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180 ....................................................................................................... 152 



 133 .................................................. 183:  ص[ ..... 18 تا 14 آيات(: 7) األعراف سوره]

 133 ......................................................................................................... اشاره

 133 .............................................................................. 183:  ص.....  آيات ترجمه

 131 ................................................................................. 184:  ص.....  آيات بيان

 131 ...................................................................................................... اشاره

 هايكرسي به خدا عرش تنظير و تشبيه و "خدا عرش "از مراد و "عرش "معناي]

 131 .............................................................................. 181:  ص[ ..... حكومتي

 علل سلسله ترتيب و آنها اسباب و حوادث جميع زمام كون عالم در كه مقامي و مرحله]

 132 ............................... 187 : ص[ ..... شودمي ناميده "عرش "شودمي منتهي بدانجا

 132 .................. 188:  ص[ ..... "الْأَمْرُ وَ الْخَلْقُ لَهُ ":در "امر "و "خلق "از مراد و معني]

 135 ....................................................... 189:  ص[ ..... "امر "و "خلق "بين فرق]

 133 ........................................................ 191:  ص.....  عرش معناي پيرامون گفتاري

 133 ...................................................................................................... اشاره

 133 ......................................... 196:  ص[ ..... "عرش "معناي باره در مختلف اقول]

 كه اشدبمي نيز حقيقتي مبين ولي است تمثيل "عرش بر رحمن استواء "تعبير چه اگر]

 132 ............. 194:  ص[ ..... است بدان منتهي امور جميع زمام كه مقامي از است عبارت

 133 ..................... 197:  ص[ ..... ديگري مدبر هر نفي و خداوند اراده و تدبير عموميت]

 131 .............. 198:  ص[ ..... "خُفْيَةً وَ تَضَرُّعاً رَبَّكُمْ ادْعُوا ":معناي در وجه دو آيات بيان]

 132 ............................................................................. 600:  ص.....  روايتي بحث

 132 ...................................................................................................... اشاره

 و عرش مساله قبيل از قرآني معارف مورد در سكوت تابعين، و صحابه تفسيري روش]

 اين متعرض السالم عليهم معصومين ائمه ديگر و علي مولي فقط و است بوده كرسي

 132 ...................................................................... 601:  ص[ ..... اندشده حقائق



 برخي توضيح و...  و عرش مورد در جاثليق سؤاالت به( السالم عليه) علي امام جواب]

 132 ............................................................................ 601:  ص[ ..... آن فقرات

 آن شرح و كرسي و عرش معناي باره در( السالم عليه) صادق امام از ديگر روايتي]

 133 ................................................................................. 601:  ص[ ..... روايت

 123 .................... 610:  ص[ ..... عرش و زمين فاصله باره در سؤال جواب در روايت دو]

 122 ............................................. 614:  ص[ ..... عرش حاملين مورد در روايت چند]

 125 .................................................. 617:  ص[ ..... 24 تا 19 آيات(: 7) عرافاأل سوره]

 125 ......................................................................................................... اشاره

 125 .............................................................................. 617:  ص.....  آيات ترجمه

 125 ................................................................................. 618:  ص.....  آيات بيان

 شتنگ غرق و او يافتن نجات و خود قوم با السالم عليه نوح گفتگوي به مربوط آيات بيان]

 123 ................................................................. 618:  ص[ ..... الهي آيات مكذبين

 122 .................................................. 661:  ص[ ..... 76 تا 21 آيات(: 7) األعراف سوره]

 122 ......................................................................................................... اشاره

 122 .............................................................................. 661:  ص.....  آيات ترجمه

 122 ................................................................................. 666:  ص.....  آيات بيان

 122 ................. 666:  ص[ ..... خود قوم با السالم عليه هود محاجه به مربوط آيات بيان]

 هود قوم اينكه به اشاره و بودند خوانده سفيه را او كه قومش به( ع) هود مؤدبانه جواب]

 122 ................................................................ 663:  ص[ ..... اندبوده تمدن داراي

 121 .... 661:  ص[ ..... آنان پرستي بت مسلك رد در خود قوم با السالم عليه هود احتجاج]

 123 .................................................. 667:  ص[ ..... 79 تا 73 آيات(: 7) األعراف سوره]

 123 ......................................................................................................... اشاره

 123 .............................................................................. 667:  ص.....  آيات ترجمه

 122 ................................................................................. 668:  ص.....  آيات يانب



 122 ........ 668:  ص[ ..... ناقه داستان و( السالم عليه) صالح رسالت به مربوط آيات بيان]

 122 ............. 669:  ص[ ..... بودند آورده ايمان وي به( ع) صالح قوم از مستضعفين فقط]

 125 .................................................. 631:  ص[ ..... 84 تا 80 آيات(: 7) األعراف سوره]

 125 ......................................................................................................... اشاره

 125 .............................................................................. 631:  ص.....  آيات ترجمه

 125 ................................................................................. 631:  ص.....  آيات بيان

 125 .......................................... 631:  ص([ ..... السالم عليه) لوط رسالت به مربوط]

 123 .................................................. 634:  ص[ ..... 93 تا 81 آيات(: 7) األعراف سوره]

 123 ......................................................................................................... اشاره

 123 .............................................................................. 631:  ص.....  آيات ترجمه

 122 ................................................................................. 631:  ص.....  آيات بيان

 122 ................ 631:  ص([ ..... السالم عليه) شعيب رسالت به مربوط شريفه آيات بيان]

 122 .................................................. 632:  ص[ ..... خود قوم به( ع) شعيب تعاليم]

:  ص[ ..... است بشر تكامل هايپايه از و الهي هاينعمت از نسل ازدياد ينكها به اشاره]

638 ....................................................................................................... 333 

:  ص[ ..... تاس بوده السالم عليه شعيب ديگر تعليم كافران، كفر برابر در شكيبايي به امر]

639 ....................................................................................................... 331 

 قبل( ع) شعيب بودن مشرك بر دليل را "مِلَّتِكُمْ فِي عُدْنا إِنْ ":جمله كه مفسر يك اشتباه]

 331 ............................................................. 640:  ص[ ..... است گرفته نبوتش از

 332 ................................................ 641:  ص[ ..... 106 تا 94 آيات(: 7) األعراف سوره]

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

 335 .............................................................................. 641:  ص.....  آيات ترجمه

 335 ................................................................................. 642:  ص.....  آيات بيان



 335 ......... 642:  ص[ ..... فرستادمي پيامبر سويشان به كه هاييامت مورد در الهي سنن]

 و ايماني بي و نعمت، نزول مدار و معيار تقوي و ايمان اينكه بيان و گناهان خارجي آثار]

 333 ............................................. 647:  ص[ ..... است آدميان براي نقمت منشا گناه

 و هلج معلول را مصائب و باليا پيدايش در هاكاري بد تاثير به اعتقاد كه كساني به جواب]

 يسنوام و كون نظام بر تواندنمي انسان اينكه بيان و اندپنداشته علمي افتادگي عقب

 333 ................................................................. 649:  ص[ ..... شود مسلط طبيعت

 شآزماي براي الهي سنت دو نعمت، عطاء سنت و( ضراء و باساء) هاسختي به ابتالء سنت]

 313 ........................................................................ 616:  ص.[ ..... است هاامت

611:  ص[ ..... است ممتنع خداوند از ابتدايي مكر و صحيح مجازات عنوان به خدا مكر]

 ............................................................................................................. 313 

 شده گفته "... الْأَرْضَ يَرِثُونَ لِلَّذِينَ يَهْدِ لَمْ وَ أَ ":آيه معناي در كه وجوهي از وجه چند]

 313 .................................................................................. 612:  ص[ ..... است

 312 ................. 617:  ص[ ..... "... عَلَيْكَ نَقُصُّ الْقُري تِلْكَ ":شريفه آيه شرح و تفسير]

 313 .............. 620:  ص[ ..... است شده گفته فوق آيه تفسير در كه ديگري متعدد اقوال]

 312 ....... 624:  ص([ ..... عَهْدٍ مِنْ لِأَكْثَرِهِمْ وَجَدْنا ما وَ ":جمله ذيل در روايتي]) روايتي بحث

 312 .............................................. 621:  ص[ ..... 162 تا 103 آيات(: 7) األعراف سوره]

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

 333 .............................................................................. 622:  ص.....  آيات ترجمه

 331 ................................................................................. 627:  ص.....  آيات بيان

 331 ... 627:  ص[ ..... مصر فرعون سوي به السالم عليه موسي بعثت به مربوط آيات بيان]

 333 ................................... 629:  ص[ ..... بوده مصر پادشاهان لقب "فرعون "كلمه]

 332 ...................................... 670:  ص[ ..... فرعون با( السالم عليه) موسي گفتگوي]

 332 .... 671:  ص[ ..... حضرت آن دست گشتن بيضاء و اژدها به( ع) موسي عصاي تبديل]



:  ص[ ..... السالم عليه موسي برابر در فرعونيان و فرعون العمل عكس ساحران، احضار]

676 ....................................................................................................... 332 

 333 674:  ص[ ..... حضرت آن برابر در شدنشان تسليم و( ع) موسي با ساحران معارضه]

 و متهم( ع) موسي با قبلي تباني و توطئه به را آنان ساحران آوردن ايمان از بعد فرعون]

 332 .............................................................. 672:  ص[ ..... كندمي تهديد را آنان

 332 .................677:  ص...[ .....  مُنْقَلِبُونَ رَبِّنا إِلي إِنَّا: فرعون تهديدات به سحره پاسخ]

:  ص([ ..... آنها ضعف بيان و فرعون و موسي داستان مورد در عجيبه روايات]) روايتي بحث

678 .......................................................................................................... 332 

 323 .............................................. 686:  ص[ ..... 137 تا 167 آيات(: 7) األعراف سوره]

 323 ......................................................................................................... رهاشا

 323 .............................................................................. 683:  ص.....  آيات ترجمه

 322 ................................................................................. 683:  ص.....  آيات بيان

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

 322 ..... 684:  ص[ ..... است پرستيدهمي را خداياني هم و بوده خدايي مدعي هم فرعون،]

682:  ص[ ..... است وارد آن بر كه اشكالي و فرعون معتقدات باره در رازي فخر سخن]

 ............................................................................................................. 325 

 صبر و خدا از استعانت و فرعون عليه قيام به را اسرائيل بني( ع) موسي تشويق و تحريك]

 325 ............................................................. 687:  ص[ ..... مبارزه شدائد برابر در

 323 ....... 688:  ص[ ..... ايشان به( ع) موسي جواب و( ع) موسي نزد اسرائيل بني شكوه]

([ مالسال عليه) موسي باره در آنان بد تفال و قحطي به را فرعونيان خداوند نمودن مبتال]

 323 ........................................................................................... 689:  ص..... 

691:  ص[ ..... مناسب هايزمان در و تفصيل به فرعون، قوم بر متعدد هايعذاب نزول]

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

 322 ............ 696:  ص[ ..... آنان از عذاب شدن داشته بر از بعد فرعون قوم شكني عهد]



[ ..... (ايشان شكني عهد و متعدد هايعذاب به فرعونيان گشتن مبتال باره در]) روايتي بحث

 323 ................................................................................................... 693:  ص

 322 .............................................. 697:  ص[ ..... 114 تا 138 آيات(: 7) األعراف سوره]

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

 322 .............................................................................. 698:  ص.....  آيات ترجمه

 325 ................................................................................. 699:  ص.....  آيات يانب

 325 ...................................................................................................... اشاره

 پرستي بت مرام تاثير تحت و گراحس و مادي مردمي اسرائيل بني اينكه به اشاره]

 325 ...................................................................... 300:  ص[ ..... اندبوده قبطيان

 323 ................. 301:  ص[ ..... تعالي خداي نبودن مصنوع بيان در لطيف و كوتاه برهاني]

 323 .................................................... 306:  ص([ ..... ع) موسي با خداوند مواعده]

304:  ص[ ..... "الْمُفْسِدِينَ سَبِيلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَصْلِحْ وَ ":هارون به( ع) موسي ابخط از مراد]

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

 ديگر، مشابه آيات در و "إِلَيْكَ أَنْظُرْ أَرِنِي رَبِّ "(:ع) موسي درخواست در رؤيت از مراد]

 322 .................................................................. 302:  ص[ ..... است ضروري علم

 351 ..................... 307:  ص[ ..... شودمي تعبير رؤيت به آن از كه ضروري علم حقيقت]

 را رؤيت از مراد كه شده ذكر خصوصياتي است آمده "خدا رؤيت "تعبير كه مواردي در]

 351 ............................................................................. 308:  ص[ ..... رساندمي

[ تاس برداشته آن از پرده قرآن كه است حقيقتي تعالي، خداي به مخصوص ضروري علم]

 352 ........................................................................................... 310:  ص..... 

 تقدر و طاقت نفي رؤيت نفي معناي و است دنيا به مربوط "تراني لن "خدا رؤيت نفي]

 352 ........................................................................... 311:  ص[ ..... است آن بر

 355 ............................... 313:  ص[ ..... آن چگونگي و( ع) موسي با خدا تكلم از مراد]



 هگفت آن معناي در كه وجوهي و شريفه آيه در "الْفاسِقِينَ دارَ سَأُرِيكُمْ ":جمله از مقصود]

 353 ............................................................................312:  ص[ ..... است شده

 352 ................................. 317:  ص[ ..... "الْحَقِّ بِغَيْرِ "به آن امثال و تكبر تقييد وجه]

 به مشروط معصيت بر عقاب و است كيفر نحو يك خود آن، بودن اجر بي و عمل حبط]

 352 ........................................................ 317:  ص[ ..... نيست اطاعت منافي عمل

 352 ........................... 318:  ص[ ..... اسرائيل بني پرستيدن گوساله ماجراي به اشاره]

 333 ................. 360:  ص[ ..... شريفه آيه در "... أَيْدِيهِمْ فِي سُقِطَ لَمَّا وَ ":جمله معناي]

 331 ............................................ 361:  ص[ ..... "رَبِّكُمْ أَمْرَ عَجِلْتُمْ أَ ":جمله معناي]

 با دنش مواجه و اسرائيل بني سوي به گشتن باز از بعد( ع) هارون با( ع) موسي تند رفتار]

 333 ................................................................366:  ص[ ..... آنان پرستي گوساله

 هب اشاره و شده گفته باره اين در كه وجوهي و برادر با( ع) موسي رفتار مورد در توضيح]

 تمنافا عصمت با زندگي، امور از نيست مربوط الهي حكم به كه اموري در اشتباه اينكه

 333 .................................................................................. 363:  ص[ ..... ندارد

 برخ اسرائيل بني پرستي گوساله از ميقات از گشت باز از قبل( ع) موسي اينكه با چرا]

 332 .............................................................. 364:  ص[ ..... نشد؟ غضبناك داشته

 335 ............................................................................. 362:  ص.....  روايتي بحث

 335 ...................................................................................................... اشاره

 333 ................... 368:  ص[ ..... را خداوند رؤيت( ع) موسي تقاضاي مورد در روايت دو]

 توسط رؤيت خواست در باره در معتزله و اشاعره بحث اهل و علماء مشاجرات و گفتگوها]

 332 ............................................................................330:  ص([ ..... ع) موسي

 : ص[ ..... كرد رؤيت تقاضاي قومش زبان از( ع) موسي گويدمي كه روايتي ضعف بيان]

336 ....................................................................................................... 332 

 ار آن تحمل تاب چيزي و كسي ولي است ممكني امر نفسه حد في تعالي خداي تجلي]

 333 .................................................................................. 333:  ص[ ..... ندارد



 ...[ ..... و جبل دك موسي، ضعقه جبل، براي تجلي رؤيت، تقاضاي مورد در ديگر رواياتي]

 331 ................................................................................................ 334:  ص

 : ص([ ..... قلب رؤيت معناي در السالم عليهم ائمه از روايات از ايپاره]) ديگر روايتي بحث

339 .......................................................................................................... 332 

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

 335 ............ 340:  ص[ ..... السالم عليهم بيت اهل لسان در "ظالل "و "ظل "اصطالح]

 مه استدالل راه از قلبي ايمان مقصود نيست، چشم به ديدن رؤيت، از مقصود كه همانطور]

 333 ................................................................................. 341:  ص[ ..... نيست

 333 ................................... 341:  ص[ ..... خلق و خدا بين حجاب باره در روايت چند]

 332 ............................ 343:  ص[ ..... خدا به معرفت باره در( ع) صادق امام از روايتي]

 و فكر در خدا به معرفت انحصار و شودمي شناخته خود ذات به خداوند اينكه توضيح]

 332 .........................344:  ص ..... [است او به خفي شرك و خدا به جهل خود استدالل،

 خداي كه است محال و شودمي حاصل آن آفريدگار به علم نخست چيزي هر به علم در]

 332 ................................................................ 341:  ص[ ..... نشود شناخته تعالي

 [ .....است دانسته شرك را خدا به واسطه با معرفت كه روايت از ديگري فقرات توضيح]

 323 ................................................................................................ 341:  ص

 321 .............................................. 348:  ص[ ..... 120 تا 111 آيات(: 7) األعراف سوره]

 321 ......................................................................................................... رهاشا

 323 .............................................................................. 349:  ص.....  آيات ترجمه

 323 ................................................................................. 349:  ص.....  آيات بيان

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

 انداست از جزئي رجفه، نزول و ميقات در آنان حضور و اسرائيل بني از نفر هفتاد انتخاب]

 322 ....................................................... 310:  ص[ ..... است تورات نزول و ميقات



[ است( ع) موسي ميقات داستان غير نفر هفتاد داستان اينكه بر مبني المنار صاحب سخن]

 322 ........................................................................................... 316:  ص..... 

 اينكه به اشاره و هاداستان نقل در قرآن روش به اشاره و المنار صاحب كالم بر اشكال]

 325 313:  ص[ ..... است قول و عمل الزمه مقابل در بلكه نيست، عمل خود برابر در عذاب

 323 ......................... 312:  ص[ ..... است خاص او عذاب و عام خدا رحمت اينكه بيان]

317:  ص[ ..... خاص رحمت و عام رحمت: تعالي خداي براي رحمت قسم دو به اشاره]

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

.....  [رساندمي را( ع) موسي دعاي تقييد و استجابت "... يَتَّقُونَ لِلَّذِينَ فَسَأَكْتُبُها ":آيه]

 322 ................................................................................................ 318:  ص

 321 .................................. 321:  ص[ ..... "إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ يَضَعُ وَ "در "اصر "معناي]

 از ه،شاق تكاليف داشتن بر و خبائث، تحريم حالئل، تحليل منكر، از نهي معروف، به امر]

 322 ............................................................. 324:  ص[ ..... است اسالم مختصات

 322 ...... 321:  ص[ ..... آن حقانيت بر مستقل است دليلي خود اسالم، بودن جامع و كامل]

 شده گفته "مع "با "انزل ":كلمه تعديه علت و "معه انزل ":جمله معناي در كه وجوهي]

 323 .................................................................................. 327:  ص[ ..... است

 هودي استيحاش رفع براي استدالل و( ص) اسالم اكرم پيغمبر رسالت شمول و عموميت]

 323 .......................................... 328:  ص[ ..... حضرت آن بعثت از عرب غير مردم و

370:  ص[ ..... "بِالْحَقِّ يَهْدُونَ أُمَّةٌ مُوسي قَوْمِ مِنْ وَ ":در "امت "و "هدايت "از مراد]

 ............................................................................................................. 322 
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 3آيه دارد ... ص :  602سوره اعراف در مكه نازل شده و (7)

 3[ ... ص : 9تا  1(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ 3لِلْمُؤْمِنِينَ )( كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فاَل يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْري 1المص )
 (2( وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ )2ال تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيالً ما تَذَكَّرُونَ )

فَلَنَقُصَّنَّ  (3( فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ )5مْ بَأْسُنا إاِلَّ أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ )فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُ
( وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ 2ازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )( وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَو3عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ ما كُنَّا غائِبِينَ )

 (2فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ )

 3ترجمه آيات ... ص : 

 بنام خداي رحمان و رحيم

 .(1المص )

اطر مباش، )براي اين نازل شده( كه مردم را بدان بيم دهي و براي خاين كتابي است كه بر تو نازل شده پس دلتنگ و رنجه
 .(3مؤمنين يادآور باشد )

چيزي كه از پروردگارتان به شما نازل شده پيروي كنيد و پيرو غير او نباشيد و جز خدا را به دوستي مگيريد، اما اندك مردمي 
  .(2گردند )بدين پند متذكر مي

 2، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .(2چه بسا آباديهايي كه ما اهلش را هالك كرديم و آنان را در دل شب و يا هنگام خواب نيمروز به عذابمان سپرديم )

 .(5ايم )گفتند: ما ستمگر بودهآن دم كه با عذاب ما روبرو شدند ادعايشان جز اين نبود كه مي

 .(3كنيم )موده، و از پيغمبران نيز پرسش ميايم پرسش نما در قيامت از هر قومي كه پيغمبر بسوي آنان فرستاده

 .(3ايم )كنيم و ما هرگز غايب نبودهاند از روي علم برايشان نقل ميو آنچه را كه كرده

 .(2اش سنگين باشد رستگار است )ميزان )سنجش اعمال( در آن روز حق است، آن روز است كه هر كس اعمال وزن شده

 (2اند )بك باشد همانهايند كه با ظلم بر آيات ما بر خود زيان رسانيدهشان سو كساني كه اعمال وزن شده

 4بيان آيات ... ص : 

 اشاره



 .مشتمل بر آن است "ص "و "الم "هاي ابتدا شده به حروف مقطعهاين سوره مشتمل است بر مجموع مطالبي كه سوره

به قدر امكان بحثي در باره حروف  "حم عسق "سورهخواننده عزيز اين معنا را در خاطر خود بسپارد، زيرا كه ما در اول 
 .-ان شاء اللَّه تعالي -مقطعه قرآني خواهيم گذراند

 4اشاره به عهدي كه خدا از آدميان گرفته، و ساير معارفي كه در سوره اعراف آورده شده است[ ... ص : ]

ن گرفته كه او را بپرستند و چيزي را شريك او برداشت كالم در اين سوره چنين است كه گويا عهدي را كه خداوند از آدميا
قرار ندهند مبناي كالم قرار داده، و آن گاه از سير تاريخي اين عهد كه بر حسب مسير انسانيت در امم و قرون گذشته نموده 

 .كنداست بحث مي

شده و آيات بين آنان مبعوث مي چون اكثر امم گذشته اين عهد را شكسته و آن را از ياد بردند، و در نتيجه وقتي پيغمبري در
كردند و جز عده كمي به وسيله آن آيات متذكر آورده كه آنان را به ياد عهد خود بيندازد تكذيب ميو معجزاتي مي

 .شدندنمي

هاي مختلف از جهت هاي ديني الهي، در طبيعت انسانآري، عهد الهي كه در حقيقت اجمالي است از تفصيل دعوت
استعداد قبول و رد آن دارند، و همچنين از جهت اختالف اماكن و اوضاع و احوال و شرايطي كه به نفوس اختالفي كه در 

 .شودآنان احاطه دارد مختلف مي

دهد، و در اند هدايت به سوي ايمان به خدا و آيات او را نتيجه ميدر بعضي از نفوس پاك كه بر اصل فطرت باقي مانده
 دهند و مردمي را تشكيل مي بعضي ديگر كه هميشه اكثريت
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دهد، و همين معني پست و مستغرق در شهوات دنيايند خالف آن را، كه همان كفر و طغيان و سرپيچي است نتيجه مي
ش و آتشود كه مؤمنين مورد الطاف خاص الهي قرار گرفته، و در دنيا موفقيت و نصرت و فتح، و در آخرت نجات از باعث مي

شان گردد، و در مقابل، كفار مورد غضب و لعنت خدا قرار گرفته به مندي از بهشت و لذايذ گوناگون آن نصيببهره
فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ  "شوندكند دچار ميشان را قطع ميهاي ناگهاني كه همگي را هالك ساخته و نسلعذاب
 .شودتر است، و در آن عذاب كسي ياري نميكنندهشان است، و عذاب آخرت بيچارهن عذاب دنيايتازه اي« 1» "مُمَزَّقٍ

 وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ "كنداين است آن سنتي كه خداوند آن را در بين بندگان خود اجراء كرده، و از اين پس نيز اجراء مي
 «3. »"لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ

ح جزئيات همين سنت براي مردمي كه ايمان به خدا ندارند انذار است، چون غرض از شرح آن واداشتن آنان به ايمان به شر
خدا و آيات او است. و همين شرح و بيان، نسبت به مردم با ايمان يعني آنان كه به طور اجمال علم به پروردگار خود و به 

خدا و تعليم معارف ديني او، و معرفت به خدا و اسماي حسني و صفات علياي او، و  مقام ربوبي او دارند تذكر و يادآوري آيات
 .نيز شناسايي سنت جاري پروردگار در دنيا و آخرت است

ين آيد كه غرض اديان همشود، و از آن به خوبي بر ميهم اين معنا استفاده مي "لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْري لِلْمُؤْمِنِينَ "از آيه شريفه
 .معنا است: انذار غير مؤمنين، و يادآوري مؤمنين دو

توان گفت: اين سوره بنا بر اينكه همه آن در مكه نازل شده باشد و از اختالفي كه مفسرين در باره چند آيه بر اين اساس مي
د ه بودند خواهآن دارند صرفنظر كنيم روي سخن در آن با مشركين مكه و تعداد اندكي كه به رسول اللَّه )ص( ايمان آورد

شود، براي اينكه غالبا در اول يا آخر آيات آن عموم مردم را انذار نموده، و اقامه بود، و از خود آيات آن نيز اين معنا ظاهر مي



حجت و موعظه كرده، و يا با ذكر داستان آدم و ابليس و داستانهاي نوح، هود، صالح، لوط، شعيب و موسي )ع( وسيله 
 .ساخته است شان را فراهمعبرت

 و اين بيان در عين اينكه براي اكثريت مردم انذار است، براي مؤمنين يادآوري و تذكر
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مال اندازد كه اجاست، چون همين بيانات آنان را به ياد تفاصيل و جزئياتي از معارف مربوط به مبدء و معاد و آيات الهي مي
 .ايمان خود آنان مشتمل بر آن است

اي از معارف الهي را متضمن است، از آن ن سازيم كه اين سوره قسمت عمده و مقدار قابل مالحظهدر اينجا بايد خاطر نشا
جمله وصف ابليس و لشكرش، وصف قيامت و ميزان، اعراف و عالم در و ميثاق، و وصف مردم با ايماني كه هميشه به ياد 

و و بيان اين حقيقت كه براي قرآن تاويلي است. و خدايند. و نيز از آن جمله ذكر عرش و تجلي پروردگار و اسماي حسناي ا
إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ  "و آيه« 1» "قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ "نيز متضمن مجمالتي است از واجبات و محرمات مانند:

 .«2» "ي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِ "و آيه« 3» "مِنْها وَ ما بَطَنَ

قُلْ ال أَجِدُ  "توان استفاده كرد كه نزول سوره اعراف قبل از نزول سوره انعام بوده، زيرا در سوره انعام آيهو از همين جا مي
آيد حكم به اباحه ما سواي آنچه كه از ه از آن بر ميوجود دارد ك «4» "...فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلي طاعِمٍ يَطْعَمُهُ 

 .كندمحرمات استثنا شده قبال نازل شده بوده، و آيه مزبور به آيات اين سوره اشاره مي

تر از آن احكامي است كه در سوره از ظهور اين آيه هم كه صرفنظر كنيم احكام و شرايعي كه در اين سوره ذكر شده اجمالي
و آيات بعديش ذكر گرديده. و اين خود دليل روشني است بر اينكه « 5» "لْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْقُ "انعام در آيه

دانيم كه طريقه تشريع احكام در دين اسالم اين بوده كه سوره اعراف قبل از سوره انعام نازل شده است، چون همه مي
رده از شد، در آخر، پكر شده و سپس بتدريج توضيح بيشتري پيرامون آن داده مينخست احكام به طور سربسته و مجمل ذ

 .شده استروي همه جزئيات آن برداشته مي

ر به طو را در اين آيه "كتاب "اينكه "المص كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَال يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْري لِلْمُؤْمِنِينَ "
 "بر تو نازل شده "نكره ذكر كرده و آن را با جمله
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ست خالي ه "فَال يَكُنْ "از نازل كننده آن نبرده به خاطر تعظيم كتاب است. تفريعي هم كه در جمله توصيف كرده، و اسمي
از داللت بر اين معنا نيست، گويا فرموده: اين كتاب، كتاب مباركي است كه آيات پروردگارت را كه بر تو نازل كرده برايت 



اب اي دلتنگ مباش، بلي اگر قرآن غير اين كتمردم به سوي آن شده كند، بنا بر اين اگر مامور به تبليغ آن و دعوتبيان مي
 .هايي كه در تبليغ آن است دلتنگ باشيبود روا بود كه از جهت زحمات و محنتبود و از ناحيه غير پروردگارت مي

، و "وَ ذِكْري لِلْمُؤْمِنِينَ "لهنتيجه انزال كتاب و از نظر ادبي هم ظرفي است لغو و متعلق به آن، نظير جم "لِتُنْذِرَ بِهِ "جمله
 .هم نتيجه ديگري است براي آن

را اختصاص به مؤمنين داده دليل بر اين است كه انذار اختصاص به آنان نداشته، بلكه مؤمنين و غير  "ذكري "و اينكه فقط
 :شودشود. بنا بر اين، معناي آيه چنين ميمؤمنين را شامل مي

همه مردم را به آن انذار كرده مؤمنين را متذكر كني، چون تنها مؤمنينند كه به وسيله اين آيات  اين كتاب بر تو نازل شده تا
شان زيادتر شده چشمشان روشن و معارف الهيي كه در آن است به آن متذكر مقام پروردگار خود شده به همين وسيله ايمان

 .گردد، نه عموم مردممي

سازد كه سخط و عقاب نيدن آنان است، بنا بر اين، آياتي عموم مردم را متاثر مياثر اين كتاب در عموم مردم همان ترسا
 .كنددنيايي و آخرتي پروردگار را ذكر مي

از تبليغ  "است، و معناي آن اين است كه: "حرج "متعلق به "لِتُنْذِرَ بِهِ "اند: جملهشود اينكه بعضي گفتهاز اينجا معلوم مي
بعد از جمله مزبور  "وَ ذِكْري لِلْمُؤْمِنِينَ "اساس است، زيرا ذكر كردن جملهتا چه اندازه بي« 1» "آن مترس و دلتنگ مباش

مراد از مؤمنين هم آن كساني  :اندشاهد خوبي است براي فساد اين احتمال. و همچنين فساد احتمال ديگري كه داده و گفته
كه در  "ذكري "داند بعدها ايمان خواهند آورد، زيراي كه خدا مياند و هم آن كساناست كه در روز نزول اين آيه مؤمن بوده

 .آيه ذكر شده جز بر مؤمنين فعلي صادق نيست

به  هپس از آنكه به پيغمبرش فرمود كتابي ك "اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ ال تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ "
كند، چون در انذار مردم وي نازل شده براي انذار بوده اينك خود قرآن شروع به انذار مردم نموده، خطاب را متوجه آنان مي

 .بايد خطاب متوجه خود آنان شود

 كند به اينكه بايد پيروي كنند آنچه را كه از پروردگارشان نازلمردم را خطاب مي
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 .كند به اعتقاد صحيح و عمل صحيح، يعني اعتقاد به خدا و آيات او و عمل صالحگرديده و آن قرآني است كه امر مي

 "سبحان است، بدليل اينكه به دنبالش فرمود: به منزله كنايه از دخول در تحت واليت خداي "اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ "و جمله
 :و نفرمود "و بغير از خدا اولياي ديگر را پيروي مكنيد

 ."تان نازل شدهپيروي مكنيد غير آنچه را كه به سوي "

اي شما تا آنها اولي -در حالي كه آنها زيادند -شود كه: غير از خداي تعالي كسي را پيروي مكنيدبنا بر اين، معناي آيه اين مي
فهميديد كه خدا پروردگار شما است و جز او پروردگار و اولياي شديد ميشويد! اگر متذكر مينگردند. چه كم شما متذكر مي
 .ديگري براي شما وجود ندارد

سازد كه خداوند در مشركين امم سنتي را خاطر نشان آنان مي "وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ "
كردند خداوند آنان را به ساخته است، و آن اين بوده كه وقتي مردم غير از خدا اولياي ديگري اتخاذ ميگذشته جاري مي

 .نمودندساخته، و پس از ديدن عذاب به ظلم خود اعتراف ميشان ميكرده هالكعذابي كه در روز يا در شب نازل مي



خواب  و به معناي "قيلوله "از ماده "قائلون "به معناي شبيخون زدن به دشمن در شب است. و كلمه "يتتبي "و "بيات "
 :و نفرمود "بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ "نيمروز است. و اينكه فرمود:

ر فل از عذابي كه دگرفته كه با خيال راحت و غاگويا براي اشاره به اين است كه عذاب در حالي آنان را مي "ليال او نهارا "
 .شان بوده آرميده بودندكمين

سان، با كند كه اناين جمله تذكر قبلي را تمام نموده بيان مي "فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلَّا أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ "
فهمد كه سنت الهي بر اين جاري است كه و ميكند كه شرك و اتخاذ اولياء، ظلم است، و جدان و حس درونيش درك مي

اگر به طوع و رغبت به ظلم خود اعتراف نكند و نسبت به مقام ربوبي پروردگارش خاضع نگردد خداوند او را دچار عذاب 
 .سازدنموده و مجبور به اعتراف مي

 "ينَفَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِ "

 8مكلف بودن مشركين به توحيد خداي تعالي و مسئول بودن آنان نسبت به ايمان و عمل صالح[ ... ص : ]

بت به اند، و چنان نبوده كه نسبيان سابق داللت بر اين داشت كه مشركين مكلف به توحيد خداي تعالي و ترك شرك بوده
ان شود كه آنچيزي را كه بخواهند شريك خداوند بدانند، پس معلوم ميخواهند بكنند و هر اين معنا آزاد باشند و هر چه مي

 نيز نسبت به ايمان و عمل صالح و گفتار حق مسئولند، و معلوم است كه اين امر و اين تكليف قائم به دو طرف بوده،
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نين بوده در آيه مورد بحث سؤال از رسول و يك طرف پيغمبري كه مبعوث بر آنان شده، و يك طرف خود آنان، و چون چ
 .مؤاخذه از مردم را متفرع بر مساله هالكت مردم كرده است

انبيا و پيغمبران است. اين را بدان خاطر  "المرسلين "مردم و مراد از "الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ "شود كه مراد ازاز اينجا معلوم مي
باشد با يمالئكه م "المرسلين "انبيا و مراد از "الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ "اند: مراد ازگفته هاگفتيم كه معلوم شود اينكه بعضي

ذه آنان اي اسمي از مؤاخسازد، زيرا سياق آيه سياق گفتگوي از مشركين است و معنا ندارد كه در چنين زمينهسياق آيه نمي
بر اينكه آيه بعدي هم با اين احتمال سازگار نيست. از اين هم كه  برده نشود و در عوض پاي مالئكه به ميان آيد. عالوه

مْ بِعِلْمٍ وَ ما فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِ "بگذريم بيان قبلي اسمي از مالئكه نبرده بود تا در اينجا هم مراد از مرسلين مالئكه بوده باشد.
اند ب و مدبر بتدبير خداوندند، و به زودي به آنچه كه كردهخالصه معناي آيات قبلي اين بود كه مشركين مربو "كُنَّا غائِبِينَ

شوند، و چون اين مؤاخذه و بازخواست منوط بر اين است كه پرسش كننده، داناي به اعمال آنان مؤاخذه شده و جزا داده مي
ر آن را متفرع ب "عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ فَلَنَقُصَّنَّ "باشد، و اگر نباشد ايمن از اين كه در جوابش دروغ بگويند نخواهد بود، لذا جمله

را هم از اين نظر نكره و بدون الف و الم آورد تا اشاره به اهميت آن نموده بفهماند كه اين علم مانند علم شما  "علم "كرد.
داللت  ن نمود، تارا عطف بر آ "وَ ما كُنَّا غائِبِينَ "نيست كه خطا و غلط در آن راه داشته باشد، و براي تاكيد همين معنا جمله

كند بر اينكه خداي تعالي شاهد و ناظر اعمال آنان است، و عالوه بر اينكه مالئكه را موكل بر آنان نموده تا اعمال آنان را 
 .بنويسند خودش هم به هر چيزي محيط است

 9اعمال[ ... ص :  "ميزان "و "وزن "مراد از]



كه  دهد از ميزانياين دو آيه خبر مي "لَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ... بِآياتِنا يَظْلِمُونَوَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُ "
كند، از آيات ديگري نيز اين معنا كه مراد از شود يا خود بندگان را از جهت عمل وزن ميعمل بندگان با آن سنجيده مي

و از « 1» "وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ ... وَ كَفي بِنا حاسِبِينَ "مانند آيهشود، وزن، حساب اعمال است استفاده مي
 يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ "تر آيهآن روشن
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گذاريم ... و ما به تنهايي براي رسيدگي به حساب همه خاليق كافي هستيم. ترازوهاي عدل راي در روز قيامت مي(1)
 23سوره انبيا آيه 

 13، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .را به آن نسبت داده است است، كه عمل را ذكر كرده و سنگيني« 1» "وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

 .سنگيني اعمال است، نه صاحبان اعمال "وزن "و كوتاه سخن اينكه منظور از

أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ  "كند كه براي نيك و بد اعمال وزني هست، ليكن از آيهآيه مورد بحث اثبات مي
شود كه اعمال حبط شده برايش وزني نيست و تنها اعمال استفاده مي« 3» "يمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناًفَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فاَل نُقِ

شان حبط نشده باشد، پس هر عملي كه حبط نشده باشد چه نيك و چه بد ثقلي شود كه اعمالكساني در قيامت سنجيده مي
ليكن اين آيات در عين اينكه براي عمل نيك و بد ثقلي و وزني  .كندو وزني دارد، و ميزاني است كه آن وزن را معلوم مي

داند، به اين معنا كه حسنات را باعث ثقل ميزان و سيئات را قائل است در عين حال اين سنگيني را سنگيني اضافي مي
ده شود ن با هم سنجيداند، نه اينكه هم حسنات داراي سنگيني باشد و هم سيئات، آن وقت اين دو سنگيباعث خفت آن مي

ود به دوزخ جزا تر بتر بود به نعيم جنت و اگر سيئات سنگينهر كدام بيشتر شد بر طبق آن حكم شود، اگر حسنات سنگين
شود كه ميزان اعمال از قبيل ترازو و قپان نيست تا فرض تساوي دو كفه در آن راه داده شود، نه، از ظاهر آيات استفاده مي

رمايد: فظاهر آنها اين است كه عمل نيك باعث ثقل ميزان و عمل بد باعث خفت آن است، چنان كه مي داشته باشد، بلكه
 "و "هُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَفَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَ

فَأَمَّا  "و« 2» "هُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَفَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَ
 .«2» "ينُهُ فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ نارٌ حامِيَةٌمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِ
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اي هاي خود را ببينند، پس هر كس به اندازه سنگيني ذرهشوند تا كردهو در چنين روزي مردم دسته دسته بيرون مي(1)
 2ال آيه بيند. سوره زلزاي مرتكب شر شده باشد آن را ميبيند و هر كس به اندازه سنگيني ذرهخير كرده باشد، آن خير را مي

هاي پروردگارشان را و هم چنين معاد را انكار كردند و در نتيجه اعمالشان حبط شده و در آنان همان كسانند كه آيت(2)
 135كنيم. سوره كهف آيه قيامت برايشان ميزاني به پا نمي

انيند شان سبك شد آنان كسشان سنگين شد آنان رستگارند، و كساني كه موازين اعمالكساني كه موازين اعمالپس (3)
 132كه خود را زيانكار ساخته و در جهنم براي هميشه معذبند. سوره مؤمنون آيه 

جاي او هاويه است، اما هر كه موازينش گران است در عيشي پسنديده است، و اما هر كه موازين وي سبك است، پس (4)
 11داني كه هاويه چيست؟ آتشي است سوزنده. سوره قارعه آيه و تو چه مي

 11، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 11 :[ ... ص "وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ "اشاره به اينكه ممكن است هر يك از اعمال، و احدي براي سنجش داشته باشد و بيان معناي جمله:]



ال اين كند. و امثكنيد سنگيني را در طرف حسنات و سبكي را در طرف سيئات اثبات ميوري كه مالحظه مياين آيات بط
كند كه شايد مقياس سنجش اعمال و سنگيني آن، چيز ديگري باشد كه تنها با آيات اين احتمال را در نظر انسان تقويت مي

شود و اگر سيئه بود چون سنخيت با آن ندارد ن سنجيده مياعمال حسنه سنخيت دارد، بطوري كه اگر عمل حسنه بود با آ
شود، و ثقل ميزان عبارت باشد از همان سنجيده شدن و خفت آن عبارت باشد از سنجيده نشدن، عينا مانند سنجيده نمي

و خروار و  ناميم مانند مثقالموازيني كه خود ما داريم، چون در اين موازين هم مقياسي هست كه ما آن را واحد ثقل مي
سنجيم، اگر كاال از جهت وزن معادل آن واحد بود امثال آن، واحد را در يكي از دو كفه و كاال را در كفه ديگري گذاشته مي

گذاريم، پس در حقيقت ميزان همان مثقال و خروار است نه كه هيچ، و گرنه آن متاع را برداشته متاع ديگري بجايش مي
ل، و اينها مقدمه و ابزار كار مثقال و خروارند كه به وسيله آنها حال متاع و سنگيني و سبكي آن را ترازو و يا قپان و يا باسكو

كند، و همچنين واحد طول كه يا ذرع است و يا متر و يا كيلومتر و يا امثال آن، كه اگر طول با آن واحد منطبق شد بيان مي
دهيم، ممكن است در اعمال هم واحد مقياسي باشد ا آن تطبيق ميكه هيچ، و اگر نشد آن را كنار گذاشته طول ديگري را ب

كه با آن عمل آدمي سنجيده شود، مثال براي نماز واحدي باشد از جنس خود آن كه همان نماز حقيقي و تمام عيار است، و 
دي باشد از جنس براي زكات و انفاق و امثال آنها مقياس و واحدي باشد از جنس خود آنها، و همچنين براي گفتار واح

وا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ "خودش، و آن كالمي است كه تماميش حق باشد و هيچ باطلي در آن راه نيافته باشد، هم چنان كه آيه
 .به آن اشاره دارد« 1» "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ

اين باشد، كه آن ميزاني كه در قيامت اعمال  "يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَ الْوَزْنُ "رسد كه مراد از جملهبنا بر اين، بسيار به نظر قريب مي
است، به اين معنا كه هر قدر عمل مشتمل بر حق باشد به همان اندازه اعتبار و ارزش  "حق "شود همانابا آن سنجيده مي

ي كه مشتمل بر چيزي دارد، و چون اعمال نيك مشتمل بر حق است از اين رو داراي ثقل است. بر عكس عمل بد از آنجاي
سنجد و وزن مي "حق "از حق نيست و باطل صرف است لذا داراي وزني نيست، پس خداي سبحان در قيامت اعمال را با

وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ  "هر عملي به مقدار حقي است كه در آن است. و بعيد نيست قضاوت به حقي هم كه در آيه
 "ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَوَ جِي وُضِعَ الْكِتابُ
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 133ايد از خداوند پروا داشته باشيد، حقيقت پروا داشتن. سوره آل عمران آيه اي كساني كه ايمان آورده(1)

 13، ص: 2لميزان، جترجمه ا

كند همان است اشاره به همين معنا باشد. و مراد از كتابي كه در آن روز گذارده شده و خداوند از روي آن حكم مي «1»
 .به آن اشاره شده است« 3» "هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ "كتابي است كه در آيه

 "زنو "كند، بنا بر اين،ين نموده و ميزان، مقدار ثقل آن حق را مشخص ميپس كتاب مقدار حقي را كه در عمل است تعي
 "11 "و آيه "مؤمنون "سوره "132 "در آيه مورد بحث به معناي ثقل است نه به معناي مصدريش )سنجيدن(. و اگر در آيه

اعمال يكي نيست، بلكه براي هر آن را به صيغه جمع آورده براي اين است كه داللت كند بر اينكه ميزان  "قارعه "سوره
هاي زيادي به اختالف اعمال وي هست، حق در نمازش نماز واقعي و جامع همه اجزا و شرايط است، و حق در كسي ميزان

 .زكاتش زكات جامع شرايط است، خالصه، حق در نماز، غير حق در روزه و زكات و حج و امثال آن است

 16گفته شده است[ ... ص :  "الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَ "اقوالي كه در مورد معناي جمله:]



در آيه  "نوز "اند:اين بود آنچه از بيان سابق ما بدست آمد، و ليكن بيشتر مفسرين آيه را طور ديگري معنا كرده و گفته
و الوزن  "دير آيههم صفت وزن و هم خبر آن است، و تق "حق "ظرف، و "يومئذ "مورد بحث، مبتدا و مرفوع است، و كلمه

به معناي وزن عادالنه است، به شهادت اينكه  "وزن حق "است، يعني وزن در آن روز وزن حق است، و "يومئذ الوزن الحق
 .است« 2» "وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ "تعبير شده، و آن آيه "وزن قسط "در آيه ديگري از وزن حق به

و  "باشد و تقدير آيه چنين است:صفت وزن مي "حق "است، و "يومئذ "مبتدا و خبرش "وزن "اند: كلمهتهبعضي ديگر گف
 .«2»وزن حق در روز قيامت است  "الوزن الحق يومئذ

فت است و حق ص "يومئذ "مرفوع بودن وزن براي اين است كه وزن در تركيب مبتدا است، و خبرش "صاحب كشاف گفته:
 "وقتي آيه را معنا كرده وزن را مبتدا و خبرش را كلمه حق گرفته است، زيرا در معناي آيه گفته است:. آن گاه "آن است

و « 5» "دهد وزن وزن حق استها و پيغمبران را مورد بازخواست قرار ميمعناي آيه اين است كه در روزي كه خداوند امت
 :وجيه كرده بگوييماين از مانند زمخشري بسيار عجيب است مگر اينكه كالمش را ت
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ود، و شو روشن گرديد زمين به نور پروردگارش، و كتاب گذارده شده انبيا و شهدا آورده شده ميان آنان به حق حكم مي(1)
 32شود. سوره زمر آيه به آنان ستم نمي

 32شود. سوره جاثيه آيه ا مياين است كتاب ما كه عليه شما به حق گوي(2)

 23هاي عادالنه را براي روز قيامت. سوره انبيا آيه دهيم ميزانو قرار مي(3)

 123ص  2تفسير روح البيان ج (4)

 [...] ط بيروت 22ص  3تفسير كشاف ج (5)

 12، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .بتداي كالم ديگري استتتمه معناي آيه نيست، بلكه ا "وزن، وزن حق است "اينكه در آخر گفت

 13[ ... ص : "فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ "در جمله: "ثقل موازين "و معناي "موازين "موارد از]

سوره انبيا هم كه قبال ذكر شد  "23 "است، آيه "ميزان "بنا بر بياني كه گذشت جمع "موازين "-"فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ "
 "جمع "موازين "تر آن است كهاند مناسبو اگر به آن معنايي باشد كه جمهور مفسرين گفتهكند. اين معنا را تاييد مي

باشد، و لو اينكه با صرفنظر از معنايي كه ما براي ميزان كرديم ممكن هم هست آن را به اعتبار تعدد اعمالي كه  "موزون
يزان با اند توجيه نموده ليكن تصور اينكه مكرده گرفت، و بدين وسيله معنايي را كه مفسرين "ميزان "شود جمعسنجيده مي

حسنات سنگين و با سيئات سبك شود مشكل است، زيرا چنين چيزي كه با حسنات سنگين و با سيئات سبك شود تصور 
باشد صفت و عدل مي "قسط "كه همان "حق "را صفت وزن گرفتن صحيح نيست، زيرا "حق "ندارد. عالوه بر اينكه

، چون "وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ ... "فرمايد:كند، نه صفت وزن، به شهادت اينكه مياعمال را وزن مي خداوندي است كه
كند، نه ميزان، پس عدالت صفت خدا است نه صفت اين است كه خداوند به آنان ظلم نمي "فَال تُظْلَمُ ... "ظاهر جمله

 .-دقت فرماييد -ميزان

را به رجحان اعمال تفسير كرده آن را  "ثقل موازين "را بر آن داشته كه به نوعي از تجوز، غفلت از همين نكته مفسرين
در روز قيامت سنجش، عادالنه است، پس كسي كه اعمالش به خاطر غلبه حسناتش رجحان داشته  "چنين معنا كنند كه

ه انكاران خواهد بود، و به سبب ظلمي كباشد، رستگار و كسي كه اعمالش بخاطر غلبه سيئاتش رجحان داشته باشد او از زي



 .«1» "رودشان است از دست ميشان كه همان نفسهايبه آيات ما كردند سرمايه

مخصوصا در آنجا كه كسي هم حسنه  -شود: آن مالك و محكي كه رجحان حسنات بر سيئات رااز اين مفسرين سؤال مي
نات همه مثل هم نيستند و سيئات هم همه از حيث زشتي و مفسده كند چيست؟ و با اينكه حسمعلوم مي -دارد و هم سيئه

ن چيزي در آيد كه چنيدر يك درجه نيستند آن مالكي كه غلبه يكي را بر ديگري معلوم كند كدام است؟ از آيه شريفه بر مي
ه آن ميزان چيزي است كاي كه حجت را بر بندگان تمام كند در كار هست، و يقينا روز قيامت هست، و يقينا ميزان عادالنه

تنها حسنات بر آن مشتمل است نه سيئه، و در جايي كه از هر كدام تعدادي وجود داشته باشد رجحان و غلبه يكي بر 
شود بدون اينكه گزافي الزم آيد. و اينها همه مؤيد احتمال ما است كه گفتيم ميزان همان ديگري به وسيله آن معلوم مي

 سنجند،عادالنه همان است، و اعمال بندگان را به همان محك مي حق است، و مراد از توزين

__________________________________________________ 

 231ص  3تفسير ابو الفتوح رازي ج (1)

 12، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ش د يعني اعمالهر كس كه اعمالش مشتمل بر مقدار بيشتري از حق بود او رستگارتر است و هر كس ميزانش سبك بو
اند و با ظلم به آيات خدا و تكذيب آن مشتمل بر حق نبود او از كساني است كه نفس خود را باخته و خود را زيانكار ساخته

 .اند كه در مثل چنين روزي با آن اعاشه و زندگي كنندچيزي براي خود باقي نگذاشته

 :از بيان قبلي ما دو نكته روشن گرديد

 14در روز قيامت، تطبيق اعمال است بر حق و براي هر كدام از اعمال انسان ميزاني است[ ... ص : معناي وزن اعمال ]

نكته اول: اينكه معناي وزن اعمال در روز قيامت تطبيق اعمال است بر حق، به اين معنا كه هر شخصي پاداش نيكش به 
صي، به هيچ مقداري از حق مشتمل نباشد از مقدار حقي است كه عمل او مشتمل بر آن است، در نتيجه اگر اعمال شخ

 .شود، و اين همان توزين عدلي است كه در ساير آيات بودعملش جز هالكت و عقاب بهره و ثمره عايدش نمي

شويم كه آيه مورد بحث را تاويل نموده آن را بر خالف ظاهرش حمل كنيم، و مانند با اين بيان ديگر محتاج به اين نمي
در آيه يك نوع استعاره به كار رفته و مراد از وزن، عدالت و مراد از ثقل ميزان، رجحان عمل است. و يا مثل  ها بگوييمبعضي

 :بعضي ديگر بگوييم

كند كه مانند ترازوهاي معمولي دنيا داراي دو كفه و يك زبانه است، و اعمال نيك و خداوند در روز قيامت ترازويي نصب مي
كند. و اگر كسي بپرسد كه عمل قابل كشيدن و سنجيدن نيست عالوه بر اينكه عمل پس از مي بد بندگان را با آن موازنه

اينكه گفتيم عمل كشيده  :گويندشود، و اعاده معدوم هم در اعراض باطل و محال است، در جواب ميصدورش معدوم مي
اي هر عمل نيك و بدي آثار و عالمتهاي گويند: در نشات آخرت برشود مرادمان دفتر اعمال است نه خود آن. و يا ميمي

گويند: حسنات به صورت زيبا و سيئات به صورت زشتي شود. يا ميمخصوصي ظاهر گشته و آن آثار در ترازوها كشيده مي
شوند نه گويند: خود مؤمن و كافر وزن ميآيد. و يا ميگيري و موازنه بعمل ميها اندازهمجسم شده بين آن مجسم شده

گويند: وزن عبارت است از ظهور مقدار و منزلت آدمي، و ثقل ميزان عبارت است از كرامت و جاللت قدر ان. و يا ميشاعمال
 «1»او، و خفت ميزان عبارت است از خواري و ذلتش. 

ارد ه آنها وسازد و از الفاظ آيه دليل و شاهدي ندارد بلكه اشكالي هم بر همنه تنها هيچ كدام از اين حرفها با ظاهر آيه نمي
است، و آن اين است كه الزمه اين حرفها گزاف بودن وزن است، و سابقا گفته شد كه ميزان در آن روز عالوه بر اينكه 



 .كندگزافي نيست، بلكه آن قدر دقيق است كه حجت را بر عبد تمام مي
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 ط تهران 322ص  2يان ج نقل از تفسير مجمع الب(1)

 15، ص: 2ترجمه الميزان، ج

هايش با يكي از آنها سنجيده هاي متعددي است كه هر كدام از عملنكته دوم:اينكه معلوم شد كه براي هر انساني ميزان
شود، و ميزان هر عملي همان مقدار حقي است كه عمل مشتمل بر آن است، چون روز قيامت روزي است كه كسي جز مي

 "دفرمايحق، سلطنت نداشته و واليت در حق هم تنها و تنها در دست خداي تعالي است، به شهادت اينكه از يك طرف مي
و نيز « 3» "اينجا واليت بر حق، تنها و تنها براي خدا است "فرمايد:و از طرفي ديگر مي« 1» "امروز روز حق است

 .«2» "سْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَهُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَ "فرمايد:مي

 11بحث روايتي ])رواياتي در مورد مكي بودن سوره اعراف، وزن و ميزان اعمال و ثقل و خفت اعمال و ...([ ... ص : 

 اشاره

اب ناسخ خود و ابن مردويه و بيهقي در كتاب دالئلش از چند طريق از در الدر المنثور است كه ابن ضريس و نحاس در كت
 .«2»سوره اعراف در مكه نازل شده  :اند كه گفتابن عباس روايت كرده

 .مؤلف: اين روايت را ابن مردويه از عبد اللَّه بن زبير هم نقل كرده

در مدينه  "وَ سْئَلْهُمْ ... "اند كه گفت: از سوره اعراف آيهردهو نيز در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابو الشيخ از قتاده نقل ك
 .«5»و ما بقي همه در مكه نازل شده است 

اء ان ش -مؤلف: اين در حقيقت اجتهادي است كه قتاده از پيش خود كرده، و به زودي در باره اشتباه وي بحث خواهيم كرد
 .-اللَّه

گويد: احمد از معاوية بن حيده روايت كرده كه گفت: مي "نَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ...فَلَ "و نيز در الدر المنثور در ذيل آيه
آيا رسالت مرا به بندگان من تبليغ  ":رسول خدا فرمود: پروردگار من مرا به سوي خود خواهد خواند و از من خواهد پرسيد

 و من عرض خواهم "كردي؟
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 22سوره نبا آيه (1)

 22سوره كهف آيه (2)

شوند به سوي خداوندي كه موالي حق شود براي هر كسي آنچه كه از پيش فرستاده و بازگردانده ميآنجا ظاهر مي(3)
 23يابند. سوره يونس آيه بستند اثري نميآنان است، و ديگر از شركايي كه به خدا افتراء مي

 33ص  2لدر المنثور ج ا(4)

 ط بيروت 33ص  2الدر المنثور ج (5)

 13، ص: 2ترجمه الميزان، ج

پروردگارا من دين تو را به آنان تبليغ نمودم. بنا بر اين براي اينكه در اين جوابم راست گفته باشم بايد شما هر چه از  :كرد
، و مورد بازخواست قرار خواهيد گرفت، در حالي كه شنويد به غائبين برسانيد، و به زودي شما نيز خواهيد مردمن مي



 .«1»شود ران و كف دست شما خواهد بود دهنهايتان لگام بسته باشد، و بدانيد كه اولين عضوي كه از شما جدا مي

)ص(  ااند كه گفته است: رسول خدو نيز در الدر المنثور است كه بخاري، مسلم، ترمذي و ابن مردويه از ابن عمر روايت كرده
هايي هستيد، و هر كدامتان از رعيت خود پرسش خواهيد شد، اگر زمامدار است از ملت و رعيتش و فرمود: همه شما شبان

 .«3»اگر مرد است از زن و فرزندش و اگر زن است از خانه شوهرش و اگر غالم است از مال آقايش بازخواست خواهد شد 

شود روايات بسياري از ه اينكه در روز قيامت از چه چيزهايي سؤال ميمؤلف: در خصوص اين مضمون و همچنين در بار
 .در جاي مناسبي همه آنها را نقل خواهيم كرد -ان شاء اللَّه -طريق شيعه و سني وارد شده كه

گذارند و ميفرمود: در روز قيامت ميزان را  (و نيز در الدر المنثور از ابو الشيخ از جابر روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص
ه شود، و كسي كسنجند، كسي كه حسناتش بر سيئاتش رجحان داشته باشد داخل بهشت ميحسنات و سيئات را مي

 .«2»گردد سيئاتش بر حسناتش رجحان داشته باشد وارد آتش مي

ايت كرده كه فرمود: ع( رو)كند كه در كتاب اخالص از علي بن ابي طالب و نيز در الدر المنثور از ابن ابي الدنيا نقل مي
شود و كسي كه در دنيا كسي كه در دنيا ظاهرش بر باطنش رجحان داشته باشد كفه ميزانش در روز قيامت سبك مي

 .«2»شود اش در قيامت سنگين ميباطنش بر ظاهرش رجحان داشته باشد كفه

اي ندارند و در مقام آن هم نيستند، بر مؤلف: در اين دو روايت از جهت مضمون اشكالي نيست، ليكن صالحيت تفسير آيه را
 .اينكه اين دو روايت هم براي حسنات وزن و رجحان قائل است و هم براي سيئات

 (و نيز از ابن مردويه از عايشه روايت كرده كه گفت از رسول خدا )ص
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 32ص  2الدر المنثور ج (1)

 ط بيروت 32ص  2لمنثور ج الدر ا(2)

 33ص  2(الدر المنثور ج 2و  3)

 13، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 :شنيدم كه فرمود: خداوند دو كفه ميزان را مانند آسمان و زمين آفريد، مالئكه عرض كردند

دم شمشير آفريد، سنجي؟ فرمود هر كه را كه بخواهم. و خداوند صراط را به تيزي با اين ميزان چه كسي را مي !پروردگارا
 .«1»دهي؟ فرمود: هر كه را كه بخواهم مالئكه عرض كردند پروردگارا از پلي به اين باريكي چه كسي را عبور مي

... ص  ن اشياء ندارد[شود و قابل توزين )اصطالحي( نيست و خدا جاهل نيست و احتياج به توزيگويد عمل صفت كاري است كه انجام ميروايتي در بيان مراد از وزن اعمال كه مي]

 :17 

مؤلف: حاكم در روايتي صحيح نظير اين روايت را از سلمان نقل كرده، و ظاهر آن اين است كه ميزان آخرتي هم مانند 
براي  شود، و ليكن بايد دانست كه اينگونه تعبيراتهاي دنيايي است، از روايات بسيار ديگري نيز اين معنا استفاده ميميزان

 .گذردبه ذهن ساده عوام است، بدليل روايات ديگري كه ذيال از نظر خواننده محترم مي تقريب مطلب

در كتاب احتجاج در حديث هشام بن حكم از امام صادق )ع( دارد كه زنديقي از آن جناب پرسيد: آيا نه اين است كه اعمال 
ر دهد، و ديگي است كه عامل انجام ميشود؟ فرمود: نه، عمل جسم نيست تا قابل سنجش باشد، بلكه صفت كاروزن مي

اينكه كسي محتاج به سنجيدن است كه عدد و سنگيني و سبكي چيزي را نداند و بخواهد با كشيدن يا شمردن آن علم به 
مقدار آن حاصل كند، و خداوند چيزي برايش مجهول نيست. پرسيد پس معناي ميزان چيست؟ فرمود: ميزان به معناي عدل 



 :فرمايدعناي اينكه خداي تعالي مياست. پرسيد: م

 .«3»چيست؟ فرمود: معنايش رجحان عمل است  "فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ "

دهد بر اينكه تعبيراتي كه در روايات قبلي بود براي نزديك كردن مطلب به اذهان مؤلف: اين روايت به خوبي شهادت مي
 .است

امل عمل، صفت كاري است كه ع "فرمايد:كند اين است كه ميا را تاييد مينكته لطيفي كه در اين روايت است و احتمال م
كند كه مراد از اعمال در اين روايات حركات بدني و طبيعي صادر از انسان ، چون اين جمله اشاره به اين مي"دهدانجام مي

از آن، صفات عارض بر  نيست، زيرا اين حركات همانطوري كه در اطاعت هست عينا در معصيت هم هست، بلكه مراد
داند، مثال در حال جماع حركاتي از انسان سر اعمال است كه سنن و قوانين اجتماعي و يا ديني آن را براي اعمال معتبر مي

ركت شود، و حال آنكه طبيعت حزند كه اگر مطابق با سنت اجتماعي و يا اذن شرعي باشد نكاح و اگر نباشد زنا ناميده ميمي
 ع( از دو راه استدالل فرموده است: اول اينكه اعمال از صفاتند و)ي است. و امام در هر دو يك

__________________________________________________ 

 33ص  2الدر المنثور ج (1)

 ط نجف 22ص  3احتجاج طبرسي ج (2)

 12، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .به توزين اشياء ندارد، زيرا عالم است و متصف به جهل نيستصفات وزن ندارند. دوم اينكه خداوند تعالي احتياج 

شود و حسن عمل در اند: بنا بر مذهب حق كه اعمال در قيامت مجسم ميبعضي از علما در اين روايت اشكال كرده و گفته
د ت و مزيكند، و حكمت و غرض از سنجيدن اعمال ترساندن و رسوا كردن گناهكار و بشارثقل ميزان صاحبش تاثير مي

سرور شخص مطيع است اين روايت از جهات متعددي اشكال دارد، و بنا بر اين مذهب، ناگزير بايد روايت را در صورتي كه 
 .«1»ممكن باشد تاويل و توجيه نمود و در صورت عدم امكان، طرح و يا حمل بر تقيه كرد 

عنايي كه ما كرديم روايت منافات با تجسم اعمال ندارد، مؤلف: ما قبال در باره معناي تجسم اعمال بحث كرديم، و بنا بر م
زيرا بنا بر آن معنا، ممكن است اعمال در موقع حساب مجسم شده، و خداي تعالي با ميزان مخصوصي كه مناسب با اعمال 

به زمين است آن را سنجيده و در عين حال اعمال هم مانند متاعهاي مادي محكوم به جاذبه زمين نباشند كه هر قدر جاذ
 .نسبت به آن بيشتر باشد وزن آن متاع بيشتر شود

اين  آيد كه كيفيت وزن بهعالوه بر اينكه اشكال مزبور مبني بر اين است كه از آيه مورد بحث و ساير آيات چنين بر مي
به عمل  گذارند، و آن وقت بين آن دو مقايسه و توزيناي و سيئات را در كفه ديگري مياست كه حسنات را در كفه

 .آورند، و حال آنكه آيه مورد بحث و همچنين ساير آيات از اين معنا ساكتند، و داللتي بر آن ندارندمي

كند كه در آن حديث امام )ع( در كتاب توحيد به سند خود از ابي معمر سعداني از امير المؤمنين )ع( حديثي روايت مي
معنايش اين است كه حسنات و سيئات را با حسنات  "وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ "و آيه "فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ "فرموده: و اما آيه

 .«3»كنند، پس حسنات باعث ثقل ميزان و سيئات سبب خفت آن است وزن مي

عبارت كه  گرفته "حسنه "كند، زيرا مقياس راكنيد اين روايت گفتار ما را به صراحت تاييد ميمؤلف: بطوري كه مالحظه مي
است از امر واحدي كه ممكن باشد با آن، غير آن را سنجيد، و معلوم است كه چنين امري عملي است كه به باطل و 

 .معصيت مشتمل نباشد

 :و در كتاب معاني االخبار به سند خود از منقري از هشام بن سالم نقل كرده كه گفت



 "الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ "از امام صادق )ع( از معناي آيه
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 123ص  2تفسير روح البيان ج (1)

 [...] ط تهران 352توحيد صدوق ص (2)

 12، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1»ا است ، انبيا و اوصياي انبي"موازين "پرسيدم. فرمود: منظور از

اين روايت را كافي نيز از احمد بن محمد از ابراهيم همداني بطور رفع از امام صادق )ع( نقل كرده، و معناي آن  :مؤلف
روشن است، زيرا مقياس را همان اعتقاد به حق و عمل حق و حق اعتقاد و عمل گرفته، و معلوم است كه چنين اعتقاد و 

 .«3»اوصياي آنان است عملي همان اعتقاد و عمل انبيا و 

و در كافي به سند خود از سعيد بن مسيب از علي بن الحسين )ع( نقل كرده كه در ضمن مواعظش فرمود: خداي تعالي 
ر پر ينَ و اگوَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِ "روي سخن را به اهل معصيت كرد و فرمود:

و  "عذاب پروردگارت آنان را بگيرد قطعا اعتراف به جرم خود نموده و خواهند گفت واي بر ما كه ما در دنيا ستمكار بوديم
كه از آن جمله اهل  -توانيد بگوييد مقصود از اين آيه مشركينند، زيرا اين آيه شامل همه ستمكارانشما اي مردم نمي

أَتَيْنا بِها  وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ "شود، و آيهمي -معصيتند
مخصوص اهل گناه است، چون اهل شرك در آن روز بدون اينكه ميزاني برايشان نصب شود و يا  "وَ كَفي بِنا حاسِبِينَ

شوند، تنها اهل اسالمند كه موازين برايشان نصب شان باز شود، بدون حساب به سوي جهنم محشور مياعمالديواني از 
 .«2»بينند شان جزا ميشده و بر طبق نامه اعمال

 .«2» "فاَل نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً "مؤلف: امام )ع( در اين روايت اشاره فرموده است به آيه

مجازات  "وزن حق "ع( روايت شده كه فرمود: مقصود از)از امام  "وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ... "ر قمي در ذيل جملهو در تفسي
 .«5»اعمال است، اگر خير است خير و اگر شر است شر 

 .مؤلف: اين تفسير در حقيقت تفسير آيه است به نتيجه آن

روايت كرده كه امام )ع( فرمود: مراد از ظلم به آيات، انكار  "وا بِآياتِنا يَظْلِمُونَبِما كانُ "و نيز در همان تفسير در ذيل جمله
 .«6»امامت ائمه دين است 

 .مؤلف: اين نيز از باب تطبيق كلي بر مصداق است، و در باره هر يك از اين معاني روايات ديگري نيز هست

__________________________________________________ 
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 60[ ... ص : 61تا  10(: آيات 7سوره األعراف )]



 اشاره

( وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ 13وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيالً ما تَشْكُرُونَ )
لَ ما مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ ( قا11اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ )

قالَ أَنْظِرْنِي إِلي  (13)( قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ 13نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ )
 (12يُبْعَثُونَ ) يَوْمِ

( ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ 13( قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ )15قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )
( قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ 13ثَرَهُمْ شاكِرِينَ )وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ ال تَجِدُ أَكْ

 ونا مِنَ الظَّالِمِينَ( وَ يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُال مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَك12ُمِنْكُمْ أَجْمَعِينَ )
(12) 

 الشَّجَرَةِ إِالَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ
( فَداَلَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ 31لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ )( وَ قاسَمَهُما إِنِّي 33أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ )

نٌ لشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِيقُلْ لَكُما إِنَّ اطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَ
( قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي 32قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ ) (22)

 (32الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ )

 (35لَ فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ )قا

 31، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 61ترجمه آيات ... ص : 

 .(13داريد اندك است )ما شما را در زمين جاي داديم و در آنجا براي شما وسائل زندگي قرار داديم ولي سپاسي كه مي

ن نموديم، سپس به فرشتگان گفتيم كه آدم را سجده كنيد، همه سجده كردند مگر بنديتاشما را خلق كرديم آن گاه نقش
 .(11ابليس كه از سجده كنندگان نبود )

و او  ايخداوند فرمود چه چيز مانع تو شد كه وقتي به تو فرمان دادم سجده نكردي؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفريده
 .(13اي )را از گل خلق كرده

 .(12آسمان فرود شو كه در اينجا بزرگي و نخوت كردن حق تو نيست، برون شو كه تو از حقيراني ) فرمود از

 .(12شوند مهلت ده )گفت: مرا تا روزي كه برانگيخته مي

 .(15فرمود مهلت خواهي داشت )

 .(13گردانم )شيطان گفت كه چون تو مرا گمراه كردي من نيز بندگانت را از راه راست گمراه مي

 .(13تازم، و بيشترشان را سپاسگزار نخواهي يافت )ن گاه از جلو رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ به آنان ميآ

 .(12كنم )گفت از آسمان بيرون شو، مذموم و مطرود، هر كه از آنها از تو پيروي كند جهنم را از همه شما لبريز مي

از هر جا خواستيد بخوريد و به اين درخت نزديك مشويد كه از  و اي آدم! تو و همسرت در اين بهشت آرام گيريد و
 .(12شويد )ستمگران مي

هايشان را كه پنهان بود بر آنان نمودار كند و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت منع شان كرد تا عورتشيطان وسوسه



 .(33نكرد مگر از بيم اينكه دو فرشته شويد و يا جاويد گرديد )

 .(31ايشان سوگند خورد كه من خيرخواه شمايم )و براي 

هايشان در نظرشان نمودار شد، و بنا كردند از پس با همين فريب سقوطشان داد و چون از آن درخت خوردند عورت
ه تان نكردم و بچسبانيدند و پروردگارشان به ايشان بانگ زد: مگر من از اين درخت منعهاي بهشت به خودشان ميبرگ

 .(33تم كه شيطان دشمن آشكار شما است )شما نگف

 .(32گفتند: پروردگارا ما به خويشتن ستم كرديم و اگر ما را نيامرزي و رحممان نكني از زيانكاران خواهيم بود )

 .(32خدا گفت )از بهشت( فرود آييد كه برخي با برخي ديگر مخالف و دشمنيد و زمين تا هنگام معيني جايگاه شما است )

 (35شويد )ميريد و از آنجا بيرون آورده ميكنيد و در آنجا ميدر آنجا زندگي ميخدا گفت 

 33، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 66بيان آيات ... ص : 

 اشاره

بندي او و ماجراي آن روز آدم و سجده مالئكه و سرپيچي ابليس و فريب خوردن آدم اين آيات ابتداي خلقت انسان و صورت
 .فرمايداز بهشت و ساير اموري را كه خداوند براي آن دو مقدر كرده بود بيان ميشان و همسرش و خروج

 13[ ... ص : "وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ "معناي تمكين انسان در زمين در جمله:]

به معناي منزل دادن در آن  "تمكين در ارض ""ونَوَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُ "
است، يعني ما منزل شما را زمين قرار داديم، ممكن است كه به معناي مسلط كردن نيز باشد، يعني ما زمين را مسخر شما و 

اجع به رشما را مسلط بر آن كرديم، مؤيد معناي دومي اين است كه اين آيات تقريبا مقابل آياتي است كه در سوره بقره 
و اين همان « 1» "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً "داستان آدم و ابليس است، زيرا در ابتداي آن آيات فرموده:

 وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ ":تسلط و مسخر كردن است، اال اينكه در آيات مورد بحث از آنجايي كه در آخرش فرموده
 اجمال مطالبي "وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ "تر با آن است، زيرا در حقيقت جملهاز اين جهت معناي اول مناسب "إِلي حِينٍ

 "اين است كه: ما شما را در زمين منزل داديم. و "مكناكم "كند. پس معناياست كه آيات بعد آن را بطور تفصيل بيان مي
 .ها و امثال آنشود، از قبيل خوردنيها و آشاميدنيه معناي چيزهايي است كه با آن زندگي ميجمع معيشت و ب "معايش

هايي از قبيل نعمت سكونت در زمين و تسلط و استيالء بر آن كه به اين آيه در مقام منت نهادن بر آدميان است به نعمت
 "فرمايد:زندگي انسان در آن قرار داده، و لذا در آخر آيه ميهايي كه خداوند براي ادامه آنان ارزاني داشته و نيز انواع نعمت

 ."قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ

 "... وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ "

اين آيه در ابتداي داستاني است كه در پانزده آيه مورد بحث بيان شده، و تفصيل اجمالي است كه در آيه قبلي ذكر شده بود. 
 كند، و به همين جهتاين بين اشاره به علل و جهاتي كه باعث شد خداوند انسان را در زمين تمكين دهد نيز ميالبته در 

و نيز به همين جهت داستان امر به سجده آدم و داستان بهشت را به  "و لقد ... "قسم آغاز نموده و فرمود: "الم "كالم را به
 آنها نگذاشت تا كالم جمع و جور شده و اي در ميانصورت يك داستان ذكر كرده و فاصله



__________________________________________________ 

 32او كسي است كه آنچه را كه در زمين است براي شما خلق كرد. سوره بقره آيه (1)

 32، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .بود منطبق شود ".وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ .. "به ضميمه آيات بعديش با اجمالي كه در آيه

است خطاب به عموم آدميان و خطابي است امتناني، هم چنان كه در آيه قبلي هم  "وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ... "خطابي كه در جمله
گفتيم كه لحن كالم لحن منت نهادن است، زيرا مضمون، همان مضمون است و تنها تفاوت بين آن دو اجمال آن و تفصيل 

 .اين است

منتقل  "ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ "به خطاب خصوصي "وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ "بينيم از خطاب عمومي:ين، اينكه ميبنا بر ا
 :شد براي بيان دو حقيقت است

 63سجده مالئكه براي جميع بني آدم و براي عالم بشريت بوده است[ ... ص : ]

جميع بني آدم و در حقيقت خضوع براي عالم بشريت بوده، و اگر حضرت آدم )ع(  حقيقت اول اينكه سجده مالئكه براي
گاه سجده مالئكه شده از جهت خصوصيت شخصيش نبوده، بلكه از اين باب بوده كه آدم )ع( نمونه كامل انسانيت بوده، قبله

ه كعبه از جهت اينكه حكايت از مقام و در حقيقت از طرف تمام افراد انسان به منزله نماينده بوده است، هم چنان كه خان
 :ودشگاه مردم قرار گرفته است، و اين معنا از چند جاي داستان آدم و ابليس استفاده ميكند قبلهربوبي پروردگار مي

آيد كه مامور شدن متعرض آن است، چون از اين آيات بر مي "بقره "سوره "22 -23 "اول: از قضيه خالفتي كه آيات
جده متفرع بر خالفت مزبور بوده، و خالفت مزبور بطوري كه ما استفاده كرديم و در تفسير آن آيات بيان مالئكه به س

 .نموديم مختص به آدم )ع( نبوده، بلكه در همه افراد بشر جاري است. پس سجده مالئكه سجده بر جميع افراد انسان است

، چون "عُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْفَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْ "دوم: از آنجا كه ابليس گفت:
قبل از اين آيه ذكري از بني آدم به ميان نيامده بود، و ابليس ابتداء و بدون اينكه حرفي از بني آدم در بين باشد متعرض 

 .اغواي بني نوع بشر گرديد

 "رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ "هم از او چنين حكايت شده كه گفت: "حجر "هو در سور
كه و اگر جميع افراد بشر مسجود ابليس و مالئ« 3» "فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ "گفته است "ص "و نيز در سوره« 1»

 .نبودند جا نداشت كه ابليس اينطور در مقام انتقام از آنان برآيد

 خداوند با آدم "طه "و سوره "بقره "سوم: عالوه بر همه اينها خطاباتي كه در سوره

__________________________________________________ 

دهم و بطور ي و زميني را در نظر آنان زينت ميپروردگارا بخاطر اينكه مرا گمراه كردي هر آينه در زمين لذات ماد(1)
 22كنم. سوره حجر آيه شان را گمراه ميمسلم همه

 23كنم. سوره ص آيه پس به عزت تو قسم تمام آنها را گمراه مي(2)

 32، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 ."يا بَنِي آدَمَ "فرمايد:داشته عين آن خطابات را در اين سوره با جميع افراد بشر دارد، و همه جا مي

 64است[ ... ص : بيان اينكه خلقت آدم در حقيقت، خلقت جميع بشر بوده است و اشاره به اقوال ديگري كه در توجيه نسبت دادن خلقت آدم به همگان گفته شده ]



سْلَهُ مِنْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَوَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ  "حقيقت دوم اينكه خلقت آدم در حقيقت خلقت جميع بني نوع بشر بوده. آيه
نيز داللت بر اين حقيقت « 3» "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ "و آيه« 1» "سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ

يان خلقت آدم )ع( است. گفتار ابليس شود كه منظور از خلق كردن از خاك همان جردارند، چون از ظاهر آن دو استفاده مي
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ  "و همچنين آيه« 2» "لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ... ":هم كه در ضمن داستان گفت

 .به بياني كه خواهد آمد اشعار به اين معنا دارد «4» "...مْ عَلي أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُ

 :اقوال مفسرين در تفسير اين آيه مختلف است، مثال مؤلف مجمع البيان گفته است

 "كُمْ ...ثُمَّ صَوَّرْناوَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ  "خداي تعالي نعمتي را كه در ابتداي خلقت بشر به وي ارزاني داشته ذكر نموده و فرموده:
است. زجاج بر او حمله كرده كه اين اشتباه است، زيرا خليل و سيبويه  "و "در اينجا به معناي "ثم "كلمه :اخفش گفته است

 هميشه براي چيزي است كه نسبت به ما قبل خود بعديت "ثم "با واو فرق دارد و "ثم "اند كلمهو جميع اساتيد عربيت گفته
 گري نموديم، و پسته باشد، آن گاه گفته: معناي اين آيه اين است كه ما اول آدم را آفريديم و بعدا او را صورتو تاخر داش

گري وي به مالئكه گفتيم تا او را سجده كنند. بنا بر اين مراد از آفرينش مردم آفرينش آدم از فراغت از خلقت آدم و صورت
خواهند ز حسن رسيده، و در كالم عرب اينگونه تعبيرات زياد است، مثال وقتي مياست و اين معنا مطابق با روايتي است كه ا

ه ، در قرآن كريم هم از اين گون"ما به شما چنين و چنان كرديم "گويند:بگويند ما به پدران شما چنين و چنان كرديم، مي
 شود، از آن جمله است آيهتعبيرات زياد ديده مي

__________________________________________________ 

 2مقدار قرار داد. سوره سجده آيه اي از مايعي بيآفرينش انسان راي از گل آغاز كرد، پس آن گاه نسل او راي در چكيده(1)

 33اي و آن گاه از لخته خوني آفريد. سوره مؤمن آيه او همان كسي است كه شما راي از خاكي سپس از نطفه(2)

 33امت مهلت دهي به يقين فرزندان وي مگر اندكي راي لگام خواهم كرد. سوره اسراء، آيه اگر مرا تا روز قي(3)

هايشان نژادشان راي گرفت و آنان راي عليه خودشان گواه گرفت كه مگر من و چون پروردگار تو از پسران آدم از پشت(4)
 133دهيم ... سوره اعراف آيه پروردگار شما نيستم؟ گفتند چرا، گواهي مي

 35، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و مقصود اين است كه به ياد آريد آن زماني را كه ما از پدران شما ميثاق « 1» "وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ "
 «3»گرفتيم. 

را خلق كرديم و سپس شما را در  اند: معناي آيه اين است كه ما آدماند، از آن جمله گفتههاي ديگري زدهبعضي ديگر حرف
گري نموديم، و پس از آن به مالئكه گفتيم تا او را سجده كنند، و اين معنا با روايت ابن عباس، مجاهد، پشت او صورت

 .ربيع، قتاده و سدي مطابق است

لق ما شما را خ "رموده:اند: ترتيبي كه در آيه است ترتيب در اخبار است، نه در جريان خارجي داستان، گويا فو نيز گفته
دهيم كه ما به مالئكه گفتيم تا آدم را سجده كرديم، و پس از آن صورتگري نموديم، پس از آن اكنون به شما خبر مي

روم روم و سپس تند ميمن پياده راه مي "گويند:شود، مثال ميو از اين قبيل تعبيرات در كالم عرب زياد ديده مي "كنند
، و اين معنا مطابق با قول جماعتي از علماي نحو مانند علي بن "دهم به اينكه تندرو هم هستممي يعني سپس تو را خبر

ه معنايش اين اند كها از قبيل عكرمه در آيه شريفه گفتهباشد، و لذا بعضيعيسي و قاضي ابو سعيد سيرافي و غير آن دو مي
. و بعضي "تان نموديمتان صورتگريپس در رحم مادرانتان خلق كرده و سما شما را نخست در پشت پدران "است كه:

ما شما را نخست در رحم آفريديم و پس از آن چشم و گوش و ساير اعضا برايتان  "اند معنايش اين است كه:ديگر گفته



 .«2». اين بود كالم صاحب مجمع البيان در معناي آيه و در نقل اقوال ساير مفسرين "درست كرديم

شود ما به شما چنين و چنان كه از زجاج نقل كرد اين اشكال را دارد كه اوال اگر در كالم عرب گفته مياما آن معنايي 
كرديم و مقصودشان اين است كه ما به پدران شما چنين و چنان كرديم، در جايي است كه اسالف و اخالف هر دو در جهت 

بحث ما كه به صرف اينكه ما فرزندان آدميم خلقت آدم را مورد نظر شريك باشند، مانند مثالي كه وي زده است، نه نظير 
. و "ما شما را آفريديم و سپس صورتگري نموده آن گاه به مالئكه گفتيم تا آدم را سجده كنند "خلقت ما دانسته و بفرمايد:

وده باشد، و ر ابناي او بثانيا اگر خلقت آدم و تصوير او، خلقت بني نوع بشر و تصوير آنان باشد بايد سجده بر آدم هم سجده ب
 ثم قلنا للمالئكة "بايد فرموده باشد:
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 33به ياد آريد آن زماني را كه ما از شما ميثاق گرفتيم و كوه را باالي سر شما بلند كرديم. سوره بقره آيه (1)

 [...] 233ص  2مجمع البيان ج (2)

 ط تهران 231ص  2بيان ج مجمع ال(3)

 33، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 ."اسجدوا لالنسان

اساسي هستند كه از لفظ آيه شريفه فهميده و اما آن معاني ديگري كه در آخر از ديگران نقل كرده است معاني بي
 "فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ "ين در آيهدر اين جمله و همچن "فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ "شود.نمي

 "كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ "دهد از سجده كردن تمامي فرشتگان مگر ابليس. و در آيهخداي تعالي خبر مي« 1»
 عِبادٌ بَلْ "ه جن بوده است، از آيهعلت سجده نكردن وي را اين دانسته كه او از جنس فرشتگان نبوده، بلكه از طايف« 3»

 بود چنينشود كه اگر ابليس از جنس فرشتگان مينيز استفاده مي «3» "مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
بار يا اين استثنا به اعتاند كه آشد. و از همين جهت مفسرين در توجيه اين استثنا اختالف كردهعصياني را مرتكب نمي

اغلبيت و اكثريت و اشرفيت مالئكه استثناي متصل است، و امري كه به وي شده بود همان امر به مالئكه بوده؟ و يا آنكه 
 استثناي منفصل است و ابليس به امر ديگري مامور به سجده شده بود؟

اين است كه امر به ابليس و امر  "عَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَما مَنَ "اند: گر چه ظاهر جملهكساني كه اين احتمال را داده گفته
 .به مالئكه يكي بوده و هر دو دسته به يك امر مامور شده بودند، اال اينكه خالف ظاهر آيه مقصود است

 62م مامور به سجده شده است[ ... ص : ابليس با مالئكه بوده و فرقي با آنان نداشته و او و همه فرشتگان در مقامي قرار داشتند كه آن مقا]

شود كه ابليس با مالئكه بوده و هيچ فرقي با آنان نداشته، و از ليكن حقيقت مطلب اين است كه از ظاهر آيه استفاده مي
 فْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُوَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُ "آيه

 "توان آن را مقامشود كه او و همه فرشتگان در مقامي قرار داشتند كه مينيز استفاده مي« 2» "بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ
اند، هم چنان كه قرار داشتهناميد، و امر به سجده هم متوجه اين مقام بوده نه به يك يك افرادي كه در اين مقام  "قدس
 نيز اشاره به اين معنا "فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها "جمله
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 23سوره حجر آيه (1)

 53سوره كهف آيه (2)



كنند. يچ قولي بر وي پيشي نگرفته و فقط به امر او عمل ميبلكه مالئكه بندگان كرامت يافته خداوند هستند و در ه(3)
 33سوره انبيا آيه 

 :اي قرار دهم گفتندخواهم در زمين خليفهو چون پروردگارت به فرشتگان فرمود من مي(4)

ا تقديس تو رها بريزد با اينكه ما به حمد تو تسبيح كرده و خواهي در زمين كسي را قرار دهي كه فسادها برانگيزد و خونمي
 23كنيم. سوره بقره آيه مي

 33، ص: 2ترجمه الميزان، ج

را به مقام و منزلت برگردانيم و چه اينكه به آسمان و يا به بهشت ارجاع دهيم،  "فيها "و "منها "دارد، چه اينكه ضمير در
بود و مقام و منزلت دخلي در اين زيرا به هر جا برگردانيم برگشت همه به مقام خواهد بود، و اگر خطاب به يك يك افراد 

 ."فما يكون لك ان تتكبر "خطاب نداشت كافي بود بفرمايد:

شود ابليس قبل از تمردش فرقي با مالئكه نداشته، و پس از تمرد حسابش از آنان جدا شده، مالئكه به بنا بر اين، معلوم مي
ي را از دست ندادند، و ليكن ابليس بدبخت از آن مقام كرده باقي ماندند و خضوع بندگشان اقتضا ميآنچه مقام و منزلت

كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ چون از جنس جن بود نسبت به امر پروردگارش  "ساقط گرديد، هم چنان كه فرموده:
 قت از پوست خودبه معناي بيرون شدن خرما از پوسته است، ابليس هم با اين تمردش در حقي "فسق "، و"فسق ورزيد

 .بيرون گشت و زندگانيي را اختيار كرد كه جز خروج از كرامت الهي و اطاعت بندگي چيز ديگري نبود

 67بيان اينكه مراد از امتثال و تمرد در امر مالئكه به سجود براي آدم و تمرد ابليس، امور تكويني است[ ... ص : ]

ي معمولي و متضمن امر و امتثال و تمرد و احتجاج و طرد و رجم و گر چه سياق اين داستان، سياق يك داستان اجتماع
كند مي ما را هدايت -البته در صورتي كه از آيه استفاده شود -امثال آن از امور تشريعي و مولوي است، ليكن بيان سابق ما

تثال و تمردي كه در آن ذكر به اينكه اين آيه راجع به امور تشريعي و قانوني نيست، و امري كه در آن است و همچنين ام
گويد كه ابليس تمرد كرد، مقصود اين است كه وي در برابر حقيقت شده مقصود از همه آنها امور تكويني است. و اگر مي

كه  تكند، براي اينكه ظاهر آن اين اساين بيان ما را تاييد مي "فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها "انسانيت خاضع نشد، و جمله
آن مقام، مقامي است كه ذاتا قابل تكبر نيست، و ممكن نيست بتوان از آن سرپيچي كرد و لذا تكبر ابليس نسبت به اين 

 .تر همانمقام همان و بيرون شدنش از آن و هبوطش به درجه پايين

ه ه، و معلوم است كه امر بمؤيد ديگر اين بيان اين است كه امر به سجده بر آدم نسبت به ابليس و مالئكه امر واحدي بود
مالئكه امر مولوي نبوده زيرا امر مولوي آن امري است كه مامور نسبتش به اطاعت و معصيت و سعادت و شقاوت يكسان 

باشد، و مالئكه چنين نيستند، زيرا معصيت و شقاوت در باره مالئكه تصور ندارد و آنان مخلوق بر اطاعت و مستقر در 
 .ليس هم امر مولوي نبوده، و ابليس در مقابل مالئكه مخلوق بر معصيت و شقاوت بوده استسعادتند، پس امر به اب

چيزي كه هست مادامي كه آدم خلق نشده بود و خداوند مالئكه و ابليس را امر به سجود بر وي نكرده بود ابليس و مالئكه 
 32، ص: 2ن، جهر دو در يك رتبه بوده بدون امتياز از هم هر دو در مقام ترجمه الميزا

قرب بودند، و پس از آنكه آدم آفريده شد اين دو فريق از هم جدا شده، يكي راه سعادت و ديگري راه شقاوت را پيش 
 .گرفت

اي ابليس! چه  :است كه مراد اين "قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ "
 "قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ":فرمايدمي "ص "چيزي باعث شد كه سجده نكني. چنان كه در سوره



 "آيه راند براي تاكيد آمده است مانند قول خداوند درا زايد گرفته و گفته "ان ال تسجد "در "ال "و از اين جهت بعضي «1»
و مراد  "ليعلم "اضافي است، يعني "ال يعلم "در "ال "كه« 3» "ءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِلِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلي شَيْ

 شود كه:و نظير آنها باشد. پس معنا اين مي "دعا خواندن "و "حمل وادار كردن "منعي است كه متضمن معناي "منع "از
 چه چيزي تو را خواند و يا وادار كرد به اينكه سجده نكني و مانع از آن شد؟

ن كند، و اين جواب اولياين آيه جوابي را كه ابليس داده حكايت مي "قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ "
 .نافرماني ابليس است

 68ر است و ابليس با استدالل به برتري خود بر آدم و مستقل ديدن خود، نافرماني كرد[ ... ص : باز گشت تمامي معاصي به تكب]

ها به دعواي انانيت )خودخواهي( و در اين جواب خداي تعالي براي اولين بار معصيت شد چون برگشت تمامي معصيت
 ندام كسي جز او شايسته نيست، و هيچ مخلوقيمنازعه با كبرياي خداي سبحان است، در حالي كه كبريا ردايي است كه بر ا

ها در برابرش خاضع و گردن همه گردنفرازان در پيشگاه رسد كه در مقابل انانيت الهي و آن وجودي كه جميع رويرا نمي
مقدسش خميده و هر صوتي در برابر عظمتش در سينه حبس شده و هر چيزي برايش ذليل و مسخر است براي خود انانيت 

 .بگويد "من "ده به ذات خود تكيه زده وقائل ش

ساخت هرگز خود را شد و نظر و فكر خود را محصور در چهار ديواري وجود خود نميآري، اگر ابليس اسير نفس خود نمي
كرد كه قيوم او و قيوم هر موجود ديگري است، و ناچار ديد، بلكه معبودي ما فوق خود مشاهده ميمستقل به ذات نمي

امر  كرد، و بناچار در برابرديد كه هيچ گونه استقاللي در خود سراغ نميهستي خود را در برابر او بطوري ذليل ميانانيت و 
 داد، و هرگز به اين خيالپروردگار خاضع شده نفسش بطوع و رغبت تن به امتثال اوامر او مي
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 32براي اينكه بدانند اهل كتاب كه قدرت بر هر چيزي ندارند از فضل خداوند. سوره حديد آيه (2)
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سجده آدم از مصدر عظمت و كبرياي خدا و از منبع هر كرد كه امر به افتاد كه او از آدم بهتر است، بلكه اينطور فكر مينمي
جالل و جمالي صادر شده است و بايد بدون درنگ امتثال كرد، ليكن او اينطور فكر نكرد و حتي اين مقدار هم رعايت ادب 

 "فت:بلكه با كمال جرأت و جسارت گ "بهتري من مرا از سجده بر او بازداشت "را نكرد كه در جواب پروردگارش بگويد:
تا بدين وسيله هم انانيت و استقالل خود را اظهار كرده باشد و هم بهتري خود را امري ثابت و غير قابل  "من از او بهترم

شود كه در حقيقت اين ملعون به خداي تعالي زوال ادعا كند، عالوه، بطور رساتري تكبر كرده باشد. از همين جا معلوم مي
 .تكبر ورزيده نه به آدم

مغزي بود و ليكن در اينكه او از آتش و آدم از خاك بوده راست گفته است، استداللي كه كرد گر چه استدالل پوچ و بيو اما 
فرموده كه ابليس « 1» "كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ "و قرآن كريم هم اين معنا را تصديق نموده، از يك طرف در آيه

فرموده « 3» "خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ "طرف ديگر در آيه از طايفه جن بوده، و از
كه ما انسان را از گل و جن را از آتش آفريديم. پس از نظر قرآن كريم هم مبدأ خلقت ابليس آتش بوده، و ليكن ادعاي 

را تصديق نفرمود، بلكه در سوره بقره آنجا كه برتري آدم را از مالئكه و خالفت او را  "آتش از خاك بهتر است "ديگرش كه
 .ذكر كرده اين ادعا را رد كرده است



جَدَ اجِدِينَ، فَسَهُ سإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَ "و در آيات
تَكْبَرْتَ  تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْالْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ، قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ

 :در رد ادعايش فرموده« 2» "نِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ...أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ، قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَ

 69مالك برتري در تكوينيات بستگي دارد به بيشتر بودن عنايت الهي و استدالل ابليس به برتري آتش غلط بوده است[ ... ص : ]

نند ، بلكه مامور شدند سجده ك"تر استگل از آتش پست "مالئكه مامور به سجده بر آب و گل آدم نشدند تا شيطان بگويد:
بر آب و گلي كه روح خدا در آن دميده شده بود و معلوم است كه چنين آب و گلي داراي جميع مراتب شرافت و مورد عنايت 

كامل ربوبي است. و چون مالك بهتري در تكوينيات دائر مدار بيشتر بودن عنايت الهي است و هيچ يك از موجودات عالم 
 توان حكم به خوبي آن نمود، از اين جهت ادعايه حسب ذات خود حكمي ندارد، و نميتكوين ب
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 .موهون است ابليس بر بهتريش از چنين آب و گلي، باطل و بسيار

عالوه بر اين، خداي تعالي در سؤالي كه از آن ملعون كرد عنايت خاص خود را نسبت به آدم گوشزد وي كرده و به اين بيان 
چيست بماند، به هر  "دو دست خدا "اين معنا را خاطر نشانش ساخته. حال معناي "من او را به دو دست خود آفريدم "كه

رد كه خلقت آدم مورد اهتمام و عنايت پروردگار بوده است، با اين وصف آن ملعون در جواب به معنا كه باشد داللت بر اين دا
 ."من از او بهترم زيرا مرا از آتش و او را از گل آفريدي "مساله بهتري آتش از خاك تمسك جسته و گفت:

و همين معنا باعث شده كه كبرياي آري، چيزي كه مورد عنايت وي بوده همانا اثبات انانيت و استقالل ذاتي خودش بوده 
خداي بزرگ را ناديده گرفته خود را در قبال آفريدگارش موجودي مثل او مستقل بداند، و به همين جهت امتثال امر خدا را 

واجب ندانسته بلكه در جستجوي دليلي بر رجحان معصيت بر آمده و بر صحت عمل خود استدالل كرده، غافل از اينكه 
ا حكم به بهتري آن كند آن اشرف واقعي و حقيقي است، مگر اينكه موجود ديگري بيافريند و حكم به چيزي را كه خد

برتري آن از موجود قبلي نموده موجود قبلي را مامور به سجده در برابر آن كند، كه در چنين صورت اشرف واقعي و حقيقي 
 .شودآفريدن او است و يا منتهي به تكوين او مي موجود دومي خواهد بود، براي اينكه امر پروردگار همان تكوين و

 30وجوب امتثال امر الهي از جهت اينست كه امر، امر او است و دائر مدار مصالح و جهات خير نيست[ ... ص : ]

پس وجوب امتثال اوامر او از اين جهت است كه امر، امر او است، نه از اين جهت كه در امتثال امرش مصلحت و يا جهتي از 
 .جهات خير هست تا مساله وجوب امتثال دائر مدار مصالح و جهات خير باشد

ق شود كه اگر ابليس عصيان ورزيد و مستحپس خالصه كالم اين شد كه از آيات مربوط به داستان آدم و ابليس استفاده مي
آيد كه چه از ظاهر گفتار ابليس بر مي يكي از شواهد اين معنا است، گر "أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ "طرد شد بخاطر تكبرش بود و جمله

اي كه از داستان خالفت آدم داشته و تعبيري كه از خداوند در خواسته بر آدم تكبر بورزد، ليكن از اينكه ابليس با سابقهمي
قام در م آيد كه ويشنيده بود و مع ذلك زير بار نرفت بر مي "اممن او را به دو دست خود آفريده "باره خلقت آدم و اينكه



 .استكبار بر خداوند بوده نه استكبار بر آدم

كانَ  "بفرمايد: "كهف "سوره "53 "شاهد ديگرش اين است كه اگر وي در مقام تكبر بر آدم بود روا بود خداي تعالي در آيه
 "ل آنكه فرموده:و حا "مِنَ الْجِنِّ فاستنكف عن الخضوع آلدم چون از طايفه جن بود از خضوع در برابر آدم استنكاف كرد

 ."فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربه از امر پروردگارش سرپيچي كرد

 21، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 31توضيح در مورد اينكه امر مالئكه به سجده امري تكويني بوده است[ ... ص : ]

ه از مخالفت اتي است كدر اينجا ممكن است كسي بگويد: اينكه گفتيد امر به سجده امري تكويني بوده منافي با صريح آي
ابليس تعبير به معصيت كرده، زيرا معصيت نافرماني امر تشريعي است، و اما امر تكويني قابل معصيت و مخالفت نيست. امر 

 ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْإِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ "پذيرد:تكويني عبارت است از همان كلمه ايجاد كه معلوم است هرگز از وجود تخلف نمي
 .«1» "نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

جواب اين حرف اين است كه: ما نيز نخواستيم بگوييم امر به سجده امري تكويني بوده بلكه خواستيم بگوييم امري كه در 
اين داستان است و همچنين امتثال مالئكه و تمرد ابليس و رانده شدنش از بهشت در عين اينكه امر و امتثال و تمرد و طرد 

شريعي و معمولي بوده در عين حال از يك جريان تكويني و روابط حقيقي كه بين انسان و مالئكه و انسان و ابليس هست ت
اي دارد، و اين حرف فهماند كه خلقت مالئكه و جن نسبت به سعادت و شقاوت انسان چنين رابطهكند، و ميحكايت مي

 .مورد بحث اموري تكويني هستند معنايش اين نيست كه امر و امتثال و تمرد در آيات

مثل اين داستان مثل داستان پادشاهي است كه در يكي از رعاياي خود استعداد و قابليتي سرشار سراغ داشته و به همين 
كند، و ساير خواص خود را مامور اش قرار داده و او را خليفه خود ميجهت او را خالص براي خود دانسته مورد عنايت خاصه

دهد. خواص سلطان هم اين امر را گردن نهاده در نتيجه سلطان نمايد و همه را زير دست او قرار ميدر برابر او ميبه خضوع 
دهد، تنها در آن ميان يكي از خواص از در تكبر به اين معنا از آنان راضي شده و هر كدام را بر مقامي كه داشته استقرار مي

تر و عمل و داند و به عذر اينكه او ذاتا از شخص مورد عنايت شريفر بر خطا ميتن در نداده سلطان را در اين طرز رفتا
نمايد و كند. سلطان هم بر او خشمگين شده او را از دربار خود طرد ميتر است امر سلطان را اطاعت نميخدماتش ارزنده

رانده شده هيچگونه عذري نخواهد  كند. در اين مثل شخصاحترامي و تحقير او ميجامعه و رعيت خود را مامور به بي
داند براي اين نيست كه امر او با مصالح واقعي مطابق است، تا داشت، براي اينكه اگر عقل آدمي اوامر سلطان را مطاع مي

اگر در جايي فهميد كه سلطان به خطا رفته امرش را اطاعت نكند، بلكه از اين جهت است كه زمام امر و صادر كردن 
 .تورات به دست او استفرامين و دس

 سازد كه قبل از صدور امر به تعظيم آن شخصدقت در اين مثال اين معنا را روشن مي
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ا بقي همه مقرب درگاه و برخوردار از مزاياي شود، و چه مهمه خواص سلطان چه آن شخصي كه بعدها متمرد و رانده مي
وزارت و تقرب بودند، تا آنكه آن امر صادر شد، و پس از صدور امر بود كه خواص سلطان به دو دسته تقسيم شدند، و راه هر 

 اي ديگر و يا يك شخص معين سركشي و طغيان نمود. ازاي اطاعت كردند، و عدهدسته از راه ديگران جدا گرديد. عده



اش، از قبيل رحمت و غضب، تقريب و همين جا سجايايي كه تا كنون در نفس سلطان نهفته بود و وجوه قدرت و نفوذ اراده
و حوادث مانند محك است كه به اين وسيله جوهر افراد  -شودتبعيد، عفو و انتقام، وعده و وعيد و ثواب و عقاب، نمايان مي

آمدن اين داستان كسي آگهي نداشت كه در نفس سلطان چنين چيزهايي نهفته  و حال آنكه قبل از پيش -شودشناخته مي
 .است

شباهت به اين مثال نيست، زيرا امر پروردگار به حقايقي كه در داستان سجده كردن مالئكه و سرپيچي ابليس هست بي
 .در درگاه پروردگار داشت اينكه مالئكه بر آدم سجده كنند نيز براي احترام آدم و به خاطر قرب منزلتي بود كه وي

آري، خداي تعالي آدم را با نعمت خالفت و كرامت واليت، شرافت و منزلتي داد كه مالئكه در برابر آن منزلت ناگزير از 
خضوع بودند، و اگر ابليس سر برتافت بخاطر ضديتي بود كه جوهر ذاتش با سعادت انساني داشت، و لذا هر جا كه با انساني 

د. سازكند گمراهش ميآيد، و به محضي كه با او تماس پيدا ميكند در صدد تباهي سعادت وي بر ميو ميبرخورد كرده 
اين بود جواب از سؤال مذكور، عالوه بر اينكه «. 1» "كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلي عَذابِ السَّعِيرِ "آري:

فاذ امور تكويني به لفظ امر و يا به عبارات ديگر در كالم مجيد بسيار است، از آن جمله اوامري است كه در آيات تعبير از ان
أَرْضِ وَ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَي السَّماواتِ وَ الْ "و «3» "فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ "زير است:

 .«4» "إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "و« 2» "الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها
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دوستي كند او وي را به ضاللت افكنده به سوي آتش سوزان  قلم ازلي در باره شيطان چنين نوشته كه هر كه با او(1)
 2كند. سوره حج آيه رهبري مي

 11برداران. سوره فصلت آيه آييم فرمانپس گفت به آسمان و زمين بياييد خواه و يا ناخواه گفتند مي(2)

ع كردند و از آن ترسيدند. سوره احزاب ها عرضه كرديم و آنها از برداشتن آن امتناما امانت را به آسمانها و زمين و كوه(3)
 [...] 33آيه 

چه با گفتن همين كلمه، آن چيز موجود  "باش "او وقتي چيزي را اراده كند كارش فقط اين است كه به او بگويد:(4)
 23شود سوره يس آيه مي

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

جهت تكوين نمودن باعث متشابه بودن ساير آيات قرآن و اگر كسي بگويد: دست از ظاهر آيه برداشتن و آن را حمل بر 
است، زيرا اگر جائز باشد اين آيه را حمل بر امور تكويني كنيم جائز خواهد بود كه در ساير آيات قرآني هم به تاويل بپردازيم، 

 .آوردو معلوم است كه چنين كاري سر از بطالن دين در مي

هر جا دليل حكمي، صراحت داشت در تشريعي بودن آن مانند ادله راجع به معارف گوييم: ما تابع دليل هستيم در جواب مي
هاي ديني آنان و نيز مانند آيات مربوط اصولي دين و اعتقادات حق آن و همچنين مانند قصص انبيا و امم گذشته و دعوت

ر جا كه دليل، چنين صراحتي نداشت و بكنيم، و هر به شرايع و احكام فرعي دين و لوازم آن از قبيل ثواب و عقاب، قبول مي
عكس شواهدي داشت بر اينكه مراد از امر و نهي و امتثال و عصيان و امثال آن امور تكويني است، و مستلزم انكار چيزي از 

 .ضروريات دين و مفاد آيات محكمه و يا سنت قائمه و يا برهان يقيني هم نبود البته از التزام به آن باك نخواهيم داشت

نَا خَيْرٌ أَ "سازيم كه استدالل ابليس و دليلي كه در مقام جواب آورد و گفت:در خاتمه اين بحث اين نكته را خاطر نشان مي
قياسي است ظني كه به هيچ وجه قابل اعتنا نيست، و ليكن مع ذلك مفسرين آن را  "مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

اند. در وهن و بطالن آن همين بس كه پروردگار متعال اعتنايي به ر داده و هر يك به نحوي از آن جواب دادهمورد اعتنا قرا



آن نفرموده، و بطور صريح جوابي از آن نداده بلكه تنها وي را در استكباري كه ورزيد با اينكه مقام او مقام انقياد و تذلل بوده 
اند در رسد كه وجوهي را كه مفسرين در جواب ابليس ذكر كردهن الزم به نظر نميمورد مؤاخذه قرار داده است، و لذا چندا

 .اينجا ايراد نموده و در آن بحث كنيم

 33كبريا خاص خداي سبحان است و تكبر از او پسنديده است و از غير او كه از خود جز فقر چيزي ندارند مذموم است[ ... ص : ]

عبارت است از اينكه كسي بخواهد  "تكبر ""ونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَقالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُ "
تر از او جلوه دهد و لذا وقتي كسي در گفتار و رفتار خود قيافه بگيرد و بخواهد با تصنع در خود را ما فوق ديگري و بزرگ

تر و نموده در دلها جا كند و بخواهد به ديگران بقبوالند كه او از آنان شريفعمل و گفتار، دل ديگران را مسخر خود 
گويند تكبر ورزيد، و ديگران را خوار و كوچك شمرد. و از آنجايي كه هيچ موجودي از تر است به چنين كسي ميمحترم

رامي تشريف كرده باشد از اين جهت ناحيه خود داراي احترام و كرامتي نيست مگر اينكه خداي تعالي او را به شرافت و احت
صفت مذمومي است، براي اينكه غير او هر كه باشد از ناحيه خودش جز  -هر كه باشد -بايد گفت تكبر در غير خداي تعالي

 .فقر و مذلت چيزي ندارد. آري، خداي سبحان داراي كبريا است و تكبر از او پسنديده است

 است: يكي پسنديده و آن تكبر خداي تعالي است، و يا توان گفت تكبر دو قسم بنا بر اين، مي

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

شود مانند تكبر دوستان خدا بر دشمنان او كه آنهم در حقيقت افتخار كردن به بندگي اگر از بندگان او است منتهي به او مي
كند كه شخص نفس خود را بزرگ تصور ميخدا است. و ديگر تكبر ناپسند، و آن تكبري است كه در مخلوقات وجود دارد 

 .اما نه بر اساس حق

در باب غير معاني است.  "صغر "در باب معاني نظير "صغار "و به معناي خوار و ذليل است، و "صاغر "جمع "صاغرين "و
همان خروج است، و  "هبوط "، براي اينكه"فَاهْبِطْ مِنْها "تاكيد است براي جمله "فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ "و جمله

تر است، و همين معنا خود دليل بر اين تفاوتش با خروج تنها در اين است كه هبوط خروج از مقامي و نزول به درجه پايين
 .است كه مقصود از هبوط فرود آمدن از مكان بلند نيست، بلكه مراد فرود آمدن از مقام بلند است

گردد نه به آسمان و يا بهشت. و شايد بر مي "منزلت "به "فيها "و "منها "مير درو اين مؤيد ادعاي ما است كه گفتيم ض
اند مرجع ضمير، آسمان و يا بهشت است مقصود شان همان منزلت باشد. بنا بر اين، معناي آيه چنين كساني هم كه گفته

بايد از مقامت فرود آيي، چون مقام تو شود كه خداي تعالي فرمود: به جرم اينكه هنگامي كه ترا امر كردم سجده نكردي مي
 .بايستي در چنين مقامي تكبر كني، پس برون شو كه تو از خوارشدگانيمقام خضوع و فرمانبري بود، و تو نمي

 .است "تكبر "رسانيد براي مقابله با لفظبا اينكه الفاظ ديگري هم اين معنا را مي "صغار "و تعبير به

خواهد، و خداوند هم به وي مهلت ابليس از خداي تعالي مهلت مي "مِ يُبْعَثُونَ قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَقالَ أَنْظِرْنِي إِلي يَوْ "
قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ  "دهد. خداوند در جاي ديگر نيز اين معنا را ذكر كرده و فرموده:مي

آيد كه ابليس بطور مطلق از خدا مهلت خواسته، و ليكن خداوند او را از اين آيه برمي« 1» "لي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِالْمُنْظَرِينَ إِ
 .-ان شاء اللَّه -در باره وقت نامبرده بحث خواهيم كرد "حجر "تا زماني معين مهلت داده است، و به زودي در تفسير سوره

در حقيقت مهلت وي را بطور اجمال ذكر كرده، و نيز از آن  "شدگانيتو از مهلت داده "مود:پس اينكه در آيه مورد بحث فر
 .شدگان ديگري نيز هستندآيد كه غير از ابليس مهلت دادهبرمي

__________________________________________________ 



 :اي تعالي فرمودشوند مهلتم ده، خدگفت: پروردگارا پس تا روزي كه خاليق مبعوث مي(1)

 21و سوره ص آيه  22شدگان شدي تا روز معين و وقت معلوم. سوره حجر آيه بخاطر اين خواهشت، تو از مهلت داده

 25، ص: 2ترجمه الميزان، ج

شود كه وي در اين صدد بوده كه جنس بشر را هم در و از اينكه ابليس از خدا خواست تا روز قيامت مهلتش دهد استفاده مي
ا و هم در عالم برزخ گمراه كند، و ليكن خداوند دعايش را به اجابت نرسانيد، و شايد خداوند خواسته باشد كه او را تنها در دني

وَ مَنْ  "زندگي دنيا بر بندگانش مسلط كند، و ديگر در عالم برزخ قدرت بر اغواي آنان نداشته باشد، هر چند به مصداق آيه
إِذا جاءَنا  ونَ، حَتَّينُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ

و « 1» "وْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَقالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَ
 .رفاقت و همنشيني با آنان را داشته باشد« 3» "احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ "همچنين آيه

 ."... هُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْقالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّ "

به معناي انداختن در غوايت و گمراهي است، البته گمراهيي كه توأم با هالك و خسران باشد. و مفسرين گر چه  "اغواء "
 "،"لتضال "،"غوايت "اند به همه اين معاني يعنيهايي كه داشتهرا بر حسب اختالف نظريات و سليقه "اغويتني "جمله

 "از ابليس حكايت كرده و فرموده: "حجر "اند، و ليكن از عبارتي كه خداي تعالي در سورهتفسير كرده "خسران "و "هالك
كر ي بوده كه ما ذشود كه مراد او همان معناياستفاده مي "قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

 .كرديم

 من به سبب اينكه "براي سببيت و يا مقابله است، از اين جهت معناي آيه چنين است كه: "بما "در كلمه "باء "حرف
 ."... گمراهم كردي و يا در مقابل اينكه گمراهم ساختي

است، « 2» "زَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَفَبِعِ "اند حرف مزبور براي قسم، و نظير قسمي است كه در آيهها گفتهو اينكه بعضي
 .باشداشتباه مي

 به اين معنا است كه من بر سر راه راست تو "لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ "و جمله

__________________________________________________ 

گماريم تا همنشين وي باشد، و آن شياطين هميشه ني را بر او ميو هر كس از ياد خداوند مهربان اعراض كند، شيطا(1)
روند، تا آنكه نزد ما كنند كه راه حق همين است كه آنان ميدارند و مردم در عين حال خيال ميمردم را از راه خدا باز مي

شدم كه بد قريني ا نميبود، و من با تو آشنگويد: اي كاش ميان من و تو فاصله بين شرق و غرب ميآيد، آن وقت مي
هستي، )پشيماني( در آن روز هيچ سودي به حال شما ندارد، زيرا در دنيا ظلم كرديد و امروز با شياطين در عذاب دوزخ 

 22 -23شريكيد. سوره زخرف آيه 

 33هايشان. سوره صافات آيه اينك ستمكاران را حاضر كنيد با قرين(2)

 23سوره ص آيه (3)

 23، ص: 2جترجمه الميزان، 

كنايه است از  "نشستن بر سر راه مستقيم "نشينم. وگردد ميرساند و منتهي به سعادت آنان ميكه آنان را به درگاهت مي
 .كنم تا از راه تو خارج نمايماينكه مراقب آنان هستم، هر كه را در اين راه ببينم آن قدر وسوسه مي

 32رود[ ... ص : كه شيطان گفته است از اين چهار سو به سراغ بندگان خدا ميمقصود از پيش رو، پشت سر، سمت راست و چپ، ]



يد: گوبيان نقشه و كارهاي او است، مي "ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ "و جمله
كنم تا از راهت بدربرم. و چون راه خدا امري است معنوي ناگزير مقصود از اصره ميناگهان بندگان تو را از چهار طرف مح

 .جهات چهارگانه نيز جهات معنوي خواهد بود نه جهات حسي

وَ ال  "و آيه« 3» "أَوْلِياءَهُ إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ "و آيه« 1» "يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً "از آيه
توان در اين باره چيزهايي نيز مي«. 2» "الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ "و آيه« 2» "تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ

وادثي است كه در زندگي براي آدمي پيش ح "مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ جلو رويشان "فهميد، و از آن استفاده كرد كه مقصود از
آيد، حوادثي كه خوشايند و مطابق آمال و آرزوهاي او يا ناگوار و مايه كدورت عيش او است، چون ابليس در هر دو حال مي

ا هاوالد و اعقاب او است، چون انسان نسبت به آينده اوالدش نيز آمال و آرزو "خلف پشت سر "كند. و مراد ازكار خود را مي
داند، از خوشبختي انديشد. آري، انسان بقا و سعادت اوالد را بقاء و سعادت خود مياي مكاره ميدارد، و در باره آنها از پاره
خواهد و شود. انسان هر چه از حالل و حرام دارد همه را براي اوالد خود ميشان مكدر و متالم ميآنان خوشنود و از ناراحتي

 .اندازدرا تامين نموده، و چه بسا خود را در اين راه به هالكت ميتا بتواند آتيه آنان 

ه ب "آمدن شيطان از دست راست "و مقصود از سمت راست كه سمت مبارك و نيرومند آدمي است سعادت و دين او است. و
به افراط نموده به چيزهايي  كند، و او را در بعضي از امور ديني واداردين مياين معنا است كه وي آدمي را از راه دينداري بي

نام نهاده  "اتباع خطوات الشيطان "و اين همان ضاللتي است كه خداوند آن را .كندكه خداوند از آدمي نخواسته تكليف مي
 .است

 باشد، به اين معنا كه فحشا و منكرات را در نظرديني ميبي "سمت چپ "و منظور از
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 .دهد مگر به فريبشان نميسازد و ليكن وعدهدهد و اميدوارشان ميشان ميشيطان وعده(1)

 133سوره نسا آيه 

 135ترساند. سوره آل عمران آيه اين تنها شيطان است كه اوليا و دوستان خود را مي(2)

 132هاي شيطان )و راه او( پيروي نكنيد. سوره بقره آيه و از گام(3)

 332كند. سوره بقره آيه دهد به فقر و أمر به فحشاء ميشيطان شما را وعده مي(4)

 23، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .سازدآدمي جلوه داده وي را به ارتكاب معاصي و آلودگي به گناهان و پيروي هواي نفس و شهوات وادار مي

را كه براي  "من "لفظ "من خلفهم "و "يْنِ أَيْدِيهِمْمِنْ بَ "گويد: اگر كسي بپرسد چرا نسبت بهزمخشري در كشاف مي
گوييم: فعل را كه براي تجاوز است بكار برد؟ در جواب مي "عن "لفظ "شمائل "و "ايمان "ابتداء است استعمال كرد، و در

ردد، و گميشود به همان حرف و به همان وسيله به مفعول فيه متعدي بطور كلي به هر حرفي كه به مفعول به متعدي مي
همانطوري كه در تعدي به مفعول به حروف تعديه مختلف است همچنين در تعدي به مفعول فيه حروف تعديه مختلف 

شود، نحوه استعمال هر لغتي را بايد از عرب اخذ كرد، نه اينكه با قياس آن را تعيين نمود، و اگر در لغت بحثي مي .گرددمي
شود از اينكه آيا فالن لغت را در چه جايي بايد استعمال كرد؟ ، به اين معنا كه بحث ميتنها از حيث موارد استعمال آن است

 "مينهعلي ي "معناي "جلس علي يمينه "گويد:شنويم كه ميو استعمالش در چه جايي غلط است؟ مثال وقتي از عرب مي
لوب و زير دست خود قرار گرفته، و اين است كه وي در طرف راست فالني طوري قرار گرفت كه گويي غالبي در كنار مغ

 :گويدشنويم كه ميوقتي مي



گوييم معنايش اين است كه فالني در طرف راست فالن كس با فاصله طوري نشست مي "فالن جلس عن يمين فالن "
شستن ن است، و ليكن در اثر كثرت استعمال در هر دو قسم "عن يمينه "خواهد به او بچسبد، اين معناي لغويكه گويي نمي

 «1»نيز به اين نكته اشاره نموديم.  "انفال "شود، هم چنان كه در باره كلمهاستعمال مي

 لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ "نتيجه كارهايي است كه خداوند در جمله "وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ "و جمله

 وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ "رمود، البته در جاهاي ديگر قرآن كه داستان ابليس را نقل فرموده در آخر به جاياز ابليس ذكر ف "...
كند در آخر از قول ابليس وقتي اين داستان را نقل مي "اسري "عبارات ديگري را ذكر فرموده، مثال در سوره "شاكِرِينَ

 :فرمايداز قول همو مي "ص "و در سوره «2» "ا قَلِيلًالَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّ "فرمايد:مي

 .«2» "لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ "

 37تواند ايشان را بفريبد و اشاره به طريقه گمراه كردن شيطان[ ... ص : كه شيطان نمي "شاكرين "و "مخلصين "مراد از]

 در "مخلصين "در آيه مورد بحث همان "شاكرين "شود كه مقصود ازمياز اينجا معلوم 

__________________________________________________ 

 .ط بيروت 22ص  3الكشاف ج (1)

 33زنم. سوره اسري آيه هر آينه و بطور حتم ذريه او را مگر اندكي را لگام مي(2)

خواهم كرد مگر بندگاني را كه از ميان آنان در بندگيت خالص شده باشند. سوره هر آينه و بطور حتم همه آنها را گمراه (3)
 22ص آيه 

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كسانيند  -به فتح الم -"مخلصين "كند، براي اينكهساير آيات است. دقت در معناي اين دو كلمه نيز اين معنا را تاييد مي
آنان را براي خود خالص كرده است و جز او كسي در آنان نصيبي ندارد، و آنان  كه براي خدا خالص شده باشند يعني خداوند

 اند. و معلوم است كهفراموش كرده -حتي خودشان را -به غير خدا به ياد كسي نيستند، از خدا گذشته هر چيز ديگري را
را پر كرده كه ديگر جاي خالي  شانشان جز خداي تعالي چيز ديگري نيست و چنان ياد خدا دلهايچنين كساني در دلهاي
 .هايش نمانده استبراي شيطان و وسوسه

هاي خدا كارشان است، يعني به هيچ نعمتي از نعمتهاي پروردگار آنها هم كسانيند كه هميشه شكر نعمت -"شاكرين "و اما
نموده و قوال و فعال به آورند. به اين معنا كه در هر نعمتي طوري تصرف خورند مگر اينكه شكرش را بجاي ميبر نمي

دهند اين نعمت از ناحيه پروردگارشان است، و پر واضح است كه چنين كساني به هيچ كنند كه نشان مينحوي رفتار مي
خورند مگر اينكه قبل از برخوردشان به آن و در حال برخورد و بعد از برخوردشان به ياد چيزي از ناحيه خود و ديگران بر نمي

شان هر چيزي ديگري را از يادشان برده، چون خداوند در جوف كسي دو قلب قرار نداده، به ياد خدا بودن خدايند و همين
پس اگر حق معناي شكر را ادا كنيم برگشت معناي آن به همان مخلصين خواهد بود، و اگر ابليس شاكرين و مخلصين را از 

بر آنان نبوده، و نخواسته بر آنان منت بگذارد، بلكه از اين باب است اغواء و اضالل خود استثنا كرده بيهوده و يا از راه ترحم 
 .رسيده استكه دسترسي به آنان نداشته و زورش به آنان نمي

گر چه ابليس در كالم خود طريقه گمراه كردن ابناي بشر را ذكر نكرده و ليكن در كالمش اشاره به دو حقيقت هست، و آن 
اضاللش هم ضاللتي است كه در نفس خود او جايگزين شده، و مانند آتش كه به هر دو حقيقت يكي اين است كه سبب 

كند و به گذارد او نيز هر كسي را كه بخواهد گمراه كند با او تماس حاصل ميچيز برخورد از حرارت خود در آن اثر مي



رُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ ... وَ أَقْبَلَ احْشُ "گذارد. اين معنا از آيههمين وسيله از گمراهي خود چيزي در نفس او باقي مي
« 1» "نَّا غاوِينَينَ ... فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُبَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِ

 .شودنيز استفاده مي

 دهد شعور انساني و تفكريگر اينكه آن چيزي كه ابليس خود را به آن تماس ميد

__________________________________________________ 

گويند: شما كنان به بعض ديگر رو كرده ميشان پرسشهايشان جمع نماييد ... بعضياند با قرينكساني را كه ستم كرده(1)
نه( شما اصال مؤمن نبوديد ... ما شما را گمراه كرديم چون خودمان هم )آمديد، گويند ما مياز جانب راست براي فريب 
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حيواني او است كه مربوط به تصور اشياء و تصديق به سزاوار و غير سزاوار آنها است و به زودي تفصيل اين اجمال خواهد 
 .-ان شاء اللَّه -آمد

 "... قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ "

و به معناي رانده شده بخواري و  "دحر "از باب "مدحور "و به معناي مذموم و معيوب است. و "ذأم، يذأم "از ماده "مذؤم "
 ."... لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ "در جمله "الم "ذلت است. و

 .است "لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ... "و جوابش جملهالم قسم 

از آنجايي كه مورد گفتار ابليس و تهديدش به انتقام تنها بني آدم بود و قسم خورد كه غرض خلقت آنان را كه همان شكر 
را  ش پيروانشسازد، خداي تعالي در جواببرد و آنان را بجاي شكر وادار به كفران مياست در آنان نقض نموده و از بين مي

 ."كنمجهنم را از شما يعني از تو و بعضي از پيروانت پر مي "هم با او شريك ساخته و فرمود:

ه و اين خود اشعار ب "از شما "در اين جمله خداي تعالي از در منت و رحمت جميع پيروان ابليس را ذكر نفرمود، بلكه فرمود:
 .تبعيض دارد

 "... زَوْجُكَ الْجَنَّةَوَ يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ  "

تصرف در همه  "فَكُال مِنْ حَيْثُ شِئْتُما "اين آيه آدم )ع( را مخاطب قرار داده سپس همسرش را عطف بر او نموده و با جمله
ست. و مقصود استثنا كرده ا "وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ "انواع خوراكيها را بر آنان مباح گردانيده مگر آن درختي را كه با جمله

 .ظلم به نفس و مخالفت امر ارشادي است، نه معصيت و مخالفت امر مولوي "فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ "در جمله "ظلم "از

 "... فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ "

 "رده است. وپوشاندن در پس پ "موارات "در لغت به معناي دعوت كردن به امري است به آهستگي و پنهاني. و "وسوسه "
 .داردو به معناي عضوي است كه آدمي از برهنه كردن و اظهار آن شرم مي "سوأة "جمع "سوآت

 39در خطاب به آدم و حوا[ ... ص :  "إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ "مراد از جمله]

اين  است، و معنايش "اال كراهة ان تكونا ملكين "در تقدير "نِما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْ "و جمله
 :است كه

ر چه گ "ملك "پروردگارتان شما را از اين درخت نهي نكرد مگر از اين جهت كه مبادا فرشته شويد، و يا از خالدين گرديد. و
ت، به نيز هس -به ضم ميم و سكون الم -"ملك "به فتح الم قرائت شده و به معناي فرشته است، اال اينكه در آن معناي



 .«1» "قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلي شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ ال يَبْلي "فرموده:دليل اينكه در جاي ديگر در همين داستان 

__________________________________________________ 
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اشد اين ب "إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ "كند كه وي احتمال داده كه مراد از جملهر مجمع البيان از مرحوم سيد مرتضي نقل ميو د
باشد، كه ابليس به آن دو چنين فهمانيد كه مامور به اجتناب از شجره فقط مخصوص مالئكه و آنان كه خالد در بهشتند مي

ه از فالن چيز نهي نشدي مگر اينك "زبور شبيه است به اينكه شخصي به ديگري بگويد:نه آن دو. و در حقيقت جمله م
يعني فالن شخص از آن چيز نهي شده است نه تو، و اگر ابليس به اين بيان مطلب را رسانيده براي  "فالن شخص باشي

 «1»ديگري مؤثرتر است. اين بوده كه اينطور حرف زدن در تدليس و القاي شبهه و گمراه كردن طرف از هر بيان 

 "سوره "133 "اين وجهي بود كه سيد مرتضي در معناي جمله مورد بحث ذكر كرده و ليكن اشكالش اين است كه با آيه
 ."كنماگر بخواهي تو را به درخت خلد راهنمايي مي "گويدسازد، براي اينكه در آن آيه خود ابليس مينمي "طه

به معناي مبالغه در قسم است، و معناي جمله مزبور اين است كه: ابليس  "مقاسمه ""مِنَ النَّاصِحِينَوَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَ "
 .خواهم شما را فريب دهمهاي شديد و اكيد به آن دو گفت كه من خيرخواه شمايم، و نميبا قسم

 "... فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ "

به معناي نزديكي و رهايي از قيود است، و گويا اين  "تدلي "چنان كه به معناي نزديك كردن و رساندن است، هم "تدلية "
به معناي اظهار خيرخواهي و نهان داشتن سوء قصدي است  "غرور "بوده باشد. "دلوت الدلو انداختم دلو را "معنا استعاره از

 "خاصف النعل "دوز راهبه معناي جمع كردن و منضم بهم نمودن است، و از همين جهت پار "خصف "كه در دل دارد. و
 .آوردهاي كفش را كه از هم جدا شده جمع نموده و بهم منضم ساخته به صورت اولش در ميدوز پارهگويند، چون پارهمي

كه خداوند اين داللت دارد بر اينكه آدم و حوا در آن موقع  "وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ "و اينكه فرمود:
به معناي صدا زدن از دور است، هم چنان  "ندا "كرده از مقام قرب خدا دور شده بودند، براي اينكهخطاب را به آنان مي

 "هذا "است اين داللت را دارد، زيرا اين كلمه نيز براي اشاره به دور است، بخالف "تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ "هم كه در "تلكما "كه
 به نزديك است، و لذا در ابتداي ورود آدم به بهشت و قبل از اينكه اين كه براي اشاره

__________________________________________________ 
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 ."وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ ":اشاره به درخت مزبور كرد و فرمود "هذه "مخالفت از او سر بزند خداي تعالي به لفظ

 اين حرف از آدم و حوا نهايت تضرع و التماس آن "قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ "
به مغفرت و رحمت ذكر كرده و گفتند: اگر رحم رساند، و لذا هيچ چيزي درخواست نكردند و تنها احتياجشان را دو را مي

 .نكني بطور دائم و به تمام معنا زيانكار خواهيم شد

 "... قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ "

اين خطاب هم خطاب به آدم و همسر او است و هم خطاب به ابليس است. و دشمني بعضي از بني نوع بشر با بعضي ديگر 
هاي آنان است، و اين قضايي است از خداي تعالي، قضاي ديگرش هم اين است كه في است كه در طبيعتبه خاطر اختال

مين تان در زيعني تا چندي كه به زندگي دنيوي زنده هستيد جاي "وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "فرموده:



 .م خطاب به هر سه استآيد كه اين خطاب هاست. از ظاهر سياق بر مي

ن كرده. و نشياين نيز قضاي ديگري است كه بشر را تا روز قيامت خاك "قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ "
شان باشد، براي اينكه اگر اين خطاب شامل ابليس بعيد نيست كه خطاب در اين جمله مختص به آدم و همسرش و فرزندان

رار و چون كلمه مزبور را فاصله ق "و فيها ... "كالم را از هم جدا كند بفرمايد: "قال "هم بود شايسته بود بدون اينكه با كلمه
اني كه گذرانديم كس "بقره "داده بعيد نيست كه خطاب مختص به آنها بوده باشد. ما تفصيل داستان بهشت آدم را در سوره

 .د به آنجا رجوع كنندخواهند به تفصيل آن واقف شونمي

 41گفتاري در باره شيطان و عمل او ... ص : 

 اشاره

موضوع ابليس نزد ما امري مبتذل و پيش پا افتاده شده كه اعتنايي به آن نداريم، جز اينكه روزي چند بار او را لعنت كرده و 
كن بايد كنيم. و ليحيه او است تقبيح ميبريم و بعضي افكار پريشان خود را به اين جهت كه از نااز شرش به خدا پناه مي

ايم كه دانست كه اين موضوع موضوعي است بسيار قابل تامل و شايان دقت و بحث، و متاسفانه تا كنون در صدد بر نيامده
ببينيم قرآن كريم در باره حقيقت اين موجود عجيب كه در عين اينكه از حواس ما غايب است و تصرفات عجيبي در عالم 

 گويد، و چرا نبايد در صدد برآييم؟ چرا يت دارد چه ميانسان

 23، ص: 2ترجمه الميزان، ج

اعتناييم؟ دشمني كه از روز پيدايش بشر تا روزي كه بساط زندگيش برچيده در شناختن اين دشمن خانگي و دروني خود بي
. آيا گيردب جاودانه دوزخش نيندازد آرام نميدارد و تا در عذاشود بلكه حتي پس از مردنش هم دست از گريبان او بر نميمي

نبايد فهميد اين چه موجود عجيبي است كه در عين اينكه همه حواسش جمع گمراه كردن يكي از ماها است و در همان 
ساعتي كه مشغول گمراه كردن او است عينا به همان صورت و در همان وقت سرگرم گمراه ساختن همه بني نوع بشر 

كه در  ترين افكاريترين و پوشيدهاينكه از آشكار همه با خبر است از نهان آنان نيز اطالع دارد، حتي از نهفتهاست؟ در عين 
زواياي ذهن و فكر آدمي جا دارد با خبر است. و عالوه بر اينكه با خبر است مشغول دسيسه در آن و گمراه ساختن صاحب 

 .آن نيز هست

 46بحث از شيطان و شناختن او[ ... ص : اشاره به اهمال و قصور مفسرين در ]

اند؟ و آيا تعجب در اين است كه ما چنين بحثي را عنوان كرديم و يا در اين است كه چرا مفسرين تا كنون اسمي از آن نبرده
اند هداند تنها متعرض اشكاالتي شاند به پيروي از روشي كه دانشمندان صدر اول اسالم داشتهاگر هم احيانا متعرض آن شده

اي بر آنچه فهميده شوند، و در اين چهار ديواري هر طايفهكه مردم عوام در برخورد با آيات اين داستان متوجه آن مي
استدالل و جنگ و جدال كرده و فهم طايفه ديگر را تخطئه نموده بر آن ايراد كرده و به شمارش اشكاالت مربوط به 

 .داستان پرداخته است

با اينكه ابليس از جن بود چرا خداوند او را با مالئكه  -3دانست وي چكاره است؟ س را آفريد؟ او كه ميچرا خداوند ابلي -1
چرا او را موفق به سجده  -2اش كرد؟ كند چرا امر به سجدهدانست او اطاعتش نميبا اينكه مي -2محشور و همنشين كرد؟ 
چرا او را مانند  -3چرا تا روز قيامت مهلت داد؟  -3هالك نكرد؟  چرا بعد از آن نافرماني او را -5نكرد و گمراهش نمود؟ 



چرا به لشكرياني تاييدش نمود و بر همه جهات حيات  -8خون در سراسر وجود آدمي راه داده و بر او مسلطش كرده است؟ 
 چرا او را از نظر و احساس بشر پنهان كرد؟ -2انساني او را مسلط نمود؟ 

چرا اسرار خلقت بشر را از او پوشيده نداشت تا چنين به  -11به او كرد و به آدميان كمك نكرد؟ ها را چرا همه كمك -10
ترين مخلوقات بود چطور با خدا حرف زد و خداوند هم با او تكلم با اينكه او دورترين و دشمن -13اغواي او طمع نبندد؟ 

آثار و عاليمي ايجاد كرده كه ابليس از ديدن آن آثار به مراد او اند از راه معجزه بوده يا ها گفتهكرد؟ آيا همانطور كه بعضي
 ؟«1»پي برده 

چگونه ممكن است در بهشت كه مكان قدس و طهارت است وسوسه و  -12ورودش به بهشت از چه راهي بوده؟  -13
 با اينكه حرفهايش مخالف گفتار خداوند بود -15دروغ و گناه واقع شود؟ 

__________________________________________________ 

 233ص  2تفسير تبيان ج (1)
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با اينكه  -13و با اينكه خلود در دنيا مخالف با اعتقاد به معاد است چگونه طمع در خلود كرد؟  -13چرا آدم آن را پذيرفت؟ 
 آدم در زمره پيغمبران بود چطور ممكن است معصيت كرده باشد؟

اينكه توبه كار مانند كسي است كه گناه نكرده است چطور توبه آدم قبول شد و ليكن به مقامي كه داشت  با -18
 بازنگشت؟ و چگونه ...؟ و چگونه ...؟

اهمال و كوتاهي مفسرين در اين موضوع جدي و حقيقي، و بي بند و باري آنها در اشكال و جواب به حدي رسيد كه در 
از آنان به خود جرأت دادند كه بگويند مقصود از آدم در اين داستان آدم نوعي است، و داستان  جواب از اين اشكاالت بعضي

كند اي است كه آدمي را به شر و فساد دعوت ميو يا بگويند مقصود از ابليس قوه«. 1»يك داستان خيالي محض است 
ناحيه خود او است. و او است كه آنچه را خودش  و يا بگويند صدور فعل قبيح از خداوند جايز است، و همه گناهان از«. 3»

كند، و بطور كلي، خوب آن چيزي است كه او بخواهد و به آن امر كند و بد آن چيزي است كه او از درست كرده خراب مي
بل از بعثت ق و يا بگويند اصال آدم از زمره پيغمبران نبوده و يا بطور كلي انبيا معصوم از گناه نيستند، و يا«. 2»آن نهي كند 

ها براي امتحان بوده و يا بگويند همه اين صحنه« 2»معصوم نيستند و آدم آن موقع كه نافرماني كرد مبعوث نشده بود 
 .«5»است 

فايده بودن اين مباحث شده اين است كه اين مفسرين در اين مباحث بين جهات حقيقي بايد دانست تنها چيزي كه باعث بي
اند، و بحث را درهم و برهم نموده، اصول گذاشته و مسائل تكويني را از مسائل تشريعي جدا نكردهو جهات اعتباري فرق ن

قراردادي و اعتباري را كه تنها براي تشريعيات و نظام اجتماعي مفيد است در امور تكويني دخالت داده و آن را، حكومت 
 .اندداده

 43ديني و تكويني مربوط به آن بيان شود[ ... ص : چند مطلب كه بايد در بحث از مساله شيطان و حقائق ]

 22وجود نفسي اشياء خير است[ ... ص :  -1]

ما اگر بخواهيم در پيرامون اين مساله و حقايق ديني و تكوينيي كه در آن است آزادانه بحث كنيم بايد قبال چند جهت را 
 :تحرير نماييم



وجودشان شان )ايجاد قرار گرفته و يا ممكن است قرار بگيرد وجود نفسيبايد دانست تمامي اشيايي كه متعلق خلق و  -1
 خير است. بطوري (بدون اينكه اضافه به چيزي داشته باشد
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دنش كه اگر به فرض محال فرض كنيم شري از شرور متعلق خلقت و ايجاد قرار گرفته و موجود شود پس از موجود ش
حالش حال ساير موجودات خواهد بود، يعني ديگر اثري از شر و قبح در آن نخواهد بود، مگر اينكه وجودش اضافه و ارتباط 

به چيز ديگري داشته باشد، و در اثر اين ارتباط نظامي از نظامهاي عادالنه عالم وجود را فاسد و مختل سازد، و يا باعث شود 
 .آيدر و سعادت خود محروم شوند، اينجاست كه شرهايي در عالم پديد مياي ديگر از موجودات از خيعده

مقصودمان همين معنا بود. بنا بر اين اگر  "بدون اينكه وجودشان اضافه به چيزي داشته باشد "و اينكه در باال گفتيم:
بايد بدانيم كه بطور مسلم  اي كه به ما دارند مضر به حال ما استموجودي از قبيل مار و عقرب ديديم كه از نظر اضافه

كرد و در اين صورت وجود چنين منافعي دارد كه از ضررش بيشتر است و گر نه حكمت الهي اقتضاي وجود آن را نمي
 .موجودي هم خير خواهد بود

وَ إِنْ  "و آيه« 3» "الْعالَمِينَ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ "و آيه« 1» "ءٍ خَلَقَهُالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ "اين آن معنايي است كه آيه شريفه
 .نيز به آن اشاره دارد« 2» "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْمِنْ شَيْ

ارتباط اجزاي عالم خلقت به نحو تساوي و تماثل نيست بلكه حكمت و نظام عالم مقتضي وجود مراتب مختلف است[  -2]
 22... ص : 

 اشاره

عالم خلقت با همه وسعتي كه در آن است تمامي اجزايش به يكديگر مربوط و مانند يك زنجير اولش بسته و مربوط به  -2
باشد، بطوري كه ايجاد جزئي از آن مستلزم ايجاد و صنع همه آن است، و اصالح جزئي از اجزاي آن به اصالح آخرش مي

اش اين نيست كه و اين ارتباط الزمه« 2» "ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَ "همه آن مربوط است، هم چنان كه فرموده:
جميع موجودات مثل هم و ربطشان به يكديگر ربط تساوي و تماثل باشد، زيرا اگر همه اجزاي عالم مثل هم بودند عالمي به 

الهي اقتضا دارد كه اين موجودات از نظر كمال و نقص، و يافت، و لذا حكمت آمد بلكه تنها يك موجود تحقق ميوجود نمي
 .و جدان مراتب وجود و فقدان آن، و قابليت رسيدن به آن مراتب و محروميت از آن مختلف باشند

 آري، اگر در عالم، شر و فساد، تعب و فقدان، نقص و ضعف و امثال آن نبود بطور مسلم

__________________________________________________ 
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برد، چون بطور شد، و عقل ما پي به معاني آنها نمياز خير، صحت، راحت، و جدان، كمال و قوت نيز مصداقي يافت نمي
 كند اگر در عالم مصداقي از شقاوت، معصيت، قبح، ذم و عقاب وكلي عقل هر معنايي را از مصاديق خارجي آن انتزاع مي

يافت، و همچنين اگر دنيايي نبود آخرتي هم وجود امثال آن نبود، سعادت، اطاعت، حسن، مدح و ثوابي هم تحقق نمي
نداشت، مثال اگر معصيتي نبود يعني نافرماني امر مولوي مولي به هيچ وجه ممكن نبود قهرا انجام خواسته مولي امري 

وري و غير قابل ترك باشد ديگر امر مولوي به آن معنا ندارد، و شد، و اگر انجام دادن فعلي ضرضروري و اجباري مي
 .خواستن مولي چنين فعلي را تحصيل حاصل است

و وقتي امر مولوي معنا نداشت اطاعت هم مصداق نخواهد داشت، و وقتي اطاعت و معصيتي نبود مدح و ذم، ثواب و عقاب، 
اينگونه امور نبود دين و شريعت و دعوتي هم نخواهد بود، و وقتي وعد و وعيد و انذار و بشارتي هم نخواهد بود، و وقتي 

ديني در كار نبود نبوت و رسالتي هم نخواهد بود، و وقتي نبوت و رسالتي نباشد قهرا اجتماع و مدنيتي هم نخواهد بود، 
ع اجزاي عالم د جمياجتماع هم كه نباشد انسانيتي نيست و همچنين و بر همين قياس فرض نبود يك چيز مستلزم فرض نبو

 .است

ي شد. آيات مربوط به داستان سجده آدم تصويراگر شيطاني نبود، نظام عالم انساني هم نبود و صراط مستقيمي فرض نمي]
 25است از روابط بين نوع انساني و نوع مالئكه و ابليس[ ... ص : 

 ني هم نبود، و وجود شيطاني كه انسان را به شر وگوييم اگر شيطاني نبود نظام عالم انسااين معنا كه معلوم شد اينك مي
معصيت دعوت كند از اركان نظام عالم بشريت است، و نسبت به صراط مستقيم او به منزله كناره و لبه جاده است، و معلوم 

ما قالَ فَبِ "اينجاست كه اگر دقت شود معناي آيه .شوداست كه تا دو طرفي براي جاده نباشد متن جاده هم فرض نمي
قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا  "و آيه« 1» "أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

 .گرددبه خوبي روشن گشته و صدق ادعاي ما معلوم مي« 3» "مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ

ظر گرفتن اين دو جهتي كه ذكر شد اگر در آيات راجع به داستان سجده آدم دقت شود معلوم خواهد شد كه اين آيات با در ن
در حقيقت تصويري است از روابط واقعيي كه بين نوع انساني و نوع مالئكه و ابليس است، چيزي كه هست اين واقعيت را 

 -واب بيان كرده، و نيز معلوم خواهد شد كه تمامي اشكاالتي كه شدهبه صورت امر، اطاعت، استكبار، طرد، رجم و سؤال و ج
 .ناشي از كوتاهي در تفكر و دقت بوده است -اي از آن را در باال نقل كرديمو ما پاره

__________________________________________________ 
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ه و آيد به اين معنا تنبه يافتبينيم بعضي از مفسرين )صاحب المنار( هم وقتي در مقام جواب از آن اشكاالت برميلذا مي
دبر، باز در اثر كوتاه آمدن در تحقيق و ت "كنداين داستان اشاره به فطرت و طبايع انسان و مالئكه و ابليس مي "گويد كهمي



امر ابليس به سجده و نهي آدم از خوردن از درخت، امر و نهي  "گويدبود پنبه كرده و ميرشته صحيحي را كه تنيده 
غافل از اينكه امر و نهي تكويني قابل تخلف و مخالفت نيست، امر تكويني « 1» "تشريعي نبوده بلكه تكويني بوده است

د؟ مر تكويني باشد و ابليس آن را اطاعت نكنيعني ايجاد، و نهي تكويني يعني عدم ايجاد و با اين حال چگونه ممكن است ا
 و چطور ممكن است نهي تكويني باشد و آدم از امتثال آن سرپيچي نمايد؟

بهشتي كه آدم قبل از هبوط در آن بوده بهشت جاودان نبوده بلكه بهشت برزخي بوده كه غرائز بشري در آنجا ظاهر و  -3]
 23شده[ ... ص : هويدا مي

 اشاره

 آيد كه قبل از اينكه آدم در زمين قرار گيردگذشت چنين بر مي "بقره "ن بهشت آدم به تفصيلي كه در سورهاز داستا -3
خداوند بهشتي برزخي و آسماني آفريده و او را در آن جاي داده، و اگر او را از خوردن از درخت مزبور نهي كرد براي اين بود 

كه بشر جز به اينكه زندگي زميني را طي كرده و در محيط امر و نهي و  كه بدين وسيله طبيعت بشري را آزموده معلوم كند
تكليف و امتثال تربيت شود، ممكن نيست به سعادت و بهشت ابدي نائل گردد، و جز با پيمودن اين راه محال است به مقام 

، براي اند وارد نيستن وارد كردهشود كه هيچكدام از اشكاالتي كه بر اين داستاقرب پروردگار برسد. از اينجا نيز معلوم مي
اينكه بهشت آدم بهشت جاودان نبوده تا اشكال شود به اينكه بهشت جاي اولياي خدا است نه جاي شيطان. و يا اشكال 

شود پس آدم چطور بيرون آمد؟ و نيز بهشت شود به اينكه بهشت جاي خلود است و كسي كه وارد آن شد ديگر بيرون نمي
هاي ديگر دنيا جاي زندگي دنيوي باشد و اداره آن زندگي تنها به وسيله قانون و امر و وده تا مانند سرزميندنيايي و مادي نب

 -(نه فقط آدم )ع -نهي مولوي ممكن باشد، بلكه بهشت برزخي و جايي بوده كه سجايا و اخالق و خالصه غرايز بشري

 .شدهظاهر و هويدا مي

: پروردگار متعال در باره حقيقت و ذات اين موجود شريري كه نامش را ابليس نهاده جز گوييمباز به اول كالم برگشته و مي
 "جن بودن او را بيان كرده، و در جمله« 3» "كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ "مختصري بيان نفرموده، تنها در آيه

 ه اصلي خلقتش آتش بوده. و اما اينكه سرانجام كارش چيست واز قول خود او حكايت كرده كه ماد "خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ
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اين باره  توان از آنها چيزهايي دراتي هست كه ميجزئيات و تفصيل خلقت او چگونه بوده؟ صريحا بيان نكرده است. ليكن آي
نْ هِمْ وَ عَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمانِ "استفاده كرد، از آن جمله آيه

شود كه وي نخست در است كه حكايت قول خود او است، و از آن استفاده مي« 1» "كِرِينَشَمائِلِهِمْ وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شا
نمايد و آن گاه در عواطف نفساني انسان يعني در بيم و اميد، و در آمال و آرزوهاي او، و در شهوت و غضبش تصرف مي

 .خيزداراده و افكاري كه از اين عواطف برمي

است، زيرا معناي اين آيه اين است « 3» "قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ "يفهقريب به معناي اين آيه، آيه شر
ها را از راه ميل و رغبتي كه عواطف بشري به آن دارد در نظر آنان زينت داده، به ها و پليديكه: من امور باطل و زشتي



را كه يكي از گناهان است از آنجايي كه مطابق ميل شهواني او است در نظرش كنم، مثال زنا همين وسيله گمراهشان مي
كاهم تا يكباره تصديق به خوبي آن دهم تا به تدريج از اهميت محذور و زشتي آن كاسته و هم چنان ميآن قدر زينت مي

 .نموده و مرتكبش شود

 "فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ "و همچنين آيه «3» "مُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراًيَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُ "نظير آيه فوق، آيه
 .باشدمي «2»

 23قلمرو اغوا و اضالل شيطان، ادراك انساني و ابزار كار او عواطف و احساسات بشري است[ ... ص : ]

يدان عمل تاخت و تاز شيطان همانا ادراك انساني، و ابزار كنيد داللت دارد بر اينكه مهمه اين آيات بطوري كه مالحظه مي
اوهام « 5» "الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ "كار او عواطف و احساسات بشري است. و به شهادت آيه

 .كندكاذب و افكار باطل را شيطان در نفس انسان القا مي

ست كه انسان آن را احساس نموده ميان آنها و افكار خودش فرق بگذارد، و آن را مستند به كسي البته اين القائات طوري ني
غير از خود بداند، بلكه بدون هيچ ترديدي آن را نيز افكار خود دانسته و عينا مانند دو دو تا چهار تا و ساير احكام قطعي از 

 ه افكار باطل ما هم مستند به خود ما باشد و هم بگوييم كهداند. و هيچ منافاتي ندارد كخود و از رشحات فكر خود مي
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شيطان آن را در ما القا كرده، همانطوري كه بسياري از افكار و تصميمات ما در اثر خبري كه ديگري داده و يا حكمي كه 
نماييم، و خود سلب ننموده استقالل و اختيار خود را در آن انكار نمي كرده در ما پديد آمده است، و ما در عين حال آن را از

اگر آن فكر و آن تصميم را عملي كرديم و توبيخ و سرزنشي بر آن مترتب شد تقصير را به گردن كسي كه آن خبر را آورده 
اندازد و قرآن از او چنين مي اندازيم. ابليس هم در قيامت همه گناهان را به گردن خود بشرو يا آن دستور را داده نمي

نْ انَ لِي عَلَيْكُمْ مِوَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما ك "كند:حكايت مي
ومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فاَل تَلُ

 .«1» "أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

كنيد در اين آيه شيطان گناه و ظلم را به خود بشر نسبت داده و از خود سلب كرده، و خود را به تمام بطوري كه مالحظه مي
ام اين بوده كه شما را به گناه دعوت كرده و به وعده تنها كاري كه من كرده "طرف قلمداد نموده، و گفته استمعنا بي

نيز هر قدرت و « 3» "عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ إِنَّ ". آيه شريفه"دروغي دلخوش ساختم
راه  داند كه خودشان با پاي خود به دنبال شيطان بههاي او را تنها در كساني مؤثر ميسلطنتي را از ابليس نفي نموده، فعاليت



است كه از قول ابليس حكايت « 2» "رِينُهُ رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ وَ لكِنْ كانَ فِي ضَاللٍ بَعِيدٍقالَ قَ "بيفتند. نظير آيه فوق آيه شريفه
 :گويدكند كه در قيامت ميمي

 .پروردگارا من او را به نافرمانيت مجبور نكردم بلكه او خودش در گمراهي بعيدي بود

 22ا استقالل انسان در كارهايش منافاتي ندارد[ ... ص : تصرفات ابليس در ادراك انسان تصرف طولي است نه عرضي و ب]

خالصه سخن اينكه: تصرفات ابليس در ادراك انسان تصرف طولي است، نه در عرض تصرف خود انسان، تا منافات با 
 بطوري كه از آيه -استقالل انسان در كارهايش داشته باشد، او
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گويد: خداوند در دنيا در باره اين )بعث و نشور و اين بهشت و دوزخ( به شيطان پس از آنكه حساب خاليق رسيده شد مي(1)
تان دادم و خلف وعده كردم و ليكن شما را در گمراهي مجبور نكردم، اين شما شما وعده حق داد و من )به باطل( وعده

ه فرياد شما توانم بد، پس مرا سرزنش مكنيد، بلكه خود را مالمت كنيد، و امروز من نميبوديد كه به اختيار، دعوتم را پذيرفتي
كنم اعتقادي را كه شما در باره من ورزم و انكار ميتوانيد بداد من برسيد. امروز كفر ميبرسم هم چنان كه شما هم نمي

 33بي است دردناك. سوره ابراهيم آيه پنداشتيد. آري، براي ستمكاران عذاداشتيد و مرا شريك خداي تعالي مي

وره كنند. سبطور مسلم تو بر بندگان من تسلطي نخواهي داشت، مگر آن گمراهاني كه به ميل خود تو را پيروي مي(2)
 23حجر آيه 
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اند چيزهايي را كه مربوط به زندگي مادي دنيا توتنها مي -استفاده شد "حجر "سوره "22 "و آيه "اعراف "سوره "16 "
است زينت داده و به اين وسيله در ادراك انسان تصرف نموده، باطل را به لباس حق در آورد، و كاري كند كه ارتباط انسان 

ت معلوم اسبه امور دنيوي تنها به وجهه باطل آن امور باشد، و در نتيجه از هيچ چيزي فايده صحيح و مشروع آن را نبرد. و 
كه چنين كسي در طرز تفكرش و در طرز استفاده از امور دنيوي و همچنين اسباب مربوط به زندگي، خود را مستقل دانسته، 

 .سازدو همين فكر او را به كلي از حق و زندگي صحيح و حقيقي غافل مي

و از وجه حق و صحيح آن غافل شود وقتي انسان كارش به جايي رسيد كه از هر چيزي تنها وجهه باطل آن را درك كند، 
خداي تعالي  .گردد كه ريشه همه گناهان است و آن غفلت از مقام حق تبارك و تعالي استرفته رفته دچار غفلتي ديگر مي

 :فرمايددر باره اينگونه اشخاص مي

ال يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ ال يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال يَسْمَعُونَ وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ  "
 .«1» "بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ

هر شرك و ظلمي كه مترتب بنا بر اين، خود را مستقل ديدن، و از پروردگار خود غافل شدن، و جميع اوهام و افكار باطل و 
 داند اين اوهام وو متفرع بر آن است همه از تصرفات شيطان است. گر چه چنين شخصي از آنجايي كه خود را مستقل مي

پندارد. و بايد هم چنين بپندارد، زيرا معني فريب شيطان افكار را هم از خود دانسته، و شرك و ظلم را نيز عمل خود مي
إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ  "يت او در آمدن همين است كه گمراه بشود و نداند چه كسي او را گمراه كردهخوردن و در تحت وال

 .«3» "مِنْ حَيْثُ ال تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ



 22ه بر آدميان در اطاعت و عبادت[ ... ص : واليت شيطان بر آدميان در ظلم و گناه و واليت مالئك]

قرآن كريم نظير اين واليتي را كه شيطان در گناه و ظلم بر آدميان دارد براي مالئكه در اطاعت و عبادت اثبات نموده، 
مْ أَلَّا تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ "فرمايد:مي

 البته اين دو نوع واليت منافاتي با واليت مطلق پروردگار كه آيه« 2» "تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا
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شود، اينان كسانيند كه با داشتن دل ايم كه پايان كارشان به دوزخ منتهي ميما بسياري از جن و انس راي آفريده(1)
 .شنوندهايي هستند ليكن با آن نميبينند، داراي گوشفهمند، و با داشتن چشم نمينمي

 132ه اعراف آيه زدگانند. سورتر از چارپايانند، آنان غفلتاينان مانند چارپايان بلكه گمراه

ي ها راي اولياي كسانبينند، آري ما شيطاناو و گروه وي بطور مسلم شما راي از آنجايي كه خودتان احساس نكنيد مي(2)
 33آورند. سوره اعراف آيه ايم كه ايمان نميقرار داده

ده نويد د فرشتگان بر آنان نازل شكساني كه گفتند پروردگار ما خدا است و پاي گفته خود هم ايستاده و استقامت نمودن(3)
دهند كه مترسيد و غمگين مباشيد، و به بهشتي كه خدايتان وعده داده دلخوش باشيد )و مطمئن بدانيد كه( ما در زندگي مي

 21دنيا اولياي شما هستيم. سوره حم سجده آيه 
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 .كند نداردآن را اثبات مي« 1» "فِيعٍما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَ "

 قالَ أَ رَأَيْتَكَ "كند:باري، اين واليت همان احتناك و لگام زدني است كه شيطان وعده داده، و قرآن از او چنين حكايت مي
إِلَّا قَلِيلًا، قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ  هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ

 وَ مْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ وَ عِدْهُجَزاءً مَوْفُوراً، وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْ
آيد براي او لشكري است كه او را در هر كاري كه و بطوري كه از آيات قرآن بر مي« 3» "ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً

وَ  "و اگر در آيه .است« 2» "إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ ال تَرَوْنَهُمْ "كنند، از آن جمله آيه شريفهبخواهد مدد مي
گمراهي همه را به خود او نسبت داده براي اين است كه هر قدر هم لشكريانش زياد و نقشه اعمال آنها  "لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

مختلف باشد نتيجه اعمالشان كه همان وسوسه در دلها و گمراه ساختن مردم است يكي است، هم چنان كه مساله توفي و 
و هم به اعوانش « 2» "قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ "الموت نسبت داده و فرموده: ها را هم به ملكگرفتن جان

 .«5» "حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ ال يُفَرِّطُونَ "مستند كرده و فرموده:

 53... ص : بعضي از لشكريان ابليس از جنس بشرند[ ]

آيد كه لشكريانش همه از جنس خود او يعني از هم بر مي« 3» "الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ "از آيه
 طايفه جن نيستند، و بعضي از آنان از جنس بشرند،

__________________________________________________ 

 2غير از خداوند دوست و مددكاري. سوره سجده آيه  نيست براي شما(1)

 شيطان به پروردگار خود گفت: مرا خبر ده آيا اين است آنكه بر من برتري و فضيلت دادي؟(2)

 :ام بگذاري همه فرزندان وي را جز اندكي لگام خواهم زد خداي متعال فرمودحتما اگر تا روز قيامت زنده



يروي كند جزاي او و تو جهنم خواهد بود كه سزايي است تمام، حال هر كه را كه توانستي به برو كه هر كه از ايشان تو را پ
هاي آواز خودت بكشان و با سواران و پيادگان خود آنان را محاصره كن و در مالها و فرزندانشان شريك شو و وعده

 [...] 32وره اسري آيه س .دهددروغيشان ده، آري شيطان پيروان خود را جز به دروغ و فريب وعده نمي

 33سوره اعراف آيه (3)

 11كند كه از طرف پروردگار موكل بر شما است. سوره سجده آيه بگو شما را ملك الموتي قبض روح مي(4)

د. نماينكنند، و در اين ماموريت كوتاهي نميتا آنكه يكي از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان ما او را قبض روح مي(5)
 31آيه سوره انعام 

 3كند چه آن شيطان از جنس جن باشد يا انسان. سوره ناس آيه آنكه در دل مردم وسوسه مي(6)

 51، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ير شود كه وي نيز مانند سااستفاده مي« 1» "أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ "هم چنان كه از آيه
 جانداران، ذريه و فرزند دارد، و اما اينكه كيفيت پيدايش فرزندان او چگونه است؟

 .معلوم نيست، و آيه مزبور از آن ساكت است

يكي اين است كه  :شوداز آيات كريمه قرآن در باره ابليس و خصوصيات كارهاي او و لشكريانش دو نكته ديگر استفاده مي
عمل همه مثل هم و برابر هم نيستند، بعضي تند و بعضي كند هستند، به شهادت اينكه در لشكريان او در كندي و تندي در 

 .بعضي از لشكريان او را سواره و بعضي را پياده معرفي كرده است "وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ "جمله

مك كنند و بعضي به كلفند، بعضي تنها كار مينكته ديگر اينكه لشكريان او از جهت اجتماع و انفراد در عمل نيز مخت
 "وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ، وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ "برند، به دليل آيهيكديگر كاري را از پيش مي

 .«2» "زَّلُ عَلي كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَهَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلي مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ تَنَ "و احتماال آيه« 3»

 51خالصه بحث در باره شيطان و وسوسه اندازي او[ ... ص : ]

هاي پروردگار كه مانند انسان داراي اراده و شعور بوده و بشر را خالصه بحث اين شد كه: ابليس موجودي است از آفريده
 .دهدبه شر نموده و او را به سوي گناه سوق ميدعوت 

زيسته و هيچ امتيازي از آنان نداشته است و پس از اينكه آدم )ع( اين موجود قبل از اينكه انساني به وجود آيد، با مالئكه مي
جا كارش به اينپا به عرصه وجود گذاشت وي از صف فرشتگان خارج شده بر خالف آنان در راه شر و فساد افتاد، و سرانجام 

رسيد كه تمامي انحرافها، شقاوتها، گمراهيها و باطلي كه در بني نوع بشر به وقوع بپيوندد همه به يك حساب مستند به وي 
شود، بر عكس مالئكه كه هر فردي از افراد بشر به سوي غايت سعادت و سر منزل كمال و مقام قرب پروردگار راه يافته و 

 .اب مستند به آنها استيابد هدايتش به يك حسمي

مطلب ديگري كه از بحث ما بدست آمد اين بود كه ابليس را در كارهايش اعوان و ياراني است از فرزندان خود و از جن و 
دهد كه در كار بني نوع بشر مداخله نموده كنند و او به آنان دستور ميانس كه هر كدام به طريق خاصي اوامر او را اجرا مي

 چه در آن از دنيا و هر

__________________________________________________ 

كنند، با اينكه آنان دشمنان شمايند؟ سوره كهف آيه هاي او را سواي من اولياي خود اتخاذ ميآيا با اين حال او و بچه(1)



53 

از اينكه به نزد من آيند. سوره مؤمنون  برم به توها، و پناه ميهاي شيطانبرم به تو از وسوسهو بگو پروردگارا پناه مي(2)
 22آيه 

ساز گناه پيشه، شوند بر هر دروغشوند آنان نازل ميها بر چه كساني نازل ميآيا شما را خبر بدهم از اينكه شيطان(3)
 332دهند و بيشترشان دروغگويند. سوره شعراء آيه كساني كه مسموعات خود را نشر مي

 53، ص: 2ترجمه الميزان، ج

است هر چيزي كه با زندگي بشر ارتباط دارد در آن تصرف نموده، باطل آن را به صورت حق و زشت آن را به صورت زيبا 
شان و در اموال و فرزندان و ساير شؤون زندگي هايوانمود كنند، ايشان نيز اوامر او را امتثال نموده در دلهاي بشر و در بدن

كنند، گاهي دسته جمعي و گاهي منفرد، زماني به كندي و زماني ديگر بسرعت، ف ميهاي مختلفي تصرشان به گونهدنيوي
 .پردازندگاهي بدون واسطه و گاهي به وسيله اطاعت و زماني به وسيله معصيت به كار گمراه ساختن او مي

ه چه وقت د كيعني بفهم -و نيز بدست آمد كه تصرفات ابليس و لشكريان او طوري نيست كه براي بشر محسوس باشد
كند، و يا اذعان كند كه اين فكر از خودش نيست و شود و چگونه افكار باطل را در قلب وي القا ميابليس در دلش وارد مي

پس نه كارهاي شيطان و لشكرش مزاحم رفتار انسان است و نه ذوات و اشخاص  -شخص ديگري در دل او القا كرده
ه خداوند به ما خبر داده كه ابليس از جن است و او و لشكرش از آتش آفريده باشد جز اينكايشان در عرض وجود وي مي

 .اند و به هر حال گويا آغاز و انجام وجود وي با هم اختالف داردشده

اي كه شارح اناجيل نقل كرده و در تورات ذكر شده كه بين ابليس و مالئكه واقع شده است([ ... ص : بحث عقلي و قرآني ])مناظره

16 

 اشاره

اي را نقل كرده كه بعد از اين حادثه ميان در تفسير روح المعاني از شهرستاني و او از شارح اناجيل اربعه صورت مناظره
مالئكه و ابليس واقع شده است، اين مناظره در تورات نيز ذكر شده، و آن اين است كه ابليس به مالئكه گفت: من به 

 :رمهايي دااي مرا به وجود آورده نسبت به كارهاي او اشكاللق و ايجاد كنندهفرضي كه قبول كنم و تسليم شوم كه خا

 دانست كه اگر كفار خلق شوندپرسم چه حكمتي در خلقت و آفرينش عالم است، مخصوصا با اينكه خدا مياول اينكه مي
 مستوجب آتش خواهند بود پس چرا ايشان را آفريد و منظورش از آفرينش آنان چه بود؟

اخت؟ و شود؟ چرا آنان را گرانبار ساينكه چرا بندگان را مكلف به تكاليف كرد و با اينكه از امتثال آنان نفعي عايدش نمي دوم
 توانست اين فايده را بدون تكليف نرسانيد؟اگر منظورش فايده رساندن بر بندگان بود چرا با اينكه مي

ف به معرفت و اطاعت خود كرد، تكليف كردن من به اينكه بر آدم سوم اينكه بر فرض كه به خاطر فايده و نفعي مرا مكل
 سجده كنم چرا؟

چهارم اينكه پس از آنكه من زير بار نرفتم و با ترك سجده نافرمانيش كردم چرا لعنتم كرده عقابم را واجب نمود؟ با اينكه 
 52ص:  ،2لعنت و عقاب من به حال خود او و به حال ديگران كمترين ترجمه الميزان، ج

 آورد؟سودي ندارد و براي من بزرگترين ضررها را به بار مي

 پنجم اينكه گيرم كه در اين نيز مصلحتي باشد مسلط كردن من بر اغواي فرزندان آدم چرا؟



ششم اينكه وقتي از او براي مدتي بس طوالني مهلت خواستم چرا قبول كرد و در نتيجه عالم را پر از شر و فساد نمود؟ آيا 
 لي بودن عالم از شر بهتر نبود؟خا

شارح اناجيل در ذيل اين مناظره گفته است: خداي تعالي از سرادق عظمت و كبريا به وي وحي كرد كه اي ابليس تو مرا 
دانستي كه بر من در هيچ يك از گرفتي و ميشناختي اين گونه جسورانه بر من خرده نمياي، چون اگر ميهنوز نشناخته
 .شومكنم بازخواست نميي وارد نيست، زيرا تنها معبود هستم و جز من معبودي نيست، و از آنچه ميافعالم اعتراض

اين بود آنچه كه آلوسي از شهرستاني از شارح اناجيل نقل كرده است آلوسي سپس اضافه كرده است كه امام فخر رازي در 
وند نخواهند توانست جوابي از اين اعتراضات بدهند مگر اگر اولين و آخرين خاليق جمع ش "باره اعتراضات ابليس گفته است

 ."اينكه قائل به حسن و قبح عقلي نباشند

 :گويد: در اينجا به ياد داستان شيريني افتادم و آن داستان اين است كهآن گاه مي

م احدي جز ابو كنام كه خيال ميروزي سيف الدوله پسر حمدان بر چاكران خويش در آمد و گفت: من امروز بيتي گفته
فراس از عهده ساختن بيت دوم آن بر نيايد، اتفاقا آن روز ابو فراس هم در آن مجلس حضور داشت. حضار گفتند: امير بيت 

 :خود را بخواند تا بشنويم، سيف الدوله گفت

 «1» "لك جسمي تعله فدمي لم تطله "

 :ابو فراس بيدرنگ در جواب گفت

 «3» "لهقال ان كنت مالكا فلي االمر ك "

كند، و هيچ احتياجي نيست به مؤلف: آنچه كه در ابتداي كالم سابق ما ذكر شد اين شبهات را تا به آخر دفع مي «3»و 
اينكه اولين و آخرين خاليق جمع شده و براي دفع آن دست به دست يكديگر دهند، و به گفته امام فخر رازي تازه از عهده 

 دفع آن هم بر نيايند، اينك ما يك

__________________________________________________ 

 من جسم خود را در اختيار تو گذاشتم تا اگر خواستي مريض و عليلش كني، ريختن خونم چرا؟(1)

 .گفت اگر مالك جسم تو منم همه گونه اختيار آن به دست من است(2)

 .ط بيروت 23ص  3 -2روح المعاني ج (3)

 52، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 :كنيميك آن شبهات را ذكر نموده و به همان بيان دفع مي

 14در آفريدن خاليق و مخصوصا كفاري كه نتيجه خلقتشان خلود در آتش است چه حكمتي است؟[ ... ص : ]

شان خلود در آتش است چه حكمتي است؟ در اما شبهه اول كه گفت در آفريدن خاليق و مخصوصا كفاري كه نتيجه خلقت
پرسيم اوال آيا مقصود وي از خاليق مطلق خاليق و ما سوي اللَّه است يا فقط انسان؟ و ثانيا مرادش از مي جواب آن

اگر  گردد؟اي است كه پس از انجام فعل عايد فاعل ميحكمت، خير و صالحي است كه فاعل را به فعل واميدارد و يا نتيجه
ه خداي تعالي در فاعليت خود و آفريدن خاليق محتاج به مقصودش شق اول باشد جوابش خوب روشن است، براي اينك

داعي و غرضي كه فاعليتش را تمام كند نيست، بلكه به برهان قطعي فاعليت او تمام بوده و او به ذات خود مبدأ جميع 
ر يموجودات و منبع جميع خيرات است، و معلوم است كه اقتضاي مبدأ و علت براي ايجاد معلولش اقتضايي ضروري و غ

قابل تخلف است، و سؤال از آن به منزله سؤال از جود حاتم و بذل و بخشش هر صاحب ملكه جود است، زيرا همانطوري 



كه ملكه جود ذاتا اقتضاي ظهور و بروز و بذل و بخشش دارد و در بروز اثرش چيز ديگري مؤثر نيست، و خالصه همانطوري 
شود اخواه هر مستحقي به مقدار استعداد و استحقاقش از آن متنعم ميكه ظهور اثر جود براي آن ضروري است، و خواه ن

همچنين اقتضاي ايجاد معلول براي علت و مبدأ آن ضروري است. و همانطوري كه در مساله جود اختالف مستحقين در 
ت در نيل به خيرات شخص جواد مربوط به اختالف استحقاق خود آنان است نه به آن شخص همچنين اختالف موجودا

پس سؤال از اينكه در خلقت كافر چه  .مراتب كمال وجودشان مستند به خود آنان است نه به خداوندي كه مبدأ وجود است
 .حكمتي بوده سؤالي است بيجا

توان به كارهاي غير او مقايسه كرد، و و اگر مقصودش از حكمت معناي دوم آن است جوابش اين است كه كار خدا را نمي
و  كند فايدهكند به اينكه فاعل هر فعلي بايد در كاري كه ميبه احكام عقل نمود، مثال اگر عقل حكم ميآن را محكوم 

اي در نظر داشته باشد در جايي است كه فاعل در صورت نكردن آن كار آن نتيجه عايدش نشود، و بخواهد با انجام نتيجه
 .ت به كماالت خود بيفزايد، و كمبودي را در خود جبران نمايدآن كار استكمال نموده و به مقدار كمالي كه در آن فعل هس

اي را در نظر بگيرد، زيرا و اما خداوندي كه تمامي كماالت و خيرات در ذاتش مجتمع است الزم نيست كه در كار خود فايده
بيشماري هم بر كارهايش  فايده و نتيجه كارهاي او در ذات او موجود هست، چه آن كار را بكند و چه نكند، گو اينكه فوايد

 .شود، زيرا اين فوايد مقصود باالصالة و اوال و بالذات نيست، بلكه مقصود بالعرض استمترتب مي

 55، ص: 2و اگر چنانچه ابليس از حكمت خلقت خصوص انسان سؤال كرده و به همين مالحظه ترجمه الميزان، ج

 "فار خلق شوند مستوجب آتش خواهند بود چرا آنان را خلق كرددانست كه اگر كو با اينكه مي "در ذيل كالمش گفته:
جوابش اين است كه: آري، در خلقت انسان حكمت به معناي دوم )نتيجه( وجود ندارد، براي همان كه گفتيم خداي تعالي 

ن لقت آن چيز آكه فاعل خلقت انسان است غني بالذات است، و احتياجي به هيچ چيز از ما سواي خود ندارد تا بخواهد با خ
اي زميني و ناچيز را با احتياج را بر طرف سازد. و ليكن حكمت به معناي اول )داعي( وجود دارد و آن همين است كه ماده

تركيب خاصي به جايي برساند كه با پيمودن راه تكامل به گوهري آسماني و شريف مبدل گشته و از نظر مراتب كمال از هر 
و از جهت تقرب به خداوند هيچ موجودي به پايه او نرسد، چنين حكمتي در خلقت انسان وجود موجود ديگري برتري يابد، 

دارد. البته نبايد توقع داشت كه تمامي افراد بشر به اين پايه از ترقي برسند، براي اينكه اين موجود هم خودش از اضدادي 
است، و علل و اسباب موافق و مخالفي از هر سو برد كه عالم تزاحم و تضاد تركيب يافته، و هم در عالمي به سر مي

گذارد همه افراد آن استعداد ذاتي خود را حفظ نموده و از اين گرداب نجات يابند، خواه ناخواه جز عده اش كرده و نمياحاطه
ه جميع كرسند. اين مطلب اختصاص به جنس بشر ندارد، بلمعدودي از افراد نخبه و برجسته آن به سعادت مطلوب خود نمي

يابند محكوم به اين حكم هستند، هيچ نوعي از انواع حيوانات، يا موجوداتي كه از مواد موجود در اين نشات تكون يافته و مي
نباتات، يا معدنيات نخواهيد يافت كه جميع افراد و اشخاص آن به كمال وجود خود نايل شده باشند، بلكه غالبا افراد در برابر 

افي با تكامل و مانع از پيشرفت آنها است و از نظر عليت و سببيتي كه دارند خواه ناخواه اثر خود را علل و اسبابي كه من
روند، و با فرض عليت آن علل ممكن نيست كه جميع كنند محكوم گرديده و قبل از رسيدن به كمال خود از بين ميمي

ز افراد انواع از عوامل منافي با آن متاثر نشوند، مثال هيچ افراد انواع به كمال متوقع خود برسند، زيرا فرض اينكه هيچيك ا
گياهي از حرارت و برودت و نور و ظلمت و خشكي و رطوبت و سمومات و مواد زمينيي كه منافي با تركيب خاص آن است 

زد، و اسمتاثر نگردد فرضي است كه هم فرض تركيب خاص آن گياه را و هم فرض عليت و سببيت آن عوامل را باطل مي
 .-دقت فرماييد -معلوم است كه ابطال اين دو فرض ابطال نظام كون است

 .خواهيد گفت: آري، اين اشكال هست، و ليكن بطالن مساعي بعضي از افراد و سقوط آنان نيز فرضي است غير قابل قبول



آنان به  عضي ديگر و رسيدندر جواب گوييم كه: چنين نيست، و در صورتي كه بطالن مساعي بعضي از افراد باعث تكامل ب
 سعادت و كمالي كه براي نوع متوقع است بشود هيچ 
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اشكال ندارد، زيرا بنا بر فرض ما كه عالم خلقت ظرفيت تكامل همه افراد را ندارد چه عيبي دارد كه در راه حصول افرادي 
ا اين عمل را استرباح حقيقي ندانيم، و آن را گزاف و يا تبذير بخوانيم؟ ارزشي از بين بروند، و چرنخبه و با ارزش افراد بي

شان باشد. و حال آنكه خداي تعالي انسان را وقتي گزاف است كه از ابتدا غرض از آفرينش آنان اضمحالل و از بين رفتن
 .ت دنيا و آخرت باشندبراي اضمحالل نيافريده، بلكه آفريده تا همه افراد آن كامل و همه رهروان به سوي سعاد

ر در آيد مگآيد مگر از تركيب مادي خاصي، و آن تركيب هم به وجود نميچيزي كه هست از آنجايي كه انسان به وجود نمي
تحت نظام مادي كه در سراسر اجزاي عالم حكمفرما است، و آن اجزا را به هم مرتبط ساخته آنها را مؤثر در يكديگر و متاثر 

رسند و قبل از رسيدن به آن از بين است لذا در چنين شرايطي قهرا بعضي از افراد به كمال خود نمي از همديگر نموده
 .روندمي

پس نبايد اشكال كرد و گفت چرا خداي تعالي كافر آفريده؟ او كافر نيافريده، او هر كه را آفريده غرض اولي و ذاتيش اين 
و اراده ثانوي و عرضيش هم اين است كه در شرايط ديگري از آن سعادت  بوده كه به سعادت انسانيت نائل آيد، البته غرض

اي به اختيار خود، خود را در تحت آن شرايط قرار دادند و از سعادت محروم شدند آيا اين محروم شود، حال اگر عده
خ اي كارشان به دوزعده محروميت را بايد به خدا نسبت داد؟ و آيا خداي تعالي بخاطر اينكه اين محروميتها پيش نيايد و

نيانجامد اراده اولي و ذاتي خود را هم عملي نسازد؟ و اگر عملي ساخت و در نتيجه اين محروميتها پيش آمد، بصرف اينكه 
عالم به آن بوده بايد به وي اعتراض كرد و يا كفر و دوزخي شدن كافر را به او نسبت داد؟ حاشا، زيرا گفتيم علت تامه كفر، 

سباب خارجي بسيار زيادي است كه همه دست بدست هم داده و در آخر اختيار خود كافر هم ضميمه آن شده و عوامل و ا
 .توان آن را به ديگري نسبت دادكفر را به وجود آورده است، و همين كه پاي اختيار به ميان آمد ديگر نمي

ه كه كافر به اختيار خود كفر بورزد، نه به اينكه از او و اما مساله قضا و قدر خداوند بر كفر، اين نيز به اين طريق جاري شد
شود و آن سنگ بر اثر سلب اختيار و اراده شود و او مجبور به قبول كفر گردد درست مانند سنگي كه به هوا پرتاب مي

 .شودكشش و جاذبه زمين مجبور به سقوط مي

 12ا خدا بندگان را مكلف ساخته است؟[ ... ص : با اينكه تكليف بندگان براي خداي تعالي نفع و ضرري ندارد چر]

اما شبهه دوم، و اينكه فايده تكليف چيست؟ و با اينكه تكليف براي خداي تعالي نفع و ضرري ندارد چرا بندگان را بدون 
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 "است به كار فاعل تام و غني بالذات، زيرا حكم عقل به اينكهاين شبهه نيز مغالطه و قياس كردن كار فاعل ناقص و فقير 
در فاعلي است كه ناقص باشد و بخواهد با فعل خود نقص خود  "فاعل بايد فعلي را انجام دهد كه از آن نفعي عايدش شود

و  الذات استرا جبران نمايد نه فاعلي كه غني بالذات است، عقل چنين حكم عمومي ندارد كه حتي فاعلي هم كه غني ب
ند به تواند حكم كاي را در نظر بگيرد، و از آن منتفع شود، و نيز نميهيچ جهت نقصي در او نيست بايد در فعل خود فايده
 .اينكه صدور فعل از چنين فاعلي محال و ممتنع است

دي است، و در متن آن تكليف هم مثل اصل ايجاد به منظور احسان بر بندگان است، زيرا گر چه امري اعتباري و قراردا
احكامي كه مربوط به امور واقعي و خارجي است جريان ندارد، و ليكن همين امر اعتباري در عين اعتباري بودنش اين اثر را 



رساند، پس تكليف رابط ميان دو حقيقت است: حقيقت ناقص انساني اي كه فاقد آنند ميدارد كه مكلفين را به كماالت تازه
 .(كليف( و حقيقت كامل آن )پس از انجام تكليف)قبل از انجام ت

توضيح اين معنا بطور خالصه اين است كه: مشاهده و برهان اين معنا را ثابت كرده كه تمامي انواع موجودات و نظامي كه 
ناميم در تحت يك حركت در گردش است، و اين در آنها حكمفرما است، و خالصه جهاني كه ما آن را جهان ماده مي

براي هر نوع از انواع موجودات بقا و وجود ممتدي را كه ابتدايش وجود ناقص و انتهايش وجود كامل است ترسيم  حركت
نموده است، و بين اجزاي اين امتداد در وجود كه نامش بقا است ارتباطي وجودي و حقيقي برقرار است كه جزء سابق را به 

دهد، و اين موجود از همان ابتداي وجودش جز نزل به آن منزل سير ميجزء الحق رسانيده بدين وسيله آن نوع را از اين م
براي رسيدن به آخرين مرحله از كمالي كه رسيدن به آن برايش ممكن است در تحت اين حركت قرار نگرفته، مثال يك 

مرحله از كمال خود خواهد به آخرين زدن ميدانه گندم كه نوعي از انواع موجودات اين جهان است از همان ابتداي جوانه
اي كامل و داراي سنبل شود. يك نطفه از نوعي از انواع حيوانات از همان ابتداي وجودش به سوي فرد كاملي رسيده بوته

 .كه داراي جميع كماالت نوعيه باشد در حركت است، و همچنين ساير موجودات

اين ناموس عمومي كه در آنها است استثناء نشده، او نيز  و نيز اين معنا ثابت است كه انسان از ميان ساير انواع موجودات از
، و يا رسداز اولين مرحله پيدايش خود متوجه مرتبه انسان كامل و انسان واجد حقيقت سعادت است، حال يا به هدف خود مي

 .رودنمايد و قبل از رسيدن به آن از بين ميدر بين راه به موانعي برخورد مي

 52، ص: 2اير انواع موجودات دارد اين است كه انسان سنخ وجودش طوري ترجمه الميزان، جتفاوتي كه انسان با س

اي جز اين ندارد كه يا است كه مجبور است به روش اجتماعي زندگي كند، چنين موجودي براي رسيدن به آن هدف چاره
برود، و از راه عمل به اين قوانين عقايد و خودش قوانين و سنني براي اجتماع خود وضع كند، و يا زير بار قوانين ديني 

 .اخالق و ملكاتي كه مالك سعادت دنيوي او است، و كارهاي نيكي كه مالك سعادت اخروي او است كسب نمايد

گردد، زيرا تكليف در عين اينكه امري است اعتباري اين روشن مي "فايده تكليف چيست؟ "از اينجا جواب ابليس كه گفت:
دارد كه بطور نامرئي انسان را تدريجا به سوي كمال و سعادتش سير داده به بهترين و پايدارترين مراحل اثر واقعي را 
ينا ماند، عرساند، و قهرا كسي كه از عمل به تكليف سرپيچي نمايد از رسيدن به آن مرتبه از كمال محروم ميوجودش مي

 .رودآيد و گرنه از بين ميب ياريش كرد به كمال خود نائل ميمانند يك فرد از ساير انواع موجودات، كه اگر توفيق اسبا

شباهت به اين نيست كه كسي بپرسد فايده تغذيه گياهان چيست؟ و يا بگويد: چرا بنا بر اين سؤال ابليس در اين باره بي
 بينند توالد و تناسل دارند؟هاي خود خيري نميحيوانات با اينكه از بچه

 "يد؟توانست اين فايده را بدون تكليف نرسانمنظورش فايده رساندن بر بندگان بود چرا با اينكه مي اگر "و اما اينكه گفت:
جوابش اين است كه اين گفتار نيز مانند گفتار قبليش مغالطه است، براي اينكه گفتيم تكليف در انسان و در هر موجود 

 خواهد بگويد چرا براي رساندن، با اين حال اگر ميديگري كه قابل تكليف است واسطه بين نقص و كمال وجودي او است
گوييم اگر راه ديگري را هم اختيار كرده بود و چيز نفع بر مكلفين اين راه را اختيار كرده و راه ديگري را اختيار ننموده؟ مي

ش تيار كرده؟ و باز در جوابداد باز جاي اعتراض او باقي بود كه بگويد چرا اين راه را اخديگري غير تكليف را واسطه قرار مي
في كند كه بشر به وسيله عمل تكامل يافته به تكاليگفتيم: علل و اسبابي كه در خصوص نوع بشر وجود دارد اقتضا ميمي

 .شود گردن نهدكه عادتا عمل به آن باعث اصالح باطن و پاكي درون او مي

 18چرا او را كامل نيافريد؟[ ... ص :  چرا خداوند انسان را بدون اينكه مكلف نمايد كامل نساخت و]



خواهد بگويد چرا بشر را از همان ابتداي وجودش كامل نيافريده و بدون تكليف و هيچ واسطه ديگري واجد جميع و اگر مي
مراحل سعادت و كمال نكرده؟ جوابش اين است كه الزمه اين حرف بطالن حركات وجودي و ماده و قوه و جميع شؤون 

صه مجرد بودن انسان مادي است، و اين خلف فرض است، زيرا انساني كه مورد نظر ابليس است انساني است امكاني و خال
 .باشد و بايد به تدريج دنبال كماالت برودمادي و مخلوق از زمين و مواد زميني كه در آغاز وجودش ناقص مي
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 19براي چه بود و لعن و عقاب ابليس بعد از نافرماني چرا؟[ ... ص : تكليف ابليس و مالئكه به سجده بر آدم ]

بر فرض كه بخاطر فايده و نفعي مرا تكليف به معرفت و اطاعت خود كرد تكليف كردن من به  "و اما شبهه سوم كه گفت
ود سجده كرد براي اين ب جوابش بسيار روشن است، براي اينكه خداي تعالي اگر او را امر به "اينكه بر آدم سجده كنم چرا؟

كه يا با امتثال آن امر صفت عبوديتش تمام شود، و يا با تمرد از آن، صفت استكبارش تكميل گردد، پس در هر صورت 
خداوند كار خود را كه تكميل بندگان است انجام داده و ابليس هم وظيفه عبوديت خود را كه استكمال است عملي كرده، اال 

 .ايد در جانب سعادت تكامل يابد، به اختيار خود در طرف شقاوت تكامل يافته استباينكه ابليس كه مي

عالوه بر اينكه تكليف ابليس و مالئكه به سجده بر آدم فايده ديگري هم داشت، و آن اين بود كه خداوند به همين وسيله 
نوع بشر مقدر كرده بود هرگز پيموده خط مشي آدم و نسل او را تعيين فرمود، زيرا صراط مستقيمي كه خداوند براي بني 

شد مگر اينكه بيرون از ذات او كساني باشند كه او را به سوي صراط مستقيم هدايت كنند، و نيز دشمناني باشند كه او را نمي
به سوي انحراف از صراط مستقيم دعوت نمايند. و داستان تكليف ابليس و مالئكه به سجده بر آدم اين غرض را تامين 

 .ه، مالئكه در هدايت و شيطانها در ضاللت كمك كار آدمي شدندنمود

پس از آنكه من زير بار نرفتم و با ترك سجده نافرمانيش كردم چرا لعنتم كرد و عقابم را واجب  "و اما شبهه چهارم كه گفت
ي ن است كه آن حقيقتجوابش اي "نمود با اينكه لعنت و عقاب من به حال او و به حال ديگران كمترين سودي نداشت؟ ...

