم كه اينگونه احتجاجات براي انبيا )ع( جايز نيست، زيرا باعث مي

 .هاي آنان اعتماد ننموده و وثوق نداشته باشندگفته

هذا ربي  "و اگر بنا شود بر اينكه اين قسم حرف زدن دروغ شمرده شود و ارتكاب به آن از شفاعت جلوگيري كند، بايد گفتن
روغ بستن به بت ها دبيشتر مانع شفاعت شود، براي اينكه آن دروغ -در هنگام ديدن ستاره، ماه و خورشيد -"و هذا ربي

 بزرگ و دروغ گفتن به پادشاه
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 .و ماه و خورشيد را به عنوان خدايي معرفي كردن استها دروغ بستن به خدا است، و ستاره و امثال آن بود، و اين دروغ

چيست؟ و آيا به زعم شما دروغ هست يا نه؟  "بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ "و همچنين معناي "إِنِّي سَقِيمٌ "خواهيد گفت پس معناي
 "است، به هيچ وجه دروغ بودن جمله "يمٌفَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِ "جوابش اين است كه از قرائني كه در آيه

ها بازش بدارد. و شود، شايد راستي ابراهيم )ع( كسالتي داشته، و ليكن نه آن قدر كه از شكستن بتاستفاده نمي "إِنِّي سَقِيمٌ
ها از تاند كه بانستهدجوابش اين است كه اين حرف را در مقابل كساني زده كه خودشان مي -"بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ "اما جمله

 "اي ندارند. عالوه بر اين، پس از گفتن اين حرف اضافه كرده است كه:اند و شعور و ارادهسنگ و چوب درست شده
و معلوم است كه اين سنخ حرف زدن دروغ  "ها قادر بر تكلمند از خودشان بپرسيداگر اين بت -فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ

آيد، بلكه منظور از آن اسكات و الزام خصم و وادار ساختن او به اعتراف بر بطالن مذهب خويش است. و لذا بشمار نمي
لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُالءِ  "ع( گفتند:)اي جز اعتراف نديده و در جواب ابراهيم بينيم كه قوم ابراهيم )ع( با شنيدن آن چارهمي

 .«1» "دُونِ اللَّهِ ما ال يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ ال يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَنْطِقُونَ قالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ

اين در صورتي بود كه اين دو حديث اين سه گفتار ابراهيم را واقعا دروغ ندانند و اما اگر بگويند كه اين سه جمله از آن 
 -تودهها سناميده و با بهترين ستايش "صديق "يش صريح قرآن است كه ابراهيم )ع( راجناب دروغ حقيقي است جوابگو



 .-چنان كه در فصل دوم گذشت. خواننده گرامي به همان فصل مراجعه كرده، خودش قضاوت كند

ش وقت دستپرداز خوانده شود كه هر شود كه چنين پيغمبر بزرگواري كذاب و مردي دروغبا اين حال چطور انسان راضي مي
كند؟ و چطور ممكن است خداوند كسي را كه در راستي و درستي خدا را مراقب شود به دروغ تشبث مياز همه جا بريده مي

 .اي بستايد؟داند به آن بيان عجيب مدح نموده و به فضائل كريمهخود نمي

كرده، و ليكن مقام شامخ آن حضرت را از روايات وارده از ائمه اهل بيت )ع( اصل داستان ابراهيم )ع( و ساره را تصديق 
 دروغ و هر چيز ديگري كه منافي با قداست ساحت انبيا )ع( است منزه دانسته است،

 212روايتي جامع از طريق ائمه اهل بيت )عليهم السالم( در باره قضاياي ابراهيم )عليه السالم([ ..... ص : ]

 ترين رواياتي كه در اين بابجامع
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اي اصحاب اماميه از سهل از ابن محبوب وارد شده، روايتي است كه مرحوم كليني آن را در كافي از علي از پدرش و از عده
 كه دهي از "كوثار "م صادق )ع( شنيدم كه فرمود: ابراهيم )ع( دراز ابراهيم بن ابي زياد كرخي نقل كرده كه گفت: از اما

اي ديگر و در نسخه -ع( و مادر لوط، ساره و ورقه)توابع كوفه است به دنيا آمد، پدرش نيز اهل همان قريه بود. مادر ابراهيم 
م از منذرين بود، ولي رسول نبود. ابراهياي بودند. و الحج نبيي از انبيا و انذار كننده "الحج "خواهر يكديگر و دختران -رقبه

)ع( در ابتداي سن، در باره معارف الهي بر همان فطرتي بود كه خداوند مردم را به آن آفريده است تا اينكه خداي تعالي او را 
 .به سوي دين خود هدايت نموده و برگزيد

ره صاحب گوسفندان بسيار و مالك زمينهاي زيادي اش بود ازدواج نمود. ساابراهيم )ع( با ساره دختر الحج كه دختر خاله
بود، و تمامي ما يملك خود را به ابراهيم )ع( بخشيد. ابراهيم )ع( هم در رسيدگي و سرپرستي آن اموال كمال مراقبت را 

ه در آن كنمود و به آن سر و صورتي داد، و در نتيجه گوسفندان و همچنين زراعتها از سابق بيشتر شد، و كار به جايي رسيد 
 .قريه كسي در ثروت در رديف ابراهيم )ع( نماند

ها را شكست، نمرود او را به بند كشيد و دستور داد تا چار ديواري بزرگي ساخته و از هيزم پر بعد از آن كه بت (ابراهيم )ع
آتش خاموش شد. وقتي  ع( را در آتش انداخته و خود به كناري رفتند. ولي)ها را آتش زده ابراهيم كردند، آن گاه هيزم

را از بند رها شده و صحيح و سالم در همانجا كه  (نزديك چار ديواري آمدند تا سرانجام كار ابراهيم )ع( را ببينند، ابراهيم )ع
افتاده بود نشسته ديدند، خبر به نمرود بردند، نمرود دستور داد تا ابراهيم )ع( را از بالد خود بيرون كنند، و نگذارند از 

گيريد ع( گفت: حال كه نتيجه زحمات چندين ساله مرا از من مي)فندان و چارپايان خود چيزي را همراه ببرد. ابراهيم گوس
ام به من بدهيد. نمروديان با ابراهيم )ع( بايد عمري را كه من در سرپرستي و نگهداري اين اموال در كشور شما صرف كرده

قبت توافق كردند كه طرفين به نزد قاضي رفته و فصل خصومت را به او بر سر اين مساله نزاع و مشاجره نموده عا
قاضي نمرود، پس از شنيدن ادعاي طرفين حكم كرد كه بايد ابراهيم )ع( از گوسفندان خود چشم پوشيده و از  .واگذارند

يل اين اموال صرف كرده كشور نمرود با دست تهي بيرون رود، و نمرود هم بايد آن مقدار عمري را كه ابراهيم )ع( در تحص
به ابراهيم بازگرداند. حكم قاضي را به سمع نمرود رساندند، نمرود ناچار حرف خود را پس گرفت و گفت تا مزاحم ابراهيم 
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و خدايان آنها تباه گردند. ال جرم ابراهيم )ع( و لوط را از بالد خود به سوي شام بيرون  شود كه دين مردمماندنش باعث مي
 .كردند

شد از ابراهيم )ع( جدا شود در اين سفر نيز به همراهي او بيرون آمد، ابراهيم )ع( براي ع( كه هيچ وقت حاضر نمي)لوط 
كه داشت درهاي آن را از همه طرف بست، و با اين وضع از  ساره صندوقي ساخت و او را در آن قرار داد، و از شدت غيرتي

 .وطن مالوفش چشم پوشيد

من به سوي  "، و مقصودش از اينكه گفت"إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ ":هنگام خروج، ابراهيم )ع( به قوم خود گفت
 .كنماين بود كه من به سوي بيت المقدس حركت مي "رومپروردگارم مي

وارد شد. در اين سرزمين به  "عزاره "ه، ابراهيم )ع( از قلمرو سلطنت نمرود بيرون شد و به كشور مردي قبطي بنامخالص
مامور مالياتي آن كشور برخورد نمود و مامور از او ماليات مطالبه كرد، و پس از صورت گرفتن از گوسفندان و ساير اموالش 

در آن بود نيز باز نموده و اموال درون آن را هم صورت بگيرد. ابراهيم )ع( از  دستور داد تا آن تابوت )صندوق( را كه ساره
گشودن درب صندوق كراهت داشت، لذا در جواب عشار گفت: فرض كن كه اين صندوق ماالمال از طال و نقره است من 

زير بار نرفت و گفت بايد باز  حاضرم ده يك )ماليات( ظرفيت آن را طال و يا نقره به تو بدهم و تو آن را باز نكني. عشار
با خشم و غضب در صندوق را باز كرد. وقتي چشم عشار به ساره كه حسن و جمال بي نظيري  (كني. بناچار ابراهيم )ع

 :داشت افتاد، پرسيد اين زن با تو چه نسبتي دارد؟ ابراهيم )ع( فرمود

اي؟ ابراهيم )ع( ه و در صندوق را به رويش بستهدختر خاله من و همسر من است. پرسيد پس چرا او را در صندوق كرد
دارم تا حال تو و او را به شاه كند كه چشم نامحرمان به او بيفتد. عشار گفت دست از تو بر نميفرمود غيرتم قبول نمي

 .گزارش دهم، همانجا ماموري را به نزد شاه فرستاد و از جريان با خبرش كرد

اره را به دربار احضار نمود، خواستند تا صندوق او را به طرف دربار ببرند ابراهيم )ع( شاه پيك مخصوص خود را فرستاد و س
شوم مگر آنكه روح از تنم جدا گردد. مامورين جريان را به دربار گزارش دادند، فرمود به هيچ وجه از اين صندوق جدا نمي

ع( و صندوق و هر كه با آن جناب بود به طرف دربار ) شاه دستور داد تا ابراهيم )ع( را نيز با صندوق حركت دهند، ابراهيم
 .حركت نموده و بر شاه وارد شدند

 شاه گفت قفل اين صندوق را باز كن. ابراهيم )ع( فرمود ناموس من در اين
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امي اموالم را بدهم و اين كند همسرم را در مجلس نامحرمان ببينم( و اينك حاضرم تمصندوق است )و غيرت من قبول نمي
ع( خشم گرفت و او را مجبور به گشودن صندوق نمود. وقتي چشم شاه به جمال )كار را نكنم. شاه از اين حرف، بر ابراهيم 

حنه توانست اين صبي مثال ساره افتاد عنان اختيار از دست داده بي محابا دست به طرف ساره دراز كرد. ابراهيم )ع( كه نمي
پروردگارا! دست اين نامحرم را از ناموس من كوتاه كن. هنوز دست شاه به ساره  :روي گردانيده و عرض كردرا ببيند 

نرسيده بود كه دعاي ابراهيم )ع( به اجابت رسيد و شاه با همه حرصي كه به نزديك شدن به آن صندوق داشت دستش از 
 ()ع( گفت كه آيا خداي تو دست مرا خشكانيد؟ ابراهيم )ع حركت باز ايستاد و ديگر نتوانست نزديك شود. شاه به ابراهيم

دارد، او است كه بين تو و بين عملي كردن آرزويت حائل شد. شاه گفت آري خداوند من غيور است، و حرام را دوست نمي
خواهم طمع ن گفت: پس از خدايت بخواه تا دست مرا به من برگرداند كه اگر بار ديگر دستم را بازيابم ديگر به ناموس تو

كرد. ابراهيم )ع( عرض كرد: پروردگارا! دست او را باز ده تا از ناموس من دست بردارد. فورا دستش بهبودي يافت، و ليكن 



بار ديگر نظري به ساره انداخت و باز بي اختيار شده دست به سويش دراز نمود. در اين نوبت نيز ابراهيم )ع( روي خود را 
و در همان لحظه دست شاه بخشكيد، و به كلي از حركت باز ماند. شاه رو به ابراهيم كرد كه اي  برگردانيد و نفرين كرد.

ابراهيم! پروردگار تو خدايي است غيور، و تو مردي هستي غيرتمند، اين بار هم از خدا بخواه دستم را شفا دهد، و من عهد 
كنم نكنم. ابراهيم )ع( گفت من از خدايم درخواست مي بندم كه اگر دستم بهبودي حاصل كند ديگر اين حركت را تكرارمي

ع( هم دعا نمود و )و ليكن بشرطي كه اگر اين بار تكرار كردي ديگر از من درخواست دعا نكني. شاه قبول كرد. ابراهيم 
ه ي اختيار بدست او به حالت اول برگشت. پادشاه چون اين غيرت و آن معجزات را از او بديد در نظرش بزرگ جلوه نمود و ب

دهم از اينكه متعرض ناموس تو و يا چيزهاي ديگر كه همراه داري احترام و اكرامش بپرداخت و گفت اينك به تو قول مي
نشوم، به سالمت به هر جا كه خواهي برو، و ليكن من از تو حاجت و خواهشي دارم، ابراهيم )ع( گفت: حاجتت چيست؟ 

مخصوص خودم را كه زني قبطي و عاقل و زيبا است به ساره ببخشم تا خادمه او گفت اين است كه مرا اجازه دهي كنيز 
حاضر شد و به خدمت ساره  -كه همان هاجر مادر اسماعيل )ع( است -باشد. ابراهيم )ع( اجازه داد، شاه دستور داد تا آن كنيز

 .درآمد

 ه ابراهيم )ع( وسايل حركت را فراهم نمود و با همراهان و گوسفندان خود ب
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ها افكنده بود مقداري موكب او را در دل (راه افتاد. پادشاه هم به پاس احترامش و از ترس و هيبتي كه خدا از ابراهيم )ع
 ع( وحي فرستاد كه پيشاپيش اين مرد جبار راه مرو، او را تعظيم و احترام بنما و جلو)بدرقه نمود. خداي تعالي به ابراهيم 

بيندازش، و خودت دنبالش حركت كن، براي اينكه او زمامدار است، و زمامداران هر چه باشند چه فاجر و چه نيكوكار 
شان الزم است، چون جوامع بشري به زمامدار احتياج دارد. ابراهيم )ع( از حركت باز ايستاد و پادشاه را گفت تا جلو احترام

ا مامور كرد به اينكه ترا احترام كنم و بزرگت بشمارم، و در راه رفتن تو را مقدم بيفتد، و گفت پروردگار من همين ساعت مر
 بر خودم بدارم، و خود به دنبال تو راه بپيمايم، شاه گفت: راستي خدا به تو چنين دستوري وحي كرده؟

ست. آن گاه گفت: اي دهم به اينكه اله تو الهي رفيق و حليم و كريم اابراهيم )ع( فرمود: آري، گفت: من شهادت مي
 .ابراهيم تو مرا به دين خود متمايل كردي، آن گاه با ابراهيم )ع( وداع نمود و برگشت

 ترين نقطه شاماتپيمود تا به بلندترين نقطه از سرزمين شامات فرود آمد و لوط را در پايينابراهيم )ع( هم چنان راه مي
 .جاي گذاشت

ر از باردار شدن ساره نااميد شد به او گفت: اگر مايل باشي هاجر را به من بفروش، باشد ع( وقتي پس از سالها انتظا)ابراهيم 
فروخت، و  (كه خداوند از او به من فرزندي روزي فرمايد، تا براي ما خلفي باشد. ساره موافقت نمود و هاجر را به ابراهيم )ع

 «1»از هاجر اسماعيل )ع( به دنيا آمد. 

 233اعيل )ع( بوده است نه اسحاق )ع([ ..... ص : ذبيح ابراهيم )ع(، اسم]

اگر به خاطر داشته باشيد تورات، ذبيح ابراهيم )ع( را اسحاق دانسته در حالي كه ذبيح نامبرده اسماعيل )ع( بوده نه اسحاق. 
ه ع احكام حج كمساله نقل دادن هاجر به سرزمين تهامه كه همان سرزمين مكه است، و بنا كردن خانه كعبه در آنجا و تشري

هاي هاجر و فرزندش در راه خدا است، همه ها و محنتهمه آن و مخصوصا طواف، سعي و قرباني آن حاكي از گرفتاري
 .مؤيد آنند كه ذبيح نامبرده اسماعيل بوده نه اسحاق



ع( )د با ابراهيم خداون "انجيل برنابا هم يهود را به همين اشتباه مالمت كرده و در فصل چهل و چهار چنين گفته است:
سخن گفت و فرمود: اولين فرزندت، اسماعيل را بگير و از اين كوه باال برده او را به عنوان قرباني و پيشكش ذبح كن، و اگر 

 خواند، برايذبيح ابراهيم )ع( اسحاق بود انجيل او را يگانه و اولين فرزند ابراهيم )ع( نمي
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 .«1» "اينكه وقتي اسحاق به دنيا آمد اسماعيل )ع( كودكي هفت ساله بود

، فرزندش اسماعيل بوده نه اسحاق، براي اينكه (شود كه ذبيح ابراهيم )عو همچنين از آيات قرآن كريم به خوبي استفاده مي
 :فرمايدها، و در آتش افكندن ابراهيم )ع( و بيرون آمدنش به سالمت، ميكر داستان شكستن بتبعد از ذ

 لِيمٍ،الِحِينَ، فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَفَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ، وَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّ "
اءَ تِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شفَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَري فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَري قالَ يا أَبَ

أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ هذا لَهُوَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَ نادَيْناهُ 
نْ عِبادِنَا مِجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّهُ الْبَالءُ الْمُبِينُ، وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ساَلمٌ عَلي إِبْراهِيمَ، كَذلِكَ نَ

 "هِما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌالْمُؤْمِنِينَ، وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَ بارَكْنا عَلَيْهِ وَ عَلي إِسْحاقَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِ
«3». 

د به اينكه ذبيح همان كسي است كه خداوند اي جز اين نخواهد ديد كه اعتراف كناگر كسي در اين آيات دقت كند چاره
 "وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ "به والدت او بشارت داده. و جمله "فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ "ابراهيم )ع( را در جمله

كر شده. و خالصه، قرآن كريم پس از بشارت ديگري است غير آن بشارت اول، و مساله ذبح و قرباني در ذيل بشارت اولي ذ
كند و اين خود نظير تصريح است به نقل قرباني كردن ابراهيم )ع( فرزند را، مجددا بشارت به والدت اسحاق را حكايت مي

 اينكه قرباني ابراهيم )ع( اسماعيل
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خواستند تا در حق او نيرنگي كنند و ما آنان را پست قرار داديم، و گفت: من بسوي پروردگارم روانم كه او مرا هدايت (2)
خواهد كرد، خدايا مرا فرزند صالحي كه از بندگان شايسته تو باشد، عطا فرما، ما او را به پسري بردبار بشارت داديم و چون 

كنم، در اين واقعه تو را چه نظري است؟ سيد گفت اي پسرك من، در خواب ديدم كه ترا ذبح ميبه حد راه پيمودن با وي ر
اند عمل كن كه اگر خدا خواهد مرا از صابران خواهي يافت، و چون تسليم شدند و او را گفت: اي پدر! آنچه را فرمانت داده

تو ماموريت عالم رؤيا را انجام دادي و ما نيكوكاران را  !براي كشتن به روي در افكند، و وي را ندا داديم كه اي ابراهيم
اي بزرگ فدا داديم و براي او اين سخن را ميان آيندگان دهيم، كه اين امتحاني بود آشكار، و او را به ذبيحهچنين پاداش مي

بود، و او را به اسحاق، كه  دهيم، او از بندگان مؤمن مابجاي گذاشتيم، درود بر ابراهيم باد، نيكوكاران را چنين پاداش مي
پيغمبري از شايستگان بود نويد داديم، و او و اسحاق را بركت داديم و از نژادشان برخي صالح و نيكوكار و برخي دانسته به 
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 .بوده نه اسحاق



بيت )ع( همه تصريح دارند بر اينكه ذبيح، اسماعيل )ع( بوده. و اما در روايات وارده از طرق  و نيز روايات وارد از ائمه اهل
عامه، در بعضي از آنها اسماعيل )ع( و در بعضي ديگر اسحاق اسم برده شده. اال اينكه قبال هم گفتيم و اثبات هم كرديم كه 

 .مخالف با قرآن است قابل قبول نيست روايات دسته اول موافق با قرآن است، و روايات دسته دوم چون

 232كالم نادرست طبري در تاريخ خود كه اسحاق )ع( را ذبيح دانسته[ ..... ص : ]

اند در اينكه آن فرزندي كه ابراهيم )ع( مامور به قربان گويد: علماي پيشين اسالم اختالف كردهطبري در تاريخ خود مي
دو  اند: اسماعيل، و بر طبق هراند اسحاق بوده، و بعضي ديگر گفتهبعضي گفتهكردن او شد كداميك از دو فرزندش بوده، 

بر  دانستيم البتهقول از رسول خدا )ص( نيز روايت وارد شده. و ما اگر در بين اين دو دسته روايات يك دسته را صحيح مي
رد، لذا ناگزير بر طبق آن رواياتي كرديم و ليكن روايات هيچكدام بر ديگري از جهت سند ترجيح نداطبق همان حكم مي

گويد: فرزند نامبرده، اسحاق بوده، چون قرآن كريم كنيم كه موافق با قرآن كريم است، و آن رواياتي است كه ميحكم مي
 .شودتر است، و اين قول بهتر از قرآن استفاده ميداللتش بر صحت اين دسته از روايات روشن

تر است گويد: اما اينكه گفتيم داللت قرآن بر صحت اين دسته از روايات روشنتا آنجا كه ميطبري رشته كالم را ادامه داده 
براي اين بود كه قرآن پس از ذكر دعاي ابراهيم خليل )ع( در موقع بيرون شدن از ميان قوم خود با ساره به سوي شام، 

و اين دعا قبل از آن بود كه اصال به هاجر برخورد  "مِنَ الصَّالِحِينَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي "فرمايد:مي
كند، و او را به وجود غالمي كند، و از او فرزندي بنام اسماعيل به وجود آيد. آن گاه دنبال اين دعا اجابت دعايش را ذكر مي

غالم را پس از رسيدن به حد رشد ذبح و سپس مساله خواب ديدن ابراهيم )ع( مبني بر اينكه همين  -دهدحليم بشارت مي
 .فرمايدكند بيان ميمي

مَةٌ وَ امْرَأَتُهُ قائِ "اي از آيات مانند آيهو از آنجايي كه در قرآن كريم بشارت به فرزند ديگري به ابراهيم داده نشده، و در پاره
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا ال تَخَفْ وَ بَشَّرُوهُ بِغُالمٍ عَلِيمٍ  "و آيه« 1» "فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ

 صراحتا بشارت را در باره والدت اسحاق ذكر« 3» "فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَ قالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
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 .كند ناگزير بايد هر جا بشارت ديگري در اين باره ديده شد حمل بر والدت همين فرزند كنيممي

سازد، ميقوب از اسحاق نگويد: كسي اشكال نكند به اينكه اين ادعا با بشارت تولد اسحاق از ابراهيم )ع( و تولد يعآن گاه مي
و چون بشارت تولد اسحاق توأم با بشارت به تولد يعقوب ذكر شده پس فرزند مورد بحث اسماعيل بوده، براي اينكه صرف 
توأم ذكر شدن اين دو بشارت دليل بر اين نيست كه فرزند مورد بحث اسماعيل بوده، ممكن است اسحاق بوده، و يعقوب 

 .از اسحاق به دنيا آمده باشد، و اسحاق پس از تولد يعقوب به حد سعي رسيده باشد قبل از جريان قرباني شدن

و نيز كسي اشكال نكند به اينكه اگر مقصود از فرزند مورد بحث اسحاق باشد به طور مسلم اين جريان در غير كعبه رخ 
ه شده براي اينكه ممكن است قوچ را از شام داد، و حال آنكه در روايات دارد ابراهيم )ع( ديد كه قوچي به خانه كعبه بستمي

 «1»به مكه آورده و به خانه خدا بسته باشند. 



اين بود كالم طبري در پيرامون اين بحث، و عجيب اينجا است كه چطور متوجه اين نكته نشده كه ابراهيم )ع( در موقع 
ند صالح از ساره باشد يا از غير او، و با اين حال مهاجرتش به شام تنها از خدا فرزند صالحي خواست، و قيد نكرد كه اين فرز

 .هيچ اجباري نيست به اينكه ما بشارت بعد از اين دعا را بشارت بر والدت اسحاق از ساره بدانيم

چون در چند مورد بشارت به فرزند، بشارت به والدت اسحاق است پس بايد هر جاي ديگر قرآن بشارت  "اين هم كه گفت:
صرفنظر از اشكالي كه در خود آن موارد هست اصوال اين حرف  "به فرزندي به ابراهيم ديديم حمل بر والدت اسحاق كنيم

آن نيست، دليل بر خالفش هم هست، و آن اين است كه در آيات قياس بدون دليل است، بلكه نه تنها دليلي بر صحت 
كند، مجددا بشارت دهد، و سپس مساله ذبح را ذكر ميمورد بحث بعد از آنكه خداوند ابراهيم را به وجود فرزندي بشارت مي

ق ديگري غير اسحافهمد كه بشارت اولي مربوط به تولد فرزند دهد، و با اين حال هر كسي ميديگري به تولد اسحاق مي
بوده، و اال حاجتي به ذكر بشارت دومي نبود. و از آنجايي كه علماي حديث و تاريخ اتفاق دارند بر اينكه اسماعيل قبل از 

اسحاق به دنيا آمده ناگزير بايد گفت آن بشارتي هم كه قبل از بشارت والدت اسحاق و قبل از مساله ذبح ذكر شده بشارت 
 .به تولد اسماعيل است
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تناقص ديگري از تورات: اگر بخاطر داشته باشيد تورات تصريح كرد به اينكه اسماعيل قريب چهارده سال قبل از اسحاق 
رفت، ابراهيم )ع( او را با مادرش از خود طرد نمود. و به وادي بي آب و علفي برد. بدنيا آمد، و چون ساره مورد استهزاء قرار گ

اي آب را به آن دو نشان داد، ذكر نمود، و حال آنكه در ضمن آن گاه داستان عطش هاجر و اسماعيل را و اينكه فرشته
ن جمله و جمالت ديگري كه تورات در بيان داستان گفت: هاجر بچه خود را زير درختي انداخت تا جان دادنش را نبيند. از اي

شود كه اسماعيل در آن وادي كودكي شيرخواره بوده، هم چنان كه اخبار وارده از طرق ائمه اهل اين داستان دارد استفاده مي
 .اي شيرخوار خوانده استبيت )ع( نيز آن جناب را در آن ايام بچه

  306تورات بر خالف قرآن كريم: ..... ص :  -6

 شارها

اين داستان را با كمال بي اعتنايي نقل كرده  -نموده (كه كمال اعتناء را به داستان ابراهيم )ع( و دو فرزند بزرگوارش )ع -
و  اي از مطالب كه مايه توهيناست، و تنها شرحي از اسحاق كه پدر بني اسرائيل است بيان داشته، و از اسماعيل جز به پاره

نكرده، تازه همين مقدار هم كه ياد كرده خالي از تناقض نيست، يك بار گفته كه: خداوند به تحقير آن حضرت است يادي 
كنم. بار ديگر گفته كه: خداوند به وي خطاب كرد كه من خطاب كرد كه من نسل تو را از اسحاق منشعب مي (ابراهيم )ع

دهم. يك جا او را انساني وحشي و ناسازگار با مينسل تو را از پشت اسماعيل جدا ساخته و به زودي او را امتي بزرگ قرار 
اند، انساني كه از كودكي نشو و نمايش در تيراندازي بوده و رميدهمردم و خالصه موجودي معرفي كرده كه مردم از او مي

 .ستاهل خانه پدر، او را از خود رانده بودند. و در جايي ديگر در باره همين اسماعيل )ع( گفته كه: خدا با او ا

 هاي قرآن وهاي تورات و بعضي از روايات عامه در باره ابراهيم )ع( و فرزندان او و بين گفتهاين بود مقايسه بين گفته



اي كه ما كرديم و از مطالبي كه در خالل اين بحث در اختيار روايات ائمه اهل بيت )ع( در باره آن جناب، و از اين مقايسه
 :گرددهاي قرآن مجيد شده است نيز روشن ميشكالي كه به گفتهخواننده گذاشتيم جواب از دو ا

اشكال بعضي از مستشرقين به قرآن در مورد عدم نقل خصوصيات ابراهيم و اسماعيل )ع( و داستان بناي كعبه و ... در سور ]
 232مكيه و پاسخ بدان اشكال[ .... ص : 

هايي كه در مكه نازل شده متعرض قرآن كريم در سوره "اند:هكرده و گفت« 1»اشكالي است كه بعضي از خاورشناسان  -اول
نشده، و از آن دو مانند ساير انبياء به طور اجمال اسم برده، و تنها بيان كرده كه آن دو  (خصوصيات ابراهيم و اسماعيل )ع

 بزرگوار مانند

__________________________________________________ 

 .در قصص االنبيا از دائرة المعارف اسالمي از فنسنك و هجر و ينيه نقل كرده استاين اشكال را نجار (1)
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اند، و اما بنا كردن كعبه و به ديدن كردهداده و به سوي خدا دعوت ميساير انبيا )ع( داراي دين توحيد بوده مردم را بيم مي
ها اند، هيچيك در اين گونه سورهعرب را به دين فطرت و ملت حنيف دعوت كردهاسماعيل رفتن و اينكه اين دو بزرگوار، 

و امثال آن اين جزئيات ذكر شده و پيوند پدر و فرزندي  "حج "و "بقره "هاي غير مكي از قبيلوارد نشده. و ليكن در سوره
 .نشان شده استميان آن دو و پدر عرب بودن و تشريع دين اسالم و بناي كعبه به دست ايشان خاطر 

ها ميانه بدي نداشت، بلكه تا حدي برد با يهوديسر اين اختالف اين است كه محمد )ص( تا چندي كه در مكه به سر مي
جز  ايدار يهود مواجه گرديد چارهبه آنها اعتماد هم داشت، و ليكن وقتي به مدينه مهاجرت نمود و با دشمني شديد و ريشه

استمداد جسته و به كمك آنان خود را از شر يهود محفوظ بدارد، اينجا بود كه هوش سرشار اين نديد كه از غير يهود 
ين گذار دخداداديش او را به اين نقشه راهنمايي كرد كه به منظور همدست ساختن مشركين عرب ابراهيم )ع( را كه بنيان

ين منظور و براي نجات از شر مردم مكه كه توحيد است پدر عرب ناميده و حتي شجره خود را به او منتهي كند، و به هم
بيش از هر مردم ديگري فكر او را به خود مشغول كرده بودند باني خانه مقدس آنان يعني كعبه را ابراهيم ناميده و از اين راه 

 يي برايهايي كه به كتاب عزيز خدا داده آبرو. صاحبان اين اشكال با اين نسبت"مردم آن شهر را هم با خود موافق نمود
اند، براي اينكه قرآن كريم با شهرت جهانيي كه دارد حقانيتش بر هيچ شرقي و غربي پوشيده نيست، مگر خود باقي نگذاشته

كسي از معارف آن بي خبر باشد، و بخواهد با نداشتن اهليت در باره چيزي قضاوت كند، و گر نه هيچ دانشمند متدبري 
راف اعت -چه شرقي و چه غربي -مشتمل بر كوچكترين خالف واقعي بداند. آري، همه نيست كه قرآن را ديده باشد و آن را

دارند بر اينكه قرآن نه با مشركين مداهنه و سازش نموده، نه با يهود و نه با نصارا و نه با هيچ ملتي ديگر، و در اين باب 
جا به يك لحن يهود و نصارا و مشركين اش نيست، و همه هاي مدنيهاي مكي آن و لحن سورههيچ فرقي بين لحن سوره

 .را تخطئه نموده است

ده، و شبله، اين معنا هست كه آيات قرآن از آنجايي كه به تدريج و بر حسب پيشامدهاي مربوط به دعوت ديني نازل مي
ن ايام واقع شده، ابتالي رسول خدا )ص( به يهوديان بعد از هجرت بوده قهرا تشديد علني عليه يهود هم در آيات نازله در آ
 .هم چنان كه آيات راجع به احكامي كه موضوعات آن در آن ايام پيش آمده در همان ايام نازل شده است

 و اما اينكه گفتند داستان ساختن خانه كعبه و سركشي ابراهيم )ع( از 
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است كه در مكه نازل شده و  (آيات سوره ابراهيم )عهاي مكي نيامده، جوابش اسماعيل و تشريع دين حنيف در سوره
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ  "خداوند در آن، دعاي ابراهيم )ع( را چنين حكايت نموده:

كَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّالةَ فَاجْعَلْ رَبَّنا إِنِّي أَسْ "-فرمايدتا آنجا كه مي -"الْأَصْنامَ
لَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَي الْحَمْدُ لِ "-فرمايدتا آنجا كه مي -"أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

 .«1» "الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ

هم چنان كه نظير اين آيات در سوره صافات كه آن نيز مكي است و اشاره به داستان ذبح دارد آمده و ما در چند صفحه قبل 
 .آن را ايراد نموديم

بدين وسيله خود را از شر يهوديان معاصرش حفظ كرد و شجره خود را متصل به يهوديت  (د )صو اما اينكه گفتند: محم
 -عْقِلُونَ تَيا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَ فاَل "ابراهيم )ع( نمود، جوابش آيه

است كه « 3» "ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "-فرمايدجا كه ميتا آن
 .فرمايد ابراهيم )ع( يهودي نبوده استصراحتا مي

 232ن آن حضرت[ ..... ص : اشكال ديگر به آيات مربوط به احتجاجات ابراهيم )ع( و در آتش انداخت]

متعرض  "فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ "پرستاني كه قرآن، احتجاج ابراهيم )ع( را عليه الوهيت آنها با جملهاشكال دوم اين است كه: ستاره
 زيستند، و الزمه اين معنا اين استبدانجا مهاجرت كرد، مي "اور "يا "بابل "كه ابراهيم )ع( از "حران "شده در شهر

__________________________________________________ 

ياد آر وقتي كه ابراهيم عرض كرد: پروردگارا! اين شهر )مكه( را مكان امن و امان قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش (1)
تو براي بر پا داشتن نماز  بتان دور بدار ... پروردگارا! من ذريه و فرزندان خود را در وادي بي كشت و زرعي نزد بيت الحرام

مسكن دادم، بار خدايا! تو دلهاي مردم را به سوي آنها مايل گردان و به انواع ثمرات آنها را روزي ده باشد كه شكر تو را به 
ستايش خداي را كه به من در پيري دو فرزندم اسماعيل و اسحاق را عطا فرمود كه پروردگار من البته دعاي  ... جاي آرند

 25 -22ن را خواهد شنيد. سوره ابراهيم آيه بندگا

دهيد او را، و حال اينكه كنيد كه هر يك به خود نسبت مياي اهل كتاب! چرا در آيين ابراهيم با يكديگر مجادله مي(2)
ه نصراني، ن كنيد ... ابراهيم نه يهودي بود وها فاصله، آيا تعقل نميفرستاده نشد تورات و انجيل مگر بعد از ابراهيم به قرن

 23 -22ليكن به دين حنيف توحيد و اسالم بود، و هرگز از مشركين نبود. سوره آل عمران آيه 
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 پرستان و بت شكستن و در آتش انداختنش مدتي طوالنيپرستان و بين احتجاجش عليه بتكه بين احتجاج او عليه ستاره
آيد كه اين دو احتجاج در عرض دو روزي واقع ز ظاهر آيات راجع به اين دو احتجاج بر ميفاصله شده باشد، و حال آنكه ا

 .چنان كه گذشت -شده است كه اولين برخورد وي با پدرش بود

مؤلف: اين اشكال در حقيقت اشكال به تفسيري است كه در ذيل آيات، گذشت، نه بر اصل آيات قرآني. و جوابش هم اين 
شي از غفلت و بي اطالعي از تاريخ و همچنين در دست نداشتن حساب صحيح است، براي اينكه اگر است كه اين حرف نا

د، قهرا رائج باش "صابئيه "فهميدند كه وقتي در يك شهر بزرگي از يك كشوري، مذهبي مانندكردند، ميدرست حساب مي



ند، چطور ممكن است مثال شهر حران همگي شودر گوشه و كنار آن كشور نيز از معتقدين به آن مذهب اشخاصي يافت مي
 .اي يافت نشوند؟پرستان در مركز و عاصمه كشور يعني شهر بابل يا اور عدهپرست باشند و از اين ستارهستاره

و اما اينكه گفتيم اين اشكال ناشي از بي اطالعي از تاريخ است، براي اين است كه تاريخ ثابت كرده كه در شهر بابل مذهب 
پرستي رائج بوده، و معتقدين به آن مذهب نيز مانند معتقدين به اين كيش داراي معابد بسياري پرستي مانند مذهب بتستاره
اي از آن ستاره را در آن معبد نصب كرده بودند. مخصوصا در تاريخ اي ساخته و مجسمهاند و هر معبدي را به نام ستارهبوده

است كه صابئين در حدود سه هزار و دويست سال قبل از ميالد در اين سرزمين  سرزمين بابل و حوالي آن اين معنا ثابت
اند و در اند، و در سنگهايي هم كه باستانشناسان كشف كردهبنا كرده "اله قمر "و معبدي به نام "اله شمس "معبدي به نام

و حكاكي اين سنگها مقارن با  آن شريعت حمورابي حك شده، اله شمس و اله قمر اسم برده شده است. و تاريخ نوشتن
 .همان ايام زندگي ابراهيم )ع( است

 235گفتاري بيروني و مسعودي در باره عقائد ستاره پرستان، بت پرستان و صابئين[ ..... ص : ]

از سوره بقره در ضمن بحث تاريخي نقل  23ابو ريحان بيروني در ذيل آيه  "آثار الباقية "و در آن قسمتي هم كه از كتاب
در سرزمين هند ظهور و كتابت فارسي را اختراع  "طهمورث "پس از گذشتن يك سال از سلطنت "يوذاسف "شد داشت كه:

كرد و مردم را به كيش صابئيت دعوت نمود. و گروه بسياري هم بدو گرويدند. و نيز پادشاهان سلسله پيشداديان و بعضي از 
كه پس شمردند، تا آنستارگان و همچنين كليات عناصر را مقدس و معظم مي بردند، آفتاب، ماه وها كه در بلخ بسر ميكياني

 .از گذشتن سي سال از سلطنت گشتاسب، زردشت ظهور نمود

دهند و گويد: اينها تدابير عالم را به فلك و اجرام فلكي نسبت ميبيروني هم چنان گفتار خود را ادامه داده تا آنجا كه مي
 223، ص: 3نطق، چشم و گوش بوده و به ترجمه الميزان، جبراي آنها قائل به حيات، 

كنند. از جمله آثار باستاني صابئين يكي گنبدي است كه باالي محراب مقصوره جامع دمشق طور كلي انوار را تعظيم مي
والت ر در اثر تحاند. مسجد مذكوها نيز بر اين كيش بودهها و رومياند، چون اين محل نمازگاه صابئين بوده. يونانيساخته

تاريخي از دست صابئين درآمد و به دست يهود و پس از يهود به دست نصارا افتاد و آن را كليساي خود قرار دادند، تا آنكه 
 .اسالم ظهور نمود و مسلمين بر دمشق مسلط شده و اين بناي تاريخي را مسجد خود كردند

كه  "بعلبك "اند، مانند هيكلهايي به اسماء آفتاب داشتهئين هيكلو به طوري كه ابو معشر بلخي در كتاب خود نوشته: صاب
هاي دمشق دهي در نزديكي«. 1»كه براي صنم قمر ساخته شده بود و شكل طيلسان را داشته  "قران "براي صنم شمس و

ر است ديگيعني بت ماه بوده، و نيز دهي  "صنم سين "شود اسم قديمي اين محلكه معلوم مي "سلمسين "است به نام
 .يعني دروازه زهره "ترع عوز "بنام

هاي خانه كعبه هم از آن صابئين بوده، و مردم مكه در آن روزها در شمار نويسند حتي بتو به طوري كه مورخين مي
 .«3»بوده  "زهره "به اسم "عزي "و بت "زحل "به اسم "الت "اند، و بتپرست بودهصابئين و ستاره

 پرستي بوده، چون ريشه اين دو كيش يكي است، و چه بساذهب صابئيت در حقيقت تكاملي از بتنويسد كه: ممسعودي مي
اي هر يك از هپرستيدند، و با پرستش آنها به الهپرستان نيز مجسمه خورشيد، ماه و ساير ستارگان را ميكه بسياري از بت

 .«2»جستند ها به اله آلهه تقرب ميآنها و به واسطه آن اله

پنداشته، و معتقد بودند گويد: بسياري از اهل هند و چين و طوائفي ديگر بودند كه خداي عز و جل را جسم ميز ميو ني



اين عقايد آنها را بر آن داشت كه  .هاي معين، و خدا و مالئكه در پشت آسمان پنهانندمالئكه اجسامي هستند به اندازه
ل هاي مختلف و يا به شكها و شكلز و جل و يا به شكل مالئكه با قامتهايي به خيال خود به شكل خداي عتمثالها و بت

انسان يا غير اينها تراشيده آنها را بپرستند، و به پيشگاهشان قربانياني تقديم بدارند، و نذوراتي برايشان نذر كنند، زيرا به 
 .عقيده اينان اين آلهه همانند خداي متعال و به او نزديك بودند
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ا و دانشمندانشان آنان را به نتيجه افكار خود بدين شرح آگاه ساختند دير زماني بر اين منوال گذشت تا آنكه بعضي از حكم
د، و انباشند، و اين اجسام داراي حيات و نفس ناطقهترين اجسام ديدني به خداي تعالي ميكه: افالك و كواكب نزديك

 آيد همه الگويي ازالم ما پيش مياي كه در عمالئكه در بين اين ستارگان و آسمانها به نزد خدا آمد و شد دارند، و هر حادثه
 .آيدحوادث عالم باال و نتيجه حوادثي است كه به امر خدا در كواكب پديد مي

تارگان داشتند، بدان اميد كه سها را به پيشگاه آنها تقديم ميپرست متوجه ستارگان گشته و قربانياز آن به بعد بشر بت
 .ن پيش آورندحوائج آنها را برآورده و حوادث خوبي برايشا

 اي از شب خودنماييليكن متوجه شدند كه اين ستارگان در روز و قسمتي از شب در دسترس آنها نيستند، و تنها پاره
هايي به صورت و شكل ستارگان بسازند ها و مجسمهشان راه چاره را در اين ديدند كه بتكنند، به ناچار بعضي از حكمايمي

اي را هايي به عدد ستارگان مشهور براي كواكب ساختند و هر صنفي از ايشان ستارهيكرها و بتو به ايشان دستور دادند تا پ
ستاره  پنداشتند كه وقتي در زمين بت مربوط بفالنبردند و چنين ميكردند و به پيشگاهش قرباني مخصوصي ميتعظيم مي

 .كندهايشان سير ميستهرا تعظيم كنند آن ستاره در آسمان به جنب و جوش درآمده و مطابق خوا

ها اسم يكي از ستارگان را اي جداگانه و هيكلي منفرد ترتيب داده و به هر يك از آن هيكلآنان براي هر كدام خانه
اند: اگر اين خانه تا كنون باقي مانده براي اين بوده كه اين خانه گذاشتند. گروهي خانه كعبه را خانه زحل پنداشته و گفته

، و زحل آن را از دستخوش حوادث نگهداشته، چون زحل كارش بقا و ثبوت و نگهداري است. هر موجودي خانه زحل است
ث مالل اند كه ذكر آنها باعكه مربوط به اين ستاره باشد به هيچ وجه زوال پذير نيست. اينان عقايد خرافي ديگر نيز داشته

 .خاطر خواننده است

ها را به جاي ستارگان پرستيده و آنها را واسطه نزديكي به خدا دانستند و د بتچون مدتي بر اين منوال گذشت، كم كم خو
پرستش ستارگان را از ياد بردند، تا آنكه يوذاسف كه مردي از اهل هند بود در سرزمين هند ظهور نمود و از هند به سند و از 

بود، سفر نمود و از آنجا مجددا به سند  "فيروز بن كبك "آنجا به بالد سيستان و زابلستان كه آن روز در تحت تصرف
گفت: من از طرف خداي تعالي رسول و واسطه بين مراجعت كرد و از آنجا به كرمان رفت. اين مرد ادعاي نبوت داشت و مي

 .او و بندگان اويم

سي ين كاو اول -به فارس رفت -اند در عهد سلطنت جمو بعضي گفته -يوذاسف در اوايل سلطنت طهمورث پادشاه فارس
 پرستي را در بين مردم ابداع نمود و آن رابود كه مذهب ستاره
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 .چنان كه در سطور گذشته يادآور شديم -انتشار داد

يوذاسف مردم را به زهد و ترك دنيا و اشتغال به معنويات و توجه به عوالم باال كه مبدأ و منتهاي نفوس بشر است دعوت 
هايي كه داشت و با حيله و نيرنگها و سجده در برابر آنها وا ميو با القاء شبهاتي كه داشت مردم را به پرستش بت نمود،مي

 .مخصوص به خودش بود اين مسلك خرافي را صورت مسلكي صحيح و عقاليي داد

 و مردم را به بزرگداشت آن اولين كسي بود كه آتش را بزرگ شمرد "جم "اند:شناسان نوشتهتاريخ دانان خبره و باستان
كرده كه به نور آفتاب و ماه شباهت داشته و او بطور كلي نور را بهتر از دعوت نمود، او آتش را از اين جهت تعظيم مي

را  اي به سليقه خود چيزيدانسته و براي آن مراتبي قايل بوده. بعد از وي پيروان او با هم اختالف نموده هر طائفهظلمت مي
 .كرددانست و آن را براي نزديكي به خدا تعظيم ميلتعظيم ميواجب ا

هاي مقدسي را كه در دنيا هر كدام مرجع طائفه مخصوصي است برشمرده و در اين باره هفت خانه را مسعودي سپس خانه
خانه  -2د هند خانه مندوسان در بال -3اي در اصفهان باالي كوه مارس خانه -3خانه كعبه يا خانه زحل  -1برد: اسم مي

خانه كاوسان بنام خورشيد در شهر فرغانه  -2خانه غمدان در شهر صنعاي يمن به نام زهره  -2نوبهار بنام ماه در شهر بلخ 
 .خانه نخستين علت، در بلندترين بالد چين -3

به اسماي كواكب  هاي مقدس ديگري در بالد يونان و روم قديم و صقالب بوده كه برخي از آنهاخانه :گويدآن گاه مي
 .شدند، مانند خانه زهره در تونسناميده مي

هايي هاي مذكور هيكلعالوه بر خانه -انداند حرانيون نيز گفتهكه آنان را به خاطر اينكه حرانيها همه صابئي بوده -هاصابئي
 -3هيكل نخستين علت  -1جمله است: ناميدند، از آن اند كه هر كدام را به نام يكي از جواهر عقلي و ستارگان مينيز داشته

هيكل نفس، كه اين چند هيكل بر خالف ساير هياكل كه هر كدام  -2هيكل صورت  -2هيكل سلسله  -2هيكل عقل 
هيكل مشتري، سه ضلعي  -3هيكل زحل، شش ضلعي  -2اند، همه مدور شكل ساخته شده بودند. شكل مخصوصي داشته

هيكل زهره، مثلث در جوف  -11هيكل عطارد، مثلث  -13هيكل شمس، مربع  -5هيكل مريخ، چهار ضلعي مستطيل  -2
 .هيكل قمر، هشت ضلعي -13مربع مستطيل 

اند كه از غير خود پنهان ها غير از آنچه كه ما در اينجا به نگارش درآورديم، عقايد و اسرار و رموزي هم داشتهالبته صابئي
 «1»اند. داشتهمي
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 «1»اين بود گفتار مسعودي در مروج الذهب، نظير مطالب وي را شهرستاني نيز در كتاب ملل و نحل خود آورده است. 

ارباب  هاي خدايان وهايي را به عنوان مجسمهتپرستان همانطوري كه باز بيانات قبلي دو نكته به دست آمد: اول اينكه بت
 پرستيدند، و به اسم هر كدام هيكليهايي را به عنوان مجسمه ستارگان و آفتاب و ماه ميپرستيدند، هم چنين بتانواع مي

عين  كه در پرستاني بودهساخته بودند. بنا بر اين، ممكن است احتجاج ابراهيم )ع( در باره ستاره و خورشيد و ماه، با بت
 :پرستان(. هم چنان كه ممكن است بگوييماند نه فقط با صابئين )و ستارهپرستيدهپرستي ستارگان را هم ميبت

پرستاني بوده كه در آن روزها در شهر ع( با صابئين و ستاره)اي از روايات كه در سابق ايراد شد احتجاج ابراهيم بنا بر پاره
 .(اند )نه با اهالي حران كه مركز صابئيت بوده تا آن اشكال وارد آيدزيستهميبابل و يا اور و يا كوثاريا 

شود كه ابراهيم )ع( پس از احتجاج با پدر و قومش و ع( استفاده مي)عالوه بر اينكه از ظاهر آيات كريمه راجع به ابراهيم 



قدس مهاجرت نمود، نه اينكه ابتدا به سوي پس از آنكه از هدايت آنها مايوس شد از سرزمين آنان مستقيما به سوي ارض م
اند: در آغاز به سوي حران و سپس از آنجا به حران و سپس به ارض مقدس مهاجرت كرده باشد. و اينكه كتب تواريخ نوشته

هاي تورات و يا اخبار ديگري كه اسرائيليت در آن دست سوي ارض مقدس هجرت كرده ماخذ صحيحي جز همان گفته
براي صدق گفتار ما كافي است كه خواننده عزيز تورات را با اخباري كه تاريخ طبري ضبط كرده دقيقا مورد  برده، ندارد.

 .بررسي قرار دهد

ه، هاي بابل بودها بوده، حران ديگري در نزديكياند كه غير از حراني كه مركز صابئينوشته« 3»از همه اينها گذشته بعضي 
 .هاي بابل ما بين فرات و خابور قرار داشته، نه حران دمشقر بوده كه در نزديكيو منظور تورات از حران، همين شه

اي است ه زمان مسعودي( باقي مانده خانه 223هاي مقدس صابئين تا كنون )سال آنچه از هيكل "آري، مسعودي گويد كه:
دانند و در باره آزر و ابراهيم )ع( ع( مي)م كه آن را هيكل آزر پدر ابراهي "مغليتيا "معروف به "رقه "در شهر حران در دروازه

 .«2». ولي گفته آنان هيچگونه ارزشي ندارد "پسرش، سخنان بسياري دارند
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هايي براي پرستان نيز هيكلپرستيدند همچنين ستارهپرستان گاهي آفتاب و ماه و ستاره را ميدوم اينكه همانطوري كه بت
پرستان اند، مانند هيكل علت نخستين و هيكل عقل و نفس و غير آن، و مانند بتپرستش غير كواكب و ماه و آفتاب داشته

 .اندجستهاشياء )عقل و نفس و ...( تقرب ميبه اين 

تمل گويد: اين معبد مشكند ميباشد، او در كتاب تاريخش آنجا كه معبد بابل را وصف ميمي "هردوت "مؤيد اين معنا گفته
 اي بوده و آخرين آنها مشتمل بر گنبدي بزرگ و فراخ بوده، و در آن گنبد فقط تختي بزرگ و دربر يك برج هشت طبقه

مقابل آن تخت ميزي از طال قرار داشته، و غير از اين دو چيز در آن گنبد هيچ چيز، نه مجسمه و نه تمثال و نه چيز ديگر، 
نبوده و احدي جز يك زن كه معتقد بود خداوند او را براي مالزمت و حفاظت هيكل استخدام نموده كسي در آن گنبد 

 «1»خوابيد. نمي

علت نخستين بوده كه به عقيده آنان از هر شكل و هياتي منزه است. گو اينكه خود صاحبان  و بعيد نيست اين همان هيكل
ت شده كردند. و ثابعلت اولي را هم به اشكال مختلفي به پندار خود تصوير مي -گويدهمانطور كه مسعودي مي -اين عقايد

دانسته او را به صفاتي كه اليق ذات او است كه فالسفه اين طائفه، خدا را از هيات و شكل جسماني و وضع مادي منزه 
كردند، يا براي اينكه مردم اند، ولي جرأت اظهار عقيده خود را در بين عامه مردم نداشته و از آنان تقيه ميتوصيف نموده

 .اند و يا اغراض سياسي آنها را وادار به كتمان حق نموده استظرفيت درك آن را نداشته

__________________________________________________ 
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 اشاره

وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسي وَ هارُونَ وَ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُالًّ هَدَيْنا وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ 
( وَ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطاً 22( وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيي وَ عِيسي وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ )22كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )
( ذلِكَ 23( وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )22) وَ كالًّ فَضَّلْنا عَلَي الْعالَمِينَ

 (88)هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

( أُولئِكَ الَّذِينَ 25وا بِها بِكافِرِينَ )الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤاُلءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُأُولئِكَ 
 (53الَّ ذِكْري لِلْعالَمِينَ )هَدَي اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِ

 331ترجمه آيات ..... ص : 

و اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم، همه را هدايت كرديم، و نوح را نيز پيش از ابراهيم و فرزندانش داوود و سليمان و 
 .(22دهيم )ايوب و يوسف و موسي و هارون هدايت نموديم، و نيكوكاران را چنين پاداش مي

 .(22و يحيي و عيسي و الياس همگي از نيكوكارانند )و زكريا 

 .(22و همچنين اسماعيل و يسع و يونس و لوط از شايستگانند و ما همه آن پيغمبران را بر اهل زمانه برتري داده بوديم )
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 .(23به راه راست هدايت كرديم )و بعضي پدران و نوادگان و برادرانشان را، و )اين پيغمبران( را برگزيديم و 

كند و اگر آنان شرك آورده بودند اعمالي كه آن هدايت خدا است كه هر كه از بندگان خويش را بخواهد بدان هدايت مي
 .(22شد )كردند حبط ميمي

ه هرگز ومي را كآنان كساني بودند كه كتاب و حكم و نبوت به ايشان داده بوديم، پس اگر اين قوم به آن كافر شوند، ما ق
 .(25كافر نشوند بر گماريم )

شان كرده بود پس به هدايت آنان اقتداء كن، بگو من براي پيغمبري خود از شما مزدي ايشان كساني بودند كه خدا هدايت
 .(53خواهم، اين جز يادآوري و تذكري براي جهانيان نيست )نمي
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 336انقطاع عقيده به توحيد در قرون گذشته، با عنايت و هدايت الهي[ .... ص : اشاره به استمرار و عدم ]

 .اتصال اين آيات به آيات قبل واضح است، و احتجاج به بيان ندارد، پس در حقيقت اين آيات تتمه داستان ابراهيم )ع( است

كر شده در نعمت نبوت است، هم چنان كه شان با او ذگر چه اين آيات متضمن منت بر آن جناب و بر انبياي ديگري كه نام
و  "وَ كلًّا فَضَّلْنا عَلَي الْعالَمِينَ "و جمله "وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ "و جمله "وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ "از ظاهر جمله

نهادن در  اند تنها سياق منتا پنداشتهشود، و ليكن بايد دانست كه سياق اين آيات آن طوري كه بعضيهغير آن استفاده مي
 هاي بزرگ و بخششهايخواهد فقط اين نعمت را به رخ آنان بكشد. بلكه در مقام بيان نعمتمساله نبوت نيست، و نمي

آيد، بلكه موافق با غرض اين سوره جميل الهي نيز هست كه داشتن توحيد فطري و اهتداء به هدايت الهي به دنبال آن مي
بيان توحيد فطري است همان معناي دوم است. در سابق هم گفتيم كه آوردن داستان ابراهيم )ع( در ضمن اين  كه همان



 .سوره در حقيقت به منزله مثال زدن بر اصل مطلبي است كه سوره در صدد بيان آن است

ن گذشته عقيده به توحيد در قرورساند كه اين آيات در عين اينكه سياقش سياق بيان توحيد فطري است، اين معنا را نيز مي
در ميان مردم محفوظ بوده، و عنايت خاص الهي و هدايتش نگذاشته كه اين مطلب، در يك جاي از سلسله متصل بشريت 

آري، عنايتي كه  -به قول عوام حق و حقيقت باريك شدني هست و ليكن قطع شدني نيست -بطور كلي از بين برود
بين  صفتان گردد و بكلي ازرد اين دين را از اينكه يكباره دستخوش هواهاي شيطاني شيطانپروردگار متعال به دين خود دا

 رفته و در نتيجه غرض از خلقت عالم باطل شود حفظ فرموده است. اين معنا 
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و  "وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ "و جمله "ذُرِّيَّتِهِ ...وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ  "و جمله "وَ وَهَبْنا لَهُ "از ظاهر جمله
 .شوداستفاده مي "فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ ... "همچنين جمله

البته در طي آيات فرق بين هدايت الهي با هدايت غير الهي و خصائصي از قبيل اجتباء، استقامت راه، ايتاي كتاب و حكم و 
 .-ان شاء اللَّه -شود، نيز ذكر شده و به زودي بيان آن خواهد آمدنبوت كه بدان وسيله هدايت الهي از غير الهي ممتاز مي

 "ا هَدَيْناكُلًّ "اسحاق فرزند ابراهيم )ع( و يعقوب فرزند اسحاق است، و اينكه فرمود: "وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا "
ذكر كرد براي اين است كه داللت كند بر اينكه هدايت الهي، هر يك از نامبردگان را  "هدينا "را مقدم بر "كال "فظو ل

مستقال شامل شده، نه اين كه هدايت خدا به طور استقالل ابراهيم را شامل شده و آن ديگري را به طور تبعي و طفيلي. و 
ه باشد: ما ابراهيم )ع( را هدايت كرديم، اسحاق را هم هدايت كرديم، يعقوب در حقيقت اين تعبير به منزله اين است كه گفت

 .را هم هدايت كرديم

اين جمله اشعار دارد بر اينكه هدايت در سلسله آباء و ابناي بشر هيچوقت منقطع نشده، و اين طور  "وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ "
از آن جناب هدايتي در عالم نبوده باشد، نه، رحمت خدا قبل از ابراهيم هم نبود كه از ابراهيم )ع( شروع شده باشد و قبل 

 .شامل نوح بوده است

است بر حسب ظاهر به نوح  "ذريته "ضميري كه در كلمه "وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ ... وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ "
اي است كه ممكن است ضمير به آن عايد شود، و لفظ ابراهيم ترين كلمهزديكگردد، چون لفظ نوح در آيه شريفه نبرمي

هيم )ع( ذريه ابرا -اندبطوري كه گفته -)ع( از آن دور است. عالوه بر اين، بعضي از انبياي نامبرده در آيه، مانند لوط و الياس
 .نيستند، پس ناگزير بايد گفت مرجع ضمير همان نوح است

اند مرجع ضمير ابراهيم )ع( است، و اگر در ضمن، اسم لوط و الياس را هم برده با اينكه اين دو تهبعضي از مفسرين گف
وَ وَهَبْنا لَهُ  "فرمايد:سوره عنكبوت كه مي 33بينيم در آيه اند از باب تغليب بوده، لذا ميبزرگوار از ذريه ابراهيم )ع( نبوده
 "گردد. ممكن هم هست مراد ازبه ابراهيم )ع( بر مي "ذريته "ضمير "يَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَإِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّ

و  "و زكريا ... "اند، و نامبردگان در آيه بعدي داخل در آن نباشند، و جملههمان شش نفري باشند كه در آيه ذكر شده "ذريه
 و "همچنين
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اند، و ليكن ها داده. اين احتماالتي است كه بعضي"داود ... "باشند نه بر "وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ "معطوف بر جمله "...اسماعيل 
 .نسبت به سياق آيه احتمال بعيدي است

هدايت الهي باشد  همان "جزاء "كند كه مراد از اينظاهر سياق چنين اقتضا مي "وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ "و اما جمله
بود، جا اشاره به جزا مي "كذلك ". خواهيد گفت: اگر لفظ"دهيماين چنين جزا مي -و كذلك "فرمايد:كه ذكر شد، و لذا مي



 .را كه براي اشاره به دور است "كذلك "را كه براي اشاره به نزديك است به كار ببرد، نه لفظ "هكذا "داشت لفظ

، و شود كه مشار اليه نزديك استتنها براي اشاره به دور نيست، بلكه گاه مي "كذلك "ظجواب اين سخن اين است كه لف
شود، در اينجا نيز با بكار بردن اين لفظ، مهم بودن به كار برده مي "كذلك "ليكن براي اشاره به عظمت موضوع لفظ

به مثالي كه زده اشاره فرموده با اينكه  "كذلك "كه با لفظ« 1» "كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ "هدايت را رسانيده، نظير جمله
 .آن مثال از اين اشاره دور نبود

 338داند[ ..... ص : قرآن كريم دختر زادگان را هم اوالد و ذريه حقيقي مي]

 .بحث كرديم "صالح "و "ساناح "در مباحث قبلي در معناي "وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيي وَ عِيسي وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ "

توان به دست آورد كه قرآن كريم دخترزادگان را شمارد، مياز اينكه قرآن كريم عيسي را در بين نامبردگان از ذريه نوح مي
واند. خشود ذريه نوح نميداند، چون اگر غير اين بود عيسي را كه از طرف مادر به نوح متصل ميهم اوالد و ذريه حقيقي مي

ان شاء  -البته مطالب ديگري نيز در اين باره هست كه .اين استفاده در سابق از آيه ارث و آيه محرمات نكاح گذشتنظير 
 .در بحث روايتي آينده ايراد خواهد شد -اللَّه

ه مراد از اسماعيل همان فرزند ظاهر آيه اين است ك "وَ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطاً وَ كلًّا فَضَّلْنا عَلَي الْعالَمِينَ "
 "يغمض "بر وزن "ليسع "و به قرائتي ديگر "أسد "بر وزن -به فتح يا و سين -"يسع "ابراهيم )ع( و برادر اسحاق است،

لِ وَ كُلٌّ فْوَ اذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِ "اسم يكي از انبياي بني اسرائيل است. قرآن كريم در اين آيه و همچنين در آيه
زيسته و خاطرات زندگيش چه نام او را با اسماعيل ذكر فرموده. و اما اينكه اين پيغمبر در چه زماني مي «2» "مِنَ الْأَخْيارِ

 .بوده؟ قرآن چيزي از آن را بيان نكرده است
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 "و "عالم عرب "شودجماعتي از مردم است، مثال گفته مي "عالم "، معناي"وَ كلًّا فَضَّلْنا عَلَي الْعالَمِينَ "و اما اينكه فرمود:
 . و معناي برتري دادن و بر عالمين، مقدم داشتن به حسب مقام و منزلت است، چون هدايت"عالم روم "و "عالم عجم

شود. ممكن هم هست برتري دادن آنان از اين باب خاص الهي آنان را بدون واسطه و غير آنان را به واسطه آنان شامل مي
اند اين امتياز را داشته -چه گذشتگان و چه آيندگان -بوده كه اين طائفه يعني طائفه انبيا )ع( در ميان سلسله بني نوع بشر

اند، و معلوم است چنين كساني بر بشر فطري بوده و به راهنمايي كسي هدايت نشدهشان بر خالف ساير افراد كه هدايت
آنان كه هدايتشان به راهنمايي غير باشد برتري دارند. پس نامبردگان در آيه و همچنين انبياي گذشته، و آينده بعد از ايشان، 

 .روي هم مجتمعي هستند كه بر ساير مجتمعات بشري فضيلت خدايي دارند

 331مندي از هدايت خاص و بي واسطه الهي است[ ..... ص : ك تفضيل و برتري انبياء )ع( بر ديگر مردم، داشتن هدايت فطري و بهرهمال]

كوتاه سخن اينكه، مالك در اين تفضيل همان داشتن هدايت فطري است، و انبيا اگر بر سايرين برتري دارند براي داشتن 
ع( )اگر غير از سلسله جليل انبيا كسان ديگري هم از قبيل مالئكه و يا ائمه معصومين  اين قسم هدايت است. بنا بر اين،

يافت شوند كه هدايتشان فطري و غير اكتسابي باشد، قهرا آن افراد نيز بر ساير افراد بشر همان فضيلت را خواهند داشت. و 



در جلد اول اين كتاب گذشت، انبيا )ع( هم بر اينگونه « 1» "لِماتٍوَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَ "همانطوري كه در ذيل آيه
 .اشخاص از جهت داشتن هدايت فطري فضيلتي نخواهند داشت اگر چه از جهات ديگري برتري داشته باشند

كه انبيا )ع( از يناند بر ااين مطلب را در اينجا براي اين گفتيم تا معلوم شود اينكه بعضي از مفسرين به اين آيه استدالل كرده
مالئكه هم باالترند صحيح نيست، و نيز معلوم شود به اينكه منظور از برتري در اين آيه تنها برتري از جهت هدايت خاص 

توان برترين انبيا را بر مالئكه اثبات كرد. گو اينكه ممكن است انبيا )ع( از جهت بي واسطه الهي است، و لذا با اين آيه نمي
اجتباء، يا صراط مستقيم و كتاب و حكم و نبوت بر مالئكه برتري داشته باشند، اال اينكه برتري از اين جهات  دارا بودن مقام

 .ربطي به آيه مورد بحث ندارد

در اينجا بايد دانست كه در ذكر اسماي هفده نفر از انبيا در اين سه آيه، رعايت ترتيب نشده، نه از جهت زمان و نه از جهت 
ح، اي از انبيا را بر نوبينيم انبياي بعد از اسماعيل را قبل از وي ذكر نموده و همچنين عدهبراي اينكه مي مقام و منزلت،

 .موسي و عيسي كه به نص قرآن كريم افضل از آنهايند مقدم داشته است
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 341كوششي كه صاحب المنار براي توجيه ترتيب اسماء انبياء )ع( در سه آيه شريفه، نموده است[ ..... ص : ]

 .پس اينكه صاحب المنار خواسته وجهي براي ترتيب درست كند، صحيح نيست

چون هر چند نفرشان در  اند سه قسمندوي در اين باره گفته است: اين چهارده پيغمبر كه در سه آيه مورد بحث ذكر شده
 .تحت يك جامع قرار دارند

انبيايي هستند كه خداوند به آنان عالوه بر نبوت و رسالت، ملك و سلطنت و حكم و سيادت هم داده، مانند:  -قسم اول
الهي لذا اول داود و سليمان را كه دو پادشاه توانگر بودند كه از نعمت  .داوود، سليمان، ايوب، يوسف، موسي و هارون

، ذكر نموده و بعد از آن دو پيغمبر، ايوب و يوسف را كه آن يكي اميري توانگر و عظيم و نيكوكار و اين -برخوردار بودند
ديگري وزيري بزرگ و حاكمي متصرف بود اسم برده، براي اينكه اين دو تن عالوه بر داشتن ملك و امارت در يك جهتي 

هايي شده و در مقابل آن ناماليمات شاكر و صابر م به يك نحو دچار گرفتاريديگر مشتركند، و آن اين است كه هر كدا
 .اند كه در ميان امت حكومت داشتند ولي سلطنت نداشتندبودند. و بعد از آن دو، موسي و هارون ذكر شده

ر مرتبه و يوسف و د پس اين شش تن انبيا هر دو نفر به يك مزيت ممتاز بودند، و اگر ابتداء داوود و سليمان و سپس ايوب
هاي مادي، دسته اول از دوم و دسته مندي از نعمتسوم موسي و هارون را ذكر كرد براي اين بوده كه از جهت تمتع و بهره

اند. و نيز ممكن است اين ترتيب از لحاظ مراتب ايمان باشد، براي اينكه به حسب ظاهر، دسته اول دوم از سوم برتري داشته
همانطوري كه گفته شد  -باشندكه همان ايوب و يوسف مي -تر بوده، چون دسته دومدسته دوم ضعيفدر اين باره از 

ابتالئاتي داشتند و در مقابل آن گرفتاريها صابر و شاكر بودند، هم چنان كه موسي و هارون از اين جهت از ايوب و يوسف 
 .برترند

آنان  هاي مادي مشتركند، واز لذائذ دنيا و بي ميلي به زيبايي انبيايي هستند كه در داشتن زهد شديد و اعراض -قسم دوم
ص توصيف و اختصا "صالحين "عبارتند از: زكريا، يحيي، عيسي و الياس. و به خاطر داشتن اين مزيت آنان را به وصف

و  تريناند مناسبشدهاي ديگر ذكر اي در مقابل دستهع( صالحند، و ليكن در اينجا كه هر دسته)داده، گو اينكه همه انبيا 



 .است "صالحين "بهترين وصف براي اين دسته از انبيا همان وصف

اند و نه زهد انبياي قسم دوم را، و چون خصوصيتي در انبيايي هستند كه نه ملك و سلطنت قسم اول را داشته -قسم سوم
 .«1»سع، يونس و لوط آنان نبوده اسمشان را در آخر ذكر كرده، و اين دسته عبارتند از: اسماعيل، ي
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تر از توجيه اي وجيهولي توجيه المنار تا اندازه«. 1»فخر رازي نيز در تفسير خود توجيهي قريب به همين معاني را ذكر نموده 
 .فخر است

 345اشكاالتي كه بر كالم صاحب المنار وارد است[ ..... ص : ]

د كه هيچ اناشكالي كه به اين دو توجيه وارد است اين است كه: اين دو مفسر قسم سوم از انبياي مذكور را كساني قرار داده
داشت، او از ايوب و يوسف نامتيازي از سايرين ندارند، و اين صحيح نيست، براي اينكه اسماعيل )ع( نيز در ابتال دست كمي 

به مساله ذبح امتحان شد و به بهترين وجهي صبر نمود، تا آنجا كه خود پروردگار صبر او را ستوده و امتحان او را امتحان 
ظُرْ ما ذا لْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْفَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَري فِي ا "سختي شمرده و فرموده:

اهُ إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبِينُ وَ فَدَيْن "-تا آنجا كه فرمود -"تَري قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
و اين خود افتخاري است كه خداوند تنها به اسماعيل داد، و امتحان بزرگي « 3» "نَبِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِي

است كه او را از سايرين ممتاز نمود، و براي زنده داشتن ياد اسماعيل و جانبازيش قرباني را در حج بر همه واجب فرمود. 
انه كعبه است، با اين حال چطور اين دو امتياز روشن ديگر آن جناب، مساله همكاري با پدرش ابراهيم )ع( در ساختن خ

 .اندمفسر اسماعيل را جزو دسته سوم شمرده

او نيز امتحاني مخصوص به خود داشت كه در هيچيك از انبيا سابقه نداشت، و آن اين بود كه  -و همچنين يونس نبي )ع(
 ."هَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَال إِل "كرد:ماهي دريا او را بلعيده و او در شكم ماهي در مناجات خود عرض مي

امتحان و ابتالء او در راه خدا نيز در قرآن ذكر شده، ناماليماتي در ابتداي امر كه با ابراهيم )ع( بود ديده و به  -و اما لوط
م كه مهد فحشاء و مركز فساد بود حكم اجبار از وطن مالوف خود به اتفاق ياران و بستگان بيرون شده به سرزمين سدو

مهاجرت نمود، و عمري ناظر گناهي بود كه در هيچ جاي دنيا سابقه نداشت، تا آنكه عذاب الهي همه آنان را از بين برد و در 
 .اي جز خانه لوط نماند حتي همسرش هم به آن عذاب درگذشتديار سدوم خانه

صي شود، وي ور نشده، و ليكن بطوري كه از بعضي روايات استفاده مياو گر چه در قرآن كريم شرح حالش ذك -و اما يسع
داده. و با اين حال مردم او را اطاعت كرده و كور مادر زاد و پيسي را شفا ميالياس بوده و مانند مسيح )ع( مرده را زنده مي

 .نكرده و خداوند آنان را به قحطي سختي مبتال كرده است
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پس اگر هم بخواهيم سر و صورتي به اين توجيه بدهيم بايد بگوييم: دسته اول كه شش نفرند، انبيايي هستند كه از جهت 



ه دوم كه چهار نفرند، انبيايي هستند كه در داشتن زهد و اعراض از داشتن ملك و رياست توأم با رسالت مشتركند. و دست
هر  باشند، انبيايي هستند كه خصوصيت مشتركي نداشته و ليكنزخارف دنيا مشتركند. و دسته سوم كه آنان نيز چهار تن مي

 .و خداوند داناتر است -اندكدام امتحان بزرگي مخصوص به خود داشته

صاحب المنار وارد است اين است كه وي موسي و هارون را بر ايوب و يوسف، و آن دو را بر  اشكال ديگري كه به گفته
را به معني زهد و احسان گرفته كه اين نيز  "صالح "داوود و سليمان برتري داده بي اينكه دليلي داشته باشد. و همچنين

 .دليل قابل اعتمادي ندارد

اين تعبير، گفتار قبلي ما را مبني بر اينكه هدايت الهي در سلسله آبا و ابناي بشر در  "إِخْوانِهِمْ وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ "
كه نسل گذشته است توأم  "آباء "را كه همان نسل آينده است با "ذريات "نمايد، براي اينكههيچ جا قطع نشده، تاييد مي

ناهُمْ وَ وَ اجْتَبَيْ "ا حاضرين به پدري يا پسري يا اخوت اتصال دارند.ذكر نموده و فرموده كه آيندگان نيز در داشتن هدايت ب
به معناي اين است كه من آب را  "جبيت الماء في الحوض ":گويدراغب در مفردات خود مي "هَدَيْناهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

است و در  "جواب "ند و جمع آنناممي "جابية "در حوض جمع كردم، و به همين مناسبت حوض را كه مجمع آب است
آوري ماليات بكار رفته است. و همين ماده را به طور استعاره در جمع "وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ "قرآن كريم اين كلمه در جمله

 "ءٍشَيْ يُجْبي إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ "نامند، و به همين معناي استعاري در آيهمي "جباية الخراج "استعمال نموده، اين عمل را
 .آمده است

به همان معناي جمع كردن است، و ليكن نه هر جمع كردني بلكه برگزيدن و انتخاب كردن، و به  "اجتباء "گويد:آن گاه مي
و اجتباء و برگزيدن خدا يك بنده را به اين است كه او را به فيض الهي خود اختصاص  "فَاجْتَباهُ رَبُّهُ "اين معنا است جمله

ها خود به خود و بدون زحمت به سويش سرازير گردد، و اين موهبت مخصوص انبيا و بعضي از يجه انواع نعمتداده در نت
 وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ "باشد. اين كلمه در چند جاي قرآن آمده از آن جمله فرموده:رتبه انبيااند ميصديقين و شهداء كه هم

 :و فرموده "دگزينو اين چنين پروردگارت ترا برمي -رَبُّكَ

وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ  "و نيز فرموده: "پروردگارش او را برگزيد و از صالحين قرارش داد -فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ "
 222، ص: 3ثُمَّ اجْتَباهُ ترجمه الميزان، ج "و در جاي ديگر فرموده: "هَدَيْناهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

 "هُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَديرَبُّ

 .«1» "يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ "و نيز فرموده:

شود، و ليكن معناي اصلي لغت نيست، بلكه الزم آن معنا است، و گر نه اين معنا گر چه از موارد استعمالش استفاده مي
 .استمعناي اصلي اجتباء همان جمع آوردن 

آيد كه همان معناي اصلي لغت مورد عنايت است، و خواسته است براي بيان از سياق آيات مورد بحث هم به دست مي
را كه  (كند زمينه چيني كرده باشد، گويي فرموده است: ما سلسله جليل انبيا )عهدايت به صراط مستقيمي كه بعدا ذكر مي

زيستند يك جا جمع نموديم و يك جا و به يك عنايت همه را به زماني مي در طول تاريخ بشريت متفرق بوده و هر يك در
 .سوي صراط مستقيم هدايت كرديم

 343دعوت همه انبياء )ع( و تمام شرايع، در حقيقت يكي است اگر چه در سعه و ضيق و اجمال و تفصيل مختلف باشند[ ..... ص : ]

بيان اتصال رشته هدايت يافتگان به هدايت فطري الهي است، و آري، همانطوري كه گفتيم مقصود از سياق اين آيات 
صراط  شان يكشان يك هدايت و صراط مستقيممناسب چنين بياني اين است كه اين سلسله يك جا تصور شده هدايت



 د باعثگرفته شود، تا آنكه اختالف در زمان و در احوال و همچنين اختالف در پويندگان اين راه و اختالف در هدف و مقص
اختالف در هدايت و صراط نشود. هم چنان كه همين طور هم هست، چون صراطي كه خداوند انبيا )ع( را بدان هدايت 

فرموده گر چه به حسب ظاهر شرايع و احكام آن از جهت توسعه و ضيق با هم اختالف دارند، و ليكن در حقيقت راه يكي و 
ختالف نيست بلكه اجمال و تفصيل است. امتي كه استعداد تحمل تفاصيل شرايع هم يكي است، و اين اختالف در حقيقت ا

احكام را نداشته شريعتش سطحي و اجمالي و امتي كه چنين استعدادي را داشته شريعتش وسيع و تفصيلي است، و گر نه 
سع و تي كه در خور وتمامي اديان و شرايع در يك حقيقت كه همان توحيد فطري باشد اتفاق داشته و همه بشر را به عبودي

اند، چون خصوصيات خلقت خاص بشري ذاتي او و در تمامي افراد گذشته و آينده او يك كردهطاقت بشري است دعوت مي
جور است و طوري نيست كه مرور ايام و يا تحوالت ديگري آن خصوصيات را تغيير داده در نتيجه شعور و اراده او را شعوري 

ه بشر اولي كند. وقتي اراده و شعور قابل تغيير است كه مبادي اراده كه همان حواس ظاهري و اي غير ارادديگر و اراده
احساسات و عواطف دروني است قابل تغيير باشد، و وقتي اين حواس قابل تغيير است كه مبدأ آن كه همان عقل فطري 

راء و ير است، و اين منافات ندارد با اينكه آاست قابل تغيير باشد، و معلوم است كه عقل فطري بشر، فطري و غير قابل تغي
 مقاصد طبقات اوليه بشر با آراء و مقاصد طبقات آخري آن از جهت اختالف در
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 .حوائجش مختلف بوده باشد

شود، اختالفي است در مظاهر حيات وي و در نحوه اعمال وي در اعصار و قرون مختلف ديده ميچون اين اختالف كه 
ظاهري و صوري، و گر نه ريشه همه آنها يكي است و آن مساله جلب منفعت و فراهم نمودن وسايل زندگي و آسايش از 

كه در سعادت زندگي او خلل وارد  خانه و همسر و خوراك و پوشاك و امثال آن، و دفع ضرر و فرار از چيزهايي است
سازد، و اين هميشه و در همه افراد بشر به طور يكسان وجود دارد، و از فطريات غير قابل تغيير است، هم چنان كه قرآن مي

نَّ أَكْثَرَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ ":كريم فرموده
 .«1» "النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ

باشد و فطرت و خلقت خاص بشر او را به آري، دين حنيف الهي همان نواميسي است كه حاكم و قيم بر جوامع بشري مي
 .سازدمال صالح و مؤثر در تامين سعادتش ملهم ميپيروي از آن هدايت نموده و خالصه به اعتقاديات و اخالقيات و اع

كند، همين طور در از اين روي همانطوري كه اين نواميس در اديان مختلف و همچنين در احوال مختلف اختالف پيدا نمي
، دشود، به اين معنا كه هيچ حكمي از احكام دين حنيف با حكم ديگر آن تضاد نداراجزاي آن اختالف و تضادي ديده نمي

چون همه آن احكام را مساله توحيد تنظيم و تعديل كرده، و عينا مثال توحيد و احكام اديان آسماني مثال مدبر است نسبت 
به قواي بدني، كه اگر يكي از قوا بخواهد از حد خود تجاوز نمايد نفس كه مدبر بدن است آن قوه را تعديل نموده و از 

 .كندطغيانش جلوگيري مي

كند، و چنان نيست كه هدايت فطري طبقات اوليه بشر را نواميس در اشخاص مختلف هم اختالف پيدا نمي و همچنين اين
هم چنان  -هر چند اين دعوت در اجمال و تفصيل اختالف دارد -به چيزي و طبقات آخري او را به چيز ديگري دعوت كند

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ  ". و نيز فرموده:"إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ "كه خداوند فرموده:
 .«2» "ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
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پس توجه خويش را به اين دين حنيف و معتدل برقرار كن. كه فطرت خدا است، آن فطرتي كه مردم را بر اساس آن (1)
 23دانند. سوره روم آيه خلق فرموده و خلقت خدا تغيير پذير نيست، اين است دين استوار ولي بيشتر مردم نمي

توصيه فرموده بود، و آن چيزي كه به تو وحي كرديم و  تشريع كرد براي شما از دين همان احكامي را كه به نوح(2)
همچنين آن چيزي كه به ابراهيم و موسي و عيسي توصيه كرده بوديم اين بود كه دين را به پاي بداريد، و در آن متفرق 
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اي اينكه هدف تمامي احكام و معارف گوناگون اعتقادي و شود، برو همچنين به حسب هدف و نتيجه هم مختلف نمي
 "إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ "اخالقي و عملي اديان يكي است، و آنهم توحيد است، هم چنان كه فرموده:

«1». 