كه در لعنت و عقاب است از لوازم گناه است، و استكبار بر خداي تعالي ريشه و مولد جميع گناهان است، و با اين حال ابليس 
نبايد توقع داشته باشد كه بر خداي تعالي استكبار بكند و دچار لعنت و عقاب هم نشود. مساله سود و زيان هم همانطوري كه 

اي براي او ندارد تا ه كرديم در كارهاي خداي تعالي جريان ندارد، زيرا هيچيك از كارهاي خداوند نفع و فايدهدر سابق اشار
 .بگويي كارهايي كه براي او نفعي ندارد صدورش از وي ممتنع است

ود خ خالصه اينكه اعتراض ابليس شبيه اعتراض كسي است كه در باره شخصي كه سمي را خورده و خود را به اختيار
چرا خداوند اين سم را شفا و غذايي لذيذ و يا شربتي گوارا نكرد با اينكه هالكت او براي خداوند  "هالك كرده بگويد:

و معلوم است كه صاحب اين اعتراض تا چه  "كمترين سودي نداشته و براي شخص مسموم بزرگترين ضررها را داشت؟
 .صنع و ايجاد به كار انداخته جاهل است اندازه در باره علل و اسبابي كه خداوند در عالم

دهد مگر اينكه حدوث آن مربوط به علتي از سلسله علل است، و تخلف آن اي در عالم وجود رخ نميبطور كلي هيچ حادثه
 حادثه از آن علت محال است، گناه هم عينا مانند
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برد و مجاري جهاز هاضمه را آلوده نموده از كار ت اعتدال مزاج را از بين ميسمومات اثر غير قابل تخلفي دارد، اگر سموما
سازد، و همانطوري كه توقع اثر نكردن سم در مزاج توقعي است بيجا، همچنين اندازد گناه هم روح گنهكار را آلوده ميمي

مورد، و باشد خنثي گردد، انتظاري است بيانتظار اينكه اثر گناه بدون شفاعت و يا توبه و يا كار نيكي كه باعث آمرزش آن 



ه در اين بر فرض ك "در حقيقت ابطال قانون عليت است كه آن نيز مستلزم انكار همه چيز است. و اما شبهه پنجم كه گفت
جوابش از آنچه گذشت معلوم است، زيرا گفتيم هدايت و  "نيز مصلحتي بوده، مسلط كردن من بر اغواي فرزندان او چرا؟

شود كه ضاللت و باطل و معصيت و امثال آن نيز وجود داشته باشد، و ق و اطاعت و امثال آن وقتي محقق ميعمل ح
ه غير آيد كگردد كه دعوت به باطل هم بوده باشد، وقتي صراط مستقيمي بوجود ميهمچنين وقتي دعوت به حق تمام مي

ر ساند برساند. پس تا زماني كه در روي زمين از جنس بشصراط مستقيمي باشد و سالك را بغير آنچه كه صراط مستقيم مير
افرادي باقي هستند بايد كساني باشند كه آنان را به باطل و بسوي عذاب سعير دعوت كنند و چنين داعياني كه همان ابليس 

إِنَّ  "ه و فرموده:شان مسلط نمودو لشكريان اويند از خدمتگزاران نوع بشري هستند كه خداوند آنان را تنها به مقدار دعوت
و از خود ابليس هم حكايت كرده كه در قيامت خطاب به « 1» "عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ

 .«3» "وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ "گويد:مردم مي

وقتي از او براي مدتي بس طوالني مهلت خواستم چرا قبول كرد و در نتيجه عالم را پر از شر و  "گفتو اما شبهه ششم كه 
جواب از بخش اول آن )وقتي از او براي مدتي بس طوالني مهلت  "فساد نمود؟ آيا خالي بودن عالم از شر و فساد بهتر نبود؟

اب از بخش دومش )آيا خالي بودن عالم از شر و فساد بهتر خواستم چرا قبول كرد( از مطالب گذشته معلوم گشت. و در جو
گوييم: معناي اينكه عالم از شر و فساد خالي باشد اين است كه عالم مادي در عين ماديت مجرد باشد، يعني نبود( مي

ابش وهاي آن بدون قوه و خير آن بدون شر و نفع آن بدون ضرر و ثباتش بدون تغير و طاعتش بدون معصيت و ثفعليت
 بدون عقاب باشد و فرض چنين عالمي مادي

__________________________________________________ 

ه تواني فريب دهي كه بخورند و دست تو از اغواي آنان كوتاه است، تو تنها گمراهاني را ميبندگان من فريب تو را نمي(1)
 23پاي خود بدنبال تو راه بيفتند. سوره حجر آيه 

در دنيا سلطنتي بر شما نداشتم تا در گمراهي مجبورتان كرده باشم، من تنها شما را دعوت كردم. سوره ابراهيم آيه  من(2)
33 
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 .محال است

 21از نظر فلسفه و برهان و وحي[ ... ص :  "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "بيان و توضيح جمله:]

تازه خود اين جواب « 1» "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "ابي كه خداي تعالي از شبهات ابليس داده اين است كه:جو
هم جوابي است اجمالي زيرا در اين جواب متعرض يك يك شبهات نشده و بطور خالصه فرموده است، برگشت همه اين 

خلوق را حق آن نيست كه بر خالق اعتراض كند، خداي تعالي معبودي است كه شبهات اعتراض بر خداي تعالي است، و م
 .كند مورد بازخواست قرار دهدرسد كه او را در آنچه ميجز او معبودي نيست، و كسي را نمي

ا رزي "متفرع بر جمله "شومكنم بازخواست نمياز آنچه مي "آيد كه جملهاز ظاهر كالم خداي تعالي در اين جواب بر مي
شود كه: وجود و انانيت خداي تعالي وقتي باشد. و بنا بر اين، مفاد كالم چنين ميمي "معبود منم و جز من معبودي نيست

بذاته و لذاته برايش ثابت باشد و او معبودي باشد كه مبدأ تمامي عالم از او و معاد آن بسوي او باشد پس او در هيچ فعلي از 
گردد، اعل ديگري اتكاء نداشته و در هيچ فعلي محكوم علت غايي ديگري جز ذات خود نميافعالش جز بذات خود به هيچ ف

و قهرا او فاعلي خواهد بود كه در فاعليت ما فوق هر فاعل ديگر و هم خود او غايتي خواهد بود ما فوق همه غايات. هر 



أَنَّ  "ش داشته، و اما خود او به كسي اتكاء ندارد،دهد اتكايش به قوه و نيرويي است كه او ارزانيفاعلي هر كاري را انجام مي
شود كه متضمن كمال و خيري است، و خداوند به خير چيزي . و هر غايتي از اين جهت داعي بر فعل مي"الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً

ا نين خداوندي ر. با اين حال چگونه ممكن است سبب كار چ"بيده الخير "محتاج نيست، بلكه خير هر چيزي از او است،
جستجو كرده و او را در اين باره بازخواست نمود؟ سبب هر كاري يا فاعل است و يا غايت آن و خداي تعالي فاعل هر فاعلي 

 .ديگر و غايت هر غايتي ديگر است

فاعل از و اما غير خدا هر فاعلي ديگري از آنجايي كه قدرت بر فعلش از ناحيه خدا است، و همچنين هر غايت و خيري كه 
آورد همه به عنايت او و به تسبيب اسباب و تنظيم عوامل و شرايطي است كه او فعل خود انتظار داشته و يا بدست مي

گيرد كه چرا اين عمل را انجام داده است و بيشتر اين كند، از اين جهت مسئول فعل خود بوده و مورد بازخواست قرار ميمي
 صالح عمل است، به اين معنا كه در غالب افعال مخصوصا بازخواستها از نتيجه و جهت خير و

__________________________________________________ 
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شود كه به چه منظوري اين عمل را كردي؟ و چه خير و و ذم در آن جريان دارد سؤال مي افعالي كه حسن و قبح و مدح
 .مصلحتي در آن ديدي؟

 :اين از نظر فلسفه و برهان و وحي، و اما از نظر متكلمين

 26حقيقت كه روشن كننده مطلب است[ ... ص : اشاره به ابحاث ممتد متكلمان اشاعره و معتزله در باره افعال خدا و توضيح مسئول نبودن خداوند و بيان يك ]

دانشمندان علم كالم از جهت اختالفي كه در مساله افعال خدا و مسائل متفرع بر آن دارند كه آيا فعل خداي تعالي معلول 
. اندشود يا نه در مساله مورد بحث يعني جوابي كه خداي تعالي از شبهات ابليس داده نيز اختالف كردهغرض و هدف مي

اند در اشاعره كه يك طايفه از متكلمين هستند از جهت اينكه اراده گزافي و اسناد شرور و قبايح را به خداوند تجويز كرده
اري اين است كه خداي تعالي هر ك "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "اند معناي كالم خدا كه فرمود:اين مساله نيز گفته

د تواند خدا را مانناي باشد، و عقل نميو الزم نيست كارهاي او مانند كارهاي ما مشتمل بر غرض و نتيجه تواند بكندمي
 .ديگران محكوم به اين حكم كند

گويند: فعل بدون غرض و نتيجه، صدورش از خداي تعالي محال است، زيرا در مقابل اين طايفه معتزله قرار دارند كه مي
 .كندگزاف است، و خداي تعالي كار لغو نمي چنين فعلي مستلزم لغو و

 :اندو چون رأي معتزله در افعال خدا اين بوده لذا در تفسير آيه مورد بحث نيز گفته

ت كند، و معلوم اساست و حكيم كسي را گويند كه حق هر ذي حقي را ادا مي "حكيم "معناي آيه اين است كه خداي تعالي
ه ارتكاب شود كشود تا كسي از او بازخواست كند، از كسي بازخواست ميگزاف نمي كه چنين كسي مرتكب قبيح و لغو و

 .اش احتمال برودقبيح و لغو و گزاف در باره

شان دار و پر شاخ و برگ است كه هزاران دانشمند از اين دو طايفه و همچنين پيروانبايد دانست كه اين بحث آن قدر دامنه
اند، و ما را در اين مختصر مجال آن نيست كه اقوال آنان را به تفصيل نقل مون آن بحث كردهها در پيرااز طوايف ديگر قرن

گذريم، نموده و در آن نظر كنيم، لذا تنها به يك حقيقت ديگر اشاره نموده و با ذكر آن حقيقت مطلب را روشن ساخته و مي
 .گرددو پيروان آن دو واقف مي چون خواننده عزيز با مطالعه آن به افراط اشاعره و تفريط معتزله



 26تقسيم علوم و مدركات انسان به: علوم كاشف از خارج و علوم اعتباري و ذهني[ ... ص : ]

آن حقيقت اين است كه: بطور كلي علوم و تصديقاتي كه ما بدون شك داراي آن هستيم بر دو قسمند: اول علوم و 
ه اينكه ما دهد، چشته و تنها واقعياتي را كشف نموده و با خارج تطبيق ميتصديقاتي كه هيچ گونه ارتباطي به اعمال ما ندا

موجود باشيم و اعمال زندگي فردي و اجتماعي را انجام بدهيم يا نه، مانند تصديق به اينكه عدد چهار جفت است، و عدد 
 يك 
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اب و ماه وجود دارد، حال اين علوم و تصديقات يا بديهي است، و يا نصف دو است، و عالم موجود است، و در عالم زمين، آفت
 .نظري منتهي به بداهت است

مان قسم دوم علومي است عملي و تصديقاتي است اعتباري و قراردادي كه ما خود، آن را براي كارهاي زندگي اجتماعي
كنيم. اينگونه اراده خود را نيز مستند به آن مي وضع نموده و اعمال اختياري خود را در ظرف اجتماع به آن تعليل نموده،

علوم از قبيل علوم قسم اول نيستند كه خارجيت داشته ذاتا و حقيقتا با خارج تطبيق شوند، بلكه ما به آنها ترتيب اثر خارجي 
 .دهيم، و اين ترتيب اثر مانند قسم اول ذاتي نيست، بلكه اعتباري و قراردادي استمي

ت، يابد، مانند واليد از احكام و قوانين و سنن و شؤون اعتباريي كه در اجتماع معمول گشته و جريان مياين علوم عبارتن
في است وص "زيد رئيس است "گوييم:رياست، سلطنت و ملك و امثال آن. مثال رياستي كه ما براي زيد اعتبار نموده و مي

ارج غير از انساني بنام زيد چيزي بنام رياست وجود ندارد، بخالف اعتباري كه در خارج هيچ برابري جز زيد ندارد، يعني در خ
 .اي از وجود زيد دارندبلندقامتي و سياهي و سفيدي زيد كه در خارج وجود جداگانه

منشا پيدايش اينگونه علوم و تصديقات احتياج بشر به تشكيل اجتماع است، مثال همين رياست از آنجايي كه بشر مجبور 
كند، تا او هر كاري را در موقع ندگي كند، به حكم جبر اداره امور جمعيت را به شخص معيني واگذار مياست اجتماعي ز

مناسبش انجام دهد، اگر جامعه را به شكل يك بدن فرض كنيم نسبت اين شخص به آن، نسبت سر خواهد بود به بدن، به 
ز آثار و فوايد مقام او برخوردار شود او را به وصف همين مناسبت براي اينكه مقام شخص مزبور محفوظ بماند و جامعه ا

پس اعتقاد به اينكه زيد رأس و رئيس است  "زيد رأس جمعيت و رئيس آنها است "گويند:رياست توصيف نموده مي
كند، و ليكن ما همين امر وهمي را يك معناي خارجي اعتبار اعتقادي است وهمي كه از ظرف وهم به خارج سرايت نمي

كنيم. همه معانيي كه در محيط اجتماع بشري مربوط به مان آثار خارجي بر آن مترتب ميبه خاطر مصالح اجتماعينموده 
اعمال انساني است بر اين قياس است، و همه آنها را خود انسان به خاطر مصلحت زندگيش وضع نموده و در قالب اعتبار 

 .ريخته است

است كه قسم اول از خارج انتزاع شده و به اعتبار اينكه حقيقتا مطابق با خارج  فرقي كه بين اين دو قسم از علوم است اين
شود شود، و در نتيجه معناي صدق و حق بودن آن اين مياست صدق و به اعتبار اينكه خارج مطابق آن است حق ناميده مي

ج است عينا همين حقيقتي است كه اين حقيقت ذهني عينا همان حقيقتي است كه در خارج است، و آن حقيقت كه در خار
 .كه در ذهن است
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و اما قسم دوم جز در ذهن ظرف تحققي نداشته و با خارج انطباق ندارد، جز اينكه مصلحتي از مصالح زندگي ما را وادار 
باشد. و لو اينكه حقيقتا منطبق نساخته كه آن را معتبر شمرده و خارجي فرضش كنيم، و بطور ادعا منطبق بر خارجش بدانيم 



پس رئيس بودن زيد بخاطر يك غرض اجتماعي مثل شير بودن او است بخاطر يك غرض تخيلي شعري، و توصيفي كه ما 
مانند توصيفي است كه يك شاعر از او  "زيد در كشور ما و يا شهر ما رئيس است ":گوييمدر جامعه خود از زيد كرده و مي

. تمام معاني اعتباري چه تصوري باشد و چه تصديقي همه بر اين قياسند، و اين معاني گر "يد شير استز "گويد:كرده و مي
چه منشاشان ذهن خالقه آدمي است و چيزي در خارج نيست كه ذهن اين معاني را از آن انتزاع نموده و در تطبيق اعمال بر 

دارد، و آن اين است كه انسان به وسيله همين امور ذهني و  آن اعتماد نمايد اال اينكه از يك جهت ديگر اعتماد بر خارج
 .رسدوهمي نواقص خود را جبران نموده به كمال وجوديش و نيز به نتايجي كه بايد برسد مي

سازد كه معاني اعتباري را معتبر و خالصه، بقاي وجود انسان و رسيدن به مقاصد حقيقي مادي و روحيش او را وادار مي
في بينيم اين احكام بر حسب اختالخود را بر آن تطبيق نمايد و بدين وسيله به سعادت خود نائل آيد، و لذا ميشمرده اعمال 

ظر شود و در نها طوري تلقي ميشود، يك كاري در نظر قطبيكه جوامع بشري در عقايد و مقاصد خويش دارند مختلف مي
ها طوري و ها طوري ديگر، شهريكنند و غربيقضاوت ميها در آن طوري جوامع مناطق استوايي طوري ديگر، شرقي

ها طوري ديگر، حتي چه بسا كارها كه نظريه طبقات مختلف يك جامعه از عوام و خواص، فقرا و اغنيا، موالي و روستايي
 .شودعبيد، رؤسا و مرءوسين، سالخوردگان و خردساالن و مردان و زنان در آن مختلف مي

تباريات ديگري هم هست كه هيچ يك از جوامع و طبقات در آن اختالف ندارند، و آن احكامي است كه البته در اين ميان اع
 .عقل در باره مقاصد عمومي بشر دارد، مانند وجوب تشكيل اجتماع و خوبي عدالت و بدي ظلم و امثال آن

ر چه مانند قسم اول مستقيما منطبق بر پس خالصه اين شد كه قسم دوم از علوم و تصديقات ما نيز اعتماد بر خارج دارد، اگ
 .خارج نباشد

 24گردند[ ... ص : تمام علوم و احكام، بر فعل خداي تعالي اعتماد دارد زيرا به عالم خارج كه عالم صنع و فعل خدا است باز مي]

م دوم د و چه از قبيل قسگوييم تمامي علوم و احكامي كه ما داريم چه از قبيل قسم اول باشاين معنا كه معلوم شد اينك مي
گاه علوم ما است، همان عالم صنع و ايجادي گفتيم تكيهاعتمادش بر فعل خداي تعالي است، زيرا خارجي كه تا كنون مي

 ه اينب "عدد يك نصف عدد دو است "گوييماست كه خود فعل خداي تعالي است. بنا بر اين، برگشت معناي اينكه مي
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كند، و همچنين ساير مثالهايي كه براي تصديقات قسم است كه خداي تعالي دائما در عدد يك و دو به اين نسبت رفتار مي
داي به اين است كه خ "زيد رئيس است و بايد احترامش كرد "گوييماول زديم. و در قسم دوم هم برگشت معناي اينكه مي

 .ود اينطور حكم كند و بر طبق حكمش هم عمل نمايدسبحان انسان را طوري آفريده كه به ارتكاز خ

عقيده اشاعره( به بي اعتباري )دا عقل نظري را حاكم بر خدا كردن )عقيده معتزله( خدا را محدود و معلول دانستن است، همانطور كه بي اعتبار دانستن عقل در تشخيص افعال خ]

 65 : شود[ ... صحكم عقل به وجود صانع منتهي مي

كند و چه احكام عملي و پس جميع احكام عقليي كه ما داريم چه احكام نظريه كه عقل در آن به ضرورت و امكان حكم مي
كند همه از فعل خداي تعالي اتخاذ شده است. و با اين حال حسن و قبحي كه عقل از نظر مصالح و مفاسد حكم به آن مي

را حاكم بر خداي تعالي نموده و اطالق ذات غير متناهي او را محدود و  آيا اين از معتزله لغزش و جرم نيست كه عقل خود
محكوم به احكام آن كه از محدودات و مقيدات اتخاذ شده بنمايند؟ و آيا اين گناه بزرگي نيست كه با عقل خود قوانيني 

؟ د، و حرام است كه چنان كندوضع نمايند و خداي تعالي را محكوم به آن نموده بگويند: بر خداوند واجب است كه چنين كن



فالن عمل از خداوند پسنديده و يا ناپسند است؟ عقل نظري را حاكم بر خدا كردن خدا را محدود كردن  :و يا آنكه بگويند
د ريزي و تحدياست، و محدوديت مساوق با معلوليت است، زيرا حد غير از محدود است، و ممكن نيست كسي خودش نقشه

پس الزمه حرف معتزله اين است كه ما فوق خداي تعالي كسي باشد كه او را محدود به حدودي كرده حدود ذات خود كند. 
باشد و عقل عملي را هم حاكم بر خداي تعالي كردن خداي را ناقص دانستن است زيرا ناقص است كه به خاطر استكمال و 

 .-فرماييد دقت -جبران نواقص خود مجبور است به قوانين و سنن اعتباري تن در دهد

لغزش بزرگ ديگر، گفتار اشاعره است كه عقل را در تشخيص افعال خداي تعالي از كار انداخته و احكام نظري و عملي آن 
اند. آري، اشاعره در مرحله نظريات، قوانين كليي از مشاهده افعال خداي تعالي استخراج نموده از آن اعتبار دانستهرا بي

اند، و ليكن پس از فراغت از اثبات خداي تعالي ر برده و وجودش را بدليل آن قوانين اثبات كردهقوانين پي به وجود پروردگا
اند كه عقل كوچكتر از آن است كه به ساحت قدس اند، و چنين استدالل كردهبرگشته احكام ضروري عقل را ابطال نموده

عالي به ذات اند: خداي تدر اثر اين اشتباه بوده كه گفتهربوبي راه يافته و به كنه ذات و خصوصيات صفاتش احاطه پيدا كند، 
اش فاعل است و فعل و ترك نسبت به او يكسان است، و در كارهاي او غرض و خود فاعل نيست، بلكه به اراده فعليه

عال خدا و فاي نيست، و خير و شر همه مستند به او است. غافل از اينكه اگر بنا باشد احكام عقلي را در خصوصيات انتيجه
 سنن و نواميسي كه در نظام خلقت جاري ساخته ابطال كنيم در كشف 
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ايم، زيرا اگر احكام عقلي در اينجا معتبر نباشد بايد در آنجا نيز معتبر نباشد و اگر در آنجا معتبر اصل وجود او نيز ابطال كرده
كه عقل در استخراج قوانين كلي عالم و پي بردن از آن قوانين به وجود خداي  است در اينجا چرا معتبر نباشد؟ چطور شد

 .تعالي حجت است، و ليكن در تشخيص خصوصيات افعال خدا حجت نيست؟

تر اينكه اگر عقل از تشخيص خصوصيات افعال خدا عاجز باشد پس احكام و قوانيني هم كه از خارج از اين اشكال مهم
اي است كه مستلزم بطالن علم و خروج از فطرت انسانيت است، مطابقت ندارد، و اين همان سفسطه كند با خارجانتزاع مي

زيرا معناي اينكه يكي از افعال و يا صفات خداي تعالي مخالف با احكام عقلي باشد اين است كه اين احكام با خارج )فعل 
ي عقلي با خارج مطابقت نكند احتمال عدم مطابقت در خدا( مطابقت نداشته باشد، و وقتي ممكن باشد يكي از احكام ضرور

ام عقلي ترين احكماند، زيرا در بديهيساير احكام عقلي نيز وجود دارد، و با چنين احتمالي ديگر براي بشر علمي باقي نمي
 .احتمال خالف راه دارد، و اين همان سفسطه است

 .وارد است اين بود اشكاالتي كه بر رأي اشاعره در احكام نظري عقل

 22جريان احكام عقل عملي در افعال خداي تعالي[ ... ص : ]

ايم مخترعاتي هستند ذهني كه انسان آنها بايد دانست كه اين احكام همانطوري كه مكرر گفته -و اما در احكام عملي عقل
را كه با سعادت زندگي او را به منظور رسيدن به مقاصد كمالي و سعادت زندگي خود وضع كرده است، در نتيجه هر عملي 

كند. و هر توصيف نموده اجتماع را هم به انجام آن امر تشويق مي "خوب و پسنديده "مطابقت و سازگاري دارد به وصف
توصيف كرده جامعه را از ارتكاب آن نهي و تحذير  "زشت و ناپسند "كدام را كه مخالف با سعادت زندگي او بوده به وصف

اي كه بشر را مجبور به وضع اين اوامر و نواهي و تشويق و تحذيرها و تقنين اين احكام و اعتبار هنمايد. پس آن نتيجمي
 .پوشي از آن برايش ممكن نبوده استخوب و بد كارها ساخته همان مصالحي است كه چشم

اشد فرضي داشته ببا اين حال فرض اينكه عقل احكامي تشريعي داشته باشد كه در متعلق آن هيچ حسن و مصلحتي وجود ن



است متناقض االطراف و غير قابل تصور، و وقتي فرض وجود چنين حكم عقلي غلط باشد فرض اين گونه احكام شرعي نيز 
يم سنخا كنكند با احكامي كه ما در بين خود تشريع ميغلط خواهد بود، براي اينكه احكامي هم كه خداي تعالي تشريع مي

هي وعد و وعيد خداي تعالي نيز مانند وجوب و حرمت، امر و نهي و وعد و وعيد ما اعتباري متحدند، وجوب و حرمت، امر و ن
 و ساحت مقدس خداي تعالي "ادعا عبارت است از خطاي در ذهن "و عناويني است ادعايي، با اين تفاوت كه چون
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قائم است به ظرف اجتماع، هم چنان كه تمنا و اميد از آنجايي كه از آن منزه است از اين جهت اين عناوين از خداي تعالي 
زند قائم به مورد مخاطب و در حقيقت از قبيل حرف زدن با كودك به زبان به معناي واقعيش از خداي تعالي سر نمي

ر آن از با صدو كودكانه است. و ليكن در اين كه صدور اين عناوين از خداي تعالي بخاطر اغراض و نتايجي است هيچ فرقي
خود ما ندارد و عينا مانند احكام خود ما متعلق به انسان اجتماعي و اجتماع مترقي به سوي كمال و خالصه به انساني است 

 .نمايدكه با تطبيق عمل با آن احكام سعادت زندگي خود را احراز مي

وامر و نواهيش حسن و قبحي هست، و پس معلوم شد كه براي كارهاي تشريعي خداي تعالي مصلحت و غرضي، و براي ا
گويند. و به خوبي ثابت گرديد كه گفتار اشاعره به منزله گفتار كسي است كه بگويد: راه خدا به چنان نيست كه اشاعره مي

كند به اينكه هر راهي وقتي راه است كه به جايي منتهي گردد، و راه رسد، و حال آنكه ضرورت و بداهت حكم ميجايي نمي
عمل نيك آن عملي است كه خداوند به  "اند:غايت نظير وسط بدون اطراف است. همچنين گفتار ديگرشان كه گفته بدون

و عمل زشت آن كاري است كه خدا از آن نهي كرده باشد، حتي اگر به ظلم كه زشتيش از بديهيات  .آن امر كرده باشد
است كه  شبيه اين "گرددنش بديهي است نهي كند زشت ميشود و اگر از عدالت كه نيكو بودعقلي است امر كند نيك مي

 شود، و اگر انسان را از سعادتكسي بگويد اگر خداوند آدمي را به سوي هالكت و نابودي ببرد سعادت زندگيش تامين مي
 .شودجاودانه زندگي باز بدارد آن وقت است كه سعادت شقاوت مي

 27ص :  ... [هاي خود در باره معارف مربوط به خدا مصيب استتواند احاطه يابد، عقل نظري در تشخيصيبا اينكه عقل ما به كنه ذات و صفات خدا نم]

پس حق مطلب در اين دو مرحله اين است كه عقل نظري در تشخيصات خود و قضاوتهايي كه در باره معارف مربوط به 
قدرت و حيات و غير آن را براي خداي تعالي اثبات  خداي تعالي دارد مصيب است، زيرا اگر عقل ما چيزهايي از قبيل علم،

داند، و يا صفات فعلي از قبيل رحمت، مغفرت، رزق، انعام و هدايت و غير آن را كند، و يا موجودات را مستند به وي ميمي
عين اينكه علي  اي از خروار آن كماالت را سراغ دارد، و لذا درشود همه از اين جهت است كه در خود نمونهبرايش قائل مي
كنيم كه عقل به كنه گوييم عقل در تشخيصات خود مصيب و براهين او معتبر و حجت است ادعا هم نميرغم اشاعره مي

كنيم غير آن كنيم به اينكه آنچه را كه ما به عقل خود براي او اثبات ميذات و صفات خدا احاطه دارد، بلكه اعتراف مي
كنيم از آنجايي كه ما خود محدود هستيم آن ت. مثال علمي را كه ما براي خدا اثبات ميچيزي است كه در خداي تعالي اس

 نيز محدود است، 
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كنيم هر و خداي تعالي بزرگتر از آن است كه حدي او را در خود محدود سازد. و مفاهيم صفاتي كه ما براي او اثبات مي
شود، مفهوم علم غير از مفهوم قدرت است و همچنين هر مفهومي غير خود را شامل نمي كدام قالب معناي خودش است و

شود كه تواند آيينه وجود بيكران پروردگار باشد. و ليكن اين معنا باعث نميغير از مفاهيم ديگر است، و چنين مفاهيمي نمي
 كه با توسل به صفات سلبيه اين نقيصه را جبرانما مانند اشاعره قضاوت و تشخيص عقل را در اين باره معتبر ندانيم، بل



كنيم كه خداوند در وصف گوييم خدا عالم است، قادر است، حي است اين را نيز اضافه مينموده و در عين اينكه مي
 گنجد و بزرگتر از آن است كه در چار ديواري اوصاف و تحديدات ما محصور گردد و در آن محدود شود، و اين خود ما رانمي

 .سازدبه حقيقت امر نزديك مي

اي از خطب غراي امير المؤمنين علي )ع( را كه با بهترين پاره« 1» "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَةٍ "در تفسير آيه
 .-به آنجا مراجعه شود -بيان اين معنا را مبرهن و روشن ساخته نقل كرده، توضيح داديم

 28تواند در احكام تشريعي در پي جستجوي مصالح و مفاسد بر آيد[ ... ص : خداوند معلل به اغراض است. عقل ميافعال ]

شود، اال اينكه خداي در اين مرحله نيز احكام عقل در افعال تشريعي خداي تعالي جاري مي -و اما در مرحله عقل عملي
ت، بلكه تفضل بر بندگان است تا بدين وسيله حوائج آنان را بر طرف كند از روي احتياج نيستعالي هر چه را كه تشريع مي

سازد. پس خداي تعالي نيز كارهايش مثل ما معلل به اغراض هست، وقتي مطلب از اين قرار باشد جاي آن هست كه عقل 
اينكه  كن نه برايدر اطراف احكام تشريعي خدا بحث نموده در پي جستجوي مصالح و مفاسد و حسن و قبح افعال بر آيد، لي

خداي تعالي را محكوم به حكم خود نموده به چيزهايي امر و از اموري نهيش كند، زيرا كه خداي تعالي نيازمند به هيچ 
كمالي نيست تا به حكمي كه او را به آن كمال برساند محكوم گردد. بلكه همانطوري كه گفته شد براي اين است كه به 

بيند پروردگارش شرايع و سنني برايش تشريع كرده و مانند سلطاني عزيز قف شود، چون ميمصالح و مفاسد كارهاي خود وا
و مقتدر از او خواسته تا در برابر عظمتش به مراسم عبوديت قيام كند. پروردگاري است منعم كه حيات بنده و مرگ و رزق و 

و جاي آنهم  -كندر دست او است، لذا فكر ميتدبير امورش و حساب افعال و پاداش بر حسنات و جزاي بر گناهانش همه د
 آيا -هست كه فكر كند

__________________________________________________ 

ده آيه دانند. سوره مائهمانا كافر شدند كساني كه قائل به تثليث و سه خدايي هستند، و خداوند را سومي از خدايان مي(1)
32 [...] 
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زا و جهت جمعقول است چنين پروردگاري حكمي را بدون دليل متوجه او سازد و يا عذري را بدون دليل از او بپذيرد و يا بي
 پاداشش دهد؟

 29كند[ ... ص : آياتي كه جريان عقل نظري و عقل عملي را در ناحيه پروردگار تاييد مي]

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللَّهِ  "دهد، از آيات قرآني از قبيل آيهرا ميعالوه بر اينكه خودش به هدايت ارتكازيش جواب خود 
و آيات راجع به احتجاج او در « 3» "لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ "و آيه« 1» "حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

 .كندقيامت نيز آن را استفاده مي

توان گفت احكامي كه عقل در افعال ما دارد در افعال خداي تعالي جاري نيست؟ اگر احكام عقلي در ا اين حال چطور ميب
 "إِنَّ اللَّهَ ال يُخْلِفُ الْمِيعادَ "و آيه« 2» "إِنَّ اللَّهَ ال يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً "اين مرحله جريان نداشت خداي تعالي در امثال آيه

 "و "لهو "،"خلف وعده "،"ظلم "و آيات بسيار ديگري« 5» "وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ "و آيه« 2»
 .كردداند از خود نفي نميو ساير رذائل اجتماعي را كه عقل آن را قبيح مي "لعب

اد ديگري كنند بلكه آيات زيدر افعال خداي تعالي تاييد مي تنها اين سنخ آيات نيستند كه ادعاي ما را در جريان احكام عقلي



نيز هست كه اين ادعا را در هر دو مرحله يعني مرحله جريان احكام عقل نظري و مرحله جريان احكام عقل عملي در ناحيه 
 .نمايندپروردگار تاييد مي

است. توضيح اينكه در  «3» "كَ فَال تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَالْحَقُّ مِنْ رَبِّ "از آن جمله يكي آيه -اما آيات راجع به مرحله اولي
و اين خود دليل بر اين است كه هر  "حق با پروردگار تو است "و نفرموده: "حق از ناحيه پروردگار تو است "اين آيه فرموده:

به اينكه كارهاي خود را  شود نه اينكه حقي هست و خداوند محكوم استقضيه حقي و هر حكم واقعي از فعل خدا اخذ مي
 بر طبق آن انجام دهد و مانند ما آدميان با اين مطابقت

__________________________________________________ 

 135تا بعد از فرستادن پيغمبران ديگر حجتي براي مردم بر خدا باقي نماند. سوره نساء آيه (1)

شود زنده شدنش به شدن حجت بوده و اگر هم به نور ايمان زنده مي شود هالكتش بعد از تمامتا هر كس هالك مي(2)
 23حجت باشد. سوره انفال آيه 

 22كند. سوره يونس آيه همانا خداوند چيزي به مردم ظلم نمي(3)

 2و هرگز خدا نقض وعده خويش نخواهد كرد. سوره آل عمران آيه (4)

 22ا است براي بازي و بيهوده. سوره دخان آيه و خلق نكرديم آسمانها و زمين و آنچه ما بين آنه(5)

 33حق از ناحيه پروردگار تو است، پس ترديد مكن و از دودالن مباش. سوره آل عمران آيه (6)

 33، ص: 2ترجمه الميزان، ج

آيد حكم بر مي است كه از آن« 1» "وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ "استدالل بر صحت عمل خود كند. يكي ديگر آيه
كردن، حق مطلق او است و هيچ مانعي چه عقلي و چه غير عقلي مانع از حكم او نيست، براي اينكه هر مانعي كه فرض 

 .شود فعل خدا و مخلوق او و متاخر از او است نه حاكم و مسلط بر او و نه مؤثر در او

است، « 2» "إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ "و جمله« 2» "اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ وَ "و جمله« 3» "وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "يكي ديگر جمله
آيد كه خداوند قاهر و غالب است، و كسي است كه هيچ چيزي بر او غلبه و تسلط ندارد و او را از چون از اين جمالت بر مي

 .شوددارد و بين او و كارش حائل نميرسيدن به كار خويش باز نمي

و همچنين آيات ديگري كه همه در افاده اين معنا مطلقند و آيه ديگري « 5» "أاَل لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ "و نيز از آن جمله، آيه
 :هم نيست كه اين آيات را تقييد كرده بگويد

 .خداوند در فالن امر محكوم و مغلوب است

شود معنايش اين نيست كه خداوند محكوم خداي تعالي جاري ميگوييم حكم عقل نظري در افعال و اگر ما عليه اشاعره مي
باشد، زيرا همانطوري كه مكرر گفته شد عقل ما با همه آثارش در افعالش كه همان نفس االمر و خارج به احكام عقل مي

وده ا درك نمتواند خصوصيات فعل خدا راست تابع خدا و ماخوذ از سنت جاري او است، بلكه معنايش اين است كه عقل مي
داشت اين همه در قرآن كريم امر به تعقل، تذكر، و در اين باره مجهوالتي را كشف نمايد، و اگر عقل چنين قدرتي نمي

 .كردتفكر، تدبر و امثال آن نمي

است كه داللت  «3» "حْيِيكُمْاسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُ "از آن جمله يكي آيه -و اما آيات راجع به مرحله دوم
 دارد بر اينكه در عمل به احكام خداي تعالي

__________________________________________________ 

 21كند و كسي نيست كه حكم او را تاخير بيندازد. سوره رعد آيه و خدا حكم مي(1)



 13و او يگانه مقتدر است. سوره رعد آيه (2)

 31ش مسلط است. سوره يوسف آيه و خدا بر كار خوي(3)

 2رسد. سوره طالق آيه بدرستي كه خدا به كار خويش مي(4)

 52بدانيد كه آفرينش از او و زمام امر آن بدست او است. سوره اعراف آيه (5)

 32كند. سوره انفال آيه كنند به چيزي كه شما را زنده ميخدا و رسول را بپذيريد وقتي شما را دعوت مي(6)

 31، ص: 2ه الميزان، جترجم

« 1» "قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ "كند. و يكي ديگر آيهمصالحي است كه حيات مقرون به سعادت آدمي را تامين مي
آيد عملي كه في نفسه و با قطع نظر از امر و نهي خدا فحشاء و زشت است خداوند به انجام است كه از آن به خوبي بر مي

 .فهميم كه آن عمل فحشاء و زشت نيستاند كه: اگر خدا امر به چيزي كند ما ميگفتهكند، نه آنكه اشاعره ميامر نميآن 

و همچنين آيات بسيار ديگري است كه احكام مجعول « 3» "ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "و نيز از آن جمله، آيه
كند، مانند آيات راجع به نماز، روزه، صدقات، جهاد و غير آنها كه چون آنها موجود است تعليل ميرا به مصالحي كه در 

 .گذريمحاجتي به نقل آن نيست از نقلش خودداري نموده مي

 71بحث روايتي ])رواياتي در مورد شيطان و تمرد او از سجده بر آدم و وساوس و تصرفات او ...([ ... ص : 

 اشاره

 :ياشي از داود بن فرقد از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرموددر تفسير ع

و  شناخت و با تحريك حميتپنداشتند، و ليكن خداي تعالي او را ميمالئكه قبل از داستان آدم ابليس را از جنس خود مي
 "نٍمِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيخَلَقْتَنِي  "عصبيت او آنچه را كه در نفس او پنهان بود آشكار ساخت، و در نتيجه صراحتا گفت:

و در الدر المنثور است كه ابو نعيم در كتاب حليه و ديلمي از جعفر بن محمد از پدرش و او از جدش از رسول خدا )ص( « 2»
او  ،اند كه فرمود: اولين كسي كه دين را به رأي خود قياس كرد ابليس بود. خداي تعالي فرمود تا بر آدم سجده كندنقل كرده

 :در جواب گفت

. امام جعفر بن محمد )ع( پس از نقل اين روايت اضافه كرد كه: هر "من از او بهترم مرا از آتش و او را از گل آفريدي "
سازد، براي اينكه در دنيا همان كاري را كس امر دين را به رأي خود قياس كند خداوند او را در قيامت با ابليس قرين مي

 «4» .كرده كه ابليس كرد

 كند كه گفت: روزيو در كافي به سند خود از عيسي بن عبد اللَّه قرشي نقل مي

__________________________________________________ 

 32كند. سوره اعراف آيه بگو خدا به كار زشت امر نمي(1)

 [...] 12به خدا شرك مورز كه شرك ظلمي عظيم است. سوره لقمان آيه (2)

 .ط تهران 2ص  3عياشي ج تفسير (3)

 .ط بيروت 33ص  2الدر المنثور ج (4)

 33، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كني؟ اند كه تو به قياس عمل ميابو حنيفه بر امام صادق وارد شد، حضرت به وي فرمود: اي ابا حنيفه به من خبر رسانده



ن كسي كه قياس كرد ابليس بود، آن موقعي كه كنم. حضرت فرمود: زنهار! قياس مكن كه اوليگفت آري عمل به قياس مي
 «1. »"مرا از آتش و او را از گل آفريدي "گفت:

در كتاب عيون اخبار الرضا از امير المؤمنين )ع( نقل كرده كه فرمود: ابليس اولين كسي بود كه كفر ورزيد و منشا پيدايش و 
 «3»انتشار كفر شد. 

 «2»ادق )ع( نقل كرده. مؤلف: اين روايت را عياشي نيز از امام ص

ز كرد و ادر كافي از امام صادق )ع( نقل شده كه در ضمن حديثي فرمود: اولين معصيتي كه حكايت از نخوت دروني مي
 «2»روي كبر سر زد از ابليس بود. 

 .مؤلف: بيان اين روايت در سابق گذشت

 «5»ين معصيتي بود كه خداوند بدان نافرماني شد. اول "استكبار "در تفسير قمي از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود:

در بيان سابق ما گذشت كه ريشه استكبار انانيت و خود را مستقل از خداي تعالي دانستن است، هم چنان كه روايت  :مؤلف
 .قبلي هم اين معنا را داشت

و استادي اللَّه سبحانه المالئكة  "ست:كند چنين آمده ااي كه امام )ع( خلقت آدم را وصف ميدر نهج البالغه در ضمن خطبه
سَ يوديعته لديهم و عهد وصيته اليهم في االذعان بالسجود له و الخشوع لتكرمته فقال سبحانه: اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِ

 .«3» "اعترته الحمية و غلبت عليه الشقوة ...

 آدم در اين "را مبني بر اينكهاي است كه ادعاي قبلي ما مؤلف: در اين خطبه نكته

__________________________________________________ 

 .ط تهران 33ح  52ص  3اصول كافي ج (1)

 121ص  1عيون اخبار الرضا ج (2)

 13ح  22ص  3تفسير عياشي ج (3)

 23ص  3اصول كافي ج (4)

 23ص  1تفسير قمي ج (5)

آنچه نزدشان امانت گذاشته بود ادا كنند، و به آنچه به آنان توصيه كرده بود فرمان خداوند سبحان از مالئكه خواست كه (6)
دم به آ "داد و آن اين بود كه ايمان بياورند به واسطه سجود بر آدم و بواسطه خشوع به كرامت و بزرگواري او، پس فرمود:

و شقاوت بر وي غلبه كرد. نهج البالغه در نتيجه همه سجده كردند مگر ابليس كه حميت بر او عارض شد  "سجده كنيد
 23فيض االسالم ص 

 32، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ن نكته نمايد و آتاييد مي "سازد ذكر شده و خصوصيتي در شخص او نبودهقصه به عنوان مثالي كه انسانيت را مجسم مي
 وصيتي براي شخص ابليس قائل نشده، و نيزاين است كه امام )ع( امر به سجده را متوجه به ابليس و جنود او دانسته و خص

 .كندشود كه اين داستان در عين اينكه داستان است يك جريان تكويني را حكايت ميمعلوم مي

 عَنْ مانِهِمْ وَثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْ "در مجمع البيان از امام باقر )ع( نقل كرده كه در معناي جمله
سازم. و مراد از اين است كه آخرت را در نظرشان موهون مي "آيماز جلو آنان درمي "فرمود: منظور از اينكه "شَمائِلِهِمْ ...
كنم به اينكه اموال را جمع نموده و از دادن حقوق خدا اين است كه آنان را امر مي "آيماز پشت سرشان در مي "اينكه گفت
اين است كه دين آنان را  "آيماز طرف راست آنان در مي "نند و آن را براي ورثه بگذارند. و مراد از اينكه گفت:خودداري ك



ن اي "آيماز طرف چپ آنان در مي "سازم. و مقصود از اينكه گفتها و آرايش شبهات تباه ميبه وسيله جلوه دادن گمراهي
 «1» .شان به آن از هر چيز ديگري بيشتر شوددهم كه محبتيشان قرار ماست كه لذات را آن قدر مورد عالقه

ها ها و شيطاندر تفسير عياشي از امام صادق )ع( نقل كرده كه فرمود: به آن خدايي كه محمد )ص( را مبعوث كرد عفريت
 .«3»در اطراف مؤمن بيشتر است از زنبورهايي كه در پيرامون گوشت آمد و شد دارند 

ناميده شد كه از رحمت خدا  "ابليس "از حضرت رضا )ع( نقل كرده كه فرمود: شيطان از اين جهتدر معاني االخبار 
 .«2»نصيب شد، چون اين كلمه به معناي محروم و مايوس از رحمت خدا است بي

م از ع( كه شخصي از آن جناب پرسيد: آيا بهشت آد)گويد: پدرم براي من حديث كرد از امام صادق قمي در تفسير خود مي
باغهاي دنيا بوده و يا از باغهاي آخرت؟ حضرت در جواب فرمود: از باغهاي دنيا بوده و همين ماه و خورشيدي كه بر ما 

شد، چون آخرت خانه خلود است، و پس بود هرگز از آن اخراج نميتابيده. و اگر از باغهاي آخرت ميتابد به آن بهشت ميمي
ت جاي داد همه خوردنيها را به جز يك درخت برايش مباح كرد. چون خلقت آدم طوري از آنكه خداوند آدم را در آن بهش

 بود كه بدون امر و نهي و غذا و لباس و مسكن و نكاح

__________________________________________________ 

 .ط تهران 232ص  2و  2مجمع البيان ج (1)

 111ح  231ص  3تفسير عياشي ج (2)

 ط تهران 122بار ص معاني االخ(3)

 32، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و داد. پس ابليس بر او در آمد و گفت اگر تتوانست بسر ببرد، و سود و زيان خود را جز به راهنمايي خداوند تشخيص نمينمي
تان رونو همسرت از اين درخت بخوريد فرشته خواهيد شد و براي هميشه در بهشت خواهيد زيست، و اگر نخوريد خداوند بي

ما نَهاكُما رَبُّكُما  "كند:خواهد كرد، آن گاه قسم خورد كه خيرخواه آنان است، هم چنان كه خداي تعالي از وي چنين نقل مي
 ."اصِحِينَعَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّ

فَبَدَتْ  ":آدم گفته او را پذيرفت و به اتفاق همسرش از آن درخت خورد و كارشان به آنجايي رسيد كه خداي تعالي فرمود
شان از تن آنان فرو ريخت، ناگزير از برگ درختان بهشتي خود را پوشانيدند، و خداوند ، لباسهاي بهشتي"لَهُما سَوْآتُهُما

هَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ آيا به شما نگفتم كه از اين أَ لَمْ أَنْ ":خطابشان كرد كه
 ."نَرِيرَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِ "در جواب چنين عرض كردند: "درخت نخوريد؟ ...

ز يعني تا رو "اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "شان چنين فرمود:خداوند در جواب
 «1»قيامت. 

ازل برئيل بر او ندر كافي از علي بن ابراهيم از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: پس از آنكه آدم از بهشت بيرون شد ج
شد و گفت: مگر اين نبود كه خداوند تو را به دست خود آفريد و از روح خود در تو دميد و مالئكه را به سجده بر تو واداشت 

و كنيز خود حوا را همسرت كرد و در بهشت جاي داده همه آنها را بر تو مباح نمود؟ و مگر اين نبود كه تو را رو به رو خطاب 
ردن آن درخت نهي كرد؟ با اين حال چرا از آن خوردي و خداي تعالي را نافرماني كردي؟ آدم گفت چه كنم، نمود و از خو

كردم كه يكي از مخلوقات خدا به اسم خدا به ابليس فريبم داد و قسم خورد كه من خيرخواه تو هستم، و من كجا خيال مي
ت همين داستان تعداد ديگري از روايات راجع به آن نقل شد، و مؤلف: در سوره بقره در ذيل آيا« 3»دروغ سوگند ياد كند؟ 

 .-ان شاء اللَّه تعالي -به زودي در جاي مناسب باز هم تعدادي از آن روايات نقل خواهد شد



د: اندر تفسير قمي از امام صادق )ع( حديثي روايت شده كه آن جناب در ضمن آن حديث اين داستان را چنين نقل كرده
 گفت: پروردگارا آيا با اينكه تو خداوندسپس ابليس 

__________________________________________________ 

 22ص  1تفسير قمي ج (1)

 22 -22و ايضا ص  335كافي و تفسير قمي ص (2)

 35، ص: 2ترجمه الميزان، ج

دهم و ليكن از لذايذ دنيا آخرت نميدهي؟ فرمود: از مثوبات داري ثواب اعمال گذشته مرا نميعادلي و هرگز ستم روا نمي
هر آنچه بخواهي بگو تا در پاداش عبادتهايت بتو بدهم، ابليس اولين چيزي را كه از خدا درخواست كرد اين بود كه خدايا مرا 

را  نتا روز قيامت زنده بدار. خداي تعالي نيز درخواستش را پذيرفت. آن گاه درخواست كرد مرا بر فرزندان آدم مسلط كن، اي
نيز پذيرفت. باز هم درخواست كرد كه مرا مانند خون در سراسر وجود آنان راه ده. فرمود: راهت دادم. سپس درخواست كرد 
براي بشر هيچ فرزندي به وجود نيايد مگر اينكه براي من دو فرزند به وجود آيد، و من آدميان را ببينم و آنان مرا نبينند، و 

توانم در برابر آنان به آن صورت در آيم. خداي تعالي اينها را نيز پذيرفت. ابليس قانع نشد، و من به هر صورتي كه بخواهم ب
 .هاي بشر جايي و قرارگاهي دادمفرمود: من براي تو و ذريه تو در سينه .گفت خدايا بيشتر از اين به من بده

 «1. »"هُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَفَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّ "اينجا ابليس قانع شد و گفت: مرا بس است،

 71رد اينكه مالئكه و شياطين به تغيير ذات خود قدرت داشته باشند و به صور مختلفه در آيند[ ... ص : ]

و  ":هسازد، و حاجت به توضيح ديگري نيست، و آنچه گفتمؤلف: بحث گذشته ما معناي اين حديث را به خوبي روشن مي
معنايش اين نيست كه من ذات خود را به هر طوري  "من به هر صورتي كه بخواهم بتوانم در برابر آنان به آن صورت درآيم

 .كه بخواهم تغيير دهم، و بيش از اين داللت ندارد كه من به هر نحوي كه بخواهم در حواس انسان تصرف كنم

اجماع علما بر اين است كه ابليس و ذريه او از طايفه جن و مانند ساير اجنه  "اندبنا بر اين، اينكه بعضي از علما گفته
آيند حتي شكل سگ و خوك ولي مالئكه اجسام لطيفي هستند اجسامي هوايي و لطيفند و به هر شكلي كه بخواهند در مي

م اين است كه سخني نادرست است، زيرا ظاهر اين كال« 3» "آيند جز به شكل سگ و خوككه به هر شكلي در مي
مالئكه و شيطانها قدرت بر تغيير ذات خود دارند و اين حرفي است كه نه از عقل دليلي بر آن هست و نه از نقل، اجماعي 

اند در حقيقت اتفاق در فهم است، و چنين اجماعي را اگر خود ما بدست بياوريم حجت نيست تا چه رسد به هم كه ادعا كرده
ماند كتاب و سنت، و ماخذ قرآني و روايتي اين داستان كنند، وقتي اجماعي در كار نبود باقي مياينكه ديگران آن را نقل 

 .شدهمان بود كه ما ذكر كرديم، و ديديد كه از آن چنين چيزي استفاده نمي

 همچنين مساله ذريه ابليس و كثرت آنها چيزي جز اين در دست نيست كه ذريه ابليس
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 [...] ط تهران 22ص  1تفسير قمي ج (1)

 .ط بيروت 322ص  32بحار ج (2)

 33، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ي كشگذاري و جوجهاند، اما اين انشعاب از راه تناسلي است كه ما داريم و يا راه تخمبسيارند و همه از خود او منشعب شده
 .براي ما معلوم نيست، و مانند بسياري از چيزها راهي براي فهم آن نداريماست و يا به نحوي ديگر است 



گذارد و كند و يا تخم ميابليس با خودش ازدواج مي "شود كه داللت دارند بر اينكهبله، در بين روايات چند روايت ديده مي
خودش با خود جفت شده و در هر روز ده  آورد، و يا براي ابليس دو ران و يك عضو تناسلي نر و ماده است، كهجوجه در مي

و ليكن هيچيك از اين روايات قابل «. 1» "هايش همه نرند و در بين آنان ازدواج و توالد و تناسل نيستزايد، و بچهبچه مي
ا ياعتماد نيست، زيرا يا مرسل است و يا مقطوع است و يا موقوف، آنهم در مثل اين مطالبي كه در آن جز به آيه محكمه و 

 .توان اعتماد نمودحديث متواتر و يا حديث همراه با قرينه قطعي نمي

شد ممكن بود به اين وسيله تصحيح شود، و ليكن مفاد هيچيك از آنها با حتي اگر اين روايات با ظاهر قرآن هم منطبق مي
 .قرآن منطبق نيست

ي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرمود: هيچ دلي نيست در كافي از علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابي عمير از حماد از اب
نمايد، و بر در ديگري شيطاني مگر اينكه داراي دو گوش است، بر در يكي از آن دو گوش ملكي است كه آدمي را ارشاد مي

ن و ملك ت كگويد معصيگويد: زنهار! مكن. شيطان ميگويد: بكن آن ديگري ميسازد، اين يكي مياست كه او را گمراه مي
 :فرمايدگويد مكن. و اين گفته خداي تعالي است كه ميمي

 .«2« »3» "عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "

است كه در همه جاي بدن  در بحار از كتاب شهاب نقل شده كه رسول خدا )ص( فرمود: شيطان در بني نوع آدم مانند خون
 .«2»جريان دارد 

 :در صحيح مسلم از ابن مسعود از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود

هيچ كسي نيست مگر اينكه خداوند قرين جنيش را بر او موكل نموده. حضار عرض كردند: يا رسول اللَّه! آيا تو هم قرين 
  اينكه خداوندجني داري؟ فرمود: آري، بر من هم موكل فرموده، اال
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 233ص  32بحار ج (1)

اند. اند، سخني بر زبان نياورده جز آنكه همان دم رقيب و عتيد بر آن آمادهاز طرف چپ و راست به مراقبت او بنشسته(2)
 12سوره ق آيه 

 333ص  3كافي ج (3)

 332ص  32بحار ج (4)

 33، ص: 2يزان، جترجمه الم

 .«1»كند مرا كمك كرده و او را تسليم من ساخته به طوري كه ديگر مرا جز به خير دعوت نمي

 .را كه در روايت است به ضم ميم خوانده و بعضي ديگر به فتح ميم "أسلم "ها كلمهمؤلف: بعضي

از  م آيا ابليس از مالئكه بود و يا مامور بعضيدر تفسير عياشي از جميل بن دراج نقل شده كه گفت: از امام صادق )ع( پرسيد
دانست كه او از آنها پنداشتند، و خدا ميامور آسمان بوده؟ فرمود: از مالئكه نبود، و ليكن مالئكه او را از جنس خود مي

 .نيست و در آسمان ماموريتي نداشت و شخصيت و احترامي هم نداشت

شده نزد طيار آمدم و آنچه را شنيده بودم برايش بازگو كردم. وي گفت  گويد: از خدمت امام مرخصجميل بن دراج مي
چطور از مالئكه نبود و حال آنكه خداي تعالي به مالئكه امر كرد كه بر آدم سجده كنند؟ ناگزير برخاسته خدمت امام آمديم، 

 "مكرر به مؤمنين كرده و فرموده:طيار همين سؤال را از آن جناب كرد. حضرت در جواب فرمود: آيا خطابي كه خداي تعالي 
شود يا نه؟ طيار در جواب اعتراف كرد به اينكه شامل منافقين بلكه شامل اهل شامل منافقين هم مي "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا



مؤلف: اين حديث رد بر رواياتي است كه « 3»شود ضاللت و هر كسي كه اقرار ظاهري به دعوت اسالم داشته باشد مي
 .گويد ابليس از مالئكه بوده و يا خازن آسمان پنجم يا خازن بهشت بوده استمي

 77دو دسته روايات مربوط به تصرفات ابليس و كيفيت تصرف او در شعور آدمي[ ... ص : ]

سيار كند از طرق شيعه و سني ببايد دانست كه روايات مربوط به تصرفات ابليس و اينكه چگونه در شعور آدمي تصرف مي
واياتي كه كند. و ديگر راست، و اين روايات دو قسمند: يكي رواياتي كه تصرفي از تصرفات ابليس را بدون تفسير ذكر مي

 .كنداي آن را تفسير ميتصرفي از تصرفات وي را ذكر نموده و تا اندازه

د: ع( نقل كرده كه آن حضرت فرمواز جمله روايات دسته اول يكي روايتي است كه مرحوم كليني در كافي از امير المؤمنين )
 .«2»كند دستمال گوشت را در خانه نگذاريد كه جاي شيطان است، و خاك در پشت در نريزيد كه شيطان آنجا منزل مي

 و نيز در كافي از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: بر باالي هر پلي
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 153ص  13حيح مسلم ج ص(1)

 ط تهران 22ص  1تفسير عياشي ج (2)

 521ص  3فروع كافي ج (3)

 32، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 «1»بگو تا شيطان از تو دور شود.  "بسم اللَّه "شيطاني است، پس هر وقت به آنجا عبورت افتاد

 «3»شما، تار عنكبوت است.  هايو نيز از امير المؤمنين )ع( نقل كرده كه فرمود: خانه شيطان در خانه

و از امام صادق و يا امام باقر )ع( نقل كرده كه فرمود: در حال ايستاده آب مياشام و در آب راكد بول مكن، و دور قبر مگرد، 
اي به سر مبر، و با يك لنگه كفش راه مرو، زيرا در اين احوالي كه گفته شد شيطان از هر حال ديگري و به تنهايي در خانه

 «2»تر است. سوي بندگان خدا شتابان به

گردد، و اگر در موقع جماع ع( نقل كرده كه فرمود: هر وقت و هر جا اسم خدا برده شود شيطان دور مي)و نيز از امام صادق 
كند، و در عين اينكه نطفه از يكي است عمل از هر دو خواهد اسم خدا برده نشود شيطان نيز آلت تناسلي خود را داخل مي

 «4» .بود

و در تفسير قمي از امام صادق )ع( نقل شده كه فرمود: هر چيزي كه از مال حرام بدست آيد شيطان در آن شريك است 
«5». 

 .«3»و در حديثي آمده كه: هر كس در حال مستي بخوابد عروس شيطان است 

 .را هم بايد از اين باب شمرد« 3» "زْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِإِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَ "آيه شريفه :مؤلف

نقل شده كه فرمود: غضب آتشي است كه شيطان در  (و از جمله روايات قسم دوم روايتي است كه در كافي از امام باقر )ع
 «2»كند. دل آدمي روشن مي

مي مانند خون جريان دارد، پس مجاري او را با گرسنگي تنگ و از رسول خدا )ص( نقل كرده كه فرمود: شيطان در درون آد
 .«2»كنيد 

 در كتاب محاسن از حضرت رضا )ع( از پدران بزرگوارش از علي

__________________________________________________ 



 523ص  3(فروع كافي ج 3و  1)

 2ح  522ص  3فروع كافي ج (3)

 به نقل از تهذيب 32ح  333ص  32و بحار ج  2ذيل حديث  531ص  5فروع كافي ج (4)

 33ص  3تفسير قمي ج (5)

 به نقل از جامع االخبار 52ح  122ص  32بحار االنوار ج (6)

 [...] 23سوره مائده آيه (7)

 13حديث  232 -235ص  3اصول كافي ج (8)

 ط تهران 22ص  2المحجة البيضاء ج (9)

 32، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1»در ضمن حديثي فرمودند: اما سرمه شيطان خواب و شربتش غضب و مكيدنيش دروغ است ع(نقل شده كه )

و نيز در حديثي آمده كه موسي )ع( شيطان را ديد كه كاله بلندي بر سر دارد، علت آن را سؤال كرد گفت با اين كاله 
 «3»كنم. دلهاي بني آدم را صيد مي

اند: ابليس از زمان آدم تا زمان از پدران بزرگوارش نقل شده كه فرموده در كتاب مجالس ابن الشيخ از حضرت رضا )ع(
نمود، و با هيچكدام به قدر پرداخت، و از ايشان پرسش ميآمد و با آنان به گفتگو ميمي (حضرت مسيح )ع( به سراغ انبيا )ع

ه جتي است، گفت تو بزرگتر از آني كحضرت يحيي مانوس نبود. روزي يحيي بن زكريا به وي گفت اي ابا مره مرا به تو حا
زنم. يحيي گفت دلم ات نمياز من چيزي بخواهي و تو را رد كنم، مطمئن باش كه هر چه بخواهي دست رد به سينه

كنم، كني به من نشان دهي. ابليس گفت: با كمال افتخار اطاعت ميهايي را كه با آن بني نوع بشر را صيد ميخواهد داممي
رسانم. صبح فرداي آن روز يحيي )ع( در خانه خود نشست و در انتظار وعده ابليس بود، و در خانه را به نظرت مي و فردا آنها

را محكم به روي خود بسته بود كه ناگاه ابليس از سوراخي كه در خانه او بود درآمد و در برابرش قرار گرفت. يحيي ديد كه 
كاف چشمها و لبهايش بر خالف معمول از باال به پايين و فواصل ابليس از صورت، ميمون و از بدن، خوك است، ش

دندانهايش زياد و استخوان فك باال و پايين او به هم چسبيده است، و ديد كه چهار دست دارد، دو دست در سينه و دو 
ه تارهاي آن دست در شانه، غوزك پاهايش در جلو و انگشتان آن در عقب است، قبايي بر تن و كمربندي بر كمر دارد ك

 .رنگارنگ است، و در دست او زنگي بزرگ و بر سرش كالهخودي است كه آهني شبيه به قالب از آن آويزان است

يحيي )ع(پس از تماشاي اين منظره پرسيد: اين كمربند چيست كه بر كمر داري؟ گفت اين كيش مجوسيت است كه من 
پرسيد چرا تارهاي آن رنگارنگ است؟ گفت اين رنگها انواع آرايش خود آن را درست كرده و در نظر مجوسيان زينتش دادم. 

آرايند تا يكي از آن انواع با رنگ و جلوه طبيعي شان جور آيد، آن وقت است كه زنان است، زنان خود را به انواع مختلفي مي
 .دهمگيرند و من مردم را با آن جلوه فريب ميفريبندگي خاصي به خود مي

 اي؟ گفت اين مجمع تمامي لذات از قبيل طنبور،ست كه به دست گرفتهپرسيد اين زنگ چي
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 به نقل از محاسن 52ح  313ص  32بحار االنوار ج (1)

 ط تهران 112ح  351ص  32بحار االنوار ج (2)

 23، ص: 2ترجمه الميزان، ج

خورند ولي آن طور كه بايد لذت شوند و شراب هم مي، مردم در مجلس شراب حاضر ميچنگ، ساز، طبل، ني و سرنا است



شان خورد شرم از آنان زايل آورم، به محض اينكه صدايش بگوشبرند، من اين زنگ را در بين آنان به حركت در مينمي
 .دردزند و يكي جامه ميآيد و يكي چغانه ميگشته يكي به رقص در مي

كند؟ گفت زنان بهترين تله و دام من هستند، وقتي ببينم پارسايان زياد مرا ز بيشتر خشنودي تو را فراهم ميپرسيد چه چي
شوم و از راه غريزه جنسي كارشان را ساخته به همين وسيله خاطر خود را آسوده كنند دست بدامن زنان ميلعنت مي

نم. كت با اين كاله، خود را از شر نفرين مؤمنين حفظ مياي؟ گفپرسيد اين كالهخود چيست كه بر سر نهاده .سازممي
 .كنمبينم؟ گفت با اين دلهاي صالحين را زير و رو ميپرسيد اين آهن چيست كه در كالهخود تو مي

ه من اي؟ گفت نه و ليكن در تو خصلتي است كدر اينجا يحيي به ياد خود افتاد و پرسيد آيا تا كنون هيچ به من دست يافته
مين شوي، و هكني سنگين ميرا دوست دارم، پرسيد آن كدام است؟ گفت تو مرد پرخوري هستي و وقتي كه افطار ميآن 

شوم. يحيي گفت حال كه چنين است دارد، و من به همين خوشحال ميداري باز ميزندهسنگيني تو را مقداري از نماز و شب
 .وقت خود را از طعام سير نكنم ام هيچبندم تا چندي كه زندهمن هم با خدا عهد مي

 .ام نسبت به احدي خيرخواهي نكنمبندم تا چندي كه زندهابليس گفت: من نيز با خدا عهد مي

 «1»اين بگفت و از نزد يحيي بيرون رفت، و ديگر به سراغ او نيامد. 

ي مجالس و گفتگوها و و در روايات ديگر« 3»اين حديث از طرق اهل سنت بطور مبسوطتري روايت شده است.  :مؤلف
روايات بسيار زياد « 2»محاورات ديگري براي ابليس نقل شده كه با آدم و نوح، موسي، عيسي و رسول خدا )ع( داشته است. 

 «2»كند. هاي او را در انواع گناهان بيان ميها و خدعهديگري از طريق شيعه و سني نيز هست كه انواع نيرنگ

است كه تسويالت شيطان از قبيل تشكالتي است كه موجودات مثالي دارند، همانطوري كه  همه اين روايات شاهد بر اين
سب آيد كه مناشود شيطان نيز در هر گناهي به شكلي در ميحوادث اين عالم در عالم رؤيا به شكل مناسب خود مجسم مي

 .با نوع آن گناه است

__________________________________________________ 
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 هاي مختلفي است كهخواهيم ديد خصوصياتي هم كه در روايات قسم اول ذكر شده نسبتاگر در اين روايات دقت كنيم 
امي توان گفت تمكند كه مناسب با آن است. و بنا بر اين ميهايي دعوت ميابليس با اشياء داشته و مردم را به وسوسه

است نه تجسم مادي كه حشويه و هاي مثالي تسويالتي كه در اين دو دسته روايات از شيطان ذكر شده همه از تجسم
اند كه كيش مجوسيت در بين بشر امري اعتقادي است، عينا همين امر اعتقادي در بعضي از محدثين قائل شده و پنداشته

 .بنددنزد شيطان كمربندي است از چرم كه با آن كمر خود را مي

و قوا و اعمال او است، و گاهي حيواني از حيوانات  اند كه ابليس گاهي انسان واقعي و داراي حقيقت انسانيتو يا پنداشته
 اند كه اينزبان و داراي حقيقت نوعي آن حيوان است و گاهي جماد و موجودي بدون حيات و شعور است. و يا پنداشتهبي

ر آن بشود، زيرا اين مطالب احتماالتي است كه روايات بكلي از داللت صورتها اشكالي است كه عارض بر ماده ابليس مي
 .اجنبي و بيگانه است



البته اين روايات طوري نيست كه بتوان به يك يك آنها اعتماد نمود، زيرا اوال سند همه آنها صحيح نيست و ثانيا آن 
توان در مثل اين مساله كه يك مساله اعتقادي و اصولي است رواياتي هم كه سندشان صحيح است رواياتي آحادند كه نمي

 .به آن تمسك جست

تواند در استفاده حكمي از احكام فرعي مانند استحباب و كراهت به آنها استدالل كند، و ليكن اين را هم بايد له، فقيه ميب
بگوييم كه اين روايات در عين اينكه متواتر لفظي نيستند چنين هم نيست كه بكلي بكار مساله مورد بحث نخورند، زيرا 

 .كندآياتي كه مؤيد آنها است اطمينان به صدور بعضي از آنها پيدا ميانسان از مجموع آنها مخصوصا به ضميمه 
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 86[ ... ص : 32تا  62(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

( يا 33 )لِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَيا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِباسُ التَّقْوي ذلِكَ خَيْرٌ ذ
هُ مِنْ ما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُبَنِي آدَمَ ال يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُ

( وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ 33هُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ )حَيْثُ ال تَرَوْنَ
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ  (28)إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ 

( فَرِيقاً هَدي وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ 32ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ )
 (23ونِ اللَّهِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ )دُ

( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي 21ينَ )يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِ
وْمٍ يَعْلَمُونَ الْآياتِ لِقَطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ ال

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ  قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ (23)
( يا بَنِي آدَمَ 22( وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُونَ )22أَنْ تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ )

 (25حْزَنُونَ )ا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقي وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَإِمَّ

 (23وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ )

 22، ص: 2ه الميزان، جترجم

 83ترجمه آيات ... ص : 

ا پوشاند و نيز پوششي زيبا نازل كرديم، و لباس تقوهاي شما را مياي فرزندان آدم! ما بر شما لباسي فرو فرستاديم كه عورت
 .(33بهتر است كه آن از آيات خدا است، شايد ايشان متذكر شوند )

كند تا شان مينان كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد، لباس ايشان را از تناي فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد چ
پرست بينيد، ما شيطانها را سربينند كه شما نميهاشان را به ايشان بنماياند، شيطان و دسته وي شما را از آنجايي ميعورت

 .(33آورند )كساني قرار داديم كه ايمان نمي

دهد يند پدران خود را چنين يافتيم و خدايمان به آن فرمان داده، بگو خدا به زشتي دستور نميو چون كاري زشت كنند گو



 .(32دانيد؟ )دهيد كه نميآيا به خدا چيزي نسبت مي

بگو خدايم به دادگري فرمان داده، و روي خود را نزد هر مسجدي متوجه )خدا( سازيد، و او را با اخالص در دين بخوانيد، 
 .(32گرديد )ا را آغاز كرد بر ميچنان كه شم

گروهي را هدايت كرد و گروهي گمراهي بر ايشان محقق شد، زيرا آنان شياطين را به جاي خدا سرپرست گرفتند و 
 .(23اند )پندارند كه هدايت شدهمي

مكنيد زيرا او اي فرزندان آدم! زينت و آراستگي خويش را نزد هر مسجدي اتخاذ كنيد و بخوريد و بياشاميد و اسراف 
 .(21كنندگان را دوست ندارد )اسراف

 هاي پاكيزه را، حرام كرده؟بگو: چه كسي زينت خدا را كه براي بندگان خود بيرون آورده و روزي

بگو آن در قيامت مخصوص كساني است كه در دنيا ايمان آوردند، اين چنين آيات را براي مردمي كه بدانند تفصيل 
 .(23دهيم )مي

اي پيغمبر كه خداي من هر گونه اعمال زشت را چه در آشكار و چه در نهان و گناهكاري و ظلم بناحق و شرك به خدا بگو 
دانيد از روي جهالت به خدا نسبت دهيد، همه را حرام كرده را كه بر آن شرك هيچ دليل نداريد و اينكه چيزي را كه نمي

 .(22است )

 .(22شود )پس هر گاه مدت ايشان به سر رسد ساعتي پس و پيش نمي و براي هر گروهي اجل و سر رسيدي است

ند و خوانند هر كس تقوا پيشه كشوند كه آيات مرا بر شما مياي فرزندان آدم! پيامبراني از جنس شما براي شما فرستاده مي
 .(25شوند )به صالح گرايد بيمي بر ايشان نيست و اندوهگين نمي

 (23ذيب كنند و از پذيرش آنها تكبر ورزند آنان اصحاب آتشند كه در آن جاويدان خواهند ماند )و كساني كه آيات ما را تك
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 84بيان آيات ... ص : 

 84تعميم خطابات به خود آدم است[ ... ص :  "يا بَنِي آدَمَ "خطابات]

هايي است كه اگر مورد دقت قرار سجده و بهشت بود خطابدر اين آيات و همچنين آيات قبل از آن كه راجع به داستان 
 "طه "ها مخصوصا در سورهگيرد و آن گاه در مقابل خطاباتي قرار داده شود كه در آيات راجع به همين قصه در ساير سوره

آنچه كه  در مكه نازل شده و داستان سجده و بهشت آن اجمالي است از "طه "است، و اين معنا هم مالحظه شود كه سوره
 "يا بَنِي آدَمَ "است كه در مدينه نازل شده، بدست خواهد آمد كه اين خطابات يعني خطاب "بقره "در اين سوره و در سوره

هاي خصوصي است كه در آن آيات به خود آدم شده است. بلكه به بياني كه قبال گفته شد، اصل داستان تعميم خطاب
 .موم فرزندان او تعميم يافته استمربوط به آدم است و در اين آيات به ع

شروع شده، سه موردش راجع به تحذير از فتنه شيطان و خوردن، نوشيدن و  "يا بَنِي آدَمَ "و اين چهار خطاب كه با قول
 وَ كَيا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَ "بدينگونه ذكر فرموده است: "طه "باشد، و تعميم مطلبي است كه خداوند آن را در سورهلباس مي

و خطاب « 1» "فِيها وَ ال تَضْحي لِزَوْجِكَ فاَل يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقي إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَ ال تَعْري وَ أَنَّكَ ال تَظْمَؤُا
 .باشدمي «3» "فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً "چهارم نيز تعميم اين قول خدا:

ها را از قصه مورد بحث انتزاع نموده، تعميم بعد از تخصيص آن را و همچنين تفريع احكام ديگري را كه بر باگر اين خطا



ع ايست كه بدون استثنا در جميآن شده در نظر بگيريم خواهيم ديد احكامي كه در اينجا به طور اجمال ذكر شده شرايع الهي
 .اديان الهي وجود داشته

شود، و قدراتي كه انسان نسبت به سعادت و شقاوت و امثال آن دارد همه منتهي به اين داستان ميو نيز خواهيم ديد كليه م
شه شود، و آن داستان ريآيد حاصلي است كه از كشت آن روز درو ميدر حقيقت آنچه از اينگونه مقدرات براي بشر پيش مي

 .ها و فهرست اين تفاصيل استاين شاخ و برگ

 در اصل مصدر است و در اينجا به معناي چيزي "لباس "كلمه "دْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاًيا بَنِي آدَمَ قَ "
 است كه براي پوشيدن و

__________________________________________________ 

 112سوره طه آيه (1)

 132سوره طه آيه (2)
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به معناي هر پوششي است كه مايه زينت و جمال باشد، اين كلمه در اصل  "ريش "انيدن بدن صالحيت داشته باشد.پوش
شود، و چه بسا لغت به معناي پر پرندگان است، و به اعتبار اينكه پر پرنده مايه زينت آن است در غير پرنده نيز استعمال مي

 .به اثاث خانه و متاع آن نيز اطالق شود

اين باشد كه ما آن را براي شما آفريديم، هم چنان كه در  "ما بر شما لباس و ريش نازل كرديم "يا مراد از اينكه فرمود:و گو
كردن به اين نازل  «3» "وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ "و آيه «1» "وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ "آيه

از نظر اينكه هر « 2» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "معنا آمده است. عالوه بر اينكه در آيه
 .موجودي از عالم غيب به عالم شهادت فرود آمده خلقت هر چيزي به انزال آن تعبير شده است

كند، نه مواد اصلي آن از قبيل به معناي چيزي است كه انسان آن را براي پوشيدن تهيه مي "لباس "دانيم كهميالبته همه 
آيد. بنا بر پنبه، پشم، ابريشم و غيره كه پس از انجام عملياتي از قبيل رشتن، بافتن، بريدن و دوختن به صورت لباس درمي

 "وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ "خود انسان است مخلوق خدا شمرده نظير آيهاين، آيه مورد بحث كه لباس را با اينكه عمل 
است، كه عمل انسان را هم مخلوق خدا شمرده است. و جهتش اين است كه از نظر تكوين فرقي ميان نسبتي كه « 2»

، روئيدن گياهان به وي دارد، نيستعمل انسان به خدا دارد، و نسبتي كه عمل طبايع از قبيل زردي طال و شيريني عسل و 
 .زيرا جميع علل و اسباب و قدرت آنها همه منتهي به خداي سبحان است، و خداوند به همه آنها و آثارشان احاطه دارد

 81اشاره به اينكه جميع موجودات و آثار و اعمال طبيعي و اختياري آنها منتهي به ذات پروردگارند[ ... ص : ]

جميع موجودات و آثار و اعمال طبيعي و اختياري آنها منتهي به ذات پروردگارند، معنايش اين نيست كه  البته اينكه گفتيم
شود مخلوق خدا باشد، نه، نسبت خلقت به همه اشيا يك نواخت است، به طوري كه نواقص و قبائحي كه در آنها ديده مي

ه مانند گناهان از مقوله عمل اختياري بوده باشد و چه چنين نيست، زيرا هر چيزي كه معناي نقص و قبح را دارا باشد چ
مانند گزيدن عقرب عمل غريزي باشد برگشت حقيقيش به فقدان كمال و نداشتن تماميت و زيبايي در خلقت است، و همه 

 .گيرداينها اموري است عدمي كه خلقت به آن تعلق نمي

__________________________________________________ 

 35و ما نازل كرديم آهن را كه در آن نيرويي زياد و منافعي است. سوره حديد آيه (1)



 3و براي شما از چارپايان هشت جفت نازل نمود. سوره زمر آيه (2)

كنيم مگر به مقدار معلوم. سوره حجر هاي آن موجود است و ما آن را نازل نميو هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينه(3)
 31آيه 

 [...] 23كنيد خلق كرده. سوره صافات آيه خداوند شما را و آنچه را مي(4)

 23، ص: 2ترجمه الميزان، ج

است داللت دارد بر اينكه لباس پوشش واجب و الزمي است كه كسي از  "لباس "كه وصف براي "يُوارِي سَوْآتِكُمْ "جمله
و مايه رسوايي آدمي است، به خالف ريش كه به نياز نيست، و آن پوشش عضوي است كه برهنه بودنش زشت آن بي

 .معناي پوشش زايد بر مقدار حاجت و باعث زينت و جمال است

شان كرده است. و به طوري گذارد كه به پوشيدن لباس و آرايش خود هدايتخداي تعالي در اين جمله بر آدميان منت مي
 .اند اين آيه داللت بر اباحه لباس زينت داردكه بعضي گفته

 82و بهتر بودن لباس تقوي از لباس ظاهر[ ... ص :  "لباس تقوي "مراد از]

 "... وَ لِباسُ التَّقْوي ذلِكَ خَيْرٌ "

را  پوشاند، و آدميدر اينجا از ذكر لباس ظاهر و پوشاندن عورت ظاهري به ذكر لباس باطن و چيزي كه سيئات باطني را مي
دارد منتقل شده است. آري، آن تاثر و انفعالي كه از كشف عورت به آدمي باز مياز شرك و گناه كه باعث رسوايي او است 

دهد در عورت ظاهري و باطنيش از يك سنخ است، با اين تفاوت كه تاثر از بروز معايب باطني بيشتر و ناگوارتر و دست مي
اش هم اعراض مردم نيست، بلكه دوامش زيادتر است، زيرا حسابگر آن مردم نيستند، بلكه خداي تعالي است و نتيجه

 .كند، و به همين دليل لباس تقوي نيز از لباس ظاهر بهتر استشقاوت و بدبختي دائمي و آتشي است كه به دلها سرايت مي

 ."ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ "براي تتميم اين نكته بدنبال جمله مزبور فرمود:

كه انسان به استفاده از آن هدايت شده آيتي الهي شمرده كه اگر انسان به دقت در آن بنگرد خواهد  در اين جمله لباسي را
فهميد كه در باطن او معايب و نواقصي است كه آشكار شدنش باعث رسوايي او است. و آن معايب عبارت است از رذايل 

از پوشاندن عيب و عورت ظاهري است، و نيز  ترنفس كه اهميتش به مراتب بيشتر از معايب ظاهري و پوشاندنش واجب
خواهد فهميد كه همانطوري كه براي پوشاندن معايب ظاهري لباسي است، براي پوشاندن معايب دروني نيز لباسي است، و 

 .آن همان لباس تقوا است كه خداوند به آن امر فرموده و به زبان انبياي بزرگوار براي بشر آن را بيان كرده است

مفسرين را اقوال و نظريات ديگري است بعضي آن را به ايمان به خدا و عمل صالح، و بعضي  "لباس تقوي "ر تفسيرالبته د
 .اندديگر به حسن ظاهر، و برخي هم آن را به حيا تفسير كرده

كنند، يتن مهاي پشمينه و خشني است كه پارسايان از در تواضع و افتادگي به اند مقصود از آن، لباساي ديگر گفتهعده
اي دهاند. عبعضي هم آن را به اسالم، و بعضي به لباس جنگ، و بعضي به ساتر عورت و بعضي به ترس از خدا معنا كرده

 "بهتر است لباس تقوا "اند: معناي اينكه فرمود:پوشند تفسير كرده و گفتههم آن را به لباسي كه پرهيزكاران در قيامت مي
 اين است كه 

 23، ص: 2ن، جترجمه الميزا

داند كه هيچ يك از اين اقوال آن طور كه و خواننده عزيز به خوبي مي«. 1»هاي دنيا است لباس تقواي قيامت بهتر از لباس
 .بايد منطبق با سياق آيه نيست



 87آوردن لباس تقوي از اندام همه آدميان توسط شيطان[ ... ص : بيان واليت شيطان بر غير مؤمنين و اشاره به اينكه بيرون آوردن لباس آدم و حوا در بهشت تمثيلي است از در ]

 "... يا بَنِي آدَمَ ال يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ "

ينكه هادت ااز آيات قبل جدا شده اال اينكه بر حسب معنا تتمه همان مفاد است، به ش "يا بني آدم "اين آيه گر چه با خطاب
اي بني آدم! بدانيد كه براي شما معايبي است  "شود:دوباره ذكر شده است، و بنا بر اين معناي آن چنين مي "سوآت "كلمه

س زنهار! ايم پپوشاند، و لباس تقوا همان لباسي است كه ما از راه فطرت به شما پوشاندهكه جز لباس تقوا چيزي آن را نمي
اين جامه خدادادي را از تن شما بيرون نمايد، همانطوري كه در بهشت از تن پدر و مادرتان بيرون  كه شيطان فريبتان دهد و

. از "ها را اولياي كساني قرار داديم كه به آيات ما ايمان نياورده با پاي خود دنبال آنها به راه بيفتندكرد. آري، ما شيطان
ي هايشان( تمثيلدم و حوا كرده )كندن لباس براي نماياندن عورتشود آن كاري كه ابليس در بهشت با آاينجا معلوم مي

ده دهد و هر انساني تا فريب شيطان را نخوراست كه كندن لباس تقوا را از تن همه آدميان به سبب فريفتن ايشان نشان مي
 .كنددر بهشت سعادت است و همين كه فريفته او شد خداوند او را از آن بيرون مي

ليس هاي ابفهماند راه نجات از فتنهاين جمله نهي قبلي را تاكيد نموده مي -"اكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ ال تَرَوْنَهُمْإِنَّهُ يَر "
فهمد. آري، انسان غير از خود فريبد كه خود او نميشود و او را ميبسيار باريك است، زيرا وي طوري به انسان نزديك مي

 .اش كندبه جانب شر دعوت و به سوي شقاوت راهنماييكسي را سراغ ندارد كه 

فهماند كه اين جمله نيز تاكيد ديگري است براي نهي مزبور، و چنين مي -"إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ "
گر از اين راه توانستند كاري بكنند واليت شيطانها در آدمي تنها واليت و قدرت بر فريب دادن او است به طوري كه ا

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ  "كنند، هم چنان كه از آيهبدنبالش هر كار ديگري مي
لشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً، إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفي بِرَبِّكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَواْلدِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ ا

 "إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "و آيه« 3» "وَكِيلًا
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 223 -222ص  3ط بيروت و تفسير ابو الفتوح رازي ج  122ص  2و روح البيان ج  232ص  2مجمع البيان ج (1)

 شانها و فرزندانهر كس از ايشان راي تواني به آهنگ خويش بكشان و با سواره و پيادگانت بر آنان بتاز و در مال(2)
دهد، تو راي بر بندگان من تسلطي نيست و پروردگار نمي شان بده، و شيطان جز به فريب به ايشان وعدهشريك شو و وعده

 35تو وكيلي است كافي. سوره اسري آيه 

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

آيد، چون اگر اين آيات نيز اين معنا بر مي« 3» "إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ "و آيه «1»
را به ضميمه آيات مورد بحث يك جا مورد دقت قرار دهيم خواهيم فهميد كه شيطانها بر مؤمنين و متوكلين و آنان كه 

ت شان دسهيچگونه واليتي ندارند، اگر چه احيانا به لغزش "عبادي ... "خداوند ايشان را بنده خود به شمار آورده و فرموده:
دا و تكذيب خ "ايمان نياوردن "اند. و ظاهرا مقصود از اينايمان به خدا نياورده شان بر كساني است كهيابند، تنها واليت

آيات او است، و معلوم است كه اين معنا يك معناي اخصي است از كفر و شرك به خدا، براي اينكه همان معناي عامي 
و در  "وا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَوَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُ "است كه در ذيل اين داستان در سوره بقره در آيه

« 2» "وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ "ذيل همين داستان در اين سوره در آيه
 .ذكر شده است



 "... الُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِهاوَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً ق "

در اين جمله از خطابي كه در آيات قبل به بني آدم شده بود رجوع نموده و خطاب را متوجه شخص رسول خدا )ص( نموده 
ه آنچه تا كنون ب هاي عمومي گذشته خطابهاي خاصي براي امتش انتزاع نموده بفهمانداست تا بدين وسيله از همه خطاب

ي يا بَنِ "كرديم امت اسالم به عنايت بيشتري مورد آن و مخاطب به آن هست، هم چنان كه در آيهعموم بني آدم خطاب مي
همين التفات را به كار برده و پس از خطاب عمومي به بني نوع بشر خطاب خاصي متوجه رسول  "آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً

 ."ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ "نموده و فرموده: خدا )ص(

 "سوآت "كوتاه سخن، در داستان بهشت آدم اصل ثابتي بود، و آن اين كه باعث خروج آدم و همسرش از بهشت همانا بروز
مل بني آدم مرتكب فحشا و عبود، و از آن اصل ثابت نيز چنين استفاده شد كه خداي تعالي به هيچ وجه راضي نيست كه 

 اوال "اند:زشت شوند. اينك بدنبال آن داستان در اين آيه فحشا و اعمال شنيع مشركين را ذكر كرده و عذرشان را كه گفته
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 22كنند نيست. سوره نحل آيه كه او را تسلطي بر كساني كه ايمان دارند و به پروردگار خويش توكل مي(1)

 23كه تو را بر بندگان خاص من تسلطي نيست مگر گمراهاني كه پيرويت كنند. سوره حجر آيه (2)

و كساني كه آيات ما را تكذيب نموده، از قبول آن سرپيچي و استكبار كردند، ايشان اصحاب دوزخ بوده تا ابد در آن (3)
 23معذبند. سوره اعراف آيه 

 22، ص: 2زان، جترجمه المي

نيز ذكر فرموده، سپس به اصل ثابت فوق تمسك جسته  "اند و ثانيا خدا هم به ما چنين دستور دادهكردهپدران ما چنين مي
و به هيچ  كندفرمايد تا به آنان بفهماند كه اين حرف افترا به خدا است، زيرا خداوند امر به فحشا نميو به رسول گراميش مي

 .كردبود آدم و همسرش را به خاطر آن از بهشت بيرون نمينيست، اگر راضي مي وجه به آن راضي

 اند: يكيجستههمانطوري كه اشاره شد در اين آيه براي مشركين دو عذر ذكر شده كه در ارتكاب فحشا با آن اعتذار مي
. از اين دو عذر آن عذري كه "ادهخداوند هم به ما چنين دستور د "و ديگري اينكه "اندكردهپدران ما چنين مي "اينكه

است كه در اين داستان مكرر ذكر شده همانا عذر دوم است، و به همين جهت در آيه  "يا بَنِي آدَمَ "مربوط به خطاب عمومي
شريفه متعرض رد و پاسخ از همان شده است. و اما عذر اولشان گر چه در جاي خود عذر غير موجهي است، و خداوند هم 

أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ ال يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ ال  "داند، و در موارد زيادي از كالم مجيد خود آن را به امثال آيهنمي آن را موجه
 .رد كرده اال اينكه داستان مورد بحث تنها شاهد بطالن عذر دوم آنان است« 1» "يَهْتَدُونَ

 89گفته شده است[ ... ص :  "حِشَةً قالُوا ...إِذا فَعَلُوا فا "در: "فاحشه "آنچه در مورد مراد از]

اشاره است به عادت زشتي كه در ميان مردم دوران جاهليت معمول  "إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً ... "اند: جملهاي از مفسرين گفتهعده
اند كردهه خدا طواف مياند لخت مادرزاد شده و دور خانشان خدا را معصيت كردهبوده است، آنها به استناد اينكه در لباسهاي

«3». 

هايي از چرم و يا از پشم به نواري آويزان كرده از فراء نيز نقل شده كه گفته است: اعراب جاهليت را رسم چنين بود كه رشته
پوشاند، اين اي آن را ميگرفت و تا اندازهشان قرار ميها در برابر عورتبستند و رشتهآن نوار را طوري به كمر خود مي

ناميدند. زنان نيز برهنه شده استخوان مي "رهط "و اگر از پشم بود "حوف "شدها را در صورتي كه از چرم درست ميرشته
 :شدندبستند و به اين بيت مترنم ميكتف يا چيز ديگري به خود مي



 «2»اليوم يبدو بعضه او كله و ما بدا منه فال احله 

ع( را فرستاد تا آيات برائت را )شت تا آنكه رسول خدا )ص( پس از فتح مكه علي اين رسم هم چنان در بين اعراب ادامه دا
 بر آنان تالوت نموده و ايشان را از
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 133ه بقره آيعقل باشند و خود راه به جايي نبرند باز هم صحيح است؟ سوره آيا پيروي از پدران و لو اينكه مردمي بي(1)

 213ص  2مجمع البيان ج (2)

 .كنمشود و آنچه را از آن آشكار شود به ديگران حالل نميامروز بعضي يا همه آن )عورت( نمايان مي(3)

 23، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ن عمل اي اين عمل زشت منع كند، و گويا قبل از تسلط آن جناب بر آنان هر وقت خود آن حضرت و يا بعضي از مسلمين بر
ما پدران خود را يافتيم كه اينطور طواف  "گفتند:كردند در جواب مينمودند و آنان را سرزنش ميشان اعتراض ميزشت

 "مُونَلَإِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ ما ال تَعْ "لذا خداي تعالي در آيه "كردند، و خدا به ما چنين دستور دادهمي
 «1»شان فرموده است. گفتارشان را رد نموده و مذمت

 :بعيد نيست كه اين گفته فراء صحيح باشد، و در خود آيه هم شواهدي بر آن هست

شان را اين خوانده كه به معناي كار بسيار شنيع و زشت است، ديگر اينكه عذر دوم "فحشاء "يكي اينكه عمل مشركين را
ي اند در شكل عبادتشدهآيد عمل شنيعي را كه مرتكب مي، چون از اين جمله بر مي"به آن امر فرموده خدا ما را "دانسته كه

بوده، پس بعيد نيست كه همان طواف كذايي بوده باشد. و ليكن از آنجايي كه كلمه فحشاء در آيه مطلق است قابليت 
كنند مردم، مخصوصا مردم زمان ما كارهايي ميانطباق بر هر عمل زشت ديگري دارد، عمل زشت هم يكي دو تا نيست، 

 .كه هيچ دست كم از طواف كذايي اعراب ندارد

پس از آنكه در آيه قبلي امر به فحشاء  "قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "
يزي در اين آيه چ "بنديد و هيچ شاهد و دليلي از طريق وحي نداريداين افترايي است كه به خدا مي "د:را نفي نمود و فرمو

 "كند، و معلوم است كه چنين چيزي مقابل آن امر شنيعي است كه در آيه قبلي بود، و آنرا كه خدا به آن امر كرده ذكر مي

اند كه آن امر كاري بوده كه از حد ميانه به طرف افراط و يا فهماست كه قرار گرفتنش در برابر آن امر شنيع مي "قسط
 .تفريط منحرف بوده است

 90[ ... ص : "قسط "معناي]

 "لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ ":فرمايدبنا به گفته راغب، هم بهره عادالنه را گويند. خداوند مي "قسط "
و هم به معناي جور و گرفتن بهره ديگران آمده، چيزي كه هست اين ماده )قسط( در «. 2» "أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ "و «3»

 و در باب ثالثي مجرد معناي دوم را،« 2» "وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "رساند مانندباب افعال معناي اول را مي
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 213ص  2مجمع البيان ج (1)

 .دهدآورند به عدل و انصاف ميخداوند بهره كساني را كه ايمان آورده و كار نيكو بجا مي(2)

 2سوره يونس آيه 

 2و ميزان را از روي عدالت و انصاف بپا داريد. سوره الرحمن آيه (3)



 2دارد. سوره حجرات آيه خواهان را دوست ميوند عدالتو به انصاف عمل كنيد كه خدا(4)

 21، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 "مانندَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً

بگو پروردگار من امر به گرفتن بهره عادالنه و  "پس بنا به گفته راغب مقصود از جمله مزبور اين خواهد بود:« 3»و  «1»
و معلوم است كه راه ميانه در عبادت اين است كه مردم به  "روي در همه امور و ترك افراط و تفريط كرده مالزمت ميانه

 .ها و تقليد از بزرگان قوم به معابد در آمده خدا را به خلوص عبادت كنندسوي خدا بازگشت نموده به جاي پرستش بت

 91گفته شده است[ ... ص :  "كُلِّ مَسْجِدٍ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ "وجوهي كه در معناي جمله:]

اين جمله به حسب ظاهر معطوف است به چيزي كه رسول خدا )ص( بايد به مردم  -"وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "
. "رو باشيدميانه "د:در حقيقت به منزله اين است كه بفرماي "روي كردهپروردگار من امر به ميانه "برساند، براي اينكه جمله

 ."رو باشيد و روي خود را متوجه هر مسجد كنيدبايد ميانه ":و بنا بر اين، تقدير اين دو جمله چنين است

شود، و اقامه وجه در هنگام عبادت در يك انسان كامل وجه هر چيز آن قسمتي است كه با آن با چيزهاي ديگر روبرو مي
سازد و آن چنان حواس خود را تمركز دهد كه امر به عبادت قائم به او شود و او بتواند عبارت از اين است كه خود را طوري 

آن امر را بطور كامل و شايسته و بدون هيچ نقصي امتثال كند. پس برگشت اقامه وجه در هنگام عبادت به اين است كه 
 .انسان در اين موقع دلش چنان مشغول خدا باشد كه از هر چيز ديگري منقطع شود

كند كه: اين معنا را افاده مي "وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "به ضميمه "وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "بنا بر اين، جمله
 يبر هر عابد واجب است كه در عبادت خود توجه را از غير عبادت، و در بندگي براي خدا توجه را از غير خدا منقطع سازد. يك

از چيزهايي كه غير خدا است همان عبادت او است، پس عابد نبايد به عبادت خود توجه كند زيرا عبادت توجه است نه 
 .بردمتوجه اليه، و توجه به عبادت، معناي عبادت و توجه به خدا بودن آن را از بين مي

در نماز بطور مستقيم متوجه قبله هر  "ت: يكي اينكهاقوال ديگري اس "وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ ... "مفسرين را در معناي جمله
اي شويد كه خدا دستور داده، و آن در موقع سجده كه همان موقع نماز است متوجه آن نقطه "ديگر اينكه "مسجدي شويد

تا به  دوقتي در مسجدي وقت نمازي را درك كرديد همانجا نمازتان را بخوانيد، و نگوييد باش "ديگر اينكه "نقطه كعبه است
 در موقع نمازهايي كه بايد به جماعت گزارد به سوي "ديگر اينكه "مسجد محل خود برگرديم
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 15گيره جهنم هستند. سوره جن آيه و اما ظالمين آتش(1)

 [...] 233مفردات راغب ص (2)

 23، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1» "ها را شريك او مگيريدخدا را به خلوص اطاعت كنيد و در عبادت بت "و نيز از آن جمله است كه "مسجد برويد

اين وجوه و معاني صرف نظر از اينكه آيه شريفه از آن انصراف دارد وجوهي نيست كه بتوان آيه را به آن حمل نمود، زيرا 
سازد، براي اين كه اين سوره در مكه نازل شده و داشتند نميسه وجه اول آن با وضعي كه مسلمين در موقع نزول اين آيه 

وجه آخري هم گر چه با معنايي كه ما ذكر  .آن روز كعبه قبله مسلمين نبوده و مسلمانان مساجد مختلف و متعددي نداشتند
مورد  يقت معناي آيهكند و در حقشود آن طور كه بايد بيان نميكرديم نزديك است، ولي اخالصي را كه از آيه استفاده مي

 .است "وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "بحث نيست، بلكه معناي آيه



 96[ ... ص : "كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ "معناي جمله:]

 "... كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدي وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ "

كيفيت ارتباطش به ما قبل چند احتمال است: احتمال اول كه سياق كالم هم ظهور در آن دارد اين در معناي اين جمله و 
باشد، و همين حال وجه مشتركي باشد كه  "تعودون "حال از فاعل "فَرِيقاً هَدي وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ "است كه جمله

تان آفريد دو گروه شما در قيامت مانند آن روزي كه خداي "ش اين باشد كهبازگشت را شبيه به ابتداي خلقت نموده و معناي
كه حشر انفرادي مردم را در قيامت به خلقت  «3» "وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادي كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ "، نظير آيه"خواهيد بود

 .كندانفرادي آنان تشبيه مي

يقاً فَرِ "اند جملهشود، و اما آنچه را كه ديگران احتمالش را داده و گفتهياق استفاده مياين است آن معنايي كه از ظاهر س
چيز ديگري است كه در كالم ذكر نشده، و  "بدء "به "عود "حال از خصوص عامل خودش است و وجه شباهت "هَدي ...

اك هم خلقت نخستين آنان از خ "كه و به گفته بعضي ديگر اين است "تنها بودن در خلقت و حشر "آن به گفته بعضي،
خلقت دوم آنان براي خدا با خلقت بار  "، و به گفته بعضي ديگر اين است كه"بوده و هم حشرشان از خاك خواهد بود

. وجوهي است كه داللت آيه بر آنها بسيار بعيد است. و ثانيا حذف كردن "اولشان فرقي نداشته و خداوند به هر دو قادر است
اي با اينكه ذكر آن الزم است، و در عوض ذكر كردن چيزي كه مورد حاجت نيست جز خلط و اشتباه فايده وجه شباهت

 .ندارد

 .توضيح بيشتر اين اشكال به زودي خواهد آمد
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 222ص  3و تفسير ابو الفتوح رازي ج  211ص  2مجمع البيان ج (1)

 .محققا شما يكا يك )براي حساب( به سوي ما باز آييد بدان گونه كه اول شما را بيافريديمو (2)

 22سوره انعام آيه 

 22، ص: 2مه الميزان، ج

 .شودها استفاده ميظهور دارد در ابتداي خلقت دنيوي انسان نه مجموع زندگي او كه از كالم بعضي "بدا "كلمه

 93ق محتمل است[ ... ص : وجوه ديگري كه در معناي جمله فو]

يمان ميريد، مؤمن با اشما مبعوث خواهيد شد به همان صورتي كه مي "اند كه:بعضي از مفسرين آيه را چنين تفسير كرده
را به معناي زندگي دنيا گرفته و خواسته است آيه را  "بدء "آيد كه كلمه، چون از اين كالم بر مي"خود و كافر با كفر خود

اي را اي از شما را هدايت و فرقهتان مخلوق خدا بوديد و خداوند فرقهشما كه در دوران زندگي دنيوي "ند:چنين معنا ك
در اموري كه داراي استمرار و  "بدء "و اين معنا صحيح نيست، زيرا كلمه "گمراه نمود، در آخرت نيز دو فرقه خواهيد بود

است نه تمامي آن. در آيه مورد بحث هم اين كلمه در خطاب به انسان  امتداد است به معناي آغاز آن و اولين جزء وجود آن
 .واقع شده كه موجودي است داراي استمرار، و معناي آن ابتداي وجود انسان است نه سرتاسر زندگي دنيوي او

در  "بدء "راد ازم كند. پسعالوه بر اينكه اين آيه تتمه آياتي است كه ابتداي خلقت بشر و داستان سجده مالئكه را بيان مي
اين آيه آغاز آفرينش نوع بشر است كه در اول داستان گفته شده، و از آن جمله اين بود كه پس از اينكه ابليس را رجم نمود 

اش بني نوع بشر را اين وعده و در "اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ "به وي فرمود:



به دو گروه تقسيم كرد: يكي آنان كه صراط مستقيم را دريافتند، و يكي آنان كه راه حق را گم كردند، اين يكي از 
 .خصوصيات ابتداي خلقت بشر بود كه در عودشان نيز اين خصوصيت هست

قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ  "آن جمله فرموده است: تري توضيح داده، ازآيات ديگري هست كه اين خصوصيت را به بيان صريح
خداوند در اين آيه به قضاي حتمي خود مردم  «1» "مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ

نند و در كان كه به اختيار خود او را پيروي ميتواند گمراهشان كند، و يكي آنرا دو طايفه كرده: يكي آنان كه ابليس نمي
و اين قضاي حتمي به گمراهي آنان، « 3» "كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ "شوند. هم چنان كه فرموده:نتيجه گمراه مي

 شان از ابليس اثركنند، نه اينكه متابعتدر اثر متابعتي است كه از ابليس مي

__________________________________________________ 

ه كنند. سوره حجر آياي نخواهد بود مگر آن گمراهاني كه از تو پيروي ميو هرگز تو را بر بندگان من تسلط و غلبه ...(1)
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 .چنين فرض و الزم شده كه هر كس شيطان را دوست و پيشواي خود سازد، او را گمراه كند(2)

 2آيه سوره حج 

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .قضاي حتمي خدا باشد

است كه داللت دارد « 1» "قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ "و نيز از آن جمله آيه
 .بر تفرق به دو فريق

قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ  "آيه و چون چنين قضايي بوده خداوند در
فرموده است: وقتي « 3» "ي ...فَال يَضِلُّ وَ ال يَشْقي وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْم

شود، و هر كس از ذكر من اعراض نمايد در دنيا هدايت من به شما رسيد هر كس هدايتم را پيروي كند گمراه و بدبخت نمي
 .كنيمشود و در آخرت نابينا محشورش ميبه زندگي تنگي گرفتار مي

ضمون كالم سابق باشد. بنا بر اين احتمال، معناي آن كالم و در مقام تعليل م "كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ "احتمال دوم اينكه جمله
رو باشيد و خود را براي خداي سبحان خالص كنيد، زيرا خداي سبحان آن اين جمله چنين خواهد بود: در اعمال خود ميانه

دسته  هدايت كند و تان كرد، و بنا را بر اين گذاشت كه يك دسته راموقعي كه شما را آفريد به قضاي حتمي خود، دو دسته
 كنيد، در آن روز نيز يكتان كرد به سويش بازگشت ميديگر گمراه شوند، و بدانيد كه به زودي به همان گونه كه خلق

رو باشيد و شان از شيطان دچار ضاللتند، پس ميانهاند و دسته ديگر كساني خواهند بود كه به خاطر پيرويدسته هدايت يافته
ا از آناني باشيد كه به هدايت خدا مهتدي شدند، نه از آنان كه به واليت و پيروي از شيطان گمراه خود را خالص كنيد ت

 .گشتند

رساند كه آيهَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بنا بر اين احتمال، آيه مورد بحث همان مفادي را مي
 "لَّهُ جَمِيعاًبِكُمُ ال

براي هر كسي وجهه و هدفي است كه خواه ناخواه به  "فرمايد:در مقام بيان آن است، چون اين آيه نيز با اينكه مي «3»
 در عين حال "سوي آن خواهد رفت و از آن تخلف نخواهد كرد، چه آن هدف سعادت باشد و چه شقاوت
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خدا( فرمود: به حق سوگند و كالم من حق و حقيقت است، كه جهنم را از تو و پيروانت پر خواهم كرد. سوره ص آيه )(1)
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تان در حالي كه بعضي دشمن بعضي ديگريد از بهشت فرود آييد، پس اگر هدايتي از ناحيه من به سوي شما گفت همه(2)
بخت، و هر كس از كتاب و ذكر من شود و نه تيرهرا پيروي كند نه گمراه ميآمد، )و البته خواهد آمد( هر كس هدايت م

 132كنيم. سوره طه آيه اعراض كند به يقين وي را روزگاري سخت خواهد بود و ما او را در قيامت كور محشور مي

 122سوره بقره آيه (3)
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اين گر چه به حسب ظاهر تناقض است، زيرا اگر سعادت و شقاوت اشخاص كند، و امر، به سبقت گرفتن در خيرات مي
خواهد حتمي و قهري است ديگر معنا ندارد كه امر به سبقت در خيرات كند، و ليكن با كمي دقت معلوم خواهد شد كه مي

ير از سي راهي غبفرمايد براي هر يك از شما سرنوشت معيني از بهشت و دوزخ و سعادت و شقاوت هست، و ممكن نيست ك
 .اين دو راه داشته باشد پس در خيرات سبقت گيريد، باشد كه از اهل سعادت و بهشت شويد، نه از اهل دوزخ و شقاوت

شما همانطوري كه در ابتداي خلقت به قضاي پروردگار دو جور و دو دسته  "و همچنين مفاد آيه مورد بحث اين است كه:
روي كنيد و خود را براي به سوي خدا بازگشت خواهيد كرد، پس در كارهايتان ميانهخلق شديد در آخرت نيز به دو فريق 

 ."شان حتمي شده استخدا خالص سازيد باشد كه از فريق هدايت يافتگان باشيد نه از آنان كه ضاللت

در عين تازه بودنش اشاره به  كالمي تازه و غير مربوط به ما قبل باشد، و "كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ "احتمال سوم اينكه جمله
 .شد نيز داشته باشددعوت به قسط و اخالصي كه از سياق استفاده مي

 براي آنان اثبات "حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ "اين جمله علت ضاللتي را كه جمله -"إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ "و اما جمله
شود كه گويا ضاللت و خسراني كه از مصدر قضاي الهي در حق ايشان صادر استفاده مي كند، و از آننمود تعليل ميمي

 .شده مشروط به واليت شيطان بوده است

 «"... كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ "آيه

يْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ وَ قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَ "و همچنين آيه
 .كندنيز آن را افاده مي« 3» "الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ

 91ن او نيست[ ... ص : اگر انسان به جايي برسد كه باطل را حق بپندارد، اميدي به رستگاري و هدايت يافت]

اين جمله نسبت به جمله قبل به منزله عطف تفسير است، و معناي تحقق ضاللت و لزوم آن  "وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ "
فهماند انسان وقتي به راه باطل افتاد و از حق دور شد مادامي كه اعتراف به باطل بودن آن داشته و حق را تفسير نموده مي

 از ياد نبرده اميد برگشتن به حق در او هست، و اما اگر كارش بجايي رسيد كه به حق بودن باطل ايمان پيدا كرد و معتقد را
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 22سوره حج آيه (1)

ه با آن يشان بيارايند و گفتار خداوند كهايي برانگيختيم كه آنچه را در پيش و پشت سر دارند براي او براي ايشان قرين(2)
هاي جني و انسي قبل از ايشان را هالك نمود در حق ايشان هم محقق شد زيرا ايشان زيانكار بودند. سوره حم گفتار امت
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ار شده و ضاللتش حتمي و براي رود، آن وقت است كه در گمراهي استوشد كه راه هدايت همان راهي است كه او مي



به  "وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ "گردد، پس وقتي چنين پنداري از لوازم ضاللت باشد جملههميشه اميد رستگاريش قطع مي
ا كُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًقُلْ هَلْ نُنَبِّئُ "خواهد بود، هم چنان كه همين پندار در آيه "حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ "منزله تفسير جمله

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ  "و آيه« 1» "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً
بعنوان يكي از لوازم ضاللت « 3» "هُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ عَلي سَمْعِهِمْ وَ عَلي أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌأَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّ

 .ذكر شده و آن را تفسير كرده است

دارد حق را حق و سعادت را سعادت رود و بر طبق نواميس خلقت قدم بر ميآري، انسان تا زماني كه در مسير فطرت راه مي
نهد، و جز براي راستي و درستي بيند، و در نتيجه جز در برابر حق گردن نميرا آن طور كه هست ميو خالصه هر چيز 

كند، اين فطرت آدمي است كه اگر توفيق هم شود، و جز چيزهايي را كه خير و سعادتش در آن است اراده نميخاضع نمي
را با مصداق حقيقيش تطبيق دهد، مثال در عبادت كه  كند تمامي مقاصد خودرفيق شد و انسان به راه هدايت افتاد سعي مي

يكي از مقاصد او است جز خدا را كه مطلوب و مقصود حقيقي او است و بندگي در برابر او مصداق حقيقي عبادت است 
 .كندپرستد، و جز حيات دائمي كه سعادت مطلوب او است طلب نمينمي

رت و منحرف گرديد، دلش از حق به سوي باطل و از خير به سوي شر و از اما اگر توفيق رفيقش نشد و در نتيجه از راه، پ
ها پرستد، براي بتگردد، آن وقت است كه هواي نفس را معبود خود گرفته و شيطان را ميسعادت به سوي شقاوت بر مي

 .دوزدبندد، و چشم به زخارف مادي آن ميآورد، از عالم ملكوت چشم پوشيده دل به دنيا ميسر فرود مي

د كه كندهد اين است كه همين طور بايد آن را انجام داد، و خيال مياش نسبت به هر عملي كه انجام ميچنين كسي عقيده
د، كندر عمل خود راه راست را يافته است، در نتيجه باطل را به عنوان حق، و شر و شقاوت را به خيال خير و سعادت اخذ مي

خداي تعالي در اين  .دهدمحفوظ است در مقام عمل فطرت خود را با غير آن تطبيق ميو در عين اينكه فطرتش سالم و 
 "هانَرُدَّها عَلي أَدْبارِيا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَ "فرمايد:باره مي
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شان در زندگي دنيا هدر رفته بگو آيا خبر دهيم شما راي از آنان كه از جهت عمل زيانكارترند؟ همان كسانند كه زحمات(1)
 132سوره كهف آيه  .دهندو پندارند كه رفتار نيك انجام مي

آورند، زيرا خداوند بر دل و گوش آنان مهر زده و نكني ايمان نميكساني كه كافر شدند چه آنان راي انذار بكني و چه (2)
 3اي چشمشان راي پوشانده است. سوره بقره آيه پرده
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«1». 

آري، محال است كسي باطل را با اعتراف به باطل بودنش پيروي كند، و شقاوت را با علم به اينكه شقاوت و خسران است 
 .«3» "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ "هم چنان كه در اين باره نيز فرموده: طلب نمايد،

كند، بلكه هيچ علت و سببي جز غايتي را كه سازگار با طبع او است هدف همت قرار و اين نه تنها انسان است كه چنين نمي
شود، و اگر هم احيانا به انساني و يا سببي از اسباب ه خير و سعادتش را تامين كند مرتكب نميدهد، و جز كارهايي كنمي

ديگر برخوريم كه بر خالف اين قاعده عملي را انجام داده يا اثري را از خود نشان داده است بايد اين برخورد خود را سطحي 
 .دانسته و آن را تخطئه كنيم

كند، و همانطوري كه گفتيم استفاده اين معنا وقتي است كه امل در آيه آن را اقتضا مياين است آن معنايي كه دقت و ت
بيان كند، چه اينكه آن را متصل به  "بدء "را به "عود "باشد و وجه شباهت "تعودون "حال از ضمير "فَرِيقاً هَدي ... "جمله



 .گيريماي مستانفه بما قبل و مبين علت آن بدانيم، و يا آنكه آن را جمله

بيان  را "عود "حالي است كه تنها كيفيت "فَرِيقاً هَدي "و اما مفسرين ديگر، گويا همه در اين معنا اتفاق دارند كه جمله
اند كه جهت اشتراك و وجه شباهت عود به بدء چيز ديگري است كه در را، و چنين پنداشته "بدء "و "عود "كند، نهمي

 .«2»كالم ذكر نشده است 

تند اند، و ليكن اين اشخاص كساني هسشوند كه جمله مزبور را بيان كيفيت عود و بدء هر دو گرفتهني هم ديده ميبله، كسا
اند، نه كه به منظور فرار از محذور جبر منظور از بدء را سرتاسر زندگي دنيا و منظور از عود را طول زندگي آخرت گرفته

د كه ما مقصود از عود و بدء را ابتداي وجود در اين دو نشات گرفتيم و و خواننده عزيز مالحظه كر«. 2»ابتداي آن دو 
 .محذور جبر هم الزم نيامد

 97با آيات قبل از آن[ ... ص :  "كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ... "اختالف مفسرين در بيان ارتباط جمله:]

 اينكه اين كالم اند دركوتاه سخن، مفسرين بعد از اتفاق مزبور در بين خود اختالف كرده
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اي كساني كه براي شما كتاب آسماني فرستاده شد ايمان آوريد به قرآن كه فرو فرستاديم، كه تصديق كننده تورات و (1)
 .تان از اثر ضاللت خط محو و خذالن كشيمانجيل شما است پيش از آنكه به روي
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 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

دهد، اند: اين كالم مردم را از معاد بيم ميچه ارتباطي به ما قبل خود دارد، و وجه اتصال آن به ما قبل چيست؟ بعضي گفته
 .كند بر مساله معاد به مساله ابتداي خلقتسابق الذكر را عمل كنند، و احتجاج ميتا شايد كه از ترس آن، احكام 

خدا را به خلوص بخوانيد و از مجازات روز حشر بترسيد، و اگر  :بنا بر اين، معناي اين جمله و جمله ما قبلش اين است كه
ي كه شما را از هيچ به وجود آورده قادر است رسد نظري به ابتداي خلقت خود كنيد، آن خدايمساله حشر به نظرتان بعيد مي

 .«1»تان كند كه بار ديگر مبعوث

و اين وجه صحيح نيست، زيرا وقتي صحيح است كه جمله مزبور بخواهد قدرت خدا را بر عود، تشبيه كند به قدرتش نسبت 
شد، و به ينازل م "كم و يجازيكمكما بداكم يبعث "به بدء، و اگر اين جمله در صدد چنين تشبيهي بود جا داشت به تعبير

، و كردشود صريحا ذكر مي، مجازات را كه غرض اصلي از انذار با آن حاصل مي"كنيدبر گشت مي "جاي اينكه بفرمايد:
 توان اينو حال آنكه اينطور نفرموده، پس با اين وجه نمي "نمايدكند و مجازاتتان ميتان ميخداوند مبعوث "فرمود:مي

 .به جمله قبل مربوط و متصل ساختجمله را 

فِيها تَحْيَوْنَ  "فرمود:اند: اين جمله احتجاج عليه منكرين بعث است، و مربوط است به چند آيه قبل كه ميبعضي ديگر گفته
ين كار و حاصل معناي آن اين است كه: محشور كردن شما براي خدا كاري ندارد، و ا "وَ فِيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ

 .«3»تان نيست تر از آفريدنمشكل

 .اشكالي كه در وجه قبلي بود در اين وجه نيز هست، بعالوه اينكه، اين وجه بدون دليل خود را به زحمت انداختن است



د: اناي ديگر گفتهعده«. 2»اي است و هيچ ربطي به ما قبل خود ندارد اند: اين جمله مستانفه و كالم تازهبعضي ديگر گفته
متصل به ما قبل خود هست، و معنايش اين است كه: زنهار! خود را براي خدا خالص كنيد كه هر كسي به همان حالي 

 «2»شود كه با آن حال از دنيا رفته است، مؤمن بر ايمانش و كافر بر كفرش. مبعوث مي

 .اين وجه نيز مانند وجوه قبليش از سياق آيه، دور است و آيه بر آن داللت ندارد

 "... يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "

دهد و ليكن اين معنا در انفاق به معناي تجاوز از حد است در هر عملي كه انسان انجام مي "سرف "گويد: كلمهراغب مي
 .«5»مشهورتر است 
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آرايش ظاهري نيست، بلكه آرايشي است معنوي كه  "به همراه برداشتن زينت در موقع رفتن به سوي مسجد "معناي
گردد به امر به زينت كردن نيكو براي نماز و غير آن و معناي آيه بر ميمناسب با نماز و طواف و ساير عبادات باشد. پس 

 .شوداطالق آن شامل نماز اعياد و جماعات و نمازهاي يوميه و ساير وجوه عبادت و ذكر مي

 "هُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَإِنَّ "در اين جمله دو امر اباحي و يك نهي تحريمي است كه جمله -"وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا ... "
كند. و همان طوري كه قبال هم اشاره كرديم اين امر و نهي و علتي كه براي آن ذكر شده نهي تحريمي مزبور را تعليل مي

هاي آن داستان عمومي است و اختصاص به يك همه از متفرعات داستان بهشت آدم است، و خطاب اين جمله مانند خطاب
اللت دارد بر د "يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "اند آيهارد. پس اينكه بعضي از مفسرين گفتهدين و يك صنف ند

اند خطاب در اين آيه به حسب لغت زنان را مبعوث به جميع امم دنيا است. و همچنين اينكه گفته (اينكه رسول خدا )ص
شود، صحيح نيست، زيرا همانطوري كه گفتيم اين را به تبع مردها شامل ميشود و ليكن به حسب شرع آنان شامل نمي

 .خطاب اختصاص به امت اسالم ندارد و شمولش نسبت به زنان از ناحيه تغليب و وجود قرينه عقلي است نه به حسب شرع

در اين آيه به نوعي التفات حكمي مخصوص به اين امت از  "الرِّزْقِقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ  "
 "وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً "و جمله "ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ "حكم عام سابق استخراج شده، هم چنان كه در جمله

 .نظيرش گذشت

 .استفهامي كه در اين آيه است استفهامي است انكاري

 "است، و به معناي كارها و چيزهايي است كه عيب و نقص را از بين ببرد و "الشين "در مقابل معناي "الزين "كلمه
 .به معناي هر چيزي است كه مايه رسوايي و نقص انسان و نفرت اشخاص از او بوده باشد "الشين

 99اللَّهِ ...([ ... ص :  معناي اخراج زينت و طيبات رزق ])در ذيل آيه: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ

اي است تخييلي و كنايه است از اظهار آن. آري، اين خداي سبحان است كه به الهام و هدايت خود استعاره "اخراج زينت "
هايي كه مورد پسند جامعه او و باعث مجذوب شدن دلها به سوي او انسان را از راه فطرت ملهم كرده تا انواع و اقسام زينت

 نموده به  است ايجاد
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ها و ساير حوائج زندگي اين وسيله نفرت و تنفر مردم را از خود دور سازد. پس گر چه به حسب ظاهر به وجود آوردن زينت
روز ب كار خود انسان است، و ليكن از آنجايي كه به الهام خداوند بوده در حقيقت او ايجادش كرده و آن را از پنهاني به عرصه

 .دانسته كه اين نوع موجود محتاج به زينت استو ظهور در آورده، چون مي

ال شد، بلكه اصكرد هرگز محتاج به زينتي كه خود را با آن بيارايد نميآري، اگر انسان در دنيا بطور انفرادي زندگي مي
جز بطور اجتماع ممكن نيست، و  كرد كه چنين چيزي الزم است، و ليكن از آنجايي كه زندگيشبخاطرش هم خطور نمي

زندگي اجتماعي هم قهرا محتاج به اراده و كراهت، حب و بغض، رضا و سخط و امثال آن است، از اين جهت خواه ناخواه به 
آيد، لذا معلم غيبي از ما وراي فطرتش به او دارد و از يكي بدش ميخورد كه يكي را دوست ميهايي بر ميقيافه و شكل

تا به اصالح مفاسد خود بپردازد، و معايب خود را بر طرف ساخته خود را زينت دهد، و شايد همين نكته باعث  الهام كرده
 .كه صيغه جمع است تعبير بفرمايد "عباده "شده كه از انسان به لفظ

موازات ترقي و كند، و از آداب راسخي است كه به ترين اموري است كه اجتماع بشري بر آن اعتماد ميو اين زينت از مهم
ه گردد، به طوري كاي منفك نمينمايد، و از لوازمي است كه هيچ وقت از هيچ جامعهتنزل، مدنيت انسان ترقي و تنزل مي

فرض نبودن آن در يك جامعه مساوي با فرض انعدام و متالشي شدن اجزاي آن جامعه است. آري، معناي انهدام جامعه جز 
بغض، اراده و كراهت و امثال آن نيست، وقتي در بين افراد يك جامعه اينگونه امور از بين رفتن حسن و قبح، حب و 

 .-دقت بفرماييد -ماندحكمفرما نباشد ديگر مصداقي براي اجتماع باقي نمي

به معناي چيزي است كه ماليم با طبع باشد، و در اينجا عبارت است از انواع مختلف غذاهايي كه انسان با آن  "طيب "
جويد، مانند مسكن، كند. و يا عبارت است از مطلق چيزهايي كه آدمي در زندگي و بقاي خود از آنها استمداد ميمي ارتزاق

و مطابق با ميل و شهوت او و سازگار با وضع ساختماني  "طيب "همسر و ... براي تشخيص اينكه كداميك از افراد اين انواع
 .تواند سازگار آن را از ناسازگارش تميز دهده با آن مياو است، خداوند او را مجهز به حواسي كرده ك

اين مساله كه زندگي صحيح و سعيد آدمي مبتني بر رزق طيب است احتياج به گفتن ندارد، و ناگفته پيدا است كه انسان 
اتش زشود كه وسيله ارتزاقش چيزهايي باشد كه با طبيعت قوا و جهاوقتي در زندگي خود به سعادت مطلوبش نائل مي

 سازگار بوده، و با بقاي تركيب 
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خاصي كه آن جهازات دارد مساعد باشد، چون انسان به هيچ جهازي مجهز نشده مگر اينكه زندگيش موقوف و منوط بر آن 
، و ي به خود وارد آوردهاست. بنا بر اين، اگر در موردي، حاجت خود را با چيزي كه با طبعش سازگار نيست برآورده سازد نقص

 .مجبور است آن نقص را به وسيله ساير قواي خود تتميم و جبران نمايد

ه خورد نقصي بسازد و بيش از اندازه الزم غذا مياي كه احتياج به غذا را به صورتي غير صحيح بر طرف ميمثال گرسنه
خاذ رژيم، جهاز هاضمه و غدد ترشحي آن را اصالح شود به وسيله دوا و اتآورد، و مجبور ميجهاز هاضمه خود وارد مي

افتد، و انسان براي هميشه عليل شده از نمايد، و وقتي اين عمل را چند بار تكرار كرد دواهاي مزبور از اثر و خاصيت مي
 .ماند، و همچنين ساير حوائج زندگياش كه اهم آن فكر سالم و آزاد است باز ميانجام كارهاي حياتي

راي آورد كه نه عالم بكند، و به صورت موجودي در مياينكه تعدي از اين سنت انسان را به چيز ديگري تبديل مي عالوه بر
 .اندمثل او آفريده شده، و نه امثال او براي عالم خلق شده

و شكم  يوانيآري، انساني كه يكسره خود را به دست شهوات بسپارد و بكوشد كه تا آخرين مرحله امكان و قدرت از لذائذ ح



خواهد در ظرفي زندگي كند كه عالم هستي برايش معين نكرده و به و شهوت و امثال آن تمتع ببرد انساني است كه مي
 .راهي رود كه فطرت برايش تعيين ننموده است

ه وجود آن دهد كه براي بندگانش ايجاد نموده، و آنان را فطرتا بهايي را سراغ ميخداي سبحان در اين آيه شريفه زينت
كند مگر به چيزهايي كه وجود و بقاي ها و به استعمال و استفاده از آنها ملهم كرده، و معلوم است كه فطرت الهام نميزينت

انسان منوط و محتاج به آن است. در وضوح اين امر همين بس كه هيچ دليلي بر مباح بودن چيزي بهتر از احتياج به آن 
جود و طبيعت خاص انساني خود دليل است بر اينكه خداي تعالي انسان را طوري آفريده كه نيست، زيرا احتياج به حسب و

اي بين او و بين آن چيزها برقرار كرده كه خواه به آن چيز محتاج باشد. و به عبارت ديگر با تعبيه قوا و ادوات انسان رابطه
 .آيدناخواه، در صدد تحصيل آنها بر مي

ق رساند كه اوال رزآن بر زينت و قرار داشتن اين عطف در سياق استفهام انكاري اين معنا را ميذكر طيبات از رزق و عطف 
طيب داراي اقسامي است. و ثانيا زينت خدا و رزق طيب را هم شرع اباحه كرده و هم عقل و هم فطرت. و ثالثا اين اباحه 

 معه را تهديد به انحطاط نموده شكافي در بنيان آنوقتي است كه استفاده از آن از حد اعتدال تجاوز نكند و گر نه جا
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را  هاشود و كمتر جنگ خونيني است كه نسلكند كه مايه انعدام آن است. آري، كمتر فسادي در عالم ظاهر ميايجاد مي
زق نبوده باشد، چون انسان طبعا اينطور است ها را ويران سازد و منشا آن اسراف و افراط در استفاده از زينت و رقطع و آبادي

تواند خود را كنترل كند، و به يك حد معيني كه وقتي از جاده اعتدال بيرون شد و پا از مرز خود بيرون گذاشت كمتر مي
ه ك رود، و چون چنين است سزاوار استاكتفاء نمايد، بلكه مانند تيري كه از كمان بيرون شود تا آخرين حد قدرتش جلو مي

ترين بياني كه عقل خود او آن را بپسندد پند و اندرز همه وقت و در همه امور در زير تازيانه تربيت كنترل شود، و به ساده
 .داده شود

 106چرا خداوند به ضروريات زندگي از قبيل لباس پوشيدن و خود را آراستن امر نموده است؟[ ... ص : ]

ي در خواهد تربيتش حتقبيل لباس پوشيدن و خود را آراستن از همين باب است كه ميامر پروردگار به ضروريات زندگي از 
 .اينگونه امور ساده و پيش پا افتاده رعايت شده باشد، پس كسي نگويد امر به پوشيدن لباس و تنظيف و آرايش چه معنا دارد

م و زنند كه از تاريخ امحرف را كساني مي و چه نيكو گفته است: اين -صاحب تفسير المنار جواب ديگري از اين حرف داده
كثر بردند، چون اخبرند، و گر نه آن را سطحي و ساده تلقي ننموده به اهميت و ارزش آن پي ميسرگذشت ملل گذشته بي
زن و  كردندجمعي زندگي ميها و غارها تنها و يا دستهنشين و كوهستانيهاي آفريقا كه در جنگلمردم نيمه وحشي جزيره

بردند، اسالم به هر قومي از آنان كه دست يافت با امثال آيه مورد بحث لباس پوشيدن را به آنان ياد ردشان لخت بسر ميم
كنم اين قبيل حرفها از ناحيه شان داد. و من خيال ميداد و ستر عورت را برايشان واجب كرد، و به سوي تمدن سوق

شان به كيش خود لغين مسيحيت به منظور رم دادن مردم از اسالم و دعوتها افتاده است، گويا مبدشمنان اسالم در دهن
اند، و گر نه ارزش دعوت اسالم به لباس و آرايش بر هيچ كس پوشيده نيست. و لذا بعضي از منصفين ها را زدهاين طعنه

زرگي به با اين حكم خود منت بانصافي است، اسالم ها نسبت به اسالم بياند به اينكه اين گونه طعنهمسيحي اعتراف كرده
گردن ما اروپائيان دارد، چون اگر اسالم نبود ما امروز در خطه پهناور آفريقا تجارت پارچه و قماش نداشته و ساليانه مبالغ 

ت نيز وقتي پرسبرديم. اين حكم اسالم تنها در بين مسلمين آنجا حسن اثر نداشته بلكه امم و ملل بتهنگفتي سود نمي
ن خود را ديدند كه پس از قبول اسالم ملبس به لباس شدند و به زينت و آرايش خود پرداختند آنان نيز به تقليد از هموطنا



 .مسلمين لباس پوشيده رسم ديرينه خود را ترك گفتند

ودند مع بپرستان اين ناحيه در عين اينكه از قديم االيام مردمي متمدن شاهد زنده اين مدعا، ساكنين بالد هندند، چون بت
 ذلك هم اكنون هزاران هزار از زن و مردشان لخت مادرزاد
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ط كنند، و فقها بدون لباس آمد و شد ميشان در بازارها و كارگاهشان برهنه است. بعضي از مردانو يا نصف و يا ربع بدن
شان هم ها را برهنه نموده و از كمر به بااليشان شكم و رانپوشانند، زنانها و يا حد اكثر از كمر به پايين را ميعورت

اند. و همچنين غذا اند كه اين مقدار از لباس را هم مسلمانان به آنان آموختهدانشمندان همين قوم اعتراف كرده .برهنه است
خورند حتي فقراي آنان ديدند كه مسلمين هيچ وقت بدون ظرف غذا نميخوردن در ظرف هم از آثار اسالم است، چون مي

خورند، و در عين تهي دستي هرگز دارند و ميكه دسترسي به ظرف ندارند غذا را روي برگ درختان ريخته از روي آن بر مي
 .گذارنداز لباس و آرايش خود كم نمي

ي اسالمي بودند هاترين و پارساترين حكومتكردند، و غالبا فاضلو چون مسلمين از دير زمان در بالد هند حكومت مي
 هاي اسالمي در نقاط مختلف گيتي داشتند، لذا مساله ملبسها بيش از تاثيري بود كه ساير حكومتپرستتاثيرشان در بت

بينيم در بالد شرق يعني سيام و نواحي آن، مسلمين آن طور به لباس شدن هم از جاهاي ديگر بيشتر شايع گرديد، و لذا مي
ها نداشتند، و از حيث لباس و ساير پرسته خودشان در جهل و دوري از تمدن دست كمي از بتنفوذ و تاثير نداشته بلك

ترند تا به اسالم. زنان آن نواحي غير از عورت جلو و عقب، عورت ديگري كه پرستي نزديكاعمال ديني به كيش بت
 .عورت است پوشاندنش الزم باشد براي خود قائل نيستند. و حال آنكه در اسالم همه بدن زن

خالصه اينكه، در سراسر گيتي هر كجا كه اسالم قوتي دارد به ميزان نفوذ و قوتش مظاهر تمدن از قبيل لباس، آرايش و 
آيد شود و به خوبي به دست ميخورد، اينجا است كه ارزش واقعي اين اصل اصالحي اسالم معلوم ميامثال آن به چشم مي

ه طور كرد، بشد و آن را بر مسلمين واجب نمياشت و متعرض مساله لباس و آرايش نميدكه اگر اسالم چنين اصلي را نمي
شماري هم چنان در حال توحش باقي مانده بودند. با اين حال چطور يك مشت فرنگي ماب به مسلم امروز امم و قبايل بي

خانه و يا كج گذاشته، روي مبل قهوهدهند كه بر حسب عادت زشتي كه دارند در كمال تبختر كاله خود را خود اجازه مي
ها تكيه زده بگويند: اين چه ديني است كه حوائج و ضروريات زندگي بشري را جزء شرايع خود قرار داده، كاباره و يا ميكده

مثال به لباس پوشيدن و غذا خوردن و آب آشاميدن امر نموده و اين قبيل امور را با اينكه احتياجي به سفارش و وحي 
 «1»ني ندارد جزء احكام خود قرار دهد؟ آسما
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ز ا اين بود جوابي كه صاحب المنار از اشكال مزبور داده. در اينجا به ياد داستاني افتادم كه نقل آن در حقيقت جواب سومي
اين اشكال است، و آن اينكه وقتي طبيب مخصوص هارون الرشيد كه مردي نصراني و حاذق در طب بود به علي بن 

الحسين بن واقد گفت كتاب آسماني شما هيچ دستوري در باره بهداشت و حفظ الصحه ندارد، و حال آنكه سعادت بشر را دو 
 .()طب كند يكي علم اديان و ديگري علم ابدانعلم تامين مي

 كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال "علي در جوابش گفت: خداوند علم ابدان را در كتاب خود در نصف يك آيه خالصه كرده است و آن جمله
معده خانه هر دردي است و پرهيز سر آمد هر  "است. رسول گرامي اسالم )ص( نيز اين معنا را در جمله كوتاه "تُسْرِفُوا



آري،  :خالصه كرده. طبيب نامبرده فكري كرد و گفت "اي ادا كنيبدن را در آنچه عادتش دادهدوايي است، و بايد كه حق 
 «1»كتاب شما و پيغمبرتان با اين دو جمله دستور ديگري را براي جالينوس باقي نگذاشتند. 

 104بيان آيات[ ... ص : ]

 اشاره

خطابي كه در صدر اين آيه است يا مخصوص به كفار است، و يا  "صَةً يَوْمَ الْقِيامَةِقُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِ "
شود، و الزمه اينكه شامل كفار هم باشد اين است كه زينت و طيبات رزق مانند خطاب آيه قبلي مؤمنين را هم شامل مي

سياق بيان مختصات مؤمنين است، و  "نَ آمَنُواقُلْ هِيَ لِلَّذِي "موضوعي باشد مشترك بين كافر و مؤمن. و چون سياق جمله
ي فِ "هايي كه امروز مؤمن و كافر در آن شريكند در آخرت مختص به مؤمنين است، لذا جملهخواهد بفرمايد: همين نعمتمي

 "لِلَّذِينَ آمَنُوا "ه جملهمتعلق خواهد بود به همان چيزي ك "يَوْمَ الْقِيامَةِ "و ظرف "آمنوا "متعلق است به جمله "الْحَياةِ الدُّنْيا
را هم حال از ضمير مؤنث  "خالصة "است و يا شبيه به آن، و در صورتي كه كلمه "كائنة "متعلق به آن است، حال يا كلمه

واهد ين خبدانيم معناي آيه چن "فِي الْحَياةِ الدُّنْيا "براي فاصله شدن بين آن و بين "يَوْمَ الْقِيامَةِ "گرفته مقدم شدنش را بر
اي نيست، زندگي آخرت مانند زندگي ها در روز قيامت تنها از آن مؤمنين است، و ديگران را از آن بهرهبگو آن زينت "شد:

هاي آن روز قيامت هاي آن سهيم باشد پس هر كه در دنيا ايمان آورد همه نعمتدنيا نيست كه هر كس و ناكسي در نعمت
 ."از آن وي خواهد بود

مراد از خلوص، نجات از هم و غم است و معناي آيه  "اند:اشكالي كه در كالم بعضي از مفسرين است كه گفتهبا اين بيان، 
 هاي دنيا براي مؤمنين خالي ازاين است كه زينت
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شود، چون در سياق اين آيه و همچنين ظاهر مي« 1» "الص از مشقت نيست، و ليكن در آخرت خالص استهم و غم و خ
هاي دنيايي همراه با ناراحتي است نبود، تا آنكه قرينه باشد بر معنايي كه وي براي خلوص آيات قبل اشعاري به اينكه نعمت

 "لِلَّذِينَ آمَنُوا "متعلق است به چيزي كه جمله "لْحَياةِ الدُّنْيافِي ا "و همچنين كالم مفسر ديگر كه گفته است: جمله .كرده
هاي دنيا براي كساني كه ايمان آوردند به طور اصالت و استحقاق بگو نعمت "متعلق به آن است، و معناي آيه چنين است:

ها در قيامت براي مؤمنين عمتثابت است، و براي كفار به طور طفيلي و گر نه خود كفار استحقاق آن را ندارند و همين ن
 ."خالص است

آن گاه كالم خود را توضيح داده و گفته است: روي سخن در اين آيه به اشخاصي است كه در اصالح حيات صالح مؤثر 
باشند، و علوم نافع و اوامر محرك به سوي اصالح حيات و همچنين اخذ زينت و ارتزاق از طيبات و قيام به واجبات زندگي 

به آنان باشد، اشخاصي مخاطب به اين آيه هستند كه كارشان تفكر در آيات آفاقي و انفسي و ايجاد صنايع و فنون و منتهي 
هاي الهي بوده باشد، و چنين كساني همان مردم با ايمانند كه سر و ترقي دادن جامعه و قدرداني و شكرگزاري از اين موهبت

 .«3»كارشان با وحي آسماني و انبيا )ع( است 

لتي بر شود، آيه شريفه هيچ دالخواهد بگويد اين اصالت و تبعيت از آيه استفاده ميوجه فساد اين كالم اين است كه اگر مي



 هاي دنيوي براي مؤمنين خلقآن ندارد. و اگر منظورش اين است كه گر چه سياق آيه سياق اين است كه اثبات كند نعمت
شود كه به طور طفيلي غير مؤمنين با آنان شركت دارند، آيه شريفه اين معنا مياستفاده  "خالصة "شده و ليكن از كلمه

 لَوْ ال أَنْ وَ "رساند: عالوه بر اينكه از امثال آيهداللت بر چنين اختصاصي نداشته بلكه بر عكس اشتراك دو طايفه را مي
وَ إِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ  ... حْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَيَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّ

شود، چون اين قبيل آيات داللت دارند بر خالف اين معنا استفاده مي« 2» "الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ
 .به كفار و آخرت به مؤمنيناختصاص دنيا 

 خداي تعالي در اين جمله بر اهل علم منت -"كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "
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شوند )به مال فراوان( سقف و اگر نه اين بود كه مردم همه يك نوع و يك امتند، ما آنان كه كافر به خدا مي(3)
 ... چندين طبقه كه بر سقف با( نردبان باال روند)داديم و شان را از نقره خام قرار ميهايخانه

 25ره زخرف آيه اينها همه متاع دنيا است و آخرت ابدي نزد خدا مخصوص اهل تقوا است. سو
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 .گذارد به اينكه آيات خود را برايشان بيان فرموده استمي

 102و اشاره به اينكه امم و جوامع بشري هم مانند افراد عمر و اجل معيني دارند[ ... ص :  "بغي "و "اثم "،"فواحش "معناي]

 "... ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما "

گناهاني است كه حد اعالي شناعت و  "فواحش "سابقا پيرامون مفردات اين آيه به طور كامل بحث شد، و گفتيم كه مراد از
گناهاني است كه باعث انحطاط، ذلت و سقوط در زندگي  "اثم "زشتي را داشته باشد، مانند زنا، لواط و امثال آن. و منظور از

و  تعدي "بغي "سازد. و نيز گفتيم كه منظور ازگساري كه آبروي آدمي و مال و عرض و جانش را تباه ميدد، مانند ميگر
ها و تعديات بر مردم و استيالي غير مشروع طلب كردن چيزي است كه حق طلب كردن آن را نداشته باشد، مانند انواع ظلم

 .بر آنان

يل توصيف به الزمه معنا است، نه تقسيم بغي به حق و غير حق، هم چنان كه از قب "غير حق "به وصف "بغي "توصيف
از اين باب است، نه تقسيم شرك به شرك با دليل و بدون  "ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً "به قيد "وَ أَنْ تُشْرِكُوا "تقييد شرك در

 .دليل

شود به اينكه بفهمد غير طيبات چه چيزهايي مند ميقهگويا شنونده پس از شنيدن خطاب اباحه زينت و طيبات رزق عال
است، لذا در اين آيه چيزهايي را كه غير طيب است به طور فهرست و خالصه و به بياني كه شامل تمام انواع گناهان باشد 

 وال و عقايد.بيان كرده است، چون محرمات ديني از دو حال خارج نيستند: يا محرمات مربوط به افعالند و يا مربوط به اق
قسم دوم را  "أَنْ تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ "و "وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ "مربوط به قسم اول و جمالت: "بغي "و "اثم "،"فواحش "كلمات:

 جامع آنها است، و "بغي "كند، قسم اول هم دو نوع است: يكي آنهايي كه مربوط به حق الناس است كه كلمهخالصه مي
 "اهاني است كه مربوط به حق الناس نيست، اين نيز دو گونه است: يكي آنهايي كه زشت و شنيعند و كلمهديگري گن

نوان ع "اثم "اشاره به آنها است. و ديگري گناهاني است كه تنها داراي مفسده و ضرر براي گنهكار است و كلمه "فاحشه



 .فتراء بر اواينگونه گناهان است. قسم دوم نيز يا شرك به خدا است و يا ا

 "... وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ "

كه در ذيل داستان آدم « 1» "قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ "كند كه از جملهاين آيه حقيقتي را بيان مي
ش اين است كه: امم و جوامع و بهشت بود، استخراج شده است، نظير احكام ديگري كه از آن استخراج شده بود، و مفاد

 بشري هم مانند افراد داراي عمري
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راجع  "تَمُوتُونَ فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها "معين و اجلي محدودند. و چه بسا بخاطر اين تفريع و استخراج بتوان گفت كه جمله
كه قبال ذكر شده بود راجع « 1» "وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "ها، و جملهاست به زندگي و مرگ افراد و امت

 .به زندگي دنيوي نوع بشر و اينكه اين نوع از موجودات هم، روزي بطور كلي منقرض خواهند گرديد

 "... ا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِييا بَنِي آدَمَ إِمَّ "

زايده بر سرش در آمده است، و از اينكه در فعل  "ما "شرطيه بوده و "ان "بوده يعني "ان ما "در اصل "اما "كلمه
بيان و  "قص "و منظور از شود كه شرط مزبور قطعي الوقوع است.نون تاكيد ثقيله در آمده استفاده مي "ياتينكم "شرطش

 .تفصيل آيات است، چون در اين كلمه هم معناي قطع هست و هم معناي اظهار

اين آيه مشتمل بر چهارمين خطاب عمومي است كه از داستان آدم و بهشت استخراج شده، و اين خطاب كه آخرين 
 كند، و اصلي كه اين خطابق وحي را بيان ميها است تشريع عام الهي را در خصوص پيروي از انبيا و متابعت از طريخطاب

است كه « 3» "قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً "اي شبيه به آيهاز آن استخراج شده آيه
 .كند هدايت خدا از طريق وحي و رسالت استبيان مي

 107[ ... ص : "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "و "قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً ... "مورد شان نزول آيه:بحث روايتي ]رواياتي در 

 اشاره

ه در اين آي گفته است "قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ "در الدر المنثور از ابن منذر از عكرمه نقل كرده كه در ذيل آيه
از قريش و قبايل ديگري كه هم عقيده با آنان بودند مانند انصار، اوس، خزرج، خزاعه، ثقيف، بني  "بنو حمس "شان قبيله

ل ها داخخوردند و هميشه از پشت خانهعامر بن صعصعه و بطون كنانة بن بكر نازل شده، چون اين قبايل گوشت نمي
دند، براي پوشاندن اطفال پوست گوسفند و يا بز را خيكي كنده و در پايين آن كرشدند، هيچ وقت پشم و مو استعمال نميمي

كردند و همواره برهنه در محل پاهاي حيوان دو سوراخ در آورده و آن را )نظير شلوار پالستيكي امروز( به تن اطفال خود مي
 كردند. تنها قريش بود كهطواف مي
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رسيدند لباسها را كنده و به عقيده خود قبايل در موسم طواف از راه كه مي پوشيد، و گر نه سايردر هنگام طواف لباس مي
داد بدين وسيله خود را از لباسي كه در آن گناه كرده بودند عاري ساخته آن گاه اگر از قريش كسي لباسي به آنان عاريه مي

 .«1»گشتند اي خود را پوشيده بر ميهشدند، و پس از فراغت از طواف لباسپوشيدند و گر نه برهنه مشغول طواف ميمي

و نيز در الدر المنثور است كه عبد بن حميد از سعيد بن جبير نقل كرده كه گفت: مردم جاهليت را رسم چنين بود كه برهنه 
كنيم، حتي نقل ايم طواف نميگفتند كه در لباسي كه خدا را در آن معصيت كردهكردند، و ميدر خانه كعبه طواف مي

 :هايش را كند و دست خود را در جلو ساتر ساخت و گفتد زني از باديه وارد شد و همه لباسكننمي

 «3»اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فال احله 

 .«2»در اين باره نازل گرديد  "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ... "و آيه شريفه

مجاهد و عطاء نيز نقل شده و ليكن اگر بخاطر داشته باشيد گفتيم آياتي كه در قريب به اين مضمون از ابن عباس و  :مؤلف
است متضمن احكام عامي است كه اختصاص به يك امت ندارد، و اين روايات اخبار آحادي بيش  "يا بَنِي آدَمَ "اولش خطاب

 .نيستند، عالوه بر اينكه متضمن اجتهاد راويان حديثند، و به هيچ وجه حجيت ندارند

معتبرترين رواياتي كه در اين باب نقل شده يكي روايتي است كه در الدر المنثور از ابن جرير و ابن ابي حاتم و ابن مردويه از 
ينت شان فرمود، و زكردند، لذا خداي تعالي امر به زينتابن عباس نقل كرده كه گفت: مردمي در خانه كعبه برهنه طواف مي

 .«4»هاي نيك است اع لباسهمان لباس و ساتر عورت و انو

اند كه گفت: مردم جاهليت چيزهايي از دوم روايتي است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم از ابن عباس نقل كرده
جَعَلْتُمْ زْقٍ فَقُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِ "دانستند، و آيهقبيل لباس و غير لباس را كه خداوند حاللش كرده حرام مي

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ  "اشاره به اين عادت و عقيده آنان است، آن گاه خداي تعالي در رد اين عقيده آيه "مِنْهُ حَراماً وَ حاَللًا
 را فرو "الدُّنْياالَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ 

__________________________________________________ 

 ط بيروت 35ص  2الدر المنثور ج (1)

 [...] .دارمشود و هر چه از آن ظاهر شود آن را بر ديگران روا نميامروز بعضي يا همه، آن )عورت( ظاهر مي(2)

 32ص  2(الدر المنثور ج 2و  3)

 132 ، ص:2ترجمه الميزان، ج

ش و زنان صالح افرستاد، و معنايش اين است: مسلمين با كفار در استفاده از طيبات شريكند، از طعام طيب آن و لباس پاكيزه
مشركين  دهد و ديگركنند، و ليكن خداوند اين طيبات را در قيامت خالص براي مؤمنين قرار ميو ساير طيباتش استفاده مي

 .«1»اي ندارند از آن بهره

كند، بلكه ابن عباس در اين دو روايت يك حقيقت خارجي را بينيد شان نزول آيه را بيان نمين دو روايت بطوري كه مياي
 .تطبيق بر آيه قرآن كرده است

 109در آيه شريفه[ ... ص :  "لِباسُ التَّقْوي "چند روايت در باره:]

اي عمل نيك و بدي ص( فرمود: هيچ بنده)و نيز در الدر المنثور از ابو الشيخ از حسن نقل كرده كه گفت: رسول خدا 
وَ لِباسُ التَّقْوي  "كند مگر آنكه روزي لباس مناسب عملش را به تن خواهد كرد، و مردم او را خواهند شناخت، و جملهنمي



 .«3»نا است از آيات قرآن گواه اين مع "ذلِكَ خَيْرٌ

لباس  "نقل شده كه فرمودند: مراد از (در تفسير عياشي از زراره و حمران و محمد بن مسلم از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع
 .«2»هاي سفيد است لباس "تقوا

 "د نهيخوانم "رياشا "در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عثمان نقل كرده كه گفت: از رسول خدا شنيدم كه در اين آيه
 .«2» "ريشا

 أَنْزَلْنا يا بَنِي آدَمَ قَدْ "در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از حضرت ابي جعفر )ع( نقل شده كه آن جناب در ذيل آيه شريفه
 "پوشيد و مراد ازمي همين لباسي است كه "لباس "فرمودند: مراد از "عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِباسُ التَّقْوي

لباس عفاف است، زيرا شخص عفيف هم مانند كسي كه لباس به تن  "لباس تقوا "متاع و مال است، و مقصود از "رياش
دارد عورت و عيبش پوشيده است، هر چند لباس نداشته باشد، بخالف فاجر كه هر چه هم لباس بپوشد عورت و معايبش 

 .«5»هويدا است 

ر اين دو روايت براي لباس شده از باب تطبيق كلي بر مصداق است كه نظيرش در روايات ديگري تكرار مؤلف: معنايي كه د
 .شده

ن را پرستان است، و خداوند آاست كه اين آيه حكايت قول بت "وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا ... "و نيز در تفسير قمي در ذيل آيه
 رد كرده "رُ بِالْفَحْشاءِقُلْ إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُ "در جمله
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 .«1»است 

 110گفتند خدا به آن امر كرده است، ادعاي لزوم اطاعت از زمامداران جائر است[ ... ص : اي كه ميگويد فاحشهوايتي كه مير]

در كتاب بصائر الدرجات از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از محمد بن منصور روايت شده كه گفت: از امام )ع( معناي 
را پرسيدم فرمود: آيا كسي را سراغ داري كه خيال كند  "وا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها ...وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُ "آيه

كني. اين خداوند انسان را امر به زنا و نوشيدن شراب و ساير محرمات كرده باشد؟ عرض كردم: نه. فرمود پس فكر مي
دانند. فرمود: اين ا به آن امر كرده چيست؟ عرض كردم خدا و رسول بهتر ميگفتند: خدا ما راي كه مردم جاهليت ميفاحشه

كنند خدا ايشان را امر به اقتداء به آنان نموده با اينكه خداوند آيه راجع به زمامداران و زعماي جور است كه مردم ادعا مي
اند، و اين گفتهدهد كه آنان دروغ ميا خبر ميچنين دستوري نداده است، و خداوند در اين آيه ادعاي آنان را رد نموده، به م

اي از روات شيعه از احمد بن محمد از حسين مؤلف: اين روايت در كافي نيز از عده« 3»ناميده است  "فاحشه "دروغشان را
 و به اين مضمون در تفسير عياشي از محمد بن منصور از عبد«. 2»بن سعيد از ابي وهب از محمد بن منصور نقل شده 

شود از سند بصائر الدرجات ابو وهب افتاده، و حسين بن سعيد از او و او از محمد پس معلوم مي«. 2»صالح )ع( روايت شده 



 .شود محمد بن منصور اين سؤال را از عبد صالح موسي بن جعفر )ع( كرده استبن منصور روايت كرده، و نيز معلوم مي

نزول آيه نيست، و همچنين استداللي هم كه در آن است منطبق با مورد آيه  به هر حال مضمون اين روايت منطبق با ايام
ه دادند، از آن جملنيست، زيرا اهل جاهليت احكام زيادي در باره فحشاء و منكرات داشته و آن را به خداي سبحان نسبت مي

كند، ن نزول آيه را بيان ميتوان گفت كه اين روايت شاپس نمي .يكي كه جاي ترديد نيست طواف بدون ستر عورت است
و ليكن اين هم هست كه بعد از رحلت رسول خدا )ص( هيچ عمل زشت و شنيعي كه مردم آن را جايز دانسته و به خداوند 
نسبتش دهند جز مساله امامت غاصبانه ائمه جور عمل ديگري نيست كه مصداق اين آيه بوده باشد، و مساله مزبور با آيه 

 ها بر مسلمين گذشت كهاست، زيرا بعد از رحلت رسول خدا )ص( قرنشريفه كامال منطبق 
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زياد بن ابيه و فرزند نامشروعش عبيد اللَّه زياد و حجاج بن يوسف و طاغياني امثال آنان بر ايشان حكومت زنازادگاني امثال 
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ  "شان علمايي بودند كه به امثال آيهكردند، در حالي كه در اطراف تخت سلطنتمي

دادند، پس اين روايت ناظر به اين جهت است كه به نفوذ اوامر ايشان و وجوب اطاعتشان فتوا مي تمسك نموده و "مِنْكُمْ
 .مصداق آيه مورد بحث تنها رفتار مردم جاهليت نبوده، بلكه رفتار مسلمين هم يكي از مصاديق آن است

 111چند روايت در مورد دروغ بستن به خداي تعالي[ ... ص : ]

فرمود: اگر كسي بگويد خداوند امر به شنيدم كه مي (ي بصير نقل شده كه گفت: از ابي عبد اللَّه )عدر تفسير عياشي از اب
كند دروغ به خدا نسبت داده، و اگر كسي بگويد خير و شر همه مستند به او است باز هم به خداوند دروغ نسبت فحشاء مي

 .«1»داده 

عبد اللَّه )ع( روايت شده كه فرمود: اگر كسي بگويد خداوند امر به كار بد و و نيز در كتاب مزبور از مسعدة بن صدقه از ابي 
رون گيرد خدا را از سلطنتش بيكند به خداوند دروغ بسته، و اگر بگويد خير و شر عالم بدون مشيت او صورت ميفحشاء مي

و كسي كه به خدا دروغ ببندد خداوند او را شود باز به خدا دروغ بسته، نموده، و اگر بگويد گناهان بدون قوت خدا ارتكاب مي
 .«3»نمايد داخل آتشش مي

ه ناظر به قول مفوضه است ك "گيرد ...و كسي كه بگويد خير و شر عالم بدون مشيت او صورت مي "مؤلف: اينكه فرمود:
 .گويند: بنده در كار خير و شر خود مستقل استمي

كه در روايت قبلي بود ناظر است به قول جبري  "همه مستند به او است و اگر كسي بگويد خير و شر "هم چنان كه جمله
گفتند: خير و شر و اطاعت و معصيت همه مستند به اراده خود خدا است، و اراده و مشيت عبد كوچكترين ها كه ميمذهب

 ردد و اما اگر به خود صاحبدر آن روايت به خداي تعالي برگ "او "دخالتي در صدور آن ندارد، البته اين وقتي است كه ضمير
 .عمل برگردد آن وقت مانند روايت دوم ناظر به قول مفوضه خواهد بود



 111[ ... ص : "وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "رواياتي در ذيل جمله:]

جُوهَكُمْ وَ أَقِيمُوا وُ "دم معناي آيهشيخ در تهذيب به سند خود از ابن مسكان نقل كرده كه گفت: از ابي عبد اللَّه )ع( سؤال كر
 .«2»چيست؟ فرمود: اين آيه راجع به قبله است  "عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
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اين نيز از باب تطبيق كلي بر مصداق است، و عياشي هم در تفسير خود نظير اين روايت را از ابي بصير از يكي از دو  :مؤلف
 .«1»امام باقر و صادق )ع( نقل كرده است 

 "يمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍوَ أَقِ "و نيز در كتاب نامبرده به سند خود از حلبي از امام صادق )ع( نقل كرده كه در ذيل آيه

فرمود: مقصود مساجدي است كه در اسالم بنا شده و معناي آيه اين است كه: در مساجد نو بنياد هم روي خود را به جانب 
ع( )اين مضمون را عياشي نيز از زراره و حمران و محمد بن مسلم از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه «. 3»مسجد الحرام كنيد 
 .«2»روايت كرده است 

در اين آيه صرف توجه به خدا و استقبال قبله است، و اما اينكه  "اقامه وجوه "مؤلف: گويا مراد امام )ع( اين است كه معناي
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  "اي هست، و در آيهكند كه قبلهاين قبله كجا است متعرض آن نيست. در اين آيه اجماال گوشزد مي

كند. قبال هم در بحث پيرامون آيات قبله آن قبله را معين مي« 2» "سْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُالْمَ
ازل است در مكه ن "اعراف "گفتيم كه كعبه در مدينه، و بعد از هجرت قبله مسلمين شد، و آيه مورد بحث كه از آيات سوره

اصل تشريع قبله در مكه و در اين سوره بوده، و تفصيل و  :ياق آيات قبله سازگار باشد بعيد نيست گفته شودشده، و اگر با س
ي هاتفسير جزئيات آن در مدينه در سوره بقره بوده است، و از اين قبيل احكام از واجبات و محرمات زياد داريم كه سوره

 .صيل و تفسير آن راهاي مدني تفاند و سورهمكي اجمال آن را متعرض شده

معنايش اين است كه مراد از اين مساجد هر  "مساجدي است كه در اسالم بنا شده "بنا بر اين، اينكه امام )ع( فرمود:
گردانيدن وجوهي است كه در آيه كعبه  "اقامه وجوه "كنند و منظور ازمسجدي است كه مسلمين در اكناف زمين بنا مي

 .است

 "وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "بن مهران از ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده كه در ذيل جمله در تفسير عياشي از حسين
 .«5»باشند فرمودند: منظور ائمه مي

 ، ائمه جماعات است، و به"ائمه "مؤلف: ظاهرا مراد امام )ع( از كلمه
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تو اي پيغمبر از اين ببعد روي خود را به قسمتي از مسجد الحرام )كعبه( متوجه كن و شما اي مسلمين هر جا بوديد (4)
 122روي خود را به سوي آن متوجه سازيد. سوره بقره آيه 



 21ح  13ص  3ي ج تفسير عياش(5)
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 .زودي معناي ديگري براي آن خواهد آمد

 113 :هاي الهي[ ... ص پيرامون استفاده از نعمت "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ... "و "خُذُوا زِينَتَكُمْ ... "رواياتي در ذيل جمله:]

فرمود: يعني ائمه  "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "روايت كرده كه در ذيل جملهو نيز از حسين بن مهران از امام صادق )ع( 
«1». 

اين حديث نظير حديث سابق است، و ممكن است اشاره به جلو انداختن امام جماعت باشد، چون اين هم خود براي  :مؤلف
آنان اقتدا كردن زينت نماز است. و نيز ممكن است نماز زينتي است، هم چنان كه جلو انداختن نيكان و بزرگترها و به 

منظور از ائمه، ائمه دين باشد نه امام جماعت. و به زودي در ذيل روايت عالء بن سيابه در آخر بحث اين احتمال خواهد 
 .آمد

 "هد كه در ذيل آياندر الدر المنثور است كه عقيلي و ابو الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر از انس از رسول خدا نقل كرده
 .«3»هايتان فرمود: نماز بخوانيد با كفش "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

 .مؤلف: اين معنا بطرق ديگري از علي بن ابي طالب )ع( و ابي هريره و ابن مسعود و شداد بن اوس و ديگران نيز نقل شده

 :اس نقل كرده كه گفتو نيز در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عب

تم. اي بر تن داشامير المؤمنين )ص( مرا نزد ابن الكواء و يارانش فرستاد، وقتي من بر آنها وارد شدم پيراهني نازك و حله
 اي؟گفتند: تو ابن عباسي و مثل اين لباسها بر تن كرده

 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ "زيرا خداوند در آيه ها است،كنم همين لباسگفتم آري، و اولين چيزي كه با آن با شما مخاصمه مي
آن را حالل كرده، رسول خدا )ص( هم در عيد فطر و عيد قربان  "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "و در آيه "الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ

 .«2»ايد پوشيد، و شما آن را بر خود حرام كردههاي فاخر آن روز بود( ميهاي يمن و لباسدو برد حبرة )كه از بافته

عبد اللَّه بن عباس  (در كافي به سند خود از يحيي بن ابي العالء از ابي عبد اللَّه )ع( نقل كرده كه فرمود: امير المؤمنين )ص
را  ابن الكواء وقتي اواي به تن داشت اصحاب را پيش ابن الكواء و يارانش روانه كرد، ابن عباس آن روز پيراهن نازك و حله

نگونه بينيم كه ايدانستيم، حاال ميديدند گفتند: اي ابن عباس تو بهترين مردان ما بودي، و ما تو را از همه مردم بهتر مي
 همين لباس اولين چيزي است كه :اي؟ ابن عباس گفتلباس به تن كرده
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دانيد، و مرا به پوشيدن آن من بر سر آن با شما بحث خواهم كرد، و به شما ايراد خواهم نمود )زيرا شما آن را حرام مي
يز و ن "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ":كنيد( در حالي كه خداي سبحان فرمودهمالمت مي

 .«1» "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "فرموده:

است: در  فرموده "مَسْجِدٍ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ "و نيز در كافي به سند خود از فضالة بن ايوب نقل كرده كه در تفسير آيه



 .«3»عيد و جمعه 

و به همين مضمون عياشي «. 2»مؤلف: اين روايت را تهذيب از فضاله از عبد اللَّه بن سنان از ابي عبد اللَّه )ع( نقل كرده 
 .«5»اند نقل كرده (در تفسير خود و طبرسي در مجمع البيان از ابي جعفر )ع« 2»

يست؟ چ "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "صي از حضرت رضا )ع( پرسيد منظور از زينت در آيهو در كتاب فقيه است كه شخ
 .«3»حضرت فرمود از آن جمله است شانه زدن قبل از هر نمازي 

 .مؤلف: در اين معنا روايات ديگري نيز هست

خواست به نماز بايستد هر وقت مي (لي )عو در تفسير عياشي از خيثمة بن ابي خيثمة روايت شده كه گفت: حسن بن ع
 .پوشيدهاي خود را ميبهترين لباس

 پوشيد؟هاي خوب خود را در موقع نماز ميخدمتش عرض كردند يا بن رسول اللَّه چرا لباس

، من نيز خود "مَسْجِدٍ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ ":فرمايددارد و ميخداوند جميل و زيبا است، و هر زيبايي را دوست مي :فرمود
 .«3»دهم و دوست دارم بهترين لباسم را بپوشم را براي پروردگارم زينت مي

 .مؤلف: اين حديث از طرق اهل سنت نيز روايت شده است

 و در كافي به سند خود از يونس بن ابراهيم روايت كرده كه گفت: بر ابي عبد اللَّه
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طيلسان و كالهي از خز بر تن داشتم. حضرت نگاهي به من كرد و چيزي نگفت. من عرض ع(وارد شدم در حالي كه )
فرماييد؟ حضرت فرمود: خز عيبي ندارد، عرض كردم كردم: فدايت شوم جبه و طيلسان من از خز است در باره آن چه مي

د ين بن علي )ع( در حالي كه كشته شتاري كه در بافت آن به كار رفته ابريشم است. فرمود: اين نيز اشكال ندارد، چون حس
اي از خز بر تن مباركش بود. آن گاه حضرت، داستان عبد اللَّه بن عباس و خوارج و احتجاج او را عليه آنان نقل كرد جبه

«1». 