اهْدِنَا الصِّراطَ  "نيز معلوم شد، در اين جمله بر خالف جمله "قِيمٍوَ هَدَيْناهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَ "از آنچه گذشت معناي جمله
است  "استقامت "بطور نكره )بدون الف و الم عهد( ذكر شده، تا ذهن به وصف آن كه همان "صراط "لفظ« 3» "الْمُسْتَقِيمَ

رت باشد، بنا بر اين متوجه شود، و چون استقامت در هر چيزي عبارت از اين است كه صفات و خصوصياتش به يك صو
اند صراطي است كه در هيچ جهتي از جهات و در هيچ حالي از احوال مختلف صراطي كه انبيا )ع( بدان هدايت شده

شود، چون پايه و اساس آن بر فطرت است، و معلوم است كه فطرت انسانيت كه همان نحوه خاص خلقت او است هرگز نمي
 .نيم كه فطرت او در به دست آوردن مقاصد تكويني خود نيز مختلف نيستبيشود. لذا ميدر افراد مختلف نمي

اند پس معناي جمله فوق اين شد كه: هدايت يافتگان به اين هدايت و يا به عبارتي ديگر كساني كه صراط مستقيم را يافته
راهي است كه بيراهه ندارد، و كنند در مسير زندگي از لغزش و انحراف از راه ايمنند، براي اينكه راهي كه اينان طي مي

اند هدايتي است كه ديگر خطر ضاللت در آن متصور نيست. خالصه راه حقي است كه در آن راه هدايتي كه اينان يافته
باطلي نبوده، و سعادتي است كه احتمال شقاوت در آن راه ندارد، راهي است كه هر جزء آن با جزء ديگر ائتالف داشته، 

گردد، راهي است كه راهروان خود را به حيرت دچار ننموده ابر است، از حق آغاز شده و به حق منتهي ميحاالت آن با هم بر
الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ  "كند، هم چنان كه فرمود:و به ظلم و شقاوت و معصيت مبتال نمي

 .«2» "هُمْ مُهْتَدُونَ

 "... ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ "

داشت معرف هدايت كند كه آن چه را كه خداوند سابقا در باره هدايت انبيا )ع( بيان ميدر اين جمله اين معنا را بيان مي
 خاص او بود، همان هدايتي كه غير انبياء

__________________________________________________ 

 51اين آئين شما است كه آئين واحدي است، و من پروردگار شمايم پس مرا عبادت كنيد. سوره انبيا آيه (1)

 [.....] 2سوره حمد آيه (2)

آنان كه ايمان به خدا آورده و ايمان خود را به ظلم و ستم نيالودند، ايمني از آن آنها است و آنها به حقيقت هدايت (3)
 23اند. سوره انعام آيه يافته

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

كند، پس هدايت وقتي هدايت به معناي واقعي است كه از ناحيه خداي هر كس ديگري را هم بخواهد با آن هدايت مي (ع)



اين نيز  متسبحان باشد، و وقتي از خداي سبحان است كه آدمي را به صراط مستقيم كشانيده با انبيا )ع( همراه كند. و عال
 .اين است كه برگشت همه دستورات آن به توحيد و اقامه دعوت حق و عبوديت و تقوا باشد

پس هر دعوت و هدايتي كه بين انبيا فرق گذاشته و مردم را نسبت به بعضي از آنان كافر و نسبت به بعضي ديگر مؤمن 
ه كند، و يا از عهداز آنها و ترك بعضي ديگر دعوت ميكند، و يا بين احكام خدا تفرقه انداخته مردم را به عمل به بعضي 

ا و دهد، هدايت خدايي و مورد امضآيد و يا انسان را به سوي شقاوت و بدبختي سوق ميتامين سعادت زندگي انساني بر نمي
 .رضاي پروردگار نيست و از راه فطرت منحرف است

كْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ إِنَّ الَّذِينَ يَ "فرمايد:قرآن كريم در اين باره مي
فَتُؤْمِنُونَ أَ  "فرمايد:و نيز مي« 1» "بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا

دِّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلي أَشَبِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ 
يعني « 2» "غَيْرِ هُديً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَوَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِ "فرمايد:و نيز مي« 3» "الْعَذابِ

ن رساند، چواي است كه هرگز سالكش را به سعادت حيات نميراه پيروي هواي نفس راه هدايت خدا نيست، بلكه بي راهه
 .ده و نخواهد دادچنين راهي ظلم است و هرگز خداوند ظلم و ستم را وسيله سعادت قرار ندا

 346باشد[ ..... ص : در هدايت الهي ضاللت راه ندارد و بقاء آن مشروط به شكر، كه عبارتست از عمل به لوازم توحيد و عبوديت مي]

كوتاه سخن اينكه، يكي از خصوصيات هدايت الهي اين است كه ضاللت در آن راه نداشته و هيچ وقت سالك را به ضاللت 
ماند كه شكرش بجا آورده شود، و گر نه از چنگ خصوصيت ديگر آن اين است كه وقتي براي انسان باقي ميكشاند. نمي

 رود، و آدميانسان مي

__________________________________________________ 

ند: ما به گويند و ميخواهند بين خدا و فرستادگان او جدايي بيندازورزند و ميكساني كه به خدا و پيغمبرانش كفر مي(1)
سوره نساء  .خواهند راهي ميان كفر و ايمان اتخاذ كنند ايشان حقا كافرندورزيم، و مياي كفر ميبرخي ايمان آورده و به پاره

 121آيه 

شويد؟ جزاي هر كس از شما كه چنين كند چيزي آوريد و بعضي ديگر را كافر ميآيا نسبت به بعضي از كتاب ايمان مي(2)
 22خواري در زندگي دنيا نيست و در روز قيامت به سوي شديدترين عذابها بازگشت خواهند نمود. سوره بقره آيه جز 

تر از آن كسي كه راه هدايت خدا را رها كرده و از هواي نفس خود پيروي كند، البته خدا قوم ستمكار را و كيست گمراه(3)
 23هرگز هدايت نخواهد كرد. سوره قصص آيه 

 223، ص: 3الميزان، جترجمه 

گردد. آري، خدا وقتي اين هدايت را به كسي روزي كرد چنين نيست كه ديگر خودش در آن سلطنت، و دچار ضاللت مي
نعمت مورد عطا را از تحت ملكيت و سلطنت خدا  -بر خالف عطاياي ما -دخل و تصرفي نداشته باشد، چون عطاياي خدا

هدايت بعد از اينكه به دست ما آمد براي ما باقي مانده و خالصه مال ما باشد، چه  پس اينطور نيست كه .كندبيرون نمي
اينكه شكرش را بجا بياوريم و چه نياوريم. بلكه باقي ماندنش موقوف بر اين است كه به لوازم توحيد و عبوديت عمل شود، 

. و اگر از كفران نعمت هدايت تعبير به "ما كانُوا يَعْمَلُونَ وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ "و لذا در آخر آيه مورد بحث فرمود:
 .باشدخصوص شرك كرده براي اين است كه زمينه گفتار، مساله توحيد مي

 كه مخصوص بعيد است به منظور اين است كه "اولئك "اشاره به لفظ "أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ "



اين است كه خداوند به همه انبيا )ع( كتاب و حكم و  "آتيناهم "داللت كند بر علوشان و رفعت مقام انبيا )ع(، گر چه ظاهر
نبوت داده و ليكن اين از باب توصيف مجموع است به وصف مجموع، و منافات ندارد كه بعضي از اين مجموع بعضي از آن 

 .ي از انبيا مانند نوح، ابراهيم، موسي و عيسي )ع( داده شده استاوصاف را نداشته باشد، زيرا كتاب به برخ

 .گذشت "و اجتبيناهم و هديناهم "و نظير اين وجه در آيه

در هر جاي قرآن كريم، كه كتاب به انبيا )ع( نسبت داده شده مقصود صحفي است كه شرايع ديني در آن نوشته شده، و انبيا 
كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ  "اند، مانند آيهكردهموارد اختالفات آنان حكم مي)ع( با آن شرايع در بين مردم و در 

لْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ إِنَّا أَنْزَ "و آيه« 1» "مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ  "-فرمايدتا آنجا كه مي -"نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

 .و همچنين آيات ديگر «3» "فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ

__________________________________________________ 

مردم يك امت بودند پس خدا پيغمبران را نويد آور و ترساننده فرستاد، و به حق بر آنان كتاب نازل كرد تا ميان مردم در (1)
 312باره آن چيزها كه در آن اختالف كرده بودند داوري كنند. سوره بقره آيه 

 -كردندايم كه در آن هدايت و نوري هست، و پيغمبراني كه مطيع )خدا( بودند طبق آن حكم ميما تورات را نازل كرده(2)
ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم كه مصدق و حافظ آن كتابها است كه پيش از آن بوده است،  -فرمايدتا آنجا كه مي

 22ده حكم كن. سوره مائده آيه پس ميان ايشان طبق آنچه خدا نازل كر
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 348و بيان مراد از دادن كتاب و حكم و نبوت به پيامبران عليهم السالم[ ..... ص :  "حكم "معاني]

 .در لغت به معناي برقرار كردن نسبت تصديقيه در بين اجزاي كالم است "حكم "و

سبتي را گوييم: زيد عالم است. نلم كه كلمه ديگري است نسبت برقرار نموده ميمثال بين زيد كه يك كلمه است، و بين عا
شود، هم كنيم، حكم ناميده ميهم كه در بين امور اجتماعي و اعمال افراد جامعه و قضاياي جاري در ميان آنان برقرار مي

: واجب است كه فالن كار عملي شود، و شودگويند. مثال در باره اعمال آنان گفته ميچنان كه خود قضايا را هم حكم مي
حرام است كه فالن گناه ارتكاب شود، اين وجوب و حرمت و همچنين استحباب و كراهت حكمند، هم چنان كه خود 

حكم است. البته از اين قسم حكم كه بگذريم براي اجتماعات احكام ديگري از قبيل ملكيت،  "واجب است كه ... "قضيه:
 .و واليت و امثال آن نيز هست رياست، نيابت، كفالت

شود و مقصود معناي مصدري آن است، كه در چنين موارد معناي حكم ايجاد حكم خواهد و گاهي هم اين كلمه اطالق مي
يه و گذرانند، و يا به نظربود يا به حسب تشريع و تقنين مانند قوانيني كه حكومتها به منظور حفظ نظام جامعه خود مي

به اينكه  كنندهاي حقوقي و يا جزائي دارند، و حكم ميخيصي كه قضات دادگستري نسبت به پروندهتشخيص، مانند تش
فالن مال حق فالني و يا فالن شخص مجرم و محرك فالن نزاع است، و نيز مانند تشخيص اهل فتوا نسبت به ادله 

 .احكام

دادي كه واليان و پادشاهان مستبد در رعيت خود مانند استب -شود و مراد از آن انفاذ حكم استگاهي هم حكم گفته مي
 .-كننداعمال مي

ظ اي كه همراه آن است يعني لفو مخصوصا قرينه -از اين معانيي كه براي لفظ حكم برشمرديم آن معنايي كه با ظاهر آيه



يع دين و حكم كردن سازش دارد همان معناي قضاوت است. و بنا بر اين، مراد از دادن كتاب و حكم، فرستادن شرا -كتاب
بر طبق آنها ميان مردم خواهد بود. هم چنان كه ظاهر تعدادي ديگر از آيات كريمه قرآن نيز مؤيد همين معنا است، مانند 

ا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا إِنَّا أَنْزَلْنَ "و آيه« 1» "وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ "آيه
 و آيه« 3» "النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا

__________________________________________________ 

ه يو با پيغمبران كتاب براستي فرستاد تا تنها دين خدا به عدالت، در مورد نزاع و خالف، حكم فرما باشد. سوره بقره آ(1)
312 

ما تورات راي كه در آن هدايت و روشنايي )دلها( است فرستاديم تا پيغمبراني كه تسليم امر خدا هستند بدان كتاب بر (2)
 22يهوديان حكم كنند. سوره مائده آيه 

 225، ص: 3ترجمه الميزان، ج

يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ  "و آيه« 3» "لَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِوَ داوُدَ وَ سُ "و آيه« 1» "لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ "
و همچنين آيات بسياري ديگر. « 2» "خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

 رَبِّ هَبْ لِي "ن لفظ به كار رفته كه ممكن است آن را بر يك معناي اعم حمل نمود، مانند آيهاي از آيات ايالبته در پاره
 .«2» "حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

اخبار غيب است به كه مراد از آن، دريافت « 2» "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ... "در تفسير آيه شريفه -اما نبوت
 .عنايت خاص خداوند، و آن اخباري است وابسته به ما وراي حس و محسوس مانند يگانگي خدا و فرشتگان و روز رستاخيز

ياق در س -كه سلسله جليل پيامبران را به آن سرافراز فرموده -و اينكه خداوند اين سه كرامت )كتاب و حكم و نبوت( را
كند داللت دارد كه اين سه، از آثار هدايت خاص خداوند است كه به آن وسيله و را بيان ميآياتي قرار داده كه هدايت ا

 .شودشناخت خدا و آيات وي تمام مي

گويا گفته شده: آن هدايتي كه پيغمبران را بر آن گرد آورديم و به سبب آن بر جهانيان برتري داديم همانست كه ايشان را 
آموزد به ايشان كتابي را كه شامل احكام و شرايع خدا است، و همان هدايت است كه ايشان را ميبه راهي راست درآورده و 

 .دهدكند و اخبار غيب و نهان را به ايشان گزارش ميپا بر جا داشته و براي حكم ميان مردم نصب مي

 341كتاب در اصطالح قرآن به چه معناست؟ ..... ص : 

اي از هاي است كه پاركند همان صحيفهشنويم اولين معنايي كه از آن به ذهن ما تبادر مييرا م "كتاب "امروز وقتي ما لفظ
در آن گنجانيده شده است، و ليكن از آنجايي كه هر لغتي را به مالحظه افاده « 2»مطالب در قالب خطوط دستي و يا چاپي 

 معنا و به خاطر تفهيم

__________________________________________________ 

 132تا به آنچه خدا به وحي خود بر تو پديد آرد ميان مردم حكم كني. سوره نساء آيه (1)

 32و داوود و سليمان وقتي كه در باره گوسفندان بي شباني كه مزرعي را تباه كردند قضاوت نمودند. سوره انبياء آيه (2)

ان خلق خدا به حق حكم كني و هرگز هواي نفس را پيروي اي داوود ما تو را در روي زمين مقام خالفت داديم تا مي(3)
 32سازد. سوره ص آيه مكن كه تو را از راه خدا گمراه مي

 22ده و به بندگان صالح خود ملحقم ساز. سوره شعراء آيه  "حكم "بار الها! مرا(4)



 312سوره بقره آيه (5)

 [.....] .يل مجاز باشدنگارد از قبشايد اطالق كتاب بر غير آنچه دست با قلم مي(6)
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اند كه پا را از چار ديواري معناي اولي هر لغت فراتر گذاشته و لغت را اند، اهل هر زباني به خود اجازه دادهاغراض وضع نموده
توسعه  ش نوشته قلمي استرا كه معناي متبادري "كتاب "در اشباه و نظاير آن معنا نيز استعمال كنند. به همين اعتبار نيز

اند، تا آنجا كه كتاب محفوظ در ذهن را هم با اينكه صفحه و داده و آن را به هر چيزي كه معاني را ضبط نمايد، اطالق كرده
 .اندلوحي نداشته و با قلمي نوشته نشده است كتاب گفته

انبياء و مخصوصا آن وحيي كه متضمن شريعت اين توسع، در كالم خداي تعالي هم جريان يافته، و در قرآن كريم به وحي 
كند استعمال شده است، از است اطالق كتاب شده، و همچنين در آن حقيقت آسماني كه حوادث و وقايع جاري را ضبط مي

 :آن جمله فرموده

وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ  ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ "و نيز فرموده:« 1» "كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ "
 "تابَكَكِوَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً، اقْرَأْ  "و نيز فرموده:« 3» "أَنْ نَبْرَأَها

«2». 

قسم اطالقي است كه قرآن كريم در لفظ كتاب كرده، و به استثناي چند آيه كه اينك در اينجا  اي از سهاين سه آيه نمونه
كنيم و ظاهر در نوشته به قلم است، در هيچ جاي قرآن كتاب بر معناي ديگري غير از آن سه معنا اطالق نشده ذكر مي

وَ أَلْقَي الْأَلْواحَ وَ أَخَذَ  "،«2» "ءٍءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْكُلِّ شَيْ وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ "است. آن چند آيه عبارتند از:
 "نَهَبُووَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَي الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَ فِي نُسْخَتِها هُديً وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْ "و آيه« 2» "بِرَأْسِ أَخِيهِ

«2». 

 311در قرآن مجيد[ ..... ص :  "كتاب "اقسام سه گانه اطالق]

مانند  -چنان كه در سطور قبل گذشت -شدهقسم اول كتابهايي است كه مشتمل بر شرايع دين بوده و بر انبيا )ع( نازل مي
 كتابي كه بر نوح )ع( نازل شده و آيه

__________________________________________________ 

 35كتابيست مبارك )اين كتابي( كه به سوي تواش نازل كرديم. سوره ص آيه (1)

هر رنج و مصيبتي كه در زمين يا از خويش به شما برسد همه در كتاب پيش از آنكه در دنيا ايجاد كنيم ثبت است. (2)
 33سوره حديد آيه 

آوريم برايش كتابي كه آن را باز شده بيند، ون ميايم و روز قيامت بيرو سرنوشت هر انساني راي به گردنش آويخته(3)
 12بخوان كتابت را ... سوره اسراء آيه 

 122ها از هر گونه اندرز و شرح همه چيز نوشته بوديم. سوره اعراف آيه و براي وي در آن لوح(4)

 123كشيد. سوره اعراف آيه ها راي انداخته و سر برادر خود راي گرفته به سوي خود ميلوح(5)

ند ترسها راي برگرفت كه مكتوب آن براي كساني كه از پروردگار خويش ميهمين كه خشم موسي فرونشست لوح(6)
 122هدايت و رحمتي بود. سوره اعراف آيه 

 221، ص: 3ترجمه الميزان، ج



صُحُفِ  "يم و موسي )ع( نازل شده و آيهنمايد، و كتابي كه بر ابراهبه آن اشاره مي« 1» "وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ "
اسم « 2» "وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُديً وَ نُورٌ "از آن به صحف تعبير كرده، و كتاب انجيل كه در آيه« 3» "إِبْراهِيمَ وَ مُوسي

ولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً فِيها رَسُ "و« 2» "برده شده، و كتاب محمد )ص( كه آيات: تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبِينٍ
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ  "و« 2» "فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ "و« 2» "كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

 .نمايدبدان اشاره مي« 3» "بِيٍّ مُبِينٍلِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَ

كند، و آيات راجع به آن چند قسم است: بعضي از آيات، قسم دوم كتبي است كه اعمال بندگان را از نيكي و بدي ضبط مي
عُنُقِهِ وَ  فِي وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ "كتابي كه در آن ذكر شده كتابي است مختص به فرد فرد نفوس بشر، مانند آيه

و آياتي « 5» "يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ "و آيه« 2» "نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً
 .ديگر

لَّ أُمَّةٍ وَ تَري كُ "نمايد، مانند آيهيها را ضبط مو بعضي ديگر آياتي است كه مراد از كتاب در آنها كتابي است كه اعمال امت
 .«13» "جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعي إِلي كِتابِهَا

 و بعضي ديگر آيات راجع به كتبي است كه جميع مردم در آنها مشتركند، مانند آيه

__________________________________________________ 

 312سوره بقره آيه (1)

 15 سوره اعلي آيه(2)

 22سوره مائده آيه (3)

 1سوره حجر آيه (4)

 2ه هاي استوار است. سوره بينه آيهايي كه در آن نوشتهخواند، صحيفههاي پاكيزه ميپيغمبري از جانب خدا كه صحيفه(5)

 آيات الهي در صفحات مكرم نگاشته است، كه آن صفحات بسي بلند مرتبه و پاك و منزه است، بدست سفيران حق، كه(6)
 12 -13مالئكه مقرب عالي رتبه با حسن و كرامتند. سوره عبس آيه 

 152روح االمين آن را بر قلب تو نازل كرد تا از ترسانندگان باشي، به زبان عربي آشكار. سوره شعرا آيه (7)

 [.....] 12سوره اسراء آيه (8)

 23ان آيه روزي كه هر كس آنچه كار خوب و يا بد كرده حاضر بيابد. سوره آل عمر(9)

 32اش دعوت كنند. سوره جاثيه آيه هر گروهي را به زانو درآمده بيني و هر گروهي را به سوي نامه(10)

 223، ص: 3ترجمه الميزان، ج

كه خطاب در اين آيه البته اين در صورتي است « 1» "هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "
 .خطاب به همه مردم باشد

اين قسم از كتابهاي مذكور در قرآن به اعتبار منقسم شدن مردم به دو دسته نيكوكاران و زشتكاران طور ديگر نيز تقسيم 
ارِ لَفِي الفُجَّ كَلَّا إِنَّ كِتابَ "كه در آيه زير آمده: "كتاب ابرار "و "كتاب فجار "شده، و آن تقسيم اينگونه كتابها است به

كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ  "فرمايد:تا آنجا كه مي "سِجِّينٍ وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ
 .«3» "كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

تابها نيز آيد كه اين ككند. از بعضي آيات برميعالم و حوادث واقعه در آن را ضبط مي قسم سوم كتبي است كه جزئيات نظام
وَ ما يَعْزُبُ  "پذيرد، مانند كتاب مذكور در آيهچند نوعند: يكي آن كتابي كه مطالب نوشته شده در آن به هيچ وجه تغيير نمي



وَ كُلَّ  "و آيه« 2» "السَّماءِ وَ ال أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ ال أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي
البته اين آيه « 2» "لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ "و آيه« 2» "وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ "و آيه« 2» "ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍشَيْ

ها دو قسمند يكي شود، چون اجل، و ليكن اطالقش اين قسم حوادث را هم شامل ميمخصوص حوادث ال يتغير نيست
 .هايي كه قابل تغيير هستهاي ال يتغير، و يكي آن اجلاجل

و به هر حال احتمال دارد اين نوع كتاب هم خود دو قسم باشد: يكي كتاب عامي كه حافظ جميع موجودات و حوادث جاري 
اي كه در آخر باشد، آيهه مخصوص به يك يك موجودات و مشتمل بر حوادث هر موجود مياست، و ديگر كتاب خاصي ك

 ايراد شد و همچنين آيه

__________________________________________________ 

ايم. سوره ايد نسخه برداشتهكردهگويد كه ما آنچه راي عمل مياين نامه ما است كه به حق بر ضرر شما سخن مي(1)
 35اثيه آيه ج

ه تا آنجا ك -نه، اصال كتاب و نامه بدكاران در سجين است و تو چه داني كه سجين چيست؟ كتابي است نوشته(2)
نه، اصال نامه نيكان در عليين است و تو چه داني كه عليين چيست؟ كتابي است نوشته كه مقربان شاهد آنند.  -فرمايدمي

 33 -12و  5 -3سوره مطففين آيات 

اي نهان نيست، و نه كوچكتر از اين و نه بزرگتر مگر اينكه در مكتوبي پروردگارت در آسمان و زمين هموزن ذره از(3)
 21روشن است. سوره يونس آيه 

 13سوره يس آيه (4)

 2سوره ق آيه (5)

 22سوره رعد آيه (6)

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

و همچنين آيات كريمه ديگري كه مشابه آن دو است به اين « 1» "نِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلًاوَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْ "
 .احتمالي كه داديم اشاره دارد

يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ  "و يكي ديگر كتبي كه قلم خوردن و محو و اثبات در آن راه دارد، هم چنان كه آيه
 .به وجود چنان كتبي داللت دارد« 3» "بِالْكِتا

شود، و اما بحث از هر كدام از اقسام نامبرده كتاب، اين فهرست معانيي بود كه از آيات قرآني راجع به كتاب استفاده مي
 .خواهيمموكول است به محلي كه مناسب آن معنا پيش آيد و از خداي يگانه ياري مي

 313..... ص : گفتاري در معناي حكم از نظر قرآن 

آيد در اصل به معناي منع است، و به همين مناسبت بر حسب آنچه كه از موارد استعمال آن به دست مي "حكم "ماده
اي اند، چون موالي آمر با امر خود مامور را مقيد ساخته و او را از آزادي در اراده و عمل تا اندازهاحكام مولوي را حكم ناميده

سازد. و همچنين حكم به معناي قضا، كه آن نيز دو طرف دعوا را از واهش نفساني او را محدود ميمنع نموده و هوا و خ
كام و نمايد، و احدارد. و حكم به معني تصديق كه قضيه را از اينكه مورد ترديد شود منع ميمشاجره و يا تعدي و جور باز مي

شود كه از ورود منافي و فساد در ي وقتي محكم و مستحكم مياستحكام، كه معناي منع در آن دو نيز خوابيده چون هر چيز



كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ  "بين اجزايش جلوگير بوده باشد و نگذارد اجنبي در بين اجزايش تسلط پيدا كند. و در آيه
و معناي اصليش را از دست نداده، براي اينكه اين به اعتباري احكام در مقابل تفصيل استعمال شده  «3» "لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

آورد، و به همين معني احكام نيز از فصل كه همان بطالن التيام و تركيب اجزاي هر چيزي است، جلوگيري به عمل مي
 .است محكم در مقابل متشابه

به همين جهت لگام حيوان در اصل به معناي منع به منظور اصالح است، و  "حكم "گويد: لفظراغب در مفردات خود مي
 ناميده و -به فتح حاء و كاف -"حكمة الدابة "را

__________________________________________________ 

 122هيچ كس جز به اذن خدا نخواهد مرد ثبتي است مدت دار. سوره آل عمران آيه (1)

 25سوره رعد آيه (2)

 1ان استوار شده آن گاه توضيح داده شده است. سوره هود آيه اي كارداين كتابي است كه از ناحيه فرزانه(3)

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ان براي حيو -احكمتها "گويند:و نيز مي "حيوان را به وسيله حكمه )دهنه( منع كردم -حكمت الدابة بالحكمة ":گويندمي
و شعر شاعر هم كه  "حكمت السفينة و احكمتها "گويند:ناميده مي "حكمه "و همچنين طناب كشتي را "لگام درست كردم

به اين معنا است كه: اي قبيله بني حنيفه افراد نادان و سفيه خود را لگام كنيد  "أ بني حنيفة احكموا سفهاءكم "گفته است:
«1». 

يجاد و ا اين كلمه وقتي به خداي تعالي نسبت داده شود، اگر در مساله تكوين و خلقت باشد معناي قضاي وجودي را كه
وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ  "دهد كه مساوق با وجود حقيقي و واقعيت خارجي به مراتب آن است، مانند آيهآفرينش باشد مي

سْتَكْبَرُوا إِنَّا قالَ الَّذِينَ ا "توان آيهو به اعتباري مي «3» "وَ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "و آيه «2» "لِحُكْمِهِ
 .را از اين باب گرفت« 2» "كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ

 "وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ "دهد، و به اين معنا است آيهگذاري و حكم مولوي را ميو اگر در تشريع باشد معناي قانون
وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ  "و لذا در آيه« 2» "نُ مِنَ اللَّهِ حُكْماًوَ مَنْ أَحْسَ "و آيه «2»

گذاري نونكساني را كه به خود اجازه تشريع و قا« 3» "ساءَ ما يَحْكُمُونَ "-فرمايدتا آنجا كه مي -"بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا
 .اند مالمت كردهرا داده

هاي الهي است و خداوند انبياي خود را به و وقتي همين لفظ به انبيا )ع( نسبت داده شود معناي قضا را كه يكي از منصب
هُمْ عَمَّا ال تَتَّبِعْ أَهْواءَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ "كند، و در اين باره فرموده است:آن منصب تشريف و اكرام كرده افاده مي

 "جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
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 132مفردات راغب ص (1)

 21داند قضا راي و كسي نيست كه قضاي او راي عقب اندازد. سوره رعد آيه خداوند مي(2)

 [.....] 113يابد. سوره بقره آيه گويد بباش پس وجود ميه آن ميو وقتي قضايي راي براند، راندنش چنين است كه ب(3)

گويند: )نه( همه ما در اين آتشيم، كه خدا در ميان بندگان حكم آنان كه در دنيا استكبار كردند )در پاسخ ضعيفان( مي(4)
 22خود راي راند. سوره مؤمن آيه 

 22مائده آيه  و نزد ايشان است تورات، كه در آن حكم خدا است. سوره(5)



 23كيست كه حكمش بهتر از حكم خدا باشد؟. سوره مائده آيه (6)

اي براي خدا قرار داده و به زعم خود گفتند: اين سهم خدا و اين بهره و از زراعت و چارپايان كه مخلوق خدايند بهره(7)
 122چه بد حكمي بود كه كردند. سوره انعام آيه  -تا آنجا كه فرمود -شركاء ما

 222، ص: 3جمه الميزان، جتر

 .«3» "أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ "و نيز فرموده: «1»

حُكْماً وَ  رَبِّ هَبْ لِي "و شايد بعضي آيات اشعار يا داللت كند بر اينكه به انبيا حكم به معني تشريع داده شده، مانند آيه:
 .«2» "أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

 وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ "كند. هم چنان كه در آيهو اگر به غير انبيا نسبت داده شود معناي قضاوت را افاده مي
 .به اين معنا آمده« 2» "فِيهِ

وَ إِنَّ وَعْدَكَ  "همعناي ديگري نيز براي حكم هست، و آن عبارت است از منجز كردن وعده و اجراي حكم و قانون، و آي
 .به همين معنا است« 2» "الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ

 311بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

 "هدي "ت بهاس "وكلنا بها "و در "يكفر بها "ضميري كه در "فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤاُلءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ "

گردد، و هم به اعتبار اينكه به معناي هدايت است ضمير گردد، و هدي لفظي است كه هم ضمير مذكر به آن برميبرمي
مؤنث. ممكن هم هست بگوييم: اين دو ضمير به مجموع كتاب و حكم و نبوت كه همه از آثار هدايت الهي هستند 

اشاره است به اشخاصي كه دعوت  "هؤالء "عد نيست. و كلمهگردد، و اين وجه بهتر است، زيرا وجه اول خالي از ببرمي
كردند، كه قدر متيقن ايشان از نظر مورد آيه، همان كفار مكه و كساني هستند كه خداوند در آيه رسول خدا را انكار مي

 .كندبه آنان اشاره مي« 2» "ؤْمِنُونَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُ "شريفه

بنا بر احتمال اول، معناي آيه اين است كه: اگر مشركين قومت به هدايت و طريقت ما كفر ورزيدند، ما كساني بر قبول آن 
ق شوند همچنين به هدايت متعلگماريم كه كافر به آن نيستند، و كفر و ايمان همان طوري كه به خدا نسبت داده ميبرمي

 ،«3» "وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدي آمَنَّا بِهِ ":فرمايدشوند، مخصوصا اگر هدايت را به معناي طريقه بگيريم، چنان كه ميمي
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يشان مكن، و از حقي كه تو راي ها و آراي اپس در ميان ايشان حكم كن به آنچه كه خدا نازل كرده، و پيروي خواسته(1)
 22آمده روي برمگردان. سوره مائده آيه 

 25سوره انعام آيه (2)

 22پروردگارا مرا حكمي بده و به شايستگانم ملحق فرما. سوره شعراء آيه (3)

 23اهل انجيل بايد كه به آنچه خدا در آن نازل كرده حكم كنند. سوره مائده (4)

 22سوره هود آيه (5)

د. سوره بقره آورنرستي كساني كه كافر شدند برايشان يكسانست چه بيم بدهي آنان راي و چه بيم ندهي ايمان نميبه د(6)
 2آيه 



 12و ما وقتي دعوت به هدايت راي شنيديم به آن ايمان آورديم. سوره جن آيه (7)

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .«1» "ال هُمْ يَحْزَنُونَ فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فاَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ "

شود كه: اگر مشركين مكه به كتاب و حكم و نبوت كه آن نيز مشتمل بر طريقت الهي و بنا بر وجه دوم، معنايش اين مي
 .است، كفر بورزند كساني را بر آن گمارديم كه كافر به آن نيستند

 316باشند گفته شده است[ ..... ص : دا هستند چه كساني ميبررسي اقوال مختلفي كه در باره اينكه قومي كه موكل بر حفظ دين خ]

كه لفظي است نكره و مفيد عظمت تعبير فرموده اقوال مفسرين در  "قوما "و اما اينكه ايشان چه كسانيند كه از آنان به لفظ
 .آن مختلف است

نبيايي ، و ايشان هيجده نفرند، و يا مطلق ااند: مراد از اين قوم انبيايي هستند كه در آيات قبل اسمشان برده شدهبعضي گفته
 .از ايشان به اسم يا صفت نامبرده شده "وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ "هستند كه در آيه

 است، چون ظاهر سياق اين جمله نفي حال و يا "لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ "اشكال اين قول اين است كه خالف ظاهر جمله
كند. و انبيا )ع( در زمان نزول اين آيه موجود نبودند، استمرار در نفي است، و باألخره كفر موجودين در حال خطاب را نفي مي

و پيغمبر اكرم  "ايشان به آن كافر نبودند -لم يكونوا بها بكافرين "و اگر مقصود از آيه نفي كفر ايشان بود جا داشت بفرمايد:
اره آنان قرار نگرفته اگر چه جزء آنان و افضل آنان بود، زيرا خداي تعالي از آن حضرت بعد از اين به حسب اين عنايت در شم

 :فرمايدكند، آنجا كه ميآيه ياد مي

 ."أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَي اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ "

وصا اگر مخص -را "قوم "ل شده به اينكه لفظاند: مراد از اين قوم مالئكه هستند. به اين وجه نيز اشكابعضي ديگر گفته
توان حمل بر مالئكه كرد، زيرا در ادبيات عرب سابقه ندارد كه قوم بر مالئكه اطالق شده نمي -بدون قيد در كالم بيايد

اكرم  است، و معني ندارد كه خداي تعالي پيغمبر (باشد. عالوه بر اين، سياق آيه شريفه، سياق تسليت خاطر پيغمبر اكرم )ص
 .كنيم كه به تو ايمان بياورندرا چنين تسليت بگويد كه: غم مخور اگر قوم تو ايمان نياورند ما مالئكه را وادار مي

اند كه در ايام نزول اين سوره در مكه به پيغمبر اكرم ايمان آوردند و يا بعد از اند: مراد از قوم همان كسانيبعضي ديگر گفته
در مدينه به وي گرويدند، اشكال اين وجه اين است كه همه اين نامبردگان به ايمان خود باقي هجرت وي مهاجرت نموده و 

 اي ازنماندند، بلكه عده
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 22شوند. سوره بقره آيه پس هر كه پيروي كند هدايت مرا ترسي برايشان نيست و اندوهناك هم نمي(1)

 223، ص: 3الميزان، ج ترجمه

متعرض حال يكي از  "سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ "آنان مرتد شده و به كفر سابق خود برگشتند، اتفاقا در خود اين سوره در آيه
اين  ااي از گروندگان به آن جناب منافقيني بودند كه ايمانشان عاريتي بود، و بآن مرتدين شده است. مضافا بر اينكه عده

اند: مراد از قوم، يا انصار است، يا شود؟. بعضي ديگر گفتهبر چنين مردمي منطبق مي "لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ "حال چگونه جمله
كه با نصرت خود در روزهاي سخت دعوت او را  (مهاجرين و انصار هر دو، و يا مهاجر و انصار از اصحاب رسول خدا )ص

ساختند. و خداوند در كتاب مجيدش به بهترين وجهي آنان را مدح فرموده. اين وجه نيز خالي از اشكال پاي بر جا و منتشر 
عنوان محترمي است، و ليكن بعضي از مصاديق اين عنوان مردمي بودند  "مهاجر و انصار "نيست، براي اينكه گر چه عنوان



گشتند، و بعضي ديگر مردمي بودند منافق كه ايمانشان براي كه بعد از ايمان آوردن به آن جناب مجددا به كفر سابق خود بر
بر آنان منطبق  "فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ "ما ثابت نشده و معلوم است كساني كه حالشان اين است، جمله

نيم كه كني را موفق به ايمان به آن ميشود. چون ظاهر اين جمله اين است كه اگر اينها به دين تو ايمان نياورند كسانمي
د: فرموكنيم كه به آن ايمان بياورند، و يا ميآري، اگر فرموده بود: ما كساني را موفق مي .ورزندبه هيچ وجه كفر به آن نمي

 .رمودففرمود اين وجه صحيح بود، و ليكن چنين نكساني را موفق كرديم كه به آن ايمان آوردند، و آن جمله ديگر را نمي

اند بگويند: مقصود از قوم، روي هم يك جمعيت است، و منافات خواسته -آيدبطوري كه از كالمشان برمي -بعضي ديگر
يْسُوا بِها لَ "تر، جملهندارد كه رويهم جمعيتي به اسالم كافر نباشند، ولي بعضي از افراد آن كافر باشند. و به عبارت ساده

ه منافات ندارد بعضي از افراد آن جامعه داراي آن وصف نباشند، و رويهم صحابه يعني مهاجر وصف جامعه است ك "بِكافِرِينَ
 .و انصار مؤمن به اسالم بودند، گو اينكه بعضي از افراد آنان داراي اين وصف نبودند

آن را اختصاص اين وجه به فرضي كه صحيح و تمام باشد بايد مراد از آن جمعيت را امت اسالم گرفت، و وجهي ندارد كه 
اند، مثال ايمانشان مقدم بر ايمان ساير امت به مهاجرين و انصار دهيم. و اگر بعضي از مهاجرين و انصار داراي مزيتي بوده

هاي خود پذيرفتند، و با زحمات خود بوده و يا در راه خدا در برابر اذيت كفار صبر كردند و يا مانند انصار، مهاجرين را در خانه
ما ساير  شود كهشود كه ما آيه را اختصاص به آنان دهيم، زيرا اين مزايا باعث نميتوحيد را بلند كردند، باعث نمي آواز كلمه

البته انكار هم نداريم كه اتصاف مهاجرين و انصار به اين وصف بيشتر  .مردم با ايمان را از اتصاف به اين وصف محروم كنيم
 از سايرين است و ليكن غير

 222، ص: 3زان، جترجمه المي

ايشان نيز بسياري هستند كه آيه شريفه بر آنان منطبق است. اين در صورتي است كه ما وجه مزبور را صحيح دانسته و از 
اشكالي كه بر آن وارد است صرفنظر كنيم. و آن اشكال اين است كه در هيچ جاي قرآن سابقه ندارد در جايي كه اوصاف 

كند متخلفين از آن اوصاف را استثنا نكرده باشد، بلكه همواره در اين گونه موارد اگر تمامي ياجتماعي يك مجتمع را بيان م
إِنْسانَ فِي لَقَدْ خَلَقْنَا الْ "كند، مانند آيهافراد متصف به آن وصف نباشند، و افرادي فاقد آن وصف باشند آن افراد را استثنا مي

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ  "و نيز مانند آيه« 1» "لَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُواأَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَ
و همچنين « 3» "ةً وَ أَجْراً عَظِيماًوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَ "-فرمايدتا آنجا كه مي -"رُحَماءُ بَيْنَهُمْ

إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا  "-فرمايدتا آنجا كه مي -"إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "آيه
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ  "-فرمايدتا آنجا كه مي -"قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ "و آيه« 2» "دِينَهُمْ لِلَّهِ

و نظائر اين معنا در قرآن كريم بسيار است، با اين حال چگونه ممكن است در آيه مورد بحث با اينكه بسياري « 2» "أَصْلَحُوا
صف شود وصفي كه در آيه است وه نبودند آنان را استثنا نكرده باشد؟ پس معلوم مياز مهاجرين و انصار متصف به وصف آي

 .تمامي مهاجر و انصار نيست

د، و اند: مراد از قوم همان انصارناز اين وجه بعيدتر وجهي است كه بعضي ديگر از مفسرين در تفسير آيه ذكر كرده و گفته
اند و اين است كه گر چه هنوز ايمان نياورده "ريم كه به آن كافر نباشندگماقومي را بر آن مي "مقصود از اين كه فرمود

 .ورزندليكن مانند مشركين مكه همگي به آن كفر نمي

 عالوه بر اينكه اشكاالت وجوه قبلي بر اين قول وارد است اين اشكال را هم دارد كه
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سان را در زيباترين قوام آفريديم، آن گاه او را به اسفل سافلين برگردانديم، مگر كساني را كه ايمان آوردند. ما حقا ان(1)



 2سوره تين آيه 

و خدا  -فرمايدتا آنجا كه مي -محمد رسول خدا است، و كساني كه با او هستند با كافران سختند و با يكديگر مهربان(2)
 3كردند وعده مغفرت و پاداشي بزرگ داده است. سوره فتح آيه رده و عمل شايسته ميكساني از ايشان را كه ايمان آو

[.....] 

مگر آنان كه توبه كرده و به اصالح گراييده و به خدا  -فرمايدتا آنجا كه مي -براستي منافقان در طبقه زيرين جهنمند(3)
 122متوسل شده، دين خويش خالص براي خدا كردند. سوره نساء آيه 

 مگر آن -فرمايدتا آنجا كه مي -چطور ممكن است خداوند هدايت كند مردمي را كه بعد از ايمان آوردنشان كافر شدند(4)
 25كساني كه بعد از آن توبه كرده و به اصالح گراييدند. سوره آل عمران آيه 

 225، ص: 3ترجمه الميزان، ج

عنا پرستيدند، و با اين حال مه مانند اهل مكه مشرك بوده و بت ميشدانصار يعني اهل مدينه در موقعي كه اين آيه نازل مي
مگر اينكه بخواهند  "گماريم كه نسبت به آن كافر نباشندما قومي را بر آن مي ":ندارد كه در باره چنين مردمي بفرمايد

ا آن بود كه رسول خدا ايشان ربگويند كفر در اين آيه به معناي رد دعوت و زيرا بار نرفتن است، و كفر اهل مدينه قبل از 
دعوت كند، اال اينكه كفر در اين آيه به اين معنا دليلي ندارد، بلكه دليل بر خالف آن هست، و آن اين است كه سياق آيات 

وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ  "مورد بحث، سياق بيان وصف هدايت الهي است كه مقابل آن شرك است نه رد دعوت چنان كه در آيه
نيز در مقابل هدايت شرك قرار داده شده نه رد دعوت. گذشته از اشكال سابق توكيل در آيه به معني  "نْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَعَ

اگر اينان دعوت را رد كردند به تحقيق ما آن را با كساني حفظ نماييم كه  "حفظ و نگهداري است و معني ندارد گفته شود:
 ."اندد نيز نكردهاند و رهنوز ايمان نياورده

 ."انداند و رد نيز نكردهباشند كه هنوز ايمان نياوردهاند: مراد از قوم در اين آيه عجم مياي گفتهپاره

نْ يَشَأْ إِ "باشند كه هنوز ايمان نياورده بودند، و گويا اين وجه از آيه شريفهاند: مراد از قوم در اين آيه عجم مياي گفتهپاره
در اين آيه عجم است و بر اين  "آخرين "اند منظور از كلمهگرفته شده، زيرا گفته« 1» "أَيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَيُذْهِبْكُمْ 

 .وجه هم همان اشكاالت پيشين وارد است

ت كاالتي اسها هستند، اشكال اين وجه همان اشاند: مراد از قوم مؤمنين از امت اسالم و يا از تمامي امتبعضي ديگر گفته
اند كه كه بر وجوه قبلي وارد بود، مگر اينكه آن را توجيه كرده بگوييم: مراد از قوم تنها مؤمنيني از اين امت و يا از ساير امم

 "ا بِكافِرِينَلَيْسُوا بِه "توان گفت:بعد از ايمان تا چندي كه زنده هستند به سوي كفر نگروند، زيرا در باره چنين اشخاصي مي
اين جمله تنها بر معصوميني كه كفر از آنان ممتنع است صادق نيست، بلكه شامل اشخاصي هم كه كفر از آنان ممتنع چون 

باشد. با اين شوند صادق مياند متمايل به كفر و نفاق نمينيست و ليكن ايمانشان نسبت به دعوت توحيد دوام دارد و تا زنده
سلي خاطر رسول خدا است و نيز افاده اين معنا كه خداوند به حفظ هدايت خود و كه ت -توجيه معناي آيه تمام و غرض از آن

 .گرددحاصل مي -اي كه انبيا و بندگان صالح خود را به آن طريقه بر سايرين برتري داده اهتمام داردطريقه

كه قوم نامبرده در آيه، اين است  "وكلنا بها "ماند، و آن اين است كه ظاهر جملهليكن يك اشكال بر اين وجه باقي مي
 مردمي هستند كه ايمانشان مورد ضمانت خدا است، نه
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وجه بر عكس  كالم در اين شوند. و مبناياينكه از بين رفتن ايمانشان ممكن باشد و ليكن بر حسب اتفاق كافر و منافق نمي
سازد، زيرا توكيل، نمي "وَكَّلْنا بِها "اين معنا است يعني در وجه مزبور دوام ايمان قوم امري اتفاقي گرفته شده، و اين با جمله

كند مخصوصا در اينجا كه مقام اعتزاز و قدرت نمايي است، و معلوم است لفظي است كه معناي اعتماد و حفظ را افاده مي
نمايي بايد كرد كه ضمانت دوام و بقا داشته باشد، نه چيزهايي كه ضامني براي دوام و در چنين مقامي به چيزهاي قدرت كه

وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ  "ثبوتش نباشد. خود قرآن كريم ايمان بدون ثبات و دوام را مذمت كرده و فرموده:
 .«1» "مُشْرِكُونَ

كند آن ايمان فطري و هدايت الهي پاك از شوائب شرك و ظلمي است كه ماني كه آيات مورد بحث آن را توصيف مياي
خداوند، خليل خود و همچنين انبياي قبل از خليل و بعد از او را به آن مفتخر ساخته است، ايماني كه ابراهيم خليل )ع( بنا به 

و « 3» "ذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَالَّ "گويد:حكايت قرآن در باره آن چنين مي
ان كند، و شمعلوم است كه خداوند هدايت و ايماني را كه اهميت آن به اين پايه است هر كسي را حافظ و موكل بر آن نمي

هايي مستكبر و را كه در ميان آنان افرادي طاغي و ستمگر و احيانا فرعونآن اجل از اين است كه خداوند همه مؤمنين 
 .گذاران و فرو رفتگان در فسق و فجور و انواع فحشا وجود دارند حافظ و موكل بر آن نمايدبدعت

 361.. ص : باشند[ ...به نظر ما مراد از اين قوم انبياء و معصومين و اتقياء و صلحايند كه همواره پاسدار دين حق مي]

پس هيچ يك از وجوهي كه در تفسير آيه مورد بحث ذكر شد خالي از اشكال نبود، اينك تفسيري را كه مختار خود ما است 
گوييم: آيات مورد بحث در مقام توصيف توحيد فطري و هدايت پاك از شوائب شرك به خداي سبحان ايراد نموده مي

و اوصياي آنان را به چنين هدايتي اختصاص داده و آن را براي خصوص ايشان  باشد، و خداي سبحان، سلسله جليل انبيامي
 .شان دادقرار داده، و چون به چنين كرامتي نايل شدند خداوند كتاب و حكم و نبوت

ياق اين آيه به و س "ا بِها بِكافِرِينَفَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُو "بعد از بيان اين معنا در آيه مورد بحث فرمود:
يازي خواهد از طرفي بي نباشد، مينمايي خود و تسليت خاطر پيغمبر گراميش ميطوري كه قبال هم گفته شد سياق قدرت

 خود را از ايمان آنان بيان
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مان نياوردن قوم در كار دعوتش سست نگردد. پس معناي نموده و از طرفي ديگر پيغمبر محترمش را دلگرم كند تا بخاطر اي
گروند غم مخور و مپندار كه ايمان كني نميآيه اين است كه: اگر اينان به دين توحيدي كه تو به سوي آن دعوتشان مي

طر داشتن اي است كه من انبياي خود را به خاكاهد، چون دين توحيد، هدايت من و آن طريقهنياوردن آنان از ارزش آن مي
ام كه اعتماد و اطمينان دارم نسبت به آن آن طريقه، كتاب و حكم و نبوت دادم، و من كساني را موكل و مستحفظ آن كرده

 .رودكافر نيستند، و با وجود چنين اشخاصي كه نگهبانان دين منند هيچ وقت اين دين از بين نمي

يا شرك در دل آنان رخنه كند، چون خداي تعالي به ايمان شود روزي كفر پس اين اشخاص مردمي هستند كه تصور نمي
 .ايشان اعتماد كرده و ايشان را موكل بر حفظ دين نموده



و اگر ممكن بود كه ايشان هم روزي مشرك شده و از هدايت الهي تخلف كنند اعتماد خداوند برايشان خطا و گمراهي بود، 
 .گرددوشي ميشود و نه دچار خطا و فرامو خداوند نه گمراه مي

آيه شريفه داللت خواهد كرد بر اينكه در هر  -و خدا داناتر است -بنا بر اين تفسيري كه ما براي آيه مورد بحث كرديم
زماني خداي تعالي داراي بنده و يا بندگاني است كه موكل بر هدايت الهي اويند، و دين او و آن طريقه مستقيمي را كه 

اني نمايند، و اين بندگان كسكنند، و آن را از انقراض نگهداري ميمتضمن آن است حفظ مي كتاب و حكم و نبوت انبيا )ع(
 .هستند كه شرك و ظلم به ايشان راه نداشته و به عصمتي الهي معصومند، و آنان عبارتند از انبيا و جانشينان ايشان

وانيم آن را توسعه دهيم ممكن است مؤمنين از اين روي، آيه شريفه مخصوص به معصومين )ع( خواهد بود، خيلي هم كه بت
صالح و آن پارساياني را كه به عصمت تقوا و صالح و ايمان خالص از شوائب شرك و ظلم معتصمند و خالصه آن كساني را 

اند از واليت شيطان بيرون شده« 1» "إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "كه به مصداق آيه شريفه
 .شودملحق به اوصياي انبيا )ع( نموده و بگوييم آيه شريفه شامل اينگونه از مردان صالح نيز مي

 "... أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَي اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ "

 د كه دركندر اينجا براي بار دوم به تعريف ايشان پرداخته و طوري ايشان را تعريف مي
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 .كه مرداني چنين بار آوردهحقيقت هدايت الهي را تعريف كرده، زيرا اين هدايت الهي است 

رساند، و از اثرش كه همان ايصال به مطلوب است تخلف آري، هدايت و راهنمايي خداي تعالي آدمي را به هدف مي
 .«1» "فَإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ "پذيرد، هم چنان كه فرموده:نمي

 360ص :  ..... [به معناي امر به تبعيت از شرايع گذشته نيست "فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ "شريعت اسالم ناسخ شرايع قبل است و امر خداوند در]

دهد تا هدايت ايشان را پيروي كند، و اگر دستور نداد كه شريعت ايشان را پيروي در اين آيه رسول خدا )ص( را دستور مي
يشان هاي او كتابش حافظ و حاكم بر كتاب هاي ساير انبيا،كند براي اين بود كه شريعت رسول خدا )ص( ناسخ شريعت
صرفا به منظور احترام گزاردن  "به هدايت ايشان اقتدا كن "است، تازه هدايت ايشان هم هدايت خدا است، و اگر فرمود:

ن اي نيست، به شهادت اينكه در هميكند واسطهبرايشان بوده و گر نه بين خدا و بين كسي كه خدا هدايتش كرده و يا مي
 ."... ذلِكَ هُدَي اللَّهِ "ات فرموده:آي

اند بر اينكه رسول خدا )ص( و امتش مامورند به اينكه از شرايع قبلي پيروي كنند بعضي از مفسرين اين آيه را دليل گرفته
نبيا را س اپ -فبهم اقتده "مگر آن شرايعي كه در اسالم نسخ شده. ولي آيه مباركه چنين داللتي ندارد، بلي اگر فرموده بود:

 "صحيح بود كه بگوييم امت اسالم نيز مامور به پيروي شرايع انبياي سابقند، و ليكن چنين نفرمود، بلكه فرمود: "پيروي كن
 ."هدايت ايشان را پيروي كن

نْ هُوَ جْراً إِقُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَ "باشد با جملهخداي متعال اين آيات را كه راجع به خصوصيات و اوصاف توحيد فطري مي
هدايت الهيي كه انبياي قبل از تو، به آن مهتدي شدند پيروي  "ختم فرموده، گويا خواسته است بفرمايد: "إِلَّا ذِكْري لِلْعالَمِينَ

كن و اهل عالم را هم تذكر بده تا همه، آن را پيروي كنند، و از ايشان درخواست مزد رسالت مكن، و اين سفارشم را هم به 
برسان تا خاطرشان آسوده شود و تا بدانند كه از ايشان انتظار اجرت نداري، چون اگر مردم اين معنا را بدانند به دعوت ايشان 



رسد، و تو هم از تهمت دورتر خواهي بود. خداي تعالي عين اين حرف را از تر شده و دعوتت زودتر به ثمر ميتو خوشبين
 .كرده استحضرت نوح و انبياي بعد از وي نيز حكايت 

كه آن نيز به اين معنا است  "ذكر "كه به معناي تذكر دادن است، از كلمه "ذكري "گويد: كلمهبه طوري كه راغب مي
 .و اين جمله خود يكي از ادله عموميت نبوت رسول اكرم است نسبت به همه اهل عالم«. 3»تر است بليغ
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 363بحث روايتي ..... ص : 

 363يكي از انبياي بني اسرائيل[ ..... ص :  "يسع "چند روايت در باره]

ب به زني از زنان بني اسرائيل كه فرزندي به نام يسع بن خطودر كتاب قصص االنبياء ثعلبي دارد كه الياس پيغمبر وقتي 
داشت وارد شد، زن وي را منزل داده و ورودش را از دشمنانش مخفي داشت. الياس به پاس اين خدمت در حق فرزندش 

 را در ادعاي يسع كه به مرضي دچار بود دعا كرد و او عافيت يافت. يسع چون اين معجزه را بديد به الياس ايمان آورد و او
ثعلبي  .رفترفت يسع نيز همراهش مينبوتش تصديق نمود و مالزمتش را اختيار كرد. از آن ببعد هر جا كه الياس مي

 :كند كهسپس داستان به آسمان رفتن الياس را ذكر كرده اضافه مي

مرا براي روزگار تنهاييم دستوري  روي تكليف مرا معلوم كن، ودر اين هنگام يسع او را بانگ زد كه اي الياس حاال كه مي
 .ده. الياس از آسمان كساي خود را انداخت، و همين كسا عالمت جانشيني يسع براي الياس در ميان بني اسرائيل بود

گويد: خداوند به فضل خود يسع )ع( را به نبوت و رسالت به سوي بني اسرائيل مبعوث نمود. و به وي وحي آن گاه مي
كرد تاييد فرمود، و در نتيجه بني اسرائيل به وي ايمان آورده به همان نحوي كه بنده خود الياس را تاييد ميفرستاد، و او را 

كردند، و بدين منوال تا يسع در ميان بني اسرائيل زنده بود و او را تعظيم نموده در هر پيشامدي رأي و امر او را متابعت مي
 «1»بود. حكم خداي تعالي در بين آنان نافذ و مجري 

در كتاب بحار از كتاب احتجاج و كتاب توحيد و كتاب عيون روايتي طوالني از حسن بن محمد نوفلي از حضرت رضا )ع( 
نقل شده كه در آن حضرت رضا )ع( در خالل احتجاجاتي كه عليه جاثليق مسيحي كرده، فرموده است: يسع نيز مانند عيسي 

داد، و با اين حال امتش او را رب و كرد و كور مادرزاد و مبتالي به جذام را شفا ميرفت، و مرده زنده ميبر روي آب راه مي
 «3»پروردگار خود اتخاذ نكردند ... 

حاقَ وَ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْ "و در تفسير عياشي از محمد بن فضيل از ثمالي از حضرت ابي جعفر )ع( روايت شده كه در تفسير آيه
 فرمود: معنايش اين است كه ما اسحاق و يعقوب را به ابراهيم داديم تا هدايت را در خاندان وي قرار داده "ايَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْن
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و نوح را نيز پيشتر هدايت نموديم تا هدايت در همان خاندان قرار گيرد، پس امر جانشيني پيش از ابراهيم )ع( و پس  .باشيم
 «1»شود. از ابراهيم از ذريه انبيا درست مي

 .كندمؤلف: اين روايت گفتار قبلي ما را كه آيات مورد بحث در مقام بيان اتصال سلسله هدايت است تاييد مي

 364روند[ ..... ص : در مورد اينكه دختر زادگان هم از ذريه انسان بشمار ميرواياتي ]

در كافي با ذكر سند، و در تفسير عياشي بدون ذكر سند از بشير دهان از ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده كه فرمود: به خدا 
 مِنْ وَ "م )ع( دانسته است، آن گاه آيهسوگند كه خداي تعالي در قرآن كريم نسب عيسي را از طرف مادر منتهي به ابراهي

 .تالوت كرد« 3»را تا به آخر و آيه بعدي را هم تا لفظ عيسي  "ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ

در تفسير عياشي از ابي حرب از ابي األسود روايت شده كه گفت: حجاج رسولي به نزد يحيي بن معمر فرستاد كه من 
جويي؟ و حال آنكه داني و در اين باره به آيات قرآن تمسك ميا فرزندان رسول خدا )ص( ميام تو حسن و حسين رشنيده

ام؟ يحيي بن معمر در پاسخ گفت: آيا در سوره انعام به اين من قرآن را از اول تا به آخر خوانده و به چنين مطلبي برنخورده
ام گفت مگر نه اينست كه در اين آيه و آيه ؟ گفت آري خوانده"سُلَيْمانَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ "گويد:اي كه ميآيه برخورده

 «2»ع( نبود؟. )بعديش عيسي )ع( را ذريه ابراهيم )ع( دانسته، با اينكه او ذريه پسري ابراهيم 

 .هاز ابن ابي حاتم از ابي الحرب بن ابي األسود نقل كرد« 2»مؤلف: اين روايت را سيوطي نيز در الدر المنثور 

وارد  اند كه گفت: روزي يحيي بن معمرو نيز در الدر المنثور است كه ابو الشيخ و حاكم و بيهقي از عبد الملك بن عمير آورده
حسين بن  :بر حجاج شد، و در ضمن مذاكراتي كه با وي كرد صحبت از حسين بن علي )ص( به ميان آمد، حجاج گفت

ين آيه را گويي دليل بياور، يحيي ادروغ گفتي. حجاج گفت: تو اگر راست مي علي ذريه پيغمبر نيست. يحيي در جواب گفت:
خداوند در اين آيه عيسي )ع( را از جهت اينكه  :سپس گفت "وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ ... وَ عِيسي وَ إِلْياسَ "تالوت كرد:

 «2»ناگزير او را تصديق كرد.  مادرش از نسل ابراهيم )ع( بوده ذريه او خوانده است، حجاج
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گويد: اينكه قرآن كريم عيسي )ع( را در شمار ذريه مي "... و عيسي "آلوسي در تفسير روح المعاني در ذيل جمله :مؤلف
شود، براي اينكه عيسي )ع( تنها از طرف مادر ها نيز ميابراهيم )ع( شمرده خود دليل بر اين است كه ذريه شامل دختر زاده

ذريه  ايه هر دختر زادهشود. و اگر كسي اشكال كند كه اين معنا داللت ندارد بر اينكبه ابراهيم )ع( متصل و منتسب مي
است، براي اينكه عيسي )ع( پدر نداشت تا از راه پدر به ابراهيم )ع( نسبت پيدا كند. و از اين جهت بوده كه قرآن او را ذريه 

ابراهيم )ع( خوانده، جوابش خوب روشن است، البته مساله مورد اختالف است، و ليكن هر كسي كه ذريه را شامل دختر زاده 
ته به همين آيه استدالل كرده، از آن جمله موسي كاظم )رض( است كه بنا به بعضي از روايات در پاسخ هارون نيز دانس

 .«1»الرشيد به اين آيه تمسك كرده 

و در تفسير كبير دارد كه ابا جعفر )رض( نيز در مجلس حجاج بن يوسف به اين آيه و همچنين به آيه مباهله استدالل كرد، 
آيه مباهله نازل شد، رسول خدا حسن و حسين را براي شركت در مباهله دعوت فرمود و به نصارا نيز  چون بعد از آنكه



. آن گاه اضافه كرده است: "بياييد ما فرزندان خود را و شما هم فرزندان خويش را دعوت نموده و مباهله كنيم "فرمود:
، و به هر حال فتاواي اصحاب ما در اين مساله ص( است)اند كه اين از خصايص رسول خدا بعضي از اصحاب ما گفته

 .«3»مختلف است، و آن چيزي كه در نظر من قوي است اين است كه دخترزادگان نيز داخل در ذريه هستند 

ين توان از ادله احديث ابي بكره را كه بخاري سند آن را از وسط انداخته مي "گويد:صاحب المنار بعد از عنوان اين بحث مي
آن  "اين فرزند من سيد )بزرگ( است "ص( اشاره به حسن )ع( كرده و فرموده:)د، چون در اين حديث رسول خدا باب شمر

شود، و همچنين روايتي كه ابو نعيم در كتاب معرفة در كالم عرب بر دخترزاده اطالق نمي "ابن "گاه اضافه كرده كه لفظ
تمامي  :اب است و آن روايت اين است كه رسول خدا )ص( فرمودهالصحابة بطور رفع از عمر نقل كرده است از ادله اين ب

ه گويد: به همين جهت است كافراد بشر نسبتشان از ناحيه پدران است مگر فرزندان فاطمه كه من پدر ايشانم. آن گاه مي
 مردم اوالد فاطمه )ع( را اوالد رسول خدا )ص( و
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 .«1» "خوانندعترت او و اهل بيت او مي

فظي اي لاي از اعالم مشتبه گشته، ال جرم آن را مسالهاين مساله دستخوش خلط و اشتباه شده و حقيقت امر بر عده :مؤلف
 :اند. حتي بعضي از ايشان در مقام استدالل بر رأي خود به قول شاعر كه گفته استنداشتهو مربوط به لغت پ

 «3»بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال األباعد 

 :و يا به قول آن ديگري كه گفته است

 «2»و انما امهات الناس اوعية مستودعات و لالنساب آباء 

اي است حقوقي و اجتماعي و مربوط است اهي است بزرگ، براي اينكه اين مساله، مسالهاند. و اين خود اشتبتمسك جسته
قوام اي دارد. بعضي از ابه مساله قرابت كه هر ملت و قومي در تحديد حدود آن و اينكه چه كساني جزو اقرباي انسانند عقيده

رابت را دانند، بعضي قدانند و بعضي نميه را اوالد ميدانند، بعضي دخترزاددانند و بعضي نميو ملل زن را داخل در قرابت مي
ربطي به  خوانند، و ايندانند و بعضي آن را منحصر به اين مسير ندانسته فرزند ادعايي را نيز از اقربا ميمختص به والدت مي

ي ناشي از وراثت قائل لغت ندارد. مثال اگر اعراب دوران جاهليت بر خالف ساير اقوام بطور كلي براي زنان قرابت قانون
دانستند اثرش تنها در ازدواج و در مساله نفقه دادن است و همچنين براي نبودند و خويشاوندي زنان را طبيعي مي

دخترزادگان قائل به قرابت و خويشاوندي نبودند، و همانطوري كه در شعر باال منعكس شده آنان را اوالد بيگانگان 
دانستند، از اين جهت نبود كه لغت، دخترزاده را ها را پسر و برادر ميها و برادر خواندهواندهپنداشتند و در مقابل پسر خمي

داند، بلكه همانطوري كه گفته شد رسومي اجتماعي بوده كه از ملل و اقوام ديگر از داند و برادر خوانده را برادر مياوالد نمي
 .اندكرده قبيل ايران و روم كه مهد تمدن آن روز بودند اقتباس

 366اي حقوقي و اجتماعي است كه در اسالم شناخته شده است[ ..... ص : مساله قرابت و ترتب آثار نسب در مورد زنان، و دختر زادگان مساله]

كُمْ وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَ "اي از اين حقوق و رسوم اجتماعي را لغو نمود، مثال در باره قرابت ادعايي فرمود:و اما اسالم پاره
 و به زنان قرابت قانوني داده و آثار قرابت« 2» "أَبْناءَكُمْ
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دانسته و در اين باره در آيه ارث قانوني را در حق آنان جاري ساخت، و اوالد دختر را اوالد قانوني و داراي قرابت قانوني 
 «1» "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... "فرموده:

 "ثُرَلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَلِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ ا "و نيز فرموده:
وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ  "-فرمايدتا آنجا كه مي -"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ ":و نيز در آيه محرمات نكاح فرموده« 3»

انسان دانسته و اوالد دختران را اوالد ناميده، در بينيد دختر دختر را، دختر خود چون در اين آيه بطوري كه مي« 2» "ذلِكُمْ
و عيسي )ع( را كه اتصالش به ابراهيم و يا  "وَ يَحْيي وَ عِيسي وَ إِلْياسَ ... "آيه مورد بحث هم به همين مالحظه فرموده:

 .جز از ناحيه مادر نبوده ذريه ابراهيم و يا نوح )ع( شمرده است (نوح )ع

 362رود[ ..... ص : هم السالم به آياتي از قرآن مجيد براي اثبات اينكه دختر زاده اوالد بشمار مياستناد ائمه اهل بيت علي]

اند بر اينكه دختر زاده انسان امامان اهل بيت )ع( نيز با همين آيه و همچنين آيه محرمات نكاح و آيه مباهله استدالل كرده
اي را كه اند و ليكن ادلهل را در خصوص فرزندان فاطمه )ع( كردهنيز اوالد انسان است، گو اينكه ائمه )ع( اين استدال

 .اند عام استآورده

تر است، و اين استدالل را شيخ كليني حضرت امام باقر )ع( استدالل ديگري در اين باره دارد كه از ادله گذشته صريح
حضرت ابي جعفر )ع( به من فرمود: اي ابي  :ترض( به سند خود از عبد الصمد بن بشير از ابي الجارود روايت كرده كه گف)

گويند؟ عرض كردم عقيده ما را در اينكه آن دو بزرگوار فرزندان ع( به شما چه مي)الجارود! مردم در باره حسن و حسين 
ه ك جوييد؟ عرض كردم: به فرموده خداي تعاليكنند. فرمود: شما عليه ايشان به چه دليلي تمسك ميرسول خدايند انكار مي

وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسي وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  "در باره عيسي بن مريم فرموده:
 ايشان در جواب اينو با اينكه عيسي )ع( پدر نداشت او را ذريه نوح )ع( خوانده. حضرت فرمود:  "وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيي وَ عِيسي

 گويند؟استدالل شما چه مي

 گويند عيسي )ع( را ذريه نوح )ع( ناميدن دليل بر اينعرض كردم: مي
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 11حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دختران ارث برند. سوره نساء آيه (1)

اي است مقرر، و زنان را نيز از آنچه كه اند چه كم و چه زياد بهرها از آنچه پدر و مادر و خويشان به ارث گذاشتهمردان ر(2)
 3اي است مقرر. سوره نساء آيه اند بهرهپدر و مادر و خويشان به جاي گذاشته

كه گفته شد همه بر شما حالل شده  و غير اينها -فرمايدتا آنجا كه مي -حرام شده است بر شما مادران و دختران شما(3)
 32است. سوره نساء آيه 

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج



شود، براي اينكه عيسي )ع( جزو استثنائيات خلقت است، لذا از آنجايي اي ذريه و فرزند محسوب مينيست كه هر دخترزاده
شما در جواب  :اه رحم ذريه نوح )ع( دانسته. امام فرمودكه پدر نداشته تا از مسير صلب به نوح بپيوندد ناگزير قرآن او را از ر

 گوييد؟چه مي

كنيم. استدالل مي« 1» "فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ "عرض كردم: ما به آيه
شود كه گوينده، فرزندان غير را فرزند خود ند: در كالم عرب بسا ميگويگويند؟ عرض كردم ميفرمود: ايشان چه مي

 .نامدمي

آموزم كه بر حسب آن دليل حسن و حسين )ع( از صلب آن گاه حضرت فرمود: اينكه من دليلي از قرآن كريم به شما مي
 وم آن دليل در كجاي قرآنشود. پرسيدم فدايت شكند مگر اينكه كافر ميرسول خدايند، و كسي آن دليل را انكار نمي

وَ  "است. آن گاه آيه را تالوت فرمود تا رسيد به جمله "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ ... "است؟ فرمود آيه
توانست با همسران حسن و ( ميسپس فرمود: اي ابا جارود! آيا رسول خدا )ص« 3» "حَالئِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْالبِكُمْ

نكه اند، و اگر اعتراف كنند به ايتوانست، قطعا دروغ گفته و فاسق شدهازدواج كند؟ اگر مخالفين بگويند آري مي (حسين )ع
 .«2»اند به اينكه حسن و حسين )ع( از صلب پيغمبر اكرم هستند توانست پس اعتراف كردهنمي

خود آورده. و كوتاه سخن اين مساله يك مساله لفظي و « 2»به اين مضمون در تفسير  مؤلف: مرحوم قمي نيز روايتي قريب
خواند، و آن گاه شعر شاعر را دليل بر گفته خود قرار دهند، بلكه لغوي نيست تا در جواب بگويند عرب دخترزاده را اوالد نمي

 «2»آري اسالم زنان را عالوه بر قرابت طبيعي اي است حقوقي و اجتماعي كه دين اسالم آن را معتبر شمرده است. مساله
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 21سوره آل عمران آيه (1)

 32سوره نساء آيه (2)

 231ح  213ص  2روضة كافي ج (3)

 335ص  1تفسير قمي ج (4)

راثت تكويني در ميان جانداران جاري است منظور از قرابت طبيعي در اينجا تنها والدت و توابع آن كه به حسب و(5)
اص خواهد مانند اختصآورد مئونه زيادي براي جعل نميباشد، بلكه قرابت از آن جهت كه احكام تشريعي را به دنبال مينمي

اج، انسان به اوالد خود و حق حضانت وي، در برابر چيزي كه مئونه زائدي در جعل الزم دارد مانند نفقه و احكام خاص ازدو
 .و اين مانند حكم طبيعي در اصطالح حقوقدانان است

 225، ص: 3ترجمه الميزان، ج

كه عربها و ساير ملل براي ايشان قايل بودند قرابت قانوني نيز داده، و همچنين در قوانين حقوقيش دخترزادگان را اوالد 
داند، و در عوض اتصال نسبي ان نيز جاري ميشمرده و رشته نسب را همانطوري كه از ناحيه مردان جاري است از ناحيه زن

دانستند لغو كرده، و پيغمبر گراميش در روايتي كه هم شيعه و هم سني آن را را كه اعراب از راه ادعا و از راه زنا نيز معتبر مي
فهميدن حقايق  انگاري در امر دين و درچيزي كه هست سهل«. 1»الولد للفراش و للعاهر الحجر  "اند فرموده:روايت كرده

كنند چطور ممكن است حسن و حسين از رسول خدا )ص( و يا ديني اين حقيقت را از ياد مخالفين اين قضيه برده فكر نمي
اي از پدر و مادرش ارث ببرد و همسرش بر او حرام باشد و در عين حال اوالد او شمرده نشود؟ البته نفوذ هر دخترزاده

ي كار آمدند در اين فراموشي بي تاثير نبوده، و ما بحث در اين موضوع را )در جلد سوم اين حكومتهايي كه در صدر اسالم رو
 .ترجمه( در ذيل آيه تحريم گذرانديم



 361[ ..... ص : "... فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ "رواياتي در ذيل:]

نعماني در تفسير خود به سندي كه به سليمان بن هارون عجلي دارد از او روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( شنيدم كه 
خالفت و جانشيني پيغمبر اكرم( حقشان در نزد خداي تعالي محفوظ است، به طوري كه اگر )فرمود: صاحبان اين امر مي

احبان اين امر را خواهد آورد و حق ايشان را به آنان واگذار خواهد نمود. و ايشان تمامي مردم هم از دنيا بروند باز خداوند ص
و نيز  "فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ "همان كساني هستند كه خداوند در حقشان فرموده:

پس به زودي خداوند مردمي  -«3»يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَي الْكافِرِينَ  فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ ":فرموده
دارند. مردمي هستند كه نسبت به مؤمنين فروتن و دارد و ايشان خداي را دوست ميرا خواهد آورد كه ايشان را دوست مي

 «2» "و متكبر. متواضع و نسبت به كفار گردنفراز

 .مؤلف: اين حديث از قبيل جري و تطبيق است

وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ ...  "در كافي به سند خود از ابي حمزه از حضرت ابي جعفر باقر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
به حفظ كتاب و )يه، كساني را فرمود: خداي تعالي به فضل و كرمش از اهل بيت وي، از پدران و برادران و ذر "بِكافِرِينَ

 يعني اگر امتت به اين دين كافر شوند "فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ "حكم و نبوت( گماشت و اين است معناي اينكه فرمود:
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و  2ح  223ص  13( است. وسايل الشيعه ج فرزند از آن صاحب فراش )شوهر زن( است و براي زناكار سنگ )سنگسار(1)
 [.....] 25ص  1مسند احمد ج 

 22سوره مائده آيه (2)

 تفسير نعماني(3)
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ايم كه به آن ايمان آورند و تا ابد به آن كافر نشوند. آري، ما ايماني را كه بر بشر عرضه ما اهل بيت تو را موكل كرده
گذاريم، بلكه بعد از تو نيز به وسيله اهل بيتت آن را حفظ براي آن مبعوث نموديم هرگز ضايع و مهمل نمي ايم و تو راكرده
كنيم، و پس از اهل بيت تو علماي امت و والت امر من و اهل استنباط خواهد بود، و علومي را كه دروغ و گناه و وزر و مي

 .«1»طغيان و ريا در آن راه ندارد استنباط خواهند كرد 

نيز نقل كرده، جز اينكه سند آن را حذف كرده است، و اين « 3»مؤلف: اين روايت را و همچنين روايت قبليش را عياشي 
 .حديث مانند حديث قبليش از باب تطبيق بر مصداق است

يقي( اس )منصور دواندر كتاب محاسن به سند خود از ابن عيينه از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرمود به منزل ابو العب
درآمدم در حالي كه مجلسش آراسته و هر كسي در جاي خود نشسته بود، ابو العباس وقتي مرا ديد دست خود را پيش آورد 

اي كه پيش تا با من مصافحه كند، من براي اجابت او نزديك رفتم تا دستش را در دست بفشارم، ناگهان پايم به گوشه سفره
 "داند، چون خداي تعالي در حق ما فرموده:د كرد، و از اين عمل آن قدر ناراحت شدم كه خدا ميرويش گسترده بود برخور

آري، به خدا سوگند قومي را موكل بر دين كرده كه نماز را به پا  "فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ
 .«2»گويند دهند و خدا را بسيار ذكر ميدارند، و زكات را ميمي

حاصل اين روايت اين است كه امام )ع( از اينكه پايش به گوشه سفره خورده شرمنده درگاه خدا شده، و گويا امام )ع(  :مؤلف
نيز  نعمتمنحصر در انكار عقايد حقه نيست، بلكه شامل كفران  "لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ "خواسته است بفرمايد كفر در جمله



 .هست

 .«2»تان كه هدايت او بهترين هدايت است و در نهج البالغه امام )ع( فرموده: اقتدا كنيد به هدايت پيغمبر گرامي

 .مؤلف: استفاده اين معنا از آيات مورد بحث، روشن است

 .«2»ها، هدايت انبيا است در تفسير قمي از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود: بهترين هدايت
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 325..... ص : [ 511تا  15(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسي نُوراً وَ هُديً لِلنَّاسِ وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي بَشَرٍ مِنْ شَيْ
( وَ 51لِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ ال آباؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ )تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ كَثِيراً وَ عُ

ي الْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَليُؤْمِنُونَ بِهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُري وَ مَنْ حَوْلَها وَ الَّذِينَ 
ءٌ وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ (53صَالتِهِمْ يُحافِظُونَ )

ونِ هُالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَالئِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَوْ تَري إِذِ الظَّ
رادي كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما ( وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا ف52ُبِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ )

طَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَ ما نَري مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَ
 (52تُؤْفَكُونَ ) هَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوي يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّيإِنَّ اللَّ (52تَزْعُمُونَ )

وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ  (96)عَلِيمِ فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْ
( وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ 53لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )

ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ ( وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَي52ْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ )قَدْ فَصَّلْنَا الْ
وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلي ثَمَرِهِ حَبًّا مُتَراكِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ 

يْرِ عِلْمٍ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ بَناتٍ بِغَ (99)إِذا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
 (133سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يَصِفُونَ )

( ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ 131ءٍ عَلِيمٌ )ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْبَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنَّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ
( ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ 133ءٍ وَكِيلٌ )ءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْالِقُ كُلِّ شَيْال إِلهَ إاِلَّ هُوَ خ

( وَ كَذلِكَ نُصَرِّفُ 132ا وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ )( قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْه132الْخَبِيرُ )



 (132الْآياتِ وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )
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 320ترجمه آيات ..... ص : 

 شري چيزي نازل نكرده، بگو كتابي را كه موسيخداي را چنان كه سزاوار شناختن است نشناختند كه گفتند: خدا بر هيچ ب
كنيد و آورد و براي مردم نور و هدايتي بود چه كسي نازل كرده؟ شما كمي از آن را در كاغذهايي نوشته و آشكارش مي

واگذار كه  ادانستيد تعليم يافتيد، تو بگو خدا، و ايشان رسازيد و چيزهايي را كه نه شما و نه پدرانتان نميبسياري را نهان مي
 .(91)در پرگويي خويش بازي كنند 

ايم هم مبارك است و هم تصديق كننده كتابهاي پيشين تا ام القري )مكه( را با هر كه اين كتابيست كه ما آن را نازل كرده
 .(53)اطراف آن هست بيم دهي و كساني كه به دنياي ديگر ايمان دارند به آن بگروند و نمازهاي خويش را مواظبت كنند 

و كيست ستمگرتر از آن كس كه دروغي بر خدا ببندد و يا بگويد به من وحي شده ولي چيزي به او وحي نشده و يا گويد به 
كنم؟ اگر ببيني كه ستمگران در گردابهاي مرگند و فرشتگان دستهايي زودي من نيز مانند آنچه خدا نازل كرده نازل مي

ي هاي وي گردنكشگفتيد و از آيهريد امروز به گناه آنچه در باره خدا بناحق ميهاي خويش برآخويش گشوده و گويند جان
 .(52ايد سزايتان عذاب خفت و خواري است )كردهمي

ايد ايد و آنچه را به شما عطا كرده بوديم پشت سر گذاشتهايم پيش ما آمدهشما تك تك چنان كه نخستين بار خلقتان كرده
 بينيم، روابط پنداشتيد در )عبادت( شما شريكند با شما نميتان را كه ميهايو واسطه
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 .(52پنداشتيد نابود شده است )شما گسيخته و آنچه مي

آورد اين است خداي )پرستيدني( پس كجا خدا شكافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده و مرده را از زنده پديد مي
 .(52) شويدسرگردان مي

شكافنده صبحدم است و شب را وقت آرامش كرد، و خورشيد و ماه را وسيله حساب كردنها قرار داد، اين نظم خداي نيرومند 
 .(52و دانا است )

 ها را براي گروهي كه دانايند شرحاوست كه ستارگان را براي شما پديد كرد تا بدان در ظلمات خشكي و دريا راه يابيد، آيه
 .(53داديم )

ه ها را براي گروهي كاو است كه شما را از يك تن ايجاد كرد بعضي از شما مستقر و بعضي مستودع هستيد و ما اين آيه
 .(52ايم )فهمند شرح دادهمي

ايم كه از آن اي پديد آوردهايم و از جمله سبزهها را پديد آوردهاو است كه از آسمان آبي نازل كرده كه با آن همه روئيدني
ها از تاكها و زيتون و انار و مانند و هاي آويخته و باغكنيم و از نخل و از گل آن خوشههاي روي هم چيده پديد ميهدان

ها ايم، ميوه آن را هنگام ثمر دادن و رسيدنش بنگريد كه در اين آيات براي گروهي كه ايمان دارند عبرتناهمانند هم كرده
 .(55است )

ها را نيز خدا آفريده شريكاني انگاشتند و از روي بي دانشي براي او پسران و دختراني ساختند، خدا براي خدا از جنيان كه آن
 .(133كنند برتر است )منزه است و از آنچه وصف مي



ايجاد كننده آسمانها و زمين است چگونه او را پسري هست با اينكه او را زني نبوده و همه چيز را آفريده و او به همه چيز 
 .(131است ) دانا

ار همه داين خداي )يكتا است( كه پروردگار شما است خدايي جز او نيست خالق همه چيز است، پس او را بپرستيد كه عهده
 .(133چيز است )

 .(132كند و او لطيف و دانا است )كند ولي او ديدگان را درك ميديدگان، او را درك نمي

هر كه بديد براي خويش ديده و هر كه كور بوده به ضرر خويش بوده و من  ها به سوي شما آمدهاز پروردگارتان بصيرت
 .(132نگهبان شما نيستم )

 .(132كنيم )اي و آن را براي گروهي كه دانايند بيان ميكنيم كه نگويند درس گرفتهها را گوناگون ميبدينسان آيه
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 اشاره

شمرد خود نيست، براي اينكه آيات قبلي فرستادن كتاب آسماني را از لوازم هدايت الهيي مياين آيات بي ارتباط به ما قبل 
كه خداوند انبياي خود را به آن اختصاص و برتري داده و در اين آيات نيز صحبت از كتاب به ميان آمده، و در باره قرآن 

 :گفتندعليه اهل كتاب كه مي

  .احتجاج شده است "ءٍنْ شَيْما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي بَشَرٍ مِ "
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ها سازد كه شديدترين ظلمنخست، كالم را با ذكر محاجه با اهل كتاب افتتاح نموده و سپس اين معنا را خاطرنشان مي
مين كه اشد مثل هشرك به خدا و افتراي بر او و يا انكار نبوت پيغمبران واقعي و يا ادعاي چيزي است كه حقيقت نداشته ب

 ."سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ "اند:گفته

آن گاه سرانجام كار اينگونه ستمگران را در دم مرگ در آن موقعي كه مالئكه قبض روح، دست به كار كشيدن جان آنان 
 .كندت علياي او را ذكر مياي از اسماي حسني و صفاشوند ذكر نموده، و در آخر آيات ادله توحيد خداي تعالي و پارهمي

 324[ ..... ص : "وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "و معناي جمله: "قدر "موارد استعمال كلمه]

 و بزرگي واز هر چيزي كميت و كوچك  "قدر "و "قدر ""ءٍوَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي بَشَرٍ مِنْ شَيْ "
صود اين مق "ء تقديراقدرت الشي "شود:و يا گفته مي "ء قدراقدرت الشي "شود:كم و زيادي آن است، مثال وقتي گفته مي

است كه من كميت و حدود ظاهري و محسوس فالن چيز را معلوم و بيان كردم، اين معناي اصلي و لغوي اين كلمه است، 
 "ويندگاند، مثال مييش تجاوز داده و در امور معنوي و غير محسوس نيز استعمال كردهو ليكن كلمه مزبور را از معناي اصل

اي و مقصودشان اين است كه فالني در جامعه خود وزنه "فالني در بين مردم و در ميان اجتماع داراي قدر و منزلت است
 .است داراي ارزش اجتماعي

 "قدر "كند لذا كلمهبا توصيفي است كه طرف را از حال آن چيز آگاه مي و از جهت اينكه تقدير و تحديد هر چيز غالبا توأم
ء و قدر الشي "شود:شود و هم بر آن معرفت و آگاهي، مثال گفته ميبطور استعاره، هم بر آن اوصاف اطالق مي "تقدير "و

به فالن چيز حاصل كرد و  يعني معرفت "ء و قدرهقدر الشي "شود:يعني وصف كرد فالن چيز را و نيز گفته مي "قدره



 .اينگونه استعماالت همه صحيح و لغوي است

از اين رو استعمال لفظ قدر در باره خداي تعالي نيز به همه اين معاني كه گفته شد جايز است، و آيه مورد بحث را به همه 
توانند خدا را آن طور اين است كه مردم نمي "ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "توان تفسير نموده و گفت: معناي جملهآن معاني مي

تواند به ذات خداي تعالي كه اليق ساحت او است تعظيم كنند، چون عقل و وهم ايشان و هيچ حسي از حواسشان نمي
وان تكنند، به آن مقداري است كه آيات و داليل بر عظمت او داللت دارند. و نيز مياحاطه پيدا كند. و اگر خدا را توصيف مي

 .توانند خدا را آن طور كه بايد و شايد وصف كنند، يا آن طوري كه هست بشناسندگفت معنايش اين است كه: مردم نمي

 232، ص: 3باشد، اال اينكه از ترجمه الميزان، جپس آيه شريفه صرفنظر از آيات قبلي قابل انطباق بر هر سه معنا مي

ان كرد، و حكم و كتاب و نبوت ايشان را بيخداي تعالي هدايت انبيا را وصف مي نظر قرار گرفتنش به دنبال آياتي كه در آن
نمود، و عنايت كامل خداي تعالي را نسبت به حفظ كلمه حق و نعمت هدايت در ميان مردم و در تمامي قرون و اعصار مي

ت به عظمت خدا پي نبردن و او را شود، چون انكار مساله وحي در حقيقساخت، بر معناي اول بهتر منطبق ميخاطرنشان مي
 .از مقام ربوبيت كه به جميع شؤون بندگان عنايت دارد، خارج كردن است

رساند، آنجا كه اي است كه همين عبارت را دارد، و بعالوه مشتمل بر ذيلي است كه عظمت خدا را ميمؤيد اين معنا آيه
الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا  وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ "فرمايد:مي

ئاً ال سْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَ "فرمايد:و نيز مي« 1» "يُشْرِكُونَ
يعني قوت و عزت خداي تعالي و « 3» "يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

هايي كه به اسم آلهه و ارباب ، و سنگ و چوبذلت و خواري موجودات ديگر اقتضا دارد كه هيچ كس به عظمت او راه نيابد
اول  تر همان معنايشود با او برابري نكنند. همه اينها شواهدي هستند بر اينكه در ميان اين سه معنا مناسبپرستش مي

ما ا است، گو اينكه آن دو معناي ديگر نيز صحيح است و ليكن در تناسب و سازگاري با سياق آيه مثل معناي اول نيستند، و
مراد اين است كه ايشان آن طور كه بايد و شايد قدرت  "اندمعناي چهارمي كه ديگران در تفسير آيه ذكر كرده و گفته

 .باشداز همه معاني احتمالي، از سياق آيه بعيدتر مي "ندارند

كند كه تقدير نكردنشان خداي را كرد، افاده مي "اذ قالوا "را مقيد به ظرف زماني "وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "و اينكه جمله
به حق تقدير به خاطر نفي كردنشان مساله انزال وحي و كتاب بر يك فردي از بشر بود، و اين خود داللت دارد بر اينكه از 

 تلوازم الوهيت و خصائص ربوبيت يكي همين است كه به منظور هدايت مردم به راه راست و رستگار شدن آنان به سعاد
 .دنيا و آخرت وحي و كتاب بفرستد

__________________________________________________ 

خدا را آن طور كه حق شناختن او است نشناختند، روز رستاخيز زمين يكسره در قبضه او است و آسمانها به دست قدرت (1)
 23ر است. سوره زمر آيه كنند برتاو به هم پيچيده است، منزه است و از آنچه كه با او شريك مي

خوانيد هرگز مگسي خلق نكنند، و گر چه در اين باب همكاري كنند، و اگر مگس چيزي از آن كسان كه به غير خدا مي(2)
آنان را بربايد بازگرفتن از آن نتوانند، طالب و مطلوب ناتوانند خدا را آن طور كه حق شناختن او است نشناختند كه خداوند 

 32سوره حج آيه  .استتوانا و عزيز 
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وَ  "و با جمله "قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسي "و چون چنين ادعايي در اين آيه نهفته بود خداي تعالي با جمله
مله اول متضمن احتجاج به كتابي از كتب آسماني نازل بر بر آن ادعا احتجاج نمود. ج "عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ ال آباؤُكُمْ



شان با معجزات روشني ثابت شده، پس در حقيقت در ادعاي مذكور به وجود هدايت الهي كه به پيغمبراني است كه نبوت
 .وسيله انبيايي از قبيل نوح و پيغمبران بعد از او هميشه در بين مردم محفوظ بوده احتجاج شده

 326ماني و وجود معارف و احكام الهي در بين مردم، دو شاهد بر لزوم هدايت مردم از جانب خدا است[ ..... ص : وجود كتب آس]

جمله دوم، احتجاج به وجود معارف و احكام الهي است در بين مردم، چون تمامي احكام و قوانين صالح كه در ميان مردم 
نان جريان يافته. آري، عواطف و افكار بشر ممكن است او را به غذا و جاري بوده و هست همه به وسيله انبيا )ع( در بين آ

مسكن و نكاح و لباس صالح براي زندگيش و خالصه به جلب منافع و دفع مضار و مكاره هدايت بكند و اما معارف الهي و 
ن آن را از رشحات اخالق فاضله و شرايعي كه عمل به آن حافظ آن معارف و آن اخالقيات است و اموري نيست كه بتوا
و  تواند به چنين معارفافكار بشر دانست، هر چند بشر نابغه و داراي افكار عالي اجتماعي هم باشد. كجا شعور اجتماعي مي

سايل اي كند كه با آن وحقايقي دست يابد؟ فكر اجتماعي بيش از اين نيست كه انسان را وادار به استخدام وسايل ممكنه
ماديش از خوراك، پوشاك، نكاح، لباس و شؤون مربوط به آنها فراهم شود و همين فكر است كه در هاي زندگي نيازمندي

دهد به اينكه انسان در راه تمتع از ماديات هر قدرتي را كه مانع و جلوگير صورت فراهم ديدن زمينه تاخت و تاز دستور مي
ها كند به اينكه با ساير قدرتراهم نديد آدمي را وادار مياي را فخود ديد درهم شكسته و از بين ببرد، و اگر چنين زمينه

متفق شده و آنان را در تمتع از منافع و دفع مضار شريك خود ساخته و منافع را عادالنه در ميان خود تقسيم كنند. اصوال 
در جلد دوم اين ترجمه گفتيم، « 1» "بِيِّينَ ...كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّ "همانطوري كه در ابحاث نبوت در ذيل آيه

 .توضيح بيشتري خواهيم داد، سر اجتماعي بودن بشر همين است -ان شاء اللَّه -و به زودي هم

ه ككند بر اينكه الزمه مقام الوهيت اين است با ضمائمي كه همراه دارد داللت مي "وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "و خالصه آيه
انسان را به سوي صراط مستقيم و منزل سعادتش هدايت نموده به همين منظور كتاب و وحي خود را بر بعضي از 

برگزيدگان افراد بشر نازل كند، و چون آيه شريفه داللت بر چنين ادعايي داشت لذا خداي تعالي در مقام اثبات آن به دو چيز 
 استدالل

__________________________________________________ 
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هاي آسماني مورد اتفاق و مورد اعتراف خصم و ديگر بوجود تعاليم الهيي كه در ميان خود آنان يكي به وجود كتاب :فرمود
 .جريان دارد، و اين تعاليم زائيده افكار بشري نيست

 322كه در آن به نزول تورات بر موسي احتجاج شده، رسول خدا )ص( مامور به سؤال از يهود شده نه از مشركين[ ..... ص :  "نْزَلَ الْكِتابَ ...قُلْ مَنْ أَ "بيان اينكه در آيه:]

 "جعلونهت "كلمه "فُونَ كَثِيراًقُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسي نُوراً وَ هُديً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَ تُخْ "
در قرائت معروف به صيغه خطاب است و قهرا مخاطبين آن يهوديها خواهند بود، و اما بنا بر قرائتي كه آن را به صيغه 

دا رسول خ "قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ ... "و با ياء قرائت كرده فاعل آن همان كساني خواهند بود كه در جمله "يجعلونه "غيبت
 .اند همان يهوديها و يا مشركين عربندمامور شده از ايشان آن سؤال را بكند و ايشان چنان كه گفته

 :و به معناي كاغذ است. و مقصود از اينكه فرمود "قرطاس "جمع "قراطيس "

يا اين است كه آن  "دهندميآن را كاغذها قرار  -يجعلونه قراطيس "و يا "دهيدآن را كاغذها قرار مي -تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ "



هاي آنها قرار كنند و يا اينكه آن را روي هم رفته كاغذها و نوشتهنويسند و خالصه استنساخ ميكتاب را در كاغذها مي
 .نامندها و كاغذها را هم كتاب مينامند نامهدهيد. پس چنان كه الفاظي را كه كتابت به آن داللت دارد كتاب ميمي

إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي  "جواب از حرفي است كه قرآن كريم در جمله "نْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسيقُلْ مَ "جمله
از ايشان حكايت كرده، گر چه در اين آيه كه متضمن حكايت قول كفار و جواب از گفته ايشان است اسمي  "ءٍبَشَرٍ مِنْ شَيْ

كه گذارد در اينبرده نشده و ليكن خصوصياتي كه در جواب هست ترديدي براي انسان باقي نمياز گويندگان آن حرف 
 نيز يهوديها خواهند بود، براي "ءٍما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي بَشَرٍ مِنْ شَيْ "مخاطبين در جواب يهوديها هستند، و قهرا گويندگان جمله

كشد، و معلوم است كه ايشان جز يهوديها موسي )ع( را به رخ آنان مياينكه خداي تعالي در جواب از اشكال مزبور كتاب 
سك دانستند تا خداوند به آن استناد جسته و تمنيستند، براي اينكه مشركين عرب كتاب موسي )ع( را كتابي آسماني نمي

فه اين آيه شريكند، پس قطعا احتمال اينكه مخاطبين در آيه مشركين عرب باشند احتمال صحيحي نيست. عالوه بر 
دارند و اين كند به اينكه تورات را كاغذ قرار داده بعضي از آن را اظهار و بيشترش را پنهان ميمخاطبين را مذمت مي

 .كندشود از خصايص يهود است و جز بر يهود تطبيق نميبطوري كه از آيات ديگر نيز استفاده مي

با  اشمعناي ساده "وَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ ال آباؤُكُمْ "فرمايد:ياز اين هم گذشته جمله بعد از جمله مورد بحث كه م
 .كندآيد، و به زودي نيز خواهد آمد كه آيه جز بر يهود تطبيق نمياينكه مخاطب آن مشركين و يا مسلمين باشند جور نمي
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 328اند مسئول در آيه شريفه مشركين هستند نه يهود، و جواب آن اشكاالت[ ..... ص : موده و گفتهاشكاالتي كه بر بيان فوق وارد ن]

در اينجا ممكن است كسي بگويد: اين شواهدي كه ذكر كرديد همه صحيح است، و ليكن اين اشكال را چه بايد كرد كه 
ران قبل از وي را قبول داشته و به آن مؤمن يهوديها مساله نبوت انبيا )ع( و مخصوصا نبوت حضرت موسي )ع( و پيغمب

بودند، و همچنين كتابهاي آسماني نظير تورات را قبول داشته و به آن معتقد بودند، با اين حال چطور ممكن است يهوديها 
 .؟"ءٍما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي بَشَرٍ مِنْ شَيْ "گفته باشند

شود كه يك نفر يهودي هم با اصول عقايد يهود دليل بر اين نميجواب اين حرف اين است كه مخالفت داشتن اين حرف 
اين حرف را به خاطر تعصب عليه اسالم نزده و بدين وسيله مشركين را عليه مسلمانان تحريك و تهييج نكرده باشد، ممكن 

له ده باشند، تا بدين وسياست اينطور بوده و يا مشركين از يهوديها حال قرآن را پرسيده و ايشان اين حرف را در اين مقام ز
تر و از گمراهي دورتر از مشركين راه يافته ":مشركين عرب را نسبت به دين اسالم بد بين سازند، هم چنان كه گفته بودند

و با كمال وقاحت پليدي شرك را بر پاكي توحيد كه اساس دين خود آنان  "اندكساني هستند كه به دين اسالم ايمان آورده
أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ  "ت ترجيح دادند، و قرآن در اين باره فرموده:نيز بر آن اس

ن هم گذرانيده در بلكه سفاهت و وقاحت را از اي« 1» "الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُالءِ أَهْدي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا
هْلَ يا أَ "مقام دشمني و خشم بر نصارا گفته بودند: ابراهيم )ع( هم يهودي بوده. و در ابطال گفتارشان آيه نازل شد كه:

ا كانَ م "-فرمايدتا آنجا كه مي -"ونَالْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَ فَال تَعْقِلُ
آري يهوديها از اين قبيل حرفهايي كه «. 3» "إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

 .يز از آنان حكايت كرده استبا اصول عقايد خودشان منافات دارد بسيار دارند، و قرآن كريم غير اين دو را ن

پس كساني كه اينطورند بعيد نيست كه به خاطر بعضي از مقاصد شوم خود بطور كلي نازل شدن كتاب را از آسمان انكار 
كنند، هر چند انكار آن به ضرر خودشان تمام شود، و مستلزم انكار كتاب آسماني خودشان هم باشد، براي چنين مردمي 



 اطلي را بابسيار آسان است كه ب

__________________________________________________ 

ها و طغيانگران گروند و در باره بيني كه به بتاند نمياي به ايشان دادهمگر آن كسان را كه از كتاب آسماني بهره(1)
 21ترند. سوره نساء آيه كافران گويند: اين گروه، از مؤمنان هدايت يافته

تا آنجا كه  -فهميدكنيد، چرا نميچرا در مذهب ابراهيم كه تورات و انجيل بعد از او نازل شده محاجه مي اي اهل كتاب(2)
 23ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني بلكه معتدل و مسلمان بود و از مشركين نبود. سوره آل عمران آيه  -فرمايدمي
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ديگران تلقين كنند تا بدين وسيله به منظورهاي شوم و پليد خود نايل آيند. اشكال ديگري كه  علم به اينكه باطل است به
ممكن است در اينجا به گفته ما بشود اين است كه: آيات مورد بحث در مكه نازل شده، و رسول خدا )ص( در مكه مواجه با 

كه خانه مشركين بود، و رسول خدا مبتالي به مشركين بود، و تا قبل از هجرت، دعوتش همه متوجه ايشان بود، چون م
 توان گفت آيه مورد بحث خطاب به يهوديها است؟ايشان بود نه به يهود، بنا بر اين چگونه مي

شود كه دعوتش نيز مخصوص مشركين جواب اين اشكال هم اين است كه ابتالي رسول خدا )ص( به مشركين باعث نمي
سكوت كند، زيرا دعوت اسالم دعوتي است جهاني و متوجه جميع ملل عالم، و قرآن كريم باشد و در برابر ساير اديان باطل 

عالوه بر اين، يهوديها و اهل مكه با هم همسايه و پيوسته با يكديگر در تماس بودند. و به  .ذكري است براي عالميان
اره آيات ديگري كه در بعضي از فرضي كه اينان مورد خطاب بودن اهل كتاب در آيه مورد بحث را قبول نكنند در ب

و « 1» "وَ ال تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ "كنند؟ مانند آيههاي مكي هست چه ميسوره
و آيات زيادي از « 3» "ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَوَ عَلَي الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ ما  "آيه

 .كند، با اينكه سوره اعراف مكي استهاي يهود را ذكر ميسوره اعراف كه بيدادگري

 كه -اند خيلي بعيد است كه در مدت چند سالي كه دعوت اسالم در مكهزيستهآري با اينكه يهوديها در مجاورت مكه مي
ادامه داشته، آوازه آن به يهود و نصاراي داخل جزيره نرسيده باشد و يا  -نسبت به شبه جزيره عربستان مركزيت داشته

رسيده باشد و ليكن ايشان در برابر آن سكوت كرده و چيزي به سود يا زيان آن نگفته باشند. چگونه اين احتمال قابل قبول 
اي از مسلمين كه به حبشه مهاجرت هجرت آوازه دعوت اسالم به وسيله عدهاست و حال آنكه در همان سالهاي قبل از 
 .كرده بودند به خارج از جزيره هم رسيده بود

اشكال سومي كه در اينجا شده اين است كه: سوره انعام در باره احتجاج عليه مشركين نازل شده، و همه آيات احتجاجي آن 
 مشركينراجع به توحيد و تمامي خطابهاي آن متوجه 

__________________________________________________ 

عنكبوت آيه  اند. سورهمجادله نكنيد با اهل كتاب مگر به طريقي كه نيكوتر است مگر با كساني از ايشان كه ستم كرده(1)
22 

خودشان  ايم بلكهشان نكردهمايم، ما ستبراي كساني كه دين يهود دارند آنچه را از پيش براي تو نقل كرديم حرام كرده(2)
 [.....] 112كردند. سوره نمل آيه به خود ستم مي
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را به يهود برگردانيم نيست بلكه متعين اين است كه  "إِذْ قالُوا "است. و با اين حال هيچ مجوزي براي اينكه ضمير در جمله
مربوط به مشركين بدانيم، چون در اين سوره در هيچ موردي صحبت از يهود ضمير در اين جمله را مانند همه آيات سوره، 



به ميان نيامده تا اين آيه مورد دومي آن باشد. آري، اگر روايت صحيحي و يا دليل عقلي محكمي در بين بود ممكن بود 
 .اينجا قطع شده است سازد دربگوييم سياقي كه همه آيات سوره را تا اينجا و بلكه تا آخر سوره به هم مرتبط مي

را با يا، و به صيغه  "...يجعلونه  "و ليكن نه چنين روايتي در بين هست و نه چنان دليل عقلي، پس بهتر اين است كه جمله
اره گويد كه يهود با تورات معامله كاغذ پغيبت قرائت نموده و بگوييم: آيه شريفه خطاب به مشركين كرده و به ايشان مي

دانستند پس چگونه قرآن با تورات محاجه كرده؟ بعضي شكال را كه مشركين تورات را كتاب آسماني نميكردند. و اين ا
اند كه در صحت احتجاج با تورات عليه ايشان همين مقدار كافي است كه بدانند يهود پيرو توراتي است كه بر جواب داده

 .مردي به نام موسي بن عمران نازل شده است

ن است كه: گر چه سياق سوره تا قبل از آيات مورد بحث سياق احتجاج عليه مشركين است، و ليكن اين جواب اين اشكال اي
احتجاج به خاطر اشخاص مشركين نيست چون به طور كلي بيانات و احتجاجات قرآن اعتنايي به اشخاص ندارد، بلكه 

كرد چند آيه مورد بحث عليه مشركين احتجاج مي مثال اگر در آيات قبل از .دهدصفات و اعمال زشت آنان را مالك قرار مي
براي اين نبود كه غرض خاصي با مشركين يعني با فالن و پسر فالن داشته، بلكه براي اين بود كه مشركين از خضوع در 

كين ركردند، پس احتجاج عليه مشانكار مي -كه توحيد و نبوت و معاد است -برابر حق استكبار داشته و اصول دعوت انبيا را
احتجاج عليه هر كسي است كه منكر اين حقايق يا بعضي از آن باشد، با اين حال چه مانعي دارد كه در آيات مورد بحث به 

و ليكن  اندلغزشهاي يهود كه برگشت آن به انكار نبوت و نزول كتاب است بپردازد. درست است كه يهود غير از مشركين
قينات پرستان هم از تلهاي مشركين و بتگيريرود كه كارشكني و خردهال قوي ميرفتارشان رفتار همانها بوده بلكه احتم

ها سوء همان يهوديهاي مجاورشان بوده باشد، چون در بعضي از آثار آمده كه مشركين با يهوديها در باره رسول خدا مشورت
 .رفتندداشته و از طرف مشركين اشخاصي به همين منظور به نزد يهوديها مي

 به هيچ وجه "وَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ ال آباؤُكُمْ "بطوري كه بعدا توضيح خواهيم داد جمله -ين هم كه بگذريماز ا
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ  "ممكن نيست خطاب به مشركين و غير يهود باشد، هم چنان كه اين احتمال در جمله

 دانستند كه يهودمشركين عرب مي "درست نبود. و اينكه در پاسخ اين اشكال گفتند "وَ هُديً لِلنَّاسِ مُوسي نُوراً
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كافي و قانع كننده نيست، براي اينكه صرف اينكه چنين علمي را دارند مصحح اين  "ع( هستند)اصحاب تورات موسي 
تورات احتجاج كند، تا چه رسد به اينكه در وسط دعوا نرخ طي كرده و تورات را نور و  نيست كه خداوند عليه آنان به نزول

هدايت مردم معرفي نمايد. آري، يك اعتقاد به نزول تورات از ناحيه خدا داريم و يك علم به اينكه يهوديها چنين ادعايي 
 .دوميدارند، از اين دو آن كه مصحح خطاب و اتكاي در احتجاج است اولي است نه 

به صيغه غيبت وجه آن همين است كه بگوييم در آيه شريفه التفات بكار رفته، چون در اين صورت  "يجعلونه "و اما قرائت
 .شودبه حال خود باقي مانده و رفع اشكال مي "و علمتم "و جمله "مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ "خطاب به يهود بودن جمله

ند كه بنا بر هر دو قرائت خطاب را متوجه به مشركين بگيرند، به اين بيان كه آيه ابعضي از مفسرين در اين صدد برآمده
 .اندشريفه در ضمن اين سوره در مكه و به صيغه غيبت نازل شده هم چنان كه ابن كثير و ابو عمرو اينطور قرائت كرده

د قرار دهد، اين معنا را اقرار داشتند كه دانستند كه خداوند بشري را همكالم و مخاطب خومردم مكه در عين اينكه بعيد مي
فرستادند، و ايشان را تورات يهوديها كتابي است آسماني، و همواره اشخاصي را هم به عنوان سفارت نزد علماي يهود مي

را آن  افرمايد: به اين مشركين كه خددانستند. و به همين جهت خداي تعالي به پيغمبر خود ميعالم به آثار و اخبار انبيا مي
گويند خداوند بر هيچ بشري چيزي نازل نكرده بگو چه كسي آن كتاب )تورات( را كه طور كه بايد نشناخته و از در ناداني مي



موسي آورد نازل كرده و آن را نور قرار داده و به وسيله آن ظلمت كفر و شرك را كه بني اسرائيل از قبطيان مصري ارث 
ر اند؟ گر چه بعدا در اثآن را مايه هدايت مردم قرار داده و يهود نخست به وسيله آن هدايت شده برده بودند از بين برده و نيز

اي پنداشته هر كدام از پيروي هواي نفس آن هدايت را از دست داده احكام و شرايع آن را از ياد بردند، و تورات را كاغذ پاره
 .تند و ما بقي را كتمان و پنهان نمودنداحكامش را كه موافق با ميل و اغراضشان بود اظهار داش

آيد كه همانطوري كه گفتيم آيه نخست به همان بياني كه گذشت به گويد: از ظواهر امر چنين برميمفسر نامبرده سپس مي
اي از علماي يهود در مقام شهادت به شده، تا آنكه عدهصيغه غيبت نازل شده و به همين نحو در مكه و مدينه قرائت مي

ر اي ديگانيت اسالم و اينكه تورات هم بشارت به آمدن آن داده آن بشارتها و همچنين حكم رجم را كتمان كردند، و عدهحق
 :در مقام مبارزه با اسالم همان حرفي را كه مشركين مكه قبال زده بودند تكرار كرده و گفتند

 ا آيه را براي يهوديها بطور در اينجا بوده كه رسول خد "خداوند بر هيچ بشري چيزي نازل نكرده "
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قرائت فرمودند و در عين حال قرائت اولي را هم نسخ نكردند. اين احتمالي است كه ما در باره اختالف  "تجعلونه "خطاب
 .دهيم، و رواياتي هم بر طبق آن هست، اگر صحيح بوده باشدمي "يجعلونه "قرائت در كلمه

آيد، و تمامي اشكاالتي كه مفسرين را اين احتمال صحيح باشد تفسير آيه به هر دو قرائت درست درميدر صورتي كه 
 .«1»شود مشغول خود كرده حل مي

كند، و همچنين اشكال خطاب به و ليكن اين تفسير اشكال خطاب به اهل مكه را با اينكه منكر وحي بودند حل نمي
، و به يهود "نُوراً وَ هُديً "و همچنين اشكال اختصاص جمله "ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ ال آباؤُكُمْوَ عُلِّمْتُمْ  "مشركين را به جمله

اشكال اينكه چگونه ممكن است يهود بر خالف اصول عقايد خود وحي را انكار كنند. چون جواب دادن از اين اشكاالت به 
 .يزي نازل نكرده در حقيقت گريختن از اشكال است به ملزم شدن آناينكه يهوديها در مدينه گفتند خداوند بر هيچ بشري چ

 صرفنظر از اينكه هيچ دليلي "در اينجا بود كه رسول خدا آيه را به صيغه خطاب براي يهود قرائت فرمود "و اينكه گفت
، ا به همان وحي بودپرسيم آيا اين قرائت به يك وحي ديگري غير از وحي در مكه بود يبراي آن در دست نيست، از او مي

ر كنيم كه در ضمن ساير آيات اين سوره داي را تفسير مياگر به وحي ديگري بوده كه ربطي به اين سوره ندارد، ما فعال آيه
تلقين  (مكه نازل شده، و اگر به وحي ديگري نبوده و اصال از باب وحي نبوده بلكه بدون آمدن جبرئيل به رسول خدا )ص

مله مورد بحث، آيه قرآني نبوده و قرائتش هم قرائت نخواهد بود، و اگر مقصودش اين است كه خداي شده در اين صورت ج
 را هم ممكن است به صيغه غيبت "يجعلونه "اي غير از وسيله وحي به رسول خدا )ص( فهمانيد كه جملهتعالي به وسيله

قرائت، هم چنان كه بعضي قائلند به اينكه خواند و هم به صيغه حضور و خالصه هم اين قرائت درست است و هم آن 
شود كه رسول خدا آن را شنيده و صحه گذارده. در اين ها منتهي به خود رسول خدا )ص( و يا به قرائتي ميتمامي قرائت

 .صورت تمامي اشكاالت قبلي را ملتزم شده است

در مكه نازل شده باشد، و اما بنا به بعضي از  البته اين را هم بايد دانست كه همه اين اشكالها وقتي است كه آيه شريفه
 .شودروايات، كه نزول آن را در مدينه دانسته بيشتر آن اشكالها اصال متوجه نمي

__________________________________________________ 
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يد و نه دانستآموختيد چيزي را كه نه خودتان مي "فرمايد:مراد از اين علمي كه مي "لَمُوا أَنْتُمْ وَ ال آباؤُكُمْوَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْ "



 .علم عادي نيست، براي اينكه سياق كالم، سياق احتجاج و استدالل بر مدعي است "پدرانتان

ا به سوي سعادتش رهبري كند، و براي حصول اين مدعا اين بود كه از لوازم الوهيت پروردگار يكي اين است كه انسان ر
غرض، انبيايي برگزيده وحي و كتابي به سوي ايشان بفرستد، و اين مدعا هيچ ربطي به علم عادي به خير و شر زندگي و آن 

 .علمي كه آدمي مجهز به وسايل تحصيل آن از حس و خيال و عقل هست، ندارد

خداوند علم به چيزهايي را به شما افاضه فرموده كه شما از ناحيه خود علم به آن  "و نيز مقصود از اين جمله اين نيست كه:
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما  "و آيه« 1» "وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ "هم چنان كه مقصود از آيه "نداشتيد
 .چنان معنايي است، چون سياق جمله مورد بحث همانطوري كه گفته شد با چنين معنايي سازگار نيستبيان « 3» "لَمْ يَعْلَمْ

 تواند به آن علم پيدا كند، وال جرم مراد از تعليم چيزي است كه انسان به خودي خود با وسايلي كه مجهز به آن است نمي
 .كند، حال چه به وسيله كتاب و چه بدون آنحي مياين همان حقايقي است كه خداوند به انبيا و حاملين وحي خود و

را  اند. براي اينكه مشركين علم به چنين حقايقيشود كه مخاطبين به اين كالم مشركين نبودهاز اينجا به خوبي معلوم مي
گري از يا سنن دينداشتند، چون با انبيا و معارف و شرايع آنان سر و كاري نداشتند، اگر هم از نياكان خود چيزي از عقايد و 

آثار انبيا را به ارث برده بودند، اعتراف به آن نداشتند، يعني معترف نبودند به اينكه فالن سنت گر چه به چندين واسطه باشد 
به وسيله پيغمبري از پيغمبران بر بشر عرضه شده و از نياكان آنان به ايشان ارث رسيده، چنين اعترافي نداشتند تا احتجاج 

 وَ قالَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ لَوْ ال يُكَلِّمُنَا "تمام و صحيح بوده باشد، مشركين بطوري كه خود پروردگار در امثال آيهعليه آنان 
 .اندوصفشان كرده، مردمي جاهل بوده« 2» "اللَّهُ
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 -همانطوري كه گفته شد -اما نه به مسلمين. براي اينكه اوال سياق آيه پس قطعا خطاب متوجه به غير مشركين است،
سياق احتجاج است، و اگر خطاب در اين جمله متوجه مسلمين باشد بايد بگوييم كه خداوند در وسط آياتي كه راجع به 

 .مسلمين ساخته استاي در كار باشد كالم را قطع كرده و متوجه احتجاج با مشركين است ناگهان و بدون اينكه نكته

و ثانيا عدول كردن از خطاب به اشخاصي، به خطاب به اشخاص ديگر بودن وجود قرينه از فصاحت و بالغت به دور است، 
براي اينكه اينطور حرف زدن باعث اشتباه شنونده است، پس بطور مسلم خطاب در جمله مورد بحث نه متوجه مشركين 

 .هايي هستند كه مخاطب به خطاب صدر آيه نيز بودندآن همان يهودياست و نه متوجه مسلمين، و مخاطبين 

ك در اين "خداوند بر هيچ بشري چيزي نازل نكرده "انگيزي گفته بودند:ها از باب عناد و فتنهآري، از آنجايي كه يهودي
يچ بشري كتاب و كند: يكي طريق نقض، و آن اين است كه اگر خداوند بر هجمله مورد بحث به دو طريق احتجاج مي

ع( چيست؟ آن گاه در اينجا اضافه كرده است كه شما از تورات آنچه را كه راجع به )وحيي نفرستاده پس تورات موسي 
 .ايدبشارت آمدن خاتم انبيا )ص( است پنهان داشته و كتمان كرده

اين  وحي و كتابي نفرستاده پس نشناس هستيد، اگر خداوند بر هيچ بشريدوم از اين طريق كه شما مردمي ناسپاس و نمك
 همه معارف و شرايع كه در بين شما است از كجا آمده؟

با اينكه درك اينگونه معارف نه در وسع شما است و نه در وسع پدران شما بود تا شما از ايشان ارث ببريد، كجا پدران شما 



وانيني كه حافظ نظم اجتماع و خاتمه دهنده به توانستند به خودي خود به معارف الهي و اخالقيات فاضله و شرايع و قمي
هاي بشري است دست يابند، و از پيش خود چنين معارفي را درك كنند؟ گو اينكه عقل بشر اگر در مقام تعصب و كينه

بد، و ااي از اخالقيات دست ياي از كليات معارف الهي از قبيل توحيد، نبوت و معاد و پارهتواند به پارهكسب معارف برآيد مي
 كند، و جامعه بشريت را به سعادت انسانيشليكن صرف پي بردن و درك كردن اين حقايق بشر را از نتايج آن برخوردار نمي

 .رساندنمي

آري، دانستن هر حقيقتي غير از عمل كردن به آن و استقرار دادن آن در اجتماع است، كجا عالقه به تمتع از لذائذ مادي و 
هاي معارفي گذارد كه در گنجينهترين مشتهيات نفس مجالي براي بشر باقي ميي براي رسيدن به عاليااستخدام هر وسيله

كه در فطرت او نهفته است كنجكاوي نموده و زندگي خود را بر اساس آن معارف بنا كند؟ مخصوصا اگر اين عالقه به 
اشد كه در اين صورت فضائل انسانيت از آن اجتماع اي مادي بوده بماديات عمومي و همگاني باشد، و خالصه جامعه جامعه

 رخت بربسته و فضايل موروثي از نياكان نيز يكي پس از ديگري 
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 آيد. هم چنان كه امروزهشود، تا آنجا كه جامعه به صورت يك جامعه حيواني به تمام معنا درميبه دست فراموشي سپرده مي
ينيم كه در مجتمعات پيشرفته، در اثر فرو رفتن در ماديات و تسليم شدن در برابر لذايذ حسي و حيواني ببه چشم خود مي

اند كه به هيچ وجه حاضر نيستند در باره معنويات و اينكه سعادت حقيقي و زندگي جاودانه به چه چنان از آخرت غافل شده
در اين باره به مغز خود فشار بياورند. در هيچ تاريخي از  شود فكر كنند، و حاضر نيستند حتي يك دقيقهچيز حاصل مي

تواريخ ملل و امم نيز ديده نشده كه مردي از رجال حكومت و سياست مبتكر چنين معارفي باشد، و مردم را به سوي فضايل 
وي ن در دنيا رهايي كه تا كنواخالق انسانيت و معارف مقدس الهي و طريق تقوا و عبوديت دعوت كرده باشد، چون حكومت

كار آمده و تاريخ آنها در دست است يا استبدادي بوده و يا دموكراتي، و اين دو يا اصال به فكر فضائل نبودند و يا اگر بودند 
منظورشان حفظ مقام و فراهم آوردن زمينه بقاي حكومت خود )در حكومت فردي( و نظام امر اجتماع را بر وفق خواسته 

شدند فضايل معنوي و بوده، و اگر احيانا به مقتضاي فطرت ناگزير مي (ر حكومت دموكراتياكثريت منتظم ساختن )د
كماالت عالي انساني را كه تنها اسمي از آنها در ميانشان باقيمانده تعظيم و احترام كنند، و مرتكبين خالف آن را تخطئه 

اند، هم كردهن را به موافقت سنن اجتماعي تفسير ميگذاشتند، بلكه آنمايند باز اسم اين عمل خود را تعظيم معنويات نمي
 .هاي استبدادي و دموكراتي امروزه هم بنيانشان بر همين اساس است كه گفته شدچنان كه نظام

و كوتاه سخن اينكه عقل اجتماعي و شعور مادي كه حاكم بر جوامع بشري است هرگز انسان را به اين معارف الهي و 
رساند. آري، ماديت و پايبند بودن به شود نميمي -ه اسم بسياري از آنها در جوامع به عظمت يادكه هميش -فضايل معنوي

 .امور مادي كجا و معنويت كجا؟

 381آنچه از معارف الهي و ارزشهاي معنوي كه در گوشه و كنار جهان وجود دارد، ميراث انبياء )ع( و از آثار وحي است[ ..... ص : ]

ه از معارف الهي و فضايل نفساني كه در گوشه و كنار عالم بشريت وجود دارد يادگارهاي انبيا )ع( و پس معلوم شد كه آنچ
آثاري است از مجاهدات ايشان در دعوت مردم به دين الهي و نشر كلمه حق و ترويج دين توحيد و هدايت نوع انساني به 

 .سوي سعادت حقيقيش در زندگي دنيوي و اخروي

رٍ مِنْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي بَشَ "گفتند:احتجاج عليه يهود است كه مي "وَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ ال آباؤُكُمْ ":پس اينكه فرمود
و حاصلش اين است كه همين شما منكرين وحي، علوم و معارفي را دارا هستيد كه اگر وحي نبود نه خودتان به آن  "ءٍشَيْ



 نه پدرانتان، و جز از طريق وحي و انزال كتب به شما نرسيده، شما آنچه كه از معارف حقه و برديد و راه مي
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 .شرايع دين داريد همه ميراثي است كه از انبياي خود كه كتاب موسي )ع( در ميان شما منتشر ساخته است

و شرايع  خصوص معارف "وَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا "م شد كه مراد از جملهبا اين بياني كه ما در تفسير آيه كرديم به خوبي معلو
پس اينكه بعضي از  .تورات نيست، بلكه مطلق معارف و شرايعي است كه به وسيله وحي و كتاب در ميان بشر انتشار يافته

 "زيرا اگر مراد آن بود جا داشت بفرمايد:مفسرين مراد از جمله مزبور را خصوص معارف و شرايع تورات دانسته اشتباه است، 
 ."و علمكم اللَّه به "يا بفرمايد: "و علمتم به

آموخته  "بلكه فرمود: "خدا به شما آموخت "و اگر مطلب را به صيغه مجهول آورد و فاعل تعليم را ذكر نكرد و نفرمود:
چون در چنين مقامي كه مقام اثبات مدعا است  باشد،تر ميبراي اين است كه اين تعبير به سياق استدالل مناسب "شديد

تر در بين دعوا نرخ طي كردن است، پس گويا نخست فرموده: علوم و بردن نام فاعل، مصادره به مطلوب و به عبارت ساده
شما را  و ايد، پس چه كسي اين علوم را به شما رسانيدمعارفي كه شما داريد نه خودتان مبتكر آنيد و نه از پدرانتان ارث برده

 ."خداي تعالي "به آن آشنا كرد؟ آن گاه خودش در جواب فرموده:

معموال در جايي كه جواب سؤال پرسش كننده مطلبي است روشن و مورد اعتراف  "قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ "
ود كند. در مورد بحث نيز چون جواب سؤال باال تواند مبادرت به دادن جواب سؤال خپرسش شونده، خود پرسش كننده مي

هود شما اي گروه ي "تو به ايشان بگو خداوند اين معارف را بر بشر القاء كرده "بسيار روشن بوده به پيغمبر خود امر كرد:
رون ا بيكه آن كتابي كه موسي )ع( براي شما آورد، و آن معارفي كه از وسع و قدرت شم -دانيدو به خوبي هم مي -بدانيد

 .ايد همه از ناحيه خدا بودبود و اعتراف داريد كه آن را از پدران خود ارث نبرده

گفتاري لغو و بيهوده بود، و نيز از آنجايي كه صدور چنين  "خداوند بر هيچ بشري چيزي نفرستاده "و چون گفتن اينكه
لم و كتابي كه او برايشان آورده بود، مباهات حرفي از مردمي مانند يهود كه اعتراف به تورات موسي )ع( داشته و به ع

 :ص( فرمود كه)كردند جز بازي كردن با حقايق معناي ديگري نداشت، از اين رو به رسول خدا مي

 .يهوديان را به حال خود واگذارد تا سرگرم بازيچه خود باشند

بعد از آنكه اين معنا را خاطرنشان ساخت  "وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُري وَ مَنْ حَوْلَها وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ "
 كه بطور كلي از لوازم الوهيت پروردگار اين 

 223، ص: 3ترجمه الميزان، ج

تورات  شاي از افراد بشر را برگزيده به آنان وحي بفرستد و اينكه موسي بن عمران يكي از آن اشخاص و كتاباست كه عده
فرمايد كه: قرآن نيز يكي از كتابهاي آسماني است كه از ناحيه خداوند نازل شده يكي از آن كتابها است اينك در اين آيه مي

 .است، و دليل آن اين است كه مشتمل است بر آنچه يك كتاب آسماني بايد مشتمل بر آن باشد

ني براي اثبات اين بوده كه قرآن كريم نيز كتابي است نازل از شود كه غرض از آيات قبلي مقدمه چياز اين آيه معلوم مي
كَ كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْ "و مثل آيه "كتابي است كه ما آن را نازل كرديم "طرف خداي تعالي، نه ساخته پيغمبر، و لذا فرمود:

 :نفرمود «1» "مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ

 ."ما آن را به تو نازل كرديم "

 382داشتن بركت و خير كثير و هدايت انسان به سعادت، نشانه نزول قرآن از سوي خدا است[ ..... ص : ]



اي است بر اينكه قرآن كريم نازل شده از شود آن دو وصفي كه در آيه براي كتاب ذكر شده به منزله ادلهو نيز معلوم مي
 .توان آن را جزء ادله شمردطرف خدا است، در حالي كه نمي

پس يكي از امارات اينكه قرآن از طرف خدا نازل شده اين است كه در آن بركت و خير كثير است و مردم را به سوي 
استوارترين راه هدايت نموده و خداوند به وسيله آن كساني را كه در پي تحصيل رضاي اويند به راههاي سالمت رهبري 

تيجه شود، و در ناعشان متشكل و قوايشان فشرده و آرايشان متحد ميكند، مردم در امر دنيايشان از آن منتفع شده اجتممي
گردند. جهل و هر رذيله اخالقي از قبيل بخل و كينه از ميانشان رخت بربسته در زير سايه صاحب زندگي طيب و پاكي مي

 .شونددار ميگردند و در آخرت از پاداش بزرگ و نعمت جاويد برخورسعادتشان از امنيت و رفاه عيش كامياب مي

اگر قرآن كريم از طرف خداي تعالي نبود و آورنده آن خودش آن را به منظور به دام انداختن مردم درست كرده، و يا 
موهوماتي بود كه در نفس صاحبش به صورت حقيقت جلوه كرده و يا القائاتي بود شيطاني كه صاحبش آن را وحي آسماني 

كرد و اين بركات معنوي و الهي بر آن مترتب گز اين چنين دلهاي بشر را مسخر نميو از طرف خداي تعالي پنداشته بود هر
بخشد، هم چنان كه خداوند كند و جز فساد اثري نميشد. آري، راه شر راهرو خود را جز به سوي شر هدايت نمينمي

وَ الْبَلَدُ  "و نيز فرموده:« 2» "ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ وَ اللَّهُ "و نيز فرموده:« 3» "فَإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ":فرموده
 "الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً
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«1». 

و نيز از امارات اينكه قرآن كريم از طرف خداي تعالي نازل شده يكي اين است كه اين كتاب غرض خداي تعالي را از خلقت 
. چون غرض خداي تعالي از اين عمل اين بوده كه بشر را به سوي سعادت زندگي دنيا و آخرت هدايت كندعالم تامين مي

كند، و او را به وسيله وحي انذار نمايد و قرآن كريم همين طور است، زيرا در همين آيه مورد بحث اين معنا را خاطر نشان 
مكه  "ام القري "و مقصود از "تا ام القري و اطرافيان آن را انذار كني -وْلَهاوَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُري وَ مَنْ حَ "فرمايد:ساخته مي

مكرمه، و غرض از انذار آن انذار اهل آن است، و مقصود از اطرافيان آن اهالي قرا و شهرستانهاي روي زمين و يا به گفته 
 .ها بالد مجاور آن استبعضي

خاصي به مكه دارد، چون مكه معظمه حرم خداوند است، و دعوت اسالمي  اين آيه داللت دارد بر اينكه خداي تعالي عنايت
 .از آنجا شروع شده و به ساير نواحي عالم منتشر گرديده است

تر مناسب -به صيغه غيبت -"لينذر "از آنچه گفته شد اين معنا روشن گرديد كه از نظر سياق كالم و مخصوصا بنا بر قرائت
براي اينكه اين  -هم چنان كه زمخشري نيز عطف گرفته -بگيريم "مصداق "عطف برآن است كه جمله مورد بحث را 

 "باشند، و تقدير آيه چنين است:اند مشترك ميمعطوف و آن معطوف عليه هر دو در اينكه مشتمل بر معناي غايت و نتيجه
نموده و تو  كتابهاي پيشين را تصديقاين كتاب مباركي است كه ما نازلش كرديم تا  -ليصدق ما بين يديه و لتنذر ام القري

 «3. »"با آن مردم مكه و اطرافش را انذار كني

 -ولهاانزلناه لتنذر ام القري و من ح "و تقدير آيه چنين است: "مبارك "اند: اين جمله عطف است بر كلمهبعضي ديگر گفته



 .«3» "نازلش كرديم تا تو، به وسيله آن مردم ام القري و اطراف آن را انذار كني

 "... وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ "

اين جمله به منزله تفريع براي اوصافي است كه خداي سبحان براي قرآن كريم بر شمرده. گويا خواسته است بفرمايد: بعد از 
 آنكه ثابت شد كتاب مبارك و مصدقي كه ما
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نذار اهل زمين نازل شده پس كساني كه به نشات آخرت ايمان دارند به اين كتاب ايم كتابي است كه به منظور انازلش كرده
ز كند، و آنان را اآل آخرتي آنان را كه همان ايمني دائمي است تامين مينيز ايمان خواهند آورد، زيرا اين كتاب منظور و ايده

 .ترساندعذاب دائمي مي

ا بيان نموده و آن اين است كه: در امر نماز و عباداتي كه در آن ترين اوصاف اين مؤمنين رسپس خداي تعالي خصوصي
در خاتمه صفات مؤمنين  "سوره مؤمنون "كنند محافظت و مراقبت دارند. و اين صفت همان است كه درخداي را ذكر مي

 .«1» "وَ الَّذِينَ هُمْ عَلي صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ "ذكر كرده و فرموده:

استفاده « 3» "الَّذِينَ هُمْ فِي صَالتِهِمْ خاشِعُونَ "سوره اولين صفت مؤمنين را خشوع دانسته و فرموده: و از اينكه در همان
شود كه مراد از محافظت هم در آن سوره و هم در اين آيه همان خشوع در نماز و تذلل و تاثر باطني از عظمت پروردگار مي

 .نداديگر مفسران محافظت را به مراقبت در اوقات نماز تفسير كردهدر موقع ايستادن در مقام عبوديت او است، ليكن 

 381گفتاري پيرامون معناي بركت از نظر قرآن ..... ص : 

 اشاره

و به معناي سينه شتر است، و ليكن در غير اين معنا  -به فتحه باء -"برك "،"بركت "گويد: اصل كلمهراغب در مفردات مي
نه به معناي اين است كه شتر سي "برك البعير "و "فالني داراي بركه است "گويند:جمله ميشود، از آن نيز استعمال مي

خود را به زمين زد. و چون اين معنا مستلزم يك نحو قرار گرفتن و ثابت شدن است لذا كلمه مزبور را در ثبوت كه الزمه 
و به  "برجا شده و به عقب برنگشتندجنگ پاي در -ابتركوا في الحرب "گويند:معناي اصلي است نيز استعمال كرده و مي

ي نامند، و نيز در جايمي "بروكاء "و "براكاء "گيرندهمين مناسبت آن محلي را كه مردان دلير و شجاعان لشكر موضع مي
همين  بهو آب انبار را نيز  "ابتركت الدابة "گويند:خورد ميايستد و به هيچ وجه تكان نميكه حيوان از راه رفتن باز مي

 ثبوت خير خداوندي است "بركت "نامند، براي اينكه آب انبار محل ثابت شدن و قرار گرفتن آب است. ومي "بركه "جهت
براي اين بوده كه خيرات در زمين و آسمان قرار  «3» "لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ "در چيزي، و اگر فرموده:

 نان كه آب در بركه جايگرفته، هم چ
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 ."أَنْزَلْناهُ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ "چيزي است كه اين خبر در آن باشد و به همين معنا است آيه "مبارك "گيرد. ومي

شود، و مقدار و عدد آن هم قابل گويد: از آنجايي كه خيرات الهي از مقام ربوبيتش بطور نامحسوس صادر ميسپس مي
گويند: اين چيز مبارك و داراي بركت است، روايتي شمردن نيست، لذا به هر چيزي كه داراي زياده غير محسوسي است مي

مقصودش همين نقصان غير محسوس است نه كاهش مخصوص  "شوده دادن كم نميهيچ مالي از صدق "گويدهم كه مي
گذاريم و از فالن مال، مقداري صدقه داده سپس آن را بار اند: ما ترازو ميكه بعضي از زيانكاران پنداشته و در رد آن گفته

 "هُتَبارَكَ اللَّ "ت كه: مراد ازبينيم كه به مقدار صدقه كم شده است. راغب سپس اضافه كرده اسسنجيم و ميديگر مي
 «1»اختصاص خداوند است به خيرات. 

پس بنا بر اين، بركت به معناي خيري است كه در چيزي مستقر گشته و الزمه آن شده باشد، مانند بركت در نسل كه به 
بيشتري است، و بركت در معناي فراواني اعقاب يا بقاي نام و دودمان است، و بركت در غذا كه به معناي سير كردن مردم 

 .وقت كه به معناي گنجايش داشتن براي انجام كاري است كه آن مقدار وقت معموال گنجايش انجام چنان كاري را ندارد

چيزي كه هست از آنجا كه غرض از دين تنها و تنها سعادت معنوي و يا حسي منتهي به معنوي است، لذا مقصود از بركت 
كه در آن خير معنوي و يا مادي منتهي به معنوي باشد، مانند آن دعايي كه مالئكه در حق در لسان دين آن چيزي است 

كه مراد از آن، بركت معنوي مانند دين و قرب خدا « 3» "رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ "ابراهيم )ع( كرده و گفتند:
حسي مانند مال و كثرت و بقاي نسل و دودمان و ساير خيرات مادي است كه  و ساير خيرات گوناگون معنوي، و نيز بركت

 .باشدبرگشت آن به معنويات مي

 شود، چون خيريت هر چيزي به حسب آنبنا بر آنچه گفته شد، معناي بركت مانند امور نسبي به اختالف اغراض مختلف مي
خورد بعضي غرضشان از خوردن آن سير شدن است، و شود، مثال طعامي كه انسان ميغرضي است كه متعلق به آن مي

بعضي غرضشان از خوردن آن تنها حفظ سالمت است، چون غذاي مورد نظرشان را در ميان همه غذاها نسبت به مزاج خود 
 خورند منظورشان استشفاء به آن و بهبوديتر تشخيص داده، بعضي ديگر غذايي را كه ميسالم
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كسالتي است كه دارند، بعضي ديگر نظرشان از فالن غذا تحصيل نورانيتي است در باطن كه بدان وسيله بهتر بتوانند خداي 
د، گردشود بركت در آن نيز معنايش مختلف ميا عبادت كنند، پس وقتي عمل واحدي چند جور غرض متعلق به آن مير

ولي جامع همه آن معاني اين است كه خداوند خير منظور را با تسبيب اسباب و رفع موانع در آن غذا قرار داده و در نتيجه 
 .غرض از آن حاصل گردد

 315بركت او در طول ساير اسباب است، و نزول بركت، با عمل ساير عوامل منافات ندارد[ ..... ص : بيان اينكه سببيت خدا و ]



پس نبايد پنداشت كه نزول بركت الهي بر چيزي منافات با عمل ساير عوامل دارد، زيرا همانطوري كه در ابحاث قبلي 
و خير كثير باشد، اين نيست كه اثر اسباب و علل گذرانديم معناي اينكه خداوند اراده كرده كه فالن چيز داراي بركت 

 :گوييممقتضي را ابطال كند، براي اينكه اراده خداوند سببي است در طول ساير علل و اسباب نه در عرض آن، مثال اگر مي

ت همه را خداوند فالن طعام را بركت داده معنايش اين نيست كه علل و اسبابي را كه در آن طعام و در مزاج خورنده آن اس
ابطال كرده و اثر شفا و يا نورانيت را از پيش خود در آن قرار داده، بلكه معنايش اين است كه اسباب مختلفي را كه در اين 

دهند، و يا ميان است طوري رديف كرده و ترتيب داده كه همان اسباب نتيجه مطلوب را از خوردن آن غذا به دست مي
ه لفظ بركت از الفاظي است ك -دقت فرمائيد -بردگردد و يا دزد آن را به سرقت نميميشود كه فالن مال ضايع نباعث مي

در لسان دين بسيار استعمال شده است، از آن جمله در آيات قرآني و همچنين در موارد بسياري در اخبار و احاديث، و نيز در 
ار به كند اين لغت بسييه كهنه را به ديگران نقل ميهاي الهي را به انبيا و همچنين عطتورات و انجيل در مواردي كه عطيه

 .كار رفته، بلكه در تورات بركت را مانند سنتي جاري گرفته است

اين  -بطوري كه قبال از راغب نقل كرديم -از آنچه گذشت بطالن رأي منكرين بركت به خوبي روشن گرديد، ادعاي آنان
يزي به گذارد، و خالصه چگذارد جايي براي اثر كردن هيچ سبب ديگر نميبود كه اثري كه اسباب طبيعي در اشياء باقي مي

 .نام بركت و يا به هر اسم ديگري نيست كه اثر اسباب طبيعي را در اشيا باطل كرده و خود در آن اثر كند

ا ساير مزاحمت بغافل از اينكه سببيت خداي تعالي و بركت او در طول ساير اسباب است نه در عرض آن تا كار تاثير آن به 
 .اسباب و ابطال آثار آنها بكشد

 315بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

خداي تعالي در اين آيه سه مورد از موارد ظلم را كه شديدترين  "وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً ... ما أَنْزَلَ اللَّهُ "
رسوايي آن هيچ ترديدي ندارد برشمرده، و به همين جهت آن را به صورت مراتب ظلم را دارا است و عقل در شناعت و 
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 310[ ..... ص : "مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً "مراد از افتراء زدن به دروغ بر خدا در:]

ه مطلب را به عقل خود مرتكبين آن واگذار نموده و از عقل سليم، انصاف غرض از ايراد آن به صورت سؤال اين است ك
بخواهد. گويا خواسته است بفرمايد: اي رسول گرامي من! تو به اين مردم بگو كه مساله خضوع در برابر حق اختصاص به 

م، و با ارتكاب عملي كه كسي ندارد، من و شما ناگزيريم از اينكه در برابر آن خاضع شده و از قبول آن استكبار نكني
ترين مراتب ظلم را دارا است نسبت به حق تعالي استكبار نورزيم، و آن عمل همانا ظلم بر خود خداي شديدترين و زشت

تعالي است، خود انصاف دهيد آيا جايز است كه شما به دروغ بر خداي تعالي افترا بسته براي او شركايي اتخاذ كنيد و همانها 
به من  "دهيد؟ آيا اگر من از پيش پروردگار عالم رسالت نداشته باشم جايز است كه ادعاي نبوت كرده و بگويمرا شفيع قرار 

خني و با گفتن چنين س "كنمبزودي من نيز مانند آنچه خدا نازل كرده نازل مي "تواند بگويد:؟ آيا كسي مي"رسدوحي مي
 د؟حكم خدا را به مسخره گرفته و آيات او را استهزا كن

 .كنداي كه داراي عقل سليم باشد در اين سه سؤال به حق اعتراف ميناگزير هر شنونده



نا پذيرد، چون وقتي بآورد، و زودتر نبوت مورد ادعا را ميپس معلوم شد كه سؤالي كردن مطلب بهتر طرف را به انقياد درمي
سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما  ":گفتندشرك نورزند، و ديگر آنهايي كه ميرا بر اين گذاشتند كه ديگر بي جهت به خدا افترا نبندند و به وي 

آميز اجتناب ورزيد، و پيغمبر اكرم هم سرگرم انجام وظيفه نبوت خود باشد قطعا نبوتش از اينگونه سخنان مسخره "أَنْزَلَ اللَّهُ
 .بدون معارض خواهد شد

ت اعم از ادعاي دروغي وحي و نبوت است كه دومي آن ظلمها در اينجا افترا بر خدا كه يكي از ظلمهاي مذكور در آيه اس
اند: ذكر دومي در اين آيه، ذكر خاص است بعد از عام، و با اينكه افتراء بر خدا ادعاي باشد، و لذا بعضي از مفسرين گفتهمي

امر آن را برساند. و  شود اگر آن را نيز ذكر كرده براي اين است كه عظمت آن و اعتناي بهدروغي نبوت را هم شامل مي
گيرد، اما در اينجا مقصود از آن همان شرك به خداي ليكن گر چه افتراء بر خداي تعالي ادعاي دروغي نبوت را هم در برمي

خواست از سبحان است، و اگر تصريح به آن نكرد تا احتمال ذكر خاص بعد از عام پيش نيايد براي اين بود كه گفتيم مي
انصاف بخواهد، و عصبيت جاهليت آنان را تحريك نكرده و داعي نخوت و استكبارشان را بيدار نكرده  خود مردم و مشركين

 .باشد

 "أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ "غير آن چيزي است كه از جمله "مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً "پس مقصود از اينكه فرمود:
به ظاهر يكي از آن دو عام و ديگري خاص به نظر برسد، به دليل اينكه در ذيل آيه تنها سؤال از  اراده شده، هر چند
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بايست در ذيل آيه، عذاب را متوجه كسي كند كه به خدا كند، و اگر مقصود از افترا، آن معناي اعم بود ميعذاب عنوان مي
 .را بسته است نه فقط به مشركينافت

در باره مسيلمه كذاب نازل شده  "ءٌأَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ "اند: جملهگفته« 1»و اما اينكه بعضي از مفسرين 
ور با الم مزبباشد، گر چه ككرده، صحيح نيست و با سياق آيات همانطوري كه دانستيد سازگار نميكه ادعاي نبوت مي

 .صرف نظر از سياق اعم است

اي است مكي، و مسيلمه كذاب ادعاي نبوتش بعد از هجرت سوره -ايمهم چنان كه مكرر گفته -عالوه بر اينكه سوره انعام
رسول خدا )ص( اتفاق افتاده، گو اينكه مفسر مزبور عقيده دارد كه آيه مورد بحث از ميان آيات اين سوره در مدينه نازل 

 .به زودي در بحث روايتي ما خواهد آمد كه اين ادعا نيز صحيح نيست -ان شاء اللَّه -شده، و ليكن

 رساند كه كسي اينظاهر اين جمله حكايت سخني است كه گفته شده، يعني مي "وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ "
مثل آنچه را كه خدا نازل  "آن كريم بوده، به دليل اينكه وعده داده كهحرف را قبال گفته و غرضش هم از آن استهزا به قر

به زودي خواهم آورد  "و نيز نگفته "گويد خواهم گفتمثل آنچه را كه محمد )ص( مي "و نگفته "كرده نازل خواهم كرد
 ."براي شما مثل آنچه كه محمد آورده

حث حكايت حرفي است كه در خارج زده شده، چيزي كه هست مفسرين ديگر هم اين معنا را قبول دارند كه آيه مورد ب
و « 3» "لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ "اند به قول آن كسي كه گفته:بعضي از مفسرين آن را اشاره گرفته

اده من مانند آنچه خدا به محمد فرست "گفته بود بعضي ديگر آن را اشاره به قول عبد اللَّه بن سعد بن ابي سرح گرفته كه
ت اند. و اشكال ما به آنان اين اسو گفته است كه آيه شريفه در مدينه نازل شده، و بعضي چيز ديگري گفته "آورمفرود مي

 "اده كهكه ظاهر آيه با هيچ يك از اين حرفها انطباق ندارد، براي اينكه ظاهر آيه مورد بحث اين است كه شخصي وعده د
كه وعده به آينده نيست، بلكه  "لو نشاء ... "به خالف آيه "كنممن به زودي مثل آنچه را كه خدا نازل كرده نازل مي

كالمي است مشروط. و همچنين به خالف كالم عبد اللَّه كه به فرضي هم روايتش صحيح باشد و در صحت آن اشكالي 



 .نه وعده به آيندهنباشد اخبار از امري است حالي و واقع شدني 
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د. و اگر انكند كه بعضي از مشركين از باب استكبار بر خداي تعالي گفتهو به هر حال، جمله مزبور حكايت از كالمي مي
براي اين است كه  "و من قال "تكرار نكرد و نفرمود: "أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ ... "را در اينجا تكرار كرده و در جمله "من "لفظ

گر چه ظلمهاي مذكور در آيه سه قسم است و ليكن از يك نظر ديگري دو قسم ظلم است: قسم اول خاضع نشدن در برابر 
او است، كه اول و دوم از آن سه ظلم از اين قسمند، و قسم دوم عالوه بر خاضع پروردگار و منقاد نگشتن نسبت به امر 

 .نشدن استكبار ورزيدن نسبت به او و به آيات او است

 314سخني مرگ ظالمان )مرتكبين افتراء بر خدا، ادعاي نبوت به دروغ و استهزاء به آيات خدا([ ..... ص : ]

 "... غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ لَوْ تَري إِذِ الظَّالِمُونَ فِي "

در اصل لغت به معناي پوشانيدن و پنهان كردن چيزي است به طوري كه هيچ اثري از آن آشكار نماند، و لذا  "غمر "لفظ
آب بسيار زيادي را كه ته آن پيدا نيست و همچنين جهالت دائمي و نيز گرفتاري و شدتي را كه احاطه به انسان داشته و از 

 "هون "گويند، و در آيه مورد بحث به همين معناي آخري است. و كلمه:مي "غمر "ت از آن مسدود باشدهر طرف راه نجا
گر چه معنايش روشن است اال اينكه در اينجا مقصود از آن، معناي كنايي آن  "بسط يد "به معناي ذلت است. و "هوان "و

يك شخص توانگر به معناي بذل و بخشش مال و احسان شود، مثال بسط يد در است كه البته به اختالف موارد مختلف مي
به مستحقين است، و بسط يد در يك زمامدار قدرت بر اداره امور مملكت است بدون اينكه مزاحمي در كارش باشد، و بسط 

 .يد در يك مامور و مجري دستور دولت در باره يك مجرم به معناي زدن و بستن و شكنجه كردن آن مجرم است

 .ن، بسط يد مالئكه به معناي شروع به عذاب گناهكاران و ستمگران استبنا بر اي

 أَخْرِجُوا "آورند همان چيزي است كه جملهآيد آن كاري كه مالئكه بر سر ستمگران درميو از ظاهر سياق آيه به دست مي
اين جمله حكايت قول مالئكه است نه قول خداي كند، چون آن را بيان و حكايت مي "أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ
جان  و اين كالم را در هنگام گرفتن "گويند جانتان را بيرون كنيد ...مالئكه به آنان مي "سبحان، و تقدير آن اين است كه:

ادن چشند. اين عذاب جان دگيرند كه در دادن جان عذاب دردناكي را ميگويند، و بطوري سخت جانشان را ميآنان مي
 .«1» "وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ "ايشان است، هنوز عذاب قيامتشان در پي است، هم چنان كه فرموده:

 روز فرا رسيدن "الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ "در جمله "روز -اليوم "پس معلوم شد كه مراد از
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شوند، هم چنان كه مقصود از برزخي كه در آيه سابق الذكر بود همان مرگ است كه در آن روز عذاب دردناكي جزا داده مي
هستند كه يكي از آن سه گناه را كه خداوند آنها را از شديدترين كساني  "ظالمين "روز است. و نيز معلوم شد كه مراد از

ظلمها دانسته مرتكب شوند، و آن سه گناه عبارت بود از: دروغ بستن بر خدا، ادعاي نبوت به دروغ و استهزاء به آيات 



 .خداوندي

كه سبب عذاب ظالمين را يكي باشند اين است شاهد بر اينكه مراد از ظالمين، مرتكبين همين ظلمهاي مذكور در آيه مي
كائي بندند، و شرقول به غير حق دانسته، و خود واضح است كه اين كار، كار همان كساني است كه به دروغ به خدا افترا مي

دهند. و ديگر استكبار از پذيرفتن آيات خدا كه كار به او نسبت داده و يا حكم تشريعي و يا وحي دروغي را به او نسبت مي
 ."سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ "است كه گفته بود: همان كس

مرگ « 1» "وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْيا "است، امري است تكويني، زيرا به شهادت آيه "أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ "امري كه در جمله
ه ر به بيرون كردن جان خود شود، پس امر بانسان مانند زندگيش در اختيار خود او نيست تا صحيح باشد به امر تشريعي مامو

امري تكويني است كه مالئكه يكي از اسباب آن است، حال با اينكه جان آدمي در اختيار  "جان خود را بيرون كنيد "اينكه
بلكه همانطور كه در بحث علمي جلد  -خودش نيست و با اينكه اصوال روح از جسمانيات نيست تا در بدن مادي جاي گيرد

چرا فرمود  -( گذشت سنخ ديگري از وجود را دارا است كه يك نحوه اتحاد و تعلقي به بدن دارد233اين كتاب )صفحه  اول
 جانهايتان را از بدن بيرون كنيد؟

جوابش اين است كه اين تعبير استعاره به كنايه است، و منظور از آن قطع عالقه روح است از بدن، و معنايش اين است كه: 
ع گيرند و مالئكه شروديدي در آن موقعي كه در شدايد مرگ و سكرات آن قرار مياي كاش اين ستمكاران را مياي پيغمبر 

دهند كه بعد از مرگ هم در عذاب واقع شده و به كيفر كنند به عذاب دادن ايشان در قبض روحشان و به ايشان خبر ميمي
 .گردندذلت مي قول به غير حق و استكبار از آيات خداوند دچار هوان و

 "... وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادي كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ "

 "و به معناي هر چيزي است كه از يك جهت منفصل و جداي از غير خود باشد، و در مقابل آن "فرد "جمع "فرادي "كلمه
از  نيز "شفع "و "وتر "داشته باشد. دو كلمهقرار دارد كه به معناي چيزي است كه از يك جهت با غير خود اختالط  "زوج

 به معناي چيزي است كه منضم به غير خود نباشد، و كلمه "وتر "جهت معنا بي شباهت به فرد و زوج نيست، چون كلمه
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به معناي دادن مال و يا هر چيز ديگري است كه  "تخويل "به معناي هر چيزي است كه با غير خود منضم باشد. "شفع "
 .قوام زندگي آدمي به آن و تصرف و تدبير در آن است

ايد در پرستيدند تا شو آنها را ميگرفتند خداياني هستند كه مشركين آنها را در مقابل خدا معبود خود مي "شفعاء "و مراد از
 .نزد خدا شفاعتشان كنند، و از اين راه شركاي خدا در آفرينش شمرده شدند

 316شود[ ..... ص : پس از مرگ، آدمي به بطالن پندارهاي پيشين و پوچي دلبستگي به اسباب و مستقل دانستن آنها در تاثير، آگاه مي]

دهد، آن روزي كه با مردن بر پروردگار خود وارد شده و انساني در نشات آخرت مياين آيه شريفه خبر از حقيقت زندگي 
فهمد كه او فقط مدبر به تدبير الهي بوده و خواهد بود، و جز خداي تعالي چيزي زندگي او را اداره حقيقت امر را دريافته مي

ؤثر است چه اموالي كه وسيله زندگي خويش كرده كه در تدبير امر او مكند، و هر چه را كه خيال ميكرده و نمينمي
دانسته كرده و چه همسران و خويشاوندان كه پشت و پناه خود ميپنداشته و چه اوالدي كه يار و مددكارش خيال ميمي

 هاي بيش نبوده، همچنين شفاعت خواهي از اربابي به جز خدا كه بهيچ كدام در تدبير زندگي او اثر نداشته و پندار وي خرافه



 .شد سراسر پندار بوده استشريك قرار دادن براي خدا منجر مي

آري، انسان جزئي از اجزاي عالم است كه مانند همه آن اجزا در تحت تدبير الهي متوجه به سوي غايتي است كه خداي 
رد، و اسبابي هم سبحان برايش معين و مقدر كرده، و هيچ موجودي از موجودات عالم دخالت و حكومت در تدبير امور او ندا

رسند آثارشان همه از خداي تعالي است و هيچيك از آن اسباب و علل مستقل در تاثير كه بر حسب ظاهر مؤثر به نظر مي
 .نيست

باره گيرد يكهاي ظاهري و مادي زندگي، و اين علل و اسباب صوري قرار مياما چه بايد كرد كه انسان وقتي در برابر زينت
جويد، و قهرا در برابر آنها خاضع گشته و همين خضوع او را از ده، و تماما به آن علل و اسباب تمسك ميدل به آن لذائذ دا

به  پندارد،دارد و به تدريج آن اسباب را مستقل در تاثير ميتوجه به مسبب االسباب و خالق و به وجود آرنده علل بازمي
خضوع در برابر آنها لذائذ مادي خود را تامين كند، و همه عمر خود گذارد جز اينكه با طوري كه ديگر هيچ همي برايش نمي

وَ ما هذِهِ الْحَياةُ  "را به سرگرمي با اين اوهام سپري ساخته و به كلي از حق و حقيقت غافل بماند، هم چنان كه فرموده:
 .«1» "الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ

 ي آن برداشته و به عبارات مختلفي آن را بهآري اين آن حقيقتي است كه قرآن پرده از رو
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فرموده كه وقتي انسان از « 1» "أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ "بشر گوشزد نموده، از آن جمله در آيه
شود كه خودش را هم كند، و همين فراموش كردن خدا باعث ميحالت بندگي بيرون رفت قهرا پروردگار خود را فراموش مي
 .فراموش كند و از حقيقت خود و سعادت واقعيش غافل بماند

جان از كالبدش جدا شود ارتباطش با تمامي علل و اسباب مادي قطع و ليكن همين انسان وقتي با فرا رسيدن مرگ 
باشد و وقتي بدني نماند قهرا آن ارتباطها نيز از بين خواهد رفت، و آن وقت گردد، چون همه ارتباط آنها با بدن انسان ميمي

تمام  لي باطل بوده، و با بصيرتبيند آن استقاللي كه در دنيا براي علل و اسباب مادي قائل بود خيااست كه به عيان مي
فهمد كه تدبير امر او در آغاز و فرجام به دست پروردگارش بوده و جز او رب ديگري نداشته، و مؤثر ديگري در امورش مي

 .نبوده است

مْ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُ "جمله اشاره است به حقيقت امر. و "وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادي كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ "پس اينكه فرمود:
سازد. بيان بطالن سببيت اسباب و عللي است كه انسان را در طول زندگيش از ياد پروردگارش غافل مي "... وَراءَ ظُهُورِكُمْ
 :و اينكه فرمود

ع انسان را از اسباب و سقوط آن اسباب را از استقالل علت و جهت انقطا "لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ "
كند، و حاصل آن بيان اين است كه سبب آن انكشاف بطالن پندارهايي است كه آدمي را در دنيا به خود در سببيت بيان مي

ه خود ا بشود كه اين اسباب اوهامي بيش نيستند كه آدمي ركرده. آري، حقيقت امر براي او روشن ميمشغول و سرگرم مي
 .مشغول كرده و آدمي آنها را داراي سببيت و اثر مستقل پنداشته

 "... إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوي "

هايي كه به معناي شكافتن است. پس از آنكه در آيه قبلي استقالل اسباب را در تاثير نفي نمود و شفيع بودن ارباب "فلق "
ا شركاي خدا دانستند ابطال نمود، اينكه در اين آيه كالم را منصرف به بيان اين جهت كرد كه به غير خدا اتخاذ كرده آنها ر



دارد همه مخلوقات خدا و تحت تدبير اويند، و از اين ارباب و هر چيز ديگري كه انسان را از توجه به پروردگار خود بازمي
ت انسان و سوق او به سوي غايات خلقت ندارند، پس رب پيش خود و بدون تقدير الهي و تدبير او هيچ اثري در اصالح حيا

 و پروردگار تنها همان خداي تعالي است و كسي جز او
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 .پروردگار نيست

ها و روياند، و مردم را با دانهشكافد و از آنها گياه و درخت ميهاي نباتات و هسته را ميپس اين خداي سبحان است كه دانه
از  33جمله در ذيل آيه  تفسير اين -سازددهد. او است كه زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج ميهاي آنها روزي ميميوه

 .سوره آل عمران گذشت

رويد و به چه باطلي روي اين است خداي شما نه غير او، از حق روي گردانيده به كجا مي "ذلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ "
 "... فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً "آوريد؟.مي

به معناي هر چيزي است كه مايه سكونت و  "سكن "اي صبح و در اصل مصدر است، وبه معن -به كسر همزه -"اصباح "
ت عطف اس "جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً "است، و جمله "حسب حسابا "جمع حساب و به قول بعضي مصدر "حسبان "آرامش باشد، و

شود بر جمله اولي كه ونه عطف مي. و اگر كسي بگويد جمله دومي كه جمله فعليه است چگ"فالِقُ الْإِصْباحِ "بر جمله
گوييم: هر جا كه مثل آيه مورد بحث جمله اسميه معناي فعل را داشته باشد عطف جمله اي است اسميه، در جواب ميجمله

 .اندقرائت كرده "جاعل "را "جعل "فعليه به آن اشكال ندارد، البته بعضي از قراء جمله اولي را هم اسميه گرفته و

فتن صبح و موقع استراحت قرار دادن شب و همچنين حركت ماه و خورشيد كه باعث پديد آمدن شب و روز و چون در شكا
گردد، تقدير عجيبي به كار رفته و در نتيجه اين تقدير موجب انتظام نظام معاش انسان و مرتب شدن زندگي و ماه و سال مي

 فهماند كه خداي تعالي آن عزيز و مقتدريو با بيان اين جمله مي "زِ الْعَلِيمِذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِي "او شده، لذا در ذيل آيه فرموده
ترين اثري در تباه ساختن تدبير او داشته باشد، و نيز خداي تواند غالب شود تا كوچكاست كه هيچ قدرتي بر قدرت او نمي

ش تا مانند ساير كشورداران نظام مملكتترين چيزي از مصالح مملكت خود جاهل نيست تعالي آن دانايي است كه به كوچك
 .دچار تباهي شده و دوام پيدا نكند

 "... وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها "

يا تفصيل به حسب تكوين و خلقت است، و يا تفصيل به حسب بيان  "تفصيل آيات "معناي اين جمله واضح است، و مراد از
 .لفظي است

ه غايت و نتيجه خلقت و بگردش درآوردن اجرام عظيم آسماني را براي مصالح انسان و سعادت زندگيش در نشاه دنيا و اينك
 255، ص: 3قرار داده، منافاتي ندارد به اينكه هر يك از آنها مقصود به ترجمه الميزان، ج

نافات با تحقق جهات ديگر ندارد و اراده مستقل الهي باشند. چون جهات قضيه مختلف است، و تحقق بعضي از جهات م
 .ارتباط و اتصالي كه در سرتاسر اجزاي عالم است مانع از اين نيست كه يك يك اجزاء به اراده مستقل به وجود آمده باشند

 311[ ..... ص : "مستودع "و "مستقر "و تقسيم آنان به "نفس واحدة "مراد از انشاء و پديد آوردن بني آدم از]



 "... ذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌوَ هُوَ الَّ "

هم به فتح قاف قرائت شده و هم به كسر آن. بنا بر اينكه مستقر، به فتح قاف باشد اسم مكان و به معناي  "مستقر "كلمه
دهند خواهد كه وديعه را در آن قرار مي نيز به فتح دال و به معناي مكاني "مستودع "محل استقرار خواهد بود، و همچنين

« 1» "نٍمُبِيوَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَي اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ  "بود. اين دو كلمه در آيه
ن هو فمنكم م "چنين است: -بنا بر قرائت به فتح قاف -ير آننيز آمده. و در آيه مورد بحث حذف و ايجاز بكار رفته و تقد

ستودع مستقر اسم فاعل و م -باشدكه بهتر نيز مي -. و بنا بر قرائت به كسر قاف"في مستقر و منكم من هو في مستودع
بعضي  وبعضي از شما كساني هستند كه مستقرند،  -فمنكم مستقر و منكم مستودع "اسم مفعول و تقدير آن چنين است:
 ."ديگر آنان هستند كه مستقر نيستند

اين است كه نسل حاضر بشر با همه انتشار و كثرتي كه  "وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ "ظاهرا مراد از اينكه فرمود:
آن  "رمستق "و مراد از دارد منتهي به يك نفر است، و آن آدم است كه قرآن كريم او را مبدأ نسل بشر فعلي دانسته است.