وري ثكند كه وقتي سفيان و نيز در همان كتاب به سند خود از احمد بن ابي عبد اللَّه از محمد بن علي بطور مرفوع نقل مي
 روم وهاي زيبا و گرانبها پوشيده بود. گفت به خدا سوگند ميع( را ديد كه لباس)زد، امام صادق در مسجد الحرام قدم مي

 .كنممالمتش مي

نزديك رفت و عرض كرد: يا بن رسول اللَّه به خدا سوگند رسول خدا )ص( و علي بن ابي طالب و هيچكس از پدرانت از 
اش كرد و به مقتضاي فقر و تنگدستي. حضرت فرمود: رسول خدا )ص( در روزگاري تنگ زندگي ميها نپوشيدنداين لباس
گاه  ها ابرار و نيكانند. آننمود، و پس از آن حضرت روزگار به وسعت گراييد، و سزاوارترين مردم به استفاده از نعمترفتار مي



را تالوت نموده، فرمود: ما از هر كس ديگري به استفاده  "لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ "آيه
 .هاي پروردگار سزاوارتريماز داده

ام. آن گاه امام دست ثوري را گرفت و به طرف بيني براي آميزش با مردم پوشيدهها را كه بر تن من مياي ثوري! اين لباس
راي بيني بهاي زيبا را كنار زده لباس زبري را از زير آن نشان داد و فرمود: اين را براي خود و آنچه را ميسخود كشيد و لبا

ام. آن گاه لباسهاي پشمينه و زبر ثوري را كنار زده لباس نرمي نمايان ساخت و فرمود تو اين را براي خود مردم پوشيده
 .«3»مردم  ها را براي نشان دادن بهپوشي و آن پشمينهمي

هاي مرو به تن امام صادق )ع( در حالي كه لباسي زيبا از جنس پارچه :و نيز به سند خود از ابن قداح روايت كرده كه گفت
داشت و به دست من تكيه كرده بود به عباد ابن كثير برخورد نمود. عباد عرض كرد: يا ابا عبد اللَّه تو از خاندان نبوتي و 

 پوشيد، اين لباسهاي فاخر مروي چيست كه به تنين بود كه هميشه كرباس ميپدرت علي امير المؤمن
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ي؟ كنتو اي عباد! اين چه اعتراضي است كه ميتري اكتفاء ننمودي؟ حضرت فرمود: واي بر اي؟ چرا به لباس سادهكرده
اش نعمتي بدهد دوست دارد آن نعمت را زينت خدايي و طيبات رزق را چه كسي حرام كرده؟ خداي عز و جل وقتي به بنده

 .«1»اش ببيند در بنده

)ص( فرمود: خداوند  در الدر المنثور است كه ترمذي از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت كرده كه گفت: رسول خدا
 .«3»اش ببيند دوست دارد اثر نعمت خود را در بنده

در قرب االسناد حميري از احمد بن محمد بن ابي نصر روايت شده كه گفت حضرت رضا )ع( در ضمن حديثي طوالني به 
ام شنيده شيده، و نيزپوام كه حسن اين نوع لباس ميكني؟ عرض كردم شنيدهمن فرمود: در باره لباس خشن چگونه فكر مي
شست تا به نظرها مستعمل بيايد. فرمود: لباس خوب بپوش و كرد در آب ميكه جعفر بن محمد هر وقت لباس نو تهيه مي

پوشيد، و وقتي زمستان تمام هاي خز پانصد درهمي و رداي خز پنجاه ديناري ميخود را بياراي، علي بن الحسين )ع( جبه
 .دادنها را صدقه ميفروخت و پول آشد ميمي

 .«2»را تالوت فرمود  "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ "آن گاه حضرت رضا )ع( آيه

 .تر روايت زير استمؤلف: در اين باره روايات بسيار زيادي هست كه از همه جامع

 112چند روايت در بيان مراد از فواحش ظاهر و باطن[ ... ص :  "اقتار "و "فاسرا "روايتي در معناي:]

سي كني كه اگر خداوند به كدر تفسير عياشي از ابان بن تغلب روايت شده كه گفت: امام صادق )ع( به من فرمود: خيال مي
نيست، مال مال خدا است كه به  دارد از خواري او است؟ نه، چنيندهد از كرامت آن كس است؟ و اگر دريغ مينعمتي مي

سپارد، و خوردن، آشاميدن، پوشيدن، نكاح و سواري و ساير انواع تصرفات در آن را مباح وديعه بدست هر كس بخواهد مي
كرده به شرطي كه رعايت اعتدال و اقتصاد را بنمايند و ما زاد آن را به فقراي مؤمن رسانيده يا با آن امور خود را اصالح 

 .را تالوت نمود "وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "گر نه همه آن تصرفات حرام خواهد بود. آن گاه جمله كنند، و

كند كه اسبي به ده هزار درهم بخرد با اينكه اسبي پنداري خدا كسي را در مالي كه به او داده امين ميسپس فرمودند: آيا مي



 كند، وكفايت ميبه ارزش بيست درهم او را 
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اسراف  طرف ديگر بفرمايد كنيزي به بهاي هزار دينار بخرد با اينكه كنيزي به قيمت بيست درهم براي او كافي است، و از
 .«1»نكنيد چون خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد 

و در كافي به سند خود از اسحاق بن عبد العزيز از بعضي از اصحاب خود نقل كرده كه گفت: خدمت امام صادق )ع( عرض 
م و ه نداشتيم كه به بدن خود بماليخواستيم احرام ببنديم لذا نوره كشيديم، و چون سبوس همراكردم در راه مكه بوديم و مي

اثر نوره را از بدن بزداييم ناگزير قدري آرد به خود ماليده و با آن رفع حاجت نموديم، من ناگهان به اين فكر افتادم كه اين 
داند كه چقدر ناراحت شدم. حضرت فرمود: آيا ترس تو از اين جهت است كه مبادا اسراف چه كاري بود كردم، و خدا مي

رده باشي؟ عرض كردم: آري، فرمود: ناراحت مباش در هر چيزي كه بدن را اصالح كند اسراف نيست. من خودم بارها ك
ن ام، اياند، و من به خود ماليدهام مغز استخوان برايم بياورند تا بدنم را چرب كنم، روغن زيتون آوردهشده كه دستور داده

 .ه مال را ضايع كند، و به بدن ضرر برساندعبارت است از كاري ك "اسراف "اسراف نيست،

چيست؟ فرمود: اقتار اين است كه انسان با قدرت بر تحصيل غذاي گوارا به نان و نمك اكتفاء كند.  "اقتار "عرض كردم:
 :عرض كردم، پس اقتصاد به چه معنا است. فرمود

روغن بخورد و ليكن در هر وعده يك رقم  اقتصاد اين است كه انسان همه رقم غذا از قبيل نان، گوشت، شير، سركه و
«3». 

هَرَ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَ "در كافي به سند خود از علي بن يقطين از ابي الحسن )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه
زنايي است كه علنا انجام شود، چون اين  "واحش ظاهريف "فرمود: منظور از "مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

 "افراشتند. و منظور ازهاي خود بيرقي مييافته، و زنان فاحشه آن روز بر سر در خانهپرده انجام ميعمل در جاهليت بي
داشت آن ازدواج با همسر پدر است، چون مردم در جاهليت پس از مرگ پدر اگر غير از مادرشان زني مي "فواحش باطني

 .«2»همان خمر است  "اثم "آوردند، خداوند در اين آيه آن را حرام كرد. و منظور اززن را به عقد خود در مي

و عياشي « 2»مؤلف: اين روايت خالصه كالم موسي بن جعفر )ع( با مهدي عباسي است كه كليني آن را در كافي مسندا 
 اتما هم آن را در ذيل آي .«5»اند مرسال نقل كرده
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 .نقل كرديم "مائده "راجع به شرب خمر در سوره



إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ  "تفسير عياشي از محمد بن منصور روايت شده كه گفت: از عبد صالح موسي بن جعفر )ع( از آيه و در
 .سؤال كردم "الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ

ست و اما باطن حضرت فرمود: قرآن داراي ظاهر و باطن است، آنچه را كه خداي تعالي در قرآن حرام كرده ظاهر محرمات ا
 .«1»اند آنها ائمه جورند. و همچنين آنچه را كه در قرآن حالل كرده ظاهر مباحات ديني است، و باطن آنها امامان حق

مؤلف: اين روايت را كافي نيز مسندا از محمد بن منصور نقل كرده، با اين تفاوت كه در روايات كافي امام )ع( پس از آن 
ه در قرآن ذكر شده ظاهر است، و باطن آن محرمات ائمه جور است و همچنين جميع فرمود: پس جميع محرماتي ك

 .«3»اند هايي كه خداوند در قرآن اباحه فرموده ظاهر است و باطن آنها امامان حقحالل

جور ها بر امامان حق از اين نظر است كه محرمات و ائمه مؤلف: انطباق معاصي و محرمات بر ائمه جور، و انطباق حالل
 .باعث دوري از خدا و محلالت و ائمه حق باعث نزديكي به خدايند

و نيز ممكن است از اين نظر باشد كه پيروي از امامان جور باعث ارتكاب گناهان و متابعت از امامان حق باعث موفقيت در 
 .شوداطاعت مي

 "از ابي عبد اللَّه )ع( نقل كرده كه در ذيل آيهو از همين باب است روايتي كه شيخ در تهذيب به سند خود از عالء بن سيابه 
و همچنين آن دو روايتي كه ما قبال از « 2»فرموده: منظور غسل براي زيارت امامان است  "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 .حسين بن مهران نقل كرديم

ن عباده اند كه گفت: سعد بز مغيرة بن شعبه نقل كردهدر الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه، بخاري، مسلم و ابن مردويه ا
زنم. اين حرف به گوش رسول خدا )ص( رسيد. درنگ گردنش را با شمشير ميگفت: اگر مردي را با همسرم ببينم بيمي

است،  ركنيد؟ و ليكن به خدا سوگند من از سعد غيرتمندترم و خداوند از من غيورتحضرت فرمود: آيا از غيرت سعد تعجب مي
 و از همين جهت فواحش ظاهري و باطني را تحريم كرده، چون هيچ
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 .«1»ز خدا نيست كس غيورتر ا

فرمود: رسول خدا )ص( شنيدم كه مي (و در تفسير عياشي از علي بن ابي حمزه روايت شده كه گفت: من از امام صادق )ع
و « 3»فرموده: احدي غيورتر از خداي تعالي نيست، كيست غيرتمندتر از كسي كه فواحش ظاهري و باطني را تحريم كرده؟ 

فرمود: آن اجلي  "إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَال يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُونَ "رده كه در ذيل آيهنيز از امام صادق )ع( روايت ك
 .«2»كند است كه خداي تعالي براي ملك الموت تعيين مي

 .ن مضمون گذشترواياتي قريب به اي« 2» "هُوَ الَّذِي ... قَضي أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ "مؤلف: در ذيل آيه

 119بحثي آزاد پيرامون چند روايت ... ص : 

ها مشروط به عمل اختياري آنان رسانند و بيان اينكه قضاي الهي در آغاز خلقت در باره سعادت و شقاوت انسانبررسي آيات و رواياتي كه ذاتي بودن سعادت و شقاوت را مي]

 119است[ ... ص : 



خود روايتي از ابي الجارود از حضرت ابي جعفر )ع( نقل كرده كه آن جناب در خالل آن علي بن ابراهيم قمي در تفسير 
اند: خداوند در همان حيني كه بشر را فرموده "كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدي وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ "روايت در ذيل آيه

 .شوندخلق فرمود، و در روز قيامت هم مهتدي و گمراه مبعوث مي كرد مؤمن و كافر و شقي و سعيدخلق مي

گويد: رسول خدا )ص( هم فرموده: شقي آن كسي است كه در شكم مادرش شقي بوده و سعيد آن آن گاه خود قمي مي
 .«5»كسي است كه در شكم مادرش سعيد آفريده شده 

ر علماي رجال مطعون و مخدوش است، و ليكن اهل فن رواياتي مؤلف: روايت باال گر چه از ابي الجارود نقل شده كه در نظ
كنند، عالوه بر اينكه روايات اند، و به آنها عمل ميرا كه وي قبل از انحرافش از حضرت ابي جعفر )ع( نقل كرده قبول كرده

 ديگري نظير آن در تفسير آيه مزبور وارد شده، مانند روايت ابراهيم ليثي از حضرت ابي جعفر
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 [...] 13ص  3تفسير عياشي ج (2)

 13ص  3تفسير عياشي ج (3)

 3سوره انعام آيه (4)

 ط بيروت 333ص  1تفسير قمي ج (5)

 133، ص: 2ترجمه الميزان، ج

د خورتفسير آيات قدر وارد شده اين مضمون بسيار به چشم ميو همچنين امثال آن. در روايات ديگري هم كه در « 1»ع()
«3». 

گر چه اين روايات از حيث مفاد مختلفند، و ليكن همه در افاده اينكه آخر خلقت به شكل اول خلقت است مشتركند. البته 
يل ثبوت كنند از قبثبات مياين روايات و همچنين آيات در مقام اثبات سعادت و شقاوت ذاتي نيستند، و آنچه را براي انسان ا

زوجيت براي چهار نيست، و اصال سزاوار هم نيست كسي چنين توهمي بكند، براي اينكه اگر برگشت آن صرفا به تصوير 
عقلي بوده و با واقعيت خارجي منطبق نباشد اثر حقيقي نخواهد داشت، و اگر برگشت آن به اقتضاي ذاتي و حقيقي انسان 

تگي به آن دارد بوده باشد، منافي با اطالق ملك خداي سبحان بوده مستلزم تحديد سلطنت او كه سعادت و شقاوتش بس
است، كه خود قرآن و احاديث و همچنين عقل مخالف آن است. عالوه بر اينكه چنين چيزي مستلزم اختالل نظام عقل در 

نيك و  است، و همه متفقند بر اينكه كارهايي جميع مباني عقال است، براي اينكه بناي جميع عقال بر تاثير تعليم و تربيت
قابل ستايش و مدح است و كارهايي زشت و قابل مذمت است. از اين هم كه بگذريم الزمه اين حرف اين است كه تشريع 

 هفايده باشد، و ديگر اتمام حجت در ذاتيات به هر طور كشرايع و فرستادن كتب آسماني و نيز ارسال پيامبران همه لغو و بي
تصور شود معنا نخواهد داشت، زيرا بنا بر اين فرض، انفكاك ذوات از ذاتيات خود محال است، اينها همه لوازمي است كه 

 .قرآن كريم مخالف صريح آن است

آري، قرآن كريم نظام عقل را مسلم داشته و اينكه انسان اعمال خود را بر اختيار بنا نهاده پذيرفته است و در خالل آياتش 
رمايد: خداوند انسان را از گل آفريده و سپس نسل او را در چكيده آب پستي قرار داد، آن گاه همان چكيده را بطور فمي

خوبي رويانيد و بزرگ كرد تا بالغ گرديد و از نعمت عقل برخوردار شد، بطوري كه كار نيك و بد را به اختيار خود انجام داده، 
دهد، و بخاطر همين تميز به افتخار مكلف و ثواب و عقاب را با عقل خود تميز ميخير و شر، نفع و ضرر، اطاعت و معصيت 

شدن به تكاليف ديني مفتخر گرديد. و اگر او از عقل خود پيروي و اوامر پروردگارش را اطاعت و از منهياتش دوري نمايد 



يد و هواي نفس را متابعت و پروردگارش شود. و اگر با عقل خود مخالفت نماسعادتمند شده به بهترين وجه پاداش داده مي
 چشد، و سراي دنيا سراي امتحان و آزمونرا نافرماني كند بدبخت شده، و بال گناهان خود را مي
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 به نقل از علل الشرائع 52ح  12ص  3نور الثقلين ج (1)

 333 -333ص  1تفسير قمي ج (2)

 131، ص: 2مه الميزان، جترج

 .باشداست، امروز عمل و فردا روز پاداش مي

كنيد اساس اين بيان بر دو قضيه شود، و بطوري كه مالحظه مياين آن مطلبي است كه از قرآن در اين باره استفاده مي
سن و قبح ري متصف به حعقلي است: يكي اينكه بين فعل اختياري و غير اختياري فرق هست. و ديگري اينكه افعال اختيا

و مستتبع مدح و ذم و ثواب و عقاب است، و اين دو قضيه از قضاياي قطعي است كه هيچ عاقلي كه در تحت نظام اجتماعي 
تواند آن را انكار نموده قائل به ذاتيت سعادت و داند به هيچ وجه نميكند و خود را محكوم به احكام آن نظام ميزندگي مي

 .شقاوت انسان شود

 :روايات بسياري كه در اين باره وارد شده مانند آيات از حيث مضمون و نحوه بيان مختلفند

شان دو گونه خلق كرده: سعيد و شقي و بعضي از روايات اجماال داللت دارد بر اينكه: خداي تعالي مردم را در موقع خلقت
 فِي هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ "د. و روايتي كه در تفسير آيهكافر و مؤمن، مانند روايت ابي الجارود كه در چند صفحه قبل نقل ش

از كافي راجع به خلقت چنين نقل نموديم. موافق اين دسته از روايات آياتي از قرآن كريم هست، « 1» "الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ  "و نيز مانند آيه «3» "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ "مانند آيه

كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدي وَ فَرِيقاً حَقَّ  "و آيه« 2» "أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَال تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقي
 .«2» "يْهِمُ الضَّاللَةُعَلَ

اينگونه آيات و روايات چندان اشكال ندارند زيرا سياق آيات و مخصوصا آيه آخري داللت دارد بر اينكه اجماال نوع انسان به 
قضاي الهي به دو جور و دو قسم تقسيم شده، و اما تفصيل اين اجمال و اينكه چه كساني از اين قسم و چه اشخاصي از آن 

 مربوط به اعمال اختيارياند، قسم
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 كند. سورهاو كسي است كه شما بني آدم را به هر نحوي كه خودش بخواهد در رحم مادران صورتگري و نقشبندي مي(1)
 3آل عمران آيه 

 3ن هستيد. سوره تغابن آيه او است آن كسي كه شما را آفريد، پس بعضي از شما كافر و بعضي مؤم(2)

خدا به حال شما بندگان آگاهتر است، زيرا او شما را از خاك زمين آفريده، و هنگامي كه شما در شكم مادرها جنين (3)
 23بوديد به ياد آريد و خودستايي مكنيد، او كه آفريننده است به حال هر كه متقي است داناتر است. سوره نجم آيه 

را در اول بيافريد به سويش بازگشت خواهيد كرد، گروهي هدايت يافته، گروهي ديگر ضاللت بر او  همانطوري كه شما(4)
 32حتم شده است. سوره اعراف آيه 

 133، ص: 2ترجمه الميزان، ج

شان دارد. و به عبارت ديگر آن قضايي كه در اول خلقت و ابتداي وجود گذشته قضاي خود آنان است، و اين بستگي به عمل
شود كه پاي افعال اختياري به ميان آيد، چون افعال روط بوده، و اما در مرحله بقاء وقتي آن مشروط مطلق و حتمي ميمش



 .شوداختياري است كه مستتبع سعادت و يا شقاوت و مستلزم هدايت و يا ضاللت مي

شان از گل ف آفريده، بعضيها خلقتبعضي ديگر از روايات بطور تفصيل داللت دارند بر اينكه خداي سبحان خاليق را مختل
شان نيز به سوي ها از گل جهنم است، و بازگشتشان نيز به سوي بهشت خواهد بود. و بعضيبهشت است، و سرانجام

جهنم، مانند روايت بصائر الدرجات از علي بن الحسين )ع( كه فرمود: خداوند متعال ميثاق شيعيان ما را با ما بر واليت ما 
و دشمنان  تر از آن آفريد،شوند، خداوند متعال ما را از طينت عليين و شيعيان ما را از طينتي پايينكم و زياد نمي گرفت، آنان

 .«1»تر از آن خلق فرمود شان را از طينتي پايينما را از طينت سجين و شيعيان

 .مؤلف: در اين معنا روايات بسيار زيادي هست

عرض كردم: فدايت شوم من عبد  (ن كيسان روايت شده كه گفت: خدمت حضرت صادق )عو در كتاب محاسن از عبد اللَّه ب
نسب تو را شناختم و اما خودت را نه. عرض كردم: من در شام به دنيا آمده و در  :اللَّه بن كيسان از دوستداران شمايم. فرمود

ارم، و بسيار برايم اتفاق افتاده كه به مردي ظاهر ام، و چون مردي بازرگانم سر و كار زيادي با مردم دفارس نشو و نما كرده
ام كه از دشمنان شما است، و بر عكس به ام و وقتي از عقايدش جستجو كرده ديدهالصالح و خوش خلق و امين برخورده

عنا م مردمي بد اخالق و نادرست برخورده كه پس از تفتيش از عقايدش برايم معلوم شده كه وي از دوستان شما است، و اين
 .براي من قابل هضم نيست

داني كه خداي تعالي طينتي را از بهشت و طينتي را از دوزخ گرفت و درهم آميخت سپس آنها را از حضرت فرمود: مگر نمي
بيني بخاطر آن اختالطي است كه داري و حسن ظاهر و خوش خلقي كه از دشمنان ما ميهم جدا ساخت، پس اين امانت

ي بيني بخاطر تماسوستان ما داشته، و آن كمي امانت و بدي خلق و خشونتي كه در دوستان ما ميشان با طينت دطينت
شان با طينت دشمنان ما داشته، و گر نه سرانجام دشمنان امين و خوش خلق ما به همان اصل خودشان، و است كه طينت

 .«3»عاقبت امر دوستان خشن ما نيز به اصل خودشان خواهد بود 
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 13بصائر الدرجات ص (1)

 ط قم 123ص  1محاسن برقي، ج (2)
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 .مؤلف: در اين معنا نيز روايات بسيار ديگري هست

 :و در كتاب علل الشرائع از حبه عرني از علي )ع( روايت شده كه فرمود

زار و ها مختلفند، بعضي باير و بعضي شورهها و سرزمينقسمت بيروني روي زمين آفريد و چون خاكخداي تعالي آدم را از 
 .«1»خيز است از اين رو ذريه آدم نيز بعضي نيكوكار و بعضي بدكار شدند بعضي پاكيزه و حاصل

 163وايات[ ... ص : هاي مختلف داللت دارند و بيان مراد آن رها از طينتبررسي رواياتي كه به خلقت انسان]

كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَ ما أَدْراكَ ما  "مؤلف: مساله خلقت انسان از طينت عليين و سجين اشاره است به مفاد آيه
 ... سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

، و بيان اين آيات ان شاء اللَّه در «3» "يِّينَ وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَكَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّ
 .محل خود خواهد آمد

بايد دانست كه روايت آخري خالي از بيان روايت قبليش نيست زيرا داللت دارد بر اينكه ماده زميني با  -و اما روايات



ارتباط به احوال انسان و اوصاف مختلفي كه از جهت صالح و فساد دارد كه در اوصاف و خواص آن است بي اختالفي
شود به نيست، و اينكه تركيب بدن انسان از ماده زمين عينا مانند نباتات و يا هر موجود ديگري كه از ماده زميني تركيب مي

د، البته صحيح است، و ليكن اين ارتباط بنحو عليت تامه نيست، گردحسب اختالفي كه در ماده زميني آن است مختلف مي
 .بلكه بنحو اقتضاء است

م آيد كه زمين هبدست مي "خلقت انسان از گل و اصل آن گل از بهشت و يا دوزخ بوده "پس، از اينكه خداي تعالي فرمود
گردند، براي دام به اصل خود بر ميهايش از بهشت و بعضي ديگرش از جهنم بوده و سرانجام هم هر كبعضي از قسمت

پيمايند و يا راه جهنم را، و معلوم است كه هر آيند كه يا راه بهشت را ميهايي در مياينكه هر كدام بتدريج به صورت انسان
شان باشد. انساني كه ماده اصليش خاك بهشتي است در طول زندگي روند كه مناسب با ماده اصلي خلقتكدام راهي را مي

ماده  پيوندد. و انساني كها تهذيب نفس و عمل صالح خود را صفا و نورانيت داده و به اصل و منشا خود كه بهشت است ميب
گذارد تا كند و هم چنان رو به انحطاط مياصليش خاك جهنمي است، در طول زندگي كدورت و ظلمت خود را بيشتر مي

 .گيره دوزخ شودشسرانجام به اصل اولي خود يعني جهنم پيوسته و آت

 كه« 2» "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ "آيه

__________________________________________________ 

 ط قم 2ح  32ص  1علل الشرائع ج (1)

 31سوره مطففين آيه (2)

خداوندي را كه وعده خود را بر ما محقق فرمود، و ما را وارثان زمين گردانيد تا هر جايي از بهشت را كه ستايش (3)
 [...] 32بخواهيم منزل گزينيم. سوره زمر آيه 
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كه منظور از زمين همين  آيداي به اين مطلب اشعار دارد، زيرا از ظاهر آن بر ميحكايت سخن اهل بهشت است نيز تا اندازه
 هم همين زمين "جنت "شود. و منظور ازميرد و از آن برانگيخته ميكند و در آن ميزميني است كه بشر در آن زندگي مي

 .به آن اشاره دارد« 1» "يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ ... "است. و نيز آيه

كه در روايات است همان طينتي باشد كه بعدها از اجزاي  "طينت دوزخ "و "طينت بهشت "زپس بعيد نيست كه منظور ا
 "،"ت سجينطين "،"طينت عليين "شود، و خصوصا اين احتمال با توجه به بعضي از تعبيراتي از قبيلبهشت و يا دوزخ مي

 .رسدكه در روايات است به نظر قوي مي "طينت نار "، و"طينت جنت

 164اوت آدمي، به نحو اقتضاء نه عليت، ارتباط مستقيمي با آب و گل )مواد اصلي( او دارد[ ... ص : سعادت و شق]

ه اي زميني گرفته شده كو بنا بر اين احتمال، مراد اين خواهد بود كه: انسان بر حسب تركيبي كه اجزاي بدن او دارد از ماده
ه پاك و ناپاك در ادراكات و عواطف و قواي انساني كه از آن تركيب شده اي ناپاك، و اين ماداي پاك بوده و يا مادهيا ماده

كند مؤثر است، به اين معنا كه انسان مركب از طينت پاك و يا ناپاك وقتي ادراكات و عواطف و قوايش شروع به كار مي
اييد اش را تاعمال و آثار ماده دهد كه مناسب با ماده اصليش باشد، اعمالشكند و آثاري از خود نشان ميبيشتر كارهايي مي

كند، تا كارش باال گرفته انساني سعيد و يا شقي تمام عيار گردد. و اينكه گفتيم اش اعمالش را كمك مينموده و آثار ماده
اين ارتباط بنحو اقتضا است نه به طور عليت براي اين است كه خاصيت و اثر ماده در نحوه عمل انسان مانع از اراده و 

تر از اسباب فعال موجود را بر انسان مسلط نمايد تواند در اين مورد سبب ديگري قويت خداوند نيست. و خداوند ميسلطن



كه مجراي سير فعلي انسان را مبدل به مجراي ديگري نمايد، زيرا اسباب و شرايطي كه در سرنوشت نيك و بد انسان 
ش اي بيراغ داريم در قبال آنچه كه از حيطه علم ما بيرون است ذرهدخالت دارند يكي و دو تا نيستند، و آنچه را كه ما س

نيست، به شهادت اينكه نوادري از افراد سراغ داريم كه نشو و نمايشان بر خالف آن مقتضياتي است كه ما آن را منشا 
 .«2» "يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ "پنداريم، آري،مي

اش صالح و سالم باشد و در رحمي سالم انساني كه نطفه :از جمله اسباب و شرايطي كه ما از آن اطالع داريم اين است كه
 پرورش يابد، و در دوران جنيني و همچنين بعد از والدت

__________________________________________________ 
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آب، هوا و غذايش سالم باشد و در محيط سالم زندگي كند و در مناطق اعتدالي متولد شده باشد چنين انساني استعدادش 
ت. بر تر و نيرويش براي عمل به وظايف انساني بيشتر اسك طريق انسانيت بيشتر و فهمش تيزتر و ادراكش لطيفبراي سلو

اش آلوده و يا مريض باشد و يا در رحم ناپاك و ناسالم پرورش يابد و يا غذاي سالم به آن نرسد، يا عكس انساني كه نطفه
طق استوايي و قطبي به وجود آمده باشد آن استعداد و آن فهم و ادراك پس از والدت محيط زندگيش سالم نباشد و يا در منا

 .تر استرا ندارد، و بخشونت و قساوت قلب و كم فهمي نزديك

تر و عقلي كاملتر و هاي سالمي كه از عوامل مذكور و ساير موانع و مزاحمات دورترند داراي روحي لطيفعالوه بر اين، مزاج
روح و عقل و اين عواطف، انسان را به عقايد و تصميمات و كارهايي واميدارد كه صالح انسانيتش ترند، و اين عواطفي رقيق

در آن است و او را نخست به تحصيل مواد غذايي صالح و استفاده صالح و شايسته از آن واداشته سپس از همين راه روح او 
ح در كند و اين تاثير طرفيني يعني تاثير مواد غذايي صالرا تكميل نموده در انجام اعمال صالح و تصميمات شايسته تاييد مي

 .روح و تاثير عمل روح در استفاده صحيح از مواد غذايي هم چنان ادامه دارد تا آنكه او را به سعادت واقعيش برساند

 .عين اين حرف در طرف شقاوت نيز صحيح است

و « 1» "الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَوَ  "قرآن كريم در اين باره نسبت بطرف سعادت فرموده:
و  «2» "ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ "فرمايد:نسبت بطرف شقاوت مي

 .ه در دو طرف بسيار استنظاير اين دو آي

كوتاه سخن، سعادت انسان در زندگي خاص انسانيش يعني سعادتش در علم و عمل ارتباط تامي به پاكيزه بودن مواد 
كنند، هم چنان كه اصليش دارد، چون حامل روح انساني همين موادند و همين موادند كه او را به سوي بهشت هدايت مي

دهد و قل و سرگرمي به اوهام و خرافاتي كه شهوت و غضب را در نظرها جلوه ميشقاوتش در علم كه همان ترك ع
بندوباري در شهوات حيواني و استكبار از هر حقي است همچنين شقاوتش در عمل كه همان سرگرمي به لذات مادي و بي
 كه مزاحم و مخالف با هواي او است، ارتباط مستقيمي با آب و گل

__________________________________________________ 

كنيم، و خداوند با نيكوكاران است. كنند ما آنان را بطور قطع به راههاي خود هدايت ميو كساني كه در باره ما جهاد مي(1)
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او دارد، اين دو قسم آب و گل است كه يكي انسان را به حق و سعادت و بهشت، و ديگري به باطل و شقاوت و دوزخ سوق 
 را در آب و گل قراردهند. و البته اين سوق دادن بنحو اقتضاء است نه عليت تامه، چون خداي تعالي است كه اين آثار مي

 .تر از آن به كار ببرد و اثر آن را خنثي سازدتواند سبب ديگري قويداده و او مي

كند گذشت، و روايات ديگري مطالبي كه داللت بر اين معنا مي "آل عمران "سابقا در حديث خلقت جنين در اوايل سوره
 .كندر امري را اثبات مينظير آن هست كه براي خدا مشيت و قدرت بر محو و اثبات در ه

 162تري در بيان روايات گذشته[ ... ص : وجه دقيق]

توان تري كه تعقلش محتاج به صفاي ذهن و قدم راسخ در معارف حقيقي است ميالبته روايات مورد بحث را به وجه دقيق
ه او فعليت پيدا كرده و مستقر شدشود كه ادراك توجيه نمود، و آن اين است كه: سعادت و شقاوت وقتي در انسان محقق مي

باشد، و ادراك هم از آنجايي كه مجرد از ماده است قهرا مقيد به قيود ماده و محكوم به احكام آن كه يكي از آنها زمان 
رسد كه سعادت بعد از حركت ماده به سوي فعليت )مقدار حركت( است، نيست. بنا بر اين، گو اينكه ما بنظرمان چنين مي

شود، و ليكن حقيقت امر اين است كه منشا سعادت يعني ادراك از آنجايي كه مجرد است مقيد به زمان نيست. موجود مي
شود عينا قبل از حركت نيز وجود داشته، نظير نسبت دادن ما امور حادث را به پس سعادتي كه پس از حركت ماده پيدا مي

 :گوييميد به زمان كرده ميفعل خداي تعالي، كه اگر ما فعل خدا را در اين نسبت مق

در فالن تاريخ قوم نوح را هالك كرد، و يا قوم يونس را نجات داد، و  "گوييم:و يا مي "خداوند زيد را در فالن روز آفريده "
ظرمان دهيم ناين تقييد در حقيقت تقييد از نظر ما است، چون ما در اين نسبتي كه مي "ص( را مبعوث فرمود)يا رسول اللَّه 

گيريم، و گر نه فعل خداي تعالي مقيد به ه خود حادثه است، و زمان و حركتي را كه منتهي به حدوث آن شده در نظر ميب
زمان نيست، مجموع حوادث و همچنين زمان حدوث هر حادثه و ساير قيود و شرايطي را كه دارد او ايجاد كرده، آن وقت 

گوييم امروز فالن مطلب را درك كردم و د زمان شود؟ پس اينكه ميچطور ممكن است عمل خود او مقيد و محدود به حدو
يا اآلن فالن چيز را فهميدم در حقيقت عمل سلولهاي دماغي و يا عصبي خود را كه اموري مادي هستند مقيد به زمان 

 .شودكنيم، و گر نه اصل علم و ادراك مجرد است، و به روز و ساعت مقيد نميمي

توان آنها را پيش از دت و شقاوت انسان از راه تجرد علمي او است كه مجرد و بيرون از زمان است ميپس از آنجايي كه سعا
  .توان متاخرتر از آنها گرفتامتداد زمان زندگيش گرفت چنان كه به واسطه ارتباط آنها به اعمال و حركات انسان مي

 133، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .داندياتي است كه خلقت انسان را منتهي به آب گوارا و آب تلخ و شور ميدسته سوم از روايات اين باب روا

كند كه فرمود: خداي عز و جل آب گوارايي از آن جمله روايتي است كه در كتاب علل الشرائع از امام صادق )ع( نقل مي
را خلق كرد. سپس امر كرد تا آفريد و از آن آب اهل طاعت را خلق فرمود. بار ديگر آب تلخي آفريد و از آن اهل معصيت 

و «. 1»شد كرد مؤمن جز از مؤمن و كافر جز از كافر متولد نمياين دو آب بهم در آميزند و مخلوط شوند، كه اگر چنين نمي
نيز از محمد بن سنان نقل كرده كه گفت از امام صادق )ع( پرسيدم اولين چيزي كه خداي تعالي خلق فرمود چه بود؟ 

لين چيزي كه خداي عز و جل آفريد چيزي بود كه تمامي موجودات عالم از آن آفريده شد. عرض كردم آن حضرت فرمود: او
چه بود؟ فرمود: آب بود، خداي تبارك و تعالي نخست دو درياي آب يكي گوارا و يكي تلخ آفريد آن گاه به آب گوارا نظر 



بركت و رحمت من در تو است، بهشتم و اهل  :رمودانداخته صدايش زد، درياي آب گوارا عرض كرد: لبيك و سعديك. ف
كنم. آن گاه به درياي شور نظر افكنده او را صدا زد، دريا جواب نداد، بار ديگرش صدا زد جواب طاعتم را از تو خلق مي

نمود  ديگر امر كنم. آن گاه بارال جرم فرمود لعنتم بر تو باد، من دوزخيان و اهل معصيتم را از تو خلق مي -تا سه بار -نداد
 .تا بهم مخلوط شدند

 .«3»آيد بينيم مؤمن از كافر و كافر از مؤمن پديد ميسپس امام )ع( اضافه كرد: از همين جهت است كه مي

در تفسير عياشي از عثمان بن عيسي از بعضي از اصحابش از امام صادق )ع( نقل كرده كه فرمود: خداي تعالي به آبي 
باش تا از تو بهشتم و اهل طاعتم را خلق كنم. و به آبي فرمود: شور و تلخ شو تا از تو آتشم و اهل فرمود: شيرين و گوارا 

 .«2»معصيتم را بيافرينم آن گاه آن دو آب را بر گل جاري ساخت ... 

 167گويند خلقت انسان منتهي به آب گوار و آب تلخ و شور است[ ... ص : بررسي رواياتي كه مي]

هر يك از اين سه حديث احاديث بسيار ديگري از امير المؤمنين و امام باقر و امام صادق )ع( هست، و ما  مؤلف: در معناي
 .اين سه حديث را بعنوان نمونه در اينجا آورديم

 بر طبق اين دسته از اخبار نيز آياتي هست، مانند آيه

__________________________________________________ 
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يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ ال  ا بِعِلْمِهِ وَ ماوَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثي وَ ال تَضَعُ إِلَّ "
غٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ. وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِ

به « 1» "يَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْ
كنيد آيه دومي به منزله مثالي است براي بيان مضمون آيه قبليش، و اينكه چطور مردم با اينكه در طوري كه مالحظه مي

ن نيز اي "ءٍ حَيٍّوَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ "و آثار مشتركند با هم اختالف دارند، آيهجامع انسانيت و در بعضي از منافع 
 .رسانداشتراك را مي

راً وَ هُوَ الَّذِي وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُو "و نيز مانند آيه
 .بيان اين آيات به زودي در محل خود خواهد آمد« 3» "خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً

يم تقساي كه نقل شد و همچنين روايات ديگري كه به آن مضمون وارد شده از جهت معنا به دو قسم گانهو اما روايات سه
كه خداوند آن دو را بر گلي كه انسان را از آن آفريد  "فرمودكرد، و ميشوند: يكي رواياتي كه آب گوارا و تلخ را ذكر ميمي

اين قسم از اخبار برگشت معنايش به همان طايفه از اخبار  "ها مختلف شدندها به جهت اختالف آبجاري ساخت و گل
دانست. بنا بر اين، حرفهايي كه در اين روايات بايد زده شود همان حيه اختالف طينت مياست كه اختالف خلقت بشر را از نا

 .حرفهايي است كه در اخبار طينت زديم

قسم دوم اخباري است كه تنها متعرض خلقت انسان نيست، بلكه خلقت هر موجودي را حتي خلقت بهشت و دوزخ را از آب 
 نشا اختالفها ماختالف آب ":فرموددانست، و ميمي
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شود و اي جز با علم او باردار نميخدا شما را از خاك آفريد، سپس از نطفه، پس از آن شما را زوج قرار داد، هيچ ماده(1)
 ر آنكه در مكتوبي نوشته شدهگردد مگشود و يا از عمر او كاسته نميكند، و هيچ سالمندي عمرش دراز نميوضع حمل نمي

است و آگاهي بر اين جزئيات بر خدا آسان است. و هرگز آن دو دريا كه آب اين يك شيرين و نوشيدنش گوارا و آب آن يك 
خوريد، و مرواريد استخراج نموده پيرايه خود شور و زننده است يكسان نيستند، در عين حال شما از هر دو گوشت تازه مي

شكافند تا از فضل و كرم وي روزي جوييد، و شايد سپاس داريد. بيني كه آب را ميتيها را در آن دريا ميكنيد، و كشمي
 13 -11سوره فاطر آيات 

او همان كسي است كه دو دريا را به هم پيوست، اين شيرين و گوارا است و آن شور و تند، و ميانشان حايلي نفوذناپذير (2)
آب انساني آفريد و آن را نژادي قرار داده بين افرادش پيوند برقرار نمود، آري پروردگار تو هميشه قرار داد. و او است آنكه از 

 52 -52قادر و توانا است. سوره فرقان آيات 
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ايي كه و اين همان معنايي است كه در قسم اول از روايات بود، در نتيجه حرفه "خصوص مردم در سعادت و شقاوت است
آنجا زديم در اينجا نيز جريان دارد، و در حقيقت اخبار دسته اول به منزله مفسر براي اخبار دسته دوم، و هر دو به منزله 

فرمود: انتهاي خلقت به سوي آب است همانطوري كه ابتدايش از آب بود، به زودي مفسر براي اخبار طينتند. و اما اينكه مي
 .-ان شاء اللَّه -مددر جاي مناسب بحثش خواهد آ

داند، مانند روايتي كه در كتاب دسته چهارم رواياتي است كه برگشت اختالف در خلقت را به اختالف در نور و ظلمت مي
علل الشرائع از امام صادق )ع( نقل شده كه فرمود: خداي تبارك و تعالي ما را از نوري آفريد كه آن نور نيز از نور ديگري 

د، هاي ما را خلق كرهاي شيعيان ما را از آب و گلي آفريد كه با آن بدنز طينت اعلي عليين است و دلخلق شده و اصلش ا
تر از آن آفريد، به همين جهت است كه دلهاي شيعيان همواره متمايل به سوي ما است، هاي آنان را از طينتي پايينو بدن

كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما  "ايم. آن گاه امام )ع( آيه:شدهاند كه ما آفريده براي اينكه از همان چيزي آفريده شده
را تالوت نمود و سپس اضافه كرد كه خداي تعالي دلهاي دشمنان ما « 1» "أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

تر از آن آفريد، دلهاي شيعيان آنان را هم از آب و گلي آفريد كه بدن از طينتي پستهايشان را را از طينتي از سجين و بدن
إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي  "آنان را از آن خلق فرموده، و از همين جهت دلهاي شيعيان ايشان متمايل به آنان است، آن گاه آيه

 .«2»را تالوت فرمود « 3» "لٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَسِجِّينٍ وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ وَيْ

برگشت اين دسته از روايات در حقيقت به همان رواياتي است كه داللت «. 2»مؤلف: در اين معنا روايات ديگري نيز هست 
وايات اين معنا ن رباشد، با اين تفاوت كه در ايكنند بر اينكه انتهاي خلقت و ريشه آن، طينت عليين و طينت سجين ميمي

شود. و شايد جهتش اين باشد كه طينت سعادت باعث اضافه شده است كه انسان پس از خلقت مبدل به نور و يا ظلمت مي
 ظهور حق و انجالي معرفت، و طينت شقاوت مالزم با جهل است و جهل هم همان ظلمت

__________________________________________________ 

ها است و تو چه داني كه دفتر نيكي چيست كتابي است نوشته كه مقربان مشاهده نامه نيكان در دفتر نيكي حاشا كه(1)
 31كنند. سوره مطففين آيه مي

حاشا كه نامه بدكاران در دفتر بدان است و تو چه داني كه دفتر بدان چيست؟ كتابي است نوشته، آن روز واي بر تكذيب (2)
 13يه كنندگان. سوره مطففين آ
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نامد. هم و كوري است. پس طينت سعادت نور و طينت شقاوت ظلمت است. قرآن كريم هم غالبا علم و هدايت را نور مي
أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ  "رمايد:فخواند. از آن جمله ميچنان كه ايمان را زندگي مي

 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ "فرمايد:و نيز مي« 1» "كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها
اي از موجودات از و در اينكه نور اصل خلقت طايفه« 3» "الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ

د ل خواهنق -ان شاء اللَّه -قبيل انبيا، مالئكه، لوح، قلم، عرش، كرسي و بهشت است، اخبار بسياري وارد شده كه به زودي
 .شد

دسته پنجم از اخبار اين باب رواياتي است كه داللت دارد بر انتقال حسنات افراد شقي در روز قيامت به نامه عمل افراد سعيد 
و بعكس، انتقال سيئات افراد سعيد به نامه عمل افراد شقي، مانند روايتي كه علل الشرائع به سند خود از ابراهيم ليثي از امام 

كند، و كه آن جناب در ضمن حديث طويلي فرمود: اي ابراهيم! بگو ببينم وقتي قرص خورشيد طلوع مي نقل كرده (باقر )ع
تاباند آيا شعاعش از خود قرص جدا است يا نه؟ عرض كردم آري، در حال طلوع شعاعش از شعاع خود را به همه جا مي

 رود. عرضعاعش نيز برچيده شده به دنبالش ميكند دامنه شفرمود: آيا جز اين است كه وقتي غروب مي .خودش جدا است
 .كردم چرا

كند خداي تعالي وزر كند، و وقتي قيامت قيام ميفرمود: به همين نحو هر موجودي به سوي اصل و جوهر خود بازگشت مي
ها يكيو حسنات و ن ها و از طينت آنان است از نامه مؤمنين به نامه ناصبيها منتقل نمودهها را كه از سنخ وجود ناصبيو وبال

و مساعي خيري كه در نامه عمل ناصبيها است از آنجايي كه از سنخ وجود مؤمن و از جنس طينت او است به نامه مؤمنين 
كند آيا اين ظلم و تعدي است؟ عرض كردم نه، يا ابن رسول اللَّه. فرمود به خدا سوگند نه تنها ظلم و عدوان منتقل مي

ي اي ابراهيم! اين حق "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "حكم قاطع و عدالت آشكار است: نيست، بلكه قضاء فاصل و
 .است از ناحيه پروردگارت، و حكمي است از احكام ملكوت او

 چيست؟ فرمود حكم خدا و انبياي او "حكم ملكوت "عرض كردم: يا بن رسول اللَّه!

__________________________________________________ 

رود با كسي كه اش كرده برايش نوري قرار داديم كه به كمك آن ميان مردم راه ميآيا آن كسي كه مرده بود و ما زنده(1)
 [...] 133صفت او در ظلمات )بودن( است و از آن بيرون شدني نيست يكسان است؟. سوره انعام آيه 

د انبرد، و كساني كه كافر شدهاند، آنان را از ظلمات به سوي نور ميوردهخداوند سرپرست كساني است كه ايمان آ(2)
 353برند. سوره بقره آيه سرپرست ايشان طغيانگرانند كه آنها را از نور به ظلمات مي

 121، ص: 2ترجمه الميزان، ج

سْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً وَ كَيْفَ إِنَّكَ لَنْ تَ "است، همان حكمي است كه خضر در جواب موسي )ع( به آن تمسك جست و گفت:
آورد مع ذلك كني كه موسي )ع( از كارهاي خضر سر در ميتو اي ابراهيم فكر مي« 1» "تَصْبِرُ عَلي ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً
ا ن كارها رمن اي "دانسته. نه، او از وجهه اعمال خضر آگاه نبود، تا آنكه خضر در جوابش گفت:اعمالش را منكر و شنيع مي

 .«3» "به دستور و اذن خداي تعالي انجام دادم



 131بررسي رواياتي كه به انتقال حسنات اشقياء به نامه اعمال سعداء و انتقال سيئات سعداء به نامه عمل اشقياء داللت دارند[ ... ص : ]

ت كه بعضي از آنها در خود اين حديث اين بود قسمتي از آن حديث، و در قبال اين دسته از روايات آياتي از قرآن كريم هس
لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلي  "ايراد شده است، و از جمله آياتي كه در متن حديث ايراد نشده آيه

سازد خداي تعالي در روز قيامت طيب را از خبيث جدا مي فرمايداست، كه مي« 2» "بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ
اي از جنس طيب در خبيث باقي نماند، آنچه از آلودگيها و خباثت اي از خباثت در طيب مخلوط نباشد، و ذرهبه طوري كه ذره

ل ويده شده به اصمتفرق در بني نوع بشر است، يك جا جمع نموده و شاخ و برگهايي را كه از ريشه درخت خباثت در آنان د
گرداند، نتيجه اين جدا ساختن طيب از خبيث اين است كه همه حسنات در يك طرف گرد آمده به سعادت درخت باز مي
شائبه ذات برگردند و همه سيئات نيز در جانبي گرد آمده به منشا و اصل خود رجوع كنند و اين بيان بعينه همان خالص و بي

 .بياني است كه در حديث بود

خواست تا با اين مثال محسوس  "... كندبگو ببينم وقتي قرص خورشيد طلوع مي "ينكه امام )ع( فرمود: اي ابراهيما
اين  "بفهماند هر اثري مظهر مؤثر و هم سنخ آن و وجودش قائم به وجود آن و مالزم وجود آن است، و اين هم كه فرمود:

به  با اين كه بظاهر و "د قضاء فاصل و حكم قاطع و عين عدالت استعمل نه تنها ظلم و عدوان نيست، بلكه به خدا سوگن
رسد، مبني بر همان سنخيت بين فعل و فاعل و اثر و مؤثر است. چون اين حسب نظر ابتدايي عملي مخالف عدالت بنظر مي

ي از اينكه هر فعلكند به كند، هم چنان كه حكم ميسنخيت از چيزهايي است كه عقل به ضرورت و بداهت، حكم به آن مي
 كند كه ذاتش تناسب با آن فعل را داشته باشد، و اگر نظر سطحي برافعال كه فرض شود، فاعلي آن را از خود ابراز مي

__________________________________________________ 

چيزي را كه به آن آگاهي  تواني همراهي و رفاقت با مرا تحمل كني، چگونه خواهي توانست تحمل كردنتو هرگز نمي(1)
 32نداري. سوره كهف آيه 

 .ط نجف 221علل الشرائع، ص (2)

تا خدا پليد را از پاكيزه ممتاز كند و بعضي از پليدها را بر بعضي ديگر انباشته و آن را توده كرده در جهنم قرار دهد. سوره (3)
 23انفال آيه 
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، و بيندبراي اين است كه انسان به نظر سطحي از هر فعلي همان حركات و سكنات ظاهريش را ميخالف اين حكم كند 
گويد اين شرابخواري از زيد مؤمن سر زده به چه مالك در نامه عمرو كافر نوشته شود؟ و ليكن اگر دقيق شود و لذا مي

است و از آثار سعادت و يا از معاني سيئه و از آثار  درك كند كه اين فعل داراي معنويتي است كه آن معنا يا از معاني حسنه
شقاوت است، آن وقت تصديق خواهد كرد كه اين اثر اثر ذاتي است كه در وصف سعادت و شقاوت هم سنخ آن عمل است، 

ن يكنيم، براي اختالط و امتزاجي است كه بو اگر در باره يك عمل زشتي كه از ذات انسان سعيدي سر زده دو جور حكم مي
و حال آنكه عامل  "آب گرم است "گوييم:دو موضوع رخ داده عينا نظير حرارتي است كه ما آن را به آب نسبت داده و مي

 .اصلي آن آتش و يا تابش خورشيد است

ار و شود عمل كساني است كه ذاتا بد ك توضيح اينكه جميع حسنات از هر كس سر بزند، در حقيقت عمل كساني است كه محسن و سعيدند و جميع سيئات نيز از هر كس صادر]

 136شقي هستند[ ... ص : 



بنا بر اين، در نظر يك دانشمند آشنا به حقايق، جميع حسنات از هر كس سر بزند عمل كساني است كه ذاتا نيكوكار و 
راي همچنين ساند، عدالت واقعي و سعيدند، و جميع سيئات از هر كس صادر شود عمل كساني است كه ذاتا بدكار و شقي

 .كندآخرت كه ظرف حق و حقيقت است نيز همين را اقتضا مي

أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ  "و آيه« 1» "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ "البته اين معنا با امثال آيه
كه ثواب و عقاب هر عمل نيك و بدي را عايد فاعل آن عمل « 2» "ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْلَها  "و آيه« 3» "أُخْري

 .داند، منافاتي ندارد. زيرا مفاد اين قبيل آيات هم در محل خود صحيح و بجا استمي

عل و سر زده و پيامدهاي فالبته بر حسب نظر اجتماعي دنيوي، فاعل هر فعلي همان كسي است كه حركت و سكون فعل از ا
شود، و ليكن اين را هم بايد دانست كه اين حكم در ظرف و آثار آن هم اگر مدح و ثواب و يا ذم و عقاب است به او عايد مي

اجتماع دنيوي صحيح است، و اما در ظرف حقيقت و واقع، فاعل هر فعلي آن اصلي است كه متسانخ و متناسب آن فعل 
 .است غير آن كسي باشد كه حركات و سكنات فعل از او سر زدهاست، و آن اصل ممكن 

 گردد معنايش اين نيست كه ثواب وگوييم آثار حسنه و سيئه عمل به اصلش بر ميو اگر مي

__________________________________________________ 

بيند. سوره زلزال آيه عمل بد كند آن را مي ايبيند و هر كس بقدر ذرهاي عمل خير كند آن را ميپس هر كس بقدر ذره(1)
2 

 22دارد. سوره نجم آيه كه هيچ باربرداري گناه ديگري را بر نمي(2)

 323شود. سوره بقره آيه كاريهاي بدش به خود او عايد ميسود كارهاي نيكش و زيان(3)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

گويد اين حرف منافات با آن آيات دارد، و لذا در حديث باال هم امام )ع( شود، تا كسي بعقاب عمل بغير فاعل آن عايد مي
 .كه در طول حكم ظاهري دنيوي و احكام زندگي اجتماعي آن قرار دارد "اين حكم حكم ملكوتي است "فرمود

ني هر حكمي به ها و ظهور حق باشد قهرا در آن روز احكام هم ملكوتي خواهد بود، يعآري وقتي روز قيامت روز بروز باطن
وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا  "گردد، هم چنان كه فرموده:موضوع حقيقي خود ملحق شده، هر چيزي به اصل خود باز مي

أَلْحَقْنا بِهِمْ  ":و نيز« 3» "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ "و:« 1» "يَحْتَسِبُونَ
 .«2» "وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ "و« 2» "ءٍذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ

م يام اللَّه است نيز معلواز اينجا وجه اختصاص حكم ملكوتي به روز قيامت با اينكه عالم برزخ هم از ظرفهاي مجازات و جزء ا
 :فرمايدشود، زيرا ظاهر كالم خداي تعالي كه ميمي

و همچنين « 5» "لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ، قالَ إِنْ "
يمانَ لَقَدْ وا الْعِلْمَ وَ الْإِوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ، وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوَ يَ "ظاهر آيه

برزخ و زماني كه فاصله بين مرگ و قيامت است اين است كه عالم « 3» "لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ
 اي از احكام با زندگي دنيوي شركت دارد، وتتمه زندگي دنيا و مكث در زمين است، و در پاره

__________________________________________________ 

 23ره زمر آيه دادند. سوو از ناحيه خداي متعال چيزهايي برايشان آشكار شد كه هرگز احتمال نمي(1)

تو در دنيا از اين صحنه غافل بودي، ما امروز پرده از جلو چشمت برداشتيم و اينك چشمت تيزبين شده است. سوره ق (2)
 33آيه 



مل كنيم و از عشان را به ايشان ملحق مياند فرزندانشان كردهشان به ايمان پيرويكساني كه ايمان دارند و فرزندان(3)
 31كنيم. سوره طور آيه آنان چيزي كم نمي

 .كشندو به طور مسلم بارهاي گران خويش و بارهاي گراني همراه بارهاي خويش بدوش مي(4)

 12سوره عنكبوت آيه 

ايد؟ گفتند يا يك روز و يا قسمتي از روز، از شمارگران بپرس گفت: جز پرسيد به تعداد سالها چه مدت در زمين بوده(5)
 112ه مؤمنون آيه ايد. سوراندكي بسر نبرده

اند، اين چنين از حق رو گردانيده و خورند كه جز ساعتي درنگ نكردهكند مجرمين سوگند ميروزي كه قيامت قيام مي(6)
د، و اينك اياند گويند: در كتاب خدا است كه شما تا روز رستاخيز بسر بردهشان دادهگويند و كساني كه علم و ايماندروغ مي

 53. سوره روم آيه روز رستاخيز است
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مردم در آن عالم هنوز در راه تصفيه و تكامل به سوي سعادت خالص و يا شقاوت خالص هستند، و جاي حكم قطعي زماني 
 .شان يكسره شده يا سعادت خالص و يا شقاوت خالص كسب كرده باشند، و آن خانه آخرت استاست كه مردم تكليف

دهد، و در آخرت ميزاني برايشان بر خداوند جزاي حسنات كفار را در دنيا مي "اينجا سر اين گفته قرآن و حديث كه:و نيز از 
 .-دقت فرماييد -شودمعلوم مي "اي ندارندكند، و در آنجا جز آتش بهرهپا نمي

 134براي اينكه نقل حسنات سعداء به اشقيا و به عكس، ظلم و خالف عدل نيست[ ... ص :  "يُسْئَلُونَال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ  "وجه استشهاد در روايت به آيه:]

 .فرمود به منظور تعليل بيان حكم ملكوتي بود "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "استشهادي كه امام )ع( به آيه

باشد كه از فاعلي سر زده، و يا حكمي كه از حاكمي صادر شده، و يا توضيح اينكه: حقيقت سؤال از هر چيزي، چه فعلي 
خبري كه از مخبري رسيده، اين است كه فاعل و يا حاكم و يا مخبر، كردار و گفتار خود را با واقع تطبيق نموده، و نحوه 

ست. و اما در جايي كه فعل و يا مطابقت آن را با واقع بيان نمايد، و مادامي كه اين معنا را بيان ننموده جاي سؤال باقي ا
 .نياز از بيان فاعل و يا حاكم و يا مخبر باشد البته سؤال معنا نخواهد داشتحكم و يا خبر عين واقع و بي

پرسد چرا اين يتيم را زدي؟ و يا چرا حكم كردي به اينكه فالن چيز مال زيد است؟ و يا بپرسد مثال وقتي سائل از شما مي
دارد و هم چنان حق سؤال دارد تا شما عمل خود را زيد ايستاده از كجا گفتي؟ دست از اين سؤال بر نمي اين كه خبر آوردي

با واقع و حق تطبيق كني، مثال بگويي من اگر يتيم را زدم منظورم تاديب او بود، و يا اگر حكم كذايي را دادم براي اين بود 
ر گفتم زيد ايستاده براي اين بود كه من به چشم خود ديدم كه ايستاده. كه زيد آن مال را از پدرش ارث برده بود، و يا اگ

سؤال از اينگونه مطالب كه محتاج به دفاع و تطبيق با حق و واقع است صحيح است. و اما مطالبي كه احتياج به تطبيق 
شدن سرش از بدن از آنجايي ندارد از قبيل جفت بودن عدد چهار و بيشتر بودن عدد ده از عدد پنج و مردن زيد پس از جدا 

كه عين واقع و حق است سؤال از آن معنا ندارد، و صحيح نيست كسي بپرسد چرا عدد چهار جفت و چرا عدد ده بيشتر از 
گوييم: فعل خداي عدد پنج است؟ و يا چرا فالن علت تامه فالن معلول را به وجود آورد؟ اين معنا كه روشن شد اينك مي

ع است و قولش عين موجود خارجي و واقعي است، فعل و قول او مستند به چيز ديگري نيست تا سبحان عين حق و واق
دين دهيم و بسؤال از آن به چرا و چطور صحيح باشد، آري جميع قضاياي حقي كه ما عقايد و افعال خود را بر آن تطبيق مي

 ل خداي سبحان كنيم همه از موجودات خارجي كه همان فعوسيله حقانيت آن را اثبات مي
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است اخذ شده، با اين حال چگونه ممكن است فعل خود او محكوم به آن شود؟ نسبتي كه فعل خداوند با آن قضايا دارد 
 .-ت فرماييددق -نسبت محكوم به حاكم نيست، بلكه نسبت ملزوم به الزم و متبوع به تابع و منشا انتزاع به منتزع است

تند يابد، و اسباب تكويني به منزله آالت و ابزاري هسبارت ديگر فعل خداي تعالي به وسيله اسباب تكويني تحقق ميبه ع
شود، و اگر سائلي از يكي از افعال خدا سؤال كند قطعا سؤالش از علتي است كه كه فعل خدا جز به توسط آنها ظاهر نمي

 .برايش مجهول است

پرسد چرا خدا اين جوان را از بين برد و چرا به فرو ريزد و زيد در اين حادثه بميرد سائل ميمثال اگر ديواري بر سر زيد 
وار گويد چرا ديجواني او و به حال پدر و مادر فقيرش رحم نكرد؟ و اگر در جوابش گفته شود: ديوار بر سرش فرو ريخت، مي

و سنگيني ديوار ديوار را متمايل و ساقط كرد، در جواب  را خراب كرد، و اگر كسي بگويد باران باريد و بن ديوار سست شد
دهد و در هر بار سؤالش از علتي است كه برايش كند، و همچنين به سؤال خود ادامه مينقل كالم به مساله باريدن ابر مي

باعث مرگ مجهول است. او از در ناداني براي زيد عمر و حياتي قائل است كه مستند به عللي است كه هيچكدام آنها 
ذا جهت بوده، و لكند اين مرگ گزاف و بيشود پيش خود خيال ميناگهاني او نيست و وقتي با مرگ ناگهاني او مواجه مي

ال يُسْئَلُ  "در تفسير آيه -كردداشت قطعا سؤال نمياي احاطه ميگشايد، و اگر به علل هر حادثهلب به سؤال و اعتراض مي
 .حث از اعتراضات ابليس مطالبي مناسب با اين بحث گذشتدر ب "عَمَّا يَفْعَلُ ...

معنايش اين است كه قضاي خداي تعالي و  "حكم خدا و حكم انبياي اوست ... "اينكه امام )ع( در ضمن گفتارش فرمود:
تماد ما به اعاند، به حسب حقيقت امر و باطن آن است، نه به حسب ظاهر و مانند احكام قضايي كه انبياي او به اذن او رانده

 .بر شواهد و امارات

پس معناي لحوق حسنات و آثار حسنه به ذوات طيبه و لحوق سيئات و آثار آن به ذوات خبيثه، و از سنخ ظلمت و فساد 
 اي هم كه ممكن است بهجواب شبهه "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "معلوم گرديد، و همچنين با روشن شدن معناي

 .ذهن خلجان كند معلوم شد

و آن شبهه اين است كه چرا حسنات و آثار آن تنها از ذواتي صادر شود كه از سنخ نورند، و چرا سيئات و آثار سوء آن 
اختصاص به ذواتي داده شد كه از سنخ ظلمتند؟ و چرا اثر حسنات نعمت دائم و بهشت جاويد، و ثمره سيئات نقمت و دوزخ 

 شود، زيرا گفتيم بين حسنات و آثارش و همچنين بين سيئات و آثار سوءما جواب اين شبهه نيز داده ميشد؟ از بيان قبلي 
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آن يك رابطه حقيقي و واقعي برقرار است، و صرف احكام وضعي و قراردادي نيست. و اگر در لسان شارع از آن آثار به لسان 
رده كنيم، تعبير كنظائر تعبيراتي كه ما از تبعات احكام وضعي موجود در ظرف اجتماعمان مي احكام وضعي و قراردادي و به

اي ههاي قراردادي نظامها و پاداشبه منظور تعميم نظام تشريع بوده، نه از اين جهت كه تبعات و آثار مذكور مانند مجازات
 .دنيوي، صرف اعتبار و خالي از حقيقت و واقعيت است

 132:  نيست[ ... صسنات به ذوات طيبه و اختصاص سيئات به ذوات خبيثه از جهت روابط تكويني و خارجي است و معناي آن استغناء از خداي سبحان در ابراز اثر اختصاص ح]

اين معنا كه معلوم شد و بدست آمد كه اختصاص حسنات به ذوات طيبه و سيئات به ذوات خبيثه و همچنين اختصاص 
و دوزخ به سيئات از جهت روابط تكويني و خارجي است، كه بين ذوات اشياء و آثار ذاتي آنها است، و بهشت به حسنات 

كنيم كه مبادا از مطالب گذشته ما توان مورد سؤال قرار داد، اينك بخواننده محترم تذكر داده تاكيد هم ميذاتيات را نمي
م سنخ و متناسبش اين است كه آن ذات در ابراز آن اثر، غفلت ورزيده و خيال كند معناي اختصاص هر اثري به ذات ه



مستقل به ذات و مستغني از خداي سبحان است، چون بطالن اين معنا را ما از بيانات خود قرآن اثبات نموديم، و اين همان 
كند، و به آن اشاره مي« 1» "خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداًوَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي  "معنايي است كه آيه شريفه

 "باذن ربه "بينيد كه اقتضاي مزبور را مقيد به قيدبراي اين معنا كه هر ذاتي داراي اقتضايي است مثل آورده است. و اگر مي
ان است، هم چنان كه از رسول كرده، براي دفع اين توهم است كه، لزوم ذاتي به معناي استقالل و استغناء از خداي سبح

قلم بر سعادت كسي كه ايمان آورده و تقوا پيشه ساخته خشكيده  "اند:خدا )ص( هم روايت شده كه در اين باره فرموده
 .يعني چنين تقدير شده است«. 3» "است

__________________________________________________ 

زار و ناپاك است گياهش به رويد، و اما آن سرزميني كه شورهپروردگارش مي سرزمين پاكيزه گياه و اشجارش به اذن(1)
 [...] 52آيد. سوره اعراف آيه سختي در مي

 ط بيروت 2ح  152ص  5بحار االنوار ج (2)
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 137[ ... ص : 13تا  37(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

تَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا سُلُنا يَافْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّي إِذا جاءَتْهُمْ رُفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ 
( قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ 23أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ ) أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ

يها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُوالهُمْ رَبَّنا مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّي إِذَا ادَّارَكُوا فِ
( وَ قالَتْ أُوالهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا 22أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ ال تَعْلَمُونَ )هؤُالءِ 

ا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها ال تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ ال إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِن (22مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ )
لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَ  (23يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّي يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ )

 (21الِمِينَ )كَذلِكَ نَجْزِي الظَّ

( وَ نَزَعْنا ما فِي 23لِدُونَ )وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ال نُكَلِّفُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خا
الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ ال أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ  صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ

وَجَدْنا ما ( وَ نادي أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ 22رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )
( الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ 22ةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ )وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَ

( وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَي الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُالًّ بِسِيماهُمْ وَ نادَوْا 25ةِ كافِرُونَ )سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَ
 (23أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ )

وَ نادي أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجاالً يَعْرِفُونَهُمْ  (23ا رَبَّنا ال تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )وَ إِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُو
حْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ال ( أَ هؤُالءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ ال يَنالُهُمُ اللَّهُ بِر22َبِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْني عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ )

وَ نادي أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالُوا  (49)خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ 
مِهِمْ وْذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَ( ال53َّإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَي الْكافِرِينَ )
 (51هذا وَ ما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ )



( هَلْ يَنْظُرُونَ إاِلَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ 53مٍ يُؤْمِنُونَ )وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلي عِلْمٍ هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْ
سِرُوا أَنْفُسَهُمْ قَدْ خَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ

 (52وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ )
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 138ترجمه آيات ... ص : 

 كيست ستمگرتر از آن كس كه به دروغ بر خداي تعالي افتراء ببندد؟ و يا آيات او را تكذيب كند؟

پرسند: گان ما به سويشان رفته بخواهند جانشان را بگيرند از ايشان ميرسد، تا آنكه فرستادنصيب مقررشان به ايشان مي
بينيم، و با اين اعتراف عليه خود گواهي دهند كه كافر خوانديد؟ گويند آنها را نميكجاست آن چيزهايي كه غير از خدا مي

 .(23اند )بوده

اند به جهنم وارد شويد، وقتي گروهي وارد درگذشتههايي از جن و انس كه پيش از شما فرمايد: با گروهخداي تعالي( مي)
شود گروه هم عقيده خويش را لعنت كند، و چون همگي در آنجا مجتمع شوند پيروانشان در باره پيشروانشان گويند: 

و  پروردگارا اينان ما را به گمراهي كشيدند، عذاب ايشان را از جهنم دو چندان كن، گويد همه را )عذاب( دو چندان است.
 .(22دانيد )ليكن شما نمي

كنيد  كرديد اين عذاب را تحملشان به پيروان گويند: پس شما را بر ما برتري نبوده اينك به سزاي اعمالي كه ميپيشروان
(22). 

هاي ما را تكذيب كرده و نسبت به آنها تكبر ورزيدند درهاي آسمان را به رويشان نگشايند و به بهشت وارد كساني كه آيه
  .(23دهيم )شوند تا طناب كشتي به سوراخ سوزن داخل شود. آري، بدكاران را اين چنين سزامين
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دهيم براي ايشان از آتش بستري و )بجاي روپوش( بر باالي آنان پوششهاي آتشيني است، آري ستمگران را چنين كيفر مي
(21). 

بهشتند  كنيم، آنان اهلاند، هيچ كس را جز به اندازه تواناييش تكليف نميشايسته كردهو كساني كه ايمان آورده و كارهاي 
 .(23و همانها در بهشت جاودانند )

 :هايشان بود برون كرديم، و اينك در جايگاهشان جويها روان است. گوينداي كه در سينهكينه

ن يافتيم، راستي پيامبراند هدايتمان نكرده بود راه نميستايش خدايي را كه ما را به اين نعمت هدايت كرد، كه اگر خداو
 .(43)ايد كرديد ميراث بردهپروردگار ما به حق آمده بودند، و ندايشان كنند كه اين بهشت را به پاداش اعمالي كه مي

 ارتان را درستاهل بهشت به اهل جهنم بانگ زنند كه ما وعده پروردگار خويش را درست يافتيم آيا شما نيز وعده پروردگ
 .(22زند كه لعنت خدا بر ستمگران باد )اي ميان آنان بانگ مييافتيد؟ گويند: آري، پس اعالم كننده

 .(25خواهند و خود هم به آخرت كافرند )همان كساني كه سد راه خدا شده آن را منحرف مي

ند، و شناسئق را به سيما و رخسارشان ميميان بهشتيان و دوزخيان حائلي است و بر باالي آن مردمي هستند كه همه خال
 .(23اند اما طمع آن را دارند )اهل بهشت را ندا دهند كه سالم بر شما، اينان به بهشت در نيامده

 .(23و چون ديدگانشان به سوي اهل جهنم بگردد گويند پروردگارا ما را قرين گروه ستمگران مكن )



اي كرديد كاري برشناسند ندا دهند و گويند جماعت شما و آن تكبري كه مياصحاب اعراف مردمي را كه به سيمايشان مي
 .(22شما نساخت )

تحقير شدگان( به بهشت وارد شويد كه نه )رسد؟ شما خورديد كه رحمت خدا به آنان نميها بودند كه شما قسم ميآيا همين
 .(49)شويد بيمي داريد و نه غمگين مي

زنند كه از آن آب يا از آن چيزها كه خدا روزيتان كرده براي ما بريزيد. گويند: خداوند آن را  و اهل جهنم اهل بهشت را ندا
 .(53بر كافران حرام كرده است )

و كافران همانهايند كه دين خويش را سرگرمي و بازيچه گرفته، و زندگي دنيا فريبشان داد، امروز ايشان را به فراموشي 
 .(51نمودند )ا ديدار امروزشان را فراموش كرده آيات ما را انكار ميسپاريم، هم چنان كه در دنيمي

ايم، كتابي است كه براي آنان كه ايمان بياورند، مايه هدايت و كتابي به سوي آنان بياوريم كه شرح آن را از روي علم داده
 .(53رحمت است )

بيايد كساني كه از پيش آن را فراموش كردند گويند: برند، روزي كه تاويل آن هاي( آن، انتظاري ميمگر جز تاويل )آيه
 فرستادگان پروردگار ما به حق آمده بودند، آيا شفيعاني داريم كه از ما شفاعت
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كرديم بكنيم؟ به خويشتن ضرر زدند و از آن خدايان دروغين كه كنند؟ و يا ممكن است برگرديم و اعمالي غير آنچه مي
 (52خواندند خبري و اثري نديدند )مي

 140بيان آيات ... ص : 

 اشاره

است، نظير تفريعاتي كه پس از هر كدام از خطابهاي عام قبلي  "يا بَنِي آدَمَ "آيه اولي تفريع و استخراج از آخرين خطاب عام
ات او و همچنين بيان آثاري ذكر شد. و آيات بعدي همه راجع به پيامدهاي دروغ بستن به خدا و عواقب وخيم تكذيب آي

شود، اال دو آيه آخر كه در آن دو به اول كالم برگشت شده و با ذكر مساله است كه بر ايمان به خدا و عمل صالح مترتب مي
 .نزول كتاب، حجت را بر آنان تمام كرده است

 140ك ورزيدن به خدا و انكار توحيد است[ ... ص : شر "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري ... "مراد از افتراء بر خدا به كذب در آيه]

اين آيه همانطوري كه خاطر نشان ساختيم متفرع بر مضمون آيه  "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ "
بران شرايع را به همه شما بني نوع بشر فرمود: ما به وسيله پيغمقبل است كه جميع بني نوع آدم را مخاطب قرار داده مي

فرمايد: حال كه خداوند دين عمومي خود را به جميع اوالد آدم ابالغ كرده و آنان را به ابالغ نموديم. و اينك در اين آيه مي
يا آكنند خبر داده. پس با اين حال كنند، و كيفر كساني كه شانه خالي ميشان عمل ميپاداش كساني كه به احكام دين

شود؟ هرگز! كيست ستمگرتر از كسي كه يا به دروغ به خدا ستمگرتر از كسي كه از عمل به دين استنكاف بورزد يافت مي
دهد؟ با كنند، دين ديگري به خدا نسبت ميبندد و يا بجاي پذيرفتن دين توحيد كه انبيا به سوي آن دعوت ميافترا مي

 .هاي بين او و بين خلق و مبلغين دين اويند)ع( واسطه اينكه خداوند اعالم كرده به اينكه انبيا

شود كه گر چه افتراي كذب بر خداي تعالي هر بدعتي را چه در اصول باشد و چه در فروع شامل از اين جا معلوم مي



ا كُنْتُمْ قالُوا أَيْنَ م "شود، اال اينكه مورد آيه خصوص اصول دين و انكار توحيد و شرك ورزيدن به خدا است، جملهمي
 .نيز داللت بر اين اختصاص دارد "تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

 "... أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّي إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا "

و  النيازي، صحت، مقضايي است كه خداوند گذرانيده، و مقدراتي است كه در مورد عمر، معيشت، بي "كتاب "منظور از
فرموده كه مراد از  "رسل "هاي حياتي او حتمي نموده، بدليل اينكه آن را مقيد و محدود به آمدناوالد انسان و ساير بهره

 آن همان فرا رسيدن اجل و مرگ است، و معلوم است كه با فرا رسيدن مرگ، زندگي دنيا با همه شؤونش خاتمه پيدا
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 .كندمي

بهره هر يك از آنان از كتاب به  "سهمي است كه هر فردي از مقدرات دارد. و اينكه فرمود: "نصيب از كتاب "نظور ازو م
ها به انسان، براي اين است كه داللت رسد نه آن بهرهها ميو حال آنكه به حسب ظاهر انسان به آن بهره "رسدايشان مي

 .واهد رسيد، و چيزي كه براي او مقدر نشده مسلما برايش دست نخواهد دادكند بر اينكه نصيب هر كس بطور مسلم به او خ

ها به خداوند دروغ بسته و يا با رد همه احكام شود: كساني كه با ارتكاب شرك و عبادت بتبنا بر اين، معناي آيه چنين مي
ير و شر در حقشان مقدر شده در خالل شان از كتاب و آنچه كه از خدين و يا بعضي از آن آيات او را تكذيب نمودند، بهره

زندگي دنيويشان به آنان خواهد رسيد، تا آنكه اجلهايشان سر آمده و فرستادگان ما كه همان ملك الموت و ياران اويند بر 
شود كجايند آن شركايي كه براي خداوند اتخاذ ايشان نازل شده جانشان را بستانند، آن وقت است كه از ايشان سؤال مي

 دانستيد؟آنها را شفيع درگاه خدا مي كرده

هادت يابيم. آري، عليه خود شبينيم آنها را، يعني آنها را آن اوصافي كه برايشان قائل بوديم نميگويند: ما نميدر جواب مي
سبحان  خداي شود كه غير ازبينند، و معلومشان مياند، چون با مشاهده حقيقت امر را ميدهند به اينكه در دنيا كافر بودهمي

 .دادند همه خطا بودهها كه به اولياي خود ميچيزي نيست كه مستقال داراي نفع يا ضرري باشد، و آن نسبت

شود، و در آن جهاتي از بحث هست كه در ذيل آيات ديگري كه از حيث مضمون اين آن مطالبي است كه از آيه استفاده مي
 .يگر بحث شده استهاي دو سوره "انعام "شبيه به آنند در سوره

اين خطاب از ناحيه خود پروردگار است، نه مالئكه كه  "قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ "
مخاطبين به اين خطاب به حسب سياق لفظ بعضي از كفارند كه قبل از ايشان  .هاي او در مساله موت و غير آنندواسطه

اند، ظاهر سياق چنين است، و ليكن خطاب در معناي اين است كه فرموده هايي مانندشان از جن و انس بوده و درگذشتهمتا
داخل شويد در آنچه كه داخل شدند گذشتگان و آيندگان شما، و اگر سياق را آن طور منتظم نمود، براي اين است  "باشد:

عتراضاتي كه هر تازه واردي به دوزخيان قبل از خود دارد فراهم نمايد، چنان كه زمينه را براي ذكر مشاجرات اهل دوزخ و ا
 .«1» "إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ "فرمايد:كه مي
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هاي لبه اج -كه تا روز قيامت زنده است -هايي هستند كه بر خالف ابليساينكه از طايفه جن امتاين آيه داللت دارد بر 
 .ميرندمعين و معلومي مي



 146مشاجره و گفتگوي دوزخيان با يكديگر[ ... ص : ]

شوند، كساني را كه ش داخل مياين يكي از مشاجرات دوزخيان است كه هر كدام كه در آت "كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها "
ر د "اخت "گويند: از رحمت خدا و از هر چيز ديگري دور باشي، كلمهكنند، يعني مياند لعنت ميقبل از ايشان وارد شده

 .اينجا به معناي مثل و مانند است

 "... حَتَّي إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً "

 .معنايش رسيدن به يكديگر است، يعني تا آنكه همه در آتش جمع شوندبوده، و  "تداركوا "در اصل "اداركوا "كلمه

رؤساي ضاللت و ائمه كفر است  "اولي "يا به حسب رتبه است، و منظور از "اخري "و "اولي "-"قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُوالهُمْ "
ح ن است كه براي آيندگان خود فتكنند، و يا به حسب زمان و مراد اسالف و پيشينياكه پيروان خود را در گمراهي كمك مي

تكرار كننده هر  -به كسر ضاد و سكون عين -"ضعف "كلمه .سازندباب ضاللت كرده و راه كج را براي آنان هموار مي
چيزي را گويند، مانند عدد دو كه تكرار كننده عدد يك است و عدد چهار كه تكرار كننده عدد دو است، و گاهي آن را تنها 

گويند عدد دو ضعف عدد يك و عدد چهار دو ضعف آن است. و گاهي هم آن را به معناي يده، مثال ميبه يك چيز سنج
دانند كه به انضمام چيز ديگري باعث تكرار شود، مانند واحد كه به انضمام واحدي ديگر عدد يك را تكرار چيزي مي

 "خوانند، و همچنين عدد دو را كه زوج استمي "ضعفان "و عدد دو را "ضعف "كنند، و به اين اعتبار عدد يك رامي
 "، و در آيه"ضعف "گويند. در قرآن كريم هم اين دو اعتبار به كار رفته، در آيه مورد بحث عذاب دو چندان رامي "زوجين

 .خوانده "ضعفين "آن را "ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ

يك نوع التفات لطيفي بكار رفته، و آن اينكه در حين مخاطبه و  "لُّونا ...قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُوالهُمْ رَبَّنا هؤُالءِ أَضَ "در جمله
مشاجره با يكديگر، خداي تعالي را مخاطب قرار داده و به يكديگر نفرين كردند، و اين التفات هم كار اشاره به ملزوم و افاده 

جه از نقل دو محاوره و گفتگو، به نقل يكي مالزمه را كرده و هم باعث ايجاز كه نكته ادبي ديگري است گرديده و در نتي
اينكه هم  تريد، برايها گفتند شما از ما ظالماكتفاء شده است، چون تقدير كالم اين است كه: طبقه بعدي نخست به قبلي

درگاه خدا  آن گاه رو به -خودتان گمراه بوديد و هم ما را گمراه كرديد، لذا اميدواريم خداوند عذاب آتش شما را دو برابر كند
 پروردگارا اينان  "آورده و عرض كردند:
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عذاب هر دوي شما دو چندان است و  :ما را گمراه ساختند، پس عذابشان را دو چندان كن. خداوند هم در جوابشان فرمود
 ."... ب فضيلتي بر ما نداريدفهميد. آن گاه طبقه قبلي در جوابشان گفتند: شما از جهت خفيف بودن عذاليكن نمي

خ و در دوز "فيها "تا آنكه طبقه قبلي و بعدي با هم جمع شدند "حَتَّي إِذَا ادَّارَكُوا "شود:بنا بر اين، معناي آيه چنين مي
بلي ق و گفتند طبقه بعدي كه يا به حسب مرتبه و يا به حسب زمان تابع طبقه "قالَتْ أُخْراهُمْ "مشاجره را به راه انداختند

وار زيسته و طريق ضاللت را براي آنان هميعني نياكان و پدراني كه قبل از آنان مي -به طبقه قبليشان "الوليهم "بودند
شما ما را گمراه كرديد پس خداوند عذابتان را از عذاب ما شديدتر كند، آن گاه به  -كرده بودند، و يا رؤسا و پيشوايان خود

خدايا عذاب ايشان را دو برابر عذاب ما كن،  "رَبَّنا هؤُالءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ "د:درگاه خدا روي آورده و گفتن
عذاب براي اولي و آخري هر  "لكل "خداي تعالي فرمود: "قال ".چون هم خود گمراه بودند و هم باعث گمراهي ما شدند

كه هم خودشان گمراه بودند و هم ديگران را در گمراهي اعانت كردند، و اما است اما براي اولي، به جهت اين  "ضعف "دو
براي شما، از اين جهت كه هم خودتان گمراه بوديد و هم در اين گمراهي به گمراه كردن آنان كمك كرديد و حرفهايشان را 



فهميد و نمي "وَ لكِنْ ال تَعْلَمُونَ "پذيرفته و دعوتشان را اجابت كرديد، و با پيوستن به آنان باعث سياهي لشكرشان شديد،
توانيد بفهميد، چون فهميدن مقدار عذاب فرع علم و ادراك است، و عذاب خود شما، شما را چنان احاطه كرده كه نمي
ه عذاب كنيد كبينيد كه آنان نيز در آتشند، و لذا خيال ميتوانيد نسبت به مقدار عذاب آنان علم پيدا كنيد، تنها از دور مينمي

كنند و حال آنكه چنين نيست، هم عذاب آنان ضعف است، و هم آنان مثل عذاب شما است، آنان نيز همين خيال را مي
 .عذاب شما

ه تر شوند، لذا بنا بتر و معذببايد دانست كه اين خطاب الهي خطابي است از در قهر، تا هر دو طايفه با شنيدن آن ذليل
فَما  "د:گفتن "قالَتْ أُوالهُمْ لِأُخْراهُمْ "شنيدن جوابي كه خداوند به نفرين طبقه بعدي داد حكايت قرآن طبقه قبلي پس از

 "فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ "تر از عذاب ما نيستكار شما بهتر از ما و عذابتان خفيف "كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ
 .كه در دنيا كرديدبچشيد عذاب را به كيفر گناهاني 

 "... إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها ال تُفَتَّحُ لَهُمْ "

به معناي سوزن است. نفيي كه  "مخيط "مانند "خياط "است، و كلمه "سموم "به معناي سوراخ و جمع آن "سم "كلمه
 خداوند از فتح درهاي آسمان كرده با قطع نظر از
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كه دنبال آن ذكر شده مطلق است، هم شامل فتح آن براي ورود و صعود ادعيه و اعمال آنان  "وَ ال يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ "جمله
شان، اال اينكه جمله مزبور قرينه است بر اينكه مقصود از نگشودن درهاي شود، و هم شامل فتح آن براي صعود ارواحمي

« 1» "وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ "براي ورودشان به بهشت است، چون از ظاهر اين آيه و همچنين آيه آسمان تنها
 .آيد كه بهشت در آسمان استبر مي

نايه است ك در اين جمله ورودشان به بهشت تعليق بر محال شده، و اين تعليق بر محال "حَتَّي يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ "
كار  من اين "شوداز اينكه چنين چيزي محقق نخواهد شد، و بايد براي هميشه از آن مايوس باشند، هم چنان كه گفته مي

در آيه مورد بحث اين معنا را به كنايه فهمانده، چنان  "كنم مگر بعد از آنكه كالغ سفيد شود، و يا موش تخم بگذاردرا نمي
مطلب ديگري كه تذكرش الزم باشد در آيه نيست، جز اينكه  .تصريح نموده« 3» "خارِجِينَ مِنَ النَّارِوَ ما هُمْ بِ "كه در آيه

 .اين آيه به منزله تعليل مضمون آيه قبلي است

 "... لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ "

گويد مي "جهنام "از قول عرب كه به چاه بسيار عميق اند اين لفظاسمي است از اسماي آتش آخرت. بعضي گفته "جهنم "
ري است بست "مهاد "اند كه اين كلمه لغتي است فارسي كه در زبان عربي شايع شده است.اخذ شده. بعضي ديگر گفته

ه و به معناي ساتر و هر چيز پوشانند "غاشية "جمع "غواشي "گويند.گستردني، گهواره اطفال را هم از اين جهت مهد مي
 .گويند "غاشية السرج "است، روپوش زين را هم از اين جهت

 .فهماند كه عذاب به اهل دوزخ از پايين و باال احاطه دارداين جمله مي

 144مفيد رفع نگراني از عدم قدرت بر انجام دادن جميع اعمال صالح است[ ... ص :  "ال نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها "جمله:]

 "... آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ال نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ الَّذِينَ "

 "وَ نادي أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ ... "كند تا زمينه را براي آيهاين آيه و آيه بعدش مقدمه حال مؤمن و كافر را بيان مي
 .فراهم سازد



هاي مؤمنين و اميدوار ساختن آنان است، چون قبال ايمان را مقيد به عمل براي تقويت دل "عَهاال نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْ "جمله
 "شود جميع اعمال صالح را انجام داده و به مقتضاي كلمهصالح كرده بود، و معلوم است كمتر كسي از مؤمنين موفق مي

 ل صالح را ترك نكند، و اين خود باعثكه جمع با الف و الم و مفيد استغراق است هيچ يك از اعما "الصالحات
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 133شوند. سوره بقره آيه آنان هرگز از آتش بيرون نمي(2)
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تكليف هر كس به قدر وسع و  :فرمايدشتر مؤمنين است، لذا در جمله مورد بحث بخاطر رفع اين نگراني مينوميدي بي
استطاعت او است، پس هر كس اعمال صالح به قدر طاقت خود انجام دهد و لو خود را به مشقت هم نيندازد باز از اهل اين 

 .آيه و از اصحاب بهشت جاودان خواهد بود

 141اره به اينكه غل از بزرگترين ناماليمات است[ ... ص : و اش "غل "معناي]

به معناي كينه و عداوت و خشم دروني است، در ماده  "غل ""وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ "
ين است كه به معناي لباسي است كه ب "لهغال "اين كلمه معناي توسط به لطف و حيله خوابيده، يكي از مشتقات آن كلمه

 .شودپوشيده مي« 1»شعار و دثار 

سازد، چون هيچ كسي نيست كه از آميزش و دوستي با ديگران از بزرگترين ناماليماتي است كه آدمي را مكدر مي "غل "
چون اگر  طبع نيست نبينند، نياز باشد، و دوستي با اشخاص تا زماني قابل دوام است كه از يكديگر حركاتي كه موافقبي

 سازد، روي اينحركات و توقعات طرف مطابق ميل نباشد الفت به خشم مبدل شده و همين خشم بر او عيش را ناگوار مي
قت اش تنگي نكند در حقيحساب اگر خداي تعالي انسان را طوري كند كه هر چه هم از ديگران حركات ناماليم ببيند سينه

 .انسان ارزاني داشته است بزرگترين نعمت را به

كنايه است از اينكه صاحبان ايمان و عمل صالح در آخرت در قصرهاي رفيع و عالي بسر  "تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ "جمله
 .برندمي

ه اينكه نسبت حمد را ب "هُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّوَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ ال أَنْ هَدانَا اللَّ "
آنان داده داللت دارد بر اينكه آنان را خالص براي خود كرده، يعني كارشان را به جايي رسانيده كه هيچ اعتقاد باطل و 

ال يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ ال  "ه:در باره آنان فرمود "واقعه "همچنين هيچ عمل زشت و باطلي ندارند، هم چنان كه در سوره
توانند خدا را آن طور كه بايد و شايد توصيف و بنا بر اين، تنها چنين كساني هستند كه مي« 3» "تَأْثِيماً إِلَّا قِيلًا سَالماً سَالماً

بْحانَ سُ "خود فرموده:تحميد كنند، و توصيف خداي تعالي امر مبتذلي نيست كه هر كسي از عهده آن بر آيد، هم چنان كه 
ما راجع به معناي حمد خداي تعالي و خصوصيات آن در تفسير سوره حمد «. 2» "اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

 .ايمبحث كرده
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 .به عكس آن است "دثار "شود وها پوشيده ميلباسي است كه در زير همه لباس "شعار"(1)

 33در آنجا ياوه و ناروا نشنوند مگر گفتار سالم، سالم. سوره واقعه آيه (2)

 133گويند. سوره صافات آيه اش گويند، مگر آنچه كه بندگان خاص او در حقش ميمنزه است خداوند از آنچه در باره(3)
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اشاره است به اينكه هدايت كار خداي تعالي است، و انسان  "هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ ال أَنْ هَدانَا اللَّهُ "د:اينكه گفتن
هايي است كه اعتراف به حقيقت داشتن وعده "لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ "هيچ قدرت و اختياري در باره آن ندارد. جمله

به وسيله انبياي خود داده، و اين اعتراف و همچنين ساير اعترافاتي كه در روز قيامت از طرف مصدر عظمت و خداوند 
شود خود ظهوري است براي قهاريت خداي تعالي و تماميت ربوبيت او، و اين اعتراف از كبريايي از مؤمن و كافر گرفته مي

احيه دوزخيان اقرار به تماميت حجت پروردگار است، شايد به نظر ناحيه اهل بهشت شكر و از ناحيه اهل بهشت شكر و از ن
ها اعتراف دسته اول امري پيش پا افتاده و مبتذل آيد، و ليكن چنين نيست، اگر خداوند به ما توفيق دهد در ذيل ساده بعضي

 يق عالي قرآن و بسيار قابلاين آيات بحثي مختصر در باره آن ايراد نموده اثبات خواهيم كرد كه اين اعتراف يكي از حقا
 .اهميت است

كه مخصوص اشاره به دور است در اينجا رفعت  "تلكم "اسم اشاره "وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "
ه آيد كاند چنين بر ميم گفتهرساند نه دوري آن را، زيرا از ظاهر سياق به طوري كه ديگران هقدر و علوشان بهشت را مي

 .اند، و با اين حال اشاره براي افاده دوري مسافت نخواهد بودشود كه خود در بهشت منزل گرفتهاين ندا وقتي به آنان مي

 142برند[ ... ص : توضيحي در مورد تعبير به اينكه مؤمنين بهشت را به ارث مي]

اين آيه بهشت را در مقابل اعمال صالحشان ارث آنان قرار داده؟ و حال آنكه آيد و آن اينكه چرا در اينجا سؤالي پيش مي
معناي ارث تملك مال و يا هر چيز قابل انتفاعي است از كسي كه قبال او مالك بوده و با زوال، ملك او به ديگري منتقل 

از  برد، و يا انبيا كهفرزند آن را ارث مي گذارد وميرد و مالي باقي ميبرد يعني پدر ميشده، مانند فرزند كه از پدر ارث مي
ميرند و زمين و آنچه را گذارند و يا مردم ميروند و علم را براي بازماندگان و ورثه خود يعني علما به ارث باقي ميدنيا مي

ث ير در كلمه ارگذارند. در همه اين موارد معناي انتقال از غكه در آن است براي مالك اصليش خداي تعالي به ارث باقي مي
توان اين معنا را اعتبار كرد، براي اينكه خداي تعالي نهفته است. جواب اين سؤال اين است كه در آيه مورد بحث نيز مي

بهشت را آفريد تا تمامي بندگانش با سرمايه عمل صالح آن را بدست آورند، ولي كفار با ارتكاب شرك و معاصي، خود را از 
يجه بهشت به ارث مؤمنين در آمد، پس در حقيقت مؤمنين با عمل صالح خود آن را از ديگران ارث آن محروم ساختند در نت

 :فرمايداند چنان كه ميبرده

 :فرمايدو از قول اهل جنت مي« 1» "أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ "

__________________________________________________ 

 11برند. سوره مؤمنون آيه ايشانند آن وارثان كه بهشت راي به ارث مي(1)

 123، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1» "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ "

به معناي انتقال قهري و بدون  "وراثت "و "ارث "بحث وارث بهشت گفته است: راغب در مفردات در باره معناي آيه مورد
او با قلب و -"ميراث "شودمعامله دسترنج كسي است به غير، و به همين جهت مالي را كه از ميت به وارثش منتقل مي

ث اثبتوا علي مشاعركم فانكم علي ار "ايتو رو "وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ "گويند، مانند آيه -با قلب واو به تاء -"تراث "و -بالف
 :و قول شاعر« 3» "ابيكم

 فتنظر في صحف كالرباط فيهن ارث كتاب محي



به معناي اصل و بقيه آمده است. راغب اضافه كرده كه اين كلمه به معناي منافعي كه در تحصيلش رنج و  "ارث "كه در آن
اي به معن "أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ "و آيه "نَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهاتِلْكَ الْجَ "زحمتي تحمل نشده نيز آمده، و در آيه

نبوت و فضيلت است، نه مال دنيا، چون مال دنيا در نظر  "وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ "نعمت گوارا است، و منظور از ارث در آيه
دند و به آن افتخار كنند، كمتر كسي از انبيا در صدد تحصيل مال بر آمده، هم انبيا )ع( ارزش آن را ندارد كه دل بر او ببن

يعني آنچه از  "برد و آنچه از خود باقي گذاريم صدقه استكسي از ما گروه انبيا ارث نمي ":چنان كه رسول خدا )ص( فرمود
را  كه از آنان علم و فضيلت "ثه انبيايندعلما ور "اي است مشترك ميان همه امت. و نيز فرمودهما بماند علم است كه صدقه

 .برندبه ارث مي

ي آورند. و نيز به علو اگر لفظ ارث را به كار برده براي اين است كه اين علم و فضيلت را بدون ثمن و منتي بدست مي
مان چيزي كه من از ه "برم؟ فرمودپرسيد از تو چه چيز ارث مي "برادر و وارث مني !تو اي علي ")رضي اللَّه عنه( فرمود:

و اگر خداي تعالي در قرآن كريم خود را  "بريانبياي قبل از خودم ارث بردم، تو نيز از من كتاب خدا و سنت مرا ارث مي
 «2»وارث خوانده براي اين است كه بازگشت جميع موجودات به سوي اوست. 

تر ا روشنفهمد كه بيان مني اين كلمه گفته به خوبي ميخواننده محترم با مقايسه آنچه كه ما گفتيم با آنچه وي در باره معا
 است، زيرا معانيي كه او براي اين كلمه كرده به يك اصل

__________________________________________________ 

م خواهي و گويند ستايش خدايي را كه وعده خويش با ما راست كرد و زمين را به ارث به ما داد تا در بهشت هر كجا كه(1)
 32جاي گيريم. سوره زمر آيه 

 .باشيدكنيد ثابت بمانيد زيرا شما بر اصل پدر خويش ميبر آنچه درك مي(2)

 ."ورث "ماده 512مفردات راغب ص (3)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .گرددواحدي بر نمي

 "... وَ نادي أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ "

كند، و كالم مزبور، هم اقرار گيري از دوزخيان است و هم را كه بهشتيان با دوزخيان دارند حكايت مي اين آيه شريفه كالمي
كنند، و اين نوع مسخره كردن لغو و باطل نيست تا صدورش از اهل بهشت استهزايي است كه بهشتيان از دوزخيان مي

منظور نباشد مانند استهزاي حق. اما اگر منظور معقول نباشد، چون سخريه وقتي باطل است كه از آن هيچ غرض صحيحي 
وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ  "معارضه به مثل و يا غرض حق ديگري باشد البته لغو نخواهد بود، هم چنان كه در آيه

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا  "و آيه« 1» "كُمْ كَما تَسْخَرُونَمِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْ
سخريه دو قسم آمده يكي حق و يكي « 3» "يَضْحَكُونَ، وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ ... فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

 .باطل

 148در آيه شريفه[ ... ص :  "وَعَدَ رَبُّكُمْ "و "وَعَدَنا رَبُّنا "اختالف تعبير دروجه ]

 :اي كه خداوند به دوزخيان داده گفتندو اما اينكه چرا اهل بهشت نسبت به وعده

 ما وَعَدَنا "ه گفتند:اي كه به خود آنان دادو مفعول را كه همان دوزخيانند ذكر نكردند، و نسبت به وعده "ما وَعَدَ رَبُّكُمْ "
ز ظاهر ني "ما وعدنا اللَّه "را ذكر كردند؟ شايد براي اين بوده كه داللت كند بر تشريف و احترام، و گر نه (و مفعول )نا "رَبُّنا



 .هايي است كه خداوند به جميع مردم داده چه وعده ثواب و چه وعده عقابدر جميع وعده

لق اعتراف مؤمنين با متعلق انكار كفار داشته باعث اين اختالف تعبير شده، توضيح ممكن هم هست بگوييم اختالفي كه متع
معاد  كردند، و كفار اصلاينكه مؤمنين جميع جزئيات و خصوصياتي را كه خداوند از امر معاد براي آنان بيان كرده اثبات مي

جا خداوند در باره معاد عليه كفار احتجاج فرموده به نمودند، به شهادت اينكه هر را كه مؤمن و كافر در آن مشتركند انكار مي
و نيز « 2» "وَ لَوْ تَري إِذْ وُقِفُوا عَلي رَبِّهِمْ قالَ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلي وَ رَبِّنا "جزئيات آن نپرداخته، مثال فرموده:

 "يْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلي وَ رَبِّناوَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ أَ لَ "فرموده:
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كردند، گفت اگر ما راي مسخره اش ميگذشتند مسخرهاي از قومش بر او ميو كشتي همي ساخت و هر وقت دسته(1)
 .كنيمد مسخره ميكنيكنيد ما نيز شما راي به همانطور كه شما ما راي مسخره ميمي

 22سوره هود آيه 

ا چشم گذشتند به يكديگر بزدند، و چون بر آنان ميكار بودند به مردمي كه ايمان آورده بودند پوزخند ميكساني كه بزه(2)
 22خندند. سوره مطففين آيه كردند ... و ليكن امروز مردم با ايمان به كافران مياشاره مي

پرسند مگر اين )قيامت( حق شان داشته از آنان ميديدي ايشان راي آن دم كه در پيشگاه پروردگارشان نگاهو اگر مي(3)
 [...] 23نيست؟ گويند: چرا، به پروردگارمان سوگند. سوره انعام آيه 
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و بدين وسيله به حقيت جميع  "وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّاأَنْ قَدْ  "اند:از همين جهت مؤمنين در مقام اعتراف گفته «1»
سؤال  اند، و ليكن درخصوصيات و جزئياتي كه خداوند به زبان انبياي كرامش براي آنان از امر معاد بيان كرده اعتراف نموده

فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا آيا  ":انداز كفار اسمي از خصوصيات معاد و جزئيات عذابش نبرده و در باره اصل آن پرسيده
هايي را كه پروردگارتان به شما داده فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا آيا وعده "و نگفتند: "وعده پروردگارتان را حق يافتيد؟

امت، نه اصل قي هايي كه خداوند فقط به كفار داده همان خصوصيات عذاب قيامت استبراي اينكه وعده "بود حق يافتيد؟
 .اي است كه هم به كفار داده و هم به مؤمنينچون اصل قيامت وعده

بنا بر آنچه كه در علم  :شود، و آن اشكال اين است كهاند جواب داده ميها به آيه كردهبه همين بيان اشكالي هم كه بعضي
ب و كيفر، و با اين حال چرا اين آيه از كفار كالم به ثبوت رسيده وفاي به وعده پاداش واجب است، نه وفاي به وعده عذا

گيرد به اينكه آنچه كه در دنيا در باره عقاب و كيفر آخرت وعده داده بود حق بوده؟ اين وقتي صحيح است كه اعتراف مي
است گوييم فرق در جواب مي« 3»تحقق دادن به آن وعيدها مانند وفاي به وعده خير، الزم باشد و حال آنكه الزم نيست؟ 

وصي هاي خصاند تنجيزش واجب نيست، عقابهاي خصوصي و بين اصل عقاب، آن عقابي كه علماي كالم گفتهبين عقاب
تواند صرفنظر كند، بخالف ثواب كه حق عامل به عمل صالح است و ابطالش روا است كه چون حق خداي تعالي است مي

 تواند آن را تجويز كند، زيرا مستلزمنافرماني هيچ متكلمي نمينيست و اما اصل عقاب بر گناه و ابطال اساس مجازات بر 
 .ابطال اصل تشريع اديان و اخالل به نظام عام بشري است

 هايي است كه خداوندوعده "وعدنا "اند: منظور از وعده، درگفته "وَعَدَ رَبُّكُمْ "و بين "وَعَدَنا رَبُّنا "برخي در توجيه فرق بين
هايي است كه به مؤمنين و كفار داده، و ها و ثواب و عقابعموم وعده "وَعَدَ رَبُّكُمْ "و منظور از آن درفقط به متقين داده، 

 .«2» "وعدكم ربكم "ها مخصوص كفار نيست تا گفته شود:معلوم است كه همه اين وعده
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 شود آيا اين آتش دوزخ حق نيست؟آتش نموده از آنها سؤال ميو روزي كه كفار را عرضه بر (1)

 22گويند چرا به پروردگارمان سوگند. سوره احقاف آيه مي

 235ص  2تفسير المنار ج (2)
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يكن سؤال سائل و مستشكل را قطع اشكال اين توجيه اين است كه گر چه براي اصل فرق وجه صحيحي است، و ل
پرسد: چرا اصحاب جنت وقتي اعتراف خودشان را به زبان كرد دوباره ميكند، زيرا سائل و آن كسي كه اشكال مينمي
ر خواهند از كفار اقراكنند به اعتراف به حقانيت ثوابهايي كه مخصوص خودشان است، و اما وقتي ميآورند اكتفاء ميمي

 كنند؟ب و عقاب هر دو سؤال ميبگيرند از ثوا

هايي است كه خداوند به هم همان وعده "ما وَعَدَ رَبُّكُمْ "اند: منظور ازبعضي ديگر در توجيه فرق بين اين دو تعبير گفته
اين  «1»بينند بينند، بهشت اهل ايمان را نيز ميمؤمنين اهل بهشت داده، چون اهل جهنم همانطوري كه آتش خود را مي

 .در سخافت و بطالن به حدي است كه احتياجي به ابطال نداردوجه 

اين جمله فرعي است كه بر تحقق اعتراف آن دو طايفه بر حقانيت  -"فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ "
 "فرمايد:هر دو طايفه شده، براي اينكه مياعالمي است كه به  "اذان "هاي خداي سبحان متفرع شده، و مقصود ازوعده
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ  "راندن و دور كردن ستمكاران است از رحمت الهي، و اين ظالمين با آيه "لعنت ". و منظور از"بينهم

ن ند از كفار و منكرين آخرت و معانديعبارت "ظالمين "تفسير شده، پس "سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ
سازند. و اين خواهند، و ديگران را نيز از سلوك آن بازداشته منصرف ميحق كه همواره راه خدا را ناهموار و منحرف مي

شود، براي اينكه خداي سبحان در كتاب مجيدش مكرر فرموده كه دين او و دينان هم ميوصف شامل منكرين صانع و بي
كند، و جز آن دين كند همان راه انسانيتي است كه فطرت خود انسان به آن دعوت ميندگان را به آن هدايت ميراهي كه ب

 .و راهي نيست

پيمايد همانا راه خدا و دين الهي است، ليكن اگر آن را مطابق آنچه فطرت به سوي پس راهي كه انسان در زندگي خود مي
ت سلوك كرد همان صراط مستقيم و اسالم است، كه راه راست و دين پسنديده كند و سعادتش نيز در آن اسآن دعوت مي

اي هباشد و اگر آن را مطابق فطرت سلوك نكرد خواه در خالل آن ايماني به خدا و عبادت معبودي باشد، مانند دينخدا مي
كه كج گرفته شده و اسالمي است باطل و خواه خضوع و عبادتي در آن نباشد، مانند ماديت، در هر حال همان راه خدا است 

 .-دقت فرماييد -كه تحريف شده و نعمت خدا است كه كفران شده
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 111اشاره به نفوذ حكم و امر انسان در قيامت[ ... ص : ]

در اين آيه تصريح نفرموده به اينكه اين مؤذن و منادي از جنس بشر است و يا از جن است و يا از مالئكه، و  خداي تعالي
آيد كه اين مؤذن از جنس بشر باشد، نه جن و نه ملك. اما جن، براي اينكه در ليكن از تدبر در كالم مجيدش چنين بر مي

جن از طرف او متصدي امري از امور آخرتي انسان شده باشد، پس شود كه سرتاسر كالم خداي تعالي هيچ كجا ديده نمي



هاي امر خدا و وجهي است. و اما مالئكه، اين طايفه گر چه واسطهاحتمال اينكه مؤذن مزبور از طايفه جن باشد احتمال بي
ت محول به ايشان، و قرآن حاملين اراده او هستند، و انفاذ اوامر او به دست ايشان است، و اجراي قضا و قدر او در مخلوقا

كريم هم در باره نفوذ تصرفات آنان در مساله مرگ و بهشت و دوزخ تصريحاتي دارد، از آن جمله مثال به ستمكاران 
به و مالك دوزخ « 3» "سَالمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ... "گويند:و به اهل بهشت مي« 1» "أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ... "گويند:مي

و امثال اينها، اال اينكه در باره محشر كه معركه بعث و سؤال و تطاير كتب و « 2» "إِنَّكُمْ ماكِثُونَ ... "گويد:دوزخيان مي
وزن و حساب و جاي حكم فصل است هيچ تصرف و امر و نهيي را براي مالئكه و هيچ موجود ديگري اثبات نكرده، جز 

. و نيز از اصحاب "وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ "كند:و چنين حكايت ميانسان كه در ذيل آيات مورد بحث از ا
خود  و اين "ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ال خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ "گويند:كند كه به يك دسته از مؤمنين مياعراف حكايت مي

قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ  "فرمايد:رساند، و همچنين در باره اوصاف روز قيامت ميامت مينفوذ حكم و امر انسان را در قي
 إِلي هِوَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّ "فرمايد:و نيز مي« 2» "الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَي الْكافِرِينَ

 .«5» "يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ

اين آيات و همچنين آيات راجع به شفاعت و شهادت انسان قرائني است كه احتمال انسان بودن مؤذن مزبور را در ذهن 
 .كندين معنا را تاييد ميكند، در بحث روايتي آينده نيز رواياتي خواهد آمد كه اتقويت مي

__________________________________________________ 

 22سوره انعام آيه (1)

 23سوره نحل آيه (2)

 33سوره زخرف آيه (3)

 33آنان كه از علم برخوردار شدند گويند: امروز رسوايي و بدي از آن كافران است. سوره نحل آيه (4)

يز ايد، اينك امروز روز رستاخادند )به كفار( گويند شما در كتاب خدا تا روز رستخيز بسر بردهشان دآنان كه علم و ايمان(5)
 53دانستيد. سوره روم آيه است ولي شما نمي

 153، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 116و مراد از آن در آيه شريفه[ ... ص :  "اعراف "معناي]

روشن است، و آن ساتري است كه بين دو  "حجاب "معناي "رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْوَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَي الْأَعْرافِ  "
به معني يال اسب و تاج خروس  "عرف "هاي شني وهاي باالي حجاب و تلبه معناي قسمت "اعراف "چيز حائل شود، و

عمال شود، معناي علو و بلندي در آن هست. شود كه اين كلمه به هر معنا كه استو قسمت باالي هر چيزي است. معلوم مي
و از اينكه حجاب را قبل از اعراف ذكر كرده و همچنين از اينكه فرموده: اهل اعراف مشرف بر جميع مردم از بهشتيان و 

هاي باالي حجابي است كه حائل بين دوزخ و بهشت است، بطوري كه شود كه منظور از اعراف قسمتدوزخيانند، معلوم مي
 .بينند و هم بهشتيان رافيان در آنجا، هم دوزخيان را مياعرا

به معناي عالمت است، هم چنان كه شاعر  "سيميا "و "سيما "گويد:به معناي عالمت است، راغب در مفردات مي "سيما "
 ""سومته "ن، معناي. بنا بر اي"سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ "فرمايد:و در قرآن مي« 1» "له سيمياء ال تشق علي البصر "گفته

 .«3»است  "معلمين ""مسومين "و معناي "اعلمته

دهد كه حجاب مزبور بين دوزخيان و اهل بهشت قرار دارد، و مرجع دقت در اين آيه و آيات بعديش اين معنا را بدست مي



وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا  يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ "است همان اهل دوزخ و بهشت است. از آيه "بينهما "ضميري كه در
 "عَذابُ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْنَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ

شود، و اين حجاب از اين جهت حجاب ي مؤمنين با منافقين است اين معنا استفاده ميهم كه در باره محاوره و گفتگو« 2»
ز اي باشد كه اهاي دنيا پارچهخوانده شده كه حائلي است بين دو طايفه اهل دوزخ و بهشت، نه از اين جهت كه مانند حجاب

 .نخ بافته شده و در بين بهشت و جهنم آويزان شده باشد

هاي باالي حجاب رجالي هستند كه بر هر دو طرف مشرفند، چون در محل شود كه: در قسمتيه اين ميبنا بر اين معناي آ
 .شناسندهايشان ميمرتفعي قرار دارند، مرداني هستند كه اهل جهنم و بهشت را به قيافه و عالمت
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 .نش سخت نيستاي است كه ديداو را نشانه(1)

 ."سام "مفردات راغب ماده(2)
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كند كه رجال اعراف منحاز و متمايز از دو طايفه نامبرده هستند، و خالصه اينكه و اين سياق بدون ترديد اين معنا را افاده مي
كه اصال انسان نيستند، و يا از اين جهت است كه از حيث  نه از اهل بهشتند و نه از اهل دوزخ. حال يا از اين جهت است

سؤال و جواب و ساير شؤون و خصوصيات قيامت از آن دو طايفه بيرونند. و در حقيقت اهل محشر سه طايفه هستند: 
 ،شدند: مؤمنين، كفار و مستضعفيندوزخيان، اهل بهشت و اهل اعراف، هم چنان كه در دنيا هم به سه طايفه تقسيم مي

يعني كساني كه از جهت ضعف عقل حجت بر ايشان تمام نيست مانند برخي از زنان و اطفال و پيران ناتوان و ديوانگان و 
سفهاء و امثال آنان. و يا از اين جهت است كه مقام و مرتبه آنان ما فوق مقام اين دو طايفه است، پس در اصحاب اعراف 

 :سه احتمال هست

 113يا ملك نيستند[ ... ص :  رجال اعراف از طايفه جن]

اء نمود، توان به آن اعتناما احتمال اول كه انسان نباشند، و از يكي از دو طايفه جن و ملك بوده باشند، احتمالي است كه نمي
اگر چه گاهي به  .گردندشود، چون اين دو طايفه متصف به رجوليت و انوثيت نميشامل ملك نمي "رجال "زيرا اطالق لفظ

مرداني ظاهر شوند، و ليكن صرف تمثل به صورت انسان مصحح اطالق نيست، عالوه بر اينكه دليل معتبري هم بر شكل 
 .اين معنا نداريم

آنهم بطور نكره و بدون الف و الم به حسب عرف لغت داللت بر احترام و اعتنا به شان  "رجال "ناگفته نگذاريم كه تعبير به
داللت بر انسان قوي در اراده و تعقل دارد، هم چنان كه در  "رجل "ارد، چون عادتا كلمهاشخاصي كه مقصود از آن هستند د

رِجالٌ صَدَقُوا ما  "و« 3» "فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا "و« 1» "رِجالٌ ال تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ "امثال آيات:
ما لَنا ال نَري رِجالًا كُنَّا  "و حتي در مثل آيه« 2» "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ "و« 2» "يْهِعاهَدُوا اللَّهَ عَلَ

نا بخوبي مشاهده اين مع «6» "وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ "و آيه« 5» "نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ
باشند، و اگر در ميان آنان افرادي از افرادي هستند كه در انسانيت خود در سر حد كمال مي "رجال "شود. پس منظور ازمي



 .رودزنان فرض شود از باب تغليب، لفظ رجال در مورد مجموع ايشان به كار مي
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تضعفين، چون مزيت قابل اعتنايي ندارند، و غالبا از جنس زنان و يا اطفال و يا مردان ديوانه و خرف هستند، لذا اما مس
بلكه  "رِجالٌ يَعْرِفُونَ "فرمود:را چنين كساني بدانيم زيرا اگر مراد چنين كساني بود نمي "رِجالٌ يَعْرِفُونَ "توانيم مراد ازنمي
و يا تعبيرات ديگري كه از قرآن كريم معهود است،  "اناس يعرفون "و يا "طائفة يعرفون "يا "قوم يعرفون "فرمود:مي

فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ  "و« 3» "إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ "و «1» "لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ "مانند:
 .«2» "ئِفَةٌكَفَرَتْ طا

ي دهد اموركند و تذكراتي كه به آنان ميعالوه بر اينكه اوصافي كه خداي تعالي در آيات بعد براي رجال مزبور ذكر مي
تواند قائم باشد تا چه رسد به اينكه مردم متوسط و مستضعفين را هم است كه جز به اهل منزلت و مقربين درگاه خدا نمي

 .شامل شود

 114اعراف، مستضعفين نيستند[ ... ص : مراد از رجال ]

 :توان گفت مراد از رجال اعراف مردم مستضعفندخالصه كالم اينكه از چند جهت نمي

يكي اينكه اين رجال در محلي قرار دارند به نام اعراف، و در مقامي هستند كه از خصوصياتي كه در سيماي فرد فرد اهل 
برند و حتي اهل دوزخ و بهشت را پس از رفتن به دوزخ اصيل اعمال آنان پي ميمحشر است به جميع امتيازات نفساني و تف

بينند، و اين مقام بدون شك مقام و منزلت رفيعي است مخصوص آنان، نه دوزخيان داراي چنان خصوصيتي و بهشت نيز مي
نا ال نَري رِجالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ ما لَ "فرمايد:هستند و نه اهل بهشت، به شهادت اينكه قرآن كريم از زبان اهل دوزخ مي

و « 5» "رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ "فرمايد:و نيز مي« 2» "الْأَشْرارِ
 .«3» "مَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِلِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْ "فرمايد:نيز مي

 اين نيست كه در قيامت اهل بهشت را به عالمتي و اهل دوزخ را به "سيما "معناي
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عالمتي ديگر از قبيل رو سفيدي و رو سياهي نشان كرده باشند تا هر كس بتواند از آن عالمت پي به بهشتي بودن و يا 
وَ نادي أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْني عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ ما  "دوزخي بودن اشخاص ببرد، چون از آيه

 شود كه اصحاب اعراف نه تنها از سيماي اشخاصاستفاده مي "تُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَ هؤُالءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ ال يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍكُنْ
ها به جميع خصوصيات احوال و اعمال آنان كنند بلكه از قيافهكفر و ايمان و بهشتي بودن و دوزخي بودن آنان را درك مي

فهمند كه اين شخص از آنهايي است كه در دنيا همش همگي صرف برند، حتي از ديدن سيماي شخص مييپي م
 .شده، و ناگفته پيدا است كه مردم مستضعف هرگز داراي چنين قدرتي نيستندآوري مال دنيا ميجمع

اهل دوزخ به اين است كه آنان را كه  دوم اينكه رجال اعراف هم با دوزخيان محاوره دارند و هم با بهشتيان، محاوره آنان با
كنند. و محاوره آنان با اهل پروا شماتت و سرزنش ميشان بيهمان پيشوايان كفر و ضاللت و طغيانند به احوال و اقوال

نَ إِلَّا تَكَلَّمُوال يَ "گويند، با اين حال و با اينكه به مقتضاي آيههاي بهشتي درود ميبهشت به اين است كه آنان را با تحيت
دانيم كه در روز قيامت هر كسي مجاز به حرف زدن نيست، و تنها بندگان مي« 1» "مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً

 توان گفت مراد از رجال اعراف مردم مستضعفند؟گوي خدا حق تكلم را دارند، چگونه ميحق

 شان به اهل بهشتب اعراف آن قدر مقامشان بلند است كه سالمشود كه اصحاسوم اينكه از سياق آيه بعد استفاده مي
شوند، چنين مقامي چطور ممكن است براي مستضعفين دست شود، و به فرمان آنها وارد بهشت ميباعث ايمني آنان مي

 دهد؟

اب جهنم را بيان شان و محاوره آنها با اصحاب جنت و اصحاي كه جاي اين رجال و مقام و منزلتچهارم اينكه آيات كريمه
دهد و ايشان را اصال داخل در محضرين )احضار شدگان( و در كند هيچگونه قلق و اضطرابي در باره ايشان نشان نميمي

ا و بندگان مخلص خود ر« 3» "فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "فرمايد:داند، بلكه ميهول و فزعي كه دارند نمي
وَ إِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ  "كند و از اينكه در جملهاز حكم كلي احضار و هر گرفتاري و هول ديگري استثنا مي

 دعايشان را "النَّارِ قالُوا رَبَّنا ال تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
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شود كه رجال اعراف در هر حرفي كه بخواهند بزنند مجاز هستند و دعايشان هم نقل نموده و آن را رد نفرموده، استفاده مي
هاي اهل كرد هم چنان كه هر جا دعاي اهل جمع و خواستهچون اگر اينطور نبود قطعا دعايشان را رد مي مستجاب است،

 .نمايدكند، بالفاصله آن را جواب داده و رد ميدوزخ را حكايت مي

 156 : منافات ندارد[ ... ص "هِوَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّ "اصحاب اعراف از جنس بشر هستند و خصوصياتي كه براي آنان ذكر شده با جمله:]



شود كه: اوال رجال اعراف از جنس مالئكه نيستند و ثانيا جمعي از بندگان از دقت در اين آيات اين خصوصيات استفاده مي
ناسند، شمخلصند كه مقام و منزلتشان از ساير اهل جمع باالتر است، مردمي هستند كه هر دو طايفه بهشتي و دوزخي را مي

توانند شهادت دهند، و شفاعت كنند، امر كنند و حكم نمايند. و اما اينكه اين رجال از جنس كلم به حق مجازند ميو در ت
عنا توان اين مبشر هستند يا از جنس جن و يا مختلط از اين دو جنس، الفاظ اين آيات از آن ساكت است، و از خود آيات نمي

رآن كالمي هم كه داللت كند بر تصدي جن نسبت به شاني از شؤون بشر و را استفاده كرد. جز اينكه در هيچ جاي از ق
شود، پس وقتي از جنس مالئكه و جن نبوده باشند، قهرا از وساطتش در كار آخرتي او از قبيل شهادت و شفاعت، ديده نمي

يْئاً وَ ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيَوْمَ  "جنس بشر خواهند بود. خواهيد گفت: اثبات اينگونه خصوصيات براي بشر با امثال آيه
منافات دارد. جواب اين است كه اين گونه آيات به آيات ديگري تفسير شده كه داللت دارند بر اينكه « 1» "الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

شود و م ظاهر ميمقصود از آنها بيان اين جهت است كه در روز قيامت احاطه ملك خداي تعالي بر جميع موجودات براي مرد
كنند، نه اينكه تنها اين مالكيت در روز قيامت براي خدا پيدا در آن روز مردم به احاطه و اطالق ملك خدا اعتراف مي

شود، زيرا خداوند پيوسته مالك علي االطالق است و كسي هيچگاه به نفع كسي مالك چيزي نيست، نه اينكه در آخرت مي
آن باشند و قردر وساطت خود و شهداء بر شهادت خويش و شفعاء داراي شفاعت خويشتن مي چنين باشد. مالئكه در آن روز

 :و نيز فرموده« 3» "وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ "كريم به اين معنا تصريح دارد، چنان كه فرموده:

 "وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ "يز فرموده:و ن« 2» "يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ "
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خدا است. سوره انفطار آيه تواند براي ديگري قدمي بردارد، چون در آن روز همه امور به دست روزي كه هيچ كس نمي(1)
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«1». 

ه در با اين تفاوت ك -مانند دنيا -ا است، ديگران هم به اذن او داراي حكم هستندپس در عين اينكه ملكيت و حكم براي خد
دنيا حكم خداوند براي همه افراد ثابت و ظاهر و خالصه مورد قبول نبود، و در آخرت بطور عيان ظاهر گشته ديگر كسي در 

 .باره آن دچار شك و يا خطا نخواهد شد

هاي فهميم، البته ديگران در اين باره حرفه قرآن در باره اصحاب اعراف مياين است آن معنايي كه ما از آيات كريم
گويي نيست، و اينك ما به طور فهرست به آن اقوال اشاره نموده، اند كه بعضي از آن حرفها خالي از بيهودهديگري زده

 :گذريممي

 117گفته شده است[ ... ص : اشاره به اقوال متعددي كه در باره معناي اعراف و مراد از اصحاب اعراف ]

 .اعراف چيزي است كه بر هر دو طايفه مشرف است -1

 .ديواري است كه مانند خروس داراي تاج است -2

 .نشيننداي از گنهكاران بر آن تل ميتلي است بين بهشت و جهنم كه عده -3

 .اشاره به آن دارد "سُورٍ لَهُ بابٌفَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِ "اين همان ديوار بين مؤمنين و منافقين است كه آيه -4



 .اعراف به معني تعرف و آشنايي است، يعني در قيامت رجالي آگهي از حال مردم دارند -5

 .اعراف همان صراط معروف است -6

به  داند، در باره رجالي هم كه بر اعراف قرار دارند اختالفاتي است كه شاياينها حرفهايي است كه در باره معناي اعراف زده
 :دوازده قول بالغ شود

 .انداينكه آنها اشراف و بزرگاني هستند كه از بين خالئق به كرامت خداوندي مخصوص و ممتاز شده -1

قومي هستند كه حسنات و سيئاتشان برابر است، نه حسناتشان بر سيئاتشان ترجيح دارد تا داخل بهشت شوند، و نه  -2
شت و اي است بين بها به دوزخ در آيند، ناچار خداوند تا مدتي بر اعراف كه درجهسيئاتشان بر حسناتشان فزوني گرفته ت

 .نمايددوزخ بازداشتشان نموده، سپس به رحمت خود، آنها را داخل بهشت مي

 .اهل فترتند -3
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واند شفاعت تخوانند، مالك شفاعت نيستند، تنها در قيامت كسي ميميكساني كه كفار آنان را به سواي خدا، به خدايي (1)
 23كند كه به حق شهادت داده باشد و به آن عارف هم باشد. سوره زخرف آيه 
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 .مؤمنين از طايفه جن هستند -4

 .اندكودكاني هستند از كفار كه قبل از رسيدن به حد تكليف از دنيا رفته -5

 .زنا زادگانند -6

 .باليدندكساني هستند كه در دنيا به خوبي خود مي -7

شناسند. و اگر كسي از اش مياي هستند كه بر باالي اعراف ناظر اشخاصند و هر كسي را از سيما و قيافهمالئكه -8
كرده؟ در  "رجال "آنها تعبير به شوند، چطور آيه ازصاحبان اين قول بپرسد با اينكه مالئكه متصف به رجوليت و انوثيت نمي

 .آيندگويند درست است كه مالئكه مرد و زن ندارند و ليكن به شكل مرد در ميجواب مي

انبياء )ع( اند كه هم به خاطر احترامي كه دارند و هم براي اينكه گواهان بر خاليقند از مردم جدا شده، و بر اعراف قرار  -9
 .گيرندمي

 .روندر امتي هستند كه براي شهادت دادن بر افراد امت خود بدانجا ميمردمان عادل از ه -10

 .صلحا و فقها و علما هستند -11

 118روايتي كه آلوسي در باره مراد از رجال اعراف نقل كرده و صاحب المنار آن را بي اعتبار دانسته است[ ... ص : ]

ايستند تا دوستان خود را به اي از صراط ميطيار كه در نقطهرجال اعراف عبارتند از: عباس، حمزه، علي )ع( و جعفر  -12
سفيدي روي و دشمنان خود را به سياهي روي بشناسند، اين قول را آلوسي در روح المعاني از ضحاك از ابن عباس نقل 

 .«1»كرده است 

حيح سير شيعه نقل كرده. و اين قول صمن اين قول را در كتب تفسير نيافتم، و ظاهرا آلوسي آن را از تفا "گويد:در المنار مي
شناسند و ديگر حاجتي نيست در اينكه اين بزرگواران سر هايشان مينيست، زيرا رجال اعراف اهل بهشت و دوزخ را به قيافه

وه اند از ديگران بشناسند؟ عالراه صراط بايستند تا منافقين و ناصبيان را كه همان دشمنان علي )ع( و هواخواهان بني اميه
 .«3»بر اينكه از سياق آيه و نظم كالم خداوند خيلي دور است كه مرادش از اعراف، صراط بوده باشد 



مؤلف: اينكه صاحب المنار گفته است كه روايت مذكور از كتب شيعه نقل شده صحيح نيست، زيرا هيچ يك از تفاسير شيعه 
كرده، بلكه اگر هم متعرض نقل آن شده از يكي از تفاسير اين روايت را به طريقي كه شيعه به ضحاك دارد از ضحاك نقل ن

 عامه نقل كرده

__________________________________________________ 
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، و ما به «1»ير ثعلبي و او به سند خود از ضحاك از ابن عباس نقل كرده است است، مثال مجمع البيان روايت را از تفس
 .-ان شاء اللَّه تعالي -زودي رواياتي را كه شيعه در باره رجال اعراف دارد در بحث روايتي آينده ايراد خواهيم نمود

 119مذكور را مردود دانسته است[ ... ص : سخن ما با صاحب المنار كه با مقايسه مسائل قيامت با نظام جاري در دنيا روايت ]

در اينجا ما را با صاحب المنار گفتاري است، و آن اين نيست كه چرا روايت مذكور را طرح كرده و قابل قبول ندانسته، چون 
آيد كه يمروايت مزبور قابل اعتماد نيست، بلكه گفتار ما با او در آن علتي است كه براي طرح روايت ذكر كرده، چه از آن بر 

كند با نظام جاري در دنيا مقايسه گويا وي در ابحاث راجع به معاد، نظامي را كه آيات و احاديث براي روز قيامت بيان مي
نموده و آن را از نوع همين نظام پنداشته، و در نتيجه هر جاي آن با نظام دنيا وفق داشته قبول نموده، و هر كجايش وفق 

 .-دقت بفرماييد -جمود در فهم، و گزاف گويي عجيبي استنداشته طرح كرده، و اين 

چون اگر صحيح باشد بگوييم با بودن اهل اعراف و تشخيص افراد نيك و بد از هم ديگر چه حاجت به اينكه آن بزرگواران 
ل صراط و ن اهبا بود "در صراط بنشينند و آن گاه نتيجه بگيريم كه پس اين روايت باطل است، چرا صحيح نباشد بگوييم:

و نيز چرا صحيح نباشد بگوييم حاال كه اهل  "شان افراد نيك و بد را از يكديگر، ديگر چه حاجت به اهل اعراف؟تشخيص
ها و هاي اعمال و نصب ميزانكنند ديگر چه حاجت به سؤال و حساب و باز كردن نامهاعراف نيك و بد را از هم جدا مي

 در آوردن اعضاي بدن؟ حضور اعمال و اقامه شهود و به زبان

و يا بگوييم اين همه راههاي گوناگون براي سنجيدن اعمال براي چه؟ يكي از اين راهها كافي بود. و يا بگوييم با بودن علم 
 .خدا به هيچ يك از اين راهها حاجت نبود همانطوري كه گفتيم

و با خود گفته است چطور ممكن است اعراف و  هاي دنيا مقايسه كردهگويا صاحب المنار صحنه قيامت را به يكي از صحنه
ديوار بلندي كه كشيده شده با صراط، متحد باشد؟ و يك نفر در عين اينكه در باالي ديوار اعراف است بر سر راه صراط هم 

ر وو حال آنكه جزئيات امور آخرت هيچ ربطي به ام "اعراف كجا و صراط كجا؟ "ايستاده باشد؟ لذا از در تعجب گفته است:
دنيا نداشته و قابل قياس با آن نيست، و اگر قابل قياس هم باشد تازه باز اشكال وي بر روايت وارد نيست، زيرا ممكن است 
صراط و اعراف را طوري معنا كنيم كه با هم متحد شده و در نتيجه روايت مورد بحث از كار نيفتد، و آن معنا اين است كه 

است و اعراف حجابي است كه بر باالي صراط و پل مزبور زده شده، و عباس و حمزه  بگوييم صراط به همان معناي معروف
 و
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لمنار فراموش كرده كه اصال يكي از اقوال در مساله گيرند، عالوه بر اينكه صاحب اع( و جعفر در آن حجاب قرار مي)علي 
در تفسير خود از ابن مسعود، و سيوطي در الدر « 1»اعراف اين است كه اعراف همان صراط است، و اين قول را طبري 

 .«3»اند المنثور از ابن ابي حاتم از ابن جريح نقل كرده

كالم خداوند بسيار دور است كه بگوييم مرادش از اعراف، صراط عالوه بر اينكه از سياق آيه و نظم  "و اما اينكه گفت:
تر است، براي اينكه اين قبيل آيات از جزئيات معاد تنها كليات و صفات عامي را فسادش از حرفهاي قبلي او روشن "است

ي كه در يات با صفاتاي از جزئكند كه معانيش معلوم ولي حقايقش مبهم و مجهول است، بنا بر اين ممكن است پارهبيان مي
اي اي اشخاص هست منطبق بوده و مراد از آن جزئيات و صفات آن اشخاص بوده باشد، هم چنان كه ممكن است پارهپاره

 .از بيانات با بيان ديگري منطبق شود، مثال مقصود از اعراف، همان صراط باشد، هم چنان كه مقصود از ميزان، عدل است

در معناي اعراف بود، و ممكن است دو قول ديگر زير را نيز به آن اضافه كرد: يكي اينكه بگوييم  اين بود آن دوازده قولي كه
مقصود از رجال اعراف، مستضعفيني هستند كه از جهت ضعف عقل، حجت بر آنها تمام نشده و مكلف به تكليف نشدند، 

ل را با دومين قول از دوازده قول متقدم يكي مانند مردان و زنان ضعيف و اطفال غير بالغ، البته ممكن هم هست اين قو
نان تمام اي ندارند، و حجت بر آگرفته بگوييم اين دسته از مردم هم حسنات و سيئاتشان برابر است چون اصال حسنه و سيئه

 .اندنشده و مكلف به تكاليف شرع نبوده

اند، از جهت خروج بدون فته و در جهاد شهيد شدهدوم اينكه مراد از رجال اعراف كساني هستند كه بدون اذن پدر به جهاد ر
اذن پدر اهل آتش، و از جهت كشته شدن در راه خدا اهل بهشت هستند، و بر طبق اين قول روايتي هم هست، البته اين 

ر آن توان در عده ديگگانه را ميقول را نيز ممكن است به همان قول دوم ارجاع داد. هم چنان كه تعدادي از اقوال دوازده
فت گدانست و همچنين قول سوم را كه ميتوان قول پنجم را كه مقصود از رجال اعراف را اوالد كفار ميگنجانيد، مثال مي

مراد اهل فترتند به قول دوم ارجاع داد، چون اهل فترت و اوالد كفار ترجيحي در حسنات و يا سيئاتشان نيست. و همچنين 
 شوند، و نيز قولور، اوالد زنا هستند از آن جهت كه نه مؤمن و نه كافر شمرده ميگفت منظتوان قول ششم را كه ميمي
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 .رگردانيدنهم، دهم، و يازدهم و دوازدهم را به قول اول ب

 :بنا بر اين، اصول اقوالي كه در مساله رجال اعراف هست، سه قول خواهد بود

اند دارندگان اين مقام و منزلت، اول اينكه مراد از رجال اعراف صاحبان مقام و منزلت است، چيزي كه هست بعضي گفته
شخاص ديگري اند الماء و فقهايند، و بعضي گفتهاند عاند گواهان بر اعمالند، و بعضي گفتهانبيا )ع( هستند، و بعضي گفته

 .هستند

 .دوم اينكه آنها كساني هستند كه نه حسناتشان بر سيئاتشان ترجيح دارد و نه سيئاتشان بر حسناتشان

 .سوم اينكه آنها مالئكه هستند

كه آنها را به زودي در بحث اند رواياتي است اغلب مفسرين قول دوم را اختيار كرده و عمده چيزي كه به آن استناد كرده
 .روايتي آينده، ايراد خواهيم كرد

و اگر به خاطر داشته باشيد گفتيم سياق آيات اعراف با قول اول سازگار است، حتي بعضي از مفسرين از قبيل آلوسي با اينكه 



اين قول با سياق آيات اي نديده جز اينكه اعتراف كند به اينكه به قول دوم تمايل داشته مع ذلك از نظر سياق چاره
شود كه اين از سياق آيات استفاده مي "وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ "سازد.نمي

حال براي اصحاب جنت  دو جمله است كه هر دو "لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ "مناديان همان رجال اعراف هستند، و جمله
 :، و معنايش اين است كه"وَ هُمْ يَطْمَعُونَ "و ديگري جمله "لَمْ يَدْخُلُوها "باشند، يكي جملهمي

شوند. و ممكن هم اند و اشتياق دارند هر چه زودتر برسند، ندا مياصحاب جنت در حالي كه هنوز به بهشت داخل نشده
است و  "لَمْ يَدْخُلُوها "كه اين دو جمله، حال از ضمير جمع در -كشاف گفتههم چنان كه زمخشري هم در  -هست بگوييم

همان فعل عامل در حال است و معنايش اين است كه: اصحاب جنت به اين مطلب ندا شدند در حالي كه در بهشت بودند و 
يامت و مساله دقت حساب ليكن دخولشان در بهشت در حال ياس و نوميدي بوده، براي اينكه از مشاهده موقف هولناك ق

 .«1»ديگر اميدي برايشان نمانده بود 

شود كه سالم رجال اعراف به اهل كند، و از آن استفاده مياحتمال اول را تاييد مي "...أَ هؤاُلءِ الَّذِينَ  "و ليكن جمله
ل احتما "نادوا "مير جمع دربهشت قبل از ورود ايشان به بهشت است. و اما احتمال اينكه دو جمله مزبور حال باشند از ض

 ضعيفي است، براي اينكه
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 .ط بيروت 133ص  3تفسير كشاف ج (1)

 133، ص: 2ترجمه الميزان، ج

د و نه اهل رجال اعراف كه نه اهل بهشتن "شود جمله از افاده معنا ساقط گردد، و برگشت معنا به اين شود كه:باعث مي
دوزخ و مكانشان در حجاب و حائل بين بهشت و دوزخ است، اهل بهشت را ندا كردند در حالي كه خود داخل بهشت نشدند، 

لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ  "دهد ال بد بايد جملهعالوه بر اين، كسي كه چنين احتمالي را مي "و خيلي ميل دارند داخل شوند
دهد از حال رجال اعراف. و يا جمله وصفيه بگيرد، و بگويد: اين جمله ابتداي مطلب است و خبر ميرا استينافيه  "يَطْمَعُونَ

كند اوصاف آنان را، و تقدير كالم اين است كه: بر اعراف رجالي هستند كه داخل بهشت نشده و آرزوي آن است كه بيان مي
 .را دارند

شتباه فاعل را بايستي براي رفع اباشد، چون اگر استينافيه بود قاعدتا ميو اين بسيار بعيد است كه جمله مزبور استينافيه 
اي است كه جمله "وَ نادي أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالًا "كرد، نه آنكه با ضمير به آن اشاره كند، هم چنان كه دراظهار مي

 .استينافيه، فاعل كه همان اصحاب است اظهار شده است

بدون هيچ ضرورتي بين وصف و  "وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ "است، زيرا جملهوصفيه بودن آن نيز بعيد 
 لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ وَ "موصوف فاصله شده است، و اين جائز نيست. و همين احتمال يعني احتمال برگشتن معناي

و وقتي  كنند،افتد آرزوي بهشت ميشان به اهل بهشت ميرجال اعراف وقتي چشم "يم:به اينكه بگوي "إِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ
اي اصحاب اعراف را رجالي بدانند كه باعث شده عده "برندافتد، از رفتن به دوزخ به خدا پناه ميشان به دوزخيان ميچشم

لَمْ  "كنيم، نظر ما اين است كه جملهنميحسنات و سيئاتشان برابر است، و ليكن ما به هيچ وجه اين احتمال را قبول 
وَ إِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُوا  "حال از اصحاب جنت است، نه وصف اصحاب اعراف، و اما جمله "يَدْخُلُوها

 .. در باره حال بودن آن براي اصحاب اعراف نيز كالمي است كه به زودي خواهد آمد"رَبَّنا

 "در ازبر وزن تبيان و در اصل مص "تلقاء ""إِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا ال تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَ "
ت به سا "قالوا "و در "ابصارهم "است، و ليكن در اينجا در معناي جهت لقاء استعمال شده، ضمير جمعي كه در "لقي يلقي



تعبير فرموده، گويا براي اين بوده كه  "صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ "گردد. و اگر از نگاه كردن به اصحاب نار به جملهرجال بر مي
ترين انسان به اختيار خود ميل ندارد به چيزي كه نگاه به آن باعث ناراحتي است نگاه كند، آنهم در مثل آتش دوزخي كه تلخ

 ست، و ليكن و دشوارترين عذابها ا
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شود، گاهي بدون اختيار گوشه معموال در چنين مناظري از جهت اضطراب نفس و سراسيمگي كه در دل آدمي پيدا مي
ميل است كه گويي شخص ديگري اختيار و بيكند، و در اين باز كردن چشم، آن قدر بيچشمي به سوي آن منظره باز مي

و  "شود چشمهايشان به طرف دوزخو زماني كه گردانيده مي "فرمايد:كرده، از اين جهت است كه مي چشم او را باز
 ."و اذا نظروا و وقتي كه نگاه كنند به آنان "نفرموده

 افتد به خدا پناهشود: و زماني كه اصحاب اعراف به ناگاه چشمشان به اصحاب آتش ميبنا بر اين، معناي آيه چنين مي
 ."رَبَّنا ال تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "گويند:ز اينكه با آنان محشور شده در آتش شوند، و ميبرند امي

البته اين را هم بايد بگوييم كه اين گونه دعا كردنشان دليل بر اين نيست كه از منزلت و مقامشان ساقط شده از همين 
اينكه از اينگونه دعاها پيغمبران اولوا العزم و انبيا و بندگان صالح خدا و ترسند مبادا به آتش روانه شوند، براي جهت مي

كردند و اين داللت بلكه كوچكترين اشعار هم ندارد بر اينكه صاحب اين دعا از مقام رفيعش ساقط مالئكه مقربين نيز مي
 .گشته و فعال دچار حيرت شده است

را به رجال برگردانيم، و اين صحيح نيست، براي اينكه كالم  "قالوا "رو د "ابصارهم "اين در وقتي است كه ضمير جمع در
يعني  -و نادوا "در اين چهار آيه در باره اوصاف اصحاب اعراف جريان دارد، و الزمه اين وحدت سياق اين است كه بفرمايد:

اي را بفهماند از اين بيان تهنه اينكه بدون هيچ ضرورتي و بدون اينكه بخواهد نك "...رجاال يعرفونهم  -اصحاب اعراف
شد ناگهان به اسم ظاهرشان تصريح نموده، عدول نموده و پس از اينكه همه جا با ضمير اشاره به اصحاب اعراف مي

 ."وَ نادي أَصْحابُ الْأَعْرافِ "بفرمايد:

مورد بحث از دعاي آنان  گردد و جملهبه اصحاب جنت بر مي "قالوا "و در "ابصارهم "شود كه ضمير جمع درپس معلوم مي
 .رسانيدكند، نه اصحاب اعراف، هم چنان كه جمله قبلي طمع و اميدواري آنان را ميحكايت مي

 "... وَ نادي أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ "

 اللت دارد بر اينكه سيماي اصحابشناسند داينكه رجال را توصيف كرد به اينكه اصحاب اعراف آنها را به سيمايشان مي
 .مايدنكند، بلكه به خصوصيات ديگري هم كه دارند راهنمايي ميدوزخ نه تنها اعرافيان را به دوزخي بودن آنان واقف مي

دنيا از قبول حق كند به اينكه شما در دوزخيان را شماتت مي "قالُوا ما أَغْني عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ "جمله
 كرديد، و از جهت شيفتگي و مغروراستكبار مي
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 .پنداشتيدبودن به دنيا، حق را ذليل و خوار مي

 "... أَ هؤُالءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ ال يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ "

كه در اين جمله است، استفهام تقرير، و معنايش اين است  اشاره است به اصحاب جنت، و استفهامي "هؤالء "اسم اشاره
اند گفتيد از اين راهي كه براي عبوديت اتخاذ كردهشان به طور جزم مياينها همان كساني هستند كه شما در باره "كه

 .و خير ديدن همان رسيدن به رحمت خدا است "بينندخيري نمي

شود كه از رساند، و معلوم مير سياق نفي، استغراق و عموميت را ميدر اين جمله وقوع رحمت كه لفظي است نكره د



 .اندكردهمؤمنين به طور كلي خير و رحمت را نفي مي

امري است از طرف اصحاب اعراف به مؤمنين كه پس از تقرير  -"ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ال خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ "جمله
در اين جمله تقديري هست، و آن  ":اندكنند ايشان را تا داخل جنت شوند، و اينكه بعضي گفتهتفهام، امر ميحال آنها به اس

ويد شما شاين است كه: كسي از جانب پروردگار به آنها گفت داخل بهشت شويد، نه بيمي بر شما است و نه اندوهگين مي
اند كه حذف قول در قرآن كريم و در كالم عرب گاه اضافه كرده تان هيچ بيمي نخواهيد داشت، و آننسبت به حال و آينده

اي هست ، صحيح نيست، زيرا نه سياق مساعد با آن است، و نه قرينه"در مواردي كه قرينه حكايت از آن كند، بسيار است
شود، م فهميده ميكه داللت بر آن محذوف كند، و اگر در جايي تقدير گرفتن قول جايز باشد چون معناي آن از تبادر كال

 .اي هم نباشد بتوانيم چنين تقديري را مرتكب شويمدليل بر اين نيست كه هر جا كه ما بخواهيم اگر چه قرينه

 124اعراف در قرآن به چه معنا است؟ ... ص : 

 اشاره

و ما از بحثي كه در اي كه در سوره اعراف است لفظ اعراف در جاي ديگر نيامده است، در قرآن كريم در غير اين چهار آيه
اين آيات كرديم اين نتيجه را گرفتيم كه اعراف يكي از مقامات عالي انسانيت است كه خداوند آن را به حجابي كه حائل 

بين بهشت و دوزخ است مثال زده، و معلوم است كه هر حائلي، در عين اينكه مرتبط به دو طرف خود هست، طبعا از حكم 
هايي است، و بر آن اعراف رجالي هستند كه مشرف ذا فرمود: اين حجاب داراي اعراف و بلنديدو طرف خود خارج است، و ل

كنند با اينكه مقامات و درجات بر جميع اهل محشر از اولين و آخرينند، و هر كسي را در مقام مخصوص خودش مشاهده مي
 مردم در بين دو حد

 135، ص: 2ترجمه الميزان، ج

گاهند، اند آمختلف است با اين حال از حال يك يك اشخاص و اعمالي كه در دنيا كرده "السافلين اسفل "و "اعال عليين "
توانند ايمني داده و به اذن خدا اجازه ورود به توانند حرف بزنند، هر كسي را كه بخواهند ميو با هر كس كه بخواهند مي

از دو موقف سعادت كه عبارت است از نجات به وسيله عمل  شود كه موقف و مقام اين رجالبهشت دهند. از اينجا معلوم مي
صالح و شقاوت كه عبارت است از هالكت به خاطر عمل زشت، بيرون است. و خالصه مقامي است ما فوق اين دو مقام، و 

 .حاكم و مسلط بر آن دو

در  بيه كرده بگوييم: هم چنان كهتوانيم اين مقام را به مقام پادشاهان و حكام تشبراي تقريب ذهن و روشن شدن مطلب مي
زير سلطه حكام اقوامي سعيد و متنعم به نعمت آنان و مشمول رحمت آنانند، و هر چه را كه بخواهند برايشان فراهم است، و 

هاي دردناكند، و طايفه سومي ما فوق اين دو طايفه مامور تنظيم اقوام ديگري شقي و در زندانهاي آنان معذب به انواع عذاب
مور آنان و رساندن نعمت به آن طايفه و عذاب به اين طايفه و در عين حال خود نيز از متنعمين هستند، و نيز قوم ديگري ا

ما فوق اين خدمه و عمال، مامور به تدبير همه طبقات ما دون خود هستند. همچنين ممكن است خداي تعالي كه حاكم در 
داده و از آنجايي كه خدايي است آمرزگار و صاحب فضل بزرگ، آنان را به  روز جزا است اقوامي را مشمول رحمت خود قرار

شان داخل بهشت نموده، از هر طرف بركات خود را بر آنان نازل كند، و از آنجايي كه عزيز ذو انتقام است، پاداش حسنات
ين اين دو طايفه واسطه شوند، و اقوام ديگري را به كيفر گناهانشان در آتش خود انداخته و طايفه سومي را اذن دهد كه ب

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ براي كيست  "احكام و اوامرش را در بين آنان اجرا نمايند، هم چنان كه خودش فرموده:



 .-دقت فرماييد -"سلطنت امروز؟ براي خداي يگانه قهار

 "... نَّةِ أَنْ أَفِيضُواوَ نادي أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَ "

اين  "تَري أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ "و به معناي لبريز شدن و ريختن آب است، و معناي آيه "فيض "از ماده "افاضه "
 .بيني ديدگانشان را كه لبريز از اشك شدهاست كه: مي

شود كه كرده عطف بر آب نموده، و از اينجا معلوم مي هايي را كه خداوند به اهل بهشت روزيدر آيه مورد بحث ساير نعمت
كنند، چيزي كه هست به طور عموم ها را مياهل دوزخ از اهل بهشت تنها انتظار آب ندارند، بلكه تقاضاي همه انواع نعمت

يست تا تنها به معناي فرو ريختن آب ن "افاضه "ممكن هم هست كسي بگويد: .مجاز از همه آنها به افاضه تعبير شده
 اطالقش در غير آب مجاز باشد، بلكه به معناي دادن نعمت فراوان است. بنا بر اين، اين اطالق 
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 .به طور حقيقت خواهد بود نه عموم مجاز

ها يان همه نعمتبه هر حال، آيه شريفه اشعار دارد بر اينكه مكان اهل جنت بلندتر از مكان دوزخيان است. و اگر ابتدا از م
ها را بر آن عطف نمود، از اين جهت است كه براي دوزخيان و مبتاليان به حرارت دوزخ آب را ذكر كرد و آن گاه بقيه نعمت

 .تر استآب از هر چيز ديگري ضروري

 122دين است[ ... ص :  بر اينكه انسان ناچار از تدين به "الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً "داللت جمله:]

 "... الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً "

به معناي كاري است كه از روي  "لعب "به معناي چيزي است كه انسان را از كار الزم و ضروريش باز بدارد. و "لهو "
به معناي اظهار خيرخواهي كسي است  "رغرو "اش خيالي و خالي از حقيقت بوده باشد. وخيال انجام شود، و هدف و نتيجه

 "رذك "به حسب اصل لغت به معناي فراموشي و در مقابل "نسيان "كه در دل بناي فريب و خدعه وي را داشته باشد، و
ر آيه شود، هم چنان كه داعتنايي به آن نيز اطالق مياست، و ليكن در بسياري از اوقات به طور استعاره بر ترك چيزي و بي

 .به معناي نفي و انكار است "جحد "بحث به همين معنا آمده. ومورد 

 :شودكند، سه قسم تفسير براي كفر استفاده مياز اين آيه كه حال كفار را تفسير مي

يكي اينكه كفر عبارت است از اينكه انسان دين را وسيله سرگرمي و بازيچه قرار داده، مغرور حيات دنيا شود. دوم فراموش 
 .قاي خداوند. سوم انكار آيات خدا. و هر سه تفسير صحيح، و براي هر يك وجهي استكردن روز ل

نياز از دين نيست، حتي آن داللت دارد بر اينكه انسان در هيچ حالي از احوال بي "الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً "جمله
ص اينكار كرده به دين محتاج است، زيرا همانطوري كه در كسي هم كه سرگرم لهو و لعب است و زندگي خود را مخصو

گفتيم: دين عبارت است از راهي كه انسان در زندگي دنيا  "الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً ... "تفسير آيه
د بشر تنظيم كرده، پس دين با انسانيت انسان اي جز پيمودن آن راه ندارد، براي اينكه خداوند دين را بر طبق فطرت خوچاره

رساند، و با اين حال اگر آدمي از آن اعراض نمايد و بغير آن يعني به بستگي دارد و او را به سعادت حقيقي زندگيش مي
يچه زرساند سرگرم شود، در حقيقت دين خود را باچيزهايي كه انسان را جز به نتايج خيالي و لذايذ مادي و ناپايدار نمي

 .گرفته، و زندگي مادي دنيا و سراب لذايذ آن، او را گول زده است

در اين آيه به معناي فراموشي نيست، چون  "نسيان "همانطوري كه گفتيم "فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا "
 خداوند
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شود، بلكه معنايش اين است كه همانطوري كه اينها در دنيا ما را ي غافل نميچيزي را فراموش نكرده و از حال كس
پردازيم، نظير اين آيه در اينكه تكذيب آيات خدا را سبب نسيان خدا در فراموش كردند ما نيز امروز به لوازم زندگيشان نمي

است، با اين تفاوت كه در اين آيه بجاي « 1» "كَ الْيَوْمَ تُنْسيقالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَ كَذلِ "قيامت قرار داده آيه:
 .انكار آيات تنها نسيان را ذكر كرده است

 "... وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلي عِلْمٍ "

مرفته برگشت شده، و رويه "أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً  "در اين آيه به ابتداي كالم يعني به آيه
چه كسي از اينها ستمكارتر است كه با اينكه ما حجت را بر ايشان تمام كرديم و اقامه بيان و  "معناي آن دو چنين است:

 ؟"برهان نموديم و كتابي بر ايشان نازل كرديم، مع ذلك دين ما را بازيچه گرفته و آيات ما را تكذيب كردند

و متضمن احتجاج بر حقانيت كتاب است، و تقديرش چنين است كه:  "لَقَدْ جِئْناهُمْ "متعلق است به جمله "علي علم "ملهج
 .ما كتاب حقي بر آنان نازل كرديم، و چطور حق نيست؟ و حال آنكه نزولش به نظر ما بود و ما به مطالب آن اطالع داشتيم

يعني در حالي كه اين كتاب راهنماي جميع و رحمت براي خصوص مؤمنين است. و يا  -"ونَهُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُ "
 .تر استرساند، البته معناي اول با مقام احتجاج مناسبشان ميخصوص مؤمنين را هم رحمت است و هم به مطلوب

 "... هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ "

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ  "گردد، در تفسير آيهبر مي "كتاب "است به "تاويل "ضميري كه در
گفتيم: كه در عرف قرآن تاويل به معناي حقيقتي است كه حكم و يا خبر و يا امر  «2» "...أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ 

 .اعتماد داشته باشد، همان اعتمادي كه ظاهر بر باطن و مثال بر ممثل داردظاهر ديگري بر آن 

در عين  بندند ومعنايش اين است كه: آيا اينان كه به خداوند افتراء مي "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ "بنا بر اين، اينكه فرمود:
برند كه خداوند همان حقيقتي را كه كنند، انتظار اين را مياينكه قرآن حجت را بر آنان تمام كرده، آيات او را تكذيب مي

 موجب نزول بيانات قرآن و

__________________________________________________ 
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احكام آن و انذار و تبشير آن شده و در روز قيامت ظاهر خواهد شد، برايشان نمايان كند، ال بد چنين انتظاري را دارند و گر 
 .كردندنه هرگز از پيروي و عمل به دستورهاي او سرپيچي نمي

يعني  "يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ ... "فرمايد:، ميآن گاه از حالشان در روز قيامت كه روز بروز تاويل است خبر داده
وقتي در روز قيامت حقيقت امر برايشان معلوم شد آن وقت به حقانيت شرايعي كه انبيا برايشان آورده بودند اعتراف خواهند 

اند، اند خود را هالك ساختهكه مرتكب شدههاي زشتي شان از هر چيزي خالي است و با عملبينند دستكرد، و وقتي مي
گويند: آيا شفيعي هست كه ما را از نمايند، باشد كه مفاسدشان اصالح شود. يا ميناچار يكي از دو چيز را مسئلت مي

مل ع كنند: آيا ممكن است ما را به دنيا برگردانيد تا اين بارهالكتي كه بر سرمان سايه افكنده نجات دهد؟ و يا التماس مي
كند كه ايم، انجام دهيم. و اين همان چيزي است كه خداوند از ايشان حكايت ميصالح نموده و غير آنچه انجام داده



 ."فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ "گويند:مي

پرسد غرض اينان از اين دو خواهش چه بوده؟ در اينجا گويي كسي مي "لَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَقَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَ "
بخاطر اينكه به قيمت جان و گوهر ذات خود ضرر كردند، چون دين خود را لهو و  "قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ "فرمايد:در جواب مي

بافتند و ها و افتراهايي كه در دنيا بهم ميبينند بهانهحق ترجيح دادند، و حاال ميلعب گرفته انكار حق را بر تسليم در برابر 
بينند نجاتشان در اين است كه يا كسي به دادشان برسد و پوشاندند، امروز اعتباري ندارد، و نيز ميروي رسوايي خود را مي

 .اينداعمال فاسدشان را اصالح كند و يا خودشان به دنيا برگشته، جبران نم

ر گفتيم كه اين جمله داللت دارد ب "فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا "در جلد اول اين كتاب در بحث شفاعت در ذيل جمله
ل لنا من ه "فرمود:اينكه در قيامت شفعايي كه براي مردم وساطت كنند بسيارند، چون اگر شفيع روز محشر يكي بود، مي

 ."شفيع

 128در ذيل آيات شريفه گذشته است([ ..... ص : بحث روايتي ])

 اشاره

ود: فرم "وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ "در كافي به سند خود از محمد بن مسلم از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
مجرمين نقل كرده كه موقعي كه كنند. و اين همان مطلبي است كه خداوند از چون مجرمين مردم را دعوت به راه خود مي
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هر  :فرمايدو نيز در باره آنان مي "قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُوالهُمْ رَبَّنا هؤُالءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ "گويند:شوند ميمي
كند تا آنكه با يكديگر روبرو شوند، آن وقت هر كسي از ديگري تبري جسته عنت ميامتي كه داخل دوزخ شود امت ديگر را ل

انيدي، گويد تو مرا به اينجا كشكنند، اين به آن ميكند به اين معنا كه با يكديگر احتجاج ميو هر كس ديگري را لعنت مي
يگري را به اعتراف وادار سازد بلكه بدين خواهد كاسه را سر ديگري بشكند، و دگويد، و همچنين هر كسي مياو جواب مي

 .«1» "وسيله خود را از عذاب عظيمي كه او را احاطه كرده برهاند، غافل از اينكه امروز روز قبول عذر و روز نجات نيست

 .معناي آيه را نقل فرموده "هر امتي كه داخل دوزخ شود "مؤلف: اينكه امام )ع( فرمود:

گويد: ابن مردويه از براء بن عازب نقل كرده كه گفت: رسول مي "ال تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ "آيهو در الدر المنثور در تفسير 
 .«3»قرائت فرمود  -با ياء -"ال يفتح لهم "خدا )ص( اين جمله را

 129روايتي از پيغمبر اكرم )ص( در باره كيفيت مرگ مؤمن و كافر[ ..... ص : ]

گويد طيالسي، ابن ابي شيبه، احمد، هناد بن سري، عبد بن حميد و ابو داوود در سنن خود و ابن مي و نيز در الدر المنثور
، ابن مردويه و بيهقي در كتاب عذاب قبر همگي از براء بن عازب -وي روايت را صحيح شمرده -جرير، ابن ابي حاتم، حاكم

از انصار براي تشييع بيرون شديم، وقتي به قبر رسيديم كه اي اند كه گفت: ما با رسول خدا )ص( بدنبال جنازهنقل كرده
هنوز لحد را نچيده بودند، حضرت نشست ما نيز در اطراف آن جناب نشستيم، ليكن چنان مرعوب و مجذوب بوديم كه تو 

د، ناگاه زحضرت چوبي در دست داشت و آن را به زمين مي .آمدگويي مرگ بر سر ما سايه افكنده، نفس از كسي بيرون نمي
 ."پناه ببريد به خداوند از عذاب قبر "سر بلند كرد و دو يا سه نوبت فرمود:

سپس فرمود: بنده مؤمن اگر در دنيا دل از دنيا كنده باشد و دلبستگيش همه به آخرت باشد در دم مرگ فرشتگاني نوراني و 



 نشينند، بطوري كه مؤمنانداز مؤمن ميشمشوند و در چهاي بهشتي و حنوطي از حنوط بهشت نازل ميسفيد روي با كفن
گويد: اي جان پاك بيرون شو به سوي مغفرت نشيند و ميبيند. آن گاه ملك الموت فرود آمده در بالين او ميهمه را مي

 ريزد بيرونپروردگارت و رضوان او، پس جانش مانند آبي كه از دهان مشك فرو مي

__________________________________________________ 
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به هر حال، ملك الموت، آن جان را  .آيدبينيد، و به چشم شما طور ديگري ميآري، شما جان كندن را غير اين مي .آيدمي
گيرند و در الي حنوط و حتي يك چشم بر هم زدن در دست او بماند، فورا از او مي گذارندگرفته، همين كه گرفت نمي

يتي از برند، از هيچ جمعگذارند، بويي خوشتر از هر مشكي از آن برخاسته، و به اين ترتيب او را به آسمان باال ميكفنش مي
سر شنوند اين روح فالن، پاست! و در جواب مي گويند: اين چه روح پاكيكنند مگر اينكه از در تعجب ميمالئكه عبور نمي

آورند، تا آنكه به اين منوال به آسمان دنيايش برسانند، در آنجا فالن است. البته در اينجا بهترين اسمهاي او را به زبان مي
ام و هر كدآيند شوند، در همين منزل مقربين هر آسماني به پيشوازش مياجازه ورود خواسته پس از كسب رخصت وارد مي

كند، و همچنين تا به آسمان هفتم برسد، در آنجا از ناحيه پروردگار تا آسماني كه مامور آن آسمان است وي را بدرقه مي
ام و رسد كه نامه بنده مرا در عليين بنويسيد، و او را به زمين برگردانيد، چون من بندگان مؤمن را از زمين آفريدهخطاب مي

 .دهمآورم، و آن وقت روحشان را به جسدشان عودت ميگردانم، و در قيامت از زمين بيرونشان ميدوباره به زمين بر مي

پروردگارت  "پرسند:نشانند، و از او ميگردانند و آن دو ملك در قبرش فرود آمده او را ميپس روحش را به جسدش برمي
 ."تدين من اسالم اس "گويد:مي "دينت چيست؟ "ويند:گ. مي"اللَّه تعالي پروردگار من است "گويد:در جواب مي "كيست؟

 "پرسند:. مي"رسول اللَّه و فرستاده خداوند است "گويد:مي ."اين مرد كه در بين شما مبعوث شده چكاره است؟ "پرسند:مي
آسمان ندايي  . در اينجا از"كتاب خدا را خواندم، و به او ايمان آورده و تصديقش نمودم "گويد:. مي"گويي؟از كجا مي

رسد كه بنده مرا تصديق كنيد، و از بهشت برايش فرش و لباس برده، از قبرش دري به سوي بهشت باز كنيد، در نتيجه مي
وزد و قبرش تا آنجا كه چشمش كار كند فراخ شده آن وقت مردي خوش رو و خوش لباس نسيم و بوي بهشت تا قبرش مي

ويد: بشارت باد تو را به چيزي كه باعث مسرت تو است، اين بود آن روزي كه در دنيا گآيد و به او ميو خوشبو به نزدش مي
گويد: من عمل صالح توام. در اينجا از فرط بارد؟ آن مرد ميپرسد تو كيستي كه از سر و رويت خير ميوعده داده شدي. مي
 .ل و مال خود برسمكند: پروردگارا! قيامت را زودتر بپا دار تا زودتر به اهخوشحالي عرض مي

شود، فرشتگاني سياه آورد و از دنيا نااميد ميبنده كافر وقتي به طرف آخرت و مرگ روي مي :سپس رسول خدا )ص( فرمود
بر  نشينند، آن گاه ملك الموتاندازش ميچهره با پالسهايي خشن به استقبالش آمده و تا آنجا كه چشمش كار كند در چشم
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گويد: اي جان خبيث از بدن خود به سوي سخط و غضب پروردگار بيرون آي، و آن گاه مانند شانه كه خس حاضر شده مي
كشد، آن گاه پس از آنكه روحش را گرفت فرشتگان بدون گيرد جان او را از كالبدش بيرون ميو خاشاك را از پشم تر مي

تر از هر مردار از آن خارج برند، در اينجا بويي گنديدهه و در آن پالسها نهاده باال مياي درنگ آن را از دست وي گرفتلحظه
گويند پرسند اين روح پليد از كيست؟ ميشود، مگر اينكه از در تعجب ميشده به هيچ جماعتي از فرشتگان عبور داده نمي

برند تا به آسمان آورند و هم چنان او را ميزبان مي ترين اسماء او را بهاين روح فالن بن فالن است، و در اين جواب زشت



 .كنندشان باز نميخواهند، و ليكن در را به رويدنيا برسند، در آنجا اجازه ورود مي

كند به سپس فرمود: خداي تعالي خطاب مي ."ال تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ ":در اينجا رسول خدا )ص( اين آيه را قرائت فرمود
ترين طبقات زمين بنويسيد. مالئكه پس از شنيدن خطاب، روح او را به فرشتگان كه نامه اين شخص را در سجين در پايين

وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ  "اندازند. سپس رسول خدا )ص( آيه:باري دور ميوضع خفت
 .را تالوت فرمود« 1» "هِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍتَهْوِي بِ

ز نشانند، و اكنند، سپس دو ملك مامور پرسش قبر، او را ميآن گاه اضافه كرد كه: روحش را در قبر به جسدش ملحق مي
هاه  "گويد:در جواب مي "دين تو چيست؟ "پرسند:. مي"هاه هاه ":گويددر جواب مي "پروردگار تو كيست؟ "پرسند:وي مي

هاه هاه،  "گويد:باز در جواب مي "گفت؟اين مرد كه در بين شما مبعوث شده بود چه مي "پرسند:. مي"دانمهاه، نمي
رسد: اين بنده من دروغگو است، بسترش را از آتش فراهم كنيد و از قبرش دري به دوزخ آن گاه از آسمان ندا مي "دانمنمي

 .هايش در هم خرد شودسموم آن به او برسد، و قبر او چنان تنگ گردد كه شانه باز كنيد تا از حرارت دوزخ و

 گويد: ايندهد و ميآن گاه مردي زشت رو و كثيف و بدبو در برابرش مجسم شده او را به وضع نكبت بارش بشارت مي
گويد يبارد؟ ماز سر و رويت شر ميپرسد: تو كيستي كه دادند. ميهمان روزي بود كه در دنيا انبيا فرا رسيدنش را وعده مي

 .من عمل بد توام

 .«3»كند: پروردگارا قيامت را بپا مدار آن گاه سر به آسمان برداشته عرض مي

 مؤلف: اين روايت از روايات مشهوري است كه غالب مؤلفين آن را به همين نحوي
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ا اي از آنها راند، و در معناي آن، روايات ديگري از طرق شيعه از ائمه اهل بيت )ع( نقل شده كه ما پارهكه ديديد روايت كرده
 .در جلد اول اين كتاب نقل كرديم« 1» "هِ أَمْواتٌ ...وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّ "در بحث روايتي تفسير آيه

 (و در تفسير عياشي از سعيد بن جناح روايت شده كه گفت: عوف بن عبد اللَّه ازدي از جابر بن يزيد جعفي از امام باقر )ع

د، برنبه آسمان ميگويد: امام فرمود: وقتي روح كافر را حديثي در باره جان كندن كافر براي من نقل كرد كه در آن مي
فرمايد: او را و خداوند مي "ال تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ ... "شود، چنان كه خداي تعالي فرموده:درهاي آسمان به رويش بسته مي

 .«3»كنيم گردانيم و دوباره از خاك خارجشان ميايم و به خاك برميبرگردانيد، چون ما آنان را از خاك آفريده

 .«2»اين مضمون روايتي در مجمع البيان از همان جناب نقل شده مؤلف: قريب به 

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَ مِنْ  "و در كتاب الدر المنثور است كه ابن مردويه از عايشه نقل كرده كه گفت رسول خدا )ص( آيه
ود شنان طبقاتي است كه معلوم نميرا تالوت فرمود و سپس گفت: ما فوق جهنميان طبقاتي و در زير آ "فَوْقِهِمْ غَواشٍ

ات باال آنان دهد، و طبقفهمند كه طبقات زير آنان را به طرف باال فشار ميطبقات باال بزرگتر است يا طبقات پايين، فقط مي
ده يگيرند، همانطوري كه نوك نيزه در آهن سرنيزه محكم كوبرا به طرف پايين و آنان در بين اين دو طبقه در تنگنا قرار مي

 .«2»شود مي

اند كه همگي از علي )ع( نقل و نيز در آن كتاب از عبد الرزاق، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم و ابو الشيخ روايت كرده
 (در باره ما اهل بدر )شركت كنندگان در جنگ بدر "وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ "اند كه فرمود: به خدا سوگند آيهكرده



 .«5»نازل شده است 

رسد مؤلف: با اينكه اين جمله در بين آيات مورد بحث است و آيات مورد بحث هم در مكه نازل شده بسيار بعيد به نظر مي
كه جمله مزبور در جنگ بدر و يا در باره اهل بدر نازل شده باشد، شاهد ديگر اين معنا اين است كه نظير اين جمله يعني 

 اي است مكي، واقع شدهكه آن نيز سوره "حجر "در سوره "فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ وَ نَزَعْنا ما "آيه
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 .است

و نيز در كتاب مزبور از ابن ابي حاتم از حسن روايت شده كه گفت: شنيدم كه رسول خدا )ص( فرمود: پس از اينكه اهل 
ند تا در ها را جبران نمايشوند تا اگر در دنيا به يكديگر ظلمي كرده باشند آن ظلمگذرند همه بازداشت ميبهشت از صراط مي

 .«1»اي در دل نداشته باشند موقع ورود به بهشت از يكديگر بغض و كينه

 كند كه همگي از ابيباز در همان كتاب از نسايي و ابن ابي الدنيا و ابن جرير در رساله ذكر الموت و ابن مردويه نقل مي
بينند، و اين خود هاي خود را در بهشت مياهل دوزخ منزل اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: همههريره روايت كرده

بينند، و اين خود باعث هاي خود را در دوزخ ميحسرت بزرگي است براي آنان، هم چنان كه تمامي اهل بهشت منزل
 .«3»شكرگزاري بيشتري براي آنان است 

نسايي، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم و ابن مردويه از و نيز از ابن ابي شيبه، احمد، عبد بن حميد، دارمي، مسلم، ترمذي، 
مُوها وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُ "اند كه در تفسير جملهكند كه از رسول خدا )ص( نقل كردهابي هريره و ابي سعيد نقل مي

مريض نشويد، و همواره متنعم باشيد و محروم و مايوس  شوند كه هميشه سالم باشيد وفرمود: ندا مي "بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 .«2»نشويد، و دائما جوان بمانيد و دستخوش پيري نگرديد، و تا ابد زنده بمانيد و نميريد 

 .مؤلف: در باره معناي وراثت بهشت روايات ديگري است كه ان شاء اللَّه به زودي خواهد آمد

 173باشد[ .... ص : علي عليه السالم مي "فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ ... "در "مؤذن "رواياتي در اين باره كه مراد از]

مْ أَنْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُ "اند كه در ذيلدر كافي و تفسير قمي به سند خود از محمد بن فضيل از حضرت رضا )ع( روايت كرده
 .«5»و « 2»امير المؤمنين )ص( است  فرمود: آن مؤذن "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ

 .«3»اند نيز از آن جناب و صاحب روضة الواعظين از امام باقر )ع( نقل كرده« 3»مؤلف: اين روايت را عياشي 
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ع( نقل كرده كه فرمود: پس از اينكه امير )و در معاني االخبار به سند خود از جابر جعفي از حضرت ابي جعفر محمد بن علي 
گيرد و اصحاب او را دهد و بر او خرده ميو را دشنام ميالمؤمنين )ع( از جنگ نهروان به كوفه بازگشت شنيد كه معاويه ا

كشد. حضرت به خطبه ايستاد و در ضمن بياناتش فرمود: منم مؤذن در دنيا و آخرت، منم آن مؤذني كه خداوند در مي
 .«1» "وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ "فرمايد:ميو نيز  "فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ "فرمايد:اش ميباره

مؤلف: يعني مؤذن به آن اذان منم، و اين اذان همان داستان تبليغ آيات برائت است كه جز علي )ع( كسي از عهده انجامش 
 .بر نيامد

ود: ي )ع( روايت كرده كه فرمدر مجمع البيان است كه حاكم ابو القاسم حسكاني به سند خود از محمد بن حنفيه از پدرش عل
 .«3»آن مؤذن منم 

و نيز از حسكاني نقل كرده كه به سند خود از ابي صالح از ابن عباس روايت كرده كه گفت: براي علي )ع( در قرآن كريم 
، حضرت ندا "هُمْفَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَ "است در آيه شريفه "مؤذن "دانند، از آن جملهاسمايي هست كه مردم معناي آن را نمي

اال لعنة اللَّه علي الذين كذبوا بواليتي و استخفوا بحقي لعنت خداوند بر كساني كه واليت مرا تكذيب نموده و  "خواهد داد:
 .«2»حق مرا سبك شمردند 

 "... فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ "مؤلف: آلوسي در تفسير روح المعاني در ذيل جمله

 :اندا به روايت ابن عباس همان صاحب صور است. بعضي هم گفتهگويد: اين مؤذن بنمي

اند: فرشته ديگري است غير صاحب صور و خازن دوزخ. و در روايات اماميه كه از مالك متصدي دوزخ است، و بعضي گفته
ت روايت نشده، باشد، و اين قول از طرف اهل سنرضا و ابن عباس نقل شده دارد كه اين مؤذن علي )كرم اللَّه وجهه( مي

هاي قدس جاي دارد خيلي بعيد است كه به عرصه محشر در عالوه بر اينكه از مثل چنين امامي كه در آن روز در حظيره
 .«2»آمده و چنين اعالمي بكند 

ار و بگويد: علماي رجال كه در باره جرح و تعديل راويان اخكند، ميصاحب تفسير المنار وقتي اين كالم را از آلوسي نقل مي
 براي تشخيص راويان موثق و معتبر از غير موثق
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نيم بياند، به شهادت اينكه مياند در قواعد خود اختالفات مذهبي را دخالت ندادهواعدي تدوين كردههايي نوشته و قكتاب
ند، و ابسياري از راويان اخبار را از قبيل عبد الرزاق و حاكم كه از شيعيان علي )ع( هستند تعديل نموده و معتبر شمرده

گونه اند. بنا بر اين، اگر سند اينشيعه را توثيق و تعديل كرده هيچيك از اين علما نيست مگر اينكه عده بسياري از رجال
روايات را قبول كرديم و آن را معتبر دانستيم ناگزير بايد مضمون آن را بپذيريم، و صرف اينكه علي )ع( در آن روز در 

گر بتوانيم براي چنين هاي قدس جاي دارد مانع از اين نيست كه در بين اهل محشر مؤذن باشد، عالوه بر اينكه احظيره
چند سندش  كنيم هرنسبتي به علي )ع(، معنايي تصور كنيم كه از فضائل و مثوبات آن جناب حساب شود روايت را قبول مي



ده تري از حيث سند و داللت نبوصحيح هم نباشد، البته اين وقتي است كه روايات مذكور جعلي و يا معارض با روايت قوي
 .«1»باشد 

ا در تر است، زيرا مالمنار جواب خوبي به آلوسي داده، ليكن بايد بگوييم كه: رويه ما اماميه از اين هم متقن مؤلف: صاحب
اي چه اعتقادي و چه تاريخي و چه فضائل و چه غير آن به خبر واحد عمل غير از مسائل فقهي بطور كلي در هيچ مساله

شد كه يا مفيد علم و يا حد اقل مفيد اطمينان و وثوق شخصي باشد، تنها هايي باكنيم، مگر اينكه همراه خبر واحد قرينهنمي
كنيم آن هم بعد از آنكه بدست بياوريم كه روايت، در مسائل فقه است كه در حجيت رواياتش به وثوق نوعي اكتفاء مي

 .مخالفتي با قرآن كريم ندارد. تفصيل اين بحث در كتب اصول فقه ما موجود است

 171آيد[ ..... ص : ي عليه السالم و اعالم حكم خداوند توسط او در آخرت از فضائل آن حضرت به حساب ميمؤذن بودن عل]

البته فضيلت  "اگر بتوانيم براي چنين نسبتي معنايي تصور كنيم كه از فضائل آن جناب حساب شود ... "و اما اينكه گفت:
پروردگار در آخرت مانند اعالم حكم يك حاكم دنيوي است در بودن چنين سمتي جاي شبهه نيست، براي اينكه اعالم حكم 

 سازد و به نسبت شرافت و پستي حاكم مقام ودنيا. اعالم كننده حكم، رابطي است كه حكم حاكم را به محكومين مرتبط مي
يي ده احكام چنين خداشود، و در اين آيه، حاكم پروردگار متعال است، و معلوم است كه اعالم كننمنزلت او نيز كم و زياد مي

 .چه مقام و منزلتي را دارا است

و « 3» "وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ":فرمايدها اثبات نموده، مثال در باره ابراهيم )ع( ميقرآن كريم چنين مقامي را براي بعضي
 در باره وساطت علي )ع( در
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در اين دو مورد، به معني اعالم احكام  "اذان "«1» "وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَي النَّاسِ ... "فرمايد:ابالغ آيات برائت مي
ه باعث استقرار حكم حاكم بر محكومين است، هم چنان كه اذان غير تشريعي باعث استقرار بعد از خدا و شرعي است ك

كه ظهور حقايق وعد و وعيد را براي  "فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ "لعنت مطلق و دائم است، مانند:
 -هاي الهي را از راه انبياء و پيغمبران خدا بدست آورده و مع ذلك انكار كردندحقانيت وعده كند، چونستمكاران تثبيت مي

 .انگاري نكنيدهاي راسخي هستيد در بحث از حقايق مسامحه و سهل، و اگر صاحبان قدم-دقت فرماييد

بات كرده و هم مؤذن بودن در اي كه نقل شد، هم مؤذن بودن در شرايع را براي خود اثامير المؤمنين )ع( در آن خطبه
 .آخرت را، و فرموده: من مؤذن در دنيا و آخرت هستم

«. 3»و اين روايت همانطوري كه گفتيم بطرق متعددي از طرق شيعه از امير المؤمنين و امام باقر و امام رضا )ع( روايت شده 
و اين حاكم از «. 2»ز ابن عباس روايت شده و از طرق اهل سنت به سند حاكم از ابن حنفيه از علي )ع( و از ابي صالح ا

كساني است كه رواياتش مورد پسند و در نقل حديث داراي ضبط است، و بيشتر رواياتش مربوط به تفسير، و منقول در كتب 
تفسير است، و عجيب اينجا است كه شخصي همچون سيوطي كه بنايش بر نقل همه روايات او است با اعتراف به اين 

 .روايت را نقل نكرده، و معلوم نيست چرا از نقل آن خودداري كرده است معاني، اين



 172رواياتي در باره اصحاب اعراف[ ..... ص : ]

در الدر المنثور از ابو الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: در 
، سنجند، كسي كه حسناتش افزون بر سيئاتش باشد اگر چه بسيار كمنات و سيئات خلق را ميقيامت ميزان را بپا داشته، حس

اب رود، شخصي از آن جنشود و كسي كه گناهانش افزون بر حسناتش باشد اگر چه بسيار كم، به دوزخ ميداخل بهشت مي
 كسي كه حسنات و سيئاتش برابر شد چطور؟ !پرسيد: يا رسول اللَّه

 .«2»اند بهرهكساني اصحاب اعرافند كه با آرزوي دخول در بهشت، از دخول در آن بي فرمود: چنين
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 :و نيز از ابن جرير و ابن منذر از ابي زرعة بن عمر و بن جرير نقل كرده كه گفت

 :شخصي از رسول خدا )ص( پرسيد: اصحاب اعراف چه كساني هستند؟ فرمود

ه ورسد، پس از آنكه به حساب جميع بندگان رسيد به اين گرايشان آخرين كساني هستند كه خداوند به حسابشان مي
دگان ايد، اينك شما آزاد شفرمايد: شما قومي هستيد كه حسناتتان شما را از آتش بيرون كرد و تا كنون وارد بهشت نشدهمي

 .«1»هاي آن استفاده كنيد من هستيد، در بهشت آزادانه بگرديد، و از ميوه

ن ابر باشد از ابن مسعود و حذيفه و ابشان با هم برقول به اينكه اصحاب اعراف كساني هستند كه حسنات و سيئات :مؤلف
 .عباس نيز نقل شده است

 -دگويتا آنجا كه مي -انددر كافي به سند خود از حمزه طيار نقل كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود: مردم شش طايفه
 ت، چون اگرشان برابر اسمن عرض كردم: اصحاب اعراف چه كساني هستند؟ فرمود: مردمي هستند كه حسنات و سيئات

خداوند چنين كساني را به دوزخ ببرد به جهت گناهان خود آنان است و اگر به بهشت داخلشان كند به رحمت خود با آنان 
 .«3»رفتار كرده است 

گويي؟ و نيز در كافي به سند خود از زراره نقل كرده كه گفت: امام ابو جعفر به من فرمود: در باره اصحاب اعراف چه مي
: باآلخره از دو حال بيرون نيستند، يا مؤمنند يا كافر، اگر داخل بهشت شوند مؤمن، و گر نه كافرند. فرمود: به عرض كردم

د، و شدنماندند، و مانند ساير مؤمنين داخل بهشت ميخدا سوگند نه مؤمنند و نه كافر، چون اگر مؤمن بودند در اعراف نمي
 شدند، و ليكن اينان قومي هستند كه حسنات ود، و مانند ساير كفار داخل دوزخ مياگر كافر بودند، باز در اعراف كاري نداشتن

همانطوري كه خداوند در باره آنان چيزي  :شان برابر است. عرض كردم: سرانجام اهل بهشتند يا اهل دوزخ؟ فرمودسيئات
: بلي، هم چنان كه خداوند هم آنان را به پس امر آنان را به خدا واگذار كنم؟ فرمود :نفرموده تو نيز چيزي مگو. عرض كردم

كند و اگر بخواهد به كيفر گناهانشان به دوزخ مشيت خود واگذار كرده، اگر بخواهد آنان را به رحمت خود داخل بهشت مي
رود؟ فرمود: نه. عرض كردم: غير كافر به جهنم برد، و ستمي هم به ايشان نكرده. عرض كردم: آيا كافر به بهشت ميمي

 تعجب كني و آن را قبول نكني از "مگر خدا بخواهد "رود؟ فرمود: نه، مگر خدا بخواهد. اي زراره اگر از اينكه گفتميم
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 .«1»عقد ايمان و تصديقت گشوده خواهد گرديد حق خارج خواهي شد، و 

 178كنند[ ..... ص : اشكال وارد بر رواياتي كه اصحاب اعراف را به كساني كه داراي حسنات و سيئات مساوي هستند تفسير مي]

رابر بكند كه حسنات و سيئاتش در ميزان بينيد اصحاب اعراف را به كسي تفسير ميمؤلف: اين روايات همانطوري كه مي
كالم اصحاب اعراف است، با آيات اعراف  "لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ "هم باشد، و اينكه در بعضي از روايات دارد كه جمله

 .منطبق نيست، و بيانش گذشت

شود، و يا به رجحان مي گفتيم كه ميزان يا به رجحان حسنات سنگين« 3» "وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ "عالوه بر اينكه در تفسير
سيئات خفيف، و اما اينكه حسنات و سيئات در ميزان با هم برابر باشد فرض ندارد چون معنا ندارد ميزان هم سنگين شود و 

شان با هم برابر باشد چنين كساني مانند كفار و هم سبك و اگر هم فرض كنيم كساني باشند كه حسنات و سيئات
 .شودياند، اعمالشان سنجيده نمتمام نشده و در اثر ضعف مشاعر مكلف به تكليف نگرديده مستضعفيني كه حجت بر آنها

بله، از روايت اخير چه بسا استفاده شود كه منظور از كساني كه حسنات و سيئاتشان برابر است همان مستضعفيني هستند كه 
خواست عذابشان كند. و خالصه استفاده شود كه  در انتظار امر خدايند، كه اگر خواست مشمول غفرانشان قرار دهد و اگر

در  شود، و ليكن اشكال ديگريبرابري حسنات و سيئات كنايه از نبودن رجحان باشد. بنا بر اين، اشكال وزن بر طرف مي
ماند، و آن اين است كه با ظاهر آيات اعراف منطبق نيست، چون در اين آيات براي اصحاب اعراف صفاتي روايت باقي مي

وم شود، و معلذكر شده كه جز بر مردان فوق العاده و مقربين درگاه خدا و صدرنشينان مقام كرامت و سعادت تطبيق نمي
 .است كه مستضعفين هر چه هم ما آنان را اهل سعادت بدانيم داراي چنين مقامي نيستند

هايي است بين بهشت و دوزخ كه هر پيغمبر و يا كند كه فرموده است: اعراف تلدر مجمع البيان از ابو عبد اللَّه )ع( نقل مي
گيرند، ايستند، مانند سرلشكراني كه با ضعفاي لشكر خود در قلب لشكر قرار ميوصي پيغمبر با گناهكاران امتش در آنجا مي

گويد: ببينيد مي دانگيرند آن وصي پيغمبر به گناهكاراني كه با او ايستادهآن گاه وقتي نيكوكاران امتش راه بهشت را پيش مي
ابَ وَ نادَوْا أَصْح "كنند، اين است معنايكاران به آنان سالم ميروند، ال جرم گناهبرادران نيكوكار خود را، كه به بهشت مي

 و معناي "الْجَنَّةِ أَنْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ
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كاران هنوز خود داخل بهشت نشدند و اميدوارند كه آن پيغمبر و يا . اين است كه اين گناه"لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ "جمله
ع روند از در تضرفته و ميكاران راه دوزخ را پيش گربينند كه گناهشان كند، و وقتي ميامام كه همراه آنان است شفاعت

 ."رَبَّنا ال تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "گويند:مي

گويند: جماعت شما آن گاه اصحاب اعراف يعني انبياء و جانشينان ايشان، رجالي را از اهل عذاب صدا زده و از در شماتت مي
ان به شمراهان ما نبودند كه شما آنان را به خاطر فقر و فالكتنياز نكرد، آيا اين هورزيديد شما را بيو استكباري كه مي



كشيديد؟ آن گاه رو به مستضعفين كرده، به امر خداوند شان ميتان را به رخگرفتيد؟ و آنان را تحقير نموده، دنيايبازي مي
 .«1» "ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ال خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ "گويند:مي

مؤلف: مرحوم قمي در تفسير خود از پدرش از حسن بن محبوب از ابي ايوب از مرثد از امام صادق )ع( قريب به اين مضمون 
 .«3»را نقل كرده است 

كنيد به جاي كساني كه حسنات و سيئاتشان برابر است صريحا مستضعفين را اسم و اين روايت به طوري كه مالحظه مي
ه كه در اين ميان جماعتي از مستضعفين هستند كه اميد رفتن به بهشت را داشته و از رفتن به دوزخ به برده، و آن گاه فرمود

كند كه اين مستضعفين همان اصحاب اعرافند كه هر كسي را به سيماي مخصوصش برند، و ديگر تفسير نميخدا پناه مي
آيات اعراف آسان است، فقط يك اشكال در آن هست و آن  شناسند يا غير آنان. بنا بر اين، انطباق مضمون اين روايت بامي

 .باشند نه مستضعفيندهند مقربين اهل اعراف ميظهور آيات اعراف است در اينكه كساني كه به اهل بهشت سالم مي

و بعيد نيست كه روايات اين باب دستخوش اشتباهات ناقلين روايت و كج فهمي آنان شده باشد، مثال ممكن است رسول 
ص( يا بعضي از امامان فرموده باشند كه جماعتي از مستضعفين هستند كه خداوند آنان را يا به شفاعت شفعاء و يا به )دا خ

رده بيني درآوسازد، آن گاه راوي فرمايش آن جناب را در اثر نقل به معني به اين صورت كه ميمشيت خود داخل بهشت مي
و مضمون، در روايات وارده از ابن عباس و ابن مسعود و حذيفه و امثال آنان كه  باشد، مخصوصا اين اختالل در نقل به معني

ت خورد، چون اين دسته از رواياشان برابر باشد، به خوبي به چشم مياند كه حسنات و سيئاتگويد: رجال اعراف كسانيمي
 اختالف فاحشي
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 .گردددر متن آنها است. و همچنين روايت قمي از امام صادق كه اگر به دقت مطالعه شود صدق ادعاي ما معلوم مي

 180: چند روايت در مورد اينكه ائمه اهل بيت عليهم السالم اصحاب اعراف هستند[ ..... ص ]

در بصائر الدرجات به سند خود از جابر بن يزيد نقل كرده كه گفت: از امام باقر )ع( پرسيدم اعراف چيست؟ فرمود: رجال 
مؤلف: سائل رجال را با اعراف يكي دانسته، و لذا امام هم در جواب بر «. 1»ترين خلق خداي متعال هستند اعراف محترم

دانسته، هم چنان كه به اين معنا ائل اعراف را جمع عرف، به معناي عريف و عارف ميطبق ارتكاز او جواب داده، و گويا س
 .اي از آن در اينجا نقل خواهد شدنيز روايات زيادي وارد شده كه پاره

ونَ كُلًّا عْرِفُوَ عَلَي الْأَعْرافِ رِجالٌ يَ "و نيز در همان كتاب به سند خود از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير
فرموده: مائيم اصحاب اعراف، چون هر كسي را كه ما بشناسيم )من عرفنا( بازگشتش به سوي بهشت و هر  "بِسِيماهُمْ

 .«3»كسي را كه ما نشناسيم )من انكرنا( سرانجام كارش به سوي دوزخ خواهد بود 

به صورت فعل و فاعل )او را شناختيم( باشد و  كه در كالم حضرت است ممكن است "من عرفنا و من انكرنا "جمله :مؤلف
تواند فعل و مفعول )ما را شناخت( باشد، در صورت دوم به همان معناي ساير روايات است كه هر كس آنان را بشناسد مي

 .شناسندشناسند و هر كه آنان را نشناسد ايشان هم او را نميايشان هم او را مي

در محضر مبارك امير المؤمنين )ص( بودم، مردي  "ز اصبغ بن نباته نقل كرده كه گفت:و نيز در همان كتاب به سند خود ا



را پرسيد، حضرت در جوابش فرمود: اعراف مائيم كه  "وَ عَلَي الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ "از آن جناب معناي آيه
تواند بشناسد، اعراف مائيم كه در كسي خدا را جز از راه ما نميشناسيم، اعراف مائيم كه انصار خود را به سيمايشان مي
شود مگر اينكه ما او را شناخته، او نيز ما را بشناسد، و در ايستيم و كسي داخل بهشت نميقيامت بين بهشت و دوزخ مي

ت خود خواسخداوند اگر ميشود مگر كساني كه ما را نشناسند و ما آنان را نشناسيم، اين است معناي آيه، و آتش داخل نمي
آمدند، و خداوند ما را باب خود و شناسانيد، تا قدرتش را بشناسند و از دري كه قرار داده بر وي در ميرا به همه مردم مي

 صراط و سبيل خود قرار داده، همان بابي كه هر كس بخواهد به درگاهش راه

__________________________________________________ 

 13ح  533بصائر الدرجات ص (1)

 222بصائر الدرجات ص (2)

 121، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1»يابد، بايد از آن باب وارد شود 

و مقصود از آن مرد، « 3»بصائر الدرجات اين روايت را به سند خود از مقرن از امام صادق )ع( نيز روايت كرده است  :مؤلف
كليني هم در كافي از مقرن نقل كرده كه گفت: از امام صادق )ع( شنيدم كه فرمود: ابن ابن الكواء است. و اين داستان را 

 .«2»الكواء نزد امير المؤمنين )ص( آمد ... 