 "وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ "افرادي است كه دوران سير در اصالب را طي كرده و متولد شده و در زمين كه به مقتضاي آيه
آن افرادي است كه هنوز سير در اصالب را تمام نكرده و به  "مستودع "قرارگاه نوع بشر است مستقر گشته، و مراد از« 3»

 .را مصدر ميمي گرفت "مستودع "و "مستقر "نيامده و بعدا متولد خواهند شد. و نيز ممكن است كه لفظ دنيا

به هر حال معنايي كه ما براي جمله مورد بحث كرديم، معنايي است كه با مقام بيان آيه سازگارتر است، چون آيه در مقام 
 "ه به لفظتعبير كرد ن "انشاء "به همين جهت است كه به لفظ بيان خلقت تمامي افراد بشر و انشعابشان از يك فرد است، و

رساند بر خالف خلقت و الفاظ ديگري كه مرادف آن است ، چون لفظ انشاء معناي ايجاد دفعي و بدون تدريج را مي"خلقت
 دهد. مؤيد معنايي كه ما براي آيه كرديم آيهكه معناي ايجاد تدريجي را مي
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است كه در مقام بيان علم خدا به احوال « 1» "وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَي اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها "
اند و چه آنان كه در اصالب ر است، و معلوم است كه علم خداوند به احوال افراد بشر چه آنان كه متولد شدههمه افراد بش
 .باشند علمي است دفعي نه تدريجيپدرانشان مي

پروردگار متعال آن كسي است كه شما نوع بشر را از يك فرد ايجاد كرده و  ":بنا بر اين، معناي آيه شريفه اين است كه
ول به ايد مشغا تا مدت معيني به دست شما آباد نموده است، و اين زمين تا زماني كه شما نسل بشر منقرض نشدهزمين ر

شما و در دست شما است، پيوسته بعضي از شما افراد بشر مستقر در آن و بعضي ديگر مستودع در اصالب و ارحام و در حال 
 .به وجود آمدن در آنند

مراد از انشاء و ايجاد انسان از نفس واحد اين است كه  "اند:يه ذكر كرده از آن جمله گفتهمفسرين معاني ديگري براي آ
ه مراد اين است ك "اند:و يا گفته "اندتمامي افراد بشر همه از يك نفس كه همان نفس و روح انسانيت است آفريده شده

نفسي و بدني آنان در همه افراد يك نوع از تركيب  همه افراد اين نوع داراي يك نفس و يك بدنند، به اين معنا كه تركيب
 ."كنيماست، و آن نوع از تركيب همان چيزي است كه از آن به حقيقت انسانيت تعبير مي

مراد از مستقر همان ارحام است كه نسل بعد از قرار گرفتن در آن سير در اصالبش خاتمه پيدا  "اند:بعضي ديگر گفته



 مراد از مستقر، زمين و مراد از "اند. بعضي نيز گفته"اصالب است كه منزل عاريتي نسل است كند، و مراد از مستودعمي
قر روح مراد از مست "اند:. بعضي ديگر گفته"مستودع، قبر است، و يا مراد از مستقر رحم و مراد از مستودع زمين يا قبر است

 .اي در نقل آنها نيستكه فايده . و جز اينها اقوال ديگري نيز هست"و مراد از مستودع بدن است

 "... وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً "

 "به معناي سمت باال است. بنا بر اين هر چيزي در فوق انسان قرار گرفته باشد و بر سر آدمي سايه افكنده باشد "سماء "
است كه  اين -اندبطوري كه ديگران نيز گفته -"ءٍنَباتَ كُلِّ شَيْفَأَخْرَجْنا بِهِ  "شود، و مراد از اينكه فرمود:ناميده مي "سماء

ها است به ظهور درآورده رويانيم، و آن قوه نموي كه در روئيدنيفرستيم گياهان را ميما به وسيله آبي كه از آسمان مي
 .دهيمگياهان و درختان و آدميان و ساير انواع حيوانات را نمو مي

 "تراكب حب "است، و "خاضر "ر )سبز( و گويا مخففبه معناي اخض "خضر "
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ن به معناي اولي "طلع "ها روي هم قرار دارد، وانعقاد بعضي بر باالي بعضي ديگر است، نظير خوشه گندم كه در آن دانه
است كه خوشه خرما  -به كسر عين -و به معناي عذق "قنو "جمع "قنوان "هاي نخل است، ومرحله ظهور خرما بر شاخه

 "ينع "به معناي هم شكل و مخالف در شكل نوعي است، و "مشتبه و غير متشابه "به معناي نزديك و "دانية "را گويند، و
 .ميوه، رسيدن و پخته شدن آن را گويند

خداي تعالي در اين آيه شريفه چند فقره از چيزهايي را كه به دست قدرت خود آفريده خاطرنشان ساخته تا آنان كه داراي 
ها نظر كرده و بدين وسيله به توحيد خداي تعالي راه يابند: بعضي از آن مذكورات اموري هستند عقل و بصيرتند در خلقت آن

هاي درختان و امثال آن، بعضي ديگر اموري هستند مربوط به هاي گياهان و هستهمربوط به زمين، مانند شكافتن دانه
تارگان، بعضي ديگر مربوط به خود آدمي و اينكه آسمان، مانند پديد آوردن شب و صبح و به وجود آوردن آفتاب و ماه و س

تمامي افراد بشر از يك فرد منشعب شده، كه بعضي از آنان مستقر و بعضي ديگر مستودعند، و بعضي ديگر اموري هستند 
ان و ها، حيوانات و آدميمربوط به همه آن مذكورات، و آن فرستادن باران از آسمان و فراهم ساختن غذا براي نباتات، ميوه

 .روياندن اشيايي كه قوه روئيدن دارند مانند گياه و حيوان و انسان است

خداي تعالي در اين آيه ستارگان را آيتي مخصوص مردم دانا، و انشاي نفوس بشري را آيتي مخصوص به مردمان فقيه، و 
باشد، ناسبتي است كه در ميان ميها را آيتي مخصوص به مردم با ايمان شمرده است، و اين به خاطر متدبير نظام روئيدني

مثال نظر در تدبير نظام را از اين جهت اختصاص به مردم با ايمان داد كه تفكر در آن احتياج به درس خواندن و مئونه علمي 
ن يتواند در آن نظر كرده از دقتي كه در آن بكار رفته پي به صانع آن ببرد، بشرط اينكه همندارد، بلكه هر فهم عادي نيز مي

مقدار فهم عواميش به نور ايمان روشن و متنور بوده و قذارت عناد و لجاج آن را آلوده نكرده باشد. به خالف نظر در 
تواند از آن سر درآورده و به دقايق آن پي ببرد، بلكه مخصوص است به ستارگان و اوضاع آسمان كه هر كسي نمي

، و همچنين سر درآوردن از خصوصيات نفس و اسرار خلقت آن كه دانشمنداني كه تا حدي آشنايي به دست آورده باشند
 .عالوه بر داشتن مئونه علمي كافي محتاج است به مراقبت باطن و تهذيب نفس

 "... وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ "



 "و خلقهم "، و جمله"شركاء "ا بدل ازاست، و ي "شركاء "و مفعول اول آن "جعلوا "در تركيب يا مفعول دوم كلمه "جن "
شان روشن نيست. و به هر حال اين اند، و ليكن دليلبه منزله حال است، گر چه بعضي از علماي نحوي آن را قبول نكرده
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اتخاذ كردند، در حالي كه جن نيز مخلوق خدا است، و معنايش اين است كه: مشركين براي خداي تعالي شركائي از جن 
 .تواند با خالق خود در خدايي شركت داشته باشداست و مخلوق نمي

در اينجا شيطانهايند، چون بعضي مانند مجوسيان كه قائل به اهريمن و يزدان بودند و همچنين مانند  "جن "منظور از
ن است دانستند. و نيز ممكيان( بودند شياطين را شريك خدا ميشاه پر -يزيديها كه قائل به الوهيت ابليس )ملك طاووس

دهند بعضي از مشركين قريش معتقد بودند كه خداي تعالي مراد از جن همين جن معروف باشد، چون بطوري كه نسبت مي
 رَكاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُواوَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُ "دختري از جن گرفته و از آن دختر مالئكه بوجود آمده. اين احتمال با سياق جمله

از جنس مالئكه خواهند  "دختران -بنات "و "پسران -بنين "سازگارتر است، و بنا بر اين احتمال، "لَهُ بَنِينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
ه است خداي تعالي از آنچ بود كه مشركين آنها را به عنوان شركايي به خدا نسبت داده و بر او افترا بستند، پاك و منزه

 .كنندمشركين او را وصف مي

اعم از مالئكه باشد بعيد نيست كه مقصود از آن همان اعتقادي باشد كه در ساير ملل غير  "بنات "و "بنين "و اگر مراد از
تقادي كه يز مانند اعشود، مانند اعتقاد برهماييها و بودائيها كه اعتقادي نظير اعتقاد مسيحيها داشتند و ناسالمي يافت مي

دانستند. و هم اكنون آثاري كه به دست پرستان قديم داشته و خدايان ساختگي خود را پسران و دختران خدا ميساير بت
 .نداشتندپكند، مشركين عرب هم مالئكه را دختران خدا ميشود وجود چنين اعتقادي را تاييد ميباستانشناسان كشف مي

 410متضمن حجت بر استحاله فرزند داشتن خدا است[ ..... ص :  "اتِ وَ الْأَرْضِبَدِيعُ السَّماو "وصف]

 "... بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

اين جمله جواب از همان اعتقاد است، و حاصلش اين است كه: داشتن فرزند حقيقي موقوف بر اين است كه قبال همسري 
معقول نيست، و با اين حال ديگر از كجا فرزند خواهد داشت؟ عالوه بر اين، اتخاذ شود و اتخاذ همسر براي خداي تعالي 

تواند خالق فرزند خود باشد چون فرزند جزئي از پدر است كه خداي تعالي خالق و فاطر هر چيزي است، و صاحب فرزند نمي
ين دو ا -خلوق خودش باشدشود، و معقول نيست كه جزء خداوند مبه وسيله عمل لقاح به محيط تربيتي رحم منتقل مي

چون وقتي خداوند به وجود آورنده همه اجزاي آسمانها و زمين  -نهفته است "بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "دليل در جمله كوتاه
باشد ديگر چه چيزي باقي خواهد ماند كه بتواند همسر خداوند بوده باشد، و يا پسران و دختراني، همانند خود داشته باشد. 

 ممكن است گفته شود شما كي سرتاسر عالم را گشتيد و مثل و مانندي براي خدا نيافتيد؟ در جواب
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گوييم: همين كه خداوند از اين مطلب خبر داده باشد كافي است، چون آفريدگار جهان به همه اطراف آن، عالم و مطلع مي
ءٍ ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "ج از فرض خدايي است، هم چنان كه فرموده:است و فرض علم نداشتن او مستلزم خرو

 ."عَلِيمٌ

مطالبي مفيد و مربوط به اين مقام « 1» "ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ ... "در جلد سوم اين ترجمه در ذيل آيه شريفه
 .گذرانديم



 "... ءٍال إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ "

اي است كه از بيان آيات سابق گرفته شده، و معناي آن اين است كه: بعد از نتيجه "ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ "جمله اولي يعني جمله
ال إِلهَ إِلَّا  "او. و جملهآنكه مطلب از قراري بود كه ذكر شد پس خداي تعالي كه وصفش گذشت پروردگار شما است، نه غير 

كند، و در عين حال همان جمله را تعليل نموده چنين تقريبا به همان توحيد ضمني كه در جمله قبلي بود تصريح مي "هُوَ
رساند: اينكه گفتيم پروردگار او است، و جز او پروردگاري نيست بدان سبب كه او يگانه معبودي است كه جز او معبودي مي

 .گونه ممكن است غير او پروردگار باشد و در عين حال اله و معبود نباشد؟نيست، و چ

شود: و اينكه گفتيم الوهيت و و معنايش چنين مي "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "نيز علتي است براي جمله "ءٍخالِقُ كُلِّ شَيْ "و جمله
ت، و جز او خالق ديگري نيست كه حتي معبود بودن منحصر در او است براي اينكه آفرينش تمامي موجودات از او اس

كوچكترين موجودي را آفريده باشد تا در الوهيت با او شريك باشد، و در نتيجه بعضي از مخلوقات در برابر خداي تعالي و 
 .بعضي در برابر او خاضع شوند

لوم است، و معنايش اين است: وقتي مع "مْذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُ "متفرع بر ما قبل و به منزله نتيجه براي جمله "فاعبدوه "و جمله
 .شد كه پروردگار شما فقط خداي تعالي است، نه غير او، پس همو را بپرستيد

معنايش اين است كه او قائم بر هر چيز و مدبر امر و نظام وجود و زندگي هر چيزي  "ءٍ وَكِيلٌوَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ "و جمله
حساب برد و از پيش خود و بدون داشتن دليل برايش شريك نگرفت. پس اين جمله در  است، و چون چنين است بايد از او

رساند كه او را عبادت كنيد و از عبادتش سرمپيچيد براي است، و اين معنا را مي "فاعبدوه "حقيقت به منزله تاكيد جمله
 .اينكه او وكيل است بر شما و از نظام اعمال شما غافل و بي خبر نيست
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 414شود[ ..... ص : استفاده مي "ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ "دقائق و لطائفي كه از جمله:]

براي دفع توهمي است كه ممكن بود در اينجا بشود، و مشركين كه مورد خطاب در  "ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ "و اما اينكه فرمود:
اند بفهم ساده خود چنين بپندارند كه وقتي خداي تعالي وكيل برايشان است پس ال بد او هم مثل ساير و كال كه اين آيه

 "بينندچشمها او را نمي "فرمود:شوند موجودي است مادي و جسماني، لذا براي دفع اين توهم متصدي اعمال جسماني مي
 .تر از جسميت و لوازم جسميت استبراي اينكه او عالي

نيز دفع توهم ديگري است، چون مشركين مردمي بودند معتاد به تفكر در ماديات و  "وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ "و اينكه فرمود:
خداي تعالي محسوس به حاسه بينايي نباشد قهرا اتصال  فرو رفته در حس و محسوسات، و بيم آن بود كه خيال كنند وقتي

با مخلوقات خود نخواهد داشت، و در نتيجه همانطوري كه هيچ موجودي او را درك  -كه مناط شعور و درك است -وجودي
اين  لذا خداي تعالي براي دفع -كند او نيز از حال هيچ موجودي اطالع نخواهد داشت، و هيچ موجودي را نخواهد ديدنمي

ود، تعليل نم "وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "بيند. آن گاه همين معنا را با جملهها را مياو چشم "وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ "توهم فرمود:
آن كسي است كه خبره و مطلع است. وقتي خداي تعالي  "خبير "به معناي رقيق و نفوذ كننده است، و "لطيف "چون

اش هم احاطه حقيقي باشد قهرا شاهد و ناظر بر هر چيزي خواهد بود، و پيدا و پنهان هر چيزي، و احاطه محيط باشد به هر
چيزي را خواهد ديد، و به ظاهر و باطن هر چيزي عالم خواهد بود، ديگر ناظر بودن او بر تمامي احوال يك موجود او را از 



دارد، و هيچ چيزي حجاب و فاصله بين او و ر و واقف باشد باز نمياينكه در همان حال بر تمامي احوال تمامي موجودات ناظ
بيند، و اما چشمهاي ما مخلوقات بيند و هم آنچه را كه چشمها ميشود، پس او هم چشمها را ميبين موجودي ديگر نمي

 .بيندها را ميفقط ديدني

اي اين است كه ادراك خداي تعالي از قبيل ادراكات و اگر در اين آيه نسبت ادراك را به چشمها داده نه به صاحبان چشم بر
حسي ما نيست، تا ادراك او هم مانند ادراك ما به ظواهر اشياء تعلق بگيرد. مثال ديدن او مانند ديدن چشم ما كه تنها 

هر  نبيند نيست، بلكه عالوه بر اين، باطها و روشنيها، دوري و نزديكي، كوچكي و بزرگي و حركت و سكون را ميرنگ
ها او را بيند و ليكن چشمكنند ميها درك ميها را و آنچه را كه چشمبيند، پس خداي تعالي چشمچيزي را هم مي

 .بينندنمي

كند، و با اينهمه پس در اين دو آيه چنان بيان درخشان و راه هموار و سخن كوتاهي گنجانده شده كه عقل را حيران مي
 .كندپس پرده نهفته است آشنا ميهوشمندان را به رازهايي كه در 
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 411گفتاري در عموميت خلقت و گسترش دامنه آن ..... ص : 

 اشاره

ظهور دارد در اينكه خلقت عمومي است و بر هر  "ءٍذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ "اينكه خداي تعالي فرمود:
اي از وجود دارد گسترش دارد و خالصه هيچ موجودي نيست مگر آنكه به صنع او وجود يافته است، و اين چيزي كه بهره

اي كه داللت بر تخصيص آن در قرآن كريم مكرر آمده، و در هيچ جا قرينه "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "عبارت يعني عبارت
قُلِ اللَّهُ  "كنيم تا خواننده نيز عموميت و نبودن قرينه تخصيص را بنگرد:نقل ميداشته باشد نيست، اينك ما موارد آن را 

ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ  "،«3» "ءٍ وَكِيلٌءٍ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "،«1» "ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُخالِقُ كُلِّ شَيْ
 .«2» "إِلهَ إِلَّا هُوَ ءٍ الشَيْ

راجع به اين مساله در بين فالسفه و متكلمين ملتهايي مانند يهود، نصارا و اسالم كه داراي مكتب توحيداند اختالفات و 
اند، و چون بحث فعلي ما قرآني و تفسيري دار عجيبي به پا خاسته، و در نتيجه حرفهاي عجيب و غريبي زدهمشاجرات دامنه
آييم كه خالصه به ايراد آن اقوال و آرا نداريم از نقل آنها خودداري نموده و تنها در تحقيق اين جهت برمي است و حاجتي

 .آيدكنيم تا ببينيم از آنها چه به دست مينظر قرآن كريم در اين باره چيست، و آيات مربوط به آن را نقل مي

ها، ا، بلنديها، پستيهمانند آسمان، ستارگان، سيارات، زمين، كوه بينيم كه قرآن كريم در باره اينكه موجودات عالمنخست مي
ها، عناصر، معدنيها، ابرها، رعد و برقها، باران، صاعقه، تگرگ، گياه، درخت، حيوان و انسان داراي آثار و درياها، خشكي

هار اي را اظهمان نظريه خواصي هستند، و اينكه نسبت اين آثار به موجودات نسبت فعل به فاعل و معلول به علت است
 .دانيمداشته كه خود ما هم همان را امر مسلمي مي

بينيم كه براي آدميان مانند ساير انواع موجودات، افعالي از قبيل خوردن و آشاميدن، نشستن و راه رفتن، صحت و و نيز مي
 .سان و مستند به وي دانسته استمرض، رشد، فهم و شعور و خوشحالي و سرور، قائل شده و آنها را قائم به وجود ان

__________________________________________________ 

 12سوره رعد آيه (1)



 23سوره زمر آيه (2)

 [.....] 23سوره مؤمن آيه (3)

 232، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 416ست[ ..... ص : مسلم دانسته شده ا "عليت "در قرآن كريم افعال انسان به خود او نسبت داده شده و قانون]

داند و در اين باره هيچ فرقي بين انسان و بين ساير انواع موجودات قائل نشده، مثال قرآن همه اين افعال را فعل انسان مي
 "يا ،"فالن قوم فالن كار را كرد "فرمايدبه همان بيان مي "درخت ميوه داد "و "ابر باريد "فرمايد:به همان لساني كه مي

و اگر جز اين بود اين امر و نهي معنايي نداشت. آري، قرآن براي يك فرد انسان  "فالن كار را بكند و يا نكندانسان بايد 
دانيم، و همان وزن را قائل است كه خود ما آدميان در جامعه خود آن وزن را براي او قائليم، و او را داراي افعال و آثاري مي

آشاميدن كه به نحوي بازگشت به اراده و اختيار او دارد، او را مؤاخذه نموده، و در اي از كارهايش از قبيل خوردن و در پاره
اي از كارهاي ديگرش كه در تحت اختيار او نيست از قبيل صحت و مرض و پيري و جواني و امثال آن مؤاخذه پاره
 .كنيمنمي

ما آدميان نيز همان را براي خود احساس  خالصه كالم اينكه، قرآن كريم براي انسان همان نظامي را قائل است كه خود
داند. و آن احساس اين است كه كند، و احساس ما را بر خطا نميكنيم، و عقل و تجربه ما نيز اين احساس را تاييد ميمي

ها و انواع آن هست هر يك در نظام عمومي، فعل و اثري دارد و از نظام تمامي اجزاي عالم با همه اختالفي كه در هويت
كند، و با اين تاثير و تاثر و فعل و انفعال، اجزاي نظام موجود كه براي هر جزء آن ارتباط تامي با اجزاء آثاري را تحمل مي

ز هر موجودي كه ا "اند:اش گفتهيابد، و اين همان قانون عليت عمومي در اجزاي عالم است كه در بارهديگر است، التيام مي
د دو كفه ترازو مساوي باشد يعني ممكن است موجود بشود و ممكن است نشود اين چنين ناحيه خودش وجود و عدمش مانن

توان باشد، و چون چنين است، پس ميموجود اگر وجود يافت قطعا به وسيله علتي وجود يافته و معلول علتي غير خودش مي
 ."گفت: معلول با نبود علتي كه او را ايجاد كند، ممتنع الوجود است

آن قانون را تصديق و امضا كرده و به همين قانون در مساله وجود صانع و توحيد او و قدرت و علم و ساير صفاتش قرآن نيز 
استدالل كرده، و اگر اين قانون صحيح نبود و عقل و تجربه ما، در تشخيص آن به خطا رفته بود استدالل به آن صحيح 

 .نبود

الوجود است با فرض بودن علت هم واجب الوجود خواهد بود، براي همان و همانطوري كه هر معلولي با نبود علتش ممتنع 
اي كه گفتيم در بين علت و معلول است. قرآن اين را نيز امضا كرده و خداي سبحان در موارد بسياري از كالم خود از رابطه

إِنَّ اللَّهَ  "،"وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "ها و آثار آن صفات را اثبات كرده، از آن جمله فرموده است:طريق صفات علياي خود معلول
و نيز استدالل كرده بر كثيري از حوادث به ثبوت حوادث  "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ""أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "،"عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ

  فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما "ديگري كه قبال بوده، از آن جمله فرموده:

 233، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 "كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ

و از اين قبيل آيات ديگر كه در باره ايمان مؤمنين و كفر كفار و نفاق منافقين است. و اگر قرآن كريم تخلف اثر را از  «1»
 اجاتي كه در آن شده صحيحدانست هيچ يك از اين آيات و احتجمؤثر در عين وجود شرايط تاثير و نبودن موانع آن جايز مي

 .بودنمي



فهميم كه قرآن نيز مساله حكم فرما بودن قانون علت و معلول را در سراسر عالم هستي قبول داشته و تصديق از اينجا مي
اي از حوادث علت و يا عللي است كه وجود آن را دارد كه براي هر چيزي و نيز براي عوارض آن چيز و براي هر حادثه

اين آن چيزي است كه بدون ترديد هر كسي در اولين برخورد و  .كند، و با فرض نبودن آن، وجودش ممتنع استاقتضا مي
 .فهمددقت در آيات فوق آن را مي

فهميم اين است كه خداوند در اين كالم مجيدش خلقت خود را تعميم داده و هر مطلب ديگري كه ما از قرآن كريم مي
 قُلِ اللَّهُ خالِقُ "بر آن صادق باشد مخلوق خود دانسته از آن جمله فرموده است: "ءشي "لمهموجود كوچك و بزرگي را كه ك

وَ خَلَقَ  "فرمايد:و در آخر مي« 2» "الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "و نيز فرموده: «2» "ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُكُلِّ شَيْ
الَّذِي  "فرمايد:و نيز مي« 2» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديرَبُّنَا الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "فرمايد:و نيز مي« 2» "هُ تَقْدِيراًءٍ فَقَدَّرَكُلَّ شَيْ

 .«2» "خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي

 412باشد[ ..... ص : مي "و هدايت تقدير "از نظر قرآن ذوات تمامي اشياء مخلوق خدا است ولي اعمال و رفتار آنان منسوب به]

در اين آيات و آيات ديگري نظير اينها يك نوع بيان ديگري به كار رفته، و آن اين است كه خود موجودات را مستند به 
خلقت دانسته و اعمال و آثار گوناگون و حركات و سكنات آنها را مستند به تقدير و هدايت الهي دانسته است، مثال گام 

انسان براي انتقال از اينجا به آنجا و شناوري ماهي و پرواز مرغ و ساير كارها و آثار مستند به تقدير الهي و خود آن برداشتن 
 :ها مستند به خلقت او است، هم چنان كه فرمودهنامبرده

__________________________________________________ 

ن ايمان نياوردنشان به خاطر تكذيبي است كه قبال كرده بودند. سوره يونس ايشان مردمي نيستند كه ايمان بياورند و اي(1)
 32آيه 

 12بگو خدا است آفريننده هر چيز، و او يكتاي قهار است. سوره رعد آيه (2)

و آفريد هر چيزي راي و تقدير كرد  -فرمايدتا آنجا كه مي -(آن كسي است كه ملك آسمانها و زمين از آن او است.2و  3)
 3را چه تقدير كردني. سوره فرقان آيه آن 

 23پروردگار ما همانست كه به هر چيزي آفرينش بخشيد )و با استفاده از آن( رهبريش كرد. سوره طه آيه (5)

گيري كرد سپس هدايت فرمود. آوري و سپس درست كرد و آن كسي است كه تقدير و اندازهآن كسي است كه جمع(6)
 2سوره اعلي آيه 

 232، ص: 3يزان، جترجمه الم

 .«1» " اللَّهُ ما يَشاءُفَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلي أَرْبَعٍ يَخْلُقُ "

كه موجودات به هدايت و از اين قبيل آيات بسيار است كه خصوصيات اعمال موجودات و حدود آنها و همچنين غاياتي را 
 .داندكند منتهي به خدا دانسته و همه را مستند به تقدير خداي عزيز عليم ميتكويني خدا هر يك به سوي آن سير مي

پس جوهره ذات مستند به خلقت الهي و حدود وجودي آنها و تحوالت و غاياتي كه در مسير وجودي خود دارند همه منتهي 
يفيت و خصوصيتي است كه در خلقت هر يك از آنها است. در اين ميان آيات ديگري نيز هست به تقدير خدا و مربوط به ك

رساند اجزاي عالم همه به هم متصل و مربوطند و اتصال آن اجزا به حدي است كه همه را به صورت يك موجود در كه مي
 "برهان اتصال تدبير "داده و آن راآورده، و نظام واحدي در آن حكم فرما است. حكما همين اتصال را بصورت برهان 

 .اندناميده



آيد، البته در اين ميان جهات ديگري نيز هست كه نبايد آن را از اين بود آن چيزي كه با دقت در قرآن كريم به دست مي
 .نظر دور داشت و از آن غفلت كرد

 418اينكه عموميت خلقت مستلزم جبر است[ ..... ص : دو اشكال بي اساس بر عموميت خلقت: عدم صحت انتساب افعال قبيح به خدا و ]

اينكه در اين عالمي كه گفتيم تمامي اجزاي آن و آثار و افعال آن اجزا، همه مخلوق خدايند بعضي از آثار و افعال  -اول
ا د از اينكه آنها رتوانيم بگوييم آنها را هم خداوند به وجود آورده، مانند انواع ظلمها و فجوري كه عقل شرم دارهست كه نمي

به ساحت قدس و كبرياي خداوند نسبت دهد. قرآن كريم هم در آيات بسياري ساحت او را از هر ظلم و هر عمل بدي منزه 
با اين « 2» "ءِقُلْ إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشا ":فرمايدو نيز مي« 3» "وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ "فرمايد:دانسته از آن جمله مي

اند: اي از علما در جواب از اين اشكال اصل اشكال را قبول كرده و گفتهحال چطور ميتوان قائل به عموميت خلقت شد؟ عده
اي جز اين نيست كه آيه شريفه مورد بحث و آيات ديگر دال بر عموميت خلقت را به اين مخصص عقلي و قرآني چاره

 ."ت و افعال و آثار آنها مخلوق خدا است مگر افعال انسان كه مخلوق خود او استهمه موجودا "تخصيص زد و گفت كه

 اند، و آن اين استيك اشكال و محذور ديگري در مخلوق خدا بودن افعال انسان كرده

__________________________________________________ 

ر چه را كه آفريند هبعضي با دو پا و بعضي با چهار پا، خداوند ميروند و بعضي از آنها حيواناتي هستند كه با شكم راه مي(1)
 22بخواهد. سوره نور آيه 

 22پروردگار تو ستمكار بر بندگان نيست. سوره فصلت آيه (2)

 32كند. سوره اعراف آيه بگو خداوند به فحشا امر نمي(3)

 235، ص: 3ترجمه الميزان، ج

اختيار نداشته باشد، و اين همان جبري است كه مستلزم بطالن نظام امر و نهي،  آيد انسان در كارهاي خودشكه الزم مي
 .اطاعت و معصيت، ثواب و عقاب و فرستادن انبيا و آمدن كتابهاي آسماني و تشريع شرايع است

ث خود بين امور اند از اينكه در بحاند، و غفلت ورزيدهاي از علما در ذيل آيه ايراد كردهاين اشكال و جوابي است كه عده
گيرند و بين امور اعتباري كه ثبوت واقعي ندارند و انسان از روي اضطرار و حقيقي و واقعياتي كه وجود و تحقق به خود مي

احتياج به زندگي اجتماعي ناچار شده است آنها را تصور يا تصديق نموده و معتبر بشمارد فرق بگذارند، از اين رو ميان جهات 
اي اين اند. و ما در بحثي كه در جلد اول اين كتاب راجع به جبر و تفويض گذرانديم تا اندازهيا خلط كردهوجودي و عدمي اش

 .مطلب را روشن ساختيم

 411خلقت و حسن، متالزمند و هر چيزي ذاتا و به لحاظ اينكه آفريده خدا است، نيكو است[ ..... ص : ]

 اين است كه "ءٍو اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "بگوييم اين است كه ظاهر جمله آنچه مناسب است در اينجا در جواب آن دو اشكال
 "شود. از طرفي هم ظاهر جملهبر آن صادق است شامل مي "ءشي "خلقت پروردگار عموميت داشته و هر چيزي را كه اسم

وقات وجود دارد. پس، از مجموع اين دو آيه اين است كه خوبي و حسن در تمامي مخل« 1» "ءٍ خَلَقَهُالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ
ناميد مخلوق خدا است، و هر چيزي كه مخلوق خدا است  "ءشي "شود كه جز خدا هر چيزي كه بتوان او رااستفاده مي

 .متصف به حسن هست، و خلقت و حسن دو امر متالزم در وجودند

خارجيش داراي حسن است، و اگر بدي و قبحي بر او  هر چيزي از جهت اينكه مخلوق خدا است در حقيقت به تمام واقعيت



ها و اضافات و امور ديگري است كه خارج از ذات او است و ربطي به واقعيت و وجود حقيقيش عارض شود از جهت نسبت
 .كه منسوب به خداي سبحان است ندارد

م خداي تعالي به ذكر سيئه و ظلم و گناه و بعد از آنكه اين معنا را از تركيب آن دو آيه فهميديم ال جرم هر جا كه در كال
خوريم بايد بگوييم كه اين معاني عناويني هستند غير حقيقي، به اين معنا كه هيچ انسان گنهكاري خودش و امثال آن برمي

 گناهش مجموعا مخلوق خدا نيستند، بلكه تنها خودش مخلوق او است، و گناهش هيچ انتسابي به خدا و خلقت خدا ندارد، و
اي است كه بين آن و غير او نيست اين به خاطر وضع يا اضافه يا نسبتي است بينيم بين آن گناه و آن گنهكار رابطهاگر مي

كه بين آن و بين عملي مشابه آن برقرار است، و به عبارت ديگر هيچ معصيت و ظلمي نيست مگر آنكه عملي از سنخ خود 
 آن هست كه معصيت و

__________________________________________________ 

 3آن خدايي كه هر چيزي را به نيكوترين وجه خلق كرد. سوره سجده آيه (1)

 213، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ناميم بخاطر مخالفتي است كه اولي با دستور دين و يا با حكم عقل دارد، ناميم و اين را نميظلم نيست و اگر آن را ظلم مي
است كه در جامعه داشته و يا نقض غرضي از اغراض است و دومي اين آثار سوء را ندارد، مثال زنا و و يا بخاطر فسادي 

ازدواج كه دو فعل شبيه به همند هيچگونه اختالفي در اصل و حقيقت و وجود نوعي آن دو نيست و اگر يكي را زشت و 
با شرع الهي و يا سنت اجتماعي و يا مصلحتي از  دانيم به خاطر موافقت و مخالفتي است كهمذموم و ديگري را ممدوح مي

اند كه ربطي به خلقت و ايجاد نداشته، و قابل خلق و ايجاد مصالح اجتماع دارند. و اينگونه امور جهاتي قراردادي و اعتباري
ها همان ظرف آن كند، و ظرف اعتبارنيستند، بلكه اعتبارياتي هستند كه عقل عملي و شعور اجتماعي حكم به اعتبار آنها مي

 .شوداجتماع است، و در عالم تكوين و خارج جز آثار آن كه همان ثواب و عقاب است ديده نمي

 451باشند و قابل خلق و ايجاد نيستند[ ..... ص : حسن و قبح، از امور اعتباريه مي]

رف اجتماع تحقق داشته و بنا بر اين، عمل زشت، خودش و عنوان زشتيش كه يا ظلم است و يا چيزي ديگر تنها در ظ
خالصه در ظرف اجتماع زشت و مستلزم مذمت و عقاب است، و اما در ظرف تكوين و خارج چيزي جز يك مشت حركات 

صادره از انسان وجود ندارد. آري، علل خارجي و مخصوصا علة العلل و سبب اول كه همان خداي تعالي است تنها متصدي 
نوان قبح آن موجودات چيزي نيست كه آن علل ايجادشان كند، هم چنان كه زيد به عنوان تكوين و ايجاد موجوداتند و اما ع

كنند، رياستي كه دارد موضوعي است اجتماعي كه در نظر افراد اجتماع داراي آثار خارجي هم هست، احترامش مي
، و هيچ فرقي با مرءوس خود ندارد، و نمايند، و اما در عالم خارج چيزي جز فردي از افراد انسان نيستدستوراتش را اجرا مي

چنان نيست كه در خارج يك زيدي باشد و يك چيز ديگري به نام رياست و همچنين فقر، توانگري، آقايي، نوكري، عزت، 
 .ذلت، شرافت و خست و امثال اينها

كه در ظرف اجتماع  خالصه، خلقت و ايجاد در عين حال كه شامل هر چيزي است، تنها به موضوعات و كارهاي گوناگوني
گيرد، ولي جهات نيكي و زشتي و فرمانبري و نافرماني و ساير اوصاف و عناويني كه بر تكون و واقعيت خارجي دارد تعلق مي

گيرد و ظرف ثبوت آنها تنها ظرف تشريع و اعتبار و نياز اجتماعي شود، خلقت به آنها تعلق نميموضوعات و افعال عارض مي
 .است

معلوم شد كه ظرف تحقيق امر و نهي، حسن و قبح، اطاعت و معصيت، ثواب و عقاب، رياست و مرءوسيت و  بعد از آنكه



گوييم: عموميت خلقت كه از آيه مورد بحث عزت و ذلت و امثال اينها غير از ظرف تكوين و واقعيت خارجي است، اينك مي
 و ساير لوازمي كه ذكر كردند نيست. و چگونه ممكن اش بطالن نظام امر و نهي و ثواب و عقاب شد الزمهاستفاده مي
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است كسي در كالم خداي متعال تدبر كند و سرانجام سر از چنين مجوسيت و وثنيت در آورد؟ با اينكه كالم مجيدش پر 
يرش شامل تمامي اشيا است، و هيچ است از اينكه او خالق هر چيز و اينكه او واحد قهار و هدايت تكويني و ربوبيش و تدب

شود، و اينكه ملك و سلطنت و كرسي او محيط به هر چيز است، و براي او است آنچه كه چيزي از قلم تدبير او ساقط نمي
در آسمان و زمين و آنچه كه آشكار و نهان است، آيا با بودن چنين تعاليمي در قرآن چطور ممكن است گفته شود كه در بين 

 خدا هزاران موجود است كه مخلوق او نيست؟مخلوقات 

 455پاسخ به اشكالي ديگر و بيان اينكه انحصار خلقت و عليت ايجاد در خدا، مستلزم نفي قانون عليت نيست[ ..... ص : ]

اش اينكه ممكن است كسي بگويد: اينطور كه قرآن كريم خلقت و عليت ايجاد را در خداي تعالي منحصر كرده الزمه -دوم
ابطال رابطه عليت و معلوليت در بين موجودات است، و معنايش اين است كه غير از خدا هيچ علتي در عالم نيست، و اگر 

اين نه بخاطر عليت آتش و  -شودمثال حرارت با بودن آتش موجود مي -بينيم فالن موجود معلول فالن علت استمي
عادتش بر اين قرار گرفته كه حرارت را بدنبال آتش و يا برودت را  معلوليت حرارت است بلكه به خاطر اين است كه خداوند

اي بين حرارت و آتش و يا برودت و آب نيست و نسبت آب و آتش با حرارت و بدنبال آب ايجاد كند و گر نه هيچ رابطه
 .برودت يكسان است

آورد، زيرا مستلزم بطالن بدي در مي اگر صحيح باشد سر از جاي -شودكه از ظاهر آيات قرآني استفاده مي -و اين نظر
قانون عليت و معلوليت عمومي است كه اگر بنا شود اين قانون باطل باشد به طور كلي احكام عقلي از اعتبار افتاده، و با بي 

طالن ب ماند تا نوبت برسد به قرآن و احتجاج به اينگونه آياتش براعتبار شدن آن احكام ديگر راهي به اثبات صانع باقي نمي
قانون مزبور. پس قطعا ظاهر اين آيات مقصود نيست، و معقول نيست كه قرآن شريف اين قانون را كه از احكام صريح 

عقلي است باطل دانسته در نتيجه عقل را از حكم كردن ساقط و معزول كند، چون حجيت و حقانيت خود قرآن به وسيله 
آيا ممكن است نتيجه يك دليل دليل خودش را ابطال كند؟ با اينكه ابطال  عقل اثبات شده، و عقل دليل بر اعتبار آن است،

 .آن دليل ابطال خودش است؟

اعده عقلي اند از اينكه آن قاند و غفلت كردهاي در اين اشتباه افتادهاين نه تنها خيالي است كه ممكن است بكنند، بلكه عده
در باره دو علت در عرض هم  "اندركار باشندست دو علت مؤثر و دستبراي ايجاد يك معلول محال ا "اندمعروفي كه شنيده

توانند هر دو در ايجاد تمامي ذات يك معلول توارد كنند، و اما آن دو علتي كه يكي در طول ديگري است نه است كه نمي
اد آتش ي باعث ايجتنها تواردشان بر يك معلول محال نيست بلكه هميشه همين طور است و جز آن نيست، زيرا وقتي علت

 باشد قهرا همان علت وجود آتش در يك معلول كه عبارت از
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اند، و اين آن تواردي كه محال است نيست، بلكه در حقيقت توارد نيست، چون دو علت تامه مستقال حرارت است توارد كرده
شتباه تر: منشا اين اكه خود معلول علت فوق است. و به بيان دقيقدر معلول عمل نكرده است، بلكه علتي آن را ايجاد كرده 

. توضيح شودشود از فاعلي كه معلول به سبب او موجود ميفرق نگذاشتن و تميز ندادن فاعلي است كه معلول از او صادر مي
 .فرق بين اين دو فاعل و اين دو قسم علت موكول به محل ديگري است



اند كه خداي تعالي خلقت تمامي اشيا را به خود نسبت بهه دوم است، اين است كه چون ديدهكه قريب الماخذ به ش -سوم
 "اند:داده، و در عين حال رابطه عليت و معلوليت را هم صحيح و مسلم دانسته است، پيش خود براي رفع اين تنافي گفته

ايم، هايي كه خود ما به علت آنها پي بردههمين علتخداي تعالي تنها علت ايجاد اشياء است، و اما بقاي اشيا مستند است به 
. و لذا "آمد دو علت مستقل در يك معلول توارد و اجتماع كنندداشت الزم ميو اگر خداي تعالي در بقا هم عليت مي

انسان  ثبينيم اين دسته از علما هميشه سعي دارند وجود صانع عالم را به وسيله حدوث موجودات اثبات كنند، و به حدومي
 .بعد از نبودنش و حدوث زمين و حدوث عالم بعد از عدمش تمسك جويند

ه و اند مستند به آن علت دانستبينيم كه در اثر اين اشتباه، حدوث و وجود هر چيزي را كه به علت حدوثش برخوردهو نيز مي
دوث سوادتر آنان حدانسته و طبقه بي حدوث امثال روح و زندگي انساني و حيواني و نباتي را مستند به خود خداي تعالي

دار، زلزله، قحط سالي و مرضهاي عمومي را كه فهم عاميانه آنان به علل طبيعي آنها هاي دنبالهامثال ابر، باران، برف، ستاره
از گفته اري برند با شرمسنرسيده نيز مستند به خداي تعالي دانسته، و در نتيجه هر وقت به علت طبيعي يكي از آنها پي مي

 .شدندقبلي خود چشم پوشيده و يا در برابر خصم تسليم مي

وجود  "اندعده كثيري از دانشمندان علم كالم همين درك ساده عوامي را به صورت يك مطلب علمي درآورده و گفته
 اگر عدم و "اند كه:. حتي بعضي از آنان تصريح كرده"ممكن تنها در حدوثش محتاج به واجب الوجود است نه در بقايش

ف از رسد كه اين حر. و چنين به نظر مي"زندنيستي براي خدا جايز و ممكن باشد، نيستي او ضرري به هستي عالم نمي
اي از علماي كم بضاعت اسالم را مشوب نموده، در نتيجه حرفهاي ناحيه يهوديها در بين مسلمين رخنه يافته، و ذهن پاره

اند، و هنوز هم كه هنوز است اين قبيل حرفها در ميان نسخ را هم بر آن متفرع كردهديگري از قبيل محال بودن بداء و 
 .گرددها ميمردم در دهان

 450جواب اين شبهه كه عليت خدا در بقاء اشياء مستلزم توارد و اجتماع دو علت مستقل در معلول واحد است[ ..... ص : ]
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قرآن كريم مخالف آن است، چون قرآن كريم تنها به مثل روح، استدالل بر وجود صانع نكرده بلكه به تمامي آيات مشهوده 
ز هر يك از آنها استفاده در عالم و نظام جاري در هر نوع از انواع مخلوقات و تغير و تحول و فعل و انفعال آنها و منافعي كه ا

چه مشهود و چه غير  -شود استدالل كرده است، و اين مخالف با آن نظريه است، چون خداوند، همه عالم و عوامل آن رامي
معلول و مصنوع خود دانسته و به وجود آفتاب، ماه، ستارگان و طلوع و غروب آنها و منافعي كه مردم از آنها استفاده  -مشهود

يابد، هايي كه در آنها جريان ميآورند، و همچنين بوجود درياها، نهرها و كشتيچهار فصلي كه در زمين پديد مي كنند، ومي
شود، و همچنين به وجود حيوانات، نباتات و احوال طبيعي و تحوالتي و ابرها و بارانها و منافعي كه از ناحيه آنها عايد بشر مي

نين شدن و كودك و جوان و پير شدن آنها و ساير تحوالتشان بر وجود صانع كه دارند از قبيل نطفه بودن و سپس ج
 .استدالل كرده است

 453ص :  ..... [قول به اينكه موجودات در حدوث محتاج به خدا و در بقاء بي نياز از خدايند با برهان فاعلي و برهان غايي اثبات بر صانع، منافات دارد]

تعالي به آن استدالل بر وجود صانع كرده و آنها را معلول خود دانسته همه معلول و حال آنكه تمامي آنچه كه خداي 
 .موجوداتي قبل از خود و از سنخ خود هستند، موجودات امروز علت موجودات فردا و موجودات فردا معلول موجودات امروزند

ريان عليت و معلوليت هم چنان در بين آنها بود و به طور اتوماتيك جو اگر بقاي موجودات بي نياز از وجود خداي تعالي مي



داشت، استداللهاي نامبرده قرآن كريم هيچ كدامش صحيح و به جا نبود. توضيح اين معنا اينكه، احتجاج قرآن ادامه مي
 :كريم بوجود اين موجودات بر وجود صانع از دو جهت است

نيز اشاره به آن دارد، « 1» "شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَ فِي اللَّهِ "جهت فاعل است، هم چنان كه آيه شريفه -جهت اول
سازد كه به ضرورت عقل هيچ يك از موجودات نه خودش خود را آفريده و نه موجودي مثل و اين معنا را خاطر نشان مي

آن موجود نيز محتاج به  خودش، براي اينكه موجود مثل او هم مانند خود او محتاج است به موجود ديگري كه ايجادش كند،
موجود ديگري است، و اين احتياج هم چنان ادامه دارد تا منتهي شود به موجود بالذاتي كه محتاج به غير نباشد و عدم در او 

اند كه بالذات حق و كند، پس تمامي موجودات به ايجاد خداوندي موجود شدهراه نيابد، و گر نه هيچ موجودي وجود پيدا نمي
 .بطالن است و هيچگونه تغييري در او راه ندارد غير قابل

__________________________________________________ 
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دنش نيز از پديد آورنده خود بي نياز نيست و اين احتياج از قبيل احتياج گرم شدن با اين حال هيچ موجودي پس از پديد آم
آب به آتش و يا حرارتهاي ديگر نيست كه پس از گرم شدن تا مدتي باقي بماند اگر چه آتش نباشد، چون اگر مساله وجود و 

بوده و خود مثل آفريدگارش واجب الوجود بايست موجود بعد از يافتن وجود قابل معدوم شدن نايجاد از اين قبيل بود مي
كند به اينكه اشياي عالم اگر خود مالك نفس خود بودند، باشد. اين همان مطلبي است كه فهم ساده فطري از آن تعبير مي

پذيرفتند، زيرا محال است چيزي و حتي از يك جهت مستقل و بي نياز از پروردگار بودند به هيچ وجه هالك و فساد نمي
 .نفس خود باشد و خود براي خود بطالن و شقاوت را طلب كند مالك

وَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً وَ ال يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ ال  "و همچنين آيه« 1» "ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُكُلُّ شَيْ "آيه شريفه
كند. و نيز آيات بسيار ديگري كه داللت دارند بر اينكه خداي سبحان مالك همين معنا را افاده مي «3» "حَياةً وَ ال نُشُوراً

 .هر چيز است و مالكي جز او نيست، و هر چيزي مملوك او است، و جز مملوكيت شان ديگري ندارد

 ايگيرد همچنين در بقبنا بر اين، پس هر موجودي هم چنان كه در ابتداي تكون و حدوثش وجودش را از خداي تعالي مي
كند، و تا وقتي باقي است كه از ناحيه او به وي افاضه وجود بشود، همين خود هر لحظه وجودش را از خداي تعالي اخذ مي

كُلًّا نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ  "گردد، چنان كه فرموده:كه اين فيض قطع شد، معدوم گشته اسم و رسمش از لوح وجود محو مي
 .و بر اين مضمون آيات بسيار است «3» "كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراًمِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما 

آيد جهت غايت و نتيجه است، كه آيات راجع به نظام جاري در عالم اشاره به آن دارد، چون از اين آيات برمي -جهت دوم
مسير وجوديش موجود كه تمامي اجزا و اطراف عالم به يكديگر متصل و مربوط است به طوري كه سير يك موجود در 

رساند، و سلسله موجودات به منزله زنجيري است كه وقتي اي كه از خلقتش منظور بوده ميديگري را هم به كمال و نتيجه
تد، مثال افاولين حلقه آن به طرف نتيجه و هدف به حركت درآيد آخرين حلقه سلسله نيز به سوي سعادت و هدفش براه مي

 كندوانات و نباتات جريان دارد استفاده ميانسان از نظامي كه در حي

__________________________________________________ 

 22همه چيز جز ذات وي فاني و از بين رفتني است. سوره قصص آيه (1)

 2اختيار سود و زيان خويش را و اختيار مرگ و زندگي و تجديد حيات را ندارند. سوره فرقان آيه (2)

آن گروه و اين گروه را از عطاي پروردگارت كمك دهيم كه عطاي پروردگار تو منع شدني نيست. سوره اسراء  و همه را(3)
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شوند، و موجودات زميني از نظام جاري در آسمانها و و نباتات از نظامي كه در اراضي و جو محيط جريان دارد منتفع مي
جويند، پس تمامي موجودات داراي نظام متصلي هستند كه هر نوعي جاري در موجودات زمين استمداد ميها از نظام آسماني

شود از اينكه دهد، اينجاست كه فطرت سليم و شعور زنده و آزاد ناگزير مياش سوق مياز انواع را به سوي سعادت خاصه
 :بگويد

 .گيرديم و تدبير پروردگاري حكيم و خبير صورت نمينظامي به اين وسعت و دقت جز به تقدير خدايي عزيز و عل

شود كه هويت و اعيان و خالصه ذات هر موجود را در قالبي و نيز ناچار است بگويد: اين تقدير و تدبير جز به اين فرض نمي
ده ن شريخته باشد كه فالن فعل و اثر مخصوص از او سر بزند در هر منزل از منازلي كه در طول مسيرش برايش تعيي

اند بازي كند، و در منزلي كه به عنوان آخرين منزل و منتها اليه سيرش تعيين گرديده متوقف همان نقشي را كه از او خواسته
 .شود، و همه اين مراحل را در ميان سلسله علل و اسباب در پيش روي قائد قضا و به دنبال سائق قدر طي نمايد

أَال لَهُ  "،«1» "لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ "شود:كند ايراد ميكه گفتيم اين معاني را افاده مي اينك چند آيه به عنوان نمونه از آياتي
 "،َ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها«2» "الْحُكْمُ

 .«2» "هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ "،«2» "وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ "،«3»

اي است از آن آياتي كه گفتيم قرآن كريم در آن آيات از جهت دوم يعني جهت نظامي كه در عالم برقرار است بر نها نمونهاي
دانند آياتي به اين صراحت و كند. حال آيا جا دارد كساني كه خود را داناي به معاني قرآن ميوجود صانع استدالل مي

برگردانند كه خداوند سبحان ذوات موجودات را با خصوصيات و شخصيات آنها روشني را از معاني روبراهش به اين معنا 
توانست بكند كه در كمينگاه خود نشسته ببيند اين موجودات پس اي عزلت گزيده، و جز اين هم نميآفريده و خود در گوشه

كنند، و در مستقل در آنند چه مي از شروع به سير و تفاعل در يكديگر و به كار بردن عليت و معلوليت و فعل و انفعالي كه
 انتظار روز فنا و از كار افتادن آنها حساب عمل يك يك آنها را نگه دارد تا پس از نابود شدن دو باره به خلقت جديدي به
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وجودشان درآورده، فرمانبران را ثواب و پاداش و مستكبرين را كيفر دهد، و اين موجودات بدون احتياج به پروردگارشان هر 
د، از فرمانيها بر آنان غضب كناي ناچه بخواهند بكنند، و خداوند هيچ دخالتي در كار آنها نداشته باشد، تنها گاهي كه از پاره

گاه خود بيرون آمده جلو مشيت و كيد آنان را گرفته و مشيت خود را اعمال كند؟ به اين صورت كه در علل و اسباب كمين
هستي دخالت نموده، و بر خالف اقتضاي آنها حوادثي را ايجاد كند كه خودش بخواهد. و معلوم است كه اين مفسرين 

الت استثنايي خدا را بدين گونه بدانند كه خداوند قانون عليت و معلوليتي را كه در مورد غضب او است ناگزيرند اين مداخ
ابطال نموده آن گاه اراده خود را در آن مورد اجرا نمايد. چون اگر بگويند خداوند اراده خود را در اين موارد هم به دست 



و اتفاقا  اند نه براي خداوند،و عليت را براي اسباب طبيعي قائل شدهكند باز در حقيقت تاثير اسباب و علل طبيعي اجرا مي
اند كه اينگونه خوارق تنها به اراده الهي و به نقض قانون اند، و در خوارق عادات و معجزات گفتههمين حرفها را هم زده
 :گفتنديابد، و اين مخالف گفتار خود آنان است كه ميعليت عمومي انجام مي

 .ر اصل حدوث محتاج به خداي تعالي هستند، و اما در بقا هيچ احتياجي به او ندارندموجودات د

پس آنها يا بايد بطور كلي بگويند: عالم با همه وسعت و پهناوريش و با همه دقت و ظرافتي كه در نظام او است مستقل و 
آن و در تحوالت واقع در آن ندارد. و يا آنكه بي نياز از خدا است، و خداوند بعد از ايجاد آن ديگر هيچ تاثيري در اجزاي 

كند و خالصه تمامي موجودات هم در بگويند: خداوند هم خالق و پديد آورنده عالم است و هم در بقاي آن افاضه وجود مي
 .حدوث و هم در بقا محتاج خداي تعالي هستند

آيات بسياري خلقت را عمومي و تسلط غيبي خدا  كند، و درو چون قرآن كريم بطوري كه مالحظه كرديد قول اول را رد مي
توان معتقد شد. كند، لذا جز به قول دوم نميرا بر ظاهر و باطن و اول و آخر و ذوات و افعال و حدوث و بقاي اشيا اثبات مي

 .كندشود تاييد ميبراهين عقلي هم همين را كه از آيات استفاده مي

به عموم ظاهريش باقي است. و هيچ مخصص عقلي و يا  "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "پس، از آنچه گذشت معلوم شد كه جمله
 .شرعي آن را تخصيص نزده است

 456بيان آيات[ ..... ص : ]

 "... قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها "

به معناي بينه و داللتي است كه به وسيله آن هر چيز آن طور كه هست ديده شود،  "بصيرة "هگويد: كلمدر مجمع البيان مي
 بعضي از مفسرين ديگر «1»جمع آن است.  "بصائر "و كلمه

__________________________________________________ 
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نسبت به قلب به منزله بينايي نسبت به چشم سر است، و به هر معنايي كه باشد در اين باب به  "صيرةب "اند كه كلمهگفته
شود، و اين ترين ادراكات شمرده ميمعناي ادراك حاسه بينايي است كه براي رسيدن به خارج و ظاهر هر چيزي از قوي

 .يا ايمان و كفر استديدن و نديدن كه در آيه شريفه است مجازا به معناي علم و جهل و 

گويا خداي تعالي با اين جمله خواسته است به احتجاجاتي كه در آيات قبلي بر وحدانيت خود و شريك نداشتنش كرده بود 
هاي روشني كه اقامه كرديم مايه بصيرتي بود كه اشاره كند. بنا بر اين، معناي آن چنين خواهد بود كه: اين برهان و احتجاج

ص( به مردم كرده و سپس فرموده: شما اي )براي شما به سوي من وحي شد. اين خطابي است كه پيغمبر از جانب خداوند 
مشركين در كار خود مختاريد اگر خواستيد با اين احتجاجات بصيرت بيابيد، و اگر نخواستيد نسبت به فهم آن به همان 

بدان  "فعليها "و در باره جهالت و كوري فرمود: "فلنفسه ":كوري خود باقي بمانيد. و اينكه در باره بصيرت و بينايي فرمود
 .سبب بوده كه بصيرت يافتن آنان به نفعشان و جهالت و كوريشان به ضررشان است

كويني حفظ ت "من صاحب اختيار شما و دلهاي شما نيستم -وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ "پس معلوم شد منظور از اينكه فرمود:
 .كند، چون رسول خدا )ص( ناصح مردم است نه مالك دلهاي آناننفي مي آنان را از خود



اي كه در پيرامون آن بحث شد نسبت به آيات قبليش مثل جمله معترضه است كه بين آن آيات و آيه بعدي فاصله شده آيه
ا به سوي قوم آورده و در است، چون خطاب در آن آيات از زبان پيغمبر گرامي است كه مانند يك رسول و پيغام آور پيامي ر

زند و خود را خيرخواه و مبرا از هر غرض فاسدي خالل رساندن آن پيغام بطور جمله معترضه راجع به خود حرفهايي مي
 .كند تا بدين وسيله آنان را در شنيدن و اطاعت و انقياد تحريك كندمعرفي مي

 "... وَ كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ "

كه مؤنث غايب است نيز قرائت شده است.  "درست "كه مذكر مخاطب است و صيغه "دارست "به صيغه "درست "كلمه
تر شود، و امعاش جبه معناي بيان يك معنا است در صورتهاي گوناگون تا فايده "تصريف "اند:گفته "نصرف "بعضي در باره

نيز مبني بر اين معنا است، جز  "دارست "علم از راه خواندن است، قرائتبه معناي تعليم و ت "درس "از ماده "درست "كلمه
ين و به معناي از ب "دروس "به صيغه مؤنث غايب، از ماده "درست "كند. و اما بنا بر قرائتاينكه زيادتي معني را افاده مي

ه ها همان حرفهاي كهنه و از بين رفتشود كه: تا بگويند اين حرفرفتن اثر است. و بنا بر اين قرائت، معناي آيه چنين مي
 است كه ديگر امروز به هيچ 
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 .خورد. هم چنان كه در آيات ديگري اين معنا را از قول كفار نقل كرده كه گفتند: اين همان اساطير اولين استدردي نمي

دفهايي كه كنيم براي هگوناگون و بيانات مختلفي گوشزد ميو بنا بر قرائت اول معنايش اين است كه: ما آيات را به عبارات 
ها بدبختي خود را تكميل نموده تو را به اين معنا متهم كنند كه در نظر داريم، و از آن جمله يكي اين است كه اين بدبخت

 .ايتو اين معارف و اين آيات را نزد بعضي از اهل كتاب خوانده و از او ياد گرفته

ن اي ديگر را پاك نموده شرح صدرشاهدف ديگر ما اين است كه با اين تنوع در گفتار دلهاي عده "نَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَوَ لِنُبَيِّ "
 وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ "دهيم، هم چنان كه در جاي ديگر اين هدف را چنين بيان نموده:

 .«1» "الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً

 458بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

توان فرمود: خداي تعالي را نميشنيدم كه مي (در كافي به سند خود از فضيل بن يسار نقل كرده كه گفت: از امام صادق )ع
چون از  "دَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِوَ ما قَ "وصف كرد، و چگونه وصف او ممكن است و حال آنكه خودش در كتاب خود فرموده:

 «3»شود مگر آنكه او از آن قدر افزون است. آيد كه به هيچ قدري توصيف نمياين آيه برمي

ه در ذيل اند كو در الدر المنثور است كه: ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
اما  اند، وگفته است: مخاطب سخن در اين آيه كفاري هستند كه به قدرت خدا ايمان نياورده "رُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِوَ ما قَدَ "آيه

و  بايست شناختهاند كه خدا بر هر چيزي قادر است آنان خداي را بطور صحيح و به نحوي كه ميمؤمنيني كه قبول كرده
آنان خداي را نشناخته و به حق تقدير نكردند، و  "ءٍما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي بَشَرٍ مِنْ شَيْ "اند. و اما كفاري كه گفتند:تقدير كرده

آنان همان يهوديها هستند كه گفتند: اي محمد آيا خداوند به تو كتابي داده؟! فرمود آري، گفتند: به خدا سوگند كه هرگز 
 خداوند كتابي از آسمان

__________________________________________________ 



افزايد. سوره كنيم كه براي مؤمنان شفا و رحمت است و ستمگران را جز خسارت نميهايي نازل مياز اين قرآن آيه(1)
 23اسراء آيه 
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تا  -"نْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسي نُوراً وَ هُديً لِلنَّاسِقُلْ مَنْ أَ "خداي تعالي در پاسخ آنان اين آيه را فرستاد: .نفرستاده
 .«1» "وَ ال آباؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ "-فرمايدآنجا كه مي

مؤلف: معنايي كه در صدر روايت است به طوري كه در بيان سابق ما گذشت خالف ظاهر آيه است، چون ظاهر آيه اين 
ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ  "شان فرموده بود:كالم همان كساني است كه در باره "ءٍهُ عَلي بَشَرٍ مِنْ شَيْما أَنْزَلَ اللَّ "است كه جمله

 ."قَدْرِهِ

 "...ما أَنْزَلَ اللَّهُ  "اند كه در شان نزول جملهو نيز در الدر المنثور است كه: ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از سدي روايت كرده

 :رف را فنحاص يهودي گفته بود كهگفته است كه اين ح

 .«3» "خداوند چيزي بر محمد نازل نكرده

اين روايت صحيح نيست، براي اينكه بين گفته فنحاص كه محكمي آيه است و بين آيه كه حاكي آن است اختالف  :مؤلف
عيفي كرده باشد احتمال ضاست، و اين اختالف باعث فساد معني است. و اين احتمال كه سدي گفته فنحاص را نقل به معنا 

 .رود در اثر نقل به معنا بوده باشداست، براي اينكه اختالف آن قدر فاحش است كه احتمال نمي

ود اند كه گفت: مردي از يهو نيز در همان كتاب است كه ابن جرير، ابن منذر و ابن ابي حاتم از سعيد بن جبير روايت كرده
دا )ص( آمده با وي مخاصمه نمود، رسول خدا )ص( به وي فرمود: تو را به آن كه اسمش مالك بن صيف بود نزد رسول خ

اي كه: خداي حبر )مالي يهوديها( چاق را دشمن دهم آيا در تورات ديدهكسي كه تورات را بر موسي نازل كرد سوگند مي
ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي بَشَرٍ مِنْ  "فت:دارد؟ و اتفاقا خود مالك حبري فربه بود، لذا عصباني شد و در جواب رسول خدا )ص( گمي
، "ءٍما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلي بَشَرٍ مِنْ شَيْ "واي بر تو حتي بر موسي؟ در جواب مجددا گفت: :يارانش كه حاضر بودند گفتند "ءٍشَيْ

 .«2»را در اين باره نازل فرمود  "وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ... "لذا خداوند آيه

 .«2»و نيز در آن كتاب از ابن مردويه از بريده روايت شده كه گفت رسول خدا )ص( فرمود: ام القري در شهر مكه است 

 "و در تفسير عياشي از علي بن اسباط روايت شده كه گفت: من خدمت حضرت ابي جعفر عرض كردم، چرا رسول خدا )ص(
 ناميده شد؟ حضرت فرمود: چون "امي

__________________________________________________ 
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 .«1»آن طائف است و مقصود از حول  "لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُري وَ مَنْ حَوْلَها "اش فرموده:منسوب به مكه بود كه خداوند در باره

را خواهد داشت، و اين دو جمله كه امر به  "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "بنا بر اين روايت، جمله مذكور معناي جمله :مؤلف
وَ  لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ "كند با رسالت بر عموم مردم كه امثال جملهاهل طائف و نزديكان رسول خدا )ص( مي)انذار طائفه خاصي 

منافات « 2» "قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً "و جمله« 2» "إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ "و جمله« 3» "مَنْ بَلَغَ



 .ندارد

مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ ... تَجْعَلُونَهُ  قُلْ "و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن سنان روايت شده كه گفت از امام صادق )ع( معناي آيه
مان كردند، و برخي ديگر را كترا پرسيدم. فرمود: يهوديها برخي از آيات تورات را اظهار مي "قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ كَثِيراً

 .نمودندمي

نمودند و آنچه خواستند آشكار مينوشتند و از آن هر چه ميو در روايت ديگري فرمود: تورات را در كاغذهايي مي
 «2»اش در نزد اهل علم است. نمودند، سپس فرمود: آنچه كه از آسمان نازل شده همهخواستند پنهان ميمي

 .باشندائمه اهل بيت )ع( مي "اهل علم "مؤلف: مراد از

اكم از شرحبيل بن سعد روايت كرده كه گفت: اين از مستدرك ح "وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري ... "در الدر المنثور در ذيل جمله
آيه در باره عبد اللَّه بن ابي سرح نازل شده، و اين عبد اللَّه بعد از آنكه رسول خدا )ص( در سال فتح وارد مكه شد به عثمان 

مكه را امان داد  برادر رضاعيش پناهنده شد، و عثمان او را در منزل خود پنهان نمود تا زماني كه رسول خدا )ص( همه اهل
 .«2»گاه خود بيرون شد او نيز از آن جناب امان خواسته از نهان

 اند كه در ذيلو نيز در آن كتاب است كه ابن جرير و ابو الشيخ از عكرمه روايت كرده
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بافت و بدان وسيله خود را از گفته است: اين آيه در باره مسيلمه كذاب و حرفهايي كه به هم مي "وَ مَنْ أَظْلَمُ ... "آيه
گفته است: اين جمله در حق عبد اللَّه  "وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ "كرد نازل شده. و در ذيل جملهكاهنان قلمداد مي

ياتي كه كرد، و در نوشتن آبن سعد بن ابي سرح نازل شده كه در ابتدا به اسالم گرويده بود و براي رسول خدا نويسندگي مي
و اگر هم  نوشت و نوشته خود را بر مردم قرائت كرد. "غَفُورٌ رَحِيمٌ "را "عَزِيزٌ حَكِيمٌ "نمود، مثالشد خيانت مينازل مي

كند همه مثل هم است، و سرانجام از اسالم دست كشيد و به گفت چه فرق ميگفتند آيه اينطور نيست، در جواب ميمي
 .«1»قريش پيوست 

 .مؤلف: اين معنا به طريق ديگري نيز روايت شده است

 421 :در باره عبد اللَّه بن سعد بن ابي سرح[ ..... ص  "وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ ... "رواياتي در مورد نزول آيه:]

گويد: پدرم از صفوان از ابن مسكان از ابي بصير از امام صادق )ع( برايم روايت كرد كه آن حضرت و در تفسير قمي مي
آمد و به اسالم فرمود: عبد اللَّه بن سعد بن ابي سرح برادر رضاعي عثمان بود، بعد از هجرت رسول خدا )ص( به مدينه 

خواست تا آن آيه را بنويسد، رسول او را مي (شد رسول خدا )صاي نازل ميگرويده، و چون خط خوبي داشت هر وقت آيه
 "گفت:مي (رسول خدا )ص "سميع عليم "نوشتاو مي "و اللَّه سميع بصير "گفت تا بنويسدفرمود و ميخدا وقتي امال مي



نوشت، و رسول خدا )ص( مي "ياء "را "تاء "و گاهي "بصير "نوشتمي "خبير "و به جايا "و اللَّه بما تعملون خبير
 .فرمود يكي استمي

فهمد چه به خدا سوگند محمد نمي :عبد اللَّه باألخره از دين اسالم برگشت و به مكه مراجعت نمود، و به قريش گفت
 ."... وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ "ر حقش نازل شد:گفت، پس اين آيه دزدم چيزي نميگويد، من مثل او حرف ميمي

بعد از فتح مكه رسول خدا دستور قتل او را صادر نمود و خونش را هدر كرد، عبد اللَّه ناگزير دست به دامن برادرش عثمان 
عثمان عرض كرد يا رسول  .د بودشد، عثمان دست او را گرفته نزد رسول خدا )ص( آورد، رسول خدا در آن موقع در مسج

اللَّه! اين مرد را به من ببخش. حضرت ساكت شد و چيزي نگفت، مجددا عرض كرد: از جرم اين مرد درگذر. حضرت فرمود: 
گشت حضرت به اصحاب خود فرمود: مگر به شما نگفتم او را بكشيد. مردي عرض او را به تو بخشيدم. وقتي عثمان برمي

 ه! من چشم به شماكرد يا رسول اللَّ
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 23ص  2الدر المنثور ج (1)

 233، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .كشنددوخته و منتظر اشاره شما بودم. حضرت فرمود: انبيا )ع( كسي را به اشاره نمي

 .«1»در نتيجه عبد اللَّه از آزاد شدگان رسول خدا است 

به طرق ديگري از امام باقر و امام صادق )ع( نيز « 2»و مجمع البيان « 2»، تفسير عياشي «3»اين معنا در كافي مؤلف: 
 .روايت شده

اند: در اند حكم به بطالن هر دو روايت كرده و گفتهبعضي از مفسرين بعد از اينكه اين داستان را از عكرمه و سدي نقل كرده
نيامده مگر در سوره لقمان، و بنا  "عَزِيزٌ حَكِيمٌ "و يا "عَلِيمٌ حَكِيمٌ "و يا "سَمِيعٌ عَلِيمٌ "تهاي مكي عبارهيچكدام از سوره

تم خ "عَزِيزٌ حَكِيمٌ "اي كه در اين سوره با جملهبر روايت ابن عباس سوره لقمان هم بعد از سوره انعام نازل شده، و آن آيه
 .زل شده است چنان كه در كتاب اتقان نيز به همين معني اشاره شده استشده و همچنين دو آيه بعد از آن در مدينه نا

اشد، روايت برود اين آيه در مدينه نازل شده باشد حاجتي به آن نمياند كه احتمال ميگويد: و آنچه گفتهمفسر مذكور بعد مي
 .نيز صحيح نيست

بود، و  جويي از آناسالم برگشت كارش طعن به قرآن و عيب گويد: روايت شده كه عبد اللَّه بن سعد بعد از آنكه ازو نيز مي
يام هايي كه در ابعيد نيست كه وي سخناني را كه در روايات از او نقل شده به عنوان دروغ و افترا گفته باشد زيرا سوره

ز شخص قبل ا نويسندگي وي نازل شده در هيچكدام آن عباراتي كه وي در آن تصرف كرده وجود ندارد. ديگر اينكه اين
فتح مكه باز به اسالم برگشت، و اگر در قرآن تصرفي كرده و پيغمبر آن را امضا نموده بود و از اين راه در باره نبوت آن 

 .«2»افتاد معنا نداشت كه بار ديگر به اسالم برگردد جناب به شك مي

ر )ع( در اين باره وارد شده صريح در اين بود كه خواننده محترم بخاطر دارد كه روايات معتبري كه از امام صادق و امام باق
داستان ابن ابي سرح در مدينه و بعد از هجرت اتفاق افتاده، نه در مكه، اخباري هم كه از طرق اهل سنت و جماعت وارد 

ود. و اما نبشده بود اگر نگوييم كه ظهور در وقوع اين داستان در مدينه دارد صريح در اينكه اين داستان در مكه واقع شده، 
 ها استنادها به روايت ابن عباس راجع به ترتيب نزول سورهاينكه بعضي

__________________________________________________ 
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 .اند، بايد دانست كه آن روايت از رواياتي كه وي طرح نموده معتبرتر نيستكرده

اند: عبد اللَّه قبل از سال فتح به طوع و رغبت مسلمان شده اين نيز صحيح نيست، زيرا رواياتي كه ما از و اما اينكه گفته
ب بود كه وي تا روز فتح مكه به اسالم برنگشته بود، و رسول طرق شيعه و سني به نظر خواننده رسانديم گوياي اين مطل

 .خدا )ص( در روز فتح خونش را هدر كرده بود و به شفاعت عثمان از او صرفنظر نمود

با  "وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ "ماند، و آن اين است كه آيه شريفهدر اينجا يك اشكال بر ظاهر روايات باقي مي
 .منطبق نيست "فانا انزل مثل ما انزل اللَّه "آنچه كه در روايات است كه عبد اللَّه گفته بود:

 لُءٌ وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِوَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ "عالوه بر اين، نازل شدن آيه
سازد، و در اين صورت ناگزيريم بگوييم آيه بعديش هم در در مدينه، با اتصال آن به آيه بعديش نمي "مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ

 .مدينه نازل شده و حال آنكه در مدينه نازل نشده است

از  ي است كه عبد بن حميدداند، و آن روايتالبته در اين ميان روايت ديگري هم هست كه سبب نزول آيه را چيز ديگري مي
نازل گرديد نضر كه مردي از بني عبد  "وَ الْمُرْسَالتِ عُرْفاً فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً "بعد از آنكه سوره :عكرمه نقل كرده كه گفت

اي دو از اين قبيل ترهات زياد به هم بافت، خ "و الطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا "الدار بود در مقابل آيات اين سوره گفت:
 «1» "ءٌ ...وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ "اش اين آيه را فرستاد:تعالي در باره

فرمود: مراد از آن  "الْهُونِالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ  "و در تفسير عياشي از سالم از ابي جعفر )ع( روايت شده كه در ذيل آيه
 .«3»عطش روز قيامت است 

 نيامده است "روز قيامت "مؤلف: اين مضمون را از فضيل از امام صادق )ع( نيز روايت كرده، با اين تفاوت كه در آن كلمه
«2». 

 403آدمي[ ..... ص :  "طينت "روايتي راجع به]

 :)ع( روايت كرده كه فرمودو در كافي به سند خود از ابراهيم از امام صادق 

وقتي خداي عز و جل خواست آدم را بيافريند جبرئيل را در اولين ساعت از روز جمعه فرستاد و جبرئيل به قبضه دست 
 كردراستش كه همه مسافت بين آسمان دنيا و آسمان هفتم را قبضه مي

__________________________________________________ 
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اه اي برداشت، آن گرسيد از هر زمين قبضهاز هر آسماني كمي خاك برداشت و به قبضه دست چپش كه تا زمين هفتم مي
شت، آن گاه آن گل را دو قسمت به امر پروردگار قبضه اولي را در دست راست و قبضه دومي را در دست چپ خود نگاهدا



كرده قدري از زمين و قدري از آسمانها در هر قسمت ريخت )آنها را به هم بياميخت(. در آن موقع خداي تعالي به آن گلي 
كه در دست راست او بود فرمود: رسوالن، انبيا، اوصيا، صديقان، مؤمنان و شهداء و هر آن كس كه من كرامتش را بخواهم 

بود، و آنچه را كه فرمود واجب و حتمي شد. سپس به آن گلي كه در دست چپ او بود فرمود جبارها، مشركين،  از تو خواهد
منافقين و شيطانها و هر كه من خواري و بدبختيش را بخواهم از تو خواهد بود، و آنچه را كه فرمود براي ايشان واجب و 

 .حتمي گرديد

هم همين جريان است،  "إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوي "و مقصود از آيه شريفهآن گاه اين دو طينت به هم آميخته شدند، 
، طينت كافر است كه از "نوي "، طينت مؤمن است كه خداوند محبت خود را در آن جاي داد، و مراد از"حب "چون مراد از

 "نوي "طينت از حق دور است، چون كلمه هر خيري دور است، و اگر طينت مذكور را نوي خواند براي همين است كه اين
 .است كه به معناي دوري است "ناي "از ماده

 "حي "نيز راجع به اين مطلب است. و مقصود از "يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ "و همچنين آيه شريفه
شود. و كافري است كه از طينت مؤمن موجود مي "ميت "صود ازآيد، و مقمؤمني است كه از طينت كافر به وجود مي

كه مقصود از  "أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ "كافر است. و همچنين آيه "ميت "مؤمن و مراد از "حي "خالصه اينكه، مراد از
از آن طينت ديگر، آري  مرگ، اختالط طينت مؤمن با طينت كافر، و مقصود از زنده شدن، جدا شدن همان طينت است

آورد، و به همين نحو كافر را كه در نور بود از نور به سوي خداوند مؤمن را در هنگام والدت از ظلمت به سوي نور بيرون مي
 .«1» "لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَي الْكافِرِينَ "سازد. اين است معناي آيه شريفهظلمت خارج مي

لف: اين روايت يكي از اخبار طينت است كه به زودي در محل مناسبي بحث در پيرامون آن و همچنين اخبار مشابه آن مؤ
به مؤمن و كافر تفسير شده از باب تفسير به باطن است،  "نوي "و "حب ". و اينكه در اين روايت-ان شاء اللَّه -خواهد آمد

 .وده باشد و اين مطلب در روايات ديگري نيز آمده استنه اينكه معناي ظاهري و لغوي اين دو كلمه ب

 از حسن بن علي بن بنت "وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً "و در تفسير عياشي در ذيل جمله
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 :فرمودفت: من از حضرت رضا )ع( شنيدم كه ميالياس روايت كرده است كه گ

خداوند شب را سكن قرار داد و زنان را هم سكن قرار داد، و به همين جهت همخوابگي با زنان و اطعام طعام در شب سنت 
 .«1»شد 

د، چون و در همان كتاب از علي بن عقبه از پدرش از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: در شب، زفاف را انجام دهي
 .«3»خداوند شب را سكن قرار داده، و در شبها در پي حوائج خود برنياييد 

 401در آيه شريفه[ ..... ص :  "مستودع "و "مستقر "رواياتي در باره]

روايت كرده كه فرمود: خداوند انبياء را بر نبوت  (در كافي به سند خود از يونس از بعضي از شيعيان از حضرت ابي الحسن )ع
آفريده و آنان جز نبي نتوانند بود، و مؤمنين را هم بر ايمان آفريده، آنان نيز جز مؤمن نتوانند بود، به مردمي ديگر ايمان را به 

ستاند، و در اين باره است كه گذارد و اگر نخواست از آنان ميعاريت داده كه اگر خواست تا به آخر براي ايشان باقي مي
. آن گاه فرمود: ايمان فالني مستودع بود كه خداوند وقتي ديد كه به ما دروغ بست از او "وَ مُسْتَوْدَعٌ فَمُسْتَقَرٌّ "فرمايد:مي



 .«2»بازگرفت 

و همچنين در تفسير قمي  «2»دو قسم است روايات بسياري در تفسير عياشي  "مستودع "و "مستقر "در اينكه :مؤلف
دو  به اين "مستودع "و "مستقر "فهماند كه تفسيرآنها را توجيه نموده و مياز ائمه )ع( نقل شده، و روايت باال همه « 2»

 .قسم ايمان از باب تطبيق كلي بر مصداق است

 "مستقر "و در تفسير عياشي از سعد بن سعيد ابي االصبغ روايت شده كه گفت: من از امام صادق )ع( شنيدم كه در تفسير

آن  "مستودع "ي است كه از اصالب تا به رحم با داشتن ايمان رسيده باشد، واآن نطفه "مستقر "فرمود:مي "مستودع "و
اي معلوم نيست تا موقع قرار گرفتن در رحم ايمانش اي است كه هنوز در رحمي قرار نگرفته باشد، چون چنين نطفهنطفه

 .«2»باقي بماند، ممكن است به خاطر بعضي از عوامل از او سلب شود ... 

 كتاب از سدير روايت شده كه گفت: در حضور حضرت ابا جعفرو نيز در همان 
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پرسيد، حضرت در جوابش فرمود: خداوند تمام اشيا را به  "بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "بودم، حمران از آن جناب از معناي (ع)
ال و زمينها را آفريد در حالي كه قبعلم خود ابتكار كرد، نه اينكه الگوي آنها را از موجوداتي مثل آنها برداشته باشد، آسمانها 

 .هيچ آسمان و زميني نبود

 .«1» "وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَي الْماءِ "فرمايد:مگر نشنيدي كه خودش مي

 406چند روايت در مورد ديده نشدن خداي تعالي به چشم )ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ([ ..... ص : ]

قصود فرمود. م "ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ "ان از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيهو در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن سن
ديدن  "بصائر "نيز معناي لغوي "قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ "بيني كه در جملهاحاطه اوهام است، مگر نمي "درك ابصار "از

كوري چشم اراده نشده، آري، در همه اين موارد مقصود از بصيرت احاطه وهم  "وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها "به چشم و همچنين در
 گويد: فالني بصير به شعر و فالني بصير به فقه است وكند، مثال مياست. عرب هم اين كلمه را به همين معنا استعمال مي

وقتي در بشر صحيح باشد كه اين كلمه  .تها اسها بصيرت دارد و فالني بصير به انواع لباسها و پارچهفالني در شناختن پول
ها به معناي احاطه استعمال شود در خداي تعالي چگونه صحيح نباشد و حال آنكه خداوند بزرگتر از آن است كه به چشم

 .«3»ديده شود 

 مؤلف: اين روايت را مرحوم صدوق به سند ديگري از آن جناب و همچنين به سندي كه به ابي هاشم جعفري دارد از
 .«2»حضرت رضا )ع( روايت كرده 

و نيز در كافي به سند خود از صفوان بن يحيي روايت كرده كه گفت: ابو قره محدث از من تقاضا كرد كه او را به خدمت 



حضرت رضا )ع( ببرم، من از آن حضرت جهت وي اذن خواستم، اذن دادند. به اتفاق شرفياب شديم. ابو قره از حالل و حرام 
گويد: خداوند روايتي در دست ما هست كه مي :م دين مسائل زيادي پرسيد تا آنكه به مساله توحيد رسيد، پرسيدو ساير احكا

رؤيت و كالم خود را بين دو پيغمبر تقسيم نموده كالم خود را به موسي بن عمران و رؤيتش را به محمد )ص( اختصاص 
 .داد

ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ، ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً،  "كرد كه:ه جن و انس تبليغ ميامام )ع( فرمود: چه كسي بود كه از ناحيه خداوند ب
 .آيا محمد نبود؟ "ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ

 ابو قره عرض كرد چرا او بود. امام فرمود: چطور ممكن است كسي خود را به جهانيان
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چنين معرفي كند كه از ناحيه خداوند آمده، تا بشر را به امر خداوند به سوي او دعوت نمايد، و در باره خداي تعالي بگويد: 
من خدا را  :يابد، و چيزي مثل او وجود ندارد آن گاه همين شخص بگويدو احاطه نميبينند، و علم بشر به اچشمها او را نمي

كنيد؟ زنادقه هم ام و او را در صورت، مثل بشر ديدم؟ آيا شرم نميام، و به علم خود به وي احاطه يافتهبه چشم خود ديده
ا وند آمده آن گاه حرفهايي بزنند كه انكار وجود خدهاي ناروايي بدهند و بگويند از طرف خدانتوانستند به خداوند چنين نسبت

 .را برساند

ابو قره در اينجا به عرض ايشان رسانيد كه خود خداي تعالي ديده شدن خود را در كالم خود خاطرنشان ساخته و فرموده 
سازد، و آن اين است كه را روشن مي اي دارد كه معناي آن. امام )ع( فرمود: اين آيه دنباله"وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْري "است:

لَقَدْ رَأي  "يعني قلب و دل محمد )ص( تكذيب نكرد آنچه را كه او به چشمان خود ديد، "ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي ":فرمايدمي
 مورد سؤال تو بيني دنباله آيهاو از آيات بزرگ پروردگار خود چيزهايي ديد، پس بطوري كه مي "مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري

بيان نموده و معلوم كرد كه مقصود از آن آيات خدا بود نه خود خدا، اگر مقصود  "آنچه را كه ديده بود -ما راي "مقصود از
براي اينكه وقتي چشم خدا را ببيند قهرا  "وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً "ديدن خود خدا بود معنا نداشت در جاي ديگر بفرمايد:

 .كندعلمي نيز به او پيدا مي انسان احاطه

خواهيد روايات مذكور را تكذيب كنيد. حضرت فرمود: آري، وقتي روايتي مخالف با ابو قره عرض كرد: بنا بر اين شما مي
كنم، عالوه بر اينكه روايت مورد سؤال تو مخالف با اجماع مسلمين هم هست، چون قرآن باشد من آن روايت را تكذيب مي

بيند، و چيزي شبيه و مانند او ها او را نميشود، و چشمجماع دارند بر اينكه خداوند محاط علم كسي واقع نميهمه مسلمين ا
 «1»نيست. 

مؤلف: اين مضمون در اخبار ديگري كه از ائمه هدي )ع( روايت شده نيز آمده است، البته روايات ديگري هم هست كه 
كند، و ما آن روايات را به زودي يق ساحت قدس خداي تعالي است اثبات ميمساله رؤيت را به معناي دقيقتر ديگري كه ال

بينيد كه امام )ع( در روايت باال مساله رؤيت را شديدا انكار . و اگر مي-ان شاء اللَّه -در تفسير سوره اعراف ايراد خواهيم نمود
كردند رؤيت به نهايي كه رؤيت را اثبات مينموده براي اين است كه مشهور در افواه مردم آن روز رؤيت جسماني بود، آ

 گفتند كه صريحچشم سر را مي
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ول خدا )ص( كردند كه وي گفته است رسكند. مثال از عكرمه از ابن عباس روايت ميعقل و نص كتاب آن را نفي مي
دْرِكُهُ ال تُ "پروردگار خود را ديد، و وقتي از عكرمه پرسيدند چطور ممكن است كسي خدا را ببيند و حال آنكه خودش فرموده:

 .بيني دروغ گفته؟ گفت نه راست است، در جواب گفته است: آيا اگر كسي بگويد تو آسمان را مي"الْأَبْصارُ

 بيني، معناي آيه هم اين است كه چشم مابيني و حال آنكه تو همه آن را نميرا ميگفت: صحيح است گفته شود تو آسمان 
 .«1»بيند همه جاي خداوند را نمي

ل به رؤيت آيد كه آنان قائو معلوم است كه از اين روايت و روايات بسياري ديگر كه ادله قائلين به رؤيت است به خوبي برمي
 .جسماني بودند

اين باشد كه كسي به تمام جهات و جوانب خداوند احاطه پيدا  "ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ "مه گفت اگر مراد ازدر اينجا بايد به عكر
 كند، اين مساله اختصاصي به خداوند ندارد؟نمي

چون همه موجودات از انسان و حيوان و ساير اجسام زميني و اجرام آسماني همينطورند، زيرا هيچ موجود مادي نيست مگر 
كه همان قوانين و قواعد مربوط به چشم و عمل آن است مسلم  "مناظر و مرايا "كه داراي سطوح متعدد است، و در علماين

شده است كه حس باصره جز يك طرف جسم را كه مقابل با آن است، و شعاعي بين آن و بين جسم در دوران است 
جوانب او كه عبارتند از پشت و رو، راست و چپ، و باال و پايين  بينيم، از تمام سطوح وبيند، مثال وقتي ما انساني را مينمي

هايي كه محيط به او خورد كه در مقابل ما قرار دارد، و محال است كه در يك نظر تمامي سطحتنها آن مقدار به چشم ما مي
به اين معنا باشد در اين صورت  نديدن "بيندها او را نميديده "است در باصره ما قرار گيرد. پس اگر مراد از اينكه فرمود:

 .كالم بي معنايي خواهد بود

از امام صادق )ع( پرسيدم آيا  :مرحوم شيخ صدوق در كتاب توحيد به سند خود از اسماعيل بن فضل روايت كرده كه گفت
 شود يا خير؟خداي تعالي در روز قيامت ديده مي

بينند جز چيزهايي را كه داراي رنگ و اي ابن الفضل! چشمها نمي ها است،حضرت فرمود: خداوند منزه و بزرگتر از اين حرف
 .«3»ها است ها و كيفيتكيفيت باشد، و خدا خود آفريننده رنگ
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( وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً 132اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ )
مَلَهُمْ عَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَ ال تَ (107)وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ 



مْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ ( وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِه132ِثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ )
( وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فِي 135عِنْدَ اللَّهِ وَ ما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ ال يُؤْمِنُونَ )

 (113هِمْ يَعْمَهُونَ )طُغْيانِ

رَهُمْ ءٍ قُبُالً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إاِلَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ لكِنَّ أَكْثَوَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَالئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتي وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ
 ءَلِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلي بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شا( وَ كَذلِكَ جَعَلْنا 111يَجْهَلُونَ )

لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ  ( وَ لِتَصْغي إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ و113َرَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ )
(112) 

 401ترجمه آيات ..... ص : 
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 .(133دار امور ايشان نيستي )ايم و عهدهن نكردهآوردند، ما ترا نگهباخواست شرك نمياگر خدا مي

خوانند دشنام مدهيد تا مبادا آنها از روي دشمني و ناداني خدا را دشنام گويند، ما شما مؤمنان به آنان كه غير خدا را مي
 مالي كهبدينسان براي هر امتي عملشان را بياراستيم و عاقبت بازگشت آنان به سوي پروردگارشان است، و او از اع

 .(132دهد )اند خبرشان ميكردهمي

ها فقط نزد خدا است شما اي به سوي آنان بيايد بدان ايمان آورند، بگو معجزهاند كه اگر معجزههاي مؤكد خوردهبه خدا قسم
 .(135آورند )اي بيايد ايمان نميدانيد كه چون معجزهچه مي

تا كوردل  كنيمور كه نخستين بار ايمان نياوردند و در طغيانشان رهايشان ميكنيم، همانطهايشان را دگرگون ميدلها و ديده
 .(113بمانند )

گفتند و همه چيزها را گروه گروه نزد ايشان جمع كرديم و مردگان با ايشان سخن مياگر فرشتگان را برايشان نازل مي
 .(111دانند )بيشترشان نميآورديم بدان ايمان آور نبودند مگر آنكه خدا بخواهد، ولي مي

كنند، اگر بدينگونه هر پيغمبري را دشمني نهاديم از ديونهادان انس و جن كه براي فريب، گفتار آراسته به يكديگر القا مي
 .(113سازند واگذار )كردند پس ايشان را با چيزهايي كه ميخواست چنين نميپروردگار تو مي

آخرت ايمان ندارند به آن )گفتار آراسته( مايل شود و آن را بپسندد و تا اينان نيز در آن  و هم براي اينكه قلوب كساني كه به
 .(112عاقبت بد كه اهريمنان را است، در افتند )
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 اشاره

 .ستاتصال اين آيات به ما قبل خود واضح است و احتياجي به توضيح ندارد، و مانند آيات قبل راجع به توحيد ا

كند به اينكه در اين آيه رسول خدا )ص( را امر مي "اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ "
پيروي كند آنچه را كه از توحيد و اصول شرايع دين به وي وحي شده است، بدون اينكه در اين راه چيزي را جلوگير خود 

 .اي بكندشان در برابر كلمه حق و اعراضشان از دعوت دين مالحظهبداند، و در باره استكبار مشركين و خاضع نشدن



رساند مشعر است بر اينكه رسول خدا )ص( مورد عنايت خاصه الهي بوده، ولي از كه مزيد اختصاص را مي "من ربك "كلمه
قرار گرفته ممكن است انسان را به اين توهم بيندازد كه معنايش اين  "رِكِينَوَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْ "آنجايي كه قبل از جمله

 هاي خودتو وحي را پيروي و پروردگارت را عبادت بكن بگذار مشركين سرگرم پرستش بت "است كه
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له ضا و صحه گذارده است، لذا بين آن دو جمپرستان را امو در نتيجه شنونده خيال كند كه خداوند طريقه و كيش بت "باشند
 "و اعرض "تا هم توهم مزبور را دفع كند و هم در نتيجه جمله "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ ":فاصله انداخته، بعد از جمله اول فرموده

تو را مورد  معناي مورد نظر را برساند. و آن معنا اين است كه: تو آنچه را به سويت وحي شده و پروردگارت با وحي آنها
عنايت بالغه و رحمت خاصه خود قرار داده پيروي كن، و از اين مشركين اعراض نما، البته نه به اينكه كاري بكار آنان 

آنان را امضا  پرستيهاي خود را بپرستند، و به عمل ناشايستشان راضي باشي تا در نتيجه بتنداشته باشي و بگذاري بت
و او همان پروردگار تو است كه به سويت وحي فرستاده، معبود ديگري جز او نيست،  كرده باشي، چون معبود يكي است

بلكه به اينكه از آنان اعراض نموده و خود را در تحميل دين توحيد بر آنان به زحمت نيندازي، و خالصه تو مامور به تكليفي 
نان خدا يظ و وكيل آنان باشي، حفيظ و وكيل آكه فوق طاقتت باشد نيستي، وظيفه تو تنها ابالغ رسالت است، نه اينكه حف

است، و خداوند مشيتش تعلق نگرفته كه ايشان موفق به دين توحيد شوند، چون اگر مشيتش تعلق گرفته بود هرگز شرك 
ورزيدند، آري، خداوند ايشان را به خودشان واگذاشته كه در همان ضاللت باقي بمانند، چون از حق اعراض و از خضوع نمي

 .برابر حقيقت استكبار كردند در

به  دهد رسول خدا )ص( رااين آيه تسليت مي "وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ "
ندوهناك نشود، چون هدايت و رسد ابيند زحماتش در باره هدايت آنان به جايي نمياينكه از شرك مشركين و اينكه مي

د، لذا توانند به تنگ آورناند خدا را نميضاللت ايشان به مشيت خداي تعالي بستگي دارد و ايشان اگر تو را به تنگ آورده
 شمارند و با او مكرنمايند و خودشان را از خدا بزرگتر ميبيني كه خداوند آنان را به جرم اينكه در زمين استكبار ميمي
نند از نعمت ايمان و هدايت محروم داشته براي هميشه هالكشان ساخت، و بدين وسيله مكرشان را به خودشان كمي

 .برگردانيد و ايشان را از توفيق ايمان و هدايت محروم ساخت

ون و نآري، نظام عالم تشريع هم مانند نظامي است كه در عالم تكوين برقرار است، و هم چنان كه در سراسر عالم تكوين قا
سنت و عليت و معلوليت برقرار است و با آنكه مشيت پروردگار مطلق است همواره در ايجاد موجودات و احداث حوادث بر 

كند كه علتي اقتضاي حدوث آن را داشته باشد يعني اي را احداث ميگيرد و آن حادثهوفق نظام علت و معلول تعلق مي
 ه باشد. همچنين در عالم تشريع كسي را هدايت شرايط حدوثش موجود و موانع آن مفقود بود
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كند كه از او رحم بخواهد، و اما كسي كه از كند كه از ناحيه خودش تقاضاي هدايت داشته باشد، و به آن كسي رحم ميمي
 .كندكند او را هدايت ننموده ترحم نميهدايت و رحم او اعراض مي

شود، و ليكن هدايت به معناي رسانيدن به مطلوب عناي نشان دادن راه شامل هدايت همه افراد انسان ميالبته هدايت به م
مند شوند، و با فسق و فجور و كفر و مختص كساني است كه در صدد تحصيل آن برآمده بخواهند از اين موهبت الهي بهره

ندگاني زنده خواهند شد، و اما آنان كه پيرو هواي نفس ترين زعناد راه خود را منحرف نسازند، چنين كساني به پاكيزه
ي را كنند چنين كسانخويشند و با حق دشمني نموده، و خود را بزرگتر از خدا پنداشته، با خدا مكر و به آيات خدا استهزا مي



واقب كار خويش خداوند از رسيدن به مطلوب كه همان سعادت زندگي است محروم نموده، آنان را در عين داشتن علم به ع
 .كند تا براي هميشه روي نجات نبينندكند و دلهايشان را به كفر مهر ميدچار شقاوت و ضاللت مي

 430شود كه در صدد تحصيل آن باشد[ ..... ص : در نظام عالم تشريع نيز سنت عليت و معلوليت حاكم است و هدايت نصيب كسي مي]

اگر اينطور نبود قطعا نظام اسباب و قانون عليت و معلوليت باطل گشته و جاي اين است سنت پروردگار در نظام تشريع، و 
شد، و فساد اين نظام به نظام تكوين هم سرايت نموده داد، مصالح و حكم و هدفها لغو ميخود را به گزاف و هرج و مرج مي

ز اد در اين رخنه كند قطعا به آن نيكرد، براي اينكه برگشت تشريع باألخره به تكوين است، اگر فسآن را نيز باطل مي
 .كندسرايت مي

بودند و راه ديگري جز اين نبود تا آفريد كه به اضطرار مجبور به قبول ايمان ميمثال اگر چنانچه خداوند كفار را طوري مي
ل شده ن است باطگرفت، و اختياري كه وسيله تحصيل ايمابدان راه بيفتند انسان هرگز در دو راهي ايمان و كفر قرار نمي

شدند، و همه در قرب پروردگار و داشتن كرامت يكسان رفت و همه افراد بشر كامل و بدون نقص مينيك و بد از بين مي
ي اختالف ماند، و از طرفگرديدند، و معلوم است كه در چنين فرضي ديگر معنايي براي دعوت انبيا و تربيت و تكميل نميمي

رفت، و در نتيجه نظام انساني و نظامي كه به آن احاطه اعمال و احوال و ملكات از بين مي مراتب استعدادها و اختالف
شد كه در آن نه از انساني خبري بود نه از درك و شعور خاص كند به نظام ديگري متبدل ميداشته و در آن كار مي

 .-دقت فرمائيد -انساني

هيچ احتياج و اجباري در كار نيست كه آن را بر ايمان اضطراري حمل  از اين بيان به دست آمد كه در تفسير آيه مورد بحث
، چون "تواند به قهر و اجبار آنان را وادار به ترك شرك كنداگر خدا بخواهد مي "نموده و بگوييم مراد از آن اين است كه
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يي است كه ما بيان كرده و گفتيم مراد از آيه تعلق مشيت الهي بر ترك شرك است با در تفسير آيه گفت، و آن همان معنا
اختيار خود آنان، هم چنان كه در مؤمنين مشيتش تعلق گرفته به اينكه با اختيار خود ايمان بياورند نه به اضطرار، و اين معنا 

 .سازدبا كمال قدرت خدا و با تسليت و دلخوش ساختن رسول خدا )ص( بهتر مي

 433مراد از اينكه پيامبر )ص( حفيظ و وكيل بر مردم نيست[ ..... ص : ]

ورزند غمگين مباش، چون خدا شود: از ايشان اعراض كن، و از جهت اينكه به خدا شرك مياز اين رو معناي آيه چنين مي
آوردند. عالوه بر اين، تو تنها مسئول  آوردند، همانطوري كه مؤمنين ايمانخواست ايمان بياورند ايمان ميقادر است اگر مي

ابالغ رسالت خويش هستي، نه مسئول ايمان و كفر ايشان، چون ايمان و كفر آنان نه تكوينا در دست تو است و نه به غير 
 .آن، پس دلت آرام و آسوده باشد

ت و خوشدل نيز سياق تسلي "ا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍوَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَ م "بنا بر اين معنايي كه ذكر شد، سياق جمله
كسي است كه اراده شؤون وجود، از قبيل حيات، نشو، رزق و  "حفيظ "ساختن رسول خدا )ص( خواهد بود، و گويا مراد از

تنظيم  كسي است كه اداره اعمال به دست او است، و او اعمال را طوري "وكيل "امثال آن به دست او است، و مراد از
اين  "وَ ما جَعَلْناكَ ... "كند، پس حاصل معنايكند كه به وسيله آن اعمال منافع را جلب و مضار را از موكل خود دفع ميمي
شود كه: امر زندگاني خارجي و همچنين زندگي ديني آنان محول به تو نيست تا اگر دعوت تو را رد كنند و تو را در آنچه مي

 .ابت ننمايند اندوهگين شويطلبي اجكه از آنان مي



ي است اند: منظور از حفيظ كسبه نظر ما رسيد، بعضي از مفسرين ديگر گفته "وكيل "و "حفيظ "اين بود آن معنايي كه از
كه از كسي كه وي حافظ او است دفع ضرر كند، و وكيل آن كسي است كه براي موكل خود جلب نفع نمايد. و اين وجه 

ي اينكه متبادر از لفظ حفيظ حفظ در امور تكويني است به خالف وكيل كه هم در امور تكويني خالي از بعد نيست، برا
اي در حمل يكي بر امور تكويني و حمل ديگري بر اعم از تكوين و شود و هم در غير آن، و چون چندان فايدهاستعمال مي

 .وكيل به امور غير تكويني حمل گردد شود لذا بهتر اين است كه حفيظ به امور تكويني وغير تكوين تصور نمي

دشنام( معروف و واضح است، راغب در ) "سب "معناي "وَ ال تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ "
ت كه اگر نسبت به قلب مالحظه شود به معناي تجاوز و ضد التيام اس "عدو "گويد:مي "عدو "مفردات خود در باره كلمه

 دهد، و اگر نسبت به راه رفتن مالحظه شود معناي دويدن را،عداوت و دشمني را معنا مي
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 "يْرِ عِلْمٍفَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَ "دهد، و به اين معنا در آيهو نسبت به اخالل در عدالت در معامله معناي عدوان و ظلم را مي
 .دهدآمده، و اگر نسبت به اجزاي زمين و محل نشستن مالحظه شود معناي ناهمواري را مي

 434نهي از هر كالم زشتي نسبت به مقدسات ديني[ ..... ص : ]

سازد كه با رعايت آن، احترام مقدسات جامعه ديني محفوظ مانده و هاي ديني را خاطرنشان مياين آيه يكي از ادب
شود، چون اين معنا غريزه انساني است كه از حريم مقدسات خود دفاع نموده با خوش اهانت و ناسزا و يا سخريه نميدست

كساني كه به حريم مقدساتش تجاوز كنند به مقابله برخيزد و چه بسا شدت خشم او را به فحش و ناسزاي به مقدسات آنان 
هاي مشركين را هدف دشنام خود قرار داده در اع از حريم پروردگار بتوادار سازد، و چون ممكن بود مسلمين به منظور دف

نتيجه عصبيت جاهليت، مشركين را نيز وادار سازد كه حريم مقدس خداي متعال را مورد هتك قرار دهند لذا به آنان دستور 
رضه به مثل به ساحت قدس دهد كه به خدايان مشركين ناسزا نگويند، چون اگر ناسزا بگويند و آنان هم در مقام معامي

 .اندربوبي توهين كنند در حقيقت خود مؤمنين باعث هتك حرمت و جسارت به مقام كبريايي خداوند شده

كند نهي از هر كالم زشتي نسبت به مقدسات ديني آن را افاده مي "كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ "از عموم تعليلي كه جمله
با و ، هر چيز زي"زينت ""كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ "د.شواستفاده مي

دهد و بخشد و آن را مرغوب و محبوب قرار ميشود و به آن زيبايي ميدوست داشتني است كه ضميمه چيز ديگري مي
ان شود، مانند لباس زيبا كه انسكند و در نتيجه از فوايد آن چيز هم منتفع ميبه طمع رسيدن به آن حركت مي طالب زينت

 .ماندپوشد و ضمنا بدنش نيز از سرما و گرما محفوظ ميآن را به جهت زيبايش مي

واي فعاله يا زندگي كند و با اعمال قاش بر اين تعلق گرفته كه بشر تا مدت معيني در اين دنبايد دانست كه خداي تعالي اراده
كند خود اين زندگي متنوع و متحول را ادامه داده و با قواي خود در نفع و ضررهايي كه با حواس ظاهري خود درك مي

هايي بياشامد و با حركات مخصوصي عمل نكاح را انجام دهد چيزهايي را به تصرف نموده چيزهايي را بخورد و از آشاميدني
اي ساخته در آن مسكن گزيند و خالصه منافعي را جلب و مضاري را از خود دفع اس درآورده به تن كند، آشيانهصورت لب

 .كند

 چشد و خداوند براي انسان در جميع اين تصرفات لذايذي قرار داده كه آنها را مي
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 .واقعي و حقيقي زندگي استنتايجي قرار داده كه منتها اليه همه آن نتايج سعادت 



گيرد كه يا لذت مادي و بدني است، مانند لذت طعام، دهد لذتي را در نظر ميبه هر حال، انسان در هر عملي كه انجام مي
شراب، نكاح و امثال آن، و يا لذت فكري است مانند لذت دوا، ترقي، انس، مدح، فخر، نام نيك، انتقام، ثروت و امنيت و 

 .نصدها نظاير آ

دهد، و خداوند هم به وسيله همين لذايذ آدمي را اين لذايذ است كه عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زينت مي
آمد و در نتيجه آن نتايجي را كه خداوند از خلقت تسخير كرده، اگر اين لذايذ نبود بشر در صدد انجام هيچ عملي برنمي

دن و شد، اگر در خوردن و آشاميتكويني از قبيل بقاي شخص و دوام نسل حاصل نميانسان در نظر داشته و همچنين نتايج 
شد براي رسيدن به آن، اين همه رنج و زحمت بدني و ناماليمات روحي بود هيچ وقت انسان حاضر نميزناشويي لذتي نمي

يجاد گشت و حكمت تكوين و ارض ميشد، و افراد از بين رفته نوع بشر منقرا تحمل كند و در نتيجه نظام زندگي مختل مي
 .گرديدبدون شك لغو مي

 431دارد[ ..... ص : اقسام لذايذ ]اقسام لذائذي كه عمل و متعلقات عمل انسان را زينت داده او را به عمل وا مي

 :انداين لذايذي كه گفتيم چند قسم

است، مانند طمعهاي لذيذي كه در انواع غذاها ء لذيذ يك قسم آن لذايذي است كه لذيذ بودن و زيبايي آن طبيعي شي
است، و لذت نكاح و امثال آن. اينگونه لذايذ مستند به خلقت و منسوب به خداي سبحان است و خداوند آن را به منظور 

 سوق دادن اشيا به سوي غايت و هدف تكويني در آنها قرار داده، و اين كار كسي جز خداي تعالي نيست، او است كه هر چيز
 .را كه آفريده به سوي كمال وجوديش راهنمايي كرده است

كند و هم نسبت به آخرت او ضرري ندارد. اين قسم ديگر، لذايذي است فكري كه هم زندگي دنيوي انسان را اصالح مي
طرت فشود از قسم نيز مانند قسم اول منسوب به خداي سبحان است، چون التذاذ از اين لذات امري است فطري و ناشي مي

 باشد، و يكي از مثالهايسالمي كه خداوند مردم را بر اساس آن فطرت آفريد، كه هيچ تغيير و تبديلي در خلقت خدا نمي
حالوتش را خدا در دل  «1» "حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ "روشن اين گونه لذات ايمان است كه به مقتضاي آيه

 .دهدقرار مي هر كه بخواهد

__________________________________________________ 

 3خداوند ايمان را محبوب شما گردانيد و آن را در دلهاي شما زينت قرار داد. سوره حجرات آيه (1)

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

عبادت را تباه و زندگي طيب را فاسد قسم سوم، لذاتي است فكري كه موافق با هوا و مايه بدبختي در دنيا و آخرت است، 
شود سازد، لذاتي است كه فطرت ساده و سالم مخالف آن است. آري، احكام فطرت و افكاري كه از فطرت منبعث ميمي

هيچ وقت با اصل فطرت مخالفت و ناسازگاري ندارد و چون خداي تعالي فطرت انسان را طوري تنظيم كرده كه انسان را به 
ق دهد، پس هر حكم و فكري كه مخالف با فطرت سالم باشد و سعادت آدمي را تامين نكند از خود سوي سعادتش سو

فطرت ترشح نشده، و به طور مسلم القايي است از القائات شيطان و لغزشي است روحي و مستند به شيطان، مانند لذات 
داوند به شيطان نسبت داده و از قول او چنين كند، اينگونه لذات را خموهومي كه انسان از انواع فسق و فجور احساس مي

 .«3» "فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ "فرمايد:و نيز مي« 1» "لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ "كند:حكايت مي

 436شود[ ..... ص : ا نسبت داده نميوجه اينكه لذات موافق با هواي نفس و گناهان بدون واسطه به خد]



شود اين است كه خداي تعالي كه نظام خلقت را منظم ساخته و وجه اينكه اينگونه لذايذ بدون واسطه به خدا نسبت داده نمي
و هر چيزي را به سوي غايتش كه همان سعادت آن است سوق داده و هدايت نموده در نهاد آدميان نيز فطرتي و در آن 

كار و عقايدي قرار داده تا آدميان اعمال خود را بر اساس آن افكار انجام داده در نتيجه به سعادت خود نايل آيند و فطرت اف
دچار شقاوت و گمراهي و تباهي نگردند، ساحت ربوبي او پاك و منزه است از اينكه از اين سنت جاري خود چشم پوشيده 

ه سوي هر كار زشتي بخواند، همه مردم را هم به عمل زشت و هم به عمل امر به فحشا و نهي از معروف كند، و مردم را ب
نيك امر كند و همه مردم را هم از عمل زشت و هم از عمل نيك نهي كند. و خالصه نظام تكليف و تشريع و ثواب و عقاب 

رت ست كه خداوند فطاين دين دين قيم است و آن ديني ا "را مختل ساخته و در عين حال در وصف چنين ديني بگويد كه:
. هيچ فطرتي حاضر نيست چنين تناقضي را قبول نموده و چنين كاري را كه خودش آن "بشر را بر اساس آن قرار داده است

 .شمارد به خود نسبت دهدرا سفاهت مي

لحند به ره صادر اينجا ممكن است كسي بگويد چه مانعي دارد كه خداوند نفوسي را كه آراسته به زيور تقوا و مجهز به سري
 -به حسب اختالف استعدادها -اطاعت و عمل صالح دعوت كند و نفوسي را كه آلوده به قذارت فسق و فجور و خبث باطنند

 به فسق و فجور دعوت نمايد،
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 25حجر آيه 

 22شيطان اعمال زشت آنها را در نظرشان جلوه داد. سوره نحل آيه (2)

 223، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 و به عبارت ديگر خودش هم داعي به خير و اطاعت باشد و هم داعي به سوي شر و معصيت؟

كنيم، اين سؤال راجع به اسباب و وسايطي است كه ري است كه ما روي آن بحث ميگوييم: اين غير آن نظدر جواب مي
بين خداي تعالي و اطاعت و معصيت بندگانش متخلل است، و در جاي خود هم مطلب صحيحي است، زيرا بدون شك 

طاعت و بدي آن خوب بودن و بد بودن حاالت نفساني دخالت مستقيمي در عمل اعضا دارد، خوبي آن حاالت باعث صدور ا
توان به اين حاالت نسبت داد و هم به خداي تعالي باعث صدور معصيت است، و در نتيجه اطاعت و معصيت را هم مي

مستند ساخت، البته استنادش به حاالت نفساني بدون واسطه است و به خداي تعالي به واسطه اذن است، چون خداي تعالي 
 .آوردبه وجود مي است كه هر سبب به اذن او مسبب خود را

بحث ما راجع به اطاعت و معصيت از نظر تشريع احكام بود، و گفتيم كه معقول نيست خداي تعالي در مرحله تكوين ميل به 
اطاعت و نيكي را جزو سرشت انساني قرار داده باشد آن گاه در مرحله تشريع خودش بدون واسطه امر به معصيت بكند، و در 

ت كند و هم به كفر، هم مردم را به اطاعت وا بدارد و هم به معصيت، و در عين حال دين خود را حقيقت هم به ايمان دعو
مايه قوام جامعه بشري و ديني فطري معرفي نمايد. گفتار ما در اين بود كه از دواعي نفساني آن دواعي فطري است كه با 

ق با هواي نفس و مخالف با احكام شريعت است مخالف شرايع و دستورات ديني الهي موافق باشد، و اما آن دواعي كه مواف
توان آن را به فطرت سالم كه سرشت خدايي است نسبت داده به خداي تعالي مستند ساخت، هم چنان با فطرت است، و نمي

اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ ما ال  وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ "كه فرموده:
 .«1» "تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

اين بود محل بحث ما نه اينكه بخواهيم استناد گناهان را به خداوند حتي با واسطه انكار كنيم حاشا اينكه كسي بتواند بدون 



ملك عامش تصرف نمايد، شيطان هم كه شرك و گناه و هر چيزي را كه مايه غضب پروردگار  اذن او در سلطنت مطلق و
 اين خداي تعالي« 3» "ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ "دهد به اذن خداي متعال است:است در دل اولياي خود زينت مي

__________________________________________________ 

گويند پدران خود را بر آن يافتيم و خدا ما را به آن فرمان داده است. بگو خدا به كار زشت هر گاه كار زشتي كنند ميو (1)
دانيد، بگو پروردگارم به عدل و داد امر كرده است. سوره اعراف آيه دهيد كه نميكند، آيا چيزي را به خدا نسبت ميامر نمي
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خواهد بدين وسيله امتحان و حجت را كه نظام تشريع اقتضاي آن را دارد بر بندگان خود تمام نمايد، هم چنان است كه مي
 .«1» "وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ "كه فرموده:

 "إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "تر آيهو از آن روشن "كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ "آيه شريفه
 .دارد ه خداي تعالي نيزشاهد ادعاي ما است كه گفتيم زينت اعمال كه همان محبوبيت و لذيذ بودن آن است نسبتي ب« 3»

 438گفته شده است[ ..... ص :  "كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ "اقوال متعددي كه در باره مراد از زينت دادن اعمال در]

 اند مختلف است. از آناقوال ساير مفسرين در اين باره مختلف و در نتيجه تفسيرهايي هم كه براي آيه مورد بحث كرده
مراد از زينت دادن عمل، اصالح آن به وسيله امر و نهي و بيان حسن و قبح آن است، و  :اندجمله يكي اين است كه گفته

 :معناي آيه اين است كه

هاي قبل از شما را نيز با دعوت به سوي حق ما همانطوري كه عمل شما مؤمنين را اصالح كرده و زينت داديم عمل امت "
دار نساختيم و مؤمنين را ن معنا كه ما در دعوت خود خدايان ايشان را دشنام نداده و عقايدشان را جريحهاصالح كرديم، به اي

 ."شود نهي كرديماز كارهايي كه باعث نفرت كفار از دين و رميدن آنان از قبول حق مي

 .يست مخدوش استاين تفسير از جهت اينكه مخالف با ظهور آيه در عموميت است، و دليلي هم بر تخصيص آن ن

 ما از طرفي "اند: مراد از زينت دادن اعمال، مطبوع كردن آن است، و معناي آيه اين است كه:قول ديگر اين است كه گفته
ها را موافق طبع آنان قرار داديم، و از طرف ديگر حق و حقيقت را به آنان معرفي كرديم تا به اختيار خود بر طبق عمل امت

 ."اطل اجتناب نمايندحق عمل كنند و از ب

توانيم دعوت به اطاعت و معصيت و ايمان و كفر را مستقيما و بدون اشكال اين تفسير اين است كه هم چنان كه نمي
توانيم بگوييم كه خداوند طبايعي در آدميان قرار داده كه به كار نيك و كار بد به واسطه به خدا نسبت دهيم اين را نيز نمي

 .تمايل است، زيرا در اين مرحله هيچ فرقي بين دعوت تكويني و دعوت تشريعي نيستيك صورت و يك جور م

 اند: مراد از زينت دادن اعمال بيان آثار نيك اعمال وتفسير ديگر اين است كه گفته

__________________________________________________ 

كافران را به كيفر ستمكاري محو و نابود گرداند. سوره آل عمران و تا آنكه اهل ايمان را از هر عيب پاك و كامل كند و (1)
 121آيه 

گر است زينت و آرايش ملك زمين قرار داديم تا مردم را به آن امتحان كنيم كه كدام يك در ما آنچه در زمين جلوه(2)
 3طاعت خدا عملشان نيكوتر خواهد بود. سوره كهف آيه 
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وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ  "ثواب مترتب بر آن است، و مفاد اين آيه مفاد آيه اجر و
ايمان و كار نيك را در  فرمايد: خداوند از راه تشويق و ذكر ثواب و مدح نيكوكاران،است كه مي« 1» "وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ

نظر نيكوكاران شيرين و محبوب كرد، و از راه بيان عقاب كفر و گناه و مذمت كفار و گنهكاران، كفر و گناه را از نظرهايشان 
 .انداخت

اشكال اين وجه اين است كه آيه را تخصيص به كارهاي نيك داده و حال آنكه آيه مطلق است، عالوه بر اينكه اين وجه از 
 .به دور است "تزيين "سياق آيه و همچنين از ظاهر لفظ

 .اشكال مهمتر آن اين است كه اين نحو تزيين اختصاص به مؤمنين ندارد چون دعوت ديني به غير مؤمنين نيز رسيده است

ه چ تفسير ديگري كه براي آيه مورد بحث شده اين است كه: مقصود از تزيين، زينت دادن مطلق اعمال است چه حسنات و
 كند، ودهد، و بشر را وادار به انجام آن ميسيئات، و خداوند خودش ابتداء و بدون وساطت وسايط تمامي اعمال را زينت مي

 .كند مجبور استبشر از خودش هيچ اختياري ندارد، و در هر كار نيك و بدي كه مي

يب و يشتر است از داللت بر جبر، زيرا تشويق و ترغاشكال اين وجه اين است كه اتفاقا داللت آيه بر اينكه بشر مختار است ب
زينت دادن عمل در جايي صحيح است كه فاعل مختار باشد، و بخواهند او را به وسيله تشويق به كار وادار كنند، و خالف 

شويق و تآن كار را از نظرش بيندازند، اگر قدرت بشر در فعل و ترك عملش يكسان نبود و تنها يك طرف را قادر بود ديگر 
شود معنا نداشت و اگر در ترجيح كه در طاعت و عمل نيك هدايت و توفيق و در عمل زشت اضالل و مكر الهي ناميده مي

اي آيات اضالل و مكر به خداوند نسبت داده شده اضالل و مكر به عنوان مجازات است نه ابتدايي، توضيح بيشتر اين پاره
 .در بحث جبر و تفويض در جلد اول گذشتمعنا در چند جاي اين كتاب و مخصوصا 

جميع  در اين آيه مطلق و شامل "تزيين "نيز ادعاي ما را مبني بر اينكه "ثم اليه مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ "جمله
 د، براي اينكه ظاهر ايننماياعمال باطني از قبيل ايمان و كفر، و تمامي اعمال ظاهري و حسنات و سيئات است تاييد مي

دهد چه خوب و چه بد به خاطر غرضي است كه در نظرش محبوب و رساند كه انسان هر عملي را كه انجام ميجمله مي
 كند، چيزي كه هستكند كه اين عمل آن غرض را تامين ميلذيذ است، و فكر مي
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وقتي به سوي پروردگار خود بازگشت نمود خداوند پرده غفلت را از جلو چشم و فهم او برداشته و حقيقت را مكشوف 
كردند، و اولياي شيطان هم حقيقت آن اعمالي را كه بينند كه هرگز خيالش را هم نميسازد، اولياي خدا لذاتي را ميمي
كرد، پس ظهور حقايق اعمال شود كه هيچگاه در خاطرشان خطور نميبينند، و اموري براي ايشان كشف ميميكردند مي

 .در روز قيامت اختصاص به يك طائفه ندارد

 441بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره



 وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ

 "به معناي سوگند است، و "يمين "جمع "ايمان "معناي طاقت است، و كلمه به -به فتح جيم -"جهد "كلمه "عِنْدَ اللَّهِ ...
ه توانستند قسم ياد كردقسم خوردن به مقدار قدرت و طاقت است، و منظور اين است كه: ايشان تا آنجا كه مي "جهد يمين

ن است كه: هيچ كس مالك تاكيد نمودند. و مقصود از بودن آيات در نزد خدا، بودن آن در ملك خدا است، و معنايش اي
 .چيزي از آن آيات نيست مگر به اذن خدا

اي از هاي غليظ و شديد خوردند كه اگر معجزهبنا بر اين ما حصل معناي آيه چنين است: ايشان تا آنجا كه توانستند قسم
ح و لبته منظور كفار اقتراا -ناحيه پروردگار ببينند كه داللت بر صدق ادعاي رسول خدا و نبوت وي كند ايمان خواهند آورد

بگو اختيار آوردن آيات و معجزات به دست من نيست تا از پيش خود خواسته شما را اجابت  -بازيچه قرار دادن معجزات بود
 .كنم، مالك و محيط بر آنها خدا است

 441: باشد[ ..... ص ايمان آوردن مردم منوط به مشيت الهي است و كفرشان نيز خارج از مشيت خدا نمي]

هم با ياي غيبت قرائت شده و هم با تاي خطاب )ال تؤمنون(  "ال يؤمنون "كلمه "وَ ما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ ال يُؤْمِنُونَ "
 .و بنا بر قرائت اول روي سخن بطور التفات به مؤمنين، و بنا بر قرائت دوم روي سخن با مشركين است

 .است و كالم تتمه گفتار رسول خدا )ص(

 "شود:باشد، و بنا بر اين، معناي آيه چنين مياستفهاميه مي "ما يشعركم "در "ما "آيد كه لفظاز ظاهر كالم چنين برمي
 "آورنددانيد كه واقع مطلب چيست؟ واقع اين است كه اگر ما معجزه هم برايشان بفرستيم باز ايمان نميشما مؤمنين چه مي

حتما  اي برايشان بفرستيمخورند اگر معجزهد اين معنا را برساند كه: اين مشركين قسم ميخواهو در حقيقت آيه شريفه مي
هايشان را بخوريد، و حال آنكه خبر نداريد كه اگر ما معجزه آورند، و چه بسا شما مؤمنين فريب اين قسمايمان مي

ايشان موفق به ايمان شوند. روي اين حساب دلخواهشان را برايشان بفرستيم ايمان نخواهند آورد، چون خدا نخواسته كه 
 .آيه شريفه جزو آيات راجع به اخبار غيبي است
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باشد. و ليكن اين مي "شايد -لعل "است به معناي "أَنَّها إِذا جاءَتْ ... "كه در جمله "ان "لفظ :انداي از مفسرين گفتهپاره
دن اين لفظ به اين معنا به فرضي كه در كالم عرب ديده شده باشد بسيار كم است، و حرف صحيح نيست، براي اينكه آم

 .توان كالم خداي تعالي را حمل بر آن نمودنمي

 "... وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ "

باشد و در حقيقت تفسير و بيان ايمان نياوردن  "ال يُؤْمِنُونَ "جملهرساند كه اين جمله عطف بر ظاهر سياق چنين مي
دعوت قبل از نزول اين آيات است كه قهرا آن دعوت بعد از نزول اين  "أَوَّلَ مَرَّةٍ "مشركين است. و مراد از اينكه فرمود

 .شودآيات دعوت دومي مي

آورند، براي اينكه ما دلهاي راي آنان نازل شود ايمان نمياي بو معناي آيه اين است كه: به فرضي هم كه آيه و معجزه
كنيم ديگر با چنين دلهايي نخواهند توانست آن طور كه بايد تعقل كنند، و همچنين چشمهايشان را ايشان را واژگونه مي

كنند ايمان ش را مياي كه پيشنهاد نزولتوانند ببينند، و در نتيجه به آن آيهسازيم ديگر آن طور كه بايد نميمنقلب مي
 گذاريم تا هم چناننخواهند آورد، هم چنان كه به آيات قرآني بار اول ايمان نياوردند. ما آنها را در طغيان و نافرمانيشان وامي

 .شوددر وادي حيرت و سرگرداني باقي بمانند. اين آن معنايي است كه از ظاهر سياق آيه استفاده مي



اي در نقل آنها نيست از ايراد آن اند كه چون فايدهعجيب و غريب ديگري براي آيه ذكر كردهمفسرين ديگر معاني و اقوال 
وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَالئِكَةَ وَ  "دهيم.خودداري گرديد، و طالبين را به كتب تفسيري كه مظان آن اقوال است حواله مي

 "... كَلَّمَهُمُ الْمَوْتي

ةٌ لَيُؤْمِنُنَّ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَ "گويند:و اينكه ادعاي مشركين كه مي "إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ "ديگري است براي جمله اين آيه بيان
پردازيها وادار كرده، اين نابخردان خيال ادعا و وعده دروغ است كه جهل به عظمت پروردگار آنان را به چنين دروغ "بِها

سازد، و حال كند و دل آنان را براي قبول ايمان قابل و مستعد ميو معجزه، ايمان را در دل آنان ايجاد مياند كه آيه كرده
 .آنكه اين كار بستگي به مشيت پروردگار دارد

بنا بر اين، سياق آيه داللت دارد بر اينكه به منظور اختصار در كالم چيزي حذف شده، و تقدير آن اين است كه: اگر ما 
كرديم، حتي اگر مالئكه را به چشم آنان پذيرفتيم و آيات عجيب و غريب براي آنان نازل ميد مشركين را ميپيشنها
ها به صدق دعوت ما زدند، و مردههاي خود حرف ميكرديم و آنان با مردهها را برايشان زنده ميآورديم و يا مردهدرمي
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كرديم و همه به زبان حال و يا به زبان قال تمام موجودات را طائفه طائفه جمع نموده و يا مواجه با آنان مي دادند، و يامي
 .كرد، مگر اينكه خدا خواسته باشددادند، باز ايشان ايمان آور نبودند، و هيچ يك از اين كارها در آنان تاثير نميشهادت مي

ورند. آري، گر چه نظام عالم خلقت با همه عرض عريضي كه دارد محكوم به آپس اين مردم جز به مشيت خدا ايمان نمي
قانون علت و معلول است و بر طبق اين قانون جريان دارد، ليكن اين علل و اسباب خود محتاج به خداي تعالي هستند، و از 

ده، علل و اسباب وقتي مؤثرند كه ناحيه خود استقالل ندارند. و خالصه خداوند با اجراي اين نظام دست بند به دست خود نز
 .خداوند خواسته و اذن داده باشد

اهلند، به مقام پروردگار خود ج -كه شايد عوام و غير علماي اهل بغي و ستم آنان باشند -اما چه بايد كرد كه بيشتر مشركين
ورد ا كه سبب ايمان است برايشان بياكنند اگر خداوند معجزه رپندارند، و خيال ميو همه علل و اسباب را مستقل در تاثير مي

شوند هر چند خداوند نخواسته باشد، و اشتباهشان از اين جهت است كه اين اسباب ناقص آورند و حق را پيرو ميايمان مي
 .اندرا اسباب مستقل پنداشته

 "... وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ "

اطالق  "ليساب "باشد و در اثر غلبه استعمال بيشتر بهاست كه در اصل لغت به معناي شرير مي "شيطان "جمع "شياطين "
اتخاذ شده كه در اصل لغت به معناي استتار و نهان شدن است و در عرف  -بفتح -"جن "از ماده "جن "شود. كلمهمي

ند كه شعور و اراده دارند و از حواس ما پنهانند، و خداوند ابليس را از اي از موجودات غير مالئكه هستقرآن به معناي طائفه
آن  "زخرف "به معناي گفتار در گوشي و پنهاني و اشاره و امثال آن است. و "وحي "سنخ جن معرفي كرده است. كلمه

 "لمهانسان مشتبه سازد. و ك آن گفتاري است كه امر را بر "زخرف قول "آرايشي را گويند كه آدمي را به اشتباه بيندازد، پس
 .، و يا مفعول له"غرر "در اين آيه يا مفعول مطلق فعل مقدري است از جنس خود آن يعني از ماده "غرور

نهاني و با ايم كه پشود: همانطور كه براي تو دشمناني از شيطانهاي انسي و جني درست كردهبنا بر اين، معناي آيه چنين مي
ين اندازند براي تمامي انبياي گذشته نيز چنكنند و با سخنان فريبنده مردم را به اشتباه ميزي ميرياشاره عليه تو نقشه

كنند و دشمناني درست كرده بوديم. و گويا مراد اين باشد كه شيطانهاي جني به وسيله وسوسه به شيطانهاي انسي وحي مي
يا براي اينكه خود فريب آن را  -اينكه فريب دهندشيطانهاي انسي هم آن وحي را بطور مكر و تسويل پنهاني براي 

 .رسانندبه همديگر مي -اندخورده
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كند به اينكه حكم و مشيت الهي عمومي و جاري و نافذ است و چنان كه اين جمله اشاره مي "وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ "
اثري در ايمان مردم ندارد هم چنان دشمني شياطين با انبيا و سخنان فريبنده كه  آيات بدون مشيت و خواست خدا كمترين

 .بودندكردند و با انبيا دشمن نميخواست وحي نميكند به اذن خدا است و اگر خدا ميكنند اگر اثر ميبه همديگر وحي مي

د بيان اين معني هستند كه همه كارها متوقف به بنا بر اين معني، اتصال اين آيه با آيات قبل روشن است، زيرا هر دو در صد
 .مشيت و خواست خدا است

اين جمله تفريع بر نفوذ مشيت پروردگار است، و معنايش اين است كه: وقتي معلوم شد كه دشمني  "فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ "
و مانع نفوذ آن، پس چه جا دارد كه مشركين و فساد انگيختن و وسوسه كردنشان همه بر وفق مشيت خدا است، نه مخالف 

خواهند به خدا ببندند، و هر از ديدن اخاللگري و فساد انگيزي ايشان اندوهناك شوي؟ واگذارشان تا هر افترايي كه مي
 .شريكي را براي او اتخاذ بكنند

وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ شاءَ  "ملهكند كه جهمان معنايي را افاده مي "وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ "پس در حقيقت جمله
 .كرددر صدر آيات آن را افاده مي "اللَّهُ ما أَشْرَكُوا

تضمن كه م -دشمني شياطين با انبيا "وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ ... "و اينكه در آيه مورد بحث
 "به خدا نسبت داده شده و همچنين در آيه بعدي يعني آيه -ر و برانگيختن به سوي شرك و معصيت استتوسل جستن بش

ها و گناهان از جمله هدفهاي خدا در دعوت حق قرار داده شده، اين ستمگري "وَ لِتَصْغي إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
باشد كه زينت دادن اعمال به خدا نسبت داده شده، و ما در توضيح اين مي "نَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْكَذلِكَ زَيَّ "نظير آيه سابق

نسبت سخن گفتيم، مفسرين نيز در اين دو آيه به حسب مذاهب مختلف كه در نسبت اعمال به خدا دارند مناسب همان 
 .رديماند كه در خصوص تزيين اعمال از ايشان نقل كسخني را گفته

ر آن ب "ءشي "آيد اين است كه هر چيز كه اسمروشن كرديم كه آنچه از ظاهر آيه كريمه برمي "تزيين اعمال "در ذيل آيه
دارد داللت اطالق شود مملوك خدا و منسوب به او است، ليكن آياتي كه ساحت مقدس او را از هر بدي و نقص منزه مي

ها و گناهان بدون واسطه به شيطان و نفس و با اسطه همه منسوب به او است و بديها بي واسطه و با ودارد بر اينكه نيكي
گيرد شود، و نسبتش به خدا از اين باب است كه اينگونه كارها به اذن او انجام ميواسطه اذن به خداي تعالي نسبت داده مي

ر و نهي و ثواب و عقاب صورت بپذيرد و معطل تا امتحان الهي جاي خود را بيابد و امر دعوت ديني و لوازم آن از قبيل ام
 نماند، چون اگر امتحان در
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كار نيايد سنتي كه خداوند در سوق دادن تمامي انواع موجودات به سوي سعادتشان دارد، و در خصوص انسان، جريان پيدا 
ر و تكاملي در آن محكوم است به اينكه به تدريج صورت كند آن هم در اين عالم كه عالم كون و فساد است و هر سينمي

 .بگيرد

 "... وَ لِتَصْغي إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ "

 "گردد. و المي كه دركه در آيه قبلي بود برمي "وحي "به معناي اكتساب است. و ضمير مفرد به كلمه "اقتراف "كلمه
ايت و بيان نتيجه است. و جمله مورد بحث معطوف است بر كالمي كه در تقدير است، و تقدير جمله است براي غ "لتصغي

خواستيم و در عين حال براي هدفها و كرديم و خواستيم آنچه را كه بايد مياين است كه: ما كرديم آنچه را كه بايد مي
يجه ننموديم، تا هم آن نتايج به دست آيد و هم در نت كردند جلوگيرينتايجي ناگفتني از وحيي كه شيطانها به يكديگر مي



اعراض تو از آنان و رها كردنت آنان را دلهايشان وحي شيطان را اجابت نموده، آن را بپسندند، و در نتيجه بكنند آن كارهاي 
سيدن ها اهل سعادت را در رزشتي را كه بايد بكنند تا به منتها درجه شقاوت كه استعداد آن را دارند برسند. آري، خداوند نه تن

كُلًّا  "نمايد، هم چنان كه فرمود:شان مدد ميكند بلكه اهل شقاوت را نيز در رسيدن به كمال شقاوتبه سعادت كمك مي
 «1. »"نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً

 444بحث روايتي ..... ص : 

 444رواياتي در ذيل آيات شريفه گذشته: نهي از سب خدايان مشركين، ايمان نياوردن كفار و ...([ ..... ص : )]

قريش  رفت مشركيندر الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از سدي روايت كرده كه گفت: وقتي كه ابو طالب )ع( از دنيا مي
يده از وي بخواهيم كه برادرزاده خود )محمد( را سفارش كند كه به يكديگر گفتند چه خوب است برويم و اين مرد را د

ترسيم فردا عرب بگويد در اش شرم داريم، و ميمتعرض ما و خدايان ما نگردد، چون ما بعد از مردن وي از كشتن برادرزاده
 .شدند، همين كه از دنيا رفت او را كشتندايام زندگي ابو طالب از ترس او متعرض محمد نمي

عمرو  و همچنين عقبة بن ابي معيط و -پسران خلف -بال اين گفتگو ابو سفيان و ابو جهل و نضر بن حارث و اميه و ابيبدن
 بن عاصي و اسود بن بختري به راه افتاده مردي را به نام
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ديدن  خواهند از تومطلب فرستادند تا از ابي طالب اجازه مالقات بگيرد. مطلب نزد ابو طالب رفت و گفت: بزرگان قومت مي
ان داخل شده و به ابو طالب گفتند كه: تو بزرگ و رئيس مايي، و اين محمد، كنند. ابو طالب اجازه داد تا داخل شوند. نامبردگ

دهد تقاضا داريم او را بخواهي و از اين عمل نهيش كني تا او به خدايان ما كاري نداشته باشد ما ما و خدايان ما را آزار مي
 .نيز به خداي او كاري نداشته باشيم

بيني فاميل و پسر عموهاي تو هستند. رسول خدا )ص( ت: اين جمع را كه ميابو طالب محمد )ص( را خواست و به او گف
خواهيم كه دست از ما و خدايان ما برداري، و در مقابل، ما هم به تو و خداي خواهند؟ قريش گفتند: ما از تو ميگفت چه مي

ريد و ما حاضريد يك پيشنهاد از من بپذيتو كاري نداشته باشيم. رسول خدا )ص( فرمود: اگر اين پيشنهاد را از شما بپذيرم ش
اي را بگوييد كه در اثر گفتن آن ملك عرب را به چنگ آورده و از عجم خراج دريافت كنيد؟ ابو جهل در جواب گفت: كلمه

 :يك كلمه كه چيزي نيست ما حاضريم ده كلمه مثل آن را بگوييم بگو ببينيم آن كلمه چيست؟ رسول خدا فرمود

 .. ابو جهل و ساير حضار مجلس از شنيدن آن روي ترش كرده و حاضر به گفتن آن نشدند"اال اللَّه ال اله "بگوييد

ابو طالب در اينجا رو به رسول خدا كرد و گفت: غير اين را بگو، زيرا اين مردم از اين كلمه وحشت دارند، فرمود: اي عمو! 
ر تاب را از آسمان پايين كشيده و در دست من بگذارند، بلكه اگمن كسي نيستم كه غير اين را بگويم مگر اينكه اين مردم آف

دارم. رسول خدا )ص( با اين گفتار خود آب پاكي بفرض محال چنين كاري را هم بكنند باز من از اين حرف دست برنمي
تند: يا از گفروي دست مشركين ريخته آنان را براي هميشه از سازش نااميد ساخت. قريش در حالي كه خشمگين شده بودند 

بد گويي به خدايان ما دست بازدار و يا اينكه ما نيز تو را و آن كسي كه تو را مامور اينكار كرده ناسزا خواهيم گفت. اينجا 



 .«1»نازل فرمود  را "وَ ال تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ "بود كه خداوند آيه شريفه

بينيد صدر و ذيلش با هم مختلف است، براي اينكه در صدر روايت اعتراض مشركين به اين روايت بطوري كه مي :مؤلف
ها بردارد، و مقتضاي اين ذيل اين گفتند كه وي دست از دعوت مردم به سوي توحيد و ترك بتدعوت رسول خدا بود و مي

 كنيم نه اينكه اسمي از دعوت نياورده و بگويند اگر خدايانبرنداري ما چنين و چنان ميبود كه بگويند اگر دست از دعوت 
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ول آيه تواند شان نزي كه در اين روايت آمده نميگوييم. عالوه بر اين، داستانما را ناسزا بگويي ما نيز خداي تو را ناسزا مي
ن هم هاي مشركين نهي شده. از ايباشد، براي اينكه در آيه شريفه صحبتي از دعوت به ميان نيامده، بلكه تنها از دشنام بت

دا خكه بگذريم از نظر ديگري روايت مخدوش و غير قابل قبول است، و آن اين است كه وقار نبوت و خلق عظيم رسول 
اي از روايات وارد شده كه آن جناب بعضي از بزرگان قريش را )ص( مانع از اين است كه لب به ناسزا بگشايد. و اگر در پاره

و « 1» "لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ "و يا در قرآن كريم وارد شده كه فرموده است: "اللهم العن فالنا و فالنا "لعنت كرده و فرموده:
 "أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "و يا فرموده:« 2» "قُتِلَ الْإِنْسانُ "و يا فرموده:« 3» "فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ "يا فرموده:

 "ذلِكَ زَنِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ "امثال آيه .و امثال اين كلمات، ناسزا و توهين نيست بلكه نفرين است« 2»
 .هم از قبيل بيان واقع است نه ناسزا« 2»

مانان آيد كه مسلتوانيم بگوييم نهي در آيه مورد بحث متوجه رسول خدا )ص( است بلكه از ظاهر امر برميبنا بر اين، نمي
 ن را از ناسزاي به خدايانكشيده و آيه ايشاآن روز در اثر برخورد با مشركين و مشاجره و جدال با آنان كارشان به دشنام مي

 .كندمشركين نهي كرده است. آري، ناسزا كار عوام است نه كار انبيا، اتفاقا روايت ذيل هم همين معنا را تاييد مي

گويد: پدرم از مسعدة بن صدقه از امام صادق )ع( برايم روايت كرد كه شخصي از آن جناب از معناي قمي در تفسير خود مي
اي كه در شب تاريك روي تر است از حركت مورچهاثر شرك در دل آدمي نامحسوس "( كه فرموده:كالم رسول خدا )ص

دادند، و حضرت فرمود: مؤمنين زمان آن حضرت خدايان مشركين را دشنام مي .سؤال كرد "رودسنگ سياه و صاف راه مي
دشنام به خدايان مشركين نهي فرمود، چون گفتند، لذا خداي تعالي ايشان را از مشركين هم خداي مؤمنين را ناسزا مي

 :فهميدند و لذا خداي تعالي فرمودشدند و خودشان نميمؤمنين با اين عمل خود داشتند مشرك مي
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 .«1» "فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍوَ ال تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  "

را پرسيدم، حضرت  "وَ ال تَسُبُّوا ... "در تفسير عياشي از عمرو طيالسي روايت شده كه گفت از امام صادق )ع( معناي آيه



مقصود از  اي كسي خدا را دشنام بگويد؟ عرض كردم خدا مرا فدايت كند چطور مگر؟ فرمود:فرمود: اي عمرو هيچ ديده
 .«3»دشنام به خدا، دشنام به اولياي خدا است، زيرا هر كس وليي از اولياي خدا را دشنام دهد خدا را دشنام داده است 

و در الدر المنثور است كه ابن جرير از محمد بن كعب قرظي روايت كرده كه گفت رسول خدا )ص( با قريش در باره نبوت 
وشيدن زد آب از آن جتند: موسي براي اثبات نبوت خود عصائي آورد كه به سنگ ميخود گفتگو كرد، قريش در پاسخش گف

اي بياوري تا ما اش بود، تو هم اگر پيغمبري بايد معجزهكرد، ثمود ماده شتري معجزهگرفت، عيسي مرده زنده ميمي
ن، ند: كوه صفا را براي ما طال كداريد برايتان بياورم؟ گفتاي دوست ميتصديقت كنيم. رسول خدا )ص( پرسيد چه معجزه

كنيد؟ گفتند: آري، و اللَّه اگر چنين كاري بكني مطمئن باش كه همگي ما پيرويت فرمود: اگر اينكار را بكنم مرا تصديق مي
 .كنيممي

، و شودحضرت از جاي برخاست تا دعا كند و كوه صفا را طال بگرداند، جبرئيل نازل شد و عرض كرد: اگر بخواهي طال مي
ليكن بايد بداني كه اگر قومت بعد از ديدن اين معجزه ايمان نياورند ما ايشان را به عذاب دچار خواهيم كرد مگر اينكه آنان 

را رها كني تا هر كدامشان خواستند از كفر دست برداشته و توبه كنند. حضرت اين پيشنهاد را قبول كرد، و معجزه مورد نظر 
را نازل فرموده و بدين وسيله آنان را در  "وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ... "ين جريان بود كه خدا آيهآنان را نياورد، در باره ا

چون خداوند برايشان غضب كرده و توفيق تشرف  .آورنداي كه دادند تكذيب نموده خبر داد كه ايشان هرگز ايمان نميوعده
 .«2» به ايمان را از آنان سلب فرموده است

مؤلف: داستاني كه در اين روايت سبب نزول آيات باال تصور شده با ظاهر آنها سازگار نيست زيرا پيش از اين گفتيم كه 
د مگر كننآورند و شرك را رها نميرسد هر چه باشد ايمان نميظاهر اين آيات اين است كه اينان به آياتي كه به ايشان مي

 اينكه خدا بخواهد و
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خدا هم نخواسته است. و هر گاه ظاهر آيات اين باشد چگونه با سخن جبرئيل در روايت قابل انطباق است كه گفت: اگر 
خواهي آنان را بگذار تا هر كه از شوند و اگر ميشود سپس اگر ايمان نياوردند دچار عذاب ميكوه صفا طال مي بخواهي

 ... خواهد توبه كند وايشان مي

ق مطاب "مْ ال يُؤْمِنُونَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُ "پس ظاهر اين است كه اين آيات در معنا با آيه
باشد، گويا گروهي از سران شرك پيشنهاد آياتي غير از قرآن كرده بودند و سخت سوگند خورده بودند كه اگر اين آيات مي

آورند زيرا فرود آيد ايمان خواهند آورد، خداي متعال هم ايشان را با اين آيات تكذيب كرد و خبر داد كه هرگز ايمان نمي
 .كيفر كردارشان نخواسته است ايمان بياورند خداوند به

روايتي از ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع( نقل شده كه فرمود:  "وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ ... "در تفسير قمي در ذيل آيه
ال و باالي آن پايين قرار گيرد، و كنيم بطوري كه پايين آن بامعناي اين جمله اين است كه ما دلهاي ايشان را وارونه مي

 :كنيم تا نتوانند راه هدايت را ببينند. آن گاه اضافه كرده كه امام علي بن ابي طالب فرمودهايشان را كور ميچشم

شويد جهاد به دستها )بدني( و جهاد به دلهاست. پس كسي كه دلش اي كه شما به وسيله آن زير و رو ميآن مجاهده



 .«1»پذيرد و منكر را منكر نداند دلش زير و رو و پايين و باال شده و در نتيجه هيچ چيزي را نمي معروف را معروف

مؤلف: مقصود از زير و رو شدن دل واژگونه گشتن نفس در ادراكات و معكوس شدن آن در صدور احكام به خاطر پيروي 
 .كندش حيواني را تعديل ميهواي نفس و اعراض از عقل سليم است، آن عقلي كه تقاضاهاي قواي سرك

وَ نُقَلِّبُ  "و در تفسير عياشي از زراره و حمران و محمد بن مسلم از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده كه در تفسير آيه
آن موقعي است كه خداوند از  "لَ مَرَّةٍكَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّ "در جمله "أَوَّلَ مَرَّةٍ "فرمودند: مقصود از "أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ

 .«3»ايشان ميثاق و پيمان گرفت 

 -خواهد آمد« 2» "وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ... "مؤلف: به زودي بحث در باره ميثاق در تفسير آيه
سياق اين است كه مراد از آن ايمان نياوردن ايشان به قرآن در اول ولي سابقا در بيان آيه گذشت كه ظاهر  -ان شاء اللَّه

 .دعوت است
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 اشاره

قِّ فاَل تابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَأَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّالً وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِ
( وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ 112( وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْالً ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )112)تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ 112)فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إاِلَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِالَّ يَخْرُصُونَ 
 (112( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ )113وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )

وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِالَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ  وَ ما لَكُمْ أَالَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
ونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ ( وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِب115ُبِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ )

هُمْ لِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُو( وَ ال تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلي أَو133ْ)
 (131) إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

 441ترجمه آيات ..... ص : 

ايم شان دادهآيا جز خدا داوري بجويم و حال آنكه او است كه اين كتاب را جزء به جزء به شما نازل كرده و كساني كه كتاب
 .(112دانند كه قرآن به حق از طرف پروردگار تو نازل شده، پس به هيچ وجه از دودالن مباش )مي

  .(112روي راستي به انجام رسيد، كلمات وي تغيير پذير نيست كه او شنوا و دانا است )و گفتار پروردگارت از 
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كنند و جز تخمين اگر اكثر مردم روي زمين را اطاعت كني تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد كه جز گمان را پيروي نمي
 .(112زنند )نمي

 .(113شناسد )چه كسي از راه او گمراه است، و نيز او هدايت شدگان را بهتر مي پروردگار تو بهتر ميداند

 .(112هاي خدا ايمان داريد از ذبحي كه نام خدا بر آن برده شده بخوريد )اگر به آيه

اده جز آنچه خوريد و حال آنكه خدا آنچه را كه به شما حرام كرده برايتان شرح دو چرا از آنچه اسم خدا بر آن برده شده نمي
شناسد شوند كه خداي تو تجاوزكاران را بهتر ميهاي خويش بدون علم گمراه ميها به هوسايد، و خيليبدان ناچار شده

(115). 

 .(133اند خواهند ديد )كردهكنند به زودي سزاي اعمالي را كه ميگناه ظاهر و نهان را واگذاريد، كساني كه گناه مي

نند كنند تا با شما مجادله كآن ياد نشده مخوريد كه عصيان است، ديو نهادان به دوستان خود القا مي از ذبحي كه نام خدا بر
 .(131اگر اطاعتشان كنيد مشرك خواهيد بود )

 411بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ه هشت آيه ك -ميان خودشان نيزبه آيات پيشين اتصال دارند در  "أَ فَغَيْرَ اللَّهِ "اين آيات با اينكه به شهادت فاء تفريع در
گرداند، زيرا آيات مشتملند بر اينكه نبايد جز خدا دهد و به همديگر برمياتصال دارند كه برخي را به برخي ربط مي -هستند

را حكم گرفت و به حكمش گوش داد در حالي كه خداي متعال احكام خود را به تفصيل در كتاب خود بيان فرموده، و 
كنند ي از پيروي و فرمانبرداري از بيشتر مردم زيرا فرمانبرداري از بيشتر مردم كه پيروي ظن و تخمين ميمشتملند بر نه

با مؤمنين در باره خوردن مردار مجادله  -كه اولياي شياطينند -كند كه مشركينگمراه كننده است. و در آخر آيات بيان مي
ذبح شده امر و از آنچه به نام خدا ذبح نشده نهي شده است، و اينكه  كنند، و در اين آيات به خوردن آنچه به نام خدامي

 .آنچه خدا فرموده و براي بندگان خود پسنديده همين است

اين بيان مؤيد آن روايتي است كه از ابن عباس نقل شده كه گفته است: مشركين در مساله خوردن گوشت ميته با رسول 
خوريد و اما حيواني را كه خداوند كنيد ميچرا شما حيواني را كه خودتان ذبح ميكردند كه خدا )ص( و مؤمنين مجادله مي

خوريد؟ در پاسخ آنان اين آيات نازل شد كه فرق بين آن دو حيوان را بيان نموده و حكم خداي را اثبات كشته است نمي
 .كرده است

به يك  "حاكم "و "حكم "گويد: لفظدر مجمع البيان مي "إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ "
 معنا است، جز اينكه 
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شود كه استحقاق حكم كردن را دارد، و جز به تر است، براي اينكه در حق كسي اطالق ميدر رسانيدن مدح بليغ "حكم "
كه مطلق است و به اشخاصي هم كه گاهي به باطل حكومت و قضاوت  "حاكم "كند، به خالفحق حكومت و قضاوت نمي

گويد: اين كلمه به معناي روشن ساختن معاني و رفع اشتباه از آن مي "تفصيل "شود. و در معناي كلمهكنند اطالق ميمي
صود مبهم شده باشد آن خلط و تداخل را از است، به نحوي كه اگر خلط و تداخلي در آن معاني شده و در نتيجه مراد و مق

 .«1»بين ببرد 



كند كه جمله مزبور فرع و نتيجه جمالت قبل است كه حرف تفريع است، يعني بيان مي "أَ فَغَيْرَ اللَّهِ "در جمله "فاء "حرف
نَ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْ وَ هذا كِتابٌ "تر فرموده بود:راجع به بياناتي بود كه از ناحيه خداي تعالي آمده، و نيز پيش

اني كه به ايد يا كسشود: آيا من به غير خدا مانند شركايي كه شما آنها را معبود خود گرفتهپس معناي آيه چنين مي "يَدَيْهِ ...
ار ي تعالي سزاوجوييد حكمي بگيرم و در طلب حكمي كه حكمش را پيروي كنم برآيم در حالي كه خداآنها انتساب مي

را بر شما نازل كرده، كه هيچ يك از معارفش مختلط به ديگري  (حكميت است، چون اوست آن كسي كه اين كتاب )قرآن
 .نبوده و هيچ يك از احكامش مشتبه به ديگري نيست، و غير چنين كسي سزاوار حكميت نيست

 " الْبَصِيرُءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال يَقْضُونَ بِشَيْوَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَ "بنا بر اين، اين آيه در معناي آيه
 .باشدمي «2» "أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ ال يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدي "و آيه« 3»

 "... الْكِتابَ يَعْلَمُونَوَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ  "

سازد كه با شنيدن آن ايمان و ثبات قدم در اينجا خطاب را دوباره متوجه رسول خدا )ص( نموده و مطلبي را گوشزد وي مي
گردد. پس در حقيقت در كالم التفاتي بكار رفته، و جمله آن جناب نسبت به خطابي كه قبال به مشركين داشت زيادتر مي

اي است كه به منظور ثبوت قدم و اطمينان قلب رسول خدا و نيز براي اينكه مشركين نزله جمله معترضهمورد بحث به م
 .بدانند كه آن جناب در كار خود بصيرت دارد، در وسط كالم آورده شده

__________________________________________________ 
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ه كنند به درستي كپرستيد به چيزي حكم نميحق و آن كساني كه شما ايشان را جز خدا مي كند بهخداوند حكم مي(2)
 20خداوند، آري همو، شنوا و بينا است. سوره مؤمن آيه 

كند سزاوارتر است به اينكه پيرويش كنيد يا آن كس كه خود راهي به آيا با اين حال كسي كه به سوي حق دعوت مي(3)
 22نكه ديگري هدايتش كند؟ سوره يونس آيه برد مگر ايجايي نمي
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، و نازل شدن به حق به همين است كه از ناحيه شيطان و از "مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ "متعلق است به جمله "بالحق "كلمه
 :اش فرمودهكه خداوند در باره -تسويالت او و يا از مقوله كهانت

نبوده باشد و شيطان در آن تصرف نكرده، و وحي « 1» "عَلي مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ، تَنَزَّلُ عَلي كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ "
عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ  "الهي با تسويالت شيطاني در آن مختلط نشده باشد، هم چنان كه در آيه

 .اشاره فرموده است« 3» "هِمْضي مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّارْتَ

 410و موارد استعمال آن در قرآن[ ..... ص :  "كلمة "معناي]

در لغت به معناي لفظي است كه  "كلمه "لفظ "لًا ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُوَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْ "
شود در قول حقي كه خداي تعالي آن را گفته باشد داللت كند بر معناي تام و يا غير تام، و در قرآن كريم گاهي استعمال مي

فرمايد در اي كه ميكه مقصود از كلمه« 2» "لِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْوَ لَوْ ال كَ "از قبيل قضا و وعد، مانند آيه
وَ  ":كندسابق گفته شده، آن سخني است كه در موقع هبوط آدم به وي فرموده بود، و قرآن كريم آن را چنين حكايت مي

كه اشاره است به  «5» "حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ "مانند آيه و «4» "لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ
و همين قضا و حكم  .«6» "لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ "آن حكمي كه در داستان ابليس كرد و فرمود



وَ  "و مانند آيه« 3» "وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ "را در جاي ديگر تفسير كرده و فرموده:
 كه« 2» "تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْني عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا

__________________________________________________ 

پرداز گنه كار. سوره شعراء آيه شود بر هر دروغشود؟ او نازل ميا خبر بدهم كه شيطان به چه كساني نازل ميآيا به شم(1)
333 

او است داناي غيب و هيچ كس را بر غيب خويش مطلع نخواهد كرد مگر پيغمبري كه مورد رضاي او باشد كه در پيش (2)
 32اند. سوره جن آيه هاي پروردگارشان را رسانيدهكه پيغام آورد تا معلوم داردها ميروي او و پشت سرش نگهبان

 15شد. سوره يونس آيه اي كه در ازل نبود البته اختالفشان خاتمه يافته و حكم به هالكت كافران داده ميو اگر كلمه(3)

 22و براي شما در زمين تا مدت معيني قرارگاه و بهره است. سوره بقره آيه (4)

 52آورند. سوره يونس آيه شده است بر آنان كلمه پروردگارت ايمان نمي كساني كه حتمي(5)

 22كنم. سوره ص آيه بطور مسلم جهنم را از تو و از هر كه از آدميان پيرويت كند پر مي(6)

 115كنم. سوره هود آيه سخن پروردگار تو بر اين رفته كه جهنم را از جنيان و آدميان يكسره پر مي(7)

 123پروردگار تو در باره پسران اسرائيل به پاداش صبري كه كرده بودند انجام شد. سوره اعراف آيه  سخن نيكوي(8)
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اي كه به بني اسرائيل داده بود كه به زودي ايشان را از ظلم فرعون نجات داده حكومت را به آنان اشاره است به آن وعده
وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ  "را چنين حكايت كرده: خواهد سپرد، و قرآن آن وعده

 .«1» "نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ

حُ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِي إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ "شود، مانند آيهگاهي هم به معناي موجود خارجي از قبيل انسان استعمال مي
و مسيح را از اين جهت مورد استعمال اين كلمه قرار داده كه خلقت مسيح )ع( خارق العاده بوده، « 3» "عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ

عادت در خلقت انسان بر اين جاري است كه به تدريج صورت گيرد، و مسيح )ع( به كلمه ايجاد به وجود آمد، هم چنان كه 
ظاهر سياق آيات در مورد « 2» "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "ن فرموده:در قرآ

كلمه دعوت اسالمي باشد با آنچه الزم آنست از قبيل نبوت محمد )ص( و نزول  "كَلِمَةُ رَبِّكَ "رساند كه مراد ازبحث ما مي
د، باشهاي آسماني محيط و مسلط است و به عموم معارف الهي و كليات شرايع ديني مشتمل ميرآن كه به همه كتابق

ا رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولً "چنان كه خداي تعالي در كالم خود در دعايي كه از ابراهيم )ع( هنگام بناي كعبه حكايت فرموده:
 .به آن اشاره نموده است« 2» "ياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْمِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً  "و همچنين به سابقه ذكرش در كتابهاي آسماني گذشته در آيه
وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ  "فرمايد، و همچنين آيهاشاره مي« 2» "وْراةِ وَ الْإِنْجِيلِعِنْدَهُمْ فِي التَّ

 .ه آن اشاره داردو آيات بسيار ديگر ب« 2» "الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ "و آيه "بِالْحَقِّ

__________________________________________________ 

ايم كه بر كساني كه در دنيا ضعيف شدند و اقويا ايشان را ضعيف پنداشتند منت گذارده ايشان را ما چنين اراده كرده(1)
 [.....] 2زمامدار و وارث )زمين( قرار دهيم. سوره قصص آيه 

. سوره آل دهدريم! خدا تو را به كلمه خويش كه نام وي مسيح عيسي پسر مريم است بشارت ميفرشتگان گفتند: اي م(2)
 22عمران آيه 



و او وجود يافت. سوره آل  "باش "داستان عيسي نزد خدا چون داستان آدم است كه وي را از خاك آفريده و بدو گفت(3)
 25عمران آيه 

مبعوث كن تا آيات تو را برايشان خوانده و كتاب و حكمتشان آموخته ايشان را پروردگارا از ايشان رسولي در ميانشان (4)
 135تزكيه كند. سوره بقره آيه 

كنند رسول پيغمبر ناخوانده درس را كه )وصف( وي را نزد خويش در تورات و انجيل نوشته آن كساني كه پيروي مي(5)
 123يابند. سوره اعراف آيه مي

 122شناسند. سوره بقره آيه ن داديم او )پيغمبر( را مانند فرزندان خود ميآنان كه كتاب به ايشا(6)
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 414با تشريع شريعت اسالم است[ ..... ص :  -كمال يافتن شرايع "تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ... "مراد از تماميت كلمه به صدق و عدل در:]

اينست كه اين كلمه يعني ظهور دعوت اسالمي با نبوت محمد )ص( و  -داندبهتر ميو خدا  -"تماميت كلمه "پس مراد از
نزول قرآن كه ما فوق همه كتابهاي آسماني است پس از آنكه روزگاري دراز در مسير تدريجي نبوتي پس از نبوت ديگر و 

ريمه، رفت، زيرا به داللت آيات ككرد به مرتبه ثبوت رسيده در قرارگاه تحقق قرار گشريعتي پس از شريعت ديگر سير مي
شَرَعَ  ":فرمايدشريعت اسالمي به كليات شرايع گذشته مشتمل است و زيادت بر آنان نيز دارد، چنان كه خداي تعالي مي

 .«1» "عِيسي لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ

رسيدن شرايع آسماني است از مراحل نقص و ناتمامي به مرحله كمال، و  "تماميت كلمه "از اين بيان روشن شد كه مراد از
 :فرمايدمصداقش همين دين محمدي است. خدا مي

 "لْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَوَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِا "
«3». 