ود شظاهرا مراد از شناختن و نشناختن كه در روايت است محبت و بغض است، و معنايش اين است كه داخل بهشت نمي
شود مگر كسي كه او ما ت بشناسد و ما او را به اطاعت بشناسيم، و داخل دوزخ نميمگر كسي كه او ما را به واليت و محب

ونَ كُلًّا يَعْرِفُ "را به واليت نشناسد و ما او را به اطاعت نشناسيم، چون اگر مراد از معرفت صرف شناختن بود آن وقت با جمله
راوي در الفاظ روايت باشد، به شهادت اين روايت كه  منافات داشت، اينهم باز بعيد نيست كه ناشي از تصرف "بِسِيماهُمْ

صاحب مجمع البيان آن را از حاكم ابو القاسم حسكاني به سندي كه خود داشته و آن را ذكر نكرده از اصبغ بن نباته نقل 
واء وارد لكگويد: من در حضور حضرت امير المؤمنين )ص( نشسته بودم كه ناگاه ابن اكند، چون در اين روايت اصبغ ميمي

شد، و از آن جناب معناي اين آيه را پرسيد؟ حضرت فرمود: واي بر تو اي ابن الكواء! اين مائيم كه در قيامت بين آتش و 
ا كنيم، و هر كس ما رايستيم، پس هر كس ما را ياري كرده باشد او را به سيمايش شناخته داخل بهشتش ميبهشت مي
 .«2»كنيم اش ميخ روانهشناسيم و به دوزداشته ميدشمن مي

وَ عَلَي الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ  "و در تفسير عياشي از هلقام از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت: من از آن جناب معناي آيه
اي كه هستيد شما در آن قبيله :چيست؟ فرمود "وَ عَلَي الْأَعْرافِ رِجالٌ "را پرسيدم و عرض كردم معناي "كُلًّا بِسِيماهُمْ

مرداني را سراغ داريد كه همه افراد قبيله را از خوب و بد بشناسند؟ عرض كردم: بلي. فرمود ما نيز از آن رجالي هستيم كه 
 .«5»شناسند هر كس را به سيمايش مي

 كه جمع "اقطاب "گرفته شده، مانند "عرف "جمع "اعراف "مؤلف: در اين روايت

__________________________________________________ 

 3ح  223بصائر الدرجات ص (1)

 [.....] 33ح  253غاية المرام به نقل از بصائر الدرجات ص (2)

 2ح  252و غاية المرام به نقل از كافي ص  333ص  1كافي ج (3)

 232ص  2مجمع البيان ج (4)



 12ص  3تفسير عياشي ج (5)

 123، ص: 2ترجمه الميزان، ج

رف به معناي معروف از هر چيزي است، و بعيد نيست اين كلمه مصدري باشد به معناي مفعول كه اگر است. و ع "قطب "
شود كه: بر احوال و امور معروف آنان رجالي موكلند، و اين معنا با آنكه اين مي "وَ عَلَي الْأَعْرافِ رِجالٌ "چنين باشد معناي:

هايي است بين گفت اعراف تلهمچنين با آن رواياتي كه مي هاي باالي حجاب است وگفتيم اعراف به معناي قسمت
بهشت و دوزخ منافات ندارد، براي اينكه ممكن است اعراف به همان معنا باشد، و در عين حال معرفت هم كه در ماده لفظ 

 .اعراف هست معناي خود را در همه موارد استعمال حفظ كند

ر وارده از طرق ائمه اهل بيت )ع( در معاني فوق و قريب به آن معاني بسيار زياد اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت كه اخبا
 .اي از آن بوداست، و آنچه را كه ما در اينجا نقل كرديم، نمونه

و در تفسير برهان از تفسير ثعلبي از ابن عباس روايت كرده كه گفت: اعراف موضع بلندي است از صراط كه علي )ع(، 
گيرند، و شيعيان خود را به سفيدي روي و دشمنان خود را به سياهي ر ذو الجناحين در آنجا قرار ميعباس، حمزه و جعف

 .«1»شناسند رويشان مي

 .مؤلف: در بيان سابق همين روايت را از تفسير مجمع البيان از ثعلبي از ضحاك از ابن عباس نقل كرديم

ابن جرير و ابن مردويه نقل كرده كه همگي از عبد اللَّه بن مالك هاللي و در الدر المنثور از مسند حارث بن ابي اسامه و از 
 :اند كه گفت: شخصي خدمت رسول خدا )ص( عرض كرد: اصحاب اعراف چه كساني هستند؟ فرموداز پدرش روايت كرده

شود شان مانع ميدتقومي هستند كه بدون اجازه پدرانشان براي جهاد در راه خدا خارج شده و در اين راه شهيد شدند، شها
شود از اينكه به بهشت درآيند، و اينگونه اشخاص آخرين كساني خواهند از اينكه به دوزخ روند، و نافرماني پدران مانع مي

 .«3»شوند بود كه وارد بهشت مي

بيان  اشكال آن رامؤلف: اين معنا به طريق ديگري از ابي سعيد خدري و ابي هريره و ابن عباس نيز روايت شده، و ما سابقا 
كرده گفتيم كه با ظاهر آيات راجع به اعراف منطبق نيست. عالوه بر اينكه مساله جهاد در راه خدا اگر واجب عيني باشد كه 

كند، و اگر واجب عيني نباشد بيرون شدن براي آن حرام است، و مساله شهادت هم حرمتش اذن ندادن پدر آن را ساقط نمي
ينكه شخص جاهل مستضعف باشد كه در چنين صورت باز همان حرفهايي كه در باره مستضعف بودن دارد مگر ارا بر نمي

 .آيداصحاب اعراف زديم، در اينجا مي

__________________________________________________ 

 .ط قم 31ص  3تفسير برهان ج (1)

 22ص  2الدر المنثور ج (2)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 183[ ..... ص : 18تا  14(: آيات 7األعراف )سوره ]

 اشاره

شَّمْسَ وَ لَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يُغْشِي ال
( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إِنَّهُ ال يُحِبُّ 52رُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ )الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْ



( وَ هُوَ 53سِنِينَ )( وَ ال تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْالحِها وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُح55ْالْمُعْتَدِينَ )
 كُلِّ أَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْالَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّي إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقاالً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَ

( وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِالَّ نَكِداً كَذلِكَ 53الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )
 (52نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ )

 183ترجمه آيات ..... ص : 

ش )و مقام تدبير امر اشياء( بر آمد، شب را ها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرپروردگار شما خدايي است كه آسمان
جويد و )نيز( خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريد در حالي كه رام فرمان پوشاند در حالي كه روز، شتابان شب را ميبا روز مي

 .(52اويند، هان! از آن او است آفرينش و امر، پر بركت است پروردگار جهانيان )

 .(55البه و در نهان بخوانيد زيرا او تجاوزكاران را دوست ندارد )پروردگار خويش را از روي 

و در زمين پس از اصالح آن فساد نينگيزيد و او را از روي بيم و اميد بخوانيد چون رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است 
(53).  

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

فرستد تا آن گاه كه ابري سنگين بردارد آن را به ده دهنده ميو او است كه در پيشاپيش رحمت )باران( خود بادها را مژ
ها )از زمين( بيرون آوريم، هم چنان مردگان را سرزمين مرده برانيم بدانوسيله آب فرو باريم و با آن آب از هر گونه ميوه

 .(53بيرون آوريم شايد شما متذكر شويد )

آيد، هم و آنكه ناپاك است )گياهش( جز اندكي ناچيز بيرون نمي آيدو سرزمين پاك روئيدنيش به اذن خدايش بيرون مي
 (52كنيم( براي مردمي كه سپاسگزارند )گردانيم )و پياپي ذكر ميچنان آيات را مي

 184بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

يان نموده اين آيات متصل و مربوط به آيات قبل است، چون در آيات قبل وبال شرك به خدا و تكذيب آيات او را ب
كند، اين آيات هم همان بيان را تعقيب نموده و آن را فرمود: گناه انسان را به هالكت ابدي و شقاوت هميشگي دچار ميمي

كند به اينكه پروردگار همه عالم يكي است، و تدبير همه امور بدست او است، بنا بر اين، شكر او و خضوع در تعليل مي
 :نمايدين يگانگي رب العالمين را به دو طريق تاكيد ميبرابرش بر همه واجب است. و ا

ها و زمين را آفريده و امور آن را به نظام احسني كه جميع اجزاء و يكي از اين راه كه خداي تعالي كسي است كه آسمان
 .نمايد، پس او به تنهايي رب العالمين استسازد تدبير مياطراف آن را به هم مرتبط مي

ها و غالت و هر راه كه خداي تعالي آن كسي است كه براي جميع خاليق روزي فراهم نموده و انواع ميوهيكي هم از اين 
ترين وجهي آفريده، و اين خود دليل بر اين است كه پروردگار ديگري براي عالم ترين و لطيفرزق ديگري را به عجيب

 .نيست

بحث در باره آسمان و شش روزي كه خداوند آسمان و زمين را  "وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ "
 .-ان شاء اللَّه -خواهد آمد "حم سجده "در طول آن مدت آفريده، در تفسير سوره



به معناي  "استواء ""وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ  "
و زيد استوي زيد و عمر "شود:شود، مثال گفته ميتسلط و استقرار بر چيزي است، و گاهي هم در معناي تساوي استعمال مي

 .ز به اين معنا استاز قرآن كريم ني "ال يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ "، در جمله"و عمرو با هم برابرند

 125، ص: 2نشيند، و چه بسا در بعضي از موارد ترجمه الميزان، جبه معناي تختي است كه پادشاه بر آن مي "عرش "

 .استعمال كنايه از مقام سلطنت باشد

 181هاي حكومتي[ ..... ص : و تشبيه و تنظير عرش خدا به كرسي "عرش خدا "و مراد از "عرش "معناي]

شود، جمع بسته مي "عروش "مفردات گفته است: عرش در اصل به معناي چيزي است كه سقف داشته باشد و بهراغب در 
يعني چيزي مثل سقف  "براي درخت مو، عرشي ساختم "شود، و به همين معنا گفته مي"وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها "مانند

اند از جهت شباهتي كه به ساختهرا هم كه براي زنان ميگويد: هودجي كه همان داربست باشد درست كردم. سپس مي
گاه بان و سقف زدم، و نشيمناين است كه من بر روي چاه سايه "عرشت البئر "ناميدند، و معنايداربست داشته، عرش مي

ت رك حقيقگويد: عرش خدا چيزي است كه بشر از دنامند به اعتبار بلندي آن است. آن گاه ميسلطان را هم كه عرش مي
اند صحيح نيست، زيرا داند، و اين حرفهايي كه عوام از روي اوهام خود در باره آن زدهآن عاجز است، و تنها اسمي از آن مي

اگر وهم بتواند آن را درك كند، پس حامل او هم تواند بود، و خدا از آن بزرگتر است كه اوهام ما حامل عرش او باشد، هم 
بعضي هم « 1» "اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّ ":چنان كه فرموده

اند به فرمايش رسول خدا )ص( كه اند: عرش خدا همان ملك اعال و كرسي او، فلك كواكب است، و استدالل كردهگفته
اي در برابر بيابان پهناوري نيست، و كرسي خدا هم هاي هفتگانه در برابر كرسي جز حلقهه و زمينهاي هفتگانفرمود: آسمان

 .«3»در برابر عرش او همين نسبت را دارد 

گاهي از قبيل بساط و يا متكا فراهم از قديم االيام عادت بر اين جريان داشته كه مردم براي حكام و مصادر امور خود نشيمن
گاه ديگران متمايز بوده است، اين عادت هم چنان ادامه داشته تا آنكه ه اختصاص به آنان داشته و از نشيمناند ككردهمي

ناميدند كه هم اهميتش از پشتي و متكا  "عرش "رفته رفته براي سالطين و حكام خود كرسي و تخت درست كرده و آن را
تر است، تداول اين امر باعث شد كه اصال سلطان ت عموميبيشتر بود، و هم اختصاصش به سلطان شديدتر، و كرسي از تخ

به تخت شناخته شود، و تخت هم به سلطان، و خالصه كلمه عرش و تخت معناي سلطان و مقام او را فهمانيده، تا مردم از 
 .اي شوند كه مركز تدبير امور مملكت و اداره شؤون آن استشنيدن آن متوجه نقطه

__________________________________________________ 

دارد و اگر زائل شوند، كسي بعد از خدا آنها را نگاه ها و زمين را از اينكه از جاي خود زائل شوند نگاه ميخداوند آسمان(1)
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اي از نفوس بشر يا به علت و عاملي از زير بايد مملكتي را در نظر بگيريم كه در آن عدهبراي روشن شدن اين مطلب ناگ
ن اند، چوعوامل طبيعي و يا اقتصادي و يا سياسي دور هم جمع شده و در امور خود مستقل و از ساير جوامع متمايز گشته

هر كدام به قدر وزن اجتماعيش كار كرده، از نتايج  توانند به اعمال حياتي خود ادامه داده وبينيم چنين مردمي وقتي ميمي
ند و ماشان محفوظ باشد و به شهادت تجربه قطعي، وقتي اين وحدت محفوظ ميمند شوند كه وحدت اجتماعيكار خود بهره



هاي متشتت متوجه به يك غرض شود و همه در يك مسير قرار گيرند زماني ممكن است عوامل مختلف و اعمال و خواسته
كه زمام و سر نخ تمامي اين مختلفات در يك جا جمع شده و به دست شخص واحدي سپرده شود كه بتواند با حسن تدبير، 

بينيم جوامع مترقي دنيا اعمال جزئي را گردد، و لذا ميحيات جامعه را ادامه دهد، و گر نه در اندك زماني جامعه متالشي مي
هايي ها و آن دوائر را نيز به شعبهسپارند، آن گاه آن كرسيكرسي و يك اداره ميتقسيم نموده و زمام هر قسمتي را به يك 

دهند، و اين روش را از پايين به باال ادامه بندي نموده، باز زمام شعبه هر قسمتي را به يك كرسي ما فوقي ميتقسيم
ه دست شخص واحدي كه در بحث ما دهند تا زمام و سر نخ تمامي شؤون كشور را در يك جا متمركز ساخته آن را بمي

 .شود بسپارندصاحب عرش ناميده مي

شود در كمترين اثر عجيب اين وحدت در عين كثرت اين است كه وقتي كه يك امري از ناحيه صاحب عرش صادر مي
اداره  ننشين آاي به شكل مناسب به آن اداره متشكل شده، كرسيهاي مملكتي رسيده و در هر ادارهمدت به جميع كرسي

هاي مربوط به امور مالي به گيرد، مثال همين امر در كرسياز آن امر درس و دستور مخصوص مناسب با كار خود را مي
شود، و در ارتش صورت يك آيد، و در ادارات مربوط به سياست يك دستور سياسي ميصورت يك تكليف مالي در مي

 .گيرد و همچنينتكليف دفاعي به خود مي

اعمال و ارادات و احكام بيرون از حد و حصري كه در پهناي مملكت و در بين ميليونها جمعيت جريان دارد پس جميع 
شوند تا منتهي هاي ما فوق خود متراكم ميها و ادارات، مجتمع و متمركز شده و آن ادارات نيز در كرسيپيوسته در كرسي

شود، هم چنان كه امور جاري در كشور متراكم و متحد مي به صاحب عرش گردند، آنجا است كه جميع تفاصيل و جزئيات
اعمال  شود تا منتهي بهتر آيد تكثر و انشعابش بيشتر مياين امر واحد و متمركز در نزد صاحب عرش هر چه از مقام او پايين

 .و ارادات اشخاص جامعه گردد

قراردادي، پي به نظام تكوين ببرد، چون اگر در نظام  اين مثال را زديم تا خواننده از اين نظام، كه نظامي است اعتباري و
 123، ص: 2تكوين دقت كنيم، خواهيم ديد كه آن نيز همين طور است، ترجمه الميزان، ج

يعني حوادث جزئي عالم منتهي به علل و اسباب جزئي است و آن اسباب منتهي و مستند به اسباب كلي ديگري است، 
اي هداي سبحان شود، با اين تفاوت كه صاحب عرش در مثالي كه زديم خودش در كرسيهمچنين تا همه منتهي به ذات خ

پايين و باالي سر صاحبان كرسي و حاضر در نزد يك يك افراد نيست، بخالف خداي سبحان كه با همه و محيط بر همه 
 .است، چون مالكيت خداي سبحان حقيقي و مالكيت صاحب عرش در مثال باال اعتباري است

 187 : شود[ ..... صناميده مي "عرش "شودحله و مقامي كه در عالم كون زمام جميع حوادث و اسباب آنها و ترتيب سلسله علل بدانجا منتهي ميمر]

اي وجود دارد كه زمام جميع حوادث و اسباب كه علت وجود پس در عالم كون با همه اختالفي كه در مراحل آن است مرحله
است. و  "عرش "باشد و نام آن مرحله و مقام،رديف كردن سلسله علل و اسباب منتهي به آنجا مي آن حوادثند و ترتيب و

شود هر چه هست در عرش خداي تعالي موجود اي كه به تدبير خداي تعالي اداره ميبه زودي خواهد آمد كه صور امور كونيه
 ."... لْغَيْبِوَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ ا "فرمايد:است، و در اين باره است كه مي

كنايه است از استيالء و تسلطش بر ملك خود و قيامش به تدبير امور آن،  "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ ":پس اينكه فرمود
شود، و در تحت نظامي دقيق هر موجودي را به كمال بطوري كه هيچ موجود كوچك و بزرگي از قلم تدبيرش ساقط نمي

پس از ذكر استواء، تدبير خود را ذكر  "2 "آيه "يونس "دهد، و لذا در سورهب حاجتي را ميواقعيش رسانيده حاجت هر صاح
 ."يُدَبِّرُ الْأَمْرَ "فرمايد:كند و ميمي



به  پوشاند، و روزيعني شب را به روز مي "يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً "فرمايد:سپس بيان اجمالي قبل را تفصيل داده، مي
كند تا آن را بپوشاند، اين جمله اشعار دارد به اينكه اصل، ظلمت است و نور روز چيزي است كه از سرعت شب را طلب مي

ا شود كه دائماي است كه عارض بر شب و همان ظلمت مخروطي شكلي ميشود، و روز پديدهدرخشندگي خورشيد پيدا مي
 .نصف كمتر سطح كره زمين را پوشانيده است

ون دائما نور خورشيد در روي زمين در حركت است قهرا ظلمت مخروطي شكل هم در حركت و گويا مورد تعقيب روز و چ
 .است

معنايش اين است كه خداوند آفتاب و ماه و ستارگان را آفريد  "وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ "و اينكه فرمود:
 .خر امر او و جاري بر طبق مشيت او هستنددر حالي كه همه مس

را به رفع قرائت كرده، و بنا بر اين قرائت، اين سه كلمه مبتداي معطوف به هم  "نجوم "و "قمر "،"شمس "بعضي از قراء
 .خبر آنها خواهد بود "مسخرات "و

 122، ص: 2ترجمه الميزان، جآيد مجموع آيه براي سببيت است، و بطوري كه از سياق آيه بر مي "بامره "حرف باء در

انند كند، م، و اغلب آياتي كه عرش خدا را ذكر مي"ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ "مورد بحث به منزله تفسيري است براي جمله
 .نمايدهمين آيه چيزي را هم كه داللت بر تدبير خداي تعالي كند، ذكر مي

 188[ ..... ص : "لْقُ وَ الْأَمْرُلَهُ الْخَ "در: "امر "و "خلق "معني و مراد از]

 گيري چيزي استبه حسب اصل لغت به معناي سنجش و اندازه "خلق ""أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ "
 .شودبراي اينكه چيز ديگري از آن بسازند، و در عرف دين در معناي ايجاد و ابداع بدون الگو استعمال مي

است، و گاهي هم به معناي دستور دادن و وادار كردن مامور، به انجام  "امور "گاهي به معناي شان بوده و جمع آن "امر "
شود و باشد، و بعيد نيست كه در اصل هم به همين معنا باشد، و سپس به صورت اسم مصدر استعمال ميكار مورد نظر مي

ه در جميع كارهاي مامور و مظاهر حيات او است، و چون اين معنا منطبق با همه به معناي نتيجه امر و آن نظمي است ك
به معناي اسم مصدر در شان انسان استعمال شد و آن چيزي كه وجودش را  "امر "شؤون حياتي انسان است، لذا لفظ

، امر ن استعمال شد. بنا بر اينكند، و نيز از اين هم بيشتر وسعت يافته در شان هر چيز، چه انسان و چه غير انسااصالح مي
كند، پس هر چيزي همان شاني است كه وجود آن را اصالح و حركات و سكنات و اعمال و ارادات گوناگونش را تنظيم مي

امر  "كند، و معنايمعنايش اين است كه موالي عبد حيات و معاش عبد را تدبير مي "امر العبد الي مواله "گويند:اگر مي
ر اين است كه تدبير مسي "امر االنسان الي ربه "اين است كه: اختيار مال به دست مالك است، و معناي: "لكهالمال الي ما

 .زندگي انسان بدست پروردگار او است

شود، هم چنان ، جمع بسته مي"امور "به معناي شان باشد به صيغه "امر "در اينجا ممكن است كسي اشكال كند كه اگر
شود، اين معنا با اينكه يكي از اين دو معنا به ديگري برگردد جمع بسته مي "اوامر "دستور به صيغهبه معناي  "امر "كه

 .منافات دارد

ها در لغت بسيار است، و اهل دقت و تتبع به اشباه و نظائر آن زياد بر جواب اين اشكال اين است كه امثال اين تفنن
وَ  "شود، مانند:گفته مي "امر العبد "رتباط و اضافه دارد و هم به موال. هماي است كه هم به عبد اخورند، پس امر واسطهمي

 .«3» "أَتي أَمْرُ اللَّهِ "و هم امر مولي مانند« 1» "أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ

 خداي تعالي امري را كه از اشياء مالك است در آيه
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تفسير و بيان كرده، كه امري را « 1» "ءٍإِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ "
 شود،است كه به هر چيزي بگويد موجود مي "كن "الك است همان گفتنكه او از ذات و صفات و آثار و فعل هر چيزي م

 .شودكند، و آن چيز به آن حصه از وجود موجود مياي از وجود را بر آن چيز افاضه ميحصه "كن "يعني با گفتن كلمه

ارد ء موجود دم به شياست و نسبتي ه "كن "اين وجود، نسبتي به خداي متعال دارد كه به آن اعتبار امر خدا و كلمه الهي
 .تعبير فرموده است "فيكون "گردد و خداوند در اين آيه از آن بهء است و به خداوند بر ميكه به آن اعتبار امر آن شي

خداي تعالي براي اين دو نسبت يعني نسبتي كه امر از يك طرف به خدا و از طرفي ديگر به موجود مخلوق دارد صفات و 
 .-ان شاء اللَّه تعالي -كرده، كه ما به زودي در جاي مناسبي پيرامون آن بحث خواهيم كرداحكام مختلفي را ذكر 

حاصل كالم اين شد كه امر همان ايجاد است چه به ذات چيزي تعلق بگيرد و چه به صفات و افعال و آثار آن، پس 
دست او است، چون او از ناحيه خود همانطوري كه امر ذوات موجودات به دست خدا است همچنين امر نظام وجودش نيز به 

 .چيزي از صفات و افعال خود را مالك نيست

 189[ ..... ص : "امر "و "خلق "فرق بين]

فرقي كه خلق با امر دارد اين است كه خلق ايجاد چيزي است كه در خلقت آن تقدير و تاليف به كار رفته باشد، حال چه به 
م اجزاء نطفه به يكديگر و يا ضم نطفه ماده به نطفه نر و سپس ضم مواد غذايي نحو ضم چيزي به چيز ديگر باشد، مانند ض

به آن و هزاران شرايط كه در پيدايش و خلقت يك انسان و يا حيوان است، و چه به نحو ديگري كه از قبيل ضم جزئي به 
ي كه با ساير موجودات دارد. و اين جزء ديگري نباشد، مانند تقدير ذات موجود بسيط و تعيين حد وجودي و آثار آن و روابط

الَّذِي أَعْطي  "و آيه« 3» "ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراًوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "شود، مانند آيهمعنا از آيات كريمه قرآن نيز به خوبي استفاده مي
ت خود را به همه چيز تعميم داده. بخالف امر كه كه خلق« 2» "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "و آيه« 2» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديكُلَّ شَيْ

 در معناي آن تقدير جهات وجود و تنظيم آن نيست، به همين جهت است كه امر تدريج بردار نيست، و ليكن خلقت
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ا وَ م ". و در باره امر فرموده:"خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ "باره خلقت فرموده:قابل تدريج است، هم چنان كه در 
و نيز به همين جهت است كه در كالم مجيدش خلقت را به غير خود نيز نسبت داده و « 1» "أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

 .«2» "فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ "و نيز فرموده:« 3» "نَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهاوَ إِذْ تَخْلُقُ مِ "فرموده:



و اما امر به اين معنا را به غير خود نسبت نداده، بلكه آن را مختص به خود دانسته و آن را بين خود و بين هر چيزي كه 
وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ  "از قبيل روح و امثال آن واسطه قرار داده، در آيات زير دقت فرماييد: خواهد ايجاد كندمي

 "يَعْمَلُونَ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ "و «3» "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ "و« 5» "وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ "و« 2» "مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ
آيد خداي تعالي امر خود را سبب و يا همراه ظهور اينگونه امور و آيات ديگري از اين قبيل نيز هست كه از آن بر مي« 3»

 .داندمي

پس معلوم شد كه گر چه برگشت خلق و امر به يك معنا است، ولي به حسب اعتبار مختلفند و به همين جهت صحيح است 
به خصوص يك قسم از ايجاد بدانيم، حال چه اين دو لفظ هر كدام به تنهايي ذكر شده باشند، و چه با كه هر كدام را متعلق 

هم، براي اينكه در جايي هم كه مانند آيه مورد بحث با هم ذكر شده باشند، باز صحيح است بگوييم خلق به معناي ايجاد 
ر آنها است، و خلق بعد از امر است، چون تا چيزي نخست ذوات موجودات است، و امر به معناي تقدير آثار و نظام جاري د

 .-دقت بفرماييد -شودشود، هم چنان كه هيچ مخلوقي بعد از خلقت تقدير نميتقدير نشود، خلق نمي

 مكه به وجهي مشعر بر مغايرت آن دو است معلو "أاَل لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ "اينجا است كه نكته عطف امر بر خلق در جمله
 .شودمي

خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ  "شود كه اگر اين دو جهت را در اول آيه از هم جدا كرده و نخست فرموده:و نيز معلوم مي
لق به د، چون خبراي همين بوده كه فرق بين خلق و امر را برسان "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ "و سپس فرموده: "أَيَّامٍ

 معناي ايجاد ذوات

__________________________________________________ 
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 .موجود است و امر به معناي تدبير آنها و ايجاد نظام احسن در بين آنها است

در اينجا ممكن است كسي بگويد عطف امر بر خلق دليل بر مغايرت آن دو نيست، چون اگر عطف دليل بر مغايرت بود بايد 
داللت كند بر اينكه جبرئيل از جنس مالئكه نيست، و حال « 1» "ا لِلَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَمَنْ كانَ عَدُوًّ "در جمله

 آنكه چنين داللتي ندارد؟

جواب اين اشكال اين است كه ما نخواستيم بگوييم عطف دليل بر مغايرت به تمام معنا است، بلكه خواستيم بگوييم كه 
ء واحد را به خودش عطف ست كه معطوف و معطوف عليه دو چيزند، زيرا پر واضح است كه شيعطف دليل بر اين ا

گويند: زيد و زيد به منزل من آمد، و من عمرو و عمرو را ديدم، پس در عطف بايد مغايرتي در كار كنند، و هيچ وقت نمينمي
الئكه چنين مغايرتي هست، زيرا او داراي مقام و باشد و لو مغايرت اعتباري، و در آيه مورد نقض بين جبرئيل و ساير م



 .منزلت و قدرتي است كه ساير مالئكه فاقد آنند

 .كندهاي خود نازل مييعني پروردگار عالميان داراي بركاتي است كه آن را بر مربوب -"تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ "

 191گفتاري پيرامون معناي عرش ..... ص : 

 اشاره

و ساير آيات مشابه آن آراي مختلفي وجود دارد. اكثر علماي گذشته بر  "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ "عناي عرش و جملهدر م
آنند كه اينگونه آيات از متشابهاتي هستند كه بايد از بحث در پيرامون آن خودداري شود، اينان كساني هستند كه بطور كلي 

دانند، و حال آنكه عقل بلكه قرآن و سنت نيز بر از ظواهر كتاب و سنت را بدعت ميبحث در اطراف حقايق ديني و تجاوز 
خالف عقيده آنان مردم را بر تدبر در آيات خدا و بذل جهد در تكميل شناسايي خدا و آياتش و تذكر و تفكر در آن و احتجاج 

ت كرده، چطور ممكن است از نتيجه آن كند، و با اين همه تشويق كه در مقدماهاي عقلي تحريص و تشويق ميبه حجت
دانند، منع و نهي فرموده باشد؟ آري، اينگونه اشخاص نه تنها بحث آزاد عقلي و علمي را در پيرامون كتاب و سنت ممنوع مي

بلكه بحث كالمي را هم كه بنايش بر تسليم ظواهر ديني و اساسش بر محدود ساختن بحث از معارف دين است به حدود 
اش پيش پا افتاده و مسلم در نزد اهل دين باشد، بدعت ري فهم عوام، تحريم نموده، آن را هر قدر هم كه ادلهچار ديوا

 دانند، ما هم فعال كاري به كار آنانمي
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 .نداريم

 :انده همان علماي اهل بحثند در باره معناي عرش به چند قول اختالف كردهطبقه ديگري ك

 196[ ..... ص : "عرش "اقول مختلف در باره معناي]

هايي است و عرش به همان معناي ظاهري كلمه است و منظور از آن مخلوقي است عينا شبيه به تخت كه داراي پايه -1
هم مانند پادشاهان معمولي بر آن قرار گرفته،  -تعالي عما يقول الظالمون -خداوند ها بر آسمان هفتم تكيه داشته وآن پايه

 .ء واحدي هستنداكثر اين علما عقيده دارند كه عرش و كرسي شي

شان همين بس كه كتاب و سنت بر خالف صريح نامند، و در سخافت و بطالن عقيدهمي "مشبهه "اين طايفه از مسلمين را
 .داند كه با خلقي از خاليقش در ذات و يا صفات و يا افعال شباهت داشته باشدتر از آن ميگار را منزهعقيده آنان پرورد

عرش همان فلك نهم است كه محيط به عالم جسماني و محدود جهات آن است، و آن را از جهت اينكه خالي از ستاره  -2
آورد، و در جوفش و ان را ترسيم نموده و به وجود ميگويند، و آن فلكي است كه با حركت يوميه خود زماست، اطلس مي

مماس با سطح مقعرش فلك هشتم قرار دارد كه محل ستارگان ثابت است، و در جوف فلك هشتم افالك هفتگانه ديگري 
 .باشندوجود دارد كه هر كدام حامل يكي از سيارات: زحل، مشتري، مريخ، شمس، زهره، عطارد و قمر مي

توان تفسير و فهم آيات قرآن ناميد، بلكه در حقيقت تحميل قواعد هيات بطلميوس بر قرآن كريم است. لذا اين نظريه را نمي
بينيم كه صاحبان اين نظريه آنچه را كه از اين فرضيه بر حسب ظاهر قابل انطباق بر قرآن بوده قبول كرده و آيات راجع مي



رد  انداند، و آنچه را كه مخالف با ظواهر قرآن ديدهش و امثال آن را به آن تفسير كردههاي هفتگانه و كرسي و عربه آسمان
اند، مثال در فرضيه مذكور، گفته شده است كه بعد از فلك نهم كه همان فلك محدد است ديگر چيزي نيست، حتي كرده

مچنين قابل خرق و التيام نيست، و هر خأل هم وجود ندارد. و نيز گفته شده كه حركات افالك ابدي و دايمي است، و ه
فلكي سطح محدبش بدون هيچ فاصله و بعدي به سطح مقعر فلك ما فوق چسبيده است. و نيز اجسام افالك بسيط و همه 

 .از يك جنسند، و در هيچ يك از آنها دري و يا سوراخي وجود ندارد

ها و سرادقات در ما فوق عرش خبر ها از وجود حجاباند كه ظواهر قرآن و حديث بر خالف اين فرضيهو اينها چون ديده
ها را گويد كه خداوند به زودي آسمانها و حاملين قائل است، و نيز بر خالف قواعد مزبور ميدهد، و براي عرش پايهمي

 122، ص: 2اي كه ترجمه الميزان، جمانند كاغذ و نامه

ها ساكنيني از جنس مالئكه هستند، و حتي به قدر راه باريكي كه بتوان فرمايد: در آسمانپيچند خواهد پيچيد. و نيز ميمي
در آن قدم زد جاي خالي نيست، و تمامي آن را فرشتگاني كه يا در حالت ركوع و يا در حالت سجده و يا در صعود و يا در 

كي سدرة المنتهي كه اعمال اند. و نيز براي آسمان دري است، و بهشت در همان آسمان در نزدينزول هستند اشغال كرده
د دانهاي سابق معتقشود قرار دارد. و اين صريحا مخالف با قواعدي است كه علماي هيات و طبيعيبندگان به آنجا برده مي

اند، و هيچ به فكرشان نيفتاده كه اند، لذا همه اينها را به عذر اينكه مخالف با ظاهر قرآن و سنت است رد كردهبه آن بوده
دها قاعده علمي آنان با ظاهر قرآن و حديث مطابقت ندارد، پس ممكن است چيزهايي هم كه قرآن در باره آسمانها وقتي ص

اند. نتيجه اين غفلت آن شد كه پس از روي كار آمدن فرضيه منظومه شمسي و فرموده، غير آن حرفهايي باشد كه آنان زده
ث هايي كه بر قرآن و حدين بر تطبيقات خود كشيده، و از تحميلگانه، آنان نيز خط بطالمتروك شدن فرضيه افالك نه

 .كرده بودند دست برداشتند

الرَّحْمنُ عَلَي  "و همچنين جمله "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ "اصال در خارج جسمي به نام عرش وجود ندارد، و جمله -3
يال بسيار در است "استوي "بر عالم خلقت، و استعمال كلمه كنايه است از سلطنت و استيالي خداي تعالي "الْعَرْشِ اسْتَوي

 :است، هم چنان كه شاعر گفته است

 «1»قد استوي بشر علي العراق من غير سيف و دم مهراق 

ممكن هم هست مراد از استواي بر عرش شروع در تدبير امور عالم بوده، و اين تعبير از باب حرف زدن با كودكان به زبان 
چون معمول ملوك و مدبرين امور بشر اين است كه در هنگام شروع به رسيدگي امور مملكت بر تخت كودكي باشد، 

 .نشينند، لذا قرآن نيز خواسته است با زبان خود مردم حرف زده باشدمي

ز ا شروع در كار كه يك نوع تغير در معناي آن خوابيده در حق خداي تعالي ممتنع است، زيرا خدا منزه است :خواهيد گفت
تغير و تبدل. و ليكن اين اشكال وارد نيست، زيرا شروع نسبت به خداي تعالي داللت بر تغير خود او ندارد، اين تعبير بخاطر 
حدوثي است كه مخلوقات دارند، لذا مانعي ندارد كه كار او كه همان رحمت بر بندگان و مخلوقات است شروع ناميده شود، 

 خدا فالن موجود را آفريد، زنده كرد، معدوم :ييمگوهم چنان كه به همين عنايت مي

__________________________________________________ 

 .بشر بر كشور عراق دست يافت و آن كشور را مسخر خود كرد بدون اينكه شمشيري بزند و يا خوني بريزد(1)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 ... ساخت، روزي داد و

 به منزله كنايه است، و ليكن "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ "ن است كه گر چه ما نيز قبول داريم كه جملهاشكال اين قول اي



كنايه بودن منافات ندارد با اينكه يك حقيقت و واقعيتي اين تعبير را ايجاب كرده باشد، و استواي پروردگار بر عرش از قبيل 
واليت و سيادت دائر ميان خود ما امري اعتباري و قراردادي و خالي از سلطنت و استيال و ملكيت و امارت و رياست و 

حقيقت نبوده باشد، درست است كه ظواهر ديني از حيث بيان نظير بيانات ما و به صورت اموري اعتباري است، و ليكن 
 .كندخداي سبحان در همه اين بياناتش حقايق و واقعياتي را بيان مي

ي ملك و سلطنت و احاطه و واليت و امثال آن در خداي سبحان همان معنايي است كه ما خود به عبارت ديگر گر چه معنا
ها با هم متفاوتند، مصاديق اين الفاظ در نزد خداي تعالي اموري فهميم، و ليكن مصداقاز اطالق اين الفاظ نسبت به خود مي

عايي و ذهني و اموري اعتباري و قراردادي هستند كه واقعي و حقيقي و اليق به ساحت قدس اويند، و در نزد ما اوصافي اد
 ناميم از اين بابكنند، مثال ما اگر كسي را رئيس خود ميبه اندازه يك سر سوزن از عالم ذهن و وهم به خارج سرايت نمي

سي نين اگر كاست كه تابع اراده و تصميم اوييم، نه اينكه راستي جامعه ما بدني است و او رأس )سر( آن بدن است. و همچ
خوانيم براي اين نيست كه او راستي دست جامعه و يا دل آن است، بلكه از اين باب است كه او نيز مانند را عضو اجتماع مي

دست و دل كه در تشكيل بدن مؤثرند در تشكيل اجتماع ما تاثير دارد، و از همين جهت كه زندگي ما متشكل از يك مشت 
زندگي دنيايي ما را لهو و لعب ناميده،  «1» "وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ "در آيه امور اعتباري است خداي تعالي

چون مقاصد دنيوي ما و مال و اوالد ما و رياست و حكومت ما جز عناويني پنداري چيز ديگري نيست و جز در عالم وهم، 
هاي خود براي بدست آوردن آن هيچ تفاوتي با مسابقه اطفال در بازيتحقق و واقعيتي نداشته، و سر و دست شكستن ما 

 .ندارد

و حاشا بر خداي سبحان كه زندگي ما را به خاطر اينكه اموري است وهمي بازيچه بشمارد، آن وقت خودش هم مانند ما 
 .بازيگري بوده باشد

 194باشد كه عبارت است از مقامي كه زمام جميع امور منتهي بدان است[ ..... ص : مي تمثيل است ولي مبين حقيقتي نيز "استواء رحمن بر عرش "اگر چه تعبير]

در عين اينكه مثالي است كه احاطه تدبير خدا را در ملكش مجسم  "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ "كوتاه سخن اينكه فرمود:
 سازد، بر اين هم داللت دارد كه در اين ميان حقيقتيمي

__________________________________________________ 

 32سوره عنكبوت آيه (1)

 125، ص: 2ترجمه الميزان، ج

وَ هُوَ  "شود، آيههم در كار هست، و آن عبارت است از همان مقامي كه گفتيم، زمام جميع امور در آنجا متراكم و مجتمع مي
 "وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ "و آيه« 3» "ذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُالَّ "و آيه «1» "رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

آيد نيز داللت بر اين معنا دارند، چون از ظاهر اين آيات بر مي« 2» "وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ "و آيه« 2»
حقيقتي است از حقايق خارجي، و آيه مورد بحث مانند آيه شريفه نور و مثالهايي كه در آن زده شده، صرف مثل كه عرش 

 "ابكت "و "قلم "،"لوح "گوييم كه براي عرش، مصداقي خارجي و حقيقي الهي است، و همچنين براينيست، و لذا ما مي
اي الهي و يا درخت زيتوني الهي و يا زيتي الهي وجود دارد، آيينهگوييم كه در عالم مصداقي الهي است، در مثل آيه نور نمي

 .-دقت فرماييد -چون ما نيز اعتراف داريم كه آيينه و درخت و زيتي كه در اين آيه ذكر شده صرفا براي مثال است

 :كرده و گفتيم "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ "معنايي را كه ما براي كلمه عرش در جمله

ثُمَّ اسْتَوي  "هاي حوادث و امور در آن متراكم و جمع است، از آيهه به معناي مقامي است موجود كه جميع سر نخاين كلم



شود، چون اين آيه استواي بر عرش را به به خوبي استفاده مي« 5» "عَلَي الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ
دهد، و چون اين آيه در مقام توصيف ربوبيت و تفسير نموده، و از وجود چنين صفتي براي خداي تعالي خبر ميتدبير امور 

تدبير تكويني خداي تعالي است ال جرم مراد از شفاعتي هم كه در آخر آن است شفاعت در امر تكويني خواهد بود، پس مفاد 
ادث هايي بين خدا و بين حوشود كه هيچ سببي از اسباب تكويني كه واسطهاين مي "ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ "جمله

ه شان از خودشان نيست، و بعالمند از قبيل سببيت آتش براي حرارت و حرارت براي ذوب كردن اجسام و امثال آن، سببيت
ر رساند كه داين جمله توحيد ربوبيتي را ميكنند، و اي از حوادث تاثير مياذن خدا است، كه هر يك از آنها در ايجاد حادثه

 .بود "إِنَّ رَبَّكُمُ ... "صدر آيه يعني در جمله

 جمله مزبور به حقيقت ديگري نيز اشاره دارد، و آن اين است كه عوض شدن تدبيري به
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تدبير ديگر نيز به اذن خود او است، چون شفاعت عبارت است از اينكه شفيعي بين خداي پذيراي شفاعت و بين امر مورد 
شفاعت واسطه شود تا مجراي محكمي از احكام او تغيير يافته، و حكم ديگري بر خالف آن جاري شود، مثال آفتاب بين خدا 

شود تا ظلمتي را كه بر حسب اقتضاي نظام عام بايد زمين را فرا گيرد از بين برده، در عوض زمين را به زمين واسطه مي و
شود تا نوري را كه بر حسب تابش جهاني آفتاب بايد بر فالن قسمت نور خود روشن سازد، سقف و يا سايبان نيز واسطه مي

يه بيندازد. و وقتي اين شفاعت هم به اذن خود او بوده باشد پس جميع تدابير جاري در از زمين بتابد از بين برده و آنجا را سا
اي كه براي ابطال تدبير و تغيير مجراي حكمي از احكام او اتخاذ شود چه وسائل عالم از خود او خواهد بود، حتي هر وسيله

 .اشدببه كار بيندازد، همه از تدابير خود او مي تكويني و چه وسائلي كه انسان آن را به منظور فرار از حكم اسباب الهي

بينيم بعضي از موجودات پست از جهت قصوري كه در استعداد آنها است عصيان ورزيده و پذيراي صور بنا بر اين، اگر مي
متناعي ن ازيبا و مواهب عالي نيستند، بايد بدانيم كه همين عصيان آنها عين اطاعت و اين رد از آنها عين قبول است، و اي

بينيم انسان بخاطر جهلي كه دارد در برابر پروردگار خود طغيان و سركشي كه از تربيت دارند عين تربيت است، مثال اگر مي
كند همين استنكافش از خضوع در برابر خدا نيز انقياد و تسليم شدن در برابر حكم او است، و اگر انسان به خيال خود، با مي

وَ ما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما  "مين مكرش عين گرفتار مكر خدا شدن است، هم چنان كه فرموده:خداي خود مكر كرده، ه
وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ ما  "و نيز فرموده:« 3» "وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ "و فرموده:« 1» "يَشْعُرُونَ

 .«2» "كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍلَ

داللت دارد بر اينكه شفاعت شفعاء و همچنين هر سبب مخالفي كه حائل  "ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ":پس اينكه فرمود
دقت  -رودز تدبير الهي به شمار ميشود بين تدبير الهي و بين مقتضيات آن از جهت ديگري كه عبارت باشد از اذن، با

 .-بفرماييد

آورد و يا كند و آن اين را پايين ميدر حقيقت اسباب متخالف و متزاحم مانند دو كفه ترازو هستند كه يا اين آن را بلند مي



 شود عينبعكس، و اختالفي كه در آن دو مشاهده مي
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 .هم دادن براي كمك به تشخيص ترازودار استاتفاق و دست بدست 

 197عموميت تدبير و اراده خداوند و نفي هر مدبر ديگري[ ..... ص : ]

در افاده اين معنا يعني در داللت بر عموميت تدبير خداوند و نفي هر مدبر ديگري غير او آيه  "يونس "سوره "2 "نظير آيه
 "مَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَفِيعٍ أَ فَال تَتَذَكَّرُونَثُ "فرمايد:است كه مي "سجده "چهارم از سوره

هم چنان كه نظير آن در افاده اينكه عرش مقامي است كه تمامي تدابير عمومي عالم از آنجا منشا گرفته و اوامر « 1»
 "ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ "فرمايداست كه مي "بروج "سورهشود، آيه شانزدهم از تكويني خدا از آنجا صادر مي

«3». 

نيز اشاره به اين معنا دارد، « 2» "وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ "آيه
ها و حاملين اوامر او و به كار زنان تدابير او هستند اطراف عرش دانسته است. و كه را كه واسطهچون محل كار مالئ

است كه « 2» "ذِينَ آمَنُواالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ "همچنين آيه
است كه  نمايد، و آن اينكند نكته ديگري را نيز افاده ميوه بر اينكه مانند آيه قبلي احتفاف مالئكه را به عرش ذكر ميعال

كنند، و معلوم است كه اين اشخاص كساني بايد باشند كه چنين مقامي كساني هم هستند كه عرش پروردگار را حمل مي
 .هي و مصدر آن است قائم به وجود آنان باشدرفيع و موجود عظيمي كه مركز جميع تدابير ال

ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ  "مؤيد اين معنا است، هم چنان كه آيه« 5» "وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ "آيه شريفه
السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ  يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ

آيد كه صورت جميع حوادث و وقايع به نحو نمايد و از آن بر ميمعنايي را كه ما براي عرش كرديم تاييد مي «6» "بَصِيرٌ
 اجمال در
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 2شويد. سوره سجده آيه پس به عرش پرداخت، جز او سرپرست و شفيعي نداريد چرا متذكر نمي(1)

 13صاحب عرش مجيد و انجام دهنده هر كاري است كه اراده كند. سوره بروج آيه (2)

ي شود. يانشان به حق داوراند، و به ستايش پروردگارشان تسبيح گويند، و مو فرشتگان را بيني كه عرش را احاطه كرده(3)
 35سوره زمر آيه 

 3سوره مؤمن آيه (4)

 13سوره الحاقه آيه (5)

سپس به عرش پرداخت، هر چه به زمين فرو رود و هر چه از آن بيرون شود، و هر چه از آسمان نازل گردد و هر چه (6)
 2كنيد بينا است. سوره حديد آيه اعمالي كه ميداند، هر كجا باشيد او با شما است، و خدا به سوي آن باال رود )همه را( مي
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به منزله تفسيري است براي استواي بر  "...يَعْلَمُ ما يَلِجُ  "نزد خدا حاضر و برايش معلوم است، و روي اين حساب جمله
خود جاي داده همچنين مقام علم عرش. پس عرش همانطوري كه مقام تدبير عام عالم است و جميع موجودات را در جوف 

نيز هست، و چون چنين است قبل از وجود اين عالم و در حين وجود آن و پس از رجوع مخلوقات به سوي پروردگار نيز 
محفوظ بودن آن را حتي در قيامت، و آيات  "وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ "محفوظ هست، هم چنان كه آيه

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي  "ها و زمين موجود بودن آن را مقارن با وجود عالم، و آيهوط به خلقت آسمانمرب
 .نمايدموجود بودنش را قبل از خلقت اين عالم بيان مي« 1» "سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَي الْماءِ

 198[ ..... ص : "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً "بيان آيات دو وجه در معناي:]

 "... ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً "

به معناي پنهاني و پوشيده داشتن است، و بعيد  "خفية "و به معناي اظهار ضعف و ذلت است. "ضراعت "از "تضرع "
مان اظهار ذلت و عجز باشد، چون شخص متذلل همواره در اثر نيست كنايه از همان تضرع بوده و غرض از ذكرش تاكيد ه

 .ذلت و خواري در صدد پنهان ساختن خويش است

د به كركه توحيد ربوبيت خدا را از راه وحدت خالقيت او اثبات مي "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ... "ذكر اين دو آيه بعد از آيه
اي فرمايد: وقتي خداي تعالي در مساله خلقت و تدبير شريكي ندارد پس بر هر بندهويا ميگيري از آن است، گمنزله نتيجه

 .الزم است كه تنها او را بخواند، و او را بندگي كند، و ديني را اتخاذ نمايد كه موافق با ربوبيت انحصاري او باشد

ادْعُوا  "شر را به اين عبوديت خواند، و فرمود:و چون در صدد نتيجه گرفتن بود بالفاصله شروع به دعوت بشر كرد، نخست ب
و دستور داد تا اين عبادت را با تضرع و زاري انجام دهند و اين تضرع و زاري  "رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ...

راي جمع ب "واو "اين معنا در صورتي است كه هم علني و به صداي بلند كه منافي با ادب عبوديت است نبوده باشد، البته
شود: بايد خداي را عبادت كنند، يا علنا و به صداي بلند و يا براي تنويع باشد معناي آيه چنين مي "واو "باشد، و اما اگر

آهسته  دآهسته. ممكن هم هست منظور از تضرع را عبادت با سر و صدا دانسته و بگوييم معناي آيه اين است كه: عبادت باي
 .انجام شود نه با داد و فرياد، مگر اينكه از در تضرع و زاري باشد كه در آن صورت سر و صدا داشتن عيب ندارد

 "وَ ال تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْالحِها "اين نسبت به خداي تعالي، و اما نسبت به يكديگر در جمله
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 .كن ساختن ظلم از ميان آناندهد به اصالح امور مردم، و ريشهدستور مي

تان از يكي از دو راه خوف و طمع نباشد، بلكه در پرسشان مانند عبادت بتدهد به اينكه عبادتو در مرحله دوم دستور مي
هاي خود را يا از ترس و براي محفوظ بودن از شرشان پرستان بتهنگام عبادت هم خوف داشته باشند و هم طمع، چون بت

مي را دشدند. و اين رويه بطوري كه تجربه شده است آپرستيدند و يا به طمع خيرات و بركات آنها در برابرشان خاضع ميمي
سازد، چون عبادت از راه خوف تنها و بدون اميد معموال انسان را دچار نوميدي و وادار به ترك به ترك عبادت وادار مي

كند، هم چنان كه عبادت تنها از راه اميد و بدون خوف نيز انسان را به وقاحت و بيرون شدن از زي عبادت وا عبادت مي
تا هر يك از خوف و طمع مفاسد ديگري را جبران نموده و عبادت نيز مانند ساير  "خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ ادْعُوهُ "دارد، لذا فرمود:مي



 .كائنات در مجراي ناموس عام جهاني، يعني ناموس جذب و دفع قرار گيرد

 "احسان "ن بعد از اصالح آن رااعتدال در عبادت و اجتناب از فساد در روي زمي -"إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ "
 .ناميده، كه رحمت خدا نزديك به آنان است "محسنين "خوانده، و كساني را كه به اين دستورات عمل كنند

مصدر است  "رحمت "جواب داده شده كه: چون "رحمة اللَّه قريبة "در اينجا ممكن است كسي اشكال كند كه چرا نفرمود:
 احسان است، و "رحمت "اند: در حقيقت منظور ازاست. بعضي در جواب اين اشكال گفته و در مصدر، مذكر و مؤنث يكسان

بر وزن فعيل و به معناي مفعول  "قريب "اند:را نيز مذكر آورد. بعضي ديگر گفته "قريب "چون احسان مذكر است، لفظ
لَعَلَّ  "نيز فرموده: "شوري "سوره "13 "است و در فعيل به معناي مفعول، مذكر و مؤنث يكسان است، هم چنان كه در آيه

 ."السَّاعَةَ قَرِيبٌ

 "... وَ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ "

 .نموداز جهت بدء بيان مي "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ "كند، هم چنان كه آيهدر اين آيه ربوبيت خدا را از جهت عود بيان مي

در اينجا  "رحمت ". و منظور از"نذير "جمع "نذر "است، مانند "بشير "جمع -به دو ضمه -"بشر "در اصل "بشرا "كلمه
است، و در اين تعبير استعاره تخييليه به كار رفته، به  "قبل از فرود آمدن باران "به معناي "بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ "باران است. و

كرده كه خانواده و دوستانش انتظار آمدنش را دارند، و جلوتر از او كسي است كه آمدن  اين معنا كه باران را به انساني تشبيه
 .دهداو را بشارت مي

 به معناي حمل كردن، و  "اقالل "-"حَتَّي إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالًا سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ... "
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ن است. و سنگي "تمرة "و "تمر "ابر است، و بين اين دو كلمه همان فرقي است كه بينبه معناي  "سحابه "و "سحاب "
ه: ما و معني جمله اين است ك "الي "يا به معناي "لبلد "كند، و المبودن سحاب، به اعتبار سنگيني آبي است كه حمل مي

 .است (باران را به سوي سرزميني مرده روانه كرديم، و يا به همان معناي خودش )براي

حكم  "كند، چون به گفته دانشمنداناين آيه شريفه براي مساله معاد و زنده كردن مردگان احتجاج به زنده كردن زمين مي
بينند وقتي منكرين معاد احياي زمين را در فصل بهار به چشم خود مي« 1» "االمثال فيما يجوز و في ما ال يجوز واحد

توانند بين آن دو فرق گذاشته و بگويند احياي زمين بيدار كردن درختان و گياهان نميناگزيرند معاد را هم قبول كنند، و 
خفته است، و اما معاد، اعاده معدوم است، زيرا انسان مرده هم به تمام معنا معدوم نشده، تا زنده كردنش اعاده معدوم باشد 

شود، نه اينكه معدوم شده باشد، بلكه در شيده ميبلكه جانش زنده و محفوظ است، تنها اجزاي بدن است كه آنهم از هم پا
روي زمين به صورت ذراتي پراكنده باقي است، هم چنان كه اجزاي بدن نبات در فصل پائيز و زمستان پوسيده و متالشي 

ساله س مگيرد. پشود، اما روح نباتيش در ريشه آن باقي مانده و در فصل بهار دوباره همان زندگي فعال خود را از سر ميمي
معاد و زنده كردن مردگان هيچ فرقي با زنده كردن گياهان ندارد، تنها فرقش اين است كه بعث بشر در قيامت بعث كلي، و 

 .-ان شاء اللَّه -بعث نباتات جزئي است. توضيح و دنباله اين مطلب در محل ديگري خواهد آمد

 "... بِّهِوَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَ "

به معناي كم است، و اين آيه صرفنظر از انضمامش به آيه قبلي، به منزله مثال عامي است كه به همان بياني كه در  "نكد "
گيرد، و خالف آنها از رساند كه اعمال حسنه و آثار ارزنده از گوهر پاك سرچشمه ميگذشت مي "كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ "آيه:

فهماند كه مردم گر چه در قبول ن اگر آن را به انضمام آيه قبليش يك جا در نظر بگيريم، اين معنا را ميخالف آن، و ليك
 .فيض پروردگار اختالف دارند، و ليكن اين اختالفشان از ناحيه خود ايشان است، و گر نه رحمت الهيه عام و مطلق است



 600بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

 شنيده نشده كه در مثل، مساله عرش و كرسي از صحابه رسول خدا )ص(

__________________________________________________ 

در آنچه براي آنها جايز است و در آنچه جايز نيست يك حكم  -يك ماهيت نوعي دارند -چيزهايي كه مثل هم هستند(1)
 .داشته، برابرند
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و حتي در اصول معارف مثل مساله توحيد و ملحقات آن بحثي كرده باشند، بلكه اين طبقه از مسلمين و ساير حقايق قرآني 
گذاشتند. تابعين و همچنين قدماي از مفسرين نيز همين روش را تنها به ظواهر قرآن اكتفاء نموده، قدمي از آن فراتر نمي

اتي كه خداوند در آن خود را وصف فرموده، تفسيرش همان گفته: آياند، حتي نقل شده كه سفيان بن عيينه ميسلوك كرده
كنند كه مردي به وي گفت: اي ابا عبد اللَّه! بگو ببينم معناي استواي تالوت و سكوت بر آن است. از امام مالك نيز نقل مي

نديدم كه مانند گويد: من هيچ وقت مالك را بر عرش چيست؟ و چطور خداوند بر عرش استواء دارد؟ راوي اين داستان مي
آن روز ناراحت شود، عرق بر پيشانيش نشست، و شاگردانش به فكر فرو رفتند، خالصه مالك پس از آنكه خود را كنترل كرد 

گفتن معقول نيست، و استواي خداوند بر عرش مجهول نيست، و ايمان به آن واجب و سؤال از آن بدعت  "چطور "گفت:
 .ردي گمراه باشي. سپس دستور داد او را از مجلسش بيرون كردندترسم كه تو ماست، و من از اين مي

از ام  "تَويالرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْ "اقتباس از روايتي باشد كه در تفسير آيه "چطور گفتن معقول نيست "و گويا اينكه گفت
 معقول است، و استواي بر عرش غير "چطور "سلمه زوجه پيغمبر نقل شده كه گفته است: سؤال كردن و به كار بردن كلمه

 .مجهول نيست، و اقرار به آن ايمان و انكار آن كفر است

ن حقائق م السالم متعرض ايروش تفسيري صحابه و تابعين، سكوت در مورد معارف قرآني از قبيل مساله عرش و كرسي بوده است و فقط مولي علي و ديگر ائمه معصومين عليه]

 601اند[ ..... ص : شده

بينيم كه از علماي آن روز اسالم يك كلمه در اين باره به ارث باقي نمانده، ن چنين بوده است روش تفسيري آنان، لذا مياي
تنها كسي كه در اين باره سخن گفته امام علي بن ابي طالب )ع( و همچنين ائمه معصومين )ع( از فرزندان او هستند، كه 

 .كنيمرا در باره آيه مورد بحث در اينجا نقل مي اي از كلمات آن بزرگواراناينك ما پاره

 601جواب امام علي )عليه السالم( به سؤاالت جاثليق در مورد عرش و ... و توضيح برخي فقرات آن[ ..... ص : ]

 :كند كه گفتشيخ صدوق در كتاب توحيد به سند خود از سلمان فارسي نقل مي

 :ه به جاثليق داد يكي اين بود كه فرمودهايي كامير المؤمنين علي )ع( در ضمن جواب

پنداري مانند تخت نيست، بلكه چيزي است محدود و كنند، و عرش خدا آن طور كه تو ميمالئكه عرش خداي را حمل مي
و در كافي از برقي با رفع سند روايت « 1»مخلوق و مدبر به تدبير خدا، و خداوند مالك او است، نه اينكه روي آن بنشيند ... 

 كند يا عرش خداكرده كه جاثليق از امام امير المؤمنين )ع( پرسيد: مرا خبر ده از اينكه آيا خداي عز و جل عرش را حمل مي

__________________________________________________ 



 .ط تهران 213توحيد صدوق ص (1)
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كند، هم آسمانها و زمين و آنچه را كه در آنها و در ميان آنها است حمل ميرا؟ حضرت فرمود: خداي عز و جل عرش و 
انَ هُ كإِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّ "چنان كه در قرآنش فرموده:

 .«1» "حَلِيماً غَفُوراً

و با اينكه فرمودي خداي تعالي  "وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ "اثليق پرسيد: پس مرا خبر ده از معناي آيهج
كنند؟ فرمايد: آن روز عرش پروردگارت را هشت نفر حمل ميكند چطور در اين آيه ميعرش و آسمانها و زمين را حمل مي

عالي عرش را از چهار نور آفريده، يكي نور سرخ كه از آن نور، هر رنگ سرخي، سرخ شده است، دوم حضرت فرمود: خداي ت
نور سبز كه از آن هر رنگ سبزي، سبز شده است، سوم نور زرد كه هر رنگ زردي از آن نور زرد شده است، چهارم نور سفيد 

 .كه هر سفيدي از آن سفيد شده

ند به حاملين عرش داده، و آن نوري است از نور عظمتش، پس به عظمت و نورش منظور از عرش آن علمي است كه خداو
دارند، و به عظمت و نورش همه موجودات در آسمان و دلهاي مؤمنين را بينا كرده، و به عظمت و نورش نادانها دشمنش مي

ف زده و اديان گوناگوني را به زمين در صدد جستجوي راهي به سوي او هستند، و براي يافتن آن راه دست به كارهاي مختل
كند، و خود آورند، سپس همه موجودات محمولهايي هستند كه خداوند آنها را به نور و عظمت و قدرتش حمل ميوجود مي

آنها قادر بر تحصيل ضرر و نفع و مرگ و زندگي و بعث خود نيستند. آري، هر چيزي محمول خدا است، و خداوند تبارك و 
سُبْحانَهُ وَ  "انها و زمين را از زائل شدن نگهداشته و به آن دو احاطه دارد، او است حيات و نور هر چيزيتعالي است كه آسم

 ."تَعالي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً

 :جاثليق گفت: پس مرا خبر ده از اينكه خداي تعالي كجا است؟ امير المؤمنين فرمود

ما يَكُونُ مِنْ نَجْوي ثَالثَةٍ إِلَّا هُوَ  "باال و محيط به ما و با ما هست، هم چنان كه خود فرموده:او اينجا و آنجا و در پايين و در 
هَرْ وَ إِنْ تَجْ "و نيز فرموده:« 3» "رابِعُهُمْ وَ ال خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ ال أَدْني مِنْ ذلِكَ وَ ال أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا

 و نيز« 2» "بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفي

__________________________________________________ 

دارد، او همواره دارد كه زائل نشوند و اگر زائل شوند جز او هيچكس آنها را نگه نميخدا آسمانها و زمين را نگه مي(1)
 21فاطر آيه بردبار و آمرزگار است. سوره 

هيچ رازي بين سه نفر نيست مگر اينكه خدا چهارمين ايشان است و نه پنج نفر مگر آنكه خداوند ششمين ايشان است و (2)
 [.....] 3نه كمتر از اين و نه بيشتر از اينها هست مگر آنكه خداوند همراهشان است، هر كجا باشند. سوره مجادله آيه 

 3داند. سوره طه آيه تر را هم ميشنود( او نهان و نهاننيد او )ميو اگر به آواز بلند حرف بز(3)
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پس كرسي خداي محيط است به «. 1» "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ال يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ":فرموده
نچه در زير زمين است، و روي اين حساب حاملين عرش خداي تعالي، علمايي هستند كه خداوند همه آسمانها و زمين و به آ

از علم خود به آنان داده و هيچ موجودي كه خداي تعالي در ملكوت خود آفريده از تحت اين چهار نور خارج نيست، و اين 
وَ  "نشان دادن آن به ابراهيم خليل فرموده: همان ملكوتي است كه خداوند آن را به اصفياي خود نشان داده، و در باره

توانند خدا را حمل كنند و . چطور حاملين عرش مي"كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ



 «3»اند ... فتهحال آنكه به حيات خداوندي دلهايشان زنده است و به نور خود او به سوي او راه يا

ظاهرش  "كند يا عرش، خدا را ...؟مرا خبر ده از اينكه آيا خداي عز و جل عرش را حمل مي "مؤلف: اينكه جاثليق پرسيد
اين است كه جاثليق حمل را به معناي بار كردن و به دوش گرفتن معمولي و جسماني گرفته و در كالم امام )ع( كه 

حمل به معناي تحليليش اخذ شده، و آن را به قيام  "كند ...انها و زمين را حمل ميخداي عز و جل عرش و آسم "فرمود:
وجود اشياء به خداي تعالي تفسير كرده، و پر واضح است كه با اين حال موجودات عالم، محمول خدا خواهند بود نه حامل 

 .او

ه آن پرسيد، چون ديد حمل ب "رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ وَ يَحْمِلُ عَرْشَ "و لذا وقتي جاثليق اين پاسخ را شنيد از معناي آيه
ازد، لذا سمعني جز در خداي سبحان نيست، و كسي در عالم نيست كه چيزي را به آن معنا حمل كند. و اين با آيه فوق نمي

 .تامام )ع( هم آيه را تفسير كرد به حمل علم و فرمود: عرش در اين آيه به معناي علم اس

و چون به حسب ظاهر بين اين دو تفسير مناقضه و اختالف بود، لذا براي توضيح كالم خود فرمود: مراد از اين علم آن 
فهمند كه عبارت است از صور رسد، عوام از لفظ علم همان علم حصولي را ميمعنايي نيست كه از اين لفظ به ذهن عوام مي

رت پروردگار است كه به اذن خدا براي اين حاملين حاضر و شهود شده و همين نفساني. بلكه مراد از آن، نور عظمت و قد
ناميم، و لذا، هم بدون هيچ منافاتي براي حاملين حمل است و هم براي خداي تعالي هم حضور است كه آن را حمل مي

 چنان كه افعال ما در عين اينكه حاضر است نزد خود ما و محمول است

__________________________________________________ 

كند و او بلند مرتبه و بزرگ كرسي او همه آسمانها و زمين را فرا گرفته، و نگهداري آسمانها و زمين او را خسته نمي(1)
 355است. سوره بقره آيه 
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 .ست، چون مالك افعال ما او است و او آن را به ما تمليك نموده استبراي ما، حاضر نزد خدا و محمول براي او نيز ه

اند همان عرشي است كه به ما دون خود پس نور عظمت و قدرت الهي كه جميع اشياء به وسيله آن بوجود و به ظهور آمده
ي تعالي حامل است و هم احاطه دارد، و نيز همان نور عبارت است از ملك خدا نسبت به ما دون عرش، و اين نور را هم خدا

 .كساني كه اين نور بر ايشان ظاهر شده، پس خداي تعالي حامل آن نور و حامل حاملين آن است

وَ يَحْمِلُ عَرْشَ  "به معناي ملك خدا و در جمله "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ "بنا بر اين، عرش و يا استواي بر عرش در جمله
ت، و اين هر دو به معناي مقامي است كه با آن مقام جميع اشياء ظاهر گشته و تدابير جاري در به معناي علم خدا اس "رَبِّكَ

باشد. و به عبارت ديگر اين مقام، هم مقام ملك است و از آن جميع تدابير صادر نظام وجود همه در آن مقام متمركز مي
 .گرددشود، و هم مقام علم است كه با آن جميع موجودات ظاهر ميمي

مقصودش اين است كه اين مقام، مقامي است كه نه تنها  "به عظمت و نورش دلهاي مؤمنين را بينا كرد "و اينكه فرمود:
تدبير و اداره نظام سعادت جامعه مؤمنين و آن نظامي كه قافله مؤمنين بر طبق آن نظام به سوي خداي سبحان راهپيمايي 

اوت دشمنان خدا و جاهلين به مقام پروردگار نيز به وسيله آن مقام تدبير گيرد، بلكه نظام شقكند، از آن سرچشمه ميمي
شود، بلكه از اين هم باالتر بطور كلي نظام جميع موجودات عالم از آنجا است حال چه موجودات خودشان بدانند و يا از مي

 .آن غافل باشند

عليلي است كه علت و چرايي جمله قبل را كه فرموده به منزله ت "و او حيات هر چيز و نور هر چيزي است "و اينكه فرمود:



كند، و حاصل آن اين است كه: خداي تعالي كسي است كه به بيان مي "پس هر چيزي محمول خداي تعالي است "بود:
گردد، و راه مخصوصي كه آن موجود شود، و به وسيله او هر چيزي از چيز ديگري متمايز ميوسيله او هر چيزي هست مي

شود، پس موجودات عالم از ناحيه خود مالك هيچ ير وجود خود دارد از راهي كه ساير موجودات دارند مشخص ميدر مس
 .چيزي نيستند، بلكه خداي سبحان مالك آنها و حامل وجود آنها است

ر موجودي به او ، مقصودش اين است كه از آنجايي كه قوام ه"او اينجا و آنجا و در باال و پايين هست ... "و اينكه فرمود:
است و او حافظ و حامل وجود آن است، از اين جهت هيچ محل و مكاني از او خالي نيست، و چنان نيست كه او در مكاني 

 گوييم او اينجا هست و يا با فالن موجود هست، معنايش اين نيست كه او در جاي باشد و در مكاني نباشد، و وقتي مي
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ر و با شخص ديگر نيست، بلكه معنايش اين است كه خداوند حافظ و حامل آن مكان، و آن موجود مكاني و محيط به ديگ
آن است، و آن مكان و ساير امكنه، و آن موجودات و ساير موجودات، همه و همه محفوظ به حفظ خداوند و محمول و 

 .محاط اويند

ون منظور از علم فعلي خداوند به همه موجودات نيز اين است كه هر اين معنا عبارت اخراي علم فعلي خداوند است، چ
پس كرسي به  "فرمايد:چيزي در نزد خدا حاضر است، و وجودش براي او غايب و محجوب نيست، لذا امام )ص( نخست مي

فرمايد، و سپس مي و با اين جمله به احاطه او اشاره "آسمانها و زمين و هر چه در آن دو و در زير زمين است احاطه دارد
و با استشهاد به اين آيه، به علم خداوند اشاره نموده و نتيجه  "وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفي "كند كه:اضافه مي

نيز هست،  گيرد كه پس كرسي كه همان عرش باشد مقام احاطه و تدبير و حفظ خدا و در عين حال مقام علم و حضورمي
 .نمايدتطبيق مي "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ "آن گاه اين نتيجه را با آيه

گويا اشاره  "و هيچ موجودي كه خداي تعالي در ملكوت خودش آفريده از تحت اين چهار نور خارج نيست "و اينكه فرمود:
 .به همان چهار نوري است كه در صدر كالم آن جناب بود

 .در ذيل احاديث معراج راجع به اين چهار نور بحث خواهيم نمود -ان شاء اللَّه -به زودي و

در حقيقت عرش و ملكوت را يكي  "و اين همان ملكوتي است كه خداوند آن را به اقتضاي خود نشان داد "و در جمله
و  خداي تعالي دو ملكوت است يكي اعلي دانسته، و ليكن بايد دانست كه مراد از اين ملكوت، ملكوت اعلي است، چون براي

آيد عرش به ملكوت يكي اسفل و چون عرش مقام اجمال و باطن غيب است لذا همانطوري كه از روايات بعدي هم بر مي
 .خورد تا به ملكوت اسفلاعلي بهتر مي

فرموده بود، تاكيد و تثبيت كالمي را كه در اول  "توانند خدا را حمل كنند ...چطور حاملين عرش مي "و اينكه فرمود:
كند، و آن اين بود كه عرش همان مقام حمل وجود موجودات و تقويم آنها است، پس حاملين عرش، خودشان محمول مي

خداي سبحانند، چون قوام وجودشان به او است. امام )ص( از آنجايي كه اين مقام را مقام علم خداوند دانسته، لذا از وجود 
و حال آنكه به حيات او  "ين از كمال وجودي آنان به قلب و نور هدايت تعبير كرده و فرموده:حاملين عرش و همچن

 ."انددلهايشان زنده و به نور او به سوي او راه يافته

 601روايتي ديگر از امام صادق )عليه السالم( در باره معناي عرش و كرسي و شرح آن روايت[ ..... ص : ]

كند كه گفت: از حضرت صادق )ع( معناي عرش و نيز مرحوم صدوق در كتاب توحيد به سند خود از حنان بن سدير نقل مي
و كرسي را پرسيدم، فرمود: عرش، صفات كثير و مختلفي دارد، در هر جاي قرآن به هر مناسبتي كه اسم عرش برده شده، 



 صفات مربوط به 
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 "عرش عظيم به معناي ملك عظيم است، و در جمله "رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "جهت ذكر شده است، مثال در جملههمان 
به اين معنا است كه خداوند احاطه به ملك خود دارد، و اين همان علم به چگونگي اشياء  "الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي

نايش غير معناي كرسي خواهد بود، زيرا عرش و كرسي دو درند از بزرگترين است، و اين كلمه اگر با كرسي ذكر شود مع
درهاي غيب، و خود آنها نيز از غيب بوده و در غيب بودن مثل همند، با اين تفاوت كه كرسي، در ظاهري غيب است و طلوع 

است، يعني علم به كيفيت اي از آنجا و پيدايش همه اشياء از آن در است، و عرش در باطني آن هر چيز بديع و تازه
موجودات و هستي آنها و قدر و حد و مكان آنها، و همچنين مشيت و صفت اراده و علم الفاظ و حركات و ترك و علم به 

 .آغاز موجودات و انجام آنها همه از آن در است

تر از تر و نهانيبپس عرش و كرسي دو در مقرون به هم هستند، جز اينكه ملك عرش، غير از ملك كرسي، و علم آن غ
، چون معنايش اين است كه: خداوند "رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "فرمايد:علم كرسي است، از همين جهت است كه خداي تعالي مي

 .تر استپروردگار عرشي است كه از كرسي بزرگتر، و در عين اينكه مقرون به كرسي است، صفاتش از صفات كرسي عظيم

، اگر چنين است پس چرا عرش در فضيلت، مقرون و همسايه كرسي شد؟ فرمود: براي اين عرض كردم: فدايت شوم
همسايه كرسي است كه در آن، علم به كيفيات و احوال موجودات است، و نيز در آن درهاي ظاهري بداء و انيت و حدود 

عني كند، يه صرف و اشتقاق ميرتق و فتق آنها است، پس عرش و كرسي دو موجود قرين همند كه يكي ديگري را وادار ب
كند به اينكه از يك موجود، موجودات ديگري را منشعب سازد، همانطوري كه علماء از يك كلمه كلمات ديگري را وادار مي

 "سازند، و براي اين از هم جدا و متمايز شدند كه علماء بر صدق دعواي آن دو استدالل كنند. آري،جدا و منشعب مي
گفتار قبلي ما را  "براي عرش صفات بسياري است "اينكه فرمود: :مؤلف« 1» "يشاء و هو القوي العزيزيختص برحمته من 

نمايد، هم چنان كه آخر حديث هم كه هاي تدابير عالم است، تاييد ميمبني بر اينكه عرش محل اجتماع و تمركز سر رشته
 .نمايداين معنا را تاييد مي "سازندمنشعب مي همانطوري كه علما از يك كلمه، كلمات ديگري را جدا و "فرمود:

 مراد از آن، علم به علل و "و اين همان علم به چگونگي اشياء است "و اينكه فرمود:

__________________________________________________ 
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ود، رتنها در سؤال از چگونگي و صفات چيزي به كار نمي "كيف "ن در عرف لغت، لفظاسباب نهايي موجودات است، چو
ار را فالني چگونه اين ك "شود:شود، و همانطوري كه در عرف گفته ميبلكه در سؤال از وجود و پيدايش آن نيز استعمال مي

 ."د چگونه پيدا شد؟فالن موجو "شود:همچنين گفته مي "انجام داد و حال آنكه از او ساخته نبود؟

 مقصود آن حضرت اين است كه "اين كلمه اگر با كرسي ذكر شود معنايش غير معناي كرسي خواهد بود "و اينكه فرمود:
عرش و كرسي از اين جهت كه مقام غيب و منشا پيدايش و ظهور موجوداتند مثل هم هستند و ليكن در آنجا كه هر دو در 

رسانند، چون مقام غيب در عين اينكه يك كند، و هر كدام يك مرحله از غيب را ميمي شوند معنايشان فرقكالم ذكر مي
باشد، يكي در ظاهر كه مشرف و متصل به اين عالم است، و يكي هم در باطن كه بعد از آن قرار مقام است داراي دو در مي

 .دارد

معنايش اين است كه طلوع و ظهور  "ن در استكرسي، در ظاهري غيب است، و ظهور تمامي اشياء از آ "و اينكه فرمود:



موجودات بديع و بدون سابقه و الگو، از ناحيه كرسي است، و چون تمامي موجودات خلقتشان بدون الگو است پس همه از 
 .آن ناحيه است

يدا وجود پسابقه است كه انتظار نرود بر طبق اوضاع و احوال موجودات قبلي و پر واضح است كه موجود وقتي بديع و بي
كند، زيرا اگر اوضاع و احوال و خالصه سلسله علل بطور خودكار، امور و موجوداتي را يكي پس از ديگري ايجاد كند ديگر 
آن امور و آن موجودات بديع نخواهند بود، پس ناگزير وقتي بديعند كه آن اوضاع و احوال، تازه و بديع باشند، يعني خداوند 

را پيش كشيده از آن موجوداتي را به وجود بياورد، و سپس آن اوضاع و احوال را از بين برده  در هر آني اوضاع و احوالي
 .اوضاع و احوال ديگري را موجود سازد، سببيت قبلي را از سبب بگيرد، و سببيت ديگري به آن افاضه بفرمايد

ت، پس اس "بداء "است، و اين همان و چون همانطوري كه گفتيم همه موجودات بديعند پس سببيت تمامي اسباب نيز بديع
در حقيقت همه وقايع حادث در عالم كه هر كدام مستند به عمل اسباب متضاد و مزاحمي هستند، همه اموري بديع و 

 .بداءهايي در اراده خداي متعال هستند

ديگري است كه بر آن هاي متزاحم و متنازعي كه در عالم وجود دست اندر كارند يك سبب و يك اراده آري، فوق اين سبب
شود مگر آنكه آن اراده خواسته باشد، و آن اراده فوق است كه اين سبب را به اسباب حكومت دارد، و هيچ چيزي واقع نمي

ن سازد و اطالق تاثير فالكند، و با اين اراده، حكم اراده ديگري را باطل ميجان آن سبب انداخته و از تاثير آن جلوگيري مي
 .نمايدد ميمؤثر را تقيي
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ايستد، چون اراده ديگري كه همان اراده استراحت و مثال كسي كه اراده كرده است راهي را طي كند در بين راه ناگهان مي
ال حگيرد، و اين دو اراده گر چه هر كدام مزاحم ديگري است، و ليكن در عين رفع خستگي است جلو تاثير اراده اولي را مي

كنند، و آن اراده فوق است كه اين دو اراده را تنظيم نموده، و براي رسيدن به مقصد، هر كدام هر دو اراده فوق را اطاعت مي
بندد، در اين مثالي كه زديم كرسي، در مثل مقام تزاحم آن دو اراده، و عرش، مقام ائتالف و توافق را در جاي خود به كار مي
كه اراده دومي، مقدم بر اولي است، چون اراده دوم تفصيل و ظهور اراده اولي است كه مجمل و  آن دو است، و معلوم است

 .باطن است

و اگر اولي كرسي و دومي عرش ناميده شده، براي اين است كه كرسي محل آشكار شدن احكام سلطان به دست عمال و 
در يكي از شؤون مملكتي مشغول كارند. اينجا است كه ايادي او است، و در اين مرحله است كه هر يك از كاركنان سلطان، 

ف كند. بر خالگاهي صاحبان كرسي با هم اختالف نموده در نتيجه حكم يكي بر حكم ديگري مقدم شده، آن را نسخ مي
عرش كه مخصوص خود سلطان است، و احكامش از نسخ و معارضه، محفوظ است، و باطن تمامي ظواهر و اجمال همه 

 .ه در كرسي بود در آن موجود استتفصيالتي ك

شود، و همچنين روشن مي "با اين تفاوت كه كرسي، در ظاهري غيب است "با اين مثالي كه زديم معناي اينكه فرمود:
معنايش اين است كه ظهور و وجود همه موجودات بدون سابقه و بدون الگو  "و طلوع هر بديعي از آنجا است "اينكه فرمود:

معنايش اين است كه اجمال آنچه در عرش است در كرسي به  "و پيدايش همه اشياء از آن در است "رمود:است، و اينكه ف
در برابر اينكه  "و عرش، همان در باطن است "كند، و اينكه فرمود:طور تفصيل و به صورت مفرداتي مختلف ظهور مي

فرقي است كه در احكام صادر از آن دو به وقوع باشد، و بطون و ظهور در هر دو به اعتبار تكرسي باب ظاهر است، مي
 "... شوددر آن يافت مي "پيوندد، و اينكه فرمود:مي

 .گردديعني همه علوم، در صورتي كه تفاصيل اشياء به اجمال آنها بر مي



كون  "علم به خصوصيات صدور هر موجودي از اسباب آن است، و همچنين مقصود از "علم كيف "و گويا مقصود از
 .اول و آخر وجودات اشياء است "بدء "و "عود "تماميت وجود آنها است، هم چنان كه مراد از "وجوداتم

به يك معنا است، اال اينكه قدر عبارت است از حال و مقدار هر چيز في حد نفسه، و حد عبارت است از  "حد "و "قدر "
 .حال و مقدار هر چيزي نسبت به چيزهاي ديگر

 .نسبت مكاني است "و حد و قدر و مكان آنها "آنجا كه فرمود:مقصود از مكان، در 
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مشيت و صفت اراده، به يك معنا است، ممكن هم هست بگوييم مراد از مشيت، اصل مشيت و مراد از صفت، اراده 
 .خصوصيات آن است

ه كيفيت داللت كردن الفاظ بر معاني و ارتباطي است علم الفاظ به معناي علم ب "و علم الفاظ و حركات و ترك "در جمله
شوند، و علم حركات و ترك علم به اعمال و هاي وضعي هم باألخره منتهي به طبع ميكه طبعا با خارج دارند، چون داللت

م عل "تروك است، از نظر ارتباطي كه عمل و ترك عمل با ذوات خارجي دارند. ممكن هم هست بگوييم مقصود از مجموع
علم به كيفيت، ناشي شدن اوامر و نواهي از اعمال و تروك و ناشي شدن لغات از حقايقي است  "الفاظ و علم حركات و ترك

گردند، و بنا بر اين، ترك، عبارت خواهد بود از سكون نسبي كه همه از يك منشا سرچشمه گرفته و همه به آن منتهي مي
 .در مقابل حركت

به عرش، و در  "اين همسايه كرسيي است كه در آن علم به كيفيات و احوال موجودات استبراي  "در جمله "آن "ضمير
به معناي ظهور و غلبه سببي بر سببي ديگر و ابطال  "بداء "گردد، وبه كرسي بر مي "و نيز در آن در ظاهري بداء ... "جمله

 .شودبق ميهاي مختلف و متغاير عالم منطاثر آن است، و به اين معنا بر جميع سبب

پس عرش و كرسي دو همسايه هستند كه يكي ديگري را وادار به صرف و اشتقاق  "و بنا بر آنچه گذشت، مقصود از جمله
اند، بلكه در حقيقت امر واحدي هستند كه بحسب اجمال و تفصيل به دو اين است كه عرش و كرسي دو همسايه "كندمي

صرف و اشتقاق هم از باب مثال ذكر شده، تا معارف دقيق و مبهم را با تشبيه و  شوند، و قضيهمرتبه تقسيم و از هم جدا مي
 .ضرب المثل براي علماء بيان كرده باشد

دعواي عرش و كرسي است، يعني اين مثال براي آن  "كه علماء بر صدق دعواي آن دو ... "در جمله "دعوي "و مراد از
شود پي برده و از چگونگي تدبير جاري در عالم و اي كه به آنان القاء ميحقهآورده شد تا علماء به آن وسيله بر صدق معارف 

 .اينكه اين تدبير داراي دو مقام اجمال و تفصيل و ظاهر و باطن است آگاه شوند

 وَ كانَ عَرْشُهُ "مرحوم صدوق در كتاب توحيد به سند خود از امام صادق )ع( نقل كرده كه شخصي از آن جناب از معناي آيه
گويند؟ آن شخص در جواب عرض كرد، سؤال كرد، و آن حضرت در جوابش فرمود: مردم در معناي آن چه مي "عَلَي الْماءِ

اند، زيرا معناي حرفشان اين گويند عرش بر باالي آب و خداوند بر باالي عرش قرار دارد. فرمود: اينها به خدا دروغ بستهمي
باشد، و اين باطل است، زيرا مستلزم اين بوده و مانند آنها محمول چيزي مياست كه خداوند به صفات مخلوقات متصف 

 210 :، ص2تر از خداي ترجمه الميزان، جاست كه چيزي بزرگتر و قوي

تعالي باشد تا بتواند او را حمل كند، بلكه معناي آيه اين است كه خداوند قبل از آنكه آسمان و زمين، يا جن و انس، يا آفتاب 
 .«1»كرد را بيافريند، علم خود را بر آب كه قبل از اينها موجود شده بود، حمل ميو ماه 

در آن موقع كه  "و "اصل خلقت عالم آب بوده "و نيز "مراد از عرش، علم است "مؤلف: اين روايت از جهت داللت بر اينكه
 .مانند روايت قبلي است "ودههنوز تفاصيل موجودات، موجود نشده بودند علم فعلي خداي تعالي متعلق به آب ب



 610دو روايت در جواب سؤال در باره فاصله زمين و عرش[ ..... ص : ]

در كتاب احتجاج از علي )ع( روايت شده كه شخصي از آن جناب از فاصله بين زمين و عرش سؤال كرد، حضرت فرمود: 
 .«3» "اللَّه ال اله اال "اي از در اخالص بگويد:اش به قدر اين است كه بندهفاصله

اقتباس  "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ "مؤلف: اين از لطايف كالم امير المؤمنين )ص( است كه آن را از آيه
الص آن را خ فرموده، و معناي آن اين است كه وقتي بنده با گفتن كلمه توحيد الوهيت را از غير خداي تعالي نفي نمود و

براي خدا دانست، بطور مسلم غير خدا را فراموش خواهد نمود، و جميع موجودات را مستند به او خواهد دانست، و اين مقام 
 .همان مقام عرشي است كه بيانش در سابق گذشت

 :نظير اين بيان در لطافت جواب ديگري است كه آن حضرت از اين سؤال داده، و فرمود

 .كندآسمان، ديد چشم و دعاي مظلوم است، در موقعي كه نفرين مي فاصله بين زمين و

روايت كرده كه در پاسخ شخصي كه  (خود از امام صادق )ع "مجالس "و "علل "،"فقيه "و نيز شيخ صدوق در سه كتاب
را مربع پرسيد، چ از آن جناب پرسيد: چرا كعبه، كعبه ناميده شد؟ فرمود: براي اينكه چهار گوشه و مربع بود. و وقتي سائل

 :شد؟ در جواب فرمود: براي اينكه محاذي بيت المعمور بود و بيت المعمور مربع است. و چون سائل پرسيد

 .بيت المعمور چرا مربع شد؟ فرمود: چون بيت نامبرده، محاذي با عرش است و عرش مربع است

ه دين اسالم بر مبناي آنها بنا نهاده شده، چهار و چون سائل از مربع بودن عرش سؤال كرد فرمود: براي اينكه كلماتي ك
 .«2» "و اللَّه اكبر ... -2و ال اله اال اللَّه  -2و الحمد للَّه  -3سبحان اللَّه  -1است، و آن چهار كلمه عبارت است از: 
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كلمه اول متضمن تنزيه و تقديس است، و كلمه دوم متضمن تشبيه و ثنا، و كلمه سوم توحيد جامع بين تنزيه و  :مؤلف
 .تشبيه، و كلمه چهارم توحيد اعظم كه مختص به اسالم است

آن اين است كه: خداوند سبحان بزرگتر از آن است كه در وصف بگنجد، زيرا وصف خود يك نحوه تقييد و تحديد و معناي 
فَرَ لَقَدْ كَ "است، و خداي تعالي بزرگتر از آن است كه حدي او را محدود و قيدي او را مقيد سازد، هم چنان كه در تفسير آيه

 «1» "... ثَةٍالَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَال

 .بيانش گذشت

و كوتاه سخن، برگشت معنايي كه اين روايت براي عرش كرده نيز به همان علم است، روايات مختلفي كه در معناي عرش 
گويد: آية الكرسي و آخر سوره بقره و و يا در اموري كه مربوط به عرش است وارد شده، بسيار زياد است، مثل روايتي كه مي

اسم نهري است كه از پاي عرش  "ص "در سوره "ص "گويد:هاي عرش است. يا روايتي كه مياز گنجسوره محمد )ص( 
شود. و يا افق مبين كه در قرآن است، اسم سر زميني است كه در جلو عرش قرار دارد و در آن نهرهايي جاري سرازير مي

 .است، و بر لب آن نهرها به عدد ستارگان جامهايي نهاده شده است

چيست؟ حضرت  "ن وَ الْقَلَمِ "ع( پرسيدم معناي)فسير قمي از عبد الرحيم اقصر روايت شده كه گفت: از امام صادق در ت



فرمود: خداوند قلم را از درختي بهشتي آفريد كه اسمش خلد است، آن گاه به نهري كه در بهشت بود و از برف سفيدتر و از 
ر خشك گرديد و مداد شد، آن گاه به قلم فرمود: بنويس. عرض كرد تر بود، فرمود: مداد شو، پس آن نهشهد شيرين

آنچه را كه بوده و تا قيامت خواهد بود، پس قلم در ورقي كه از نقره سفيدتر و از ياقوت  :پروردگارا چه بنويسم؟ فرمود
پس ديگر سخن نگفت و  تر بود نوشت و آن را پيچيد و در ركن عرش جاي داد. آن گاه خداوند بر دهان قلم مهر نهاد،صاف

ان  -بقيه اين روايت را« 3»ها از آن استنساخ شده است نخواهد گفت، و آن ورقه همان كتاب مكنوني است كه همه نسخه
 .نقل خواهيم نمود "ن "در تفسير سوره -شاء اللَّه

ه، زيده و توضيح بيشتري خواستمؤلف: در اين معنا روايات ديگري نيز هست كه در بعضي از آنها بعد از آنكه راوي اصرار ور
اي هستند، و با همين جمله فهمانده كه بيان قبلي از قبيل تشبيه امام )ع( اضافه فرموده كه: قلم و لوح هر كدام فرشته

 معقول به محسوس بوده تا
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 .غرض به آن وسيله فهمانيده شود

در كتاب روضة الواعظين از امام صادق از پدر بزرگوارش از جدش روايت شده كه فرمود: در عرش، تمثال موجوداتي است 
نُهُ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِيْوَ إِنْ مِنْ شَ "كه خداوند در تري و خشكي عالم خلق فرموده. و سپس فرمود: اين است تاويل آيه شريفه

 .«1» "وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

كند كه صور جميع موجودات در عرش است، و ما سابقا معناي مؤلف: يعني آيه شريفه مزبور نيز همين حقيقت را بيان مي
اظهر  يا من "نا روايتي است كه در تفسير دعايبودن صور اشياء در عرش را بيان كرديم. نظير اين روايت در افاده اين مع

 .وارد شده است "الجميل

و نيز در روضة الواعظين از امام صادق از پدرش از جدش )ع( روايت شده كه در ضمن حديثي فرمود: بين يك قائمه از قوائم 
بايد هزار سال راه برود، و  عرش و بين قائمه ديگر آن آن قدر فاصله است كه اگر مرغ تيزپروازي بخواهد آن را طي كند

گيرد، و هيچ خلقي از مخلوقات خدا توانايي اينكه به آن نگاه كند ندارد، و عرش هر روز هفتاد هزار رنگ از نور به خود مي
 .«3»اي است در بياباني پهناور همه موجودات عالم در مقابل عرش خدا به منزله حلقه

اند. اين روايت هم مانند ساير روايات ائمه اهل نيز روايت كرده (سول خدا )صمؤلف: اين جمله اخير را شيعه و سني از ر
حقايق را در ضمن مثال بيان فرموده، به دليل ظاهر توصيفي كه از بزرگي و وسعت عرش كرده، به هر حسابي هم  (بيت )ع

ي است تر از آن حدبزرگتر و وسيعكنند به مراتب آيد، زيرا دوائري كه اشعه نوراني ترسيم ميكه فرض شود درست در نمي
كه در اين روايت براي عرش خدا ذكر شده، پس ناگزير بايد گفت: مقصود امام )ع( تشبيه معقول به محسوس بوده، نه 

 .مدلول مطابقي كالم

و در كتاب علل از كتاب علل محمد بن سنان از حضرت رضا )ع( روايت شده كه فرمود: علت طواف به كعبه اين است كه 
 :بعد از آنكه خداي تعالي به مالئكه فرمود

خواهي كساني در زمين بيافريني كه خونريزي و مالئكه اعتراض كردند كه آيا مي "اي قرار خواهم دادمن در زمين خليفه "
و خداوند  ،اند ناچار به عرش خدا پناه برده استغفار كردندكنند؟ و آن گاه از اعتراض خود پشيمان شده، فهميدند كه گناه كرده



 "ضراح "اي برابر عرش ساخت و اسم آن رااز اين حالت مالئكه خوشش آمد و به همين خاطر در آسمان چهارم خانه
 گذاشت، و
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رار داد و ق "بيت المعمور "در آسمان دنيا بنا نهاد آن گاه خانه كعبه را مقابل "بيت المعمور "آن خانه ديگري به نام در مقابل
 .«1»آدم را فرمود تا آن را طواف نمايد، و اين سنت در ميان فرزندان او تا قيامت معمول خواهد بود 

و  اسم برده "ضراح "غير از بيت المعمور خانه ديگري را به نام رسد، زيرا اوالاين حديث از چند جهت غريب بنظر مي :مؤلف
حال آنكه در بيشتر روايات تنها بيت المعمور در آسمان چهارم ذكر شده. و ثانيا براي مالئكه گناه اثبات كرده و حال آنكه به 

 راد از پي بردن به گناه علم بهتوان تاويل كرد و گفت: منص قرآن كريم مالئكه معصوم از گناهند، البته اين معنا را مي
توان گفت بنا بر اينكه عرش به علم تفسير شود معناي پناه بردن مالئكه به عرش اعتراف قصور است، و به همين جهت مي

آنان به جهل خود و ارجاع علم است به خداوند سبحان، هم چنان كه قرآن نيز معذرت خواهي آنان را چنين حكايت 
 ."ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحانَكَ "فرموده:

ظاهرا مراد از محاذات و برابري محاذات معنوي است، نه حسي و  "كعبه در برابر بيت المعمور واقع شده "و اما اينكه گفت:
زيرا به طوري كه از قرآن و  "رش ساختاي برابر عو به همين خاطر در آسمان چهارم خانه "جسماني، به شهادت جمله

شود عرش و كرسي محيط به همه آسمان و زمين هستند، و با فرض احاطه و مخصوصا اگر به حسب حديث استفاده مي
فرض اين احاطه جسماني بوده باشد ديگر محاذات معنا نخواهد داشت، پس نه اين احاطه، جسماني است )زيرا گفتيم، عرش 

 .و نه آن محاذات، حسي و جسماني است به معناي علم است(

ع( روايت شده كه فرمود: يكي از حاملين عرش به صورت آدم است، و از خدا به جهت )در كتاب خصال از امام صادق 
كند. و سومي به كند. و يكي ديگر به صورت خروس است كه براي پرندگان طلب رزق ميفرزندان آدم طلب روزي مي
نمايد. و چهارمي به صورت گاو است كه براي چارپايان طلب روزي رندگان روزي طلب ميشكل شير است كه براي د

كند. و از آن روزي كه بني اسرائيل گوساله پرستيدند، آن گاوي كه حامل عرش است، سر افكنده شده و از شرم ديگر سر مي
 «3» "شوند ...شود حاملين عرش هشت نفر ميبلند نكرد، و وقتي قيامت مي
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را كه در روايت قبلي بود مؤلف: اخباري كه قريب به اين مضامين هستند، بسيار زيادند، و بعضي از آنها اين چهار حامل 
حاملين كرسي دانسته، و حال آنكه تا آنجا كه ما اطالع داريم هيچ روايتي براي كرسي، حامل معرفي نكرده. و ما روايات 

 .مربوط به كرسي را در سوره بقره در تفسير آية الكرسي ايراد نموديم



اند از: نوح، ابراهيم، موسي و عيسي )ع( و ين كه عبارتدر حديثي ديگر حاملين عرش هشت نفر شمرده شده، چهار نفر از اول
 .(اند از: محمد )ص(، علي، حسن و حسين )عچهار نفر از آخرين كه عبارت

مؤلف: بنا بر اينكه عرش به معناي علم باشد هيچ مانعي ندارد كه بعضي روايات حاملين عرش را مالئكه بداند، و بعضي 
 .ديگر آنان را انبياء معرفي كند

كند، و اگر بعضي از آنها مختصر و خوشبختانه روايات وارد در باره عرش با همه كثرتي كه دارد اين تفسير را تاييد مي
د. و شوداند تفسير ميظهوري دارد در اينكه عرش يك موجود جسماني است، به روايات بسيار ديگري كه عرش را علم مي

ل اند هيچ روايت قابكل تخت و آن را بر باالي آسمان هفتم گذاشتهاند: عرش جسمي است به شاما اينكه بعضي گفته
 .كنداعتمادي بر طبق آن ديده نشده است، و روايات معتبر، اين معنا را جدا تكذيب مي

شش روز، شش مراد از  :گويد: امام )ع( فرمودمي "خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ "قمي در تفسير خود در ذيل آيه
 .«1»وقت است 

كند كه وي آن را به ابي هاشم جعفري نسبت داده، و صاحب تفسير برهان روايتي را از صاحب كتاب ثاقب المناقب نقل مي
خدمت حضرت ابي محمد عسكري )ع(  (او از محمد بن صالح ارمني نقل كرده، و آن اين است كه: من )محمد بن صالح

را برايم شرح دهيد. فرمود: معنايش اين است كه خداوند قبل از اينكه  "الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ لِلَّهِ "عرض كردم معناي آيه
أَال لَهُ  "تواند انجام دهد، من در دلم خطور كرد كه اين معنا تاويل آيهامر كند و همچنين بعد از آن نيز هر چه را بخواهد مي

است، حضرت فهميد كه من چه فكري كردم، فرمود: همانطور است كه تو در دل  "للَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَالْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ ا
 .«3» "أاَل لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ "خود گذراندي آري،

 در مقام افاده "رُأَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْ "مؤلف: معناي اين روايت اين است كه جمله
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ت كه ما نيس اين معنا است كه اطالق ملك خداي تعالي قبل از آنكه چيزي را بيافريند و بعد از آن، يك جور است، و او مثل
 .بعد از دادن چيزي، ديگر مالك و صاحب اختيار آن نباشد

ند كدر الدر المنثور است كه ابن جرير از عبد العزيز شامي از پدرش كه صحبت رسول خدا )ص( را درك كرده بود نقل مي
ار نباشد، و در ص( فرمود: كسي كه خداي تعالي را در عمل صالحي كه به آن موفق شد، شكرگز)كه گفت: رسول خدا 

پندارد كه خداوند اختيار در امري را به شود. و كسي كه چنين ميعوض خود را بستايد، كافر شده، و ثواب عملش حبط مي
 الْأَمْرُ أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ "بندگان خود واگذار نموده نيز كافر و منكر آن چيزي است كه خداوند به انبياي خود نازل كرده، زيرا آيه

 .«1»داشتن هر گونه اختياري را از غير خداوند سلب و نفي كرده است  "ارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَتَب

را كفر خوانده، غرض از كفر، كفران نعمت و يا انكار بودن حسنات از براي خدا است،  "عجب "مؤلف: اينكه در اين روايت
تعالي است. و همچنين اينكه اختيار در هر چيزي را از بندگان  آيد كه حسنات براي خدايچون از آيات كريمه قرآن بر مي

 .سلب كرده، مراد از آن نفي اختيار و مالكيت استقاللي است، نه تبعي

وَ ال تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ  "از آن جناب از معناي :در كافي به سند خود از ميسر از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت
پرسش نمودم، حضرت فرمود: اي ميسر! زمين فاسد بود، پس خداي عز و جل با بعثت پيغمبر گراميش آن را  "إِصْالحِها



 .«3»احياء نمود و پس از آن فرمود كه بار ديگر آن را فاسد نسازيد، و در آن فساد راه نيندازيد 

 .«2»ون ذكر سند نقل كرده است مؤلف: اين روايت را عياشي نيز در تفسير خود از ميسر از ابي عبد اللَّه )ع( بد

اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: مثل در الدر المنثور است كه احمد، بخاري، مسلم و نسايي از ابي موسي روايت كرده
هدايت و علمي كه خداوند مرا بدان مبعوث فرمود مثل باران شديدي است كه در سرزميني ببارد و قسمتي از آن زمين، آب 

و برد و در نتيجه گياهان بسيار بروياند، و قسمتي ديگر كه باير است آب را در خود نگهداشته و مردم از آن آب را در خود فر
 نوشيده و سيراب شوند و با آن زراعت خود را نيز مشروب سازند، قسمتي ديگر

__________________________________________________ 
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روياند. مردم نسبت كند و نه گياهي در خود ميهاي سنگي است كه نه آب را در خود نگهداري و ذخيره ميها و كوهبلندي
ه آورند، ولي از ديگران دستگيري ننمودر ميگيرند و گليم خود را از آب دها آن را ياد مياند: بعضيبه دين من نيز سه طايفه

آموزند، طايفه سوم، شوند و هم به ديگران ميمند ميآموزند، بعضي ديگر هم خود از آن بهرهچيزي از آن را به ديگران نمي
 .«1»دهند آموزند و نه به ديگران ياد ميكساني هستند كه نه خود آن را مي

__________________________________________________ 
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 617[ ..... ص : 24تا  19(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

( قالَ الْمَلَأُ مِنْ 52عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلي قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخافُ 
( أُبَلِّغُكُمْ رِساالتِ رَبِّي وَ 31( قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَاللَةٌ وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ )33قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ )

( أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلي رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّكُمْ 33اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ )أَنْصَحُ لَكُمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ 
 (32تُرْحَمُونَ )

 (32ذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ )فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَ أَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَ

 617ترجمه آيات ..... ص : 

به راستي نوح را به سوي قومش فرستاديم، وي گفت: اي قوم! خداي يگانه را كه جز او خدايي براي شما نيست بپرستيد كه 
 .(52من از عذاب روزي بزرگ بر شما بيمناكم )

 .(33بينيم )و را در ضاللتي آشكار ميبزرگان قوم او گفتند: ما ت

 .(31گفت: اي قوم! در من ضاللت نيست بلكه پيغمبري از جانب پروردگار جهانيانم )



 .(33دانيد )دانم كه شما نميكنم و از خدا چيزها ميرسانم، شما را نصيحت ميكه پيغامهاي پروردگار خويش را به شما مي

دتان را از ناحيه پروردگارتان تذكري آمده باشد تا شما را بيم دهد؟ و در نتيجه مردمي مگر در شگفتيد از اينكه مردي از خو
 .(32پرهيزكار شده، شايد بدين وسيله رحمت ببينيد )

 قوم نوح او را تكذيب كرده و او را با كساني كه همراهش بودند كه در كشتي نشانده نجاتش داديم،
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 (32آيات ما را تكذيب كرده بودند غرق كرديم، چه آنان گروهي كوردل بودند )و كساني كه 

 618بيان آيات ..... ص : 

 618بيان آيات مربوط به گفتگوي نوح عليه السالم با قوم خود و نجات يافتن او و غرق گشتن مكذبين آيات الهي[ ..... ص : ]

نمود، و قومش او را انكار نموده، را به توحيد و ترك شرك دعوت مي اين آيات با ذكر داستان نوح )ع( و اينكه چگونه مردم
ورزيدند و اينكه چگونه خداوند طوفان را بر ايشان مسلط نمود و همه را تا به آخر هالك ساخت و بر شرك خود اصرار مي

به  به توحيد و نهي از شرك نوح و گروندگان به وي را نجات داد، تعقيب و دنباله آيات قبلي است كه آن نيز راجع به دعوت
خداي سبحان و تكذيب آيات او بود، و به منظور تكميل همين بيان، داستان عده ديگري از انبياء از قبيل هود، صالح، 

 .فرمايدشعيب، لوط و موسي )ع( را نيز ذكر مي

 "... لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلي قَوْمِهِ "

نوح )ع( اولين پيغمبري است كه تفصيل نهضت او در قرآن ذكر شده، و به زودي نخست داستان نوح را ذكر فرموده، چون 
 .-ان شاء اللَّه -در تفسير سوره هود تفصيل داستان آن جناب خواهد آمد

براي قسم است، و به منظور تاكيد مطلب آورده شده، چون روي سخن با مشركين بوده كه منكر نبوت  "لقد "الم در كلمه
 .هستند

ع( بخاطر اينكه به مردم بفهماند كه او خيرخواه آنان است و )نوح  -"يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ فَقالَ "
، آن گاه اولين پيشنهادي كه به آنان "يا قَوْمِ: اي قوم من "گويد:خواهد مراتب دلسوزي خود را نسبت به آنان برساند ميمي
آنان را انذار نموده،  "إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ "ياييد به دين توحيد بگراييد، سپس با جملهكند اين است كه بمي

كند. و چون مقصودش از اين عذاب، عذاب روز قيامت است، پس در حقيقت در اين دو جمله دو تا از اصول دين را تهديد مي
 "يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضاَللَةٌ وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ "نموده، بعدا در جمله كه همان توحيد و معاد است به آنان گوشزد

نمايد. عالوه بر اينكه در همان دعوت به دو اصل اولي نيز اشاره به به اصل سوم از اصول دين يعني مساله نبوت اشاره مي
انذار از يك نوع عذابي است كه قومش هيچگونه اطالعي از آن مساله نبوت هست، براي اينكه دعوت به يك نوع عبادت، 

 .تواند باشدهايي جز پيغمبري نمياند، و معلوم است كه دارنده چنين دعوتنداشته

 هم بر "أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلي رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ "از جمله
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: از فرمايداند، چون ميآيد كه قومش از شنيدن همان دو مطلب به مساله نبوت كه اصل سومي است، نيز منتقل شدهمي
 .اندشنيدن آن دو دعوت بلكه از شنيدن اولين دعوت او نسبت به رسالت وي تعجب كرده

به معناي اشراف و بزرگان قوم است، و اين طبقه از افراد  "مأل "كلمه "قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ "



كند، و اگر با اين تاكيد شديد ها را پر ميشان چشمها، و زينت و جمالاند كه هيبت آنان دلاجتماع را از اين نظر مأل گفته
رستي آنان پنفر پيدا شود و بر بت اند، براي اين است كه اين طبقه هرگز توقع نداشتند كه يكنسبت ضاللت به او داده

شان را كند و از اين عمل انذارشان نمايد، لذا وقتي با چنين كسي مواجه اعتراض نموده، صريحا پيشنهاد ترك خدايان
، ينيمباند: ما به يقين تو را گمراه مياند، اين هم كه گفتهاند تعجب نموده، او را با تاكيد هر چه تمامتر گمراه خواندهشده

 .رسد كه تو سخت گمراهيحكم كردن است، يعني به نظر چنين مي "ديدن "مقصود از

 "... قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَاللَةٌ "

خود را پيغمبري مبعوث از  "وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ "ع( در جواب آنان گمراهي را از خود نفي نموده و در جمله)نوح 
ستوده، براي اين است كه نزاع بر سر ربوبيت  "رَبِّ الْعالَمِينَ "كند، و اگر خدا را به وصفن معرفي ميطرف خداي سبحا

بوده، آنان به غير از خدا براي هر شاني از شؤون عالم مانند آسمان و زمين و انسان و غير آن ارباب ديگري داشتند، و آن 
ا بفهماند ت -الي نمود، و در اين جواب هيچ گونه تاكيدي به كار نبردجناب با ذكر اين وصف ربوبيت را منحصر به خداي تع

 .مطلب يعني رسالت وي و گمراه نبودنش آن قدر روشن است كه هيچ احتياجي به قسم يا تاكيد ديگري ندارد

شمارد، نخست اين چند جمله اوصاف خود را ميدر  "أُبَلِّغُكُمْ رِساالتِ رَبِّي وَ أَنْصَحُ لَكُمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ "
سالت و رسانم، و رهايي را به شما ميفرمايد: من از آنجايي كه رسولي از ناحيه پروردگار هستم، به مقتضاي رسالتم پياممي

يز آورده، ن پيغام را به صيغه جمع ذكر كرد تا بفهماند كه او تنها مبعوث به توحيد و معاد نشده، بلكه احكام بسيار ديگري
 .چون نوح )ع( از پيغمبران اولي العزم و صاحب كتاب و شريعت بوده است

هايي دارم كه شما را به خداوند و اطاعت او نزديك و از استنكاف از فرمايد: من خيرخواه شمايم، و با شما نصيحتسپس مي
دانيد، و مقصودش از آن چيزها معارفي است نميدانم كه شما فرمايد: و من چيزهايي ميسازد. آن گاه ميپرستش او دور مي
 كه خداوند از سنن 
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جاري در عالم و از آغاز و انجام عالم به وي آموخته است، مانند وقايع قيامت، جزئيات مساله ثواب و عقاب، اطاعت و 
 .معصيت بندگان، رضا و غضب و نعمت و عذابش

 "أَنْصَحُ لَكُمْ "حال از فاعل "اعلم ... "دو صفت و جمله "أَنْصَحُ لَكُمْ "و "أُبَلِّغُكُمْ ... "اند: دو جملهگفتهپس اينكه بعضي 

 .انداست، صحيح نيست، بلكه همانطوري كه گفتيم اين سه جمله هر كدام براي غرض خاصي ذكر شده

 "... أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ "

مورد بوده، و جا و بيفهماند تعجب آنان از ادعاي رسالت و دعوت به دين حق بياين جمله استفهامي است انكاري كه مي
 "كائن "متعلق است به "من ربكم "اندازد. و كلمههمان معارف حق او است كه بشر را به ياد خدا مي "ذكر "مقصود از

 .تقديري

و معناي آن اين است كه: اين ذكر  "جاءكم "اين سه جمله متعلق است به جمله -"وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَلِيُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوا  "
دين( به اين جهت براي شما فرستاده شده تا رسول، شما را انذار نموده، به اين وسيله وظيفه خود را ادا نمايد، و شما نيز از )

 دهد، بلكه بايدلتان شود، چون تنها تقوا و ترس از خدا آدمي را نجات نميخدا بترسيد، تا در نتيجه رحمت الهي شامل حا
 .رحمت الهي هم دستگير بشود

 .اين سه جمله از كالم نوح )ع(، مشتمل است بر اجمالي از معارف عالي الهي

 "... فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ "



، «1»اي زياد هشود، و هم در كشتيكه به معناي كشتي است هم در يك كشتي استعمال مي "لكف "بنا به گفته راغب لفظ
يكي وصف است و  "قَوْماً عَمِينَ "و دو كلمه«. 3»شود و هم مؤنث و به گفته صحاح اللغة هم معامله مذكر با آن مي

 "با "عمي "فرق "عمي، يعمي "، صفتي است مشبه از ماده"خشن "بر وزن "عمي "جمع "عمين "ديگري موصوف، و
گويند كه بصيرت نداشته باشد، و اعمي به كسي اطالق اند اين است كه عمي تنها كسي را ميبطوري كه گفته "اعمي

 .«2»چشم( نداشته باشد )شود كه بصر مي

__________________________________________________ 
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 ماده فصل الفاء 133ص  2 صحاح اللغة ج(2)

 ماده عمي 222مفردات راغب ص (3)
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 661[ ..... ص : 76تا  21(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ ( قالَ 35وَ إِلي عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَ فَال تَتَّقُونَ )
( أُبَلِّغُكُمْ رِساالتِ 33( قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ )33فِي سَفاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ )

اءَ مِنْ ( أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلي رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَف32ينٌ )رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِ
 (69)بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آالءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

( قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ 33قِينَ )وا أَ جِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقالُ
باؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ أَ تُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آ

 (33ينَ )( فَأَنْجَيْناهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ قَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ ما كانُوا مُؤْمِن31ِ)

 661 ترجمه آيات ..... ص :

و به سوي قوم عاد برادرشان هود را )فرستاديم(، گفت: اي قوم! خداي يگانه را كه جز او خدايي نداريد بپرستيد، چرا 
 .(35كنيد؟ )پرهيزكاري نمي

  .(33پنداريم )بينيم، و از دروغگويانت ميبزرگان قومش كه كافر بودند، گفتند: ما تو را دستخوش سفاهت مي
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 .(33ام بلكه پيغمبري از ناحيه پروردگار جهانيانم )گفت: اي قوم! من دستخوش سفاهت نشده

 .(32رسانم و براي شما خيرخواهي امينم )هاي پروردگار خويش به شما ميكه پيغام

آن  ا بيم دهد؟ به ياد آريدمگر شگفت داريد كه شما را از پروردگارتان به وسيله مردي از خودتان تذكاري آمده باشد تا شما ر
هاي خدا را به ياد آريد شايد رستگار هاي شما را درشت آفريد، نعمتدم كه شما را از پس قوم نوح جانشين آنان كرد و جثه

 .(32شويد )



گويي يمپرستيدند واگذاريم؟ اگر راست اي تا خدا را به تنهايي بپرستيم و آنچه را پدران ما ميگفتند: مگر به سوي ما آمده
 .(33دهي بيار )عذابي را كه از آن بيممان مي

هايي كه شما و پدرانتان ساخته و روي يك مشت گفت: عذاب و غضب پروردگارتان بر شما وقوع يافت، چرا با من بر سر نام
ز با شما كه من نيكنيد؟ منتظر باشيد ايد در حالي كه خداوند حجتي در باره آنها نازل نكرده، مجادله ميسنگ و چوب گذاشته
 .(31برم )انتظار آن عذاب را مي

هاي ما را تكذيب كرده پس او را با كساني كه همراه وي بودند به رحمت خويش نجات داديم و نسل كساني را كه آيه
 (33بودند، و مؤمن نبودند، قطع كرديم )

 666بيان آيات ..... ص : 

 666قوم خود[ ..... ص :  بيان آيات مربوط به محاجه هود عليه السالم با]

 "... وَ إِلي عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ "

است به معناي برادر است، حال يا برادر تكويني يعني آن كسي كه در والدت از پدر يا مادر و يا هر  "اخو "كه اصلش "أخ "
ادر دانسته، و يا برادرخواندگي، كه بعضي از اجتماعات آن را معتبر دو با انسان شريك است، يا برادر رضاعي كه شرع او را بر

اي اند، اين معناي اصلي كلمه مزبور است، و ليكن بطور استعاره به هر كسي كه با قومي يا شهري، يا صنعتي و سجيهشمرده
اخو يثرب  "و يا "قبيله بني تميماخو بني تميم برادر  "گويند:كنند مثال مينسبت داشته باشد نيز برادر آن چيز اطالق مي

 ."اخو الكرم برادر كرامت "و يا "اخو الحياكة برادر پشم بافي "و يا "برادر يثرب

 .برادر به همين معناي استعاري است "وَ إِلي عادٍ أَخاهُمْ هُوداً "در آيه مورد بحث:

بايد زده شود همان حرفهايي است كه در ذيل  "مْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُ "حرفهايي كه در پيرامون جمله
همين جمله در داستان قبلي زده شد، تنها تفاوتي كه جمله مورد بحث با جمله مشابهش در داستان نوح )ع( دارد اين است 

ر آنجا حرف عطف )فاء( بر سر و جاي اين هست كه كسي بپرسد چرا د "قال "و در اينجا دارد "فَقالَ ... "كه در آنجا داشت:
 جمله در آمد و در اينجا در نيامد؟ جوابش همانطوري كه زمخشري نيز در كشاف گفته اين است
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وَ إِلي عادٍ أَخاهُمْ هُوداً و هود را فرستاديم به سوي  "كه: در آيه مورد بحث سؤالي در تقدير است، گويا پس از آنكه فرمود:
قالَ يا  "كسي پرسيده است: از كالم نوح با خبر شديم، اينك بفرما ببينيم هود به قوم چه گفت؟ در جواب فرمود: "وم عادق

 .«1» "... قَوْمِ

و اين سؤال و جواب در داستان نوح )ع( تصور ندارد، براي اينكه داستان مزبور، اولين داستاني است كه در اين آيات ايراد 
 .شده است

 "... لْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِقالَ ا "

اي از قوم وي ايمان داشته و از ترس آيد عدهكنيم بر ميبطوري كه از داستان هود و قومش كه به زودي آن را نقل مي
داشتند، بخالف قوم نوح كه يا هيچ يك از آنها ايمان نداشتند، يا اگر داشتند ايمانشان را سايرين ايمان خود را پنهان مي

وْمِهِ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَ "اند، لذا در آيه مربوط به قوم نوح فرمود:نما بودهعروف و انگشتكردند، و به داشتن ايمان، مپنهان نمي
قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ گروهي كه از  "، و ليكن در خصوص داستان هود فرمود:"همه بزرگان قومش گفتند ...



 .«3»مخشري نيز در وجه فرق بين اين دو تعبير همين معنا را ذكر كرده است . ز"بزرگان قوم وي كه كافر بودند، گفتند ...

ها در پرستي خو كرده بودند، و بتقوم هود از آنجايي كه بر سنت بت -"إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ "
داشت سنت غلط آنان را مورد اعتراض قرار دهد لذا از كالم هود دلهايشان، مقدس و محترم بود، و با اين حال كسي جرأت ن

 "م درو ال "انا "در "ان "و استعمال لفظ "لنراك "خيلي تعجب كرده، با تاكيد هر چه بيشتر )يعني با بكار بردن الم در
سيار قوي از دروغگويان ( اوال او را مردي سفيه و كم عقل، و رأي او را رأيي غلط خوانده، و ثانيا او را به ظن ب"لنظنك

 .پنداشتند

آيد كه بر مي« 2» "وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ "كه در جمله "رسل "و همچنين از لفظ "كاذبين "از لفظ
 .اندقوم هود غير از آن جناب، پيغمبران ديگري را هم تكذيب و نافرماني كرده

 663اند[ ..... ص : به قومش كه او را سفيه خوانده بودند و اشاره به اينكه قوم هود داراي تمدن بودهجواب مؤدبانه هود )ع( ]

 "... قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ "

حرفي كه در تفسير اين آيه بايد گفته شود، همان حرفي است كه در آيه مشابه آن در داستان نوح گفتيم، تنها چيزي كه در 
 جمله بايد بگوييم اين است كه قوم هودخصوص اين 

__________________________________________________ 

 113ص  3(الكشاف ج 3و  1)

 52سوره هود آيه (3)

 332، ص: 2ترجمه الميزان، ج

مردي سفيه شرمي و وقاحت كردند، چه آنان نوح )ع( را تنها مردي گمراه دانستند، و اينان هود را بيشتر از قوم نوح بي
خواندند، و در عين حال هود )ع( وقار نبوت را از دست نداد و ادبي را كه انبياء در دعوت الهي خود بايد رعايت كنند فراموش 

و اين لحن، لحن كسي است كه نهايت درجه مهرباني و حرص بر نجات مردمش را  "يا قوم "نفرمود، و با كمال ادب فرمود:
 .دارد

بينيد در رد تهمت سفاهت از خود و اثبات ادعاي و به طوري كه مي -"ةٌ وَ لكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَلَيْسَ بِي سَفاهَ "
رسالت خويش، هيچ تاكيدي به كار نبرد، براي اينكه اوال در مقابل مردمي لجوج، لجبازي و اصرار نكرده باشد، و در ثاني 

 .يچ احتياجي به تاكيد نداردبفهماند كه ادعايش آن قدر روشن است كه ه

اي هستم به سوي شما، كاري جز تبليغ يعني من از جهت اينكه فرستاده "أُبَلِّغُكُمْ رِساالتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ "
به سوي آن آري، من در آنچه شما را  .پنداريد، بكلي منزه هستمام ميهاي پروردگارم ندارم، و از آنچه شما در بارهپيام
ام، خائن نيستم، و چيزي از آن را زير و رو نكرده، جز گر نبوده، نسبت به آن دين حقي كه به آن مبعوث شدهخوانم حيلهمي

 خواهم. و در برابر اينكه آنان او راتدين شما را به دين توحيد يعني ديني كه نفع و خير شما در آن است چيز ديگري نمي
 .ناميد "امين "دروغگو شمردند، خود را

 "... أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ "

 "كه از حروف اطباق است قرار گرفته، مبدل به "طا "با سين است، و از آنجايي كه پهلوي "بسطة "همان "بصطة "كلمه
 "آالء "نويسند. كلمهمي "صاد "است، به همين خاطر با "سراط "را با اينكه اصلش "صراط "شده هم چنان كه "صاد
 "اني "و "اني "جمع "آناء "و به معناي نعمت است، هم چنان كه -به كسر آن -"الي "و -به فتح همزه -"إلي ":جمع



 .است

مورد دانسته و از نعمتهاي الهي دو نعمت را كه بسيار روشن بوده، ذكر هود )ع( در اين جمله مانند نوح )ع( تعجب قوم را بي
يكي اينكه خداوند آنان را پس از انقراض قوم نوح، خليفه خود قرار داده، و ديگر اينكه به آنها درشتي هيكل و فرموده است، 

شود كه قوم هود، داراي تمدن بوده و تقدم بر ساير اقوام نيروي بدني فراوان ارزاني داشته است. از همين جا معلوم مي
هاي الهي نموده و )ع( بعد از ذكر اين دو نعمت اشاره به ساير نعمت داشته، و قوه و قدرت بيشتري را دارا بودند. هود

  ."... فَاذْكُرُوا آالءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "فرموده:
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 "... قالُوا أَ جِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا "

يْكُمْ مِنْ قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَ "اي اينكه او را به نوعي از استهزاء ساكت كنند، مساله تقليد از پدران را به رخ او كشيدند.قوم هود بر
 "... رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ

فوع دچيزي است كه اگر با چيزي ديگر برخورد بكند بايد از آن چيز صرفنظر نموده، آن را دور انداخت. م "رجز "و "رجس "
اند، هود )ع( نيز در اين كالم خود، عذاب را رجس خوانده، چون طبعا انسان از انسان را هم از همين جهت رجس و رجز گفته

 .سازدعذاب تنفر داشته و شخص معذب خود را از اشخاص ايمن از عذاب دور مي

ورزيد، باعث وركورانه از پدران خود ميها و تقليد كهود )ع( در جواب قوم خود گفت: اين اصراري كه شما در پرستش بت
شود؟ به گفتيد: چه وقت نازل ميدوري شما از خدا و غضب خدا بر شما گشت، و سبب شد آن عذابي كه از در انكار مي

 .همين زودي بر شما نازل گردد، پس منتظر آن باشيد و من هم با شما انتظار آن را دارم

 661در رد مسلك بت پرستي آنان[ ..... ص : احتجاج هود عليه السالم با قوم خود ]

هود )ع( در اين جمالت استداللي را كه قوم  -"أَ تُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ "
دند، و ما تر بوپرستيدند از ما عاقلها را مياين بت گفتند: پدران ما كهكند، چون قومش ميكردند رد ميها ميبر الوهيت بت

فرمايد: پدران شما نيز مانند شما برهان و دليل صحيحي بر خدايي اين ناگزير بايد از آنان پيروي كنيم، هود )ع( در جواب مي
خود  اين شماييد كه به دستايد چيز ديگري نيست، ها نداشتند، و مساله خدا بودن آنها جز نامهايي كه شما بر آنها نهادهبت

هايي را تراشيده يكي را خداي ارزاني و فراواني نعمت، و ديگري را خداي جنگ و سومي را خداي دريا و يا سنگ يا چوب
ايد، جز نامگذاري شما ماخذ ديگري نداشته و خدايي آنها جز در اوهام شما مصداق ديگري ندارد، و آيا با يك خشكي خوانده

خواهيد ادعاي مرا كه توأم با دليل و برهان قطعي است جواب گذاريش به اختيار خود انسان است، مياسممشت اوهام كه 
 .دهيد؟

ين بيان و ترخورد، و اين خود لطيفپرستي در قرآن كريم فراوان به چشم مياين طرز بيان در استدالل بر بطالن مسلك بت
ر صاحب ادعايي كه نتواند بر حقانيت ادعاي خود اقامه حجت و برهان ترين حجتي است بر بطالن اين مسلك، زيرا هبرنده

ها است كه انسان در مقابل ترين جهالتشود، و از بديهيكند، در حقيقت برگشت ادعايش به خيال و فرض نامگذاري مي
رستش جريان ندارد، برهان لجاجت ورزيده به يك مشت موهومات و فرضيات اعتماد كند، و اين طرز بيان، تنها در مساله پ

 بلكه اگر در آن دقت شود در هر چيزي كه انسان به آن 
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اعتماد نمايد و آن را در قبال خداي تعالي موجودي مستقل پنداشته، در نتيجه به آن دلبستگي پيدا نمايد، آن را اطاعت كند و 



خداي تعالي اطاعت غير خود را نيز عبادت خوانده، مثال در باره اطاعت از به سويش تقرب بجويد اين بيان جريان دارد. لذا 
 "يمٌهذا صِراطٌ مُسْتَقِأَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي  "شيطان فرموده:

«1». 

 "... الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا فَأَنْجَيْناهُ وَ "

 :نكره يعني بدون اضافه ذكر شده و خالصه نفرمود "رحمت "اينكه در اين آيه

براي اين است كه داللت بر نوع مخصوصي از رحمت كند، و آن رحمتي است كه مخصوص به مؤمنين است و  "رحمتي "
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ  "فرمود: آن همانا نصرت و پيروزي بر دشمنان است، هم چنان كه

 "و نيز فرموده:َ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ« 3» "الْأَشْهادُ

«3». 

هالكت و قطع نسل است، چون دابر هر چيزي به معناي دنباله  كنايه از "قطع دابر "-"وَ قَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ... "
 "د:گوينو يا از طرف آينده، مثل اينكه مي "امس الدابر "گويند:آن است، حال چه دنباله از طرف گذشته، هم چنان كه مي

به زودي  -اللَّهان شاء  -و معلوم است كه هالكت قومي باعث هالكت دنباله و نسل آن قوم نيز هست. و ما "دابر القوم
 .بحث مفصلي در پيرامون داستان هود )ع( در سوره هود ايراد خواهيم نمود

__________________________________________________ 

آيا اي پسران آدم به شما نسپردم كه عبادت شيطان نكنيد كه وي دشمن آشكاراي شما است؟! )و آيا سفارش نكردم(  (1)
 31و  33سوره يس آيات  .كه راه راست همين است كه مرا عبادت كنيد

كنيم فرستادگان خود و گروندگان به ايشان را هم در زندگي دنيا و هم در روزي كه گواهان بپا ما به يقين ياري مي (2)
 51خواهند خاست. سوره مؤمن آيه 

 23ايم. سوره روم آيه ما همواره ياري كردن مؤمنين را بر خود الزم دانسته (3)
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 667[ ..... ص : 79تا  73(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

وها رُ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَوَ إِلي ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ
( وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ 32تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ ال تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )

قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ  (32رُوا آالءَ اللَّهِ وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ )تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَ تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُ
 (35نَ )نُوقالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ  (76)قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ 
 (33مِنَ الْمُرْسَلِينَ )

( فَتَوَلَّي عَنْهُمْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ ال 32حُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ )فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَ
 (32تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ )



 667ترجمه آيات ..... ص : 

خداي يگانه را كه جز او خدايي نداريد بپرستيد، كه شما را و به سوي قوم ثمود، برادرشان صالح را )فرستاديم( گفت: اي قوم! 
اي براي شما است، بگذاريدش تا در زمين خدا چرا كند، و زنهار! به از پروردگارتان حجتي آمد، اين شتر خدا است كه معجزه

 .(32آن آسيب مرسانيد كه به عذابي دردناك دچار شويد )

 وم عاد شما را جانشين آنان كرد، و در اين سرزمين جايتان به ياد آريد زماني را كه خداوند پس از ق
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هاي خدا را و در اين تراشيد، به ياد آريد نعمتها ميها خانهسازيد، و از كوهها ميداد، و اينك در دشتهاي آن كوشك
 .(32سرزمين فساد نينگيزيد )

فتند: رفتند، )يعني( به آنهايي كه مؤمن شده بودند گبزرگان قومش كه گردنكشي كرده بودند به كساني كه زبون به شمار مي
مؤمنيم  انددانيد كه صالح پيغمبر پروردگار خويش است؟ گفتند: ما به آييني كه وي را به ابالغ آن فرستادهشما چه مي

(75). 

 .(33ايد منكريم )تند: ما آييني را كه شما بدان گرويدهكساني كه گردنكشي كرده بودند گف

پس شتر را بكشتند و از فرمان پروردگار خويش سرپيچيدند، و گفتند: اي صالح اگر تو پيغمبري عذابي را كه به ما وعده 
 .(33دهي بيار )مي

 (32جان شدند )هاي خويش بيپس دچار زلزله شده و در خانه

شد و گفت: اي قوم! من پيغام پروردگار خويش را رسانيدم و به شما خيرخواهي كردم، ولي شما  آن گاه صالح از آنان دور
 (32داريد )خيرخواهان را دوست نمي

 668بيان آيات ..... ص : 

 668بيان آيات مربوط به رسالت صالح )عليه السالم( و داستان ناقه[ ..... ص : ]

 "... وَ إِلي ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً "

اند، و خداوند متعال شخصي از خود آنان را زيستههاي قديمي عرب بوده كه در سرزمين يمن در احقاف ميثمود يكي از امت
پرست بودند به دين در ميانشان مبعوث نمود. صالح )ع( قوم خود را كه مانند قوم نوح و هود مردمي بت "صالح "به نام

 ."بُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُيا قَوْمِ اعْ ":توحيد دعوت نمود و فرمود

 .يعني براي شما شاهدي كه شهادتش قطعي است آمد -"قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ "

است  يهمان ماده شتر "ناقه "كند و مقصود ازاي را كه در جمله قبل بود بيان مياين جمله بينه -"هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً "
 .كه خداوند آن را به عنوان معجزه براي نبوت صالح از شكم كوه بيرون آورد، و به همين عنايت بود كه آن را ناقه خدا ناميد

فهماند كه چون ناقه مذكور، ناقه رساند، و چنين مي، تفريع را مي"فاء "استعمال لفظ -"... فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ "
 خالي از تشديد هم نيست، هم آن "فاء "بگذاريد تا در زمين خدا بچرد. و اين تعبير يعني به كار بردن لفظخدا است پس 

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ  "رساند و هم زمينه را براي ذكر عذاب كه به مقتضاي آيهتفريع را مي
 آيه شريفه، .سازدكند، آماده ميحساب هر پيغمبري را با امتش تصفيه مي« 1» "لَمُونَبِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْ

__________________________________________________ 



متي شود، و به هيچ او براي هر امتي رسولي است، پس وقتي رسولشان به سويشان آمد به عدالت در بينشان حكم مي(1)
 [.....] 23نس آيه شود. سوره يوظلم نمي
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فهماند كه قوم صالح، از آزاد گذاشتن ناقه در چريدن و گردش كردن، اكراه بطور تلويح مي "فِي أَرْضِ اللَّهِ "مخصوصا جمله
ري آزادي آن جلوگي خواستند زير بار آن بروند، لذا توصيه كرده كه ازآمده و نميداشتند و گويا اين معنا بر آنان گران مي

 .شوندنكنند، و تهديد فرموده كه اگر آسيبي به آن رسانيده، يا آن را بكشند به عذاب دردناكي دچار مي

 "... وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ "

كه هود قوم عاد را به آن دعوت  كند، هم چنانهاي خدا دعوت ميصالح در اين جمله قوم خود را به تذكر و ياد آوردن نعمت
ه هاي گذشتآورد اين است كه خداوند آنان را جانشين قوم عاد و ساير امتهايي كه به ياد آنان مينمود. و از جمله نعمتمي

هاي جلگه زمين و همچنين كوهستاني آن را اشغال نموده و در آن خانه قرار داده و در زمين مكنتشان داده، و اينك قسمت
 "كند، و با به كار بردن لفظخالصه مي "فَاذْكُرُوا آالءَ اللَّهِ "ها را در جملهاند، آن گاه تمامي نعمتبادي به وجود آوردهو آ
هاي خدا را به ياد رساند، و گويا پس از اينكه فرمود: نعمتكه براي تفريع است، مغايرت آن را با جمالت قبل مي "فاء

ها كه خداوند در دسترس شما قرار داده، ها را بر شمرد، براي بار دوم فرمود: با اين همه نعمتنعمتبياوريد، و تعدادي از آن 
 .ها را به ياد بياوريدجا دارد كه آن نعمت

 هم به معناي فساد "عثي "و الزمه آن است، و ماده "فاذكروا "اين جمله عطف بر جمله -"وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "
د با اينكه دو ماده هستن "عيث و عثي "گويد:تفسير شده، و هم به معناي اضطراب و مبالغه آمده است. راغب در مفردات مي

شود بيشتر در فسادهايي گفته مي "عيث "، چيزي كه هست ماده"جذب و جبذ "از جهت معنا به هم نزديك هستند، مانند
وَ ال  "شود، مانند آيهدر فسادهاي معنوي و غير حسي به كار برده مي كه بيشتر "عثي "كه محسوس باشد، به خالف ماده

 .«1» "تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

 669فقط مستضعفين از قوم صالح )ع( به وي ايمان آورده بودند[ ..... ص : ]

 "... لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا  "

تفسير كرد تا داللت كند بر اينكه مستضعفين از قوم صالح، مؤمنين  "لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ "را با جمله "لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا "جمله
 .آن قوم بودند، و خالصه، تنها مستضعفين به وي ايمان آورده بودند

 به معناي بريدن آن از بيخ است، "عقر نخله "-"أَمْرِ رَبِّهِمْ ... فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ "

__________________________________________________ 

 22مفردات راغب ص (1)
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رد و سرپيچي به معناي تم "عتو "و .به معناي نحر آن است، و به معناي بريدن دست و پاي آن نيز آمده "عقر ناقه "و
متعدي شده، متضمن سر پيچي از روي استكبار است. معناي بقيه جمالت  "عن "است. و در اين آيه از آنجايي كه با لفظ

 .اين دو آيه روشن است، و احتياج به توضيح ندارد

 "... فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ "

در انسان و پرندگان  "جثوم "و اضطراب شديد است، مانند زلزله در زمين و تالطم در دريا. و به معناي لرزيدن "رجفة "



 .مانند به سينه در افتادن شتر است

 "آن را "هود "سوره "33 "خوانده و در آيه "رجفة "اند،در آيات مورد بحث عذابي را كه قوم صالح با آن به هالكت رسيده
ناميده است. و اين بدان علت است كه نوعا  "صاعقه "آن را« 1» "مْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِفَأَخَذَتْهُ "و در آيه "صيحه
ث ها باعهاي آسماني بدون صيحه و صداي هولناك و نيز بدون رجفه و زلزله نيست، چون معموال اينگونه صاعقهصاعقه

 .كنديدن زمين شده، ايجاد زلزله ميرسد باعث لرزشود، و اهتزاز جوي نيز وقتي به زمين مياهتزاز جو مي

اين است كه صاعقه باعث تكان خوردن دلها و لرزيدن اندام  "رجفه "به "صاعقه "ممكن هم هست گفته شود وجه تسميه
 .آدمي است

 اين آيه تنها داللت دارد بر اينكه اين عذاب كه مقصود از آن استيصال و انقراض آن قوم بوده، اثر كفر و ظلمي بوده است
 .داشتند، و اما اينكه اين عذاب چگونه بوجود آمده، آيه شريفه متعرض آن نيستكه نسبت به آيات خدا روا مي

__________________________________________________ 

 13سوره حم سجده آيه (1)

 321، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 631[ ..... ص : 84تا  80(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ 23وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ )
( فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ 23أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ )( وَ ما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إاِلَّ أَنْ قالُوا 21أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ )

 (22( وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ )22إِالَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ )

 631ترجمه آيات ..... ص : 

 كنيد كه هيچ يك از جهانيان پيشلوط را فرستاديم، به ياد آر زماني را كه وي به قوم خود گفت: چرا اين كار زشتي را ميو 
 .(23اند )از شما نكرده

 .(21ايد )پيشهكنيد، بلكه شما گروهي اسرافشما از روي شهوت به جاي زنان به مردان رو مي

 .(23كنند )كده خويش بيرونشان كنيد، كه اينان خود را پاكيزه قلمداد ميپاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: از ده

 .(22پس او را با كسانش نجات داديم، مگر زنش را كه قرين بازماندگان بود )

 (22آن گاه باراني عجيب بر آنان ببارانديم، بنگر تا عاقبت بدكاران چسان بود )

 631بيان آيات ..... ص : 

 631)عليه السالم([ ..... ص : مربوط به رسالت لوط ]

 "... وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ "

 323، ص: 2ظاهر جمله اين است كه اين داستان عطف به داستان نوح است كه قبال ذكر نموده و ترجمه الميزان، ج



خواهد  "و لقد ارسلنا لوطا اذ قال لقومه "اين تقدير آيه مورد بحث نيز:و بنا بر  "لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً "در ابتداي آن فرموده بود:
اذكر  "هاي قرآني اين است كه لفظشود، و ليكن معهود از اينگونه سياقبود، اين آن چيزي است كه از ظاهر آيه استفاده مي

 :مقدر بوده و تقدير آيه "به ياد آر

 .اشدبمي "اذكر لوطا الذي ارسلناه اذ قال لقومه "

وَ إِلي ثَمُودَ أَخاهُمْ  "و "وَ إِلي عادٍ أَخاهُمْ هُوداً "وحدت سياق اقتضا داشت كه هم چنان كه در داستان هود و صالح فرمود:
و اگر در خصوص قوم لوط سياق را تغيير داده و بعد از ذكر داستان  "و الي فالن اخاهم لوطا "در اينجا نيز بفرمايد "صالِحاً

 براي اين بوده كه لوط از پيروان شريعت ابراهيم "وَ إِلي مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً "ه سياق قبلي برگشته و فرموده:آن قوم مجددا ب
خواهيم گفت كه لوط از  "هود ")ع( بوده، به خالف هود و صالح كه از پيروان شريعت نوح )ع( بودند، و در تفسير سوره

را به سوي اهل سدوم و اقوام مجاور آنان فرستاد، تا آنان را كه مشرك و از بستگان ابراهيم )ع( بوده، و آن حضرت او 
 .پرستان بودند، به دين توحيد دعوت كندبت

 ."لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً "فرمايد:عمل لواط است، به دليل اينكه در آيه بعد مي "فاحشه "مراد از "أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ "

يعني هيچ يك از امم و اقوام روي زمين مرتكب چنين گناهي نشدند. و اين جمله،  -"ها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَما سَبَقَكُمْ بِ "
 .شودداللت دارد بر اينكه تاريخ پيدايش اين عمل منتهي به همين قوم مي

 .-ان شاء اللَّه تعالي -و ما در تفسير سوره هود، به تفصيل قصه لوط، متعرض خواهيم شد

 "... إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ "

كنايه است از عمل نامشروع با مردان، و اين  "مِنْ دُونِ النِّساءِ "و همچنين به قرينه "شهوة "به قرينه كلمه "اتيان الرجال "
رساند كه قوم لوط عمل زناشويي با زنان را ترك يز ميكند، اين معنا را نرا معنا مي "اتيان الرجال "دو قرينه، عالوه بر اينكه

ناميده و  "اسراف "كردند، و اين عمل را از آنجايي كه تجاوز و انحراف از قانون فطرت است،گفته و به مردان اكتفاء مي
 ."بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ "فرموده:

وده از اي بسابقهاست، از آنجايي كه عمل مزبور، فاحشه بي "مء انك "اي است استفهامي و تقدير آنجمله مورد بحث جمله
 ."شويد؟آيا شما چنين كاري را مرتكب مي "پرسد:در تعجب و استبعاد مي

 322، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 "... وَ ما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا "

و  "تِكُمْأَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَ "جرم او را تهديد به تبعيد نموده، گفتند:يعني از آنجايي كه جواب درستي از اين سؤال نداشتند ال 
اين خود دليل بر سفاهت قوم لوط است، كه اصال متعرض جواب از سؤال لوط نشده، در مقام جواب چيزي گفتند كه هيچ 

ن است كه با دليل آن را ابطال كنند، ربطي به سؤال او نداشت، چون جواب از سؤال لوط يا به اعتراف به آن است، و يا به اي
نشين در شهر است، خوار شمرده و كالمش را و قوم لوط چنين نكردند، بلكه او را بخاطر اينكه مردي غريب و خوش

ه به رسد كنشين است، و كس و كاري ندارد، او را نميارزش دانسته، گفتند: شهر از ما است، و اين مرد در اين شهر خوشبي
 .گيري كندا خردهكارهاي م

داللت « 1» "فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "اين آيه و همچنين آيه "فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ "
 .دارند بر اينكه جز اهل خانه لوط هيچ كس در آن قريه ايمان نياورده بودند

به معناي گذشتگان از قوم است، و در اينجا كنايه از هالكت است، يعني همسر او هم جزو از بين رفتگان  "برينغا "كلمه
 .است



رفت عذابي را ذكر كند، و مع ذلك با اينكه در اينجا انتظار مي "وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ "
اب نياورده و به جاي آن، فرستادن باران را ذكر فرموده، براي اين بود كه بفهماند عذاب و هالكت قوم لوط به اسمي از عذ

 هاي معموليتا بفهماند باران مزبور از باران "مطرا باراني "وسيله باران بوده، و به همين جهت باران را نكره آورده و فرمود:
سابقه بوده است، چنان كه در جاي ديگر قرآن در باره اين بت و شدت اثر، بينبوده، بلكه باراني مخصوص و از جهت غرا

 "وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ "باران توضيح داده و فرموده:
«3». 

 .خطاب به پيغمبر اسالم )ص( است تا او و امتش عبرت بگيرند "اقِبَةُ الْمُجْرِمِينَفَانْظُرْ كَيْفَ كانَ ع "جمله

__________________________________________________ 

 23ما در آن قريه بيش از يك خانوار مسلمان نيافتيم. سوره ذاريات آيه (1)

سنگهايي( كه نزد پروردگارت نشانگذاري )ببارانديم، و سنگهايي از گل سخت چيده شده )منظم( پشت سر هم بر آنان (2)
 22شده بود، و چنين عذابي از ستمگران دور نيست. سوره هود آيه 

 322، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 634[ ..... ص : 93تا  81(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ ال  وَ إِلي مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
قْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ ( وَ ال ت25َينَ )تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ ال تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصاْلحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ

ثَّرَكُمْ وَ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيالً فَكَ
ذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّي يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ ( وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِال23َّالْمُفْسِدِينَ )
لَّتِنا قالَ لَتَعُودُنَّ فِي مِ ا أَوْ( قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِن23الْحاكِمِينَ )

ها إِالَّ أَنْ نْ نَعُودَ فِيقَدِ افْتَرَيْنا عَلَي اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها وَ ما يَكُونُ لَنا أَ (22أَ وَ لَوْ كُنَّا كارِهِينَ )
 (22ءٍ عِلْماً عَلَي اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ )نا كُلَّ شَيْيَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّ

( 21فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ )( 23وَ قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ )
( فَتَوَلَّي عَنْهُمْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ 23الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ )

 (22رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسي عَلي قَوْمٍ كافِرِينَ )رِساالتِ 

 325، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 631ترجمه آيات ..... ص : 

و به سوي مردم مدين برادرشان شعيب را فرستاديم، )او به قوم خود( گفت: اي قوم! خداي يگانه را كه جز او خدايي نداريد 
فروشي كم)تان به سوي شما آمده )و حجت بر شما تمام شده( پيمانه و وزن را تمام دهيد بپرستيد، برهاني از پروردگار

مكنيد( و حق مردم را كم مدهيد و در اين سرزمين پس از اصالح آن فساد راه ميندازيد، اين دستور را اگر باور داشته باشيد 



 .(85)براي شما بهتر است 

د، و كسي را كه به خدا ايمان آورده از راه خدا باز داريد، و راه خدا را منحرف بر سر هر راه منشينيد كه مردم را بترساني
خواسته باشيد، زماني را به ياد آريد كه اندك بوديد، و خدا بسيارتان كرد، به ياد آريد و بنگريد سرانجام تباهكاران چگونه بود 

(23). 