و تماميت اين كلمه الهي از جهت صدق اين است كه آن چنان كه گفته شده تحقق پذيرد، و تماميت آن از جهت عدل اين 
و تناقض مشتمل شود، و هر چيز را آن طور كه شانش  است كه مواد و اجزاي آن يك نواخت باشد بدون اينكه به تضاد

 .باشد بسنجد، بدون حيف و ميلمي

 بيان فرمود، زيرا كلمه الهي وقتي كه قابل "ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ "و از اينجا است كه اين دو قيد يعني صدق و عدل را با جمله
اراده، قول خود را به هم زند، يا كسي ديگر باشد كه خدا را  تبديل نباشد خواه تبديل كننده خودش باشد و به واسطه تغيير

شود، و عدل و بدون انحراف و تعدي انجام عاجز و مجبور به تغيير نظر كند، كلمه خدايي صدق و آنچه فرموده محقق مي
 .گيردمي

 .باشدبه منزله تعليل مي "صدقا و عدال "نسبت به "ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ "پس جمله:

رآن ، ق"كلمات "و "كلمه "فسرين ديگر را در معناي اين جمله اقوال ديگري است، از آن جمله يكي اين است كه مراد ازم
مطالب ديگر آن است كه  "كلمات "پذيرد و مراد ازشرايع قرآن است كه نسخ مي "كلمه "اند: مراد ازباشد. و بعضي گفتهمي

اند گفته ، دين است. و بعضي"كلمه "اند: منظور از. و بعضي گفته"بَدِّلَ لِكَلِماتِهِال مُ "قابل نسخ نيست، هم چنان كه فرموده:
 ،"صدق "اند:مراد از آن حجت است. و در باره معناي صدق و عدل گفته
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ود و آنچه را به تو وحي كرديم و آنچه ابراهيم و موسي و براي شما از دين تشريع كرد آنچه نوح را به آن سفارش داده ب(1)



 12عيسي را به آن سفارش كرديم. سوره شوري آيه 

 5سوره صف آيه (2)

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .وصف احكام آن است "عدل "وصف اخباري است كه در قرآن آمده و

كند آنچه را كه شما به لسان حاجت از او ايش اين است كه او اجابت ميمعن "وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "و اينكه در آخر فرموده:
خبار شنود اداند حقيقت حوائجي را كه شما داريد. و يا معنايش اين است كه او به وسيله مالئكه خود ميطلبيد و ميمي

ر حوادثي را كه در ملكش رخ شنود اخباحوادثي را كه شما داريد. و يا معنايش اين است كه او به وسيله مالئكه خود مي
داند شنود گفتارهاي شما را و ميداند همه آنها را بدون واسطه مالئكه. و يا معنايش اين است كه او ميدهد و ميمي

 .دهيدكارهايي را كه شما انجام مي

 "... وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ "

تر است زيرا در لغت هم به معناي دروغ آمده و هم به معناي تخمين، و معناي دوم با سياق آيه مناسب "رصخ "كلمه
 وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ "كند، و براي جملهو همچنين جمله قبليش در حقيقت كار تعليل را مي "وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ "جمله

احيه بايستي از نرساند كه تخمين زدن در اموري از قبيل معارف الهي و شرايع كه ميست، و ميبه منزله علت ا "فِي الْأَرْضِ
 .توان تكيه داشت طبعا سبب ضاللت و گمراهي استخدا اخذ شود و در آن جز به علم و يقين نمي

ي هم كه ست، حتي دانشمندانگو اينكه سير انسان در زندگي دنياييش بدون اعتماد به ظن و استمداد از تخمين قابل دوام ني
به  كنند به غير از چند نظريه كليپيرامون علوم اعتباري و علل و اسباب آنها و ارتباطش با زندگي دنيوي انسان بحث مي

 .خورند كه در آن اعتماد انسان تنها به علم خالص و يقين محض بوده باشدهيچ موردي برنمي

 411نبايد به حدس و تخمين بسنده كرد و جز به علم و يقين تكيه نبايد كرد[ ..... ص : در اموري از قبيل معارف الهي و شرايع، ]

ليكن همه اين اعتباريات قابل تخمين، مربوط است به جزئيات زندگي دنيوي، و اما سعادتي كه رستگاري انسان در داشتن 
ين باشد، و خداوند در امور مربوط به آن و هالكت ابدي و خسران دائميش در نداشتن آن است امري نيست كه قابل تخم

سعادت انسان و همچنين در مقدمات تحصيل آن از تفكر در عالم و اينكه چه كسي آن را آفريده و غرضش چه بوده و 
انجامد و آيا بعث و نشوري در كار است و اگر هست براي تامين سعادت در آن نشات، بعثت انبيا و سرانجام آن به كجا مي

از  شود، هم چنان كه در آيات بسياريالزم است يا نه؟ به هيچ وجه از بندگانش جز به علم و يقين راضي نمي فرستادن كتب
ترين آنها آيه مورد بحث است كه اين معنا خاطرنشان شده، و يكي از روشن« 1» "وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "قبيل آيه،

 نمايند واند نبايد ايشان را در آنچه كه بدان دعوت ميكه پيرو حدس و تخمينفرمايد: بيشتر اهل زمين از آنجا مي
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 25چيزي را كه به آن علم نداري پيروي مكن. سوره اسرا آيه (1)
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براي اينكه حدس و تخمين آميخته با جهل و عدم اطمينان است،  كنند اطاعت نمودطرقي كه براي خداپرستي پيشنهاد مي
 .و عبوديت با جهل به مقام ربوبي سازگار نيست

كند، البته خداي سبحان هم آن را اين مطلب با قطع نظر از آيات و روايات مطلبي است كه عقل صريح نيز به آن حكم مي
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ  "فرمايد:رد بحث است ميامضا نموده و در آيه بعدي كه به منزله تعليل آيه مو



 .نبرده كندكه نهي از اطاعت مردم را تعليل كرده است به علم خدا و اسمي از اينكه عقل چنين حكمي مي "أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

وَ ما  "خدا و هم به حكم عقل تعليل كرده، از آن جمله فرموده است: اي از آيات به هر دو جهت يعني هم به علمو در پاره
تا اينجا تعليل مطلب است به حكم عقل، و در  "لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً

 ي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْفَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ "قسمت بعد، يعني
 .تعليل شده به علم خداي سبحان و حكم او« 1» "ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدي

ذكر نشود  "من "لفظ "اعلم "اند كه اگر به دنبال كلمهگفته "نْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَ "
و در اين آيه احتمال هر دو معنا هست،  .(دهد و گاهي معناي صفت خالي از تفضيل )داناگاهي معناي تفضيل )داناتر( مي

ه گمراهان و هدايت يافتگان باشد كلمه مزبور به معناي دوم )دانا( خواهد بود، زيرا غير چه اگر مقصود از علم حقيقت علم ب
اعم از علم ذاتي و علمي كه به  -خداي تعالي كسي چنين علمي را ندارد تا خدا از او داناتر باشد. و اگر مقصود مطلق علم

د داشت براي اينكه غير خدا نيز به آن مقداري كه باشد كلمه مزبور معناي اول )داناتر( را خواه -عطيه خداي تعالي است
 .خداوند از نعمت علم به او افاضه كرده نسبت به گمراهان و هدايت يافتگان علم دارد

مَنْ  "در "من "آيد كه كلمهمتعدي شده است برمي "باء "به حرف "اعلم "كلمه "أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ "از اينكه در جمله
اي هم كه قبال از سوره نجم نقل كرديم باشد، آيهمي "اعلم بمن يضل "نزع خافض است، و تقدير آن منصوب به "يَضِلُّ

 .مؤيد اين تقدير است

در بياني كه پيش از اين آيه ايراد نمود به ثبوت رسانيد كه خداي  "فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ "
 تعالي كه پروردگار
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روند، و ظن و گمان هم در فهم حقيقت هيچ سودي ندارد پس از هيچ علمي به آن ندارند و جز در پي گمان و پندار نمي(1)
همان است، پروردگار تو به كسي  شانكسي كه از ذكر ما رو گردانده، و به جز زندگي دنيا نخواسته، اعراض كن. سرحد علم

 33كه از راه وي گمراه شده و به آنكه راه يافته، داناتر است. سوره نجم آيه 

 223، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ن بايد كند كه بنا بر ايجهان و جهانيان است به اطاعت سزاوارتر از ديگران است، اينك در اين آيه از بيان قبلي استنتاج مي
خوردن از گوشت حيواني كه نام خدا بر آن برده شده( اطاعت كرد، و آنچه را ديگران از )داوند تشريع فرموده حكمي را كه خ

كنند )خوردن از گوشت حيوان مردار كه نام خدا بر آن برده نشده( و بر سر روي هواي نفس و بدون علم، اباحه و تجويز مي
 .پردازند بايد به دور انداختآن به وحي و وسوسه شياطين با مؤمنين به مجادله مي

ال  "و "فكلوا ... "شود كه در جمالت اين آيه و سه آيه بعد از آن عنايت اصلي متعلق به همين دو جملهاز اينجا معلوم مي
است، و جمالت ديگر به تبع آن دو جمله ذكر شده، و غرض از ذكر آنها بيان جهات آن دو حكمي است كه در آن  "تاكلوا ...
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ و ال تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ  "ه ذكر شده است، و گر نه اصل كالم همان دو جملهدو جمل

: شما فرمايداست كه مفادش فرق گذاشتن بين حيوان ذبح شده و حيوان مردار و حليت آن و حرمت ديگري است. مي "عَلَيْهِ
 .ن بخوريد و از اين مخوريد هر چند مشركين با شما در فرق بين آن دو مجادله كننداز آ

 .تفريع حكم است بر بيان قبلي "فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ "بنا بر اين، جمله

 "... وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ "

را كه  كند، و معنايش اين است كه: خداوند آنچهعي را كه اجماال در آيه قبلي ذكر شده بود بطور تفصيل بيان مياين آيه تفري



بر شما حرام كرده بيان فرموده، و صورت اضطرار را نيز استثنا كرده است و گوشت حيواني كه در هنگام ذبحش اسم خدا بر 
ن گوشتي مانعي نخواهد داشت. بسياري از مردم هستند كه كارشان آن برده شده جزء آن محرمات نيست، پس خوردن چني

 برند، ليكن پروردگارت به كسانيگمراه ساختن ديگران است و آنان را با هواي نفس خود و بدون داشتن علم از راه به در مي
آن  د: چه فرق است بينگفتنكنند داناتر است. و اين متجاوزين همان مشركين هستند كه ميكه از حدود خدايي تجاوز مي

گوشتي كه با اسم خدا ذبح شده و آن حيواني كه مردار شده و خدا آن را كشته است، يا بايد هيچكدام را نخورد، و يا هر دو 
 .را خورد

چه  ":داين خواهد بو "وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا "براي استفهام تعجبي است و معناي جمله "ما لكم "در "ما "بنا بر اين، حرف
نيست  "نافيه است و معناي جمله مزبور اين است كه: "ما "اند كه. بعضي ديگر گفته"اي براي شما هست در نخوردنفايده

 ."براي شما كه نخوريد

 222، ص: 3آيد كه محرمات از خوردنيها قبل از سوره انعام نازل شده، و ترجمه الميزان، جاز آيه شريفه به دست مي

 .در ميان سور مكي در سوره نحل است پس بايد سوره نحل قبل از انعام نازل شده باشد چون اين محرمات

 418و اقوال مفسرين در اين باره[ ..... ص :  "ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ "مراد از گناه ظاهري و گناه باطني در:]

 "... وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ

كند ولي از سياق آيات قبل و بعد حسب مضمون مطلق است، و از جميع گناهان ظاهري و باطني نهي مياين آيه گر چه به 
مه آن آيد و الزمي "وَ ال تَأْكُلُوا "شود كه اين آيه تمهيد و زمينه چيني است براي نهيي كه بعدا در جملهاز آن استفاده مي

برده نشده حرام و از مصاديق اثم باشد، تا اين جمله مربوط به اين است كه خوردن از گوشت حيواني كه اسم خدا بر آن 
تواند باشد، ولي از تاكيد هر دو مي "اثم باطن "يا "اثم ظاهر "شود، پس اين خوردن، "وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ "جمله

تي جزو گناهان باطني است، و گر نه هيچ آيد كه خوردن چنين گوشاست به دست مي "وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ "بليغي كه در جمله
 .احتياجي به چنين تاكيد اكيدي نبود

آن گناهي است كه شومي عاقبت و زشتي اثرش بر كسي پوشيده نيست،  "گناه ظاهري "از اين بيان معلوم شد كه مراد از
نيست، مانند خوردن  آن گناهي است كه زشتيش همه كس فهم "گناه باطني "مانند شرك، آشوبگري و ظلم، و مراد از

 .كندشود و عقل نيز گاهي آن را درك ميميته، خون و گوشت خوك، اين قسم از گناه با تعليم خدايي شناخته مي

كند، بعضي از مفسرين اين معنايي كه ما براي گناه ظاهري و باطني كرديم معنايي است كه ظاهر سياق آن را افاده مي
اند: ظاهر بودن گناه و باطن بودن آن به معناي علني بودن و پنهاني بودن ز آن جمله گفتهاند، امعاني ديگري براي آن كرده

زند، و گناه باطني گناهان قلبي و دروني اند: مقصود از گناه ظاهري گناهاني است كه از جوارح سرميآن است. و نيز گفته
 .ط پنهاني نامشروع استاند: گناه ظاهري به معناي زنا و گناه باطني رواباست. و نيز گفته

نايي اند: گناه ظاهري آن زاند: گناه ظاهري ازدواج با زن پدر و گناه باطني به معناي زنا است. و نيز گفتهبعضي ديگر گفته
است كه علني انجام گيرد، و گناه باطني زنايي است كه در نهان انجام شود، چون مردم جاهليت بين اين دو قسم زنا فرق 

 .«1»گفتند زنا در صورتي كه در نهان انجام شود گناه نيست، وقتي گناه است كه علنا ارتكاب شود و مي گذاشتند،مي

كنيد هيچكدام اين اقوال با سياق آيه اين بود اقوال مفسرين در معناي گناه ظاهري و باطني، و همانطوري كه مالحظه مي
 .ظاهرش حمل كنيم در كار نيستسازگار نيست و دليلي هم كه اقتضا كند آيه را بر خالف 
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 .ندرساتنهي قبلي را تعليل نموده از مخالفت آن مي "إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ "جمله

 411خطاب به مؤمنين كه اگر در خوردن مردار، از مشركين پيروي كنند در زمره آنان قرار خواهند گرفت[ ..... ص : ]

 "لَيْهِعَفَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ  "نهي در اين جمله مقابل امري است كه در جمله "وَ ال تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ "
ت چنين در حقيق "و انه لفسق "كند. و تقدير جملهنيز نهي مزبور را تعليل نموده تثبيت مي "وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ ... "بود. جمله

خوردن از گوشت ميته و گوشتي كه در هنگام ذبحش اسم خدا بر آن برده نشده فسق است، و هر فسقي اجتنابش  ":است
 ."ن چنين گوشتي نيز واجب استواجب است پس اجتناب از خورد

اين جمله رد آن سخني است كه مشركين به دهان مؤمنين  "وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلي أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ "و اما جمله
بدست شما اي است كه به ذهن مؤمنين القا كرده بودند، و آن اين بود كه: چطور حيوان ذبح شده انداخته و جواب شبهه

دهد: اين سخن از چيزهايي است كه شيطان به حالل است و اما حيواني كه خدا آن را كشته خوردنش حرام؟ جواب مي
كند، زيرا بين اين دو قسم گوشت فرق هست، يكي خوردنش فسق است و آن ديگري دلهاي اولياي خود )مشركين( القا مي

ي را نكرده، زيرا در بين محرمات الهي اسمي از حيوان تذكيه شده برده نيست، خدا خوردن ميته را حرام كرده و آن ديگر
 .نشده است

كند مخالفت كنندگان را به خروج از ايمان، و معنايش اين جمله تهديد مي "وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ "و اما جمله
طاعت كنيد شما نيز مانند ايشان مشرك خواهيد شد. حال يا از اين است كه: اگر شما مشركين را در خوردن از گوشت ميته ا

ه شوند، هم چنان كاند، و يا از اين جهت كه با اطاعت ايشان از اولياي ايشان مياين جهت كه قائل به سنت مشركين شده
 .«1» "وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "فرموده:

در ذيل نهي از خوردن گوشت مردار واقع شده نه در ذيل امر به خوردن  "وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ "اينكه اين جمله، يعني جمله
گوشتي كه اسم خدا بر آن برده شده خود دليل بر اين است كه غرض مشركين از جدالي كه با مؤمنين داشتند اين بوده كه 

 .ورندمؤمنين گوشت مردار را هم بخورند نه اينكه گوشت تذكيه شده را نخ
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 461.... ص : و تذكيه حيوانات و([ . "وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ... ... "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل جمله

در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابي اليمان جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( در روز فتح مكه 
داخل مسجد الحرام شد در حالي كه چوبدستي در دست داشت، اقوام عرب هر كدام در مسجد الحرام براي خود بتي داشتند 

كوبيد و گذشت عصاي خود را به سينه آن ميها كه ميول خدا )ص( به هر يك از اين بتپرستيدند، رسكه آن را مي
شد مردمي كه دنبال آن حضرت بودند با تبرهايي كه در دست داشتند آن بت را خرد كرده از گذشت و تا بتي واژگون ميمي

مَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ وَ تَ "خواند:انداختند. و رسول خدا )ص( مكرر اين آيه را ميمسجد بيرون مي



 .«1» "هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وَ  "اند كه در تفسير آيهو نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه و ابن النجار از انس بن مالك از رسول خدا روايت كرده
 .«3»است  "ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ "مقصود كلمه :فرمود "لًاتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْ

امام در همان  :فرمودو در كافي به سند خود از محمد بن مروان روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( شنيدم كه مي
 كَلِمَةُ وَ تَمَّتْ ":آيد بين دو كتفش نوشته شدهشنود، و وقتي به دنيا ميموقعي هم كه در شكم مادر است گفتگوها را مي

. و هر گاه زمام امر به دست او بيفتد خداوند عمودي از نور برايش "رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 .«2»بيند كنند ميدهد كه با آن نور آنچه را كه اهل هر شهري عمل ميقرار مي

نيز « 2»و عياشي « 2»مرحوم قمي  .اي از اصحاب ما از امام صادق )ع( روايت شدهبه طرق ديگري از عدهمؤلف: اين معنا 
اند، و در بعضي از آن طرق دارد كه آيه شريفه در بين دو چشم امام و در در تفسير خود آن را از آن حضرت روايت كرده

 .شودبعضي ديگر دارد كه در بازوي راست او نوشته مي
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از نوشته شدن، قضاي الهي و ظهور حكم او كند از اينكه مراد اين اختالفي كه در مورد نوشته شدن آيه است كشف مي
گويد آيه شريفه بين دو چشم امام است، و اختالف در موضع كتابت از جهت اختالف در اعتبار است، مثال آن روايتي كه مي

ه آي گويدرساند كه امام هميشه متوجه اين آيه است. و آن روايتي كه مينوشته شده آيه را وجهه و هدف امام قرار داده و مي
شريفه بين دو كتف امام نوشته شده منظور از آن اين است كه بار امامت به دوش آن حضرت گذاشته شده و ظهور و تاييد 

ه برنامه رساند كه اين آيگويد آيه شريفه به بازوي راست امام نوشته شده ميامام به بركت اين آيه است. و آن روايتي كه مي
 .امام در عمل به وسيله اين آيه استعملي امام است و تقويت و تاييد 

اين روايت و آن دو روايتي كه قبل از آن ايراد شد آنچه را كه در بيان آيه گفتيم كه آيه ظهور دارد در اينكه مراد از تماميت 
د اييكلمه، ظهور دعوت اسالمي و لوازم آن از قبيل نبوت رسول خدا )ص( و نزول قرآن و امامت ائمه اهل بيت )ع( است را ت

 .كندمي

 (از محمد بن مسلم روايت شده كه گفت: من از امام )ع "فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ "در تفسير عياشي در ذيل آيه

ويد گيم "اللَّه اكبر "و يا "الحمد للَّه "و يا "سبحان اللَّه "و يا "ال اله اال اللَّه "كند و در هنگام ذبحپرسيدم مردي ذبح مي
 .«1»كند؟ فرمود: آري همه اينها اسماي خداي تعالي است مي "بسم اللَّه "آيا اينگونه ذكرها كفايت از

و نيز در همين تفسير عياشي از ابن سنان روايت شده كه گفت: از امام صادق )ع( پرسيدم آيا خوردن ذبيحه پسر بچه و زنان 
اش حالل است، و شد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد ذبيحهحالل است؟ فرمود: آري، در صورتي كه زن مسلمان با

ت، اش حالل اسهمچنين پسر بچه در صورتي كه بازويش قدرت ذبح را داشته باشد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد ذبيحه
«. 3»متهم باشد  اش اشكال ندارد، مگر آنكه در دينو اگر هم مرد مسلمان بردن اسم خدا را فراموش كند باز خوردن ذبيحه

 .()يعني در اثر اتهام گمان بري كه گفتن بسم اللَّه را عمدا ترك نموده



 .مؤلف: در اين معنا روايات ديگري از طرق اهل سنت وارد شده

و نيز در همان كتاب از حمران روايت شده كه گفت: من از امام صادق )ع( شنيدم كه در باره ذبيحه ناصبي و يهودي 
 ه آنان را مخور مگر آنكه بشنوي كه درفرمود: ذبيحمي
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 "وَ ال تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ":فرمايداي قول خداي تعالي را كه مياند، مگر نشنيدههنگام ذبح اسم خدا را برده
«1». 

وَ  "اند كه گفت: آيهو در الدر المنثور است كه ابو داوود و بيهقي در كتاب سنن خود و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
ذبيحه اهل « 3» "وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ "نسخ شده، و آيه "سْقٌال تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِ

 .«2»كتاب را از مفاد آن آيه استثنا كرده 

 "وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ "مؤلف: مساله نسخ از ابي حاتم از مكحول نيز روايت شده. و در اول سوره مائده در تفسير آيه
گذشت كه اين آيه اگر ناسخ آيه مورد بحث هم باشد تنها در مساله اشتراط اسالم در شخص تذكيه كننده آن را نسخ هم 

كرده نه در مساله وجوب بردن اسم خدا، براي اينكه آيه اول سوره، نظري به مساله بردن اسم خدا ندارد و در اين مساله 
 .گذريمين مساله مربوط به فقه است لذا از آن ميتنافي و تضادي بين دو آيه نيست، و چون بحث در ا
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 23 -22ح  232ص  1تفسير عياشي ج (1)

 2سوره مائده آيه (2)

 22ص  2الدر المنثور ج (3)

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 463[ ..... ص : 502تا  500(: آيات 6سوره األنعام )]

 رهاشا

لْكافِرِينَ سَ بِخارِجٍ مِنْها كَذلِكَ زُيِّنَ لِأَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْ
مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَ ما يَمْكُرُونَ إِالَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُرُونَ وَ كَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ  (122)ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

رَمُوا لُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْ( وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّي نُؤْتي مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْع132َ)
( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِساْلمِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ 132صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ )

وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً  (132جْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ )صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَ
 (132قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ )

 (133لَهُمْ دارُ السَّالمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ )
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رود با كسي كه صفت اش كرده براي او نوري قرار داديم كه به كمك آن ميان مردم راه ميآيا آن كس كه مرده بود و زنده
اند وي در ظلمات )بودن( است و از آن بيرون شدني نيست چگونه مثل هم توانند بود؟، بدينسان براي كساني كه كافر شده

 .(133فته است )اند آرايش ياكردهاعمالي كه مي

 اي بزرگاني قرار داديم كه بدكاران آنند تا در آن نيرنگ )و فساد( كنند وو بدينسان در هر دهكده

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .(132فهمند )كنند ولي نميجز با خودشان نيرنگ نمي

دا اند به ما نيز بدهند، خيغمبران را دادهآوريم مگر آنكه نظير آنچه پاي به سويشان آيد گويند هرگز ايمان نميو چون آيه
اند كردهاند به زودي نزد خدا بخاطر آن نيرنگها كه ميبهتر داند كه پيغمبري خويش كجا نهد، كساني كه به گناه پرداخته

 .(132رسد )خفتي و عذابي سخت به ايشان مي

تنگ  اش راگشايد و هر كه را بخواهد گمراه كند سينهاش را براي پذيرفتن اسالم ميهر كه را خدا بخواهد هدايت كند سينه
 .(132نهد )آورند ناپاكي ميخواهد به آسمان باال رود، بدينسان خدا بر كساني كه ايمان نميو سخت نموده گويي مي

 .(132ايم )گيرند شرح دادهها را براي كساني كه اندرز مياين است راه راست پروردگار تو، و به راستي ما اين آيه

 .(133اند دوستدار ايشان است )كردهايشان در پيشگاه پروردگارشان سراي سالمت دارند و همو به پاداش كارهايي كه مي

 464بيان آيات ..... ص : 

 464تشبيه ايمان، به حيات و نور، و كفر، به مرگ و تاريكي[ ..... ص : ]

 ."... ا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِأَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْن "

كند اينست كه مثلي است كه براي هر مؤمن و كافري معناي آيه روشن است، و آنچه از آيه به ذهن ساده و بسيط تبادر مي
كه از نعمت حيات محروم است و حس و زده شده، زيرا انسان قبل از آنكه هدايت الهي دستگيريش كند شبيه ميتي است 

حركتي ندارد، و پس از آنكه موفق به ايمان شد و ايمانش مورد رضايت پروردگارش هم قرار گرفت مانند كسي است كه 
و تواند هر جا كه بخواهد برود، و در پرتو آن نور راه خود را از چاه خداوند او را زنده كرده و نوري به او داده كه با آن نور مي

خيرش را از شر و نفعش را از ضرر تميز دهد، منافع و خيرات را بگيرد و از ضرر و شر احتراز كند. به خالف كافر كه مثلش 
كند، كافر زندگي و مرگش و برد و راه نجات و مفري پيدا نميمثل كسي است كه در ظلمت و تاريكي محض به سرمي

دهد. اين آيه از ، در زندگي خير را از شر و نفع را از ضرر تشخيص نميهمچنين در عوالم بعد از مرگش همه در ظلمت است
 «1» "إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ الْمَوْتي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ "نظري نظير آيه

__________________________________________________ 

 .كندكنند و مردگان را خدا زنده مياجابت مي فقط كساني كه گوش شنوا دارند )دعوت تو را((1)

 22سوره انعام آيه 
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 .است« 1» "مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً "و آيه



 461ص :  ..... [برد و از اراده و شعوري فوق اراده و شعور ديگران برخوردار استبسر مي بيان اينكه حقيقتا مؤمن در حياتي جز زندگي ساير انسانها]

بنا بر اين، در آيه شريفه استعاراتي به كار رفته: ضاللت را به مرگ، ايمان و هدايت يافتن را به زندگي، هدايت به سوي 
را به ظلمت تشبيه كرده، و همه اين تشبيهات براي نزديك  ايمان را به احيا، راه پيدا كردن به اعمال صالح را به نور، و جهل

ساختن مطلب به ذهن عامه مردم است، چون فهم عامه مردم آن قدر رسا نيست كه براي انسان از آن نظر كه انسان است 
ايذ مادي ذبرد، و به لزندگي ديگري غير از زندگي حيوانيش سراغ كند، او در افق پستي كه همان افق ماديت است به سرمي

و حركات ارادي به سوي آن سرگرم است، و جز اين سنخ لذايذ و اين قسم پيشرويها لذت و حركت ديگري سراغ ندارد، و 
 .منشا اين سنخ شعور همان زندگي حيواني است نه انساني تا او بتواند به زندگي انساني خود پي ببرد

مي دانند. براي چنين مردو را از نظر داشتن موهبت حيات برابر ميبينند و هر داين سنخ مردم فرقي بين مؤمن و كافر نمي
رود، و همچنين معرفي كردن مؤمن را به اينكه او زنده است به زندگي ايماني و داراي نوري است كه با آن نور راه مي

ري از آن نيست، برد كه مخرج و مفمعرفي كردن كافر را به اينكه او مرده به مرگ ضاللت است و در ظلمتي به سرمي
 .محتاج است به تشبيهاتي كه حقيقت معناي مورد نظر را به افق فهم آنان نزديك كند

تري فهمد، ليكن اگر در اطراف آيه دقت و تامل بيشتري شود معناي دقيقاين آن معنايي است كه هر كس آن را از آيه مي
هاي الهي حيات جاويدي را نسبت مجيد خود به انسانبينيم كه خداي سبحان در كالم آيد، زيرا مياز آن به دست مي

شود، و پس از مرگ هم در تحت واليت خدا محفوظ به حفظ او است. در آن زندگي تعب و دهد كه با مردن سپري نميمي
فرسودگي نيست، ذلت و شقاوت نيست، صاحبان آن زندگي مستغرق در محبت پروردگار خود و خرسند به تقرب درگاه او 

كه  برند، امنيت و سالمتيشوند، در امنيت و سالم به سرميبينند، و جز با سعادت مواجه نمي، و جز خير چيزي نميهستند
ينند و بآميخته با خوف و خطر نيست، و سعادت و بهجت و لذتي كه آخر نداشته و از بين رفتني نيست، چيزهايي را مي

يابد كه عقل و اراده مردم شان به جاهايي دست ميند، عقل و ارادهشنوند كه مردم ديگر از ديدن و شنيدن آن محروممي
كند، گر چه ظواهر اعمال و صور حركات و سكناتشان عينا شبيه به ظواهر اعمال و حركات و ديگر بدان دست پيدا نمي

گونه منشا ديگري براي ايناي فوق شعور و اراده ديگران دارند و ناگزير در آنان سكنات ديگران است پس ناگزير شعور و اراده
 اراده

__________________________________________________ 

 53هر كس از مرد و زن عمل صالح كند و مؤمن باشد او را زندگي نيكو دهيم. سوره نحل آيه (1)
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حيات نباتي و حيات حيواني حيات ديگري دارند كه و شعور هست. و آن حيات انساني است، آري، اين چنين افراد عالوه بر 
 .مردم كافر فاقد آنند، و آن حيات انساني است

همانطوري كه حيوانات در عين اينكه در تغذيه و نمو با نباتات شريكند از آنها امتياز داشته، و ما به خاطر حركت ارادي كه 
اتي حيات ديگري بنام حيات حيواني دارند، و نيز همانطوري كه كنيم به اينكه عالوه بر حيات نببينيم حكم ميدر آنها مي

مردم بي ايمان را با اينكه در درك لوازم زندگي و داشتن حركات ارادي با ساير حيوانات مشتركند بخاطر آثار عجيب و افكار 
ات دارند، حيات ساير حيوانكنيم به اينكه حياتي فوق كنيم بدون ترديد حكم ميتري كه در آنان مشاهده ميو تعقالت عالي

همچنين بايد حكم كنيم به اينكه انسانهاي با علم و ايمان و آن افرادي كه پروردگار خود را شناخته و با شناختن او از غير او 
د كه كنناند داراي حياتي فوق حيات ساير انسانها هستند، چون اين گونه افراد نيز چيزهايي را درك ميقطع عالقه نموده

كنند كه ديگران از اراده كردن آن عاجزند. خداي تعالي هم آن در وسع و طاقت ديگران نيست و چيزهايي را اراده ميدرك 



لَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ  "و نيز در باره انسانهاي فاقد ايمان فرموده:« 1» "فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً "درباره آنان فرموده:
، و در عين اينكه «3» "لُونَعْيُنٌ ال يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِأَ

ل و همان دل و چشم و گوش كه در مردم با ايمان است براي مردم بي ايمان هم اثبات همان را كرده، آن آثار كاملي كه د
چشم و گوش در مردم با ايمان دارد از مردم بي ايمان نفي كرده و به اين مقدار هم اكتفاء ننموده براي مردم با ايمان روح 

 .«2» "أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ "مخصوصي اثبات كرده و فرموده:

گوييم براي مؤمن حيات و نوري ديگر است مجاز گويي نبوده بلكه راستي در مؤمن پس به خوبي روشن گرديد اينكه مي
 حقيقت و واقعيتي داراي اثر، وجود دارد كه در ديگران

__________________________________________________ 

 53ه . سوره نحل آي"كنيمپس به يقين آنان را به يك زندگي ديگري كه زندگي طيب است زنده مي(1)

شنوند، بينند و گوشهايي دارند و ليكن با آن نميكنند، چشمهايي دارند كه با آن نميدلهايي دارند كه با آن فهم نمي(2)
 135ترند، آنان همانند مردمي هستند كه غافلند. سوره اعراف آيه ايشان چون حيواناتند بلكه گمراه

 33الهي آنها را مؤيد و منصور گردانيده. سوره مجادله آيه خدا بر دلهاشان نور ايمان نگاشته و به روح قدس (3)
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وجود ندارد. و اين حقيقت سزاوارتر است به اينكه اسم حيات و زندگي بر آن گذاشته شود تا آن حقيقتي كه در ديگر مردم 
 .ناميماست، و آن را در مقابل حيات نباتي حيات و زندگي حيواني مي

آيا كسي كه از ناحيه نفس خود  "شود:معنايش اين مي "أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ "اينكه در آيه مورد بحث فرمود: پس
و خداوند او را به حيات ايمان و هدايت زنده  -و اين خود نوعي مرگ است -گمراه و فاقد هدايت است و يا مدتي كافر بوده

ي كه زاييده ايمان است قرار داده مثل كسي است كه به گمراهي ذاتي و يا به گمراهي سابق كرده و براي او نور يعني علم
ه و شود شاهدش روايتي است كه شيعبه معناي آن علمي است كه از ايمان متولد مي "نور "و اينكه گفتيم "خود باقي است؟

آنچه كه عالم به آن است خداوند علم به آنچه  هر كه عمل كند به "اند كه فرمود:ص( نقل كرده)سني آن را از رسول خدا 
جهت اين مطلب روشن است، زيرا وقتي روح  "دهددانست به او ياد ميداند روزيش نموده آنچه را هم كه نميرا هم كه نمي

ند نآيد، عينا ماايمان در دل كسي جايگير شد عقايد و اعمال او هم عوض شده به صورتي كه مناسب با ايمان باشد در مي
 .سازدملكات نفساني از قبيل فضايل و رذايل كه وقتي در نفس پيدا شد رنگ اعمال را هم مناسب با خود مي

 .ايمان و يا قرآن است. و اين معنا از سياق آيه به دور است "نور "اند: مراد ازبعضي ديگر از مفسرين در معناي آيه گفته

كه مؤمن داراي اين نور در مسير زندگي اجتماعي كه مسير تاريك و پرتگاه  به هر حال، يكي از آثار اين نور را دين شمرده
دهد كه در سعادت زندگيش نافع باشد، و آن كارهايي كه عجيبي است راه خود را پيدا نموده، از اعمال، آن عملي را انجام مي

 .كندبرايش ضرر دارد نمي

متهاي گمراهي و نداشتن نور ايمان به سر برده و از آن بيرون وقتي حال مؤمن چنين باشد آيا او مثل كسي است كه در ظل
شدني نيست؟ هرگز مثل او نيست، براي اينكه مرگ هيچوقت اثر زندگي را ندارد، پس نبايد اميدوار بود كه كافر در عين 

 .كفرش به سوي اعمالي كه نافع براي آخرتش باشد هدايت شود

 :در تقدير "كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ ... "پس، از آنچه گفته شد روشن گرديد كه جمله

باشد حذف شده و ضمير مزبور ضمير موصول  "هو "بوده، و مبتدايي كه همان ضمير "هو في الظلمات ليس بخارج منها "
بوده، و اين حرف جز كثرت  "كمن مثله مثل من هو في الظلمات "تقديرش :اندها گفته)من( و عايد به آن است. بعضي



 .تقدير عيب ديگري ندارد

شبيه فرع به از قبيل ت "كذلك "آيد كه تشبيهاز ظاهر سياق صدر آيه چنين برمي "كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "
 اصل و 
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كَذلِكَ  "و« 1» "رِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَكَذلِكَ يَضْ "به منظور اعطاي قاعده كلي بوده باشد، مانند تشبيهي كه در آيه
اي كلي گرفته فهماند كه آن مثالي را كه ما زديم قاعدهاست و در حقيقت به رسول خدا )ص( مي «3» "يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ

اين خواهد بود: كافر مفري از  "..كَذلِكَ زُيِّنَ . "شود بر آن قياس كن. بنا بر اين، معناي جملهو بر مثل ديگري كه زده مي
گذارد به فكر بيرون آمدن ظلمات ندارد، براي اينكه اعمال او آن چنان به نظرش جلوه كرده و او را مجذوب ساخته كه نمي

 .كنداز ظلمت همان عمل افتاده خود را به فضاي روشن سعادت بكشاند. آري، خداوند مردم ستمگر را هدايت نمي

اند: تشبيه عمل كفار است به عمل مسلمين و مؤمنين، و معنايش اين است كه: كفر وجه تشبيه مزبور گفتهبعضي ديگر در 
اند. و ليكن اند هم چنان كه ايمان در نظر مؤمنين جلوه كرده و بدان عمل نمودهدر نظر كفار جلوه كرده و به آن عمل كرده

 .اين معنا از سياق صدر آيه به دور است

 "... جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها وَ كَذلِكَ "

گويا مقصود اين باشد كه ما گروهي را زنده نموده و براي ايشان نوري قرار داديم كه با آن نور در ميان مردم زندگي كنند، و 
ر يستند، اعمالشان هم كه دگروهي ديگر را از اين زندگي محروم ساختيم، در نتيجه در ظلمتها مانده و از آن بيرون شدني ن

اي بزرگتران دهند، و ما به همين نحو از مجرمين هر قريهنظرشان خيلي جلوه كرده آنان را در خالصي از ظلمتها سود نمي
ايشان را واداشتيم تا در آن قريه در مقابل دعوت ديني پيغمبر و گروندگان مكر كنند، ليكن مكرشان سودي به حالشان 

فهمند كه خسارت مكرشان به توانند خير و شر خود را ببينند، و نميبرند، و نميشان در ظلمت بسر ميدهد، چون اينمي
 .شودخودشان عايد مي

بيان اين جهت خواهد بود كه اعمال كفار با همه  "كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "روي اين حساب منظور از جمله
برند كوچكترين سودي برايشان ندارد. ايشان دارد در استخالص از ظلمتهايي كه ايشان در آن به سر مياي كه در نظر جلوه

بيان اين جهت خواهد بود كه اعمال ايشان و مكر و  "وَ كَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها ... "و منظور از جمله
كنند ضرري به حال آنان نداشته بلكه همه ضررها متوجه انبيا و گروندگانشان مي هايي كه به ضرر دعوت ديني و عليهخدعه

 .برندفهمند، چون در ظلمت به سر ميشود، و ليكن نميخودشان مي

 468مكر بزرگان و اعيان هر قريه در برابر دعوت انبياء و استهزائشان به رسالت پيغمبر )ص([ ..... ص : ]

 معناي تشبيهي كه در آيه است اين است كه نظير آنچه "اند:بعضي از مفسرين گفته
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تا  ماي بزرگتران مجرمينش را واداشتيكه ما برايت شرح داديم عمل كفار در نظرشان جلوه كرد، و باز نظير آن در هر قريه
مكر كنند، و در مقابل مكر آنان مؤمنين را نور داديم، پس هر رفتاري كه با مؤمنين كرديم با كفار هم كرديم اال اينكه كفار 

)جعلنا( در هر دو به معناي  "جعل "به سوء اختيار خود گمراهي و مؤمنين به حسن اختيار خود هدايت را اختيار كردند، زيرا



و اين سخن  ."باشداره مؤمنين لطف و نسبت به كفار متمكن ساختن ايشان از مكر و فريب ميصيرورت است جز اينكه در ب
 .خالي از بعد نيست

به  "وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً "در جمله "جعل "به همان معنايي است كه "جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها "در جمله "جعل "كلمه
دومي به معناي خلق است ناگزير بايد در اولي هم به معناي خلق باشد. و بنا بر اين، معناي جمله  آن معنا است، و چون در

اي بزرگترين مجرمين آن قريه را براي اين خلق كرديم كه در آن قريه مكر كنند و شود كه: ما در هر قريهاولي اين مي
وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ  "ست در آيهغايت خلقت بودن مكر در اين آيه نظير غايت بودن دخول در آتش ا

و اگر اكابر مجرمين را اختصاص به ذكر داد براي اين است كه  -كه معناي آن در چند جاي اين كتاب گذشته -«1» "الْإِنْسِ
قومي اكابر آن قومند، و اما اصاغر و ها در هر گردد، و معلوم است كه مكركنندهبفهماند فريب هر فريبكاري به خودش برمي

 .كوچكترها كه همان عامه مردمند در حقيقت اتباع اكابرند، و از خود اراده مستقلي ندارند

جهتش اين است كه مكر به معناي عملي است كه مكر شده  "وَ ما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُرُونَ "و اما اينكه فرمود:
ال خود نافع بداند و حال آنكه مكر كننده آن عمل را به منظور ضرر رسانيدن به او و خنثي كردن زحمات و باطل آن را به ح

 شود، وساختن غرضش انجام داده، و از آنجا كه خداوند سبحان غرضي از دعوت ديني خود نداشته از آن، نفعي عايد او نمي
هاي ديني حاصل با خدا مكر كند و نگذارد كه غرض از دعوتمنظورش همه منتفع شدن خود مردم است، پس اگر كسي 

 .شود در حقيقت به خود ضرر زده نه به پروردگار خود

ما به تو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه به خود ما نازل شود آنچه  "اينكه گفتند: "وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ ... رِسالَتَهُ "
مقصودشان اين بوده كه آنان نيز به مقام رسالت نائل شده و عالوه بر اصول و فروع  "شودنازل ميكه به رسوالن خدا 

ا اوتي مثل م "معارف ديني، داراي خود رسالت نيز بشوند، و گر نه اگر مقصودشان اين نبود جا داشت گفته آنان به عبارت:
 و امثال آن حكايت شود، مانند آيه "انبياء اللَّه
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 .«3» "لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ أَوْ نَري رَبَّنا "و آيه« 1» "لَوْ ال يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ "

آوريم مگر وقتي كه آنچه به اين بوده كه ما ايمان نمي "ثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِنُؤْتي مِ "پس مرادشان از اينكه گفتند:
س پرستان اصل رسالت را قبول نداشتند، پفرستادگان خدا آمده براي ما نيز بيايد، و اين خود يك نحو استهزا است، زيرا بت

 "ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلي رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ لَوْ "اين سخنشان به يك معنا شبيه به كالم ديگرشان است كه گفتند:
 :و جوابش هم همان جوابي است كه خداي تعالي از اين كالمشان داده و فرموده« 2»

داند خدا بهتر مي -رِسالَتَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ "و نيز در همين آيه مورد بحث فرموده:« 2» "أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ "
 ."رسالت خود را در كجا قرار دهد

، گرددكه در آيه قبلي بود بر مي "اكابر مجرمين "است به "إِذا جاءَتْهُمْ "از آنچه گذشت معلوم شد ضميري كه در جمله
دهد، زيرا معنا معنا نمي "رُسُلُ اللَّهِ حَتَّي نُؤْتي مِثْلَ ما أُوتِيَ "گردد جملهچون اگر بگوييم به عموم كفار و مشركين بر مي

داشتند ديگر كسي براي تبليغ رسالت باقي ندارد مشركين همگي آرزوي رسالت را كرده باشند، اگر همه اين توقع را مي
اين  كين در اين فرضشد، براي اينكه جواب مشرهم جواب ايشان نمي "اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ "ماند. و نيز جملهنمي

 ."خدا داناتر است بر اينكه رسالتش را در كجا قرار دهد "است كه اين آرزوي شما نشدني و لغو است نه اينكه بفرمايد:



 سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا "وعيد و تهديدي هم كه در ذيل آيه است، يعني جمله
فهماند اين آرزو از همان اكابري است كه مرتكب جرم كند، براي اينكه اين جمله مينيز نظر ما را تاييد مي "يَمْكُرُونَ

شود اند، و علت عذاب را هم همان مكري قرار داده كه در آيه قبل به اكابر مجرمين نسبت داده بود. پس معلوم ميشده
 .ت، نه ديگرانصغار و ذلت و خواري هم عذاب همانها اس

به معناي بسط و وسعت دادن است. راغب در مفردات خود  "شرح "كلمه "فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ "
 و شرح صدري هم كه«. 2»گفته: اصل اين كلمه به معناي پهن كردن و بسط كردن گوشت و امثال آن است 
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در قرآن به معناي ظرفيت داشتن براي فرا گرفتن علم و عرفان آمده در حقيقت به همان معناي اصليش استعمال شده، چون 
سينه را شرح دادن و آن را پذيراي هر معارفي كه پيش بيايد كردن خود يك نحو توسعه است، به شهادت اينكه در باره 

 ."يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً "فرمايد:اضالل كه مقابل شرح صدر است مي

 425دهد[ ..... ص : مي و بيان اينكه خداوند براي هدايت بنده سينه او را شرح و توسعه "شرح صدر "معناي]

اش را شرح كرده باشد در حقيقت سينه -كه همان تسليم بودن است -اش را براي قبول اسالمپس كسي كه خداوند سينه
براي تسليم در برابر اعتقادات صحيح و عمل صالح وسعت داده، به طوري كه هيچ مطلب حق و صحيحي به او پيشنهاد 

رد، و اين نيست مگر بخاطر اينكه چشم بصيرتش نوري دارد كه هميشه به اعتقاد صحيح و پذيشود مگر آنكه او را مينمي
دهد، تابد، به خالف آن كسي كه چشم دلش كور شده، او حق را از باطل و راست را از دروغ تشخيص نميعمل صحيح مي

 .«1» "لُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِفَإِنَّها ال تَعْمَي الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُ "هم چنان كه فرموده:

أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَلي نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ  "خود خداي تعالي هم شرح صدر را در آيه
كند و ري خدايي سوار است كه پيش پايش را روشن ميبه همين بيان معنا كرده و فرموده: چنين كسي بر نو« 3» "ذِكْرِ اللَّهِ

به قساوت قلب، فهمانيده كه اثر شرح صدر نرمي دل است كه دل را براي  -كه همان اضالل است -با توصيف مقابل آن
ودُ الَّذِينَ نِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثا "كند، سپس فرموده:قبول ذكر خدا قابل و مستعد مي

 " وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلي ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ
خضوع در برابر حق فهماند كه نرمي دل همان هدايتي است كه خداوند هر  با ذكر نرمي دل براي پذيرفتن ذكر خدا و« 2»

 كه را
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 22گردد. سوره حج آيه ها است كور ميشود و ليكن دلهايي كه در سينهپس به تحقيق چشمها )در اين مورد( كور نمي(1)

ش را براي )پذيرفتن( اسالم گشايش داده و او قرين نوري از ناحيه پروردگارش شده )مثل اآيا كسي كه خداوند سينه(2)



 33ديگران است( پس واي بر كساني كه دلهايشان نسبت به ياد خدا دچار قساوت شده است. سوره زمر آيه 

 كه از پروردگارشان خدا بهترين گفتار را به صورت كتابي يك نواخت نازل كرد با وعد و وعيدي كه تن آن كساني(3)
گيرد، اين هدايت خدا است كه با آن هر كه را بخواهد ها و دلهايشان به ياد خدا آرام ميلرزد، سپس تنترسند از آن ميمي

 22كند و هر كه را خدا گمراه كند رهبري نخواهد داشت. سوره زمر آيه هدايت مي
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به  "زمر "توان گفت برگشت اين دو آيه يعني آيه مورد بحث و آيه سوره، اينجا است كه ميسازدبخواهد بدان موفق مي
 اش را شرح و توسعهكند سينهاي از بندگان خود را هدايت مييك معنا است، و آن اين است كه خداي سبحان وقتي بنده

 پذيرد، و داراييافته و آن را به نرمي مي اش براي قبول هر اعتقاد حق و عمل صالحي گنجايشدهد، و در نتيجه سينهمي
قساوت نيست تا آن را رد كند. و اين خود يك نوع نور معنوي است كه اعتقادات صحيح و عمل صالح را در نظر روشن 

 .كند، و همين معنا معرف هدايت الهي استساخته و صاحبش را در عمل به آن مدد مي

در حقيقت به منزله بيان ديگري است براي  "دِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِفَمَنْ يُرِ "شود جملهاز اينجا معلوم مي
از باب  تفريع درآمده "فاء ". و اگر بر سر جمله مزبور"أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ "جمله

 فهماند كه بين اين دو بيان آن قدر تصادق هستن بر بيان ديگر و نتيجه بودن دومي براي اولي است، و ميتفريع يك بيا
 .توان يكي را نتيجه ديگري دانست، و اين خود عنايتي است لطيفكه مي

ه بودن زندشود: وقتي حال كسي كه خداوند او را پس از مرده پس بنا بر آنچه گفته شد، معناي جمله مورد بحث اين مي
كرده چنين باشد، يعني بر نوري خدايي سوار باشد كه با آن نور اعتقادات و اعمال صحيح روشن شود ال جرم كسي كه 

كند تا در نتيجه تسليم اوامر پروردگار خود شده از عبادت او استنكاف اش را فراخ ميخداوند خواسته باشد هدايتش كند سينه
د كه اند بر نوري سوارناحيه خداوند و مسلمانان يعني آنان كه تسليم امر پروردگار خود شدهنورزد. پس اسالم نوري است از ن

 .شان كرده استخدا روزي

 "... وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً "

آن اين است كه دل گنجايش است، و به همين جهت اثرش هم مقابل اثر آن است، و  "هدايت "معناي مقابل "اضالل "
ه را ك "حرجا "كلمه "ضيقا "حق و صدقه را نداشته و از داخل شدن حق و صدق در آن امتناع داشته باشد، لذا دنبال كلمه

 .همان امتناع داشتن است ذكر فرمود

 .ترين تنگ استبطوري كه صاحب مجمع البيان گفته به معناي تنگ "حرج "كلمه

در اصل به معناي آن فاصله تنگي است كه در هنگام اجتماع دو چيز در ميان آن دو  "حراج "و "حرج "و در مفردات گفته:
 .«1»خوانند نامند و گناه را هم حرج ميمي "حرج "شود و به همين جهت هر فضاي تنگي رامشاهده مي

__________________________________________________ 

 "حرج "مفردات راغب ماده(1)
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ه اينكه و اشاره است ب "ضيقا "به منزله تفسير است براي كلمه "حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ "و بنا به گفته وي جمله
امتناع دلهاي گمراهان از قبول حق شبيه است به امتناع ظرفي كه بخواهند چيزي را كه حجمش بيشتر از حجم آن است در 

 .جاي دهند آن

كند و اي كلي را در مساله اضالل ممتنعين از ايمان بيان ميقاعده "كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ "جمله



كند كه فاقد حالت تسليم بودن در برابر خدا و رام بودن در برابر فرمايد: خداوند رجس )ضاللت( را نصيب كساني ميمي
 .ندحق

را مطلق ذكر كرده با اينكه مورد بحث آيات، ايمان به خدا بود كه نداشتن آن عبارت بود از شرك،  "ايمان "در اين جمله
شود، و هم عدم ايمان به آيات خدا و رد بعضي از ليكن بياني كه ما براي آيه كرديم هم شامل عدم ايمان به خدا )شرك( مي

وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً  "و جمله "يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ "رساند، مانند جملههم اين اطالق را مياي از جمالت معارف ديني او، پاره
. در اين آيه ضاللت كه همان ايمان "فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها "و جمله "يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً "و جمله "يَمْشِي بِهِ

به معناي قذارت و نجاست است، اال اينكه در معناي اين قسم نجاست يك  "رجس "خوانده شده، و "رجس "نياوردن است
 :كه داللت بر استعال دارد متعدي نموده و فرموده "علي "نوع استعال خوابيده، و به همين جهت در آيه آن را با كلمه

فهماند قذارت مزبور مسلط و محيط به آنان است، به طوري كه و اين تعبير براي اين است كه ب "عَلَي الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ "
ميان آنان و ديگران حائل شده، ديگران از نزديكي به آنان نفرت دارند همانطوري كه مردم از يك غذاي آلوده به قذارت 

 .شوندمتنفر مي

 423دو اشتباه در مورد انتساب هدايت و ضاللت انسان به خداي تعالي[ ..... ص : ]

اند بر اينكه مساله هدايت و ضاللت كار خود خداي تعالي است و هيچ كس را ي از دانشمندان به اين آيه استدالل كردهبعض
يان در مقام ب -همانطوري كه گفته شد -در آن دخالتي نيست. و اين حرف اشتباه بزرگي است، براي اينكه آيه شريفه

در حقيقت يك نوع معرف براي آن دو است، نه اينكه بخواهد آن دو  حقيقت هدايت و ضاللتي است كه از ناحيه خدا است و
 .را منحصر در خداي تعالي كند، و از ديگران نفي نمايد

كند بر انحصار هدايت و آيه شريفه هم چنان كه به الفاظش داللت مي :انداند كه گفتهنظير اين اشتباه را بعضي ديگر كرده
 .كند بر اينكه اين مساله يعني مساله انحصار از مسلمات عقل استفاظ خود داللت ميضاللت در خداي تعالي همچنين با ال

توضيح اينكه: بنده مخلوق، قدرتش بر ايمان و كفر به يك اندازه است، و مادامي كه براي يكي از اين دو مرجحي در كار 
 232ص:  ،3نباشد محال است كه آن يكي را بر ديگري ترجيح دهد و بر ترجمه الميزان، ج

گيرد كه مرجحي براي آن باشد، و اين مرجح ناچار يك امر قلبي خواهد گزيند، پس اختيار يكي از آن دو وقتي صورت مي
بود، و آنهم جز علم يا اعتقاد و يا مظنه بر وجود مصلحت زائده و منفعت راجح و نبود ضرر زائد و منقصت راجح چيز ديگر 

ثابت شده كه حصول علم و اعتقاد و مظنه در قلب از ناحيه خداي تعالي است، پس ال  تواند باشد، و چون در محل خودنمي
 .جرم اختيار كفر و يا ايمان مستند به او است و بنده را در انتخاب يكي از آن دو اختياري نيست

داعي  قدرت ودرست است كه بنده داراي قدرت هست، و ليكن آن چيزي كه باعث بر اختيار است قدرت تنها نيست، بلكه 
 .است كه آن از ناحيه خدا است

گوييم صدور ايمان از بنده وقتي ممكن است كه خداي تعالي در قلب او اعتقاد رجحان وقتي اين معنا ثابت شد اينك مي
ايمان را بر كفر ايجاد كرده باشد كه اگر چنين اعتقادي را خداوند در قلب كسي ايجاد نمود البته قلب و نفس متمايل به 

شود، و گر نه محال است كسي از پيش خود ايمان را اختيار كند، و اين همان شرح صدري است كه در آيه مورد ايمان مي
بحث است. و همچنين صدور كفر از بنده وقتي ممكن است كه خداوند در قلب او اعتقاد رجحان آن را بر ايمان بيافريند و 

جْعَلْ يَ "گرايد و گر نه اختيار كفر هم محال است، مراد از جملهطرف كفر ميهمين كه آفريد قلب از ايمان نفرت كرده و به 
شود: كسي كه خداوند از او ايمان را بخواهد دواعي هم همين است. بنا بر اين، تقدير آيه چنين مي "صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً



بخواهد موانع و صوارف از ايمان را در دلش  كند، و كسي كه خداوند كفر را از اونفسانيش را نسبت به ايمان تقويت مي
كند پس بايد گفت قرآن كند. و چون عقل هم همين حكم را ميتقويت نموده در مقابل، دواعي كفر را در دلش قوي مي

 .كند. اين بود خالصه كالم اين دانشمندكريم نيز به همين ادله عقلي اشاره مي

دانيم بخاطر اينكه خداي تعالي اسباب و اگر اشيا را مستند به خداي تعالي ميو در اين كالم چند اشكال است: اول اينكه 
شود كه به غير خدا مستند نباشد و گر نه قانون عمومي علت و معلول از بين مقدمات وجود آن را فراهم نموده باعث نمي

آن جمله هدايت و ضاللت، در عين  رود، پس ممكن است تمامي اشيا، و ازرفته در نتيجه احكام عقلي به كلي از ميان مي
 .اينكه بطور حقيقت مستند به خدا هستند به همان گونه مستند به غير خدا هم باشند و تناقضي هم نباشد

دوم اينكه آيه شريفه تنها متعرض اين جهت بود كه هدايت و ضاللت و يا سعه و ضيق قلب كار خداي تعالي و از صنع او 
ضاللت همان رغبت نفس و نفرت آن باشد گذشته از اينكه سخن درستي نيست آيه شريفه هم است، و اما اينكه هدايت و 

 از آن ساكت بلكه از آن بيگانه 
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عه شود كه بگوييم مراد از ساست، و صرف اينكه اراده فعل مستلزم رغبت، و كراهت از فعل مستلزم نفرت است باعث نمي
ود از ضيق قلب كراهت است و اين مغالطه، و يكي از دو مقارن را در جاي آن ديگري اخذ كردن است. و از قلب اراده و مقص

تر اينكه چون خيال كرده كه آيه با آن دليل عقلي كه اقامه كرده منطبق است گفته: لفظ آيه بر اين دليل عقلي اين عجيب
 .!!!داللت دارد

دهد ا در مقام بيان عملي است كه خدا در موقع هدايت و اضالل در قلب انجام ميسوم اينكه در سابق گفتيم آيه شريفه تنه
ها و ضاللتها تنها از ناحيه خدا است، آيه از آن اجنبي است، گو اينكه هدايت و ضاللت از ناحيه و اما اينكه آيا تمامي هدايت

 .خدا است و ليكن غرض از آيه مورد بحث، افاده آن نيست

 "... رَبِّكَ مُسْتَقِيماً وَ هذا صِراطُ "

اين جمله اشاره است به همان بياني كه در آيه قبلي گذشت، و ما سابقا معناي صراط و استقامت را بيان كرديم. خداي تعالي 
در اين جمله شرح صدر دادن در موقع هدايت را و سينه را ضيق و حرج قرار دادن در موقعي كه بخواهد كسي را گمراه كند، 

قيم و سنت جاري خود خوانده، و خاطرنشان ساخته كه اين سنت جاري اختالف و تخلف پذير نيست، پس هيچ صراط مست
مؤمني نيست مگر آنكه داراي شرح صدر و دلش براي تسليم در برابر خداوند آماده است و هيچ غير مؤمني نيست مگر آنكه 

 .وضعش عكس اين است

فهماند كه بيان دومي است كه تعريف در آيه قبلي را تاكيد نموده و مي "مُسْتَقِيماً وَ هذا صِراطُ رَبِّكَ "پس در حقيقت جمله
اتِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآي "تعريف مزبور براي هدايت و ضاللت تعريفي است جامع افراد و مانع اغيار، و همين معنا را نيز در جمله

ر اي شوند كه خداوند در نزد آنان كه متذكر معارف فطري و عقايد اوليهفرمايد: بيان مزبوتاكيد نموده مي "لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
يابد بياني است حق و نفس آنان به وديعه سپرده و با تذكر آن انسان به معرفت هر حق و تشخيص آن از باطل راه مي
ه سوي نتيجه حجت روشن، عالوه بر اينكه، اين بيان بيان آن خدايي است كه همو انسان را بعد از هدايت به حجت ب

 .كندهدايت مي

ه در اينجا ب "سالم "آيد كلمهبه طوري كه از ظاهر سياق برمي "لَهُمْ دارُ السَّالمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ "
محلي است كه در آن هيچ  به معناي آن "دار السالم "همان معناي لغوي يعني دور بودن از آفات ظاهري و باطني است. و

كند، و چنين محلي آفتي از قبيل مرگ، مرض و فقر و هيچ عدم و فقداني ديگر و هيچ غم و اندوهي واردين را تهديد نمي



 تواند باشد، مخصوصا بعدهمان بهشت موعود است و جز آن نمي
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 .ستشده ا "عِنْدَ رَبِّهِمْ "از آنكه مقيد به قيد

كنند، يعني دنيا هم براي آري، اولياي خدا در همين دنيا هم وعده بهشت و دار السالم را كه خداوند به آنان داده احساس مي
دانند، و در نتيجه مالك چيزي نيستند تا آنان دار السالم است، براي اينكه اينگونه افراد كسي را جز خداوند مالك نمي

يا از فقدان و از دست دادنش اندوهگين شوند، هم چنان كه خداي تعالي در حقشان  بترسند روزي از دستشان برود و
و در فكر هيچ چيزي جز پروردگار خود نيستند، و « 1» "أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ "فرموده:
اند، و خداوند ولي يشان در همين دنيا هم كه هستند در دار السالمگذرد، به همين جهت اشان همه در خلوت با او ميزندگي

دهد، همان نوري كه از دلهايشان تابيده چشم عبرت بينشان را ايشان است و آنان را در مسير زندگي به نور هدايت سير مي
 .روشن ساخته است

بهشت او است. و ليكن اين تفسير با سياق  "سالمدار ال "خداي تعالي و مقصود از "سالم "اند مراد ازبعضي از مفسرين گفته
 "لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ "كلمه قوم در -شودبطوري كه گفته مي -آيه سازگار نيست. و مرجع ضميرهاي جمعي كه در آيه است

وع جتر است. ليكن دقت در آيه راست، چون اين كلمه از كلمات ديگري كه ممكن است مرجع باشد به ضماير مزبور نزديك
كند، چون آيات مورد بحث در مقام بيان احساني است كه خدا به ضماير را به هدايت يافتگان مذكور در آيه قبل تاييد مي

كند، پس ناگزير بايد ضمايري كه در وعده مزبور است نيز به آنان برگردد، و اگر در ميان آيات ذكري از هدايت يافتگان مي
 .وده نه باالصالهقوم نامبرده به ميان آمده تبعي ب

 426گفتاري در معناي هدايت الهي ..... ص : 

 اشاره

 "شودشود، مثال وقتي گفته ميفهميم در هر حال از عناويني است كه افعال به آن متصف ميهدايت به معنايي كه از آن مي
كه است، حال چه اين مقصود بيان چگونگي رسيدن فالن شخص به فالن مقصود "من فالني را به فالن كار هدايت كردم

فالن راه رسيدن به مقصود را به او نشان داده باشي و چه اينكه دست او را گرفته و تا مقصد همراهيش كرده باشي. كه در 
 .صورت اول هدايت به معناي ارائه و نشان دادن طريق است و در صورت دوم به معناي ايصال به مطلوب

 شود افعالي از قبيلننده مشاهده ميخالصه، آنچه كه در خارج از شخص هدايت ك

__________________________________________________ 

 .شوندبدانيد كه دوستان خدا هيچ ترسي برايشان نيست و نه ايشان اندوهناك مي(1)
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است، اما خود هدايت عنوان و صفت فعل و دائر  بيان آدرس و يا نشان دادن به اشاره و يا برخاستن و طرف را به راه رساندن
زند معنون به عنوان اهتدا و هدايت يافتن است. اين معنا را مدار قصد است، هم چنان كه اعمالي كه از طرف مقابل سر مي

و شود، هدايت كه يكي از اسماي حسني است و به خدا نسبت داده مي "گوييم:براي اين خاطر نشان ساختيم كه وقتي مي
شود صفتي است از صفات فعل خدا مانند رحمت و رزق و امثال آن نه از صفات به آن نظر خداي تعالي هادي ناميده مي

 .خواننده محترم به سهولت آن را درك نمايد "ذات او



 422مطلوب[ ..... ص : تقسيم هدايت الهي به دو قسم: تكويني و تشريعي. و تقسيم هدايت تشريعي به دو قسم: ارائه طريق و ايصال به ]

و هدايت خداي تعالي دو قسم است: يكي هدايت تكويني و ديگري تشريعي. و اما هدايت تكويني هدايتي است كه به امور 
گيرد، مانند اينكه خداوند هر يك از انواع مصنوعات را كه آفريده، او را به سوي كمال و هدفي كه برايش تكويني تعلق مي

كه در سرشتش گذاشته راهنمايي فرموده و شخصي از اشخاص آفريده را به سوي آنچه برايش مقدر  تعيين كرده و اعمالي
 :فرمايدشده و نهايت و سررسيدي كه براي وجودش قرار داده است به راه انداخته، چنان كه مي

 .«3» "خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَديالَّذِي  "فرمايدو مي« 1» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديرَبُّنَا الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "

اين هدايت مربوط است به امور تشريعي از قبيل اعتقادات حق و اعمال صالح كه امر و نهي، بعث و  -و اما هدايت تشريعي
 نشان اين قسم هدايت نيز دو گونه است: يكي ارائه طريق يعني صرف .زجر و ثواب و عقاب خداوند همه مربوط به آن است

از آن قبيل است. و ديگر ايصال به مطلوب « 2» "إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً "دادن راه كه هدايت مذكور در آيه
 «" هَواهُلْأَرْضِ وَ اتَّبَعَوَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَي ا "يعني دست طرف را گرفتن و به مقصدش رساندن كه در آيه

هم به بيان ديگري همين هدايت را تعريف « 2» "فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ "به آن اشاره شده. در آيه
 اين قسم هدايت :كرده و فرموده

__________________________________________________ 

آن كسي است كه همه موجودات را نعمت وجود بخشيده و سپس به راه كمال هدايت كرده است. سوره طه  خداي ما(1)
 23آيه 

اي داد و به راه آن خدايي كه همه عالم را خلق كرده و به حد كمال خود رسانيد، آن خدايي كه هر چيز را قدر و اندازه(2)
 2كمال هدايتش نمود. سوره اعلي آيه 

 2ايم، يا سپاسگزار و يا كفران پيشه است. سوره دهر آيه ه او نمودهما راه را ب(3)

كرديم ولي او خود به پستي گراييد و هوس خويش را پيروي كرد. ها بلند ميخواستيم وي را به وسيله آن آيهاگر مي(4)
 132سوره اعراف آيه 

 [.....] 132سوره انعام آيه (5)
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ت از اينكه قلب به نحو مخصوصي انبساط پيدا كرده و در نتيجه بدون هيچ گرفتگي قول حق را پذيرفته به عمل عبارت اس
 .صالح بگرايد، و از تسليم بودن در برابر امر خدا و اطاعت از حكم او إبا و امتناع نداشته باشد

به همين « 1» "لي نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ... ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُأَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَ "و آيه شريفه
معنا اشاره نموده و اين حالت را نور خوانده است، چون قلب با داشتن اين حالت نسبت به اينكه چه چيزهايي را بايد در خود 

 .جاي دهد، و چه چيزهايي را قبول نكند روشن و بينا است

عالي براي اين قسم هدايت رسم ديگري را هم ترسيم كرده، آنجا كه هدايت انبيا )ع( و اختصاصات ايشان را ذكر خداي ت
و « 3» "وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ "فرمايد:كرده دنبالش مي

هم چنان كه در تفسيرش بيان داشتيم داللت دارد بر اينكه يكي از خواص هدايت الهي افتادن به راه مستقيم و  اين آيه
طريقي است كه انحراف و اختالف در آن نيست، و آن همانا دين او است كه نه معارف اصولي و شرايع فروعيش با هم 

يكديگر مناقضت و مخالفت دارند، براي اينكه منظور از تمامي  اختالف دارد، و نه حاملين آن دين و راهروان در آن راه با



معارف و شرايع دين الهي يك چيز است و آن توحيد خالص است كه خود حقيقت واحدي است ثابت و تغيير ناپذير. و نيز 
 قابل خود آن معارف هم همه مطابق با فطرت الهي است كه نه خود آن فطرت عوض شدني است و نه احكام و مقتضياتش

تغيير است، به همين جهت حاملين دين خدا يعني انبيا )ع( نيز با يكديگر اختالف ندارند، همه به يك چيز دعوت نموده خاتم 
 .گويد كه آدم آنان گفته بود، تنها اختالف آنان از جهات اجمال دعوت و تفصيل آن استآنان همان را مي

 428ر شخص مؤمن و شرح صدر ...([ ..... ص : بحث روايتي ])در ذيل آيات مربوط به حيات و نو

أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً  "شنيدم كه در تفسير آيه (در كافي به سند خود از زيد روايت كرده كه گفت: از حضرت ابي جعفر )ع
 "فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

__________________________________________________ 

اش را براي پذيرفتن اسالم گشوده و قرين نوري از پروردگار خويش است )مانند ديگران مگر آن كسي كه خداوند سينه(1)
 .كنداست؟( ... اين هدايت خدا است كه با آن هر كه را بخواهد هدايت مي

 32سوره زمر آيه 

 22سوره انعام آيه (2)
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امامي است كه به او اقتدا  "نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ "داند، و مقصود ازآن كسي است كه هيچ چيز نمي "ميت ":فرمودمي
 .«1»آن كسي است كه امام خود را نشناسد  "كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها "كند، و مقصود از

كلي بر مصداق است نه اينكه معناي نور، امام باشد چون قبال هم گفتيم كه مقصود از نور، مؤلف: اين تفسير از باب تطبيق 
رساند. سيوطي در الدر المنثور از زيد بن اسلم نقل هدايت به سوي قول حق و عمل صالح است و سياق آيه جز اين را نمي

: انداز ابن عباس و زيد بن اسلم نقل كرده كه گفته و روايت ديگري«. 3»كرده كه آيه مزبور در باره عمار بن ياسر نازل شده 
و حال آنكه سياق آيه سياقي نيست كه بتوان گفت در «. 2»آيه در شان عمر بن خطاب و ابي جهل بن هشام نازل شده 

 .مورد خاصي نازل شده است

ب شعب از بن مردويه، حاكم و بيهقي در كتاو نيز در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، ابن ابي الدنيا، ابن جرير، ابو الشيخ، ا
سول خدا نازل شد ر "فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ "اند كه گفت وقتي آيهچند طريق از ابن مسعود نقل كرده

كردند آيا براي چنين دلي عالمتي شود. عرض فرمود: وقتي خداوند نور را در دل كسي بتاباند آن دل فراخ و پر ظرفيت مي
هست؟ فرمود: عالمتش اقبال و رو آوردن به سراي جاويد و اعراض و پرهيز از دار غرور و آمادگي براي مرگ قبل از رسيدن 

 .«2»آن است 

ر مدائني عفاي از مفسرين نيز نقل كرده، و ايشان آن را از جمعي از تابعين از قبيل ابي جمؤلف: سيوطي اين روايت را از عده
 .«2»اند و فضل و حسن و عبد اللَّه بن سور از رسول خدا )ص( روايت كرده

 "و در كتاب عيون به سند خود از حمدان بن سليمان نيشابوري نقل كرده كه گفت: من از حضرت رضا )ص( معناي آيه
يدم، حضرت فرمود: معنايش اين است كه: خداوند هر كس را كه را پرس "فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ

بخواهد در دنيا به سوي ايمان و در آخرت به سوي بهشت و دار كرامت خود هدايت كند او را براي تسليم بودن در برابر 
كه بخواهد از دهد، و هر كافر و گنهكاري را اوامر خود و وثوق و اطمينان داشتن نسبت به ثواب و پاداشش شرح صدر مي

 اشبهشت و دار كرامت خود گمراه سازد در اثر كفر و نافرماني سينه
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 "ود،رند تا در ايمان خودش متزلزل شده اضطرابش به حدي برسد كه گويا به آسمان باال ميكرا تنگ و كم ظرفيت مي
آورند قرار خداوند اينچنين پليدي و آلودگي را بهره كساني كه ايمان نمي -كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ

 .«1» "دهدمي

 .ت كه همه آنها به بيان سابق ما اشاره داردمؤلف: در اين حديث نكاتي اس

اي از و در كافي به سند خود از سليمان بن خالد از امام صادق )ع( روايت كرد، كه فرمود: خداي عز و جل وقتي براي بنده
را به  او گمارد تااي را بر او ميكند، و فرشتهبندگانش خيري بخواهد نقطه نوري در دلش ايجاد نموده گوش دلش را باز مي

كند و اي بدي بخواهد نقطه سياهي در دلش ايجاد نموده گوش دلش را كر ميصالح و سداد وادارد، و وقتي براي بنده
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ  "گويد: امام )ع( به اينجا كه رسيد آيهگمارد تا او را گمراه سازد. راوي ميشيطاني را بر او مي

 .«3»را تالوت كرد  "رَهُ لِلْإِسْالمِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِصَدْ

با سند از امام صادق )ع( نقل « 2»در تفسير خود بدون ذكر سند و صدوق در توحيدش « 2»مؤلف: اين روايت را عياشي 
 .اندكرده

 :كافي به سند خود از حلبي از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرمودو در 

زند تا به آن دست پيدا كند پس از آنكه دست يافت قلب براي يافتن حق هميشه در اضطراب است و اين در و آن در مي
في  "را تا كلمه "لَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ ...فَمَنْ يُرِدِ ال "گويد امام )ع( سپس آيهيابد. راوي ميشود و اضطرابش خاتمه ميمطمئن مي

 .«2»تالوت فرمود  "السماء

نيز در تفسير خود از ابي جميله از عبد اللَّه بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر )ع( روايت « 2»مؤلف: اين روايت را عياشي 
 .كرده است

امي كه قلب گفت: مادام ابي جعفر )ع( شنيدم كه ميو نيز در تفسير عياشي از ابي بصير از خيثمه روايت شده كه گفت: از ام
شود تا به حق دست بيابد، آن موقع در به حق دست نيافته همواره در زير و رو شدن است و از جاي خود تا حنجره كنده مي

 جاي خود قرار
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لقه زد و هاي دو دست را در هم ح، انگشت"گيرددر جاي خود قرار مي "گويد: امام )ع( موقعي كه فرمود:راوي مي .گيردمي
ه و را تالوت فرمود "حَرَجاً فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً "سپس آيه

ها را محكم به يكديگر داني؟ عرض كرد: نه. حضرت دسترا مي "حرج "گويد امام به موسي بن اشيم فرمود: معناينيز مي
 .«1»آيد رود و نه چيزي از آن بيرون ميگويند كه نه چيزي در آن فرو ميمي "حرج "چسبانيده و فرمود: اين را

« 2»از صدوق روايت شده، برقي نيز صدر حديث را در كتاب محاسن « 3»مؤلف: قريب به اين مضمون در تفسير برهان 
 .ع( روايت كردهخود از خيثمه از حضرت ابي جعفر )

 .تفسيري كه در اين روايات براي حرج شده مناسب با آن معنايي است كه ما از راغب نقل كرديم

اي از آيات و در اختصاص به سند خود از آدم بن حر روايت كرده كه گفت: موسي بن اشيم از امام صادق )ع( معناي آيه
ع( هم به سؤالش جوابي داد، چيزي نگذشت مردي وارد شد و از آن پرسيد و من در آن مجلس حاضر بودم، امام )قرآن را مي

 .جناب معناي همان آيه را پرسيد و ليكن امام جوابي داد بر خالف آن جوابي كه به موسي بن اشيم داده بود

ا را بام كه گويي دلم ابن اشيم به من رو كرد و گفت: من از اين جوابهاي ضد و نقيض آن قدر در اضطراب و شك افتاده
كنند، با خود گفتم اين تقصير خود ما است كه ابا قتاده را رها كرده نزد كسي آمديم كه اينجور اشتباهات كارد پاره پاره مي

كند، در دهد كه سراپايش خطا است، با اينكه ابا قتاده حتي در يك واو و يا حرف ديگري اشتباه نميبزرگ دارد، و جوابي مي
كرد مرد ديگري وارد شد و اتفاقا او هم از امام معناي همان آيه را سؤال كرد، و با ر دلم خطور مياين بين كه اين افكار د

كمال تعجب ديدم جوابي كه به او داد بر خالف جواب من و جواب شخص دوم بود اين را كه شنيدم قدري آسوده شدم و 
 .ي سرگرم كردمدهد، و خود را با افكار ديگرفهميدم كه امام عمدا اينطور جواب مي

ناگاه امام )ع( به من التفات كرده و فرمود: اي ابن اشيم! آن كار را كه در فكر آن هستي انجام مده. به اين ترتيب حديث 
 !نفس من آشكار شد، آن گاه فرمود: اي ابن اشيم
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و واگذار كرد به  "هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ "خداي تعالي امر را واگذار كرد به سليمان بن داوود و فرمود:
آري، اي ابن اشيم! خدا امر را به ما واگذار كرده و هر كس كه خدا بخواهد هدايتش كند او را براي ص(. )پيغمبر گراميش 

چيست؟  "حرج "دانيكند، هيچ مياش را تنگ و حرج ميدهد و هر كس را بخواهد گمراه كند سينهاسالم شرح صدر مي
تي )ميان پري( است كه نه چيزي از آن عرض كردم نه. دست خود را محكم بست و به من فهماند حرج هر چيزي مصم

 .«1»بيرون شود و نه چيزي بتواند در آن داخل گردد 

مساله تفويض و واگذاري امر به سليمان و به رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت گر چه روايات زيادي در تفسيرش  :مؤلف
آن  توان فهميد كه معنايمان تطبيق كرده ميوارد شده و ليكن از خود اين حديث و اينكه آيه مورد بحث را با داستان سلي

اين است كه علمي كه خداوند از معناي قرآن به ايشان داده منحصر در يك معنا و دو معنا نيست، بلكه براي هر آيه قرآن 
ست عيد نيدهند كه خدا اذنشان داده باشد، و بمعاني زيادي در نزد ايشان است، و ايشان از آن معاني آن مقداري را انتشار مي

كه مقصود امام از خواندن آيه راجع به سليمان اشاره به همين معنا باشد، گو اينكه روايت ظهور دارد در اينكه مقصود از 



 .تالوت آيه بيان حال دلها و تعريض بر موسي بن اشيم و اضطراب و قلق خاطر او است

ه فرمود: مثل آن دلهايي كه خداوند ضيق و حرجش قرار داده روايت كرده ك "... ضَيِّقاً حَرَجاً "در تفسير قمي در ذيل جمله
هاي آن از هيچ طرف جايي براي رشد و باز شدن مثل درختي است كه در ميان درختهاي زيادي سبز شده باشد و شاخه

 .«3»گيرد ندارند و ناچار اين درخت به طرف آسمان رشد نموده هر چه بيشتر بماند بيشتر در تنگنا قرار مي

 .كرده "حرج "ف: اين روايت نيز مناسب با معنايي است كه راغب براي لفظمؤل

كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ ال  "و در تفسير عياشي از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت شده كه در تفسير جمله
 «2»فرموده مراد از اين رجس شك و ترديد است.  "يُؤْمِنُونَ

 .اين نيز از باب تطبيق كلي بر مصداق استمؤلف: 

__________________________________________________ 

 221 -223اختصاص شيخ مفيد ص (1)

 312ص  1تفسير قمي ج (2)

 52ح  233ص  1تفسير عياشي ج (3)
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 483[ ..... ص : 531تا  508(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

غْنا أَجَلَنَا  رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَ بَلَوَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ
( وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً 132ما شاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ) الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إاِلَّ

مْ هذا يَوْمِكُ ( يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاء135َبِما كانُوا يَكْسِبُونَ )
( ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ 123قالُوا شَهِدْنا عَلي أَنْفُسِنا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ شَهِدُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ )

 (132)ا عَمِلُوا وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ( وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِم121َّالْقُري بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها غافِلُونَ )

( إِنَّ ما 122نْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ )وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كَما أَنْشَأَكُمْ مِ
( قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ 122تُمْ بِمُعْجِزِينَ )تُوعَدُونَ لَآتٍ وَ ما أَنْ
 (122ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ )

 483ترجمه آيات ..... ص : 

آدميان كه پيرو شما بودند بسيار يافتيد. دوستان ايشان از آدميان  روزي كه همگي را محشور كند )و گويد( اي گروه جنيان از
 گويند: پروردگارا! ما از يكديگر برخوردار شده و به اجلي كه براي ما تعيين 
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ا ر تو فرزانه و دانايم. گويد: جاي شما جهنم است كه در آن جاويد باشيد مگر آنچه خدا خواهد كه پروردگاكرده بودي رسيده
 (132است )



 (135اند )كردهدهيم به سزاي اعمالي كه )تابعين( ميبدينسان بعضي از ستمگران را بر بعض ديگر واليت مي

ه خواندند و شما را بهاي ما را براي شما مياي گروه جنيان و آدميان! مگر پيغمبراني از خودتان به سوي شما نيامدند كه آيه
 شان داده بود و عليه خويش گواهيدهيم، زندگي دنيا فريبدادند؟ گويند: عليه خويش گواهي ميتان بيم ميديدار اين روز

 (123اند )دهند كه كافر بوده

 (121كرد )ها را در آن حال كه مردمش بي خبر بودند هالك نميآن به خاطر اينست كه پروردگارت اين دهكده

 (123كنند بي خبر نيست )هايي است و پروردگار تو از اعمالي كه ميد رتبهانهايي كه كردهو همه را از آن عمل

پروردگار تو بي نياز و داراي رحمت است اگر خواهد شما را ببرد و از پي شما هر كه را خواهد جانشينتان كند چنان كه شما 
 (122را از نژاد گروهي ديگر ايجاد كرد )

 (122ت و شما فرار نتوانيد كرد )دهند آمدني اسعذابي كه به شما وعده مي

كنم، به زودي خواهيد دانست كه بگو اي قوم! شما را هر چه در خور است و توانايي داريد عمل كنيد كه من نيز عمل مي
 .(122شوند )عاقبت آن سراي از آن كيست، كه ستمگران رستگار نمي

 484بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

آيات قبل است، و سرپرستي و واليتي را كه برخي از ستمگران بر برخي ديگر به اذن خدا اين آيات مربوط و متصل به 
كند كه اين كار از خداي تعالي ظلم نيست، به شهادت اينكه كند، و بيان ميتفسير مي -مانند واليت شياطين بر كفار -دارند

معصيت كردند و يا به خداوند شرك ورزيدند به سوء كنند به اينكه اگر خود ستمگران و كفار به زودي در قيامت اعتراف مي
اختيار خودشان بوده، و اين خود آنان بودند كه با شنيدن نداي الهي و هشدارش نسبت به عذاب قيامت، مغرور زندگي دنيا 

 .شدند و راه ظلم را پيش گرفتند، و ستمگران هم رستگار نخواهند شد

 484نيست[ ..... ص : بين قضاي الهي و اختيار انسان، مزاحمتي ]

شان به خودشان نسبت داده نشود. نه شود كه كفر و ظلمو اينكه قضاي الهي با كفر و ظلم آنان موافق است سبب نمي
قضاي الهي منافات با اختيار كه مدار مؤاخذه و مجازات است دارد، و نه اختيار انساني كه مدار سعادت و شقاوت است مزاحم 

 ن قضاي الهي بر اين رانده شده كه آنان اولياي خود را از شياطين به اراده و اختيار خود متابعت با قضاي الهي است، چو

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

كنند، نه اينكه متابعت كنند چه اراده داشته باشند و چه نداشته باشند، تا بتوان گفت خداوند و يا شياطين ايشان را مجبور به 
خاب شرك و ارتكاب گناهان كرده، بلكه خداي سبحان غني مطلق است و نيازي به آنچه در سلوك طريق شقاوت و انت

دست ايشان است ندارد تا به طمع آن به آنان ظلم كند، آري، خداوند همه آنان را به رحمت خود آفريده و به استفاده از 
 .از رستگاري بازماندند رحمتش سفارش و تاكيد فرموده، ولي ايشان راه ظلم را پيش گرفته و در نتيجه

 481سلطه و واليت شياطين بر انسان، قهري نيست، بلكه به اعتراف كفار در قيامت، نتيجه معامله طرفيني است[ ..... ص : ]



ر من اكث "يا و "ءاكثر من الشي "شود:وقتي در لغت عرب گفته مي "وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ ... أَجَّلْتَ لَنا "
معنايش اين است كه فالني از فالن چيز زياد آورده و يا فالن كار را بسيار انجام داده، و اينكه در  "استكثر منه "و يا "الفعل

ايد براي ايد، معنايش اين نيست كه افراد زيادي را آوردهفرمايد: شما اي گروه جن زياد از انسانها آوردهآيه مورد بحث مي
ده انسانها در دنيا و مبعوث كننده آنان در قيامت خود خداي تعالي است، بلكه معنايش اين است كه شما اي گروه اينكه آورن

شياطين زياد در انسانها اثر سوء گذاشتيد و خيلي آنان را اغوا كرديد. و اين اغوا كردن شيطانها همانطوري كه قبال هم گفته 
ت شيطانها بر آدميان واليت اجبار نيست بلكه از قبيل معامله طرفيني است، به شد به طور اجبار نيست. خالصه اينكه، والي

، و اگر كنندكنند به خاطر منافع و فوايدي است كه در اين كار تصور مياين معنا كه اگر انسانها شيطانها را متابعت مي
 .پندارندكردن شؤون ايشان مي فريبند بخاطر منافعي است كه در واليت بر آنان و ادارهشيطانها هم آنان را مي

برند، انسانها هم از پيروي شيطانها و آري، شيطانها از فريفتن انسانها و واليت داشتن بر ايشان يك نوع لذتي مي
ن همان رسند، و ايكنند، چون به اين وسيله به ماديات و تمتعات نفساني ميهاي آنان يك نوع لذتي را احساس ميوسوسه

پيروان  پروردگارا ما "رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ "اولياي شيطانها در قيامت خواهند كرد، و خواهند گفت: اعترافي است كه
استفاده  -كه همان متاع دنيا و زخارف آن باشد -شياطين و شياطين، از يكديگر استفاده كرديم ما از وسوسه و تسويالت آنها

 .بينيماش اين شد كه ميداشتند لذت بردند، و نتيجه كرديم، و آنان از واليتي كه بر ما

آن حدي است كه خداوند براي وجود  "وَ بَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا "در جمله "أجل "شود كه مراد ازاز اينجا معلوم مي
دن سيدند، نه اينكه معنايش سر رسياي است كه ايشان به وسيله اعمالي كه كردند بدان رايشان قرار داده. و آن درجه و پايه

كند. روي اين حساب برگشت معناي آيه به اين است كه: بعضي از مدت زندگي باشد، سياق آيه هم همين معنا را تاييد مي
 ما به سوء اختيار و به عمل زشت خود بعض ديگر را پيروي كرديم، و اين روش را تا آنجا كه
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 .كرده بودي ادامه داديم، يعني تا سر حد ظلم و كفر پيش رفتيم تو مقدر

كند تا احتجاج عليه آنان به طور كامل انجام يابد، آن گاه به و روزي كه همه آنان را محشور مي "وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً "
اي گروه جن شما واليت بر انسانها و گمراه نمودن آنان  "الْإِنْسِيا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ  "فرمايد:طايفه شيطانها مي
پيروان شيطانها به جاي ايشان جواب داده به حقيقت اعتراف كرده و  "وَ قالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ "را از حد گذرانديد

ل خودمان دنبال شيطانها را گرفته و از تسويالت آنان از قبي پروردگارا ما گروه آدميان "رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ "گويند:مي
زخارف دنيا و هواپرستي لذت برديم، و گروه جن هم از پيروي كردن ما و القاي وسوسه به دلهاي ما لذت بردند، ما دو طايفه 

بار و كارهاي ناشايسته كه ن اندازه از زندگي نكبترسيديم به آ "بَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا "اين روش را ادامه داديم تا آنكه:
 .فعال داريم

را هر چند خداوند مقدر فرموده ولي ايشان با پيمودن راه بهره  "اجل "كنيد اعتراف دارند كه اينبه طوري كه مالحظه مي
نكه مراد شريفه ظهور دارد در اي اند. و بنا بر آنچه گفته شد اگر بگوييم آيهبرداري از يكديگر به اختيار خويش، به آن رسيده

 .ايمكنند خيلي بيراهه نرفتهها وسوسه ميشياطين جني است كه در سينه "جن "از

 "... قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ "

ا راند، و متن آن قضه آنان ميدهد، و در عين حال قضايي است كه علياين جمله حكايت جوابي است كه خداوند به آنان مي
و به معناي محل اقامت با استقرار  "ثوي يثوي ثواء "اسم مكان از ماده "مثوي "كلمه .است "النَّارُ مَثْواكُمْ "تنها جمله

 :است، پس اينكه فرمود



خواهيد داشت، و بيرون شدن معنايش اين است كه: آتش محل اقامتي است براي شما كه در آن استقرار  "النَّارُ مَثْواكُمْ "
تاكيد خواهد بود، و چون ممكن بود كسي خيال كند كه خود خداي تعالي هم  "خالِدِينَ فِيها "برايتان نيست، از اين رو جمله

ر عين دتا بفهماند كه قدرت خداي تعالي بر نجات دادن آنان  "إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ "تواند آنان را از آتش بيرون كند لذا فرمودنمي
 .دهدحال بجاي خود باقي است، گر چه نجات نمي

كَ إِنَّ رَبَّ "و در آخر براي اينكه بيان آيه را تكميل نموده و خطابي كه به رسول خدا )ص( شده تعليل كرده باشد فرمود:
 ."حَكِيمٌ عَلِيمٌ

ز سازد كه بعضي ادر اين جمله اين معنا را خاطرنشان مي "وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ "
 ستمكاران را ولي بعضي ديگر قرار دادن به همان مالكي است كه در آيه قبلي ذكر شد، و آن اين بود كه تابع 

 223، ص: 3ترجمه الميزان، ج

شود، و اين روش را آن قدر ادامه يستمگران( از تسويالت متبوع خود )شيطان( لذت برده از اين راه گناهاني را مرتكب م)
 .دهد تا آنكه خداوند متبوع او را ولي او و او را در تحت واليت آن متبوع قرار دهدمي

رساند كه قرار دادن اين واليت خود مجازاتي براي سببيت و يا مقابله است، و مي "بِما كانُوا يَكْسِبُونَ "در جمله "باء "حرف
دهد، نه اينكه مجازات ابتدايي و بدون گناه بوده در قبال ظلمهايي كه مرتكب شدند كيفر مي است كه خداوند ستمگران را

 .«1»كند مي آن را بيان "يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ "باشد. و اين همان معنايي است كه آيه

ه تكلم التفات شده يعني سياق غيبت پيشين تبديل به خطاب به رسول خدا شده تا اينكه بيان در آيه مورد بحث از غيبت ب
حقايق را اختصاص به رسول خدا داده باشد، چون قوم اليقي براي تلقي اين گونه حقايق نبودند، و اگر به تكلم التفات شده و 

مورد  تر است البته در آياتراز در ميان نهادن مناسب حال آنكه ممكن بود به نحو ديگر بشود براي اين است كه تكلم براي
 .تواند با كمي دقت به نكات آنها پي بردهاي ديگري نيز به كار رفته كه خواننده محترم خود ميبحث التفات

 "... ا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ

ه كنند كوجه حجت سابق شود دفع شده، و آن اين است كه اگر كفار اعتراف ميدر اين خطاب اشكالي كه ممكن بود مت
شان از واليت شيطان به سوء اختيارشان برده، به خاطر جهل و غفلتي كه داشتند معذورند، زيرا ايشان هرگز خيال پيروي

و در  كشاند،و واليت شيطان ميكردند كه ارتكاب معاصي و تمتع از لذات مادي آدمي را به تدريج به واليت ظالمين نمي
يكن از چنين دانستند، و لكند كه بعد از آن سعادتي نيست. گو اينكه في الجمله زشتي هر گناه را مينتيجه دچار شقاوتي مي

 .سرانجامي غافل بودند، و مؤاخذه غافل صحيح نيست

ه سوي شما گسيل شدند يا نه؟ و آيا آيات خداي را پرسد آيا انبيا بكند، و از ايشان ميآيه مورد بحث اين اشكال را دفع مي
به خاطرتان آوردند؟ و شما را از روز رستاخيز و سرانجام گناه و كفر خبر دادند يا خير؟ و چون به همه اينها اقرار دارند قهرا 

 .حجت تمام است و ديگر محلي براي اشكال فوق باقي نيست

__________________________________________________ 

. سوره كندكند و به جز فاسقان كسي را با آن گمراه نميكند و بسياري را هدايت ميبا آن )قرآن( بسياري را گمراه مي(1)
 32بقره آيه 
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جن و انس! آيا پرسيم: اي گروه شود كه: ما در قيامت همگي آنان را مخاطب قرار داده ميبنا بر اين معناي آيه اين مي
پيغمبراني از شما به سوي شما نيامدند؟ و آيات مرا بر شما نخواندند؟ و شما را به دين حق دعوت نكردند؟ و از عذاب امروز 



كه روز قيامت است هشدارتان ندادند و به شما نگفتند: خداوند به زودي در موقف بازخواستتان بازداشته و به حساب اعمالتان 
ما عليه خود گواهي  :دهد؟ در جواب خواهند گفتايد پاداش و كيفرتان ميآنچه از نيك و بد كرده رسيدگي نموده، به

دهيم كه پيغمبران آيات تو را بر ما خواندند و از رسيدن به چنين روزي انذارمان كردند، و ما به دين ايشان كفر ورزيده با مي
 .ديمعلم به حقانيت آنان و بدون هيچ غفلتي ايشان را رد كر

ران بيش از اين داللت ندارد كه پيغمب "منكم "سازد: اول اينكه كلمهاين معنا كه ما براي آيه كرديم چند نكته را روشن مي
از جنس مجموع و روي هم رفته همان جن و انسي بودند كه به سوي ايشان مبعوث شدند، و خداوند پيغمبران را از جنس 

ديدنشان وحشت نكنند، و كالم ايشان را كه همان زبان مادري خودشان است بفهمند، و  مالئكه قرار نداد تا امتان ايشان از
 .اما اينكه براي جن پيغمبراني از جن و براي انس انبيايي از انس مبعوث كرده باشد آيه شريفه هيچ گونه داللتي بر آن ندارد

لق آن دو مختلف است مراد از شهادت اولي دوم اينكه تكرار كلمه شهادت در آيه مورد بحث به اين جهت است كه متع
شهادت به آمدن انبيا و ابالغ آيات خداوند و انذار از عذاب قيامت است و مقصود از شهادت دومي شهادت به كفر عمدي 

اند: مقصود از شهادت اولي شهادت به كفر و معصيت در حال تكليف ها گفتهخود نسبت به دين انبيا )ع( است. و اينكه بعضي
مقصود از دومي شهادت در آخرت، بر كفر خود در دنيا است، صحيح نيست، براي اينكه باألخره مرجع هر دو به همان كفر  و

 .كنددر دنيا است. و اين توجيه، اشكال تكرار لفظ را حل نمي

 "سوم اينكه جملهَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا

ن اين تواوسط كالم گنجانيده شده، و آن توهم اين است كه: چگونه مي اي است كه به منظور دفع توهمي درجمله معترضه
ز شناختند و آن پيغمبران ايشان را اشدند و پيغمبران خود را ميمند ميمعنا را قبول كرد كه مردمي با اينكه از همديگر بهره

؟ جمله مزبور اين توهم را دفع نموده كردند در عين حال با علم و اختيار خود را به هالكت برسانندعذاب دوزخ انذار مي
رد كدهد: زندگي مادي دنيا ايشان را مغرور نموده و در نتيجه هر وقت برقي از حق و حقيقت در دلشان جستن ميجواب مي

 .شدرذايل اخالقي و هواي نفس پرده ظلماني خود را به دلهايشان افكنده و بين آنان و ديدن حق حائل مي
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 481سنت الهي چنان نيست كه مردم بي خبر را )قبل از اتمام حجت( هالك سازد[ ..... ص : ]

به  اشاره است "ذلك "آيد كه كلمهاز ظاهر سياق چنين برمي "ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُري بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها غافِلُونَ "
الم تعليل مقدر است، و معناي آيه چنين است: آنچه كه ما در خصوص  "ان لم يكن "مضمون آيه قبلي و بر سر جمله

ارسال رسل و ابالغ آيات خدايي و انذار به عذاب روز قيامت بيان داشتيم براي اين بود كه بدانيد سنت ما چنين نيست كه 
نموده به غضب خود دچار سازيم، گو  اهل قري را قبل از آنكه خواسته خود را گوشزدشان كنيم و آنان مخالفت كنند هالك

اينكه اينگونه اشخاص و اقوام به قضاي الهي و اينكه خداوند ايشان را اولياي شيطانهايي از خود و از جن قرار داده بدبخت 
هستند، و ليكن چنين هم نيست كه سلب قدرت و اختيار از آنان نموده باشد، بلكه اين گروه شرك و معصيت را به اختيار 

برگزيدند سپس خداوند پيغمبراني از جنس خودشان به سويشان گسيل داشت و آن پيغمبران آيات او را برايشان خوانده  خود
از لقاي روز حساب انذارشان نمودند، آن گاه آنان به مقتضاي همان بدبختي و شقاوت به انبيا كفر ورزيده از شقاوت و طغيان 

اين واليت حكم كرد به اينكه آتش منزلگاهشان باشد. پس اين خودشانند كه از  خود دست برنداشتند، خداوند هم به پاداشت
روي علم و اراده خواهان هالكتند، و خداوند ايشان را در حال غفلت هالك نكرده تا كسي بگويد خداوند به ايشان ظلم كرده 

 .است، بلكه اين عمل از خداوند تبارك و تعالي عين عدالت است



خداوند  "نه اينكه "سنت خداوند چنين نيست "معنايش اين است كه "لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ "اينكه فرمود:پس معلوم شد اوال 
كند به مقتضاي سنت جاري و صراط مستقيمي است كه دارد، هم چنان كه ، زيرا خداوند هر كاري را كه مي"كندچنين نمي

 .كندكنيد اين جمله به خوبي بر مدعاي ما داللت ميي كه مالحظه ميو بطور« 1» "إِنَّ رَبِّي عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "فرموده:

شود عذاب دنيوي نيست، بلكه مقصود از آن و ثانيا مقصود از هالك ساختن اهل قري بطوري كه از سياق استفاده مي
 .شقاوت در دنيا و عذاب آخرت است

اختن اهل قري است در صورتي كه غافل باشند، نه ظلم و ثالثا مراد از ظلمي كه در آيه شريفه است ظلم خداوند و هالك س
 .اهل قري

ضميري است كه به دو طايفه جن و انس  "كل "متعلق لفظ "وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ "
 گردد و در آيه حذفبرمي

__________________________________________________ 
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شده، و معناي آيه اين است كه: براي هر يك از دو طايفه جن و انس درجاتي است از عمل، چون اعمال مختلف است و 
 .كنند غافل نيستت، و خداوند از آنچه كه اين دو طايفه مياختالف اعمال باعث اختالف درجات صاحبان اعمال اس

 411[ ..... ص : "وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ "نفي جميع انحاء ظلم از خداي متعال در جمله:]

 "... وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ "

خداوند. توضيح اينكه: ظلم كه عبارت است از بكار بستن اين جمله بيان عامي است براي نفي جميع انحاي ظلم در خلقت از 
اجي گيرد: يا براي احتيچيزي در غير موردش و به عبارت ديگر تباه ساختن حقي، پيوسته براي يكي از دو منظور انجام مي

وستش به آن كند، مثال نفعي كه يا خودش و يا داست كه ظالم به وجهي از وجوه داشته و با ظلم، آن احتياج را رفع مي
ر كند. و يا به خاطدارد دفع ميآورد، و يا بدان وسيله ضرري از خودش و يا از كسي كه دوستش ميمحتاج است به دست مي

شود. و خداي سبحان از اين هر دو صفت زشت شقاوت و قساوت قلبي است كه دارد، و از رنج مظلوم و مصيبت او متاثر نمي
د چون غني بالذات است، و نه شقاوت و قساوت دارد چون داراي رحمت مطلقي است كه منزه است نه احتياج به ظلم دار

كند، اين است آن همه موجودات هر كدام به مقدار قابليت و لياقت خود از رحمت او متنعمند، پس او به احدي ظلم نمي
پس معناي آيه اين شد كه: پروردگار تو آن كسي است كند، بر آن داللت مي "وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ "معنايي كه جمله:

كه متصف است به غناي مطلقي كه آميخته به فقر و احتياج نيست و نيز متصف است به رحمت مطلقي كه تمامي موجودات 
 .را فرا گرفته است

ك رحمتش هر مخلوق تواند همه شما را از بين برده و به مالو مقتضاي آن اين است كه او به مالك غنايي كه دارد مي
ديگري را كه بخواهد بجاي شما بنشاند، هم چنان كه به رحمتش شما را از ذريه قوم ديگري آفريد و آن قوم را به مالك 

 من يشاء: "و نفرمود: "ما يشاء: هر چه را بخواهد "غنايي كه از آنان داشت از بين برد و منقرض ساخت. و در اينكه فرمود:
 .ره است به سعه قدرت اواشا "هر كه را بخواهد

هاي از طريق وحي است آمدني و يعني امر خدا در باره بعث و جزا كه همان وعده "إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ "
 .محقق شدني است و شما عاجز كننده خدا نيستيد تا او را از تحقق دادن امرش مانع شويد



 .حث تاكيد آن وعده و وعيدي است كه در جمالت قبل بودبنا بر اين، جمله مورد ب

 "... قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ "

 به معناي منزلت و آن حالتي است كه صاحب منزلت در آن حال به سر "مكانت "
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 گويند در اصلي اليه امر هر چيزي است، و اين كلمه به طوري كه ميبه معناي سرانجام و منته "عاقبت "و كلمه .بردمي
كنايه است از رسيدن به مقصد و به نتيجه سعي و  "تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ "اند:مصدر بوده، و اينكه گفته "عقبي "مانند

ده شد فرمولب مورد بحث آغاز ميكوشش، و در آيه مورد بحث برگشت به ابتداي كالم است، چون در چند آيه قبل كه مطا
گو فرمايد: به ايشان بو اينك در اين جمله نيز مي "اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ "بود:

 .رسدبه نتيجه مي كرديد به زودي خواهيد دانست كه كوشش كداميك از دو فريقادامه دهيد به آنچه كه مي

تهديد به صورت امر است و معنايش اين است كه: شما ظلم خود را و من ايمان و دعوت به  "ادامه دهيد "و اينكه فرمود:
گذرد كه خواهيد فهميد سعادتمند كيست و سعي كداميك از من و شما به نتيجه دهيم و چيزي نميتوحيدم را ادامه مي

كه در اين ميان من پيروزم نه شما كه با شرك و گناه ظلم كرديد، چون هيچ وقت ستمكار در  رسد، و به طور قطع بدانيدمي
 .شودكند رستگار نميستمي كه مي

ن بعث فرمايد: محكايت كالم خود پروردگار است، و خداي تعالي است كه مي "إِنِّي عامِلٌ "اند: جمله:بعضي از مفسرين گفته
 فَسَوْفَ "فرمايد:كنم و لكن اين معنا فاسد و دليل فسادش در خود آيه است كه ميملي ميام عو جزايي را كه وعده داده

 ."تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ

 415بحث روايتي ])چند روايت در باره محبت ظالم، انتقام از ظالم بدست ظالمي ديگر، آرزوي دراز([ ..... ص : 

 "... وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً "ل جملهقمي در تفسير خود در ذي

گويد: امام در معناي اينجمله فرمود: هر كس اولياي ستمكاران را دوست بدارد ما او را در قيامت با ستمكاران محشور مي
 .«1»كنيم مي

ود: خداوند هيچ وقت از ظالمي انتقام و در كافي به سند خود از ابي بصير از حضرت ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرم
 .«2» "وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً "نكشيده مگر به دست ظالمي ديگر، و همين است معناي آيه

__________________________________________________ 
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 .مؤلف: داللت آيه بر حصري كه در روايت است روشن نيست

و در الدر المنثور است كه ابن ابي الدنيا در كتاب امل و ابن ابي حاتم و بيهقي در كتاب شعب از ابي سعيد خدري روايت 
دا من خود شنيدم كه رسول خ اند كه گفت: اسامة بن زيد غالم نوزادي را به نسيه به مدت يك ماه به صد دينار خريد وكرده

داند كه تا يك ماه ديگر فرمود: آيا از اسامه عجب نداريد كه نوزادي را به مدت يك ماه خريداري نموده؟ مگر او مي)ص( مي
 تواند بدهيش را بپردازد، راستي چه آرزوي درازي؟زنده است، و مي



بر  توانم دوباره مژهچشم باز كنم و خيال كنم كه ميسوگند به كسي كه جان من در دست او است هيچ وقت نشده كه من 
روم، و هيچ وقت نشده كه به طرفي نگاه بيندازم و خيال كنم كه هم نهم و قبل از بر هم نهادن پلك چشمم از دنيا نمي

م كه پنداراي در دهن بگذارم و توانم چشمم را قبل از آنكه قبض روحم كنند بجاي خود برگردانم، و هيچ نشده كه لقمهمي
دانيد بايد هميشه خود را ميان توانم قبل از آنكه قبض روحم كنند آن را فروبرم. اي گروه بني آدم! اگر خود را عاقل ميمي

إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ وَ  "مردگان ببينيد، و خود را در زمره آنان به شمار آوريد سوگند به كسي كه جانم در دست قدرت اوست
 «1»آنچه كه بدان وعده داده شديد خواهد آمد و شما عاجز كننده و مانع كار خدا نيستيد.  -مُعْجِزِينَما أَنْتُمْ بِ

__________________________________________________ 
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 413[ ..... ص : 511تا  536(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

 وَ ما ا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَال يَصِلُ إِلَي اللَّهِوَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِن
كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْالدِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ  ( و122َكانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلي شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ )

إاِلَّ مَنْ  ( وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ ال يَطْعَمُها123وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ )
وَ قالُوا  (122جْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ )نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَ أَنْعامٌ ال يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَ

عَلي أَزْواجِنا وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَ مُحَرَّمٌ 
نَ وَ ما كانُوا مُهْتَدِي هِ قَدْ ضَلُّوا( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْالدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَي الل125َّعَلِيمٌ )

(123) 

تُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْ
( وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً كُلُوا مِمَّا 121قَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ )مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَ

لضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ ا123رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ )
وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ  (143)تُمْ صادِقِينَ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْ

نِ افْتَري  وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْاثْنَيْنِ قُ
( قُلْ ال أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلي طاعِمٍ 122ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )عَلَي اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ 

إِنَّ رَّ غَيْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُيَطْعَمُهُ إاِلَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَ
 (122رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

ا حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا وَ عَلَي الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِالَّ م
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَ ال يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ  (146)ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ  اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ
ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ال حَرَّمْنا مِنْ شَيْ ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ ال آباؤُنا و123َالْمُجْرِمِينَ )

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ  (122إاِلَّ تَخْرُصُونَ ) حَتَّي ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ
قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَال تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَ ال  (149)فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ  الْبالِغَةُ



 (123مْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ )تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ هُ
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 414ترجمه آيات ..... ص : 

براي خدا از مخلوقات وي از كشت و چارپايان نصيبي نهادند و به خيال خود گفتند اين از خدا است، و اين از شركاي 
رسد چه بد چه از خدا است به شركايشان ميرسد اما آن)عبادت( ما است، آنچه كه سهم شركاي ايشان است به خدا نمي

 .(122كنند )حكمي است كه مي

بدينسان شركاي ايشان كشتن فرزندان را به نظر بسياري از آنان زينت دادند تا هالكشان كنند و دينشان را برايشان مشوش 
 .(123ازند واگذار )سكردند، پس تو ايشان را با دروغهايي كه ميخواست اينكار را نميسازند و اگر خدا مي

زار قرق است هيچكس جز آنكه ما خواهيم از آن نخورد و اين حيواناتي است كه سواري آنها گويند اين حيوانات و اين كشت
زنند و خدا براي آن افتراها كنند، به خدا افترا ميحرام شده و اين حيواناتي است كه هنگام سواري نام خدا را بر آن ياد نمي

 .(122ند سزايشان را خواهد داد )ازدهكه مي
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و گويند آنچه در شكم اين حيوانات هست خاص مردان ما است و بر همسران ما حرام است، و اگر مردار باشد همه در آن 
 .(125دهد كه او فرزانه و دانا است )شريكند، به زودي خدا سزاي وصف كردن )ناحق( ايشان را مي

ه با افترا شان كردستي كساني كه فرزندان خويش را از كم خردي و بي دانشي كشتند زيانبار شدند. و آنچه را خدا روزيبه را
 .(123زدن به خدا حرام شمردند، براستي كه گمراه شدند و هدايت يافتگان نبودند )

است و زيتون و انار همانند و غير  او است كه باغهاي داربست زده و بي داربست و نخل و كشتزارها كه ميوه آن مختلف
همانند آفريده، از ميوه آن چون ميوه آرد بخوريد و حق خدا را از آن هنگام چيدنش بدهيد و اسراف مكنيد كه خدا مسرفان را 

 .(121دوست ندارد )

يد كه وي براي شما دشمني و از حيوانات بار بردار و نوزاد )پديد آورد( از آنچه خدا روزيتان كرده بخوريد و دنبال شيطان مرو
 .(123آشكار است )

هشت لنگه حيوان دو ميش )نر و ماده( و دو بز )نر و ماده( بگو آيا دو نر را حرام كرده يا دو ماده و يا آنچه در رحم دو ماده 
 .(122جاي گرفته؟ اگر راستگوييد مرا از روي علم و مدرك خبر دهيد )

ماده( بگو آيا دو نر را حرام كرده يا دو ماده يا آنچه در رحم دو ماده جاي گرفته؟ مگر آن  و دو شتر )نر و ماده( و دو گاو )نر و
ايد؟ پس ستمگرتر از آن كس كه دروغ بر خدا ببندد و بخواهد بدين كرد شما گواه بودهدم كه خدا به اين حكم سفارشتان مي

 .(122كند )وسيله مردم را گمراه كند كيست؟ خدا گروه ستمگران را هدايت نمي

يابم مگر آنكه مرداري باشد يا خون ريخته بگو در احكامي كه به من وحي شده چيزي را كه غذا خوار تواند خورد حرام نمي
شده يا گوشت خوك كه آن پليد است يا ذبيحه غير شرعي كه نام غير خدا بر آن ياد شده، و هر كه ناچار باشد نه متجاوز و 

 .(122وردگار تو آمرزگار و رحيم است )پر (يا افراطكار )و بخورد

پشت  ايم جز آنچه برايم و از گاو و گوسفند نيز پيه را به ايشان حرام كردهبه كساني كه يهوديند هر ناخنداري را حرام كرده
انيم يهاي آن باشد و يا به استخوان پيوسته باشد، )و اين تحريم( بخاطر سركشي كردنشان بود و ما راستگوآن يا با روده



(122). 

 .(123اگر تو را تكذيب كنند بگو پروردگارتان رحمتي وسيع دارد و عذاب سخت وي از گروه مجرمان دفع نخواهد شد )

آورديم و چيزي را حرام خواست نه ما و نه پدرانمان شرك نمياند خواهند گفت اگر خدا ميكساني كه شرك آورده
يز چنين تكذيب كردند تا عذاب ما را چشيدند بگو مگر پيش شما علم و اطالعي كرديم، كساني كه پيش از آنان بودند ننمي

 .(122زنيد )كنيد و جز تخمين نميهست اگر هست آن را درآوريد و به ما نشان دهيد، شما جز پيروي گمان نمي

 .(125خواست شما را يكسره هدايت كرده بود )بگو دليل رسا خاص خدا است و اگر مي

دهند خدا اين را حرام كرده بياوريد، اگر گواهي دادند تو با آنان گواهي مده و هوسهاي ويش را كه گواهي ميبگو گواهان خ
ند پيروي گيركنند و كساني كه به آخرت ايمان ندارند وبراي پروردگار خويش همتا ميهاي ما را تكذيب ميكساني را كه آيه

 .(123مكن )
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ض احكام ها، و بعيات ]بيان آيات شريفه، كه متضمن احتجاج عليه مشركين در مورد قرباني كردن فرزندانشان در برابر بتبيان آ

 416باشد[ ..... ص : ها، ميدر مورد خوردني

 اشاره

 ج نموده حكماي از احكام حالل و حرام كه در خوردنيها ميان مشركين داير بوده احتجااين آيات عليه مشركين در باره عده
 .كندخدا را در آنها بيان مي

 "... وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصِيباً "

به معناي زراعت است.  "حرث "به معناي ايجاد بر وجه اختراع است، و گويا معناي اصليش ظهور بوده. و كلمه "ذرء "كلمه
وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً  "را كه در آيه "سبحانه "يك نوع تنزيه است و معناي "شانيالبزعمهم: به خ "و اينكه فرمود:

شود در لغت عرب به معناي اعتقاد است، و ليكن غالبا در اعتقاداتي استعمال مي "زعم "كند، واست افاده مي« 1» "سُبْحانَهُ
 .كه مطابق با واقع نباشد

، شركا را به مشركين نسبت داده براي اين است كه قائلين به شركا همان مشركين بودند، "لِشُرَكائِناوَ هذا  "و اگر در جمله
 .است "ائمة الكفر و ائمتهم و اولياؤهم "ورزيدند، پس اين اطالق نظيرايشان چنين خداياني را اثبات نموده به آنها اعتقاد مي

ت، بلكه از اين جهت است كه مشركين خدايان خود را شريك در اموال اند: اطالق مزبور از اين باب نيسبعضي ديگر گفته
 .كردنددانستند، و مقداري از اموال خود را در راه آنها خرج ميخود مي

از باب تفريع تفصيل بر  "هذا لِشُرَكائِنا "و جمله "هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ "به هر تقدير، مجموع دو جمله مورد بحث يعني جمله:
و سپس آن را تفسير  "هاي خدا بهره و سهمي براي خدا قرار دادنداز آفريده "است، قبال بطور اجمال فرموده بود:اجمال 

ن و بدين وسيله زمينه را براي بيا "پس گفتند: اين براي خداي عالم و اين براي خدايان ما "نموده و بطور تفصيل فرمود:
كن شود، و ليآنچه كه سهم شركا است به خدا عايد نمي "گفتند:كه ميحكم ديگري نيز فراهم نمود، و آن حكم اين بود 

 ."رسدآنچه كه سهم خدا است به شركا هم مي

و چون اين حكم عالوه بر اينكه از اصل باطل و افتراي به خدا است توهين به خداي تعالي و ساحت او را كوچكتر از جانب 
 .آن را تقبيح فرمود "ءَ ما يَحْكُمُونَسا "ها دانستن است، لذا خداي تعالي با جملهبت



__________________________________________________ 

 32و گفتند: رحمان فرزند اتخاذ كرده، منزه است خدا. سوره انبيا آيه (1)
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 "... رَكاؤُهُمْوَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْالدِهِمْ شُ "

ده را هم به فتح الم قرائت نمو "قتل "را به فتح زاء و به صيغه معلوم خوانده و كلمه "زين "غير از ابن عامر ساير قراء كلمه
و مفعول آن  "قتل "را به كسر دال خوانده و آن را مضاف اليه كلمه "اوالدهم "اند، و كلمهگرفته "زين "و آن را مفعول
يت و ها با محبوببت "شود:اند، و بنا بر اين قرائت معناي آيه چنين ميگرفته "زين "را فاعل "شركاؤهم "دانسته و كلمه

واقعيتي كه در دلهاي مشركين داشتند فرزندكشي را در نظر بسياري از آنان زينت داده و تا آنجا در دلهاي آنان نفوذ پيدا 
هم چنان كه تاريخ اين مطلب را در باره  "كردنداني ميكرده بودند كه فرزندان خود را به منظور تقرب به آنها براي آنها قرب

ست كه در بني هايي اپرستان قديم نيز ضبط كرده است، البته بايد دانست كه اين قربانيها غير از موءودهپرستان و ستارهبت
كه اوالد خود را قرباني  شدند، و آيه شريفه داردتميم معمول بوده، زيرا موءوده عبارت بوده از دختراني كه زنده به گور مي

 .شود و هم شامل پسرانكردند، و اوالد هم شامل دختران ميمي

شيطانها هستند، و بعضي مقصود از آن را خدام بتكده و بعضي ديگر گمراهان از  "شركاء "اند: مراد ازبعضي از مفسرين گفته
 .اندمردم دانسته

به ضم  را "قتل "م زاء قرائت كرده و صيغه مزبور را مبني بر مفعول و كلمهرا به ض "زين "و اما ابن عامر در ميان قراء كلمه
را به صداي زير و  "شركاؤهم "گرفته و كلمه "قتل "را به نصب و مفعول "اوالدهم "و كلمه "زين "الم و نائب از فاعل

يه )شركاءهم( انداخته است قتل( و مضاف ال)را فاصله بين مضاف  "اوالدهم "مضاف اليه قتل و فاعل آن دانسته و كلمه
«1». 

در لغت به معناي هالك كردن و در اينجا مراد از آن هالك نمودن مشركين  "ارداء "-"لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ "
ا كه آنان ر به معناي خلط كردن و مراد در اينجا اين است كه دين "لبس "است به كفران نعمت خدا و ستم بر مخلوق او. و

كه سه مرتبه در جمله آمده در هر سه جا  "هم "اند، بنا بر اين ضمير:دين باطلي بود به صورت دين حق در نظرشان درآورده
 .گرددبرمي "لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "به

حرف صحيح باشد همان هالك ساختن ظاهري و كشتن است و اگر اين  "ارداء "اند: معنايبعضي ديگر از مفسرين گفته
برگردد، و يا به عنايتي همه به  "لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "اش اين است كه ضمير اولي به اوالد و دومي و سومي بهالزمه

 مشركين عايد شود، و به

__________________________________________________ 
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 .هر حال معناي آيه روشن است

 "... وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ "

كند، يعني: اين همين معنا را تفسير مي "ال يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ "به معناي منع است و جمله -به كسر حاء -"حجر "
و او را اذن بدهيم. چون بطوري كه از روايات استفاده ها حرام است مگر تنها بر كسي كه ما بخواهيم چارپايان و اين زراعت

ت گفتند خوردن اينها بر كسي حالل نيسشود مشركين چارپايان و زراعت معيني را پيشكش خدايان خود كرده آن گاه ميمي



 .مگر تنها بر خدام بتكده آن هم به شرطي كه مرد باشند نه زن

و يا اين است كه مشركين  "سوار شدن بر اين چارپايان سواري حرام است "فتند:گو مي -"وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها "
 .چارپاياني دارند كه سوار شدن آنها حرام است

ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ ال سائِبَةٍ وَ ال  "هستند كه خداي تعالي در آيه "حام "و "بحيره "،"سائبه "همان "انعام "اين
آن را نفي نموده، و يا بعضي از آن « 1» "مٍ وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُونَوَصِيلَةٍ وَ ال حا

 .-بنا بر خالفي كه در سوره مائده گذشت -چهار قسم است

بردند. بريدند و نام خدا را نميها سر ميرا هم در موقع ذبح به اسم بت يعني چارپاياني "وَ أَنْعامٌ ال يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا "
ي است كه در اند: آن چارپايانشدند. بعضي ديگر گفتهاند: مراد آن چارپاياني است كه در سفر حج بر آنها سوار نميبعضي گفته

 .تكردند، و بهر حال معناي آيه روشن اسهيچ شاني از شؤون آنها خدا را ذكر نمي

 "... وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا "

دند بر آمهايي است كه در شكم بحيره و سائبه باشد، مشركين آنها را اگر زنده به دنيا ميبچه "ما في بطون "مقصود از
د انخوردند و هم زنان. بعضي گفتهن از آن ميآمدند هم مردادانستند، و اگر مرده به دنيا ميمردان حالل و بر زنان حرام مي

 .مقصود هم شير آنها و هم جنين آنان است :اندشير آن حيوانات. و بعضي ديگر گفته "ما في بطون "مقصود از

همين آيد كه دهيم. و از اين تعبير برمييعني به زودي خود اين حرفها را جزا و كيفر آنان قرار مي "سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ "
 شود،حرفها به عينه در قيامت به صورت وبال و عذاب مجسم مي

__________________________________________________ 

دانيد( نيافريد. ولي كساني كه كافر شدند در باره خدا خداوند بحيره و سائبه و وصيله و حام )حيواناتي كه خاص او مي(1)
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 :اند: تقدير اين جملهپس در اين كالم نوع خاصي از عنايت بكار رفته. بعضي از مفسرين گفته

ده اند: مضاف )جزاء( حذف شهگرفته و گفت "سيجزيهم جزاء وصفهم "است. بعضي ديگر تقدير آن را "سيجزيهم بوصفهم "
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْالدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ  "و مضاف اليه )وصفهم( به جاي آن نشسته است، و به هر حال معنا واضح است.

 "... عِلْمٍ

همه آن سخنان زيان كاري  فرمايد:در اين جمله آنچه را كه در آيات قبلي از احكام مشركين نقل كرده بود ابطال نموده مي
 .و گمراهي است، و متكي بر علم و اهتدا نيست

تعبير شده، و تحريم آن،  "ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ "در اين جمله قتل اوالد، سفاهت و جهل خوانده شده، و نيز از انعام و حرث با جمله
شان ذكر شده باشد، از اين رو معناي كالم اين اناي جهت خسرافترا بر خدا خوانده شده تا هم تنبيهي باشد و هم تا اندازه

آنان زيانكار شدند در كشتن فرزندان خود، براي اينكه ندانسته سفاهت به خرج دادند، و نيز زيانكار شدند در اينكه  :شودمي
چيزي را كه به كسي اصنافي از چارپايان و زراعتها را بر خود حرام كردند، چون اين عمل افترا بر خدا بود، حاشا بر خدا كه 

 .روزي كرده همان چيز را تحريم نمايد

تري و با ذكر دليل عقلي و مصلحت زندگي بشر همين معنا را به بيان مفصل "وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ ... "آن گاه با جمله
مطلب را به دليل نقل كه همان وحي  "يَطْعَمُهُ ... قُلْ ال أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلي طاعِمٍ "بيان نموده و با جمله

 .آسماني است مبرهن ساخت



شود كه: تحريم انواعي از حرث و انعام، ضاللت و لغزشي است از آنان، بنا بر اين، معناي آيات پنجگانه مورد بحث اين مي
زي با است، و نه از وحي و دليل نقلي چيكه نه با حجت عقلي قابل تفسير و توجيه است و نه با مصالح زندگي بشر سازگار 

 .آن مساعد است، پس اين گروه در اين گفتار و رأي خود حيرانند

هايش آن درختي را گويند كه شاخه "شجره معروشه ""وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ ... وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ "
ه معناي در اصل لغت ب "عرش "رفته و يكي بر باالي ديگري قرار گرفته باشد، مانند درخت انگور. و به وسيله داربست باال

غير  جنات "عبارت خواهد بود از تاكستانها و باغهاي انگور و مانند آنها، و "جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ "رفع و بلندي است. بنا بر اين،
 .توار باشد نه بر داربستباغهايي كه درختهاي آن بر تنه خود اس "معروشات

 هاي ها و دانهمعنايش اين است كه خوردني "وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ "و اينكه فرمود:
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 .آن زرع مختلف است، يكي گندم است و يكي جو، يكي عدس است و آن ديگري نخود

آيد اين بطوري كه از سياق برمي "الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ وَ "در جمله "غير متشابه "و "متشابه "مقصود از
 .ها از نظر طعم و شكل و رنگ و امثال آن هم متشابه دارد و هم غير متشابهاست كه هر يك از آن ميوه

 "... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ "

رساند، چون از اينكه قبال مساله خلقت جنات معروشات و بي نيست، بلكه تنها اباحه را ميامري كه در اينجا است امر وجو
هاي آنها امر در مورد توهم منع آيد كه امر به خوردن از ميوهنخل و زرع و غير آن را خاطر نشان ساخته بود به دست مي

 :در حقيقت تقدير كالم اين است كه .وجوب را رساند نهاست و معلوم است در چنين موردي صيغه امر تنها اباحه را مي

هاي آنها بخوريد و امر فرمود كه در خداوند آن كسي است كه جنات و نخل و زرع را آفريد و به شما دستور داد تا از ميوه "
نكه بر ايو اين سياق بهترين دليل است  "موقع چيدن آن حق واجبش را بپردازيد، و شما را از اسراف در آن منع و نهي كرد

 .اين است كه به شما اجازه داد "دستور داد "معناي

شود. و بنا بر هاي مذكور ميآن حق ثابتي است كه متعلق به ميوه "وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ "در جمله "حق "و مقصود از
به اين جهت است كه حق  "زيدحق ميوه را بپردا "گردد و اگر فرمود:برمي "ثمر "است به كلمه "حقه "اين، ضميري كه در

چون حق به فقرا ارتباط خاصي دارد، بعضي ها  "حق فقراء "شود:گيرد، هم چنان كه گفته ميها تعلق ميمزبور به آن ميوه
اين  هاست به خداي تعالي برگردد و معناي آي "إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "اند كه ضمير مزبور مانند ضميري كه در:احتمال داده

ا ها رهاي مذكور انتسابي هم با خداي تعالي دارند، خداي تعالي است كه آن ميوهباشد كه: حق خدا را بپردازيد، چون ميوه
 .ايجاد فرموده است

ها و حبوبات حقي براي فقرا قائل شده، و فرموده كه در روز درو به هر حال آيه شريفه به طور اجمال و سربسته از ميوه
ها حق فقرا بايد داده شود. و اين اشاره به حكم عقل است، و در حقيقت حكمي را كه عقل در اين باره ميوه غالت و چيدن

دارد امضاء كرده نه اينكه بخواهد مساله زكات را خاطرنشان سازد، چون اين آيه شريفه در مكه نازل شده و تشريع زكات و 
بايست زكات در همه انواع بود ميآيه شريفه راجع به زكات واجب مي وجوب آن در مدينه اتفاق افتاده. عالوه بر اين، اگر

 .نامبرده در آيه واجب بوده باشد، و حال آنكه در ميان آنها چيزهايي هست كه زكات ندارد

 بله، بعيد نيست بگوييم اين آيه اجمال همان تفصيلي است كه بعدا در مدينه نازل 
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بطور كلي اصول شرايعي كه در مدينه بطور تفصيل نازل شده در مكه بطور اجمال نازل گرديده است، مثال در شده، چون 



وَ ال تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما  "-فرمايدتا آنجا كه مي -"قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ "آيات مكي به طور اجمال فرموده:
 .«1» "ا بَطَنَظَهَرَ مِنْها وَ م

 115[ ..... ص : "وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "مراد از نهي از اسراف در:]

ها و غالت از آن حدي كه براي معاش شما معنايش اين است كه در استفاده از اين ميوه "و ال تسرفوا "و اينكه فرمود:
توانيد در خوردن آن و بذل و بخشش شما صاحب آن هستيد و ليكن نمي صالح و مفيد است تجاوز مكنيد، درست است كه

از آن زياده روي كنيد، و يا در غير آن مصرفي كه خدا معين نموده به كار بزنيد مثال در راه معصيت خدا صرف نماييد. و 
ل آيه مطلق و خطاب آن شامتواند در آن اسراف نموده مثال آن را تضييع كند. پس گيرد نميهمچنين فقيري كه از شما مي

اند: خطاب آيه مختص به مالك آن اموال است. و همچنين اينكه جميع مردم است چه مالك و چه فقير. و اينكه بعضي گفته
گيرد. و همچنين اينكه اند: خطاب تنها متوجه زمامداري است كه صدقات را از صاحبان اين اموال ميبعضي ديگر گفته

 .ها را قبل از چيدن مخوريد تا در نتيجه حق فقرا را كم كنيدش اين است كه ميوهاند: معنايبعضي گفته

 .اند: معناي آيه اين است كه از دادن مقدار واجب كوتاهي مكنيداي ديگر گفتهو نيز اينكه عده

آن  يه و سياقاند معنايش اين است كه: اين اموال را در راه معصيت صرف مكنيد، صحيح نيست، و با اطالق آو يا گفته
 .سازدنمي

 "... وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً "

خوانند كه طاقت برداشتن حمل )بار( را دارند. به معناي چارپايان بزرگسال است، و از اين جهت آنها را حموله مي "حموله "
كي مانند فرش زمينند، و يا اين است به معناي خردساالن آنها است، و وجه اين تسميه يا اين است كه از كوچ "فرش "و

نيز مانند امر قبلي تنها براي اباحه خوردن و امضاي حكم  "كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ "شوند. امر در جملهكه مانند فرش لگد مي
 .عقل به اباحه آن است

اين است كه: شما در اين امري كه خداوند اباحه آن  "عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ "و معناي اينكه فرمود:
را تشريع كرده راه پيروي شيطان را پيش مگيريد، و پا در جاي پاي او نگذاريد و حالل خدا را حرام مكنيد. در سابق نيز 

 .گذشت كه پيروي خطوات شيطان معنايش همين تحريم حالل است بدون علم

__________________________________________________ 

بگو بياييد تا براي شما بگويم و بشمارم آن چيزهايي را كه پروردگار شما بر شما حرام كرد ... و نزديك فواحش مشويد، (1)
 121سوره انعام آيه  .چه ظاهر و چه علني آن و چه پنهاني آن
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 "... لضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ ا "

 .كندانعامي را كه در آيه قبلي بطور اجمال اسم برده بود در اينجا بطور تفصيل بيان مي

 "كند. و از اين رو جملهو مراد، تشديد توبيخ و مالمت ايشان است به اينكه يكا يك صور و وجوه را به تفصيل ذكر مي
جمع زوج است كه هم به معناي عدد دو است  "ازواج "در آيه قبلي است. و كلمه "حَمُولَةً وَ فَرْشاً "عطف بيان "واجٍثَمانِيَةَ أَزْ

ضان  -1و هم به معناي يكي است كه همراه جفت خود باشد. و انواع چارپاياني كه در آيه شريفه نامبرده شده چهار است: 
تر( و اين چهار نوع از نظر اينكه هر كدام نر و ماده دارند هشت زوج خواهند ابل )ش -2بقر )گاو(  -2بز( )معز  -3)ميش( 

 .بود



و معناي آيه اين است كه: خداوند هشت زوج آفريده، از ضان دو زوج يكي نر و يكي ماده و از معز هم دو زوج، بگو آيا 
هاي آن دو است، اگر يي را كه در شكم مادههاخداوند نر اين دو نوع چارپا را حرام كرده و يا ماده آن دو را و يا آن بچه

 .گوييد مرا به علم و مدرك صحيحي كه داريد خبر دهيدراست مي

شود. معناي اين آيه از آنچه كه در باره آيه قبلي گفته شد روشن مي "وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ... الْأُنْثَيَيْنِ "
 .در همه چهار موردي كه در اين آيات آمده اهلي و وحشي است نه نر و ماده "اثنيت "اند معنايات گفتهها در اين آيبعضي

 "... أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا "

ن يكند، و تقدير كالم ااين جمله يك شق از دو شق ترديد است و شق ديگر آن حذف شده، و سياق كالم داللت بر آن مي
ايد و يا از است كه: آيا شما علمي را كه به خيال خود داريد از طريق فكر تحصيل كرده و به دليل عقلي و يا نقلي دست يافته

 .كنيد؟خود خدا شنيديد كه اين چارپايان را تحريم نمود، كه اينطور سخت و محكم ادعاي حرمت آن را مي

است، و آن  اياين جمله تفريع بر ما قبل است، و اين تفريع خود اشاره به نكته -"هِ كَذِباً ...فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّ "
پس كيست  "شود:اين است كه مدعيان حرمت چارپايان از جواب اين سؤال بازماندند، و از اين رو، معناي آيه چنين مي

 -فمن اظلم منكم "مدعيان يعني مشركين. و اگر نفرمود:كنايه است از همين  "مِمَّنِ افْتَري "، و جمله"ستمگرتر از شما
را قرار داد براي اين است كه سبب  "آن كس كه به خدا افترا بست "جمله "شما "و بجاي كلمه "كيست ستمگرتر از شما

ينكه ا شود بيان كرده و فرموده باشد: هيچ كس از شما ستمگرتر نيست، برايآن حكمي را كه از استفهام انكاري مفهوم مي
 شما به دروغ به خدا 
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افتراء بستيد تا بدين وسيله مردم را بدون علم گمراه كنيد، و معلوم است كه با چنين ظلمي ديگر به راه خدا هدايت 
 .كندشويد، چون خداوند مردم ستمگر را هدايت نمينمي

 "... ماً عَلي طاعِمٍ يَطْعَمُهُقُلْ ال أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ "

مطالبي كه  "بقره "از سوره "132 "و آيه "مائده "معناي آيه روشن است، و در تفسير آيات مشابه آن يعني آيه سوم از سوره
 .به اين آيه نيز ارتباط دارد گذشت

 "... وَ عَلَي الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ "

ها است. در به معناي روده "حوايا "رويد. واست كه به معناي ناخن است كه بر سر انگشتها مي "اظفار "مفرد "ظفر "كلمه
و در تقدير مرفوع بوده باشد، و احتمال دارد عطف بر  "ظهور "عطف به "حوايا "مجمع البيان گفته است: احتمال دارد كلمه

است معطوف  "مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ "كه در جمله "ما "د. و اما كلمهبوده و در تقدير منصوب بوده باش "ما حملت "در "ما "كلمه
 .«1»ي اول  "ما "است به

 .تر استو از اين دو احتمال كه وي داده احتمال اول به نظر ما قوي

 "ممكن است در تقدير منصوب و مفعول دوم "ذلِكَ جَزَيْناهُمْ "در جمله "ذلك "صاحب مجمع البيان سپس فرموده: كلمه
باشد، و ليكن ممكن نيست تقدير آن را مرفوع و آن را در تقدير مبتدا  "جزيناهم ذلك ببغيهم "بوده و تقدير كالم "جزيناهم

 "بتهزيد ضر "كه تقديرش: "زيد ضربت "شود، نظير:مي "ذلك جزيناهموه "بگيريم، زيرا در چنين صورت تقدير كالم:
 .«3»ت جايز است نه در همه جا است، و اين تنها در شعر آنهم در مواقع ضرور

رسد كه در مقام جواب از سؤال مقدري است، و آن سؤال اين است كه اگر چارپايان حاللند، و ما و اين آيه به نظر مي
ايم پس چرا خداوند همين انعام را كني كه چرا انعام و حرث را بر خود تحريم كردهمشركين را اين همه توبيخ و مالمت مي



دهد كه اگر خداوند طيباتي را بر يهود حرام فرمود به خاطر ظلمي بود كه ايشان روا ام كرد؟ در اين آيه جواب ميبر يهود حر
ا لِبَنِي كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّ "داشتند، و اين در حقيقت يك نوع گوشمالي بود، كه منافات با حليت ذاتي ندارد، هم چنان كه آيه

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ  "و آيه« 2» "مَ إِسْرائِيلُ عَلي نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُإِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّ
 "أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً

__________________________________________________ 
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همه طعامها بر بني اسرائيل حالل بود مگر همانهايي كه خود اسرائيل قبل از نزول تورات بر خويش حرام كرده بود. (3)
 [.....] 52سوره آل عمران آيه 
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 .نيز به اين جواب اشاره دارند «1»

 "... بُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍفَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَ "

معناي آيه روشن است، و در آن رسول خدا را مامور فرمود تا ايشان را به عذاب الهي كه مفري از آن نيست تهديد كند، البته 
به  وشان سازد، بلكه به بياني كه بترسند و هم در عين حال اميدوار رحمت او بوده باشند. نه بطوري كه دچار ياس و نوميدي

 .را جلوتر از ذكر عذاب ذكر فرمود "ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ "همين منظور جمله

 "... ءٍسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا مِنْ شَيْ "

ه گوييد و بجواب داده كه اوال شما در آنچه كه مياند. و در ذيل آن احتجاجي است كه كفار بر كفر و تحريم حالل خود كرده
ر جاي ايد گو اينكه دكنيد عالم نيستيد، و جز به ظن و تخمين اعتماد نداريد. و ثانيا حجتي را كه ذكر كردهآن احتجاج مي

د، كنخود مطلب صحيحي است و قرآن هم در آيات بسياري آن را خاطر نشان ساخته و ليكن مدعاي شما را تصحيح نمي
خواهيد با اين مطلب شرك و تحريم حالل خود را اثبات نموده و بگوييد خداوند شرك و تحريم حالل ما را چون شما مي

ز غير خواست ما نيامضاء فرموده و ديگر هيچ باكي بر ما نيست، و چنين استدالل كنيد كه اگر خداوند غير اين را از ما مي
كرديم و ليكن از آنجايي كه غير اين را از ما نخواسته ما الل خدا را حرام نميشديم و حشديم يعني مشرك نمياين مي

 .بينيمفهميم كه او به ما اذن به شرك و تحريم داده است، پس ما بر شرك و تحريم خود اشكالي نميمي

 114خداوند متعال به مشيت تكويني خود از هيچكس ايمان نخواسته است[ ..... ص : ]

كند، و نتيجه آن بيش از اين نيست كه چون خداوند ترك شرك را از نتيجه مورد نظر ايشان را اثبات نمي و ليكن اين حجت
ايشان نخواسته پس ايشان را مضطر و مجبور به ترك شرك نكرده و بس، و اما ترك شرك اختياري را هم از ايشان 

و ترك شرك را انكار كنند، چون چنين است توانند قدرت و اختيار بر شرك نخواسته نتيجه آن حجت نيست، پس نمي
تواند ايشان را به سوي ايمان و ترك افتراء دعوت نمايد، پس حجت بالغه همان حجت خدا است نه حجتي كه خداوند مي

 .اند، چون حجت ايشان جز پيروي خيال و تخمين پايه و اساسي نداردايشان در اين مقام اقامه كرده

__________________________________________________ 

داشتند، طيباتي را كه بر آنان ها سرزد و نيز به خاطر اينكه مردم را زياد از راه خدا باز ميبه خاطر ظلمي كه از يهودي(1)
 123حالل بود حرامشان كرديم. سوره نساء آيه 

 232، ص: 3ترجمه الميزان، ج



 "اولي كه بر سر اسم جالله است براي تفريع و "فاء "رسدبه نظر مي "وْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَقُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَ "
آمده براي تعليل، و كالم از قبيل قلب حجت بر خصم بوده باشد، و بعد از آنكه مقتضاي  "لو "دوم كه بر سر حرف "فاء

دهد و شما از آنجايي كه در معارف الهي جاهل نتيجه ميحجت خصم را بيان نموده فرموده باشد: اين حجت عليه خود شما 
كند بر اينكه شما در مقابل كسي كه شما را به ترك شرك و فهميد، چون حجت شما داللت ميو پيرو ظن و تخمينيد نمي

و  خود شماايد عليه كند حجتي نداريد. و آن حجتي كه شما به خيال خود عليه او اقامه كردهترك افتراي به خدا دعوت مي
خواست همه شما را مجبور به ايمان و ايد بر اينكه اگر خداوند ميحجت خدا است. براي اينكه شما در اين حجت اقرار كرده

تواند شما را به ترك شرك و كرد، و چون نكرده و شما را به اختيار خودتان باقي گذارده ميترك شرك و ترك تحريم مي
 .تحريم دعوت نمايد

 .ديگر: نتيجه حجت شما اين است كه حجت شما حجت خدا و عليه خود شما است و به عبارت

كند، و هيچ وقت و از هيچ كس به اي از آيات قبلي هم بيان كرده بود كه خداوند بندگان خود را مجبور به ايمان نميدر عده
به اين  -البته اذن تكويني -ن داده استمشيت تكويني خود ايمان را نخواسته تا مجبور به آن شود، بلكه به خالف آن نيز اذ

معنا كه موانع شرك و كفر را برداشته و بندگان را هم نسبت به فعل قدرت داده و هم نسبت به ترك و اين همان اختيار 
 .است كه اساس تكليف و امر و نهي و وعد و وعيد است

 "... قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ "

ين ا "هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ "شود، و معناياسم فعل است و در مفرد و تثنيه و جمع به همين يك شكل استعمال مي "هلم "كلمه
اشاره به محرماتي است كه  "هذا "است كه شهداي خود را بياوريد، و مقصود از اين شهادت شهادت اداء است، و اسم اشاره

در آيه است خطاب تعجيز است نه تكليف، و مقصود از آن اين است كه اند، و خطايي كه مشركين از پيش خود درست كرده
آيند، و دعويشان بر اينكه خدا فالن چيز را حرام كرده جز افتراي بر خدا چيزي بدانند از عهده اثبات ادعاي خود برنمي

 "... قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ "ديگري نيست. بنا بر اين، جمله

مطلب را ترقي داده و فرموده: حتي اگر شهادت  "فَإِنْ شَهِدُوا فَال تَشْهَدْ مَعَهُمْ "خداوند است، و با جملهكنايه از عدم تحريم 
 .هم دادند شهادتشان را مپذير زيرا شهادت مردمي كه پيرو هواي نفسند قابل اعتنا نيست

 عطف تفسير است براي جمله  "اوَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِن "بنا بر اين، جمله

 232، ص: 3ترجمه الميزان، ج

و معنايش اين است كه اگر تو هم با آنان شهادت دهي شهادتت پيروي از اهواء ايشان  "فَإِنْ شَهِدُوا فَال تَشْهَدْ مَعَهُمْ "
ي هستند كه آيات باهره است، هم چنان كه شهادت خود آنان پيروي اهواء است و چگونه نباشد؟ و حال آنكه ايشان مردم

هايشان باشد معادل و برابر خدا قرار دادند، و خداي را تكذيب نموده، به آخرت ايمان نياوردند، و غير خدا را كه همان بت
 .كند مگر آنان كه اهواء خود را پيروي نمايندكسي با كمال بيان و روشني برهان به چنين انحرافي جرأت نمي

 116مورد حق فقرا و مساكين در محصول زراعت[ ..... ص :  بحث روايتي ]رواياتي در

 اشاره

از ابن عباس و قتاده نقل كرده كه مشركين وقتي  "فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَال يَصِلُ إِلَي اللَّهِ "در مجمع البيان در ذيل جمله:
ها گردانيدند و اگر مال خدا به مال بتها برميشد آن را به بتها داده بودند با آنچه به خدا داده بودند خلط ميآنچه به بت



تر است. و همچنين اگر آبي كه از آن زراعت خدا بود بند خود را شكسته به گفتند خدا غنيكردند و ميشد رد نميخلط مي
فتند گند و ميبستشد آن را ميها به زراعت خدا سرازير ميبستند و اگر آب زراعت بتشد آن را نميها سرازير ميزراعت بت

 «1»تر است. و سپس فرموده: در روايات ائمه ما )ع( نيز اين معنا وارد است. خدا غني

از معصوم )ع( نقل شده كه فرمود: معنايش اين است  "وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 .«3»نظر آنان زينت دادند  كه اسالف و نياكان مشركين فرزندكشي را در

 .«2»به معناي تحريم شده است  "حجر "آمده كه فرمود: "وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ "و نيز در ذيل جمله

و در «. 2»بستانها است  "جنات "نقل شده كه فرمود مقصود از "وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ "و در همان كتاب در ذيل جمله
گفته است: احمد بن ادريس از احمد بن محمد از  "وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "يل جملهذ

 علي بن حكم از ابان بن عثمان

__________________________________________________ 
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ا ر "وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ "از شعيب عقرقوفي براي ما حديث كرد كه وي گفته است: من از امام صادق )ع( معناي جمله
ود يك مشت است. سپس اضافه كرد گندم و جو ...( يك دسته و از خرما هنگامي كه چيده ش)پرسيدم، فرمود: حق از خوشه 

كه از ايشان پرسيدم آيا ممكن است انسان اين حق را بعد از بردن خرمن به خانه بپردازد؟ فرمود: نه اگر قبل از بردنش 
 .«1»بپردازد به سخاوت وي نزديكتر است 

ده كه شخصي از آن جناب و نيز در همان تفسير از احمد بن ادريس از برقي از سعد بن سعد از حضرت رضا )ع( نقل كر
پرسيد: اگر در موقع درو و برداشت حاصل مساكين حاضر نباشند چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: در اين صورت تكليفي بر او 

 .«3»نيست 

و در كافي از علي بن ابراهيم از ابن ابي عمير از معاوية بن حجاج روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع( شنيدم كه 
: در زراعت دو حق هست: حقي است گرفتني و حقي است دادني. عرض كردم گرفتني آن كدام است و دادنيش فرمودمي

 كدام؟

گيرند همان عشر و نصف عشر )صدي ده و صدي پنج( است و اما آن حقي كه فرمود: حقي كه از زراعت به حكم اجبار مي
متعرض آن است. و مقصود از  "وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ "دهد همان حقي است كه آيه:انسان خودش به طيب خاطر خود مي

گردد، همه اين مدت روز حصاد شود و به تدريج روي هم انباشته ميروز حصاد همان روزي است كه شروع به چيدن مي
 .است

ه فرمود: حقي كه در آن گاه معاوية بن حجاج اضافه كرد )كه مطلب ديگري را نيز امام فرمود( و به خاطرم جز اين نيست ك
كند يك دسته به او بدهد تا روز حصاد بايد داد عبارت از اين است كه در طول مدت حصاد هر دفعه كه مسكيني مراجعه مي

 .«2»از حصاد فارغ شود 

 وَ "و نيز در كافي به سند خود از ابن ابي نصر از حضرت ابي الحسن رضا )ع( روايت كرده كه از آن جناب از معناي جمله
فرمود: اسراف در روز درو و روز چيدن خرما به اين پرسيدم، حضرت فرمود: پدرم بارها مي "آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا



خورد كه با دو مشت خود است كه انسان با دو مشت خود بدهد. آن گاه فرمود پدرم وقتي در چنين مواقعي به غالمي برمي
 .«2»خرما را مشت مشت و سنبل )خوشه( را دسته دسته بده  :فرمودزد و ميمي داد، صدايشصدقه مي
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هاي مصادف روايت كرده كه گفت: وقتي در خدمت امام صادق )ع( در يكي از زمينو نيز در همان كتاب به سند خود از 
كردند، اتفاقا سائلي نزديك آمد و سؤال كرد من در جوابش گفتم خدا روزيت زراعيش بودم، موقعي بود كه داشتند درو مي

نفر داده باشيد پس از آن در دادن و توانيد چنين جوابي بدهيد مگر بعد از آنكه به سه دهد، حضرت فرمود: ساكت، شما نمي
 .«1»ندادن مختاريد 

 :و نيز در كافي به سند خود از ابن ابي عمير از هشام بن مثني روايت كرده كه گفت

 . حضرت فرمود:را پرسيد "وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "مردي از امام صادق )ع( معناي جمله
داد و براي خود و آمد همه را صدقه ميفالن بن فالن انصاري )و اسمش را برد( زراعتي داشت وقتي حاصلش دست مي

 .«3»گذاشت خداي تعالي اين عمل را اسراف خواند عيالش چيزي باقي نمي

آيه در شان او نازل شده، زيرا آيه مؤلف: مراد امام )ع( اين است كه آيه شريفه بر عمل آن شخص منطبق است، نه اينكه 
اسم برده ثابت بن قيس بن  (شريفه مكي است و در آن روز انصاري در ميان نبود، بعيد نيست كه آن انصاري كه امام )ع

اند كه گفته است: آيه مورد بحث در باره ثابت بن قيس بن شماس باشد چون طبري و ديگران نيز از ابن جريح نقل كرده
آيد مگر اينكه از اين ده، چون وي درخت خرمايي داشت، وقتي آن را چيد گفت: امروز هيچ كس نزد من نميشماس نازل ش

وَ ال  "دهم، و به مردم همي داد تا شب شد در حالي كه خرمايي براي خودش نمانده بود. خداوند جملهخرما به خوردش مي
ان نزول آيه تواند شفرمود. و ليكن همانطوري كه گفتيم داستان ثابت بن قيس نميرا نازل  "تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

 «2»باشد چون او مردي است مدني و آيه شريفه نزولش در مكه بوده. آري، آيه با عمل وي منطبق است. 

 :و در تفسير عياشي از امام صادق )ع( نقل شده كه در ذيل آيه مذكور فرموده

 .«2»ه خود( به هر مسلماني كه نزدت آمد، بده و اگر هيچ مسلماني نزدت نيامد به مشرك بده آوري شداز محصول جمع)
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 .مؤلف: در اين معاني روايات وارده از امام باقر و امام صادق و امام رضا )ع( بسيار است

: رسول اند كه گفتو در كتاب الدر المنثور است كه ابن منذر، نحاس، ابو الشيخ و ابن مردويه از ابي سعيد خدري روايت كرده
 .«1»ريزد ها ميفرمود: آن حق عبارت است از آنچه از سنبل "مَ حَصادِهِوَ آتُوا حَقَّهُ يَوْ "خدا )ص( در ذيل آيه



گويد: سعيد بن منصور، ابن ابي شيبه، ابن منذر، ابن ابي حاتم، نحاس و بيهقي در سنن خود از ابن و نيز در همان كتاب مي
اين آيه را آيه مربوط به صدي ده و صدي پنج نسخ  گفته است: "وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ "اند كه در تفسيرعباس روايت كرده

 .«3»كرده است 

شود چه مؤلف: نسبتي كه ميان اين آيه و آيه زكات است نسبت نسخ نيست، چون تنافي و تضادي در ميان آن دو ديده نمي
 .اينكه قائل به وجوب صدقه باشيم و چه به استحباب آن

ه است: آيه اند كه گفتبن ابي شيبه، عبد بن حميد و ابن منذر از ضحاك روايت كردهو نيز در الدر المنثور است كه ابو عبيد، ا
 .«2»زكات تمامي آيات راجع به صدقه را نسخ كرده است 

 .مؤلف: اشكال باال بر اين قول نيز وارد است

 و يزيد بن اصم روايتو در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه، عبد بن حميد، ابن منذر و ابو الشيخ از ميمون بن مهران 
رسيد خوشه خرما را از درخت پايين آورده آن شان اين بود كه وقتي موسم چيدن خرما مياند كه گفت: اهل مدينه رسمكرده
ريخت زد و آنچه ميآمد كه با چوب به آن خوشه ميگذاشتند در مسجد تا فقرا از آن استفاده كنند، هر سائلي ميرا مي

 .«2»به همين مناسبت نازل گرديد  "وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ "هخورد و آيه شريفمي

 111[ ..... ص : "ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ... "معناي:]

 "... ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه

 "وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ "كه: در سوره زمر بطور اجمال هشت جفت از انعام را حالل كرده و فرموده: چنين آمده
آن را تفصيل داده و  "بَقَرِ اثْنَيْنِوَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْ 333ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ  "آن گاه در آيه

فرمود: مقصود اهلي و وحشي آن است، و همچنين  "مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ "تفسير فرموده است. رسول خدا )ص( در معناي
 اهل و وحشي است، و اما اينكه "و من المعز اثنين و من البقر اثنين "مقصود از
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 .«3»است اين چارپايان را خداوند حالل كرده « 1»مقصود از اين دو جفت بخاتي و عراب  "وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ "فرمود:

ز روايتي از داوود رقي و صفوان جمال از امام ني« 2»و تفسير عياشي « 2»و كتاب اختصاص « 2»در كتاب كافي  :مؤلف
 "ماند اين است كه آيا زوجي كه در آيهكند، چيزي كه در اينجا باقي ميصادق )ع( نقل شده كه روايت فوق را تاييد مي

باشد مي "مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍوَ أَنْزَلَ لَكُمْ  "است به معناي همان زوجي است كه در آيه "ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ
اي دارد، بحث از اين جهت به شد؟ و يا آنكه هر كدام معناي علي حدههم چنان كه از روايت عياشي و قمي استفاده مي

 .-ان شاء اللَّه تعالي -زودي خواهد آمد

جناب از مرغهاي وحشي و گوشتخوار سؤال كرد و در تفسير عياشي از حريز از امام صادق )ع( روايت شده كه شخصي از آن 
خفاش(، درازگوش، قاطر و اسب نيز اسم برد، حضرت فرمود: غير از آنچه كه خداوند در )و در سؤال از خارپشت، وطواط 

در روز جنگ خيبر از خوردن گوشت درازگوش  (قرآن حرام فرموده هيچ حيوان ديگري حرام نيست و اگر رسول خدا )ص
ز اين جهت نبود كه گوشت درازگوش حرام است، بلكه غرض آن حضرت اين بود كه اگر در ميان مردم خوردن نهي فرمود ا

قُلْ  "رود كه نسل اين حيوان منقرض گردد و گر نه حرام همان است كه در آيهگوشت اين حيوان متداول شود بيم اين مي



طْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ ال أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلي طاعِمٍ يَ
 .«2»اسم برده شده است  "لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

نها دارد: حرام همان است كه اي از آمؤلف: در اين باره اخبار ديگري از امام باقر و امام صادق )ع( نيز روايت شده، و در پاره
ند ما خوردخداوند در كتاب خود تحريم نموده و ليكن چون عرب قبل از اسالم گوشت بسياري از حيوانات ديگر را نيز نمي

 خوريم. و در اينكه آن حيوانات كدامند روايات زيادي وارد شده، و در بعضي ازآل محمد هم آنها را نمي

__________________________________________________ 

ن جمع بخت است و شتراني را كه از اي "بخاتي "گويند و "بختي "عرب شتراني كه از نژاد شتران خراساني بوده باشند(1)
 .خوانندمي "عراب "نژاد نباشند

 [.....] 315ص  1تفسير قمي ج (2)

 13ح  223ص  2كافي ج (3)

 22اختصاص شيخ مفيد ص (4)

 113 -112ح  221ص  1 تفسير عياشي ج(5)

 112ح  223ص  1تفسير عياشي ج (6)

 211، ص: 3ترجمه الميزان، ج

آنها حيوانات وحشي و داراي دندان و مرغهاي داراي چنگال و غير آن اسم برده شده، در روايات اهل سنت هم مطلب از 
ده تنها اين جهت را خاطرنشان اي است فقهي لذا آن را دنبال نكرهمين قرار است، و چون مساله مورد بحث مساله

سازيم كه وقتي مسلم شد كه غير از آنچه در قرآن حرام شده نيز محرماتي هست بايد دانست كه آن محرمات ديگر مي
ديده تحريم فرموده، و خداوند هم تحريم آن جناب را چيزهايي است كه رسول خدا )ص( از جهت خباثتي كه در آنها مي

 يَأْمُرُهُمْ جِيلِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْ "ست:امضا نموده، و فرموده ا
 .«1» "ائِثَبِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَب

 :گويدمي "وَ عَلَي الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ... "در مجمع البيان در ذيل آيه

 كردند، و چون چنين ظلميپادشاهان بني اسرائيل را رسم چنين بود كه فقراي خود را از خوردن گوشت مرغ و پيه نهي مي
علي بن ابراهيم نيز همين مطلب را در تفسير «. 3»بر همه آنان تحريم نمود داشتند خداوند آن را را بر فقراي خود روا مي

 .خود ذكر نموده است

 155شود: چرا علم نياموختي تا بدان عمل كني؟[ ..... ص : در قيامت از جاهل سؤال مي]

 پاسخ كسي كه معناي و در امالي شيخ به سند خود از مسعدة بن زياد روايت شده كه گفت از امام صادق )ع( شنيدم كه در
 :را پرسيد، فرمود "فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ "جمله

فرمايد: بنده من! بگو ببينم در دنيا عالم بودي يا جاهل؟ اگر بگويد عالم خداي تعالي روز قيامت به يك يك بندگان خود مي
فرمايد چرا علم نياموختي تا بدان عمل كني؟ پرسد پس چرا به علم خود عمل نكردي، و اگر بگويد جاهل بودم ميبودم مي

 .«2»كند و حجت بالغه اين است با همين حجت او را مجاب مي

 .مؤلف: اين از باب تطبيق آيه بر مصداق است نه اينكه معناي حجت بالغه تنها همين باشد

__________________________________________________ 



وي يابند پيرنده درس را كه )اوصاف( وي را نزد خويش و در تورات و انجيل خود نوشته ميهمان كسان كه پيغمبر ناخوا(1)
ها دارد و چيزهاي پاكيزه را براي ايشان حالل و پليديكنند )پيغمبري( كه آنها را به معروف واداشته و از منكر بازشان ميمي

 123كند. سوره اعراف آيه را حرام مي

 235ص  2مجمع البيان ج (2)

 133امالي شيخ مفيد، طبع منشورات صدريه نجف، ص (3)

 213، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 150[ ..... ص : 512تا  515(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

 إِيَّاهُمْ تَقْتُلُوا أَوْالدَكُمْ مِنْ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَقُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَالَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ال 
( 121 ) ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَوَ ال تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إاِلَّ بِالْحَقِّ

عَها وَ إِذا قُلْتُمْ الْقِسْطِ ال نُكَلِّفُ نَفْساً إاِلَّ وُسْال تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إاِلَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّي يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِ وَ
( وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال 123كُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبي وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِ

لَي الَّذِي أَحْسَنَ وَ ( ثُمَّ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ تَماماً ع122َتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
( وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 122ءٍ وَ هُديً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ )تَفْصِيالً لِكُلِّ شَيْ

(122) 

( أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا 122عَلي طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَ إِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ )أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ 
بِآياتِ اللَّهِ وَ صَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِينَ  أَهْدي مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُديً وَ رَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ

 (123يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ )

 150ترجمه آيات ..... ص : 

 بگو بياييد تا برايتان بخوانم آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده، اينكه چيزي را با او شريك

 212، ص: 3زان، جترجمه المي

دهيم و به مكنيد و با پدر و مادر به نيكي رفتار كنيد و فرزندان خويش را از بيم فقر مكشيد كه ما شما و ايشان را روزي مي
كارهاي زشت آنچه عيان است و آنچه نهان است نزديك مشويد و نفسي را كه خدا كشتن آن را حرام كرده جز به حق 

 (121ما را بدان سفارش كرده است شايد تعقل كنيد )مكشيد اينها است كه خدا ش

به مال يتيم نزديك مشويد جز به طريقي كه نيكوتر است تا وي به قوت خويش برسد، پيمانه و وزن را به انصاف تمام دهيد 
رر او ض كنيم چون سخن گوييد دادگر باشيد گر چه عليه خويشاوند و بهما هيچ كس را مگر به اندازه تواناييش مكلف نمي

 (123باشد و به پيمان خدا وفا كنيد، اينها است كه خدا شما را بدان سفارش كرده، باشد كه اندرز گيريد )

هاي ديگر مرويد كه شما را از راه وي پراكنده كند اينها است و اين راه من است يك راست، پس پيروي كنيد آن را و به راه
 (122زكاري كنيد )كه خدا شما را بدان سفارش كرده بلكه پرهي



دانيد( داديم تا نعمت هدايت را براي كسي كه نيكو فهم كند تمام نموده و تا شرح همه چيز و باز موسي را آن كتاب )كه مي
 (122ديدار پروردگار خويش ايمان آورند ) (و هدايت و رحمت بوده باشد، شايد به )قيامت و

 (122رو آن باشيد و پرهيزكاري كنيد شايد شما را رحمت كنند )و اين كتابيست پر بركت كه ما نازلش كرديم تا پي

 (122و تا نگوييد كتاب آسماني فقط بر دو دسته پيش از ما نازل شده و ما از خواندن آن غافل بوديم )

 وشديم، اينك حجتي از خدايتان با هدايت و يا بگوييد اگر كتاب آسماني به ما نازل شده بود بهتر از ايشان هدايت مي
هاي خدا را تكذيب كند و از آن رو بگرداند كيست؟ به زودي كساني را كه از رحمت به سوي شما آمده ستمگرتر از آنكه آيه

 .(123دهيم )اند عذاب سخت سزا ميگرداندههاي ما روي گردانند براي همين كه روي ميآيه

 153بيان آيات ..... ص : 

 153به شريعت معيني از شرايع اختصاص ندارد[ ..... ص :  بيان آيات مربوط به تحريم محروماتي كه]

كند كه اختصاص به شريعت معيني از شرايع الهي ندارد، و آن محرمات عبارت است از: شرك اين آيات محرماتي را بيان مي
ان از فرزندبه خدا، ترك احسان به پدر و مادر، ارتكاب فواحش و كشتن نفس محترمه بدون حق كه از آن جمله است كشتن 

فروشي، ظلم در گفتار، وفا نكردن به عهد خدا و پيروي ترس روزي، نزديك شدن به مال يتيم مگر به طريق نيكوتر، كم
 .كردن از غير راه خدا و بدين وسيله در دين خدا اختالف انداختن

ز يم قرآن كريم همانها را ابيناين است كه مي -شاهد اينكه محرمات مذكور عمومي است و اختصاصي به يك شريعت ندارد
 هايي كه از نوح،اند، مانند خطابنمودهاند از آن نهي ميكردههاي خود ميهايي كه به امتكند كه در خطابانبيا )ع( نقل مي

 هود،

 212، ص: 3ترجمه الميزان، ج

لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ  شَرَعَ "صالح، ابراهيم، لوط، شعيب، موسي و عيسي )ع( نقل كرده، عالوه بر اين، در آيه
 :صريحا فرموده« 1» "يهِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِ

ترين تعبيري كه اشاره به اين لطيف .لف شده استسفارشهايي كه به اين امت شده همان سفارشهايي است كه به انبياي س
و سفارش خوانده و هم در سه آيه مورد بحث كه  "توصيه "كند اين است كه هم در آيه فوق شرايع انبيا )ع( رامعنا مي

شمارد سه مرتبه تكرار كرده است كه آنچه گفته شد سفارشهايي است كه خداوند به شما اصول محرمات اين شريعت را مي
 .كرده است، و اين خود شاهد روشني است بر اينكه محرمات مذكور اختصاص به اين شريعت نداشته است

از اين هم كه بگذريم اگر مساله را دقيقا مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم ديد اديان الهي هر چه هم از جهت اجمال و تفصيل 
م اين گونه محرمات معقول نيست تشريع شود، و به عبارت با يكديگر اختالف داشته باشند، هيچ يك از آنها بدون تحري

ترين و تر، معقول نيست ديني الهي بوده باشد و در آن دين اينگونه امور تحريم نشده باشد حتي آن ديني كه براي سادهساده
 .ترين نسل بشر تشريع شده استابتدايي

مشتق از  امري است "تعال "اند: كلمهبعضي از مفسرين گفته "أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاًقُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ  "
 .به اين عنايت كه آمر اين امر در مكان بلندي قرار دارد، گر چه حقيقتا در مكان بلند قرار نداشته باشد "علو "ماده

 "أتل "متعلق است به كلمه "عليكم "است. كلمهاست كه معنايش نزديك به معناي قرائت  "تالوت "از ماده "أتل "كلمه

 .نامندو اين را تنازع در متعلق مي "حرم "يا به كلمه



نيست، بلكه اسم فعل و به  "كم "و لفظ "علي "اصال جار و مجرور و مركب از لفظ "عليكم "كلمه :اندها گفتهبعضي
بر شما است كه  -عليكم ان ال تشركوا "ظم كالم:معمول آن و ن "أال تشركوا "باشد، و جملهمي "بر شما است "معناي

 .رسداست. و ليكن اين معنا از سياق آيه به ذهن نمي "شرك نورزيد

دعوت كرده است مردم را به اينكه بياييد تا برايتان بخوانم، لذا دنبال آن محرمات را  "تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ ... "و چون در جمله
 را به جاي آن نقل كرده،اسم نبرده بلكه عين وحي 

__________________________________________________ 

ايم و آنچه را به ابراهيم و موسي و عيسي از امور دين آنچه را به نوح سفارش كرده بوديم و آنچه را به تو وحي كرده(1)
 .رقه نيفكنيدسفارش كرده بوديم براي شما مقرر كرد كه اين دين را به پا داريد و در آن تف

 12سوره شوري آيه 

 212، ص: 3ترجمه الميزان، ج

رِكُوا بِهِ أَلَّا تُشْ "بلكه فرمود: "آنچه پروردگار شما حرام كرده شرك و قتل نفس و فالن و فالن است "يعني اينكه نفرمود:
وَ  "،"وَ ال تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ... "،"مِنْ إِمْالقٍ وَ ال تَقْتُلُوا أَواْلدَكُمْ "و نيز فرموده: "اينكه چيزي را شريك او نگيريد -شَيْئاً

 "وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ "،"بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً

 "... وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا "،

ي به يچ اميدو اگر شرك را از ساير گناهان جلوتر ذكر كرده براي اين است كه شرك ظلم عظيمي است كه با ارتكاب آن ه.
، گناهي «1» "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ":مغفرت خداوند نيست، هم چنان كه فرموده

اي توحيد خداي تعالي است كه سرانجام ساير گناهان منتهي به آن است، هم چنان كه منتهاي هر عمل صالح و حسنه
 .است

 151عقوق والدين، بعد از شرك به خدا، در شمار بزرگترين، يا بزرگترين گناهان است[ ..... ص : ]

كه  تقدير كالم اين است "يعني احسان كنيد به پدر و مادر احسان كردني. در مجمع البيان گفته: "وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً "
خداوند فالن  -حرم اللَّه كذا "كالم خود را چنين توجيه كرده كه: جملهو  "خداوند سفارش كرده در باره پدر و مادر احسان را

خداوند پيغمبر خود را سفارش كرده كه فالن چيز را تحريم كند و امت خود را  "معنايش اين است كه "چيز را حرام كرده
 .«3» "امر به اجتناب از آن نمايد

به پدر و مادر را تالي توحيد و ترك شرك دانسته و هر جا به  به هر حال، خداي تعالي در قرآن كريمش در چند جا احسان
« 2» "وَ قَضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً "آن امر كرده قبال به توحيد و ترك شرك امر كرده است، مانند آيه

و آياتي « 2» "يا بُنَيَّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ "و آيه
 .ديگر

و اين خود بهترين دليل است بر اينكه عقوق والدين بعد از شرك به خداي بزرگ در شمار بزرگترين گناهان، و يا خود، 
 ر عقلي هم مؤيد اين معنا است،بزرگترين آنها است، اعتبا

__________________________________________________ 

 22بخشد. سوره نساء آيه بخشد كه به او شرك آورند و جز اين هر كه را بخواهد ميمحققا خدا نمي(1)

 223ص  2مجمع البيان ج (2)



 32پدر و مادر احسان كنيد. سوره اسرا آيه  پروردگارت چنين حكم رانده كه به جز او كسي را نپرستيد و به(3)

و آن گاه كه لقمان از در اندرز و پند فرزند خود را گفت: اي پسركم! به خدا شرك نياور كه شرك به خدا ظلم بزرگي (4)
 12است، و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش كرديم. سوره لقمان آيه 

 212، ص: 3ترجمه الميزان، ج

تواند بدون آن زندگي و دين داشته باشد امري است اعتباري و قراردادي كه براي اينكه جامعه انساني كه هرگز انسان نمي
اي است كه در بين اي آن رابطه و عالقهدر حدوث و بقاي خود بستگي به محبت نسل دارد، و محبت نسل نيز سرچشمه

ين رابطه خانواده است و قوام خانواده از يك طرف به پدر و مادر است و از شود، و معلوم است كه مركز اارحام رد و بدل مي
طرفي ديگر به فرزندان، و فرزندان موقعي احتياج به رحمت و رأفت پدر و مادر دارند كه پدر و مادر طبعا مشتاق اوالد و 

يري عاجز و زبونشان ساخته و از شيفته پرورش آنانند، به خالف پدر و مادر كه احتياجشان به فرزندان موقعي است كه پ
توانند اينكه مستقال به ضروريات زندگي خود قيام كنند بازشان داشته. بر عكس، فرزندان به عنفوان جواني رسيده و مي

 .حوايج پدر و مادر را برآورده كنند

ميان همه فرزندان نسبت و معلوم است كه در چنين روزهايي جفاي اوالد نسبت به آنان و متعارف شدن اين جفا كاري در 
شود عواطف توليد و تربيت به كلي از جامعه رخت بربسته و كسي رغبت به تناسل و تربيت به همه پدران و مادران باعث مي

اي فرزند نكند، و افراد از تشكيل جامعه كوچك كه همان خانواده است استنكاف ورزيده، در نتيجه از نسل بشر تنها طبقه
ه سرعت اي ببينشان قرابت رحم و رابطه خويشاوندي وجود نداشته باشد. و پر واضح است كه چنين جامعه باقي بماند كه در

كند، و سعادت دنيا و آخرت از آنان سلب رو به انقراض گذاشته ديگر هيچ قانون و سنتي فساد روي آورده را جبران نمي
 .-ان شاء اللَّه تعالي -مفصلي خواهيم نمودشود. و ما در آينده نزديكي در باره اين حقيقت ديني بحث مي

 156نهي از كشتن فرزندان از ترس فقر و گرسنگي[ ..... ص : ]

به معناي افالس و نداشتن مال و هزينه زندگي  "امالق "كلمه "وَ ال تَقْتُلُوا أَواْلدَكُمْ مِنْ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ "
همين ماده است، و اين مطلب يعني كشتن فرزندان از ترس هزينه زندگي آنان در ميان عرب هم مشتق از  "تملق "است،

ط ديدند كه قحشده، و مردم وقتي ميجاهليت سنتي جاري بوده، چون بالد عرب غالب سالها دستخوش قحطي و گراني مي
 .و گرسنگي آنان نباشند كشتند تا ناظر ذلت فقركند فرزندان خود را ميسالي و افالس آنان را تهديد مي

تعليل كرده و  "نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ "لذا در آيه مورد بحث كه ايشان را از اين عمل ناستوده نهي كرده نهي را با جمله
توانيد روزي و هزينه زندگي آنان را فراهم نماييد، و اين خود فرموده: منطق شما در فرزندكشي جز اين نيست كه نمي

 كنيد، بلكه خداي تعالي است كه روزيقي است غلط، براي اينكه اين شما نيستيد كه روزي فرزندانتان را فراهم ميمنط
 .بريد؟ترسيد و از ترس، آنان را به دست خود از بين ميدهد، پس شما چرا ميايشان و خود شما را مي
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 152بنا حق نفس محترمه[ ..... ص : نهي از نزديك شدن به فواحش و قتل ]

است كه به معناي كار بسيار زشت و شنيع  "فاحشه "جمع "فواحش "كلمه "وَ ال تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ "
رده، و از شم "فاحشه "است، و خداي تعالي در كالم خود زنا و لواط و نسبت زنا به مردان و زنان پاكدامن را از مصاديق

گناه سري و روابط نامشروع  "فاحشه باطني "گناه علني و مقصود از "فاحشه ظاهري "آيد كه مراد ازظاهر كالم برمي



 .برقرار كردن در پنهاني است

ع رفت و شايشد شناعت و زشتيش از ميان ميبود و تحريم نمياز اينگونه امور از اين جهت نهي فرموده كه اگر مباح مي
د، براي اينكه اينگونه امور از بزرگترين موارد عالقه نفس است و نفس از محروميت در باره آنها طبعا سخت ناراحت گرديمي
يوع دهد، و شباشد و طبيعت بشر طوري است كه اگر به خود واگذار شود به سرعت فحشا را در بين افراد خود شيوع ميمي

دي رود، و ما به زوها جامعه كبير انساني از بين ميست، و با فساد خانوادهفحشاء باعث انقطاع نسل و فساد جامعه خانواده ا
 .-ان شاء اللَّه تعالي -در محل مناسبي بحث مفصلي در اين باره خواهيم نمود

و همچنين قتل نفس و ساير انواع فحشا امنيت عمومي را سلب نموده و با از ميان رفتن امنيت، بناي جامعه انساني فرو 
 .گردداركان آن سست ميريخته، 

 "... وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ "

باشد، ديگر اين كه  "حرام كرده است خداوند كشتنش را "،"حَرَّمَ اللَّهُ "در اينجا دو احتمال هست: يكي اينكه معناي
 "دين وسيله او را و يا حقي از حقوق او را از ضايع شدن حفظ كردهمحترم كرده است آن را به احترام قانوني و ب "معنايش

باشد اسم بينيد خداي تعالي تنها قتل را با آنكه آنهم جزء فحشا مياند: اگر ميباشد. بعضي از مفسرين در تفسير اين آيه گفته
ين عنايت اسم برد، چون عرب برد براي اين است كه اهميت آن را رسانيده باشد، هم چنان كه فرزندكشي را هم به هم

كند، و همچنين حفظ آبرو مجوز اين عمل شنيع است، و نيز كرد خوف از فقر، ريختن خون فرزندان را مباح ميخيال مي
 .كردند پدر بودن خود يكي از اسباب تملك استخيال مي

د اي از گناهان احترامي را كه خداونر اثر پارهمقصود استثناي قتل بعضي از نفوسي است كه د "إِلَّا بِالْحَقِّ "و اينكه فرمود:
 .اند، مانند قتل به قصاص و حد شرعيبراي مسلمانان و يا كفار همپيمان با مسلمين جعل كرده، از خود سلب نموده

و اما  با اين كالم تاكيد نمود، بعد از آنكه تحريم امور نامبرده را بيان نمود در آخر آن را -"ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "
 لَعَلَّكُمْ "اينكه چرا نهي از امور پنجگانه را با جمله
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 "تَعْقِلُونَ

 .-ان شاء اللَّه تعالي -تعليل فرمود؟ وجهش در آينده نزديكي بيان خواهد شد

 158پرهيز از سخن ناحق حتي بخاطر نزديكان[ ..... ص :  دستور و سفارش در مورد مال يتيم، وفا و عدالت در ميزان وكيل و]

ت اينكه از نزديك شدن به مال يتيم نهي فرموده براي اين اس "وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّي يَبْلُغَ أَشُدَّهُ "
آن حرام نيست، بلكه استعمال و هر گونه تصرفي در آن نيز كه داللت بر عموميت مطلب كند، يعني بفهماند كه تنها خوردن 

حرام است مگر اينكه منظور از تصرف در آن حفظ آن باشد آن هم به شرطي كه بهترين راههاي حفظ بوده باشد. و نهي از 
 وال خود قاصر ونزديكي به مال يتيم هم چنان امتداد دارد تا زماني كه يتيم به حد رشد و بلوغ برسد، و ديگر از اداره ام

 .محتاج به تدبير ولي خود نباشد

 "يَبْلُغَ أَشُدَّهُ "پس معلوم شد مقصود از

وَ ابْتَلُوا الْيَتامي حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا  "رسيدن به حد بلوغ و رشد هر دو است، چنان كه آيه
 .كندبه آن داللت مي« 1» "وَ ال تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ

ا تصرف توانيد اموالش رو نيز معلوم شد كه غرض از آيه مورد بحث اين نيست كه بفرمايد وقتي يتيم به حد رشد رسيد مي



ند كه اشخاص كيتيم صالحيت اين را پيدا مي كنيد و ديگر خوردن آن حرام نيست، بلكه مقصود بيان آن وقتي است كه مال
خواهد بفرمايد: مال يتيم را نگهداري و اصالح كنيد تا وقتي كه خودش به حد به آن نزديك شوند، در حقيقت آيه شريفه مي

 .رشد رسيده و بتواند از عهده اصالح و حفظ آن برآيد

 "لِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهاوَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ ال نُكَ "

 :عبارت است از عمل كردن به عدالت بدون اجحاف. و اينكه فرمود "ايفاء به قسط "

به منزله دفع توهمي است كه ممكن است  "كنيم مگر به آنچه كه در خور طاقت او استما هيچ كس را تكليف نمي "
رعايت عدالت واقعي و حقيقي بشود؟ هرگز ممكن نيست، و پرسد: مگر در كيل و وزن ممكن است بشود، گويا كسي مي

اي جز اين ندارد كه به تقريب و تخمين اكتفاء كند، و خداي تعالي با جمله مورد بحث انسان در اينگونه امور هيچ چاره
ت كن اسكنيم مگر به چيزي كه در وسع طاقت او باشد. و نيز ممفرمايد: ما هيچ كس را تكليف نميجوابش را داده مي

 "ال نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها "بگوييم جمله

 .تنها متعلق و مربوط به مساله كيل و وزن نيست، بلكه مربوط به آن و به مساله نزديك شدن به مال يتيم هر دو است

 "... وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبي "

 فه قرابت و خويشاوندي از هر داعي ديگري بيشتربراي اين اقربا را يادآور شد كه عاط

__________________________________________________ 
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آن گفتاري است كه اگر  "قول "توان فهميد كه مقصود ازدارد، و از همين جا ميآدمي را به دفاع بيجا و جانبداري ناروا وامي
انسان آن را بگويد ممكن است نفعي عايد طرف بشود، و يا ضرري متوجه او بگردد. ذكر عدالت نيز داللت بر اين دارد، چون 

 .شود قول مزبور مانند شهادت و قضاوت و امثال آن دو قسم است يكي ظلم و ديگري عدلمعلوم مي

ع و هايي كه براي ديگران نفد باشيد، و زبان خود را از حرفبايد مراقب گفتارهاي خو "شود كه:بنا بر اين، معناي آيه اين مي
يا ضرر دارد حفظ كنيد، و عاطفه قرابت و هر عاطفه ديگري شما را به جانبداري بيجا از احدي وادار نكند. و به تحريف 

ن كس را كه هاي ديگران و تجاوز از حق و شهادت بناحق يا قضاوت ناروا وادار نسازد، و خالصه بناحق جانب آگفته
 ."داريد، باطل مسازيدداريد رعايت ننموده و حق آن كسي را كه دوستش نميدوستش مي

در مجمع البيان گفته است: آيه مورد بحث با همه كوتاهي و كمي حروفش مشتمل بر دستورات بليغي در باره اقارير، 
 .«1»هي از منكر است ها، فتاوي، قضاوتها، احكام، مذاهب و امر به معروف و نشهادتها، وصيت

 "... وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا "

«. 3»به معناي حفظ و چيزي را در اين حال و آن حال مورد مراقبت قرار دادن است  "عهد "گويد:راغب در مفردات خود مي
و هم بر  شود،و اين معناي صحيحي است كه وي كرده، و لذا كلمه مذكور هم بر دستورات و تكاليف شرعي اطالق مي

 .پيمان و ميثاق و بر نذر و سوگند

 151مراد از عهد خدا كه به وفا به آن امر شده، دستورات الهي است[ ..... ص : ]

شود، مخصوصا در آيه مورد بحث كه به اسم پروردگار و ليكن در قرآن كريم اين لفظ بيشتر در دستورات الهي استعمال مي
در اينجا  "عهد "هم مناسب با همين معنا است. البته ممكن هم هست بگوييم مقصود از)اللَّه( اضافه شده، مورد بحث آيه 



نا و در غير اينجا هم به اين مع "ام كه چنين و چنان كنممن با خدا عهد بسته "گوييم:پيمان و ميثاق است، هم چنان كه مي
به اين معنا باشد اضافه شدنش به  "عهد "و بنا بر اينكه كلمه« 2» "لًاوَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُ "آمده، مانند آيه

براي اشاره به اين است كه طرف « 2» "وَ ال نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ "مثل اضافه شدن شهادت به آن اسم در آيه "اللَّه "اسم
 .معامله خداي تعالي است

 "ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "در اين آيه بعد از بيان وظايف مذكور آن را با جمله

__________________________________________________ 
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 .كندتاكيد مي

 "... وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ "

بر  عطف اند و گويا مدخول آن رابه فتح همزه و با تشديد و بدون تشديد قرائت كرده "أن "بعضي از قراء كلمه اول آيه را
اند كه بنا بر اين قرائت، جمله مدخول آن اند. بعضي ديگر آن را به كسر همزه قرائت كردهگرفته "أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً "محل
 .اي مستانفه خواهد بودجمله

ور خود را مام هايي است كه خداوند رسول گراميآيد كه مضمون اين آيه، يكي از همان وصيتاز ظاهر سياق آيه چنين برمي
متعلق غرض  "وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ "به خواندن آن بر مردم فرموده، و الزمه اين مطلب اين است كه جمله

اصلي نباشد، چون غرض اصلي متعلق به بيان كليات دين بود كه در دو آيه قبل بيان شد، پس ايراد اين جمله وجهي ندارد 
هم چنان كه همين جمله نيز توطئه و زمينه است  "وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ "دمه و زمينه چيني باشد براي جملهمگر اينكه مق

. مقصود اصلي از آيه مورد بحث اين است كه بفرمايد: شما از راه خدا متفرق مشويد و "فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ "براي جمله
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي  "و بنا بر اين، سياق اين آيه سياق آيه شريفهدر آن اختالف راه مياندازيد. 