د تا اند، صبر كنياند و گروهي ايمان نياوردهام ايمان آوردهدهاگر گروهي از شما به اين آيين كه من براي ابالغ آن مبعوث ش
 .(23مان داوري كند، او بهترين داوران است )خداي

بيرون  اند، از آبادي خودكردند گفتند: اي شعيب! ما تو را با كساني كه به تو ايمان آوردهكشي ميبزرگان قوم وي كه گردن
 .(22گرديد، گفت: )به آيين شما بازگرديم( هر چند از آن نفرت داشته باشيم؟ )كنيم، مگر اينكه به آيين ما باز مي

ايم، ما را نسزد كه بدان باز اگر پس از آنكه خدا ما را از آيين شما رهايي داده بدان باز گرديم در باره خدا دروغي ساخته
ايم، است، و ما كار خويش را به خدا واگذاشتهگرديم، مگر خدا، پروردگارمان بخواهد كه علم پروردگار ما به همه چيز رسا 

 .(22پروردگارا! ميان ما و قوممان به حق داوري كن كه تو بهترين داوراني )

 .(23بزرگان قوم كه كافر بودند گفتند: اگر شعيب را پيروي كنيد زيان خواهيد ديد )

 .(21و درآمدند )جان شده و به زانهاي خويش بيزلزله گريبان ايشان را بگرفت و در خانه

مردمي  كردند، خودگويي كساني كه شعيب را تكذيب كردند هرگز در آن ديار نبودند، و كساني كه شعيب را تكذيب مي
 .(23زيانكار بودند )

هاي پروردگار خويش را به شما رساندم و نصيحتتان كردم، چگونه براي آن گاه از آنان رو برتافته و گفت: اي قوم! من پيغام
 (22ورزند اندوهگين شوم؟ )ي كه كفر ميگروه

 631بيان آيات ..... ص : 

 631بيان آيات شريفه مربوط به رسالت شعيب )عليه السالم([ ..... ص : ]

 "... وَ إِلي مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً "

 دعوت خويش را بر اساس اين آيه عطف است بر داستان نوح )ع(، چون شعيب )ع( نيز مانند نوح و ساير انبياي قبل از خود
  .توحيد قرار داده بود

 323، ص: 2ترجمه الميزان، ج

اين جمله داللت دارد بر اينكه شعيب )ع( معجزاتي كه دليل بر رسالتش باشد داشته، و اما آن  "قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ "
 .معجزات چه بوده، قرآن كريم اسمي از آن نبرده است

كند نيست، زيرا گر چه آن نيز در جاي خود آيتي بود، از اين آيات و معجزات، آن عذابي كه در آخر داستان ذكر ميو مقصود 
تواند باشد. عالوه بر و ليكن آيتي بود كه همه آنان را هالك ساخت، و معلوم است كه آيه عذاب آيه و معجزه رسالت نمي

قتي صحيح گيري وفرمايد: پس به كيل و وزن وفا كنيد، و اين نتيجهو مياينكه پس از ذكر اين آيه و بينه نتيجه گرفته 
 .است كه عذاب نازل نشده باشد، و مردم هالك نشده باشند

 632تعاليم شعيب )ع( به قوم خود[ ..... ص : ]



نخست قوم خود را  (شعيب )ع "ي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْالحِهافَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ ال تُفْسِدُوا فِ "
فروشي كه در آن روز متداول پس از دعوت به توحيد كه اصل و پايه دين است به وفاي به كيل و ميزان و اجتناب از كم

ه ك -فطرت بشريبوده دعوت نموده، و ثانيا آنان را دعوت به اين معنا كرده كه در زمين فساد ايجاد نكنند، و بر خالف 
 .راه نروند -كندهمواره انسان را به اصالح دنياي خود و تنظيم امر حيات دعوت مي

شود، و ليكن از ما قبل و ما بعد جمله مورد گر چه افساد در زمين بر حسب اطالق شامل گناهان مربوط به حقوق اللَّه نيز مي
ه باعث سلب امنيت در اموال و اعراض و نفوس اجتماع آيد كه مقصود از فساد خصوص آن گناهاني است كبحث بر مي

 .شود، مانند راهزني، غارت، تجاوزهاي ناموسي و قتل و امثال آنمي

كند كه: وفاي به كيل و وزن و شعيب )ع( سپس اين دو دعوت خود را چنين تعليل مي "ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "
 كنند، زيرا زندگي اجتماعي انسان وقتيبراي شما بهتر است، و سعادت دنياي شما را بهتر تامين ميبر هم نزدن نظم جامعه 

هاي ديگر مبادله نموده و بدين وسيله حوائج خود را برآورده قابل دوام است كه افراد، ما زاد فرآورده خود را در مقابل فرآورده
فرما بوده و مردم در مقدار و اوصاف هر چيزي كه معامله نيت حكمكنند، و اين وقتي ميسر است كه در سراسر اجتماع ام

كنند به يكديگر خيانت نكنند، چون اگر خيانت از يك نفر صحيح باشد از همه صحيح خواهد بود، و خيانت همه معلوم مي
سم مهلك را به جاي آورد، در چنين اجتماعي مردم به انواع حيله و تقلب، است كه اجتماع را به چه صورت و وضعي در مي

 .دهنددوا، و جنس معيوب و مخلوط را به جاي سالم و خالص به خورد يكديگر مي

و همچنين عدم افساد در زمين، چون فسادانگيزي نيز امنيت عمومي را كه محور چرخ اجتماع انساني است از بين برده و 
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بطور  -و يا اگر ايمان به حق داشته باشيد -هاي من ايمان داشته باشيدخالصه بيان شعيب اين شد كه: شما اگر به گفته
فروشي و تقلب و خودداري از افساد در زمين به نفع خود مسلم تصديق خواهيد كرد كه وفاي به كيل و وزن و اجتناب از كم

 .شما است

اند: معناي ايمان در اين آيه ايمان به دعوت است، چون مورد بحث را طوري ديگر معنا كرده و گفته بعضي از مفسرين آيه
شوند كه به آنان ايمان داشته باشند، كساني كه در دل كافرند، همان كفر و شقاوت و وقتي مردم از دعوت انبياء منتفع مي

يرات دنيوي آن طور كه شايسته است منتفع شوند، در نتيجه گذارد كه دعوت انبياء را قبول نموده، از خشان نميضاللت
نَّ وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِ "انتفاعاتي كه از دنيا و زندگي آن دارند، انتفاعاتي است خيالي هم چنان كه فرموده:

 .«1» "ونَالدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُ

اشاره به وفاي به كيل و ساير مذكورات بعد از آن نباشد بلكه اشاره به جميع  "ذلكم "اند: احتمال دارد لفظبعضي ديگر گفته
مطالب گذشته بوده، و مراد به ايمان هم همان معناي اصطالحي باشد نه معناي لغوي، خالصه اينكه معناي آيه چنين باشد: 

 .انگيختيدپرستيديد و به كيل و وزن وفا نموده و در زمين فساد نميداشتيد، تنها او را ميشما اگر ايمان به خدا مي

آيد كه قوم شعيب قبل از اين خطاب متصف به ايمان اشكالي كه به اين دو تفسير وارد است اين است كه از ظاهر آيه بر مي
از  كه اسم فاعل "مؤمنين "كه ماضي است و هم لفظ "كنتم "لفظهم  "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "اند، براي اينكه فرموده:بوده

ايمان است ظهور در اين دارد كه صفت ايمان مدتي در بين آنان مستقر بوده، و اگر قوم شعيب ايمان نداشتند يا همه آنان 
 :بودند، جا داشت بفرمايدكافر بودند و يا بعضي كافر و مستكبر و بعضي مؤمن و منقاد مي

از اينجا  پس "آورديد و يا اگر ايمان بياوريدير لكم ان آمنتم )و يا( ان تؤمنوا اين براي شما بهتر بود اگر ايمان ميذلكم خ "
 .فهميم كه منظور از ايمان در اين آيه، ايمان به معناي اصطالحي نيستمي



 "... هِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَها عِوَجاًوَ ال تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّ "

 "تصدون "حال از فاعل "و تبغونها "، و جمله"ال تقعدوا "حال از فاعل "تصدون "و "توعدون "ظاهر سياق اين است كه
 .است

__________________________________________________ 

دانستند زندگي حقيقي همان سراي ديگر است. سوره گر ميزندگي اين دنيا به جز بازيچه و سرگرمي نيست، و ا(1)
 32عنكبوت آيه 
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كند، و آن اين است كه كاري به صراط مستقيم خدا نداشته ع( در اين جمله، سومين بخش دعوت خود را بيان مي)شعيب 
مان اند، و از اينكه به وي ايكردهرا از شعيب گريزان مي آيد كه قوم شعيب به انحاي مختلف مردمباشند. از اين جمله بر مي

آورند و نزدش رفته كلماتش را گوش دهند، و در مراسم عبادتش شركت جويند، بازشان داشته آنان را در اينكه به دين حق 
ج و ناهموار طلب كردند راه خدا را كه همان دين فطرت است ككردند، و همواره سعي ميو طريقه توحيد در آيند تهديد مي

 .كنند و بپيمايند

گرداندند. شعيب )ع( كوتاه سخن، در راه ايمان راهزناني بودند كه با تمام قوا و با هر نوع حيله و تزوير مردم را از راه بر مي
يشان ا كند كه از تاريخ امم گذشته و سرانجام مفسدينهاي خداوند انداخته توصيه ميهم در مقابل، ايشان را به ياد نعمت

 .عبرت گيرند

 638هاي تكامل بشر است[ ..... ص : هاي الهي و از پايهاشاره به اينكه ازدياد نسل از نعمت]

اين دو جمله در حقيقت موعظه و نصيحت در باره  -"وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ "
اندازد، و آن مساله ازدياد نسل هاي بزرگ خدا ميال اوامر و نواهي قبلي است. در جمله اول مردم را به ياد يكي از نعمتامتث

است براي اينكه انسان بر خالف ساير انواع حيوانات زندگيش اجتماعي است، و آن كماالتي كه براي اين نوع ميسر و متوقع 
اء سازد اقتضكند و حساب او را از آنها جدا ميان را از ساير انواع حيوانات متمايز مياي كه انساست و خالصه، سعادت عاليه

د تواند ماننكند كه اين موجود داراي ادوات و قواي مختلف و تركيبات وجودي خاصي بوده باشد كه با داشتن آن نميمي
ن نمايد، بلكه ناگزير است از اينكه در تحصيل ساير حيوانات بطور انفرادي زندگي نموده و همه حوائج ضروري خود را تامي

خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و ساير حوائج با ساير افراد تشريك مساعي نموده و همه با كمك فكري و عملي يكديگر 
 .حوائج خود را تامين نمايند

افراد اجتماعش افزوده پر واضح است كه براي چنين موجودي كثرت افراد، نعمت بسيار بزرگي است، زيرا هر چه بر عدد 
رده در تري از حوائج پي بگردد و به دقايق بيشتر و باريكتر ميشود نيروي اجتماعيش بيشتر و فكر و اراده و عمل آن قوي

 .كندتري را پيدا ميهاي دقيقحلحل مشكالت و تسخير قواي طبيعت راه

و از  هاي الهيگذارد خود يكي از نعمتيج رو به فزوني ميروي اين حساب مساله ازدياد نسل و اينكه عدد افراد بشر به تدر
آري، هيچ وقت يك ملت چند هزار نفري نيروي جنگي و استقالل سياسي و اقتصادي و  .ها و اركان تكامل بشر استپايه

 .قدرت علمي و ارادي و عملي ملت چندين ميليوني را ندارد
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ته دانند كه در دورانهاي گذشعبرت بزرگي است و خوشبختانه تاريخ به اندازه كافي از احوال امم گذشته ضبط كرده، همه مي



را از هيبت سلطنت خود ها اند كه دلفرازاني طاغي بودهو امثال آنان گردن «1»از قياصره و فراعنه و اكاسره و فغافره 
كردند، و خون مردم را به سهولت ريخته، زن و فرزند آنان را به زير يوغ ها را خراب و اموال را غارت ميمرعوب نموده خانه

كشيدند، خداي تعالي هم آنان را در اين ظلم و ستم مهلت داد تا به اوج قدرت خود رسيده و به منتهاي درجه بردگي خود مي
آمدند، دنيا و زينت و شهواتش دل آنان را فريفته و از اينكه ساعتي عقل خود را به كار اندازند بازشان داشت، و شوكت نائل 

تمامي اوقات خود را صرف عيش و نوش نموده، هواي دل را معبود خود ساختند، و به اين وسيله خداوند گمراهشان ساخته 
و اراده و هر نعمت ديگري از آن استفاده ننموده، به تدريج از ميان رفتند  كارشان را به اينجا كشانيد كه در عين داشتن قدرت

و امروز جز نام ننگيني از بعضي از آنان باقي نمانده است، آري سنت پروردگار بر اين جريان يافته كه انسان زندگي خود را بر 
 بع عالم و اسباب جاري در آن با او بناي ضديتاساس تعقل بنا كند، و اگر غير اين كند و راه فساد و افساد را پيش گيرد، ط

 .شودگذارد و او هر قدر هم نيرومند باشد در بين دو سنگ آسياي طبيعت له و نابود ميو دشمني را مي

 639امر به شكيبايي در برابر كفر كافران، تعليم ديگر شعيب عليه السالم بوده است[ ..... ص : ]

 "... آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ "

كند، و آن اين است كه در صورتي كه اختالف كلمه در بين شما روي در اين آيه چهارمين دستور خود را به آنان گوشزد مي
ده، ياي از شما به طرف كفر متمايل شدند شما بخاطر آنان دست از حق و حقيقت بر نداريد. بلكه به طرف حق گرائداد و عده

شود كه شعيب )ع( از اتفاق مردم بر ايمان و عمل صالح مايوس هاي آنان صبر كنيد، از اينجا معلوم ميدر مقابل كارشكني
بوده، و احساس كرده كه چنين اتفاقي نخواهند كرد و مسلما اختالف خواهند داشت، و طبقه اول و توانگران قومش به زودي 

مؤمنين خواهند زد، و قهرا مؤمنين در تصميم خود سست خواهند شد، ناچار همه  دست به خرابكاري و كارشكني و آزار
ايشان را از مؤمن و كافر امر به صبر و انتظار فرج نموده است تا خداوند در ميانشان حكومت كند، چرا كه او بهترين 

من صبري است كه به كافر و مؤكنندگان است، همين امر به كنندگان است، يكي از شواهد بر اينكه او بهترين حكمحكم
قوم شعيب كرده، زيرا صالح جمعيتي كه مركب از كافر و مؤمن است در همين است كه در برابر يكديگر صبر و 

 داري را پيشه كنند، مؤمنين در زندگيخويشتن

__________________________________________________ 

جمع فرعون زمامداران مصر و اكاسره جمع كسري سالطين ايران و فغافره  قياصره جمع قيصر پادشاهان روم و فراعنه(1)
 .اندگفتهجمع فغفور پادشاهان چين را مي
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خود آرامش خاطر را از دست نداده و در دين خود دچار حيرت و اضطراب نشوند، كفار هم به كفر خود اكتفاء نموده، كارهايي 
جويي آلوده نسازند، پس همين دستور خود يكي است نكرده و از در ناداني دامن خود را به ننگ ظلم و مفسدهكه مايه ندامت 

كند كه مايه خير همه از شواهدي است بر اينكه خداوند خير الحاكمين است براي اينكه در هر موقع مناسبي حكمي مي
 .و تعدي است كند، عادالنه و خالي از جورمردم است، و هر حكمي هم كه مي

نسبت به كافر حكمي است ارشادي، و نسبت به مؤمنين حكمي است مولوي، و يا به عبارت  "فاصبروا "بنا بر اين جمله
 .كندديگر نسبت به هر دو طبقه حكمي است ارشادي كه آنان را به صالحشان راهنمايي مي

 "... رِجَنَّكَ يا شُعَيْبُقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْ "

ع( به وظيفه ارشاد و راهنمايي خود قيام نمود، و ليكن قوم او استكبار نموده به دستوراتش گردن ننهادند و در عوض )شعيب 



 .او و گروندگان به او را تهديد نموده و گفتند: بايد از دين توحيد دست بر داريد و گر نه از شهر و ديارتان اخراج خواهيم كرد

 "و از آنجايي كه تهديد خود را بطور قطع خاطر نشان شعيب كردند، هم چنان كه از الم و نون تاكيد در دو جمله
آيد شعيب ترسيده و از خداي تعالي فتح و فيروزي و نجات از اين گرفتاري را طلب نمود، و بر مي "او لتعودن "و "لنخرجنك

 ."... رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا "گفت:

 "... أَ وَ لَوْ كُنَّا كارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنا عَلَي اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ قالَ "

اير و س "قَدِ افْتَرَيْنا عَلَي اللَّهِ كَذِباً "ع( در آيه شريفه از ارتداد و اعراض از دين توحيد اظهار كراهت نموده و با جمله)شعيب 
وجيه نموده، فهمانيد در صورتي كه او و قومش مجبور به اختيار يكي از دو شق ارتداد و يا جمالت بعدي كراهت خود را ت

 .تبعيد شوند جز شق دوم را اختيار نخواهند كرد

 640را دليل بر مشرك بودن شعيب )ع( قبل از نبوتش گرفته است[ ..... ص :  "إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ "اشتباه يك مفسر كه جمله:]

وده، و اين پرست باند بر اينكه شعيب )ع( قبل از نبوتش مشرك و بترا دليل گرفته "إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ "جمله بعضيها
ا غفلت هايي به آنان داد، مفسر مزبور از اين معناشتباه بسيار بزرگي است، و حاشا بر مقام شامخ انبياء كه بتوان چنين نسبت

 "جَّانَا اللَّهُنَ "اند گفته و در حقيقت اين جمله و همچنين جمله:از زبان قوم كه قبال كافر بودهكرده كه شعيب )ع( اينكالم را 
از باب نسبت دادن وصف اكثريت افراد يك اجتماع به همه ايشان است، البته اين در صورتي است كه مراد از نجات دادن، 

حقيقي از هر ضاللتي چه محقق و چه مقدر بوده باشد، خود  نجات دادن ظاهري از شرك فعلي باشد، و گر نه اگر مراد نجات
 شعيب هم مانند ساير افراد قومش از كساني خواهد بود كه خداوند نجاتشان داده اگر چه خود او يك 
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ز خود مالك نبوده و هر لحظه هم به خدا شرك نورزيده باشد، براي اينكه شعيب هم مانند ساير مردم هيچ خير و شري را ا
 .خيري كه به او رسيده از ناحيه پروردگار بوده است

هاي قبلي و ترقي دادن مطلب و آن را كه قبال قطعي اين جمله به منزله اعراض از گفته -"وَ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها "
راي به ا كراهت داريم، زيرا اين برگشت مستلزم افتنبود بطور قطع بيان داشتن است، گويا فرموده: ما از برگشتن به كيش شم

 .شويمخدا است، بلكه چنين كاري را به هيچ وجه مرتكب نمي

ما ابدا  "به منزله اين است كه گفته شود: "وَ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها "همانطوري كه گفتيم جمله -"إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا "
و چون اين قسم حرف زدن از ادب انبياء دور و به گفتار اشخاص جاهل به مقام پروردگار بيشتر  "گرديمنميبه كيش شما بر 

آري آدمي هر چه  "مگر خداوند متعال بخواهد كه ما از راه راست منحرف شويم "شبيه است، لذا شعيب )ع( اضافه كرد كه
تكاب گناهي دچار عقوبت پروردگار گردد و سلب عنايت از او هم كامل باشد، باز جائز الخطا است، و ممكن است در اثر ار
 .شده، و در نتيجه از دين خدا مطرود گشته، در ضاللت بيفتد

اينكه شعيب )ع( هم اللَّه تعالي را اسم برد و هم ربنا را براي اشاره به اين بود كه اللَّه تعالي همان كسي است كه امور ما 
پرستان خداي تعالي را اله دانسته و ليكن ربوبيت را اله )معبود( است و هم رب، پس اينكه بتكند، او هم آدميان را اداره مي

ها پنداشته، يكي را رب دريا و ديگري را رب خشكي يكي را رب آسمان و ديگري را رب زمين و خالصه هر از شؤون بت
بلي اين جمله به منزله تعليل جمله ق -"ءٍ عِلْماًلَّ شَيْوَسِعَ رَبُّنا كُ "اند، صحيح نيست.بتي را رب يكي از شؤون عالم دانسته

شاء اللَّه چه  ديگر گفتن ان "گرديمبعد از آنكه بطور قطع گفتي هرگز به كيش شما بر نمي "پرسد:است، گويا كسي از او مي
زي عالم است، و من به هم در جواب فرموده، اين حرف را براي اين زدم كه پروردگار من به هر چي (معنا داشت؟ شعيب )ع



داند احاطه ندارم و هر علم و اطالعي را هم كه دارم او به من عطا فرموده، بنا بر اين ممكن است مشيت او آنچه كه او مي
خبر باشم، مثال ممكن است او بداند كه ما به زودي به چيزهايي تعلق بگيرد كه به نفع يا به ضرر من باشد و من از آن بي

اهيم كرد، و به همين جهت مشيت او تعلق بگيرد به اينكه ما به كيش شما برگرديم، اگر چه اآلن به حسب نافرمانيش خو
 .ظاهر از كيش شما متنفريم

بعيد نيست كه ذكر اين جمله نيز براي اشاره به همان نكته قبلي باشد، چون خداوند كسي را كه به او  -"عَلَي اللَّهِ تَوَكَّلْنا "
  .كندكند از شر هر چيزي كه از آن بترسد حفظ ميياعتماد و توكل م
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دد پس از آنكه قوم شعيب را در صورتي كه به كيش آنان بر نگر "رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ "
بطور قطع آنان را از برگشتن به كيش و ملت آنان مايوس نمود اينك به خداي خود تهديد به اخراج نمودند، و شعيب هم 

كند، و مقصودش از فتح، همانا حكم كردن بين دو فريق است، چون پناه برده و براي خود و يارانش فتح و پيروزي طلب مي
ز يك نحو نفريني است كه باعث فتح بين دو چيز، مستلزم جدا كردن آن دو از يكديگر است، و اين كالم خود كنايه ا

هالكت قوم است، و اگر صريحا هالكت آنان را از خداوند طلب نكرد، و اهل نجات و اهل هالكت را معلوم نساخت، براي 
اين بود كه حق را به صورت انصاف بگيرد، و نيز براي اين بود كه با علم و اطميناني كه به عنايت پروردگارش داشته و 

زودي او را ياري خواهد نمود، رسوايي و بدبختي نصيب كفار خواهد گرديد، خواست تا در حرف زدن رعايت دانست كه به مي
آن را  "فَاصْبِرُوا حَتَّي يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ "ادب را نموده، امر را به خدا واگذار نمايد، هم چنان كه در جمله

 .مرعي داشت

از اسماء حسناي پروردگار است، و ما در سابق در باره معناي حكم و همچنين در  "خَيْرُ الْفاتِحِينَ "و "لْحاكِمِينَخَيْرُ ا "
در « 1» "وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها "همين گذشته نزديك در باره معناي فتح بحث نموده و به زودي در تفسير آيه

 .پروردگار بحث خواهيم كردباره همه اسماء حسناي 

 "... وَ قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ "

ت كنند، و اين همان عمل زشتي اسدر اين جمله كفار، مؤمنين به شعيب و كساني را كه بخواهند به او ايمان آورند تهديد مي
آنان را از ارتكاب آن نهي فرموده بود، و اگر  "تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَ "كه شعيب در جمله

برد در حقيقت براي اين است كه زمينه را براي هاي آنان خصوص اين گفتارشان را اسم ميدر اينجا از همه اقسام كارشكني
 .نمايدفراهم  "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ "جمله

البته احتمال هم دارد كه اتباع در اين جمله به معناي ظاهري و عرفي كلمه كه همان پيروي آدمي است، بوده باشد، و كفار 
بعد از اين گفت و شنودها اطمينان پيدا كرده باشند كه گروندگان به آن حضرت به زودي دنبال وي راه افتاده، از سرزمين 

 ن وسيله شعيبتا به اي "اگر بدنبال شعيب به راه بيفتيد بطور يقين زيانكار خواهيد بود "اند:كنند لذا گفتهخود مهاجرت مي

__________________________________________________ 
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اد قوم خود را هم از دست نداده باشند، چون را در مهاجرتش تنها بگذارند، و به خيال خود از مزاحمتش آسوده گشته و افر
كفار تنها با شعيب دشمن بودند و دشمني آنان با گروندگان به او به خاطر او بود، و گر نه با خود گروندگان هيچ گونه 

 .عداوتي نداشتند



ه ه به معناي گرويدن ببه هر تقدير آيه مورد بحث چه به معناي اول باشد و چه به معناي دوم، و خالصه مقصود از متابعت چ
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ  "او باشد و چه به معناي مهاجرت با او، به هر حال به منزله توطئه و زمينه چيني براي جمله

 .است "الْخاسِرِينَ

صبح  ")گرديدند، شدند( و يا به معناي "صاروا "به معناي "اصبحوا "كلمه "فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ "
 .است، و معناي آيه، در آيه مشابه آن در داستان صالح گذشت "كردند

به اين  "غني في مكان كذا "گويد:راغب در مفردات خود مي "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ... كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ "
كلمه  نياز است وت كه فالني در فالن مكان زياد اقامت گزيد، تو گويي با اقامت در آن مكان از هر مكان ديگري بيمعنا اس

 "است، و جهت تخفيفش اين است كه بر سر جمله فعليه در آمده است بنا به گفته راغب جمله "كان "كان مخفف« 1»

ي خود زياد كند كه نتوانسته در وطن اصلن قوم شعيب را به حال كسي تشبيه ميحال تكذيب كنندگا "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً ...
اقامت كند، چون نوعا اين گونه اشخاص از جهت نداشتن عالقه و اهل و عشيره و خانه و زندگي به آساني از وطن چشم 

پوشي از آن برايشان دشوار چشم اند كهپوشند، به خالف كساني كه در وطن خود عالقه دارند و در آن زياد اقامت گزيدهمي
 .زميني به سر برده باشند -است تا چه رسد به مردمي كه قرنها و نسال بعد نسل در سر

اند، زيرا اي به سرزمين خود نداشتهخداي متعال قوم شعيب را كه چنين مردمي بودند، به مردمي تشبيه نموده كه هيچ عالقه
 .يار خاموشي شتافتندبه اندك مدتي و با يك زلزله شديد به د

كَرُوا وَ وَ مَ "كردند كه شعيب و قومش ضرر خواهند كرد، و ليكن خيالشان باطل شد و خودشان زيانكار شدندكفار خيال مي
 .«3» "مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ

__________________________________________________ 
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عيب و ش "خداي تعالي به منظور اينكه مفاد آيه مورد استشهاد را در خالل گفتار خود بگنجاند نخست گفتار كفار را كه
 ده، و بيان نكرد كه چه كسانينقل نموده و پس از آن مساله نزول عذاب را بطور مبهم ذكر فرمو "پيروانش زيانكار هستند

 :دچار زلزله شدند، صريحا نفرمود كفار به اين عذاب دچار گرديدند، آن گاه پرده از روي اين ابهام برداشته صريحا فرمود

و اگر در اين سياق دقت شود معناي مزبور از خالل آن استفاده  "كساني كه شعيب را تكذيب نمودند زيانكار شدند "
 .شودمي

 "... وَلَّي عَنْهُمْفَتَ "

شود كه اعراض شعيب از كفار بعد از نزول عذاب و هالكت آنان بوده، و منظور از خطاب از ظاهر سياق اين آيه استفاده مي
 به اين معنا است كه چگونه "فَكَيْفَ آسي ... "در جمله "آسي "در آن عبرت گرفتن ديگران از سرنوشت آنان بوده و كلمه

 .باره قومي كه كفر ورزيدنداندوهگين شوم در 
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 اشاره

مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّي عَفَوْا وَ ( ثُمَّ بَدَّلْنا 22وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِالَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ )
( وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ 25قالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ )

( أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُري أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ 23لْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ )بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ ا
 (22أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُري أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًي وَ هُمْ يَلْعَبُونَ ) (23نائِمُونَ )

( أَ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ 22مَكْرَ اللَّهِ فَال يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إاِلَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ ) أَ فَأَمِنُوا
الْقُري نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ  تِلْكَ (133أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلي قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال يَسْمَعُونَ )

( وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ 131بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلي قُلُوبِ الْكافِرِينَ )
 (133ا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ )وَجَدْن
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 .(25خبر بودند، ايشان را بگرفتيم )رسيد پس ناگهان در آن حال كه بيمي

ب گشوديم، ولي تكذيهايي از آسمان و زمين به روي ايشان ميها ايمان آورده و پرهيزكاري كرده بودند بركتاگر مردم قريه
 .(23رديم )كردند مؤاخذه ككردند، و ما نيز ايشان را به اعمالي كه مي

 .(23ها ايمنند كه عذاب ما شبانه هنگامي كه در خوابند به سوي ايشان بيايد؟ )مگر مردم اين قريه

 .(22كنند به سوي ايشان بيايد؟ )روز هنگامي كه بازي ميها ايمنند كه عذاب ما نيممگر مردم اين قريه

 .(22شوند )از تدبير خداي ايمن نمي اند؟ كه جز گروه زيانكارانمگر از مكر و تدبير خداي ايمن شده

اند روشن نشده كه اگر بخواهيم سزاي گناهشان مگر براي كساني كه اين سرزمين را پس از هالكت مردمش به ميراث برده
 .(133نهيم تا نتوانند بشنوند )رسانيم، و بر دلهايشان مهر ميرا به ايشان مي

ها سويشان آمدند و به آن چيزها كه قبال به خوانيم پيغمبرانشان با حجتهايي كه ما از خبرهاي آن بر تو مياين قريه
 .(131نهد )هاي كفار خداوند مهر ميآور نبودند، اينچنين بر دلتكذيب آن پرداخته بودند ايمان

 (133پيشگان يافتيم )غالب آنان را به پيماني پايبند نيافتيم، و بدرستي كه بيشترشان را عصيان

 642..... ص : بيان آيات 

 642فرستاد[ ..... ص : هايي كه به سويشان پيامبر ميسنن الهي در مورد امت]

 هاي گذشته بود خالصه كرده واند، براي اينكه مطالبي را كه در آن آيات در باره امتاين آيات مربوط و متصل به آيات قبل
دند كه بيشتر افرادشان فاسق و از زي عبوديت بيرون بودند، ها از اين جهت منقرض شاين امت :فرمايددر باره همه آنها مي

هاي الهي كه ذيال و به عهد الهي و آن ميثاقي كه در روز اول خلقت از آنان گرفته شده بود وفا نكردند، در نتيجه سنت



 .شان گرديدتوضيح آن را خواهيم داد يكي پس از ديگري در باره آنان جريان يافت و منتهي به انقراض

فرستاد به دنبال او آن امت را با ابتالي به ناماليمات ها ميآري، خداي سبحان هر پيغمبري را كه به سوي امتي از آن امت
شد كه اين مردم به اين كرد، تا به سويش راه يافته و به درگاهش تضرع كنند، و وقتي معلوم ميها آزمايش ميو محنت

جاري  "كرسنت م "شوند سنت ديگري را به جاي آن سنت بنامباالست متنبه نميهاي نامبرده وسيله كه خود يكي از سنت
ساخت، و آن اين بود كه دلهاي آنان را بوسيله قساوت و اعراض از حق و عالقمند شدن به شهوات مادي و شيفتگي در مي

 .نهادبرابر زيبائيهاي دنيوي مهر مي

هاي نمود، و آن اين بود كه انواع گرفتاريها و ناراحتيرا جاري مي "جاستدرا "بعد از اجراي اين سنت، سنت سوم خود يعني
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ا به طور شان ركرد، تا وقتي كه همهنمود، و بدين وسيله روز به روز بلكه ساعت به ساعت به عذاب خود نزديكترشان ميمي
فرستاد، در حالي كه در مهد امن و سالمت آرميده و به علمي اني و بدون اينكه احتمالش را هم بدهند به ديار نيستي ميناگه

كه داشتند و وسايل دفاعيي كه در اختيارشان بود مغرور گشته و از اينكه پيشامدي كار آنها را به هالكت و زوال بكشاند 
 .غافل و خاطر جمع بودند

 647اهان و بيان اينكه ايمان و تقوي معيار و مدار نزول نعمت، و بي ايماني و گناه منشا نقمت براي آدميان است[ ..... ص : آثار خارجي گن]

اي را هم خاطر نشان ساخته و گيري از آيات قبل يك حقيقت خالي از هر شايبهخداي تعالي در اين آيات عالوه بر خالصه
بدان اشاره نموده است، و آن حقيقت عبارت  "قُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْ "در جمله

 .است از چيزي كه معيار و مدار اساس نزول نعمت و نقمت بر آدميان است

 است، بطوري كه صحت وتوضيح اينكه: بطور كلي همه اجزاي عالم مانند اعضاي يك بدن به يكديگر متصل و مربوط 
سقم و استقامت و انحراف يك عضو در صدور افعال از ساير اعضاء تاثير داشته و اين تفاعل در خواص و آثار در همه اجزاء و 

 .اطراف آن جريان دارد

 دههمه به سوي خداي سبحان و آن هدفي كه خداوند براي آنها مقدر نمو -بطوري كه قرآن شريف بيان كرده -و اين اجزاء
در حركتند، انحراف و اختالل حركت يك جزء از اجزاي آن مخصوصا اگر از اجزاي برجسته باشد در ساير اجزاء بطور نمايان 

گذارد و در نتيجه آثاري هم كه ساير اجزاي عالم در اين جزء دارند فاسد شده، فسادي كه از جزء مزبور در اثر سوء باقي مي
گردد، اگر جزء مزبور به خودي خود و يا به كمك ديگران استقامت قبلي خود را ش بر ميساير اجزاء راه يافته بود به خود

گردد، ولي اگر به انحراف و اعوجاج خود ادامه دهد فساد حال و محنت و بدست آورد حالت رفاه قبل از انحرافش هم بر مي
و كار ساير اجزاء و اسباب مجاورش را به تباهي  ابتالءش نيز ادامه خواهد يافت تا آنجا كه انحراف و طغيانش از حد بگذرد،

بكشاند، اينجاست كه همه اسباب جهان عليه او قيام نموده، و با قوايي كه خداوند به منظور دفاع از حريم ذات و حفظ 
 .سازندوجودشان در آنها به وديعه سپرده جزء مزبور را تا خبردار شود از بين برده و نابود مي

هايي است كه خداي تعالي در جميع اجزاي عالم كه يكي از آنها انسان است جاري ساخته، نه اين نتاين خود يكي از س
 .بردار است و نه انسان از آن مستثنا استسنت تخلف

ها از راه فطرت منحرف گردد، و در نتيجه از راه سعادت انساني كه خداوند برايش مقرر و چون چنين است اگر امتي از امت
بماند اسباب طبيعيي هم كه محيط به آن است و مربوط به او است اختالل يافته، و آثار سوء اين اختالل به خود آن كرده باز 

 گردد، و خالصهامت بر مي
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 اش آثار سويي در اسبابرود، براي اينكه اين خودش بود كه با انحراف و كجرويهايش به چشم خودش ميدود كجروي
شود، فساد هايي متوجه اجتماعش ميطبيعي باقي گذارد، و معلوم است كه در بازگشت آن آثار چه اختاللها و چه محنت

اخالق و قساوت قلب، و از بين رفتن عواطف رقيقه روابط عمومي را از بين برده و هجوم بليات و تراكم مصيبات تهديد به 
 هايي فصلي و زمين از روياندن زراعت و درختان دريغ نموده، و در عوض بارانهاكند، آسمان از باراندن بارانانقراضش مي

 برد. اينها همه آياتي استغير فصلي، سيل، طوفان و صاعقه به راه انداخته، و زمين با زلزله و خسف آنان را در خود فرو مي
 ، و در حقيقت امتحاني است به عسر بعد ازداردالهي كه چنين امتي را به توبه و بازگشت به سوي راه مستقيم فطرت وا مي

 .امتحان به يسر

ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  "شاهد گوياي گفتار ما آيه شريفه
شوند باعث فساد در بر و بحر عالم است، فسادي اني كه مردم مرتكب ميفرمايد: مظالم و گناهاست كه مي« 1» "يَرْجِعُونَ

شود و يا مانند اختالل اوضاع جوي و ها و سلب امنيت دامنگير خصوص انسان ميكه يا مانند وقوع جنگ و بسته شدن راه
 .سازدزميني كه زندگي و معاش انسان و غير انسان را مختل مي

به زودي  -ان شاء اللَّه -نيز به وجهي كه «3» "مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍوَ ما أَصابَكُمْ  "آيه شريفه
ي إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ "كند، و همچنين آيه شريفهدر باره معناي آن خواهد آمد گفتار ما را مانند آيه قبلي تاييد مي

 .و آيات ديگري كه قريب به اين معنا است« 2» "ا ما بِأَنْفُسِهِمْيُغَيِّرُو

 كه هيچ، و گر نه اگر -و چه اندك است چنين امتي -و كوتاه سخن اينكه، اگر امت مورد فرض به سوي خدا بازگشت نمود
كنند، و كارشان ادت ميبه كجروي و انحرافش ادامه داد خداوند دلهايشان را مهر نهاده، و در نتيجه به اعمال زشت خود ع

 پندارند كه زندگي يعني همينفهمند، و چنين ميكنند معناي ديگري براي زندگي نميرسد كه جز آنچه ميبه جايي مي

__________________________________________________ 

اند اند به ايشان بچشا را كه كردههدر خشكي و دريا به زشتي افعال بد مردم فساد نمودار شد، تا خدا سزاي بعضي عمل(1)
 41تا شايد بازگشت كنند. سوره روم آيه 

رسد بخاطر شومي كارهاي زشتي است كه به دست خود كرديد، تازه خداوند اثر بسياري ها به شما ميو آنچه از مصيبت(2)
 23سوره شوري آيه  .پوشاندهاي شما را مياز كرده

سازد، تا آنكه ايشان آنچه را كه در ضميرشان هست تغيير دهند. سوره رعد گرگون نميخداوند نعمتهاي هيچ مردمي را د(3)
 11آيه 
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بار و سراسر اضطرابي كه تمامي اجزاي عالم و نواميس طبيعت مخالف و مزاحم آن است، حياتي كه مصائب و حيات نكبت
 .كندتهديد به زوالش ميباليا از يك طرف و قهر طبيعت از طرفي ديگر 

كند، و لو اينكه بشر امروز آن را باور اين سنت پروردگار و اثري است كه خداوند بر گناهان و انحرافات بشر مترتب مي
نداشته و بگويد: اين افكار زائيده عقب افتادن در علم و دانش و نداشتن وسيله دفاع است، و گر نه اگر انسان در صنعت 

گذاريم تواند از همه اين حوادث كه نامش را قهر طبيعت ميخود را مجهز به وسائل دفاعي سازد ميپيشروي نموده و 
پيشگيري كند، هم چنان كه ملل متمدن توانستند از بسياري از اين حوادث از قبيل قحطي، وبا، طاعون و ساير امراض 

 .ري بعمل آورندها و امثال آنها جلوگيها، صاعقهها، طوفانواگيردار و همچنين سيل



ون و نواميس تواند بر نظام كاند و بيان اينكه انسان نميها در پيدايش باليا و مصائب را معلول جهل و عقب افتادگي علمي پنداشتهجواب به كساني كه اعتقاد به تاثير بد كاري]

 649طبيعت مسلط شود[ ..... ص : 

يشرفت و جلو اند پا نابود كند كه در اثر كفر و غرور فكري خيال كردهليكن بايد گفت خدا اين فكر و صاحبان چنين افكاري ر
تواند بر نظام كون و نواميس طبيعت مسلط شده و احكام آن را مي -اندافتادن ملتي از ملتي ديگر كه نامش را تمدن گذاشته

هوا و غرور، جزئي به حساب  ابطال نموده و آن را مطيع خود سازد. و خالصه، دستگاه آفرينش كه اين مخمورين دستخوش
ن كه گردش گردو -به كاكل آنان چرخيده و محكوم امر و نهي ايشان است، و حال آنكه اگر حق و حقيقت -نيامدني از آنند

ماواتُ وَ وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ "پاشد:تابع هوا و هوس آنان شود آسمان و زمين از هم مي -بر مدار آن است
 شود همين انسان ضعيفو معلوم است كه اگر آسمان و زمين رو به فساد گذارد اولين جزئي كه از آن فاسد مي« 1» "الْأَرْضُ

 .است

داند و زمام همه را بدون واسطه به اند معارف ديني اين قبيل حوادث را معلول اسباب مادي و طبيعي نمياينها خيال كرده
سته و خالصه امثال وبا، قحطي، فرستادن باران و صاعقه را كار خدا و ساير حوادثي كه به علل و دست پروردگارش دان

لتي اي از حوادث عاند كه وقتي براي وقوع حادثهداند، ال بد چنين خيال كردهايم كار آن علل و اسباب مياسبابش پي برده
كه دانند. غافل از اينير ربوبي او را در آن حادثه هيچ كاره مينياز از خدا و تدبكنند حدوث آن حادثه را بيطبيعي كشف مي

دار اجازه چنين اعتقادي را نداده، و خدا را سببي در عرض ساير اسباب و علتي در صف ساير معارف ديني به يك فرد دين
 علل مادي و قواي فعاله طبيعي

__________________________________________________ 
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 .داندنمي

 كشاند، و او است كهآري، خداي تعالي آن كسي است كه به هر چيزي محيط است، و هر سببي را او به سوي مسببش مي
هر چيزي را كه خلق كرده هدايتش هم نموده است، و جز خود او كسي محيط به مخلوقات و مسبب مخلوقات او نيست، 

هايي به كار ببرد كه دانش و فهم ما هاي خود قرار داده و در اين باره سببتواند هر چيزي را وسيله انجام خواستهاو ميپس 
غُ إِنَّ اللَّهَ بالِ "فرمايد:از درك سببيت آن عاجز باشد، هم چنان كه در آيات زير از قرآن كريمش به اين معنا اشاره كرده مي

و نيز « 3» "وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ "فرمايد:و نيز مي« 1» "ءٍ قَدْراًهُ لِكُلِّ شَيْأَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّ
 .و همچنين در آياتي ديگر «3» "وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ "فرمايد:مي

تواند در ملك خدا، با خدا در افتد، و با فكر خود كه آنهم ملك خدا است راهي براي ابطال حكم و اراده او به مگر انسان مي
ر دست بياورد، انسان در طول خداوند قرار دارد، نه در عرض و در مقابل او، او انسان را و از انسان اراده و فكر را آفريده، و ه

وسيله ديگري را هم او در اختيار انسان قرار داده، و براي هر كدام محل معيني مقرر فرموده، و سپس بين همه آنها از اول تا 
دگار رسيده، كه بشر ناآشناي به مقام پرور -دانش بشري -به آخرش ارتباط برقرار كرده، و همه را بهم پيوسته تا به اين يكي

پروردگار خود رفته و با او در حكمتش و قضاء و قدرش بستيزد، و حال آنكه او و دانش او خود خواهد بوسيله آن به جنگ مي
 .يكي از ايادي و عمال تحقق يافتن اراده و نفوذ حكم خدا و جريان يافتن قضا و قدر او است

به  "نا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ ...ثُمَّ بَدَّلْ "خداي متعال چه خوب بنده خود را شناخته كه در يكي از آيات مورد بحث يعني آيه
 .رسوايي آدميان و اين فكر غلطشان اشاره فرموده، و به زودي بيان آن خواهد آمد



كند، و حاصلش اين شد كه: انسان مانند ساير انواع اين بود آن حقيقت برهاني كه گفتيم آيات مورد بحث به آن اشاره مي
زند و حركاتي كه در مسير زندگيش و ساير اجزاي عالم است، و اعمالي كه از او سر مي موجودات، وجودش مربوط و بسته به

 در سير بسوي سر منزل سعادت از

__________________________________________________ 

 [.....] 2اي مقرر كرده. سوره طالق آيه رسد، كه خدا براي هر چيزي اندازهها و كارهاي خود ميخدا به خواسته(1)

 31دانند. سوره يوسف آيه و خداوند بر كار خويش مسلط است، و ليكن بيشتر مردم نمي(2)

 .توانيد در زمين خدا را عاجز كنيد، و به غير خدا شما را ولي و ياوري نيستو شما خاكيان نمي(3)
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لم كه محيط به او است ارتباط كامل دارد، بطوري كه اگر حركاتش صالح و سازگار با آن دهد با ساير اجزاي عاخود نشان مي
اجزاء و موجودات باشد آن موجودات نيز سازگار با او خواهند بود، و بركات آسمان به سويش سرازير خواهد شد، و اگر سازگار 

د نمود، مگر اينكه دست از گناه و فساد بردارد و گر نه نباشد عالم نيز با او سازگاري نداشته و در نابود ساختن او سعي خواه
به تدريج به تباهي خو گرفته و ناگهان همه اجزاي عالم در تباه ساختنش دست بهم داده و اثري از وجودش باقي 

ه او الم كتواند با رفتار خود در مقابل همه عكنند. آري، چگونه يك انسان ميگذارند، و زمين را از لوث وجودش پاك مينمي
خود يكي از اجزاي آن است و به هيچ وجه از آن مستقل نيست معارضه نموده و شاخ و شانه بكشد و يا بخواهد با فكر خود 

ه شده ايست كه از جريان آفرينش گرفتبر سر دستگاه آفرينش شيره بمالد و حال آنكه فكر او مولود شرايط و قوانين كلي
 .-دقت بفرماييد -است

مانطوري كه گفته شد حقيقتي است كه هم برهان و دليل مطابق آن است، و هم قرآن آن را تصديق و بر آن اين مطلب ه
گيري دقيقي در خلقت آن به كار برده و آن را به سوي خداوند هر چيزي را كه آفريده اندازه "فرمايد:تصريح نموده و مي

بيهوده نيافريده، بلكه هر  -كه يكي از اجزاي آن انسان است -اخداوند عالم ر "فرمايد:و نيز مي "سعادتش راهنمايي كرده
چه را كه خلق كرده به اين منظور خلق كرده كه به درگاه او راه يافته و به سوي او بازگشت كند، و براي هر مخلوقي سر 

اه موده كه اگر آن رمنزل سعادتي معين كرده تا بر حسب فطرتش به آن سوي رانده شود، و براي هر يك راه و روشي مقرر ن
رسد، و اگر از آن راه منحرف شود و آن قدر بيراهه رود كه ديگر اميد برگشتن نداشته را سلوك كند به سعادت مقدرش مي

 .گرددباشد نتيجه و هدف از خلقتش باطل گشته و عذاب خداوند بر او حتمي مي

 "... وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ "

ل را به بد حالي جاني از قبي "ضراء "را به بد حالي از نظر مال، از قبيل فقر و ضررهاي مالي و كلمه "باساء "لمهها كبعضي
 .انداند و بعضي ديگر به عكس گفتهمرض و مانند آن معنا كرده

در بلياتي است كه  يشترب "باساء "اند: استعمال لفظاند، و بعضي گفتهبعضي ديگر معاني ديگري را در باره اين دو كلمه گفته
 .«1» "وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا "مايه عبرت ديگران باشد، هم چنان كه فرموده:
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در آيه بعدي )كه مراد از آنها چيزهايي است كه مايه بد حالي و خوشحالي انسان  "الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ "بعيد نيست بگوييم كلمه



در آيه مورد بحث مطلق اموري باشد كه مايه بد حالي انسان است. و بنا بر اين  "ضراء "است( قرينه باشد بر اينكه مراد از
از قبيل ذكر عام بعد از خاص خواهد بود. بهر حال خداي سبحان در اين جمله اين معنا را خاطر  "باساء "بعد از "ضراء "ذكر

 فرستاده ازاي از نواحي ميسازد كه سنت الهي بر اين جاري بوده كه هر پيغمبري از پيغمبران را به هر ناحيهنشان مي
ه همين منظور اهل آن ناحيه را به نحوي از انحاء گرفتار شدايد آنجايي كه منظورش از فرستادن انبياء هدايت بندگان بوده ب

كرد تا شايد بدين وسيله به تضرع و توسل به پروردگارشان وادار شوند، و در نتيجه دعوت آن پيغمبر بهتر و مالي و جاني مي
سان مادامي كه متنعم به زودتر به نتيجه برسد. آري، ابتالئات و شدائد كمك خوبي است براي دعوت انبياء )ع( زيرا ان

دارد، وقتي نعمتي از كفش ها است بازش ميها است سرگرمي به آن از توجه به خداي تعالي كه ولي همه آن نعمتنعمت
كند، و نمايد و به جزع و فزع وادارش ميرود احساس حاجت نموده، همين احتياج، غرور او را به ذلت و مسكنت مبدل مي

برد، و آن كس خداي سبحان است، و لو ه دفع ذلت و برآمدن حاجتش به دست او است التجاء ميبناچار به درگاه كسي ك
اينكه او خودش نداند، و ليكن وقتي پيغمبر و يا وصي پيغمبري به او گفت كه فريادرس تو همان آفريدگار تو است زودتر از 

ا أَنْعَمْنا عَلَي الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأي بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ وَ إِذ "شود، هم چنان كه فرموده:دوران غرورش به سوي حق هدايت مي
 .«1» "الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ

 616ها است.[ ..... ص : ها )باساء و ضراء( و سنت عطاء نعمت، دو سنت الهي براي آزمايش امتسنت ابتالء به سختي]

 "... لْحَسَنَةَ حَتَّي عَفَوْاثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ ا "

معلوم است، و مراد از آنها  "حسنه "و "سيئه "تبديل چيزي به چيز ديگر، نهادن دومي است در موضع اولي. و معناي كلمه
دْ مَسَّ قَ "فرمايد:گرفتاري و آسايش و ناامني و امنيت و خالصه نقمت و نعمت است، به شهادت اينكه در آخر همين آيه مي

 ."نَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُآباءَ

است كه به معناي كثرت تفسير شده، يعني تا آنكه زياد كردند مال و اوالد را بعد از آنكه خداوند  "عفو "از ماده "عفوا "كلمه
 نبا فرستادن بال كم كرده بود مال و اوالدشان را ممكن هم هست كه به معناي محو اثر بوده باشد و لو اينكه مفسرين اي

 هم چنان كه -انداحتمال را نداده

__________________________________________________ 

شود ولي وقتي بدي به او رسد دعائي عريض گرداند و از در تكبر به پهلو دور ميو چون انسان را نعمتي دهيم روي مي(1)
يك درخواست خود پافشاري دارد. سوره حم سجده  كند و يا دردارد )يعني به درخواست يك حاجت و دو حاجت اكتفاء نمي
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 :گويدشاعر مي

 «1»ربع عفاه الدهر طوال فانمحي قد كاد من طول البالء أن يمسحا 

ار سوء آثهايي كه به آنها داده شده بود شود كه: ايشان به وسيله حسنه و نعمتبنا بر اين احتمال، معناي جمله چنين مي
هاي قبلي را محو كردند و ليكن بجاي اينكه به راه حق هدايت شده و ضراء و سراء را از ناحيه خداي تعالي سيئات و نقمت

يعني انسان از آنجايي كه در عالم طبيعت قرار گرفته و اين عالم همواره در  "قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ "بدانند گفتند:
و دگرگوني است لذا خواه ناخواه محكوم به تحول و ناكامي و كامروايي است، پس نه كامروائيش امتحان خدا است و  تحول

 .نه ناكاميش عذاب و نقمت او است



گرفته و بگوييم:  "حَتَّي عَفَوْا "را عطف تفسير جمله "...وَ قالُوا  "و بنا بر اينكه معناي دوم درست باشد ممكن است جمله
سراء و ضراء از عادت دهر ناپايدار است كه هر روز نعمتي را از  "اين است كه ايشان با گفتن اينكه "حَتَّي عَفَوْا "ازمنظور 

امتحان الهي را انكار و  "دهد هم چنان كه رفتارش با پدران ما هم همين طور بودشخصي گرفته و به شخص ديگري مي
وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَ  "كه آيه شريفه رسم آن را محو كردند، و اين همان معنايي است

، براي غايت و معني آن اين است كه: "حَتَّي عَفَوْا وَ قالُوا ... "در جمله "حتي "متعرض آن است.« 3» "ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً
ها داديم، و آنها چنان غرق نعمت شدند كه شدت و محنت قبل را ها كه داشتند نعمتگرفتاريما به آنها به جاي آن 

هاي قبل ما از عادت روزگار است. آري، نتيجه ضراء و سرايي كه ما بدانها فراموش نموده و گفتند: نعمت اآلن و گرفتاري
شده و به سوي شكرگزاري بيشتري هدايت شوند، و داديم اين شد، و حال آنكه ما اين كار را براي اين كرديم كه متذكر 

تا ديگر  هاشان نهادهليكن به جاي گرفتن آن نتيجه، اين نتيجه سوء را گرفتند، خداوند هم به كيفر اين كفران، مهر بر دل
 .كلمه حقي نشنوند

 .ودبر حسنه ذكر شده ب ذكر شده شايد براي اين است كه در جمله قبلي سيئه مقدم "سراء "مقدم بر "ضراء "و اگر كلمه

د: فرماياين جمله اشاره است به اينكه انسان به جريان امر الهي جاهل است، زيرا مي -"فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ "
 گرفتار شدنشان به عذاب، ناگهاني بود و خود آنان اطالعي

__________________________________________________ 

اي است كه دهر مدت مديدي است آن را در هم كوبيده و فعال از هم ريخته و نزديك است از طول مدت باليا، خانه(1)
 .زمين يكسان شود

و اگر از ناحيه خودمان از پس محنتي كه بدو رسيده رحمتي به او دهيم گويد: اين از من است )اثر زرنگي و كارداني (2)
 53ز به پا شود. سوره حم سجده آيه خودم است( و گمان ندارم رستاخي
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دانستند، و همين عذاب ناگهاني دليل بر اين از آن نداشتند، با اينكه خود را داناي به مجاري امور، و خصوصيات اسباب مي
ائل شود با وسعذاب فراهم ميديدند كه زمينه براي نزول است كه از مجاري امور آگهي نداشتند، و گر نه جا داشت وقتي مي

مْ فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُ "دفاعيي كه به خيال خود در اختيار داشتند از پيش آمدن آن جلوگيري كنند،
 .«1» "مِنَ الْعِلْمِ

 "... هِمْ بَرَكاتٍوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْ "

به معناي هر چيز كثيري از قبيل امنيت، آسايش، سالمتي، مال و اوالد است كه غالبا انسان به فقد آنها مورد  "بركات "
 .گيردآزمايش قرار مي

شبيه نكه بركات را به مجرايي تاستعاره به كنايه به كار رفته، براي اي "لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ "در جمله
يابد، باران و برف هر كدام در موقع مناسب و به مقدار نافع هاي الهي از آن مجرا بر آدميان جريان ميكرده كه نعمت

شود، البته اين در موقعي است ها فراوان ميبارد، هوا در موقعش گرم و در موقعش سرد شده، و در نتيجه غالت و ميوهمي
 .گردده خداي خود ايمان آورده و تقوا پيشه كنند و گر نه اين مجرا بسته شده و جريانش قطع ميكه مردم ب

ها ها مسبب از ايمان و تقواي جمعيتداللت دارد بر اينكه افتتاح ابواب بركت "...وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا  "جمله
 .كندها، چون كفر و فسق جمعيت، با ايمان و تقواي چند نفر، باز كار خود را مياست، نه ايمان يك نفر و دو نفر از آن

ن شده به عنواها نازل ميداللت دارد بر اينكه عذابي كه بر جمعيت "وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ "جمله



 ها در حقيقت اعمال خودنموده و اثبات كرديم كه اينگونه عذابمجازات بوده، در بيان قبلي هم اين معنا را روشن و برهاني 
 .گرددمردم است كه به آنان بر مي

به معناي شبيخون و شبانه بر  "تبييت "و همچنين "بيات "كلمه "أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُري أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ "
رود، براي اينكه شب، هنگام خفتن و آسايش انسان است، و طبع آدمي ع مكر به شمار ميسر دشمن تاختن است، كه يك نو

 .متمايل به استراحت و صرفنظر كردن از هر كار ديگري است

 شود كه: وقتياين جمله متفرع بر ما قبل خود ذكر شده، و بنا بر اين، معنايش اين مي

__________________________________________________ 

پس چون پيغمبرانشان با معجزات و دالئل روشن به سويشان آمدند به علمي كه نزدشان بود خرسند شدند. سوره مؤمن (1)
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شدند، هاي مادي و محسوس، مغرور و از عالم ما وراي حس غافل ميها اينچنين بوده كه با رسيدن نعمتحال جمعيت
توانند از عذابي كه ها ميكرده، آيا با اين حال جمعيتدون اطالع قبلي آنان و بطور ناگهان، همه را نابود ميعذاب خدا ب

 .شبانه و در حال خواب آنها را از بين ببرد ايمن بوده باشند؟

به معناي اوائل روز و موقع پهن شدن نور  "ضحي "كلمه "أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُري أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًي وَ هُمْ يَلْعَبُونَ "
تنها بازي نيست، بلكه همين كارهايي هم كه انسان به منظور رفع حوائج زندگي دنيا و  "لعب "خورشيد است. و منظور از

دهد در صورتي كه بخاطر تحصيل سعادت حقيقي و خالصه در راه طلب حق برخوردار شدن از مزاياي شهوات انجام مي
 "لعب "كنايه است از اشتغال به دنيا، و چه بسا گفته شده كه "وَ هُمْ يَلْعَبُونَ "لعب است. پس اينكه فرمود:نبوده باشد 

در  "وَ هُمْ نائِمُونَ "استعاره از هر عملي است كه سودي در آن نباشد، اگر اين معنا را قبول كنيم ممكن است بگوييم: جمله
 .پردازيمبقيه الفاظ آيه روشن است لذا به آيه ديگر مي معناي -آيه قبلي هم استعاره از غفلت است

 611مكر خدا به عنوان مجازات صحيح و مكر ابتدايي از خداوند ممتنع است[ ..... ص : ]

گير لصي ديگري را غافبه معناي اين است كه شخ "مكر "كلمه "أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فاَل يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ "
كرده و به او آسيبي برساند، اين عمل از خداي تعالي وقتي صحيح است كه به عنوان مجازات صورت بگيرد، انسان معصيتي 
كند كه مستحق عذاب شود، و خداوند او را از آنجايي كه خودش نفهمد معذب نمايد و يا سرنوشتي براي او تنظيم كند كه او 

غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود، و اما مكر ابتدايي و بدون اينكه بنده معصيتي كرده باشد، خودش با پاي خود و 
 .ايمالبته صدورش از خداوند ممتنع است، و ما اين معنا را مكرر خاطرنشان كرده

بكار  "أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ "و آيه "لُ الْقُريأَ وَ أَمِنَ أَهْ "و آيه "أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُري "نكته بسيار لطيفي در اين سه آيه يعني آيه
را اسم ظاهر )اهل القري( آورده، با اينكه ممكن بود در آيه دومي ضمير  "امن "رفته و آن اين است كه در دو آيه اول فاعل

در  ر دو آيه برگشته وليكن اين كار را نكرد تا ضمير در آيه سومي كه فاعل فعل است به ه "او امنوا "بياورد و بفرمايد:
 .نتيجه جمعيت هالك شده در خواب غير از جمعيتي به حساب آيد كه در حالت غفلت و لعب دستخوش عذاب شدند

جهتش را در آيه اول بيان كرد، و آن اين بود كه فرمود: ايمن  "فاَل يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ "و اما اينكه فرمود:
ن از مكر خدا در حقيقت خود مكري است از خداي تعالي كه دنبالش عذاب است، پس صحيح است گفته شود: مردم بود
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 612گفته شده است[ ..... ص :  "ثُونَ الْأَرْضَ ...أَ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِ "چند وجه از وجوهي كه در معناي آيه:]

 "... أَ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها "

مفعول فعل مزبور  "لِلَّذِينَ يَرِثُونَ "گردد وضميري است كه به داستان اجمالي اهل قري بر مي "يهد "ظاهرا فاعل فعل
 ":متضمن معناي تبيين است براي گرفتن اين مفعول با الم متعدي شده، و معناي آيه چنين است كهاست، و آن فعل كه 

آيا آنچه كه ما از قصص اهل قري براي كساني كه جانشين آنان شدند و زمين را بعد از آنان تصرف كردند، به منظور 
 ."...شان تالوت كرديم روشن نكرد كه هدايت

)نسل حاضر در  "اندكساني كه زمين را ارث برده "است، و منظور از "يهد "، نيز مفعول فعل"صَبْناهُمْ ...أَنْ لَوْ نَشاءُ أَ "جمله
اند. و خالصه، معناي آيه اين است كه: آيا نسل آن زمان نزول آيه است( كساني هستند كه زمين را از نياكان خود ارث برده

هايشان نهاده و قدرت شنيدن مواعظ انبياء متحان نموده و سپس مهر بر دلاقوامي كه ما آنان را به كيفر گناهانشان نخست ا
ا توانيم خود آنان رشان ساختيم اين معنا را به دست نياوردند كه اگر بخواهيم ميرا از آنان سلب كرديم و در آخر هم هالك

چيزي خود  را بگيرد، و يا بتوانند به وسيلهنيز مانند نياكانشان عذاب كنيم، بدون اينكه چيزي و يا كسي بتواند جلو عذاب ما 
 را از آن حفظ كنند؟

در اينجا در الزمه معنايش استعمال شده، و معناي آن اين است كه: آيا هدايت، معرفت ايشان  "يهد "اند: كلمهبسياري گفته
أَ وَ لَمْ  "ههم چنان كه در آيه شريف كنيم،شان ميرا به اين پايه نرسانيده كه بدانند اگر ما بخواهيم به كيفر گناهانشان هالك

 .نيز به همين معنا آمده است« 1» "يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ

گر چه ماضي است و  "ااصبن "چون كلمه "أصبناهم "عطف است بر جمله "وَ نَطْبَعُ عَلي قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال يَسْمَعُونَ "جمله
ليكن در معناي مستقبل است، و معناي اين معطوف و معطوف عليه اين است كه آيا اين معنا كه اگر ما بخواهيم آنان را به 

 .زنيم، آنان را هدايت نكرده؟كنيم و بر دلهاشان مهر ميكيفر گناهانشان مؤاخذه مي

ر در اينجا آمده است. البته د "الكالم يجر الكالم "ست معترضه و از باباي اجمله "و نطبع ... "اند: جملهها هم گفتهبعضي
 .گذريماي در آنها نيست از نقلش صرفنظر كرده، ميمعناي آيه وجوه ديگري هم هست كه چون فايده
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 617[ ..... ص : "تِلْكَ الْقُري نَقُصُّ عَلَيْكَ ... "تفسير و شرح آيه شريفه:]

 "... عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِهاتِلْكَ الْقُري نَقُصُّ  "

ت كه كند، و اين دومين بار اسو يكي دو آيه بعد از آن، داستان سابق الذكر را خالصه مي "وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ "آيه
 .شودگيري ميداستان مزبور خالصه

نظر كارهايي كه خداوند در حق ايشان انجام  فرق بين تلخيص اول و اين تلخيص اين است كه تلخيص اول داستان را از



 گيريو اخذ ناگهاني و بدون اطالع ايشان خالصه "حسنه "به "سيئه "و تبديل "ضراء "و "باساء "داده بود، در اخذ به
: رمايدفگيري نموده و ميكرد، و تلخيص دوم داستان را از نظر حالي كه خود ايشان در برابر دعوت الهي داشتند خالصهمي

پيغمبرانشان با معجزات و دالئل روشن آمدند، و ليكن ايشان ايمان نياوردند، و چون قبال پيغمبران خود را تكذيب كرده 
 .ها استتوانستند ايمان بياورند، و اين همان مهر نهادن بر دلبودند ديگر نمي

ست، و بنا بر ا "ليؤمنوا "متعلق به جمله "بما "آيد كه كلمهن بر مياز ظاهر آيه چني -"فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ "
آوردند به فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ و هرگز ايمان نمي "موصوله خواهد بود. جمله "ما "اينكه چنين باشد، حرف

است. براي  "ما "كند مؤيد موصوله بودن لفظاده ميهم كه همين مضمون را اف« 1» "چيزي كه قبال تكذيبش كرده بودند
دليل روشني  "به "در "ها "و ضمير "بِما كَذَّبُوا بِهِ "خورد، چون كه دارد:تر به چشم مياينكه اين معنا در آيه مذكور روشن

آنچه را كه بار  كردندشود كه: ايشان تكذيب موصوله است، بنا بر اين برگشت معناي آيه به اين مي "ما "است بر اينكه لفظ
 .اول به آن دعوت شدند، و در بار دوم هم كه از راه نبوت دعوت شدند ايمان نياوردند

ان بندي داللت دارد بر اينكه ايشمؤيد آن است، براي اينكه اين سنخ تركيب و جمله "فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا "و نيز ظاهر جمله
 "كذا ما كنت ال كرم فالنا و قد فعل "گوييم:يا مي "ما كنت آلتي فالنا "وييم:گقبال هم آمادگي نداشتند، مثال وقتي مي

توانم خود را آماده و حاضر كنم كه از او احترام به معنايش اين است كه من هرگز حاضر نيستم به ديدن فالني بيايم، و نمي
اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلي ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّي يَمِيزَ  ما كانَ "فرمايد:عمل آورم با آن كارهايي كه كرد. در قرآن كريم هم كه مي

معنايش اين است كه خداوند حاضر نبوده و نيست كه مؤمنان را بر اين حال كه شمائيد بگذارد، تا « 3» "الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ
 آنكه پليد را از پاك جدا
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 .كند

معنايش اين است كه خداوند بنايش بر اين نبوده « 1» "لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ ال لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا "فرمايد:و نيز آنجا كه مي
 .شان كندنه اينكه به راهي هدايتكه ايشان را بيامرزد، و 

اين معنا را تاييد  "وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ "فرمايد:آيه بعد از آيه مورد بحث هم كه مي
ير است، و عطف تفس "ا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُفَما كانُوا لِيُؤْمِنُو "رساند كه نسبت به جملهكند، براي اينكه ظاهر سياقش ميمي

كند كه ايشان قبال با خدا عهدي بسته بودند و نسبت به آن عهد وفا نكرده و بلكه در آن را به اين بيان شرح و تفسير مي
را  د ايشانهمان موقع عهد بستن زير بار نرفته و عهد خدا را تكذيب كردند. وقتي هم كه انبياء برايشان معجزاتي آوردن

 .تكذيب كرده، و به آنان ايمان نياوردند، و اين ايمان نياوردنشان بخاطر همان تكذيبي است كه قبال كرده بودند

صاديق شان بود يكي از مرساند اين ايمان نياوردن ايشان كه خود مسبب از تكذيب سابقاي دارد كه ميآيه مورد بحث دنباله
ه كه . و مقصود از اين جمل"كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلي قُلُوبِ الْكافِرِينَ "له عبارت است از جملهمهر بر دل داشتن است، و آن دنبا

اين است كه خداوند صفت تكذيب انبياء و لجاجت در مقابل آنها  "زندهاي كفار مهر ميخداوند اينچنين بر دل "فرمايد:مي
گر جايي براي قبول و پذيرفتن دعوت انبياء )ع( در آن نمانده، چون را در دلهايشان راسخ و جايگزين كرده، بطوري كه دي

 .همه ظرفيت آن مشغول به ضد دعوت آنان است



رسانند كه دو آيه اول آيات مورد بحث در صدد بيان آن است، بنا بر اين، آيه مورد بحث و آيه بعديش همان معنايي را مي
كنند كه خداوند نخست آيات و معجزاتي كه داللت دگار را چنين توصيف ميزيرا اين دو آيه نيز مانند آن دو آيه سنت پرور

نا شدنشان اش و آشفرستاده، و به منظور راه يافتن بندگان به در خانه -از توحيد و غير آن -كند بر حقانيت اصول دعوت انبيا
اجراء و در آخر مهر بر دلهايشان  به آن درگاه دچار باساء و ضراءشان نموده، پس آن گاه سنت تبديل سيئه به حسنه را

 .زندمي

شود كه: انبياي آنها به سويشان آمدند و ليكن از آنجايي كه به آيات داعيه بر تضرع و بنا بر اين معني آيه مورد بحث اين مي
اي ت نازله به انبيبر شكر نعمت ايمان نياورده بودند و در آن ترديد نموده و آن را بر عادت دهر حمل كرده بودند از اين رو آيا

 خود را نيز تكذيب نموده و چون
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ودند بهاي ايشان را به خاطر تكذيبي كه قبال كرده ايشان را به دين حق دعوت كردند زير بار نرفتند، زيرا خداي تعالي دل
 .مهر كرده بود

خالصه اينكه ايمان نياوردن كفار به دعوت انبياء در اثر مهري است كه خدا بر دلهايشان زد، و مهر خدا هم اثر تكذيبي است 
كه نسبت به داللت باساء و ضراء و سپس داللت تبديل سيئه به حسنه بر وجود صانع روا داشته و گفتند باساء و ضراء كار 

 .دهر است

وْمَ نُوا كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ ما كانُوا لِيُؤْمِ "ريفهآيه ش
وْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما رُسُلًا إِلي قَ -يعني نوح )ع( -ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ "و همچنين آيه« 1» "الْمُجْرِمِينَ

 :رساند. پس اينكه در آيه مورد بحث فرمودنيز همين معنا را مي «2» "كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلي قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ

همان  "بواما كذ "است، و منظور از "وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ "تفريع بر جمله "فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ "
ات كردند، زيرا همه اينها آيآيات آفاقي و انفسي و دالئل روشني است كه انبياء به وسيله آنها به سوي خدا دعوتشان مي

ذاشتن حكم عقل است. و منظور از ايمان نياوردن در مرحله دوم خدايند. و منظور از تكذيب سابق آنان تكذيب و زير پا گ
نپذيرفتن دعوت انبياء است، چون قبل از اينكه انبياء آنان را به دين توحيد دعوت كنند عقول خود آنان با مشاهده آيات 

فار شان نيست، پس ككرد به مربوب بودن آنان براي پروردگار متعال و اينكه جز پروردگار رب ديگري برايخدايي حكم مي
اند. و به اين اعتبار معناي آيه مورد بحث اين خواهد بود كه: قبل از ايمان نياوردن به انبياء حكم عقل خود را تكذيب كرده

با آن  آور نيستند، براي اينكه به آياتي هم كه عقولشاندهند ايمانكفار به آياتي كه انبياء، آنان را به وسيله آن آيات تذكر مي
داد ايمان نياوردند، خداوند آن آيات )زلزله، صاعقه و امثال آن( را فرستاد تا به حكم عقل به درگاه ات تذكرشان ميآي

پروردگارشان ملتجي شده و قدر عافيت را دانسته شكر آن را بهتر بجا آورند، و ليكن بجا نياوردند، و گفتند اين تحوالت 
 .مربوط به طبيعت است

است همين  "وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ "ت منظور از عهدي كه در آيهاز اين روي بايد گف
 احكامي است كه خداوند به عقل آنان داده كه يكي از
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ها سوي ايشان آمده بودند و ايمان آوردني ستم كردند و پيغمبرانشان با حجت ها را وقتيو پيش از شما بسيار نسل(1)



 12دهيم. سوره يونس آيه ايم و گروه بزهكاران را چنين سزا مينبودند هالك كرده

ها آوردند اما بخاطر آن چيزها كه از پيش سپس از پي او )نوح( پيغمبراني به سوي قومشان فرستاديم براي آنان حجت(2)
 32نهيم. سوره يونس آيه تكذيب آن پرداخته بودند ايمان بيار نبودند بدينسان بر دلهاي مردم متجاوز مهر غفلت مي به
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قل و قهرا منظور از فسق هم مخالفت و خروج از حكم ع «1» "أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ "آن احكام اين است كه جز او را نپرستند:
 .و وفا نكردن به اين عهد خواهد بود

نكته اينكه حكم عقل را سابق بر حكم انبياء دانست اين است كه احكام عقلي عهدهايي است كه خداي سبحان در حين 
كرد از وي گرفت، آن روز بعد از آنكه آدم را كه در حقيقت الگوي خلقت بشر و آن روزي كه پدر بشر را صورتگري مي

فريد و مالئكه را مامور به سجده بر او كرد و او را در بهشت منزل داد و پس از آن مامورش كرد تا به زمين انسانيت بود آ
فرود آيد و از او عهد و پيمان گرفت كه او و ذريه او تنها وي را بپرستند، و چيزي را در پرستش شريك او نگيرند، البته در 

ي هم تعيين كرد، كه اقتضاء داشت گروهي هدايت شوند و گروه ديگري از هايآن روز چيزهايي را هم مقدر نمود و سرنوشت
اش شروع به سير در مسير نعمت هدايت محروم بمانند، و همين طور هم شد، وقتي بشر اولي به زمين فرود آمد و ذريه

انكار خود اصرار ورزيدند  اي هدايت يافته و عده ديگري از وفاي عهد خدا سر باز زدند، و همچنين درزندگي دنيوي كرد، عده
كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدي وَ فَرِيقاً  "تا آنجا كه خداوند بر دلهايشان مهر نهاد و ضاللت در دنيا به بياني كه در تفسير آيه

 .گذشت بر آنان حتمي گرديد« 3» "حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ

ه خاطر بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ب "،"آور به دعوت انبياء نيستندكانُوا لِيُؤْمِنُوا اينها ايمان فَما "شود:بنا بر اين معناي آيه اين مي
وَ إِنْ  "،"وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ما از بيشترشان وفاي به عهد نخستين را نديديم "،"اينكه عهد نخستين را نپذيرفتند

 ."ينَ بلكه يافتيم بيشترشان را فاسق، يعني خارج از حكم آن عهدوَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِ

البته اين معناي ديگري است براي آيه، و ليكن با معنايي كه در سابق براي آيه كرديم منافاتي ندارد، براي اينكه اين دو معنا 
و شقاوت انسان را به مقتضاي قضا و در طول هم قرار دارند نه در عرض، تا متعارض و متنافي باشند. معناي دوم راه سعادت 

داند، و معناي اول سعادت و شقاوت او را در دنيا امري ممكن و در تحت اختيار و انتخاب او قدر الهي امري مقدر و معين مي
 .داند، و اين دو با هم هيچ منافاتي ندارندمي

 620اقوال متعدد ديگري كه در تفسير آيه فوق گفته شده است[ ..... ص : ]

 :شوددر باره تفسير آيه مورد بحث اقوال ديگري است كه ذيال نقل مي

 تكذيبي است كه از موقع آمدن پيغمبران تا موقع در "تكذيب سابق "مراد از -1
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ت كفري اس "آور نبودنداينها از اول ايمان "دادند، و مراد از اينكه فرمود:افتادن و لجاج و عناد كردن با آنان از خود نشان مي
ورزيدند، و بنا بر اين، معناي آيه اين است كه انتظار نبايد داشت از اينها كه در حين كه در حين اصرار و لجاجت خود مي

 .ن بياورند، چون اينها در همان اوائل دعوت هم ايمان نياورده و آن را تكذيب كردندعناد و لجاجت ايما



 .اساساين تفسير از نظر اينكه هيچ شاهدي از لفظ و ظاهر آيه بر آن نيست تفسيري است سخيف و بي

لم و ساير عدالت، زشتي ظ -مراد از تكذيب سابق تكذيب اصول دين و معارفي است از قبيل توحيد، معاد، حسن -2
مستقالت عقلي كه اختالفي در آن نيست، و مراد از تكذيب بعديشان تكذيب جزئيات و فروع دين است، و معنايش اين 

فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا اينها به اين شرايع و فروع دين ايمان نخواهند آورد، چون قبل از اين يعني آن موقعي كه دعوت  "است كه:
 ."ايمان نياوردندديني كلي و اجمالي بود، 

اشكال اين وجه اين است كه با ظاهر آيه موافقت ندارد، زيرا كفر به خدا و هر حكم فطري و عقلي ديگر را تكذيب 
 .گويند، و در آيه عمل سابق كفار را تكذيب خوانده. بعالوه، قرائني كه قبال گفتيم در آيه است مخالف با اين وجه استنمي

در مقام بيان آن است، و معنايش « 1» "وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ "رساند كه آيه شريفها مياين آيه همان معنايي ر -3
شان كنيم باز همان تكذيب اول را از سر شان كرده و دوباره زندهآور نيستند، و لو اينكه ما هالكاين است كه اينها ايمان

 .ه در تفسير آيه گفته شدهترين وجهي است كخواهند گرفت. و اين سست

گردد، و معناي آيه اين است كه: اين به ذريه و اخالفشان بر مي "ليؤمنوا "به اسالف آنان و ضمير در "كذبوا "ضمير در -4
 .كردنداخالف ايمان نخواهند آورد، چون اينها نسل همان اسالفي هستند كه انبياء را تكذيب مي

ع اين است كه مرج "فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا "بدون دليل است، و ظاهر سياق جملهاشكال اين وجه نيز اين است كه 
توان طور ديگري تقرير كرد كه با هر سه يكي است، البته اين وجه را مي "كذبوا "و در "ليؤمنوا "و در "كانوا "ضمير در

 .وجه آينده يكي شود

ه اسالف و اخالف يك جا و به منزله شخص واحد تصور شوند، بطوري كه كالم در اين آيه روي اين مبنا است ك -5
 تكذيب اسالف و زير بار انبياء نرفتن آنان تكذيب اخالف بوده و
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الف هم شمرده شود، و در حقيقت اين آيه نظير آياتي است كه اهل كتاب و ايمان نياوردن اخالف ايمان نياوردن اس
كند، هاي زمان پيغمبر را به اعمال زشت و كفري كه نياكان و اسالف آنان مرتكب شده بودند، مؤاخذه ميمخصوصا يهودي

شد تا  شود: بشر از روزي كه خلقدهد. بنا بر اين، معناي آيه چنين ميو ظلم سابقين آنان را به الحقين و آيندگان نسبت مي
د، و ليكن آوردنشد و اين انبياء همواره براي بشر آيات و بيناتي ميبه امروز در هر عصري انبيايي به سوي آنان فرستاده مي

خوردند، پس توقع مدار كه نسل حاضر بشر به چيزي كه نسل سابق آن را تكذيب كرده بود ايمان با تكذيب آنان بر مي
. اشكال اين وجه اين است كه گر چه در جاي خود معنايي است صحيح، و ليكن سياق آيه با آن سازگار نيست، زيرا بياورد

 عَلَيْكَ تِلْكَ الْقُري نَقُصُّ "سياق آيه سياق بيان حال امم گذشته است، نه حال گذشته و حاضر از نسل بشر، به شهادت جمله
 :فرمايدكه مي "مِنْ أَنْبائِها

، و اگر مربوط به گذشته و حاضر نسل بشر بود و همه به وحدت "دهمها را برايت شرح ميداستانهاي اهل آن قريهاينك  "
ممتدي به امتداد قرون گذشته موجودي واحد و داراي اول و آخر فرض شده بودند كه آخرش به خاطر تكذيب اولش كفر 

نات همواره كانت تاتيهم رسلهم بالبي "تمرار را برساند، مثال بفرمايد:ورزيده، جا داشت به بياني تعبير كند كه اين امتداد و اس
زيرا اين تعبير  "جاءتهم پيغمبرانشان به سويشان آمدند "، نه اينكه بفرمايد:"آوردندپيغمبرانشان برايشان بينه و معجزه مي

 .-دقت بفرماييد -ظهور در يك بار و دو بار دارد نه استمرار



با اينكه چه بسا مباشرين « 1» "كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما ال تَهْوي أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَ فَرِيقاً يَقْتُلُونَ "هم چنان كه در آيه
قتل انبياء غير از تكذيب كنندگان بودند، مع ذلك بخاطر همين كه خلف )تكذيب كنندگان( و سلف )كشندگان انبياء( را امت 

ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ  "يب را به همه آنان نسبت داده و هم كشتن انبياء را. و همچنين آيهواحدي فرض كرده هم تكذ
قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلي  "و آيه« 3» "رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا وَ اسْتَغْنَي اللَّهُ

 كه راجع به« 2» "بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ
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وره كشتند. سهر وقت پيغمبري با تعليماتي كه دلخواهشان نبود سوي آنها آمد گروهي را دروغگو شمردند و گروهي را (1)
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دند و هايي هدايت ما كنند؟ و انكار كرچنين شد زيرا پيغمبرانشان داليل روشن سويشان آورده بودند و گفتند آيا انسان(2)
 3نيازي نشان داد. سوره تغابن آيه رو بگردانيدند و خدا از آنها بي

ها آوردند اما به چيزهايي كه از پيش به تكذيب اي آنان حجتآن گاه از پي او پيغمبراني به سوي قومشان فرستاديم، بر(3)
 32آور نبودند. سوره يونس آيه آن پرداخته بودند ايمان
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اين  "مبعوث كرديم بعد از نوح پيغمبراني به سوي قومش "فرمايد:داستان انبياي بعد از نوح )ع( است، زيرا مفاد اينكه مي
 .پيغمبري را به سوي قوم خودش مبعوث كرديم است كه هر

مصدريه است، و مراد از تكذيب قبلي آنان عادتي است كه ايشان در تكذيب  "ما "براي سببيت و "بما "در كلمه "باء "-6
كرد داشتند، و معناي آيه اين است كه: اينها بخاطر آن عادتي كه به تكذيب رسل و يا هر مطلب حقي كه پيشامدشان مي

 .آورنداند هرگز به پروردگار خود ايمان نميل و هر حق ديگري داشته و مكرر از خود نشان دادهرس

فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا  "را اضافه كرده و فرموده: "به "كه لفظ "يونس "سوره "12 "اشكال اين وجه اين است كه به شهادت آيه
رد بحث نيز مصدريه نيست، بلكه موصوله است، عالوه بر اين، ظاهر خود آيه در آيه مو "ما "لفظ "بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ

 است، نه سببيه. از "ليؤمنوا "صرفا براي متعدي كردن فعل "بما "در "باء "دهد بر اينكه لفظمورد بحث هم شهادت مي
 .همه اينها گذشته اين وجه به يك اعتبار همان وجه اول است، و وجهي جداگانه نيست

د از تكذيبي كه در آخر آيه به آن اشاره شده تكذيبي است كه در روز ميثاق آن را پنهان داشته بودند، و معناي آيه مرا -7
اين است كه: ايشان امروز در مقابل دعوت انبياء تكذيبي را كه در روز ميثاق مكتوم داشتند اظهار نموده و در نتيجه دعوت 

 .پذيرندانبياء را نمي

ن است كه گر چه در جاي خود وجه صحيحي است اال اينكه اين قول در حقيقت معناي باطن آيه است، و اشكال اين وجه اي
كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلي قُلُوبِ  "ظاهر آيه كه دائر مدار فن تفسير است هيچ داللتي بر اين وجه ندارد، به شهادت جمله

داند، شان مياز مهر بر دل داشتن آنان دانسته و آن را نيز اثر تكذيب قبلي كه صراحتا ايمان نياوردن كفار را ناشي "الْكافِرِينَ
ها بدون جرم قبلي معنا ندارد، و اين بهترين شاهد است بر اينكه تكذيبي كه و همين طور هم بايد باشد، زيرا مهر شدن دل

ان شد همه در دنيا اتفاق افتاده، نه هاشان شد و همچنين مهر شدن دلهايشان كه باعث ايمان نياوردنشباعث مهر شدن دل
 .اينكه قسمتي از آن در عالم ميثاق انجام يافته باشد

ي، اند. آرهاي كفار ناشي از جرمي بوده كه در دنيا مرتكب شدهرساند مهر شدن دلآيات بسيار ديگري نيز هست كه مي
ساحت مقدس خداي سبحان نيست، با اينكه  شود، و اين اليق بهها نميصرف تكذيب در عالم ميثاق باعث مهر شدن دل



 .«1» "يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ ":خودش فرموده
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 "... وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ "

 :شودوفاي به آن است، هم چنان كه گفته مي "عهد "در مجمع البيان فرموده: مقصود از

و اما اينكه اين چه عهدي بوده؟ ممكن است «. 1»كند د خود وفا نميو مقصود اين است كه به عه "فالني عهد ندارد "
ه او را اند كمراد عهدي باشد كه خداي تعالي بوسيله آياتش با آنان منعقد كرده، و يا عهدي باشد كه ايشان با خدا بسته

ن ديهيات عقل آنان است، ايبپرستند و در عبادتشان چيزي را شريك او نگيرند، چه برهان احتياج ممكن به واجب خود از ب
 .آيدمعناي عهد، و معناي آيه از آنچه گذشت بدست مي

 624وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ([ ..... ص :  "بحث روايتي ])روايتي در ذيل جمله:

موسي بن  ضرتاي به عبد صالح )حمرحوم كليني در كتاب كافي به سند خود از حسين بن حكم نقل كرده كه گفت عريضه
رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ  "جعفر ع( نوشته و در آن نامه به عرضشان رسانيدم كه من در باره گفتار ابراهيم )ع( كه عرض كرد:

در شك هستم و خيلي عالقمندم به اينكه شما در اين باره توضيحي جهت من مرقوم داريد. حضرت در جواب  "الْمَوْتي
داشت ايمان خود را بيشتر كند، و در مرد شاكي خداوند و مساله بعثت ايمان داشت، ولي دوست مي نوشته بودند: ابراهيم به

مانند تو خيري نيست سپس اضافه فرموده بودند كه شك وقتي است كه انسان يقين نداشته باشد، وقتي يقين آمد شك از 
و  "جَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَوَ ما وَ "فرمايد:رود، آن گاه نوشته بودند: خداي عز و جل ميبين مي

 .«3»اين آيه در باره اشخاص شاك نازل شده است 

اي كه اين حديث به روايت عياشي از حسين بن حكم مؤلف: انطباق اين آيه با بيان سابق ما روشن است، مخصوصا دنباله
 .«2»ه فرمود: اين آيه در باره اهل شك نازل شده واسطي دارد، و آن اين است ك
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 621 [ ..... ص :162تا  103(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

وَ قالَ مُوسي يا  (103)مُفْسِدِينَ ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسي بِآياتِنا إِلي فِرْعَوْنَ وَ مَالئِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْ
عَلَي اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ حَقِيقٌ عَلي أَنْ ال أَقُولَ  (104)فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ 



( فَأَلْقي عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ 133( قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ )135مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ )
(133) 

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ  (109)قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ  (108)يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ  وَ نَزَعَ
 (113يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ ) (111)قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ  (110)أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ 

( قالُوا يا مُوسي إِمَّا 112قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ) (113)وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ 
قالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ  (115)نُ الْمُلْقِينَ أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْ

 (113( وَ أَوْحَيْنا إِلي مُوسي أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ )113)

قالُوا آمَنَّا  (133( وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ )112( فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَ انْقَلَبُوا صاغِرِينَ )112ا يَعْمَلُونَ )فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ ما كانُو
 (133( رَبِّ مُوسي وَ هارُونَ )131بِرَبِّ الْعالَمِينَ )

( لَأُقَطِّعَنَّ 132مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ
إاِلَّ أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا ( وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا 135( قالُوا إِنَّا إِلي رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ )132أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِالفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ )

 (133لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ تَوَفَّنا مُسْلِمِينَ )

 333، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 622ترجمه آيات ..... ص : 

دند، بنگر سرانجام هاي خويش بسوي فرعون و بزرگان او فرستاديم كه در باره آن ستم كراز پس آنها موسي را با آيه
 .(132تبهكاران چسان بود )

 .(132موسي گفت اي فرعون من فرستاده پروردگار جهانيانم )

ام، بنا بر اين بني اسرائيل را با من اي از پروردگارتان آوردهسزاوارم بر اينكه در باره خدا جز حق نگويم، براي شما معجزه
 .(135بفرست )

 .(133اي آن را بيار )آورده ايگويي معجزهگفت اگر راست مي

 .(133پس عصاي خويش بيفكند كه در دم اژدهايي بزرگ شد )

 .(132نمود )و دست خويش برون آورد كه در ديد بينندگان سفيد مي

 .(132بزرگان قوم فرعون گفتند: راستي اين جادوگري ماهر است )

 .(113دهيد )ميخواهد شما را از سرزمينتان بيرون كند، اكنون چه رأي كه مي

 .(111آوري به شهرها فرست )گفتند او و برادرش را نگهدار و مامورين جمع

 .(113تا همه جادوگران ماهر را پيش تو آرند )

 .(112جادوگران نزد فرعون آمدند و گفتند اگر ما غالب شديم آيا مزدي خواهيم داشت؟ )

 .(112گفت آري شما از مقربان خواهيد بود )

 .(115افكني يا ما ابزار خويش بيفكنيم؟ )سي نخست تو عصاي خويش ميگفتند اي مو

گفت نخست شما بيفكنيد، چون ابزار جادوي خود بيفكندند ديدگان مردم را مسحور كردند و به رعبشان انداختند و جادويي 
 .(113بزرگ آوردند )



 .(113ه بودند ببلعيد )به موسي وحي كرديم كه عصاي خويش بيفكن، و همان دم چيزهايي را كه ساخت

 .(112و حق آشكار شد و آنچه كرده بودند بيهوده گشت )

 .(112زده بازگشتند )در آنجا مغلوب شدند و خفت

 .(133كنان خاكسار شدند )و جادوگران سجده

 .(131و گفتند به پروردگار جهانيان ايمان داريم )

 .(133كه پروردگار موسي و هارون است )

 ش از آنكه به شما اجازه دهم بدو ايمان آورديد؟ اين نيرنگي است كه در شهرفرعون گفت چرا پي
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 .(132ايد تا مردمش را از آن بيرون كنيد، زود باشد كه بدانيد )انديشيده

 .(132كنم )برم، آن گاه شما را جملگي بر دار ميها و پاهايتان را به عكس يكديگر ميمحققا دست

 .(135كنيم )گفتند ما به سوي پروردگار خويش بازگشت مي

هاي پروردگارمان به سوي ما آمد بدان ايمان آورديم، پروردگارا صبري به كينه و انتقام تو از ما به جرم آن است كه وقتي آيه
 (126)ما عطا كن و ما را مسلمان بميران 

 627بيان آيات ..... ص : 

 627وسي عليه السالم به سوي فرعون مصر[ ..... ص : بيان آيات مربوط به بعثت م]

 "اين آيات با بيان داستان موسي بن عمران )ع( شروع شده و از جزئيات آن يعني آمدنش به نزد فرعون و ادعايش بر اينكه
شب طور بوي و آن دو معجزه را كه خداوند در  "خداوند مرا به سوي تو رسالت داده تا نجات بني اسرائيل را از تو بخواهم

 .كندكرامت فرموده ذكر مي

اين خصوصيات فهرست آن مطالبي است كه در اين آيات ذكر شده، و در آيات بعدي اجمالي از بقيه داستان آن جناب در 
هايي كه بر قوم فرعون نازل شده، و نجات بني اسرائيل و داستان زيسته و عذابايامي كه در مصر در ميان بني اسرائيل مي

 .انگيز ديگري از بني اسرائيل را ذكر ميكندپرستي بني اسرائيل و داستانهاي متفرقه و عبرتتورات و گوسالهنزول 

 "... ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسي بِآياتِنا إِلي فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ "

يت داستان آن جناب را برساند، چون آن در ابتداي داستان موسي )ع( لحن آيات و سياق آن تغيير يافته، بدان سبب كه اهم
ذاشت و تري گحضرت از انبياي اولي العزم و صاحب كتاب و شريعت بوده، و دين توحيد با مبعوث شدن او پا به مرحله تازه

و اتر گرديد، در الفاظ آيات راجع به انبياي قبل از اي كه در بعثت نوح و ابراهيم )ع( داشت احكامش مفصلبعد از دو مرحله
نيز اشاره به اين مراحل هست، مثال آيات راجع به قوم نوح و عاد و ثمود كه پيغمبرانشان يعني هود و صالح بر شريعت نوح 

وَ إِلي عادٍ  ":فرمايدو در باره عاد مي« 1» "وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلي قَوْمِهِ ":بودند به يك سياق است، در باره قوم نوح فرموده
 و وقتي به قوم لوط كه در مرحله دوم قرار« 2» "وَ إِلي ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً "فرمايد:و در باره ثمود مي« 3» "هُوداًأَخاهُمْ 
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 "وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ "فرمايد:رسد اين سياق را تغيير داده و مياند ميداشته و مامور به پيروي از دين ابراهيم )ع( بوده
ثُمَّ بَعَثْنا  "، و در ابتداي داستان شعيب باز به سياق قبلي برگشته و در داستان موسي )ع( سياق را تغيير داده و فرموده:«1»

ع( سومين پيغمبر اولي العزم و صاحب سومين كتاب آسماني و سومين شريعت )، براي اينكه موسي "دِهِمْ مُوسيمِنْ بَعْ
هاي خدايي همه يكي هستند، و تناقض و تنافي در بين آنها نيست، اال اينكه از نظر اجمال و تفصيل است، گو اينكه شريعت

بسوي كمال تدريجي و استعداد قبول معارف الهي در هر عصري با و كمي و زيادي فروع مختلفند، چون سير بشر از نقص 
وقت  ترين موقف خود رسيد آنعصر ديگر مختلف است، وقتي اين سير به پايان رسيد و بشر از نظر معرفت و علم به عالي
تظار آمدن شر انماند، و ديگر باست كه رسالت نيز ختم شده و كتاب خاتم انبياء و شريعتش در ميان بشر براي هميشه مي

كتاب و شريعت ديگري را ندارد، )و اگر امروز با اينكه خاتم پيغمبران صلوات اللَّه عليه مبعوث شده و آخرين كتاب آسماني را 
بايست از كمال برسد، نرسيده براي اين است كه دين اسالم آن طور كه بايد اي كه ميآورده و در عين حال بشر به مرحله

تواند با بسط دائره دين و بررسي حقايق معارف آن رو به كمال گذاشته گسترش نيافته( و گر نه بشر ميدر مجتمعات بشري 
 .و به تدريج مراحل علم و عمل را يكي پس از ديگري طي كند

ها مَنْ هِ يُورِثُإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّ "هم چنان كه خود قرآن كريم اين معنا را به بيانات مختلف و هر چه رساتر توصيه فرموده و در آيه
 .دهدفرا رسيدن روزي را كه بشر به حد كمال خود رسيده باشد وعده و نويد مي« 3» "يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

شروع  "ي يا فِرْعَوْنُوَ قالَ مُوس "اين جمله اجمال داستان موسي )ع( است، و از جمله "ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسي بِآياتِنا "
كند. در اينجا ناگفته نگذاريم كه گر چه، اين گونه داستانهاي قرآني را داستان موسي و نوح و داستان هود به تفصيل آن مي

اند، ناميم ولي در حقيقت اين داستانها داستان اقوام و مللي است كه اين بزرگواران در ميانشان مبعوث شدهو يا صالح مي
اند و سرانجام انكارشان و اينكه عذاب الهي ن داستانها جريان حال آن اقوام و رفتاري كه با پيغمبران خود كردهچون در اي

نزول  ها به آياتي ختم شده كه كيفيتبينيم تمامي اين داستانشان را از بين برده و منقرضشان نمود ايراد شده، و لذا ميهمه
 عذاب و هالكت آنان را

__________________________________________________ 

 52سوره نمل آيه (1)

گذارد و سرانجام نيك از پرهيزگاران است. زمين متعلق به خدا است و آن را به هر كس از بندگان خويش بخواهد وا مي(2)
 [.....] 133سوره اعراف آيه 
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 .كندبيان مي

ته باشد در آغاز كالم هم اين معنا را خاطر نشان ساخته و گفته بوديم كه غرض از اين آيات بيان اگر خواننده عزيز بياد داش
حال مردم از حيث قبول عهد الهي و رد آن است تا براي مردم و مخصوصا امت اسالم انذار و مايه عبرت بوده باشد. و نيز 

مده در يك غرض مشتركند، و آن همين انذار و تذكر آ "ميم -الم -الف "هايي كه اولشگفته بوديم كه بطور كلي سوره
معنايش اين است كه: بعد از انبيايي كه ذكر كرديم يعني نوح، هود،  "ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ "مردم است. پس اينكه فرمود:

 .دند فرستاديميعني پادشاه مصر و اشرافياني كه دور او بو "موسي را به سوي فرعون و قوم او "صالح، لوط و شعيب



 629لقب پادشاهان مصر بوده[ ..... ص :  "فرعون "كلمه]

ها بطور كلي پادشاهان خود را به آن كه مصري "خديو "اسم پادشاه مصر نبوده، بلكه لقبي بوده مانند "فرعون "البته لفظ
اند، و دادهلقب مي "فغفور "هاينيو چ "كسري "و ايرانيان "قيصر "اند، هم چنان كه روميان پادشاهان خود راخواندهلقب مي

اما اينكه اسم فرعون معاصر با موسي بن عمران )ع( و آن شخصي كه به دست موسي غرق شده چه بود؟ قرآن در باره آن 
 .تصريح نكرده است

ل در اوائها را مقصود از اين آيات همان معجزاتي است كه خداوند به موسي كرامت فرموده، بعضي "بآياتنا "اينكه فرمود:
بعثت از قبيل انداختن عصا و اژدها شدن آن و بيرون كردن دست از گريبان و روشن شدن بين انگشتانش، و برخي ديگر را 

در مواقع ديگر مانند طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون، و قرآن كريم براي هيچ پيغمبري، به اندازه موسي )ع( معجزه نقل 
 .نكرده

يعني ظلم كردن به آياتي كه برايشان فرستاده شد، و اما اينكه چگونه ظلم  "ظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَفَظَلَمُوا بِها فَانْ "
فرمايد، البته معلوم است كه ظلم به هر چيزي به كردند به آن آيات؟ خداي تعالي خودش در خالل داستان، آن را بيان مي

ان تكذيب و انكار آن است، و ذكر عاقبت فساد انگيزي به منظور عبرت گرفتن تناسب خود آن چيز است و ظلم به آيات هم
ل و كردند و بني اسرائيل را خوار و ذليمردم بوده، تا بدانند اگر فرعونيان منقرض شدند براي اين بوده كه در زمين فساد مي

 "هادي كه از فرعون كرد اين بود كهزير دست خود كرده بودند، لذا در متن كالمي كه خداوند از موسي نقل كرده پيشن
 .«1» "فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَ ال تُعَذِّبْهُمْ "اينچنين دارد "طه "و همچنين در سوره "فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ

__________________________________________________ 

 23نان را رخصت ده تا با ما بيايند. سوره طه آيه دست از شكنجه بني اسرائيل بردار و آ(1)
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 670گفتگوي موسي )عليه السالم( با فرعون[ ..... ص : ]

در اين آيه شروع شده است به شرح و تفصيل داستان دعوت موسي  "وَ قالَ مُوسي يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ "
 .()ع

ع( خود را به رسالت معرفي كرده تا زمينه براي بيان چيزهايي كه مامور ابالغ آن است فراهم سازد، و اگر از اسامي )موسي 
ي كه پرستانترين اسم خداي تعالي در مقابل بترا ذكر كرده براي اين است كه مناسب "رب العالمين "خداي تعالي اسم

اي از نواحي آن پروردگاري عليحده قائل بودند همان اسم رب العالمين ر ناحيهبراي هر قوم و هر شاني از شؤون عالم و ه
 .است

 "... حَقِيقٌ عَلي أَنْ ال أَقُولَ عَلَي اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ "

كند، و معنايش اين است كه من سزاوارم به اينكه حرف حق بزنم و در اين آيه صدق موسي را در ادعاي رسالتش تاكيد مي
كه به من داده باطلي به او نسبت ندهم و در خالل چيزهايي كه مامور به ابالغ آنم چيزي را كه مامور نيستم  رسالتي

 .نگنجانم

بِّ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَ "اين جمله نسبت به جمالت گذشته و يا نسبت به خصوص جمله -"قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ "
 .قيقت اصلي است كه بقيه جمالت متفرع بر آن است به منزله تعليل و بيان چرايي استكه در ح "الْعالَمِينَ



هد و بنا بر داز اين جهت باشد كه اين كلمه معناي حريص را مي "علي "با لفظ "حقيق "بعيد نيست كه متعدي شدن كلمه
ه . و اگر ب"ي كه سزاوار هم همين استمن حريصم بر اينكه بر خدا جز حق نگويم در حال "شود:اين احتمال معنا چنين مي

فالن حقيق  "شود:متعدي شود، چه معروف در لغت چنين است، مثال گفته مي "باء "معناي سزاوار بود جا داشت با لفظ
 .فالني سزاوار احترام است "باالكرام

 و "حق عليه كذا "ق هم ماخوذ ازاند، بنا بر اين قرائت، كلمه حقيخوانده -با تشديد -"علي "را "علي "البته بعضي هم لفظ
و  خبر "حقيق "معنايش اين خواهد بود كه بر من واجب است كه از ناحيه خداي تعالي جز حق نگويم. بنا بر اين كلمه

 .خواهد بود "...أَنْ ال أَقُولَ  "مبتداي آن جمله

 "ةٍإِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَ "شرطي كه در اول آيه است يعني جمله "نَقالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِي "
اي آورده باشد در اين ادعايش راست گفته، ليكن شرط در ذيل آيه رساند، براي اينكه اگر واقعا معجزهصدق موسي )ع( را مي

 د به اينكه وي معتقد به صدق موسي دركنتعريضي است كه بوسيله آن اشاره مي "إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ "يعني جمله
 اي آورده نبوده، پس كانه گفته اينكه آيه

 331، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كنم تو در ادعايت راست بگويي، و بنا بر اين، در آيه شريفه اي به ما نشان بده، ولي گمان نمياي آوردهاگر معجزه :است
 .كنداده ميشرط تكرار نشده و هر كدام معنايي جداگانه اف

 671تبديل عصاي موسي )ع( به اژدها و بيضاء گشتن دست آن حضرت[ ..... ص : ]

 -در اول جمله، فاء جوابيه است، به اين معنا كه با در آمدن آن بر سر جمله "فاء "حرف "فَأَلْقي عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ "
 ، البته بايد دانست"پس در جواب فرعون عصاي خود را انداخت "شود:ميجمله معني جواب را به خود گرفته و تقدير چنين 

 .دشوكه در هر موردي كه فاي جوابيه است در حقيقت فاء همان فاي تفريع است و جواب از خصوصيات مورد استفاده مي

فَلَمَّا  "خوانده با آيه "مبينثعبان  "به معناي مار بسيار بزرگ است، و هيچ منافاتي بين اين آيه كه معجزه موسي را "ثعبان "
در زبان عرب به معناي مار  "جان "نيست، براي اينكه گر چه كلمه« 1» "رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّي مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ

ت كه در ر اساي به كار رفته كه مربوط به داستان موسي در شب طوكوچك است، و ليكن بايد دانست كه اين كلمه در آيه
اي است كه مربوط به جريان در آيه "ثُعْبانٌ مُبِينٌ "و كلمه« 3» "فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعي "جاي ديگر در باره آن فرموده:

 .مالقات با فرعون است

لي جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ وَ اضْمُمْ يَدَكَ إِ "معناي اين جمله به قرينه آيه "وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ "
اين است كه موسي دست خود را از گريبان « 2» "اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ "و آيه« 2» "سُوءٍ

 .بيرون كرد

د كرد و نوري بماننخود را بيرون مي شود كه وقتي موسي به منظور اعجاز دستگر چه از اخبار وارده در اين باب استفاده مي
ريبان خود شود كه موسي دست به گدرخشيد، و ليكن از آيات قرآني بيش از اين استفاده نمينور آفتاب از بين انگشتانش مي
آورد براي بينندگان سفيد و درخشنده بود، البته اين هم هست كه اين درخشندگي و سفيدي به اندر كرده و وقتي بيرونش مي

 .رفتهحدي بوده كه براي بينندگان خارق عادت بشمار مي

__________________________________________________ 

 13سوره نمل آيه (1)



 33پس ناگهان ماري شد و به راه افتاد. سوره طه آيه (2)

 .اي ديگر استو دستت را به زير بغلت ببر كه سفيد، بدون علت بيرون آيد، اين خود معجزه(3)

 33سوره طه آيه 

 23دستت را به گريبانت بر، تا سپيد بدون علت در آيد. سوره قصص آيه (4)
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 676احضار ساحران، عكس العمل فرعون و فرعونيان در برابر موسي عليه السالم[ ..... ص : ]

خداي تعالي در اينجا كالم فرعون را نقل نكرده كه او در اين هنگام چه  "عَلِيمٌقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ  "
گان در هر امر آيد كه اين بزراند نقل كرده، و از آن چنين بر ميگفته، بلكه گفتگويي را كه بزرگان قومش با يكديگر داشته

كردند به نظر فرعون ه اتفاق تصويب مياند و آنچه را كه بكردهمهمي مجلس شور تشكيل داده و با يكديگر شور مي
اند تا او آن را به مرحله اجراء در آورد. در باره اين معجزه هم با هم مشورت كردند و رأي نهايي خود را چنين رساندهمي

وسيله  ا بديناين مرد به يقين ساحري است استاد كه مساله رسالت را بهانه كرده ت "إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ "اظهار كردند كه:
بني اسرائيل را از چنگ ما نجات داده و آنان را مستقل كرده و به دستياري آنان شما را از سرزمينتان بيرون كند و دين و 

هاي او و خاموش كردن اين آتشي كه افروخته هر امري كه طريقت شما را هم باطل سازد، اينك براي باطل كردن نقشه
فرمايي تا او را بكشيم و يا بدار زنيم و يا به زندانش افكنيم؟ و يا در مقام معارضه به آيا مي خواهي بفرما تا اجراء شود،مي

 .مثل در آمده سحري مثل سحر او فراهم سازيم

أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ  ":آن گاه در اين باره نيز با يكديگر مشورت نموده و به عنوان آخرين رأي تصويب شده اظهار داشتند
او و برادرش را نگهدار و ماموريني به شهرستانها بفرست تا هر چه ساحر  "ي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍفِ

 .درس خوانده و استاد هست همه را حاضر سازند

اند، و به بعضي ديگر گفتهكالمي است كه بعضي از بزرگان قوم فرعون  "فَما ذا تَأْمُرُونَ "شود كه جملهاز اينجا معلوم مي
ي اند، در موضع ديگرحكايت آخرين رأيي است كه همه كرسي نشينان فرعون متفقا به عرض او رسانده "قالُوا أَرْجِهْ "جمله

يُخْرِجَكُمْ مِنْ  قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ، يُرِيدُ أَنْ "از قرآن همين حرف را از خود فرعون حكايت كرده و فرموده:
از اين آيه و از « 1» "سَحَّارٍ عَلِيمٍأَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ، قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ، يَأْتُوكَ بِكُلِّ 

نشينان او در اطراف آن مشورت يآيد كه اين كالم را اول خود فرعون پيشنهاد كرده و سپس كرسآيه مورد بحث بر مي
 .اندكرده و سرانجام همان را تصويب نموده

 كه« 3» "قالَ أَ جِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسي فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ "و از آيه

__________________________________________________ 

خواهد شما را به جادوي خويش از سرزمينتان بيرون ف خويش گفت اين جادوگري ماهر است كه ميبه بزرگان اطرا(1)
دهيد؟ گفتند وي را با برادرش نگهدار و مامور جمع آوري به شهرها فرست كه همه جادوگران كند بنا بر اين چه رأي مي

 23ماهر را پيش تو آورند. سوره شعراء آيه 

اي كه به جادوي خويش از سرزمينمان بيرونمان كني ما نيز جادويي مانند آن براي آمده گفت اي موسي مگر سوي ما(2)
 53آوريم. سوره طه آيه تو مي
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آيد كه فرعون آن سخن را بعد از مطالعه بر مي -كه در خطاب به موسي گفته -كندهمين حرف را از فرعون نقل مي
 .كردن آنان گفته استنشينان و تصويب كرسي

كُمْ بِسِحْرِهِما وَ يَذْهَبا فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوي قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِ "از آيه
شاوره يك جلسه ديگري بعد از جمع شدن ساحران آيد كه وزراي فرعون غير از آن جلسه مبر مي« 1» "بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلي

 .انددر نزد فرعون تشكيل داده و محرمانه با يكديگر مشورت كرده

از آنچه گفته شد معلوم شد كه اصل اين حرف از خود فرعون بوده، و او آن را به وزراي خود داده تا در پيرامونش مشورت 
العه كرده و گفتند: بايد آن دو را توقيف نموده و ساحران مملكت را كرده و روي آن رأي دهند، وزراء هم در اطرافش مط

براي معارضه با سحر او جمع كني، او نيز قبول كرده و آن را به رخ موسي كشيد. بعد از آنكه ساحران مملكت در نزد فرعون 
 .را در راه معارضه به مثل به كار برندگرد آمدند باز وزراء براي مشورت دور هم نشسته و به اتفاق رأي دادند كه بايد تمام قوا 

خواهد با همدستي بني اسرائيل شما را بيرون كرده و خود يعني موسي مي "يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ "
د كه افتابسيار اتفاق ميكشور مصر را مالك شود، و اگر فرعون از اين راه مغلطه كاري كرد براي اين بود كه در آن زمانها 

 .كردنمود و اهلش را آواره بيابانها ميبرد و سرزمينش را تملك ميقومي بر قومي ديگر هجوم مي

 "... قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ "

در آخر آن جزء كلمه  "هاء "، و حرفبه معناي تاخير انداختن است "ارجاء "امر از ماده "هاء "با سكون "ارجه "كلمه
آيد، معناي كلمه مزبور اين است كه در كشتن او عجله مكن نيست، بلكه هاء سكت است كه بر آخر بعضي از كلمات در مي

 .كه تو را ظالم و سنگدل بخوانند، بلكه نخست ماموريني به شهرستانها گسيل دار تا ساحران را جمع كنند

 .و همه را نزدت حاضر سازند، و تو با سحر آنان در برابر موسي معارضه به مثل كن "حِرٍ عَلِيمٍيَأْتُوكَ بِكُلِّ سا "

__________________________________________________ 

از  خواهند به جادوي خويشميان خودشان در كارشان مناقشه كردند و آهسته راز گفتند گفتند اينان دو جادوگرند كه مي(1)
 32و  33تان بيرونتان كنند و آيين خوب شما را از بين ببرند. سوره طه آيه سرزمين
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 "ارجئه "اند اصل آن رانيز قرائت شده، و معلوم است كساني كه چنين قرائت كرده -به كسر جيم و هاء -"ارجه "كلمه
گردد. و برادر موسي همان مير مفعول است به موسي بر مياند، همزه به ياء مبدل و سپس حذف شده، و هاء كه ضدانسته

 .هارون بوده است

 "... وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً "

حذف  "پس فرستاد و سحره را از اطراف مملكت جمع كرده و جريان را با آنان در ميان گذاشت "به منظور اختصار جمله
و اين كالم سؤالي است كه ساحران از فرعون كردند، و در اين سؤال تقاضاي اجرت  "إِنَّ لَنا لَأَجْراً ":شده، و تنها فرموده

نكرده و به منظور تاكيد، آن را خبر ادا نموده و گفتند: براي ما اجرتي خواهد بود. و اينگونه تعبيرات يعني افاده طلب و تقاضا 
اي استفهامي بوده و حرف استفهام از ممكن هم هست كه جمله مزبور جملهبه صورت خبر در كالم عرب خيلي شايع است. 

 .است خوانده "أ ان لنا الجرا "اولش افتاده باشد، مؤيد اين احتمال قرائت ابن عامر است كه جمله را استفهامي گرفته و آن را

ان است، فرعون در اين جمله عالوه بر اينكه تقاضاي آنان را اين جمله اجابت سؤال ساحر "قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ "
 .اجابت كرده وعده مقرب كردن را هم به آنان داده است



 674معارضه ساحران با موسي )ع( و تسليم شدنشان در برابر آن حضرت[ ..... ص : ]

ساحران اختيار اين را كه او نخست عصاي خود را بيندازد و يا  "الْمُلْقِينَقالُوا يا مُوسي إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ  "
 :ايشان سحرهاي خود را بكار برند به موسي واگذار نمودند، چون به خيال خود آمادگي مقابله با او را داشتند، لذا گفتند

هاي خود را به كار بريم، و اين خود يك بدستياختيار با تو، اگر خواهي تو اول عصايت را بينداز، و اگر خواهي ما طنابها و چو
نوع زرنگي است كه انسان در برابر خصم خود را قوي و آماده، و خصم را ضعيف و خوار جلوه دهد. فرعونيان نيز با اين كالم 

 .خود به موسي )ع( فهماندند كه نسبت به غلبه خود اطمينان دارند، عالوه بر اينكه رعايت ادب را هم كردند

 "... الَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِق "

در جلد دوم اين كتاب « 1» "وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلي مُلْكِ سُلَيْمانَ "در اينجا بطوري كه در تفسير آيه "سحر "
 .ه باشدا ببيند و يا بشنود كه حقيقت نداشتگذشت يك نوع تصرف در حاسه انسان است، بطوري كه حاسه بيننده چيزهايي ر

 .ترساندن است، در اين آيه خداوند سحر فرعونيان را امر عظيمي خوانده -به معناي "استرهاب "
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 "... أَلْقِ وَ أَوْحَيْنا إِلي مُوسي أَنْ "

و به معناي چيزي را به سرعت گرفتن  "لقفان "و "لقف "از ماده "تلقف "تفسيريه است. و كلمه "أن الق "در "أن "كلمه
شود، در اين آيه اطالق مي "افك "به معناي گرداندن هر چيزي است از صورت اصليش، و لذا به دروغ هم "افك "است. و

د يكي از نكات ادبي است به كار رفته، و تقدير آن اين است كه: ما بعد از آنكه ساحران از چند جهت ايجاز و اختصار كه خو
سحر خود را انداختند به موسي وحي فرستاديم كه تو نيز عصاي خود را بينداز، وقتي انداخت آنا به صورت مار بزرگي در آمده 

 .و شروع به بلعيدن سحرهاي ساحران كرد

ر اين آيه استعاره به كنايه است، زيرا حق را به چيزي تشبيه كرده كه قبال پا در هوا و معلق بود، و د "فَوَقَعَ الْحَقُّ "جمله
 .گيرد يا نه؟ لذا فرموده: حق واقع شد، و باطل شد آن سحري كه كرده بودندمعلوم نبود باألخره در زمين قرار مي

و اصحابش در آن مجمع عظيمي كه همه مردم از هر طرف هجوم آورده  يعني فرعون "فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَ انْقَلَبُوا صاغِرِينَ "
به  "وَ انْقَلَبُوا صاغِرِينَ "كه براي اشاره بدور است اشاره به همين مجمع است. و جمله "هنالك "بودند مغلوب شدند، و لفظ

 .خواري برگشت نمودنداين معنا است كه فرعون و اصحابش بعد از آن عزتي كه در اجتماع داشتند به حالت ذلت و 

نفرمود: ساحران خود را به سجده انداختند، بلكه  "وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسي وَ هارُونَ "
ت: فرموده اس فرمود: ساحران به سجده افتاده شدند تا كمال تاثير معجزه موسي و خيره شدن ساحران را برساند، تو گويي

اختيار به سجده در آمدند، بطوري كه نفهميدند چه كسي آنان را وقتي عظمت معجزه را ديدند آن قدر دهشت كردند كه بي
براي اين  "رَبِّ مُوسي وَ هارُونَ ":به حالت سجده در آورد، لذا خود را ناگزير از ايمان به رب العالمين ديدند. و اينكه فرمود

 .بر اينكه ايمان به خدا توأم با ايمان به موسي و هارون است است كه داللت كند

توضيح داد براي رفع توهمي بوده كه در  "رَبِّ مُوسي وَ هارُونَ "را به "رب العالمين "بعضي گفته و يا شايد بگويند: اينكه
ي اگر ين منم، و با چنين وضعگفت رب العالمكرد، و ميرسد، توضيح اينكه فرعون داشت ادعاي ربوبيت مياينجا به ذهن مي

گفتند: ما ايمان آورديم به رب العالمين، ممكن بود كسي توهم كند كه مقصودشان ايمان به فرعون است، لذا براي فقط مي



توضيح دادند. ليكن اين وجه خيلي روشن نيست، براي اينكه  "رَبِّ مُوسي وَ هارُونَ "رفع اين توهم مقصود خود را با جمله
 ن اصال قائل به رب العالمين يعني كسي كه بهپرستابت
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حقيقت معناي اين كلمه مالك و مدبر بال واسطه جميع اجزاي عالم باشد نبودند، بلكه اجزاي عالم و امور آن را در بين 
 قائل بودند، نه اينكه هم رب "ربابرب األ "و "اله اآللهة "هاي مختلفي تقسيم نموده، و براي خداي تعالي تنها مقامارباب

 .ارباب باشد و هم رب مربوبهاي آن ارباب

اين بود كه وي از جهت اينكه حوائج مردم آنهم « 1» "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي "فرمايد:و ادعاي فرعون بنا بر حكايت قرآن كه مي
ارباب، نه اينكه ربوبيت تمامي عالم قائم به ذات او  ساخت داراي مقام بلندتري است از سايرتنها مردم مصر را برآورده مي

دانيم كه مثل فرعون انساني را پروردگار عالميان بدانند، و ليكن پرست بعيد نميباشد، البته اين را هم از نفهمي مردم بت
 .گوييم كه اصول مذهب و ثنيت اين نيست كه شخصي را رب العالمين بدانندمي

 672كند[ ..... ص : دن ساحران آنان را به توطئه و تباني قبلي با موسي )ع( متهم و آنان را تهديد ميفرعون بعد از ايمان آور]

 "... قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ "

ار و انك اي است خبري كه به قرينه مقاماين جمله خطابي است كه فرعون از در خشم و استكبار به ساحران كرده و جمله
كند، ممكن هم هست بگوييم جمله استفهام انكاري و يا توبيخي است، و عالمت استفهام و يا توبيخ در توبيخ را افاده مي

 .اولش بوده و حذف شده

متهم تهمتي است كه فرعون به ساحران زده و آنان را در توطئه با موسي  "إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ "جمله
 :خواسته است بگويدسازد، خالصه فرعون در اين جمله ميمي

شما در همين چند روزي كه در شهر مجتمع بوديد بجاي اينكه خود را براي مقابله با موسي آماده كنيد پنهاني او را ديده و با 
ن ساحران هلش را بيرون كنيد، چوايد كه عليه من و به نفع وي كار كنيد، و بدين وسيله بر مصر دست يافته ااو توطئه كرده

اي در كار بوده مسلما در آن موقعي بوده كه ساحران در عاصمه فرعون اجتماع تا آن روز موسي را نديده بودند، و اگر توطئه
 .كردند

د متهم ساخت و آنان را به توطئه عليه خو "إِنَّ هذا لَمَكْرٌ "ايمان سحره را انكار نموده و با جمله "آمنتم به "فرعون با جمله
اين تهمت را براي اين جهت زد كه ساحران را مفسد در مملكت قلمداد كند و با اين دستاويز بتواند آنان را به شديدترين 

 .وجهي مجازات نموده و از بين ببرد

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ  "سر بسته و بطور اجمال تهديدشان نموده و آن گاه با جمله "فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ "لذا نخست با جمله
بطور تفصيل تهديدشان كرد و گفت: اول دست و پاهاتان را بطور خالف، يعني دست  "مِنْ خاِلفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

 راست را با پاي چپ و دست
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آويزم، و دار زدن، بستن مجرم است به چوب و بلند كردن كنم، و در ثاني شما را به دار ميچپ را با پاي راست قطع مي



آل  "چوب و طرف آن را در زمين كوبيدن است تا همه مردم ماجراي او را ببينند و عبرت گيرند. و ما در تفسير سوره
 .گذرانديم "صلب دار زدن "ذيل داستان مسيح )ع( بيان مفصلي در بارهدر  "عمران

 677پاسخ سحره به تهديدات فرعون: إِنَّا إِلي رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ ...[ ..... ص : ]

 "... قالُوا إِنَّا إِلي رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ "

جت او را ابطال و راه استدالل را از هر طرف بر او اين جمله پاسخي است كه ساحران به فرعون داده و با اين گفتار خود ح
اي كه كني، خيال كردهبستند، زيرا حاصل معنايش اين است كه: تو ما را در برابر ايمان به پروردگارمان تهديد به عذاب مي

ردن در راه ايمان اي، و حال آنكه ماگر با اين عذاب رشته حيات ما را پاره كني ما را آسيب رسانده و شري متوجه ما كرده
شر نيست، چرا كه ما پس از كشته شدن به سوي پروردگارمان بازگشت نموده و نزد او به زندگي قرب و سعادت زنده 

اي سراغ نداريم، پس آينده ما خواهيم شد، زيرا ما در خود جرم و گناهي جز همان ايمانمان به خدا كه تو آن را جرم پنداشته
 .جز خير نخواهد بود

له معاد آيد كه سحره به مساشود، و از آن نيز بر مياستفاده مي "قالُوا إِنَّا إِلي رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ "ن معنايي است كه از جملهاين آ
معجزات  -رمعجزه عصا را علي الظاه "وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا "هم ايمان داشتند، و اگر در جمله

ها و خوانده براي اين بوده كه همين يك معجزه از چند جهت معجزه بوده، يكي اينكه چوب اژدها شده، دوم اينكه طناب
 .هاي سحره را بلعيده، سوم اينكه مجددا به حالت اولي برگشته استچوبدستي

 علم، "و "ضرب، يضرب "از باب "نقم منه كذا "شودبه معناي كراهت و خشم است، گفته مي "نقم "از "تنقم "كلمه
 ."يعلم

اه اي بكنند به درگدر اينجا جذبه معنوي و الهي سحره را گرفت و با كمال دليري و بدون اينكه از تهديد فرعون انديشه
 عَلَيْنا غْرَبَّنا أَفْرِ "پروردگار خود استغاثه برده و از آن درگاه صبر و تحمل در برابر شكنجه فرعون را مسألت نموده و گفتند:

ا و اگر ما را كشت ما ر "وَ تَوَفَّنا مُسْلِمِينَ "پروردگارا ما را در برابر عذابي كه فرعون اراده آن را كرده صبر و تحمل ده "صَبْراً
 .مسلم بميران

ا به خدا ر استعاره به كنايه است، به اين معنا كه خود را به ظرف و صبر را به آب و دادن "افراغ "به "صبر "و تعبير دادن
هاي ما را لب ريز و سرشار از صبر كن ريختن آب در ظرف و لب ريز كردن آن تشبيه كردند، و منظور شان اين بوده كه دل

  .تا در برابر نزول هيچ عذابي جزع نكنيم

 332، ص: 2ترجمه الميزان، ج

جيبي از خود نشان دادند، براي اينكه براستي ساحران در برابر فرعون كه مردي ديكتاتور و جباري متكبر بود شجاعت ع
پرستيدند به هيچ گرفته و با كوبيد و مردم مصر او را ميمي« 1» "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي "قدرت و سلطنت مردي را كه كوس

ابت هاي ثهاي مطمئن و عزمهاي راسخ و ايمانكمال قدرت و اطمينان حجت خود را در برابرش ايراد نمودند، و اينچنين دل
كه محاوره و  "شعراء "و "طه "و برهان قوي و بالغت گفتار، كم نظير و مايه شگفت است، و اگر آيات اين سوره و سوره

كند دقيقا مورد مطالعه قرار دهيد خواهيد ديد كه چه معلومات پايدار و چه حاالت گفتگوي ساحران را با فرعون حكايت مي
اي از اين حقايق را كه از خالل آيات گر محذور خروج از رسم تفسير نبود پارهروحي و اخالق كريمي را متضمن است، و ا

داديم، اينك ايراد آن مباحث را موكول به محل مناسب نموده و شود در اينجا مورد بحث قرار مياين داستان استفاده مي
 .گذريممي



 678آنها([ ..... ص : بحث روايتي ])روايات عجيبه در مورد داستان موسي و فرعون و بيان ضعف 

آنچه كه در قرآن كريم از جزئيات قصه حضرت موسي و فرعون از قبيل رسالت، معجزه عصا، يد بيضا، مشاركت هارون با 
موسي، داستان معارضه سحره با موسي و ايمان آوردن آنان آمده همان است كه اجماال در آيات مورد بحث ذكر كرده، ولي 

عامه و « 3»صيلي را متعرض است كه قرآن شريف متعرض آن نشده، چنانچه در برخي از روايات روايات اضافه بر اين، تفا
خاصه وارد شده كه عصاي موسي از درخت آس بهشتي بود، و آن همان عصائي بوده كه از آدم به شعيب و از شعيب به 

موقعي كه موسي متوجه مدين بود  موسي رسيده، و در روايات ديگري دارد كه اين چوبدستي عصاي حضرت آدم بوده و در
ها از آن بجاي چراغ استفاده درخشيد، و موسي شباي آن را به موسي داد، و از خصوصيات آن اين بود كه در شب ميفرشته

آمد. و در بعضي ديگر دارد: كوبيد از زمين روزيش بيرون ميشد آن را به زمين ميكرد، و روزها هر جا محتاج به غذا ميمي
شد بين دو طرف فك آن دوازده ذراع فاصله آمد، و وقتي اژدها ميكرد به زبان ميهر وقت موسي آن را استنطاق مي« 2»

 ديگر هشتاد ذراع« 5»چهل ذراع، و به روايت « 2»بود، و به روايتي 

__________________________________________________ 

 32سوره نازعات آيه (1)

مجمع  -32ص  2منهج الصادقين ج  -322ص  2و ج  135ص  2الدر المنثور ج  -32ح  32ص  3تفسير عياشي ج (2)
 252ص  2البيان ج 

 352ص  3و تفسير قرطبي ج  133 -135ص  2(الدر المنثور ج 5و  2و  3)

 332، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كرد روايات دارد كه وقتي دهن باز مياز « 1»شد. و در بعضي نشست بلنديش تا يك ميل ميبود، و وقتي روي دم خود مي
 .گذاشتيك لب خود را به زمين و لب ديگرش را بر بام قصر فرعون مي

ديگر دارد وقتي بارگاه فرعون را بين دندانهايش جاي داد و بر مردم حمله برد، مردم براي فرار از آن چنان « 3»و در بعضي 
دارد: طول قامت آن « 2»اي از روايات پا تلف شدند. و نيز در پاره ازدحامي كردند كه بيست و پنج هزار نفر زير دست و

 «كرد. و در روايتياش آن قدر بزرگ بود كه يك شهر را پر ميدارد: جثه «4»هشتاد ذراع بود. و در بعضي ديگر 

آن روزي كه  ديگر دارد: در «6»فرعون از ديدن آن بقدري وحشت كرد كه جامه خود را آلوده ساخت. و در بعضي  :دارد
روايات است كه از آن ببعد تا چندي كه زنده بود به « 3»اين اژدها را ديد چهار صد بار خود را آلوده كرد. و در بعضي از آن 

دارد كه وقتي دست خود را از « 2»مرض اسهال دچار شده بود. و نيز در باره خصوصيات يد بيضاء آن حضرت در روايات 
 .كردگرفت كه بر نور آفتاب غلبه مينوري از دستش تابيدن ميكرد چنان گريبان بيرون مي

دارد: سحره هفتاد نفر بودند، و بر ششصد تا نهصد، و همچنين دوازده هزار نفر و پانزده هزار نفر و هفده  «2»و در روايتي 
 .اياتي وارد شدههزار نفر و نوزده هزار نفر و سي و چند هزار نفر و هفتاد هزار نفر و هشتاد هزار نفر نيز رو

 در روايات دارد كه اين ساحران علم سحر را از دو نفر مجوسي از اهل نينوا« 13»و نيز 

__________________________________________________ 

 [.....] 32ح  35ص  3تفسير عياشي ج (1)

 321ص  5وح رازي ج و تفسير ابو الفت -352ص  3تفسير قرطبي ج  -323ص  2تفسير الدر المنثور ج (2)

 252ص  2مجمع البيان ج (3)



 352ص  3تفسير قرطبي ج (4)

 121ص  1الكامل في التاريخ ج  321ص  5تفسير ابو الفتوح رازي ج (5)

 22ص  2منهج الصادقين ج (6)

 333ص  2تفسير جرجاني ج (7)

و الكامل في التاريخ ج  321ص  5ج  و تفسير ابو الفتوح رازي 135ص  2و الدر المنثور ج  353ص  3تفسير قرطبي ج (8)
 121ص  1

 2و منهج الصادقين ج  245ص  5و تفسير ابو الفتوح رازي ج  352ص  3و تفسير قرطبي ج  133ص  2الدر المنثور ج (9)
 69ص  3و الصافي ج  232و  233ص  1تاريخ طبري ج  23ص 

 325ص  5و تفسير ابو الفتوح رازي ج  352ص  3تفسير قرطبي ج (10)

 323، ص: 2رجمه الميزان، جت

 "و "سابور "دارد كه رئيس آنان چهار نفر بنام« 1»آموختند، و اسم رئيس آنان شمعون، و در بعضي ديگر يوحنا، و در بعضي 
 .بودند "مصفي "و "حط حط "و "عازور

ر فارس بوده است. و و از اهالي اصطخ "بن مصعب بن ريان« 3»وليد  "و همچنين در باره خود فرعون وارد شده كه اسمش
دارد كه اين فرعون همان فرعوني بوده كه در زمان « 2»از آنها دارد كه وي اهل مصر بوده. و در بعضي « 2»در بعضي 

 .ع( سلطنت داشته، و چهار صد سال زندگي كرد و يك مو از سر و رويش سفيد نشد)يوسف 

هاي تو در تو ساخته و خود در ميان آنها هرها و قلعهاز ترس حضرت موسي )ع( ش« 5»و در بعضي از آنها دارد كه وي 
ها شيرهاي درنده جاي ها و نيزارها غرس كرده و در آن جنگلها جنگلشد، و به همين منظور بين اين قلعهمتحصن مي

رش داده بود. و پس از آنكه خداوند موسي را به سوي او مبعوث كرد و موسي به شهر خصوصي وي در آمد شيرها در براب
شد، شد مگر آنكه در قلعه بخودي خود باز مياي نزديك نميع( بهيچ قلعه)تبصبص نموده و دم جنبانده و برگشتند، موسي 
زيست وارد شد و در حالي كه لباس پشمينه بر تن و عصاي كذائيش در دست تا آنكه موسي به قصري كه فرعون در آن مي

ن نشست، وقتي دربان بيرون آمد موسي به وي گفت: از فرعون جهت من اذن بود بر در خانه وي به انتظار در آمدن دربا
باز اعتنايي نكرد. موسي مدتي به انتظار  .بگير، دربان به وي اعتنايي نكرد. موسي به وي گفت: من فرستاده رب العالمينم

 تو را نداشت كه به عنوان رسالتاذن نشست، تا آنكه در آخر دربان به موسي رو كرد و گفت: آيا رب العالمين كسي غير از 
 نزد فرعون بفرستد؟

هايي كه بين او و فرعون موسي از شنيدن اين حرف به خشم آمد و با عصا به در خانه فرعون كوفت، ناگهان تمامي حجاب
نيد، ك بود كنار رفته چشم فرعون در حالي كه بر تخت خود نشسته بود به او افتاد، ال جرم بانگ بر زد كه موسي را داخل

موسي بر فرعون در آمد در حالي كه فرعون بر تختي به ارتفاع هشتاد ذراع تكيه زده بود، موسي به وي گفت: من فرستاده 
اي بياور. موسي عصاي خويش را كه داراي دو شعبه بود گويي معجزهرب العالمينم به سوي تو. فرعون گفت: اگر راست مي

 اري بزرگ درآمد،درنگ به صورت مبه زمين انداخت و بي

__________________________________________________ 

 232ص  1و تاريخ طبري ج  23ص  2منهج الصادقين ج (1)

 135ص  2(الدر المنثور ج 2و  2)

 323ص  2و ج  135ص  2و الدر المنثور ج  322ص  5تفسير ابو الفتوح رازي ج (4)



 135ص  2منثور ج و الدر ال 31ح  32ص  3تفسير عياشي ج (5)

 321، ص: 2ترجمه الميزان، ج

اش بر زمين و شعبه ديگرش بر باالي تخت فرعون قرار گرفت، فرعون كه روبروي آن مار قرار داشت چشمش به يك شعبه
 كشد، از ترس جامه خود را آلوده كرد و فرياد زد موسي آن رااندرون شكم مار افتاد و ديد كه از جوف شكمش آتش زبانه مي

 .بگير

اينها رواياتي است كه در باره عجائب اين قصه وارد شده، و بيشتر آن عجائب در قرآن ذكر نشده، مطالبي است كه دليلي بر 
رد همه آنها جز استبعاد نيست، هم چنان كه قبول همه آنها هم محتاج به حسن ظن زيادي نسبت به روايات وارده است، و 

ه انسان هر روايتي را ببيند و آن را قبول كند صحيح نيست. آري، اگر اين روايات معلوم است كه اين مقدار حسن ظن ك
متواتر و يا مشتمل بر قرائن اطمينان آوري بود البته قبول آن صحيح بود، و ليكن بيشتر آنها بلكه همه آنها رواياتي هستند 

توان قبول كرد، صرفنظر از اينكه خود اين نميكه يا به علت ارسال و يا وقف و يا ضعف از جهت سند و يا از جهاتي ديگر 
 .پوشي از آنها بهتر استروايات هم بينشان تعارض هست، پس چشم

 323، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 686[ ..... ص : 137تا  167(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

هُمْ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِساءَ وَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَ تَذَرُ مُوسي وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ قالَ
هِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّ (127)وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ 

أَرْضِ الْ تَخْلِفَكُمْ فِي( قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسي رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَس132ْلِلْمُتَّقِينَ )
( فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ 123( وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ )132فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ )

 (121عَهُ أاَل إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ )قالُوا لَنا هذِهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسي وَ مَنْ مَ

فادِعَ وَ ( فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الض123َّوَ قالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ )
وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَي ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ  (133)الدَّمَ آياتٍ مُفَصَّالتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ 

فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلي أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا  (122كَ بَنِي إِسْرائِيلَ )عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَ
 (136)( فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ 125هُمْ يَنْكُثُونَ )

بَنِي إِسْرائِيلَ  حُسْني عَليوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْوَ أَوْرَثْنَا الْقَ
 (123بِما صَبَرُوا وَ دَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرِشُونَ )

 322، ص: 2رجمه الميزان، جت

 683ترجمه آيات ..... ص : 

گذاري كه در اين سرزمين فساد كنند و ترا و خدايانت را واگذارند، گفت بزرگان قوم فرعون گفتند چرا موسي و قوم او را مي
 .(133پسرانشان را خواهيم كشت و زنانشان را نگه خواهيم داشت كه ما باال دست آنهاييم و نيرومند )



موسي به قوم خود گفت از خدا كمك جوييد و صبور باشيد كه زمين متعلق به خدا است و به هر كسي از بندگان خويش 
 .(132گذارد و سرانجام نيك از آن پرهيزكاران است )بخواهد وامي

ارتان د پروردگايم موسي گفت شاياسرائيليان گفتند پيش از آمدن تو )به رسالت( و هم بعد از آن در رنج و شكنجه بوده
 .(132كنيد )دشمنانتان را هالك كند و شما را در اين سرزمين جانشين )آنها( كند و بنگرد چگونه عمل مي

 .(123فرعونيان را به خشكسالي و كمبود حاصل دچار كرديم شايد متذكر شوند )

او  رسيد به موسي و پيروانبه آنها مي گفتند اين به خاطر ما است و چون حادثه بديرسيد ميو چون حادثه خوبي به آنها مي
 .(121دانستند )زدند، حق اين بود كه سرنوشت آنها نزد خدا بود لكن بيشترشان نميشگون مي

 .(123آوريم )اي براي ما بياوري و ما را بدان جادو كني ما به تو ايمان نميگفتند هر معجزهمي

هايي از هم جدا بود به آنها فرستاديم و باز دن درياي نيل( كه معجزهها و خون را )خون شپس طوفان و ملخ و شپش و وزغ
 .(133)گردنكشي كردند كه گروهي بزهكار بودند 

و چون عذاب بر آنها نازل شد گفتند اي موسي پروردگار خويش را به آن پيمان كه با تو نهاده براي ما بخوان كه اگر اين 
 .(122فرستيم )آوريم و پسران اسرائيل را با تو ميعذاب از ما بر داري قطعا به تو ايمان مي

 .(125شكني كردند )ها را براي مدتي كه به سر بردند از آنها برداشتيم آن وقت پيمانو چون اين عذاب

 .(123هاي ما را تكذيب كرده و از آنها غافل مانده بودند )پس از آنها انتقام گرفتيم و به دريا غرقشان كرديم براي آنكه آيه

رفتند واگذاشتيم و كلمه و خاورها و باخترهاي آن سرزمين را كه بركت در آن نهاده بوديم به گروهي كه خوار به شمار مي
ساختند نيكوي پروردگار تو در باره پسران اسرائيل به پاداش صبري كه كرده بودند انجام شد و آنچه را فرعون و قوم وي مي

 (123ران كرديم )بردند ويبا بناهايي كه باال مي

 683بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 322، ص: 2در ايامي كه موسي ترجمه الميزان، ج -اين آيات مشتمل است بر اجمال آنچه كه بين موسي و فرعون

جريان يافته و آن خاطراتي را كه وي پس از دعوت آنان به دين توحيد و نجات  -بردهدر ميان قوم فرعون به سر مي (ع)
بني اسرائيل داشته و آن معجزاتي را كه يكي پس از ديگري برايشان آورده تا آنجا كه خدا او و بني اسرائيل را نجات دادن 

داده و فرعون و لشكريانش را غرق كرده و سرزمين مبارك و مشارق و مغارب آن را در اختيار او و قومش گذاشته خاطر 
 .نشان ميسازد

 "... رْعَوْنَ أَ تَذَرُ مُوسي وَ قَوْمَهُقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِ "

خواستند او را فريب دهند و به قتل موسي و قوم او اين جمله حكايت گفتاري است كه قومش با فرعون داشته و مي
تحريكش كنند، لذا فرعون در رد پيشنهاد آنان گفت: كشتن موسي و بني اسرائيل براي ما مهم نيست، براي اينكه فعال 

دست ما است، و در هر حال برايشان تسلط داريم، پس چه بهتر همان عذاب قبلي را در حق ايشان اجراء نموده قدرت در 
فرزندانشان را كشته و زنانشان را زنده نگهداريم. و اين جواب خود دليل روشني است بر اينكه قوم فرعون از او خواستند تا 

عيتي را آن موق "وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ "ز ديگري غير از كشتن بود جملهموسي و قومش را بكشد، زيرا اگر پيشنهاد ايشان چي
 .داشتبايست داشته باشد نميكه مي



 684پرستيده است[ ..... ص : فرعون، هم مدعي خدايي بوده و هم خداياني را مي]

ست، و معنايش اين است كه: اي فرعون! اين تاكيد در تحريك وي بر قتل ايشان ا "وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ "و اينكه گفتند:
ه اند. از اين جمله باند زير بار پرستش تو و خدايانت هم نرفتهشخص عالوه بر فسادي كه او و قومش در زمين انگيخته

خداياني « 1»خوانده و هم خودش كرده و مردم را به پرستش خود ميآيد كه فرعون هم ادعاي الوهيت ميخوبي بر مي
هاي گذشته اثبات كرده، از آن جمله نقل اي از امتپرستيده. تاريخ هم اين معنا را در باره پارهود داشته و آنها را ميبراي خ

پرستيدند، و آن بزرگان و رؤسا هم، شده كه در روم و ممالك ديگر، مردم، بزرگ خانواده و رؤساي قبائل و عشاير را مي
 .اندهكردها را پرستش ميپدران نخستين و بت

بودند  ها و ارباب ديگري قائل بودند، و معتقدپرستيدند بتهايي كه ميپرستان براي بتو نيز در تاريخ دارد كه بعضي از بت
دانستند و براي پدر و مادر ارباب پرستند، از آن جمله پدر و مادر را رب خود ميها را ميهاي مورد پرستش آنان آن بتكه بت

 .ديگري قائل بودند

آيد، اال اينكه از كالمي كه فرعون با قوم خود داشته و قرآن از او اين آن چيزي است كه از جمله مورد بحث به دست مي
 و همچنين از« 3» "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي "كند:چنين حكايت مي
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آيد كه او براي خود معبودي اتخاذ نكرده بوده، و تنها بر مي« 1» "ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي "جمله ديگري كه گفت:
اند كه خود فرعون دهري مسلك بوده، و اصال براي عالم دانسته است. و لذا بعضي از مورخين نوشتهمردم مي خود را معبود

گفته كه تنها بايد مرا بپرستيد، و به همين جهت كرده، و ميها منع ميصانعي قائل نبوده، و مردم را هم از پرستش بت
قرائت  -به كسر همزه و فتح الم با الف بعد از الم -"و الهتك "راشود آيه مورد بحث بعضي از ايشان بطوري كه شنيده مي

 .اند كه هم بر وزن عبادت است و هم به معناي آنكرده

 .شودتر همان چيزي است كه از ظاهر جمله مورد بحث استفاده ميليكن صحيح

خواسته اله و معبود ديگري كه مالك و مدبر مي آيد كههم بيش از اين بر نمي "ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي "و از جمله
امور خصوص قبطيان باشد نفي كرده و تدبير امور آنان را به خود اختصاص دهد. و اين حرف هم تنها از او نبوده، همه 

مين، ز اند، يعني براي هر صنفي از اصناف خالئق از قبيل آسمان وگفتههمين را مي -تا آنجا كه ما سراغ داريم -پرستانبت
دريا و خشكي و اقوام و همچنين براي اقسام مختلف حوادث از قبيل صلح و جنگ، دوستي و دشمني و زشتي و زيبايي 

پرستيدند كه مورد حاجت و نيازشان بوده، مثال اي قائل بودند، و خود از ميان همه آن خدايان آن خدايي را ميخداي جداگانه
 .پرستيدندريا و طوفان را ميسكنه سواحل درياها بيشتر پروردگار د

 :اين است كه "ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي "بنا بر اين، معناي گفتارش كه گفت:

كند كه از ها منم نه آنكه موسي ادعا ميها پروردگاري غير از خودم سراغ ندارم، پروردگار شما قبطيمن براي شما قبطي
اي است كه همراه كالم او است، و آن اين است كه پرستد. مؤيد اين معنا قرينهمي طرف او مبعوث شده، و خودش هم او را

فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَي الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلي إِلهِ  "بعد از جمله مزبور بنا به حكايت قرآن اضافه كرده:



آيد كه فرعون در معبود بودن خود براي موسي شك از اين كالم به خوبي بر مي« 3» "بِينَمُوسي وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِ
خواسته وجود خدايي غير خود را انكار كرده و بگويد: من علم به داشته و اين خود قرينه است بر اينكه در جمله قبلي نمي

 .و انكار كندخواسته علم به وجود چنين خدايي را نفي عدم وجود آن دارم، بلكه مي
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و كوتاه سخن اينكه خواسته است بگويد: من خدايي بجز خودم براي شما سراغ ندارم، نه اينكه شما خدايي به غير من 
 .نداريد

 682سخن فخر رازي در باره معتقدات فرعون و اشكالي كه بر آن وارد است[ ..... ص : ]

اند: فرعون مردي دهري مسلك بوده، ظاهرا احتمالي است كه فخر رازي ها داده و گفتهآن احتمال كه گفتيم بعضيو اما 
 :داده و در تفسير خود چنين گفته است

داشت از حكمت خدا دور رسد اين است كه فرعون يا مرد عاقلي بوده و يا عقل نداشته، اگر عقل نميآنچه به نظر من مي
چنين كسي پيغمبري گسيل بدارد، و اگر عقل داشته و عقلش هم كامل بوده، معقول نيست كه چنين كسي  بود كه به سوي

واقعا معتقد به الوهيت خود باشد، و خود را خالق آسمان و زمين بداند، از خود او هم كه بگذريم معنا ندارد خلق كثيري از 
 .ن عقيده از ضروريات عقل استعقال چنين اعتقادي در باره او داشته باشند، چون فساد اي

پس بهتر اين است كه بگوييم فرعون مردي دهري و منكر وجود صانع بوده، و كواكب را مدبر اين عالم خاكي و خود را 
مقصودش اين بوده كه من مربي و ولي نعمت و روزي  "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي "دانسته، پس اينكه گفته:مدبر و مربي آدميان مي

 :شمايم. و اينكه گفتدهنده 

مقصودش اين بوده كه من جز خود كسي را سراغ ندارم كه پرستش و عبادتش بر شما  "ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي "
 .واجب باشد

هايي به صورت كواكب براي خود درست كرده و و وقتي مسلك و مرامش اين بوده بعيد نيست كه بگوييم وي بت
را  " وَ آلِهَتَكَوَ يَذَرَكَ "جسته، و بنا بر اين مانعي ندارد كه جملهپرستان به آن بتها تقرب ميند ساير ستارهپرستيده، و مانمي

 .«1»حمل بر همين معنايي كنيم كه به نظرمان رسيد 

هيت و الواين بود كالم فخر رازي، اشكالي كه ما بر گفتار وي داريم اين است كه اين شخص اينقدر نفهميده كه معناي 
و ستاره خود  پرستي بتپرست و ستارهپرستان آفريدن آسمانها و زمين نيست، و هيچ بتپرستان و ستارهربوبيت در نظر بت

داند، بلكه معناي الوهيت در نظر آنان تدبير يك قسمت از امور عالم است كه خود را آفريدگار و خالق آسمانها و زمين نمي
پرست و هيچ ل آن را داده، و اين اشتباه را هم كرده كه هيچ دهري مذهبي ستارهفخر هم در آخر كالمش احتما

 .شودپرستي دهري و منكر وجود صانع نميستاره

دانسته، و اگر مربوب بودن آنان را براي پس حق مطلب همان است كه گفتيم فرعون خود را پروردگار مصر و مصريان مي
 وي قاعدهكرده ررب و پروردگاري ديگر انكار مي



__________________________________________________ 

 23ص  21تفسير كبير فخر رازي ج (1)

 323، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .و اعتقاد خود آنان بوده، نه اينكه مخلوق بودن آنان و خالقيت خداي سبحان را انكار كرده باشد

ود نشينان خاي است كه فرعون به كرسياين جمله وعده "نِساءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَقالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي  "
گيريها و عذابي كه در باره بني اسرائيل داشت از سر داده، و آنان را به اين معنا دلخوش كرده كه بزودي همان سخت

گذارد، و در آخر هم براي فرو خدمتگزاري قبطيان زنده ميكشد و دخترانشان را براي كلفتي و گيرد، پسران آنان را ميمي
 ."ما مسلط و قاهر بر ايشانيم ":نشاندن خشم و از بين بردن اضطراب دروني آنان اضافه كرده است كه

 687: تحريك و تشويق موسي )ع( بني اسرائيل را به قيام عليه فرعون و استعانت از خدا و صبر در برابر شدائد مبارزه[ ..... ص ]

 "... قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا "

انگيزد و آنان را به استمداد و استعانت از خداي ع( در اين جمله بني اسرائيل را بر قيام و شورش عليه فرعون بر مي)موسي 
نمايد، و آنان را به صبر در برابر تعالي در رسيدن به هدف كه همان رهايي از اسارت و بندگي فرعون است توصيه مي

كند. آري، صبر در برابر شدايد راهنماي به سوي خير و پيشتاز فرج كشد سفارش ميشدايدي كه فرعون خط نشان آن را مي
 .كندگفتار خود را تعليل مي "إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ "و نجات است. موسي )ع( در آخر كالم خود با جمله

دهم براي اين است كه فرعون مالك زمين نيست تا آن را به هر و حاصل اين تعليل اين است كه: اگر من اين نويد را مي
كس بخواهد بدهد و از هر كس بخواهد بگيرد، بلكه زمين ملك خداي سبحان است، او است كه به هر كس بخواهد ملك و 

ن جريان دارد كه حسن عاقبت را به كساني از بندگان خود اختصاص دهد دهد، و سنت او هم بر ايسلطنت در زمين را مي
كه از او بترسند، و از او حساب ببرند، بنا بر اين شما اي بني اسرائيل! اگر تقوا پيشه كنيد، يعني از خداي تعالي استعانت 

 .ان است به دست شما خواهد سپردجسته و در راه او در شدايد صبر كنيد خداوند اين سرزمين را كه امروز در دست فرعوني

 وَ "اضافه كرد كه: "إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ "ع( به منظور فهماندن همين معنا دنباله كالم خود)موسي 
يزي به معناي آن چ "البادئة "در لغت به معناي دنباله هر چيز است، هم چنان كه لفظ "عاقبة "، و لفظ"الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

 .شوداست كه هر عمل و يا هر چيزي به آن ابتداء و شروع مي

براي اين بود كه سنت الهي بر اين جريان دارد. آري، خداي  "عاقبت از آن پرهيزكاران است "و اگر بطور مطلق فرمود:
اي سيري كه خداوند برايش معلوم كرده برسد، و تعالي نظام عالم را طوري قرار داده كه هر نوعي از انواع موجودات به منته

 سعادت مقدر خود را نائل 
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گردد، حال انسان هم كه يكي از انواع موجودات است حال همانها است، او نيز اگر در راهي قدم بگذارد كه خداوند و فطرت 
به خدا و به آيات خدا و فساد انگيختن در زمين بپرهيزد خداوند به برايش ترسيم كرده و از انحراف از راه خدا يعني از كفر 
 .كنداش داشته و به سوي هر خيري كه بخواهد ارشادش ميسوي عاقبت نيك هدايتش نموده و به زندگي پاك زنده

 688شكوه بني اسرائيل نزد موسي )ع( و جواب موسي )ع( به ايشان[ ..... ص : ]



 در اين آيه به يك معنا است و به كار "ءمجي "و كلمه "اتيان "كلمه "بْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَناقالُوا أُوذِينا مِنْ قَ "
 "تاتينا "اندبردن هر دو تنها به منظور تفنن در تعبير است، و اينكه بعضي از مفسرين اين دو كلمه را به دو معنا گرفته و گفته

من قبل أن تاتينا باآليات و  "است و تقدير آيه اين است كه: "آمدي ما را "به معناي "جئتنا "و "آوردي براي ما "به معناي
ر صحيح نيست، براي اينكه دليلي ب "من بعد ما جئتنا قبل از اينكه اين آيات را براي ما بياوري و بعد از آنكه آمدي ما را

 .در دست نيست "باآليات "تقدير گرفتن

ني اسرائيل اين بوده كه شكايت خود را به موسي عرضه داشته و بگويند ما چه قبل از آمدنت و چه عالوه بر اينكه غرض ب
اي كه خداوند داده بود كه به بينيم، و از آن وعدهديديم هنوز هم مياي كه از فرعونيان ميبعد از آمدنت آن عذاب و شكنجه

معلوم است كه در رساندن اين غرض حاجتي به ذكر آيات كنيم خبري نشد، و دست تو از دست فرعونيان نجات پيدا مي
درست نيست و مطلب همان است  "باآليات "نيست و اصال آوردن آيات هيچ ربطي به اين غرض ندارد، پس تقدير گرفتن

 .دنمكه گفتيم اين دو كلمه در آيه به يك معنا و هر دو به معناي آمدن است، نه يكي به معناي آوردن و ديگري به معناي آ

وسي اين جمله حكايت جوابي است كه م "قالَ عَسي رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ "
ن ااز شكايت بني اسرائيل داده، و خاطر آنان را بدين وسيله تسليت داده و اميدوارشان ساخته است، در حقيقت تكرار هم

كه  كانه خواسته است بفرمايد: اينكه به شما دستور دادم "اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ "كالم قبلي است كه فرمود:
اي بود كه هرگز غير آن را از من نخواهيد شنيد، اگر به آن دستور عمل در راه رسيدن به هدف از خدا بترسيد حرف زنده

اهيد خويد اين هست كه خداوند دشمنان شما را هالك كرده و زمين را بعد از ايشان به شما واگذار كند. آري، اگر ميكنيد ام
قيد  كند، و شما را بدون هيچخداوند شما را جانشين آنان در زمين قرار بدهد بايد بدانيد كه خداوند چنين كاري را بيهوده نمي

 گر شما را به آرزويتان برساند براي اين است كه دهد، و او شرطي بر آنان ترجيح نمي
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هُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّ "ببيند رفتار شما چگونه خواهد بود، و اين همان معنايي است كه آيه شريفه
 .در مقام افاده آن است« 1» "داءَالَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَ

و اين يكي از آياتي است كه خداوند در آن يهود را كه براي خود منصب بال عزل الهي قائل بودند تخطئه نموده است. آري، 
توراتي كه در دست يهود است يهوديان را داراي كرامتي بدون قيد و شرط و آنان را حزب خدا و سرزمين بيت المقدس را 

 .دانسته كه خداوند به يهود تمليك كرده، آن هم تمليكي كه نه نقل و انتقال بردار است و نه اقاله پذير سرزميني

به معناي قحط و نايابي است. و گويا معناي  "سنه "جمع "سنين ""وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ "
 سپس به كثرت استعمال تدريجا كارش "السنة آن سال "بوده و به تدريج گفته شده: "طيسنة القحط سال قح "اصلي آن

 .به جايي رسيده كه معناي قحطي و نايابي را به خود گرفته است

ها را كه فاميل او بودند به كه آل فرعون را يعني همان قبطي -كندو قسم هم ياد مي -فرمايدخداي سبحان در اين آيه مي
 .ها دچار كرد تا شايد بدين وسيله متذكر شوندمتعدد و كمي ميوههاي قحطي

آيد كه اين قحطي ممتد در امتداد چند سال نبوده، براي اين است كه از ظاهر سياق برمي "قحطي متعدد "و اينكه گفتيم
مع به صيغه ج را "سنة قحط سالي "شده، زيرا اگر اينطور نبودبلكه بين دو سال قحطي يك و يا چند سال فاصله مي

فَإِذا جاءَتْهُمُ  "هاي متعدد. عالوه بر اينكه جملهآورد، زيرا قحطي ممتد به امتداد چند سال يك قحطي است، نه قحطينمي
ظهور دارد در اينكه حسنه مذكور در آن، بعد از سيئه )قحطي( بوده و بعد از آن حسنه مواجه با سيئه  "الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ

 .شدندديگري 



 689مبتال نمودن خداوند فرعونيان را به قحطي و تفال بد آنان در باره موسي )عليه السالم([ ..... ص : ]

 "... فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ "

وان شان فرارسيده و نعمت و روزيآيد كه قوم فرعون وقتي پس از قحط سالي به سال خوشي مياز ظواهر امر بر مي
ما تا آنجا كه به ياد داريم هرگز به قحط سالي دچار  "و مقصودشان اين بوده كه "اين از خود ما است "اند:گفتهشده ميمي

و اگر اين حرف را پس از نجات از  "ايم، و اگر در گذشته مبتال به آن خشكسالي شديم از نحوست موسي بوده استنشده
 تا آن روز دچار چنين بالئي نشده بودند، و معلوم است كه انسان معموالاند براي اين بوده كه قحط سالي زده

__________________________________________________ 

گردانيم تا مقام اهل ايمان ميان مردم مي "گاهي فتح و غلبه و گاهي شكست و مغلوبيت "اين روزها را با اختالف احوال(1)
 123ل عمران آيه با امتحان معلوم گردد. سوره آ
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شود كه به ضد آن مبتال بشود. قوم فرعون هم اگر به قحط سالي دچار نشده بودند وقتي متوجه ارزش و اهميت نعمتي مي
ه گو اينكه طبعا و عادتا بايستي قضيه بر عكس اينك "اين از ما است "گفتند:پس از نجات و رسيدن به فراواني نعمت نمي

چون وقتي  "اين از ما است "گفتند:شد، به اين معنا كه بايستي قبل از تفال بد به موسي زدن ميواقع شده بود واقع مي
دانند كه بر حسب ارتكاز و عادت ديرينه، نعمت و فراخي روزي و مردمي قحط سالي و بال را از نحوست شخص معيني مي

ند، و كنه و راحت خو نكرده باشند از گرفتاري و بال آن طور كه بايد وحشت نميرفاه عيش را از خود بدانند، زيرا تا به رفا
 .ودهب "اين از ما است "آيد كه تفال بد به موسي زدن قبل از گفتنليكن همانطور كه گفتيم از ظواهر قضيه بر مي

 "را با لفظ "حسنه "بت كلمهو شايد به همين جهت قوم فرعون را قبل از فال بد زدنشان ذكر كرده و نيز به همين مناس
فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ  "آورده و فرموده: "ان "را با لفظ "سيئه قحط سالي "و كلمه "اذا

و  نظر فرعونيان اصل ثابتي بوده،در  "حسنه رفاه عيش "آيد كه، از اين اختالف در تعبير بر مي"يَطَّيَّرُوا بِمُوسي وَ مَنْ مَعَهُ
جنس  "الف و الم "را با "حسنه "سابقه بوده است. شاهد ديگر اين معنا اين است كه كلمهابتالي به قحط سالي نادر و بي

 .آورده "الف و الم "را نكره و بدون "سيئه "كه مفيد تعريف است و كلمه

و جهت اين اشتقاق اين است كه عرب به خيلي چيزها از آن جمله است،  "طير "و تطير مشتق از "تطير "از "يطيروا "كلمه
ا اي از شر و شامت راشتقاق كردند كه معناي تفال و يا بهره "طير "زدند به همين جهت كلماتي از مادهبه طيور تفال مي

 .بدهد مانند تطير كه به معناي اول و طائر كه به معناي دوم است

اي كه ايشان از شر و بهره :شودمعنايش اين مي "طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ أاَل إِنَّما "پس اينكه فرمود:
شامت دارند نزد خداست، و آن عذابي است كه خداوند براي آنان تهيه ديده، و ليكن بيشتر ايشان از اين عذاب غافلند، و 

 .شودماند، و در دفتري بايگاني نميشوند اثري باقي نميرتكب ميكنند از گناهان و جناياتي كه مخيال مي

 اند، و ليكن مناسب با سياق همان معناييمعاني ديگري هم از قبيل نامه اعمال و غير آن ذكر كرده "طائر "البته براي كلمه
 .است كه ما ذكر كرديم

 "هر چه "از اسماي شرط و به معناي "مهما "كلمه "فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَ قالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها "
ون . قوم فرع"هر چه براي ما معجزه بياوري كه ما را جادو كني ما به تو ايمان آور نيستيم "است، و معناي آيه اين است كه

 با اين 
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اند هميشه از خود مايوس سازند، و اينكه معجزات او را جادو خواندند در حقيقت خواسته اند موسي را برايكالم خود خواسته
 .اياو را استهزاء نموده و بگويند تو بي خود اسم اين اعمالت را معجزه گذارده

 691هاي مناسب[ ..... ص : هاي متعدد بر قوم فرعون، به تفصيل و در زماننزول عذاب]

 "... مُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ آياتٍ مُفَصَّالتٍفَأَرْسَلْنا عَلَيْهِ "

اي است كه انسان را احاطه كند، و ليكن بيشتر متعارف شده كه در به معناي هر حادثه« 1»به گفته راغب  "طوفان "كلمه
 :گويدآب بسيار زياد استعمال شود. و در مجمع البحرين مي

است كه به معناي طواف و دور زدن  "طوف "كلمه به معناي سيلي است كه زمين را در خود غرق كند، و اصل آن، ماده اين
 .«3»باشد مي

 هاي درشت هيكل و به گفته بعضي ديگر بهها به معناي ميمونبه گفته بعضي -به ضم قاف و تشديد ميم -"قمل "كلمه
 "دم "و "ضفادع "و "جراد "به معناي شپش معروف است. -قاف و سكون ميمبه فتح  -هاي ريز است. و قملمعناي مگس

 .به ترتيب به معناي ملخ، قورباغه و خون است

ء متصل است، كه الزمه آن متمايز شدن هر جزئي از تفصيل به معناي جدا جدا كردن اجزاي يك شي "مفصالت "كلمه
شود آياتي كه به سوي قوم فرعون استفاده مي "آياتٍ مُفَصَّالتٍ "است از اجزاي ديگر. پس بنا بر اين، از اينكه فرمود:

 شده، و اين خود دليل بر اين است كهشده يك جا و يك دفعه نبوده، بلكه هر كدام جداي از ما بقي فرستاده ميفرستاده مي
شد ممكن بود خيال كنند شود، چون اگر يك جا نازل مياين آيات آياتي است الهي كه هر كدام در موقع مناسبش نازل مي

 .يك امر اتفاقي و جزافي بوده و ربطي به موسي و نفرين او نداشته است

 شود:همان معنايي است كه ما كرديم، براي اينكه از آن آيه استفاده مي "مفصالت "آيه بعدي شاهد بر اين است كه معناي
 كردندداده، لذا وقتي به آن برخورد ميو آن عذاب خبر ميشده قبال موسي از آمدن آن آيه هر كدام از آيات كه فرستاده مي

ين بستند كه اگر اشدند تا بلكه دعائي كند و آن عذاب را از ايشان برگرداند، و با موسي عهد ميدست به دامن موسي مي
به  سپارند، ولي وقتيميآورند و دست از بني اسرائيل برداشته و ايشان را به موسي عذاب را از آنان بر دارد به وي ايمان مي

 .شكستندشد عهد خود را ميدعاي موسي عذاب برداشته مي
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 "... وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَي ادْعُ لَنا رَبَّكَوَ لَمَّا  "

به معناي عذاب است، و الف و المي كه در اينجا بر سر آن است، اشاره به عذابي است كه هر كدام از آيات قوم  "رجز "
كند به اين معنا است كه: از اده ميبطوري كه قرينه مقام اف "بِما عَهِدَ عِنْدَكَ "فرعون مشتمل بر آن بوده است، و جمله

پروردگارت براي ما رفع عذاب را بخواه، چون خدايت با تو عهد بسته كه هيچ وقت دعايت را رد نكند. بنا بر اين، المي كه 
 .در جمله به كار رفته الم قسم خواهد بود



 همان عهدي است كه گفتيم قوم فرعون با موسي "مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ "جمله
 .بسته و آن را شكستند

 696عهد شكني قوم فرعون بعد از بر داشته شدن عذاب از آنان[ ..... ص : ]

إِلي  "به معناي عهد شكستن است، و جمله "ثنك "كلمه "فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلي أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ "
آيد عهدهايي كه بين موسي و قوم فرعون ، و از اين دو جمله بر مي"كشفنا "متعلق است به جمله "أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ

ه كدارد به شرطي گفته كه خداوند اين عذاب را از شما بر ميگذشته مؤجل به مدت معيني بوده، مثال اگر موسي )ع( ميمي
كرده كه اگر تا فالن مدت به اين عهد وفا نكرديد عذاب ايمان بياوريد و بني اسرائيل را با من روانه كنيد در آخر اضافه مي

 .مرتفع نخواهد شد

كردند، لذا آيه شريفه اند آنان نيز عهد خود را محدود به مدت معين ميبستهو همچنين اگر بني اسرائيل با وي عهد مي
رسيد عهد خود را كه با موسي بسته بودند، شد و آن اجل معين سر ميپس از آنكه عذاب برداشته مي "فرمايد:مي
 ."شكستندمي

 .در زبان عرب به معناي دريا است، ما بقي الفاظ آيه معنايش روشن است "يم "كلمه "فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ "

 "... مَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَاوَ أَوْرَثْنَا الْقَوْ "

ي الَّتِ "فرمايد:سرزمين شام و فلسطين است، مؤيد و يا دليل بر اين معنا جمله بعدي است كه مي "ارض "ظاهرا مراد از
ان نواحي فلسطين است و غير از كعبه هيچ براي اينكه خداوند در قرآن كريمش غير از سرزمين مقدس كه هم "بارَكْنا فِيها

 .سرزميني را به بركت ياد نكرده

رفتند قدرت داده و مشارق و مغارب سرزمين معناي آيه اين است كه: ما بني اسرائيل را كه مردمي ضعيف به شمار مي
ده براي اين است كه مقدس را به ايشان واگذار نموديم. و اگر در اينجا بني اسرائيل را به مردمي مستضعف وصف كر

 نمايد و كساني را كه در نظرها خوار كارهاي عجيب خارق العاده خدا را برساند، و بفهماند چگونه خداوند افتادگان را بلند مي
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 دهد، چه قدرتي باالتر از اين؟آيند تقويت نموده و زمين را در تيول آنان قرار ميمي

براي اين است كه برساند به ملك و سلطنت رسانيدن بني اسرائيل و  "وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْني "د:اينهم كه فرمو
هالك كردن دشمنان ايشان بر وفق قضاي حتميش بوده، موسي )ع( هم گويا از اين قضا خبري داشته كه در وعده به بني 

نَ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِي ". آيه شريفه"دُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِعَسي رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَ "اسرائيل گفته است:
 .نيز اشاره به همين معنا دارد« 1» "اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ

خارج شدن آن از مرحله قوه و استعداد به مرحله فعليت و وقوع است، البته  تمام شدن كلمه، -"تماميت كلمه "و اما معناي
 ":ناگفته نگذاريم كه جهت و علت تمام شدن كلمه پروردگار در خصوص داستان بني اسرائيل صبر ايشان بوده و لذا فرموده

 ."بِما صَبَرُوا

است كه ما آن صنايعي كه قوم فرعون داشته و آن قصرهايي كه  به اين معنا "... وَ دَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ "جمله
 .ها ساخته بودند از بين برديمهايي را كه براي موبنافراشته بودند و آن تاكستانهايي كه به وجود آورده و داربست

 693هاي متعدد و عهد شكني ايشان([ ..... ص : بحث روايتي ])در باره مبتال گشتن فرعونيان به عذاب



لي بن اند، و عاست كه ابن عباس و سعيد بن جبير و قتاده و محمد بن اسحاق بن بشار مطلبي را گفته« 3»در مجمع البيان 
هم همان مطلب را به سند خود از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده، و آن مطلب كه از مجموع روايات « 2»ابراهيم 

 :گرفته شده اين است كه

ن ساحران به موسي و شكست خوردن فرعون و اصرار بر كفر خود، هامان به فرعون گفت: مردم بطوري كه بعد از ايما
كنم صالح در اين باشد كه مامور آورند، بايد فكري كرد، من فكر ميبيني يكي پس از ديگري به موسي ايمان ميمي

 .بگذاري تا هر كس را كه به دين موسي در آمده زندانيش كنند

 ن هر كس را كه به موسي ايمان آورده بود حبس نمود. خداوند هم فرعونيان راپس فرعو
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هاي هاي گوناگوني از قبيل كمبود زراعت و امثال آن مبتال نمود، و در آخر طوفاني بر آنان مسلط كرد تا تمامي خانهبه عذاب
طره هاي بني اسرائيل يك قكردند، و اما خانهها به پا آنان را در هم فرو ريخت، فرعونيان ناگزير به بيابان گريختند، و خيمه

هاي زراعتي آنان نيز آسيبي نديد، بر عكس براي فرعونيان هيچ زمين زراعتي نماند، لذا به از آب سيل به آنها نرسيد، و زمين
ي اسرائيل ه و بنموسي گفتند: از خدايت بخواه اين بارندگي هولناك را از ما قطع كند، كه اگر چنين كني ما به تو ايمان آورد

 .سازيمرا از زندانها رها كرده با تو روانه مي

موسي )ع( از خدا خواست و خداوند هم عذاب را از آنان برداشت، و ليكن متاسفانه به وعده خود وفا ننموده و ايمان نياوردند. 
 اي، و او بطور مسلمود غلبه دادهاين بار هامان به فرعون گفت: اگر بني اسرائيل را آزاد كني به دست خود، موسي را بر خ

 :هاي خطرناك گفتسلطنت تو را از بين خواهد برد، لذا فرعون بني اسرائيل را رها ننمود و در باره باران

باراني كه آمد عذاب نبود، بلكه نعمتي بود براي ما زيرا دشت و صحراي ما را پس از خشكي و مردگي زنده و سر سبز و خرم 
در ماه دوم ملخ « 3»در سال دوم و به روايت ديگران « 1»به روايت علي بن ابراهيم  -كردند خداوند همنمود، و چون چنين 

را بر زراعتها و اشجار ايشان مسلط كرد، بطوري كه از زراعت و درختان چيزي باقي نگذاشت بلكه موي سر و ريش آنان و 
شدند و هاي بني اسرائيل داخل نميها به خانهمين ملخشان را هر چه بود خوردند، و حال آنكه هلباس و فرش و زندگي

 .رساندندهيچگونه آزاري نمي

مردم همه سر و صدايشان بلند شد، و فرعون شديدا به جزع و فزع در آمد، و به موسي )ع( گفت: اين بار هم از پروردگارت 
دارم. موسي )ع( دعا كرد و ملخ بعد از آنكه بر ميبخواه اين بال را از ما بگرداند، و بطور قطع من نيز دست از بني اسرائيل 

 .يك هفته يعني از شنبه تا شنبه ديگر بر ايشان مسلط بود از آنان بر طرف گرديد

اند كه وي نگاهي به آسمان نمود و سپس عصاي خود را به طرف مشرق و در كيفيت دعاي موسي )ع( گفته« 2»ها بعضي
ها از همان طرف كه آمده بودند برگشتند، تو گويي اصال ملخي نيامده بوده. اين ملخ مغرب به حركت در آورد، و بدون درنگ

 به روايت -بار هم هامان نگذاشت فرعون به وعده خود وفا كند و بني اسرائيل را آزاد سازد، لذا در سال سوم
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را كه عبارت است از ملخ ريز و بدون بال و  "قمل "خداوند -به روايت ديگران -«3»و در ماه سوم  -«1»علي بن ابراهيم 
ها نمود، به اين معني كه اين بار ملخ ساقه و ريشه تر از ساير انواع ملخ بر همه زراعت آنان مسلطتر و خطرناكخيلي خبيث

 .را هم خورد، و خالصه زمين را ليسيد

موسي )ع( مامور شد تا به تلي خاكي كه در دهي از دهات مصر معروف به عين شمس قرار  :اندديگر گفته« 2»بعضي 
هاي نام برده سراسر مصر را پر كرده داشت برود، موسي بدانجا رفت و عصاي خود را به آن تل خاك زد و بالفاصله ملخ

هاي فرعونيان در آمده و آنان را گزيدند، و اگر كسي مشغول غذا خوردن بود قمل در غذايش شده و ظرف حتي به جامه
 .شدغذايش از آن پر مي

جراب  ده افتد، و نيز گفته است: اگر كسياي است كه به حبوبات ميهمان شپشه "قمل "گفته است:« 2»سعيد بن جبير 
ود كه شد، و اين بال شديدترين بالئي ببرد از آن ده مشك بيش از سه قفيز )پيمانه( عايدش نمي)مشك( گندم به آسياب مي

فرعونيان بدان دچار شدند، زيرا نه تنها حبوبات آنان به خطر افتاد بلكه موي بدن و حدقه و پلك چشم و ابروهاي آنان نيز 
ي هاي آنان مبتال به گركرد پوست بدنكرد هر كه ميديد خيال ميه بدنهايشان حمله ميدستخوش اين بال شد. وقتي ب

شده. خالصه خواب و آرامش از آنان سلب شد، همه به ناله و فرياد در آمدند. ناچار فرعون موسي را طلبيد و گفت: اگر اين 
 دارم. موسي اين بار نيز پذيرفتبني اسرائيل بر مي بار از خدايت بخواهي تا عذاب را از ما بردارد بطور قطع و مسلم دست از

اي تا شنبه بعد مسلط بر آنان شده بود بر طرف گرديد. و و دعا كرد، و به دعاي او قمل كه هفت روز تمام يعني از روز شنبه
را بر  (قورباغهضفدع )« 3»و به آن روايت ديگر در ماه چهارم « 5»اين بار هم عهد خود را شكسته خداوند در سال چهارم 

 .آنان مسلط كرد

پختند تمام زندگي آنان ماالمال از ضفدع شد، لباس و يا ظرف و يا طعام و يا آبي نماند مگر اينكه پر از ضفدع بود، غذا مي
دع به كردند ضفخواستند با يكديگر صحبت كنند تا دهن باز ميديدند پر از ضفدع شده، ميگذشت كه ميچيزي نمي

 افتاد، لقمه بردهانشان مي
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شد ضفدع قبل از لقمه دهانشان را پر كرده بود. اين بار به گريه در آمده به شكايت نزد موسي داشتند تا دهانشان باز ميمي
دهد،  ها رهاييگرديم، از خدا بخواه تا ما را از شر قورباغهت خود بر نميآمدند، و گفتند اينبار توبه كرده و ديگر به كردار زش



موسي دعا كرد و خداوند ضفدع را پس از آنكه هفت روز يعني از روز شنبه تا شنبه ديگر بر ايشان مسلط بود از آنان بر 
 .داشت

بسوي ايشان كرد، به اين معنا كه آب نيل خون را روانه « 1»و چون اين بار نيز عهد خود را شكستند خداوند در سال پنجم 
س ها به بني اسرائيل التماديدند، حتي قبطيها آن را خون ميرا براي ايشان خون گردانيد، بني اسرائيل آن را آب و قبطي

ها يليها بريزند، با اين حال تا در دهن اسرائكردند كه ايشان آب را در دهان خود ريخته و از دهان خود به دهان قبطيمي
شود، ناچار گرديد. فرعون كه ديد از عطش هالك ميشد خون ميها منتقل ميبود آب بود و به محضي كه به دهان قبطي

شد، هفت روز هم به اين عذاب دچار شد برگ درختان را بجود ولي مع الوصف رطوبت برگ درختان هم در دهانش خون مي
خون بود. زيد بن اسلم گفته است خوني كه خداوند مسلط بر فرعونيان كرد  خوردند مگر آنكهبودند، هيچ آب و غذايي نمي

عبارت از خون دماغ )رعاف( بود. بهر حال به نزد موسي آمدند كه از خدايت رفع اين پريشاني و عذاب را بخواه تا به تو ايمان 
لك دعا كرد و عذاب از ايشان برداشته شد مع ذشان كنيم، موسي اين بار نيز آورده دست از بني اسرائيل برداشته و با تو روانه

 .دست از بني اسرائيل بر نداشتند

ئِنْ لَ "در آيه "رجز "در تفسير خود از محمد بن قيس از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرمود: مقصود از كلمه« 3»عياشي 
 .گويند "بالد رجز "گير استسان را كه كوهستاني و برفبرف است، لذا بالد خرا "كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ

 .مؤلف: اين روايت آن طوري كه بايد و شايد با سياق آيه انطباق ندارد

__________________________________________________ 

 52ص  3نور الثقلين ج (1)

 33ح  35ص  3تفسير عياشي ج (2)

 323، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 697[ ..... ص : 114تا  138(: آيات 7األعراف )سوره ]

 اشاره

نَّكُمْ قَوْمٌ ا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِوَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلي قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلي أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَي اجْعَلْ لَن
قالَ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَي  (122مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ) ( إِنَّ هؤُالء122ِتَجْهَلُونَ )
 مِنْ سْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَالءٌ( وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَ ي123َالْعالَمِينَ )

 هارُونَ خِيهِوَ واعَدْنا مُوسي ثَالثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قالَ مُوسي لِأَ (141)رَبِّكُمْ عَظِيمٌ 
 (123تَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ )اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ ال تَ

سَوْفَ إِلَي الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَ وَ لَمَّا جاءَ مُوسي لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ
( قالَ يا 122لِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسي صَعِقاً فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ )تَرانِي فَلَمَّا تَجَلَّي رَبُّهُ لِلْجَبَ

وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ  (144)مُوسي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَي النَّاسِ بِرِساالتِي وَ بِكَالمِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ 
( سَأَصْرِفُ عَنْ 125ءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ )ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيالً لِكُلِّ شَيْكُلِّ شَيْ

نْ يَرَوْا إِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ ال يُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ ال يَتَّخِذُوهُ سَبِيالً وَ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِ
ينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ ( وَ الَّذ123ِسَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيالً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ )



 (123أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِالَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ )

يهِمْ سَبِيالً اتَّخَذُوهُ وَ كانُوا وَ ال يَهْدِوَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسي مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْالً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ ال يُكَلِّمُهُمْ 
( 122كُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ )وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَ يَغْفِرْ لَنا لَنَ (148)ظالِمِينَ 

يهِ خِأَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَ أَلْقَي الْأَلْواحَ وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَ وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسي إِلي قَوْمِهِ غَضْبانَ
( قالَ 153 )وَ ال تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِي فَال تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ

( إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ 151رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ أَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )
 (153نْيا وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ )ذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّ

( وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَي الْغَضَبُ أَخَذَ 152وَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَ آمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ )
 (152رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ) الْأَلْواحَ وَ فِي نُسْخَتِها هُديً وَ
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اي ما كردند، گفتند اي موسي برهاي خويش را پرستش ميو پسران اسرائيل را از دريا گذرانديم و بر قومي گذشتند كه بت
 .(122ايد )ارند، گفت شما گروهي جهالت پيشهنيز خدايي بساز، چنان كه ايشان خداياني د

 .(122اند باطل است )كردهروش اين گروه نابود شدني است، و اعمالي كه مي

 .(123گفت چگونه براي شما غير از خداي يكتا كه بر اهل زمانه برتريتان داده است خدايي بجويم )

كشتند و زنانتان را زنده نگه كردند و پسرانتان را مييو چون از فرعونيان نجاتتان داديم كه شما را به سختي عذاب م
 .(121داشتند و در اين از پروردگارتان امتحاني بزرگ بود )مي

و با موسي سي شبه وعده كرديم و آن را به ده شب ديگر كامل كرديم، و وعده پروردگارش چهل شب تمام شد موسي به 
باش و به اصالح كارشان پرداز و طريقه مفسدين را پيروي مكن  برادر خويش هارون گفت: ميان قوم من جانشين من

(123). 

و چون موسي به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد: پروردگارا خودت را به من بنما كه ترا بنگرم، 
 ني ديد و همين كه پروردگارشگفت: هرگز مرا نخواهي ديد ولي به اين كوه بنگر اگر بجاي خويش برقرار ماند شايد مرا توا

 بر آن كوه جلوه كرد آن را متالشي نمود و موسي بيهوش بيفتاد و چون به 
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 .(122گردم و من اولين مؤمن هستم )خود آمد گفت: منزهي تو، سوي تو باز مي

دم، آنچه را به تو دادم بگير و از سپاسگزاران گفت: اي موسي من تو را به پيغمبري و به سخن گفتن خويش از مردم برگزي
 .(122باش )

ها از هر گونه اندرز و شرحي از همه چيز ثبت كرده بوديم آن را محكم بگير و به قوم خويش فرمان و براي وي در آن لوح
 .(125پيشگان را به شما خواهيم نمود )بده كه نيكوترش را بگيرند، و به زودي سزاي عصيان

 اي ببينند بدانهاي خويش منصرف خواهم كرد كه هر آيهكنند از آيها كه در اين سرزمين بنا حق بزرگي ميو كساني ر
هاي ما را ايمان نيارند اگر راه كمال ببينند آن را پيش نگيرند، و اگر راه ضالل ببينند آن را پيش گيرند، چنين شود زيرا آيه



 .(123اند )دروغ شمرده و از آن غفلت ورزيده

ي اند پاداشكردهاند اعمالشان تباه است مگر جز در مقابل اعمالي كه ميهاي ما و ديدار آخرت را دروغ شمردهو كساني كه آيه
 .(123دهند؟ )به ايشان مي

يدند كه داي، پيكري كه صداي گوساله داشت بساختند، مگر نميو قوم موسي پس از رفتن وي از زيورهاي خويش گوساله
 .(122كاران بودند )كند؟ آن را خدا گرفتند و ستمگويد؟ و براهي هدايتشان نميها سخن نميپيكر با آن

اند گفتند اگر پروردگارمان به ما رحم نياورد و ما را نيامرزد از زيانكاران و چون پشيمان شدند و بدانستند كه گمراه شده
 .(122خواهيم بود )

بازگشت، گفت: پس از من چه بد نيابت كرديد چرا از فرمان پروردگارتان  و چون موسي خشمناك و اندوهگين به سوي قوم
 كشيد كه گفت: پسر مادرم اين گروه زبونم داشتند وها را بينداخت، و سر برادر خويش گرفته بخود ميپيشتر رفتيد، و لوح

 .(153ر )نزديك بود مرا بكشند شادماني دشمنان بر من نپسند و مرا با گروه ستمكاران همسنگ مگي

 .(151گفت: پروردگارا من و برادرم را بيامرز و ما را به رحمت خويش در آر كه تو از همه رحيمان رحيمتري )

ن را چنين سزا سازارسد، و دروغكساني كه گوساله پرستيدند بزودي خشم پروردگارشان با ذلتي در زندگي اين دنيا به آنها مي
 .(153دهيم )مي

 .(152اند پروردگار تو از پي آن آمرزگار و رحيم است )د كرده و پس از آن توبه آورده و مؤمن شدهو كساني كه كارهاي ب

ايت ترسند هدها را بر گرفت كه مكتوب آن براي كساني كه از پروردگار خويش ميو همين كه خشم موسي آرام گرفت لوح
 (152و رحمتي بود )

 699بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 233، ص: 2اي از داستانهاي بني اسرائيل و حوادثي كه بعد ترجمه الميزان، جشود به نقل پارهشروع ميدر اين آيات 

براي اين است كه قرآن كريم در اين آيات تنها  "ايپاره "از خالصي از اسارت فرعونيان برايشان پيش آمد. و اينكه گفتيم
قبل تناسب دارد، و آن غرض بيان اين جهت بود كه هيچ وقت آن حوادثي را نقل كرده كه با غرض منظور نظر در آيات 

دعوت ديني متوجه به قومي نشد مگر اينكه اكثريت آن قوم را كساني تشكيل دادند كه به آن دعوت كافر و عهد خداي را 
در  ، اينكناقض بودند، و خداوند مؤمنين ايشان را به مزيد كرامت خود و كافرين ايشان را به عذاب شديدش اختصاص داد

اين آيات داستان عبور بني اسرائيل از دريا و درخواستشان از موسي مبني بر اينكه موسي )ع( جهت ايشان بتي درست كند تا 
 .كندپرستي و در ضمن آن مساله نزول تورات را بيان ميآن را عبادت كنند، و داستان گوساله

 300اند[ ..... ص : تحت تاثير مرام بت پرستي قبطيان بودهگرا و اشاره به اينكه بني اسرائيل مردمي مادي و حس]

 "... وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلي قَوْمٍ "

 «به معناي اقبال و روي آوردن و مالزمت نمودن آن به چيزي است بر سبيل تعظيم "عكوف "كلمه

تو براي ما معبودي قرار بده هم چنان كه اين قوم براي  "اين است كه "ا لَهُمْ آلِهَةٌاجْعَلْ لَنا إِلهاً كَم "و معناي اينكه فرمود:.
 ."اندخود معبودي قرار داده و درست كرده



در اينجا براي اينكه خواننده محترم زمينه اين فقره از كالم الهي را در دست داشته باشد ناگزيريم چند كلمه بطور اختصار در 
اسرائيل ايراد نماييم، و آن اين است كه: بني اسرائيل بعد از جدشان ابراهيم )ع( به دين همان جناب باره سير تاريخي بني 

باقي بوده و از ميان آنان اسحاق، يعقوب و يوسف )ع( برگزيده شدند كه ايشان را به آن دين يعني به دين توحيد دعوت 
ن كسي و يا چيزي نبايد پرستش شود، و خدا را در اين باره كردند كه در دين توحيد جز خداي سبحانموده و چنين اعالم مي

ها شريكي نيست، او بزرگتر از آن است كه جسم و يا جسماني بوده باشد و متشكل به اشكال و محدود به حدود و اندازه
ت مساله اصال اند، و در زندگي هيچ وقت ازآيد كه مردمي مادي و حسي بودهگردد، و ليكن از داستان بني اسرائيل بر مي

اند از باب تشريفات بوده، و اصالت حقيقي اند، و اگر هم داشتهكردند، و اعتنايي به ما وراي حس نداشتهحس تجاوز نمي
ه پرستي بود، و در عين اينكها كه رسمشان بتنداشته. يهوديها با داشتن چنين عقايدي سالهاي دراز تحت اسارت قبطي

اي حفظ كنند باري تحت تاثير كرده كه دين آباء و اجدادي خود را تا اندازهشان ميعصبيت ايلي و خانوادگي مجبور
 پرستي آنان نيز بودند، و اين تقريبا يك طبيعتي براي ايشان شده، و خالصه در ارواحشانبت

__________________________________________________ 
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 .اثر عميقي باقي گذاشته بود

هاي كردند، بلكه بطوري كه از ظاهر توراتو به همين جهت بيشترشان خداي تعالي را جز جسمي از اجسام تصور نمي
پنداشتند كه از نظر شكل شبيه به انسان است، و هر چه موسي )ع( ايشان را به آيد او را جوهر الوهي ميموجود امروز بر مي

شد كه صورت و شكل خدا را در ذهن خود تغيير دهند، به اش تنها اين ميكرد نتيجهمعارف ديني و به حق نزديك مي
ه پرستيدند، عمل ايشان را پسنديدها را ميهايي بوده و آن بتهمين علت وقتي در مسير راه به قومي برخوردند كه داراي بت

ت كند هم هايي درسداشتند، لذا از موسي )ع( تقاضا كردند براي ايشان بتايي ميهيافته و آرزو كردند كه آنان نيز چنين بت
 .چنان كه آن قوم براي خود درست كرده بودند

اي جز اين نديد كه بيان توحيد خداي سبحان را تا افق فهم ناقص و قاصر ايشان تنزل دهد، لذا نخست بر موسي )ع( چاره
پرستي روشن و واضح بود چنين تقاضايي كردند ند و با اينكه بطالن روش بتجهلي كه به مقام پروردگار خود داشت

توبيخشان نمود، آن گاه پروردگارشان را برايشان تعريف و توصيف كرد، و در جمالت بعدي خاطر نشان ساخت كه خداي 
هِ وَ باطِلٌ نَّ هؤُالءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيإِ "شود.كند، و خداوند به هيچ شبه و مثالي تشبيه نميها را قبول نميتعالي پرستش اين بت

پرستي است كه آن روش بت "ما هُمْ فِيهِ "به معناي هالك است، و مقصود از "تبار "از ماده "متبر "كلمه "ما كانُوا يَعْمَلُونَ
پرستان اين است كه: اين بتطرز عبادت كردن آنان است، و معناي آيه  "ما كانُوا يَعْمَلُونَ "داشتند، و مراد ازرا معمول مي

طريقتشان هالك و اعمالشان باطل است، پس سزاوار نيست هيچ انسان عاقلي به آن متمايل شود، چون غرض از عبادت 
ن اثري ها چنيخداي تعالي اين است كه انسان به سعادت دائمي و خير هميشگي هدايت شود، در حالي كه پرستش اين بت

 .ندارد

 301يف در بيان مصنوع نبودن خداي تعالي[ ..... ص : برهاني كوتاه و لط]

است و  "درخواست كنم براي شما "به معناي "ابغيكم "كلمه "قالَ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَي الْعالَمِينَ "
وده اي كلي تاسيس نمو در آن حكم و قاعدهكند، ع( در اين جمله، پروردگار ايشان را بر ايشان تعريف و توصيف مي)موسي 



فرمايد: بطور كلي هر معبودي كه من براي شما قرار دهم و يا بفرض محال برايتان بسازم آن معبود غير خداي سبحان و مي
خواهد بود، و آن كسي نخواهد بود كه عبادتش بر شما جايز و واجب باشد، زيرا آنچه كه بر شما واجب است اين است كه 

  .اي تعالي را كه پروردگار شما است به صفت ربوبيتش كه شما را بر عالميان برتري داده عبادت كنيدخد
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براي ما معبودي قرار ده هم چنان كه اين قوم براي خود معبودهايي درست  "تو گويي در جواب آنان كه گفته بودند:
غير از خدا معبودي مصنوع تهيه كنم و حال آنكه معبود مصنوع معبود نيست چون  فرموده: چطور من براي شما "اندكرده

ما چطور خدايي را بپرستيم كه نه او را  :اندسمت پروردگاري ندارد، و پرستش غير پروردگار باطل است. قوم برگشته و گفته
و سراغ داريد بپرستيد، و آن صفت اين است كه موسي )ع( فرموده: او را به صفاتي كه از ا .يابيمبينيم و نه بدو راهي ميمي

او شما را با آيات باهره و دين حقي كه براي شما فرستاده و همچنين با نجات دادن شما از چنگ فرعون و عمل او شما را 
 .بر عالميان برتري داده

من يفه در عين كوتاه بودن، متضشود، و همانطور كه مالحظه گرديد آيه شراين آن معنايي است كه از آيه شريفه استفاده مي
ن شان ضعيف است بطور صريح و روشهايي كه قوه تعقلترين برهان است، و حقيقت را براي ذهنترين بيان و كوتاهلطيف

 .دهدجلوه مي

 "... وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ "

است كه به  "تقتيل "از مصدر "يقتلون "به معناي خوار داشتن و ذليل كردن است. و "ومسام، يس "از "يسومونكم "كلمه
 .است كه به معناي زنده نگاه داشتن براي خدمت است "استحياء "از مصدر "يستحيون "روي در كشتن است ومعناي زياده

 .ديدنده بني اسرائيل از آل فرعون ميهايي باشد كاشاره به شكنجه "وَ فِي ذلِكُمْ "آيد كه جملهاز ظاهر آيه بر مي

فتاري گذارد آن رهاي زمان رسول خدا )ص( است، و برايشان منت مياند: اين آيه خطاب به اسرائيليبعضي از مفسرين گفته
تر با سياق كالم اين است كه خطاب به همان بني را كه خداوند با پدران ايشان در زمان فرعون كرده بود، و ليكن مناسب

سرائيل زمان فرعون بوده باشد كه چنان نعمت بزرگي را از ياد برده و نجات از آن بالي عظيم را فراموش كردند، و از اين ا
 أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ ال "شود، مانند آيهاند در قرآن يافت ميها يعني خطاب به مردمي كه در زمان خطاب وجود نداشتهقبيل خطاب

 .هاي همان دوره استكه در همين آيات مورد بحث است و روي سخن در آن با اسرائيلي "هْدِيهِمْ سَبِيلًايُكَلِّمُهُمْ وَ ال يَ

 306مواعده خداوند با موسي )ع([ ..... ص : ]

 "... وَ واعَدْنا مُوسي ثَالثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ "

دهد، و فرق آن دو بطوري كه است و تقريبا همان معنا را مي "وقت "معنايش نزديك به معناي كلمه "ميقات "كلمه
صاحب مجمع البيان گفته اين است كه: ميقات آن وقت معين و محدودي است كه بنا است در آن وقت عملي انجام شود، 

هاي حج يعني آن مواضعي كه گويند: ميقاتيبخالف وقت كه به معناي زمان و مقدار زماني هر چيز است، و لذا در حج م
 «1»براي بستن احرام معين شده. 
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اي را كه با موسي بسته بود ذكر نموده، و اصل آن را سي شب گرفته و با ده شب ديگر آن را خداي تعالي در اين آيه مواعده
كند چهل شب بوده، و در حقيقت اين آيه، آيه سوره بقره را تفسير مي تكميل نموده، آن گاه فرموده كه جمعا مواعده با وي

 .دهد كه آن عدد، مجموع دو مواعده اصلي و تكميلي استو توضيح مي "وَ إِذْ واعَدْنا مُوسي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً "فرمود:كه مي



راي مدت سي شب به درگاه خود و براي و كوتاه سخن اينكه برگشت معناي آيه به اين است كه خداي تعالي موسي )ع( را ب
گفتگوي با وي نزديك ساخته و ده شب ديگر براي اتمام آن گفتگوها بر آن مدت افزوده و در نتيجه ميقات پروردگارش 

ها برده نه روزها و حال آنكه در اين مدت موسي روزها هم در چهل شب تمام شده است، و اگر حساب را بر روي شب
ها، شايد براي اين است كه غرض از اين شود نه شبمعموال در اينگونه موارد حساب روي روزها برده ميميقات بسر برده و 

تر و ها اختصاص بيشتري براي اين كار داشته و حواس انسان جمعميقات تقرب به درگاه خدا و مناجات با او است كه شب
 .در آن تورات نازل شده است تر است، آنهم در چنين مناجاتي كهنفس براي انس گرفتن آماده

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ  "تا آنجا كه فرموده: "يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا "ص( هم فرموده:)هم چنان كه در باره رسول خدا 
وَ قالَ مُوسي لِأَخِيهِ هارُونَ  "و جمله« 3» "ا إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًاقَوْلًا ثَقِيلًا، إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلً

ع( در موقع حركت به ميقات و جدايي از قوم خود با برادر در ميان )حكايت كالمي است كه موسي  "اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي
كردن همان هنگام مفارقت و براي ايام غيبت است، و اگر در نهاده، به دليل اينكه موقع خليفه قرار دادن و جانشين درست 

تعبير كرد، براي اين بود كه با سياق ساير داستانهاي اين سوره موافق باشد،  "قوم من "اين جمله از بني اسرائيل به عبارت
ود. لذا ب "يا قوم، يا قوم "چون در مطالبي كه اين سوره از نوح و هود و ساير انبياء )ع( نقل كرده بود تكيه زبان آن حضرات

ر از ايشان به همان بني اسرائيل تعبي "طه "تعبير فرمود، و گر نه در سوره "قوم من "در اين داستان هم از بني اسرائيل به
 .كرده است

__________________________________________________ 
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ده. شب را به جز اندكي. به پا خيز. مگر يك نيمه شب يا اندكي از آن كم كن. يا بر آن بيفزاي اي جامه به خويش پيچي(2)
 .و قرآن را به تاني خوان تاني دقيق. كه ما گفتاري گران به تو القا خواهيم كرد

 3مزمل آيه كه در ساعات شب وفاق خاطر بيشتر و گفتار استوارتر است. كه تو را بروز رفت و آمد طوالني است. سوره 
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 304[ ..... ص : "وَ أَصْلِحْ وَ ال تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ "مراد از خطاب موسي )ع( به هارون:]

حال  كند، وبرادرش هارون را امر به اصالح و اجتناب از پيروي روش اهل فساد مي -"وَ أَصْلِحْ وَ ال تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ "
ع( هم خود پيغمبري مرسل و معصوم از معصيت و پيروي اهل فساد بوده، و قطعا موسي بهتر از هر كس به )آنكه هارون 

مقام برادرش عارف بوده، پس قطعا مقصود آن حضرت از اين كالم نهي هارون از كفر و معصيت نبوده، بلكه مقصودش اين 
 .مفسدين ايشان گوش ندهد، و مادامي كه موسي )ع( غائب است از آنان پيروي ننمايدبوده كه در اداره امور مردم به آراء 

مان ه "ال تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ "كند بر اينكه مراد از جملهاست كه داللت مي "و اصلح "از جمله ادله اين معنا يكي كلمه
ان روشي را پيش گيرد كه مطابق سليقه مفسدين و مورد اصالح امور ايشان و بر حذر بودن از اين است كه در ميان ايش

 .پيشنهاد آنان باشد

 اند كهاند كه همواره در كمين بودهشود كه در آن روز در ميان بني اسرائيل مردمي مفسد وجود داشتهاز اينجا معلوم مي
كند ع( سفارش مي)كنند، لذا موسي  هاي شوم خود در كار ايشان كارشكنيزحمات اين دو بزرگوار را خنثي نموده و با نقشه

مبادا راه و روش و پيشنهادات ايشان را بپذيرد و در نتيجه دستخوش كيد و مكر ايشان گردد و جمعيت قوم اتحاد شان كه با 
 .ها و زحمات به دست آمده به اختالف مبدل گرددتحمل آن همه محنت



هُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَي الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ وَ لَمَّا جاءَ مُوسي لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّ "
 "... فَسَوْفَ تَرانِي

مصدر و به معناي كوبيدن  "دك "كه در آخر اين آيه آمده است به معناي قبول جالء و ظهور است، و كلمه "تجلي "كلمه
اين است كه خداوند آن كوه را  "جَعَلَهُ دَكًّا "است، و در اين آيه به معناي اسم مفعول )مدكوك( است، و معنايبه محكمي 

است كه به معناي مرگ و  "صعقة "از "صعقا "به معناي سقوط است و "خرور "از "خر "كرد، و كلمهمدكوك و كوبيده مي
برگشتن به حالت سالمت عقل و حواس را گويند، مثال  "افاقه "د، وباشبيهوشي و از كار افتادن حواس و بطالن ادراك مي

 .يعني به حال عادي و استقامت درك و شعور برگشت "فالني از حالت غش افاقه پيدا كرد ":شودگفته مي

يقات موسي به موقتي  "لَمَّا جاءَ مُوسي لِمِيقاتِنا "آيد اين است كه:معناي اين آيه بطوري كه از ظاهر نظم و سياق آن بر مي
رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ  "موسي گفت: "قال "و پروردگارش با او گفتگو كرد "وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ "ما كه براي او تعيين كرده بوديم آمد

ينم. بپروردگارا خودت را بنمايان تا نگاهت كنم، يعني وسائل ديدارت را برايم فراهم ساز تا به تو نظر اندازم و تو را ب "إِلَيْكَ
 آري، ديدن فرع نظر انداختن است و نظر انداختن فرع تمكين و تمكين از ديدن است 
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وهي شود كمعلوم مي "وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَي الْجَبَلِ "تو ابدا مرا نخواهي ديد، "لَنْ تَرانِي "خداي تعالي به موسي فرمود: "قال "
 "فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي "بوده كه خداي تعالي با الم عهد )الجبل( اشاره به آن نموده، در مقابل موسي )ع( مشهود

سازم، اگر ديدي تاب ديدار مرا آورد و بر جاي خود استوار بماند، به اين كوه نگاه كن كه من اينك خود را براي آن ظاهر مي
و وقتي تجلي كرد و براي كوه ظاهر  "فَلَمَّا تَجَلَّي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ "يدن مرا داري،بدانكه تو هم تاب نظر انداختن به من و د

موسي  "وَ خَرَّ مُوسي صَعِقاً "با تجلي خود آن را درهم كوبيد و در فضا متالشيش ساخت و پرتابش كرد، "جَعَلَهُ دَكًّا "گرديد
زهي وقتي به هوش آمد گفت: من "لَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَفَ "از هيبت منظره افتاد و از دنيا رفت، و يا بيهوش شد،

و اولين كسي هستم كه در باره ناديدني بودن تو  "وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ "تو و من در باره درخواستي كه كردم توبه نموده
 .امايمان آورده

ت كند كه اگر مساله رؤيشود، و دقت در آن اين معنا را افاده ميه استفاده مياين بود آن معنايي كه از ظاهر الفاظ آيه شريف
و نظر انداختن را عرضه به فهم عوام و مردم متعارف كنيم بدون درنگ آن را حمل بر رؤيت و نظر انداختن به چشم 

هاز عبارت است از اينكه ج كنند، و ليكن اين حمل صحيح نيست، زيرا ما شك نداشته و نخواهيم داشت در اينكه رؤيتمي
بينايي بكار بيفتد و از صورت جسم مبصر، صورتي به شكل آن و به رنگ آن برداشته و در ذهن انسان رسم كند، خالصه 

خوانيم عملي است طبيعي و محتاج به ماده جسمي در مبصر و باصر هر دو، و حال آنكه اينكه عملي كه ما آن را ديدن مي
آيد كه هيچ موجودي بهيچ وجهي از وجوده شباهت به خداي سبحان ز روش تعليمي قرآن بر ميبطور ضرورت و بداهت ا

گنجاند، ندارد، پس از نظر قرآن كريم خداي سبحان جسم و جسماني نيست، و هيچ مكان، جهت و زماني او را در خود نمي
 .شودو هيچ صورت و شكلي مانند و مشابه او و لو به وجهي از وجوه يافت نمي

شود، و و معلوم است كسي كه وضعش اينچنين باشد ابصار و ديدن به آن معنايي كه ما براي آن قائليم به وي متعلق نمي
گردد، نه در دنيا و نه در آخرت، پس غرض موسي بن عمران )ع( هم از تقاضايي كه هيچ صورت ذهنيي منطبق با او نمي

فيع شخصي مثل او كه يكي از پنج پيغمبر اولو العزم است، و موقف كرد اين نبوده، چون چنين درخواستي اليق مقام ر
خطيري كه وي داشته با چنين غفلت و جهالتي سازگار نيست. آري، تمناي اينكه خداوند در عين اينكه منزه از حركت و 

ي و را ببيند به شوخزمان و مكان و نواقص ماديت است خود را به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتي دهد كه بتواند ا



 .تر است، تا به يك پيشنهاد جديشبيه

 خالصه كالم اينكه مگر ممكن است خداوند سببي از اسباب مادي را آن قدر تقويت كند كه با 
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ر باقي بگذارد؟ چشم ما حفظ حقيقت و اثر خود، در يك امر خارج از ماده و آثار ماده و بيرون از حد و نهايت عمل نموده و اث
سببي است از اسباب مادي كه سببيتش تنها در امور مادي است و محال است عمل آن متعلق به چيزي شود كه هيچ اثري 

 .از ماديت و خواص ماديت را ندارد

 302ي است[ ..... ص : و در آيات مشابه ديگر، علم ضرور "رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ "مراد از رؤيت در درخواست موسي )ع(:]

بنا بر اين بطور مسلم اگر موسي )ع( در آيه مورد بحث تقاضاي ديدن خدا را كرده غرضش از ديدن غير اين ديدن بصري و 
معمولي بوده، و قهرا جوابي هم كه خداي تعالي به وي داده نفي ديدني است غير اين ديدن، چه اين نحو ديدن امري نيست 

 .اش بزندباشد، موسي آن را تقاضا كند و خداوند دست رد به سينه كه سؤال و جواب بردار

ما  "و آيه« 1» "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "خواهيد گفت پس معناي رؤيت خدا در آيه مورد بحث و همچنين در آيه
أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلي كُلِّ  "و آيه« 2» "هِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّ "و آيه« 3» "كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي

مَلًا فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَ "و آيه« 2» "ءٍ مُحِيطٌءٍ شَهِيدٌ أَال إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَال إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْشَيْ
كند چيست؟ و آيا و نيز آيات بسيار ديگري كه رؤيت خدا و لقاي او را اثبات مي« 5» "صالِحاً وَ ال يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

نند از آيه مورد بحث و همچنين ما "لن تراني "كند مانند جملهشما بين اين آيات و آياتي كه صريحا امكان رؤيت را نفي مي
كنيد؟ و به چه بياني منافاتي را كه بين اين دو و امثال آن چگونه جمع مي« 3» "دْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَال تُ "آيه

 سازيد؟خورد بر طرف ميدسته از آيات به چشم مي

مراحل علم است، و تعبير آن به ترين ترين و روشناند: مراد از اين رؤيت قطعيجواب اين سؤال را ديگران هم داده و گفته
رؤيت براي مبالغه در روشني و قطعيت آن است، چيزي كه هست بايد دانست حقيقت اين علم كه آن را علم ضروري 

 ناميم چيست؟ چون ازمي

__________________________________________________ 

 32ان است. سوره قيامت آيه ها آن روز شاداب است و سوي پروردگار خويش نگربعضي چهره(1)

 11و قلب وي آنچه را بديد تكذيب نكرد. سوره نجم آيه (2)

 5هر كه اميد دارد به پيشگاه خدا رود وعده خدا آمدني است. سوره عنكبوت آيه (3)

ندرند. ا مگر پروردگارت بس نيست كه او به همه چيز گواه است. بدانيد كه آنها از رفتن به پيشگاه پروردگارشان به شك(4)
 [.....] 52سوره حم سجده آيه  .بدانيد كه خدا به همه چيز احاطه دارد

هر كه اميد دارد به پيشگاه پروردگار خويش رود بايد عمل شايسته كند، و هيچ كس را در عبادت پروردگار شريك نكند. (5)
 113سوره كهف آيه 

 132كند. سوره انعام آيه مشاهده ميكند و حال آنكه او بينندگان را او را هيچ چشمي درك نمي(6)
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دانيم كه شخصي به نام ابراهيم خليل و يا به نام شود، مثال ما به علم ضروري ميهر علم ضروري به رؤيت تعبير نمي
 خوانيم، و همچنينياسكندر و يا كسري وجود داشته، و با اينكه علم ما به وجود ايشان ضروري است علم خود را رؤيت نم



دانيم كه شهري بنام لندن و يا شيكاگو و يا مسكو وجود دارد، و ليكن صحيح نيست به صرف داشتن ما به علم ضروري مي
حتي در مقام مبالغه در عالم بودن خود نيز صحيح نيست چنين تعبيري بكار بريم، اگر  "ايمما لندن را ديده "اين علم بگوييم

وجود ابراهيم و اسكندر و كسري آن قدر براي من روشن است و يقين من به وجود  "كنيم بايد بگوييم: هم بخواهيم مبالغه
 و همچنين در مثال "اممن ايشان را ديده "نه اينكه بگوييم: "امايشان آن قدر زياد است كه تو گويي من ايشان را ديده

 .لندن و شيكاگو و مسكو

 "عدد چهار جفت است "و يا "يك نصف عدد دو است "بديهيات اوليه از قبيلتر علم ضروري به از اين مثال روشن
اطالق علم  توانيمباشد، زيرا اين بديهيات بخاطر كليتي كه دارند محسوس و مادي نيستند و چون محسوس نيستند ميمي

گيرد جام ميدر قوه عاقله انبر آنها بكنيم و ليكن صحيح نيست آنها را رؤيت بناميم، و همچنين تمامي تصديقات عقليي كه 
اگر در  ناميم، وكنيم و ليكن آنها را رؤيت نميو يا معانيي كه ظرف تحققش وهم است كه ما اطالق علم حصولي بر آنها مي

بريم مقصودمان ديدن به چشم نيست بلكه مقصود حكم كردن و اظهار را بكار مي "رأي و رأيت "اي از امور عقلي كلمهپاره
 .نظر است

 307شود[ ..... ص : حقيقت علم ضروري كه از آن به رؤيت تعبير مي]

شود و آن معلومات به علم حضوري ما است، مثال بله، در ميان معلومات ما معلوماتي است كه اطالق رؤيت بر آنها مي
ي كراهت دارم، و بينم كه نسبت به فالن امر ارادت و نسبت به آن ديگربينم كه منم و ميمن خود را مي "گوييم:مي
عناي م "بينم كه نسبت به فالن امر اميدوار و آرزومندمدارم، و ميبينم كه فالن چيز را دوست و فالن چيز را دشمن ميمي

يابم و آن را بدون اينكه چيزي بين من و آن حائل باشد چنين يافتم، و اين ديدنها اين است كه من ذات خود را چنين مي
م كه نسبت به فالن امر ارادت و محبت دارد، كراهت و بغض دارد، اميد و آرزو دارد و ...، و اين امور نه من خود ذاتم را يافت
اند و نه به فكر، بلكه درك آنها از اين باب است كه براي ذات انسان حاضرند، و درك آنها احتياجي به به حواس محسوس

 .استعمال فكر و يا حواس ندارد

باشد، مي "داريداري و فالن چيز را دشمن ميبينمت كه فالن چيز را دوست ميمي "تعبير غير تعبيرالبته اشتباه نشود اين 
بينم كه آن هيات و قيافه داللت دارد بر اين براي اينكه معناي جمله اخير اين است كه من با چشم خود تو را در هياتي مي

 كه تو در دل، فالن چيز را 
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داري. و اين غير آن مطلبي است كه ما خاطر نشان ساخته و به حب و بغض و ارادت و كراهت نفس مثال دوست مي
 "بينم كه نسبت به فالن امر ارادت و نسبت به آن ديگري كراهت دارم ...من مي "گفتيم:آورديم، چون در آن مثال كه مي

غض را و خالصه حقيقت و واقعيت اين امور را در نفس خود مقصودمان اين است كه من خود ارادت و كراهت و حب و ب
 .كنميابم، نه اينكه از چيزي ديگر پي به وجود آنها برده و به وجود آنها استدالل ميمي

 308رساند[ ..... ص : آمده است خصوصياتي ذكر شده كه مراد از رؤيت را مي "رؤيت خدا "در مواردي كه تعبير]

ي گفتگو گوييم: هر جا كه خداي تعالمات به رؤيت تعبيري است شايع، اين معنا كه معلوم شد اينك ميتعبير از اينگونه معلو
فهميم منظور از ديده شدن خداي تعالي از ديده شدنش كرده در همانجا خصوصياتي ذكر كرده كه از آن خصوصيات مي

ءٍ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "ال در آيهناميم: مثهمين قسم از علمي است كه خود ما هم آن را رؤيت و ديدن مي



كه يكي از آيات اثبات كننده رؤيت است، قبل از « 1» "ءٍ مُحِيطٌشَهِيدٌ أَال إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَال إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ
حاضر و مشهود است، و حضورش به چيزي و يا به جهتي معين و به اثبات رؤيت نخست اثبات كرده كه خدا نزد هر چيزي 

مكاني مخصوص اختصاص نداشته بلكه نزد هر چيزي شاهد و حاضر و بر هر چيزي محيط است، بطوري كه اگر به فرض 
ببيند، اين تواند او را در و جدان خودش و در نفس خود و در ظاهر هر چيز و در باطن آن محال كسي بتواند او را ببيند مي

است معناي ديدن خدا و لقاي او نه ديدن به چشم و مالقات به جسم كه جز با روبرو شدن حسي و جسماني و متعين بودن 
 .گيردمكان و زمان دو طرف صورت نمي

از  ن ترديد مراددهد كه بدونيز به اين معنا اشعار دارد. چون نسبت رؤيت را به فؤاد مي "ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي "آيه شريفه
سازد نه قلب صنوبري شكل كه در قسمت آن نفس انسانيت و آن حقيقتي است كه انسان را از ساير حيوانات متمايز مي

 .دروني طرف چپ سينه قرار دارد

است كه  «2» "هِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَكَلَّا بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ، كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّ "نظير آيه فوق آيه شريفه
ها رگياند و اين تيداللت دارد بر اينكه آن مانعي كه ميان مردم و خدا حائل شده همانا تيرگي گناهاني است كه مرتكب شده

 گذارد كه به مشاهده پروردگار خود تشرف يابند، پسها( ي ايشان را پوشانده و نميها )جاناست كه ديده دل
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 .بينند نه چشمهامي شود كه اگر گناهان نباشد جانها خدا رامعلوم مي

خداي تعالي در كالم مجيد خود يك قسم ديگر از رؤيت را هم اثبات كرده كه در آن رؤيت، مانند رؤيت مورد بحث حاجتي 
 "ها عَيْنَ الْيَقِينِنَّكَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُ "به عضو بينايي نيست، و آن رؤيتي است كه در آيه شريفه

ذكر شده، زيرا در تفسير آيه دوم « 3» "وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ "و آيه« 1»
 .باطن اشياء است، نه ظاهر محسوس آنها "ملكوت "اين كتاب گفتيم كه مقصود از 323در جلد هفتم ص 

پس به وجوهي كه ذكر شد معلوم گرديد كه خداي تعالي در كالم خود رؤيتي را اثبات كرده كه غير از رؤيت بصري و حسي 
شود، بدون اينكه چشم و يا فكر در آن است، بلكه يك نوع درك و شعوري است كه با آن حقيقت و ذات هر چيزي درك مي

شود، غير آن اعتقادي كه از راه عور بوجود پروردگار خود پي برده معتقد ميبه كار رود، شعوري اثبات كرده كه آدمي با آن ش
درك  ايكند، بلكه پروردگار خود را به و جدان و بدون هيچ ستر و پردهفكر و استخدام دليل به وجود پروردگار خود پيدا مي

ده است كه ارتكاب نموده، و اين كند، و اگر نكند به خاطر اين است كه به خود مشغول شده و دستخوش گناهاني شمي
درك نكردن هم غفلت از يك امر موجود و مشهود است نه اينكه علم به كلي از بين رفته باشد. در هيچ جاي از قرآن هم 

شود بلكه همه جا از اين جهل به غفلت تعبير شده كه معنايش اشتغال به علمي اي كه داللت كند بر زوال علم ديده نميآيه
نتيجه از ياد بردن او است نه اينكه علم به وجود او به كلي از بين رفته باشد، و اين آن چيزي است كه كالم  ديگر و در

كند و همچنين با روايات وارده از ناحيه خداي سبحان آن را بيان نموده و عقل هم با براهين روشن خود، آن را تاييد مي
( كه بزودي در بحث روايتي آينده از نظر خواننده خواهد گذشت، صدق مقدسه ائمه اهل بيت )صلوات اللَّه عليهم اجمعين

 .-ان شاء اللَّه -ادعاي ما روشن خواهد گرديد

شود، اين علم كه از آن به رؤيت و لقاء تعبير شده تنها براي صالحين البته بطوري كه از كالم مجيد خداي تعالي استفاده مي



آري، قيامت «. 2» "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ ":هد، هم چنان كه فرمودداز بندگانش آنهم در روز قيامت دست مي
 ظرف و مكان چنين تشرفي است،
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پابند به پروراندن تن خويش و يكسره در پي تحصيل حوائج طبيعي خويشتن است، دنيا  نه دنيا كه آدمي در آن مشغول و
محل سلوك و پيمودن راه لقاي خدا و به دست آوردن علم ضروري به آيات او است، و تا به عالم ديگر منتقل نشود به 

و در اين « 1» "نَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقِيهِيا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِ "شود، هم چنان كه فرموده:مالقات پروردگارش نائل نمي
معنا آيات بسيار ديگريست كه داللت دارند بر اينكه مرجع و بازگشت و منتهاي همه به سوي اوست. و همه در تالش 

 .رسيدن به اويند

 310... ص : علم ضروري مخصوص به خداي تعالي، حقيقتي است كه قرآن پرده از آن برداشته است[ ..]

اين است آن علم ضروري مخصوصي كه خداي تعالي آن را در باره خود اثبات نموده و از آن به رؤيت و لقاء تعبير فرموده 
است، حال اين تعبير به نحو حقيقت است يا مجاز، بحث از آن خيلي داراي اهميت و مورد احتياج ما نيست، هر چه هست 

شهادت قرائني كه ذكر كرديم مقصود از رؤيت، آن علم ضروري مخصوص است، حال اگر دانيم كه به باشد، ما اينقدر مي
 .واهد بودهاي صارفه خشود، و اگر به نحو مجاز باشد قرينهاين تعبير به نحو حقيقت باشد قهرا قرائن مذكور قرائن معينه مي

از روي اين حقيقت پرده برداشته، و به اي كه قابل توجه است اين است كه قرآن كريم اولين كتابي است كه آن نكته
شود و ترين بياني اين راز را آشكار ساخته است، چون در كتابهاي آسماني قبل از قرآن اثري از اين راز ديده نميسابقهبي

د از كنناي هم كه در پيرامون اينگونه مسائل صحبت مياند، كتب فالسفهاصال در پي اثبات اين قسم علم به خدا بر نيامده
اين نكته و اين حقيقت خالي است، چرا كه در نزد فالسفه علم حضوري منحصر است به علم هر چيزي به خودش، آري اين 

 .منتي است كه اسالم و كتاب آسمانيش در تنقيح معارف الهي بر بشر دارد

از  "رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ "جمله بنا بر آنچه كه گذشت موسي )ع( در :گوييمدر اينجا به تفسير آيه مورد بحث برگشته و مي
پروردگار متعال درخواست كرده كه او را علم ضروري به مقام پروردگارش ارزاني بدارد، چون خداي تعالي قبال به وي علم 

 براي رسالت و نظري )پي بردن از آيات و موجودات او به خود او( را به وي ارزاني داشته بود، از اين هم بيشتر و باالتر، او را
خواست از طريق رؤيت كه همان كمال علم تكلم كه همان علم به خدا از طريق سمع است برگزيده بود، موسي )ع( مي

 ضروري است نيز علم به او پيدا
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 .كند، و خداوند بهترين مايه اميد است

 "و قهرا وقتي مساله رؤيت خدا به آن معنا كه گفته شد در چند جاي قرآن براي روز قيامت اثبات شد نفي ابدي آن در جمله



شود: مادامي كه انسان در قيد حيات دنيوي و به حكم اجبار سرگرم راجع به دنيا خواهد بود، و معنايش اين مي "لن تراني
ه شود، تا آنكه بطور كلي و باداره جسم و تن خويش و بر آوردن حوائج ضروري آن است هرگز به چنين تشريفي مشرف نمي

روري ديدن من و علم ضتمام معناي كلمه از بدنش و از توابع بدنش منقطع گردد )يعني بميرد( و تو اي موسي هرگز توانايي 
كني مرا در دنيا نداري، مگر اينكه بميري و به مالقات من آيي، آن وقت است كه آن علم ضروري را كه درخواست مي

 .نسبت به من خواهي يافت

 311مربوط به دنيا است و معناي نفي رؤيت نفي طاقت و قدرت بر آن است[ ..... ص :  "لن تراني "نفي رؤيت خدا]

بدي را نفي ا "لن "دارد به توهم اينكه كلمه "لن تراني "ل نكند كه ثبوت رؤيت در آخرت منافات با تعبيرو كسي خيا
است، هم  كافي "لن تراني "رساند، زيرا براي نفي، امكان رؤيت در سراسر زندگي دنيايي موسي و غير موسي تعبير بهمي

 "إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً "و آيه« 1» "رْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًاإِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَ "چنان كه كلمه مذكور در آيه
 .نيز در معناي نفي ابد در دنيا استعمال شده« 3»

و به فرضي كه اين جمله ظاهر در نفي ابد در دنيا و آخرت باشد تازه بيش از يك ظهور نيست، كه قابل تقييد است، هم 
تقييد شده است، با اين  "... حَتَّي "با جمله« 2» "وَ لَنْ تَرْضي عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصاري حَتَّي تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ "آيهچنان كه در 

ن بوده آنيز مقيد آيه مورد بحث و مفسر معناي نفي ابدي  "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "حال چه مانعي دارد امثال آيه
 .باشد؟

ان دادن است كه در آن نش "وَ لكِنِ انْظُرْ ... "مؤيد اينكه گفتيم برگشت نفي رؤيت به نفي طاقت و قدرت بر آن است جمله
خود را به موسي تشبيه كرده به نشان دادن خودش را به كوه، و فرموده: ظهور و تجلي من براي كوه عينا مانند ظهوري 

 تواني تجلياگر كوه با آن عظمت و محكميش توانست به حال خود باقي بماند تو نيز مياست كه من براي تو كنم، 
 .پروردگارت را تحمل كني
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يهود و نصارا از تو راضي نشوند مگر پيرو آيين آنها شوي، بگو هدايت هدايت خداست، اگر با وجود اين دانش كه سوي (3)
 .هايشان را پيروي كني در قبال خدا دوست و ياوري نخواهي داشتتو آمده هوس
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 استدالل بر محال بودن تجلي نيست، به شهادت اينكه "وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَي الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي "پس جمله
براي كوه تجلي كرد، بلكه غرض از آن نشان دادن و فهماندن اين معنا است كه موسي قدرت و استطاعت تجلي را ندارد و 

گيرد، و خواسته است به وي بفهماند اگر تجلي كنم وجودت به كلي از بين لي خدا واقع شود او در جاي خود قرار نمياگر تج
 .رود، همانطوري كه ديدي كوه از بين رفتمي

 كند، چون خداي تعالي وقتي كهياين معنا را به خوبي افاده م "فَلَمَّا تَجَلَّي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسي صَعِقاً "جمله
براي كوه تجلي نمود كوه را مدكوك و متحول به صورت ذراتي از خاك گردانيد، و هويت كوه بودنش را نيز به كلي از بين 

 .برد



اي بوده كه مشاهده كرده، و ليكن اين ظاهر آيد بيهوشي موسي از هول و هيبت آن منظرهو بطوري كه از ظاهر سياق بر مي
قبول نيست، براي اينكه موسي از مظاهر قدرت پروردگارش چيزهايي ديده بود كه مساله از هم پاشيدن كوه در مقابل  قابل

شد و هزاران هزار مارها انداخت و فورا اژدهايي دمان ميآن خيلي مهم نبود، موسي همان كسي است كه عصاي خود را مي
يا را شكافت و در يك لحظه هزاران هزار از آل فرعون را در آن غرق بلعيد، اين همان كسي است كه درها را ميو طناب

كرد، و كوه را از ريشه كند و بر باالي سر بني اسرائيل مانند سايه نگهداشت، موسي صاحب چنين معجزاتي بود كه به 
ه باشد، يا بيهوش شدشود در اين قضيه از ترس مرده و مراتب هول انگيزتر از متالشي شدن كوه بوده، پس چگونه تصور مي

وه خواهد او سالم باشد، و تجلي به كرسد، و خدا ميدانسته كه در اين تجلي آسيبي به خود او نميبا اينكه بر حسب ظاهر مي
شود كه غير از مساله متالشي شدن كوه چيز ديگري او را به اين حالت در آورده، گويا در آن صحنه، را ببيند. پس معلوم مي

اي او و در مقابل درخواستش مجسم گرديده و او خود را به مشاهده آن مشرف ديده، كه چنان اندكاك عجيبي قهر الهي بر
به او دست داده و نتوانسته حتي يك چشم بر هم زدن در جاي خود و به روي پاهايش قرار بگيرد، استغفاري هم كه بعد از 

 .به حال آمدن كرده شاهد اين معنا است

اي است كه وي بعد از به هوش آمدن كرده، چون فهميد توبه -"قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَفاقَ "
موقع بوده و خداوند او را به اشتباهش واقف ساخته، و به عنايت الهي خود، او را عمال تعليم داد و درخواستي كه كرده بود بي

 .اي غير ممكني كرده استبه او فهماند كه تقاض

ز اش نموده و سپس، الذا موسي )ع( نخست شروع كرد به تقديس خداي تعالي و منزه دانستن او از آن خيالي كه وي درباره
 اقدام به آن تقاضا، توبه نمود و اظهار اميدواري
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ن كتاب بطور مفصل بيان نموديم كه توبه الزم نيست هميشه از اي« 1»اش را بپذيرد. ما در جلد چهارم كرد كه خدا توبه
 .معصيت بوده باشد، بلكه معناي آن بازگشت به خدا است كه ممكن است از كوچكترين شائبه دوري از خدا بوده باشد

ولين كسي هستم كه به يعني من در ميان قوم خودم ا "وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ "موسي سپس اقرار نمود و چنين شهادت داد:
 .امعدم امكان رؤيت تو ايمان آورده

شود، البته احتمال هم هست كه معناي جمله مورد بحث، اولين اين آن معنايي است كه از مقام و سياق آيه استفاده مي
به  از آنكه ديگرانايمان آورنده به دين و هدايت بوده باشد و مقصود موسي )ع( هم اين باشد كه: من به تو ايمان آوردم قبل 

 .تو ايمان بياورند، پس جا دارد در هر قصور و يا تقصيري به تو بازگشت كنم. و ليكن اين احتمال خيلي بعيد است

 "لمهفرق ميان ك "قالَ يا مُوسي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَي النَّاسِ بِرِساالتِي وَ بِكَالمِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ "
دهد به اضافه اينكه در آن تصفيه نيز نهفته، و لذا در آيه اين است كه اصطفاء معناي اختيار را مي "اختيار "و كلمه "اصطفاء

 .را مفعول گرفته "ناس "متعدي شده و "علي "مورد بحث با كلمه

 313مراد از تكلم خدا با موسي )ع( و چگونگي آن[ ..... ص : ]

عارف الهي از قبيل اوامر، نواهي، حكم و شرايعي است كه پيغمبران )ع( مامور به تبليغ آنها م "رساالت "و مقصود از
اي به ايشان وحي شود و يا اينكه پيغمبري آن را مستقيما از خدا بشنود، در شوند، چه اينكه اين معارف به وسيله فرشتهمي

واسطه خداوند به اعتبار معناي آن كالم است،  هر دو صورت رسالت است. چيزي كه هست اطالق رسالت بر كالم بدون
 .فهمد امري ديگرچون كالم امري است و معنايي كه شنونده از آن مي



هايي است كه خداوند بدون واسطه فرشته به موسي )ع( نموده، و به عبارت كه در آيه است آن خطاب "كالم "و مقصود از
جناب كشف شده نه كالم معمولي دائر در ميان ما آدميان، چون آن  ديگر آن چيزي كه به وسيله آن مكنون غيب براي آن

ال ايم كه مثايم، و بنا گذاشتهكالمي كه در ميان ما معمول است عبارت از قرار و تعهدي است كه ما در بين خود جعل كرده
ه ن شنونده فورا منتقل باي سر زند ذهفالن صوت معين اختصاص به فالن معنا داشته باشد، و هر وقت آن صدا از گوينده

 آن معنا بشود، گوينده هم متعهد شده كه هر وقت بخواهد آن

__________________________________________________ 

 .ط انتشارات اسالمي 225ط بيروت. و جلد چهارم فارسي ص  325جلد چهارم عربي ص (1)
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خصوص آن صوت را از دهان خارج نموده و يا به عبارتي ديگر آن تموج هواي مخصوص را در  معنا را به شنونده بفهماند
فضا ايجاد نمايد، و پر واضح است كه كالم به اين معنا مستلزم اين است كه متكلم داراي جسم بوده باشد، و خداي سبحان 

 .منزه است از اينكه داراي جسم باشد

كند بر اينكه معاني اصوات، مقصود خداي سبحان و يا در مكاني ديگر داللت نمياز طرفي هم صرف ايجاد صوت در درخت 
است، چيز ديگري غير از اصوات الزم است كه اراده و قصد خداي تعالي را كشف نموده و داللت كند بر اينكه خداي تعالي 

ر هم زدن، صدايي ايجاد كند كه معاني اصوات را اراده كرده، هم چنان كه اگر كسي با كوبيدن چيزي و يا مثال دست ب
اي در كار نباشد و يا قبال نگفته باشد كه هر وقت من اين صدا را ايجاد معناي مخصوصي را دارا است، مادامي كه قرينه

 .توانيم بگوييم مقصودش آن معنا استام ما به صرف ايجاد صدا نميكردم فالن معنا را اراده نموده

د كند اين را نگفته كه موسي از خدا پرسيقرآن كريم كه داستان موسي و كالم خدا را نقل ميبينيم و نيز از طرف ديگر مي
آيد كه موسي به اي يا نه!؟ بلكه از حكايت قرآن بر ميآيا اين صدا از تو است؟ و آيا تو معاني اين كلمات را اراده كرده

، هم چنان كه در ساير اقسام وحي نيز انبياء )ع( محض شنيدن آن كالم يقين كرده است كه كالم كالم خداي تعالي است
 .اند كه پيغام از ناحيه خدا استكردهبال درنگ يقين مي

شود ذهن شنونده بدون هيچ شود در اين موارد ارتباط خاصي هست كه آن ارتباط باعث ميپس بطور قطع و مسلم معلوم مي
معنا را خداي تعالي اراده هم كرده، و گر نه صرف اينكه خداي تعالي ترديدي از الفاظ منتقل به معنا شده و حكم كند كه اين 

صوتي را ايجاد كند كه در لغت معنايي را دارا بوده باشد مجوز اين نيست كه معناي مزبور را به خداي تعالي استناد بدهند، و 
وت آن از زند صا و متكلمين سر ميهبگويند اين كالم، كالم خدا بود، به شهادت اينكه تمامي كلماتي كه از تمامي انسان
گوييم همه اين كلمات كالم خداست، خداي تعالي است، و با اينكه خداي تعالي صوت را به آدميان داده مع ذلك ما نمي

گوييم متكلم به اين كالمي كه خدا آن را آفريده حسن و حسين و تقي و نقي است، و چه بسا صداها كه از برخورد بلكه مي
 .گوييم اين صوت و صدا كالم خداسترساند و ليكن ما نميآيد و معنايي را هم ميجود ميدو جسم بو

و كوتاه سخن اينكه معناي تكلم خدا با موسي )ع( اين است كه: خداوند اتصال و ارتباط خاصي بين موسي و عالم غيب 
شده، البته ممكن هم هست اين انتقال ميبرقرار نمود كه با ديدن بعضي از مخلوقات به آن معنايي كه مراد اوست منتقل 

 مقارن با شنيدن صوتهايي
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بوده كه خداوند آن را در خارج و يا در گوش او ايجاد كرده، و ما در بحثي كه در سابق راجع به كالم نموديم مطالبي 
 .واهيم نمودگذرانديم و ان شاء اللَّه تتمه آن را در تفسير سوره شوري ايراد خ



كالمي است كه ورودش در مورد امتنان و در موعظه موسي )ع( است، و  "قالَ يا مُوسي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ "به هر حال جمله
وَ  "غرض از آن اين است كه به موسي خاطر نشان سازد كه اين موهبت بزرگ را كوچك نشمرده و شكر آن را بجا آورد.

 "... ءٍءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْمِنْ كُلِّ شَيْ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ

خوانند كه آن نوشته را اي است كه براي كتابت تهيه شده، و از اين جهت آن را لوح ميبه معناي آن صفحه "لوح "كلمه
 .يعني برق ظاهر گرديد "قالح البر "گويند:كه به معناي ظاهر شدن است، مثال مي "الح، يلوح "سازد، مانندظاهر مي

 "آيد كه كلمهرساند، و از ظاهر سياق بر ميبه شهادت سياق بعديش، تبعيض را مي "ءٍمِنْ كُلِّ شَيْ "در جمله "من "كلمه
اين  را نكره آورده براي "تفصيال "عطف است بر آن، و اگر "ءٍوَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ "است و جمله "ءٍكُلِّ شَيْ "بيان "موعظة

شود كه ما براي موسي در الواح كه همان است كه ابهام و تبعيض را افاده كند. بنا بر اين برگشت معناي آيه به اين مي
تورات است منتخبي از هر چيز نوشتيم، به اين معنا كه ما براي او مقداري موعظه نوشته و از هر مطلب اعتقادي و عملي آن 

 .بود تشريح نموده و تفصيل داديم مقداري را كه مورد احتياج قوم او

بنا بر اين، آيه شريفه به خوبي داللت دارد بر اينكه تورات نسبت به معارف و شرايعي كه مورد نياز بشر است كتاب كاملي 
مِناً دَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْوَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَ "نيست، و همين طور هم هست، هم چنان كه در آيه

 .بعد از ذكر تورات و انجيل، قرآن را مهيمن و مكمل آن دو خوانده است «1» "عَلَيْهِ

 چون در حقيقت "وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ "اين جمله تفريع است بر جمله -"فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها "
م براي ما به موسي گفتي "به معناي گفتن هم اشعار دارد، و مثل اين است كه فرموده باشد: "نوشتيم براي او در الواح "جمله

، و محكم گرفتن كنايه است از اينكه آن را شوخي و "ايم پس آن الواح را محكم بگيرتو در الواح از هر چيزي نوشته
ن رعايت احتياط را بكند. و وجه اين كنايه اين است كه اگر كسي امري را سرسري فرض نكند بلكه جديش بگيرد و در آ

 جدي بداند و در باره آن رعايت احتياط را بنمايد قهرا همه قوت و

__________________________________________________ 

نها كرد و بر آداشت تصديق ميو فرستاديم بسويت كتاب را به حق در حالي كه كتابهايي را كه در پيش روي خود (1)
 22مسلط بود. سوره مائده آيه 
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 .بنددقدرت خود را در نگهداري و فوت نشدن آن بكار مي

 گردد كهبه آن مواعظ و آداب و شرايعي بر مي "ها "آيد كه ضميربر مي "وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها "از ظاهر جمله
، كنايه است از حسن مالزمت در آن امور، و پيروي و اختيار "اخذ به أحسن "كرد، واشاره به آن مي "ءٍمِنْ كُلِّ شَيْ "جمله

آن، وجه اين كنايه هم اين است كه اگر كسي در كارهايش همواره پي خوبي باشد طبعا از خوب و بد هر چيز و هر عمل، 
كند به اينكه خوبتر را ز خوب، خوبتر را زيرا غريزه زيبا پسنديش او را وادار ميكند و همچنين اخوب آن را انتخاب مي

برگزيند. پس اخذ به احسن امور، الزمه زيباپسندي است. و بنا بر اين، معناي جمله اين است كه: قوم خود را دستور ده تا از 
 .كندت به سوي آن هدايت ميها دوري نموده و مالزمت كنند آنچه را از حسنات كه توراگناهان و زشتي

 "لْبابِالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَ "نظير اين آيه در كنايه آيه شريفه
 .است «1»

 312شريفه و وجوهي كه در معناي آن گفته شده است[ ..... ص :  در آيه "سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ "مقصود از جمله:]



آيد كه مراد از اين فاسقان آن كساني باشد كه با زير بار نرفتن هدايت موسي از ظاهر سياق بر مي -"سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ "
پيروي حق و رشد را مالزمت  اند، يعني طريق احسان در امور وو نپذيرفتن دستور اخذ به احسن، مرتكب فسق شده

اند، چون كسي كه نسبت به طريق حق فسق ورزد خداوند او را از راه راست به سوي پيروي و دنبال كردن گناهان نكرده
 دهد سرانجامكشاندش، و در نتيجه همانطوري كه در آيه بعد تفصيل ميسازد، و از رشد به سوي ضاللت ميمنحرف مي

 .كشدميكارش به خسران و هالكت 

. "مْ دارَ الْفاسِقِينَسَأُرِيكُ "تفسير و يا شبه تفسيري است براي جمله "سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ "فرمايد:بنا بر اين، آيه بعدي كه مي
جهنم است، و در حقيقت كالم مشتمل بر تهديد و تحذير است.  "دار فاسقان خانه تبهكاران "اند: مقصود ازها گفتهبعضي

د هاي عاد و ثمواند: مراد از آن خانههاي فرعون و فرعونيان است، بعضي ديگر گفتهاند: مراد از آن خانهگفتهبعضي ديگر 
د: به زودي انهاي عمالقه و غير ايشان كه در شام بوده تفسير كرده و در معناي آيه گفتهاست. مفسريني ديگر آن را به خانه

اند: بزودي حكومت و قدرت به بعضي ديگر در معناي آن گفته .دهدا نشان ميهاي آنجا را به شمخداوند شهر شام و خانه
 .افتد و ايشان بر شما حكومت خواهند كرددست مردمي فاسق مي

__________________________________________________ 

د. يت كرده و آنها خردمندانناگر سخن را شنوند و نيكوترش را پيروي كنند بشارت بده همان كسانند كه خدايشان هدا(1)
 [.....] 12سوره زمر آيه 
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 317[ ..... ص : "بِغَيْرِ الْحَقِّ "وجه تقييد تكبر و امثال آن به]

 "... يُؤْمِنُوا بِها سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ ال "

مقيد شده و حال آنكه تكبر در زمين جز به غير حق نيست، هم چنان كه در  "بغير حق "در اين آيه تكبر در زمين به قيد
در زمين مقيد به همين قيد شده، در صورتي كه هميشه بغي به غير حق هست،  "بغي ستمگري و فساد انگيزي "جاي ديگر

و يكي ديگر به غير حق. جواب اين شبهه اين است كه اين گونه تقييدها در حقيقت توضيح و دو قسم نيست يكي به حق 
است نه تقييد، و غرض از اين توضيح اين است كه بفهماند تكبر و يا بغي از اين جهت مذموم است كه به غير حق است، 

ق، و كه تكبر دو قسم است به حق و به غير حكند بر اينقيد مزبور احترازي است، و داللت مي "اند:ها گفتهپس اينكه بعضي
صحيح نيست، زيرا تكبري كه در آيه است مطلق تكبر  "تكبر به حق تكبر بر دشمنان خدا و بر اشخاص متكبر است

باشد، بلكه تكبر در زمين است كه معنايش خودنمايي و خوار شمردن بندگان خدا و زير دست قرار دادن آنان است، و نمي
 .شودر هيچوقت به حق و ممدوح نمياين قسم تكب

و بيان يكي از اوصاف متكبرين است كه همان  "يتكبرون "عطف است بر جمله "وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ ال يُؤْمِنُوا بِها "جمله
 .باشداصرار بر كفر و تكذيب مي

و اينكه جمله را با تمام خصوصياتي كه در اثبات دارد در نفي  "...وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ ال يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا  "و همچنين جمله
برساند و  "سبيل بغي "و پيروي از "سبيل رشد "تكرار نموده براي اين است كه شدت اعتناي متكبرين را به مخالفت با

 .اشتندداللت كند بر اينكه انحراف ايشان قصدا و از روي عمد بوده و هيچ عذري از قبيل خطا و يا جهل ند

كذيبي هاي ايشان آثار تفرمايد: همه اين كجرويصفات رذيله ايشان را تعليل نموده و مي "ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا "و جمله
 .بوده باشد "سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ "اند، البته ممكن هم هست تعليل جملهاست كه به آيات خدا نموده و از آن غفلت ورزيده



معناي اين آيه روشن است و از آن چند  "الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَوَ  "
 :شودنكته استفاده مي

 .راد شداول اينكه كيفر و پاداش اعمال خود اعمال است، توضيح اين نكته در مباحث گذشته مكرر اي

 317حبط عمل و بي اجر بودن آن، خود يك نحو كيفر است و عقاب بر معصيت مشروط به عمل منافي اطاعت نيست[ ..... ص : ]

اجر بودن آن، خود يك نحو كيفر است، زيرا همانطوري كه گفته شد پاداش هر عمل، نيكي خود دوم اينكه حبط عمل و بي
 پس در حقيقت اجر باشد عمل است و وقتي عمل نيك بي
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اجر شدن حسنات كسي كه هم حسنات دارد و هم سيئات اين اجر كردن آن خود يك نحو كيفر است، چون نتيجه بيبي
 .است كه چنين كسي جز كيفر سيئات پاداش ديگري نداشته باشد

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما  "جزاء، پاداش نيك است و جمله البته ممكن هم هست آيه را طور ديگري معنا كرده و بگوييم: مراد از
شوند، چون بعد از حبط، هيچ عمل صالحي كنايه است از اينكه ايشان به هيچ عملي پاداش و ثواب داده نمي "كانُوا يَعْمَلُونَ

و دليل اينكه مراد از جزاء، پاداش و « 1» "ءً مَنْثُوراًوَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَبا "ندارند، هم چنان كه فرموده:
باشد اين است كه اين جزاء همان جزاي اعمال است كه قبال در آيه ذكر شده بود، و قهرا به قرينه ذكر حبط، ثواب مي

 .منظور از آن جزاي اعمال صالح خواهد بود

ايست بواجب در صورتي كه تارك آن در آن موقع كه مي اند بر اينكه تركها به اين آيه استدالل كردهپس اينكه بعضي
واجب را انجام دهد به هيچ كاري مشغول نشود عقاب ندارد، به توهم اينكه چنين كسي كاري نكرده كه عقاب داشته باشد، 

 ن فاسد است، زيرا همانطورينيز عقاب بر اساس عمل بيان شده است، استداللشا "هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ "و در آيه
كه گفته شد مقصود از جزايي كه در آيه است ثواب و پاداش نيك است و معناي آيه اين است كه: براي ايشان در آخرت 

ثوابي نيست، چون در دنيا عمل نيكي انجام ندادند تا آن روز پاداش آن را ببينند. عالوه بر اينكه مساله عقاب داشتن ترك 
در صورت اشتغال به كاري ديگر و چه در غير آن صورت اگر از ضروريات كالم خداي تعالي نباشد نزديك به اوامر الهي چه 

كنيد صحبتي از بطوري كه مالحظه مي« 3» "وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ "ضرورت هست، و در امثال آيه
 .اشتغال به كار ديگر در ميان نيست

 318اشاره به ماجراي گوساله پرستيدن بني اسرائيل[ ..... ص : ]

 "... وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسي مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ "

 "ثدي "كه جمع "ثدي "است مانند -به فتح حاء و سكون الم -"حلي "كه در اصل بر وزن فعول بوده جمع "حلي "كلمه
 "دهد از قبيل طال، نقره و امثال آن. و كلمهو اين كلمه به معناي چيزهايي است كه آدمي خود را با آن زينت مياست، 
به معناي آواز مخصوصي است كه گاوها دارند، و اينكه در بيان خصوصيات گوساله  "خوار "به معناي بچه گاو، و "عجل

 اينكه گوساله مزبور جاندار نبوده بلكه تنها صدايداللت دارد بر  "جَسَداً لَهُ خُوارٌ "سامري فرمود:

__________________________________________________ 

 32اند پرداخته و آن را غباري پراكنده كرديم. سوره فرقان آيه ها كه كردهو به آن عمل(1)

 32و هر كه خدا و پيغمبر وي را عصيان كند آتش جهنم دارد. سوره جن آيه (2)
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 .گوساله را داشته است

كه: بعد از  آمده اين است "طه "كند، و تفصيل آن بطوري كه در سورهپرستي بني اسرائيل را ذكر مياين آيه داستان گوساله
تفاده نمود و سرفتن موسي )ع( به ميقات پروردگار، بني اسرائيل از دير آمدنش به تنگ آمدند و سامري از ناشكيبايي ايشان ا

ها اي ريخت كه مانند ساير گوسالهآنان را بفريفت، به اين طريق كه زينت آالت ايشان را گرفت و از آن مجسمه گوساله
كرد، و آن را معبود ايشان خواند و گفت: اين است اله شما و اله موسي. بني اسرائيل هم گفته او را پذيرفته و در صدا مي

ند و آن را معبود خود پنداشتند. البته در سوره مورد بحث اين جزئيات ذكر نشده، و آنچه هم كه ذكر برابر آن به سجده درآمد
قبل از سوره مورد  "طه "نيست. و اين خود دليل روشني است بر اينكه سوره "طه "نياز از جزئيات مذكور در سورهشده بي

 .بحث نازل شده

معنايش اين است كه: قوم موسي بعد از رفتن  "مُوسي مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً وَ اتَّخَذَ قَوْمُ "به هر حال اينكه فرمود:
اي گوساله -كندچون بعد از ذكر اين داستان مراجعت موسي را بيان مي -وي به ميقات پروردگار خود و قبل از آنكه برگردد
 .د داراي آوازاي بورا براي خود معبود گرفتند، و اين گوساله مجسمه

كند به اينكه چطور يك مطلب روشن و واضحي را ايشان را مذمت مي "أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ ال يُكَلِّمُهُمْ وَ ال يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا "جمله
 وكند درك نكردند و هيچ به خود نگفتند: اگر اين گوساله خداي ما بود ال بد كه عقل هر كس در اولين نظر آن را درك مي

 .كردزد و ما را به راه راست هدايت ميال جرم با ما حرفي مي

و اگر از ميان همه صفاتي كه منافي با الوهيت گوساله است، خصوص حرف نزدن و هدايت نكردن آن را ذكر نمود و از ساير 
اينها  رد، با اينكهصفات آن از قبيل جسميت، مصنوع بودن، محدوديت و گنجيدنش در مكان و زمان و امثال اينها سكوت ك

يت ترين صفاتي است كه الوهنيز منافات با الوهيت آن دارد، براي اين بود كه اين دو صفت يعني تكلم و هدايت از روشن
داند ناگزير است از اينكه آن اله را به آن نحوي كه خود او مستلزم آن است، زيرا هر كس هر چيزي را اله و معبود خود مي

بايستي راه پرستش مورد عالقه خود را به بندگان خود معرفي كند و اين خود ش كند، ال جرم آن اله ميدارد پرستدوست مي
ا اين همه كند بزند و آنان را هدايت نميديدند گوساله حرف نميمستلزم تكلم و تفهيم است، و بني اسرائيل با اينكه مي

 .پيشنهاد الوهيت آن را از سامري پذيرفتند

 233، ص: 2باعث شد از ميان همه صفات گوساله مزبور اين دو صفت ذكر شود ترجمه الميزان، ج جهت ديگري كه

زند و مردم را به اين بود كه در ذهن بني اسرائيل اين مشخصه از موسي )ع( مركوز و معهود بود كه او با خداوند حرف مي
نمايد و چون چنين ارتكازي را داشتند خود داللت ميزند و او را به راه كند و خداوند با او حرف ميراه او هدايت مي

داشت و بايست اين معنا را فهميده باشند كه اگر گوساله مزبور خداي ايشان و خداي موسي بود، قدرت بر سخن گفتن ميمي
اتَّخَذُوهُ وَ  "ود:كرد، و چون اين سؤال بود كه چطور بني اسرائيل مطلبي به اين روشني را نفهميدند لذا فرممردم را هدايت مي

 ."كانُوا ظالِمِينَ

 360در آيه شريفه[ ..... ص :  "وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ... "معناي جمله:]

 "... وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا "

هايشان قرار گرفت، يعني طوري بال بر اين است كه بال در دست "سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ "در مجمع البيان فرموده: معناي جمله
شان مبتال ايشان مسلط شد كه گويي دستهايشان در آن بود، و اين تعبير را غالبا در باره نادميني كه به آثار سوء عمل گذشته



هم گفته  "اسقط في يده "البته، "سقط في يده "شودكردند بكار برده و گفته ميبيني نمياند و اين ابتالء را پيششده
رساند اند معناي جمله مزبور اين است كه: اثر سويي كه او را زيان ميتر است. بعضي هم گفتهشود، و ليكن اولي فصيحمي

 «1»در دستش افتاد. 

 -هاهمه آناگر نگوييم  -مطول وجوه بسياري در توجيه اين جمله ذكر شده و ليكن بيشتر آن وجوه «3»البته در تفسيرهاي 
تر به ذهن همان وجهي است كه ما از كتاب مجمع البيان نقل نموديم، چون از خالي از تكلف نيست، و از همه آنها نزديك

آيد كه مراد از جمله مورد بحث اين است كه بني اسرائيل وقتي بخود آمدند و فهميدند كه چه عملي ظاهر سياق آيه بر مي
. پس ظاهر سياق، معناي تنبه و توجه به غفلت "چه و چه "اند گفتند:اين عمل گمراه بوده اند، و بدست آوردند كه دركرده

را  اند و او عملشاناند تقديم نمودهاند به حضور آن كسي كه براي او كردهكند، گويا عملي را كه كردهگذشته را افاده مي
عمل آن را برداشته و از نزديك در آن نظر انداخته و  زشت و نكوهيده يافته و آن را جلو صاحبانشان پرت كرده، و صاحبان

بايست در آن اهمال كنند رعايت ننموده و در اند و در انجام اين عمل آن امري را كه نمياند كه سخت گمراه بودهديده
 .نتيجه عملشان فاسد شده است، و بهر حال جمله مورد بحث به منزله يك مثل معروف است

__________________________________________________ 
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كند، چون بني اسرائيل بعد از مراجعت موسي را ذكر ميآيه شريفه از جهت معنا مترتب بر آيات بعدي است كه داستان 
كند، و اگر در اينجا نيز تنبه ايشان را بعد از مراجعت موسي )ع( ذكر مي "طه "مراجعت موسي متنبه شدند. و در آيات سوره

رات بدنبال آن، اظها جلوتر ذكر كرده براي اين است كه در اينجا تنها خواسته است ندامت ايشان را از كرده خود ذكر نمايد و
اي وقتي بخواهد نقل نمايد، چون هر گوينده "لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَ يَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ "ايشان را كه گفتند:

ان را ار ندامتشتر آن است كه خطاي آنها را ذكر نموده آن گاه بال فاصله اظهندامت و پشيماني قومي را حكايت كند مناسب
يشان را پرستي انقل كند، و ميان اين دو فاصله زياد نيندازد، خداي تعالي هم به همين مالحظه وقتي در آيه قبلي گوساله

 .ذكر نمود بال فاصله و بدون پرداختن به جريان برگشتن موسي )ع( در آيه بعد، ندامت و حسرت ايشان را نقل نمود

اظهار ندامت بني اسرائيل صورت دعا را دارد، و در ذيل داستان مراجعت موسي )ع( هم صحبت عالوه بر اين، از آنجايي كه 
از دعاي موسي به خود و برادرش به ميان آمد لذا اظهار ندامت بني اسرائيل را جلوتر ذكر كرد تا اين دو دعا با هم نقل نشده 

 .باشد

 361ص : [ ..... "أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ "معناي جمله:]

 "... وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسي إِلي قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً "

 "از "خلفتموني "است كه به معناي شدت غضب و اندوه است. و "أسف "صفت مشبهه از -به كسر سين -"اسف "كلمه
ردن ش طلب كاست كه معناي "عجلة "از "عجلتم "است كه به معناي جانشيني براي كسي است بعد از آن كس. و "خالفة

معنايش اين  "عجلت امرا كذا "شودگويد: وقتي گفته ميچيزي است قبل از رسيدن موقعش، راغب در كتاب مفردات مي
شود: وقتي موسي به سوي در نتيجه معناي آيه اين مي«. 1»است كه تو فالن كار را قبل از رسيدن موقعش انجام دادي 



چون خداي تعالي او را در هنگام مراجعتش از گمراهي و  -ناك بودقوم خود بازگشت در حالي كه خشمگين و اسف
ايشان را مذمت و توبيخ نمود و گفت: چه بد جانشيناني براي من بوديد، چرا از فرمان  -پرستي قومش خبر داده بودگوساله

ماني ت، و او هيچ فرپروردگارتان پيشتر رفتيد؟ و حال آنكه فرمان او فرمان كسي است كه خير و صالح شما به دست اوس
دهد مگر اينكه همه به مقتضاي حكمت بالغه او است، و عجله ديگران و رضايت و كراهتشان هيچ اثري در كارهاي او نمي

آيد كه مراد از امر همان چيزي بوده كه خداوند بخاطر او موسي را به ميقات خود دعوت فرمود، ندارد. و از ظاهر سياق بر مي
 و آن مساله نزول
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 .تورات بوده

چرا شتاب كرديد در پرستش گوساله و صبر نكرديد تا از  :اندرا چنين معنا كرده "أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ "بعضي از مفسرين جمله
 پرست شدنتاناند: باعث اين گمراهي شما و گوسالهبعضي ديگر در معناي آن گفته« 1»گارتان امر صادر شود؟ ناحيه پرورد

اين بود كه شما در باره وعده ثوابي كه خداوند در مقابل پرستش داده بود عجله كرديد و چون وعده خداوند به آن زودي كه 
اند بعضي ديگر گفته «2»ساله عدول كرديد، و چرا عجله كرديد؟ شما انتظار داشتيد نرسيد از عبادت او به عبادت گو

معنايش اين است كه: شما در باره آن امري كه خداوند به شما كرده بود كه منتظر برگشتن موسي باشيد و در غيابش عهد 
ديگر باز  نگشت، پساو را حفظ كنيد عجله كرديد و پيش خود گفتيد مدتي را كه موسي مقرر كرده بود به پايان رسيد و باز

و از ميان اين چند معنايي كه براي اين جمله شده آن « 2»گردد، آن گاه عهد وي را شكسته و آن را تغيير داديد. نمي
 .تر استمعنايي كه ما ذكر كرديم با سياق آيه مناسب

 366گوساله پرستي آنان[ ..... ص :  رفتار تند موسي )ع( با هارون )ع( بعد از باز گشتن به سوي بني اسرائيل و مواجه شدن با]

و كوتاه سخن اينكه موسي )ع( وقتي از جريان كار قومش آگاه شد عصباني شد و از در توبيخ و مذمت روي به آنان كرد و 
آن گاه الواح را كه همان الواح  "واحَبِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ؟ وَ أَلْقَي الْأَلْ ":بطور استفهام انكاري پرسيد

و او را به طرف  "يَجُرُّهُ إِلَيْهِ "و موي سر برادر خود را در دست گرفت "وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ "تورات بود از دست خود انداخت،
ه وقتي ديدي حكايت شده به وي گفت: اي هارون! چه مانع شد تو را از اينك "طه "كشيد. و بطوري كه در سورهخود مي

 "هارون گفت:َا بْنَ أُمَّ "قال "شوند دستور مرا پيروي نكني؟ آيا امر مرا عصيان ورزيدي؟گمراه مي

براي اينكه شفقت و  "اي پسر پدر "و يا "اي برادر "و اگر در اين خطاب اسم مادرش را برد، و نگفت -اي فرزند مادر!
من در باره گوساله پرستيدن ايشان اظهار مخالفت  "عَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِيإِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْ "-رحمت او را تحريك كند

ال فَ "نمودم، و ايشان را از اين عمل منع كردم، و ليكن ديدم اعتنايي به حرفهاي من نكردند و نزديك بود مرا بكشند،
پس مرا پيش روي اين دشمنان خوار مكن و زبان شماتت ايشان را بر  "مِينَتُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَ ال تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِ

 :كندعذر او را چنين ذكر مي "22طه آيه  "من دراز مساز، و مرا يكي از دشمنان خود مپندار. و در سوره
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 "ِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

«1». 

اشتباه در اموري كه به حكم الهي مربوط نيست از امور زندگي، با عصمت منافات توضيح در مورد رفتار موسي )ع( با برادر و وجوهي كه در اين باره گفته شده و اشاره به اينكه ]

 363ندارد[ ..... ص : 

آيد موسي )ع( همان بر مي "طه "و بطوري كه از ظاهر سياق آيه مورد بحث و همچنين آيات راجع به اين داستان از سوره
شود وي چنين پنداشته كه هارون در مبارزه عليه علوم ميمقدار كه بر بني اسرائيل غضب كرد بر هارون نيز غضب كرد و م

بني اسرائيل كوتاه آمده، و همه جد و جهد خود را به كار نبرده، و به نظر خود چنين صالح دانسته، با اينكه موقع جدا شدن 
از و در ميان قوم به اصالح امر ايشان بپردوَ أَصْلِحْ وَ ال تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ  "از او سفارش كرده و بطور مطلق گفته بود:

. در اينجا ممكن است كسي بپرسد آيا اين مقدار اشتباه از موسي بن عمران )ع( با عصمت "راه مفسده جويان را پيروي مكن
و  هآن جناب منافات ندارد؟ جوابش اين است كه: نه، ادله عصمت انبياء اين سنخ اشتباهات را كه در حقيقت اختالف در سليق

كند كه مربوط به حكم خداي سبحان باشد، نه چيزهايي كه مربوط به كند، تنها اموري را نفي ميمشي است نفي نمي
 .زندگي و مشي در زندگي است

و همچنين است گرفتن موي سر هارون و كشيدن آن، چون اين نيز اثر آن خيالي بود كه موسي )ع( در باره هارون كرد، و 
خواسته برادر خود را در يك امر ارشادي تاديب كرده باشد نه در يك حكمي از احكام موسي )ع( ميمقدمه زدن او بود، 

بينيم وقتي هارون جريان را برايش شرح داد و مولوي پروردگار، تا اشتباه در آن منافات با عصمت داشته باشد، و لذا مي
 :نمود و عرض كردتقصير و معذور بوده براي خودش و او دعا موسي فهميد كه وي بي

 "... رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي "

 .گذرداند كه ذيال از نظر خواننده گرامي ميالبته ساير مفسرين براي اين عمل موسي بن عمران )ع( وجوه ديگري ذكر كرده

يار بزرگي بوده، اند خطاي بسموسي )ع( اين كار را براي اين كرد كه به قوم خود بفهماند عملي كه در غياب او كرده -1
عملي بوده كه او را سخت در انديشه و اندوه فرو برده، چون انسان در اينگونه مواقع كه به نهايت درجه خشم و اندوه دچار 

دهد. كند و يا لبان خود را با دندانهايش فشار ميدهد، مثال ريش خود را ميشود از اين سنخ كارها از خود نشان ميمي
 .كنند او به هارون كردرا به جاي خود فرض كرده همان كارهايي را كه ديگران به خود ميموسي )ع( هم هارون 

 اندموسي )ع( مقصودش اين بود كه به مردم بفهماند عملي كه كرده -2
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كوچك و ناچيز نبوده، بلكه كفر و برگشتن از دين بوده و اين خود انحراف بسيار بزرگي است، و خواست تا بار ديگر امثال و 
 .نظائر اين كار را تكرار نكنند

ال قوم را بپرسد، و لذا وقتي هارون جريان حال مقصودش از اينكه هارون را بطرف خود كشيد اين بود كه آهسته از او ح -3
 .مردم را برايش شرح داد عذرش را پذيرفته و برايش دعا كرد



موسي )ع( ديد كه برادرش هارون مانند خودش دچار خشم و تاسف شده لذا دست بر سر او گذاشت و او را نوازش نمود،  -4
رفي هارون ديد ممكن است مردم اين عمل موسي )ع( را حمل باشد كه بدين وسيله قلق و اضطرابش را تسكين دهد، از ط

تقصيري خود، موسي هم كه از منظور وي آگاه بود او را بر توهين و استخفاف وي كنند لذا شروع كرد به اظهار برائت و بي
 .«1»دعا فرمود 

يم همه آنها ال اقل بيشتر آنها اند، و اگر نگوياين بود بعضي از آن وجوهي كه مفسرين در ذيل آيه مورد بحث ذكر كرده
 .وجوهي هستند كه با سياق آيات راجع به اين داستان سازگاري ندارند

 364چرا با اينكه موسي )ع( قبل از باز گشت از ميقات از گوساله پرستي بني اسرائيل خبر داشته غضبناك نشد؟[ ..... ص : ]

ست كه موسي )ع( قبل از مراجعت به سوي قوم در همان ميقات مطلبي كه در اينجا ممكن است مورد سؤال واقع شود اين ا
وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسي إِلي قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً وقتي كه  "فرمايد:از جريان كار قومش خبردار بود، به شهادت اينكه آيه شريفه مي

 "دْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّفَإِنَّا قَ "عالوه بر اين، آيه ."موسي با خشم و اندوه به سوي قوم خود بازگشت
فرمايد كه خداوند در ميقات جريان كار قوم موسي را به موسي خبر داد، موسي در ميقات عصباني و خشمناك صريحا مي

كشيد. و حال آنكه نشد، وقتي به سوي قوم بازگشت غضب كرد و الواح را به زمين زد و موي سر هارون را گرفت و مي
تر است، چون حس ممكن است خطا تشخيص دهد و ليكن خداي تعالي جز خبري را كه خداوند بدهد حتي از حس صادق

فرمايد، پس چه شد كه موسي در ميقات از شنيدن خبر قوم خود خشمناك نشد، و وقتي خبر مزبور را به به حق چيزي نمي
 .حس ديد خشمناك گرديد؟

اي دارد، و اطالع پيدا كردن به يك مطلبي غير از مشاهده و احساس آن است، و هر كدام حكم جداگانه جواب اين است كه
كند بلكه وقتي صورت خارجي پيدا هرگز غضب كه همان هيجان قوه دافعه است به صرف علم و اطالع، تحقق پيدا نمي

 كند كه شخصمي
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ا آيد و انسان با بد و بيراه گفتن و يا احيانا بمورد غضب در برابر انسان قرار بگيرد، آن موقع است كه قوه دافعه به هيجان مي
 .نشاندزدن آن شخص خشم خود را فرو مي

د و رسيدن به آن و احساس آن، حكمي ديگر، مثال وقتي خبردار شويد از و همچنين علم به يك پيش آمد خير حكمي دار
ي به شويد حال ديگركنيد، و موقعي كه به ديدار آن دوست نائل ميتان از سفر آمده حالي پيدا مياينكه دوست مورد عالقه

دهد، ح اثري از خود نشان نميشويد، و ليكن اعضاء و جوارشنويد تنها خوشحال ميدهد، موقعي كه خبر را ميشما دست مي
كنيد دست به گردنش انداخته و او را در كنيد يعني دوست خود را زيارت ميو اما موقعي كه خبر را به حس مشاهده مي

اشد كنيد، و اما اگر كسي همراه شما ببينيد تنها تعجب ميگيريد. و همچنين موقعي كه به تنهايي امر عجيبي ميآغوش مي
 .«1»كنيد، و نظائر اين معنا بسيار است ب خنده هم ميعالوه بر تعج

 "... قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ أَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ "

اين كتاب در بحثي كه پيرامون معناي مغفرت گذرانديم « 3»اين آيه شريفه دعاي موسي )ع( است، و ما در آخر جلد ششم 
مغفرت موردش منحصر در صورت ارتكاب گناه نيست، بلكه در جايي هم كه گناهي اين معنا را بحث كرديم كه طلب 



 .ارتكاب نشده طلب مغفرت معنا دارد

 "... إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ "

استعمال شده براي اين است  "مالف و ال "در اين جمله بطور نكره يعني بدون "ذلت "و همچنين كلمه "غضب "اگر كلمه
 .كه عظمت غضب و ذلت را برساند

در اين آيه خداي تعالي غضب و ذلت حيات را بيان نكرده كه چيست، احتمال دارد اهمال در آن براي اشاره به آن حوادثي 
رديده آب دريا پراكنده گاش در باشد كه بعدا برايشان پيش آمده، و آن حوادث اين بوده كه گوساله معبودشان سوخته و زباله

اند. و يا اشاره به كشتار دسته جمعي و از بين رفتن و اسارت آنان است، و سامري مطرود و جمعي از پيروانش كشته شده
 .باشد، ممكن هم هست منظور از غضب عذاب آخرت و منظور از ذلت انحطاط و خواري در دنيا بوده باشد

 آيد كه اين غضب وبر مي "كَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَوَ  "و بهر حال از ذيل آيه كه فرمود:
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بندد آن را در حق هر ملتي كه به خدا افتراء ب ذلت در زندگي دنيا اختصاص به قوم موسي نداشته بلكه سنتي است كه خداوند
هاي علمي و عقلي كه مكرر از نظر خواننده گذشت نيز مؤيد همين معنايي است كه از جمله استفاده سازد، بحثجاري مي

 .شودمي

 ي اول "من بعدها "ضميري كه در "دِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌوَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَ آمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْ "
 .گردد، و معناي آيه روشن استاست به سيئات و ضميري كه در دومي است به توبه بر مي

ين، . و بنا بر ا"الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ "و اين آيه گر چه عام است، و ليكن از نظر مورد به منزله استثنايي است براي جمله
رستان هم پشود كه: توبه اگر به معناي واقعي و حقيقيش براي كسي دست بدهد، حتي اگر براي گوسالهعنايش اين ميم

 «1» " ...إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللَّهِ "دست بدهد خداوند آن را پذيرفته و مانعي براي قبول شدنش نيست. و اين معنا در تفسير آيه

 .نيز گذشت

همچنين آيه قبلي آن، دو جمله معترضه هستند كه در وسط داستان قرار گرفته و خطاب در آن دو متوجه آيه مورد بحث و 
، كه "ان ربك ... "و در دومي فرمود: "وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ "به رسول خدا )ص( است، براي اينكه در آيه اول فرمود:

نيز به خوبي  "سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ "خدا )ص( است. و از جمله معلوم است كاف خطاب در هر دو متوجه به شخص رسول
 .شود كه سياق كالم سياق حكايت حال گذشتگان است براي آن جناباستفاده مي

 "... وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَي الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ "

 .ر كلمات آيه روشن استبه معناي ترسي است كه توأم با احتياط باشد و معناي ساي "رهبة "كلمه

 362بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره



در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه و احمد و نسايي و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه 
 اند كه گفت: قبل از جنگهمگي از ابي واقد ليثي روايت كرده
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حنين روزي در خدمت رسول خدا )ص( از شهر بيرون شده و به درخت سدري رسيديم. من عرض كردم يا رسول اللَّه! چه 
نواط داشته باشيم و اين قرار دهي تا ما نيز مانند مشركين ذات ا "ذات انواط "شود كه شما اين درخت را براي ما مسلمينمي

 .شدندذات انواط درخت سدري بوده كه كفار شمشيرهاي خود را به آن آويخته و در پيرامون آن معتكف مي

آن گاه اضافه كرد: اين همان پيشنهادي است كه  "اللَّه اكبر "رسول خدا )ص( در پاسخ من از در تعجب و وحشت فرمود:
 .«1»كنيد هاي گذشته را عملي ميشما نيز سنت امت "اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ "بني اسرائيل به موسي كرده و گفتند:

مؤلف: الدر المنثور اين روايت را به طرق ديگري از عبد اللَّه بن عوف از پدرش از جدش نيز روايت كرده، اال اينكه در اين 
ه نيز ذكر شده كه درخت سدر مذكور درخت بسيار بزرگي بوده كه روايات اسم ابي واقد ليثي برده نشده، و در آنها اين جمل

ناميده شد،  "ذات انواط "پرداختند، و به همين جهتهاي خود را به آن آويخته و سپس به عبادت آن ميمشركين سالح
 .به معناي آويزان است "نوط "چون

، از محمد بن شهرآشوب روايت شده كه گفت: وقتي راس "بَحْرَ ...وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْ "و در تفسير برهان در ذيل آيه
الجالوت به امام علي بن ابي طالب )ع( عرض كرد كه شما مسلمانان بيش از سي سال از رحلت پيغمبرتان نگذشت كه به 

پيغمبر  ده بهجان هم افتاده و بروي يكديگر شمشير كشيديد، حضرت در جوابش فرمود: شما پاهايتان از آب دريا خشك نش
و در تفسير عياشي از فضيل بن يسار از ابي جعفر )ع( « 3! »"اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ ":خود موسي بن عمران )ع( گفتيد

 :روايت شده كه فرمود

سي  كه بعد ازخواست از بين بني اسرائيل خارج شده و به ميقات پروردگار خود برود ايشان را وعده داد وقتي موسي )ع( مي
روز برگردد، و چون خداي تعالي ده روز بر مدت ميقات افزود و در نتيجه مراجعت موسي ده روز عقب افتاد بني اسرائيل به 

 .«3»كردند بايست مييكديگر گفتند: موسي با ما خلف وعده كرد و به همين بهانه، كردند آنچه را كه نمي

 بي حاتم و ابو نعيم در كتاب حليه و بيهقي درو در الدر المنثور است كه بزاز و ابن ا
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 :اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمودكردهكتاب اسماء و صفات از جابر روايت 

وقتي خداي تعالي در ميقات با موسي سخن گفت نحوه سخنش غير آن نحوه سخني بود كه در روز اول بعثتش با او سخن 
اي  :پروردگارا! آيا اين كالمي است كه قبال آن را با من در ميان نهادي؟ فرمود :گفته بود و موسي چون چنين ديد پرسيد

ها بلكه از آن هم بيشتر است. پس وقتي بسوي ن با تو با نيروي ده هزار زبان حرف زدم و مرا نيروي تمامي زبانموسي! م
بني اسرائيل بازگشت از وي پرسيدند كالم رحمان را چگونه يافتي براي ما توصيف كن. گفت: شما توانايي درك آن را 



ست ايد شبيه به آن است، و ليكن باز هم آن نيهايي كه شنيدهقهترين صوت صاعنشينتوانم بگويم كه دلنداريد، فقط مي
«1». 

مؤلف: ذيل روايت اشكالي ندارد، زيرا مثالي كه زده براي تقريب ذهن بوده، و ليكن صدر آن اشكال دارد، و معلوم نيست 
 رض اين باشد كه كالم خدايمقصود از ده هزار زبان چيست، و بعيد نيست كه منظور از آن تاثير در تفهيم بوده باشد، و غ

تعالي از جهت تفهيم به منزله ده هزار زبان است كه يكديگر را در فهمانيدن مطلب كمك كنند، چون قدرت زبانها در 
فهماندن مطلب مختلف است، بعضي از زبانها قدرت كمتري و بعضي ديگر قدرت بيشتري را دارند، و مغايرتي هم كه در دو 

 .مين نظر بوده استكالم خداوند بوده از ه

 368دو روايت در مورد تقاضاي موسي )ع( رؤيت خداوند را[ ..... ص : ]

و در كتاب معاني االخبار به سند خود از هشام روايت كرده كه گفت: نزد امام صادق )ع( بودم كه ناگاه معاوية بن وهب و 
رت نمود و عرض كرد: شما در باره روايتي كه عبد الملك بن اعين بر آن جناب در آمدند، معاوية بن وهب رو به آن حض

گوييد؟ و اگر اين روايت بنظر شما صحيح است رسول خدا )ص( گويد رسول خدا )ص( پروردگار خود را ديده چه ميمي
ين بينند؟ اگر اگويد مؤمنين در بهشت پروردگار خود را ميپروردگار خود را به چه صورتي ديده؟ و همچنين روايتي كه مي

 صحيح است به چه صورتي خواهند ديد؟ نيز

حضرت تبسمي نمود و فرمود: اي معاويه! چقدر زشت است كه مردي هفتاد يا هشتاد سال از عمرش بگذرد، و در اين مدت 
مند باشد و خدا را آن طور كه بايد نشناسد؟ آن گاه فرمود: اي هاي خداوندي بهرهدر ملك خدا زندگي نموده و از نعمت

آيد،  ها درمد بن عبد اللَّه )صلوات اللَّه عليه( پروردگار خود را نديد، و خداوند بزرگتر از آن است كه بمشاهده چشممح !معاويه
 بايد دانست كه رؤيت دو گونه است، يكي رؤيت به چشم و يكي رؤيت به قلب، هر
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كس مقصودش از رؤيت خدا رؤيت به قلب باشد او مصيب است و به خطا نرفته و هر كس مقصودش از آن رؤيت به چشم 
باشد او دروغ گفته و به خداي تعالي و آيات او كفر ورزيده، براي اينكه خود رسول خدا )ص( فرمود: هر كس خدا را به خلق 

 .«1»ر شده است خدا تشبيه كند كاف

پدرم نيز از پدرش از حسين بن علي )ع( روايت كرده كه فرمود: شخصي از امير المؤمنين )ع( پرسيد: اي برادر رسول خدا آيا 
ها او را به ام و ليكن چشمكنم پروردگاري را كه نديدهاي؟ حضرت فرمود: من هرگز عبادت نميپروردگار خود را ديده

 .بيندها او را به حقيقت ايمان ميبلكه دل بيند،مشاهده اعيان نمي

اي معاويه! چطور ممكن است مؤمن پروردگار خود را به مشاهده بصري ببيند؟ و حال آنكه هر چيزي كه در چشم بگنجد و 
بايد، پس هر كس چنين ادعايي بكند خدا به رؤيت در آيد آن چيز بدون شك مخلوق است و مخلوق را هم ناچار خالقي مي

 .خلوق و حادث دانسته، و هر كس او را به مخلوقات او تشبيه كند براي او شريكي اتخاذ نمودهرا م

 "ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "اند كالم خداي را كه فرموده:واي بر چنين مردمي، مگر نشنيده
لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَي الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ  "خطاب به موسي نموده و فرموده: ؟ و آن كالم ديگرش را كه«3»

، تازه آن تجلي هم كه به كوه كرد و كوه را به آن صورت "فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمَّا تَجَلَّي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسي صَعِقاً



از سوراخ سوزن عبور كند ظاهر ساخت، و سرزمين  -در مثل -پايان خود مقداري را كهبه اين نحو بود كه از نور بي در آورد
يعني وقتي  "فَلَمَّا أَفاقَ "ها را منهدم ساخت و موسي از ترس افتاد و مرد، بلكه مرد و افتاد،طور را آن طور متالشي و كوه

 :رگردانيدخداوند جان او را دوباره به كالبدش ب

آيي، من مي كنند تو به چشم درتوبه كردم از اينكه به زبان بياورم گفتار كساني را كه خيال مي "قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ "
كس لين و من او "وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ "آيي بازگشت نمودهها در نميدانستم كه تو به چشمبه معرفتي كه به تو داشتم و مي

 .شوي و اينكه تو در منظر اعلي و مسلط بر همه عالميبيني و ديده نميام به اينكه تو ميهستم كه ايمان آورده

و در كتاب توحيد به سند خود از علي بن ابي طالب )صلوات اللَّه عليه( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: موسي )ع( در 
 ضمن حمد و ثنائي كه بر زبان جاري
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و چون اين سؤال، سؤال بزرگي بود لذا مورد عتاب الهي قرار گرفت و جواب  "رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ "ساخت عرض كرد:مي
تو در دنيا مرا نخواهي ديد تا آنكه بميري، وقتي مردي در آخرت مرا خواهي ديد. و ليكن اگر ميل داري در  "لن تريني "آمد:

همين دنيا مرا ببيني نظر به كوه كن، اگر كوه بر جاي ماند تو نيز مرا خواهي ديد. آن گاه خداوند بعضي از آيات خود را اظهار 
و موسي مرد و به زمين افتاد، آن گاه  "وَ خَرَّ مُوسي صَعِقاً "ه قطعه قطعه شد و از هم پاشيد،نمود و به كوه تجلي كرد، كو

 "سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ "خداوند او را دوباره زنده نمود و مبعوث كرد، موسي وقتي زنده شد عرض كرد:
 .«1»توان ديد ه به اينكه تو را نمييعني من اولين كس هستم كه ايمان آورد

نكته  كنند، زيرا چندكنيد اين دو روايت همان بياني را كه ما در ذيل اين آيه كرديم تاييد ميمؤلف: بطوري كه مالحظه مي
 :شوداز آن دو استفاده مي

ي محال است، و حاشا بر قلبي بوده نه بصري كه بهر معنا تصور شود بر خداي تعال« 3»اول اينكه درخواست موسي رؤيت 
خبر بوده باشد، در حالي كه او مقام موسي بن عمران و كليم اللَّه كه نسبت به ساحت پروردگار خود از يك امر بديهي بي

خودش مردمي را كه براي ميقات انتخاب نموده بود بخاطر همين كه درخواست رؤيت خدا را كرده بودند سفيه خواند و به 
با اين حال چطور ممكن است خودش اقدام به كاري كند كه « 2» "أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا "رد:پروردگار خود عرض ك

 مردم را بخاطر همان كار سفيه خوانده؟

 330گفتگوها و مشاجرات علماء و اهل بحث اشاعره و معتزله در باره در خواست رؤيت توسط موسي )ع([ ..... ص : ]

است كه روزگاري همين مطلب بديهي، اهل بحث و علماي اسالمي را به خود مشغول كرده و از صدر اسالم و عجب اينجا 
تا زمان حضرت رضا )ع( مورد نزاع واقع شده است، مخصوصا در زمان امام باقر و امام صادق )ع( كه نزاع و مشاجره در آن 

و اشاعره آن را نسبت به آخرت اثبات و نسبت به دنيا انكار  كردند،به اوج شدت رسيده، معتزله آن را بطور مطلق انكار مي
و از اين «. 5»شود و هم در دنيا گفتند خداوند هم در آخرت ديده ميطايفه ديگري هم بودند كه مي«. 2»نمودند مي

 تر اينكه هر سه فرقه به همين آيه استداللعجيب
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 .كردند، و اين مشاجره هم چنان ادامه داشت تا آنكه با از بين رفتن فرقه معتزله بدست آل ايوب سر و صداي آن خوابيدمي

و ساير ادله عقليه و نقليه عدم  "لن تراني "به آيه -نه در آخرتشود و خداوند نه در دنيا ديده مي -اين فرقه بر مدعاي خود
 .كردندكردند، و آيات و رواياتي را كه داللت بر امكان آن دارند تاويل ميامكان رؤيت بصري استدالل مي

كانَهُ لْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَوَ لكِنِ انْظُرْ إِلَي ا "كردند تنظير در جملهعمده چيزي كه اين طايفه به آن استدالل مي -و اما اشاعره
، و نيز آيات و رواياتي كه داللت دارند بر امكان رؤيت در آخرت، اين طايفه نيز روايات و آيات داله بر عدم "فَسَوْفَ تَرانِي

وايات ت و رداشتند، البته بغير از آياكردند، هم چنان كه در ساير مسائل كالمي همين روش را معمول ميامكان را تاويل مي
گفتند: هيچ دليلي در دست نيست كه داللت بر جستند از آن جمله ميمزبور، گاه گاهي به ادله ديگري نيز تمسك مي

انحصار رؤيت بصري در جسمانيات كند و بنا بر اين چه مانعي دارد بگوييم رؤيت بصري به امور غير مادي نيز تعلق 
، و بينداند به اينكه چشم جوهر و عرض را ميبيند. و نيز استدالل كردهمي گيرد، و خالصه چشم انسان مجردات را هممي

 بيند صحيح است بگوييمجز موجود مطلق هيچ جامعي بين جوهر و عرض نيست، پس وقتي چشم آدمي موجود مطلق را مي
 .بيند هر چند آن چيز موجود مادي جسماني نبوده باشدچشم همه چيز را مي

ن توان آاند آن قدر روشن شده كه ميهاي ديگري كه در اين باره زدهاين دو استدالل و همچنين حرف و ليكن امروز بطالن
 .را جزو بديهيات شمرد

ها و نقض و ابرامي كه طرفين دارند گفتگو كنيم، خواننده اگر بخواهد در دانيم در باره آن حرفبهر حال، ما فعال الزم نمي
 .مبسوط اين دو فرقه مراجعه كند« 1»به كتب كالمي و تفاسير  باره آن اطالعي بدست آورد بايد

 .كندگفتگوي ما در اين بود كه روايت توحيد و روايت معاني االخبار بحث گذشته ما را تاييد مي

 :آري، از بحثي هم كه ما در باره رؤيت ايراد نموديم اين معنا بدست آمد كه

بوده باقي بماند و چه در اثر پيشرفت زندگي مثال در آخرت تحوالتي به  اوال رؤيت بصري چه به همين نحوي كه تا كنون
خود بگيرد مادامي كه مادي بوده باشد، و تنها به اجسام و اشكال و الوان تعلق بگيرد و خالصه مادامي كه رؤيت عبارت بوده 

 باشد از بكار افتادن
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هاي چشم و گرفتن و پس دادن نور، محال است كه به خداي تعالي تعلق گرفته و در نتيجه انسان خدا را عضالت و عدسي
ن عقلي و آيات و روايات هم بر اين معنا داللت دارند. بله، در ببيند، و در اين معنا هيچ فرقي بين دنيا و آخرت نيست، برها

نامند، و مقصود آيات و گيرد و آن را نيز رؤيت مياين ميان علمي است ضروري و مخصوص كه به خداي تعالي تعلق مي



طن كه جز در موكند به شهادت قرائن بسيار و صريحي كه در آنها است همين علم است رواياتي كه رؤيت خدا را اثبات مي
رَبِّ  "شود. و ثانيا جملهدهد، و اين غير آن علم ضروري است كه از راه استدالل حاصل ميآخرت براي كسي دست نمي

، بطور كلي از مساله رؤيت بصري از حيث اثبات و نفي و سؤال و جواب اجنبي است، و اصال متعرض آن "أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ...
 .در آن رؤيت، به معناي ديگري است كه اصطالح روايات بر آن است، و آن رؤيت به قلب است نيست، و مدار كالم

 336گويد موسي )ع( از زبان قومش تقاضاي رؤيت كرد[ ..... ص : بيان ضعف روايتي كه مي]

رضا )ع( در  حضرت "ع( و در آن دارد كه:)كه متضمن سؤاالت مامون است از حضرت رضا « 1»و اما روايت عيون االخبار 
موسي اين سؤال را از زبان قومش كرد، چون قوم او اصرار داشتند خدا را ببينند و  :جواب از مساله درخواست رؤيت فرمود

شان كرد ناچار موسي را وادار كردند كه اين و وقتي خداوند دوباره زنده "أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ "گفتند:مي
نها يعني خدايا اي "رَبِّ أَرِنِي "كنند عرض كرد:كرد ولي وقتي ديد اصرار ميواست را براي خود كند، و موسي قبول نميدرخ
اشاره كرديم سندش ضعيف « 3»؟ همانطوري كه در اخبار راجع به بهشت آدم "گويند كه تو خودت را به من بنماييمي

 .است

سازگار نيست، زيرا اخبار آن حضرات و مخصوصا  (ار ائمه اهل بيت )ععالوه بر اين مضمون آن با اصول مسلم اخب
)ع( مملو است از داستان تجلي و رؤيت به قلب، و با اين حال جهت ندارد « 2»امير المؤمنين و حضرت رضا « 2»هاي خطبه

ه، آن گاه به امثال كه آن حضرت رؤيتي را كه در آيه مورد بحث مورد سؤال و جواب واقع شده حمل بر رؤيت بصري نمود
جوابهاي جدلي متوسل شده و آيه را توجيه كنند، توجيهي كه هم خالف ظاهر خود آيه است و هم خالف ظاهر حال موسي 

ع( است، زيرا اگر بني اسرائيل از او درخواست كرده بودند كه رؤيت خدا را براي خود تقاضا كند، بطور مسلم درخواستشان )
 .كردرا رد مي
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ن را رد درخواستشا "اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ "يين كند و گفتند:هم چنان كه وقتي از او خواستند كه برايشان بتي تع
 ."إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ":نموده و فرمود

شود اين است كه خداوند درخواست موسي را اجابت اي كه از روايت توحيد و روايت معاني االخبار استفاده ميدومين نكته
اميدوار ساخت اين اجابت وعده براي ايام زندگي  -به آن معنايي كه ما براي رؤيت خدا نموديم -خودنموده و او را به ديدار 

آيد كه ائمه )ع( اين دنيوي موسي نبود، بلكه او را وعده داد كه در آخرت به ديدار خود نائل سازد، و از ظاهر روايات بر مي
 .انداستفاده نموده "هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسي صَعِقاًفَلَمَّا تَجَلَّي رَبُّ "معنا را از خود قرآن و از آيه

آيد كه همان تالي فاسد و اثري كه در تجلي به كوه فرض شده عينا همان بر مي "وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَي الْجَبَلِ "آري، از استدراك
تواند آن را تحمل كند، به شهادت دارد موسي نيز نمياثر در تجلي به موسي هست، و هم چنان كه كوه تاب تجلي خدا را ن

شد موسي نيز مانند كوه از بين اينكه وقتي تجلي صورت گرفت كوه از هم پاشيده شد، و اگر اين تجلي به موسي مي



فتن رشود كه تجلي خداي تعالي في حد نفسه امر ممكني است و تنها اندكاك و از بين رفت. از اينجا به خوبي معلوم ميمي
طرف تجلي مانع از اين است كه خداوند خود را تجلي دهد، و اگر اين مانع نبود خداوند خود را براي هر كسي كه شايستگي 

داد، هم چنان كه در روايات بسيار زيادي از طرق ائمه اهل بيت )ع( دارد كه خداوند سبحان براي اهل بهشت دارد تجلي مي
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ  "شوند، و هم چنان كه آيهز جمعه به زيارت خداي تعالي موفق ميكند، و اهل بهشت در هر روتجلي مي

 .كندآن را تاييد مي« 1» "إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ

شود اين است كه صعقه موسي عبارت بود از مردن او و خالصه اينكه موسي نكته سومي كه از دو روايت مزبور، استفاده مي
 .ه كوه از دنيا رفت نه اينكه بيهوش شده باشدبا ديدن تجلي ب

 333تجلي خداي تعالي في حد نفسه امر ممكني است ولي كسي و چيزي تاب تحمل آن را ندارد[ ..... ص : ]

چهارم آنكه مقصود از تحديد نور خدا به مقدار سوراخ سوزن كه در روايت معاني االخبار بود، تشبيه معنا به امور محسوسه 
بينيم هاي حسي ديگر تقدير و تحديد شود، و لذا مينه نور خدا نور جسمي نيست تا به سوراخ سوزن و يا اندازه است، و گر

اند، و بهر حال مقصود از اينگونه همين معنا را در روايت ديگري كه به زودي خواهد آمد به نوك انگشت كوچك مثال زده
 اند بفهمانند نوري كه خداوند آن روز تجلي داد بههخواستمثالها بيان كمي مقدار و كوچكي آن است، مي
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، و گر نه كمال نور او نامتناهي است، و هيچ امر متناهي و مفروضي مقداري بود كه براي متالشي ساختن كوه كافي باشد
 .گيردنيست كه با نور او برابري كند، آري متناهي، محاذي و برابر غير متناهي قرار نمي

 334رواياتي ديگر در مورد تقاضاي رؤيت، تجلي براي جبل، ضعقه موسي، دك جبل و ...[ ..... ص : ]

و ابن جرير و ابن منذر و  -ترمذي اين روايت را صحيح دانسته -ه احمد و عبد بن حميد و ترمذيو در الدر المنثور است ك
و ابن مردويه و بيهقي در كتاب  -وي نيز صحيح دانسته -ابن ابي حاتم و ابن عدي در كتاب كامل و ابو الشيخ و حاكم

فَلَمَّا تَجَلَّي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ  "وقتي آيه (صاند كه گفت: رسول خدا )رؤيت از چند طريق از انس بن مالك روايت كرده
و در روايت ديگري دارد كه بر  -را قرائت كرد، فرمود: اينطور، و نوك انگشت ابهام را به بند انگشت كوچك "خَرَّ مُوسي

دچار صعقه شده بود به زمين  گذارد، و فرمود: كوه از هم پاشيده شد و موسي در حالي كه -مفصل بااليي انگشت كوچك
 .«1»كند و در روايت ديگري دارد كه كوه در زمين فرو رفت و تا قيامت هم چنان در زمين نشست مي -افتاد

مؤلف: در احاديث ائمه اهل بيت )ع( چنين آمده كه كوه در اثر اندكاك پوسيده شد. و در بعضي دارد كه به دريا فرو رفت و تا 
نشيند. و ما اگر اين روايات را با رود. و در بعضي ديگر تا اين ساعت هم چنان در دريا فرو ميمي روز قيامت در آن فرو

شود كه كوه مزبور پوسيده شده و در دريا فرو ريخت و ديگر اثري از آن باقي يكديگر تفسير كنيم حاصل جمع آنها اين مي
 .نيست

اند كه در ذيل ز طريق ثابت از انس از رسول خدا )ص( روايت كردهو نيز در آن كتاب است كه: ابو الشيخ و ابن مردويه ا
آن گاه انگشت بزرگ را به روي بند انگشت  -فرمود: اين مقدار از نور خود را ظاهر ساخت "فَلَمَّا تَجَلَّي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ "آيه

قل كرده گفت: اين حرفها چيست كه تو حميد كه راوي اين حديث است به ابا محمد كه روايت را از انس ن -كوچك قرار داد



 اش زد و گفت: تو كيستي و چيستي اي حميد!؟بندي؟ ابا محمد به سينهبه آن دل مي

و نيز در « 3»ها چيست؟! گويي اين حرفكند آن وقت تو ميانس بن مالك از رسول خدا )ص( براي من حديث نقل مي
ه گفت: اند كالصول و ابو نعيم در كتاب حليه از ابن عباس روايت كردهالدر المنثور است كه حكيم ترمذي در كتاب نوادر ا

 را تالوت كرد و فرمود: خداي تعالي در جواب موسي فرمود: اي موسي! هيچ "رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ "رسول خدا )ص( آيه
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يند مگر بشود، و هيچ تري نميبيند مگر آنكه از جاي كنده ميميرد، و هيچ خشكي نميبيند مگر آنكه مياي مرا نميزنده
 هايشانافتد و نه بدنهايشان از كار ميبينند كه مرگ ندارند نه چشمشود، تنها اهل بهشت مرا ميآنكه متالشي مي

 .«1»سد پومي

 .مؤلف: اين روايت نظير روايت قبلي است كه از كتاب توحيد از علي )ع( نقل شد، و توضيح معنايش گذشت

و در تفسير عياشي از ابي بصير، از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده كه فرمودند: وقتي موسي )ع( از خداي تعالي 
 :درخواست رؤيت نمود و عرض كرد

وه رفت به باالي ك "لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَي الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي "و خطاب آمد: "ي أَنْظُرْ إِلَيْكَرَبِّ أَرِنِ "
ه درخشيد بيرون شده و دسته دستتا تماشا كند درهاي آسمان باز شد و مالئكه فوج فوج با گرزهايي كه از نوك آنها نور مي

ثابت باش كه امر عظيمي  !گفتند: اي پسر عمرانكردند مياي كه بر وي عبور ميجلوي موسي عبور كردند، و هر دسته از
اي كرد و كوه را از اي، موسي هم چنان در تماشاي اين صحنه سرگرم بود كه خداي عز و جل به كوه جلوهدرخواست كرده

ز آنكه خداوند دوباره جان او را به او برگردانيد و موسي به خود آمد عرض هم متالشي نمود و موسي به زمين در غلتيد. بعد ا
 .«3» "سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ "كرد:

فرمود: وقتي موسي بن عمران من از امام صادق )ع( شنيدم كه مي "و نيز در همان كتاب از ابي بصير روايت شده كه گفت:
د درخواست كرد كه او را ببيند خداوند دستور داد تا وي در يك محل معيني بنشيند، آن گاه مالئكه را دستور داد تا از خداون

دنش كرد موسي بند بند بدسته دسته با رعد، برق، باد و صاعقه از وي عبور كنند، هر موكبي كه از مالئكه به وي عبور مي
 گفتند موكب پروردگارت از دنبالاي در جوابش ميشما پروردگار منيد؟ هر دستهپرسيد كداميك از افتاد و ميبه لرزه درمي

 .«2»اي آيد ولي اي موسي بدانكه امر عظيمي را درخواست كردهمي

 .مؤلف: اين روايت جعلي است، چون مطالب آن با هيچ يك از اصول مسلمي كه از كتاب و سنت اتخاذ شده سازگاري ندارد
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 او روايت كرده كه ايشان بدون ذكرو در بصائر الدرجات به سند خود از ابي محمد عبد اللَّه بن ابي عبد اللَّه فارسي و از غير 
 :اند كه فرمودروايت كرده (سند از امام صادق )ع

قومي هستند از شيعيان ما كه از خلق اولند و خداوند محل ايشان را پشت عرش خود تعيين نموده، اگر نور يكي  "كروبيين "



. آن گاه فرمود: موسي )ع( بعد از آنكه آن از آنان بر اهل زمين تقسيم شود كافي است كه همه اهل زمين صاحب نور شوند
درخواست را از خداي تعالي كرد خداوند يكي از همين كروبيين را امر كرد تا تجلي كند، و اين تجلي بود كه كوه را متالشي 

 .«1»ساخت 

ارواح، زنده  آيد كه تجلي خداوند هم مانند ساير اموري كه منسوب است به او از قبيل قبضمؤلف: از اين روايت بر مي
دهد، كردن، روزي دادن و وحي و غير آن قابل وساطت هست، همانطوري كه ساير امور را بواسطه فرشتگان خود انجام مي

مثال قبض ارواح را بوسيله ملك الموت و زنده كردن مردگان را بوسيله صاحب صور و رزق را بوسيله ميكائيل و وحي را 
 .كنددهد، تجلي را نيز بوسيله يكي از مالئكه كروبيين مييبوسيله جبرئيل روح االمين انجام م

 .و نام كروبيين در تورات هم آمده است -ان شاء اللَّه -و ما به زودي در محل مناسبي شرح اين روايت را خواهيم داد.

( گفت رسول خدا )صاند كه از انس روايت كرده -وي سند را صحيح دانسته -و در الدر المنثور است كه ابن مردويه و حاكم
 .«3»فرمود را با تنوين و بدون مد قرائت مي "دكا "كلمه

را با تشديد و با مد  "دكا "و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( كلمه
 .«2»قرائت كرده است 

رش روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: وقتي نويسد ابو نعيم در كتاب حليه از معاوية بن قره از پدو نيز مي
خداوند تجلي كرد از عظمت تجلي او، شش كوه كه در آن حوالي بودند از جاي كنده شده و به طرف حجاز پرتاب شدند و از 

 .«2»در مكه قرار گرفتند  "حراء "و "ثبير "،"ثور "در مدينه و "رضوي "و "ورقان "،"احد "آن شش كوه

 روايت را از ابن ابي حاتم و ابي الشيخ و ابن مردويه از انس نيز نقل كردهمؤلف: اين 
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 .«1»است 

 :نويسد: طبراني در كتاب اوسط از ابن عباس روايت كرده كه گفتو نيز مي

رسول خدا )ص( فرمود: بعد از آنكه خداوند براي موسي تجلي كرد هفت كوه از جاي خود كنده شدند، از آن هفت كوه پنج 
 "و "حصور "در حجاز و كوه "ورقان "و "ثور "،"حراء "،"ثبير "،"احد "عدد در حجاز و دو عدد در يمن قرار داشتند، كوه

 .«3»در يمن  "صير

هايي كه در آن روز در اثر تجلي از جاي كنده شدند روايات ديگري نيز هست، و اين روايات صرفنظر از مؤلف: راجع به كوه
نها ر مقصود آباشد، چون با مورد آيه منطبق نيست، و اگ "دكا "تواند مفسر كلمهاختالفي كه در مضمون آنها است نمي

توان تفسير كلمه مزبور نباشد اشكالي در آنها نيست، اال اينكه اثبات مضمون آنها مشكل است، زيرا اين سنخ مطالب را نمي
 .با امثال اين روايات آحاد كه به حد تواتر نيستند اثبات نمود

و يا رواياتي كه تنها از  «2»نس زبرجد بوده و همچنين رواياتي كه از طرق شيعه و سني وارد شده بر اينكه الواح تورات از ج
، و يا اينكه «2»طرق اهل سنت وارد شده بر اينكه الواح مذكور از درخت سدر بهشتي و طول آن لوح دوازده ذراع بوده 



 ، و يا بعضي اخبار ما كه دارد الواح موسي«5»شنيد نوشت صداي صفير قلم را ميموسي در موقعي كه خداوند الواح را مي
، و يا در آن موقع سنگي آن الواح را در خود فرو برد، و در شكم آن سنگ «3»هاي يمن دفن است فعال در كوهي از كوه

، و يا اخبار آحاد ديگري كه هيچ يك از آنها قابل اعتماد نبوده و براي اثبات مضمون خود حجيت ندارند، «7»محفوظ است 
اي هم همراه هيچ يك از آنها نيست، عالوه بر اينكه ربطي هم به تفسير ندارد، چون همه آنها خبر واحد است و قرينه قطعيه

 .نياز از اين است كه در پيرامون اينگونه روايات غور و مو شكافي كندو بحث تفسير بي

با  -"جؤار "را "خوار "گويد: از علي بن ابي طالب )كرم اللَّه وجهه( روايت شده كه آن جناب كلمهو در كتاب روح المعاني مي
 قرائت نموده و معناي -جيم به صداي پيش و با همزه
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 .«1»آن آواز و صوت شديد است 

گويد: احمد، عبد بن حميد، بزاز، ابن ابي حاتم، ابن حيان، طبراني، ابو مي "وَ أَلْقَي الْأَلْواحَ ... "و در الدر المنثور در ذيل آيه
خداوند موسي را رحمت كند،  :اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمودز ابن عباس روايت كردهالشيخ و ابن مردويه همگي ا

اند، و با اينكه از كجا شنيدن مثل ديدن است، موسي تنها از خداي تعالي شنيد كه قومش در غياب او فريب خورده
 قومش برگشت و به چشم خود ديد پروردگارش شنيد مع ذلك از در خشم الواح را به زمين نكوبيد، ولي وقتي كه به سوي

 .«3»اند آنها را به زمين كوبيد كه قومش چه كرده

ع( روايت شده كه فرمود: وقتي خداي )و در تفسير عياشي از محمد بن ابي حمزه از مرد ديگري كه اسم نبرده از امام صادق 
اند آن موقع و آن را معبود خود گرفته اي ساختهتبارك و تعالي به موسي خبر داد كه قومش در غياب او مجسمه گوساله

عصباني نشد، ولي وقتي بسوي قوم بازگشت و انحراف ايشان را به چشم خود ديد با شدت خشم الواح را به زمين زد، آري 
 .«2»ديدن اثر بيشتري دارد تا شنيدن 

ود اي چهل روز ايمان خمود: هيچ بندهو در كافي به سند خود از سفيان بن عيينه از سدي از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فر
 اندازد و او را نسبت بهكند مگر اينكه خداوند او را موفق به زهد نموده يعني دنيا را از نظرش ميرا براي خداوند خالص نمي

اوي سازد. رسازد و حكمت را در دلش ثابت و پاي بر جا نموده و آن را از زبانش جاري ميدردهايش و دواي دردش بينا مي
چهل روز  "و يا فرمود: "كندچهل روز ايمان خود را براي خداوند خالص نمي "اين حديث ترديد داشته در اينكه امام فرمود:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ  "ع( آيه)و سپس اضافه كرده است كه امام  "كندذكر خدا را تجليل نمي
را تالوت نمود و فرمود: تنها قوم موسي دچار ذلت نشدند بلكه هر صاحب  "لَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَذِ

شود، و هيچكس نيست كه به خداي عز و جل و به رسول خدا و اهل بيت او افتراء ببندد و ذليل نشود بدعتي ذليل مي
«2». 
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 339اي از روايات از ائمه عليهم السالم در معناي رؤيت قلب([ ..... ص : بحث روايتي ديگر ])پاره

 اشاره

 .كنيماي از روايات را كه در معناي رؤيت قلب از ائمه اهل بيت )ع( وارد شده نقل ميدر اين بحث پاره

هاي خود اي از خطبهمرحوم صدوق در كتاب توحيد و امالي به سند خود از حضرت رضا )ع( روايت كرده كه در ضمن خطبه
ت، اما ظهورش مانند ظهور ساير موجودات نيست كه ما به فرمود: خداوند يگانه است اما نه يگانه عددي، و او ظاهر اس

بينيم، و او متجلي است، اما تجليش مانند تجلي و طلوع خورشيد و ماه نيست تا در انتظار طلوعش مباشرت خود آنها را مي
دن ت و جدا شبه جستجو بر آييم، و او باطن است اما باطن بودنش مانند غروب آفتاب و يا غيبت ساير موجودات به مفارق

 .«1»نيست 

مؤلف: داستان تجلي دائمي خداي تعالي براي تمامي موجودات و مخلوقات خود در كلمات امير المؤمنين و ساير ائمه )ع( 
ت را ايراد اي از آن كلماپاره« 3» "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَةٍ "مكرر آمده، و ما در مباحث توحيد در ذيل آيه

 .نموديم

و نيز در كتاب توحيد به سند خود از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ضمن مطالبي كه در باره توحيد ايراد نموده چنين 
فرموده است: خداي تعالي واحد و صمد است، ازلي و صمدي است، او را ظلي نيست تا نگاهش بدارد، بلكه او است كه هر 

دارد، او عارف به هر مجهول و خودش معروف در نزد هر جاهل است نه او در خلق خويش است چيزي را به ظلش نگاه مي
 .«2»و نه خلقش در او است 

اين است كه او را در نزد مخلوقاتش معرفتي است كه هيچگاه  "معروف در نزد هر جاهل است ":مؤلف: ظاهر اينكه فرمود
در  شود، وگيرد، بخالف معرفتي كه از طريق استدالل حاصل مييشود، و در پس پرده جهل قرار نمدستخوش غفلت نمي

رود، اين در صورتي است كه مقصود از جمله نتيجه وقتي صورت برهان از صفحه ذهن محو شود معرفت نيز از بين مي
 مذكور اين باشد كه انسان در باره هر چيز جاهل باشد نسبت به پروردگارش جاهل نيست،

__________________________________________________ 

 و امالي 3ح  23التوحيد، ص (1)

 32سوره مائده آيه (2)

 15ح  53التوحيد ص (3)

 223، ص: 2ترجمه الميزان، ج



و اما اگر مقصود از آن اين باشد كه خداي سبحان نزد هر جاهلي معروف است هر چند خودش از معرفت خود غافل باشد 
 .تر خواهد بودرفت، معرفت حاصله از استدالل نيست روشنگفتار ما كه منظور از مع

 340در لسان اهل بيت عليهم السالم[ ..... ص :  "ظالل "و "ظل "اصطالح]

، اصطالحي است در ميان ائمه هدي )ع( و مقصود "... او را ظلي نيست تا نگاهش بدارد "در آنجا كه فرمود: "ظل "و كلمه
به همين جهت آن را از خداي سبحان نفي و در باره غير او اثبات كردند. امام باقر )ع( آن از ظل چيزي، حد آن چيز است، و 

اي از بندگان خود را از خداي تعالي طايفه "اي از احاديث ذر و احاديث طينت تفسير نموده و از آن جمله فرموده:را در پاره
پرسيدند ظالل چيست؟  .مه آنان را در ظالل قرار دادطينت بهشت و طايفه ديگري را از طينت آتش خلق فرمود، آن گاه ه

 اند بفرمايند ظل همان حدود. خواسته"ايد، سايه شما چيزيست ولي چيزي نيستفرمود: هيچ سايه خود را در آفتاب نديده
ر يرسد غرسد چيزي غير وجود آنها است و حال آنكه نيست، مانند سايه كه بنظر ميوجودي موجودات است كه بنظر مي

خود انسان است و حال آنكه نيست، آري حدود وجودي موجودات غير از تعينات آنها چيز ديگري نيست، ليكن در عين اينكه 
اس كرده اقتب "ظالل "آيد، و بعيد نيست كه ائمه )ع( اين اصطالح را از آيهچيزي نيست اگر نباشد موجودي به وجود در نمي

 .باشند

امير المؤمنين )ع( روايت شده كه در ضمن يكي از كلمات خود فرموده است: خداوند بزرگتر از و در كتاب ارشاد و غير آن از 
 .«1»آن است كه از چيزي پوشيده و پنهان شود، و يا چيزي از او پوشيده بماند 

نيز فرموده: و نيز از همان جناب روايت شده كه فرمود: من هيچ چيزي را نديدم مگر آنكه قبل از ديدن آن، خدا را ديدم. و 
 .«3»كنم من هرگز پروردگاري را كه نديده باشم عبادت نمي

و در نهج البالغه از آن جناب نقل شده كه فرمود: ديدگان او را به رؤيت بصري نديده، و ليكن دلهاست كه او را به حقيقت 
 .«2»ايمان ديدار كرده است 

گفت: از امام صادق )ع( پرسيدم آيا مؤمن در روز قيامت خدا را و در كتاب توحيد به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه 
 بيند؟ فرمود: آري قبل از قيامت او رامي
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و  "أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ آيا من پروردگار شما نيستم؟ "رض كردم چه وقت؟ فرمود: در آن موقعي كه از ايشان پرسيد:ع .اندديده
 :ايشان در جواب گفتند: بلي. آن گاه پس از مقداري سكوت فرمود

مطلب را از قول شما براي  بيني؟ عرض كردم: اجازه دارم اينبينند، مگر تو همين اآلن او را نميمؤمنين او را در دنيا هم مي
فهمد، آن وقت مردم جاهل گفتارت را شبيه ديگران نقل كنم؟ فرمود: نه، براي اينكه هر كسي معناي اينگونه مطالب را نمي

فهمند كه رؤيت به قلب غير از رؤيت به چشم است، و هيچ با هم ربطي ندارند، و خداوند بزرگتر از پندارند، و نميبه كفر مي
 .«1»في است كه ملحدين و مشبهه برايش قائلند آن اوصا



 341همانطور كه مقصود از رؤيت، ديدن به چشم نيست، مقصود ايمان قلبي از راه استدالل هم نيست[ ..... ص : ]

شود كه مقصود از رؤيت همانطور كه رؤيت به چشم نيست اعتقاد و ايمان قلبي هم مؤلف: از اين روايت بخوبي استفاده مي
 شود جهتش همين استشود نيست، و اگر لفظ رؤيت در مورد خداي تعالي زياد استعمال نميراه استدالل كسب مي كه از

كند، و خالصه اينكه ترس از گمراه شدن مردم مانع شيوع كه از اين لفظ معناي رؤيت جسماني به ذهن عامه مردم تبادر مي
در مورد خدا نيز حقيقت رؤيت كه عبارت از مشاهده علمي چيزي غير استعمال اين لفظ در مورد خداي تعالي است، و گر نه 

ا و بزودي بعضي از آنه -كننداز راه استدالل است ثابت و صادق است، بلكه تعدادي از روايات هم كه رؤيت خدا را انكار مي
 .شودوف واقع نميبه اين لسان انكار شده كه خداي سبحان از طريق فكر، معلوم و معر -گذرداز نظر خواننده مي

 341چند روايت در باره حجاب بين خدا و خلق[ ..... ص : ]

و در توحيد به سند خود از امام موسي بن جعفر )ع( روايت كرده كه در خالل كلماتي كه در توحيد ايراد فرموده چنين گفتند: 
جوبيش مانند محجوب بودن بين خدا و خلقش غير خود خلق حجابي نيست، پس اگر از خلق خود محجوب شده اين مح

ماديات بخاطر حائل شدن حائلي نيست، آري، او از خلقش مستور است بدون ستري مستور، او بزرگ و شايسته بزرگي است 
 .«3»و معبودي جز او نيست 

همين معنا از حضرت رضا )ع( نيز روايت شده و روايت شريفه باال « 2»و كتاب جوامع توحيد « 2»مؤلف: در كتاب علل 
 معرفت حقيقي به خدا و آن معرفتي را كه
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فرمايد: خداي تعالي از هيچ موجودي پوشيده و نهان نيست مگر پذيرد تفسير نموده و ميو تغيير نمي جهل و خطا و زوال
شويم بوسيله ديوار و يا چيز ديگري خود را پنهان بخالف ما كه اگر از كسي و يا چيزي پنهان مي -بوسيله خود آن موجود

كند كه ساتريت و آن گاه اضافه مي .ود موجودات هستندپس در حقيقت حجاب و مانع از مشاهده خداي تعالي خ -كنيممي
ند: فهمابايست حجاب و مانع باشد، و خالصه اينكه ميحجاب بودن موجودات بطور حقيقت نيست، حجابي است كه نمي

ه و تخداي سبحان بايستي براي مخلوقات مشهود باشد، اال اينكه خود بيني مخلوقات، ايشان را از مشاهده خداوند غافل ساخ
كنند. آري، علم به او هميشه و در هر حال هست، و ليكن علم به گذارد متوجه شوند به اينكه خدا را دائما مشاهده مينمي

 .گرددعلم است كه گاهي به خاطر سرگرمي به چيزهاي ديگر مفقود مي

شبهات شكايت كرد اساس امام صادق )ع( هم همين نكته را در پاسخ شخصي كه نزد وي از ابتالي به وسوسه و كثرت 
اي و هيچ برايت پيش آمد كرده كه كشتيت در دريا كالم قرار داده و به آن تكيه كرد و فرمود: آيا هيچ سوار كشتي شده

اي سوار شده باشي و امواج هولناك دريا تو را به اينطرف و آن طرف كشانيده و تو به شكسته شده باشد و تو تنها بر تخته
اي هيچ در آن حال دلت به جايي بستگي داشته؟ اي در افتادهس شده باشي؟ و آيا اگر به چنين ورطهكلي از نجات مايو



 .گاه تو بود خداي متعال استعرض كرد: آري. حضرت فرمود همان كسي كه در آن حال تكيه

 .«1»نش خلق است و در كتاب جوامع توحيد از حضرت رضا )ع( روايت شده كه فرمود: حجاب ميان خدا و خلق همان آفري

و در كتاب علل به سند خود از ثمالي روايت كرده كه گفت: خدمت امام علي بن الحسين )ع( عرض كردم به چه علت خدا 
اي و به اعتباري بر اساس جهل بنا نهاده خود را از خالئق محجوب كرد؟ فرمود: براي اينكه خداوند خلقت ايشان را تا اندازه

 .«3»است 

انسان  خلقت "آيد كه مقصود ازآيد، و از آن بر ميين روايت از روايت قبلي كتاب توحيد به خوبي بدست ميمؤلف: معناي ا
اين است كه خداوند انسان را طوري آفريده كه به خود مشغول باشد و اين اشتغال او را از لقاي پروردگار  "بر اساس جهل

 .حاجب و مانع گردد

 :ي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمودو در كتاب محاسن به سند خود از اب
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كه  در او نبود، دانايي بودخداي تعالي بود و هيچ چيز جز او نبود، نوري بود كه ظلمتي در او نبود، راستيي بود كه دروغي  "
هيچ جهلي در او نبود، حياتي بود كه مرگ در او راه نداشت، و اكنون هم همين طور است و از اين ببعد هم تا ابد همين طور 

 «1» "خواهد بود ...

 قام برو در كتاب توحيد به سند خود از حضرت رضا )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمودند: رسول خدا هر وقت در م
داد و در نتيجه هر چه در آن ها قرار ميآمد كه با چشم دل پروردگار خود را ببيند خداوند او را در نوري نظير نور حجابمي

 .«2»شد ها بود برايش روشن ميحجاب

دا ل خو نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن فضيل روايت كرده كه گفت از امام ابي الحسن )ع( پرسيدم آيا رسو
 :ديد؟ فرمود)ص( پروردگار خود را مي

ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي دل در آنچه ديده بود  "فرمايد:اي كالم خداي عز و جل را كه ميديد، مگر نشنيدهآري با دل خود مي
 بلكه به قلب ديده و ليكن نه به چشم سرآيد كه آن جناب پروردگار خود را مي، از اين آيه به خوبي بر مي"دروغ نگفت

«2». 

 343روايتي از امام صادق )ع( در باره معرفت به خدا[ ..... ص : ]

و نيز به سند خود از عبد االعلي مولي آل سام از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمودند: و هر كه گمان 
را به حجاب و يا صورت و يا مثالي تشبيه كند  كند كه خدا را شناخته و وقتي از او بپرسند چطور شناختي او در جواب، خدا

چنين كسي مشرك است، زيرا حجاب و مثال و صورت غير خدا است، خداي تعالي واحد است و توحيد او ضروري است، بنا 
راه  زبر اين، چگونه داراي توحيد است كسي كه او را به غير او شناخته است، تنها راه شناختن خدا اين است كه او را با او و ا

خود او بشناسند، هر كس او را به وسيله غير او بشناسد در حقيقت او را نشناخته، بلكه همان غير را شناخته است، چون ميان 
 .اي نيست تا خاليق او را به وسيله آن واسطه بشناسند، خداوند همه عالم را از هيچ آفريدهخدا و خاليق واسطه

ف كنيم او غير واصسماء است و اسماء هم غير اوست، و اگر به وصفي توصيفش ميشود و او غير آن ابه اسمايي مسمي مي



اسد او شنو واصف غير اوست، بنا بر اين هر كس خيال كند كه ايمانش به خداي تعالي ايمان به كسي است كه او را نمي
 جز با خداي تعالي كند، پس معرفت به خدا همگمراه از معرفت است، چون مخلوق جز با خدا چيزي را درك نمي
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 .«1»آيد. آري، نه خداوند در مخلوقات است و نه مخلوقات در اويند بدست نمي

 344ص :  ..... [شود و انحصار معرفت به خدا در فكر و استدالل، خود جهل به خدا و شرك خفي به او استات خود شناخته ميتوضيح اينكه خداوند به ذ]

كند، و آن را به مؤلف: اين روايت معرفت خدا را براي هر موجودي كه داراي درك است هر چند دركش ناچيز باشد اثبات مي
معرفت و راه آن را فكر ندانسته تا در نتيجه مخصوص آدميان باشد و صريحا دهد، چون مالك اين آدميان انحصار نمي

 .رساند كه انحصار معرفت به فكر و استدالل خود جهل به خدا و شرك خفي به او استمي

باشد، و آن مقدمات يكي اين است كه تعلق گرفتن بيان اين معنا منوط به يادآوري مقدماتي است كه در همين روايت مي
ت انسان به چيزي ادراك همان چيز است، هم چنان كه ادراك چيزي عبارت است از تعلق گرفتن معرفت ما به آن چيز معرف

ايم و آن چيز ديگر واسطه در شناسايي ما بوده و ال غير. پس اگر فرض كنيم كه ما چيزي را به وسيله چيز ديگري شناخته
ته نه آن چيزي كه صاحب اين واسطه بود، زيرا اگر معرفت بواسطه پس در حقيقت همين واسطه متعلق ادراك ما قرار گرف

معرفت به صاحب واسطه هم بوده باشد بايستي به يك معنا واسطه و صاحب واسطه يكي باشند هر چند به اعتباري ديگر 
اشد، مثال ب غير هم بوده باشند، و تا به يك اعتبار يكي نباشند ممكن نيست معرفت به يكي از آن دو معرفت به ديگري

كنيم، اين صورتي كه از آن شخص در ذهن ما كند و ما او را در ذهن خود تصور ميحسين نامي كه از جلو ما عبور مي
شود واسطه ميان ما و درك حسين است در عين اينكه به وجهي عين او نيست به وجه ديگري عين او است زيرا ترسيم مي

 .ما حسين را نديده درك نكرده باشيم و در نتيجه تمامي علوم ما جهل بوده باشد اش اين است كهاگر عين او نباشد الزمه

و ليكن اين حرف در معرفت خدا جريان ندارد زيرا ميان ما و خداي تعالي چيزي واسطه نيست و در نتيجه ما آن طور كه 
و پيدا كنيم، مگر اينكه او را با خود اتوانيم به خداوند معرفت كرديم نميكرديم و به وي معرفت پيدا ميحسين را درك مي

كند من خداي تعالي را بوسيله تفكرات و تصور و تصديق و يا بوسيله آيات خارجي بشناسيم. بنا بر اين، كسي كه ادعا مي
ست اي كه نه خدا ااي بين خدا و خلق شده، واسطهام در حقيقت به شرك خفي مبتال شده چون قائل به وجود واسطهشناخته

نياز از خدا باشد، و يا به عبارتي ديگر خدايي مانند خداي تعالي نه خلق خدا و معلوم است كه چنين چيزي بايد مستقل و بيو 
و شريك او خواهد بود، پس اگر خداي تعالي به ذات خود شناخته شد كه خوب و گر نه به هيچ وسيله و واسطه ديگري 

 ل شناختن است پس او شناخته به ذات خويششود و چون خداوند بطور مسلم قابشناخته نمي
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است، يعني معروفيت او و ذات او يك چيز است، و چون محال است كه شناخته نشود لذا ثبوت ذات او عين ثبوت شناخته 
 .شدن او است

 341شود و محال است كه خداي تعالي شناخته نشود[ ..... ص : علم به هر چيزي نخست علم به آفريدگار آن حاصل مي در]

خواهيد پرسيد چطور خداي تعالي قابل شناسايي است و محال است كه شناخته نگردد؟ در جواب براي توضيح مطلب 
ستقل از خداي تعالي نيست، نه در خارج و نه در ذهن، و هر گوييم: هيچ موجودي از موجودات و مخلوقات به ذات خود ممي

ميان عدد چهار  "عدد چهار جفت است "اي است كه در جملهموجودي كه ما تصور و فرض كنيم وجودش نظير وجود رابطه
هيچ و جفت برقرار است، هم چنان كه رابطه ميان آن دو به هيچ وجهي از وجوه مستقل از آن دو طرف نيست، همين طور 

موجودي مستقل از آفريدگار خود نخواهد بود. بنا بر اين، اگر علم ما و يا علم مخلوق ديگري به چيزي تعلق بگيرد در همان 
حال به آفريدگار آن چيز نيز تعلق گرفته، چون آن چيز هم در خارج و هم در ذهن ما همراه با آفريدگارش است، چون اگر 

برد مگر شد خواه ناخواه بايد مستقل از او باشد. پس هيچ عالمي پي به معلومي نميوجودش متكي به وجود آفريدگارش نبا
 .اينكه قبل از پي بردن به آن معلوم به وجود آفريدگار آن معلوم پي برده باشد

چه اگر مستقل از خالقش باشد  -و چون خود آن عالم هم مخلوق است و در عالم بودنش مستقل از خالق خود نيست
پس هم خود عالم در عالم بودنش محتاج به خدا است و هم معلومي كه تحصيل كرده در معلوم  -نخواهد بودمخلوق 

شود مگر آنكه خالقش معلوم شود، و ما هر چيزي را بودنش محتاج به خدا است، به اين معنا كه معلوم هيچ وقت معلوم نمي
خالق آن چيز تعلق گرفته و در ثاني به خود آن چيز، هم  كه بفهميم و به هر چيزي كه علم پيدا كنيم نخست علم ما به

 ايم. با در نظر گرفتن اين مطلبچنان كه خالق آن چيز نخست خودش عالم بود نه اينكه به طفيل علم او ما نيز عالم شده
ما رايت  "امير المؤمنين )ع( كه فرمود:، و همچنين در كالم «1» "ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَوَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ "در آيه شريفه

 .-دقت بفرماييد -"شيئا اال و رايت اللَّه قبله من هيچ چيز نديدم مگر آنكه قبل از ديدن آن چيز خدا را ديدم

 341توضيح فقرات ديگري از روايت كه معرفت با واسطه به خدا را شرك دانسته است[ ..... ص : ]

وف و معلوم است به دليل اينكه به حكم ضرورت ثبوت هر علمي به هر معلومي منوط خالصه كالم اينكه خداي تعالي معر
 .بر اين است كه نخست او معروف و معلوم باشد

هر كه گمان كند كه خدا را به حجاب و يا صورت و يا مثالي شناخته او  "پس اينكه امام صادق )ع( در روايت باال فرمودند:
 بعيد« 3» "در حقيقت به خدا شرك ورزيده
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كه فرض كرديم فاصله ميان خدا و عارف به او قرار هايي باشد نيست كه مقصود آن جناب از كلمه حجاب همان واسطه
گيرد، و مراد از صورت، صورت ذهني باشد كه هميشه توأم با اوصاف محسوس از قبيل اشكال و الوان و مقادير است، و مراد 

از مثال، معاني عقلي و غير محسوس باشد. ممكن هم هست بگوييم مراد از صورت صور محسوس و مراد از مثال صور 
الي است. و يا مراد از صورت تصور و مراد از مثال تصديق آن تصور است، و به هر حال روايت به هر كدام از اين چند خي



ر زياد كند بسيامعنا باشد علوم فكري را شامل است، و روايات ديگر در اينكه علم فكري به خداي تعالي احاطه پيدا نمي
 .است

آيد كه باشد، زيرا از اين جمله نيز بدست ميمي "و توحيدش ضروري است خداي تعالي واحد است "مقدمه ديگر جمله
معرفت با واسطه، شرك است، زيرا در چنين معرفت، چيزي بعنوان واسطه اثبات شده كه نه خالق است و نه مخلوق، و چنين 

د، و اين خود شرك است، و چيزي هر چند به وجهي از وجوه مباين با خدا است ليكن به وجهي ديگر بايد مشارك با او باش
خداوند كسي است كه هيچ چيزي به هيچ وجهي از وجوه مشارك با او نيست، تا در نتيجه واحد نباشد، و از قبيل صور علميه 

 .نيست، كه در معنا و حقيقت با معلوم خارجي متحد و در وجوه از آن جدا و در نتيجه مركب از ماهيت و وجود باشد

باشد، زيرا در اين جمله خاطر نشان مي "نه داراي توحيد است كسي كه او را به غير او شناختهچگو "مقدمه ديگر جمله
 .اي شرك است، چرا كه ذات خدا را مركب دانسته و براي او شريك اثبات كرده استساخته كه چنين عقيده

است كه واسطه در معرفت را لغو  "سندتنها راه شناختن خدا اين است كه او را با خود او از راه خود او بشنا "و نيز جمله
ه ضميمه است كه ب "هر كس او را بوسيله غير او بشناسد در حقيقت او را نشناخته بلكه همان غير را شناخته "كرده، و جمله

رساند كه بيرون از خدا و خاليق هيچ موجودي نيست كه خاليق را با مي "اي نيستچون ميان خدا و خالئق واسطه "تعليل
آفريدن او مانند صنع صنعتگران نيست كه مواد تركيبي خارجي به  "خداوند همه عالم را از هيچ آفريده "مرتبط سازد:خدا 

 .ضميمه نقشه مصنوع در ذهن او، او را با مصنوعش ارتباط دهد

ن و آن اي به منزله دفع اعتراضي است كه ممكن است بشود، "شود و او غير آن اسماء استبه اسمايي مسما مي "و جمله
در  "نندكشناسيم كه جمال و جالل او را حكايت ميشناسيم تنها از راه اسمايي ميما اگر خدا را مي "است كه كسي بگويد:

دهد به اينكه مسمي شدن به اسماء، خود اقتضا دارد كه او غير اسماء باشد، براي اينكه جمله باال اين اعتراض را جواب مي
 بايست معرفت او به اسماءش ماء عين او و او عين اسماء بود مياگر غير اسماء نبود و اس
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 .كندنيز همين معنا را تاكيد مي "او غير واصف و واصف غير او است "معرفت خود او باشد نه معرفت او به چيز ديگر. جمله

اشكالي است كه از طرف صاحب  "شناسدو را نميهر كس خيال كند كه ايمانش به خدا ايمان به كسي است كه ا "جمله
ايمان ما به خدا ايمان به امر مجهولي است كه راهي به  "گويد:اعتراض بيان شده، در حقيقت صاحب اعتراض برگشته و مي

ه ز ايمان بشناسايي ذات او نداريم، تنها چيزي كه در اين باره براي ما امكان دارد ايمان به آيات او است، كه آن را بطور مجا
: فرمايداشكال باال را جواب داده و مي "او گمراه از معرفت است "گوييم، در حالي كه ايمان به خدا نيست، جملهخدا هم مي

 كند و چنان نيست كه هيچگونه دركيگويد، براي اينكه او بدون ترديد چيزي را درك ميفهمد كه چه ميچنين كسي نمي
 "هيچ مخلوقي هيچگونه دركي ندارد مگر بوسيله خدا "گوييمز اقرار به چنين دركي است مينداشته باشد، و چون ناگزير ا
له معرفت خدا هم جز بوسي "شناسد و گر نه ممكن نبود كه بوسيله خدا چيز ديگري را بشناسد،پس اين شخص خدا را مي

وق نيست، آري نه خدا در مخلوقات چون گفتيم هيچ رابطه مشتركي ميان خالق و مخل "آيدخود خداي تعالي بدست نمي
 .است و نه مخلوقات در اويند

پس خالصه مفاد روايت اين شد كه معرفت خداي سبحان براي هر داراي درك و صاحب شعوري ضروري است، اال اينكه 
اند اينگونه ناختهفهمند كه خدا را شبسياري از خلق از اينكه چنين معرفتي دارند غافلند، و كساني هم كه خدا را شناخته و مي

بعضي  اند، و اين مفاداند، بلكه هر چيز ديگري را هم بوسيله خدا شناختهدانند كه خدا را با خود خدا شناختهافراد به خوبي مي
شود، و اين قبيل روايات در ميان روايات صادره از ائمه اهل بيت )ع( آن قدر هايش در روايات ديگري نيز ديده مياز قسمت



 .شود همه را در اينجا نقل كرد و نه حاجتي به نقل آنها استت كه نه ميزياد اس

 اي ايرادسازيم كه اگر ما در مساله رؤيت و ديدن خداي تعالي بحث فلسفي جداگانهدر خاتمه اين بحث خاطر نشان مي
اجتي به نقل روايات مذكور ديگر ح ننموديم براي اين بود كه بيانات ائمه )ع( در روايات اين باب خود بياناتي بود فلسفي و با

 .اي نبودايراد بحث فلسفي جداگانه
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 348[ ..... ص : 120تا  111(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ وَ اخْتارَ مُوسي قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجاُلً لِمِيقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ 
( وَ 155ا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ )السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِالَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَن

 فَسَأَكْتُبُها ءٍتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَ رَحْمَاكْتُ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ  (153لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ )

 ثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِفِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ 
 الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ

إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ  ( قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه153ِ)
وْمِ مُوسي أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ ( وَ مِنْ ق152َوَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )

 (159)يَعْدِلُونَ 

شْرَةَ  الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَوَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً وَ أَوْحَيْنا إِلي مُوسي إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ
مُونا وَ يِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَ ظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوي كُلُوا مِنْ طَعَيْناً قَدْ عَ

 (160)لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
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 349. ص : ترجمه آيات ....

 :گاه ما انتخاب كرد، و چون به زلزله دچار شدند گفتو موسي از قوم خويش هفتاد مرد براي وعده

اند خردان ما كردهپروردگارا اگر خواسته بودي از اين پيش ايشان و مرا هالك كرده بودي، چرا ما را براي كاري كه كم
اهي بدان گمراه كني، و هر كه را خواهي هدايت كني، سرپرست كني؟ اين جز آزمايش تو نيست، و هر كه را خوهالك مي

 .(155ما تويي ما را بيامرز و به ما رحمت آر كه تو از همه آمرزگاران بهتري )

رسانم، عذاب خويش را به هر كه خواهم مي :ايم، گفتو براي ما در اين دنيا و در آخرت نيكي مقرر دار، كه ما به تو بازگشته
ان هاي ما ايمهمه چيز رساست، و آن را براي كساني كه پرهيزكاري كنند و زكات دهند و كساني كه به آيهو رحمت من به 
 .(153كنيم )بياورند مقرر مي

 يابند پيرويهمان كسان كه آن رسول پيغمبر ناخوانده درس را كه وصف وي را نزد خويش در تورات و انجيل نوشته مي



ها را كند و پليديدارد و چيزهاي پاكيزه را حاللشان ميدارد و از منكر بازشان ميوا ميكنند، پيغمبري كه به معروفشان 
دارد، كساني كه بدو ايمان آورده و گراميش كند تكليف گرانشان را با قيدهايي كه بر آنها بوده است بر ميحرامشان مي

 .(153ند آنها خودشان رستگارانند )ااند و نوري را كه به وي نازل شده پيروي كردهداشته و ياريش كرده

بگو: اي مردم من فرستاده خداي يكتا به همه شمايم، خدايي كه ملك آسمانها و زمين از او است، خدايي جز او نيست، زنده 
ا رميراند، پس به خدا و فرستاده او پيغمبر ناخوانده درس كه به خدا و كلمات او مؤمن است ايمان بياوريد و او كند، و ميمي

 .(152پيروي كنيد شايد كه هدايت شويد )

 .(152گردند )يابند و بدان باز ميو از قوم موسي گروهي هستند كه به حق هدايت مي

آنان را به دوازده سبط دوازده گروه تقسيم كرديم، و چون قوم موسي از او آب خواستند بدو وحي كرديم كه عصاي خود را به 
بان ايشان كرديم و مه بشكافت و هر گروهي آبخورگاه خويش را بدانست، و ابر را سايهاين سنگ زن و از آن دوازده چش

ايم بخوريد، با كفران نعمت به ما ستم ترنجبين و مرغ بريان به ايشان نازل كرديم، از چيزهاي پاكيزه كه روزيتان كرده
 (133كردند )نكردند بلكه به خودشان ستم مي

 349بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

در اين آيات چند فصل ديگر از داستانهاي بني اسرائيل آمده و در آن بسياري از آيات و معجزاتي كه خداوند بر آنان نازل 
كرده بود ذكر شده و نيز خاطر نشان شده است كه بني اسرائيل نسبت به اين آيات كه همه به منظور هدايت ايشان به راه 

  .فر ورزيده و ستم كردندحق و به سوي تقوا نازل شده بود ك

 253، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 310انتخاب هفتاد نفر از بني اسرائيل و حضور آنان در ميقات و نزول رجفه، جزئي از داستان ميقات و نزول تورات است[ ..... ص : ]

 "... وَ اخْتارَ مُوسي قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا "

كه  "ومهق "است، يعني موسي از قوم خود هفتاد نفر را انتخاب كرد، و بنا بر اين، كلمه "موسي من قومهو اختار  "تقدير آيه
 .و به اصطالح منصوب به نزع خافض است "من "شود فتحه آن بخاطر حذف كلمهبه صداي باال خوانده مي

ده بود تا براي امر عظيمي در آن ميقات و اين آيه داللت دارد بر اينكه خداي سبحان براي بني اسرائيل ميقاتي معين كر
حاضر شوند، و موسي )ع( هفتاد نفر از ايشان را براي اينكار انتخاب كرد، و اما اينكه اين امر عظيم چه بوده آيه شريفه از آن 

هيبي مساكت است، و تنها اين جهت را ذكر كرده كه بعد از حضور در ميقات بخاطر ظلم بزرگي كه مرتكب شده بودند زلزله 
خواستي مرا و اين قوم را قبل از اين پروردگارا اگر مي "ايشان را هالك كرد، چون در آيه شريفه دارد كه موسي عرض كرد:

، از اين جمله به خوبي بر "فرمايياند هالك ميكردي آيا ما را بخاطر كار زشتي كه سفهايي از ما مرتكب شدههالك مي
 .فه هالك ساختهآيد كه خداوند ايشان را با رجمي

 قُلْتُمْ وَ إِذْ "اي است كه خداوند در آيه شريفهكند كه قصه مذكور در اين آيه همان قصهو همين معنا اين احتمال را تاييد مي
 "رُونَناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُيا مُوسي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي نَرَي اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْ

ا أَرِنَا اللَّهَ ويَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسي أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُ "و در آيه شريفه« 1»



به آن اشاره فرموده « 3» "بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ
 .است

كه در آيه مورد بحث است همان رجفه  "رجفه "وقتي داستان وارده در آيه مورد بحث همان داستان باشد قهرا مقصود از
اند، و اين ه در آن داستان بوده، نه رجفه در اندام ايشان كه بعضي از مفسرين احتمالش را دادهاي خواهد بود كصاعقه

 :فرمايدشود، يكي مياختالف در تعبير در آيات راجع به داستان صالح )ع( نيز ديده مي

__________________________________________________ 

گرفت آن نگريستيد بكنيم تا خدا راي آشكار ببينيم پس صاعقه شما راي كه ميو چون گفتند اي موسي تو راي باور ن(1)
 53گاه شما راي از پس مرگتان بر انگيختيم شايد سپاس داريد. سوره بقره آيه 

اي بر ايشان نازل كني، از موسي بزرگتر از اين خواستند، گفتند خدا راي آشكارا اهل كتاب از تو خواهند از آسمان نوشته(2)
ها كه به سوي ايشان آمده بود ه ما بنما، و به سزاي ستم كردنشان به صاعقه دچار شدند، و سپس با وجود آن معجزهب

 .گوساله پرستيدند، پس از آن درگذشتيم و موسي راي حجتي آشكار داديم

 152سوره نساء آيه 
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 .«3» "فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ "فرمايد:و يكي مي« 1» "ي دارِهِمْ جاثِمِينَفَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ "

آيد كه درخواست رؤيت مربوط به نزول كتاب بوده، و كه چند سطر قبل نقل شد بر مي "نساء "سوره "152 "و از آيه
كه همراهان موسي به اين منظور در ميقات حاضر شدند كه شود پرستي ايشان بعدا اتفاق افتاده، و چنين استفاده ميگوساله

نزول تورات را ناظر باشند، و مقصودشان از رؤيت اين بود كه نزول تورات را به چشم خود ببينند، تا كامال اطمينان پيدا كنند 
آيد ز ظاهر آيه بر ميبه اينكه تورات كتابي است آسماني، و نازل از طرف خداي تعالي شاهد ديگر اين معنا اين است كه ا

، و اندهمراهان موسي كه موسي ايشان را از ميان بني اسرائيل انتخاب كرده بود نسبت به اصل دعوت وي ايمان داشته
اين بوده كه ايمان خود را از جهت نزول تورات  "آوريم تا خدا را آشكارا ببينيمما هرگز ايمان نمي "غرضشان از اينكه گفتند:

 .بر مشاهده و رؤيت كرده باشندمشروط و متعلق 

و همه اين قرائن شاهد بر اين است كه داستان مورد نظر آيه مورد بحث جزئي از داستان ميقات و نزول تورات است، و از 
آيد كه موسي وقتي خواست به ميقات برود و تورات را بگيرد از ميان بني اسرائيل اين هفتاد نفر را مجموع آيات بر مي

گويد قناعت نكرده از وي ، و نامبردگان، به شنيدن صداي خدا و اينكه چگونه با پيغمبر خود سخن ميانتخاب كرده
اي بر ايشان نازل شد و همه را هالك كرد، درخواست كردند تا خدا را به ايشان نشان دهد، و بخاطر همين درخواست صاعقه

خود موسي درخواست رؤيت نموده و آن وقايع پيش آمد، كه از و خداوند با دعاي موسي دوباره ايشان را زنده نمود، آن گاه 
 .پرستي قوم بود در ايام غيبت موسيجمله آنها داستان گوساله

-ان شاء اللَّه تعالي -و اين معنا در اخبار وارده از ائمه اهل بيت )ع( نيز وارد شده، و به زودي از نظر خوانندگان خواهد گذشت

. 

ام شود، نه اينكه آيه مورد بحث در مقاين مطلب از قرائني كه در سياق آيات هست استفاده ميالبته همانطوري كه گفتيم 
بيان آن باشد، ما خود اعتراف داريم كه آيه تنها در مقام بيان ظلم بني اسرائيل و نزول عذاب بر ايشان و دعاي موسي در 

آيه از آن ساكت است، ليكن بايد دانست از اين هم كه  حق ايشان است و اما اينكه اين داستان جزئي از داستان ميقات است
 .غير آن داستان است ساكت است
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 316سخن صاحب المنار مبني بر اينكه داستان هفتاد نفر غير داستان ميقات موسي )ع( است[ ..... ص : ]

صاحب تفسير المنار در ذيل آيه مورد بحث گفته: داستان مذكور در اين آيه غير داستان ميقات موسي است، و استدالل كرده 
كالم خداي تعالي به دور است كه در وسط نقل داستاني به داستان ديگري بپردازد، و ثانيا اگر رجفه، به اينكه اوال از فصاحت 

كه نه اين "سازياند هالك ميآيا ما را به جرم سخني كه سفهاي ما گفته "كيفر درخواست رؤيت بود جا داشت بفرمايد:
 اند، وبعالوه در اين آيه نفرموده كه همراهان موسي چه گفته "اند ...آيا ما را به جرم عملي كه سفهاي ما كرده "بفرمايد:

را گفته باشند، بلكه حق مطلب اين است، كه در اينجا سه  "خدا را به ما آشكارا نشان ده "معلوم نيست كه در اينجا نيز جمله
ود او، ت موسي و صعقه خداستان از بني اسرائيل نقل شده، يكي داستان درخواست رؤيت و نزول صاعقه، ديگر داستان ميقا

 .در مبحث روايتي آينده ايرادش خواهيم كرد -ان شاء اللَّه -و سوم داستان ميقات رفتن هفتاد نفر و نزول رجفه كه

ه مورد اند ميقاتي كه در آيصاحب المنار سپس اضافه كرده است كه: بخاطر همين اشكاالت بوده كه جمعي از مفسرين گفته
قات اول است كه ميقات خود موسي است، و داستان از اين قرار بوده كه پس از بازگشتن موسي از بحث ذكر شده غير از مي

پرستي قوم، خداوند او را مامور كرده تا دوباره به اتفاق جمعي از بني اسرائيل به ميقات برود، و ميقات و مواجه شدن با گوساله
هي كنند. موسي )ع( هفتاد نفر از ايشان را برگزيده و به طور برده اند عذرخوااين عده در آنجا از عمل زشتي كه مرتكب شده

است، و در آنجا بود كه بخاطر آن سخني كه گفته بودند به رجفه يعني لرزه بدني مبتال شدند، و وقتي موسي ديد نزديك 
 .است همگي از اين درد هالك شوند دعا كرد و به دعاي وي نجات يافتند

اند: بعد از مرگ هارون، بني اسرائيل موسي را به قتل وي متهم ساخته و گري از مفسرين گفتهآن گاه گفته است: عده دي
گفتند: تو به وي حسد برده و او را كشتي. موسي وقتي ديد در اين امر خيلي پافشاري دارند هفتاد نفر از ايشان را كه از آن 

آورد و در اين باب با قبر او سخني گفته و هارون از قبر جواب جمله فرزند خود هارون بود انتخاب نمود و به كنار قبر هارون 
دهيم مگر اينكه از خدايت گناه معرفي نموده، در اينجا بود كه گفتند: ما به برائت تو نزد قوم شهادت نميداده و او را بي

 .بخواهي تا ما را نيز پيغمبراني قرار دهد، و بخاطر اين حرف دچار رجفه شدند

اند: بني اسرائيل از موسي تقاضاي رؤيت خدا را كرده و موسي از ميان ايشان هفتاد نفر را انتخاب نموده و گفتهو بعضي ديگر 
به طور برد، در آنجا اين تقاضا را كردند و به رجفه دچار شدند، و خداوند دوباره ايشان را زنده كرد، اال اينكه اين خود يك 

 .«1»بوده جريان مستقل و غير ازجريان ميقات موسي 
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 313ها و اشاره به اينكه عذاب در برابر خود عمل نيست، بلكه در مقابل الزمه عمل و قول است[ ..... ص : اشكال بر كالم صاحب المنار و اشاره به روش قرآن در نقل داستان]

داند اقوالي كه صاحب المنار نقل محترم به خوبي مياين بود كالم صاحب المنار در ذيل آيه مورد بحث، و ليكن خواننده 
شود، و روايات وارده در اين داستان نيز هيچ يك از كرده مخصوصا دو قول اول هيچ شاهدي بر آنها در خود آيه ديده نمي

 .نمايدآنها را تاييد نمي



لَمَّا جاءَ مُوسي  "يعني آيه "122 "آيه اگر داستان وارده در آيه مورد بحث همان داستاني باشد كه در "و اما اينكه گفت:
ده پرستي بني اسرائيل در وسط اين داستان گنجيده شاش اين است كه داستان گوسالهوارد شده، الزمه "لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ

 ."باشد و اين از فصاحت قرآن بدور است

در كار نباشد و اما اگر عنايت و خصوصيتي در كار بيايد جوابش اين است كه وقتي از فصاحت قرآن بدور است كه عنايتي 
هيچ مانعي نيست از اينكه در وسط نقل داستاني به داستان ديگري پرداخته شود، و امثال آن در قرآن كريم بسيار است، آري 

ر عيب شمرده داستاني ديگاگر قرآن كريم كتابي تاريخي و رماني مانند ساير رمانها بود البته اين انتقال به داستاني در خالل 
شد، و ليكن قرآن كريم كتاب هدايت و داللت و حكمت است، از هر قضيه و هر اتفاقي كه در ادوار گذشته رخ داده تنها مي

 .كند كه به كار هدايت بخوردآن قسمتش را نقل مي

بما قال  "اشت در اين آيه بفرمايد:بود جا د "122 "اگر رجفه بخاطر همان سؤال رؤيتي باشد كه در آيه "و اما اينكه گفت:
اي كه خداوند از ايشان كرده و ايشان را به رجفه مبتال ساخته ، جوابش اين است كه مؤاخذه"بما فعل "نه "السفهاء منا

جْزَوْنَ إِنَّما تُ "گوييم آيهبخاطر نافرماني ايشان بوده. و نافرماني خود عمل و فعلي است، هر چند از قبيل گفتار باشد و لذا مي
ر شود، و علي الظاهبدون ترديد شامل گناهان زباني از قبيل كلمات كفرآميز و دروغ و افتراء نيز مي« 3» "ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

جهتش همين است كه عذاب و كيفر در مقابل خود عمل نيست، تا گناهان زباني را شامل نشود بلكه در مقابل چيزي است 
اعتنايي به مقام پروردگار كه اينها جداگانه عمل شمرده ، از قبيل اسائه ادب و يا عناد و يا بيكه الزمه عمل و قول است

 .شوندمي

عالوه بر اين، اين اشكال اگر وارد باشد و جواب نداشته باشد تازه اشكالي است كه بر اقوال منقول در المنار نيز وارد است. 
 ال سخنبراي اينكه همه آن اقوال عذاب رجفه را در قب
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بخوبي معلوم شد كه هيچ يك از اشكالهاي المنار وارد دانستند كه از همراهان موسي سر زده بود، پس اي مينكوهيده
 .نيست. و داستان وارده در آيه مورد بحث همان داستاني است كه در چند آيه قبل وارد شده بود

ند همراهانش را غرض موسي )ع( از اين جمله اين بود كه خداو "قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ ... مَنْ تَشاءُ "
ديد اگر تنها به ميان قوم برگردد و خبر مرگ همراهان را براي ايشان ببرد او را به قتل آنان متهم دوباره زنده كند، چون مي

رود، اين بود مقصود موسي، و ليكن از آنجايي كه روند، و دعوتش بكلي از بين ميساخته و به همين بهانه از دين بيرون مي
داد غرض خود را صريحا به زبان بياورد، و همراهان خود را بخاطر آن معصيت بزرگي ي كه داشت اجازه نميموقف و موقعيت

عنايت  ديد كه بار ديگركه مرتكب شدند، و در نتيجه مورد غضب شديد الهي قرار گرفته و هالك گرديدند مستحق اين نمي
 .الهي دستگيرشان شده و چشم به دنيا باز كنند

پوست كنده به زبان نياورد، بلكه براي اينكه رحمت خدا را بر غضبش غلبه داده و رأفتش را بر انگيزد، و به  لذا مطلب را
عبارت ديگر براي اينكه زمينه ذكر حاجت را با بر طرف كردن موانع اجابت فراهم ساخته باشد در آغاز سخن اسم ربوبيت را 

زمام امر اين مردگان از پيش هم در  "لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ ":كه خود مهيج رحمت است به زبان آورد و آن گاه گفت
توانستي قبل از اين همه ما را هالك كني، و اگر همراهان مرا خواستي ميو همچنين من، اگر مي "و اياي "دست تو بود



 .شدكردي هيچگونه تهمتي متوجه من نميقبل از اين هالك مي

و براي اينكه رعايت ادب را كرده باشد بصورت استفهام گفت از شان تو و  "هْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّاأَ تُ "آن گاه گفت:
 .رحمت و سنت ربوبيت دور است كه مردمي را بخاطر اعمال سفهاي آنان مؤاخذه فرمايي

ءُ وَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشا "و همچنين با جمله "از تو إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ اين نيست جز امتحاني "سپس گفتار خود را با جمله
تاكيد نموده و خالصه چنين رسانيد كه هالك كردن همراهان من يكي از موارد امتحان عمومي تو است  "تَهْدِي مَنْ تَشاءُ

ايت شود، و از آزمايي تا هر كه گمراه شدني است گمراه شده و هر كه هدايت شدني است هدكه بندگان خود را با آن مي
 .سنت تو نيست كه هر كه در اثر امتحان تو گمراه شد هالكش سازي

و كوتاه سخن اينكه، تو آن خدايي كه رحمتت همواره بر غضبت پيشي دارد، و سنت تو چنين نيست كه در عقاب بدكاران از 
ي، تو آن خدايي هستي كه مرا به سوي اي سفيه و نادان عقاب نمايهاي عدهبندگانت عجله كني، و يا آنان را بخاطر نفهمي

 قومم مبعوث فرمودي، و
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به من وعده دادي كه در پيش بردن دعوتم ياريم كني، و هالكت اين عده فعال براي من صالح نيست و باعث تهمت بر 
 :من است

شود به نقل دعاهايي كه موسي )ع( در آن روز در اين جمله شروع مي "الْغافِرِينَأَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ  "
كرده بود، موسي )ع( در اين جمله كوتاه نيز حاجت و دعاي خود را در بين دو صفت از صفات خداي تعالي يكي صفت 

و بعد حاجت خود را ها است قرار داد واليت كه مخصوص به مقام ربوبي است و يكي آمرزش او كه بهترين آمرزش
و اين بهترين حاجتي است كه خدا درخواست آن را از بندگان خود  "فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا "درخواست نمود و چنين گفت:

 .پسنددمي

موسي )ع( ذكر اين دو صفت را كافي دانست از اينكه به حاجت اصليش )زنده كردن همراهان( تصريح كند، و خواست تا با 
دن به آن اظهار تذلل و شرمساري نمايد، و گر نه شكي نيست كه مقصودش از اين كالم اظهار حاجت خود بوده، تصريح نكر

فرمايد: خداوند همراهان موسي را اي كه در سوره بقره راجع به اين مطلب است مياگر چه تصريح نكرده، براي اينكه آيه
كار نبود خداوند مردمي را كه به عذاب خود هالك كرده دوباره زنده كرد، و معلوم است كه اگر استجابت دعاي موسي در 

اد، ه "از ماده "هدنا "كلمه "وَ اكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ "كند.بدون جهت آنان را زنده نمي
جمالت قبل از خود را كه فصلي از دعاهاي موسي است  "نا إِلَيْكَإِنَّا هُدْ "است كه به معناي بازگشتن است، و جمله "يهود

نمايد كه در زندگي دنيا يك نوع حسنه و در زندگي آخرتش كند، موسي نخست از درگاه پروردگار خود مسئلت ميتعليل مي
ي دنيا كه حسنه زندگ كند، و تعليل بودن آن به اين عنايت استحسنه ديگري روزيش كند، آن گاه جمله مزبور را اضافه مي

تواند باشد، و رجوع به خدا كه عبارت است از سلوك طريقه و پيروي راه فطرت او، جز نيكويي عيش آن چيز ديگري نمي
كند، و به عبارت ديگر حيات طيب از آثار بازگشت به آدمي را به نيكويي عيش و حيات طيب در دنيا و آخرت هدايت مي

جاي آن هست كه  "ما به سوي تو بازگشت كرديم "گويد:سي از قول خود و ديگران ميسوي خدا است، و با اينكه مو
كه به معناي قضاء و تقدير است نيز همين روزي  "و اكتب "خداوند در آينده حيات طيب را روزيشان فرمايد، مناسب با كلمه

نْتَ أَ "، جمالت سابق بر آن از قبيل"نا وَ ارْحَمْنافَاغْفِرْ لَ "كردن در آينده است. و اما فصل اول از دعاي آن جناب يعني جمله
دقت  -دندار "إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ "كند، و ارتباطي با تعليلكفايت تعليل آن را مي "وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ "و همچنين "وَلِيُّنا



 .-بفرماييد
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 312خاص است[ ..... ص :  بيان اينكه رحمت خدا عام و عذاب او]

اين جمله جواب خداي سبحان است به درخواست موسي، و  "ءٍقالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ "
بينيد خداوند اين جواب را طوري بيان كرده كه هم جواب درخواست موسي باشد و هم در مقابل كالمي كه او بطوري كه مي

 قرار بگيرد، و اگر "رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ "قبل از درخواست خود گفته بود و به عرض رسانيده بود كه
كرده و در رحمت خود چنين تقييدي را به كار نبرده براي اين بوده  "هر كه را بخواهيم "رساندن عذابش را مقيد به جمله

شود هم چنان كه شود نه از ناحيه خود او، از ناحيه او جز رحمت ناشي نميعمل گنهكاران ناشي ميكه عذاب از اقتضاي 
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي  "و نيز فرموده:« 1» "ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ "فرموده:

كند، اين عذاب كردنش به اقتضاي آيد كه اگر خداوند گنهكاران را عذاب ميو از اين دو آيه به خوبي بر مي« 3» "يدٌلَشَدِ
گيرد، و ربوبيتش نيست، و گر نه جا داشت تمامي افراد را عذاب كند، و حال آنكه مشيتش به عذاب افراد معيني تعلق مي

اند، پس باز عذاب او ذاب كردن آن افرادي كه نعمتش را كفران كردهگيرد مگر به عمعلوم است كه مشيتش تعلق نمي
 .مستند به گنهكاران است نه مستند به خود او

آيد كه اصوال عذاب همان فقدان رحمت است، هم چنان كه نقمت عدم بذل عالوه بر اينكه از آيات كريمه قرآن بر مي
فرادي كه بخاطر كفر و گناه استعداد رحمت و نعمت را از دست نعمت است، و اين نرسانيدن نعمت و رحمت جز در مورد ا

 .كند، پس در حقيقت سبب عذاب، همان نبودن سبب رحمت استاند تحقق پيدا نميداده

شود دليلش خيلي روشن است، براي اينكه سعه رحمت و افاضه و اينكه گفتيم از ناحيه خود او جز رحمت و نعمت ناشي نمي
وهيت و از لوازم صفت ربوبيت است، هيچ موجود مربوب و مخلوق نيست مگر اينكه وجودش براي خود نعمت از مقتضيات ال

او و براي بسياري از موجودات ديگر نعمت است، چون موجودات همه به هم مربوطند و خير و شري كه در يك موجود 
امثال آن دو كه هم صاحبش از آن هست يا هم براي خودش و هم براي ديگران نعمت است مانند نيرومندي و ثروت و 

 -شود و هم ديگران و يا اگر براي خودش نقمت است حدمنتفع مي
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 123اگر سپاس داريد و مؤمن باشيد خدا را با عذاب شما چكار. سوره نساء آيه (1)

 3ن كنيد عذاب من بسيار سخت است. سوره ابراهيم آيه و اگر سپاس داريد افزونتان دهم، و اگر كفرا(2)
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اقل براي ديگران نعمت است، مانند بالها و امراض و آفاتي كه براي صاحبش مايه ضرر است، و ليكن موجودات ديگر از 
صاص به مؤمن و يا صاحبان شعور توان گفت كه رحمت الهي واسعه است، و اختشوند، بنا بر اين ميبالي او منتفع مي

نداشته و مخصوص به دنيا يا به آخرت نيز نيست، حتي شمول و عموميتش فعلي است نه شاني، و مشيت او هم همواره 
 .مالزم با رحمت او است

ا رالبته اگر عذاب را نسبت به خود معذب و رحمت و نعمت را نسبت به شخص متنعم در نظر بگيريم و عذاب آن و لذت اين 
مقياس قرار دهيم رحمت الهي، واسعه نخواهد بود، بلكه رحمتش خاص و عذابش نيز خاص خواهد بود، اال اينكه اين يك 

هايي عمتبينيم افرادي از نيابد، وقتي ميمعنايي است قياسي كه از مقايسه حال افرادي نسبت به حال افراد ديگر تحقق مي



يابيم قهرا نعمتي را كه آن اند و اين حرمان را يك نوع عذاب و ناراحتي ميم ماندهكه خداوند به ديگران ارزاني داشته محرو
شود، و همچنين وقتي آفات و ناگواريها و عقاب دنيوي و اخروي دسته ديگر دارا هستند در مقابل اين عذاب رحمت مي
 .ه گذشت همه اينها رحمت استشود، و ليكن به آن معنايي كعذاب باشد قهرا ايمني از آنها خود يك نوع رحمت مي

 317اشاره به دو قسم رحمت براي خداي تعالي: رحمت عام و رحمت خاص[ ..... ص : ]

توان گفت كه براي خداي تعالي دو قسم رحمت است، يكي رحمت عام كه مؤمن و كافر، نيكوكار و فاجر و با شعور پس مي
ستي و در مسير وجودشان مادامي كه وجود دارند بوسيله آن روزي شعور همه بوسيله آن به وجود آمده و از ابتداي هو بي
دهد كه داراي ايمان و عبوديت اي است كه خداوند آن را تنها به كساني ميخورند. و ديگر رحمت خاص كه خود عطيهمي

ن فر و جرمشان از آباشند، مانند حيات طيب و زندگي نوراني در دنيا، و جنت و رضوان در آخرت كه كفار و مجرمين بخاطر ك
اي ندارند، و بهره آنان چيزي است در مقابل اين رحمت مانند عذاب استيصال و زندگي نكبت بار از دنيا، و آتش و آالم بهره

آن در آخرت. پس اين رحمت است كه در مقابل عذاب است نه رحمت واسعه عامه، زيرا عذابي كه در مقابل رحمت واسعه 
را بر آن اطالق كرد مصداقي از مصاديق رحمت عامه واسعه  "چيز "بلكه هر موجودي كه بتوان كلمهقرار بگيرد وجود ندارد 

است، حال يا براي خودش رحمت است و يا براي غير، چون اصل خلقتش به مالك و به منظور رحمت بوده، بنا بر اين، 
 .اديق عذاب بشماريمبر آن اطالق بشود، و ما آن را از مص "چيز "ماند كه كلمهچيزي باقي نمي

 ،"ءٍعَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ "گردد كه جملهوقتي اين معنا معلوم شد به خوبي روشن مي
كند، و اگر ميان عذاب و رحمت عامه مقابله انداخته با اينكه ميان آن دو خصوصيت عذاب و عموميت رحمت را بيان مي

با ذكر رحمت عامه زمينه را براي خصوصي شدن آن در حق پرهيزكاران از مؤمنين فراهم تقابل نيست براي اين است كه 
 نموده 
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 ."... فسأكتبها "بفرمايد:

 رحمت را مقيد به مشيت "ءٍوَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ "از آنچه گذشت به دست آمد كه سعه رحمت شاني نيست تا در جمله
آيد مراد در تقدير است، زيرا بطوري كه از ظاهر آيه بر مي "من اشاء "ري نموده و بگوييم: در اين جمله نيز چيزي نظيرتقدي

از رحمت، رحمت عامه است كه بالفعل همه موجودات را فرا گرفته و ال بد خدا خواسته كه فرا گرفته، پس اينكه جمعي از 
 .در تقدير است، صحيح نيست "ت اگر بخواهيمان شئ "اند در اين جمله نيزمفسرين گفته

 318رساند[ ..... ص : استجابت و تقييد دعاي موسي )ع( را مي "فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ... "آيه:]

 بِهِ مَنْ أَشاءُ وَ عَذابِي أُصِيبُ "ه تفريع بر جملهاين جمل "فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ "
اي از مردم و شمول رحمت بر تمامي موجودات است، و معناي آن اين است كه الزمه وجوب اصابه عذاب به پاره "رَحْمَتِي ...