است. پس اگر بعد از گفتن « 1» "أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
نكه اين وصايا صراط مستقيم من است و اختصاص به دين معيني ندارد مجددا امر كرد به اقامه دين، در حقيقت خواست تا اي

 .زمينه كالم را براي نهي از تفرقه در دين فراهم سازد

ط را كه صراشود: عالوه بر محرماتي كه گفته شد يكي ديگر از محرمات اين است كه اين بنا بر اين، معناي آيه چنين مي
و در  سازداختالف و تخلف پذير نيست واگذاشته و راههاي ديگر را پيروي كنيد، چون اين عمل شما را از راه خدا متفرق مي

 .شود كه از صراط مستقيم خدا يكسره بيرون شويدنمايد، و سرانجام باعث ميميان شما ايجاد اختالف مي

صراط رسول خدا و دين او باشد چون آن جناب است كه  "راه من -راطيص "مقتضاي ظاهر سياق اين است كه مقصود از:
 :مامور شده اين تكاليف را به مردم برساند هم چنان كه فرمود

پس گوينده و بيان كننده تكاليف مذكور رسول خدا )ص( است، و خداي  "بگو بياييد تا براي شما بخوانم -قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ "
يم آن كه ب -فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ "م غيبت را دارا است، هم چنان كه فرموده:تعالي در اين سياق مقا

 رود شما را ازمي
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. و اگر كسي شبهه كند كه صراط از آن خدا است نه از پيغمبر او و يا "ن سفارش كردهراه او متفرق سازد او شما را به آ
شخصي ديگر، جوابش اين است كه هيچ مانعي ندارد صراطي را كه از آن خدا است به پيغمبر او هم نسبت دهيم، هم چنان 

صراط به جمعي از بندگان كه خداوند به ايشان « 1» "مْتَ عَلَيْهِمْاهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَ "كه در آيه شريفه
 .انعام فرموده از قبيل انبيا، صديقين، شهدا و صالحين نسبت داده شده است

ا به گفته راجع به خداي سبحان است. بن "صراطي "اند كه ضمير تكلم درالبته ساير مفسرين همگي مثل اينكه مسلم دانسته
است، چون بنا  "هعن سبيل "نيست، بلكه در "صراطي "يفه يك نوع التفات به كار رفته، البته اين التفات درايشان در آيه شر

ما ها و سفارشاتي را كه پروردگار شما به شبه گفته ايشان معناي آيه اين است كه: بياييد تا من بر شما بخوانم آن وصيت
كه اين وصايا صراط مستقيم من است پس آن را پيروي كنيد، و بدرستي  "كرده، و آن اين است كه به شما وصيت كرده:

ود جا التفات به كار نرفته ب "عَنْ سَبِيلِهِ ". و اگر در كلمه"سازدهاي ديگر را پيش نگيريد كه شما را از راه من متفرق ميراه
 .به كار رفته است "از راه او -عَنْ سَبِيلِهِ "پس اين التفات در "از راه من -عن سبيلي ":داشت بفرمايد

به هر حال خداي تعالي در اين آيات كليات دين را صراط مستقيم خود و صراطي خوانده كه نه در هدايت پيروان و رسانيدن 
ايشان به هدف، تخلف پذير است و نه در اجزاي آن، و نه در ميان پيروان آن مادامي كه پيروند اختالف هست، سپس 

ها نهي كرده، چون پيروي از آن راهها باعث تفرقه و اختالف است، براي اينكه راههاي ديگر پيروان را از پيروي ساير راه
راههاي هواهاي شيطاني است كه در تحت يك ضابطه كلي قرار ندارد، به خالف راه خدا كه اساسش فطرت و آفرينش 

 در ذيل آيه حكمي را كه در آيه بيان است، و معلوم است كه در خلقت خدا اختالف و تغيير و تبديل نيست، و به همين جهت
 .تاكيد نمود "ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "فرموده بود با جمله

 "ه دومو خاتمه آي "ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "بينيد خاتمه اين سه آيه مختلف است. خاتمه آيه اوليو چنان كه مي
 "اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَذلِكُمْ وَصَّ

قرار داده شده. ممكن است وجه اختالف اين باشد كه اموري كه در اين  "ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "و خاتمه آيه سوم
 .كندحكم ميآيات مورد نهي قرار گرفته مانند ساير احكام الهي اموري است كه فطرت خود بشر نيز به حرمت آنها 
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 100..... ص :  "لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "،"لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "وجه اختالف تعابير در آخر سه آيه شريفه:]

يكسان نيست، بعضي از آنها فطري بودنش بسيار روشن است، مانند حرمت البته همه اين امور فطري بودنشان در وضوح 
شرك به خداي بزرگ و عقوق والدين و كشتن فرزندان از ترس فقر و ارتكاب كارهاي شنيع و قتل نفس بدون حق كه در 

كند و هيچ آيه اول نام برده شده، چون اين چند عمل از اموري است كه فطرت بشر در بدو نظر حكم به حرمت آن مي
انساني كه فطرت و عقلش سالم باشد حاضر به ارتكاب آنها نيست مگر اينكه عقل را كه عامل تميز انسان و ساير حيوانات 

است با پيروي اهواء و عواطف غلط در پس پرده ظلمت قرار داده باشد، و گر نه، تنها داشتن عقل و دور بودن از هواهاي 



كُمْ لَعَلَّ "به حرمت و شومي اينگونه امور واقف گردد، و به همين جهت خاتمه آيه اوليشيطاني كافي است كه هر انساني 
 .قرار داده شده است "تَعْقِلُونَ

و بعضي ديگر فطري بودنش به اين روشني نيست، مانند اجتناب از مال يتيم و ايفاي كيل و وزن و رعايت عدالت در گفتار و 
اند مانند آنهايي كه در آيه اولي ذكر شده روشن نيست بلكه كه در آيه دوم نام برده شده وفاي به عهد خدا، چون اينگونه امور

انسان در درك آنها عالوه بر عقل فطري به تذكر نيازمند است و آن همانا مراجعه به مصالح و مفاسد عمومي است كه در 
مورد دقت قرار گيرد پي بردن به مفاسد بنيان كن باشند. اگر امور نامبرده از نظر مصالح و مفاسد نزد عقل فطري روشن مي

اي كه در آن به صغير و ضعيف رحم نشود، و در كند به اينكه جامعهآنها براي عقل بسيار آسان است، و عقل حكم قطعي مي
 كيل و وزن خيانت شود، و در حكم و قضاوت رعايت عدالت نگردد، و به كلمه حقي در ميان آن جامعه گوش ندهند چنين

 "ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "اي قابل دوام نبوده، و هيچ خيري در آن نخواهد بود، جملهجامعه

 .توان به حرمت و شناعت اينگونه امور پي برداشاره به همين است كه با تذكر مي

هاي غير خدايي ف در دين و پيروي راهغرضي كه اين آيه در مقام ايفاي آن است نهي از تفرق و اختال -و اما آيه سوم
است، و اينكه پيش گرفتن اين راهها با راه خدا سازگاري ندارد و راه خدا و تقواي ديني جز به اجتناب از اينگونه راهها پيموده 

 .شودنمي

 ود و در درجهشود كه در درجه اول محرمات الهي شناخته شتوضيح اينكه، پيمودن راه خدا و تقواي ديني وقتي حاصل مي
دوم به كمك تعقل و تذكر از آن محرمات اجتناب به عمل آيد، و به عبارت ديگر انسان به فطرت انسانيت كه بناي دين خدا 

 "وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها "بر اساس آن نهاده شده ملتزم شود و از آن تخطي نكند، هم چنان كه فرمود:
 شان و روشن ساختن راهشان بطوري كهو نيز پرهيزكاران را به كمك در پرهيزكاري« 1»
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إِنْ  "و نيز فرموده:« 1» "وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً "ق را از باطل به خوبي تشخيص دهند وعده داده و فرموده:ح
 .«3» "تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً

 از فطرت انسانيت منحرف نگردد، تواند باشد كه طريق تعقل و تذكر را از دست ندهد، وپس انسان تا وقتي در راه تقوا مي
كه اگر منحرف شد و راه اهواء و غرور به زندگي دنيا را پيش گرفت اين هوا و هوسها او را به بي بند و باري كشانيده و به 

ايي كند، و كار او را به جمخالفت با عقل سليم و ترك تقواي ديني و بي مباالتي و تهور نسبت به عواقب شوم آن وادار مي
 .كنندكند و با او چه ميفهمد چه ميكشاند كه مانند مردم مست نميمي

و همانطوري كه قبال هم اشاره نموديم، اين اهواء شيطاني مختلفند و در تحت يك ضابطه كلي و يك نظامي كه حاكم بر 
واهيد يافت كه در يك مسير آن بوده و اهل آن را در آن مجتمع و يك كالم سازد، قرار ندارند. و لذا دو نفر هواپرست را نخ

بينيم خداي تعالي هم در كالم خود رسانند، و لذا ميبا هم همراه شوند و اگر هم بشوند قطعا اين همراهي را تا به آخر نمي
و در جاي  «2» "وَ ال تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ "راه غير از راه خود را يكي ندانسته، بلكه آن را متعدد شمرده: يك جا فرموده:

و در باره « 2» "وَ ال تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ "و نيز يك جا فرموده:« 2» "وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ "ديگر فرموده:
و اين اختالف تعبير در آيات « 2» "رَبِّهِمُ الْهُدي إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ ما تَهْوَي الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ "مشركين فرموده:

 .خوردراجع به هدايت و ضاللت اگر دقيقا مورد بررسي قرار گيرد بسيار به چشم مي



 103باشند[ ..... ص : سازد، ولي راههاي غير راه خدا مختلف و متعددند و پيروانشان متشتت ميتقواي ديني با تفرقه و اختالف نمي]

سازد، و معقول نيست كسي داراي تقواي ديني باشد واي ديني چيزي است كه هيچ وقت با تفرقه و اختالف نميخالصه، تق
و در عين حال به هر سازي برقصد و هر راهي را پيش بگيرد، چون معناي تقواي ديني التزام به صراط مستقيمي است كه 

 "وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ "بدنبال جمله بينيم خداي تعالياختالف و تخلف در آن راه ندارد و لذا مي
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 ."ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "فرموده است:

 104توجيه ناصحيح صاحب تفسير روح المعاني در مورد اختالف تعابير در آخر سه آيه شريفه[ ..... ص : ]

 :بينيد كه در آخر آيه اول فرمودهفسير روح المعاني گفته است: اگر ميصاحب ت

 "لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "و در آخر آيه دوم فرموده: "لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "

براي اين است كه مشركين كه روي سخن در آيه اول با ايشان است شرك و فرزندكشي و زنا و قتل نفس را يك عمل 
ور كرد. بنا بر اين، نتيجه نهي خداوند از اينگونه امدانستند، و عقل ايشان حكم به قبح اينگونه امور نميه ميپيش پا افتاد

تعقل آنان و پي بردن به زشتي آن امور است، به خالف حفظ اموال يتامي و ايفاي كيل و وزن و عدالت در گفتار و وفاي به 
اند و افتخار به آن هم داشتند، خداي تعالي از آنها نهي كردهارها را ميعهد كه در آيه دوم ذكر شده، چون مشركين اينك

 .«1»اند. آن گاه گفته است: قطب رازي هم همين توجيه را كرده است فرمود تا شايد متوجه شوند كه دچار فراموشي شده

يفاي كيل و عدالت در گفتار داند كه هيچ تاريخي عرب جاهليت را به حفظ اموال ايتام و اخواننده محترم به خوبي مي
اند تا بگوييم در زمان نزول اين آيه اين اوصاف را از ياد توصيف نكرده، و خالصه اين قوم هيچ وقت داراي اين اوصاف نبوده

در آيه به  "تذكر "برده و آيه شريفه در مقام اين است كه آن را به يادشان بياورد. عالوه، اين توجيه وقتي صحيح است كه
 .به اين معنا نيست« 3»باشد و حال آنكه لفظ مزبور در عرف قرآن  "ذكر "معناي

مفسر مذكور سپس اضافه كرده است، كه: امام فخر رازي در تفسير خود در توجيه اين تعبيرات چندگانه در آخر اين آيات 
است تنها احتياج به تعقل دارد، اي كه در آيه اول نام برده شده از آنجايي كه خوب روشن تكاليف پنجگانه :چنين گفته است

اي كه در آيه دوم نام برده شده، كه چون هاي چهارگانهختم شده، بخالف تكليف "لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "و لذا اين آيه به جمله
ا پيدا راموري خفي و مسائلي غامض بوده و اينگونه مسائل محتاج به اجتهاد و فكر بسيار است تا انسان بتواند حد اعتدال آن 

 "لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "كند لذا آيه شريفه با جمله:



 .«2»ختم شده است 

توانيم از آن بگيريم اين است كه اي كه مياين توجيه نزديك است به آن توجيهي كه ما در اين باره كرديم، و تنها خرده
برد، و شايد انسان با مختصر دقتي به آن پي مي امور نامبرده در اين آيه به آن خفا و غموضي كه او گفته نيست، بلكه فكر

 همين جهت باعث شده كه
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فخر رازي تذكر را به پي بردن به حد اعتدال اين امور ارجاع دهد نه به اصل آنها، و از اين جهت معناي آيه را تباه كرده، 
دن ربراي اينكه ظاهر سياق آيه اين است كه اميدواري به تذكر مشركين تنها نسبت به حرمت اصل اين امور است، نه پي ب

به حد اعتدال آنها. و از اين امور آن امري كه به حسب طبع احتياج دارد كه آدمي به حد اعتدال آن واقف شود مساله اجتناب 
از مال يتيم و ايفاي كيل و وزن است كه آن هم خود آيه وجوب رعايت اين مقدار از دقت و مته به خشخاش گذاردن را با 

 .-دقت كنيد -برداشته است "اً إِلَّا وُسْعَهاال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْس "جمله

مفسر مزبور در ذيل آيه سوم از ابو حيان نقل كرده كه گفته است: از آنجايي كه صراط مستقيم جامع همه تكاليف ديني 
 لَعَلَّكُمْ "لهها كرده از اين رو آيه را با جماست، و خداوند هم در اين آيه امر به پيروي آن و اجتناب از ساير صراطها و طريقه

ختم نموده، چون معناي تقوا پرهيز و ترسيدن از آتش دوزخ است، و معلوم است كسي كه صراط مستقيم او را  "تَتَّقُونَ
 .«1»گردد كند، و به سعادت جاويد نايل ميكند براي هميشه نجات پيدا ميپيروي و دنبال مي

ي از صراط مستقيم بخاطر اين باشد كه اين پيروي مقصود اصلي خدا و اين توجيه وقتي صحيح است كه امر به اتباع و پيرو
آيد كه امر به اتباع از صراط مستقيم مقدمه و زمينه چيني است است، و حال آنكه در سابق هم گفتيم كه از سياق آيه بر مي

 ."لِهِوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيوَ ال تَتَّبِعُ "براي نهي از پيروي و اتباع صراطهاي ديگر، و خالصه، مقدمه است براي جمله

 "... ثُمَّ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ تَماماً عَلَي الَّذِي أَحْسَنَ "

يا اي بودند كه در اديان همه انبچون كليات شرايع كه خداي تعالي در آيات گذشته بيان و وصيت فرمود تكاليف مشروعه
دند بدين سبب زمينه فراهم شد كه بيان كند كه پس از آنكه احكام مذكور را بطور عموميت داشت و هم كلي و مجمل بو

اجمال براي همه انبيا تشريع فرموده، بحسب اقتضاي مصلحت براي موسي )ع( در كتابي كه به وي نازل كرده تفصيل داده 
موده. اين است كه به دنبال آيات و پس از آن براي رسول خدا محمد )ص( در كتاب مباركي كه نازل فرموده مفصال بيان ن

 ."... ثُمَّ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ تَماماً عَلَي الَّذِي أَحْسَنَ "سابق فرمود:

بنا بر اين، معناي آيه مورد بحث اين است كه: ما پس از آنكه آن كليات و مجمالت را تشريع نموديم به موسي )ع( كتابي 
 شرايع فرستاديم تا نواقص آن كساني را كه آن
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اجمالي را به خوبي عمل كرده و به كار بستند تكميل كنيم، و فروع آن شرايع را كه مورد احتياج بني اسرائيل بود تفصيل و 



تي بود از ما، شايد ايشان به معاد و لقاي پروردگارشان ايمان بياورند. اين است آنچه از توضيح دهيم، و اين هدايت و رحم
 .شودگانه گذشته استفاده ميسياق خود آيه و اتصالش به سياق آيات سه

است  "لَيْكُمْرَّمَ رَبُّكُمْ عَقُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَ "برگشت به سياق آيات قبل از آيه "ثُمَّ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ "پس در حقيقت جمله
كه در آنها روي سخن با پيغمبر اكرم )ص( بود، و خطاب در آنها به صيغه متكلم مع الغير )ما فالن و فالن كرديم( بود و با 

كند به اين معني اشاره شده كه اين كتاب براي اين نازل شده كه تمام كننده و تفصيل كه به تاخير داللت مي "ثم "لفظ
 .ده آن شرايع عمومي اجمالي باشددهن

 106با آيات ديگر ذكر شده است[ ..... ص :  "ثُمَّ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ ... "وجوهي كه در باره ارتباط آيه شريفه:]

اند: در اين آيه چيزي حذف و در اند از آن جمله گفتهمفسرين ديگر آيه مورد بحث را به وجوه عجيب و غريبي توجيه نموده
 .است "ثم قل يا محمد اتينا موسي الكتاب "است و تقدير آيه: "بگو اي محمد "تقدير گرفته شده و آن جمله

 "دهم كه به موسي كتاب داده شدسپس به شما خبر مي -ثم اخبركم ان موسي اعطي الكتاب "اند: تقدير آيه:و يا گفته
 .است

 "داديم سپس برايتان بخوانم كه به موسي كتاب -م آتينا موسي الكتابثم أتل عليك "اند: تقدير آيه:و نيز از آن جمله گفته
 .است

هُ إِسْحاقَ وَ وَ وَهَبْنا لَ "و نظم و ترتيب كالم: "وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ "اند: اين آيه متصل است به آيهبعضي ديگر گفته
 .است "يَعْقُوبَ ثُمَّ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ

اند تورات قبل از قرآن نازل ه اين مفسرين را وادار به اين توجيهات عجيب و غريب كرده اين است كه فكر كردهچيزي ك
كه مفيد بعديت و تاخر است در باره تورات استعمال شده؟ الزمه اين لفظ اين است  "ثم "شده، پس چگونه در اين آيه لفظ

تقدم  "قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ "در همين آيات يعني در آيهكه تورات بعد از قرآن نازل شده باشد، و حال آنكه 
 .نزول تورات خاطرنشان شده است؟ جواب اين شبهه همان بياني است كه ما در ذيل آيه مورد بحث گذرانديم

ل تورات تتميم نواقص كساني است از بني اسرائيل كند كه غرض از انزااين معنا را بيان مي "تَماماً عَلَي الَّذِي أَحْسَنَ "جمله
كه شرايع كلي و احكام اجمالي سابق الذكر را به خوبي عمل كرده و به كار بستند، هم چنان كه در داستان موسي بعد از 

ءٍ يْواحِ مِنْ كُلِّ شَوَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْ "نازل شدن تورات نيز به مساله نيكو بكار بستن احكام تورات امر نموده و فرموده:
 مَوْعِظَةً 
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 ءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهاوَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ

 "لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ "و نيز در جاي ديگر اين داستان فرموده: «1» "
در آيه مورد بحث است، اشاره به شخص معيني نيست،  "الَّذِي أَحْسَنَ "از اين رو، و به شهادت اين دو آيه موصولي كه« 3»

 :بلكه مفيد جنس است. و معنايش اين است

 ."... نزول تورات براي تكميل نواقص هر كسي است كه "

 102گفته شده است[ ..... ص :  "تَماماً عَلَي الَّذِي أَحْسَنَ "كه در معناي جمله:اقوالي ]



اند، يكي گفته: نزول اين كتاب براي اين بود كه نيكوكاري موسي را با مفسرين ديگر هر يك براي جمله معنايي ذكر كرده
ه آن ن كتاب براي اين بود كه هر كس بنبوت و كرامت تتميم كنيم. يكي ديگر گفته: معنايش اين است كه فرستادن اي

كتاب به نيكويي ايمان بياورد ما نعمت خود را بر او تكميل كنيم. و يكي ديگر گفته: معنايش اين است كه نعمت خود را بر 
پيغمبراني كه نيكوكارند تمام كنيم. يكي ديگر گفته: معنايش اين است كه فرستادن اين كتاب به اين منظور بود كه ما 

مت و پاداش نيك خود را در بهشت بر كساني كه در دنيا احسان نمودند تكميل نماييم. و آن ديگر گفته است: معنايش كرا
 :انداين است كه احسان خود را به موسي )ع( كه با نبوت و غير آن كرده بوديم با كتاب تتميم كنيم. و بعضي گفته

و معنايش اين است كه فرو فرستادن اين كتاب براي اتمام نعمت بر اين جمله متصل و مربوط است به داستان ابراهيم )ع( 
 .ابراهيم )ع( بود، و ضعف اين وجوه بر همه روشن است و احتياج به توضيح ندارد

يعني اين كتاب را فرستاديم تا در آن تفصيل جميع احتياجات بني اسرائيل و هر چيزي را كه غير  "ءٍوَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ "
شوند در دسترسشان قرار داده باشيم، و هدايت و رحمتي بوده باشد كه به آن متنعم و منتفع اسرائيل از آن منتفع مي بني

توان استفاده كرد كه بني اسرائيل از ايمان به مساله معاد استنكاف مي "لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ "شوند، و از اينكه فرموده:
يدش هم اين است كه در تورات فعلي كه قرآن مجيد آن را دست خورده و تحريف شده خوانده است در هيچ اند، مؤداشته

 .اند كه حزب بني اسرائيل معتقد به معاد نبودندجاي آن صحبتي از قيامت به ميان نيامده، بعضي از مورخين نيز نوشته

__________________________________________________ 

ها از هر گونه اندرز و شرح همه چيز ثبت كرده بوديم، آن را محكم بگير و به قوم خود فرمان بده راي وي در آن لوحو ب(1)
 145تا نيكوترش را بگيرند. سوره اعراف آيه 

را فزوني  تا گناهانتان را بيامرزيم و به زودي نيكوكاران "گناهان ما را فرو ريز "كنان درآييد و بگوييد:و از آن در، سجده(2)
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 "... وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ "

يعني و اين كتاب كتابي است مبارك كه در خصايص مذكور در سابق با كتاب موسي )ع( اشتراك دارد پس آن را نيز بايد 
 .پيروي كنيد

 "... كِتابُ عَلي طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِناأَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْ "

است، و اين نحو تعبير در كالم عرب بسيار است، و جمله مذكور متعلق  "تا نگوييد -كراهة ان تقولوا ""أَنْ تَقُولُوا "معناي
 .كه در آيه قبل بود "انزلناه "است به كلمه

يل و تورات برايشان نازل شد، زيرا كتب ديگري كه به انبيا قبل يهود و نصارا است كه انج "دو طايفه قبل از ما "و مقصود از
نازل شد مانند كتاب نوح و كتاب ابراهيم )ع( مانند اين دو كتاب مشتمل بر جزئيات و تفصيل شرايع  (از موسي و عيسي )ع

يل زبور اده شده از قبنبوده، و تنها متعرض اصول و كليات شرايع بوده است، و اما كتب ديگري كه به ساير انبيا نسبت د
 .اندداوود و امثال آن اصال متعرض شرايع نبوده، معاصرين رسول خدا )ص( از آن اطالعي نداشته

به هر حال معناي آيه مورد بحث اين است كه: ما قرآن را نازل كرديم تا نگويند كتاب آسماني كه متعرض جزئيات شرايع 
كه به دو طايفه قبل از ما يعني يهود و نصارا نازل شد، و ما از تالوت و الهي باشد همان دو كتاب انجيل و تورات بود 

 .آموختن آن غفلت ورزيديم و با غفلت هم حرجي بر ما نيست

 "... أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدي مِنْهُمْ "



 .يافتيمما از ايشان )يهود و نصارا( بهتر و زودتر هدايت مي شديعني: و تا نگوييد اگر به ما هم كتابي نازل مي

هر دو است، و اگر در آن، كتاب را  "او تقولوا "و جمله "ان تقولوا "اين جمله تفريع بر جمله "فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ "
 شن و واضح است، و ديگر براي كسي عذريبينه خوانده براي اين است كه داللت كند بر اينكه حجيت كتاب و داللتش رو

دهد، و معناي بقيه آيه روشن است كه معناي اعراض را مي "صدف "از ماده "يصدفون "اي باقي نمانده. و كلمهو بهانه
 .است

 108بحث روايتي ])چند روايت در ذيل آيه: قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ... و در باره صراط مستقيم([ ..... ص : 

 ياشي از ابي بصير نقل شده كه گفت: من در خدمت امام ابي جعفر در تفسير ع
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اي از سوره ع(نشسته بودم، و آن جناب بر بساط خود به متكايي تكيه داشت، در اين بين شروع كرد به تالوت آيات محكمه)
ن رسيد، فرمود: اي "تْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاًقُلْ تَعالَوْا أَ "انعام كه دستخوش نسخ نشده است و وقتي به آيه

 .«1»آيات را هفتاد هزار ملك مشايعت نمود 

از  -وي روايت را صحيح دانسته -و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، ابن ابي حاتم، ابو الشيخ، ابن مردويه و حاكم
قُلْ  "اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: كداميك از شما حاضر است بر اين سه آيه يعني آيهكردهعبادة بن صامت روايت 

و دو آيه بعد از آن با من بيعت كند؟ آن گاه فرمود: پس هر كه به اين سه آيه وفا كند  "تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
را ناقص بگذارد و خداوند در دنيا عذابش كند عقوبتش همان بوده است، و اگر  پاداشش با خدا است، و هر كه چيزي از آن

 .«3»فرمايد كند، و اگر نه او را عفو ميعقوبتش را به آخرت بيندازد، در آخرت اگر خواست او را مؤاخذه مي

له حرمت شرك به خدا اين روايت بي اشكال نيست، براي اينكه از جمله احكامي كه در اين سه آيه ذكر شده مسا :مؤلف
شود، هم چنان كه قرآن كريم كند و مرتكب آن در آخرت مشمول مغفرت هم نمياست كه عقوبت دنيوي از آن كفايت نمي

ولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُ "و نيز فرموده:« 2» "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ":صراحتا فرموده
 .«2» "اللَّهِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ خالِدِينَ فِيها ال يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَ

اي ز پارهه اعالوه بر اينكه اين روايت ظهور دارد در اينكه احكام نامبرده اختصاص دارد به اين شريعت مانند روايت ديگري ك
از صحابه و تابعين نقل شد، و سيوطي يكي از آنها را در الدر المنثور از جمعي از ابن مسعود نقل كرده كه گفت: هر كه 

قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ  "دوست دارد وصيت رسول خدا )ص( را كه به خاتم آن جناب مهر شده نگاه كند بايد آيات:
 را بخواند. و نظير آن از منذر ثوري از ربيع بن خيثم "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ... عَلَيْكُمْ
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شان كساني كه كافر شدند و كافر مردند لعنت خدا و فرشتگان و مردم يكسره بر آنها است، جاودانه در لعنتند، عذاب(4)
 162 -121سبك نشود و مهلت نيابند. سوره بقره آيه 

 223، ص: 3ترجمه الميزان، ج



 .(يات اختصاص به اين شريعت نداردروايت شده )و حال آنكه همانطور كه در سابق گذشت احكام نامبرده در اين آ

 ما وَ ال تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ "و در تفسير عياشي از عمرو بن ابي المقدام از پدرش از علي بن حسين )ع( نقل شده كه در معناي
 .«1»مانند زنا  "فواحش باطني "مانند ازدواج با زن پدر و "فواحش ظاهري "فرمود: "ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ

 .ؤلف: اين روايت از باب تطبيق كلي بر مصداق استم

و در الدر المنثور است كه احمد، عبد بن حميد، نسايي، بزاز، ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابو الشيخ، ابن مردويه و حاكم از ابن 
مستقيم است، و رسول خدا )ص( با دست خود خط مستقيمي كشيد و فرمود: راه خدا اينطور  :اند كه گفتمسعود روايت كرده

هاي غير خدا است، و هيچ يك از اين راهها سپس خطوط كج و معوجي در طرف چپ و راست آن كشيد و فرمود: اين راه
وَ أَنَّ هذا صِراطِي  "كند، سپس آيه:نيست مگر اينكه شيطاني بر سر آن قرار گرفته و مردم را به سوي آن دعوت مي

 .«3»را تالوت فرمود  "تَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِمُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَ

ي در اند كه گفت: وقتو نيز در آن كتاب است كه احمد، ابن ماجه، ابن ابي حاتم و ابن مردويه از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده
كشيد و فرمود: اين راه خدا است، و دو خط در نزد رسول خدا )ص( نشسته بوديم، رسول خدا )ص( خطي در پيش روي خود 

وَ أَنَّ هذا  "طرف چپ و راست آن كشيد و فرمود: اينها راه شيطان است، آن گاه دست خود را بر روي خط وسط نهاد و آيه
 .«2»را تالوت فرمود  "صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ ...

ش حسين بن سعيد از محمد بن سنان از ابي خالد قماط از ابي بصير از گويد: حسن بن علي از پدرو قمي در تفسير خود مي
وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ  "ع( براي ما روايت كرد كه آن حضرت در ذيل آيه)امام ابي جعفر 

بايد  هاي ديگر، ليكنخدا فرموده، و هر كه زير بار آن نرود اين او و اين راه فرمود: ماييم اين راه كه "فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
 .«2»شود بداند كه اگر راه خدا را نپيمايد كافر مي

__________________________________________________ 
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 22 -22تفسير الدر المنثور جزء سوم ص (2)

 22الدر المنثور جزء سوم ص  تفسير(3)

 331تفسير قمي جزء اول ص (4)

 221، ص: 3ترجمه الميزان، ج

ه آيه اند، هم چنان كمقصود اين نيست كه صراط، تنها امامانند، بلكه مقصود اين است كه امامان هم صراط مستقيم :مؤلف
قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ  "به ضميمه آيه شريفه« 1» "فِي الْقُرْبيقُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ  "شريفه

شود كه ائمه هدي )ع( راه خدا و صراط اين معنا را افاده نموده و از مجموع دو آيه استفاده مي« 3» "أَنْ يَتَّخِذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا
 .مستقيم اويند

از طرق شيعه روايت نشده، بلكه هم از طرق شيعه و هم از طرق عامه روايات بسياري وارد شده كه صراط اين معنا تنها 
مستقيم خدا عبارت است از امير المؤمنين علي بن ابي طالب )ص(، و ما در تفسير سوره فاتحه در جلد اول اين كتاب به آن 

 .«2»روايات اشاره كرديم 

__________________________________________________ 

كنم مگر همين كه به اهل بيت من مودت بورزيد. سوره بگو من از شما در برابر حقي كه بر شما دارم مزدي طلب نمي (1)
 32شوري آيه 



كنم مگر آنكه هر كه بخواهد بسوي پروردگار خويش بگو من از شما در قبال حقي كه بر شما دارم مزدي طلب نمي (2)
 [.....] 23. سوره فرقان آيه راهي پيش گيرد

 21ص  1تفسير الميزان ج  (3)

 223، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 130[ ..... ص : 561تا  518(: آيات 6سوره األنعام )]

 اشاره

مانُها يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ ال يَنْفَعُ نَفْساً إِي هَلْ يَنْظُرُونَ إاِلَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ
( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ 122لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ )

( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَال 125نَّما أَمْرُهُمْ إِلَي اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ )ءٍ إِمِنْهُمْ فِي شَيْ
 (123يُجْزي إِالَّ مِثْلَها وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ )

 130ترجمه آيات ..... ص : 

ارت بيايد هاي پروردگند جز اينكه فرشتگان به سويشان آيند، يا فرمان پروردگارت بيايد يا بعضي نشانهمگر انتظاري دار
اي از آيات پروردگارت بيايد كسي كه از پيش ايمان نياورده يا در مدت ايمان خويش كار خيري نكرده ايمان روزي كه پاره

 .(158) آوردنش سودش ندهد، بگو منتظر باشيد كه ما نيز منتظريم

كساني كه دين خويش را پراكنده كردند و گروه گروه شدند كاري به آنها نداري، كار ايشان فقط با خدا است كه عاقبت از 
 .(125دهد )اند خبرشان ميكردهآنچه مي

 .(123شان نكنند )اي بيارد ده برابر آن دارد و هر كس بدي بياورد جز برابر آن سزايش ندهند و ستمهر كس نيكي

 130بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 اين آيات از جهت مضمون متصل است به آيات قبل، و مشركيني را كه از پيروي 

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

نمايد، و كند و رسول خدا )ص( را از آنان تبرئه ميشوند تهديد ميورزند و در دين خدا متفرق ميصراط مستقيم استنكاف مي
 .كنددهد و جزاي روز قيامت را امري منجز معرفي ميكنند به جزاي نيك وعده و نويد مينيكي ميكساني را كه 

ه استفهام در اين آيه انكاري است در مقامي ك "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ "
توان گفت اموري كه در آيه شريفه ذكر شده قضاوت افتد، بنا بر اين ميدهد و دعوت به حق مفيد نمينميموعظه سود 

 .حتمي و حكم قطعي خداوند است به اينكه آنان را از بين برده زمين را از لوث وجودشان پاك سازد

وَ قالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ  "چنان كه در آيهالزمه اين سياق اين است كه مراد از آمدن مالئكه، عذاب آوردن آنان باشد، هم 



 "ينَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِعَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَالئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ما نُنَزِّلُ الْمَالئِ
 .ده شده استنيز همين معني افا« 1»

 133[ ..... ص : "هَلْ يَنْظُرُونَ ... "مراد از آمدن خدا و آمدن بعض آيات خدا در آيه شريفه:]

و مراد از آمدن پروردگار آمدن قيامت است كه روز مالقات پروردگار است، زيرا آن روز روز انكشاف تام و جلوه حق و ظهور 
و بين مخلوقات نيست، چون شان قيامت همين است كه پرده از روي توحيد خدا است، در آن روز ديگر حجابي بين او 

 -حقيقت هر چيز بردارد، همين انكشاف و ظهور بعد از خفا، و حضور بعد از غيبت مصحح اطالق آمدن خدا است نه اينكه
 .آمدن او مانند آمدن ديگران مستلزم اتصاف به صفات اجسام بوده باشد -العياذ باللَّه

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا  "اند: مراد از آمدن خدا، آمدن امر او است، در سابق هم نظير اين حرف را در ذيل آيهن گفتهبعضي از مفسري
 .در جلد اول اين كتاب نقل كرديم« 3» "أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ

اي است كه باعث تبدل و دگرگوني نشاه حيات ايشان باشد، دثهو اما مراد از آمدن بعضي از آيات پروردگار، يا آمدن آيه و حا
بطوري كه ديگر نتوانند به قدرت و اختياري كه قبال داشتند برگردند، مانند حادثه مرگ كه نشاه عمل را به نشاه جزاي 

 سازد، يابرزخي مبدل مي

__________________________________________________ 

گويي چرا فرشتگان به ما نازل اي، اگر راست ميه قرآن بر او نازل شده! بي گفتگو تو ديوانهاي كسي ك :گويند(1)
 2 -2كنيم و آن وقت ديگر مهلت نيابند. سوره حجر آيه شوند، ما فرشتگان را جز حق نازل نمينمي

 313بقره آيه گويي انتظار دارند كه خدا در سايبانهاي ابر با فرشتگان به سوي ايشان بيايد. سوره (2)

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

اي است كه مستلزم استقرار ملكه كفر و انكار در نفوس آنان باشد بطوري كه نتوانند به مساله توحيد اذعان و ايمان پيدا آيه
م چنان اند، هكنند، و دلهايشان به حق اقبال نكند، و اگر هم به زبان اعتراف كنند از ترس عذابي باشد كه با آن روبرو شده

 "و نيز فرمود:« 1» " يُوقِنُونَوَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا ال "كه فرمود:
چون ظاهر « 3» "تْحِ ال يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَوَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، قُلْ يَوْمَ الْفَ

آيه اين است كه مراد از فتح، فتح پيغمبر و پيروزي وي به وسيله حكم شدن بين او و بين امت او است، هم چنان كه شعيب 
 بَيْنَ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ "قول وي چنين حكايت كرده است:)ع( نيز اين قسم فتح را از خداي تعالي مسألت نموده و خداوند از 

وَ اسْتَفْتَحُوا وَ خابَ كُلُّ جَبَّارٍ  "و نيز از قول ساير پيغمبران حكايت كرده و فرموده:« 2» "قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ
 .«2» "عَنِيدٍ

ند كه برگشت نداشته مفري از آن نباشد، و ايشان را مضطر به ايمان كند تا بلكه با و يا آمدن عذابي است از ناحيه خداو
ايمان آوردن خود را از آن عذاب برهانند، و ليكن ايمانشان سودي نبخشد، چون ايمان وقتي اثر دارد كه از روي اختيار باشد، 

هِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا هم چنان كه فرموده: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّ
پس اين امور يعني آمدن مالئكه و يا آمدن پروردگار و يا « 2» "سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ

مدن بعضي از آيات پروردگار همه اموري هستند كه به وقوع پيوستن آن همراه با قضاي به قسط و حكم به عدل است، و آ
 كند جز همين پيشامدها را نخواهند داشتمشركين كه هيچ حجتي و موعظتي در آنان اثر نمي

__________________________________________________ 



هاي ما يقين اي از زمين بيرون آريم تا به آنها بگويد كه اين مردم به آيهنان واجب شود، جنبدهو چون عذاب براي آ(1)
 23نداشتند. سوره نمل آيه 

رسد بگو: روز فيروزي، كافران را ايمان آوردنشان سود ندهد گوييد پيروزي موعودتان كي ميگويند: اگر راست ميو مي(2)
 35 -32و مهلتشان ندهند. سوره سجده آيه 

 25پروردگارا ميان ما و قوممان به حق داوري كن كه تو بهترين داوراني. سوره اعراف آيه (3)

 12جويي نوميد گرديد. سوره ابراهيم آيه و فيصل كار خواستند و هر گردنكش ستيزه(4)

ي هايآورديم و به همه بت و آن گاه كه شدت قهر و عقاب ما را به چشم ديدند در آن حال گفتند ما به خداي يكتا ايمان(5)
كه شريك خدا گرفتيم كافر شديم. اما ايمانشان پس از ديدن مرگ و مشاهده عذاب ما بر آنها هيچ سودي نبخشيد، سنت 

 22سوره مؤمن آيه  .اندخدا چنين در ميان بندگان حكم فرما بوده، و آنجا كافران زيانكار شده

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

 .از آن غافل باشند، آري پيشامدي كه دارند واقع خواهد شد چه بدانند و چه ندانند اگر چه خودشان

اند: استفهامي كه در آيه شريفه است از باب تهكم و استهزا است و معنايش اين است كه اين بعضي از مفسرين گفته
 هاي بيجاي آنان را عمليواستكنند، بلكه مقصودشان اين است كه تو اقتراحات و درخمشركين از تو مطالبه حجت نمي

سازي، چون مشركين از رسول خدا )ص( خواسته بودند كه وي وسيله ديدن خدا را برايشان فراهم سازد، و يا مالئكه بر آنان 
 .نازل گردد، و يا آن حضرت مانند پيغمبران گذشته عذابي بر آنان بفرستد

 آياتِ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ "فرمايد:ه سازگاري دارد با ذيل آن كه مياين وجه خيلي بعيد نيست، و ليكن آن چنان كه با صدر آي
 .آيدسازگار نيست، زيرا ذيل آيه در مقام بيان حقايق و تفصيل آثار است، و اين با تهكم جور نمي "رَبِّكَ ...

 131ايمان و عمل در موقع روبرو شدن با عذاب الهي يا هنگام مرگ، سودي ندارد[ ..... ص : ]

 "... يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ "

ين دهد، به ااين آيه اثر و خاصيت روز بروز و ظهور اين آيات را كه در حقيقت خصوصيت و اثر خود آيات نيز هست شرح مي
ده و آور بيان كه ايمان در روز ظهور آيات وقتي مفيد است كه آدمي در دنيا و قبل از ظهور آيات نيز به طوع و اختيار ايمان

دستورهاي خداوند را عملي كرده باشد. و اما كسي كه در دنيا ايمان نياورده و يا اگر آورده در پرتو ايمانش خيري كسب 
نكرده و عمل صالحي انجام نداده، و در عوض سرگرم گناهان بوده چنين كسي ايمانش، كه ايمان اضطراري است، در موقع 

وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّي  "دهد، هم چنان كه فرموده:به حالش نميديدار عذاب و يا در موقع مرگ سودي 
 .«1» "إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ

در آيه  "گارتپرورد -ربك "نكته لطيفي كه عالوه بر نظم بديع و بي سابقه در آيه بكار رفته اين است كه سه مرتبه كلمه
تكرار شده، و اين بدان خاطر است كه رسول خدا )ص( را در برابر دشمنانش تاييد كرده باشد، چون مشركين هميشه در برابر 

كردند، خداي تعالي خواست تا آن جناب هم پروردگار خود را به رخ آنان بكشد، ها افتخار و مباهات ميآن جناب بداشتن بت
دكاري افتخار نمايد، و در نتيجه در كار دعوت خود پشتگرم باشد، اگر مؤثر واقع شد و كاري از پيش برد كه و به چنين مد

 چه بهتر و گر نه از ناحيه قضاي

__________________________________________________ 

اكنون  گويد منرسد ميان فرا ميدهند تا وقتي كه مرگ يكي از ايشو توبه نيست براي كساني كه اعمال بد انجام مي(1)



 12توبه كردم. سوره نساء آيه 

 222، ص: 3ترجمه الميزان، ج

اكتفاء  "كرب "كند دلگرم بوده باشد. خداي تعالي تنها به تكرار لفظفصل و حكمي كه خداوند ميان او و ميان دشمنانش مي
ختم نموده و فرموده: تو هم آن عذابي را كه ايشان انتظارش را دارند  "ونَقُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُ "ننموده و مطلب را با جمله

 .منتظر باش، و به ايشان بگو كه: من منتظر رسيدن آنم، شما هم منتظر باشيد كه بي شك خواهد آمد

 136. ص : شود[ ....امت اسالم هم مانند ساير امم روزي دچار عذاب گشته و مشمول قضاي به قسط و حكم فصل خداوند مي]

شود آيه شريفه متضمن تهديد جدي است نه صوري، و استفهام در آن همانطوري كه گفتيم انكاري است از اينجا معلوم مي
نه براي تهكم. پس اينكه بعضي از مفسرين در جواب آن كسي كه گفته استفهام در آيه براي تهكم است تهديد مزبور را 

 :صوري دانسته و گفته است

موري است واقعي نه اقتراح و تقاضاي مشركين براي اينكه الزمه اقتراح بودن اين است كه خداوند آن را عملي مطالب آيه ا
ها به تقاضاي عذاب خود هالك سازد، و حال آنكه خداوند امت نبي رحمت را هالك نموده و امت اسالم را مانند ساير امت

اللت دارد بر اينكه امت اسالم هم مانند ساير امم روزي دچار كند، جواب صحيحي نيست. زيرا آيات قرآني بخوبي دنمي
وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ  "شوند، مانند آيهعذاب گشته و به زودي مشمول قضاي به قسط و حكم فصل خداوند مي

ذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ قُلْ ال أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ ال نَفْعاً رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ وَ يَقُولُونَ مَتي ه
وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ  "-فرمايدتا آنجا كه مي -"إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ

 .پس جواب از تهكم بودن استفهام همان است كه ما داديم«. 1» "...

اند بر اينكه ايمان مادامي كه توام با عمل نبوده باشد هيچ اثري ندارد، و بعضي از مفسرين به آيه مورد بحث استدالل كرده
ي كه بيان اين جهت است كه كس اي نه بطور مطلق، زيرا آيه شريفه تنها در مقابلاين استدالل صحيح است ليكن تا اندازه

برايش ممكن بوده كه ايمان بياورد و نياورده و كسي كه برايش ممكن بوده كه ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد پس 
ايمان آورده ولي عمل صالح نكرده تا با مرگ خود مواجه شده چنين كسي را ايمان در موقع مرگش و يا در موقع ديدن 

د، و اما كسي كه به طوع و اختيار خود ايمان آورده و ليكن اجل مهلتش نداده كه عمل صالح انجام دهد و عذاب خدا اثر ندار
در حال ايمان كسب خيري بنمايد آيه شريفه متعرض حال او نيست، بلكه بر عكس آيه شريفه داللت و يا دست كم اشعار 

يار و طوع و رغبت بوده باشد نه اينكه ديدن مرگ و يا عذاب دارد بر اينكه ايمان نافع آن ايماني است كه اوال از روي اخت
 مضطر به ايمان آوردنش كرده باشد، و ثانيا گناهان آن را فاسد و تباه نساخته

__________________________________________________ 
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 .بر بي اثر بودن ايمان مورد بحث ندارد بلكه داللت و يا اشعار بر نافع بودن آن داردباشد، پس آيه نه تنها داللت 

نفسا( و صفت آن )لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ( فاعل فعل )ايمانها( فاصله )بين موصوف  "ال يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ "در جمله
ي ف "و "ايمانها "و فاعلش زياد فاصله نيفتاده باشد، و هم دو كلمه شده است، و گويا براي اين بوده كه هم بين فعل

 .نزديك به هم قرار نگيرند "ايمانها



 132بيزاري رسول خدا )ص( از مشركين و كفار و بدعت گزاران و مذهب تراشان امت خود[ ..... ص : ]

 "... ءٍفِي شَيْ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ "

گو اينكه روي سخن در آيه قبل با مشركين بود كه در دين حنيف پراكنده شده بودند، و گو اينكه مفهوم آن آيه يهود و 
گرفت، و الزمه آن اين است كه آيه مورد بحث هر سه فرقه را شامل شود، و ليكن مقتضاي اتصال نصارا را هم در بر مي

كرد و آن شرايع را از حرمت شرك گرفته به حرمت تفرق شرايع كلي و عمومي الهي را بيان مي اين آيه به آيات گذشته كه
در مقام بيان حال رسول خدا )ص( و  "إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً "نمود اين است كه جملهاز سبيل خدا ختم مي

ت كه صيغه ماضي اس "فرقوا "ر مقام بيان حال اين اشخاص. پس كلمهمقايسه آن جناب با چنين اشخاص بوده باشد، نه د
براي حكايت حال مردمي كه در گذشته چنين و چنان بودند نيست، بلكه تنها براي اصل تحقق است چه در گذشته و چه در 

 .حال و چه در آينده

و هستند كه در دين خدا اختالف راه انداخته معلوم است، زيرا ايشان مردمي بوده  "تو از ايشان نيستي "و وجه اينكه فرمود:
ن راند و رسول خدا )ص( چنيوار ايشان را جلو انداخته مياي پيرو پيشوايي شدند كه چوپانو دسته دسته شدند و هر دسته

م الكند، و مثال تمام عيار اسالم است كه با عمل خود نيز دعوت به اسنيست، زيرا او به كلمه حق و دين توحيد دعوت مي
به اين خواهد بود كه: ايشان بر دين  "ءٍلَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ "كند، پس وي از ايشان نخواهد بود. و برگشت معناي جملهمي

 .پيمايي قرار ندارندتو نيستند، و در راهي كه تو مي

تند، و اختالفشان هم از روي شود: آن كساني كه در اثر اختالف كلمه، دين خود را متفرق ساخاز اين رو معناي آيه اين مي
بر راه تو كه اساسش وحدت كلمه است قرار ندارند، و سرانجام كار ايشان با  -و ما اختلف الذين اوتوه اال بغيا بينهم -علم بود

 كردند وكند به آنچه كه ميچسبد، خداي تعالي روز قيامت ايشان را آگاه ميپروردگارشان است، و از ايشان چيزي به تو نمي
 .سازدحقيقت رفتارشان را كه خود گروگان آنند بر ايشان روشن مي

 222، ص: 3از آنچه گذشت معلوم شد هيچ وجهي نيست كه بگوييم آيه شريفه صرفا براي تبرئه ترجمه الميزان، ج

هم از  رسول خدا )ص( از مشركين و يا از مشركين و يهود و نصارا است، بلكه آيه مطلق است و بيزاري رسول خدا را
 .رساند و هم از اهل بدعت و مذهب تراشان امت اسالمنامبردگان مي

 "... نَمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فاَل يُجْزي إِلَّا مِثْلَها وَ هُمْ ال يُظْلَمُو "

ه: كند، و آن اين است كوند را كه بر بندگان خود نهاده ذكر ميهاي خدااين آيه كه كالمي است مستقل و تمام، يكي از منت
كند. و خالصه، يك عمل دهد، و عمل زشت و گناهان را جز به مثل تالفي نميخداوند عمل نيك را ده برابر پاداش مي

اهد و كش آن نميكند يعني از پاداكند و در آن ظلم نمينيك را ده عمل به حساب آورده و يك گناه را يك گناه حساب مي
 مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ "دهد، و از آيهكيفر آن را بيشتر نمي

 دهد وممكن باشد پاداش عمل نيك را بيش از ده برابر ميشود كه اگر استفاده مي «1» "مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ
 .آوردنيز اگر ممكن باشد اصال گناه را به حساب نمي

دهد، ليكن آيه شريفه نظر به اينكه با آيات سابق اتصال داشته و با آنها در يك سياق قرار گرفته است معناي ديگري مي
ق و اتحاد و تفرق كلمه ذكر شد، گفته شده: پس حسنه و سيئه. هر كدام از گويا پس از بياني كه در آيات سابق مربوط به اتفا

اي اين دو امر جزا و پاداش مناسب خود دارد و ستمي در كار نيست، زيرا جزا، مناسب عمل بايد باشد پس كسي كه حسنه
همان اختالف منهي عنه  كه -شود، و كسي كه سيئه بجا آوردانجام دهد مثل آن را دريافت خواهد داشت و مضاعف هم مي



 .جزاي او مانند عملش بد خواهد بود و هرگز نبايد طمع نيكي داشته باشد -است

گردد، و مراد آيه بيان مماثلت جزاي سيئه با برمي« 3» "وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها "به اين ترتيب معناي اين آيه به معناي آيه
 .زا يكي است و مضاعف نيستشود نه بيان اينكه جخود سيئه مي

__________________________________________________ 

اي است كه هفت خوشه بروياند كه در هر كنند همچون مثل دانهمثل كساني كه مال خود را در راه خدا انفاق مي(1)
 321كند. سوره بقره آيه اي صد دانه باشد و خدا براي هر كه بخواهد چند برابر ميخوشه
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 131بحث روايتي ])در باره آيات الهي قبل از قيامت، تفرقه در دين و پاداش مضاعف حسنات([ ..... ص : 

روايت شده كه در ذيل  در تفسير عياشي از زراره و حمران و محمد بن مسلم از حضرت ابي جعفر و حضرت صادق )ع(
فرمودند: مقصود از اين آيات طلوع آفتاب از مغرب و خروج جنبنده  "يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ ال يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها "جمله

ايمانش  ها ظاهر شودزمين و پديد آمدن دود است كه انسان اگر به گناه اصرار ورزد و عمل ايماني بجا نياورد و اين آيه
 .«1»سودي نخواهد داشت 

 .تاس "أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً "تفسير جمله -كندچنان كه روايت آينده داللت مي -مؤلف: مساله اصرار بر گناه

نِها اأَوْ كَسَبَتْ فِي إِيم "و نيز در همان كتاب از ابي بصير از يكي از دو بزرگوار سابق الذكر روايت شده كه در ذيل جمله
ود كه شفرموده: مؤمن گنهكار كمي حسنات و كثرت گناهانش ميان او و ايمانش حائل گشته و در نتيجه باعث مي "خَيْراً

 .«3»وي در ايمانش كسب خيري نكرده باشد 

كرد كه برايم چنين روايت  (گويد: پدرم از صفوان از ابن مسكان از ابي بصير از امام باقر )عمرحوم قمي در تفسير خود مي
فرموده: اين آيت الهي عبارت است از طلوع آفتاب از مغرب،  "يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ ... "آن جناب در تفسير جمله

 .«2»كساني كه در چنين روزي ايمان بياورند ايمانشان بي فايده است 

و يعلي و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه و در الدر المنثور است كه احمد و عبد بن حميد در مسند خود و ترمذي و اب
فرموده است:  "يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ "اند كه در تفسير جملهص( روايت كرده)همگي از ابي سعيد خدري از رسول خدا 

 .«2»اين آيات عبارت است از طلوع آفتاب از مغربش 

ب تطبيق كلي بر مصداق باشد و ليكن احتمال هم دارد كه تفسير بوده باشد، و آيد كه از بااز ظاهر اين روايات برمي :مؤلف
 مراد از بعض آياتي كه در آيه شريفه است همين آيات

__________________________________________________ 
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بوده باشد، و به هر حال روز طلوع آفتاب از مغرب روزبروز غضب الهي است كه مردم از شدت عذاب آن روز متوسل به 



 .بخشدشوند، و ليكن ايمانشان سودي نميايمان مي

طرق شيعه از امامان اهل بيت )ع( و از طرق اهل سنت از جمعي از صحابه  مساله طلوع آفتاب از مغرب در روايات بسياري از
رسول خدا )ص( از قبيل ابي سعيد خدري، ابن مسعود، ابي هريره، عبد اللَّه بن عمر، حذيفه، ابي ذر، عبد اللَّه بن عباس، عبد 

مه و عايشه و غير ايشان وارد شده و البته اللَّه بن أبي اوفي، صفوان بن عسال، انس، عبد الرحمن بن عوف، معاويه، ابي اما
 .در مضمون آنها اختالف فاحشي وجود دارد

هاي علمي امروز هم انكار ندارد كه ممكن است روزي كره زمين بر خالف حركتي كه تا آن روز شرقي بوده حركت نظريه
 حال يا بطور تدريج هم چنان كهغربي كند، و يا دو قطب آن تغيير يافته شماليش جنوبي، و يا جنوبيش شمالي شود، 

اند و يا آنكه يك حادثه جهاني و عمومي جوي اين تحول را يك مرتبه به وجود بياورد، ها آن را پيش بيني نمودهرصدخانه
البته همه اين سخنان در جايي است كه كلمه طلوع خورشيد از مغرب در روايات رمزي در باره سري از اسرار حقايق نبوده 

 .باشد

ياجوج و  "و خروج "دخان "و "دابة االرض "هايي كه در روايات ذكر شده مساله بيرون شدنهر حال، از جمله آيتبه 
است. قرآن كريم نيز به اين چند امر ناطق است، و نيز از آن جمله خروج مهدي )ص( و نزول عيسي بن مريم و  "ماجوج

هايي كه در هنگام خر الزمان است و ليكن بودنش از آن آيتخروج دجال و غير آن است. اين چند امر گر چه از عالئم آ
 .بخشد روشن نيستشود و ايمان سود نميبروزش توبه قبول نمي

كند كه وي به سند خود از عبد اللَّه بن سليمان عامري از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير برهان از برقي نقل مي
ه پروردگار حجتي كه حالل و حرام خدا را بشناسد و به راه خدا دعوت كند بوده و فرمود: همواره در روزي زمين از ناحي

شود مگر چهل روز مانده به قيامت كه در آن چهل روز خواهد بود، و اين رابطه بين خدا و خلق هيچگاه در زمين قطع نمي
شود، و ايمان آوردن در آن كاران بسته ميدارد، در آن روزها است كه در توبه به روي گنهخداوند حجت خود را از زمين برمي

ه اند از بدترين خلقند و كساني هستند كايام بي فايده است، گنهكاران و كفاري كه تا آن روز توبه نكرده و ايمان نياورده
 .«1»كند قيامت بر آنان قيام مي

 سندمؤلف: اين روايت را ابو جعفر محمد بن جرير طبري نيز در كتاب مناقب فاطمه به 
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 .«1»ديگري از امام صادق )ع( نقل كرده است 

ذِينَ فَرَّقُوا إِنَّ الَّ "روايت شده كه در ذيل آيه (و در تفسير قمي از پدرش از نضر از حلبي از معلي بن خنيس از امام صادق )ع
 .«2»فرمود: به خدا سوگند كه اهل سنت نيز دين خود را دسته دسته كردند  "دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً

به زودي امت اسالم به هفتاد و سه  "گفتمؤلف: يعني مذاهب مختلفي در اسالم به وجود آوردند. قبال هم حديثي كه مي
 .گذشت "شودفرقه متفرق مي

فارقوا  "اشي از ابي بصير از ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده كه در باره آيه مورد بحث فرمود: علي )ع( اين آيه رادر تفسير عي
 .«2»فرمود قرائت مي "دينهم

اند مؤلف: قرائتي را كه از آن جناب نقل شد بعضي از عامه و از جمله آنان سيوطي نيز به طرق خود از آن جناب نقل كرده
«2». 



ير برهان از برقي از پدرش از نضر از يحيي حلبي از ابن مسكان از زراره روايت شده كه گفت: در خدمت امام و در تفس
سؤال كرد، و عرض كرد اين آيه  "مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها "صادق )ع( نشسته بودم شخصي از آن جناب از آيه

شود يا نه؟ حضرت فرمود: اين آيه تنها راجع به مؤمنين بيت ع( آشنايي ندارند ميشامل كساني كه با اين امر )واليت اهل 
گيرد، از محرمات اجتناب خواند، روزه ميفرماييد در باره كسي كه نماز ميخدايت اصالح كند چه مي :است. عرض كردم

شناسد؟ فرمود: خداوند ايشان ما را نميها هم كه دشمن شما خاندانند نيست و ليكن شورزد و ورع خوبي دارد و از ناصبيمي
 .«2»سازد را به رحمت خود داخل بهشت مي

كند بر اينكه اجر اخروي به مقدار معرفت اشخاص است، و اين معنا در روايات شيعه و سني وارد مؤلف: اين روايت داللت مي
فسرين وارد شده، و م "الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِهامَنْ جاءَ بِ "شده، البته روايات بسياري از طريق شيعه و سني بر طبق مضمون

اند، و ليكن چون روايات مذكور مربوط به تشخيص روزه و نماز و امثال آن است دو طايفه آن را در ذيل اين آيه نقل كرده
 .لذا ما از ايراد آن در اينجا خودداري نموديم

__________________________________________________ 

 مناقب فاطمه(1)

 333ص  1تفسير قمي ج (2)

 121ح  222ص  1تفسير عياشي ج (3)

 ط بيروت 22ص  2الدر المنثور ج (4)

 2ح  222ص  1تفسير برهان ج (5)

 223، ص: 3ترجمه الميزان، ج
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 اشاره

( قُلْ إِنَّ صَالتِي وَ نُسُكِي وَ 121صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلي 
( قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ 122( ال شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )123مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ )

 تَخْتَلِفُونَ ئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِءٍ وَ ال تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إاِلَّ عَلَيْها وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّرَبُّ كُلِّ شَيْ
بِ وَ إِنَّهُ الْعِقا جَعَلَكُمْ خَالئِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ( وَ هُوَ الَّذِي 122)

 (122لَغَفُورٌ رَحِيمٌ )

 140ترجمه آيات ..... ص : 

 .(121بگو همانا پروردگارم مرا به راهي راست رهنمايي كرد )

 .(123قائم به امر بندگان، ملت ابراهيم كه به حق گراينده بود و از مشركين نبود ) ديني

بگو به درستي كه نماز و عبادت و زندگي و مرگ من از آن پروردگار جهانيان است، شريكي ندارد و من بدين كار مامورم و 
 .(122باشم )اولين مسلم مي



گر به زبان كند مپروردگار هر چيزي است و هيچ نفسي از شما كار )زشتي( نميبگو آيا به جز خدا پروردگاري بجويم با اينكه 
دهد در دارد، سپس بازگشت شما به سوي پروردگارتان است و به شما خبر ميخود و هيچ حاملي بار )گناه( ديگري را برنمي

 .(122آنچه اختالف داشتيد )

 را به درجاتي بر بعض ديگر برتري داد تا  هاي زمين قرار داد و برخياو است كسي كه شما را خليفه
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 .(122دهد و همو آمرزگار مهربان است )شما را در آنچه به شما داده آزمون كند، پروردگارت كيفر كردار را به زودي مي

 143بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

خدا )ص( در دعوت اين سوره داشته و اينكه به آنچه دعوت اين آيات آخر سوره است و مشتمل است بر هدفي كه رسول 
 .كرده عامل نيز بوده و نيز مشتمل است بر خالصه داليلي كه در اين سوره عليه عقيده شرك اقامه شده استمي

 "... قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "

، و توصيف دين به آن براي مبالغه در اين است كه دين بر مصالح مخفف قيام است -بكسر قاف و فتح ياء -"قيم "كلمه
 .اند: اين كلمه به معناي قيم و سرپرست امر استبندگان قيام دارد، بعضي هم گفته

 :دهد كه به مردم بگويددر اين آيه خداي تعالي پيغمبر گرامي خود را دستور مي

تقيم و آن راه روشني كه قيم بر سالكان خويش است، و تخلف و پروردگارش او را به هدايت الهي خود به سوي صراط مس
به بهترين وجهي قائم به مصالح دنيا و آخرت انساني است  -چون مبني بر فطرت است -اختالف در آن راه ندارد ديني كه

 به سوي اعتدال هدايت فرموده، هم چنان كه ابراهيم را به آن دين حنيف و يا به عبارت ديگر آن ديني كه از انحراف شرك
توحيد متمايل است هدايت فرمود. آري، ابراهيم هم از مشركان نبود. توضيح اين معاني در خالل تفسير آيات اين سوره 

 .گذشت

 "هكلم "وَّلُ الْمُسْلِمِينَأَقُلْ إِنَّ صَالتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ال شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا  "
به معناي مطلق عبادت است، و ليكن بيشتر در ذبح و يا قربانيي كه به منظور تقرب به درگاه خداي سبحان ذبح  "نسك

 .شود استعمال شده استمي

ه آنچه ك دهد كه به مردم بگويد: او خودش بهدر اين آيه شريفه خداي تعالي براي بار دوم رسول گرامي خود را دستور مي
كند. و منظور از اين اعالم اين است كه رسول خدا )ص( از تهمت دورتر شده و خداوند به سوي آن هدايتش كرده عمل مي

خود عمل  هايهاي راستگويي اين است كه گوينده به گفتهمردم بهتر دين او را تلقي به قبول كنند، چون يكي از نشانه
فرمايد: به مردم بگو كه من نماز و تمامي عبادات و زندگيم و جميع شته باشد، لذا مينموده و گفتارش با كردارش مطابقت دا
 ها كه ها و تركشؤون آن از قبيل اعمال، اوصاف، فعل
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از  و آن امور پس از مرگ است كه -مربوط به من است، و همچنين مرگم را با هر چه كه از امور آن مربوط به من است
همه را براي  -"كنيد خواهيد مردآن چنان كه زندگي مي "ص( فرموده:)گيرد چنان كه رسول خدا زندگي دنيا سرچشمه مي

ا اي هستم تنهخدا قرار دادم، بدون اينكه كسي را در آنها شريك او بدانم. و خالصه من در جميع شؤون حيات و مماتم بنده



گردان نيستم مگر براي او، در مسير كنم و از چيزي رويو نمودم. چيزي را قصد نميبراي خدا، و روي خود را تنها متوجه ا
گذارم مگر براي او، چون او پروردگار همه عالميان و مالك همه و مدبر دارم و به سوي مرگ قدم نميزندگيم قدمي برنمي

 .همه است

سته او شود، و آن عبوديت به تمام معنا را از هر باب و ام، و اولين كسي كه تسليم خوامن به اين نحو از عبوديت مامور شده
 .هر جهتي كه او خواسته قبول نمايد، خودم هستم

اين است كه آن جناب اخالص  "إِنَّ صَالتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ "شود كه منظور از جملهاز اينجا معلوم مي
ندگي و مرگ اظهار كند، و يا اين است كه در همه اين چهار چيز انشا )عقد قلب( بندگي خود را در نماز و عبادات ديگر و ز

وَ  "نمايد نه اينكه دو امر اولي را با اخالص بجاي آورد و در دو امر اخير اعتقاد كند كه دست خدا است. دليل گفته ما جمله
آيد كه خواسته داي سبحان قرار دهد، و از آن برنميكند همه آن امور را براي خاست كه به يك لسان امر مي "بِذلِكَ أُمِرْتُ

نماز و روزه( را براي خدا قرار بدهد به اين معنا كه در آن دو اخالص داشته باشد و زندگي و )است بفرمايد اولي و دومي 
آيد برنميمرگ را براي خدا قرار بدهد يعني معتقد باشد كه زندگي و مرگش در دست او است، از جمله مذكور چنين چيزي 

 .مگر با تكلف و زحمت

 144باشد[ ..... ص : مي "أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ "مقصود از اينكه رسول اللَّه صلي اللَّه عليه و آله]

، اوليت به حسب درجه است نه اوليت به حسب زمان، زيرا "اول "داللت دارد بر اينكه مقصود از "وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ "جمله
نْ وَ أُمِرْتُ أَ "ص( نيز مسلماناني بودند، به شهادت حكايتي كه قرآن كريم از قول نوح نموده كه گفت:)از رسول خدا قبل 

و از قول او و فرزندش كه « 3» "أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ "و همچنين از قول ابراهيم كه گفت:« 1» "أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
و از  «4» "فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "و نيز در باره لوط فرموده:« 2» "جْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَرَبَّنا وَ ا "گفتند:

 :ملكه كشور سبا حكايت كرده كه گفت

__________________________________________________ 

 33ه ام كه از مسلمين باشم. سوره يونس آيو مامور شده(1)

 121اسالم آوردم براي پروردگار عالميان. سوره بقره آيه (2)

 132پروردگارا ما راي دو مسلمان براي خود قرار ده. سوره بقره آيه (3)

 23پس نيافتيم در آن قريه از مسلمين مگر يك خانواده. سوره ذاريات آيه (4)
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البته اين در صورتي است كه مقصود ملكه سبا، اسالم براي خدا باشد، و نيز « 1» "بْلِها وَ كُنَّا مُسْلِمِينَوَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَ "
 "گفت:َ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

ه در آيه مورد بحث و است ك (توصيف نشده، تنها رسول خدا )ص "أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ "و در قرآن كريم احدي به وصف: «2»
اول المسلمين خوانده « 2» "قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ "همچنين در آيه

 .شده

اگر مراد اسالم در همه قرون بوده باشد مقصود اين است كه آن جناب اول مسلمان از اين امت است، زيرا  :اندبعضي گفته
اولين مسلمان ابراهيم خليل )ع( است، و سايرين تابع او هستند. ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا اسالم در آيه شريفه 

مقيد به اسالم اين امت نشده، پس وجهي براي تقيد آن نيست. و اما اينكه گفت: اولين مسلمان ابراهيم بود، جوابش آيات 



 "و آيه« 2» "وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ "كرد. و اما آيهته است كه پيغمبران قبل از ابراهيم را هم مسلمان معرفي ميگذش
 .هيچكدام داللتي بر ادعاي مزبور ندارند« 2» "مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

 141قبل و بعد از آن براي مساله توحيد[ ..... ص :  استدالل به نشات دنيا و]

 "... ءٍقُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ "

اين آيه و آيه بعدش مشتملند بر سه حجت كه در حقيقت جامع همه حجتهايي است كه در اين سوره بر مساله توحيد اقامه 
ت از استدالل به آغاز آفرينش و استدالل به انجام آن و استدالل به حال انسان كه بين ها عبارت اسشده است. اين حجت

كند، و به عبارت ديگر استدالل به نشاه دنيا و قبل از آن و بعد از آن. استدالل از طريق آغاز آن آغاز و اين انجام زندگي مي
متعرض آن است، چون وقتي خداي تعالي رب هر چيزي باشد  "ءٍبُّ كُلِّ شَيْأَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَ "آفرينش را جمله

 .قهرا تمامي موجودات مربوب او خواهند بود، و غير او علي االطالق رب ديگري كه صالح براي پرستش باشد نيست

 و استدالل از طريق انجام آفرينش و بازگشت آن را جمله
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كنند متعرض است كه مفادش اين است كه بطور كلي اشخاص هيچ عمل زشتي نمي "وَ ال تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها "
كشد، ش خود خواهند كشيد، و هيچ كس وزر ديگري را به دوش نميمگر اينكه خود صاحبان عمل، وزر و وبال آن را به دو

و اين آثار سوء هم چنان باقي است تا روزي كه خاليق به سوي پروردگار خود بازگشت كنند، و پروردگار با كشف حقايق 
 .اعمال بندگان جزاي آنان را بدهد

اشد پس قهرا تنها او متعين براي پرستش است نه مسلما وقتي مفري از اين جزا نباشد، و مالك روز جزا خداي تعالي ب
 .ديگران كه مالك چيزي نيستند

متعرض است، و حاصلش اين است كه اين نظام  "وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ ... "و استدالل از طريق نشاه دنيا را جمله
شما بشر در زمين و اختالف شؤون شما  كند، و اساس آن مساله خالفت نسلعجيبي كه در زندگي دنيوي شما حكومت مي

به بزرگي و كوچكي، ضعف و قوت، ذكوريت و انوثيت، غنا و فقر، رياست و مرءوسيت و علم و جهل و غير آن است گر چه 
جود شود، پس در حقيقت به ونظامي است اعتباري و قراردادي و ليكن به دنبال تكوين پيدايش يافته و به آن منتهي مي

نظام هم خداي تعالي است، و منظورش از به وجود آوردن آن امتحان و تربيت شما است، پس همو رب و پرورش آورنده اين 
كند و فرمانبران را به سعادت مقدرشان رسانيده ستمگران را دهنده شما است، و آن كسي كه سعادت شما را تدبير مي

 .گذاردوامي

يك معنا را افاده  "تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري وَ ال "از آنچه گذشت معلوم شد كه مجموع دو جمله
و اين  كند،اي به دنبالش هست، و از او به ديگري تجاوز نميكند مانند سايهكنند، و آن اين است كه: هر كس هر چه ميمي



 .فرمايد: هر كس گروگان عملي است كه كردهاست كه مي «1» "كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ "مفاد آيه

 "... وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ الْأَرْضِ "

است. و معناي آيه اين است كه: او كسي است كه بعضي از شما را جانشين بعضي ديگر نموده و  "خليفه "جمع "خالئف "
يا معنايش اين است كه: شما را در زمين خليفه خود قرار داده، و  آورد. ونسلي از شما پس از نسلي در زمين به وجود مي

در جلد اول اين كتاب گذشت، و معناي آيه مورد بحث از  «3» "إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "در تفسير آيه "خليفه "معناي
 ه را بااي كه باقي مانده اين است كه خداوند اين سورشود. نكتهبياني كه گذشت روشن مي
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 .ذكر رحمت و مغفرت خود ختم فرموده است

 142بحث روايتي ..... ص : 

ا فرموده: يعني خالصا مخلص "حَنِيفاً مُسْلِماً "معناي:در كافي به سند خود از ابن مسكان از امام صادق )ع( روايت كرده كه در 
 .«1»پرستي در آن مخلوط باشد و بدون اينكه چيزي از بت

 (از برقي نقل كرده و وي به سند خود از ابن مسكان از امام صادق )ع «2»مؤلف: اين روايت را صاحب تفسير برهان 

و  "تچيزي به آن مخلوط نيس -ءال يشوبه شي "گويد:خالصا مخلصا ميروايت كرده است، با اين تفاوت كه در اينجا بعد از 
 .اين در حقيقت بيان مراد است نه تفسير به معنا

 "وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ "روايت كرده كه در ذيل جمله (و در تفسير عياشي از ابي بصير از ابي عبد اللَّه )ع

راي ب "درجة "و نفرموده: "درجات بعضها فوق بعض "ر اينجا درجات را متعدد گرفته و فرموده:فرموده: اينكه خداي تعالي د
 «2»اين است كه بفهماند مردم از نظر عمل همه در يك درجه نيستند. 

 از خود امام است، و گر نه آيه شريفه "درجات بعضها فوق بعض "مؤلف: اين روايت آيه شريفه را نقل به معنا كرده و عبارت
« 2» "وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ "است هم چنان كه در جاي ديگر "وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ "مورد بحث

اها وارد شده، و مرحوم عياشي و يا ابي بصير اشتب "هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ "رود كه اين روايت در تفسير آيهآمده، و احتمال مي
يه بر آ "كه بفهماند مردم از نظر اعمال همه در يك درجه نيستند "اند، چون جملهآن را در تفسير آيه مورد بحث ايراد كرده

 .مورد بحث منطبق نيست

 و الحمد للَّه رب العالمين
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