 .اين است كه رحمت را بر آن بعض ديگر كه عبارتند از: پرهيزكاران و دهندگان زكات واجب كنم

هر كس تقوي داشته باشد و زكات دهد و  "بحان مشمولين رحمت خود را به اوصاف عامي توصيف كرده و فرموده:خداي س
هم چنان كه مشمولين عذاب را هم بطور عموم  "هر كس از شما چنين و چنان باشد "، و نفرموده:"به آيات خدا ايمان آورد

تا نتيجه اين بيان عام نيز عموميت داشته  "هر كه را بخواهم "ود:ذكر كرد، و به قوم و قبيله موسي )ع( اختصاص نداد و فرم
 .باشد



و اين بيان عام نسبت به درخواست موسي )ع( يك نحوه تقييد است، براي اينكه موسي درخواست حسنه و رحمت را براي 
دگارا از قوم من همه آن افرادي را كه تعليل كرده، و در حقيقت خواسته است بگويد: پرور "إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ "قوم خود با جمله

اند بخاطر همان بازگشتشان مشمول رحمت و حسنه خود كن، و خداوند درخواست اين عموميت و وسعت را بازگشت كرده
اجابت نكرد، بلكه آن را تقييد نمود و فرمود: من به زودي رحمت خود را براي آن افرادي كه هم بازگشت كردند و هم تقوا 

 .نويسمساخته و هم به آيات من ايمان آوردند ميپيشه خود 

و اين تقييد كسر شان موسي )ع( نيست، زيرا راهنما و معلم انبياء )ع( خداي سبحان است، و اين خدا است كه به كليم خود 
ت خدا و دهد كه درخواست خود را مقيد به پرهيز از محرمات و ايمان به آياآموزد، و دستور ميروش درخواست كردن را مي

 تسليم در برابر احكام نازل بر انبياء كند، و موسي چنين نكرده بود، او تنها مساله بازگشت را 
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ذكر كرده بود، و معلوم است كه كلمه بازگشت شامل تقوا و ايمان به آيات خدا و خالصه شامل تسليم در برابر احكام خدا 
اي تعالي در درخواست موسي كرده نظير تصرفي است كه در درخواست ابراهيم كرده و آن را نيست، و اين تصرفي كه خد

 .تقييد نموده بود

از خدا خواسته بود  «1» "قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ ال يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ "ابراهيم )ع( در آيه
ات مستجاب يز مانند خودش امام قرار دهد، و خداوند در جوابش فرمود دعايت تنها در باره آن افرادي از ذريهاش را نكه ذريه

رسد. و نيز مانند تصرفي است كه در آن دعاي ديگرش است كه ستمكار نباشند، چون عهد من )امامت( به ستمكاران نمي
كند: وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ا چنين حكايت ميكرده و آن را تعميم داد، و قرآن كريم آن دعا و جوابش ر

ابراهيم در اين دعا تنها مردم با « 3» "لْمَصِيرُبِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلي عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ ا
اهل مكه را مورد نظر قرار داده بود، و ليكن خداي تعالي فرمود: من دعاي خير او را در حق كفار ايشان نيز اجابت ايمان 

 .كنممي

لدُّنْيا وَ اكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ ا "پس معلوم شد: اوال آيه مورد بحث متضمن استجابت و تقييد دعايي است كه موسي )ع( در جمله
اند سياق آيه مورد بحث داللت دارد بر اينكه خداي كرده بود، و عجب از بعضي مفسرين است كه گفته "ةِحَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَ

ع( براي قوم خود دعا )اند موسي تعالي دعاي موسي را رد كرده و آن را مستجاب ننموده. و همچنين از بعضي ديگر كه گفته
الَّذِينَ  "اند به اينكه جملهعليه( مستجاب نمود و استدالل كردهكرد و خداوند دعايش را در حق امت محمد )صلوات اللَّه 

 .پردازيمو ما به زودي به نقل و جواب آن مي -است. "لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ "بيان از جمله "يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ

د بود مستجاب كرده و ثانيا معلوم شد كه خداي تعالي دعاي اول موسي )ع( را هم كه همان طلب مغفرت براي قوم خو
است، چون معقول نيست كه خداوند دعاي بيهوده غير مستجابي را در كالم خود نقل كند، چيزي كه هست در اينجا مانند 

 موارد ديگري مشابه آن به سكوت از رد دعا اكتفاء شده است، چون همين سكوت از رد دعا خود دليل بر استجابت آن
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 132رسد. سوره بقره آيه ام، گفت: عهد من به ستمكاران نميگفت: ترا پيشواي مردم كنم، گفت: و از ذريه(1)

ها روزي ده، گفت: و هر كه كافر شود اندكي برخوردار كنم و از مردم آن هر كه را به خدا و روز جزا ايمان بياورد از ميوه(2)
 133جهنم بكشانم كه سرانجامي است بد. سوره بقره آيه آن گاه او را به عذاب 
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به هيچ وجه مربوط به اين دعا نيست، بلكه استجابت دعاي دوم او است، كه از خداوند حسنه دنيا  "فسأكتبها "است، و جمله



 .و آخرت خواسته است

 :و از گناه قومش كه گفتند مؤيد اينكه خداوند دعاي اول موسي را نيز مستجاب كرده

 "ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "فرمايد:در گذشته اين است كه در جاي ديگر داستان مي "أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً "
 آن گناهانشان را كه بخاطر آن رسد كه خداوند ايشان را دوباره زنده كرده باشد در حالي كهزيرا به نظر خيلي بعيد مي« 1»

 .هالكشان كرده بود نيامرزيده باشد

كنم )و اگر يعني به زودي رحمت خود را نصيب و واجب مي "فسأكتبها "و به هر حال معناي جمالت آن آيه اين است كه:
افاده  يشتري راتعبير به كتابت كرده براي اين بوده كه حتمي بودن آن را بهتر برساند، چون كتابت ثبوت و وجوب ب

 .دهندو زكات مي "وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ "كنند،براي كساني كه از گناهان و ترك واجبات دوري مي "لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ "كند(.مي

اند كه باعث زيادي مال و اصالح مفاسد زكات به معني حق مالي و يا مطلق انفاق در راه خدا است، و براي اين زكاتش گفته
اند: منظور از دادن زكات پاك كردن دل و اصالح اخالق شود، و چه بسا اشخاصي كه گفتهع و تكميل نواقص آن مياجتما

 .است، و ليكن اين حرف قابل اعتنا نيست

داوند يه خاي است كه از ناحايمان آوردن به آيات به معناي تسليم در برابر هر آيه و نشانه "وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ "
رسيده باشد، چه اينكه آن نشانه معجزه باشد، مانند معجزات موسي و عيسي و رسول خدا )ص( و چه اينكه احكام آسماني 

باشد، مانند شرايع دين موسي و دستورات ساير انبياء )ع( و چه خود انبياء باشند، و يا عالمتي از عالمات نبوت پيغمبري باشد، 
در كتاب تورات موسي و انجيل عيسي براي محمد )ص( ذكر كرده، همه اينها آيات خداوند هستند مانند عالئمي كه خداوند 

 .كه بر هر كس واجب است در برابر آن تسليم شود و آن را تكذيب نكند

ه است، تاين بود معناي آيه، و در اين آيه التفات بكار رفته يعني سياق كالم از تكلم مع الغير )ما( به غيبت )قال( تغيير ياف
خدا گفت عذاب خود را  "آن گاه در آخر فرموده: "موسي از قوم خود هفتاد نفر براي ميقات ما برگزيد "زيرا در اول فرموده:

 و گويا اين تغيير لحن براي اين بوده كه زمينه و مقام گفتار در اول كالم مقام اظهار "رسانمبه هر كس بخواهم مي
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ما چنين كرديم و ما چنان  "گويند:زنند، و ميعظمت بوده، و عظماء در اين مقام هميشه از خود و اطرافيان خود دم مي
كالم كه مقام، مقام اظهار عنايت خاصه نسبت به مخاطب و يا نسبت به خطاب است و در چنين  به خالف آخر "كرديم

بينيم در آيات مورد بحث و در موارد ديگري كه مناجات انبياء و اولياء )ع( مقامي بايد به صيغه افراد )قال( تعبير كرد، و لذا مي
ا كه دعاي موسي )ع( در شب طور بازگو شده و آنجا كه ادعيه ساير نقل شده، آنجا كه دعاهاي نوح و ابراهيم )ع( آمده و آنج

صالحين و استجابت دعاهايشان به ميان آمده همه جا لحن كالم آنان لحن متكلم وحده است، كه با مقام مناجات و اظهار 
 .كوچكي تناسب دارد، و هيچ جا از اين لحن عدول نشده است مگر براي فهماندن نكته زائدي

بكار رفته و با اينكه سياق كالم در اول آيه سياق متكلم وحده بوده و  "وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ "تفاتي كه در جملهو اما ال
، ظاهرا "آورندو كساني كه به آيات ما ايمان مي "در آخر فرموده: "نويسم رحمت خود را ...پس من به زودي مي "فرمود:مي

 "... و كساني كه "بخواهد اين آيه را با آيه بعدي كه خود يك نوع بياني است براي جملهاش اين باشد كه نكته

ز اي است كه از نتيجه بحث گريمتصل سازد، زيرا آيه بعدي بطوري كه بعدا نيز اشاره خواهيم كرد به منزله جمله معترضه
خداي تعالي خارج است، و از آن آيه به بعد  زند و سياق آن از سياق آيه مورد بحث يعني خطاب مشافهي ميان موسي ومي



 .شودبه سياق اصلي كالم يعني سياق تكلم با غير برگشت مي

في براي اين است كه به نحو لطي "و الذين هم بآياتي يؤمنون "و نفرمود: "وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ "پس اينكه فرمود:
ت دقت بفرماييد كه جاي دق -بحث متصل سازد و اين از عجائب سياقات قرآني استآيات بعدي را با آيات قبل از آيه مورد 

 .-است

 "جِيلِ ... كانَتْ عَلَيْهِمْالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْ "

 321[ ..... ص : "عُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْوَ يَضَ "در "اصر "معناي]

 "أصرته فهو ماصور "شود:به معناي گره زدن و حبس كردن به قهر است، گفته مي "اصر "راغب در مفردات گفته است:
ت، به معني زندان كشتي اس -به فتح صاد و كسر آن -"ماصر و ماصر "يعني زنداني كردم او را و او فعال زنداني است، كلمه

معنايش اين است كه خداوند چيزهايي را كه مانع ايشان از خيرات و  "وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ "فرمايد:رآن هم كه ميدر ق
نيز به همين معنا است، گر چه  "وَ ال تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً "فرمايد:شود از آنان بردارد، و در آنجا كه ميرسيدن به صواب مي

 نايش ثقل و سنگيني است، و ليكن اند معها گفتهبعضي

 233، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و به معناي طوق و بندي است كه به دست و پاي  "غل "جمع "اغالل "و«. 1»تحقيقش همان است كه من گفتم 
 .اندازنداشخاص مي

ست، و ظاهر ا "وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ "بيان جمله اين آيه بحسب ظاهر سياق، "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ... "
و نهي  كند كه امر به معروفكند، براي اينكه رسول خدا را پيغمبري درس نخوانده معرفي ميآن نيز بيان بودنش را تاييد مي

كند، و موانع و غل و زنجيرهايي را كه اي را بر بشر حالل و هر ناپاك و پليدي را حرام مياز منكر كرده و هر پاك و پاكيزه
هاي نبوت آن حضرت و خاتميت نبوت او كند، و همه اينها آيات و نشانهمانع سعادت بشر است از دست و پاي آنان باز مي

 تاست، و همان آياتي است كه خداوند قبال در تورات و انجيل براي ايشان بيان كرده بود پس ايمان به آنها ايمان به آن آيا
هاي است، و يهود و نصارا اگر بخواهند دستورات اكيد تورات و انجيل را در باره ايمان به آيات بكار ببندند ناگزيرند به نشانه

 .نبوت خاتم النبيين )ص( نيز ايمان بياورند

ي ملتزم معنايتوان به چنين شود، و ليكن انصاف اين است كه نمياين آن معنايي است كه از ظاهر سياق آيه استفاده مي
توان گفت آن رحمتي كه خداوند بر يهود واجب كرد به شرط اينكه تقوا پيشه كرده و به آيات خداوند شد، و بدون شك نمي

شماري است كه معاصر عصر رسول خدا بوده و به دعوت وي ايمان ايمان بياورند تنها شامل آن عده معدود و انگشت
شماري كه از زمان موسي و استجابت دعايش تا زمان بعثت خاتم انبياء )ص( به رسايان بيها يهود حتي پااند، و ميليونآورده

دهد به توان كرد، چرا كه خود قرآن شهادت مياند همه از آن رحمت محرومند، توهم اين معنا را هم نميدنيا آمده و رفته
و خداوند هم ايمانشان را پذيرفته و وعده خير شان شماري از بني اسرائيل دعوت الهي موسي را اجابت نموده اينكه گروه بي

 .داده است، با اين حال چطور ممكن است رحمت الهي مبسوط بر بني اسرائيل را منحصر در عده قليلي از ايشان دانست

ليكن در سعه  است و "ينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَوَ الَّذِ "گر چه بيان جمله "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ... "بنا بر اين، جمله
و ضيق مساوي با آن نيست، بلكه بيان خاصي است كه از مبين عام خود، استخراج و انتزاع شده، و در آن از هزاران نفر 

ه همان ك تنها مؤمنين به نبوت خاتم النبيين و آيات آن ذكر شده تا غرض از سوق كالم -كه مشمول مبين عام است -يهود
 .بيان حقيقت دعوت محمدي )ص( و لزوم اجابت آن بر يهوديان است معلوم گردد
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ود، مثال از شقرآن كريم بسيار ديده مياز نظر سعه و ضيق اختالف باشد در  "بيان "و "مبين "و از اين سنخ بيان كه ميان
و در جاي ديگر دايره فعاليت خود را « 1» "فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ... "ابليس حكايت شده كه بطور عموم گفته است:

 :تنگ كرده و گفته است

كنيد اين جمله استخراج شده است از جمله اول كه از او مي بطوري كه مالحظه« 3» "لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً "
 .حكايت شده

آن گاه بطور « 2» "وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ "فرمايد:و نيز در اول همين سوره نخست خطاب به اين امت نموده مي
خاص  "مبين "عام و "بيان "در اين مثال بعكس مثال باال« 2» "مْيا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُ "فرمايد:عموم مي

است، و اين سنخ بيان همانطوري كه در سابق گفته شد از قبيل استخراج خطاب از خطاب و منظور از آن تعميم دادن مطلب 
 .است، و نظائر آن در قرآن كريم بسيار است

بر  به استخراج بيان از بيان براي تطبيق دادن بيان "تَّبِعُونَ الرَّسُولَالَّذِينَ يَ "بنا بر آنچه گذشت برگشت بيان بودن جمله
مورد حاجت است، و مثل اين است كه فرموده باشد: وقتي رحمت مكتوب بر بني اسرائيل منحصرا براي كساني مكتوب و 

ر ما كه زمان بعثت آخرين پيغمب واجب شده است كه تقوي پيشه كنند و زكات دهند و به آيات ما ايمان بياورند، در اين زمان
است مصداق آن اشخاص از بني اسرائيل تنها كساني هستند كه اين پيغمبر را پيروي كنند، براي اينكه در اين عصر تنها 

دهند و هم به آيات ما ايمان دارند، موسي و عيسي و محمد )ع( را تصديق نموده و آيات ايشانند كه تقوي داشته و زكات مي
و شرايع و احكامي را كه ما بوسيله ايشان فرستاديم پذيرفتند، آري، تنها ايشانند كه به آيات و امارات نبوت محمد  و معجزات

 .)ص( و عالمات ظهور دعوت وي كه در تورات و انجيل آمده ايمان آوردند

ن و ان به آيات خداي سبحابكار رفته، و اين بهترين تعبير است، زيرا ايم "يتبعون "كلمه "يؤمنون "در اين آيه به جاي
داللت بر همين  "يتبعون "ايمان آوردن به انبياء و شرايع ايشان به اطاعت و تسليم در برابر دستورات ايشان است، و تعبير به

 فهماند ايمان بهكند و ميمعنا مي
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اي ندارد، چون هر قدر هم شخص اعتقاد به حقانيت آيات و شرايع الهي داشته باشد مع ذلك وقتي معناي صرف اعتقاد فائده
 .اطاعت و تسليم در كارش نباشد عمال حق بودن آن آيات را تكذيب كرده است

اش ياد كرده و مخصوصا از اينكه دنباله "امي "و "نبي "،"رسول "و از اينكه رسول خدا )ص( را اسم نبرده و با سه وصف
آيد كه آن جناب در تورات و انجيل هم به به خوبي بدست مي "الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ "فرموده:

و انجيل بر نبوت آن حضرت  همين سه وصف معرفي شده است، چون غير از آيه مورد بحث كه راجع به شهادت تورات



است در هيچ جاي ديگر قرآن رسول خدا )ص( به مجموع اين اوصاف يك جا توصيف نشده، و اگر منظور از توصيف وي به 
اين اوصاف تعريف آن جناب به اوصاف آشناي در نظر يهود و نصارا نبود در خصوص اين آيه وي را به اين اوصاف و 

 .كرداي را افاده نميچ نكتهمخصوصا صفت سوم توصيف كردن هي

 324امر به معروف، نهي از منكر، تحليل حالئل، تحريم خبائث، و بر داشتن تكاليف شاقه، از مختصات اسالم است[ ..... ص : ]

ي او همچنين ظاهر آيه داللت و يا حد اقل اشعار دارد بر اينكه مساله امر به معروف و نهي از منكر و خالصه امور پنجگانه
رسول خدا )ص( در اين آيه به آن امور وصف شده همه از عالئمي است كه از آن جناب در تورات و انجيل ذكر شده  كه

براي اينكه هر چند  -و همين طور هم هست -است، و بر اينكه اين امور از مختصات پيغمبر اسالم و ملت بيضاي او است
وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ  "فرمايد:تا آنجا كه مي "أُمَّةٌ قائِمَةٌ لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ "به شهادت آيه

ساير امم صالح نيز به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر قيام « 1» "يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ
حالل دانستن طيبات و « 3» "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ "هاند، و به شهادت آيكردهمي

 اند، و همچنين هر چند مسالهاي از فطرياتي بوده كه همه اديان بر آن اتفاق داشتهحرام دانستن خبائث و پليديها تا اندازه
وَ  "بندهاي معنوي از دست و پاي بشر تا حدي در شريعت عيسي )ع( هم بوده و حكايت قرآن در آيه برداشتن موانع و غل و

نَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّ "بر آن داللت و آيه« 2» "مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
 "لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ
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ايمان آورند به خدا و روز جزا، و امر به معروف و نهي از منكر كنند، و در خيرات شتاب كنند، و آنان از شايستگانند. سوره (1)
 112آل عمران آيه 

هاي پاكيزه حرام كرده است. سوره اعراف كه خدا براي بندگان خويش پديد آورده با روزي اي رايبگو چه كسي جامه(2)
 [.....] 23آيه 

ام تا تورات راي كه پيش از من بوده تصديق كنم و بعضي چيزها كه بر شما حرام شده برايتان حالل كنم. سوره آل آمده(3)
 53عمران آيه 
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ب به بني اسرائيل است بر آن اشعار دارد، اال اينكه هيچ خردمندي ترديد ندارد در اينكه ديني كه محمد )ص( كه خطا «1»
به همراهي كتابي از ناحيه خدا آورده هر چند بر كتب آسماني ديگر صحه گذارده و آنها را تصديق كرده است، و ليكن 

نهي از منكر تا آنجا كه ظرفيت داشته روح حيات دميده و كار  روح امر به معروف وخودش يگانه ديني است كه در قالب بي
آن را كه جز دعوت زباني چيز ديگري نبود به جايي رسانيد و آن قدر آن را توسعه داد كه شامل جهاد با اموال و نفوس 

نها را به دو قسم گرديد، و تنها ديني است كه جميع امور مربوط به زندگي بشر و همه شؤون و اعمال وي را بر شمرده و آ
 .طيبات و خبائث تقسيم، و طيبات را حالل و خبائث را حرام نموده است

آري قوانين مجعوله در هيچ دين و هيچ قانون اجتماعي به تفصيل قوانين اين شريعت نبوده و بمانند آن به جزئيات و دقائق 
ساير اديان و مخصوصا در دين يهود و به دست  اي كه درامور نپرداخته است، ديني است كه جميع احكام و تكاليف شاقه

احبار و ماليان ايشان رخنه پيدا كرده بود نسخ كرده و از بين برده، پس حد اعال و كامل امور پنجگانه مذكور در آيه مورد 



اقه برداشتن تكاليف ش -5تحريم خبائث  -2تحليل طيبات  -2نهي از منكر  -3امر به معروف  -1بحث كه عبارت بود از: 
 .شوداي از هر يك آنها ديده ميشود، هر چند در ساير اديان نمونهجعلي و غير الهي، تنها و تنها در اسالم يافت مي

 321كامل و جامع بودن اسالم، خود دليلي است مستقل بر حقانيت آن[ ..... ص : ]

ترين گواه بر صدق ادعاي اهد و روشنو همين معنا صرفنظر از شهادت تورات و انجيل بر حقانيت اسالم، خود بهترين ش
آورنده آن است، بطوري كه اگر بشارات و عالئم آن جناب در تورات و انجيل هم نيامده بود، و آن دو كتاب شهادت صريحي 

بر نبوت وي نداشتند. همين كمال شريعتش در شهادت بر صدق ادعايش كافي بود، چون شريعت آن حضرت در حقيقت 
يعت موسي و عيسي )ع( است. حال بايد از يهود و نصارا پرسيد غرض از پيروي يك دين صحيح و تكميل شده همان شر

توان داشت چيست؟ آيا عالمت صحيح بودن يك دين جز اين است كه برگشت اصوال انتظاري را كه از يك شريعت حق مي
ل احكامش معروف را معروف و منكر را منكر تمامي احكام و قوانينش به يكي از امور پنجگانه باال باشد و بخواهد با تفاصي

دانسته طيبات را حالل و خبائث را حرام نموده و خرافات و عقائد ساختگي سودپرستان را لغو كند؟ اگر چنين است پس بايد 
 اعتراف كنند به اينكه شريعتي كه متضمن حد
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 .اعال و كامل اين امور است همان مرحله كامل شريعت خود ايشان است

دهد معناي مجموعا توضيح مي "يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ... "از اين بيان به خوبي ظاهر گرديد كه جمالت
وَ لَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ  "ت و انجيل را تصديق دارد، مانند آيهفرمايد: قرآن توراآياتي را كه مي

نْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِ "و آيه« 1» "فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ ال يَعْلَمُونَ
و « 3» "عْنَةُ اللَّهِ عَلَي الْكافِرِينَلِما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَي الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَ

يعت و كتابي آورد كه شريعت و كتاب ايشان را مقصود از اين دو آيه اين است كه وقتي رسول خدا )ص( مبعوث شد و شر
گويي شده، و دانستند كه اين همان پيغمبري است كه در كتابهايشان پيشكرد به آن كافر شدند، با اينكه ميتكميل مي

نِّي رَسُولُ اللَّهِ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِ ":اند، هم چنان كه از مسيح )ع( نيز حكايت كرده كه فرمودهانبيايشان به آمدنش بشارت داده
 .«2» "إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

هايي كه در كتب مقدس يهود و نصارا است تا آنجا كه ميسور است بحث به زودي در باره بشارت -ان شاء اللَّه -و ما
فصيل بلكه بطور ت "مصدقا لما بين يديه "اهيم كرد. و اگر در آيه مورد بحث مانند آيات سابق الذكر بطور اجمال نفرمود:خو

امور پنجگانه را بر شمرد براي اين بود كه در اين آيه وجهه كالم تنها به دو ملت يهود و نصارا نيست، بلكه به تمام مردم 
 :دهد كه جميع بشر را خطاب كرده و بگويدپيغمبر خود را دستور ميبينيم در آيه بعديش است، و لذا مي

 ". شاهد ديگر اينكه در خود آيه بطور عموم فرموده:"إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً من فرستاده خدا به سوي همگي شمايم "
 .نفرمود كه مختص به يهود و نصارا باشد و طوري "فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس هر آن كساني كه ايمان آوردند به او

 "... فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ "

 به معناي ياري توأم با تعظيم است. و مقصود از نوري "تعزير "از مصدر "عزروه "كلمه

__________________________________________________ 



ن از نزد خدا پيغمبري بيامدشان كه مصدق توراتشان بود، گروهي از اهل كتاب چنان كه گويي دانا نيستند كتاب و چو(1)
 131خدا را پشت سر افكندند. سوره بقره آيه 

ند، وقتي جستكرد و از پيش بدان بر كافران پيروزي ميو چون كتابي از نزد خدا بيامدشان كه توراتشان را تصديق مي(2)
 22شناختند بيامد منكر شدند، لعنت خدا بر منكران باد. سوره بقره آيه يآنچه م

كنم و به پيغمبري كه بعد از من اي پسران اسرائيل من فرستاده خدا به سوي شمايم، و تورات حاضر را تصديق مي(3)
 3دهم. سوره صف آيه آيد و نام وي احمد است نويد ميمي
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او نازل شده همان قرآن كريم است، و غرض از اين تعبير اين است كه بفهماند قرآن كريم نوري است كه راه زندگي  كه با
سازد، چون زمينه كالم اثبات همين و آن طريقي را كه انسان بايد براي رسيدن به سعادت و كمال خود بپيمايد روشن مي

 .معنا است

با در  "انزل اليه نازل شد بسوي او "و يا "انزل عليه نازل شد بر او "و نفرمود "با اوانزل معه نازل شده  "و در اينكه فرمود
به معناي همراه بودن چيزي با چيز ديگري است، اشاره و تلويح است به همان معناي شهادتي  "مع "نظر گرفتن اينكه كلمه

كنيد نوري را كه نازل بر وي شده در حالي كه گرداند كه پيروي كه گفتيم، و همين يك كلمه معناي آيه را به اين بر مي
كند خود شاهد صدق وي است و گواه بر اين است كه وي همان كسي اين نور )قرآن( با شرايعي كه در بر داشته و اظهار مي

 "لعحال از نائب فا "معه "تان از آمدنش خبر داده است. و بنا بر اين، كلمههاي آسمانياست كه انبياي خود شما و كتاب
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ  "خواهد بود. و نظير اين تعبير در آيه "انزل

 .نيز به كار رفته« 1» "النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

 327گفته شده است[ ..... ص :  "مع "با "انزل "و علت تعديه كلمه: "انزل معه "وجوهي كه در معناي جمله:]

 :اندمفسرين ديگر در توجيه اين تعبير و معناي كلمه مزبور اختالف كرده، بعضي گفته

و ميان كلمه مزبور و ضميري كه بدان اضافه شده است مضاف ديگري است كه حذف  "انزل "متعلق است به "مع "ظرف
است، براي اينكه اگر اين مضاف را در  "مع رسالته "و يا "مع نبوته "رسالت است و يا نبوت، و تقدير كالمشده، و آن يا 

شود و حال آنكه قرآن با رسول خدا )ص( نازل مي "كنند قرآني را كه با او نازل شدهپيروي مي "تقدير نگيريم معناي آيه
 .نشده بلكه با جبرئيل نازل شده

كردن  كنند با او در پيرويپيروي و شركت مي "و معناي آيه "اتبعوا "كلمه مذكور متعلق است به اند:بعضي ديگر گفته
 ."كنندبا پيروي كردن او قرآن را نيز پيروي مي "است، و يا اين است كه "قرآن

كه در پيروي  كنند قرآن را در حاليپيروي مي "است و معنايش اين است كه "اتبعوا "اند: حال از فاعلبعضي ديگر گفته
 ."كردنشان با رسول خدا )ص( هستند

 :انداست. و بعضي ديگر گفته "علي "به معناي "مع "اند: كلمهاي ديگر گفتهعده

 .باشد. و ليكن دور بودن اين معاني از ظاهر آيه شريفه بر كسي پوشيده نيستمي "عند نزد "در معناي كلمه
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 ":به منزله تفسيري است براي صدر آيه كه فرمود "فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ ... "پس اينكه فرمود:

ور از پيروي رسول بطور حقيقت، همانا پيروي كتاب خداست كه مشتمل دهد كه منظو توضيح مي "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
است بر شرايع و احكام خدا، و آن چيزي كه براي او معناي اتباع را دارد همان ايمان به نبوت و رسالت او و تكذيب نكردن و 

 .احترامش را رعايت كردن و در برابر اوامرش تسليم بودن و در انجام مقاصد ياريش كردن است

متفرع  "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ... "اي است كه بر صدر آيه يعني جملهنتيجه "فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ... "و اين جمله يعني جمله
ده اج شاستخر "وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ "شود، چنان كه قبال هم گفتيم جمله دوم بيان خاصي است كه از بيان عاممي

است، و معنايش اين است كه: وقتي پيروي رسولي كه داراي اين صفات است همان ايمان به آيات ما باشد كه ما آن را به 
بني اسرائيل توصيه نموده و پاداش آن را بسط رحمت در دنيا و آخرت قرار داده و گفتيم اگر به آيات ما ايمان بياوريد با 

شويد، پس كساني كه از يهود به وي ايمان آورده و او را ياري كنند همانا اينان ر ميرسيدن به حسنه در دنيا و آخرت رستگا
 .رستگارند

 328عموميت و شمول رسالت پيغمبر اكرم اسالم )ص( و استدالل براي رفع استيحاش يهود و مردم غير عرب از بعثت آن حضرت[ ..... ص : ]

بعد از آنكه از اوصاف پيغمبر گراميش بدست آمد كه نزد وي آن  "هِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ... وَ يُمِيتُقُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّ "
كند، و بشر در رسيدن به دين كاملي است كه حيات طيب بشري را در هر مكان و در هر زماني كه فرض شود تضمين مي

ر و تجويز طيبات و تحريم خبائث و الغاء خرافات و گشودن چنين زندگاني احتياجي به بيش از امر به معروف و نهي از منك
د تا دهاي كه خود به دست خويش زده است، ندارد، اينك در جمله مورد بحث پيغمبر خود را دستور ميقيد و بندهاي بيهوده

من بدرستي  !ناسايها ال "نبوت خود را بر جميع طبقات بشر اعالم نمايد، و بدون اينكه آن را مخصوص قومي كند، بگويد:
 ."فرستاده خدا به سوي همگي شمايم

صفاتي است كه خداوند خود را به آن توصيف نموده، و  -"الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ "
ن نموده، و در ثاني امكان عموميت اين مجموع آنها به منزله تعليلي است كه امكان رسالت از ناحيه خدا را في نفسه بيا

كند، و بدين وسيله استيحاش و تعجب بني اسرائيل را كه چگونه ممكن است مردي غير از يهود آنهم از رسالت را اثبات مي
ر ميان كردند كه دبرد، چون يهوديها پيش خود چنين خيال ميطبقه درس نخوانده به چنين نبوتي جهاني برسد از بين مي

تند، پنداشاقوام بشري فقط آنها از حزب خدايند بلكه آنها خود را از نزديكان درگاه خدا و حتي فرزندان و دوستان خدا ميهمه 
  .كندو همچنين استيحاش ناشي از عصبيت غير عرب را از اينكه مردي عرب بر آنان مبعوث شود زائل مي
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 "من فرستاده خدا به سوي همگي شمايم "فرمود:ر اين معاني اين است كه در جمله قبل ميوجه داللت جمله مورد بحث ب
 "پس برگشت معناي اين دو جمله به اين است كه: "...آن خدايي كه  "فرمايد:و در اين جمله خدا را توصيف نموده و مي

بر آسمان و زمين از آن او است، همان آن خدايي مرا به رسالت خود برگزيده كه ملك آسمانها و زمين و سلطنت عالي 
تواند به هر چه بخواهد اي از آسمانها و زمين باشد، پس تنها اوست كه ميخدايي كه معبودي جز او نيست كه مالك گوشه

ه اراده تواند بباشد، اوست كه مياش نمياي جلوگير نفوذ ارادهحكم كند و هيچ مانعي مزاحم نفوذ حكمش نيست و هيچ اراده
اي از بندگانش و يا به سوي همه آنان گسيل بدارد، او همان خدايي است كه زنده كردن و خود رسولي به سوي طايفه

تواند مردمي را و يا همه بشر را به حياتي سعيد و طيب زنده كند، چون سعادت و ميراندن به دست او است، پس همو مي
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ  "مرگ است، هم چنان كه فرموده:هدايت از زندگي است همانطور كه شقاوت و ضاللت از 



و « 3» "أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ "و نيز فرموده:« 1» "لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ
 .«2» "نَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ الْمَوْتي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُإِ "نيز فرموده:

 "... فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ "

 ااين آيه شريفه تفريع بر آيه قبل است، و معنايش اين است كه: وقتي مطلب از اين قرار باشد، پس به من ايمان بياوريد، زير
ورزم، من همان پيغمبر امي هستم كه تورات و انجيل شما به آمدنم بشارت داده، و من به خدا ايمان داشته و به وي كفر نمي

ام، و كلمات او همان شرايع و احكامي است كه بر من و بر انبياي سابق بر من نازل و همچنين به كلمات او ايمان آورده
 .رستگار شويدكرده است، مرا پيروي كنيد باشد كه 

رسوله  "به غيبت "إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ "اين آن معنايي است كه سياق آيه اقتضاي آن را دارد، و از اين معنا وجه التفات از تكلم
شود كه اين آيه دنباله آيه سابق و هر دو كالم رسول خدا شود، البته بايد دانست كه از ظاهر سياق استفاده مي، معلوم مي"...

 .است)ص( 

__________________________________________________ 

ه دهد دعوت كنند. سورشما كه ايمان داريد خدا را اجابت كنيد و پيغمبر را نيز، چون شما را به چيزي كه زندگيتان مي(1)
 32انفال آيه 

رود. سوره انعام ميان مردم راه مياش كرديم و براي او نوري قرار داديم كه به كمك آن آن كس كه مرده بود و زنده(2)
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 :و وجه التفات همانطور كه قبال هم خاطر نشان شد اين است كه بجاي اينكه بفرمايد

، آن گاه رسول را به اوصافي وصف "پس ايمان بياوريد به خدا و به رسول او "فرمود: "ايمان آوريد به خدا و به منپس  "
 .را تعليل كرده باشد "وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ "و در "فامنوا "كرد تا بدين وسيله امر در

دت اخروي است كه عبارت است از خوشنودي خدا و بهشت او، هدايت يافتن بسوي سعا "تهتدون "در "اهتداء "و مقصود از
نه هدايت يافتن به راه حق، زيرا ايمان به خدا و به رسول خدا و پيروي كردن احكام و شرايع رسول، خودش اهتداء به راه 

أُولئِكَ هُمُ  "عنايبه م "لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ "اش اهتداء به راه حق باشد. پس برگشت معنايحق است، نه اينكه نتيجه
 .است كه در آيه قبلي بعنوان نتيجه ايمان به خدا و پيروي رسول خدا )ص( ذكر شده است "الْمُفْلِحُونَ

 370[ ..... ص : "وَ مِنْ قَوْمِ مُوسي أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ "در: "امت "و "هدايت "مراد از]

ز ستايد، و اين ادر اين جمله عمل صالح نيكان از بني اسرائيل را مي "حَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَوَ مِنْ قَوْمِ مُوسي أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْ "
اين  كند، و حاصل معنايشانصاف قرآن است كه بعد از بر شمردن سيئاتي كه از آنان سر زده مستحقين مدح را نيز مدح مي

شان اي از ايضاللت و ظلم پافشاري نداشتند، بلكه پارهاست كه: همه بني اسرائيل خدا و رسول را مخالفت نكرده و بر 
كردند. بنا بر اين، بايد مردمي بودند كه ديگران را به سوي حق راهنمايي نموده و در ميان ايشان به حق و عدالت حكم مي

 "باء مالبسه "توان هم گفت كهنامند، ميمي "باء آلت "همان بايي است كه علماي نحو آن را "بالحق "در "باء "گفت:
 .است



بنا بر اين معنا، آيه مورد بحث از مواردي است كه خداوند هدايت را به غير خود و به غير انبياء و امامان نسبت داده، نظير 
 وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ "اش فرموده:حكايتي كه از مؤمن آل فرعون كرده و با اينكه ظاهرا پيغمبر نبوده در باره

و بعيد نيست كه مراد از امت از قوم موسي در آيه مورد بحث، انبياء و اماماني باشند كه بعد از « 1» "أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ
وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ  "شان در چند مورد و از آن جمله فرموده:موسي در ميان بني اسرائيل پديد آمدند و قرآن در باره

 چون اگر هدايت« 3» "أَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَبِ
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 22تان كنم. سوره مؤمن آيه آنكه ايمان داشت گفت: يا قوم مرا پيروي كنيد تا به راه كمال هدايت(1)

داشتند. سوره الم كردند، چون صبر كرده و به آيات ما يقين ميبه امر ما هدايت ميو از ايشان اماماني قرار داديم كه (2)
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به حق را كه در آيه مورد بحث است بر معناي حقيقيش حمل كنيم جز از پيغمبران و امامان ساخته نيست، و بحث از اين 
و همچنين در « 3» "فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ "و آيه« 1» "جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماًقالَ إِنِّي  "معنا را در تفسير آيه

 .ذيل آياتي ديگر گذرانديم

 371و اشاره به آيات و معجزاتي كه از موسي )ع( در سوره اعراف آمده است[ ..... ص :  "اسباط "معناي]

 "... يْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماًوَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَ "

آيد، و ليكن در بني اسرائيل به معناي مي "اسباط "در لغت به معناي پسر زاده و يا دختر زاده است، و جمع آن "سبط "كلمه
 "كلمه :قوم خاصي بوده، سبط در اصطالح ايشان به منزله قبيله در نزد عرب است، از ابن حاجب نقل شده كه گفته است

بايستي اسباط بني اسرائيل حد اقل سي و بود ميدر اين آيه بدل از عدد است نه تميز عدد و گر نه اگر تميز مي "اطااسب
بودند و حال آنكه نبودند، چون سبط در بني اسرائيل دوازده تيره بود و بنا بر اين حد اقل جمع سبط شش سبط و تيره مي

بدل از عدد است، و تميز عدد حذف شده چون با بودن اسباطا  "اسباطا "سي و شش است، پس ناچار بايد بگوييم كلمه
اند كه است. البته كساني ديگر هم گفته "و قطعناهم اثنتي عشرة فرقة اسباطا "احتياجي به ذكر آن نبوده، و تقدير كالم

ولي در اينجا به معناي كلمه مذكور تميز است، و اشكال ابن حاجب هم وارد نيست زيرا اگر چه كلمه به صيغه جمع است 
 .مفرد آمده و معناي آن، جماعت و يا طايفه و يا نظير آن است

معناي  اند بهو به معناي انفجار است، و بعضي گفته "انبجاس "از "انبجست ""وَ أَوْحَيْنا إِلي مُوسي إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ ... "
اي بيرون شدن به كثرت و فراواني است. و از ظاهر اينكه بيرون شدن اندك اندك آب است، بخالف انفجار كه به معن

ها به آيد كه چشمهبدست مي "پس منفجر شد از آن دوازده چشمه و هر گروهي از مردم چشمه خود را شناختند "فرمود:
ه ب رساند كه هر چشمه مخصوص يك تيره بوده و اينكه اين اختصاصعدد اسباط بني اسرائيل يعني دوازده بود، چون مي

ها وارد را كه در باره داستان اين چشمه« 2»كند رواياتي اند، و اين ظاهر تاييد مياي بوده كه با يكديگر داشتهخاطر مشاجره
 .شده. معناي بقيه آيه شريفه روشن است

 -2بيضاء  يد -3اژدها  -1در آيات اين سوره خداي سبحان از معجزات موسي )ع( و آيات وي چند معجزه زير را بر شمرده: 
خون شدن آب  -2قورباغه  -2بال هاي بيملخ -3هاي بالدار ملخ -6طوفان  -5نقص ثمرات ايشان  -2قحطي فرعونيان 

 غرق شدن فرعونيان -13نيل 
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 -12شكافته شدن دوازده چشمه از سنگ با ضربت موسي  -13ميراندن و زنده كردن هفتاد نفر از ياران موسي  -11در نيل 
كندن كوه از ريشه و آن را بر باالي سر بني  -15من و سلوي فرو فرستادن  -14سايه افكندن ابر بر سر بني اسرائيل 

ي اسرائيل به اي از بنتوان تكلم با خداي تعالي و نزول تورات و مسخ شدن پارهبان نگهداشتن. و ليكن مياسرائيل مانند سايه
ن چند معجزه نيز بحث خواهيم در تفسير سوره هود راجع به اي -ان شاء اللَّه -صورت ميمون را نيز بر آن اضافه نمود، و ما

 .كرد

 376بحث روايتي ]روايتي در باره علت اينكه انتخاب امام به مردم واگذار نشده است[ ..... ص : 

 اشاره

كند كه حارث گفت: به فروش از حارث بن مغيرة از ابي عبد اللَّه )ع( روايت ميدر تفسير عياشي از محمد بن سالم ني
ميرم و گفت من در اين مرض نمياللَّه بن عجالن در مرضي كه به آن مرض درگذشت ميحضرتش عرض كردم، عبد 

حضرت فرمود خداوند: هيچ گناهي از او نيامرزد اين چه فكر باطلي بوده كه او كرده؟ موسي )ع( از قوم خود هفتاد مرد  .مرد
 :برگزيد و وقتي دچار رجفه شدند و همه هالك گرديدند موسي گفت

تم شناخدهم. عرض كرد: من ايشان را ميخطاب آمد من بجاي ايشان اصحابي بهتر به تو مي "ا اصحابم اصحابمپروردگار "
 «1»و به ايشان عالقمند بودم، خداوند بجاي آنان انبيايي براي وي مبعوث كرد. 

او به وي ارزاني بدارد، هم مقصود امام )ع( اين بوده كه بعد از درگذشت عبد اللَّه عجالن خداوند اصحابي بهتر از  :مؤلف
 .چنان كه به موسي )ع( داد، و ليكن اين روايت در باب خود روايت غريبي است و با ظاهر قرآن سازگار نيست

و در تفسير برهان از ابن بابويه و او به سند خود از سعد بن عبد اللَّه قمي در ضمن حديث طويلي روايت كرده كه گفت: 
ردم اي موالي من مرا خبر ده از اينكه چرا مردم از انتخاب امام و زمامدار براي خود ممنوع خدمت امام قائم )ع( عرض ك

شدند؟ فرمود: امام مصلح و يا مفسد؟ عرض كردم البته مصلح. فرمود: آيا با اينكه احدي از مردم از صالح و فساد دروني 
قا بر خالف تشخيصشان مفسد از كار در آيد؟ كنند اتفااشخاص آگاهي ندارند آيا ممكن است شخصي را كه انتخاب مي

 عرض كردم بلي ممكن است. فرمود: علت ممنوعيت مردم
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 .همين است كه من آن را به صورت برهان برايت ايراد كردم

سعد كرده و فرمود: بگو ببينم پيغمبراني كه خدا آنها را برگزيده و كتابشان داده و با عصمت تاييدشان كرده با  سپس رو به
ها هستند همه امت -در دو نسخه چاپي از برهان اعالم وارد شده و ليكن احتمال دارد كه تصحيف شده باشد -اينكه اعلم



علمي كه دارند هيچ ممكن نيست كه وقتي بخواهند اشخاص نيكي را مانند موسي و عيسي )ع( آيا با وفور عقل و كمال 
 .براي كاري انتخاب كنند اتفاقا منافق از كار در آيند؟ عرض كردم: نه

شد مع فرمود: بلكه ممكن است، به شهادت اينكه موسي كليم اللَّه )ع( با وجود عقل و كمال علمش و با اينكه وحي به او مي
ش و از وجوه لشكريانش و خالصه از كساني كه شكي در ايمان و اخالصشان نداشت هفتاد نفر ذلك وقتي از اعيان قوم

اش براي رفتن به ميقات برگزيد انتخابش به خطا رفت و بجاي هفتاد نفر با ايمان هفتاد نفر منافق برگزيد و قرآن در باره
لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي نَرَي اللَّهَ جَهْرَةً ... فَأَخَذَتْهُمُ  -تا آنجا كه ميفرمايد -اوَ اخْتارَ مُوسي قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِن "فرموده:

رود بينيم اختيار و انتخاب مثل موسي كسي كه خداوند براي نبوتش برگزيده به خطا مي. پس با اينكه مي"الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ
انتخاب تنها و تنها كار كسي است كه به باطن اشخاص راه داشته و ضمائر  فهميم كهگزيند ميو افسد را بجاي اصلح بر مي

فهميم كه بعد از خطا رفتن انتخاب انبياء انتخاب مهاجر و انصار يك پشيز هاي افراد برايش آشكار باشد، و نيز ميو سريره
 .«1»ارزش نداشته است 

نقل به معني شده، يعني امام )ع( آن را از آيات سوره اعراف و  در اين روايت بدان استشهاد كرده (اي كه امام )عمؤلف: آيه
 .سوره نساء تركيب كرده است

 373چند روايت در مورد داستان هفتاد نفر بر گزيدگان موسي )ع( براي حضور در ميقات[ ..... ص : ]

 :و در الدر المنثور از ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از نوف حميري روايت كرده كه گفت

ي موسي براي رفتن به ميقات پروردگارش هفتاد نفر از قوم خود را برگزيد خدايش فرمود: من زمين را براي شما وقت
كنم كه تورات را از حفظ دهم، و چنانتان ميهاتان قرار ميگاه و مايه طهارت قرار داده و سكينت را با شما در خانهسجده

 .آزادگان همگي بتوانند آن را قرائت كنندبخوانيد و در نتيجه مردان و زنان و غالمان و 

گفتند: ما در غير  "گاه و آن را مايه طهارت قرار دادهخداوند براي شما تمامي روي زمين را سجده "موسي به قوم خود گفت:
 "ادهد هاي شما قرارخداوند سكينت را با شما و در خانه "خوانيم چه احتياج به چنين ترخيصي داريم. گفت:معابد نماز نمي

 الزم نيست، ما "گفتند:
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دهد كه زن و مرد و صغير و كبير و آزاد و خداوند قدرتي به شما مي "گفت: "دوست داريم كه در همان تابوت كه بود بماند
ت و بعد از اين گف "خواهيم مگر خواندن از روي كتاب راما نمي "گفتند "همگي بتوانيد تورات را از بر بخوانيدبنده شما 

 -فرمايدتا آنجا كه مي -فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ... "شنود و لجاجت بني اسرائيل بود كه خداوند فرمود:

گاه موسي گفت: پروردگارا من قوم خود را به درگاه تو آوردم و نتيجه آمدنشان را به ديگران دادي  آن "،"الْمُفْلِحُونَ
پس مرا از آن امت  "عرض كرد: "پيغمبر ايشان از خود ايشان است "فرمود: "پروردگارا پس مرا پيغمبر آن مردم قرار بده

قوم خود را به درگاهت آوردم وفاده ايشان را به ديگران من  "عرض كرد: "كنيتو آن امت را درك نمي "فرمود: "قرار بده
 ؟"دادي

ي در اينجا موس "حميري گفت "وَ مِنْ قَوْمِ مُوسي أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ "اينجا بود كه خداوند به وي وحي فرستاد:
را كه در آن روز حفظ غيبت شما را كرده و بجاي  كنيد خداييراضي شد، آن گاه رو به حضار كرده و گفت آيا ستايش نمي



و نيز در همان كتاب از ابن ابي حاتم و « 1»شما گوش داد مطالب مربوط به شما را و وفاده ديگران را براي شما قرار داد؟ 
فت: اينك به ن گابو الشيخ از نوف بكالي روايت كرده كه گفت: موسي بعد از آنكه از قوم خود هفتاد نفر انتخاب نمود به ايشا

خواهيد درخواست كنيد، خود موسي درخواستي داشت و ايشان درخواستي، وقتي به سوي خدا روانه شويد، و از او هر چه مي
 "ميقاتگاه يعني به كوه طور رسيدند موسي رو به ايشان كرده و گفت: اينك درخواست خود را عرضه بداريد، ايشان گفتند:

درخواست ما همين است بايد  "گفتند: "كنيدواي بر شما دوباره اين درخواست را از خدا مي ":گفت "خدا را به ما نشان بده
 "اين را كه گفتند صاعقه ايشان را گرفت و همگي مدهوش افتادند، موسي عرضه داشت: "خدا را آشكارا به ما نشان دهي

 تو آوردم حال به سوي ايشان برگردم و يك نفر از پروردگارا من هفتاد نفر از نيكان و سرشناسان بني اسرائيل را به ميقات
آنان با من نباشد جواب بني اسرائيل را چه بگويم؟ آيا مرا نخواهند كشت؟ صدايي به گوش موسي رسيد كه درخواست خود 

و در  خداوند همگي ايشان را زنده كرد "خواهم كه همراهان مرا زنده كنيپروردگارا از تو مي ":را عرضه بدار، موسي گفت
نتيجه درخواست ايشان و درخواست موسي هدر رفت، و اين درخواست ماند براي اين امت، چون آنها نتوانستند استفاده كنند 

«3». 

 374بيان ضعف آن روايات[ ..... ص : ]

 مؤلف: اين دو روايت را از اين جهت ايراد كرديم كه از نظر شباهت در قصه شبيه به
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روايات موقوفه بود، و ليكن صرفنظر از اختالفي كه در مضمون آن دو است از نظر جزئيات قصه نه با يكديگر تطبيق 
دا بود كه رد شد، و درخواست موسي هم زنده شدن شوند و نه با ظاهر آيات، درخواستي كه كردند تنها مساله ديدن خمي

ايشان بود كه زنده شدند، و درخواست ديگرش نوشته شدن رحمت بر بني اسرائيل بود كه آنهم به شرط تقوا و ايمان به 
آيات خدا مستجاب شد، ديگر چه وفاده و اجري طلب داشتند كه به ايشان داده نشد و در عوض آن را به امت آخر الزمان 

 ادند؟د

اب به خط "وَ مِنْ قَوْمِ مُوسي أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ "شود كه در جملهاشكال ديگر اينكه از ظاهر سياق استفاده مي
 .پيغمبر اكرم است نه به موسي

ةً وَ فِي لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَ اكْتُبْ "نظير اين دو روايت در منطبق نشدن با آيه، روايتي است كه از ابن عباس در ذيل جمله
 "نقل شده، در اين روايت ابن عباس گفته است: خداوند اين درخواست را به موسي نداد، بلكه در جوابش فرموده: "الْآخِرَةِ

خداوند اين دعاي  ، مقصود ابن عباس اين است كه«1» "الْمُفْلِحُونَ -فرمايدتا آنجا كه مي -عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ
 .موسي را در حق امت اسالم مستجاب كرد نه در حق خود او، و ما گفتيم كه ظهور آيه در غير اين معنا است

ي ، گفته است: موس"إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ... "و نيز نظير اين روايت آن روايتي است كه از سدي نقل شده كه در ذيل جمله
يشان گفت گوساله درست كنند ليكن چه كسي گوساله را زنده كرد و روح در آن دميد؟ پروردگار گفت پروردگارا! سامري به ا

 :. گفت"من "فرمود:

 .«3»پس تو خودت ايشان را گمراه كردي 

عياشي نيز نظير اين روايت را در تفسير خود از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( بطور مرسل يعني بدون ذكر سند نقل كرده، و در 



نْ هِيَ إِ ". موسي اين را كه شنيد گفت:"من "ن دارد كه موسي گفت: پروردگارا چه كسي گوساله را به صدا درآورد؟ فرمود:آ
 .«3» "إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ

اد نفر گفته نه در داستان سامري و و اشكال اين روايات اين است كه موسي )ع( جمله مذكور را در موقع هالك شدن هفت
 .اش، مگر اينكه بگوييم موسي اين جمله را دوباره و در دو جا گفته استگوساله
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 372رواياتي در باره رحمت واسعه خداي تعالي[ ..... ص : ]

و در الدر المنثور از احمد و ابو داود از جندب بن عبد اللَّه بجلي روايت كرده است كه گفت: مردي عرب از باديه وارد شد و 
ا تاد، بعد از نماز به صداي بلند چنين دعشتر خود را خوابانيد و آن را عقال كرد و سپس پشت سر پيغمبر )ص( به نماز ايس

 .كرد: پروردگارا مرا و محمد )ص( را رحم كن و احدي را در رحمت من و او شريك مساز

كني؟ براي خدا صد رحمت است كه از آن همه تنها رسول خدا )ص( فرمود از رحمت عمومي و واسع خداوند جلوگيري مي
كند، نود و نه رحمت ديگر دارد ن جن و انس و چارپايان را با يكديگر مهربان مييك رحمت را بر خلق خود نازل كرده و با آ

«1». 

و نيز در همان كتاب از احمد و مسلم از سلمان فارسي از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود: براي خداوند صد رحمت 
هايشان عاطفه قرار داده، يان وحوش با بچهاست، از آن جمله رحمتي است كه با آن خلق خود را با يكديگر مهربان كرده و م

 .«3»و نود و نه رحمت ديگر خود را براي روز قيامت قرار داده 

گويد: ابن ابي شيبه از سلمان بطور موقوف و ابن مردويه نيز از همان جناب روايت كرده كه گفت: رسول خدا و نيز مي
صد رحمت آفريد كه هر يك از آنها درست قالب زمين و آسمانها  آفريدفرمود: خداوند روزي كه آسمانها و زمين را مي ()ص

است، از آن صد رحمت يكي را به زمين فرستاد كه باعث مهرباني خاليق با يكديگر شد، و با آن رحمت است كه مادران 
ند، ولي روز كنآشامند، و خاليق با هم زندگي ميورزند، و وحوش و طيور از يك آبخور آب مينسبت به فرزندان مهر مي

 كند، آن گاه آنكند و آن را به اضافه نود و نه رحمت ديگر تنها به متقين واگذار ميها ميقيامت خداوند اين رحمت را از دل
 .«2»را قرائت كردند  "ءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَوَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ "حضرت آيه

يعه از ائمه اهل بيت )ع( نيز روايت شده، و گويا روايت دوم از سلمان همان روايت اول است كه مؤلف: اين معنا از طريق ش
ولي روز قيامت خداوند اين رحمت را از  "نقل به معنا شده، و ليكن راوي كه آن را نقل به معنا كرده با اضافه كردن جمله

ر قيامت خداوند اين رحمت را از غير متقين سلب كند پس روايت را ضايع كرده، و بايد از او پرسيد اگر د "كندها ميدل
ماند؟ و چگونه مالئكه و غير ايشان بدون رحمت شامله خدا چگونه آسمان و زمين باقي مانده و بهشت و دوزخ بجاي مي

 مانند؟زنده مي

 بطوري -اي از روايات ما اماميه وارد شده كهپس تعبير بهتر آن تعبيري است كه در پاره
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كند، و اين معنا غير از كندن و سلب اند: در آن روز خدا همه صد رحمت خود را در مؤمنين جمع ميفرموده -كه به ياد دارم
 .-دقت بفرماييد -اولي جائز و معقول هست و ليكن دومي معقول و متصور نيسترحمت از غير مؤمنين است، 

و نيز در الدر المنثور از طبراني از حذيفة بن اليمان از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در حديثي فرمود: به آن خدايي كه 
 .«1»فتد جان من در دست اوست هر آينه خداوند در قيامت آمرزشي كند كه ابليس هم به طمع بي

 «مؤلف: و از طرق شيعه از ائمه اهل بيت )ع( نيز نظير اين معنا روايت شده

 وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ "باز در همان كتاب از ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از ابي بكر هذلي روايت شده كه گفت: وقتي آيه.
، پس آن رحمت را از "فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ... "آمد پروردگارا من هم چيزي هستم، خطاب :نازل شد، ابليس گفت "ءٍشَيْ

 .«2»ابليس سلب كرد 

ص( صادر شده باشد، به )مؤلف: ظاهرا مضمون اين روايت فرضي است كه خود ابي بكر هذلي كرده نه اينكه از رسول خدا 
برخوردار است، و آن رحمت خاصه خدا جهت اينكه بدون شك شيطان هم از رحمت واسعه خداوند كه در صدر آيه است 

 .است كه در ذيل آيه ذكر شد و ابليس از آن محروم است

 377اند[ ..... ص : اهميت و ارزش بيشتر ايمان كساني كه پيامبر )ص( را نديده به آن حضرت ايمان آورده]

 :در تفسير برهان از نهج البيان روايت كرده كه رسول خدا )ص( فرمود

يق ايمانشان حيرت انگيزتر است؟ گفتند: مالئكه. فرمود: مالئكه خود در نزد پروردگارند، جهت ندارد كه كدام يك از خال
فرمود: انبياء هم مورد وحي خداي تعالي هستند، با اين حال ايمان آوردنشان خيلي  .(ايمان نداشته باشند. گفتند: انبياء )ع

 .مهم نيست. گفتند: ما

غمبرم معاصر هستيد، جهت ندارد كه ايمان نياوريد، بلكه ايمان آن مردمي مهم و با ارزش است فرمود: شما هم با من كه پي
 آورند، اين استاند مع ذلك به همان نوشته ايمان مياي در اوراق چيزي نديدهآيند، با اينكه جز نوشتهكه بعد از شما مي

 .«2» "أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَوَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ  "معناي آيه
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بيان شان نزول آيه نبوده بلكه  (چيزي كه هست بايد دانست كه مقصود رسول خدا )ص اين خبر هيچ اشكالي ندارد، :مؤلف
گويد مقصود از نور در آيه شريفه علي )ع( است تطبيق آيه بر يكي از مصاديقش بوده است. و همچنين آن روايتي كه مي

يت دوم ناظر به باطن آيه است معنايش اين است كه يكي از مصاديق آن نور، علي )ع( است، ممكن هم هست بگوييم روا
 .نه به ظاهر آن



 378منشعب شدن بني اسرائيل به هفتاد و چند فرقه و ناجيه بودن يكي از آن فرق[ ..... ص : ]

و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از علي بن ابي طالب )ع( روايت كرده كه گفت: بني اسرائيل بعد از موسي به هفتاد و 
به هفتاد و دو  (شدند و اهل نجات از همه آنها يك فرقه است و ما بقي در آتشند و نصارا بعد از عيسي )ع يك فرقه منشعب

فرقه منشعب شدند و اهل نجات از آنها تنها يك فرقه است، و ما بقي در آتشند، امت اسالم هم به هفتاد و سه فرقه منشعب 
وَ مِنْ قَوْمِ مُوسي أُمَّةٌ  "درباره آن يك فرقه از امت موسي فرموده: خواهند شد و همه آن فرق در آتشند مگر يك فرقه، قرآن

اين آن دو امت اهل نجات از قوم موسي و  "مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ "و در باره امت عيسي فرموده: "يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ
اين آن فرقه اهل نجات از  "مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَوَ  "فرمايد:عيسي هستند. و در باره ما مسلمانان مي

 .«1»امت اسالم است 

و در تفسير عياشي از ابي الصهبان بكري روايت كرده كه گفت: من در حضور علي بن ابي طالب )ع( بودم كه آن حضرت 
ايشان گفت: من از شما پرسشي خواهم كرد كه خودم به جواب آن داناتر از  رأس الجالوت و اسقف نصارا را احضار نمود و به

شمايم، پس بيهوده از دادن جواب آن طفره نرويد و از من كتمان نكنيد. آن گاه به رأس الجالوت گفت: به حق آن كسي كه 
دل دريا راه خشكي باز كرد، و از  تورات را بر موسي نازل كرد، و بني اسرائيل را از من و سلوي خورانيد، و براي ايشان از

سنگ كوه طور براي ايشان دوازده چشمه جوشانيد، و هر يك را به سبطي از اسباط بني اسرائيل اختصاص داد مرا خبر ده از 
اينكه بني اسرائيل بعد از موسي به چند فرقه منشعب شدند؟ رأس الجالوت گفت: به يك فرقه باقي ماندند. حضرت فرمود: 

خدايي كه جز او معبودي نيست دروغ گفتي، بني اسرائيل به هفتاد و يك فرقه منشعب شدند، و همه در آتشند  به حق آن
 .«3» "وَ مِنْ قَوْمِ مُوسي أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ "فرمايد:مگر يك فرقه، كه قرآن در باره ايشان مي
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 379هاي خرافي و مجعولي كه در باره فرقه ناجيه يهود ساخته و پرداخته شده است[ ..... ص : اشاره به روايات و داستان]

كنند، و بين آنان و سرزمين و در مجمع البيان گفته است: اين فرقه از يهود قومي هستند كه در ما وراي چين زندگي مي
اند. صاحب مجمع البيان چين وادي ريگزاري فاصله است، قومي هستند كه چيزي از شرايع و احكام تورات را تغيير نداده

 .«1»ع( نقل شده است )تي است كه از ابي جعفر سپس اضافه كرده است كه اين معنا مضمون رواي

عالوه بر اين، از چنين فرقه يهودي كه به راه حق هدايت كنند و در  .مؤلف: روايت مزبور ضعيف و غير مسلم الصدور است
قطعا  دبينيم، و بفرض هم كه در روزگار ما چنين مردمي در ما وراي چين بوده باشنبين خود به عدالت حكم نمايند اثري نمي

فرقه هادي و عادل نيستند، براي اينكه اوال دين يهود با شريعت عيسي نسخ شده، و ثانيا شريعت عيسي هم به آمدن دين 
توانند اسالم از اعتبار ساقط گرديده، پس اگر در ما وراي چين مردمي هادي به حق و عادل يافت شوند جز مسلمان نمي

ن اند يك جمله به آن بيفزايند و آن اياند ناگزير شدهن داستان خرافي را نقل كردهباشند، و لذا بعضي از دانشمندان كه اي
است كه رسول خدا )ص( در شب معراج در ميان آنان فرود آمد و به دين اسالم دعوتشان كرد، و آنان به وي ايمان آورده و 

 .نماز را به ايشان تعليم داد (مسلمان شدند، و رسول خدا )ص



اند، از آن جمله مقاتل گفته است: از جمله هاي عجيب و غريبي براي ايشان تراشيده و نقل كردهداستان عالوه بر اين،
چيزهايي كه خداوند با آن رسول خدا )ص( را فضيلت داده اين است كه او را در شب معراج به سوي پدران قوم موسي كه 

ه: وقتي بني اسرائيل گناه كار شدند، و مردان نيكي را كه در ما وراي چين هستند فرستاد، و داستان اين قوم چنين است ك
را از  پروردگارا ما "بردند از خدا خواستندكردند، كشتند، اين نيك مردان كه آن روز در زمين مقدس بسر ميامر به عدالت مي

كرد، نيك مردان يهود  ، خداوند دعايشان را مستجاب كرد و راهي از زير زمين برايشان باز"ميان بني اسرائيل بيرون كن
شان  -وارد آن نقب شدند، خداوند در آن نقب نهري جاري ساخت كه همه جا با ايشان در جريان بود، و چراغي از نور براي

كرد، نيك مردان يهود يك سال و نيم در اين نقب راه پيمودند تا از بيت قرار داد كه همه جا پيش پايشان را روشن مي
ي خود در چين رسيدند، خداوند ايشان را از زير زمين بيرون آورد و در سرزميني منزل داد كه المقدس به سرزمين فعل

 كنند، سرزميني كه در آنجا گناه و نافرماني نيست، و رسول خداپرندگان و چارپايان و درندگان با هم زندگي مي

__________________________________________________ 
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در شب معراج در ميان ايشان آمد در حالي كه جبرئيل با او بود، همگي به وي ايمان آورده و او را تصديق كردند، و  (ص)
 .«1»آن جناب ايشان را نماز آموخت، و ايشان اقرار كردند كه موسي به آمدن وي بشارتشان داده است 

يتي است كه شعبي نقل كرده و گفته: براي خداوند بندگاني است در ما وراي اندلس به همان مقدار مسافتي خرافه ديگر روا
هاي كنند برايشان ممكن نيست، ريگكه ما با اندلس داريم، مردمي هستند كه حتي تصور اينكه كساني خدا را معصيت مي

آورند و نه با درو كردن و بلكه با هيچ كاري سر تي به عمل ميهايشان طال و نقره است، نه زراعزمينشان در و ياقوت و كوه
كنند، و ها لباس تهيه ميهاي پهني دارد، از همان برگهايشان درختي است كه برگو كار ندارند، براي هر يك جلو خانه

فرقه خيالي از يهود  و همچنين روايات ديگري كه در داستان اين«. 3»نمايند درخت ديگري است كه از ميوه آن ارتزاق مي
 .وارد شده كه تمامي مجعول و دروغي است

 .معناي آيه مورد بحث از بيان سابق معلوم شد، و احتياج به بيان زائدي ندارد

__________________________________________________ 
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 381[ ..... ص : 171تا  121(: آيات 7)سوره األعراف ]

 اشاره

داً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ وَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّ
لَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ ( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْالً غَيْرَ الَّذِي قِي131الْمُحْسِنِينَ )

وْمَ ال وْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَ (162)
( وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً 132تُونَ ال تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ )يَسْبِ



نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا  ( فَلَمَّا132شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلي رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )
 (135بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ )

رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ ( وَ إِذْ تَأَذَّنَ 133فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ )
( وَ قَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَ 133الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ )

( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْني وَ يَقُولُونَ 132هُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )بَلَوْنا
يثاقُ الْكِتابِ أَنْ ال يَقُولُوا عَلَي اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ وَ دَرَسُوا ما فِيهِ وَ سَيُغْفَرُ لَنا وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِ

لِحِينَ ( وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ إِنَّا ال نُضِيعُ أَجْرَ الْمُص132ْالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَال تَعْقِلُونَ )
(133) 

 (131اذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ 
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ته شد در اين قريه جاي گيريد و از هر جاي آن خواستيد بخوريد و در دعا گوييد گناهان ما فرو ريز، و از و چون به ايشان گف
 .(131كنان درون شويد تا گناهانتان بيامرزيم، و نيكوكاران را فزوني خواهيم داد )اين در سجده

دند از كرها كه ميو به سزاي آن ستم كساني از ايشان كه ستمگر بودند سخني جز آنچه دستور داشتند بجاي آن آوردند
 .(133آسمان عذابي به ايشان فرستاديم )

ه هايشان روز شنبه دسته دستاي كه نزديك دريا بود بپرس، چون به حرمت شنبه تعدي كردند چون ماهيايشان را از دهكده
شان كردند مبتاليعصيان كه مي آمدند، بدينسان به سزاي آنگرفتند نميآمدند، و روزي كه شنبه نميسوي ايشان مي

 .(132كرديم )مي

ند: دهيد، گفتكند پند ميكند يا عذاب سختشان ميو چون گروهي از آنها گفتند براي چه گروهي را كه خدا هالكشان مي
 .(164)پند دادن ما عذر جويي به پيشگاه پروردگارتان است و به اين اميد كه شايد پرهيزكاري كنند 

ساني كردند رهانيديم، و كرا كه بدان تذكرشان داده شده بود به غفلت سپردند كساني را كه از بدي منع مي و چون چيزهايي
 .(135كردند به عذابي سخت دچار كرديم )را كه ستم كرده بودند به سزاي آن عصيان كه مي

 .(133وقتي از آنچه نهي شده بودند سر پيچيدند گفتيمشان بوزينگان مطرود شويد )

گمارد كه آنها را عذابي سخت كند كه پروردگارت تند ون پروردگارت اعالم كرد كه تا روز قيامت بر يهودان كسي را ميو چ
 .(133مجازات است، و هم او آمرزگار و رحيم است )

ها ها و بدييخوب ايم، بعضي آنها شايستگانند، و بعضي ديگر كم از آنند، و آنها را بهها تقسيم كردهو آنها را در زمين به گروه
 .(132بيازموديم شايد به خدا باز گردند )

اند و خواسته اين دنيا به رشوه گيرند و گويند ما را از پس آنها جانشينان به جا ماندند كه كتاب آسماني را به ميراث برده
پيمان  اندرجات آن را آموختهاي نظير آن پيششان آيد بگيرند مگر از ايشان در تورات كه مندخواهند بخشيد، و اگر خواسته

كنند بهتر است چرا خردورزي اند كه در باره خدا جز حق نگويند، سراي آخرت براي كساني كه پرهيزكاري مينگرفته
 .(132كنيد )نمي



 .(133كنيم )گران را تباه نميو كساني كه به كتاب خدا چنگ زنند و نماز بپا كنند ما پاداش اصالح

كنديم باالي آنها برديم كه گويي سايباني بود و گمان بردند كه كوه رويشان افتادني است كتابي را كه به و چون آن كوه را ب
 (131ايم محكم بگيريد و مندرجات آن را به خاطر بسپاريد شايد پرهيزكاري كنيد )شما داده
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 383كند[ ..... ص : هايشان را نقل ميهاي بني اسرائيل و نافرمانيديگري از داستان بيان آيات شريفه، كه قسمت]

هاي ايشان نقل شده كه بخاطر نقض عهدي كه كردند در اين آيات چند قسمت ديگر از داستانهاي بني اسرائيل و نافرماني
حال  اند، اينشان دادهكرده كه شكنجهخداوند به عقوبت گرفتارشان كرده است، و از ستمگران كساني برايشان مسلط 

اسالف ايشان بوده از اين اسالف و نياكان بني اسرائيل نسلهايي به وجود آمدند كه آيات خدا را به بهاي اندكي فروخته و در 
 .اعتنايي كردند، مگر عده كمي كه از حق نگذشتندامر دين بي

 "... وَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ "

همان سرزميني است كه در بيت المقدس واقع بوده و بني اسرائيل مامور شدند تا آن شهر را فتح نموده و  "قريه "مقصود از
اند جنگيده و ايشان را هزيمت دهند و شهر را تصرف كنند، بني اسرائيل از اين ماموريت سر با اهل آنجا كه از عمالقه بوده
 .گذشت "33 -33 "آيه "مائده "مبتال شدند، تفصيل اين داستان در سوره "تيه "اني در بيابانباز زده و در نتيجه به سرگرد

 "گذشت، و جمله "52 -52 "آيه "بقره "گفتار در پيرامون نظير اين آيه در سوره "وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً ... "
پرسد: ديگر كسي مي "نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ "ال مقدر است، كانه بعد از آنكه فرمود:در موضع جواب از سؤ "سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

 .دهيمفرمايد: ما نيكوكاران را زياده ميچه؟ مي

 "... وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ "

 .اي را كه در ساحل دريا قرار داشت بپرسل اهل آن قريهيعني از بني اسرائيل حا

و در اينجا مقصود  "تعدي "از "يعدون "در نزديكي دريا و مشرف به آن قرار داشتن است. "حاضر دريا بودن "مقصود از
 زرگداشت اينتجاوز از آن حدود و مقرراتي است كه خداوند براي روز شنبه يهود جعل فرموده بود، و آن اين بود كه بخاطر ب

يَوْمَ  "هاي سمت ايشان است.ماهي "هاي ايشانماهي "مقصود از "إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ "روز شكار ماهي را ترك كنند.
هاي سمت است كه به معناي ظاهر و آشكار است، يعني روزهاي شنبه ماهي "شارع "جمع "شرع "كلمه "سَبْتِهِمْ شُرَّعاً

يعني تجاوزشان از حدود خدايي روز  "وَ يَوْمَ ال يَسْبِتُونَ ال تَأْتِيهِمْ "شدند.كردند و روي آب پيدا ميايشان خود را آشكار مي
شدند و ايشان ممنوع از صيد بودند، و اما بعد از روز شنبه كه مجاز در صيد بودند ها روي آب آشكار ميشنبه بود كه ماهي

 ها ماهي
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آمدند، و اين خود يك امتحاني بوده از خداي تعالي، و خداوند به اين جهت ايشان را به چنين امتحاني مبتال كرد ك نمينزدي
كه فسق و فجور در ميان ايشان رواج يافته بود، و حرص بر اين اعمال، ايشان را وادار به مخالفت امر خدا و صيد ماهي و 

 كَذلِكَ "، و تقوايي كه ايشان را از مخالفت باز بدارد نداشتند لذا فرمود:كردبدست آوردن هزينه فسق و فجورشان مي
 .شدندبخاطر فسقي كه مرتكب مي "بِما كانُوا يَفْسُقُونَ "آزماييميعني اينچنين ما ايشان را مي "نَبْلُوهُمْ



 384كرده بودند[ ..... ص : كردند به دسته ديگري كه سكوت پيشه اي از امت موسي )ع( كه نهي از منكر ميجواب دسته]

 "... وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ "

اذ قالت امة منهم المة  "اند، پس تقدير آيه چنين است:كردهشود امت ديگري بوده كه اين امت را موعظه ميمعلوم مي
المة اخري  "و جمله "كرد گفتند ...به امت ديگري كه ايشان را موعظه مي اخري كانت تعظهم آن زمان كه امتي از ايشان

كنيد مردمي را كه خدا هالكشان خواهد چرا موعظه مي "براي اختصار حذف شده است. و ظاهر اينكه گفتند: "كانت تعظهم
كه ديگران را كه اهل فسق بودند نهي اند جز ايناند، و از مخالفت امر خدا پروا داشتهاين است كه ايشان اهل تقوا بوده "كرد

 كردند و دركردند، چون اگر خود اين امت نيز اهل فسق و تعدي بودند آن قوم ديگر ايشان را نيز موعظه مياز منكر نمي
كه سكوت  ايو نيز از گفتار عده "مَعْذِرَةً إِلي رَبِّكُمْ تا نزد پروردگار شما معذور باشيم "گفتند:پاسخ اعتراض و مالمتشان نمي

ند، و شدآيد كه اهل فسق و فجور مساله تجاوز و عصيان را به حدي رسانده بودند كه علنا مرتكب فسق ميكردند بر مي
كرده، چيزي كه هست آن امت ديگر كه سكوت نكرده و هم چنان نهي از منكر ديگر نهي از منكر در ايشان اثر نمي

ميدوار بودند بلكه در اثر پافشاري بر موعظه و نهي از منكر دست از گناه بردارند، كردند مايوس از موعظه نبودند و هنوز امي
 .اي به راه بيايندو ال اقل چند نفري از ايشان، تا اندازه

عالوه بر اين، غرضشان از اصرار بر موعظه اين بوده كه در نزد خداي سبحان معذور باشند، و بدين وسيله مخالفت با فسق، 
چرا موعظه  "گفتند:را از طغيان و تمرد اعالم داشته باشند. و لذا در پاسخ امت ساكت كه به ايشان ميو انزجار خود 

مَعْذِرَةً إِلي رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تا هم نزد پروردگارتان معذور باشيم و هم شايد ايشان از گناه  "اظهار داشتند: "كنيدمي
 ."دست بردارند

اشاره است به اينكه نهي از منكر به ما اختصاص ندارد،  "نزد پروردگارمان "و نگفتند "نزد پروردگارتان "ند:و در اينكه گفت
ايد مسئوليد، و بايد اين سكوت را شكسته و اين قوم را نصيحت كنيد، براي اينكه اعتذار به سوي شما هم كه سكوت كرده

 و همه مربوبين اين پروردگار بايد ذمه خود را از تكاليفي  پروردگار بخاطر مقام ربوبيتيش بر هر كسي واجب است،
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كه به ايشان شده و وظائفي كه به آنان محول گشته فارغ سازند، همانطور كه ما مربوب اين رب هستيم شما نيز هستيد، 
 .پس آنچه كه بر ما واجب است بر شما نيز واجب است

 381باشد[ ..... ص : فساد و عدم قطع رابطه با ستمگران، شركت در فسق و ظلم و موجب اشتراك با ظالمين در عذاب مي سكوت در برابر فسق و]

ان هاي ايشتاثير شدن آن در دلمقصود از فراموشي تذكرها بي "فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ "
اعتنايي به اوامر او و اعراض از تذكرهاي انبياي او ند به ياد آن تذكرها بوده باشند، زيرا اخذ الهي مسبب از بياست، هر چ

است، و گر نه اگر مقصود فراموشي باشد عقوبت معنا نداشت چون فراموشي بحسب طبع خودش مانع از فعليت تكليف و 
و وسايط مختلفي كه خداوند در اختيارش گذاشته متذكر و متوجه حلول عقوبت است. توضيح اينكه، انسان وقتي به وسايل 

شود( امتثال آن تكاليف يا موافق طبع و ميل دروني او است و يا نيست، و در صورتي كه به تكاليفي الهي شود )و حتما مي
و يا به حدود الهي و  دهد،موافق طبع او نباشد يا بخاطر خدا از ميل نفساني خود چشم پوشيده و آن تكاليف را انجام مي

كند، چيزي كه هست بار اول از اين نافرماني خود در تكاليف او وقعي ننهاده و بخاطر ميل نفساني خود خدا را معصيت مي
تر شده و كند، و در هر بار ديگري كه نافرماني را تكرار كند آن احساس ضعيفدل احساس شرمساري و ناراحتي مي



، و گرددشود، هم چنان كه اثر تذكرهاي انبياء )ع( هم در دلش كمتر ميتر مير در نظرش آساناعتنايي به امر پروردگابي
تر شده تا آنجا كه بطور كلي تذكرات در دلش تر و اثر تذكرات ضعيفخالصه در هر تكراري امكان معصيت در نظرش قوي

مقصود از نسيان همين  "مَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ ...فَلَ "شود، در آيه مورد بحث كه فرمود:اثر و وجود و عدمش يكسان ميبي
 .اثر شدن تذكرات استبي

 كردند، واند كه نهي از منكر ميو در خود آيه داللت هست بر اينكه نجات يافتگان از ايشان تنها همان اشخاصي بوده
سكوت كرده بودند و تازه به دسته اول  خداوند ما بقي ايشان يعني مرتكبين صيد ماهي در روز شنبه و آن كساني را كه

 .كنيد، همه را به عذاب خود هالك كرده استكردند كه چرا ايشان را موعظه مياعتراض مي

كند كه خداوند اعتراض كنندگان را بخاطر سكوتشان و ترك نكردن مراوده با ايشان شريك ظلم و و نيز آيه داللت مي
 .فسق متجاوزين شناخته است

و  -نه اينكه اين روش تنها اختصاص به بني اسرائيل داشته باشد -كند بر يك سنت عمومي الهيشريفه داللت ميو نيز آيه 
آن سنت اين است كه جلوگيري نكردن از ستم ستمگران و موعظه نكردن ايشان در صورت امكان، و قطع نكردن رابطه با 

 ي كه از طرف پروردگار در كمين ستمگران است ايشان در صورت عدم امكان موعظه، شركت در ظلم است، و عذاب
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 .در كمين شركاي ايشان نيز هست

 "دةقر "به معناي زياده روي در معصيت است، و "عتو "كلمه "فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ "
ته گرف "خسا الكلب "به معناي رانده شده است، و از "خاسئ "ني است معروف )ميمون( و كلمهاست، كه حيوا "قرد "جمع

 .است "سگ رانده شد "شده كه به معناي

شود، است، براي اينكه از ترك منهيات سرپيچي مي "عن ترك ما نهوا "تقديرش "و اينكه فرمود: فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ
 .بقيه معناي آيه روشن است نه از خود آنها،

 "... وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ "

الم قسم و معناي آيه اين است: به ياد آر  "ليبعثن "است و الم در "اعالم كرد "به معناي "اذن "مانند كلمه "تاذن "كلمه
ه آنان ها را بسوگند خورده كساني را بر ايشان بگمارد كه دائما بدترين شكنجهآن وقتي را كه پروردگارت اعالم كرد كه 

 .بچشاند، گماشتني كه با دوام و بقاي دنيا ادامه داشته باشد

 382[ ..... ص : "معناي: إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ]

هاي خداوند عقابي است كه فوري و با شتاب اي از عقابپاره معنايش اين است كه "إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ "و اينكه فرمود:
 "الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِالدِ ... إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ "آورد، مانند عقاب اهل طغيان، هم چنان كه در آن آيه ديگر فرموده:روي مي

وَ  "نيامده است، دليلش جمله "بعض "آنكه در آيه كلمه ، و حال"اي از عقابهاي ...پاره "و اگر ما در معناي آيه گفتيم« 1»
هاي خدا است، چون بحسب ظاهر، اين جمله در دنباله آيه شريفه نيامده مگر براي اينكه بفهماند همه عقاب "إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ  "د ديگر جملههايش فوري بوبود، و همه عقابسريع و فوري نيست، چه اگر خداوند همواره سريع العقاب مي
در ذيل آيه معنا نداشت، چون سياق آيه سياقي است ممحض در معناي مؤاخذه و انتقام، پس جمله مذكور معناي آيه  "رَحِيمٌ

پروردگار تو بخشنده گناهان، و مهربان با بندگانش هست، و ليكن اينطور هم نيست كه وقتي  "دهد كهرا به اين برگشت مي
عقاب را در باره بعضي از بندگانش بخاطر استحقاقي كه بجهت طغيان و سركشي دارند براند، عقابش سريع است، و  حكم



 ."شودگيرد، چون بعد از حكم راندنش هيچ چيزي مانع از نفوذ حكمش نميفورا محكوم را مي

 اند معناي جملهو بعيد نيست كه همين معنا مقصود كساني باشد كه گفته

__________________________________________________ 

همانان كه در شهرها طغيان كردند و در آن فساد فراوان كردند و پروردگارت تازيانه عذاب بر ايشان فرود آورد كه (1)
 12پروردگارت در كمين است. سوره فجر آيه 
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است كه خداي تعالي عقابش نسبت به كساني كه بخواهد ايشان را در دنيا عقاب كند سريع  اين "إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ "
است،  "إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ "تر اين بود كه گفته شود: اين معني، معناي مجموعاست، گو اينكه مناسب

 .وند با حليم بودنش منافات داردتا كسي توهم نكند كه سريع العقاب بودن خدا

 "... وَ قَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ "

در محل رفع است، چون مبتدا است، و اگر در ظاهر منصوب آمده براي تمكن در  "دون "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي
است، زيرا اين كلمه نيز در اين  "لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ "در جمله "بين "كلمه -بنا بر قول ابي الحسن -ظرفيتش است، نظير آن

در  "بين "جمله قائم مقام فاعل و در موضع رفع است، و بخاطر اينكه ظرف است منصوب آمده، و همچنين است كلمه
ن عل است بايد مرفوع باشد و منصوب شده. ممك، زيرا در اينجا از جهت اينكه قائم مقام فا"يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ "جمله

بوده و موصوف مرفوع يعني جماعت حذف شده و  "و منهم جماعة دون ذلك "هم هست در آيه مورد بحث بگويي تقدير
 .«1»به جايش نشسته است  "دون "صفت آن يعني كلمه

 .ست، و ما بقي آيه معنايش روشن استدر آيه مورد بحث نعمتها و گرفتاريهاي دنيا ا "سيئات "و "حسنات "و مقصود از

 "... فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ "

به همين « 3» "عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا شؤون ناپايدار زندگي دنيا "به معناي هر چيز غير ثابت است، و در جمله "عرض "كلمه
لذائذ زندگي دنيا و نعمتهاي زودگذر آن است، و اگر به اشاره مذكر )هذا( به آن  نيز "عَرَضَ هذَا الْأَدْني "معنا است، و مراد از

هذه( به آن اشاره شود براي تحقير آن است، گويا خواسته است با تجاهل )اشاره فرموده و حال آنكه جا داشت به مؤنث 
صيت و صفت مرغوبي كه جلب نظر ارزش و غير قابل اعتنا است كه هيچ خصوكردن در حق آن برساند كه دنيا آن قدر بي

 .كه حكايت كالم ابراهيم )ع( است گذشت« 2» "هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ "كند ندارد، نظير اين توجيه در جمله

 387آمرزد )سَيُغْفَرُ لَنا( اميد صادق نيست[ ..... ص : اميدواري به خدا، بدون اضطراب و بيم از گناه و گفتن اينكه خدا ما را مي]

سخن گزافي است بدون سند كه اسالف يهود آن را در غروري كه به تشكيالت خود داشتند، از  "وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا "جمله
 اند، هم چنان كه حزب خود را حزب خداخود تراشيده

__________________________________________________ 
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اند به خود وعده توبه دهند، توان آن را حمل بر اين كرد كه خواستهناميدند، و نميو خويشتن را فرزندان و دوستان خدا مي



يد رحمت و مغفرت توان آن را حمل بر امشود، هم چنان كه نمياي كه داللت بر اين كند ديده نميزيرا در آن هيچ قرينه
 .الهي كرد، براي اينكه اميدواري به مغفرت خدا آثاري دارد كه با رفتار ايشان هيچ سازگاري ندارد

آري، اميد خير هميشه توأم با خوف از شر است، هم چنان كه اميد خير مايه آرامش خاطر و مسرت دروني است همچنين 
پس اميدواري صحيح و صادق نشانيش اين است كه نفس آدمي خوف از شر باعث اضطراب خاطر و اندوه دروني است، 

حالتي متوسط بين سكون و اضطراب و جذب و دفع و مسرت و اندوه داشته باشد، و كسي كه خود را يكسره به دست 
ور در لذائذ مادي است، و اصال به ياد عقوبت كارهاي زشت خود نيست، و وقتي هم كسي او را از شهوات سپرده و غوطه

ا خد "گويد:اندازد، در پاسخ ميترساند، و او را به ياد عواقب وخيم مجرمين ميهايي كه خداوند به ستمكاران داده ميدهوع
و با همين حرف به خيال خود، خود را از حمله بدگويان رهانيده، و خيال خود را در تمتع از لذائذ  "كريم و بخشنده است

هاي د صادق نيست، بلكه آرزويي است كاذب و نقشه خطرناكي است از وسوسهكند چنين كسي اميدش اميمادي راحت مي
كسي كه اميد لقاي پروردگار خود را « 1»فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ ال يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً  "شيطان،

 ."را شريك پروردگار خود نگيرددارد بايد عمل صالح كند و در پرستش كسي 

قاپند و به آنچه كه ولي اگر سود مادي ديگري غير از آنچه دارند عايدشان شود از هوا مي "وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ "
گشت خود را يله بازداشتند از اينگونه عايديها صرفنظر نموده و بدين وسكنند و اگر راستي اميد مغفرت ميدارند قناعت نمي

پوشي از اينگونه عوائد خود يك نحوه بازگشت است، داشتند، زيرا همين چشمبه خدا و پرهيزشان را از محرمات او ابراز مي
حمل بر آن اميدي كنيم كه تائبين به آمرزش خدا دارند، ليكن  "سَيُغْفَرُ لَنا "در اين صورت ممكن بود كالمشان را كه گفتند:

 .خورندن هر چه از مال دنيا عايدشان شود بدون اينكه خدا را منظور داشته باشند مياين بينوايا

رٍ كانُوا ال يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَ "رساند كه آيهدر حقيقت همان معنايي را مي "وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ "بنا بر اين، جمله
 .كنددر وصف ايشان بيان مي« 3» "فَعَلُوهُ

__________________________________________________ 
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است. بعضي ديگر  "عليهم "در اين جمله واو حاليه و جمله بعد از آن حال از ضمير در "واو "گويا "وَ دَرَسُوا ما فِيهِ "
 .در صدر آيه است، ولي اين احتمال خالي از بعد نيست "وَرِثُوا الْكِتابَ "فه و جمله عطف برعاط "واو "اند:گفته

بعد از آن اسالف و نياكان از بني اسرائيل كه وصفشان را نسبت به  "فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ "بهر حال، معناي آيه اين است كه:
بازماندگاني باز ماندند كه كتاب را به ارث برده و معارف و احكام و  "تابَخَلْفٌ وَرِثُوا الْكِ "تقوا و اجتناب محرمات شنيديد

هايي كه در آن كتاب بود تحمل نمودند، و الزمه اين ارث اين بود كه تقوا پيشه ساخته و به خانه آخرت مواعظ و عبرت
خُذُونَ عَرَضَ يَأْ "شند، ولي با كمال تاسفبپردازند و از لذائذ ناپايدار دنيا و عوائدي كه مانع ثواب دائم و ابدي است چشم بپو

افكنند، و هيچ پروايي از گناه هر چه هم زياد باشد ندارند، دو دستي اين لذائذ را گرفته و خود را به روي آن مي "هذَا الْأَدْني
شتي كرده باشند، و دهند، بدون اينكه از گناه بازگو بدون حق وعده آمرزش به خود مي "سَيُغْفَرُ لَنا "گويند:تازه مي

وَ إِنْ يَأْتِهِمْ  "گناهكاري، كار يك بار و دو بارشان باشد، بلكه هم چنان بر سر آنند كه هر وقت دست پيدا كنند مرتكب شوند
اي آيا معن "تابِأَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِ "بدون اينكه نهي ناهيان از منكر در ايشان مؤثر افتد "عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ

ان كه جز حق چيزي بر خدا نبندند؟ ليكن آن "أَنْ ال يَقُولُوا عَلَي اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ "پيرويشان از تورات تعهد و التزام بر اين نبود



 :مطالب تورات را خوانده و به اين تعهد پي برده بودند مع ذلك به غير حق گفتند "دَرَسُوا ما فِيهِ "در حالي كه

دانند كه حق ايشان نبود به چنين ادعايي خرافي تفوه كنند، و اينكه اين فكر باطل ايشان را در با اينكه مي "سَيُغْفَرُ لَنا "
خانه آخرت بهتر است  "وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ "ارتكاب گناهان جري نموده و مستلزم هدم دين است در حالي كه

 ."أَ فاَل تَعْقِلُونَ "كه تقوي پيشه سازند، براي كساني

سك و امسك و م "در مجمع البيان گفته است: "وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ إِنَّا ال نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ "
 .«1»چيز است  همه در معنا يكي است و به معناي دست آويختن به آن "ءتمسك و استمسك بالشي

و اگر از ميان همه اجزاي دين تنها اقامه نماز را ذكر كرد براي شرافتي است كه نماز بر ساير اجزاي دين دارد، چون نماز 
 .شودركن دين است، بوسيله نماز ياد خدا و خضوع در برابر او كه جان همه شرايع ديني است حفظ مي
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 390توضيحي در باره رابطه دين و فطرت بشر و اصالح شؤون زندگي بشر[ ..... ص : ]

اين آيه تمسك به كتاب را اصالح خوانده، و مقابل اصالح، افساد در زمين و يا افساد جامعه بشري است، و زمين و يا جامعه 
اي كه خداوند مردم را بر طبق آن آفريده. و بطور كلي شود مگر با فساد طريقه فطرت، آن طريقهزمين فاسد نمي بشري در

هر ديني از اديان كه داراي كتاب است در هر عصري كه نازل شده باشد متضمن طريقه فطرت است، چيزي كه هست در 
عصر استعداد پذيرفتن آن را دارند، دليل اين مدعا آيات  هر عصري از احكام فطرت آن مقداري را متضمن است كه اهل آن

ند آورد همان فطرتي است كه خداودين قيم و آن شريعتي كه تمامي حوائج زندگي بشر را بر مي "فرمايد:قرآني است كه مي
 "دانندم نميدبشر را بر طبق آن خلق كرده و هيچ تبديلي در خلقت خداوند نيست، اين است آن دين قيم و ليكن بيشتر مر

«1». 

و اسالم تسليم در برابر خداي سبحان و سنت « 3» "دين در نزد خداوند اسالم است "فرمايد:آن گاه در جاي ديگر مي
دارند كنيد به بانگ رسا اعالم ميجاري او در تكوين، و تشريع مبتني بر تكوين است، و اين دو آيه بطوري كه مالحظه مي

تطبيق دادن افراد است زندگي خود را با آنچه كه قوانين تكويني اقتضاي آن را دارد، و غرض كه دين خداي سبحان همان 
از اين تطبيق اين است كه اين نوع برسد به آن مقامي كه حقيقت اين نوع استحقاق رسيدن به آن را دارد و كارش برسد به 

رد، و آن كه ذاتش و تركيب طبيعيش اقتضاي آن را دا جايي كه بتوان او را بطور حقيقت انساني طبيعي و مربي تربيتي ناميد
چيزي كه واقعيت انسان طبيعي اقتضاي آن را دارد خضوع در برابر مبدء غيبي است كه وجود، بقا، سعادت و توفيق وي در 

قرآن و  شؤون زندگي و قوانين حاكم در عالم، قائم به او است، و اين خضوع همان ديني است كه ما آن را اسالم ناميده و
 .كنندساير كتب آسماني كه بر انبياء و رسوالن خدا نازل شده بشر را بسوي آن دعوت مي

اي كه به آن راه يافته و از بين بردن هر تكليف شاقي كه اوهام و اهواء پس اصالح شؤون زندگي بشر و دور كردن هر خرافه
ر و خاصيت آن و يا حكمي از احكام آن باشد تا رأي و اجتهاد به گردن بشر انداخته، جزء معناي دين اسالم است، نه اينكه اث

بعضي آن را امضا نموده و بعضي ديگر رد كنند، و يا دانشمنداني اهل بحث در رد و امضاي آن اجتهاد نموده و با رعايت 
 .انصاف نتيجه رأي و نظر خود را اعالم بدارند

 بسوي آن دعوت شده هماناو به عبارت ديگر آن چيزي كه به منطق دين الهي، بشر 
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ع اي از معارف و شرايكند نه اينكه اول مجموعهشرايع و سنني است كه مصالح او را در زندگي دنيوي و اخرويش تامين مي
 -پيش خود وضع نموده و سپس ادعا كند كه اين شرايع با مصالح بشر تطبيق نموده و مصالح بشر با آن منطبق استاز 

مغزي اي از معارف و شرايع تقليدي خشك و بي. اين را گفتيم تا كسي توهم نكند كه دين الهي مجموعه-دقت فرماييد
دارد كه لسان شارعش لسان تحكم و اعمال زور است، و به است كه در كالبدش هيچ روحي جز روح استبداد نيست، و نپن

زور به گردن بشر گذاشته كه در برابرش اطاعت كنند، و بخاطر رسيدن به نعيم مخلدي كه براي پس از مرگ فرمانبران 
اشند بتهيه ديده و نجات از عذاب دائمي كه براي متخلفين آماده كرده دستوراتش را گردن نهند، آري، ممكن است كساني 

كه چنين توهمي بكنند، و خيال كنند كه بين شرايع و معارف ديني و بين نواميس طبيعي مربوط به عالم انساني و حاكم در 
زندگي او و قائم به اصالح شؤون حياتيش هيچ ارتباطي وجود ندارد، و خالصه عمل به دستورات ديني جز اينكه دست و 

ايي او جلوگيري كند هيچ خاصيت ديگري ندارد، و همچنين در زندگي اخرويش، پاگير او شود و از پيشرفت در زندگي دني
براي اينكه ضامن اصالح آن زندگي، تنها و تنها اراده مولوي الهي است، و از قدرت خود بشر بيرون است، بله تنها خاصيتي 

آن و معتقد به اصول آن از  كه در اديان هست و تنها دخالتي كه در سعادت دنياي آدمي دارد اين است كه متدين به
از  نمايد، اوكند كه يك نفر افيوني و يا معتاد به سمومات از اعتياد خود احساس ميسرگرمي به آن لذتي را احساس مي

 .شودبرند متالم ميبرد، و از چيزي كه ديگران لذت ميچيزي كه مورد نفرت و تالم ديگران است لذت مي

ديني است، و جز افتراء بر ساحت مقدس شارع چيز ديگري نيست، و قرآن كريم آن را دفع  منشا اين پندار، جهل به معارف
 .جويدنموده و در آيات بسياري يا به تصريح و يا به اشاره و كنايه از آن تبري مي

 391كند[ ..... ص : دين، بشر را جز به اصالح اعمال و شؤونش دعوت نمي]

كند، بشر را متضمن است، و اجراء دستوراتش تمامي مفاسد جامعه بشري را اصالح ميكوتاه سخن اينكه، كتاب الهي مصالح 
صلح اي از قوانين مدانيم كه مجموعهناميم كه اينطور باشد، و آن ديني را صحيح ميو اصوال ما آن كتابي را كتاب الهي مي

ز به اصالح اعمال و ساير شؤون اجتماعي دانيم. پس دين، بشر را جباشد هم چنان كه مجموعه قوانين مصلح را دين مي
اند براي همين است كه عمل بر طبق دين عمل بر كند، و اگر آن را اسالم و تسليم در برابر خدا نام نهادهخود دعوت نمي

وفق قوانيني است كه نظام خلقت برايش مقرر كرده، و تسليم در برابر دين تسليم در برابر خط مشي است كه خلقت پيش 
 نهاده، و اين تسليم، تسليم در برابر خواسته  پايش
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كنيم اينطور نيست كه دين، آدمي را به متابعت قوانيني دعوت نموده آن گاه ادعا كند كه خداي تعالي است، باز هم تكرار مي
 .ك و ترديد كندخير و سعادت بشر در عمل كردن به آن قوانين است تا آنكه كسي در صحت ادعايش ش

گر چه في نفسه و با صرفنظر از آيات قبل و بعدش عام و مستقل  "وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ ... "آيه مورد بحث يعني آيه
است، و ليكن از آنجا كه در سياق گفتار در باره بني اسرائيل قرار گرفته آن ظهور در عموميت را از دست داده و تنها مربوط 

است، و بنا بر اين، مقصود از كتابي كه در آن نامبرده شده نيز فقط تورات و يا تورات و انجيل خواهد به بني اسرائيل شده 



 .بود

 "... وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ "

يه ست كه سابه معناي ابر و يا سقف و هر چيزي ا "ظلة "به معناي از بيخ و بن كندن چيزي است، و كلمه "نتق "كلمه
 .بيفكند، معناي ما بقي كلمات آيه روشن است

 "اين آيه داستان از جاي كندن كوه طور و نگهداشتن آن بر باالي سر بني اسرائيل را متعرض است، و اين داستان در سوره
 .مكرر ايراد و تفسير شد "نساء "و سوره "بقره

 396بحث روايتي ..... ص : 

 396در مورد تحريم صيد ماهي در روز شنبه و مسخ شدنشان به صورت ميمون[ ..... ص :  "ايله "مي از اهلروايتي در باره نافرماني قو]

در تفسير قمي از پدرش از حسن بن محبوب از ابن ابي عمير از ابي عبيده از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت: در كتاب 
هايي به امر خداي در روزهاي شنبه ماهي "ثمود "از دودمان "ايله "علي بن ابي طالب )ع( چنين يافتيم كه: قومي از اهل

ها تا لب آب آمده و بلكه از دريا راه نهر را گرفته و آمدند تا بدين وسيله اطاعتشان آزمايش شود، ماهيتعالي به سمتشان مي
وردند، و علماي ايشان از صيد خشدند، و ايشان با اينكه ممنوع بودند، ماهيان را گرفته و ميتا درب منزلهاشان نزديك مي

اي از ايشان الهام كرد كه شما از خوردن آن داشتند، شيطان هم برايشان كاله شرعي درست كرد و به عدهآنها بازشان نمي
 .خوردندكردند و روزهاي ديگر آن صيد را ميايد نه از صيدش، به همين جهت روز شنبه صيد ميممنوع شده

كنيم، اصحاب يمين بودند به اعتراض برخاسته و گفتند: ما شما را از عقوبت خداوند تحذير مي طايفه ديگري از ايشان كه
زنهار كه مخالفت امر او مكنيد، طايفه سوم از ايشان كه اصحاب شمال بودند سكوت كرده و از اندرز ايشان لب فرو بستند و 

 دانيد ايشان مردمي هستند كه كنيد، با اينكه ميميتازه طايفه دوم را مالمت كردند كه شما چرا گنهكاران را موعظه 
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 .خداوند به عذاب شديدي عذاب و يا هالكشان خواهد كرد

آن طايفه در جواب گفتند: براي اينكه در نزد پروردگارتان معذور باشيم، و براي اينكه شايد گنهكاري از گناه دست بر دارد، 
يعني بعد از آنكه آن مواعظ را نديده گرفته و هم چنان به گناه خود ادامه  "فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ "مايد:فرخداي تعالي مي

ين مانيم، ادادند طايفه دوم به ايشان گفتند: از اين به بعد با شما زندگي نخواهيم كرد، حتي يك شب هم در شهر نمي
 .و خوف اين هست كه باليي بر شما نازل شود و ما را هم بگيرد شود،شهري است كه خدا در آن نافرماني مي

علي )ع( سپس اضافه كردند كه اين طايفه همانطور كه گفته بودند از ترس بال از شهر بيرون رفته در نزديكي شهر فرود 
ه در ه شده و هر چآمدند، و شب را زير آسمان بسر برده صبح رفتند تا سري به اهل معصيت بزنند، ديدند دروازه شهر بست

اي كه زدند صداي احدي را نشنيدند، ناگزير نردباني گذاشته و از ديوار باال رفتند، و مردي از نفرات خود را به باالي نقطه
مشرف به اهل شهر بود فرستادند تا خبري بياورد، آن مرد وقتي نگاه كرد گروهي ميمون دم دار را ديد كه صدا به صداي 

ها را شكسته و وارد شهر شدند، ميمونها همشهريها و تي برگشت و آنچه ديده بود باز گفت همگي دروازههم داده بودند، وق
بستگان خود را شناختند و ليكن انسانها افراد ميمونها را از يكديگر تشخيص نداده و بستگان خود را نشناختند، وقتي چنين 

 .نهار داديمديدند گفتند: شما را نهي كرديم و از عاقبت شوم گناه ز

آفريند من قوم و شكافد و خاليق را ميهاي گياه را در زير خاك ميسپس علي )ع( اضافه كردند: به آن خدايي كه دانه



شناسم، مردمي هستند كه از كار زشت نهي ننموده، و در برابر آن اعمال اند ميها را كه در اين امتخويش همان ميمون
كنند، و در نتيجه دچار تفرقه شدند، خداي تعالي هم در اند ترك ميهم كه بدان مامور شده كنند، بلكه معروفي راغيرت نمي

هم چنان كه در حق بني اسرائيل  "فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پس از رحمت خدا دور باشند مردم ستمكار "حق ايشان فرموده:
 .«1» "وءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ "فرموده:

« 2»خود از ابي عبيده از ابي جعفر )ع( نقل كرده، و همين معنا را الدر المنثور « 3»مؤلف: اين روايت را عياشي نيز در تفسير 
 از عبد الرزاق و ابن جرير و ابن ابي حاتم و
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اي از در آيه قبيلهاند، اال اينكه در روايات ايشان دارد كه نامبردگان بيهقي در سنن خود از عكرمه از ابن عباس روايت كرده
اند، و در روايت ابي جعفر تصريح شده به اينكه يهود از اهل ايله بودند. و ظاهرش اين است كه از بني اسرائيل بوده

جواري با اهل ايله داخل در دين يهود اند، و بعيد نيست كه قومي از عرب ثمود بوده و بخاطر همنامبردگان از قوم ثمود بوده
 .گويند ايله شهري بوده ميان مصر و مدينه در ساحل درياي احمربطوري كه ميشده باشند، چون 

اي و عده "طبريه "اند:است. و بعضي ديگر گفته "مدين "اي كه آيه شريفه به آن اشاره كرده شهراند: آن قريهو بسا گفته
 .ميان مدين و عينونا "مقنا "اي بوده بناماند: قريهگفته

كرد و كه در باال به آن اشاره شد و روايات ديگري كه باز از او نقل شده دارد كه وي گريه مي و در روايت ابن عباس
كرده  دانم خداوند با كساني كه سكوتگفت: نهي كنندگان از بني اسرائيل نجات يافتند، و مرتكبين هالك شدند، نميمي

 .اي كردبودند چه معامله

داني كه ساكتين، از گنهكاري گناهكاران اس گفتم: خدا مرا قربانت كند مگر نميو در روايت عكرمه دارد كه من به ابن عب
 "گفتند:كردند مياند، به شهادت اينكه به آن طايفه ديگر كه سكوت نميآمده، و در اين باره مخالف ايشان بودهبدشان مي

اند خود شاهد اين است كه را كراهت داشتهكنيد مردمي را كه خداوند هالكشان خواهد كرد، و همين كه گناه چرا موعظه مي
اند، ابن عباس اين را كه از من شنيد دستور داد دو دست لباس ضخيم برايم آوردند، و خواست ايشان هم اهل نجات بوده

ن اهل ود ايشاام كه پس خبفهماند كه خيلي از گفتار من و اينكه از اعتقاد ايشان به اينكه مرتكبين اهل عذابند استفاده كرده
 .ها را به من خلعت داد و نظريه مرا اخذ كردنجاتند خوشش آمده، آن گاه خودش لباس

اند و خود مرتكب صيد اش غلط است، زيرا اين طايفه هر چند كراهت داشتهو ليكن عكرمه بسيار اشتباه كرده و نظريه
ترك نهي از منكر است، با آنكه آن طايفه ديگر، اند كه بزرگتر از گناه صيد ماهي بوده و آن شدند و ليكن گناهي كردهنمي

و فهمانده بودند كه  "مَعْذِرَةً إِلي رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ":ايشان را به بزرگي گناه ترك نهي از منكر آگاه كرده و گفته بودند
اينكه  از منكر ساقط شود به شهادتهنوز كار مرتكبين به جايي نرسيده كه ديگر موعظه در ايشان اثر نكند و تكليف نهي 

 -وقتي خودشان از تاثير موعظه و اندرزشان مايوس شدند بال درنگ از آنان فاصله گرفته و از شهر بيرون رفتند، و ساكنين
 .اندهم چنان با ايشان آميزش داشته -بنا بر آنچه كه در روايات است



 394تند و مرتكبين صيد و ساكتين در برابر آنها عذاب شدند[ ..... ص : اي كه نهي از منكر كردند از عذاب نجات ياففقط فرقه]

 عالوه بر اين، خداي تعالي در ذيل آيه تنها موعظه كنندگان را اهل نجات دانسته و 

 225، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ان و در ميان نجات يافتگ "ا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُو ":فرموده
اسمي از ساكتين نبرده و در مقابل، ستمگران را اهل عذاب دانسته و نفرموده: ما آن كساني را هالك كرديم كه صيد ماهي 

 .ز منكركردند، و چه مانعي دارد كه ستمگران هم شامل مرتكبين صيد شود و هم شامل تاركين نهي ا

هم  -، اگر معنايش سر پيچي از ترك صيد بود"فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ "و اما اينكه فرمود:
مان ه البته آيه شريفه داللت خواهد داشت بر اينكه ستمگران تنها -اند و قبال اقوالشان را نقل كرديمچنان كه مفسرين گفته

ند چون شد و هم ساكتين را جلوگيري كتوان از عموم آيه قبلي كه هم مرتكبين را شامل مياند، ليكن باز نميمرتكبين بوده
هر دو طايفه در ظلم و فسق شريك بودند، و اگر معنايش اعراض و روگرداني از سرپيچي از صيد باشد و در معنايش ترك و 

و آيه  شود به بيان عذاب ساكتين،رساند تقدير نگيريم در اين صورت آيه مخصوص مييا كلمه ديگري كه معناي ترك را ب
متعرض بيان عذاب مرتكبين خواهد بود، هم چنان كه رواياتي كه بعدا نقل  "فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا ... "سابق يعني آيه

 .شود به اين معنا اشاره داردمي

هر دو فرقه هالك شدند و تنها فرقه نهي كننده نجات يافت، و اين معنا از ابي عبد اللَّه )ع(  :فته استو در مجمع البيان گ
 .«1»نيز رسيده است 

مؤلف: اين روايت از جهت اينكه تعبير به هالكت دارد با آيه شريفه كه تعبير به مسخ دارد منافات ندارد، براي اينكه هالكت 
شود هر قومي كه مسخ شود بعد از مسخ جز چند روزي ر اينكه، از اخبار بسياري استفاده ميشود، عالوه بشامل مسخ هم مي

 .شودماند، به فاصله كمي هالك ميزنده نمي

و در كافي از سهل بن زياد از عمرو بن عثمان از عبد اللَّه بن مغيره از طلحة بن يزيد از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه در 
فرموده: ايشان سه طايفه بودند يك طايفه هم امر  "فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ "ذيل آيه شريفه

پروردگار را پذيرفتند، هم ديگران را امر كردند و نجات يافتند، طايفه ديگر امر خدا را پذيرفتند و ليكن در باره ديگران سكوت 
ر نتيجه مسخ شدند، طايفه سوم نه امر خدا را قبول كردند و نه كسي را امر به معروف نمودند و در نتيجه هالك كردند و د
 .«3»گرديدند 

__________________________________________________ 
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را فقط ناظر به عذاب  "فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً "كنيد آيهروايت بطوري كه مالحظه مياين  :مؤلف
 :كندسكوت كنندگان دانسته و آن را چنين معنا مي

تن ن حاجتي به تقدير گرفو بنا بر اي "پس وقتي از شكار صيدي كه از آن نهي شده بودند خودداري نمودند، گفتيم ... "
بين ماند براي مرتكباقي مي "وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا "و امثال آن نخواهد بود، و نيز بنا بر اين روايت، تنها آيه "ترك "كلمه
 .صيد



داشت  ءهيچ اشكالي در اين معنا نيست، جز اينكه علت عذاب ساكتين را خودداري از صيد دانسته، و حال آنكه مقام اقتضا
در خودداري كردن،  "عتو "كه سبب عذاب آنان را سكوت و ترك موعظه مرتكبين بداند، عالوه بر اينكه استعمال كلمه

استعمالي است بسيار بعيد، از همه اينها كه بگذريم سند روايت هم ضعيف است، و مرحوم صدوق عين اين روايت را با 
دارد  شود، زيرا در آننقل كافي اختالف دارد و با معنايي كه شد منطبق نمي سندش از طلحه از ابي جعفر )ع( نقل كرده و با

كه: ايشان سه طايفه بودند يك طايفه امر خدا را قبول كرده و ديگران را هم امر به معروف كردند، و طايفه ديگر امر خدا را 
ند و نه ديگران را امر كردند، و در نتيجه هالك شدپذيرفتند و ليكن ديگران را امر نكردند، طايفه سوم نه امر خدا را پذيرفتند 

و همين روايت را عياشي در تفسير آيه مورد بحث از طلحه از جعفر بن محمد از پدرش )ع( روايت كرده كه فرمود: «. 1»
و  دگيري كردند، يك فرقه هم چنان در اجتماع بودنقوم به سه فرقه منشعب شدند يك فرقه نهي خدا را پذيرفته و كناره

اي كه نهي خدا را شدند، و از اين سه فرقه تنها آن فرقهشدند و يك فرقه مرتكب ميليكن خود مرتكب گناهان نمي
پذيرفتند نجات يافتند. جعفر بن محمد بعد از نقل اين روايت فرمود: من به پدرم گفتم: خداوند با دسته دوم كه در اجتماع 

ام كه ايشان بصورت ذر )مورچگان ريز( اي كرد؟ ابو جعفر )ع( فرمود: شنيدهعاملهباقي ماندند ولي مرتكب گناه نشدند چه م
هاي مختلف از طلحه نقل شده، و چون هم در آمدند. و به احتمال قوي همه اين روايات يك روايت است كه با مضمون

 .«3»توان به آن اعتماد كرد سندش ضعيف است و هم متن آن مشوش، لذا نمي

سند خود از اسحاق بن عبد اللَّه از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرمود: خداوند بندگان خود را در كتابش به  و در كافي به
دو آيه مخصوص كرد، يكي آنكه نگويند آنچه را كه به آن علم ندارند، ديگر آنكه رد كنند چيزي را كه از صحت و سقمش 

 خبرند، در بارهبي

__________________________________________________ 
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 بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ "و در باره دومي فرمود: "أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ ال يَقُولُوا عَلَي اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ "اولي فرمود:
 اي به علم آن نداشتند و هنوز تاويل آن را نشنيدهيُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ بلكه تكذيب كردند چيزي را كه احاطه

 .«1» "بودند

ول ا مؤلف: اين روايت را عياشي نيز از اسحاق از آن جناب نقل كرده، و نظير آن را از اسحاق بن عبد العزيز از ابي الحسن
 .«3»)ع( روايت كرده است 

 397چند روايت در مورد قرار گرفتن كوه بر باالي سر بني اسرائيل و پذيرفتن آنان تورات را پس از آن[ ..... ص : ]

شد امام صادق )ع( فرموده: وقتي تورات بر بني اسرائيل نازل  :گفته است "وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ ... "و در تفسير قمي در معناي
بني اسرائيل زير بار آن نرفتند، خداوند كوه طور را از جاي كند و بر باالي سرشان نگهداشت و فرمود: اگر قبول نكنيد كوه را 

 .«2»كوبم، بني اسرائيل در حالي كه سرهايشان را از ترس دزديده بودند ناگزير تورات را پذيرفتند بر سرتان مي

ع( در حرم نشسته بود و جماعتي از )كه گفت: روزي موالنا ابو جعفر محمد بن علي  و در احتجاج از ابي بصير روايت كرده
دوستانش دورش حلقه زده بودند، در اين ميان طاووس يماني با يك دسته از اصحابش نزديك شد و به حضرت عرض كرد: 

ا كرد و جواب خود رالتي ميدهي سؤالي بكنم؟ حضرت فرمود: اذنت داديم بپرس، طاووس يكي پس از ديگري سؤااجازه مي



گرفت، از جمله سؤاالتي كه كرد يكي اين بود كه مرا خبر ده از طائري كه باال رفت و قبل از آن و بعد از آن چنين مي
طائري باال نرفت و قرآن هم آن را ذكر كرده؟ حضرت فرمود: كوه طور سينا بود كه خداوند آن را بر باالي سر بني اسرائيل 

وني هاي گوناگو آن كوه با همه اطراف خود بر سر ايشان سايه افكند، و بني اسرائيل از سايه افكندنش عذابنگاه داشت، 
نُّوا وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَ "ديدند تا سرانجام تورات را قبول كردند، و اينكه گفتي قرآن نيز از آن خبر داده آيه

 .«2»است  "قِعٌ بِهِمْأَنَّهُ وا

گويد: تورات يك مرتبه بر بني مؤلف: از طرق اهل سنت از ثابت بن حجاج نيز قريب به اين معنا روايت شده، ثابت مي
اسرائيل نازل شد، اين معنا بر ايشان گران آمد، و از پذيرفتن آن امتناع نمودند، تا آنكه خداوند كوه را سايبان آنان قرار داد و 

 .«5»ن را پذيرفتند ناگزير آ
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امپراطور  "هرقل "هايي است كه وي به سؤاالتز ابن عباس است و يكي از جوابروايت دومي كه از طرق ايشان رسيده ا
اي به معاويه نوشته و از وي سؤاالتي كرده بود، اطرافيان معاويه به وي گفتند: خودت جواب نده، روم داده چون هرقل نامه

عباس تا وي جواب دهد، معاويه چنين  زيرا ممكن است در جوابهايت راه خطا بروي و اين براي تو عيب است، بنويس به ابن
 :هاي ابن عباس را براي هرقل فرستاد، هرقل وقتي خواند گفتكرد و جواب

 .«1»كسي جز پيغمبر و اهل بيت پيغمبر به اين مطالب آگاهي ندارد 

 "رهبق "هالبته بايد دانست كه در ذيل آيه مورد بحث روايات ديگري نيز هست كه در ذيل آيه ديگري نظير آن در سور
 .تواند بدانجا رجوع كندگذشت، خواننده اگر بخواهد مي

__________________________________________________ 
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 399[ ..... ص : 174تا  176(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

قِيامَةِ لُوا يَوْمَ الْآدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي شَهِدْنا أَنْ تَقُووَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي 
( وَ 132ةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ )( أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّي133َّإِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ )

 (132كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )



 399ترجمه آيات ..... ص : 

ر من پروردگار هايشان نژادشان را بياورد و آنها را بر خودشان گواه گرفت كه مگو چون پروردگار تو از پسران آدم از پشت
 .(133ايم )دهيم تا روز رستاخيز نگوييد كه از اين نكته غافل بودهشما نيستم؟ گفتند: چرا، گواهي مي

ايم، آيا ما را به سزاي اعمالي كه اند و ما فرزنداني از پي آنها بودهيا نگوييد كه فقط پدران ما از پيش شرك آورده
 .(173)كني اند هالك ميكاران كردهبيهوده

 (132دهيم شايد به خدا باز گردند )ها را شرح ميبدينسان اين آيه

 399بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

از حيث  ترين آيات قرآنيكند، و خود از دقيقاين آيات مساله پيمان گرفتن از بني نوع بشر بر ربوبيت پروردگار را ذكر مي
 معنا و از زيباترين آيات از نظر نظم و اسلوب است 
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 400معناي اخذ ذريه بني آدم از ظهور آنان و گواه گرفتن )اشهاد( آنان بر خودشان[ ..... ص : ]

اخذ چيزي از  "ي شَهِدْنامْ قالُوا بَلوَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُ "
چيزي ديگر مستلزم اين است كه اولي جدا و به نحوي از انحاء مستقل از دومي باشد، و اين جدايي و استقالل بحسب 

مه از شود، مثال اخذ لقگردد مختلف ميشود و نيز به اختالف عباراتي كه در آن لحاظ مياختالف عناياتي كه متعلق اخذ مي
ز قدح آب يك نوع اخذ است، و اخذ مال و اثاث از دزدي كه آن را غصب كرده يك نحو ديگر اخذ است، سفره و اخذ جرعه ا

دهد نحو ديگر و يا انحاء مختلف ديگر اخذ، و همچنين و اخذ مال از فروشنده و يا بخشنده و يا كسي كه چيز به عاريه مي
ك نحو اخذ است، و گرفتن فرزند از پدرش تربيت را، نوع گرفتن علم از عالم و اخذ هبه و گرفتن حظ از مالقات دوستان ي

توانيم بفهميم كه نوع آن كداميك از اين انواع ديگر اخذ است، و ... پس هر جا كه ديديم صحبت از اخذ به ميان آمد نمي
وَ إِذْ أَخَذَ  "مختلف است، مگر اينكه بيان زائدي در كار باشد، به همين جهت در آيه مورد بحث خداي تعالي بعد از جمله

را اضافه كرد تا داللت كند بر نوع  "مِنْ ظُهُورِهِمْ "رساند جملهكه تنها جدايي ماخوذ را از ماخوذ منه مي "رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
 جدايي آن دو، و اينكه اين جدايي و اين اخذ از نوع اخذ مقداري از ماده بوده، بطوري كه چيزي از صورت ما بقي ماده ناقص
نشده، و نيز استقالل و تماميت خود را از دست نداده، و پس از اخذ آن مقدار ماخوذ را هم موجود و مستقل و تمام عياري از 

كنون جزئي از ماده پدر و مادر بوده موجودي  -نوع ماخوذ منه كرده، فرزند را از پشت پدر و مادر گرفته، و آن را كه تا
ه و از پشت اين فرزند نيز فرزند ديگر أخذ كرده و همچنين تا آنجا كه اخذ تمام شود، و مستقل و انساني تمام عيار گردانيد

هر جزئي از هر موجودي كه بايد جدا گردد، و افراد و انسانها موجود گشته و منتشر شوند، و هر يك از ديگري مستقل شده 
ذَ وَ إِذْ أَخَ "اين آن مفادي است كه از جمله و براي هر فردي نفسي مستقل درست شود، تا سود و زيانش عايد خودش گردد،

و يا  "و اذ اخذ ربك من بني آدم ذريتهم "شود، و اگر فرموده بود:استفاده مي "رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
 .ماندمعناي كالم مبهم مي "اذ نشر بني آدم "فرمود:مي



 400خداي سبحان در عالم ذر ناشي از فقر ذاتي انسان به خدا است[ ..... ص :  اعتراف بني نوع بشر به ربوبيت]

دهد، و از يك فعل ديگر خداوند بعد از جدا ساختن ابناء بشر از پدران خبر مي "وَ أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ "جمله
و اشهاد بر هر چيز حاضر كردن گواه است در نزد آن و نشان آن فعل خدا اين است كه هر فردي را گواه خودش گرفت، 

دادن حقيقت آن است تا گواه، حقيقت آن چيز را از نزديك و به حس خود درك نموده و در موقع به شهادت به آنچه كه 
 ديده شهادت دهد، و اشهاد كسي بر خود آن كس نشان دادن حقيقت او است به خود او تا پس از 

 231، ص: 2ج ترجمه الميزان،

 .شود شهادت دهددرك حقيقت خود و تحمل آن در موقعي كه از او سؤال مي

اي از آنها و از آنجايي كه نفس هر صاحب نفسي از جهاتي بغير خود ارتباط و تعلق دارد، و ممكن است انسان نسبت به پاره
علوم تا بدين وسيله مورد استشهاد را م "لَسْتُ بِرَبِّكُمْأَ  "اي ديگر نشود، از اين رو اضافه كرد:استشهاد شود، و نسبت به پاره

ايم ربوبيت پروردگار ايشان است تا در موقع پرستش كرده باشد، و بفهماند آن امري كه براي آن، ذريه بشر را استشهاد كرده
 .به ربوبيت خداي سبحان شهادت دهند

تواند اين راه بودن وضع زندگيش مغرورش كرده باشد نمي پس انسان هر قدر هم دچار كبر و غرور باشد و هر چند رو به
نياز نيست، چون اگر مالك وجود خود بود معنا را حاشا كند كه مالك وجود خود نبوده، و در تدبير امور خود مستقل و بي

شد كه ناچار نمي داشت، و اگر در تدبير امور خود مستقل بود، هرگزخويشتن را از مرگ و ساير آالم و مصائب زندگي نگه مي
در برابر اسباب طبيعي و وسائلي كه او به خيال خود مدبر آنها و حاكم در آنها است خضوع كند، آنهم اسباب و وسائلي كه 

شان باشد مطيع و منقادند، و خود آنها نيز مانند انسان بغير خود محتاجند، و در برابر حكم حاكمي غيبي هر چند عليه
 .شود و انسان حاكم و مدبر آنها نيسترآورده نميحوائجشان بدست انسان ب

پس احتياج آدمي به پروردگاري كه مالك و مدبر است جزو حقيقت و ذات انسان است، و فقر به چنين پروردگاري در ذات او 
اشد بنوشته شده، و ضعف بر پيشانيش مكتوب گشته، و اين معنا بر هيچ انساني كه كمترين درك و شعور انساني را داشته 

 .پوشيده نيست، عالم و جاهل، صغير و كبير و شريف و وضيع همه در اين درك مساويند

كند كه براي او پروردگاري آري، انسان در هر منزلي از منازل انسانيت قرار داشته باشد از ناحيه ذات خود اين احساس را مي
را نداشته باشد با اينكه احتياج ذاتيش را درك است كه مالك او و مدبر امور او است، و چطور ممكن است اين احساس 

كند؟ و چگونه تصور دارد كه شعور او حاجت را درك بكند و ليكن آن كسي را كه احتياجش به او است درك نكند؟ پس مي
ها است ف انساناعترا "بَلي شَهِدْنا "بيان آن چيزي است كه بايد به آن شهادت داد، و جمله "أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ "اينكه فرمود:

 .به اينكه اين مطلب را ما شاهد بوديم و چنين شهادتي از ما واقع شد

اند آيه شريفه اشاره است به آن مواردي كه انسان در زندگي دنيايش به احتياج خود در جميع جهات زندگي و لذا بعضي گفته
برد، و معنايش اين است كه ما بني آدم را در زمين خلق كرديم و ايشان را در و متعلقات و لوازم و احكام وجودش پي مي

 اقطار زمين پراكنده نموده 

 233، ص: 2زان، جترجمه المي

و با توالد و تناسل از يكديگر متمايزشان ساختيم، و ايشان را به محتاج بودن و مربوب بودنشان واقف ساختيم و در نتيجه 
 ."آري ما شاهديم كه تو پروردگار مايي "همه به اين معنا اعتراف كرده و گفتند:

 406[ ..... ص : "قالُوا بَلي أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ "چند وجه در مورد سؤال و جواب در:]



از قبيل زبان حال و يا الزمه گفتار را به صاحب گفتار نسبت دادن است، چون وقتي محتاج  "بَلي شَهِدْنا "و بنا بر اين، جمله
اش اين است كه به وجود آن كسي كه به او احتياج دارند نيز اعتراف كرده باشند، و فرق بودن خود را اعتراف كنند الزمه

ميان زبان حال و ميان اخذ به الزمه كالم اين است كه اولي از باب بدست آوردن معنا از ناحيه داللت صفتي از صفات و 
حالي از احوال است، چه اينكه صاحب صفت و حال خودش به آن معنا متوجه باشد يا نباشد، مانند داللتي كه آثار باستاني بر 

ست روزگار با آنان بازي كرده و به ديار خاموشي رهسپارشان ساخته است، و نيز حال ساكنين خود دارد، و اينكه چگونه د
مانند داللتي كه چهره افسرده مسكين بر فقر و مسكنت و بد حاليش دارد، و دومي انكشاف و درز كردن معنا از قائل است، 

ه به ري نيز باشد، و يا حرفي بزند كبه اين معنا كه قائل حرفي بزند كه عالوه بر معناي تحت اللفظي مستلزم معناي ديگ
 .داللت التزامي بر آن معنا داللت كند

كه حكايت اعتراف بني نوع بشر است بايد به يكي از دو نحو كالمي كه شرح داديم  "بَلي شَهِدْنا "در آيه مورد بحث جمله
ون در مقام شهادت جز به داللت تر است، چتر و هم مناسبحمل شود، البته اگر به اولي از آن دو حمل شود هم نزديك

 .كندشود يعني داللت التزامي آن كفايت نميصريح و مطابقي كالم به چيز ديگر اكتفاء نمي

 "بِّكُمْأَ لَسْتُ بِرَ "و پر واضح است كه اين شهادت بهر نحوي كه صورت گرفته باشد از سنخ همان استشهادي است كه جمله
به  توان گفتاده به همان زباني بوده كه سؤال با آن صورت گرفته، اينجا است كه ميكند، و جوابي كه داز آن حكايت مي

غير از آن دو نحو كالمي كه گذشت نحو سومي نيز هست كه ممكن است سؤال و جواب مورد بحث را حمل بر آن نمود و 
، و در خداي تعالي فعل او آن به نحوي از تحليل عبارت است از ايجاد، چون كالم چيزي است كه كشف از منويات كند

كند، و فعل او همان ايجاد است، و اين مطلب بطور مكرر در مباحث سابق ما گذشته است، و است كه كشف از مقاصد او مي
اي براي اين از همين باب است، و به زودي تتمه "بَلي شَهِدْنا "جواب "أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ "توان گفت كه سؤالبنا بر اين مي

 .خواهد آمد مطلب

داللت دارد بر اينكه تمامي افراد بشر مورد اين استشهاد واقع شده، و يكا  "...وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ  "و بهر حال آيه
 232، ص: 2اند و ذيل آن و ترجمه الميزان، جيك ايشان به ربوبيت پروردگار اعتراف نموده

لُ وَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْ "و جمله "تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَأَنْ  "همچنين آيه بعدش يعني جمله
 .كندغرض از اين اخذ و استشهاد را بيان مي "كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

 403خداي تعالي بر بندگان با گواه گرفتن آحاد افراد بشر بر خودشان[ ..... ص :  اتمام صحبت]

شود ابطال دو حجت را كه ممكن است بندگان به آنها احتجاج كنند و اين دو جمله بطوري كه از سياق كالم استفاده مي
د در روز توانستنار ربوبيت نبود بندگان ميفهماند كه اگر اين اخذ و اشهاد از بندگان و اخذ ميثاق بر انحصرساند، و ميمي

كند و به استناد آن، مشركين را قيامت به يكي از آن دو تمسك جسته، و حجتي را كه خداوند عليه شرك ايشان اقامه مي
 .سازد، دفع نمايندمحكوم به آتش مي

رساند عطف بهم كه ترديد را مي "او "و دقت در اين دو آيه مخصوصا با در نظر داشتن اينكه دو حجت بندگان با حرف
شده، و اينكه مبناي هر دو حجت بر اشهاد است كه خود مستلزم علم است، و اينكه هر دو از يكا يك بني آدم نقل شده اين 

بود تمام بود، چه اينكه اصال اخذ و اشهادي نبود هاي مذكور بنا بر اينكه اخذ و اشهادي نميدهد كه حجتمعنا را دست مي
شود كه ما ذريه بني آدم را از پشتهايشان گرفته و يك يك گرفت، و چنين استفاده مياينكه از تمامي افراد صورت نميو چه 

ايشان را عليه خودشان گواه گرفتيم، و همه به ربوبيت ما اعتراف كردند، و در نتيجه حجت ما در قيامت عليه ايشان تمام 



گرفتيم و به كلي اشهادي در كار ان را هر كدام را عليه خودش شاهد نميكرديم، و فرد فرد ايششد، و اگر چنين نمي
 .شدآورديم حجت ما تمام نميآورديم در كار همه افراد نميآورديم و يا اگر مينمي

گرفتيم، و احدي به ربوبيت ما شهادت كرديم و احدي را شاهد بر خودش نميزيرا اگر بكلي از اين كار صرف نظر مي
گفتند: ما در دنيا از كردند، و ميرسانيد همه در قيامت بر ما اقامه حجت ميو به اين معنا علم و اطالعي بهم نميداد، نمي

 ."أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ "اي نيستربوبيت پروردگار غافل بوديم، و بر غافل هم تكليف و مؤاخذه

نموديم، و به اشهاد بعضي از آنان اكتفاء كرديم، و ليكن در تمامي افراد اعمال نميين كار صرفنظر نميو اگر بكلي از ا
داديم در اين صورت نيز حجت آنان بر ما تمام بود، زيرا اگر پدران كرديم مثال تنها پدران را مورد اين امر عظيم قرار ميمي

شدند ولي فرزندان در اين گمراهي هيچ صر و گناه كار شناخته ميورزيدند مقاند شرك ميكه بحسب فرض ميثاق داده
تقصيري نداشتند، براي اينكه در يك امري كه جز تقليد از پدران هيچ راه ديگري نسبت به آن ندارند و هيچگونه علمي نه 

 توانستند داشته اجمالي و نه تفصيلي به آن نداشته و نمي
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اند كه با علم به حقيقت امر فرزندان ضعيف خود را به سوي شرك سوق اند، اين پدران بودهز پدران خود پيروي كردهباشند ا
اند و با تلقينات سوء خود آنان را بر اين رسم نكوهيده بار آوردند، حتي فرزندان اطالعي از ضاللت و اضالل پدران هم داده

توانستند بگويند: شرك و عصيان و ابطال حق همه از پدران ما تمام بود، و مي نداشتند، و به همين جهت حجت آنان بر ما
فهميديم تا مامور به احقاق آن شده و در صورت عصيان آن امر ما حقي را نمي -بوده، و تنها آنان مستحق مؤاخذه هستند

گناهي از ما سر نزده، و هيچ حقي را  ايم مع ذلك هيچمورد مؤاخذه قرار بگيريم، پس ما در عين اينكه همه عمر مشرك بوده
م و حرفشان ه "لُونَأَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِ "ايم،ابطال نكرده
 .حسابي بود

بيان سابق وافي به آن نيست و آيه شريفه هم آن را دفع  ممكن است كسي بگويد: در اينجا دو فرض ديگر هست كه
كند، يكي اينكه پدران اصال اشهاد نشده و تنها ذريه مورد اشهاد قرار گرفته باشند، و آن ديگر اينكه بعضي از ذريه اشهاد نمي

ها ها و نسلله ذريهشده باشند، و خيلي هم بعيد نيست، براي اينكه بطور كلي تكامل نوع انساني در علم و تمدن بوسي
صورت گرفته، يعني مردم هر دوره مقداري از علم و تمدن را از نسل سابق خود ارث برده و مقداري را هم خود بر آن افزوده 

 اند )و ازافزايند، و در نتيجه مردم هر دوره از علم و تمدن چيزي را دارا هستند كه دوره سابق بر ايشان داراي آن نبودهو مي
 :اشهاد هم به اين منوال نبوده باشدكجا كه 

 .(مترجم

 404جواب به اين احتمال كه پدران اصال اشهاد نشده و تنها ذريه يا بعض ذريه اشهاد شده باشند[ ..... ص : ]

 اند تمامجواب اين گفتار اين است كه بنا بر اين دو فرض حجت خدا بر همه ذريه و يا آن عده كه مورد اشهاد قرار گرفته
اند و بعكس فرض ما پدران بخاطر غفلتي كه در باره مساله ربوبيت پروردگار داشته و در شرك خود مستقل نبودهاست 

اند و نه نسل ديگري قبل از ايشان بوده تا از آن نسل تقليد كرده معذورند، چون بحسب فرض، نه مورد اشهاد واقع شده
 .شوداند مياي كه اشهاد نشدهزبانحال پدران و ذريه "نَّا عَنْ هذا غافِلِينَإِنَّا كُ "باشند، در نتيجه بنا بر اين دو فرض جمله

و اما داستان تكامل نوع انساني در علم و تمدن در جاي خود صحيح است، و ليكن نبايد مساله اشهاد را به آن قياس كرد، 
ف اشهاد شود، بخالاي انسان حاصل ميتكامل انسان در علوم نظري و اكتسابي است كه نتايج و فروعي است كه تدريجا بر



و خود بيني انسان، و اينكه من محتاج به مربي هستم كه تربيتم كند. زيرا اين معنا از مواد علم است، و قبل از نتايج براي 
گردد، و بعد از اين انتقاش است كه شود، و از علوم فطري و اولين نقشي است كه در نفس منتقش ميانسان حاصل مي

 شود و چنين علمي معقول نيست كه بعد از و فروع متفرع بر آن مي نتايج
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علوم ديگر براي انسان حاصل شود، و چگونه ممكن است و حال آنكه ساير علوم مولود احتياج انسان است. و همانطور كه 
 .رودار احساس باطني خود به احتياج پيش رفته و ميدر جاي خود مسلم شده و نوع انساني در اين علوم به تدريج و به مقد

پس آنچه كه از دو آيه مورد بحث بدست آمد اين شد كه خداي سبحان نسل بشر را از يكديگر متمايز كرده و بعضي 
 فته،)فرزندان( را از بعض ديگر )پدران( اخذ نموده آن گاه همه آنان را بر خودشان گواه و از همه بر ربوبيت خود پيمان گر

پس هيچ فردي از سلسله پدران و فرزندان از اين اشهاد و از اين ميثاق غافل نمانده تا آنكه بتوانند همه ايشان به غفلت و يا 
 .فرزندان به شرك و عصيان پدران احتجاج كنند و خود را تبرئه نمايند

 401اند[ ..... ص : وجوهي كه در رد عالم ذر آوردهاند و اي از مفسرين كه قضيه اشهاد را مربوط به دنيا دانستهكالم عده]

دنيا است، و اين دو آيه اشاره دارند به  "وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ "در جمله "اذ "اند: مقصود از ظرفاي از مفسرين گفتهو لذا عده
انسان را از پشت  سنت خلقت الهي، آن سنتي كه خداوند در خلقت انسان در دنيا جاري نموده، چون خداي سبحان ذريه

آورد، و همگي را در خالل زندگيشان بر نفوس خود گواه گرفته، و پدران بيرون و به ارحام مادران منتقل و از آنجا به دنيا مي
دهد، و آنان را به وجوه احتياجات كه از همه طرف ايشان را احاطه آثار صنع و آيات وحدانيت خود را به همه ايشان ارائه مي

كند، گويا در اين شرايط ايشان را سازد، و از همين راه به وجود و وحدانيت خود راهنماييشان مينموده واقف ميو مستغرق 
دهند: چرا، ما خود به اين معنا فرمايد: آيا من پروردگار شما نيستم؟ و ايشان به زبان حال جواب ميمخاطب قرار داده و مي

و به غير از تو ما را ربي نيست. و خداوند اينكار را كرد تا در روز قيامت عليه او دهيم، و معترفيم كه تويي رب ما شهادت مي
احتجاج نكنند و نگويند: ما از معرفت تو غافل بوديم، و يا ذريه ايشان نگويند كه پدران ما مشرك شدند و ما را مشرك بار 

 .آوردند، و ما هيچگونه معرفتي به اين مطلب نداشتيم

خداوند ذريه آدم را از پشت او بيرون كشيده و  "گويد:ن رواياتي را كه داللت بر عالم ذر دارد و ميهمين عده از مفسري
هايي بودند عليه خود آنها گواه گرفته و خود را به ايشان شناسانيد، و از آنان بر ربوبيت خود گواه ايشان را كه به شكل ذره

نموده و آنها را حجت ندانسته و در ابطال داللت اين دو آيه بر عالم  طرح "گرفت و بدين وسيله حجت را بر ايشان تمام كرد
 .گردداند كه ذيال ايراد ميذر و طرح روايات مزبور و مخالفت آنها با ظاهر قرآن وجوهي ذكر كرده

لب آدم بنا به مضمون اين روايات داستان عالم ذر از دو حال بيرون نيست، يا اين است كه ذريه را كه خداوند از ص -1
استخراج كرده به آنها عقل داده و سپس مورد خطاب خود قرار شان داده است، و يا اينكه عقل نداده، اگر عقل نداده پس 

 چگونه مساله توحيد را درك نموده و 
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نا را مبناي صحت تكليف قرار داده، اند؟ و اگر عقل داده و آن گاه از آنان ميثاق گرفته و همين معخطاب خداوند را فهميده
وْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا أَنْ تَقُولُوا يَ "فرمايد:بايستي هيچ يك از افراد ذريه اين ميثاق را فراموش نكنند، چون به نفس آيه شريفه كه مي

را به  د كه مكلف آن ميثاقتواند باشكند و مبناي صحت تكليف ميوقتي اخذ ميثاق حجت را تمام مي "كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ
ياد داشته باشد و فراموش نكند، و حال آنكه ما كه همان ذريه هستيم جز همين خلقت دنيوي خود چيزي از عالم ذر بخاطر 



نداريم، و اين خود شاهد است كه منظور آيه شريفه جز همين موقف دنيايي انسان و احساس حاجتش به ربي كه مالك و 
 .ديگري باشد چيز ديگري نيستمدبر او و رب هر چيز 

شمار آنان يك نفر يافت نشود كه خاطرات عالمي را كه ديده و شناخته به معقول نيست كه از تمامي عقال و گروه بي -2
يادش نمانده باشد، و حال آنكه اين خاطره دورتر از خاطرات دنيايي بهشتيان نيست، بهشتيان بطوري كه قرآن كريم در چند 

و « 1» "قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ ... "برند، از آن جمله فرموده:ه خاطرات دنيايي خود را از ياد نميجا حكايت كرد
و همچنين آيات  «2» "وَ قالُوا ما لَنا ال نَري رِجالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ ":نظير آن را از اهل دوزخ حكايت كرده و فرموده

 .ديگر

شماري خاطره خود را فراموش كنند چرا جايز نباشد بگوييم خداوند در روزگار گذشته و اگر جايز باشد كه چنين جمعيت بي
مردم را مكلف به تكاليفي كرده و پس از مرگ دوباره ايشان را زنده كرده تا جزا و پاداش آن روزشان را بدهد، و مردم آن 

ندگي كه دارند زندگي دوم ايشان است، و خالصه، الزمه اين حرف صحت گفتار زندگي اول خود را فراموش كرده و اين ز
معاد عبارت است از بيرون شدن جان از كالبد يك انسان و حلول او در يك كالبد ديگر و  "گويندها است كه ميتناسخي

 ."كيفر و پاداش ديدن در اين كالبد

اي است كه مخالف ظاهر آيه "آدم اخذ و از آنان ميثاق گرفتهخداوند ذريه آدم را از صلب  "گويدرواياتي كه مي -3
هاي از پشت "فرمايداي كه ميو نيز آيه شريفه "از آدم گرفت "و نفرمود: "پروردگار تو از بني آدم گرفت "فرمايد:مي

بر اين، آيه شريفه  ، عالوه"ذريه او را "و نفرموده "ذريه ايشان را "فرمايد:و نيز مي "از پشت او "و نفرمود: "ايشان
 :فرمايدمي

__________________________________________________ 

 51اي از ايشان گفت مرا دوستي بود. سوره صافات آيه گوينده(1)

 33شمرديم. سوره ص آيه بينيم مرداني را كه ايشان را از اشرار ميو گفتند چه شده است ما را كه نمي(2)
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پروردگار تو اينكار را به اين خاطر كرد كه روز قيامت نگويند ما از اين مطلب غافل بوديم، و يا بگويند: پدران ما قبل از ما  "
و الزمه اين كالم اين است كه بتوان براي ذريه پدران  "انداند و ما را كه نسل بعد از ايشانيم چنين بار آوردهشرك ورزيده

 .شود، چون پدر ايشان مشرك نبوده استو اين معنا شامل فرزندان بال فصل آدم نمي مشركي فرض كرد،

اند بگويند آيه شريفه عام نيست، بلكه تنها مخصوص مشركيني است كه و از همين جهت بعضي از مفسرين ناچار شده
چنين مشركيني كه داراي پدران اند و شامل فرزندان بال فصل آدم و جميع افراد با ايمان و همداراي پدران مشرك بوده

 .شوداند نميمشرك نبوده

منافات دارد، براي اينكه اين جمله  -كه حكايت كالم ذريه است -"إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا "تفسير آيه به عالم ذر با جمله -4
در يك جا و به يك وجود اند و اين با وجود دسته جمعي تمام افراد بشر داللت دارد بر اينكه ذريه، پدران مشركي داشته

 .منافات دارد

اند: روايات عالم ذر همه مقبول و صحت آنها مسلم است، اال اينكه اشكالي است كه بعضي از مفسرين كرده و گفته -5
مربوط به آيه مورد بحث نيست، و داستاني كه در اين روايات راجع به عالم ذر آمده حكايت عملي است كه خداي سبحان 

د بني آدم در باره ايشان انجام داده تا بدين وسيله افراد بشر در معرفت ربوبيتش داراي عرق و فطرتي بوده باشند قبل از ايجا
 :آيند. و نيز گفته شده كههم چنان كه در روايت آمده كه: بني نوع بشر بر فطرت توحيد بدنيا مي



 .انديماني است كه در عالم ذر آوردهاند بخاطر اهاي بهشتي اطفالي كه در سن طفوليت از دنيا رفتهنعمت

و اما آيه شريفه ربطي به اين مطلب كه در روايات آمده ندارد، آيه شريفه در مقام بيان اين است كه با اخذ ميثاق، حجت خدا 
 :توانند بگوينددر روز قيامت تمام است، و مردم نمي

نمان آوردي بر نفوسمان گواه گرفتي و ما آن روز مانند امروز پروردگارا تو ما را در عالم ذر و آن روزي كه از صلب آدم بيرو
كه روز قيامت است به ربوبيت تو يقين داشتيم ليكن در دنيا كه مكان تكليف و عمل بود آن موقف اشهاد را از ياد ما بردي و 

لشان ، دسته ديگري عقهايشان به ربوبيت تو حكم كردما را در شناختن ربوبيت به عقولمان واگذار كردي، يك دسته عقل
ه مشاهده، توانستيم بآن را انكار نمود، هم دسته اول دليل عقلي داشتند هم دسته دوم، بنا بر اين گناه ما چيست؟ ما كه نمي

 كرد و دراي مسائل واقع را درك ميمان، آن هم در پارهتو را ببينيم و تو چنين چشمي به ما نداده بودي، ما بوديم و عقل
 .رفتاز مسائل به خطا مياي پاره

آيه شريفه نسبت به آن مطلبي كه روايات داللت بر آن دارد حاجت ندارد، و طوري نيست كه نتوان آن را به محمل  -6
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ي نيستند كه بتوانند مفسر آيه باشند، زيرا يا مرفوعه است و مجسم جلوه دادن معنا( نمود و روايات هم از حيث سند طور)
 .روات آخر سند در آنها ذكر نشده، و يا موقوفه است و مروي عنه ذكر نشده، و اينگونه روايات حجت نيستند

م ذر كه ين به عالاند، و قائلاي از اشكاالتي كه مفسرين بر داللت آيه و حجيت روايات دال بر عالم ذر ايراد كردهاين بود پاره
هاي هر يك از آنها اند، و اينك جوابعبارتند از همه علماي حديث و جمعي از مفسرين، همه اين اشكاالت را جواب داده

 .گذردذيال از نظر خواننده محترم مي

 408هاي منكرين عالم ذر[ ..... ص : پاسخ به يكا يك اشكال]

صحيح نيست، زيرا فراموش كردن موقف ميثاق و  "ين ميثاق را فراموش نكنندبايستي هيچ يك از ذريه ا "اينكه گفتيد: -1
زند فراموش كردن اصل ميثاق و از دست دادن معرفت به زند، آنچه ضرر ميخصوصيات آن ضرري به تماميت حجت نمي

براي تماميت  گردد، و همين بس استشود، و نه از صفحه دل زايل ميوحدانيت پروردگار است، و اين نه فراموش مي
حجت، به شهادت اينكه اگر جنابعالي بخواهي از شخصي ميثاق و عهدي بگيري و او را به خانه خود دعوت نموده و پذيرايي 
كني و تا آنجا كه قدرت داري براي گرفتن اين عهد بيخ گوشش بخواني، بشارتش دهي، انذارش كني تا سرانجام عهد را از 

صل ميثاق و عهد را از ياد نبرده باشد، ماخوذ به عهد خود هست، هر چند خصوصيات او بگيري مادامي كه اين شخص ا
 .پذيرايي آن روز منزل تو را فراموش كرده باشد

شمار ذريه، همگي خاطرات عالم ذر را فراموش كنند صرف استبعاد است و هيچ دليلي بر اين ممتنع بودن اينكه گروه بي -2
ه ياد شود، و بصل ميثاق كه همان معرفت به ربوبيت پروردگار است فراموش نشده و نميامتناع نيست، عالوه بر اينكه ا

داشتن همين مقدار از آن خاطرات براي تماميت حجت كافي است. و اينكه مساله مورد بحث را با مساله تناسخ قياس كرديد 
باطل  شمار ذريه نيست، تا اگر اين امتناعصحيح نيست، زيرا بطالن تناسخ دليلش منحصر در امتناع فراموش كردن گروه بي

شد مساله تناسخ صحيح شود، بلكه مساله بطالن تناسخ دليل ديگري دارد كه در جاي خود ذكر شده و بايد بدانجا مراجعه 
 .كرد. و كوتاه سخن، هيچ دليلي نيست كه فراموش كردن خاطرات يك عالم را در يك عالمي ديگر ممتنع بسازد

خَذَ وَ إِذْ أَ "اند ساكت نيست، و جملهث از فرزندان بال فصل آدم و اينكه ايشان هم از صلب آدم بيرون آمدهآيه مورد بح -3
صلب  معنايش اين است كه از "بَنِي آدَمَ "به تنهايي كافي است در اينكه داللت بر آن بكند، چون كلمه "رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ



 كندين معنا هيچ احتياجي به مئونه بيشتري نيست، و همچنين كلمه ذريه كه داللت مياند، و در داللت بر اآدم بيرون شده
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شود كه خداي تعالي اوالد بال فصل آدم را بر اخراج اوالد اوالد از صلب اوالد و همچنين. پس، از كلمه بني آدم استفاده مي
شود كه اوالد اوالد او را از صلب اوالد او بيرون آورد تا رسيد به آخرين اوالد او، عينا از صلب آدم، و از كلمه ذريه استفاده مي

 .نظير بيرون آمدن ايشان در دنيا كه نشاء توالد و تناسل است

بيرون آمدن اوالد صلبي آدم از صلب او از ناحيه خبر استفاده  :فخر رازي در تفسير خود از اشكال سوم چنين پاسخ داده كه
آيد، پس داللت مجموع آيه ود، هم چنان كه بيرون آمدن اوالد اوالد از صلب پدران خود، از ناحيه آيه شريفه بدست ميشمي

كند جواب فخر رازي قانع كننده و خبر بر مجموع بني آدم تمام است. و ليكن همانطوري كه خواننده خود مالحظه مي
 «نيست

را از صلب او بيرون آورده و از آنها ميثاق گرفت؟ اين اخبار در مقام شرح داستان گويد: خداوند ذريه آدم اما اخباري كه مي.
 .مزبور است نه در مقام شرح الفاظ آيه تا در آنها اشكال كنيد به اينكه با ظاهر قرآن موافق نيست و يا مخالف آن است

 مشركي فرض كرد و اين معنا شامل فرزندان بالو الزمه اين كالم اين است كه بتوان براي ذريه، پدران  "و اما اينكه گفتيد:
آيه شريفه عام نيست بلكه تنها مخصوص مشركيني است كه داراي پدران مشرك  "و نيز اينكه گفتيد: "شودفصل آدم نمي

اند شامل اند و فرزندان بال فصل آدم و جميع افراد با ايمان و همچنين مشركيني را كه داراي پدران مشرك نبودهبوده
اشكال صحيحي نيست، براي اينكه منظور آيه شريفه اين است كه: خداي سبحان اينكار را كرد تا مشركين در  "شودينم

تا  "يإنما أشرك آبائ "اين معنايش اين نيست كه فرد فرد مشركين بگويند: "إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا ... "روز قيامت نگويند:
گفتند: من خواستيم عذاب كنيم ميكرديم يك يك افرادي را كه ميينكار را نميبرگشت معناي آيه به اين شود كه ما اگر ا

مشرك نشدم بلكه نياكان من مشرك شدند و من تابع ايشان بودم نه متبوع، غرض آيه شريفه متعلق به چنين معنايي نشده 
 .بلكه گفتاري را كه نقل كرده كالم مجموع مشركين است

شود، آيه و روايت هم داللت دارند بر اينكه خداوند بعد از آنكه جواب اشكال قبلي استفاده ميجواب از اين اشكال نيز از  -4
 .جدا كرد بني آدم را، و پدران را از فرزندان متمايز ساخت آن گاه همه را به حالت جمعيت و وحدت برگردانيد

__________________________________________________ 

فت كه آيه شريفه از اخذ ميثاق از فرزندان بال فصل آدم ساكت و در داللت خود ناقص است. رجوع شود توان گزيرا نمي(1)
 .ط تهران 51ص  15به تفسير فخر رازي ج 
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 اين معنا خالف ظاهر بعضي از روايات و خالف صريح بعضي ديگر آنها است، چون ظاهر آن دسته و صريح اين دسته -5
و ليكن در دنيا كه مكان تكليف و عمل بود آن موقف را  "اين است كه در مقام بيان تاويل آيه است، و اينكه در آخر گفتند:

 .شودجوابش از جواب اشكال اول معلوم مي "از ياد ما بردي

در آن  نيست كه ظهور كالم همين كه در معنايي مستقر گرديد كافي است در اينكه كالم حجت باشد و موقوف بر اين -6
 شود كه حمل بر آنمعنا صراحت داشته باشد، و صرف اينكه ممكن است آيه مورد بحث را حمل بر تمثيل كرد باعث نمي

هم بكنيم مگر اينكه بخاطر موانعي نتوانيم بر ظاهرش حمل كنيم و از در ناچاري بگوييم مقصود از آن، تمثيل است، و در 
 .نداردآيه مورد بحث چنين مانعي وجود 



و اما اينكه گفتيد: روايات ضعيف و غير قابل اعتماد است چنين نيست، زيرا بعضي از آنها صحيح و بعضي ديگر موثق است، 
 .و در بحث روايتي آينده به زودي خواهد آمد كه صدور آنها مورد وثوق است

 410... ص : شرح و بيان مثبتين عالم ذر در مورد آن عالم و اشهاد بني آدم بر خودشان[ ..]

اين بود خالصه بحث و اعتراض در باره مفاد آيه كه در بين منكرين عالم ذر و مثبتين آن در گرفته، و دقت كامل در آيه و 
ا به كند به اينكه بحث رروايات و تامل در آنچه كه مثبتين در صدد اثبات آن و منكرين در مقام دفعش هستند ما را وادار مي

 .جهتي كه دو فريق نامبرده در آن مشاجره دارند سوق دهيم يك جهت ديگري غير آن

اش اين است كه: اند خالصهآن چيزي كه مثبتين از روايت فهميده و آن را حمل بر آيه نموده و بر اثبات آن همت گمارده
ين آن افته و بعدها عهايي را كه در صلب او تكون يخداي سبحان بعد از آنكه آدم را به صورت انساني تمام عيار آفريد نطفه

 هاي اول شدند بيرونهاي ديگري كه بعدها فرزندان نطفهها نطفهها اوالد بال فصل او شدند بيرون آورد و از آن نطفهنطفه
كشيد، و اجزاي آن را تجزيه نموده اجزاء اصلي را از ساير اجزاء جدا ساخت، آن گاه از ميان اين اجزاء اجزاي ديگري را كه 

اجزاء بودند بيرون آورده و همچنين از اجزاء اجزاء، اجزاي ديگري را بيرون آورد و اين عمل را آن قدر ادامه داد تا نطفه ساير 
شد بيرون آورد، و به عبارت ديگر نخست نطفه آدم را كه ماده اصلي آخرين اجزايي كه از اجزاء متعاقبه در تجزيه مشتق مي

شمار بني آدم تجزيه نمود، و نصيبي كه بر هر فرد فرد بني نوع بشر يه به عدد بيبشر است بيرون آورد و آن را با عمل تجز
 .شمار درآمدهاي مزبور به صورت ذراتي بياز نطفه پدر بزرگ خود داشتند معلوم كرد، و در نتيجه نطفه
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همان انسان دنيوي كه اين ذره جزئي از آن است در آورد، بطوري كه جزئي كه از اجزاي زيد بود عينا زيد شد و جزئي كه از 
اجزاي عمرو بود عينا عمرو شد، و همه را جان داد و صاحب عقل كرد، و به آنها چيزي كه بتوانند با آن بشنوند و چيزي كه 

م كنند و دلي كه بتوانند معاني را در آن پنهان و يا اظهار و يا كتمان كنند بداد، حال يا در موقع خلقت آدم بتوانند با آن تكل
اين عمل را انجام داد و يا قبل از آن، بهر تقدير در اين موقع خود را به ايشان معرفي كرد و ايشان را مخاطب قرار داد، آنان 

 .يزي كه هست بعضي اقرارشان موافق با ايمان درونيشان بود، و بعضي ديگر نبودنيز در پاسخ به ربوبيتش اقرار كردند، چ

شان كه همان اصالب است برگردانيد، و همه در صلب آن گاه بعد از آنكه اين اقرار را از ايشان گرفت بسوي موطن اصلي
صيات ديگر آن عالم را، يعني عالم ذر آدم جمع شدند در حالي كه آن جان و آن معرفت به ربوبيت را دارا بودند، هر چند خصو

گردند تا خداوند اجازه خروج بدنيا را به ايشان بدهد، در اين موقع به و اشهاد را فراموش كردند، و هم چنان در اصالب مي
 هآيند در حالي كه آن معرفت به ربوبيت را كه در خلقت نخستين بدست آورده بودند همراه دارند، و لذا با مشاهددنيا مي

 .كندكنند به اينكه محتاج رب و مالك و مدبري هستند كه امور آنان را اداره مياحتياج ذاتي خود حكم مي

 411اند وارد است[ ..... ص : اشكاالتي كه بر آنچه مثبتين عالم ذر از آيه و روايات مربوط به عالم ذر فهميده]

اند، و حال آنكه ضرورت، آن ر صدد اثبات آن و دفاع از آن بر آمدهاين آن مطلبي است كه آقايان از آيه و روايات فهميده و د
را دفع نموده و قرآن كريم و همچنين روايت بدون شك مخالف آن است، براي اينكه هيچ راهي براي اثبات آن نيست و 

ز طريق نطفه او به كه يك جزء از اجزايي است كه از صلب آدم و ا -توان اثبات كرد كه يك ذره از ذرات بدن زيدچطور مي
عينا خود زيد و داراي  -فرزندش و از آن فرزند به فرزند فرزندش و همچنين از فرزند چندمين پشت او منتقل به زيد شده

عقل و ضمير و ادراك و گوش و چشم زيد است، و همين يك ذره از زيد است كه مورد توجه تكليف است و براي همين 



شود؟ و حال آنكه حجت هد و ميثاق گرفته شده است و ثواب و عقاب همه بر او واقع مييك ذره اتمام حجت شده و از آن ع
قطعي عقلي و نقلي قائم است بر اينكه انسانيت انسان به نفس او است كه امري است ما وراء ماده و حادث به حدوث 

 .دنيوي، و در سابق مختصر بحثي از اين معنا گذشت

ت شده كه بطور كلي علوم تصديقي انسان چه بديهي آن و چه نظريش كه از آن جمله عالوه بر اينكه به بحث قطعي ثاب
شود، و همه اين تصديق به وجود ربي است كه مالك و مدبر او است همه بعد از حصول تصوراتي براي انسان حاصل مي

 ف بر وجود تركيب ماديگردد، و داشتن اين احساسات موقوتصورات و تصديقات به احساسات ظاهري و باطني منتهي مي
 دنيوي 
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 .است، اين است حال علوم حصولي كه يكي از آنها تصديق به وجود ربي است كه قائم به رفع حوائج انسان است

از  لعالوه، اين حجتي را كه خداوند بر انسان تمام كرده اگر تماميتش موقوف به داشتن عقل و معرفت هر دو باشد، پس عق
ذره انسان موقعي كه به موطن اصليش كه همان صلب است برگشته تا موقعي كه دوباره به دنيا بيايد قطعا زايل گشته، و 

گوييم در هنگام طفوليت تا رسيدن به حد بلوغ قطعا از او اگر هم كسي بگويد در اين فاصله عقل از او مسلوب نشده، مي
 :ام آن حجت را مختل سازد. و اگر كسي بگويدسلب شده، و همين بس است براي اينكه نظ

گوييم: اگر چنين است پس چه حاجت به تماميت حجت موقوف به عقل نيست و داشتن معرفت كافي است، در جواب مي
اشهاد و اخذ ميثاق؟ و حال آنكه ظاهر آيه اين است كه اشهاد و اخذ ميثاق براي اتمام حجت بوده، پس ناگزير بايد اعتراف 

 .انداند به آن معنايي است كه منكرين عالم ذر براي آيه كردهه برگشت معنايي كه ايشان براي آيه كردهكنند ك

شود، پس با فراموش كردن يكي از و به بيان ديگر: اگر حجت خدا به مجموع اشهاد و تعريف و اخذ ميثاق هر سه تمام مي
تكليم و اخذ ميثاق فراموش شده، و اگر اشهاد و اخذ ميثاق آنها حجت ناقص خواهد شد، و فرض هم اين است كه اشهاد و 

هر دو مقدمه براي تعريف يعني حصول معرفت است، و همين كه معرفت حاصل شد حجت تمام است، هر چند آن دو 
مقدمه فراموش شده باشد بايستي بگوييم كه حجت بر تمامي افراد بشر حتي جنين، كودك، ديوانه و جاهل تمام است، و 

 .آنكه هيچ عقل و نقلي مساعد اين حرف نيست حال

و اگر گفته شود: آري حصول معرفت در تمام شدن حجت بوسيله آن موقوف است بر حصول عقل و بلوغ و امثال آن، و در 
عالم ذر هم كه اين معرفت حاصل شد بوسيله عقل و بلوغ حاصل شده و حجت تمام گشته و ليكن بعد از آن مدتي عقل و 

گشته و معرفت به صورت حجتي ناقص باقي مانده، و بعد از وجود مجددش در دنيا براي بعضي تكميل شده  بلوغ زايل
گوييم: همانطوري كه براي حصول عقل در دنيا اسبابي است تكويني و آن عبارت است از تكرار حوادث است، در جواب مي

عقل از مشاهده اين حوادث متكرر و بدست آوردن  خير و شر و حصول تدريجي ملكه مميزه بين آن دو بوسيله تجارب، و
شود، و اين سير تدريجيش از يك طرف به حد كمال عقل منتهي تجربه به تدريج داراي ملكه مميزه ميان خير و شر مي

گردد و از طرفي ديگر به حد ضعفي كه خيلي قابل اعتنا نيست، همچنين براي معرفت نيز اسباب و مقدماتي است كه آن مي
آيد، و وقتي معرفت هم مانند عقل در همين عالم بوسيله سازد، و بدون آن مقدمات بدست آدمي نميبراي آدمي فراهم مي را

 شود چه اسبابي كه دارد براي انسان حاصل مي
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را بر او تمام نمايد، و حال آنكه هاي قبل در يك عالم ديگري انسان را خلق كند و حجت احتياجي داشت كه خداوند در زمان
 .شددر همين دنيا حجت بر او تمام مي



شود و اشهاد و اخذ ميثاق بدون آن صحيح نيست حتي در عالم از همه اينها گذشته اين عقلي كه حجت بدون آن تمام نمي
آري، در اين زندگي  شود،ذر، عقل عملي است كه جز در ظرف دنيا و زندگي در آن كه زندگي اجتماعي است حاصل نمي

است كه حوادث خير و شر تكرار گشته و عواطف و احساسات باطني انسان بسوي جلب نفع و دفع ضرر تهييج شده، و 
د، پيمايرود در جاي ديگر راه صواب را ميدهد يكي به خطا ميافتد و اعمالي متعاقب هم انجام ميبخاطر آن به فعاليت مي

كند، و اما آن زندگي كه آقايان فرض از خطا و خير از شر و نفع از ضرر مهارتي كسب ميتا به تدريج در تشخيص صواب 
 .اند آنجا جاي عقل عملي نيست، زيرا شرايط و اسباب حصول آن در آنجا فراهم نيستكرده و آن را عالم ذر ناميده

ي كه در اينجا براي حصول عقل عملي و اگر دامنه فرض را توسعه داده و فرض كنند كه در آنجا نيز همه اسباب و شرايط
ه به ظواهر رواياتي ك -اندآيد كه چنين فرضي را نيز تصور كردههم چنان كه از كلماتشان بر مي -فراهم است فراهم بوده

خداوند در آن عالم بشر را به توحيد دعوت كرد بعضي با زباني كه موافق دلشان بود جواب دادند و بعضي به ظاهر  "گويدمي
خداوند در آن عالم انبياء و اوصياء را بر ايشان مبعوث  "گويد:و رواياتي كه مي "ابت كرده و در باطن كفر را نهان داشتنداج

شود اند: در اين عالم هيچ چيزي جاري نمياتكاء كرده و گفته "كرد بعضي ايشان را تصديق و بعضي ديگر تكذيب كردند
وار اند نظير آن دنيايي كه قائلين به ادزه دنياي ديگري قبل از اين دنيا اثبات كردهمگر آنچه كه در آنجا جاري شده است، تا

هاي آن عالم تمام كند، چون اند كه آن نيز محتاج به يك عالم ذر ديگري است تا حجت را بر انساناثبات كرده« 1»و اكوار 
 كنند نيست، و وقتي اتمامآقايان اثبات مي بحسب فرض هيچ فرقي ميان اين عالم كه ما در آن هستيم با عالم ذري كه

حجت در اين عالم محتاج به عالم ذر باشد آن عالم ذر نيز در تماميت حجت محتاج به عالم ذر ديگري خواهد بود بدون 
 .كمترين فرق

ري به الم ديگعالوه بر اين، اگر انسان در دارا شدن معرفت محتاج باشد به اينكه قبل از موجود شدنش در نشئه دنيوي در ع
 وجود ذري موجود شود و دوره اشهاد و اخذ ميثاق را در آن عالم

__________________________________________________ 

گردد قائلين به ادوار و اكوار معتقد بودند به اينكه حوادث معلول حركات فلكي است، و فلك ثوابت در هر دوري كه مي(1)
ار سال آن حوادث را همانطور كه در دور قبلش داشت بدون هيچ اختالفي از نو شروع يعني در هر سيصد و شصت هز

 [.....] .كندمي
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طي نمايد تا در اين عالم داراي معرفت به ربوبيت پروردگار شود بايد هيچ فردي از افراد انسان از اين قانون كلي مستثناء 
گوييم در د، ميانوا استثناء شدند. اگر بگويي اين استثناء بخاطر فضيلتي بوده كه آن دو دارا بودهنباشد، و حال آنكه آدم و ح

اند كه داراي فضائل بيشتري بودند، و اگر بگويي براي اين بوده كه خلقت آن دو در ميان ذريه آن دو افرادي به وجود آمده
معرفت به وجود آمدند و به همين جهت محتاج نبودند به اينكه به آن روز خلقتي تام و كامل و در حين موجود شدن توأم با 

گوييم همه ذريات ايشان نيز در ظرف خاص به خود داراي خلقت تام و كامل بوده و هستند، وجود ذري احضار شوند، مي
ن دو اينطور به وجود ممكن بود خداوند همه افراد را در هنگام به وجود آمدن توأم با معرفت به وجود بياورد، چطور شد كه آ

 .شان محتاج شدند به اينكه قبل از عالم خلقت در عالم ذر موجود شده و داراي معرفت شوند؟آمدند و ذريه

شود، و هيچ بحث اند وارد مياين جهات اشكالي بود كه بر مساله عالم ذر و وجود ذري كه آقايان آن را از روايات فهميده
توان آيه و روايات را بر آن حمل كرد، حتي بنا بر عادت قوم كه هميشه ه هيچ وجه نميعلمي قادر بر حل آنها نيست و ب

دانند، زيرا اين عادت هر چند صحيح نيست در جايي كنند و موافقت لفظ آيه را الزم نميمدلول روايت را بر قرآن تحميل مي



ه ن معنا مساعد نباشد، و اما در معناي مورد بحث ما كاست كه روايت بر معناي قابل قبولي داللت بكند و ليكن الفاظ آيه با آ
معناي محالي است ممكن نيست روايتي داللت بر آن كند، هم چنان كه آيه شريفه داللتي بر آن ندارد، همه اين حرفها در 

قل قبال نظريه دانشمندان غير حشويه و غير از برخي از محدثين است، و اما حشويه و برخي از محدثين كه حجيت ع
جويند، و با چنين ضروري را در قبال روايت باطل نموده و بهر روايت واحدي هر چند مخالف با برهان عقل باشد تمسك مي

 .كنند ما با ايشان هيچ بحثي نداريمروايات معارف يقيني را اثبات مي

 .اين بود اعتراضاتي كه بر مثبتين عالم ذر وارد است

 414سازگاري آن با سياق آيه شريفه[ ..... ص : سخن منكرين عالم ذر و بيان عدم ]

 كند به وضع و حالتي كه انسان در اين زندگياند: آيه شريفه اشاره ميهاي منكرين آن، كه گفتهباقي ماند كالم در گفته
 نفصال ودنيايي دارد، و آن عبارت از اين است كه خداي سبحان يك يك افراد انسان را از اصالب و ارحام به سوي مرحله ا

جدايي از پدران بيرون آورده و در آنان معرفت به ربوبيت خود و احتياج به خود را تركيب كرده است، گوئيا بعد از آنكه 
ايشان هم  و "آيا من پروردگار شما نيستم؟ "فرمايد:شان كرد به اينكه مستغرق در احتياجند روي به ايشان كرده و ميمتوجه

. "يمدهبلي، تويي پروردگار ما و ما به اين معنا شهادت مي "اند به اينكهزبان حال جواب دادهبعد از شنيدن اين خطاب به 
 خداي تعالي اين سؤال و جواب دروني را در درون دل فرد فرد انسانها جاي داد تا حجت را بر ايشان تمام كند و عذر 
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ر سراسر و اين ميثاق ماخوذ د "ما معرفتي به اين معنا نداشتيم "ديگر نتوانند بگويند:ايشان و حجتشان را از كار بيندازد و 
 .آيد ادامه داشته و با جريان او جريان دارددنيا و ما دام كه انساني به وجود مي

 "را با جمله هكالمي كه ما در اين گفتار داريم اين است كه سياق آيه مساعد با آن نيست، براي اينكه خداي تعالي آيه شريف
تعبير فرموده، و اين تعبير داللت دارد بر  "اذ زماني كه "افتتاح كرده و از ظرف وقوع اين داستان به لفظ "وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ

هاي گذشته و يا در يك ظرف محقق الوقوعي مانند آنها صورت گرفته است، نظير تعبيري كه در اينكه اين داستان در زمان
كرده، و با اينكه « 1» "قالَ اللَّهُ يا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ... قالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ وَ إِذْ "جمله

 .تعبير كرده "اذ "دهد بخاطر اينكه رخ دادنش حتمي است از ظرف وقوع آن به لفظداستان در زمان آينده رخ مي

 أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ "فرمايد:در نظر گرفتن اينكه مورد خطاب در آيه رسول خدا و يا او و غير او است به شهادت اينكه ميو با 
پرسيم با اينكه خطاب متوجه ما شنوندگان و مخاطبين به آيات قرآني است و ، از آقايان مي"الْقِيامَةِ تا در قيامت نگوييد

ست دنيوي و مربوط به ما اهل دنيا و ظرفي هم كه به آن اتكاء شده زمان زندگي دنيايي ما خطاب به گفته شما هم خطابي ا
و يا زندگي نوع بشر و مدت اقامت او در زمين است، و خالصه ظرف داستان مورد بحث آيه عين ظرف وجود نوع انسان در 

ه هيچ مصححي براي تعبير به اين لفظ نيست، تعبير فرمود؟ و حال آنك "اذ "دنيا است با اين حال چرا از اين ظرف به لفظ
چون همانطور كه گفته شد لفظ مزبور داللت دارد بر اينكه داستان، قبل از نقل آن واقع شده است، عنايت ديگري از قبيل 

 .تحقق وقوع و امثال آن هم در كار نيست تا مصحح آن باشد

چنان كه داللت دارد بر خلقت نوع انسان به نحو توليد  "مَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْوَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَ "پس اينكه فرمود:
شمار از افراد انگشت شمار به همين نحوي كه ما مشاهده و بيرون كشيدن فردي از فرد ديگر و به راه انداختن افراد بي

كند در عين حال داللت دارد بر اينكه داستان حفظ ميهاي متعاقب وجود نوع انسان را بينيم كه همواره نسلكنيم و ميمي
 .يك نوع تقدمي بر جريان خلقت و سير مشهود آن دارد



 411عالم ذر، نشاه انساني متقدم بر نشاه دنيوي است، نه به تقدم زماني[ ..... ص : ]

 فراموش نشود كه گفتيم آن تقدمي كه آقايان فرض كرده و آن را تقدم زماني گرفته و

__________________________________________________ 

اي غير خدا، من و مادرم را دو خدا گيريد؟ ... خدا گفت: اين و چون خدا گفت اي عيسي پسر مريم آيا تو به مردم گفته(1)
 113دهد. سوره مائده آيه گويان سودشان ميروزي است كه راست گفتن راست
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اي كه منشا نسل و ذريه اين نوع است از او بيرون كشيده و خداوند اولين فرد از اين نوع را گرفته و ماده نطفه "بودند: گفته
آيند تجزيه نموده و به عين آن لباس و قالبي كه در دنيا به تن آن را به عدد افرادي كه از اين نوع تا قيامت به وجود مي

شم ضمير، پشت و شكم و غيره ملبس نموده و او را بر خود شاهد گرفته و از او ميثاق كند يعني با همان عقل، گوش، چمي
ت محال و آيه فرضي اس "گرداند تا نوبت به سير طبيعيش برسدستاند و بعد از گرفتن ميثاق دوباره او را به صلب بر ميمي

 .شريفه هم با آن بيگانه است

ن سازد مستلزم بودن آگوييم آن اشكالي كه فرض مزبور را محال ميك ميجز اينكه سر محال بودن آن را نگفتيم، و اين
است كه انسان با شخصيت دنياييش دو بار در دنيا موجود شود، يكي بار اول و يكي بار دوم، و اين مستلزم اين است كه 

 .، ريشه همه اشكاالت اين فرض تنها همين است«1»ء واحد بواسطه تعدد شخصيت غير خودش شود شي

ها و احكام و اما اينكه انسان و يا غير انسان در امتداد مسير بسوي خدا و رجوع به سوي او در عوالم مختلف داراي نظام
ي كرده است، و عليه كسانمختلف موجود شود، محال نبوده و بلكه امري است كه قرآن كريم آن را علي رغم كفار اثبات مي

ميريم و نَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ زندگي جز همين زندگاني دنيا نيست، ميما هِيَ إِلَّا حَياتُ "گويند:كه مي
زندگي ديگري در قيامت اثبات كرده و فرموده كه انسان به عين وجود و  "ميراندشويم و جز طبيعت كسي ما را نميزنده مي

شود، در حالي كه نظام و احكام آن عالم و آن زندگي غير از نظام و احكام جود ميشخصيتي كه در دنيا دارد در آن عالم مو
زندگي دنيا است، و نيز زندگي ديگري در برزخ اثبات كرده كه انسان به عين وجود و خصوصياتش در آن عالم موجود شده و 

نا ءٍ إِلَّا عِنْدَوَ إِنْ مِنْ شَيْ "نيا است، و در آيهكند، در حالي كه نظام و احكام آن عالم نيز غير نظام و احكام عالم دزندگي مي
اثبات كرده كه براي هر موجودي در نزد خداي تعالي وجود وسيع و غير محدودي در « 3» "خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

ردد، براي انسان هم كه يكي از موجودات است گشود دچار محدوديت و مقدار ميخزائن او است، كه وقتي به دنيا نازل مي
 .سابقه وجودي در نزد او و در خزائن او است كه بعد از نازل شدن به اين نشات محدود شده است
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الح تربيتي به آن اصطاين تعدد شخصيت غير آن تعدد شخصيتي است كه چه بسا علماي فن اخالق و علم النفس (1)
 .دارند

 31كنيم مگر به اندازه معلوم. سوره حجر آيه هايش نزد ما است، و ما نازلش نميو هيچ چيز نيست مگر آنكه خزينه(2)
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 "و همچنين آيه« 1» "ءٍإِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ "و در آيه شريفه
ه براي موجودات و از آن جمله براي و نظائر آن اثبات كرده كه اين وجود تدريجي ك« 3» "وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

شود، و اين وجود داراي دو وجهه و بدون تدريج بلكه دفعة افاضه مي "كن "انسان است امري است از ناحيه خدا كه با كلمه
است يكي آن وجه و رويي كه به طرف دنيا دارد و يكي آن وجهي كه به طرف خداي سبحان دارد، حكم آن وجهي كه به 



د اين است كه به تدريج از قوه به فعل و از عدم به وجود در آيد، نخست بطور ناقص ظاهر گشته و سپس بطور طرف دنيا دار
دائم تكامل يابد، تا آنجا كه از اين نشات رخت بر بسته و به سوي خداي خود برگردد، و همين وجود نسبت به آن وجهي كه 

چه دارد در همان اولين مرحله ظهورش دارا است و هيچ  به خداي سبحان دارد امري است غير تدريجي بطوري كه هر
 .اي كه به طرف فعليت سوقش دهد در آن نيستقوه

ء واحدي هستند، ليكن احكامشان مختلف است، و لذا تصور آن محتاج به داشتن و اين دو وجه هر چند دو وجه براي شي
شرح داده و شرح مفصل آن را به زودي از نظر خواننده  اي نازك بين است، و ما آن را در ابحاث سابق خود مقداريقريحه

 .-ان شاء اللَّه -گذرانيممي

و مقتضاي آيات فوق اين است كه براي عالم انساني با همه وسعتي كه دارد در نزد خداي سبحان وجودي جمعي باشد، و 
خداوند آن را بر افراد افاضه  اي است كه گفتيم وجود هر چيزي به خداي سبحان داشته واين وجود جمعي همان وجهه

نموده، و در آن وجه هيچ فردي از افراد ديگر غايب نبوده و افراد از خدا و خداوند هم از افراد غايب نيست، چون معقول 
نيست فعل از فاعل و صنع از صانع خود غايب شود، و اين همان حقيقتي است كه خداوند از آن تعبير به ملكوت كرده و 

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ  "و آيه شريفه «2» "كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَوَ  "فرموده:
 .نيز بدان اشاره دارد« 2» "الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ

 بينيم آحاد انسان و احوال ويايي انسان كه ما آن را مشاهده كرده و ميو اما اين وجه دن
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شود، پس منزه است آن كسي كه به دست او امر او چنين است كه هر چه را اراده كند بگويد باش آن چيز موجود مي(1)
 22است ملكوت هر چيز. سوره يس آيه 

 53سوره قمر آيه (2)

 35بدينسان ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم بنموديم كه از اهل يقين شود. سوره انعام آيه (3)
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وجه به بينيم انسان بخاطر تاعمال آنان به طبقات زمان تقسيم شده، و بر مرور ليالي و ايام منطبق گشته و نيز اينكه مي
تمتعات مادي زميني و لذائذ حسي از پروردگار خود محجوب شده، همه اين احوال متفرع بر وجهه ديگر زندگي است كه 

 "يكون "ندگي و اين زندگي متاخر از آن است، و موقعيت اين نشات در تفرعش بر آن نشات موقعيتگفتيم سابق بر اين ز
 .را دارد "أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "در جمله "كن "و

و به اين بيان روشن گرديد كه اين نشات دنيوي انسان مسبوق است به نشات انساني ديگري كه عين اين نشات است، جز 
نند، كحاد موجود در آن، محجوب از پروردگار خود نيستند، و در آن نشات وحدانيت پروردگار را در ربوبيت مشاهده مياينكه آ

و اين مشاهده از طريق مشاهده نفس خودشان است نه از طريق استدالل، بلكه از اين جهت است كه از او منقطع نيستند، و 
وجود او و به هر حقي كه از طرف او باشد اعتراف دارند. آري، قذارت شرك و  بينند، و لذا بهحتي يك لحظه او را غايب نمي

لوث معصيت از احكام اين نشات دنيايي است، نه آن نشات، آن نشات قائم به فعل خدا است، و جز فعل خدا كس ديگر 
 .-دقت فرماييد -فعلي ندارد

به خوبي دقت بفرمايد  "...رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ  وَ إِذْ أَخَذَ "خواننده محترم اگر در آيه مورد بحث يعني آيه



ك كند به يكند به تفصيل حقيقتي كه آيات فوق بطور اجمال به آن اشاره داشت، اشاره ميخواهد ديد كه آيه اشاره مي
رار ر آن بين افراد نوع انسان تفرقه و تمايز قنشات انساني كه سابق بر نشات دنيايي او است، اين نشات است كه خداوند د

أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ آيا من پروردگار شما نيستم؟ قالُوا بَلي گفتند  "داده و هر يك از ايشان را بر نفس خود شاهد گرفته است كه
د، ايشان از شووارد نمي شد بر آناين است معناي آيه شريفه و ديگر آن اشكاالتي كه بر كالم مثبتين عالم ذر وارد مي "آري

آيه و روايات، عالم ذري فهميده بودند كه تقدم زماني بر اين عالم دارد، ليكن در معنايي كه ما از آيه شريفه و از ساير آيات 
فهميديم تقدم زماني نيست، نشاتي است كه به حسب زمان هيچ انفكاك و جدايي از نشات دنيوي ندارد، بلكه با آن و محيط 

است، پس آن محذورها و اشكاالتي كه در تقدم زماني  "فيكون "بر "كن "ست، و تقدمي كه بر آن دارد مانند تقدمبه آن ا
 .بود در اين وجه راه ندارد

د، ايشان شوشد بر اين وجه وارد نميو همچنين اشكاالتي هم كه بر گفتار منكرين عالم ذر در تفسير آيه مورد بحث وارد مي
لت وجود نوع انساني در نشات دنيا تفسير كرده بودند، و ما بر كالم ايشان اشكال كرده و گفتيم: اين آيه شريفه را به حا

 است، و نيز مستلزم اين است كه اشهاد را مجازا حمل بر تعريف كنيم و نيز سؤال  "وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ "توجيه مخالف با جمله
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را حمل بر زبان حال كنيم، و حال آنكه چنين نيست، و اين گفت و شنود  "قالُوا بَلي شَهِدْنا "و جواب "كُمْأَ لَسْتُ بِرَبِّ "
مربوط به نشات دنيا نبوده بلكه ظرف آن سابق بر ظرف دنيا است، و اشهاد هم معناي حقيقيش اراده شده، و خطاب هم 

 .زبان حال نيست بلكه خطاب حقيقي است

ما براي آيه كرديم معناي تحميلي نبوده، بلكه معنايي است كه آيه شريفه از آن تأبي ندارد، و ساير آيات هم  و نيز معنايي كه
 .به شرطي كه به يكديگر ضميمه شود اشاره به آن دارد

ي و بعض اي از آنها مانند آيه شريفه داللت دارد بر اصل تحقق اين نشات انساني،به زودي خواهد آمد كه پاره -و اما روايات
ديگر دارد كه خداوند براي آدم از اين نشات انساني پرده برداري نموده و ملكوت عالم انساني و اشهاد و اخذ ميثاقي را كه در 

 .آن واقع شده به وي نشان داده، همانطوري كه ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داده است

 .گرديمروايتي گذاشته و به تفسير آيه باز مي اينك خواننده گرامي را به انتظار رسيدن بحث

يعني بيان سابق را براي اهل كتاب تتميم نموده و داستان اخذ ميثاق را بر ايشان نقل كن و يا براي مردم  "وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ "
ن بشر كه از آن نقل كن آن بياني را كه اين سوره بخاطر آن نازل شده و آن اين است كه براي خدا عهدي است بر گرد
 .كنندعهد بازخواست خواهد كرد، و اينكه بيشتر مردم با اينكه حجت بر ايشان تمام شده به آن عهد وفا نمي

شان را گرفت، بطوري كه احدي از افراد هايشان ذريهذكر كن براي مردم موطني را كه در آن موطن خداوند از بشر از صلب
گران باشد، و همه در آن موطن جدا جداي از هم اجتماع نمودند، و خداوند ذات نماند مگر اينكه مستقل و مشخص از دي

وابسته به پروردگارشان را به ايشان نشان داد، و عليه خود گواهشان گرفت، و ايشان در آن موطن غايب و محجوب از 
و پروردگارشان است، هم چنان كه پروردگارشان نبوده و پروردگارشان هم از ايشان محجوب نبود، بلكه به معاينه ديدند كه ا

 .يابد بدون اينكه از او محجوب باشدهر موجود ديگري به فطرت خود و از ناحيه ذات خود پروردگار خود را مي

« 1» "يحَهُمْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِوَ إِنْ مِنْ شَيْ "و اين معنا، ظاهر برخي از آيات قرآني از قبيل آيه
 .است

__________________________________________________ 

وره اسري آيه فهميد. سگويد و ليكن شما تسبيح آنها را نميو هيچ چيز نيست مگر اينكه به ستايش او، او را تسبيح مي(1)
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همانطوري كه گفتيم اين خطاب و جواب از باب زبان حال نيست، بلكه خطابي است  -"أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي شَهِدْنا "
و خداي  "القائاتي كه بر معناي مورد نظر داللت كند "حقيقي و كالمي است الهي، مگر كالم چيست؟ كالم عبارت است از

كند كه بايد به فهميده و درك ميتعالي هم كاري كرده و در نهاد بشر القائاتي كرده است كه بشر مقصود خدا را از آن 
 .ربوبيت پروردگارش اعتراف نموده و به اين عهد ازلي وفا كند

و به همان  "أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ "خطاب در اين جمله به مخاطبين در جمله "أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ "
و به مقتضاي اين آيه بشر در قيامت اشهاد و خطاب خدا و اعتراف خود را به معاينه  "هِدْنابَلي شَ "كساني است كه گفتند:

ود شكند، هر چند در دنيا از آن و از ما سواي معرفت غافل بوده آري، در روز قيامت كه بساط بر چيده ميبيند و درك ميمي
هايي كه ميان بشر رود و پردهساخت از بين ميغافل مي و شواغلي كه انسان را از اشهاد و خطاب خدا و اعتراف دروني خود

نچه كند، و آآيد و دوباره اين حقايق را به مشاهده و معاينه درك ميشود، بشر به خود ميو پروردگارش حائل بود برچيده مي
 .آوردرا كه ميان او و پروردگارش گذشته بود به ياد مي

ما اين عمل را با  :ما باشد كه مخاطب به آيات قرآني هستيم، و بخواهد بفرمايداحتمال هم دارد كه خطاب در آيه راجع به 
 تر است، وشما گروه مخاطبين انجام داديم تا فرداي قيامت چنين و چنان نگوييد، و ليكن احتمال اول به ذهن نزديك

 .كندهم آن احتمال را تاييد مي -به لفظ غيبت -"ان يقولوا "قرائت

اين جمله حكايت حجتي است كه بنا به فرض انحصار اشهاد و اخذ ميثاق در پدران  "إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ أَوْ تَقُولُوا "
حجت جميع مردم از پدران و فرزندان است  "أن تقولوا "ممكن بود فرزندان )ذريه( به آن تمسك كنند، هم چنان كه جمله

 .الل نمايندكه به فرض ترك اشهاد ممكن بود به آن استد

كه  شداش اين ميكرد الزمهو پر واضح است كه اگر فرض كنيم خداوند اشهاد و اخذ ميثاق را در آن نشات بكلي ترك مي
احدي از افراد ذريه در اين نشات به خداي تعالي معرفت پيدا نكند، براي اينكه آن نشات نشاتي است كه ميان بشر و 

در آنجا كسي به ربوبيت پروردگارش علم پيدا كند همين علم، خود اشهاد و اخذ ميثاق  پروردگارش حائلي نيست، و اگر فرضا
است، به خالف اين نشات كه بخاطر محجوب بودن بشر تنها راه علمش از طريق استدالل است، و تنها بدين وسيله 

 .تواند به ما وراي حجاب پي ببردمي
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اين بود كه احدي از افراد ذريه اصال راهي به سوي معرفت ربوبيت نداشته باشند، و آن وقت معصيت شرك از ايشان فرض 
پدران و بار آمدن شد، چون راهي جز پيروي از شدند شركشان عمل پدرانشان محسوب مينداشت، زيرا اگر هم مشرك مي

ا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنا بِم "كوركورانه بر شرك آنان نداشتند، آن وقت صحيح بود بگويند:
 ."فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

به معناي جدا كردن آنها از يكديگر است تا معنا و مدلول هر  "يل آياتتفص ""وَ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "
عطف است بر مقدر و  "وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "يك در جاي خود روشن شود، و در اثر اختالط آنها مختلط نگردد، و اينكه فرمود:

ت كه شايد ايشان از باطل به سوي حق بازگشتقدير آيه اين است كه: ما آيات را تفصيل داديم به منظور فالن و فالن و اين
 .كنند



 461بحث روايتي ])رواياتي در تفسير آيه ذر، اخراج بني آدم، اخذ ميثاق از آنان و اشهاد آنان([ ..... ص : 

 اشاره

خلق را در كافي به سند خود از زراره از حمران از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: موقعي كه خداوند تبارك و تعالي 
آفريد نخست آبي گوارا و آبي شور و تلخ آفريد و آن دو را بهم آميخت، و از روي زمين خاكي بر گرفت و آن را به شدت مي

مالش داد، سپس به اصحاب يمين كه در آن روز به صورت ذراتي جاندار در جنبش بودند فرمود: بسوي جنت شويد كه مرا 
ال فرمود: بسوي آتش شويد و مرا در اين امر باكي و اعتنايي نيست، آن گاه در اين امر باكي نيست، و به اصحاب شم

 «1» "... قالُوا بَلي شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ ""آيا من پروردگار شما نيستم؟ "فرمود:

روايت كرده كه گفت: از آن جناب پرسيدم اين كدام فطرت است  (ه )عو نيز به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از ابي عبد اللَّ
از آن ياد كرده؟ فرمود: اسالم است كه خداوند بشر را در موقعي كه از او  "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها "كه آيه شريفه

 .«3»بشر را بر فطرت اسالم خلق كرد  "بِرَبِّكُمْأَ لَسْتُ  "گرفت به كافر و مؤمن فرمود:بر توحيد خود ميثاق مي

 و در تفسير عياشي و خصائص سيد رضي از اصبغ بن نباته از علي بن ابي طالب

__________________________________________________ 
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وقتي ابن الكواء نزد آن حضرت آمد و عرض كرد: يا امير المؤمنين مرا خبر ده از خداي تعالي و ع(روايت شده كه گفت: )
اينكه آيا قبل از موسي با كسي از اوالد آدم تكلم كرده؟ حضرت فرمود: خداوند با جميع مخلوقات خود تكلم كرده چه خوب 

الكواء گران آمد و مقصود امام را نفهميد و لذا پرسيد چطور يا اند، اين معنا بر ابن آنان و چه بدشان، و همه جواب او را داده
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ  "فرمايد:اي كه به پيغمبر خود ميامير المؤمنين؟ حضرت فرمود: مگر كتاب خدا را نخوانده

اي بايد بداني كه خداوند كالم خود اگر اين آيه را خوانده "بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ
جواب بني آدم است،  "قالُوا بَلي "اند. اي ابن كواء! جملهرا به جميع افراد بني آدم شنوانده و ايشان هم جواب او را داده

جز من و منم رحمان و رحيم پس اقرار آوردند به اطاعت  خداوند به بني آدم فرمود: بدرستي منم معبود يكتا، معبودي نيست
و ربوبيت، و رسل و انبياء و اوصياي انبياء را از ديگران جدا كرد و بشر را مامور به اطاعتشان كرد، بشر نيز در عهد ازل به 

امت يه شما گواه شديم تا در قيكردند مالئكه ناظر بودند و گفتند: اي بني آدم ما علهمه اينها اقرار نمود، موقعي كه اقرار مي
 .«1»نتوانيد بگوييد ما از اين امر غافل بوديم 

د و متعرض كنشود تنها مطلق اخذ ميثاق را ذكر ميمؤلف: اين روايت مانند روايت قبلي و بعضي از رواياتي كه بعدا نقل مي
 .بيرون آوردن ذريه از صلب آدم و نشان دادن خويش به ايشان نشده

كه در بعضي از روايات آمده به منظور فهماندن كثرت ذريه است، نه خردي آنها و اينكه از  "ذر "به "ذريه "يهو گويا تشب
 "م ذرعال "كوچكي حجم به اندازه ذر بودند، و از آنجا كه اين تعبير در روايات بسيار و مكرر وارد شده از اين رو اين نشات را

 .اندناميده

 .ارد بر اينكه سؤال و جواب مزبور گفتگوي حقيقي بوده نه صرف زبان حالو اين روايت به خوبي داللت د

و نيز داللت دارد بر اينكه عهد مزبور تنها بر ربوبيت پروردگار گرفته نشده بلكه اقرار به نبوت انبياء و ساير عقايد حقه نيز 



 .جزو آن پيمان بوده است، و همه اينها مؤيد بيان سابق ما است

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ  "عياشي از رفاعة روايت شده كه گفت: از حضرت صادق )ع( معناي آيه و نيز در تفسير
را پرسيدم، فرمود: آري، براي خدا است حجت بر جميع خلق، و همه را ماخوذ به آن حجت كرد روزي كه  "ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

 از همه اينطور ميثاق
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 .«1»و فرمود: اين چنين  -سپس حضرت دست خود را گرفت -گرفت

آن را به معناي احاطه و را كه در آيه است معنا كرده و  "اخذ "آيد كه امام )ع( تنها كلمهاز ظاهر اين روايت بر مي :مؤلف
 .ملكيت تفسير نموده

 463كنند[ ..... ص : چند روايت صحيحه كه بر وجود عالم ذر داللت مي]

ع( روايت شده كه گفت: از آن جناب پرسيدم )و در تفسير قمي از پدرش از ابن ابي عمير از ابن مسكان از ابي عبد اللَّه 
ده آم "مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ "اشهادي كه در آيه

آيا بطور معاينه بوده؟ فرمود آري، چيزي كه هست مردم خصوصيات آن موقف را فراموش كردند، و تنها معرفت را از دست 
فهميد كه خالق و رازق رفت احدي نميت به يادشان خواهد آمد، و اگر معرفت هم از دست ميندادند، و بزودي آن خصوصيا

او كيست، و اشخاصي هم كه در اين نشات كافر شدند كساني هستند كه در آن نشات ايمان نياوردند و اقرارشان زباني بوده، 
بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ايمان نخواهند آورد به چيزي كه در سابق  فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا "و همانهايند كه خداوند در حقشان فرموده:

 ."«3»آن را تكذيب كرده بودند 

وَ أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ أَ  "اين روايت گفتار كساني را كه داللت آيه را بر اخذ ميثاق در عالم ذر انكار كرده و آيه :مؤلف
يث سند كند، و روايت از حاند به اينكه خداوند آيات دال بر ربوبيتش را به ايشان آموخت، رد ميردهرا تفسير ك "لَسْتُ بِرَبِّكُمْ

 .شودصحيحه است و نظير آن در صراحت و صحت روايت زراره و غير آن است كه ذيال نقل مي

 :در كافي از علي بن ابراهيم از پدرش از ابن ابي عمير از زراره روايت كرده كه گفت

، سؤال كرد، حضرت در "وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ... "از حضرت ابي جعفر )ع( از معناي آيهمردي 
اي از خاك يعني خاكي كه آدم را از آن شنيد فرمود: پدرم مرا حديث كرد كه خداي عز و جل قبضهحالي كه پدرش هم مي

ب گوارا و شيرين بر آن بريخت، و تا چهل روز به همان حال بگذاشت و پس از اينكه ورآمده شد گرفته آفريده بود گرفت و آ
و به شدت مالش داد و از چپ و راست آن ذريه بني آدم بيرون آمدند، دستور داد تا همه در آتش شوند، اصحاب يمين داخل 

 .«2»اخل شدن در آن خودداري كردند شدند و آتش بر ايشان سرد و سالم شد، و ليكن اصحاب شمال از د
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دن كنايه از داخل شدن در حظيره عبوديت و انقياد و مؤلف: و در اين معنا روايات ديگري نيز هست، و گويا امر به در آتش ش
 .طاعت است

اند كند كه هر دو از ابي جعفر )ع( روايت كردهو نيز در همان كتاب به سند خود از عبد اللَّه بن محمد جعفي و عقبه نقل مي
داشت و آن ن را دوست ميكه فرمود: خداي عز و جل خلق را آفريد، به اين نحو كه دوستان خود را از چيزي آفريد كه آ

داشت و آن خاك جهنم بود، آن گاه هر دو فريق را در ظالل خاك بهشت بود، و دشمنانش را از چيزي آفريد كه دشمن مي
 ات در آفتاب چيزيست و حال آنكه چيزي نيست، سپسبيني كه سايهمبعوث كرد، شخصي پرسيد ظالل چيست؟ فرمود: نمي

وَ لَئِنْ  "فرمايد:رد، انبياء ايشان را به اقرار به خدا دعوت كردند، و اين همان كالم خدا است كه ميانبياء را با ايشان مبعوث ك
سپس ايشان را به اقرار دعوت كردند، بعضي اقرار كردند و بعضي ديگر انكار، آن گاه ايشان  "سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
داشت، و كساني انكار كردند كه خدا و به خدا سوگند كساني اقرار كردند كه خدا دوستشان مي را به واليت ما دعوت كردند

، آن گاه ابي جعفر "فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ "فرمايد:داشت، و اين همان كالم خدا است كه ميدشمنشان مي
 .«1»ارد( )ع( فرمود: تكذيب بود )يعني تكذيب سابقه د

اين روايت گر چه از روايات وارده در تفسير آيه ذر نيست، ولي از آنجا كه مشتمل بر داستان اخذ ميثاق است ما در  :مؤلف
شده، و اين تعبير در لسان ائمه اهل بيت )ع( مكرر آمده، و مراد از  "ظالل "اينجا ايرادش كرديم، و در اين روايت ذكري از

شود توصيف آن نشات است كه به وجهي عين نشات دنيا است و به وجهي ن روايت استفاده ميآن بطوري كه از ظاهر اي
غير آن است، و احكامي دارد كه به وجهي غير احكام دنيا است و به وجهي عين آن است، و بنا بر اين، روايت با بيان سابق 

 .ما كامال منطبق است

وايت شده كه گفت: به حضرت صادق )ع( عرض كردم، مردم در عالم ذر از ابي بصير ر« 2»و تفسير عياشي « 3»و در كافي 
 :چطور جواب دادند و حال آنكه ذراتي بودند؟ فرمود

خداوند در همان ذرات چيزي قرار داده كه اگر از آنها سؤال شود بتوانند جواب بگويند. عياشي اضافه كرده كه مقصود جواب 
 .دادن در ميثاق است
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خداوند در همان ذرات چيزي قرار داده  "اين قسمتي را كه عياشي اضافه كرده كالم راوي است، و مقصود از جمله :مؤلف
صرف زبان حال نيست، بلكه از آنجايي كه راوي ديده بوده كه جواب  "سؤال شود بتوانند جواب بگويند بود كه وقتي از آنها

ذرات از نوع جوابهاي دنيوي است، و استبعاد كرده بوده از اينكه چنين جوابي از ذره صادر شود، لذا از اين معنا سؤال كرده، 
شدند همان حال، جواب نحوي بوده كه اگر به عالم دنيا نازل ميامام )ع( هم جواب داده است به اينكه امر آن عالم به 

 "چيزي قرار داده بود كه اگر از آنها سؤال شود بتوانند جواب بگويند "شد، مؤيد اين معنا جملهدنيوي و زباني ايشان مي
 .و امثال آن فرق دارد "دادندبودند جواب ميزن ميچيزي در آنها قرار داد كه اگر حرف "است، چون اين تعبير با تعبير

از آن جناب پرسيد آيا  "أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ "روايت شده كه در ذيل جمله (و نيز در تفسير عياشي از ابي بصير از امام صادق )ع
 :اين كالم را به زبانهاي خود ادا كردند، فرمود



 ن ذرات كجا بودند؟گويد: پرسيدم در آن روز ايهاي خود گفتند. ابي بصير ميآري، و هم با دل

 .«1»فرمود: آن روز خداوند در آن ذرات كاري كرد و آن ذرات عكس العملي نشان دادند كه همان جوابشان بود 

مبني بر اين است كه وجود ذرات در آن روز طوري  "آري به زبانها و هم با دلهايشان "جواب امام )ع( كه فرمود: :مؤلف
شد، ليكن در آن عالم زبان و دل يكي همان نحوه وجودشان جواب زباني و دنيايي مي شدندبوده كه اگر به دنيا منتقل مي

و با اين تعبير جواب زباني را تصديق كرده و جواب با دلها را اضافه  "آري و با دلهايشان "بوده و از اين رو امام )ع( فرمود:
 .كرده است

يا و نشات طبيعت واقع شده، و بعضي از روايات داستان اخراج سپس از آنجايي كه در ذهن راوي بوده كه اين داستان در دن
ذريه از صلب آدم و مكان وقوع اين داستان را هم ذكر كرده، و بعضي از آنها را همين راوي يعني ابا بصير روايت كرده لذا در 

وابش داد، و در جواب تعيين ج "صنع منهم ما اكتفي به "اين روايت از محل و وقوع اين قصه پرسيد، و امام )ع( هم با جمله
 .مكاني نكرد، بلكه فرمود: خداوند ذريه را طوري آفريد كه سؤال و جواب از او صحيح و ممكن باشد

كند، و عالوه بر اين، روايت مورد بحث مانند ساير و همه اين تعبيرات، بيان سابق ما را در باره وصف عالم ذر تاييد مي
 واب واقع در آن نشات بهروايات در افاده اينكه سؤال و ج
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 .نحو حقيقت بوده نه بنحو مجاز صراحت داشته و يا نزديك به صريح است

در االصول و ابو شيخ در عظمت و ابن مردويه از ابي و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و حكيم ترمذي در كتاب نوا
اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود خداوند خلق را آفريد و كار خلقت تمام شد، و در آن موقع كه عرشش امامه روايت كرده

 -ترفبر روي آب بود ميثاق انبياء را گرفته و اصحاب يمين را به دست راست خود و اصحاب شمال را به دست چپ خود گ
آن گاه اصحاب يمين را صدا زد، ايشان جواب دادند و گفتند: پروردگار ما لبيك و  -گر چه هر دو دست خدا راست است

سعديك، فرمود: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند آري. اصحاب شمال را صدا زد، ايشان نيز جواب دادند و گفتند پروردگار 
 .گار شما نيستم؟ گفتند: آريما لبيك و سعديك، فرمود آيا من پرورد

آن گاه همه را به يكديگر آميخت يكي از ايشان گفت: پروردگارا چرا ما را بهم مخلوط كردي؟ فرمود: ايشان غير اين اعمال 
ديگري دارند كه مرتكب خواهند شد، بهمين جهت اينكار را كردم تا روز قيامت نگويند پروردگارا ما از اين امر غفلت داشتيم، 

 .اه همه ذريه را دوباره به صلب آدم برگردانيد، پس اهل بهشت بهشتيان آن روز و اهل آتش دوزخيان آن روزندآن گ

وقتي سخنان رسول خدا )ص( به اينجا رسيد شخصي پرسيد يا رسول اللَّه پس خاصيت اعمال چيست؟ حضرت فرمود: هر 
را شنيد گفت: حال كه مطلب چنين است براي آن كند عمر بن خطاب وقتي اين قومي براي سر منزل مقصودش عمل مي

 .«1»كنيم منزل تالش مي

كنايه است از اينكه مساله اخذ ميثاق مقدم بر خلقت بوده، و مقصود از آن،  "عرشش بر روي آب بود "مؤلف: از اينكه فرمود:
تين بر عالم ذر به آن معنا كه مثب تقدم خلقت ارواح، بر خلقت اجسام نيست، زيرا اگر مقصود اين باشد همه آن اشكاالتي كه

 .شودشد بر اين روايت نيز وارد ميآن فهميده بودند وارد مي

معنايش اين است كه هر يك از دو منزل محتاج به  "كندهر قومي براي سر منزل مقصودش عمل مي "و اينكه فرمود:
دهد، و اگر اهل دوزخ باشد خواه انجام مي عمل دنيوي مناسب با خودش است، اگر عامل اهل بهشت باشد ال جرم عمل خير



شود، و دعوت انبياء بسوي بهشت و بسوي عمل خير براي اين است كه عمل خير منزل ناخواه عمل شر مرتكب مي
 سازد،كند، هم چنان كه عمل شر منزل صاحبش را در آتش معلوم ميصاحبش را در بهشت معين و مشخص مي
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 "چنانچه فرموده: لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ

«1». 

 و صرف تعيين وجهه، مانع از دعوت بسوي سبقت جستن در خيرات نيست، و منافات ندارد كه سعادت و شقاوت انسان از
نظر علل تامه آن معين باشد و در عين حال از نظر اختيار انسان در تعيين سرنوشت خود معلوم و معين نباشد، چون اختيار 
انسان نسبت به سعادت و شقاوتش جزء علت تامه است نه تمام آن، و جزء علت هر چيزي وجود و عدم آن چيز را معين 

ما كَ "مطلب در چند جاي از اين كتاب گذشت كه آخري آنها در ذيل آيهسازد، به خالف علت تامه، و بحث مفصل اين نمي
است، اخبار طينت هم كه در سابق ايراد شد به يك معنا اخبار « 3» "بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدي وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ

 .اين بحث نيز هست

ند كه در اجرير، ابن المنذر، ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از ابن عباس روايت كرده و در همان كتاب است كه عبد بن حميد، ابن
گفته است: خداوند آدم را خلق كرد و از او ميثاق گرفت به اينكه پروردگار او است، و  "وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ... "تفسير

هايي بودند از صلب او بيرون ه، آن گاه فرزندان او را كه به شكل ذرهمقدرات او را از قبيل اجل، رزق و مصيبت تعيين نمود
كشيده از ايشان نيز ميثاق گرفت به اينكه پروردگار ايشان است، و اجل، رزق و مصيبت هر يك از ايشان را تعيين نمود 

«2». 

نها در اصل معنا شريكند، و آن اين معنا به طرق بسيار و به عبارات مختلفي از ابن عباس روايت شده ليكن همه آ :مؤلف
 .مساله اخراج ذريه از صلب آدم و گرفتن ميثاق از ايشان است

و نيز در الدر المنثور است كه ابن عبد البر در كتاب تمهيد از طريق سدي از ابي مالك و از ابي صالح از ابن عباس و از مره 
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ  "در ذيل آيههمداني از ابن مسعود و عده ديگري از صحابه روايت كرده كه 

اند: وقتي كه خداي تعالي آدم را از بهشت راند قبل از اينكه به زمين فرودش فرستد صفحه طرف راست گفته "ذُرِّيَّتَهُمْ
يز بيرون آورد و فرمود: به رحمت من هاي رپشتش را مسح كرد و از همانجا ذريه سفيد رنگي مانند لؤلؤ و به صورت مورچه

 به بهشت درآييد، آن گاه صفحه طرف چپ پشتش را مسح كرد و ذريه سياه رنگي به
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هاي خرد بيرون آورد و فرمود: به دوزخ اندر شويد كه از اين كار باكي ندارم، اين است معناي اصحاب يمين و صورت مورچه
 .اصحاب شمال كه در قرآن آمده

بعضي به طوع و رغبت عهد كردند و بعضي به  "بِّكُمْ قالُوا بَليأَ لَسْتُ بِرَ "آن گاه از هر دو فرقه ميثاق گرفت و فرمود:



كراهت و بر وجه تقيه، در اينجا خداي تعالي و مالئكه گفتند كه ما شاهديم تا در روز قيامت نگوييد ما از اين امر غافل 
 .بوديم، و يا پدران ما قبل از ما مشرك شدند

داند كه خداي تعالي پروردگار او است، و اين ندان آدم نيست مگر اينكه مياين عده از اصحاب اضافه كردند كه احدي از فرز
وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً و براي او به رغبت و يا به كراهت تسليم  "فرمايد:گفته خدا است كه مي

فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ پس براي خدا  ":مايدفرو نيز مي« 1» "شده است آنكه در آسمانها و زمين است
 .«2»يعني در روز اخذ ميثاق « 3» "كردخواست همه شما را هدايت مياست حجت بالغه، و اگر مي

 468تواتر معنوي حديث ذر و اشاره به بعض طرق نقل آن در عامه و خاصه[ ..... ص : ]

اي از اصحاب رسول خدا از عده «4»حديث ذر به تفصيلي كه در اين روايت آمده به سند موقوف و سند موصول مؤلف: 
)ص( ابن عباس، عمر بن خطاب، عبد اللَّه بن عمر، سلمان، ابي هريره، ابي امامه، ابي سعيد خدري، عبد اللَّه بن مسعود، عبد 

 .«5»بي موسي اشعري روايت شده است الرحمن بن قتاده، ابي الدرداء، انس، معاويه و ا

هم چنان كه از طرق شيعه از علي بن ابي طالب، علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد و حسن بن علي 
اي به طريق كثيره« 3»)ع( و از طرف اهل سنت نيز از علي بن الحسين، محمد بن علي و جعفر بن محمد « 3»العسكري 

 .كرد« 2»توان در باره اين حديث ادعاي تواتر معنوي ن، ميروايت شده. پس بنا بر اي
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 22سوره آل عمران آيه (1)

 122سوره انعام آيه (2)

 121ص  2الدر المنثور ج (3)

يت موقوف آن روايتي است سند موصول آن سندي است كه هم چنان اسامي راويان تا خود مروي عنه ذكر شود و روا(4)
 .كه از راوي آخري نقل شود نه از شخص مروي عنه

 125 -121ص  2تفسير الدر المنثور ج (5)

 [.....] مراجعه شود 23ص  3تفسير برهان ج (6)

 125ص  2الدر المنثور ج (7)

 .آن معنا مختلف باشدتواتر معنوي آن است كه معناي روايت بحد تواتر برسد، اگر چه الفاظ روايات در رساندن (8)

 232، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و نيز در الدر المنثور است كه ابن سعد و احمد از عبد الرحمن بن قتاده سلمي كه از اصحاب رسول خدا )ص( بوده روايت 
از فرمود: خداي تبارك و تعالي آدم را خلق كرد و سپس خالئق را شنيدم كه مي (اند كه گفت: از رسول خدا )صكرده

پشتش بيرون آورد و فرمود: اين عده در بهشت، و پروايي ندارم و اين عده در جهنم، و پروايي ندارم، مردي پرسيد: يا رسول 
 «اللَّه ما بر چه پايه و اساس عمل كنيم؟ حضرت فرمود: بر طبق مقدر زمان

مامه است كه قبال نقل شد، و معلوم مؤلف: كالمي كه در ذيل اين روايت است نظير كالمي است كه در ذيل روايت ابي ا.
 اختياري انسان راجبر و بي "اين عده در بهشت، و پروايي ندارم و اين عده در جهنم، و پروايي ندارم "شود سائل از جملهمي

 فهميده بوده، و لذا رسول خدا )ص( در جواب سؤالش فرمود: اين تقدير خداي تعالي است، و اعمال ما در عين اينكه عمل ما
و منسوب به ما است در عين حال همه بر وفق قدر انجام يافته و قدر هم با آنها منطبق است، زيرا خداي تعالي آنچه را كه 



نيم و ككنيم به اختيار خود ميمقدر كرده همه را مقدر كرده كه به اختيار ما صورت گيرد، پس ما بر وفق قدر آنچه را كه مي
شود، اين است معناي ور نيستيم، و در عين حال با اعمال ما مقدر خداي تعالي هم واقع ميدر انجام و يا ترك اعمالمان مجب

كالم آن حضرت، نه اينكه خداي تعالي با تقديرش اختيار را از ما سلب كرده و اراده ما را از كار انداخته باشد، و روايات به 
 .اين معني بسيار است

ابن ابي عمير از ابن اذينة از زراره از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت: من از آن  و در كافي از علي بن ابراهيم از پدرش از
از فطرتي است كه خداوند بشر را بر آن فطرت  "حنفيت "سؤال كردم، فرمود: "حنفاء غير مشركين "حضرت از معناي جمله

 .معرفت خود سرشته است سرشته است، و در خلقت خدا تبديل نيست، و سپس فرمود: خداوند بشر را بر فطرت

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ  "گويد: وقتي اين بيان را از آن جناب شنيدم پرسيدم معناي آيهزراره مي
 چيست؟ "أَشْهَدَهُمْ عَلي أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي ...

ها بيرون آمدند و خداوند خود را به ايشان اش را تا روز قيامت بيرون آورد، و ايشان مانند ذرهپشت آدم ذريه فرمود: خداوند از
 شناسانيد و نشان داد، و اگر اين نبود احدي پروردگار خود را
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 125ص  2الدر المنثور ج (1)

 223ص:  ،2ترجمه الميزان، ج

 .شناختنمي

آيد و مقصود از فطرت معرفت خدا است و گويد: رسول خدا )ص( فرموده: هر فرزندي بر طبق فطرت به دنيا ميو نيز مي
ز اگر ا وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "اينكه او خالق و آفريدگار وي است، در قرآن هم فرموده:

 .«1» "ايشان بپرسي چه كسي آسمان و زمين را آفريده هر آينه خواهند گفت خدا

مؤلف: وسط اين حديث را به عين همين الفاظ عياشي در تفسير خود از زراره نقل كرده، و اين روايت به خوبي بيان سابق ما 
هاي منكرين عالم ذر كه گفته بودند مقصود ف گفتهكند، بخالرا در باره اشهاد و خطابي كه در آيه مورد بحث بود گواهي مي

ي ايشان هااز اين آيه معرفت به آيات داله بر ربوبيت خداي تعالي براي جميع خالئق است، چون روايت باال مخالف با گفته
 .«3»است 

ع( نقل كرده، در نقل وي صاحب معاني االخبار هم اين روايت را به همين سند و به عين همين الفاظ از زراره از ابي جعفر )
 "خود را به ايشان شناسانيد و صنع خود را نشانشان داد "عبارت: "خود را به ايشان شناسانيد و نشان داد "به جاي عبارت:

بوي تجسم و  "خود را به ايشان نشان داد "آمده، و بعيد نيست اين تغيير عمدي بوده و راوي چون ديده كه از عبارت
كند و آيد، لذا روايت را نقل به معنا كرده، غافل از اينكه اين تغيير عبارت، هم لفظ روايت را خراب ميجسماني بودن خدا مي

و خود را به  "هم معناي آن را، و خوانندگان محترم مالحظه كردند كه همين روايت در كافي و تفسير عياشي به عبارت
 .«2»نقل شده بود  "ايشان نشان داد

ه آيا اين معنا بطور معاين "از امام صادق )ع( كه قبال نقل شد نيز وارد شده بود كه گفت پرسيدمو در حديث ابن مسكان 
 .و در آنجا هم گفتيم كه اين كالم ربطي به جسماني بودن خدا ندارد "بوده؟ فرمود آري

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ  "آيهو در محاسن از حسن بن فضال از ابن بكير از زراره روايت شده كه گفت: از امام صادق )ع( معناي 
را پرسيدم، فرمود: از آن خاطرات معرفت در دلها بجاي ماند و ليكن ساير خصوصيات موقف از يادها برفت، و  "بَنِي آدَمَ

 روزي خواهد آمد
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 .«1»اش كيست فهميد كه آفريدگار و روزي دهندهكه دوباره به يادشان بيايد، و اگر اين معنا نبود احدي از مردم نمي

ن ريختن مني در و در كافي به سند خود از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرمود: امام علي بن الحسين )ع( عزل )بيرو
فرمود: نمود، و ميرا قرائت مي "وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ... "كرد، و در استدالل براي آن آيهخارج رحم( را اشكال نمي

ن آن اهايي كه خداوند آنها را در عالم ذر بيرون كشيد و از آنها ميثاق گرفت خواه ناخواه به دنيا خواهند آمد هر چند پدرنطفه
 .«3»ها را روي سنگ سخت بريزند نطفه

مؤلف: اين روايت را صاحب الدر المنثور نيز از ابن ابي شيبه و ابن جرير از امام سجاد )ع( نقل كرده، و اين معنا از سعيد بن 
 .«2»روايت شده  (منصور و ابن مردويه از ابي سعيد خدري از رسول خدا )ص

كه روايات راجع به عالم ذر بسيار زياد است كه ما در اينجا بيشتر آنها را نقل نكرديم، براي البته خواننده محترم بايد بداند 
اينكه آنچه را كه نقل كرديم وافي از معناي ديگر روايات است، و روايات ديگري نيز در اين باره از رسول خدا )ص( و ساير 

 .شوديدر محل خود نقل م -ان شاء اللَّه -انبياء )ع( در دست هست كه
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 436[ ..... ص : 179تا  171(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

( وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَي 135آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ )وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ 
صِ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُ الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

( مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَ 133ساءَ مَثاَلً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ أَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ ) (133الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )
 ( وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ ال132فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ) مَنْ يُضْلِلْ

 (132ولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ )يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُ

 436ترجمه آيات ..... ص : 

هاي خويش به او تعليم داديم و از آن بدر شد و شيطان بدنبال او افتاد و از گمراهان شد براي آنها حكايت كسي را كه آيه
 .(135بخوان )



ستي طلبيد و به دنيا ميل كرد( و هوس پ)كرديم ولي به زمين گراييد ها بلندش ميخواستيم وي را بوسيله آن آيهاگر مي
كند و اگر او را واگذاري پارس خويش را پيروي كرد، حكايت وي حكايت سگ است كه اگر بر او هجوم بري پارس مي

 .(133اند پس اين خبر را بخوان شايد آنها انديشه كنند )هاي ما را تكذيب كردهكند. اين حكايت قومي است كه آيهمي

 .(133اند )كردههاي ما را دروغ شمرده و با خويش ستم ميقومي كه آيه چه بد است صفت

 222، ص: 2هر كه را خدا هدايت كند هدايت يافته اوست و هر كه را كه گمراه كند آنان خودشان ترجمه الميزان، ج

 .(132زيانكارانند )

ها شبينند گوها دارند كه با آن نميكنند چشمنمي ها دارند كه با آن فهمايم دلبسياري از جن و انس را براي جهنم آفريده
 (132زدگان )ترند ايشان همانانند غفلتشنوند ايشان چون چارپايانند بلكه آنان گمراهدارند كه با آن نمي

 433بيان آيات ..... ص : 

 433 :ل معمولي براي تحصيل سعادت بسنده نيست[ ..... ص بيان آيات مربوط به بلعم باعوراء و اشاره به اينكه تا مشيت خدا كمك نكند، اسباب و وسائ]

است، خداي تعالي  "بلعم بن باعورا "دهد، و آن داستاناين آيات داستان ديگري از داستانهاي بني اسرائيل را شرح مي
ست دانند صرف در ددهد كه داستان مزبور را براي مردم بخواند تا بپيغمبر خود رسول اكرم )صلوات اللَّه عليه( را دستور مي

داشتن اسباب ظاهري و وسايل معمولي براي رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش كافي نيست، بلكه مشيت خدا هم 
بايد كمك كند، و خداوند، سعادت و رستگاري را براي كسي كه به زمين چسبيده )سر در آخور تمتعات مادي فرو كرده( و 

نيست به چيز ديگري توجه كند، نخواسته است، زيرا چنين كسي راه به دوزخ  يكسره پيرو هوا و هوس گشته و حاضر
فرمايد: عالمت اينگونه اشخاص اين است كه دلها و برد. آن گاه نشانه چنين اشخاص را هم برايشان بيان كرده و ميمي

ه همه عالمتها است اين است ك گيرند، و عالمتي كه جامعچشمها و گوشهايشان را در آنجا كه به نفع ايشان است بكار نمي
 .مردمي غافلند

 "... وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها "

اي از آيات انفسي و كرامات خاصه باطني است، به آن آيد معناي آوردن آيات، تلبس به پارهبطوري كه از سياق كالم بر مي
براي انسان روشن گردد، و با داشتن آن آيات و آن كرامات، ديگر در باره حق شك و ريبي مقداري كه راه معرفت خدا 

 .برايش باقي نماند

بيرون شدن و يا كندن هر چيزي است از پوست و جلدش، و اين تعبير كنايه استعاري از اين است كه  "انسالخ "و معناي
آيات بود كه با پوست بدن او مالزم بود، و بخاطر حبث دروني  آيات چنان در بلعم باعورا رسوخ داشت و وي آن چنان مالزم

 .كه داشت از جلد خود بيرون آمد

هر  "اتبع "و "أتبع "و "تبع "پيروي كردن و بدنبال جاي پاي كسي رفتن است، و كلمات: "تبع "و "اتباع "مانند "اتباع "و
بيرون شدن از راه بخاطر نتوانستن حفظ مقصد باشد، ضاللت را گويند، و گويا  "غواية "و "غي "سه به يك معنا است. و

 كند، پس كسي اين است كه اولي داللت بر فراموش كردن مقصد و غرض هم مي "ضاللت "و "غوايت "پس فرق ميان
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 "ضال "شوداست و كسي كه با حفظ مقصد از راه منحرف مي "غوي "شودكه در بين راه در باره مقصد خود متحير مي
تر است، براي اينكه بلعم بعد از انسالخ از آيات خدا و بعد از اينكه است، و تعبير اولي نسبت به خبري كه در آيه است مناسب



ا گم كرد و متحير شد، و نتوانست خود را از ورطه هالكت رهايي دهد، و چه شيطان كنترل او را در دست گرفت راه رشد ر
 .بسا هر دو كلمه يعني غوايت و ضاللت در يك معنا استعمال شود، و آن خروج از طريق منتهي به مقصد است

آينده  ها در بحث روايتيهمه آنها و يا بعضي از آن -ان شاء اللَّه -مفسرين در تعيين صاحب اين داستان اقوال مختلفي دارند و
فرماييد اسم او را مبهم گذاشته و تنها به ذكر اجمالي از داستان او شود، و آيه شريفه هم بطوري كه مالحظه مينقل مي

اكتفاء كرده است، و ليكن در عين حال ظهور در اين دارد كه اين داستان از وقايعي است كه واقع شده، نه اينكه صرف مثال 
 .بوده باشد

 "بخوان بر ايشان، يعني بر بني اسرائيل و يا همه مردم، خبر از امر مهمي را و آن "وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ "معناي آيه چنين است: و
ما آيات خود را برايش آورديم، يعني در باطنش از عالئم و آثار بزرگ الهي  "الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا "داستان مردي است كه "نبا

 .پس بعد از مالزمت راه حق آن را ترك گفت "فَانْسَلَخَ مِنْها "بهمين جهت حقيقت امر برايش روشن شد پرده برداشتيم، و

 .شيطان هم دنبالش را گرفت و او نتوانست خود را از هالكت نجات دهد "فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ "

 "... أَخْلَدَ إِلَي الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُوَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ  "

به معناي مالزمت دائمي است، و اخالد بسوي ارض، چسبيدن به زمين است، و اين تعبير كنايه است از ميل به  "اخالد "
 .تمتع از لذات دنيوي و مالزمت آن

 .زبان از عطش است شود به معناي بيرون آوردن و حركت دادنوقتي در سگ استعمال مي "لهث "كلمه

 434مشيت الهي بر هدايت نكردن مردم ظالم و دلبستگان به زندگي خاكي قرار گرفته است[ ..... ص : ]

ود خواستيم او را بوسيله همين آيات به درگاه خشود كه اگر ما ميمعنايش اين مي "وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها "پس اينكه فرمود:
ر نزديكي به خدا ارتفاع از حضيض و پستي اين دنيا است هم چنان كه دنيا بخاطر اينكه انسان را آري د)كرديم نزديك مي

سازد اسفل سافلين است( و بلند شدن و تكامل انسان بوسيله از خدا و آيات او منصرف و غافل ساخته و به خود مشغول مي
 سازد زيراو ليكن سعادت را براي آدمي حتمي نميآيات مذكور كه خود اسباب ظاهري الهي است باعث هدايت آدمي است، 

 تماميت تاثيرش منوط به مشيت خدا است و خداوند سبحان 
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مشيتش تعلق نگرفته به اينكه سعادت را براي كسي كه از او اعراض كرده و به غير او كه همان زندگي مادي زميني است، 
دارد، و اعراض از خدا ، زندگي زميني آدمي را از خدا و از بهشت كه خانه كرامت او است باز مياقبال نموده حتمي سازد. آري

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا  "و تكذيب آيات او ظلم است، و حكم حتمي خدا جاري است به اينكه مردم ظالم را هدايت نكند،
 .«1» "الِدُونَبِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خ

 و بنا بر اين بيان، تقدير كالم اين "لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَي الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ "فرمود: "وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها "و لذا بعد از جمله
زمين  اي اينكه او بهلكنا لم نشاء ذلك النه اخلد الي االرض و اتبع هواه و ليكن ما چنين چيزي را نخواستيم بر "شود:مي

وَ  ". هم چنان كه فرموده:"چسبيده و هواي دل خود را پيروي كرده، و چنين كسي مورد اضالل ما است نه مورد هدايت
 .«3» "يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ

دارد، چه يعني او داراي چنين خويي است، و از آن دست بر نمي "وْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْفَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَ "
 .از حمله كردن است نه از حمل و بدوش كشيدن "تحمل "او را منع و زجر كني و چه به حال خود واگذاريش. و كلمه

 جيه و هيئت نفساني خبيثي است كه دست بردار از صاحبشپس تكذيب از آنان س "ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا "



كنند و در نتيجه تكذيب ايشان نيز مكرر نيست، زيرا آيات ما يكي دو تا نيست، همواره آيات ما را به حواس خود احساس مي
 "ن گفتنيااقصص قصصا داستان بگو داست "مصدر است، و به معناي "القصص "كلمه "فَاقْصُصِ الْقَصَصَ "و دائمي است.

اي بلكه تفكر كنند و در نتيجه بر "اقصص القصة داستان كن اين قصه را "است و ممكن هم هست اسم مصدر و به معناي
 .حق منقاد شده و از باطل بيرون آيند

د به اينكه كنرا مذمت نموده و اعالم ميصفت نكوهيده آنان  "ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ أَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ "
كنند، زيرا ديگران از تكذيب ايشان ضرري زند، بلكه ظلمي است كه در حق خود ميتكذيب ايشان به جايي ضرر نمي

 .بينندنمي

 است "الخاسرون "و در "المهتدي "ركه د "الف و المي ""مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَ مَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ "
 ظاهرا مفيد كمال است نه
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است كه صرف راه يافتن به چيزي نافع نيست، و اثر راه يافتن را ندارد مگر وقتي كه هدايت خداي حصر، و مفاد آيه اين 
شود، و سبحان با آن توأم باشد، و اين هدايت است كه موجب كمال راه يافتن گشته و با آن سعادت آدمي حتمي مي

وأم شود، در اين موقع است كه اثرش رساند مگر اينكه با اضالل خداي سبحان تهمچنين صرف ضاللت ضرر قطعي نمي
 .گرددتمام گشته و با آن، زيانكاري آدمي حتمي مي

پس صرف اتصال انسان به اسباب سعادت از قبيل ايمان و تقوي موجب نجات نبوده و صرف اتصال به اسباب ضاللت باعث 
است هدايت نموده و آن را كه در  شود، مگر اينكه خدا بخواهد و آن كس را كه در صدد بدست آوردن هدايتهالكت نمي

 .طريق ضاللت است اضالل نمايد

 432بدون مشيت الهي بر هدايت يا ضاللت كسي، هدايت و ضاللت صوري است و حقيقي نيست[ ..... ص : ]

 شود كه: هدايت وقتي حقيقتا هدايت است و آثار هدايت بر آن مترتببنا بر اين برگشت معناي جمله مورد بحث به اين مي
شود كه در آن خداوند هم مشيت داشته باشد، و گر نه صرف صورت است، و حقيقتي ندارد، و همچنين است امر در مي

كند بر حصر هدايت حقيقي در خداي سبحان، و حصر اضالل اضالل، و اگر خواستي بگو كه كالم مورد بحث داللت مي
 .«1» "وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ "واقعي در او

 "... وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ "

به معناي آفريدن است، و در اين آيه خداي تعالي جهنم را نتيجه و غايت آفريدن بسياري از جن و انس دانسته،  "ذرء "كلمه
است كه همان بهشت آخرت باشد، از قبيل و اين با تعريفي كه در جاي ديگر كرده و فرموده نتيجه آفريدن خلق رحمت 

منافات ندارد، براي اينكه معناي غرض بحسب كمال فعل و آن هدفي كه فعل « 3» "إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ "آيه
 .گرددشود مختلف ميمنتهي به آن مي

ا پردازد، آن گاه آنها رهايي كه براي اينكار تهيه ديده ميتوضيح اينكه، نجار وقتي بخواهد دربي بسازد نخست به چوب
سازد، پس پردازد تا در آخر، درب مورد نظر خود را ميورانداز نموده سپس به اره كردن و تيشه زدن و رنده نمودن آن مي



دهد تنها و تنها به عمل آوردن درب است، و اين از يك جهت است، ها انجام ميكمال غرض نجار از اينكارها كه روي چوب
 و از
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ها )مثال اگر بيست من است همه اين بيست من( صالح براي داند كه تمامي اين چوبجهت ديگر نجار از همان اول امر مي
ها دارند، و برگرداندن هيات آنها به درب شدن نيست، چون درب هيات مخصوصي دارد غير هياتي كه اين الوارها و چوب

از آن ضايع گشته و به صورت هيزم در آيد، چون اين مقدار، از هندسه و  هيات يك جفت درب مستلزم اين است كه مقداري
نقشه عمل بيرون است، و اين هيزم شدن مقداري از ابعاض چوب و دور ريختن آن در نقشه و قصد نجار داخل بوده، و نجار 

الوار و تيرهايي كه در جلو خود اي داشته كه بايد آن را اراده ضروري ناميد، پس اين نجار نسبت به اين نسبت به آن اراده
ها را به صورت دربي در آورد، دوم گذاشته دو نوع غايت در نظر دارد، يكي غايت كمالي است، و آن اين است كه اين چوب

ها را درب بسازد و مقداري را كه استعداد درب شدن ندارد، ضايع غايتي است تبعي و آن اين است كه مقداري از اين چوب
 .بريزد كرده و دور

هايش عايدش كند براي اينكه گندم درو كند، و ليكن در روز درو، همه كشتو همچنين زارع، او نيز زمين را زراعت مي
خورند و يا بعد از سبز شدن گوسفندان ها آن را ميپوسد، و يا كرمشود، بلكه مقداري از بذرش فاسد گشته در زمين مينمي

زارع از افشاندن بذر اين بوده كه همه آن عايدش شود، پس او نيز دو غرض دارد به دو چرند، و حال آنكه غرض آن را مي
 .وجه يكي همين كه همه عايدش شود، ديگر اينكه مقداري از آن عايدش گشته ما بقي ضايع شود

 437و آيات مشابه آن[ ..... ص :  "نا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِلَقَدْ ذَرَأْ "توضيح عدم منافات بين آياتي كه داللت دارند بر اينكه نتيجه خلقت، رحمت است با آيه:]

خداي تعالي نيز مشيتش تعلق گرفت به اينكه در زمين موجودي خلق كند تمام عيار و كامل از هر جهت به نام انسان تا او 
شود، و اداتي كه در زندگي دنيوي كسب ميرا بندگي نموده و بدين وسيله مشمول رحمتش شود، و ليكن اختالف استعد

گذارد تمامي افراد اين موجود )انسان( در مسير و مجراي حقيقي خود قرار گرفته و راه اختالفي كه در تاثيرات هست نمي
 گيرند كه اسباب و شرايط برايشان فراهم باشد، اينجاست كه غرضنجات را طي كند، بلكه تنها افرادي در اين راه قرار مي

شود، و صحيح است بگوييم: براي خداي تعالي غايتي است در خداي تعالي هم مانند آن نجار و زارع به دو اعتبار متعدد مي
و آن اين است كه رحمتش شامل آنان گشته و همه را به بهشت ببرد، و غايت ديگري است در خلقت  -مثال -خلقت انسان

ا با اينكه براي بهشت خلق كرده به دوزخ ببرد، ولي غايت اولي غايتي اهل خسران و شقاوت، و آن اين است كه ايشان ر
بينيم سعادت سعيد و شقاوت شقي مستند به است اصلي، و غايت دوم غايتي است تبعي و ضروري، و در هر جا كه مي

ي كه عالي از آنجايقضاي الهي شده بايد بدانيم كه آن دليل ناظر به نوع دوم از غايت است، و معنايش اين است كه خداي ت
داند و از اينكه چه كسي سعيد و چه كسي شقي است همين سعادت و شقاوت مورد اراده او مال حال بندگان خود را مي
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 .هست، ليكن اراده تبعي نه اصلي

 و آيات ديگري "جَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِوَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِ "اي كه بايد حمل بر اين نوع از غايت شود آيهو از جمله ادله



 .است كه داراي چنين سياقي باشد، و آن بسيار است

اين قسمت از آيه شريفه اشاره است به  "لَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ ال يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال يَسْمَعُونَ بِها "
ينكه دوزخيان كساني هستند كه استعداد براي وقوع در مجراي رحمت الهي در آنان باطل گشته، و ديگر در مسير وزش ا

ردان بيند، و از شنيدن مواعظ مهايشان نميخورند، گويا چشمگيرند، و از مشاهده آيات خدا تكاني نمينفحات رباني قرار نمي
ه حالشان كند سودي بها و بيناتي كه فطرتشان در دلهايشان تلقين ميو حجت گردند تو گويي گوش ندارند،حق متاثر نمي

 .ندارد و يا گويي دل ندارند

« 1» "ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ "شود، چون همانطور كه قرآن فرموده:البته هيچ عقل و گوش و چشمي در عمل خود فاسد نمي
اينكه همين تغيير و تبديل هم به دست خود خداي تعالي انجام شده و خود دهد، مگر در خلقت خدا تغيير و تبديلي رخ نمي
« 3» "ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلي قَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ "از باب خلقت باشد، و ليكن آيه شريفه

گيرد، مگر آنكه خود آنان باعث زوال و لي نعمتي را كه به قومي داده پس نميدارد به اينكه خداي تعاصريحا اعالم مي
 .دگرگوني آن شوند

ها و پس اين نفهميدن و نديدن و نشنيدن دوزخيان از چيست؟ جواب اين است كه گر چه بطالن استعداد و فساد عمل دل
ت هاي زشعالي اين كار را به عنوان كيفر عملهاي ايشان مستند به خداي تعالي است، اال اينكه خداي تها و گوشچشم

ان نهاده هايشايشان كرده، پس خود آنان سبب شدند كه با تغيير راه عبوديت نعمت خدا را تغيير دادند، خداوند هم مهر بر دل
ا كه بايد ا آنچه رههايشان كشيده و ديگر با اين چشمفهمند، و پرده بر چشمها آنچه را كه بايد بفهمند نميو ديگر با اين دل

شنوند، و همه ها آنچه را كه بايد بشنوند نميهايشان مسلط كرده و ديگر با اين گوشبينند، و سنگيني را بر گوشببينند نمي
 .برنداينها نشانه اين است كه ايشان راه به دوزخ مي

 438[ ..... ص : "الْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّأُولئِكَ كَ "اي از مردم، از چهار پايانتر بودن دستهتوضيحي در باره گمراه]

 اين جمله نتيجه بيان سابق و شرح حال ايشان است، "أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ "
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 [.....] 23سوره روم آيه (1)

دهد تا وقتي آن قوم حال خود را تغيير دهد. كه به قومي عطا كرد تغيير نميحكم ازلي خدا( اين است كه خدا نعمتي را )(2)
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اند، و آن تمييز ميان خير و شر، و نافع و مضر در زندگي آنچه را كه مايه امتياز انسان از ساير حيوانات است از دست داده
ونه زبان به انعام تشبيه شدند با اينكه اينگگوش و دل است. و اگر در ميان همه حيوانات بيسعيد انسان، به وسيله چشم و 

اشخاص خوي و خصال درندگان را نيز دارا هستند، براي اين است كه در ميان صفات حيوانيت تمتع به خوردن و جهيدن كه 
ر دفع ضرر است، و اگر در انسان قواي دافعه و تر نسبت به طبع حيواني است، چون جلب نفع، مقدم بخوي انعام است مقدم

غضبيه نيز به وديعه سپرده شده باز بخاطر همان قواي جاذبه شهويه است، و غرض نوع انسان در زندگي حيوانيش اول به 
ورد كند، پس آيه مگيرد، و سپس براي حفظ و تحصيل اين دو غرض، قواي دافعه را اعمال ميتغذي و توليد مثل تعلق مي

 .است« 1» "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَ النَّارُ مَثْويً لَهُمْ "حث از نظر مفاد نظير آيهب

اش وجود يك نحوه ضاللتي در چارپايان است دليلش اين كه الزمه "ترندبلكه ايشان از چارپايان هم گمراه "و اما جمله



اي كه اللتي كه در چارپايان هست ضاللتي است نسبي و غير حقيقي، براي اينكه چارپايان بحسب قواي مركبهاست كه ض
اي كه برايشان كند به اينكه همه همت خود را در خوردن و جهيدن صرف كنند، در تحصيل سعادت زندگيآنها را وادار مي

ند هيچ مذمتي بر آنها نيست، و گمراه خواندنشان به مقايسه با گذارفراهم شده گمراه نيستند و در اينكه قدمي فراتر نمي
 .سعادت زندگي انساني است كه آنها مجهز به وسائل تحصيل آن نيستند

بخالف كر و كورهاي از افراد انسان كه با مجهز بودن به وسائل تحصيل سعادت انساني و با داشتن چشم و گوش و دلي كه 
ال آن وسائل را اعمال نكرده و چشم و گوش و دل خود را نظير چشم و گوش و دل راهنماي آن سعادت است با اين ح

نگونه اند به همين دليل اياند مانند حيوانات تنها در تمتع از لذائذ شكم و شهوت استعمال كردهحيوانات ضايع و معطل گذارده
 .ترند، و بر خالف چارپايان استحقاق مذمت را دارندمردم از چارپايان گمراه

اين جمله نتيجه كالم قبلي و بيان حال ديگري است براي آنان، و آن اين است كه حقيقت غفلت  "أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ "
همان است كه ايشان دچار آنند، چون غفلتي است كه مشيت خداي سبحان مساعد آن است، و مشيت خدا با مهر زدن بر 

 ه آن مبتال كرده، و معلوم است كه غفلت ريشه هر ضاللت و باطلي استهايشان، ايشان را بها و گوشها و چشمدل

.__________________________________________________ 

خورند، و آتش جايگاه ايشان است. خورند آن طور كه چارپايان ميو آنان كه كافر شدند سرگرم كام گيري گشته و مي(1)
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 440بحث روايتي ])رواياتي در مورد آيات مربوط به بلعم باعورا([ ..... ص : 

 اشاره

 "... وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا "علي بن ابراهيم قمي در تفسير خود در ذيل آيه

كرد كه آن حضرت فرمود: بلعم باعورا داراي اسم پدرم از حسين بن خالد از ابي الحسن امام رضا )ع( برايم نقل  :گويدمي
، در آخر بطرف فرعون ميل كرد، و از درباريان «1»كرد كرد و خداوند دعايش را اجابت مياعظم بود، و با اسم اعظم دعا مي

افتاد،  مگشت، عبورش به بلعاو شد، اين ببود تا آن روزي كه فرعون براي دستگير كردن موسي و يارانش در طلب ايشان مي
گفت: از خدا بخواه موسي و اصحابش را به دام ما بيندازد، بلعم بر االغ خود سوار شد تا او نيز به جستجوي موسي برود 

االغش از راه رفتن امتناع كرد، بلعم شروع كرد به زدن آن حيوان، خداوند قفل از زبان االغ برداشت و به زبان آمد و گفت: 
خواهي با تو بيايم تا تو بر پيغمبر خدا و مردمي با ايمان نفرين كني؟ بلعم اين را كه زني؟ آيا ميواي بر تو براي چه مرا مي

فَانْسَلَخَ مِنْها  ":اش فرمودهشنيد آن قدر آن حيوان را زد تا كشت، و همانجا اسم اعظم از زبانش برداشته شد، و قرآن در باره
نْ تَحْمِلْ ينَ، وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَي الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِفَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِ

 .«3»اين مثلي است كه خداوند زده است  "عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

اين است كه آيه شريفه اشاره به داستان  "و اين مثلي است كه خداوند زده است "ظاهر اينكه امام در آخر فرمود: :مؤلف
 .-ان شاء اللَّه -بلعم دارد، و به زودي در بحث از اسماء حسني بحث از اسم اعظم خواهد آمد

بو الشيخ ي حاتم و او در الدر المنثور است كه فاريابي و عبد الرزاق و عبد بن حميد و نسايي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن اب
لَخَ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَ "اند كه در ذيل آيهو طبراني و ابن مردويه همگي از عبد اللَّه بن مسعود نقل كرده



 .«2»گفتند مي "بلعم بن ابر "گفته است: اين شخص مردي از بني اسرائيل بوده كه او را "مِنْها

رد اند كه گفت: اين مدر همان كتاب آمده كه عبد بن حميد و ابو الشيخ و ابن مردويه از طرقي از ابن عباس نقل كردهو نيز 
دانسته، و در بني اسرائيل بوده بوده و همان كسي بوده كه اسم اعظم مي -و در نقل ديگري بلعام بن عامر -بلعم بن باعورا

 .«4»است 
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 "شددعايش مستجاب مي "و در نسخه ديگري دارد:(1)

 322ص  1تفسير قمي ج (2)

 125ص  2(الدر المنثور ج 2و  3)
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، و از ابن عباس غير اين هم «1»مؤلف: اينكه وي اسمش بلعم و از بني اسرائيل بوده از غير ابن عباس نيز روايت شده 
 .اندكرده« 3»روايت 

 441نقل كرده است[ ..... ص :  "وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ... "داستاني كه در روح المعاني در باره شان نزول آيات شريفه:]

ية يد: امگوكند، ميو در روح المعاني در آنجا كه قول به اين را كه، آيه در حق امية بن ابي الصلت ثقفي نازل شده نقل مي
بن ابي الصلت كتب قديمه را خوانده و به دست آورده بود كه خداوند پيغمبري را خواهد فرستاد، و اميدوار بود بلكه خداوند 

خود او را مبعوث كند، در اين ميان سفري به بحرين كرد و در آنجا مدت هشت سال بماند، در همان اوائل ورودش به 
اي از يارانش به زيارت رسول خدا )ص( آمد، بود، بعد از هشت سال به اتفاق عدهص( را شنيده )بحرين بعثت خاتم النبيين 

را بر او تالوت كرد، وقتي سوره تمام شد اميه از جاي جست و  "يس "رسول خدا )ص( او را به اسالم دعوت فرمود، و سوره
ت نظر تو در باره اين مرد چيست؟ گفكشيد بيرون آمد، قريش به دنبالش بيرون آمده پرسيدند، در حالي كه پاهايش را مي

 «2»اش فكر كنم. بايد در باره

خواست تا به مدينه آمده و اسالم بياورد، و ليكن وقتي در بين راه قضيه بدر از آنجا به شام رفت و بعد از واقعه جنگ بدر مي
كشت، از همان نيمه راه به طرف را شنيد از تصميم خود برگشت و گفت: اگر اين مرد پيغمبر بود خويشاوندان خود را نمي

 .طائف رفت و در همانجا بماند تا در گذشت

ص( آمد و آن حضرت از خاطرات هنگام وفات برادرش پرسيد، فارعة )خواهرش فارعة بعد از مرگ برادرش نزد رسول خدا 
 :برادرم در هنگام مرگ اين اشعار را سرود :عرض كرد

 «2»أن يزوال كل عيش و ان تطاول دهرا صائر مرة الي 

 «5»ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قالل الجبال أرعي الوعوال 

 «3»ان يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير يوما ثقيال 

 آن گاه رسول خدا )ص( فرمود: از اشعار برادرت برايم بخوان، فارعة اشعار
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 125ص  2المنثور ج (الدر 3و  1)

 .ط بيروت 113ص  13 -2روح المعاني ج (3)

 شود كه زائل و تباه گرددهر زندگي هر چند مدت مديدي طوالني شود عاقبت يك بار مي(4)



 چراندمهاي كوه بز كوهي مياي كاش پيش از آنكه نظرم برگشت در قله(5)

 شوندسنگيني فشارها كودكان پير مي آري بدرستي روز حساب روز بس بزرگي است روزي است كه از(6)
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 :زير را از او نقل كرد

 «1»ء اعلي منك جدا و امجد لك الحمد و النعماء و الفضل ربنا و ال شي

 «3»مليك علي عرش السماء مهيمن لعزته تعنوا الوجوه و تسجد 

 :كه اميه در اولش سروده بود اي رافارعة اين اشعار را تا به آخر خواند و آن قصيده

 «2»وقف الناس للحساب جميعا فشقي معذب و سعيد 

 :براي آن حضرت خواند و بعد از آن قصيده ديگري را كه چند بيت زير از آن است انشاد كرد

 «2»عند ذي العرش يعرضون عليه يعلم الجهر و السرار الخفيا 

 «5»يوم ياتي الرحمن و هو رحيم انه كان وعده مأتيا 

 «3»رب ان تعف فالمعافاة ظني او تعاقب فلم تعاقب بريا 

رسول خدا بعد از شنيدن اين اشعار فرمود: اشعار برادرت ايمان آورد و ليكن دلش ايمان نياورد، و در شان اين جريان بود كه 
 .«3»آيه مورد بحث نازل شد 

كه از چند روايت بدست آمده، و در مجمع البيان هم  اي استداستان باال كه روح المعاني آن را نقل كرده مجموعه :مؤلف
اجمال داستان را نقل كرده و گفته: اينكه اين آيه در باره اين مرد نازل شده مطلبي است كه از روايت عبد اللَّه بن عمر و 

وره در مكه و ظاهرا آيات مورد بحث مكي هستند چون س«. 2»شود سعيد بن مسيب و زيد بن اسلم و ابي روق استفاده مي
 اند از باب تطبيق آيه بر مصداقنازل شده، بنا بر اين مطلبي كه راويان باال آن را روايت كرده
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 ترها و فضل اي پروردگار ما و نيست چيزي از تو بزرگتر و محترممر تو راست حمد و نعمت(1)

 .افتدبر عرش آسمان پادشاهي كه در برابر عزتش وجوه خاضع گشته بسجده مي پادشاهي هستي مسلط(2)

 اند يا بدبختاني هستند معذب و يا نيكبختانمردم همگي در موقف حساب ايستاده(3)

 [.....] داندهاي ناپيدا را ميشوند او آشكارا و نهانينزد صاحب عرش است كه بندگان بر او عرضه مي(4)

 .هايش عملي بودكند در حالي كه بناي رحمت دارد او همواره وعدهيشگر جلوه ميروزي كه بخشا(5)

قاب گناهي را عپروردگارا اگر عفو كني همين عفوت را انتظار داشتم و اگر عقاب كني البته دارد چون تو تا كنون بي(6)
 اينكرده

 113ص  2روح المعاني ج (7)

 222ص  2مجمع البيان ج (8)

 222، ص: 2جترجمه الميزان، 

 .است، نه اينكه آيه در باره خصوص آن داستان نازل شده باشد

اند قهرمان اين داستان ابو عامر بن نعمان بن صيفي راهب است كه صاحب مجمع البيان اضافه كرده است: بعضيها گفته
انان در آمد. و لباس خشن رسول خدا )ص( او را به اسم فاسق مسمي كرده بود، و او مردي بود كه در جاهليت در سلك رهب

 اي؟پوشيد، و در عهد اسالم به مدينه آمد و از رسول خدا )ص( پرسيد اين چه ديني است كه آوردهمي



گفت اين حنفيت و دين ابراهيم است، او گفت: من نيز بر همان دينم. حضرت فرمود: تو بر دين ابراهيم نيستي، چون در 
جزء آن نيست، ابو عامر گفت: خداوند از من و تو آن كس را كه دروغگو است به  اي كهدين ابراهيم چيزي را داخل كرده

 .دردي دچار كند كه خويشانش او را در بيابان انداخته و او در تنهايي جان بدهد

رفت  ماين را بگفت و به ميان شاميان در آمد، و از آنجا به منافقين پيغام داد تا اسلحه جمع آوري كنند، آن گاه نزد قيصر رو
و از او قشوني گرفت تا بيايد و رسول خدا )ص( را از مدينه بيرون كند، ليكن در شام به نفرين خود مبتال شد، و تنها و رانده 

 .«1»شد و جان بداد )راوي اين داستان سعيد بن مسيب است( 

ا تطبيق يگري كه آيه را بر آنهمؤلف: اشكال اينكه سوره مورد بحث كلي است اشكالي است بجا و صحيح، البته داستانهاي د
 .گذريماي در نقل آنها نيست مياند نيز هست كه چون فايدهكرده

و نيز در مجمع البيان است كه امام ابو جعفر )ع( فرمود: اصل در داستان مورد نظر آيه بلعم باعورا است، و سپس خداوند آن 
 .«3»ا ترجيح دهد مثل زده است را براي هر كس از مسلمين كه هواي نفس خود را بر هدايت خد

لُوبٌ لَهُمْ قُ "و در تفسير قمي در روايتي كه ابي الجارود از حضرت ابي جعفر )ع( نقل كرده آمده كه آن حضرت در ذيل جمله
ود: بر فرم "وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ "كنند، و در معنايهايشان زده و ديگر تعقل نميفرمود: خداوند مهر بر دل "ال يَفْقَهُونَ بِها

 "وَ لَهُمْ آذانٌ ال يَسْمَعُونَ بِها "بينندو ديگر راه هدايت را نمي "ال يُبْصِرُونَ بِها "اي است مانع از هدايتهايشان پردهچشم
 .«2»شنوند هايشان ثقلي قرار داده كه هرگز نداي هدايت را نميخداوند در گوش

 ات از عبد اللَّه بن عمرو بنو در الدر المنثور است كه بيهقي در كتاب اسماء و صف
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 سپس فرمود: خداي تعالي خلق خود را در ظلمتي آفريده وعاصي روايت كرده كه گفت: از رسول خدا )ص( شنيدم كه مي
 «نوري از خود بر ايشان تابانيد، پس هر كس كه تابش آن نور او را گرفت هدايت يافت، و هر كس را نگرفت گمراه گشت

و نيز در همان كتاب است كه حكيم ترمذي و ابن ابي الدنيا در كتاب مكائد الشيطان و ابو العلي و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ .
اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: خداوند جن را بر سه صنف آفريد، يك روايت كرده و ابن مردويه همگي از ابي درداء

اي هستند كه ثواب و عقاب صنف مارها و عقربها و حشرات زمين و صنف ديگر مانند باد در هوا هستند، و صنف سوم طايفه
لَهُمْ قُلُوبٌ ال  "و خداوند در حقشان فرمود:مانند دارند، و خداوند آدميان را نيز بر سه صنف آفريد، يك صنف بهائم را مي

ن و جنس ديگري اندامشا "أَضَلُّيَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ ال يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ 
ايه اي جز سكه هيچ سايه -مي هستند كه در روز قيامتاندام آدمي است ولي ارواحشان ارواح شياطين است، صنف سوم مرد

 «در زير سايه خدا قرار دارند -خدا نيست

 .-ان شاء اللَّه -مؤلف: و به زودي در يك مقام مناسب بحث در پيرامون جن و شياطين انسي خواهد آمد.

__________________________________________________ 
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 441[ ..... ص : 182تا  180(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

دُونَ ( وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَه123ْلُونَ )وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَ
( أَ 122( وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ )123وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ ) (121بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ )

 (122بِينٌ )وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إاِلَّ نَذِيرٌ مُ

ءٍ وَ أَنْ عَسي أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ
 (123فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَال هادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ (125بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ )

 441ترجمه آيات ..... ص : 

كنند واگذاريد. به زودي سزاي هاي وي كجروي ميهاي نيكوتر است او را بدانها بخوانيد و كساني را كه در نامخدا را نام
 .(123اند خواهند ديد )كردهاعمالي را كه مي

 .(121گردند )كنند و بدان باز ميه حق هدايت ميايم جماعتي هستند كه باز كساني كه آفريده

 .(123آوريم )اند به مهارت از آنجا كه ندانند بدامشان ميهاي ما را دروغ شمردهو كساني كه آيه

 .(122و مهلتشان نيز دهم كه كيد من بسيار محكم است )

 .(122نيست )رساني آشكار اند كه مصاحب ايشان جنون ندارد كه او جز بيممگر نينديشيده

انديشند كه شايد اجلشان نزديك شده باشد راستي نگرند و نميچرا در ملكوت آسمانها و زمين و هر چه را خدا آفريده نمي
 .(185)كنند پس از قرآن كدام سخن را باور مي

 (123كند كه كور دل بمانند )هر كه را كه خدا گمراه كند راهبري ندارد و در طغيانشان رهاشان مي
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 اشاره

اين آيات متصل به آيات قبلي و به منزله تجديد بيان آن چيزي است كه كالم در آيات قبلي بدان منتهي گرديد، توضيح 
مردم از دين دار و اينكه، هدايت دائر مدار دعوت خدا بسوي اسماء حسني و ضاللت دائر مدار الحاد در آن اسماء است، و 

دين و عالم و جاهل بر حسب فطرت و سريره باطنيشان اختالفي ندارند در اينكه اين عالم مشهود متكي بر حقيقتي است بي
كه قوام اجزاي آن و نظام موجود در آن، بر آن حقيقت استوار است، و آن حقيقت خداي سبحان است كه هر موجودي از او 

كند، و اين كند، و اوست كه جمال و كمال مشهود در عالم را بر اجزاي عالم افاضه ميگشت ميابتداء گرفته و به او باز
 .جمال، جمال او و از ناحيه اوست

 442اختالف و انشعاب مردم به دو صنف در باره اسماء و صفات خداي سبحان[ ..... ص : ]



اسماء و صفات او بر سه صنفند، صنفي اسمايي براي او همين مردم در عين اين اتفاقي كه بر اصل ذات پروردگار دارند در 
قائلند كه معاني آن اسماء اليق آن هست كه به ساحت مقدس پروردگار نسبت داده شود، يعني معاني آن اسماء صفاتي است 

نسبت  وها است، صنف ديگري در اسماء او كجروي كرده و صفات خاصه او را بغير اكه مبين كمال و يا نفي نواقص و زشتي
دانند، و نيز مانند دهند، مانند ماديين و دهريين كه آفريدن و زنده كردن و روزي دادن و امثال آن را، كار ماده يا دهر ميمي

دهند، و مانند بعضي از اهل كتاب كه پيغمبر و اولياي دين خود را به صفاتي ها كه خير و نفع را به خدايان نسبت ميوثني
خداي تعالي كسي سزاوار و برازنده آن نيست، و در اين انحراف برخي از مردم با ايمان نيز شريكند،  كنند كه جزتوصيف مي

وم اي دارند كه با توحيد خدا سازگار نيست، صنف سبراي اينكه اسباب هستي را مستقل در تاثير دانسته و در باره آنها نظريه
ورزند، يعني صفات نقص و كارهاي زشت را اسماي او انحراف مي مردمي هستند كه به خداي تعالي ايمان دارند و ليكن در

راده، دانند و علم، اكنند مثال او را جسم و محتاج به مكان دانسته و در بعضي از شرايط، او را قابل درك ميبراي او اثبات مي
ند، و نسبت ظلم در كارها و جهل كنقدرت، وجود و بقايي از قبيل علم، اراده، قدرت، وجود و بقاي خود ما برايش اثبات مي

 .دهند، و همه اينها الحاد در اسماء او استدر حكم و امثال آن به وي مي

ذو  خوانند و او را خداييو در حقيقت برگشت اين سه صنف به دو صنف است، يكي كساني كه خدا را به اسماء حسني مي
ت يافتگان به راه حقند، صنف دوم مردمي هستند كه در اسماء كنند و اين صنف هدايالجالل و االكرام دانسته و عبادت مي
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خوانند، و اين صنف اهل ضاللتند، كه مسيرشان به دوزخ است، و جايگاهشان غير او را به اسم او، يا او را به اسم غير او مي
 .ا هستنداي است كه از ضاللت داردر دوزخ بحسب مرتبه

خداي تعالي همه جا هدايت را بطور مطلق به خود استناد داده و ضاللت را به خود مردم، و سرش اين است كه هدايت از 
صفات جميله است و همانطور كه در باال گذشت حقيقت جمال خداي را سزاست، به خالف ضاللت كه حقيقتش عدم اهتداء 

 شود( و اما تثبيتدمي و از صفات نقص، )خداوند به عدم و نقص متصف نميبه هدايت خدا است و اين خود معنايي است ع
آن ضاللت در فردي كه به اختيار خود ضاللت را بر هدايت ترجيح داده و به آيات خدا تكذيب كرده مستند به خداي تعالي 

ب دل وي استوار نموده و با سلاست، يعني خداوند كسي را كه بخواهد كيفر كند ضاللت او را در همان اولين بار تحققش در 
است كه در قرآن كريم  "امالء "و "استدراج "دهد، و اين همانتوفيق و قطع عطيه الهي خود، آن را صفت الزمي قرار مي

 .آن را به خود نسبت داده است

ه ين بود ككند كه كالم سابق بدان منتهي گرديد، و آن اپس معلوم شد كه آيات مورد بحث به همان مطلبي اشاره مي
حقيقت معناي اينكه هدايت و اضالل از خدا است اين است كه او بشر را به اسماء حسناي خود دعوت كرده و باعث شد 

اي كه هدايت خدا را قبول كردند و يكي آن افرادي كه نسبت به اسماء او الحاد ورزيده و مردم دو فريق شوند يكي آن عده
دهد، هم چنان كه در آخر كالم سابق ايشان را به كيفر تكذيبشان بسوي دوزخ سوق ميآيات او را تكذيب كردند، و خداوند 

 .دهدو اين سوق دادن را بوسيله استدراج و امالء انجام مي "وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ ... "فرموده:

 447[ ..... ص : "اسماء حسني "مراد از]

 "... لَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِهاوَ لِ "

بحسب لغت چيزي را گويند كه بوسيله آن انسان بسوي چيزي راه پيدا كند، چه اينكه عالوه بر اين داللت،  "اسم "كلمه
يز ت آن چاي را هم افاده بكند مانند لفظي كه حكايت كند از معناي موجود در آن چيز، و يا صرف اشاره به ذامعناي وصفي



 .باشد مانند زيد و عمرو و مخصوصا اسمهاي مرتجل كه قبال سابقه وصفي نداشته و تنها اشاره به ذات دارد

كند بر اينكه منظور از اين اسماء، قسم اول از داللت مي -كه مؤنث احسن است -"حسني "و توصيف اسماء خدا به وصف
باشد، مانند آن اسمايي كه جز بر ذات خداي تعالي ناي وصفي ميمعناي اسم است، يعني آن اسمايي است كه در آنها مع

داللت ندارد، اگر چنين اسمايي در ميان اسماي خدا وجود داشته باشد، آنهم نه هر اسم داراي معناي وصفي، بلكه اسمي كه 
 در معناي وصفيش حسني هم باشد، باز هم نه هر اسمي كه در معناي وصفيش حسن
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و كمال نهفته باشد بلكه آن اسمايي كه معناي وصفيش وقتي با ذات خداي تعالي اعتبار شود از غير خود احسن هم باشد، بنا 
اند و هر چند در معناي وصفي آنها حسن خوابيده بر اين شجاع و عفيف هر چند از اسمايي هستند كه داراي معناي وصفي

ت دهند، و به هيچ وجه ممكن نيسد، براي اينكه از يك خصوصيت جسماني خبر ميليكن اليق به ساحت قدس خدا نيستن
شود جسمانيت موصوف به ذهن اين خصوصيت را از آنها سلب كرد )و كاري كرد كه وقتي اسم شجاع و عفيف برده مي

م كن بود به خداي تعالي هو اگر چنين كاري ممكن بود البته اطالق آنها بر ذات خداي تعالي هيچ عيبي نداشت )و مم (نيايد
اسم شجاع و عفيف و امثال آن را اطالق كرد( مانند جواد، عدل و رحيم. پس الزمه اينكه اسمي از اسماء خدا بهترين اسماء 

باشد اين است كه بر يك معناي كمالي داللت كند، آنهم كمالي كه مخلوط با نقص و يا عدم نباشد، و اگر هم هست 
آن معناي نقصي و عدمي ممكن باشد، پس هر اسمي كه در معناي آن احتياج و عدم و يا فقدان  تفكيك معناي كمالي از

شود اسماي حسني نبوده نهفته باشد مانند اساميي كه بر اجسام و جسمانيات و افعال زشت و معاني عدمي اطالق مي
 .اطالقش بر ذات پروردگار صحيح نيست

ايم مگر براي آن معانيي كه در خود ما وجود دارد، و دميان است، و آنها را وضع نكردههاي زبان ما آچون اينگونه اسماء پديده
معلوم است كه آن معاني هيچوقت از شائبه حاجت و نقص و عدم خالي نيست، چيزي كه هست بعضي از آنها لغاتي است 

 .رنگ و مقدار و امثال آنكه به هيچ وجه ممكن نيست جهات حاجت و نقص را از آنها سلب كرد مانند كلمه جسم، 

بعضي ديگر لغاتي است كه اين تفكيك در آنها ممكن است، مانند علم، حيات و قدرت، زيرا علم وقتي در خود ما اطالق 
شود به معناي احاطه از طريق عكس برداري ذهن به وسائل مادي تعبيه شده در ذهن است، و همچنين قدرت در ما به مي

آن كيفيتي كه در عضالت ما تعبيه گشته، و نيز حيات در ما عبارت است از اينكه ما با همين  معناي منشايت فعل است به
وسائل مادي علم و قدرت، دانا و توانا شويم، و اين علم و اين قدرت و اين حيات اليق ساحت قدس خداي تعالي نيست، و 

گر ما معاني آنها را از خصوصيات مادي مجرد ليكن چنان هم نيست كه نتوان آنها را به ذات مقدسش نسبت داد، زيرا ا
صرف احاطه به چيزي و حضور آن چيز در نزد عالم و معناي قدرت  -مثال -ساخته و تفكيك كنيم و آن وقت معناي علم

منشايت ايجاد چيزي و معناي حيات اين باشد كه موجود داراي حيات بنحوي باشد كه علم و قدرت را داشته باشد، چنين 
توان به ساحت قدس خداي تعالي نسبت داد، براي اينكه معانيي است كمالي و خالي از جهات رت و حياتي را ميعلم و قد

 كند بر اينكه هر صفت نقص و حاجت، و عقل و نقل هم داللت مي
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خداوند آن را به وي افاضه كرده  كمالي از آن خداي تعالي است، و اگر غير او هم به صفتي از صفات كمال متصف باشد
 .است بدون اينكه الگوي آن را از موجودي قبل از آن گرفته باشد

پس خداي تعالي عالم، قادر و حي است، ولي نه مثل عالم و قادر و حي بودن ما، بلكه به علم و قدرت و حياتي كه اليق به 
 .كماليه است مجرد از نقائص ساحت قدس او است، و آن همانطور كه گفته شد حقيقت اين معاني



 449ها فقط و فقط از خداي سبحان است[ ..... ص : حقيقت بهترين اسم]

رساند )و معناي جمله اين است: خبر است مقدم ذكر شده و اين خود حصر را مي "للَّه "كه "وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني "در جمله
 .(تنها براي خدا است اسماء حسني

رساند و معناي آن اين بر سرش در آيد عموميت را مي "الف و الم "آمده و هر جمعي كه "الف و الم "هم با "اسماء "
است كه هر اسم احسن كه در وجود باشد از آن خدا است و احدي در آن با خدا شريك نيست، و چون خود خداي تعالي 

دن بو "تنها براي خدا "داند لذاعالم، قادر، حي و رحيم مي دهد و مثال غير خود را نيزهمين معاني را بغير خود هم نسبت مي
آنها معنايش اين است كه حقيقت اين معاني فقط و فقط براي خدا است و كسي در آنها با خدا شركت ندارد. و ظاهر آيات 

 "فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "و جمله« 1» "أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "كند، مانند جملهبلكه صريح بعضي از آنها اين معنا را تاييد مي
بطوري كه مالحظه « 2» "هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "و جمله« 2» "ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَوَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ "و جمله« 3»

از خداست، و كسي در آنها شريك او نيست مگر به آيد كه حقيقت هر اسم احسني تنها و تنها كنيد، از اين آيات بر ميمي
 .همان مقداري كه او تمليك به اراده و مشيت خود كند

اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ  "كند، مانند آيهظاهر كالم خداي تعالي در هر جا كه ذكري از اسماء خود كرده نيز اين معني را تاييد مي
لَهُ الْأَسْماءُ  "و آيه« 3» "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "و آيه« 5» "الْأَسْماءُ الْحُسْني

 "الْحُسْني يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
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 135ز آن خدا است. سوره بقره آيه اش ابدرستي قدرت همه(1)

 122اش از آن خدا است. سوره نساء آيه عزت همه(2)

 355و احاطه به چيزي از علم او ندارند مگر به آن مقداري كه خود او بخواهد. سوره بقره آيه (3)

 35اوست زنده جز او معبودي نيست. سوره مؤمن آيه (4)

 2است اسماء حسني. سوره طه آيه  خداوند كه جز او معبودي نيست، براي او(5)

هاي نيكوتر همه از او است. بگو اي محمد! كه خدا را )به اسم( اللَّه يا )به اسم( رحمن بخوانيد هر كدام راي بخوانيد، نام(6)
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 .اي خدا است و بسو ظاهر همه اين آيات اين است كه هر اسم احسني حقيقتش تنها بر «1»

هايي است كه نه دليلي بر آن هست براي عهد است، از گفته "االسماء "در "الف و الم "اند كهها احتمال دادهو اينكه بعضي
و نه قرائني در خود آيات است كه آن را تاييد كند، تنها چيزي كه قائل را به اين احتمال واداشته اخباري است كه اسماء 

 .-ان شاء اللَّه -د، و به زودي در بحث روايتي آينده راجع به آن اخبار بحث خواهد شدشمارحسني را مي

 410اين است كه خدا را با اعتقاد به اتصاف او به صفات حسنه و معاني جميله عبادت كنيد[ ..... ص :  "فَادْعُوهُ بِها "معناي جمله:]

من او را زيد خواندم و تو را ابا  "گوييم:نام نهادن است هم چنان كه مي يا از دعوت به معناي "فَادْعُوهُ بِها "و اينكه فرمود:
يعني او را به آن اسم و تو را به اين اسم نام نهادم، و يا از دعوت به معناي ندا است، و معنايش اين است  "عبد اللَّه خواندم

و يا از دعوت به معناي عبادت است و  "..اي رحمان اي رحيم و . "كه خدا را به اسماء حسنايش ندا كنيد مثال بگوييد:



ن اسماء اي است كه ايمعنايش اين است كه خدا را عبادت كنيد با اعتقاد به اينكه او متصف به اوصاف حسنه و معاني جميله
 .داللت بر آن دارد

مختلفي كه دعاي خود او  اند، و ليكن كالم خود خداي تعالي در مواردمفسرين همه اين چند معنا را براي دعوت احتمال داده
 :كند مؤيد همين معناي اخير است، مانندرا ذكر مي

وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ  "و آيه "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "
وجه تاييد اين است كه اول دعا را ذكر كرده و در بعد همان دعا را به « 3» "عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 

 .عبادت بدل آورده و فهمانده كه عبادت و دعا يكي است

لي يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ، وَ إِذا وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ ال يَسْتَجِيبُ لَهُ إِ "و همچنين آيه
« 2» "هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "و آيه« 2» "حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ

 .عبادت گرفته است كه دعا را به معناي اخالص در
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 [.....] 32كند. سوره حشر آيه هاي نيكوتر همه از اوست، هر چه در آسمانها و زمين هست او را تسبيح مينام(1)

داخل  ند به خواري به جهنمپروردگارتان گفته: مرا بخوانيد تا اجابتتان كنم، كساني كه از پرستيدن من استكبار ورز(2)
 33خواهند شد. سوره مؤمن آيه 

خبر تر كيست از آنكه سواي خدا چيزي را بخواند كه تا روز قيامت جواب او ندهد و از هر چه بخوانندش خود بيگمراه(3)
يات سوره احقاف آباشد. و چون در قيامت خلق محشور شوند آنجا معبودان باطل با مشركان دشمن و از پرستش آنها بيزارند. 

5- 3 

زنده جاويد اوست، خدايي جز او نيست، او را بخوانيد و دين خاص او كنيد كه ستايش خاص پروردگار جهانيان است. (4)
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ه اگر كند، براي اينكنيز اين معنا را تاييد مي "عْمَلُونَوَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَ "ظاهر ذيل آيه
ا كه از هبما كانوا يصفون بخاطر آن وصف "تر اين بود كه بفرمايد:بود، نه عبادت مناسبمراد از دعا نام نهادن و يا نداء مي

صْفَهُمْ به زودي وصف كردنشان سَيَجْزِيهِمْ وَ "هم چنان كه در جاي ديگر همين طور تعبير كرده و فرموده: "كردندخدا مي
براي خدا است  ":-و خدا داناتر است -شودبنا بر آنچه گذشت معناي آيه مورد بحث چنين مي« 1» "را جزا خواهد داد

ن معنا البته معلوم است كه اي "تمامي اسمايي كه بهترين اسماء است پس او را عبادت كنيد و با آنها بسويش توجه نماييد
 .شود چون اين دو از لواحق عبادت استنداء هم مي شامل تسميه و

 "... وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ "

باشد، و آن ميل از حد وسط به يكي از دو طرف افراط و تفريط است، لحد قبر هر دو به يك معنا مي "الحاد "و "لحد "كلمه
كه در وسط قبر است  "ضريح "در يك طرف قبر قرار دارد به خالف گويند، چون لحد همرا هم به همين مناسبت لحد مي

و از باب افعال به يك معنا است، و از  "يا "قرائت شود، و چه به ضم "يا "چه از ثالثي مجرد بوده و به فتح "يلحدون "و
رف، و از باب يكي از دو طاند به يك معنا نيست بلكه از ثالثي مجرد به معناي ميل به بعضي از لغويين نقل شده كه گفته

 .افعال به معناي جدال و مغلوب ساختن طرف است

اگر در صدر اين جمله واو عاطفه به كار برده نشده براي اين است كه اين جمله به منزله جواب از سؤال  -"سَيُجْزَوْنَ ... "



كسي پرسيده است سرانجام حال  "رزندوو واگذار آن كساني را كه در اسماي او الحاد مي "مقدر است، كانه وقتي فرمود:
ده اي باقي مان. راجع به بحث در اسماء حسني تتمه"سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "دهد به اينكه:شود؟ جواب ميايشان چه مي

 .-ان شاء اللَّه -كه در گفتار آينده بعد از فراغ از تفسير آيات خواهد آمد

وَ مِنْ قَوْمِ مُوسي أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ  "در سابق يعني در تفسير آيه "يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَوَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ  "
مقداري در پيرامون اين مطلب بحث شد، خصوصيتي كه در اين آيه است اين است كه در سياق تقسيم مردم  «3» "يَعْدِلُونَ

 دي )و بيان اينكه مالك در دو قسم شدن مردم دعوت خدا به اسماءبه دو قسم گمراه و مهت

__________________________________________________ 
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 كند بر اينكه در نوع انساني افرادي كمحسني و الحاد در آن است( قرار گرفته، و همين قرار گرفتن در اين سياق داللت مي
اند، چون كالم در اهتداء و ضاللت حقيقي و مستند به صنع خدا است، و و يا زياد وجود دارند كه بطور حقيقت مهتدي شده

وَ مَنْ  مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي "معلوم است كه خداوند وقتي كسي را هدايت كرد آن كس مهتدي حقيقي است، آري:
و اهتداء حقيقي جز بوسيله هدايت حقيقي كه منحصرا كار خداي سبحان است صورت  "يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ

م كه و مواردي ديگر گذراندي «1» "فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ "گيرد، و در تفسير آيهنمي
هدايت حقيقي الهي به هيچ وجه از مقتضاي خود تخلف ننموده و مستلزم عصمت از گمراهي است، هم چنان كه ترديدي 

داللت دارد بر اينكه كسي كه به سوي « 3» "أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ ال يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدي "كه در آيه
 .-دقت بفرماييد -شود كه با كس ديگر جز خدا هدايت نشودايت شود واجب ميحق هد

بنا بر اين، اسناد هدايت به اين امت خالي از داللت بر اين نيست كه امت مزبور مردمي هستند كه از ضاللت مصونند، و 
به ايشان اشاره شده، كه در اين  كند، حال يا مقصود جميع افراد امتي است كه در آيهخداوند ايشان را از گمراهي حفظ مي

صورت بايد مراد از آن انبياء و اوصياء ايشان باشند، و يا آنكه مراد از امت بعض افراد امت است و كل به وصف بعضي 
لِتَكُونُوا  "و آيه« 2» "مْ مُلُوكاًوَ جَعَلَكُ "و آيه« 2» "وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ "توصيف شده، نظير آيه

 .وصف بعض افراد را به همه امت نسبت داده« 5» "شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ

اين است كه: ما شما مردم را به امري واقع نشدني و  -و خدا داناتر است -باشدو مطلبي كه آيه شريفه در صدد افهام آن مي
كه در ميان همين شما مردم امتي هستند كه حقيقتا به هدايت به حق مهتدي كنيم، براي اينخارج از طاقت بشر امر نمي

 .اند، چون خداوند به هدايت خاصه خود تكريمشان كرده استشده

 416[ ..... ص : "و الذين كفروا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون "معناي استدراج در عذاب]

در لغت به معناي اين است كه كسي در صدد بر آيد  "استدراج ""دْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَوَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَ "
 پله پله و به تدريج از
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 22ايم كه منكر آن نيستند. سوره انعام آيه اگر اين گروه انكار كنند گروهي را بدان گماشته(1)

ت شود. برد مگر آنكه هدايكند شايسته است كه پيرويش كنند يا كسي كه راه نميآيا كسي كه بسوي حق هدايت مي(2)



 25سوره يونس آيه 

 13ما بني اسرائيل را كتاب و حكم و نبوت داديم. سوره جاثيه آيه (3)

 33و شما را پادشاهان قرار داد. سوره مائده آيه (4)
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مكاني و يا امري باال رود يا پائين آيد و يا نسبت به آن نزديك شود، و ليكن در اين آيه قرينه مقام داللت دارد بر اينكه 
 .منظور نزديك شدن به هالكت است يا در دنيا و يا در آخرت

خود آنان نفهمند، براي اين است كه بفهماند اين نزديك كردن آشكارا نيست، بلكه  و اينكه استدراج را مقيد كرد به راهي كه
روي در معصيت پيوسته بسوي در همان سرگرمي به تمتع از مظاهر زندگي مادي مخفي است، و در نتيجه ايشان با زياده

ه آن تا بدين وسيله التذاذ ب توان گفت استدراج تجديد نعمتي بعد از نعمت ديگري استشوند، پس ميهالكت نزديك مي
 "ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّي عَفَوْا "ها ايشان را از توجه به وبال كارهايشان غافل بسازد، هم چنان كه در آيهنعمت

 .گذشت« 3» "مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ ال يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِالدِ مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ "و آيه «1»

ز هايشان را او به وجه ديگري وقتي كه از ذكر پروردگارشان غافل گشته و آيات او را تكذيب كردند اطمينان و آرامش دل
واند تچيزي نمي دست دادند، و ناگزير شدند با تشبث به اسباب ديگري غير از خدا دل خود را آرامش دهند، و چون غير خدا

دند، خبر مانها را آرامش دهد، لذا بيش از پيش به قلق و اضطراب دروني دچار شدند، و ديگر از حقيقت سعادت زندگي بيدل
خيال كردند معناي زندگي همين است كه ايشان در آنند، ال جرم اين سرگرمي به زخارف دنيا و مهلكات را روز بروز زيادتر 

تر از هر عذاب است ملحق تر و كشندهبروز عذاب خود را بيشتر كردند تا سرانجام به عذاب آخرت كه تلخكرده و در واقع روز 
گشتند، و اين همان استدراج در عذاب است كه ايشان به كيفر تكذيب آيات خدا به آن دچار گشتند، تا روزي را كه به ايشان 

 .وعده داده شده بود مالقات كنند

وَ مَنْ أَعْرَضَ  "«2» "أاَل بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "از استدراج است كه آيات زير اشاره به آن دارد: و اين يك معناي ديگري
ا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ تَزْهَقَ فَال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِه "«2» "عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً

كه در آيه مورد بحث است سازگاري ندارد، بنا بر اين،  "وَ أُمْلِي لَهُمْ "و ليكن اين معنا با جمله« 5» "أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ
 همان معناي

__________________________________________________ 
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 .اول متعين است



 414و فرق آن با استدراج[ ..... ص :  "وَ أُمْلِي لَهُمْ "در: "امالء "معناي]

 تعليل مطالبي است "إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ "جملهبه معناي مهلت دادن است، و  "امالء "كلمه "وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ "
بكار رفته براي اين است  "املي "به تكلم وحده در "سنستدرجهم "كه در دو آيه سابق بود و التفاتي كه از تكلم مع الغير در

 .كه داللت كند بر مزيد عنايت بر محروم ساختن ايشان از رحمت الهي و وارد ساختنشان در مورد هالكت

وَ  "ديگر اين التفات اين است كه امالء مهلت دادن تا مدت معين است و به همين جهت آيه شريفه در معني نظير آيهنكته 
اي كه در اين آيه است همان است كه در است و كلمه« 1» "لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

 :فرموده هنگام هبوط آدم به وي

و قضاي الهي هم همين است، و قضاء مختص به خداي تعالي است و در « 3» "وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "
به  هاي الهيآن كسي با او شريك نيست، به خالف استدراج كه به معناي رساندن نعمت بعد از نعمت است، و اين نعمت

رسد، به همين مناسبت استدراج را به صيغه متكلم مع الغير آورد ولي در امالء و در امر به انسان ميوسائطي از مالئكه و 
 .كيدي كه نتيجه استدراج و امالء است به صيغه متكلم وحده تعبير كرد

فسرين راجع به تركيب اين كالم اختالف شديدي در ميان م "أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ "
ظور كالم تمامي است كه من "أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا "كند اين است كه جملهاست، و آن معنايي كه از سياق كالم به ذهن تبادر مي

صديق رسول خدا )ص( در كالم ديگري است كه منظور از آن ت "ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ "از آن انكار و توبيخ است، و جمله
كر آيا تف "كردند دارد، گويا فرموده است:اش تفكر ميادعاي نبوت است، و در عين حال اشاره به آن چيزي كه مردم در باره

كنند در اينكه صاحبشان جن زده نيست تا حقيقت مطلب برايشان روشن شود؟ آري، او ديوانه نيست و نيست او مگر نمي
 ."رساني آشكاربيم

براي اشاره به ماده استدالل فكري است، زيرا رسول خدا )ص( در تمام طول  "صاحب ايشان "تعبير از رسول خدا )ص( به و
شد، پس معلوم بود در طول اين مدت معلوم مياند، و اگر او ديوانه ميزندگي مصاحب ايشان و ايشان مصاحب وي بوده

 شودمي

__________________________________________________ 

 12سوره شوري آيه (1)
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 .او ترساننده است نه ديوانه

اد از ارد كه مراند به اصطالح ادبي بناء نوع است، يعني نوعي از جنون، گر چه احتمال هم دبطوري كه گفته "جنة "و كلمه
آن يك فرد از جن باشد، چون مردم آن روز معتقد بودند كه ديوانه كسي است كه يكي از جن در بدن او حلول نموده و به 

 .زبان او تكلم كند

 411در عرف قرآن مجيد[ ..... ص :  "ملكوت "اشاره به معناي]

 "... ضِأَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْ "

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ،  "در عرف قرآن و بطوري كه از آيه "ملكوت "در سابق مكرر گذشت كه



ردگار شود عبارت است از باطن و آن طرف هر چيز كه بسوي پرواستفاده مي« 1» "ءٍفَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ
وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ  "متعال است، و نظر كردن به اين طرف با يقين مالزم است، هم چنان كه از آيه

 .شوداين تالزم به خوبي استفاده مي« 3» "الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

اف از وجه ملكوتي اشياء است كه چرا فراموش كردند و در آن نظر پس غرض از اين آيه توبيخ آنان در اعراض و انصر
 .كند حق استص( بسوي آن دعوتشان مي)نينداختند تا برايشان روشن شود كه آنچه را كه رسول خدا 

موصوله ي  "ما "كندبيان مي "ءمن شي "عطف است بر محل سماوات، و كلمه "ءٍوَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ "و اينكه فرمود
را، و معناي آيه اين است كه: چرا در خلقت آسمانها و زمين و هر چيز ديگري از مخلوقات خدا نظر نكردند؟ و بايد نظر كنند، 

اما نه از آن طرف كه برابر اشياء است، و نتيجه تفكر در آن علم به خواص طبيعي آنها است، بلكه از آن طرف كه برابر 
رساند كه وجود اين موجودات مستقل به ذات نيست، بلكه وابسته بغير و به اين نتيجه مي خداست، و تفكر در آن آدمي را

 .كند و آن پروردگار رب العالمين استمحتاج به پروردگاري است كه امر هر چيزي را او اداره مي

چون جمله مورد بحث  "وتِ السَّماواتِ ...مَلَكُ "اين جمله عطف است بر جمله "وَ أَنْ عَسي أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ "
آيا نظر نكردند در اينكه شايد  "است( در تاويل مفرد است، و تقدير چنين است كه: "أن "بخاطر اينكه مصدر به كلمه)

 "هايشان نزديك شده باشد، زيرا نظر كردن در همين احتمال چه بسا ايشان را از ادامه و پافشاري بر ضاللت برگردانداجل
 ونچ

__________________________________________________ 

فرمان نافذ خدا )در عالم( چون اراده خلقت چيزي را كند به محض اينكه گويد موجود باش بال فاصله موجود خواهد شد، (1)
 22سوره يس آيه  .منزه است آنكه سلطنت همه چيز بدست او است

 35ابراهيم بنموديم كه از اهل يقين شود. سوره انعام آيه  بدينسان ملكوت آسمانها و زمين را به(2)
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 كشاند مسالهدر غالب مردم چيزي كه ايشان را از اشتغال به امر آخرت باز داشته و بسوي دنيا و مغرور گشتن به آن مي
و اما اگر التفات به آن داشته باشند، و متوجه  انجامد،داند كارش به كجا ميفراموش كردن مرگ است، مرگي كه انسان نمي

همين  شوند، واند، و ممكن است كه اجلشان بسيار نزديك باشد قهرا از خواب غفلت بيدار مياطالعباشند كه از اجل خود بي
 .داردياد مرگ آنان را از پيروي هوا و هوس و آرزوهاي دراز باز مي

گردد، و اين جمله خبر ياس از به قرآن بر مي "بعده "آيد كه ضمير دراز سياق كالم بر مي "يُؤْمِنُونَفَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ  "
اگر به قرآن كه تجلي پروردگار سبحان است به كالم خود بر ايشان، و با آنان  :دهد و معنايش اين است كهايمان آنان را مي

سازد، و در عين حال معجزه كه عقولشان را مضطر به قبول ميكند اي صحبت ميها و مواعظ حسنهبه براهين و حجت
 هاياي است ايمان نياورند بطور مسلم به هيچ چيز ديگري ايمان نخواهند آورد، خداي سبحان هم خبر داده كه بر دلباهره

ه ند، و لذا بعد از جملايشان مهر نهاده و با اين حال هيچ اميدي نيست در اينكه حرف به خرجشان برود و به حق ايمان بياور
 ."... مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فاَل هادِيَ لَهُ "مورد بحث فرموده:

 "... مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَال هادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ "

مقابل اين جمله را كه به معناي حيرت و سرگرداني در ضاللت و يا به معناي نفهميدن حجت است، و اگر  "عمه "كلمه
ل ذكر نكرد براي اين بود كه كالم در تعلي "اي براي او نيستو كسي كه او هدايتش كند ديگر گمراه كننده "عبارتست از:

آورند چيست بود، گويا كسي پرسيده جهت اينكه به هيچ حديث ديگري ايمان نمي "فَبِأَيِّ حَدِيثٍ ... "آيه قبلي يعني جمله



اي برايش ه: جهتش اين است كه خدا گمراهشان كرده و كسي كه خدا گمراهش كند ديگر هدايت كنندهدر جواب فرمود
 .نيست

 412گفتاري پيرامون اسماء حسني، در چند فصل ..... ص : 

 412توان بدان راه يافت؟ ..... ص : چيست؟ و چگونه مي "اسماء حسني "معناي -1

 اشاره

ا بينيم نخست ادراك ما بر خود مبينيم آنچه را كه ميگشاييم و از مناظر هستي ميياولين باري كه ما چشم بدين جهان م
ترين امور را به خود كه همان روابط ما با عالم خارج و بينيم، و سپس نزديكواقع گشته و قبل از هر چيز خود را مي

و اعمال متعلق به آن اولين چيزي است كه  كنيم، پس خود ما و قواي مامستدعيات قواي عامله ما در بقاء ما است، درك مي
 درب دلهاي ما را 
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 .بينيم مگر مرتبط بغير، و همچنين قوا و افعالمان راآيد، ليكن ما خود را نميكوبد و به درك ما در ميمي

 253ص : درك وجود خداي تعالي و فقر همه چيز به او، نخستين درك و حكم ما است[ ..... ]

كند، و آن را در ذات خود و در هر چيزي كه توان گفت كه احتياج اولين چيزي است كه انسان آن را مشاهده ميپس مي
كند بيند، و در همين اولين ادراك حكم ميمرتبط به او و قوا و اعمال او است و همچنين در سراسر جهان برون از خود مي

 .شود، و آن ذات خداي سبحان استآورد، و وجود هر چيزي منتهي به او ميميبه وجود ذاتي كه حوايج او را بر 

 .كنداين ادراك و اين حكم ما را تصديق مي« 1» "يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ "آيه شريفه

رده را در ميان افراد بشر پيدا كند، و ليكن تا آنجا كه سير بشر را ضبط ك البته تاريخ نتوانسته ابتداي ظهور عقيده به ربوبيت
ترين نقاط دهد، حتي اقوام وحشيي كه اآلن در دور افتادهها سراغ ميترين عهدها اين اعتقاد را در انساناز همان قديم

ان را اي اولي هستند، وقتي وضع افكارشاي از بساطت و سادگي انسانهكنند و در حقيقت نمونهآمريكا و استراليا زندگي مي
ي از اي كيش خود را مستند به يكاي در ما وراي طبيعت معتقدند و هر طايفهبينيم كه به وجود قواي عاليهبررسي كنيم مي

، و اندداند، و اين در حقيقت همان قول به ربوبيت است، هر چند معتقدين به آن در تشخيص رب به خطا رفتهآن قوا مي
گردد، چون اين اعتقاد از لوازم فطرت انساني است، و فردي كن اعتقاد دارند به ذاتي كه امر هر چيزي به او منتهي ميلي

اي كه عارضش شده و از الهام فطريش منحرف شده باشد، و مثل كسي كه نيست كه فاقد آن باشد، مگر اينكه بخاطر شبهه
كند در حالي كه او عادت بيعتش به الهام خود، او را از اين كار تحذير ميخود را به خوردن سم عادت داده باشد، هر چند ط

 .شماردخود را مستحسن مي

ه به آن بر ترين مطلبي كرويم و ابتداييگوييم قدم دومي كه در اين راه پيش ميبعد از فراغ از وجود چنين حقيقتي اينك مي
كه انتهاي وجود هر موجودي به اين حقيقت است، و خالصه وجود هر يابيم خوريم اين است كه ما در نهاد خود چنين ميمي

تواند آن را بغير خود افاضه كند، دانيم اگر داراي آن نباشد نميچيزي از او است، پس او مالك تمام موجودات است، چون مي
 دهد، وود خبر ميعالوه بر اينكه بعضي از موجودات هست كه اصل حقيقتش بر اساس احتياج است، و خودش از نقص خ



 .اي است، براي اينكه او مرجع هر چيزي است در رفع حاجت و نقيصه آن چيزخداي تعالي منزه از هر حاجت و هر نقيصه
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عني ي -به ضم ميم -است، و هم صاحب ملك -به كسر ميم -گيريم كه پس خداي تعالي هم داراي ملكاينجا نتيجه مي
همه چيز از آن او است و در زير فرمان او است و اين دارا بودنش علي االطالق است، پس او دارا و حكمران همه كماالتي 

عالم سراغ داريم، از قبيل حيات، قدرت، علم، شنوايي، بينايي، رزق، رحمت و عزت و امثال آن، و در نتيجه او است كه ما در 
حي، قادر، عالم، سميع و بصير است، چون اگر نباشد ناقص است، و حال آنكه نقص در او راه ندارد، و همچنين رازق، رحيم، 

گوييم رزق، رحمت، عزت، زنده كردن، ميراندن، ابداء، است، و اينكه مي عزيز، محيي، مميت، مبدي، معيد و باعث و امثال آن
اعاده و برانگيختن كار او است، و او است سبوح، قدوس، علي، كبير و متعال و امثال آن منظور ما اين است كه هر صفت 

 .عدمي و صفت نقصي را از او نفي كنيم

پيماييم، قرآن كريم هم ما را در اين طريقه ت براي خداي تعالي مياي است كه ما در اثبات اسماء و صفااين طريقه ساده
را بطور مطلق براي خداي تعالي اثبات كرده، و چون  -به كسر ميم و به ضم آن -تصديق نموده و در آيات بسياري ملك

 .گذريمحاجتي به ذكر آن آيات نيست، مي

 418حد اسماء و اوصاف خداي تعالي چيست؟ ..... ص :  -2

 اشاره

كنيم از خداي از بياني كه در فصل اول گذشت روشن گرديد كه ما جهات نقص و حاجتي را كه در اجزاي عالم مشاهده مي
نماييم، مانند مرگ، فقر، فاقد بودن، ذلت، زبوني و جهل و امثال آن كه هر يك از آنها در مقابل كمالي قرار تعالي نفي مي

ور با در نظر داشتن اينكه اموري سلبي و عدمي هستند در حقيقت اثبات كمال مقابل آنها دارند، و معلوم است كه نفي اين ام
كنيم برگشت اين نفي به اثبات غني براي او است، و نفي ذلت، عجز و جهل است، مثال وقتي فقر را از ساحت او نفي مي

 .اثبات عزت، قدرت و علم است و همچنين ساير صفات و جهات نقص

 -بطوري كه خواننده محترم به ياد دارد -كنيم از قبيل حيات، قدرت، علم و امثال آنال كه براي او اثبات ميو اما صفات كم
نيم، چيزي كگفتيم كه اينگونه صفات را ما از راه اذعان به مالكيت او، نسبت به جميع كماالت ثابته در دار وجود اثبات مي

از نقص و حاجت است و ما اين جهات نقص و حاجت را از خداي تعالي كه هست اين صفات در دار وجود مالزم با جهاتي 
 .كنيمنفي مي

مثال علم در ما آدميان عبارت است از احاطه حضوري به معلوم از راه عكس گرفتن با ابزار بدني از خارج، و ليكن در خداي 
د تا محتاج باشد به دستگاه مادي بدني و تعالي عبارت است از احاطه حضوري، و اما اينكه از راه عكس گرفتن از خارج باش
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كنيم، چون او منزه از خارجي قبل از علم وجود داشته باشد از آنجايي كه جهت نقص است ما آن را از خداي تعالي نفي مي
 .جهات نقص است



 252است[ ..... ص : محدود نبودن خداوند و اينكه صفات او عين ذات او ]

كنيم و خصوصيت مصداق را كه مؤدي به و كوتاه سخن اينكه، اصل معناي ثبوتي و وجودي علم را در باره او اثبات مي
 .نماييمنقص و حاجت است از ساحت مقدسش سلب مي

ص است، ن حد هم از نقائخوريم به اينكه داشتاز طرفي ديگر وقتي بنا شد تمامي نقائص و حوائج را از او سلب كنيم، بر مي
براي اينكه، چيزي كه محدود باشد بطور مسلم خودش خود را محدود نكرده، بلكه موجود ديگري بزرگتر از آن و مسلط بر 

در  گوييم خداي تعاليكنيم، و ميآن بوده كه برايش تعيين حد كرده، لذا همه انحاء حد و نهايت را از خداي سبحان نفي مي
وَ هُوَ الْواحِدُ  "فرمايد:صفاتش به هيچ حدي محدود نيست، قرآن كريم هم اين را تاييد نموده و مي ذاتش و همچنين در

پس او وحدتي را دارا است كه آن وحدت بر هر چيز ديگري قاهر است، و چون قاهر است احاطه به آن هم « 1» "الْقَهَّارُ
 .دارد

ينكه صفات خداي تعالي عين ذات او است، و همچنين هر يك از كنيم به ااينجا است كه قدم ديگري پيش رفته حكم مي
كنيم اگر صفاتش عين صفت ديگر او است، و هيچ تمايزي ميان آنها نيست مگر بحسب مفهوم، چرا؟ براي اينكه فكر مي

فاتش هر ص بايستي -همانطور كه در ما آدميان اينطور است -علم او مثال غير قدرتش باشد و علم و قدرتش غير ذاتش باشد
يان آيد، و با به ميك آن ديگري را تحديد كند و آن ديگر منتهي به آن شود، پس باز پاي حد و انتهاء و تناهي به ميان مي

بلي هاي قآمدن آنها تركيب و فقر و احتياج به ما فوقي كه تحديد كننده او باشد نيز در كار خواهد آمد، و حال آنكه در قدم
 .لي منزه از اين نقائص استطي كرديم كه خداي تعا

شود، و نه در خارج و نه در ذهن متكثر و همين است معناي صفت احديت او كه از هيچ جهتي از جهات منقسم نمي
 .گرددنمي

برگشت معاني صفات خداي تعالي به نفي است، مثال برگشت علم،  "اند:ها گفتهاز آنچه گذشت معلوم شد اينكه بعضي
عدم جهل، عدم عجز و عدم موت است و همچنين ساير صفات، براي اينكه خداوند منزه است از صفاتي قدرت و حيات او به 

صحيح نيست، زيرا مستلزم اين است كه تمامي صفات كمال را از خداي تعالي نفي كنيم، و  "كه در مخلوقات او است
 اين حرفخواننده محترم متوجه شد كه راه فطري كه ما قدم به قدم پيش رفتيم مخالف 
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 .و ظواهر آيات كريمه قرآن هم منافي آن است

در  "اندگفته ن را نفي كرده ونظير اين گفتار در فساد گفتار كساني است كه يا صفات خدا را زائد بر ذات دانسته و يا بكلي آ
و همچنين اقوال ديگري كه در باره صفات خدا هست، همه اينها با راه  "خداي تعالي آثار اين صفات است نه خود آنها

كند، و تفصيل بحث از بطالن آنها موكول به محل فطري كه از نظر خواننده گذشت مخالفت داشته و فطرت، آنها را دفع مي
 .ديگري است

 420هايي كه براي صفات خداي تعالي هست: ..... ص : انقسام -3



كند، از از كيفيت و طرز سلوك فطري كه گذشت بر آمد كه بعضي از صفات خدا صفاتي است كه معناي ثبوتي را افاده مي
لبي را س قبيل علم و حيات، و اينها صفاتي هستند كه مشتمل بر معناي كمالند، و بعضي ديگر آن صفاتي است كه معناي

دا را توان صفات خسازد، پس از اين نظر ميكند مانند سبوح و قدوس و ساير صفاتي كه خدا را منزه از نقائص ميافاده مي
 .به دو دسته تقسيم كرد: يكي ثبوتيه و ديگر سلبيه

و علم به ذات، و اينها اي از صفات خدا آن صفاتي است كه عين ذات او است نه زائد بر ذات مانند حيات، قدرت و نيز پاره
اي ديگر صفاتي است كه تحققشان محتاج به اين است كه ذات قبل از تحقق آن صفات محقق فرض اند، و پارهصفاتي ذاتي

شود، مانند خالق و رازق بودن كه صفات فعلي هستند، و اينگونه صفات زائد بر ذات و منتزع از مقام فعلند، و معناي انتزاع 
بتي كنيم نسور در آنيم مالحظه ميهاي خدا را كه متنعم به آن و غوطهاين است كه مثال بعد از آنكه نعمت آنها از مقام فعل
 دهد، و اين ماييم كه بعد ازها به خداي تعالي دارد نسبت رزقي است كه يك پادشاه به رعيت خود جيره ميرا كه اين نعمت

خوانيم، و ها منتهي به او است رازق ميخدا را كه همه اين نعمت ناميم، وهاي خدا را رزق مياي نعمتچنين مقايسه
شود، و خدا به آن اسماء ناميده همچنين خلق، رحمت و مغفرت و ساير صفات و اسماء فعلي خدا كه بر خدا اطالق مي

شود، چون تصف ميشود بدون اينكه خداوند به معاني آنها متلبس باشد، چنان كه به حيات و قدرت و ساير صفات ذاتي ممي
بايستي آن صفات، صفات ذاتي خدا باشند نه خارج از ذات، پس از اين نظر هم بود مياگر خداوند حقيقتا متلبس به آنها مي

 .توان صفات خدا را به دو دسته تقسيم كرد يكي صفات ذاتي و ديگري صفات فعليمي

به خارج از  ايست، آن صفتي كه معنايش هيچ اضافهتقسيم ديگري كه در صفات خدا هست، تقسيم به نفسي و اضافي ا
 ذات ندارد صفات نفسي است مانند حيات، و آن صفتي كه 

 231، ص: 2ترجمه الميزان، ج

اضافه به خارج دارد صفت اضافي است، و اين قسم دوم هم دو قسم است، زيرا بعضي از اينگونه صفات نفسي هستند و به 
مثال اند مانند خالقيت و رازقيت كه اناميم، و بعضي ديگر صرفا اضافيات نفسي ذات اضافه ميخارج اضافه دارند، آنها را صف

 .گذاريمآن را صفات اضافي محض نام مي

 421اسماء و صفات چه نسبتي به ما دارند؟ و چه نسبتي در ميان خود؟ ..... ص :  -4

 معنايي از معاني كه ذات متصف به آن و متلبس بهكند بر ميان اسم و صفت هيچ فرقي نيست جز اينكه صفت داللت مي
كند بر ذات، در آن حالي كه ماخوذ به وصف است، پس حيات و آن است، چه عين ذات باشد و چه غير آن، و اسم داللت مي

و  تعلم وصفند، وحي و عالم اسم، و چون الفاظ كاري جز داللت بر معنا و انكشاف آن را ندارند، لذا بايد گفت حقيقت صف
كند، پس حقيقت حيات و آن چيزي كه لفظ حيات داللت اسم آن چيزي است كه لفظ صفت و اسم آن حقيقت را كشف مي

بر آن دارد در خداي تعالي صفتي است الهي كه عين ذات او است، و حقيقت ذاتي كه حيات عين او است اسم الهي است، و 
 .و صفت، هر چند نسبت به نظريه قبلي خود اسم و خود صفتند شوند براي اسمبه اين نظر حي و حيات هر دو اسم مي

در سابق هم گفتيم كه ما در سلوك فطري كه بسوي اسماء داريم، از اين راه متفطن به آن شديم كه كماالتي را در عالم 
لك عالم كون مشاهده كرديم، و از مشاهده آن يقين كرديم كه خداوند نيز مسماي به آن صفات كمال هست، چون او ما

كند، و نيز گفتيم كه از ديدن صفات نقص و حاجت يقين كرديم كه خداي است، و همه چيز را بر ما و بر همه چيز افاضه مي
هاي ما و تعالي منزه از آنها و متصف به مقابل آنها از صفات كمال است، و او با داشتن آن صفات كمال است كه نقص

كنيم، همين مشاهده، ما آورد. مثال وقتي علم و قدرت را در عالم مشاهده مينجا كه بر ميآورد، البته در آحوايج ما را بر مي



به وجود  كند، و وقتيكند به اينكه يقين كنيم كه خداي سبحان نيز علم و قدرت دارد كه به ديگران افاضه ميرا هدايت مي
كند بر اينكه خداي تعالي منزه از اين نواقص و متصف خوريم، همين برخورد، ما را راهنمايي ميجهل و عجز در عالم بر مي

به مقابل آنها يعني به علم و قدرت است، كه با علم و قدرت خود نقص علم و قدرت ما و حاجت ما را به علم و قدرت بر 
 .آورد، و همچنين در ساير صفاتمي

ر اشياء با ذات متعالي پروردگار همانا صفات و از اين بيان روشن گرديد كه وسيله ارتباط جهات خلقت و خصوصيات موجود د
كريمه او است، يعني صفات، واسطه ميان ذات و مصنوعات او است، پس علم، قدرت، رزق و نعمتي كه در اين عالم است به 

 ترتيب از خداي سبحان سرچشمه گرفته، بخاطر اينكه خداي سبحان متصف به صفت علم و قدرت و رازقيت و
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منعميت است، و جهل ما بوسيله علم او، عجز ما بوسيله قدرت او، ذلت ما بوسيله عزت او و فقر ما بوسيله غناي او برطرف 
شود. و اگر خواستي از يك نظر ديگر بگو: او به قهر خود ما را مقهور خود كرده گشته و گناهان بوسيله مغفرت او آمرزيده مي

نهايتي خود براي ما نهايت قرار داده و به رفعت خود ما را افتاده كرده و به ا محدود ساخته، و به بيو به نامحدودي خود ما ر
به  -به كسر ميم -كند، و به ملكشبه هر چه كه بخواهد در ما حكم مي -به ضم ميم -عزتش ذليلمان ساخته، و به ملكش

 .-دقت فرماييد -كندهر نحوي كه بخواهد در ما تصرف مي

عالي خواهد از خداي تايم، بنا بر اين كسي كه ميآن روشي است كه ما بحسب ذوق مستفاد از فطرتي صاف اتخاذ نمودهاين 
بلكه او را به اسماء غني، عزيز و  "نياز كناي خداي مذل و اي خداي كشنده مرا بي "گويد:نيازي را مسئلت نمايد نميبي

 يا شافي، يا "گويد:خواهد براي شفا و بهبوديش متوجه خدا شود ميكه مي خواند، و همچنين مريضيقادر و امثال آن مي
يا مميت يا منتقم يا ذا البطش مرا  "گويد:و هرگز نمي "معافي، يا رؤوف، يا رحيم بر من ترحم كن و از اين مرض شفايم ده

 ... و "شفا ده

ترين شاهد است بر صحت نظريه ما. آري، او صادققرآن كريم هم در اين روش و در اين حكم ما را تصديق نموده است، و 
كند كه مناسب با مضمون آن آيه است، و همچنين حقايقي را قرآن كريم همواره آيات را به آن اسمي از اسماء خدا ختم مي

 .كندآن حقايق را تعليل مي -بحسب اقتضاي مورد -كند در آخر آن آيه با ذكر يك اسم و يا دو اسمكه در آيات بيان مي

و قرآن كريم در ميان كتابهاي آسمانيي كه به ما رسيده و منسوب به وحي است تنها كتابي است كه اسماء خدا را در بيان 
 .آموزدكند و علم به اسماء را به ما ميمقاصد خود استعمال مي

ب ما به اسماي او بواسطه پس، از آنچه گذشت روشن گرديد كه انتساب ما به خداي تعالي بواسطه اسماء او است، و انتسا
كنيم. آري، آثار جمال و جالل كه در پهناي گيتي منتشر است آثاري است كه از اسماي او در اقطار عالم خود مشاهده مي

اي است كه ما را به اسماء داله بر جالل و جمال او از قبيل حي، عالم، قادر، عزيز، عظيم و كبير و امثال آن تنها وسيله
و اين اسماء ما را به سوي ذات متعاليي كه قاطبه اجزاي عالم در استقالل خود به او متكي است راهنمايي هدايت نموده 

 .كندمي

و اين آثاري كه از ناحيه اسماء خداوند در ما و عالم ما مشهود است از جهت سعه و ضيق مختلفند، و اين سعه و ضيق در 
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شود، آن وقت از موهبت علمي كه نزد ما است چند موهبت ديگر يعني گوش، چشم، خيال و تعقل و امثال آن منشعب مي
همين علم )كه نسبت به مسموعات و مبصرات و معقوالت و امثال آن عام است( با قدرت و حيات و غير آن در تحت يك 

گيرد، باز وقتي علم، قدرت، حيات، عفو و مغفرت و امثال آنها و يا معطي و يا منعم و يا جواد قرار مياسم اعمي از قبيل رازق 



 .گيردرا در مجموع مالحظه كنيم همه در تحت يك اسم اعم كه همان رحمت شامله است قرار مي

آن ترتيبي است كه در ميان شود كه سعه و ضيق و عموميت و خصوصيتي كه در ميان اسماء هست به از اينجا معلوم مي
ها عام، اين عام و خاص بودن آثار نيز از ناحيه آثار موجود از آن اسماء در عالم ما هست، بعضي از آثار خاص است، بعضي

ا هايي كه آن حقايق با يكديگر دارند ركند، و كيفيت نسبتعام و خاص بودن حقايقي است كه آثار مذكور كشف از آن مي
كند، پس علم نسبت به حيات اسم خاص و نسبت به شنوايي، بينايي، شهيد، لطيف و مفاهيم كشف مي هاي مياننسبت

 خبير بودن اسمي است عام و همچنين رازق اسم خاص است به رحمان، و نسبت به شافي، ناصر و هادي اسمي است عام و

... 

شود به يك و يا چند اسم خاصي كه در پايين آن بنا بر اين، براي اسماء حسني عرضي است عريض كه از پايين منتهي مي
كند به وسعت و عموميت و بدين طريق باالي هر اسمي اسم ديگري. ديگر اسم خاصي نيست، و از طرف باال شروع مي

تر تا آنكه منتهي شود به بزرگترين اسماء خداي تعالي كه به تنهايي تمامي حقائق اسماء را تر و عمومياست از آن وسيع
 .ناميممي "اسم اعظم "ل است، و حقايق مختلف همگي در تحت آن قرار دارد، و آن اسمي است كه غالبا آن راشام

اش بزرگتر و تمام است، براي تر و بركات نازله از ناحيهتر باشد آثارش در عالم وسيعو معلوم است كه اسم هر قدر عمومي
خصوصيتي كه در اسماء است بعينه در مقابلش در آثارش هست، بنا بر  اينكه گفتيم آثار، همه از اسماء است، پس عموميت و

 .گرددشود، و هر امري در برابرش خاضع مياين، اسم اعظم آن اسمي خواهد بود كه تمامي آثار منتهي به آن مي

 423معناي اسم اعظم چيست؟ ..... ص :  -5

 اشاره

اسماي خداي تعالي كه اگر خدا را به آن بخوانند دعا مستجاب  در ميان مردم شايع شده كه اسم اعظم اسمي است لفظي از
ماند. و چون در ميان اسماء حسناي خدا به چنين اسمي دست نيافته و در اسم شود، و در هيچ مقصدي از تاثير باز نميمي

وه ه هر كس آن حروف و نحاند به اينكه اسم اعظم مركب از حروفي است كاند معتقد شدهجالله )اللَّه( نيز چنين اثري نديده
  .دآينداند، و اگر كسي به آن دست بيابد همه موجودات در برابرش خاضع گشته و به فرمانش در ميتركيب آن را نمي
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كند نه به حسب وضع و به نظر اصحاب عزيمت و دعوت، اسم اعظم داراي لفظي است كه به حسب طبع داللت بر آن مي
شود، و براي بدست آوردن آن، طرق غوي، چيزي كه هست تركيب حروف آن بحسب اختالف حوايج و مطالب مختلف ميل

كنند، و مخصوصي است كه نخست حروف آن، به آن طرق استخراج شده و سپس آن را تركيب نموده و با آن دعا مي
 .تفصيل آن محتاج به مراجعه به آن فن است

 232كنند بر اينكه اسم اعظم خدا اسم لفظي است[ ..... ص : كه داللت ميتوجيه و تفسير رواياتي ]

 "بسم اللَّه الرحمن الرحيم "گويد:و در بعضي روايات وارده نيز مختصر اشعاري به اين معنا هست، مثل آن روايتي كه مي
و  "سيآية الكر "اسم اعظم درگويد: نسبت به اسم اعظم نزديكتر است از سفيدي چشم به سياهي آن، و آن روايتي كه مي

گويد: حروف اسم اعظم متفرق در سوره حمد است، و امام آن حروف را است، و نيز روايتي كه مي "آل عمران "اول سوره
 .شودكند، و در نتيجه دعايش مستجاب ميشناسد و هر وقت بخواهد آن را تركيب نموده و با آن دعا ميمي



بن برخيا وزير سليمان با حروفي از اسم اعظم كه پيشش بود دعا كرد و توانست تخت گويد: آصف و نيز روايتي كه مي
ب گويد اسم اعظم مركبلقيس، ملكه سبا را در مدتي كمتر از چشم بر هم زدن نزد سليمان حاضر سازد، و آن روايتي كه مي

يايش تقسيم نموده، و يكي را به خود در از هفتاد و سه حرف است، و خداوند هفتاد و دو حرف از اين حروف را در ميان انب
 .علم غيب اختصاص داده است، و همچنين روايات ديگري كه اشعار دارد بر اينكه اسم اعظم مركب لفظي است

كند، زيرا تاثير حقيقي دائر مدار وجود اشياء و و ليكن بحث حقيقي از علت و معلول و خواص آن، همه اين سخنان را رفع مي
د آنها و سنخيت بين مؤثر و متاثر است، و صرف اسم لفظي از نظر خصوص لفظ آن، چيزي جز قوت و ضعف وجو

اي هستند كه اگر از جهت معناي متصورش اعتبار ها از كيفيات عرضيههاي شنيدني نيست، و شنيدنياي از صوتمجموعه
ت كه يك صوتي كه ما آن را از شود، صورتي است ذهني كه في نفسه هيچ اثري در هيچ موجودي ندارند، و محال اس

نماييم كارش بجايي برسد كه به وجود كنيم، و يا صورت خياليي كه ما آن را در ذهن خود تصور ميحنجره خود خارج مي
خود، وجود هر چيزي را مقهور سازد، و در آنچه كه ما ميل داريم به دلخواه ما تصرف نموده آسمان را زمين و زمين را 

 .را آخرت و آخرت را دنيا كند، و ... و حال آنكه خود آن صوت معلول اراده ما است آسمان كند، دنيا

هر چند مؤثر در عالم بوده و اسباب و وسائطي براي نزول فيض از ذات خداي  -و مخصوصا اسم اعظم او -و اسماء الهي
 تعالي در اين عالم مشهود بوده باشند، ليكن اين تاثيرشان بخاطر 
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شان است، نه به الفاظشان كه در فالن لغت داللت بر فالن معنا دارد، و همچنين نه به معانيشان كه از الفاظ فهميده حقايق
شود، بلكه معناي اين تاثير اين است كه خداي تعالي كه پديد آورنده هر چيزي است، هر چيزي را شده و در ذهن تصور مي
 كند، نه اينكه لفظ خشك و خالي اسمش كه مناسب آن چيز است و در قالب اسمي است، ايجاد ميابه يكي از صفات كريمه

 .و يا معناي مفهوم از آن و يا حقيقت ديگري غير ذات متعالي خدا چنين تاثيري داشته باشد

 :چيزي كه هست خداي تعالي وعده داده كه دعاي دعا كننده را اجابت كند، و فرموده

و اين اجابت موقوف بر دعا و طلب حقيقي و جدي است، و نيز همانطوري كه در تفسير « 1» "وَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِأُجِيبُ دَعْ "
آيه فوق گذشت موقوف بر اين است كه درخواست از خود خدا شود نه از ديگري. آري، كسي كه دست از تمامي وسائل و 

متصل شود، در حقيقت متصل به حقيقت اسمي شده كه مناسب با اسباب برداشته و در حاجتي از حوائجش به پروردگارش 
 شود، اين است حقيقت دعاي به اسم، وحاجتش است، در نتيجه آن اسم نيز به حقيقتش تاثير كرده و دعاي او مستجاب مي

به همين جهت خصوصيت و عموميت تاثير بحسب حال آن اسمي است كه حاجتمند به آن تمسك جسته است، پس اگر 
ن اسم، اسم اعظم باشد تمامي اشياء رام و به فرمان حقيقت آن شده، و دعاي دعا كننده بطور مطلق و همه جا مستجاب اي

 .شود، بنا بر اين، روايات و ادعيه اين باب بايد به اين معنا حمل شودمي

 "غمبري از پيغمبران آموختهخداوند اسمي از اسماء خود و يا چيزي از اسم اعظم خود را به پي "و اينكه در روايت دارد
معنايش اين است كه راه انقطاع وي را بسوي خود به وي آموخته، و اينطور ياد داده كه اسمي از اسماء خود را در دعا و 

ده، باز هم رسانمسئلت او به زبانش جاري ساخته است، پس اگر واقعا آن پيغمبر دعا و الفاظي داشته و الفاظش معنايي را مي
-قت فرماييدد -كننددعا از اين باب است كه الفاظ و معاني وسائل و اسبابي هستند كه حقايق را به نحوي حفظ مي تاثير آن

. 

خواننده محترم بايد متوجه باشد كه چه بسا اسم خاص اطالق شود بر چيزي كه جز خداي سبحان كسي به آن چيز مسمي 
چنين است، اما لفظ جالله آن اسمي نيست كه ما در اين بحث  "رحمان "و "اللَّه "اند در دو اسمشود هم چنان كه گفتهنمي



قبال از نظر  "رحمان "كنيم، چون اين لفظ، علم است براي خدا و مخصوص او، و اما لفظدر پيرامون آن بحث مي
 خوانندگان گذشت كه معناي آن مشترك ميان خداي تعالي و غير او است براي اينكه گفتيم

__________________________________________________ 

 123كنم دعاي دعا كننده را وقتي مرا بخواند. سوره بقره آيه اجابت مي(1)
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 .رحمان از اسماء حسني است، البته اين از نظر بحث تفسيري است، و اما از نظر بحث فقهي از مبحث ما خارج است

 422..... ص : شماره اسماء حسني:  -6

 اللَّهُ ال "در آيات كريمه قرآن دليلي كه داللت بر عدد اسماء حسني كند و آن را محدود سازد وجود ندارد، بلكه از ظاهر آيه
أَسْماءُ الْحُسْني يُسَبِّحُ لَهُ ما لَهُ الْ "و جمله« 3» "وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها "و آيه« 1» "إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني

 «"فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

توان آيد كه هر اسمي در عالم كه از جهت معنا احسن اسماء بوده باشد آن اسم از آن خداست، پس نميو امثال آن بر مي
 .اسماء حسني را شمرد و به عدد معيني محدود كرد

 :اسم است "صد و بيست و هفت "ولي آن مقداري كه در خود قرآن آمده

اله، احد، اول، آخر، اعلي، اكرم، اعلم، ارحم الراحمين، احكم الحاكمين، احسن الخالقين، اهل التقوي، اهل المغفرة،  -الف()
 .اقرب، ابقي

 .باري، باطن، بديع، بر، بصير -ب()

 .تواب -ت()

 .جبار، جامع -ج()

 .، حفيحكيم، حليم، حي، حق، حميد، حسيب، حفيظ -ح()

خبير، خالق، خالق، خير، خير الماكرين، خير الرازقين، خير الفاصلين، خير الحاكمين، خير الفاتحين، خير الغافرين، خير  -(خ)
 .الوارثين، خير الراحمين، خير المنزلين

 .ذو المعارجذو العرش، ذو الطول، ذو انتقام، ذو الفضل العظيم، ذو الرحمة، ذو القوة، ذو الجالل و االكرام،  -ذ()

 .رحمان، رحيم، رؤوف، رب، رفيع الدرجات، رزاق، رقيب -ر()

 .سميع، سالم، سريع الحساب، سريع العقاب -س()

 .شهيد، شاكر، شكور، شديد العقاب، شديد المحال -ش()

 .صمد -ص()

 .ظاهر -ظ()

 .عليم، عزيز، عفو، علي، عظيم، عالم الغيوب، عالم الغيب و الشهادة -ع()

__________________________________________________ 

 2اللَّه كه جز او معبودي نيست، براي او است اسماء حسني. سوره طه آيه (1)

 123سوره اعراف آيه (2)

 32كند او را آنچه كه در آسمانها و زمين است. سوره حشر آيه او راست اسماء حسني، تسبيح مي(3)
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 .ني، غفور، غالب، غافر الذنب، غفارغ -غ()

 .فالق االصباح، فالق الحب و النوي، فاطر، فتاح -ف()

 .قوي، قدوس، قيوم، قاهر، قهار، قريب، قادر، قدير، قابل التوب، القائم علي كل نفس بما كسبت -ق()

 .كبير، كريم، كافي -ك()

 .لطيف -ل()

، مبين، مولي، محيط، مقيت، متعال، محيي، متين، مقتدر، مستعان، ملك، مؤمن، مهيمن، متكبر، مصور، مجيد، مجيب -م()
 .مبدي، مالك الملك

 .نصير، نور -ن()

 .وهاب، واحد، ولي، والي، واسع، وكيل، ودود -و()

 .هادي -ه()

اين است كه معاني  "الْحُسْنيلِلَّهِ الْأَسْماءُ  "و همچنين جمله "وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني "در سابق هم گذشت كه ظاهر جمله
اين اسماء را خداي تعالي به نحو اصالت داراست، و ديگران به تبع او دارا هستند، پس مالك حقيقي اين اسماء خداست، و 
ديگران چيزي از آن را مالك نيستند مگر آنچه را كه خداوند به ايشان تمليك كرده باشد، كه بعد از تمليك هم باز مالك 

از آن خدا است، و غير از او كسي چيزي از اين حقيقت را مالك  -مثال -لكش بيرون نرفته، پس حقيقت علماست و از م
نيست مگر آنچه را كه او به ايشان بخشيده باشد كه باز مالك حقيقي همان مقدار هم خدا است، چون بعد از تمليك از ملك 

 .و سلطنتش بيرون نرفته است

شود و هم بر غير او مشترك معنوي يعني بر اينكه اسماء و اوصافي كه هم بر خدا اطالق مي و از جمله ادله بر اين معنا،
هستند، اسمايي است كه به صيغه افعل التفضيل )يعني بر وزن افعل( وارد شده است، مانند: اعلي و اكرم، زيرا صيغه افعل 

اصل معني شريكند، و همچنين اسمايي كه به نحو التفضيل به ظاهرش داللت دارد بر اينكه مفضل عليه و مفضل هر دو در 
اضافه وارد شده مانند( خير الحاكمين بهترين حكم كنندگان( و خير الرازقين، و احسن الخالقين، زيرا اينگونه اسماء نيز ظهور 

 .در اشتراك دارند
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چ دليلي بر توقيفي بودن اسماء خداي تعالي وجود ندارد بلكه دليل بر عدم آن از آنچه گذشت روشن گرديد كه در قرآن هي
ودن كه بعضي با آن بر توقيفي ب "وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ ... "هست، آيه شريفه

 در  "الف الم "وقتي صحيح است كهاند، استداللشان اسماء خدا استدالل كرده
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براي عهد باشد، و مراد از الحاد در اسماء تعدي از اسماء معين خدا و اضافه كردن اسمايي كه از طريق نقل  "االسماء "
اشكالي است كه در و هم به معناي تعدي بودن الحاد مورد نظر و  "الف الم "نرسيده، بوده باشد، و ليكن هم عهد بودن

 .سابق بيانش گذشت

براي خدا نود و نه، يعني صد منهاي يك  "و اما روايات بسياري كه از طرق شيعه و سني وارد شده كه پيغمبر اكرم فرمود:
و همچنين روايات ديگري كه قريب به اين مضمون است هيچ  "شوداسم است، هر كس آنها را بشمارد داخل بهشت مي



قيف ندارد، البته همانطوري كه گفتيم اين از نظر بحث تفسيري است، نه بحث فقهي، ممكن است از نظر يك داللت بر تو
بحث فقهي و احتياط در دين جايز نباشد انسان از پيش خود براي خدا اسم بگذارد، زيرا احتياط اقتضا دارد كه در اسم بردن 

باشد، همه اين حرفها راجع به اسم گذاردن است، و اما صرف  از خدا به همان اسمايي اكتفاء شود كه از طريق نقل رسيده
 .گذاري در ميان بيايد البته اشكالي نداشته و امر در آن آسان استاطالق، بدون اينكه پاي اسم

 428گويند براي خدا نود و نه اسم است ...[ ..... ص : بحث روايتي ]رواياتي كه مي

 اشاره

روايت كرده كه فرمود: براي خدا نود و نه اسم  (حضرت رضا از پدران بزرگوارش از علي )عدر كتاب توحيد به سند خود از 
 .«1»گردد شود و هر كس آنها را بشمارد داخل بهشت مياست كه هر كس خدا را با آنها بخواند دعايش مستجاب مي

هر كس آنها را  "و مراد از اينكه فرمود:نظير اين روايت بزودي از طرق ائمه اهل بيت از رسول خدا )ص( خواهد آمد،  :مؤلف
ايمان به اين است كه خداي تعالي متصف به جميع آن صفاتي است كه اين اسماء داللت بر  "گرددبشمارد داخل بهشت مي

 .ايمان نباشدآنها دارند، بطوري كه درباره اتصاف خداوند به يكي از آنها بي

د، ترمذي، نسايي، ابن ماجه، ابن خزيمه، ابو عوانه، ابن جرير، ابن ابي حاتم، ابن و در الدر المنثور است كه بخاري، مسلم، احم
همگي  "اسماء و صفات "و ابن مردويه، ابو نعيم و بيهقي در كتاب "توحيد "حيان، طبراني و ابو عبد اللَّه بن منده در كتاب

ود و نه اسم، يعني صد منهاي يك اسم است كه فرمود: براي خدا ن (اند كه گفت: رسول خدا )صاز ابي هريره روايت كرده
 شود. آري، خدا تك است وهر كس آنها را بشمارد داخل بهشت مي
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 .«1»دارد تك را دوست مي

روايت را از ابي نعيم و ابن مردويه از ابي هريره نيز روايت كرده، و عبارت آن چنين است: صاحب الدر المنثور اين  :مؤلف
رسول خدا )ص( فرمود: براي خدا صد اسم منهاي يك اسم است، هر كس خدا را به آن اسماء بخواند خداوند دعايش را 

كرده و عبارت آن چنين است كه رسول خدا  از ابي هريره روايت "غرائب "و نيز از دارقطني در كتاب«. 3»كند مستجاب مي
 .«2»شود )ص( فرمود: خداي تعالي فرموده: براي من نود و نه اسم است هر كس آنها را بشمارد داخل بهشت مي

رسول خدا  اند كهو در الدر المنثور است كه اين روايت را ابي نعيم و ابن مردويه از ابن عباس و ابن عمر نيز نقل كرده و گفته
 .«2»شود ( فرمود: براي خدا نود و نه، يعني صد منهاي يك اسم است كه هر كس آنها را بشمارد داخل بهشت مي)ص

و نيز همين روايت را از ابي نعيم از ابن عباس و ابن عمر به اين عبارت روايت كرده كه رسول خدا )ص( فرمود:  :مؤلف
 .«5»شود، و اين اسماء در قرآن كريم است داخل بهشت ميبراي خدا نود و نه اسم است كه هر كس آنها را بشمارد 

شود، زيرا همه آن روايات مشتمل است اين روايت معارض است با رواياتي كه در باره شمردن اسماء خدا بعدا نقل مي :مؤلف
اء در قرآن اسم بر اسمايي كه عين الفاظ آنها در قرآن نيست، مگر اينكه بگوييم مقصود اين روايت اين است كه معاني آن

 .است

و در كتاب توحيد به سند خود از امام صادق از پدران بزرگوارش از علي )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( 



فرمودند: براي خداي تبارك و تعالي نود و نه اسم، يعني صد منهاي يك اسم است كه هر كس آنها را بشمارد داخل بهشت 
اللَّه، اله، واحد، احد، صمد، اول، آخر، سميع، بصير، قدير، قاهر، علي، اعلي، باقي، بديع،  "از:شود، و آن اسماء عبارتند مي

باري، اكرم، ظاهر، باطن، حي، حكيم، عليم، حليم، حفيظ، حق، حسيب، حميد، حفي، رب، رحمان، رحيم، ذاري، رازق، رقيب، 
وح، شهيد، صادق، صانع، ظاهر، عدل، عفو، غفور، غني، رؤوف، رائي، سالم، مؤمن، مهيمن، عزيز، جبار، متكبر، سيد، سب

غياث، فاطر، فرد، فتاح، فالق، قديم، ملك، قدوس، قوي، قريب، قيوم، قابض، باسط، قاضي الحاجات، مجيد، مولي، منان، 
 محيط، مبين، مغيث، مصور، كريم، كبير، كافي،
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كاشف الضر، وتر، نور، وهاب، ناصر، واسع، ودود، هادي، وفي، وكيل، وارث، بر، باعث، تواب، جليل، جواد، خبير، خالق، خير 
 .«1» "الناصرين، ديان، شكور، عظيم، لطيف، شافي

در المنثور است كه ترمذي و ابن المنذر و ابن حبان و ابن منده و طبراني و حاكم و ابن مردويه و بيهقي همگي از ابي و در ال
اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: براي خدا نود و نه اسم يعني صد منهاي يك اسم است كه هر كس هريره روايت كرده

اللَّه الذي ال اله اال هو،  "دارد و آن اسماء عبارتند از:و تك را دوست مي گردد، او تك استآنها را بشمارد داخل بهشت مي
رحمان، رحيم، ملك، قدوس، سالم، مؤمن، مهيمن، عزيز، جبار، متكبر، خالق، باري، مصور، غفار، قهار، وهاب، رازق، فتاح، 

ير، حليم، عظيم، غفور، شكور، علي، كب عليم، قابض، باسط، خافض، رافع، معز، مذل، سميع، بصير، حكم، عدل، لطيف، خبير،
حفيظ، مقيت، حسيب، جليل، كريم، رقيب، مجيب، واسع، حكيم، ودود، مجيد، باعث، شهيد، حق، وكيل، قوي، متين، ولي، 
حميد، محصي، مبدي، معيد، محيي، مميت، حي، قيوم، واجد، ماجد، واحد، احد، صمد، قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول، آخر، 

اطن، بر، تواب، منتقم، عفو، رؤوف، مالك الملك، ذو الجالل و االكرام، والي، متعال، مقسط، جامع، غني، مغني، مانع، ظاهر، ب
 .«3» "ضار، نافع، نور، هادي، بديع، باقي، وارث، رشيد، صبور

 ن مردويه و ابو نعيم وو نيز در همان كتاب است كه ابن ابي الدنيا در كتاب دعا و هر دو طبراني و ابو الشيخ و حاكم و اب
ص( فرمود: براي خدا نود و نه اسم است كه هر كه آنها را بشمارد )اند كه گفت: رسول خدا بيهقي از ابي هريره روايت كرده

شود، از خدا به اين اسماء درخواست كن: اللَّه، رحمان، رحيم، اله، رب، ملك، قدوس، سالم، مؤمن، مهيمن، داخل بهشت مي
متكبر، خالق، باري، مصور، حكيم، عليم، سميع، بصير، حي، قيوم، واسع، لطيف، خبير، حنان، منان، بديع، غفور، عزيز، جبار، 

اول، آخر، ظاهر، باطن، عفو، غفار،  -و در نقلي به جاي بادي لفظ قائم آمده -ودود، شكور، مجيد، مبدي، معيد، نور، بادي
احد، صمد، وكيل، كافي، باقي، مغيث، دائم، متعال، ذو الجالل و االكرام،  -و در نقلي به جاي فرد، قادر آمده -وهاب، فرد

لي و در نق -محيي، مميت، حميد -و در نقلي به جاي قدير مجيب آمده -مولي، نصير، حق، مبين، وارث، منير، باعث، قدير
، علي، عظيم، غني، مليك، صادق، حفيظ، محيط، كبير، قريب، رقيب، فتاح، تواب، قديم، وتر، فاطر، رزاق، عالم -جميل

 مقتدر، اكرم،
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 "يل، جليلرؤوف، مدبر، مالك، قاهر، هادي، شاكر، كريم، رفيع، شهيد، واحد، ذو الطول، ذا المعارج، ذو الفضل، خالق، كف
«1». 

شمردند خارج از عدد نود و نه بود، و تنها به منظور ذكر لفظ جالله )اللَّه( در اين چند روايت كه اسماي خدا را مي :مؤلف
 .شمردن اسماي آن آمده بود

يدم سو نيز در همان كتاب است كه ابو نعيم از محمد بن جعفر روايت كرده كه گفت من از پدرم جعفر بن محمد الصادق پر
شود كدام است؟ گفت: اسمايي است كه در قرآن آمده، در آن نود و نه اسمي كه هر كس آنها را بشمار داخل بهشت مي

است، و در سوره بقره سي و سه عدد  "يا اللَّه، يا رب، يا رحمان، يا رحيم، و يا مالك "سوره حمد پنج عدد آنها است و آن
، يا حكيم، يا علي، يا عظيم، يا تواب، يا بصير، يا ولي، يا واسع، يا كافي، يا رؤوف، يا يا محيط، يا قدير، يا عليم "آمده و آن

بديع، يا شاكر، يا واحد، يا سميع، يا قابض، يا باسط، يا حي، يا قيوم، يا غني، يا حميد، يا غفور، يا حليم، يا اله، يا قريب، يا 
 .است "يا خبيرمجيب، يا عزيز، يا نصير، يا قوي، يا شديد، يا سريع، 

 .آمده است "يا وهاب، يا قائم، يا صادق، يا باعث، يا منعم، يا متفضل "و در سوره آل عمران:

 .آمده است "يا رقيب، يا حسيب، يا شهيد، يا مقيت، يا وكيل، يا علي، يا كبير "و در سوره نساء:

آمده. و در سوره  "يا محيي، يا مميت "وره اعراف:آمده. و در س "يا فاطر، يا قاهر، يا لطيف، يا برهان "و در سوره انعام:
 :آمده. و در سوره هود "يا نعم المولي، يا نعم النصير "انفال:

يا منان، يا  ":، و در سوره ابراهيم"يا كبير، يا متعال "آمده. و در سوره رعد: "يا حفيظ، يا مجيد، يا ودود، يا فعاال لما يريد "
 .آمده است "قيا خال "، و در سوره حجر:"وارث

ر و د "يا حق، يا مبين "و در سوره نور: "يا كريم "و در سوره قد افلح: "يا غفار "و در سوره طه: "يا فرد "و در سوره مريم:
يا غافر، يا قابل التوب، يا ذا  "و در سوره غافر: "يا عالم "و در سوره زمر: "يا فتاح ":و در سوره سبأ "يا هادي "سوره فرقان:

 .آمده "يا بر "و در سوره طور: "يا رزاق، يا ذا القوة، يا متين "و در سوره ذاريات: "رفيع الطول، يا

يا ذو الجالل و االكرام، يا رب المشرقين، يا رب المغربين، يا  "و در سوره رحمن: "يا مليك، يا مقتدر "و در سوره اقترب:
 يا اول، يا آخر، يا "و در سوره حديد: "باقي، يا محسن

__________________________________________________ 

 122ص  2الدر المنثور ج (1)

 233، ص: 2ترجمه الميزان، ج

يا مليك، يا قدوس، يا سالم، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا  "و در سوره حشر: "ظاهر، يا باطن
آمده  "يا احد، يا صمد "و در سوره اخالص: "يا وتر "و در سوره فجر: "يا معيديا مبدي،  ":و در سوره بروج "باري، يا مصور

 .«1»است 

 476آنچه در مورد اين روايات بايد گفت[ ..... ص : ]

زء گانه كرده و حال آنكه جمؤلف: اين روايت خالي از تشويش نيست، براي اينكه لفظ جالله را نيز داخل در اسماء نود و نه
تكرار كرده است. ديگر اينكه در اول، اسماء وارده در قرآن را نود و نه عدد  "كبير "آنها نيست. عالوه، بعضي از اسماء را نظير

تفصيل داد صد و ده عدد شمرد، از همه اينها گذشته موارد ديگري براي مناقشه در آن هست، و شمرده و ليكن وقتي آنها را 



در سوره مريم و  "فرد "آن چند مورد است كه اسمايي را از يك سوره دانسته، و حال آنكه در آن سوره نيست مانند اسم
 .در سوره انعام و همچنين مواردي ديگر "برهان "اسم

آيد كه روايات مذكور داللت ندارد بر كه ما از روايات شماره اسماي خدا به آن دست يافتيم بخوبي بر مياز اين چند روايتي 
اينكه اسماي خدا منحصر در آن مقدار است كه روايات شمرده است، عالوه بر اينكه اسماي وارده در خود اين روايات با هم 

 اي ديگر را كه در قرآن بهوان اسم آمده در اين روايات ذكر نشده و پارهاي از اسماء كه در قرآن به عنكند، و پارهتطبيق نمي
اين عنوان وجود ندارد ذكر شده است، بلكه تنها چيزي كه اين روايات داللت بر آن دارند اين است كه از اسماي خدا نود و 

شود، و هر كس آنها را مينه اسم است كه از خواص آن اين است كه هر كس خدا را به آنها بخواند دعايش مستجاب 
 .شودبشمارد داخل بهشت مي

و به  -عالوه بر اين، در اين ميان روايات ديگري نيز هست كه داللت دارد بر اينكه اسماي خدا بيشتر از نود و نه عدد است
يار زيادي غير و در ادعيه ماثوره از رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت )ع( اسماء بس -زودي بعضي از آن روايات خواهد آمد

 .شود كه نوعا در روايات شماره اسماء ذكر نشده استآنچه كه در قرآن است ديده مي

 476شرح و تفسير روايتي از امام صادق )عليه السالم( در باره اسماء حسناي خداي تعالي[ ..... ص : ]

، اسمي را آفريد كه با حروف تلفظ كردني نيستدر كافي به سند خود از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرمود: خداي تعالي 
و به لفظي ادا كردني نيست، و شخصيت جسدي و كالبدي ندارد و به تشبيهي وصف كردني نيست، و به رنگي رنگرزي 
نشده، اقطار از آن منفي و نواحي و حدود از آن دور است، و حس هر متوهم از درك آن محجوب، و مستتري است غير 

 .مستور

 اي قرار داد و بر چهار جزء با هم تركيبش كرد بطوري كهاين اسم را كلمه تامهآن گاه 
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چون خالئق به آنها احتياج هيچ يك از آن چهار جزء جلوتر از بقيه نيست، سپس از اين اسم سه اسم ديگر ظاهر كرد، 
داشتند، و يك اسم ديگر را هم چنان در پرده گذاشت، و اسم مكنون و مخزوني كه معروف است همان اسم است، پس اين 

، خداي سبحان مسخر كرد براي "تعالي "و "تبارك "،"اللَّه "، پس ظاهر عبارت است از«1»است آن اسمايي كه ظاهر شد 
انه چهار ركن را، در نتيجه مجموع اركان دوازده شد، آن گاه براي هر ركن سي اسم خلق كرد كه گهر يك از اين اسماء سه

فعلي منسوب به آن اسماء است و آن اسماء عبارتند از: رحمان، رحيم، ملك، قدوس، خالق، باري، مصور، حي، قيوم، ال تاخذه 
بر، علي، عظيم، مقتدر، قادر، سالم، مؤمن، مهيمن، باري، سنة و ال نوم، عليم، خبير، سميع، بصير، حكيم، عزيز، جبار، متك

 .منشئ، بديع، رفيع، جليل، كريم، محيي، مميت، باعث، وارث

سماي گانه، و اشود، نسبتي است براي اسماي سهاين اسماء با تتمه اسماي حسني كه بر سيصد و شصت اسم بالغ مي
كه با اين سه اسم مكنون و مخزون شد، اين است معناي « 3»هايي است براي آن اسم واحدي گانه اركان و حجابسه

 .«2» "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "فرمايد:كالم خداي عز و جل كه مي

اسمي را آفريد به حروفي كه تلفظ كردني خداي تعالي  "مؤلف: اوصافي كه در اين روايت براي اسماء ذكر كرده و فرموده:
، لفظ نيست و معنايي هم كه لفظ داللت بر آن كند نيست، خالصه از باب "اسم "صريح است در اينكه منظور از "نيست ...



زي نيست كند چيمفهوم ذهني كه لفظ داللت بر آن كند نيست، براي اينكه لفظ و يا مفهوم ذهني كه لفظ داللت بر آن مي
صف به اوصاف مذكور در روايت بشود، و اين بسيار روشن است، ما بقي فقرات هم با لفظ بودن و يا مفهوم ذهني كه مت

 .سازدبودن آن نمي

معلوم  تواند باشد، وبود مطابق آن لفظ بود چيز ديگري نميپس ناگزير منظور از اسم جز مصداقي كه اگر لفظي در كار مي
 :صا از نظر اينكه فرموداست كه اسم به اين معني و مخصو

تجزيه گرديد جز ذات متعالي او و يا ال اقل چيزي كه قطعا قائم به ذات و غير خارج از  "اللَّه، تبارك و تعالي "به سه اسم:
 .ذات است نخواهد بود

__________________________________________________ 

مكنوني كه معروف است همان اسمي است كه مخزون به اين اسماء اين روايت در توحيد مفضل چنين آمده ... و اسم (1)
گانه اند، پس ظاهر عبارت است از اللَّه ]و[ تبارك و سبحان، و براي هر يك از اين اسماء سهگانه است كه ظاهر شدهسه

 .چهار ركن است

 .ك اسمهايي است براي آن يگانه اركاني و حجابدر كتاب توحيد چنين آمده: و اسماء سه(2)

 1ح  113ص  1كافي ج (3)
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خود كاشف از اين است كه مراد از  "خداي تعالي اسمي را آفريد "پس نسبت آفريدن به اين اسم دادن در آنجا كه فرمود:
مي از شا بروز اسآفريدن نيز آن معناي متعارف از اين كلمه نيست، بلكه منظور از آن ظهور ذات متعالي است بنحوي كه من

شود، و آن اين بود كه گفتيم در بين اسماء خدا ترتب است شود، اينجاست كه روايت بر بيان گذشته ما منطبق مياسماء مي
يعني بعضي واسطه ثبوت ديگري و آن ديگر مترتب بر وجود آن بعض است، تا اينكه سلسله مترتبه منتهي به اسمي شود كه 

 .است، و مقيد بودن ذات متعالي به آن، عين اطالق و عدم تقيد او استتعين آن عين عدم تعين آن 

اي كه تمامي جهات خاصه از اشاره است به جهات عامه "اللَّه، تبارك و تعالي :پس ظاهر عبارت است از "و اينكه فرمود:
كي آن اسمي است كه لفظ گردد، و خلق از تمامي جهات به آنها محتاجند، و آنها سه هستند، يكمال به آنها منتهي مي

داللت بر آن داشته و آن جهت استجماع ذات نسبت به همه كماالت است، و يكي ديگر آن اسمي است كه  "اللَّه "جالله
كند، و آن جهت ثبوت كماالت و منشئيت خيرات و بركات است، سوم آن اسمي است كه داللت بر آن مي "تبارك "لفظ

 .جهت نداشتن نقائص و ارتفاع حاجات استلفظ تعالي حاكي از آن است و آن 

اشاره است به همان مطلبي كه ما در سابق گفتيم و آن ناشي شدن اسمي  "فعلي منسوب به آن اسماء است "و اينكه فرمود:
، صريح است در اينكه اسماء خدا منحصر در نود و نه "كه بر سيصد و شصت اسم ... "از اسم ديگر است. و اينكه فرمود:

 .ستعدد ني

م سرش اين است كه اس "هايي است براي آن يك اسمگانه اركان و حجابو اسماء سه "فرمود: -بنا به نقل توحيد -و اينكه
مكنون مخزون از آنجايي كه اسم است، تعين و ظهوري است از ذات متعالي، و از جهت اينكه بحسب ذات و از ناحيه 

ور و تعينش عين عدم تعين خواهد بود، و اين همان تعبيريست كه خودش مكنون و غير ظاهر است، ظهورش عين عدم ظه
گوييم: خداي تعالي محدود به حدي نيست حتي به اين حد عدمي، و هيچ وصف و صفتي كنيم و ميگاه گاهي خود ما مي

ي تعالي خداگوييم توصيفي است از ما، و محيط به او نيست حتي اين وصف سلبي و همه اين مطالبي كه ما در باره او مي
 .تر و بزرگتر از آن استعظيم



و الزمه اين حرف اين است كه اسم جالله كه كاشف از ذات مستجمع جميع صفات كمال است اسمي از اسماء ذات باشد نه 
كه با اسم جالله سه اسم هستند كه البته با  "تعالي "و "تبارك "خود ذات، و نه آن اسم مكنون و مخزون، و همچنين اسم

اب اسم مكنونند، بي اينكه يكي از ديگري جلوتر باشد، و اين سه حجاب و اسم مكنون كه با هر سه اين اسماء هم حج
 محجوب شده
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تواند او را حكايت كند، زيرا هر عبارتي كه شود و نه عبارتي مياي به او منتهي ميغير ذاتند و اما ذات باري تعالي، نه اشاره
واهد از او حكايت كند و هر ايمايي كه بخواهد بسوي او اشاره كند خود اسمي از اسماء است و به آن نحوي كه هست بخ

 .محدود است، و ذات متعالي اجل از محدوديت است

ا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّ "اين است معناي كالم خداي عز و جل كه فرمود: "و اينكه فرمود:
اين كلمه  گردد وبر مي "ايا "به كلمه "فله "وجه استفاده فرمايشاتش از آيه شريفه اين است كه ضمير در كلمه "الْحُسْني

 اسم شرط و از كناياتي است كه معنايش تعين ندارد و تعينش همان نداشتن تعين است، و معلوم است كه از اللَّه و رحمان كه
و  "ادعوا باللَّه دعا كنيد به خدا يا به رحمان "فرمود:در آيه شريفه است مصداق لفظ آن دو است نه خود آنها، و گر نه مي

شود كه اسماء منسوب به خدا همه و همه قائم به مقامي هستند پس مدلول آيه اين مي "بخوانيد خداي را ... "ليكن فرمود:
توان داد مگر همين كه خبري از آن در دست اي از آن نمييست، و هيچ اشاره و نشانهكه هيچ خبري از آن مقام در دست ن

 .شوداي به آن واقع نمينيست، و اشاره

را از اسماء خدا شمرده، و اين از نظر ادبي صحيح  "ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ "و همچنين "تعالي "و "تبارك "در اين روايت
از اسم را صرف داللت بر ذات گرفته البته ذات در حالي كه ماخوذ با صفتي از صفاتش است و مقصود نيست، و حتما مقصود 

اي شده كه بسيار از افق اي است كه متعرض مسالهامام از اسم مصطلح اهل ادب نبوده. و اين روايت از روايات برجسته
در شرح آن به اشاراتي اكتفاء كرديم و گر نه روشن كردن  هاي متعارف باالتر و دورتر است، و لذا ما نيزافكار عامه و فهم

كامل آن محتاج به بحث مبسوطي است كه از حوصله مقام ما بيرون است. چيزي كه هست اساس آن جز بر همان بحث 
د، و رگذرانديم نيست و مبناي زائدي ندا "اسماء و صفات چه نسبتي به ما و در ميان خود دارند "سابق كه ما در تحت عنوان

بر شما خواننده محترم است كه كمال دقت را در آن بحث بكار بريد تا آنكه مساله آن طور كه بايد برايتان روشن گردد و 
 .توفيق آن با خدا است

و در كتاب بصائر به سند خود از امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود: اسم اعظم مركب از هفتاد و سه حرف است، و آصف از 
دانست، و همان يكي را به كار برد و در يك چشم بر هم زدن فاصله سرزمين خود و كشور سبا را تنها يكي را ميهمه آنها 

 در هم نورديد و تخت بلقيس را بدست گرفته نزد سليمان حاضر كرد و دوباره زمين بحال خود برگشت، ولي در
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و دو حرف است فقط يك حرف نزد ما نيست، و آن هم مخصوص خدا است و خداوند  نزد ما از آن هفتاد و سه حرف هفتاد
 .«1»اي نيست مگر بوسيله خداي علي عظيم آن را براي علم غيب خود نگهداشته و )با همه اينها( حول و قوه

 472روايات ديگري در باره اسم اعظم و اسماء حسناي خداوند[ ..... ص : ]

 :ند خود از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمودو نيز در همان كتاب به س

خداي عز و جل اسم اعظم خود را مركب از هفتاد و سه حرف كرده و از آن حروف بيست و پنج حرف را به آدم و بيست و 



 پنج حرف را به نوح و هشت حرف را به ابراهيم و چهار حرف را به موسي و دو حرف را به عيسي داد، با همان دو حرف بود
داد، ولي به رسول خدا محمد )ص( از آن حروف هفتاد و كرد و كور مادر زاد و پيسي را شفا ميها را زنده ميكه عيسي مرده

دو حرف را آموخت و يكي را در پرده داشت تا كسي به آنچه كه در ذات او است پي نبرد و او به آنچه كه در ذات ديگران 
 .«3»است آگاه باشد 

قي كه در اين دو روايت است روايات ديگري نيز وجود دارد، و جاي ترديد نيست كه همانطوري كه در مؤلف: بر طبق سيا
مركب  شود كه حقيقت آنسابق گفته شد تجزيه اسم اعظم به هفتاد و سه حرف و يا تركيب آن از حروفي دليل بر اين نمي

يت نيز دليل بر اين معنا هست، براي اينكه اين دو از هفتاد و سه حرف از حروف تهجي بوده باشد، و در خود اين دو روا
گويد خداوند حروف آن را تجزيه كرده و به هر پيغمبري چند حرف داده روايت اسم را در عين اينكه يكي معرفي كرده مي

و مفيد  عرساند ديگر معنا نداشت كه چند حرف آن نافاست، و اگر از قبيل اسماء لفظيه بود و مجموع حروفش يك معنا را مي
 .به حال پيغمبري باشد

هايش فرمود: پروردگار من لطيف لطافت است، و در كتاب توحيد به سند خود از علي )ع( روايت كرده كه در يكي از خطبه
كبير  شود، اوپس ديگر نبايد او را به وصف لطف توصيف كرد، او عظيم عظمت است، ديگر به وصف عظيم توصيف نمي

شود، جليل جاللت است با اين حال نبايد خودش را به وصف جاللت يعني وصف كبير توصيف نمي كبرياء است، ديگر به
شود شود چيزي قبل از او بوده، و بعد از هر چيز است و گفته نميغلظت توصيف نمود، او قبل از هر چيز است و گفته نمي

حمت، دراك است اما نه به نيرنگ، او در تمامي چيزي بعد از او هست، او خواستار اشياء است ليكن نه به همت و تحمل ز
 اشياء هست اما نه ممزوج با آنها است و نه از آنها جدا است، ظاهر است اما خيال نكني كه ظهورش مانند ظهور

__________________________________________________ 
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گر است، اما نه بطوري كه بر خيزي و در صدد ديدنش بيفتي، جدا است اما ساير موجودات به مباشرت است، نمودار و جلوه
ه باشد، اشتنه به مسافت، نزديك است اما نه نزديك بودن مكان او با مكان ما، لطيف است اما نه به اينكه جسم لطيفي د

گير است اما نه به موجود است، اما نه موجود بعد از عدم، آفريدگار است اما نه به اينكه اضطرار وادارش كرده باشد، اندازه
 .«1»حركت، اراده كن است اما نه به همت، شنوا است، نه بوسيله جهاز شنوايي، بينا است، نه بوسيله ابزار بينايي 

كنيد در اسماء و صفات خداي تعالي تنها اصل معاني آنها را اثبات نموده و حظه ميمؤلف: آن حضرت بطوري كه مال
خصوصياتي را كه مصاديق ممكنه آن دارند و نواقصي را كه در مصاديق مادي آن است از خداي تعالي نفي فرموده، و اين 

 .نيز همان مطلبي است كه ما سابقا بيانش كرديم

از ائمه اهل بيت )ع( و مخصوصا از امام علي، امام حسن، امام حسين، امام باقر، امام صادق، و اين معاني در احاديث بسياري 
شماري وارد شده كه هر كس بخواهد بايد به كتب حديث مراجعه نمايد، و خدا هاي بيامام كاظم و امام رضا )ع( در خطبه

 .راهنما است

ام صادق )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: پس براي او و در معاني االخبار به سند خود از حنان بن سدير از ام
اء شود، و آن اسمشبيه و مانند و همتايي نيست، و براي خداست اسماء حسنايي كه جز او كسي به آن اسماء ناميده نمي

و  "ذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِفَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّ ":همان است كه خداي تعالي آن را در قرآن كريم توصيف كرده و فرموده



ال ورزند و خيكنند، كفر ميدانند كه چه ميورزند از جهلشان است، و نميفرمايد در اسماء خدا الحاد مياين اشخاصي كه مي
رِكُونَ بيشتر ايشان ايمان وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْ "كنند هم چنان كه فرموده:كنند كه كار نيكي ميمي

هايند آن كساني كه در اسماء خدا الحاد ورزيده و همين "كنند ايمان دارند(آورند به خدا مگر اينكه مشركند )و خيال مينمي
 .«3»برند و آنها را در غير مواردش بكار مي

جز او  "كند، و اينكه فرمود:نديم تاييد ميمؤلف: اين حديث گفتار ما را كه در باره معناي اسماء حسني و الحاد در آن گذرا
 معنايش اين است كه جز او "شودكسي به آن ناميده نمي

__________________________________________________ 
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ود، مانند شتوان از آنها به اين اسماء تعبير كرد متصف نمين اسماء اختصاص به آنها يافته و ميكسي به آن معاني كه اي
شود به آن معنا بر كسي جز خداي تعالي اطالق خالق كه به حقيقت معنايش يعني آن معنايي كه بر خداي تعالي اطالق مي

 .گردد و همچنين ساير اسماءنمي

وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ  "ة بن عمار از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل جملهو در كافي به سند خود از معاوي
 .«1»كند آن اسماء حسني كه خداوند عمل بندگان را جز با معرفت ما قبول نمي -به خدا سوگند -فرموده: مائيم "بِها

به معناي چيزي كه داللت بر چيزي كند  "اسم "، و در آن،نيز از آن حضرت نقل كرده« 3»مؤلف: اين روايت را عياشي 
گرفته شده چه اينكه لفظ باشد و چه نباشد، و بنا بر اين معنا، انبياء و اوصياء )ع( اسماء خدا خواهند بود چون داللت بر خدا 

ري جز خدا چيز ديگاي هستند كه كنند و وسائطي هستند بين او و بين خلقش، و چون آن حضرات در عبوديت به پايهمي
 .ندارند، پس نشان دهنده اسماء خدا و صفات او هم ايشانند

 478 : امت چه كساني هستند؟[ ..... ص "وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ "چند روايت در مورد اينكه در:]

 وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ "رده كه گفت از حضرت صادق )ع( معناي آيهو در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن سنان روايت ك
 «2»را پرسيدم، فرمود: آن امت، ائمه )ع( هستند.  "بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ

فرمود: اين روايت را عياشي از حمران از امام صادق )ع( نقل كرده، و از محمد بن عجالن نقل كرده كه امام )ع(  :مؤلف
 .«2»اي كه مؤيد اين معنا باشد گذشت مائيم آنان. در بيان سابق هم نكته

 "وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ "و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از ربيع نقل كرده كه در تفسير آيه
اي هستند كه پايدار بر حقند تا روزي كه عيسي بن امت من همواره عده گفته است كه رسول خدا )ص( فرمود: در ميان

 «5»مريم نازل شود، هر وقت كه نازل شود. 

و در تفسير برهان از موفق بن احمد از سري از ابن منذر از حسين بن سعيد از پدرش از ابان بن تغلب از فضل از عبد الملك 
 همداني از زادان از علي )ع( روايت كرده كه
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 [.....] 12ح  212ص  1كافي ج (3)
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شود هفتاد و دو فرقه در آتش و يك فرقه در بهشت است، و آن فرقه همان قه منشعب مياين امت بر هفتاد و سه فر :فرمود
و ايشان من و شيعيان  "وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ "شان فرمود:اند كه خداي عز و جل در بارهكساني
 «1»منند. 

 "و ايشان من و شيعيان منند "از زادان از علي )ع( نقل كرده، ليكن در آخر آن به جاي مؤلف: عياشي نيز نظير اين روايت را
روايتي در اين معنا از عياشي  "وَ مِنْ قَوْمِ مُوسي أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ ". و در تفسير آيه"و ايشان بر حقند "دارد:

 «2»همچنين روايتي نظير آن از الدر المنثور سيوطي به طرقي از آن حضرت.  از ابي الصهبان از علي )ع( گذشت و« 3»

 479چند روايت در باره سنت استدراج و امالء[ ..... ص : ]

اش فرمود: خداوند وقتي بخواهد به بنده (و در كافي به سند خود از سفيان بن سمط روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع
يندازد و سازد، تا استغفار بيادش بكند به دنبال گناهش، ببالء و ناماليمي دچارش ميناهي مياش گخيري برساند وقتي بنده

يله استغفار رساند، تا بدين وساش گناهي كرد دنبال گناهش نعمتي به او مياش شري برساند وقتي بندهوقتي بخواهد به بنده
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال  ":فرمايداين سخن خداست كه مي از يادش برود، و او هم چنان به گناه كاري خود ادامه دهد، و

 «2»و اين استدراج به نعمت دادن در وقت معصيت است.  "يَعْلَمُونَ

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ  ":و نيز در همان كتاب به سند خود از سماعة بن مهران روايت كرده كه گفت از امام صادق )ع( پرسيدم معناي
اي به او رو كند و در اثر آن، نعمتهاي تازهايست كه گناهي ميچيست؟ فرمود: اين در باره بنده " يَعْلَمُونَمِنْ حَيْثُ ال

 «5»دارد. آورد، و اين نعمتها او را از استغفار از آن گناهش باز ميمي

 .«3»ام صادق )ع( نقل كرده مؤلف: كافي اين روايت را بهمين مضمون به سند خود از ابن رئاب از بعضي از اصحاب ما از ام

 (و نيز به سند خود از حسن صيقل روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع
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؟ و اين چيست "تفكر يك ساعت بهتر است از زنده داري يك شب "كنند كهپرسيدم معناي اين روايتي كه مردم نقل مي
تند سد مردمي كه در تو سكني داشكند بپراي عبور ميتفكر چگونه است؟ فرمود: عبرت گرفتن است مثال وقتي به خرابه

مؤلف: اين از قبيل نشان دادن بعضي از « 1»زني؟ كجا رفتند، مردمي كه تو را بنا نهادند چه شدند؟ چرا با من حرف نمي



 .مصاديق روشن تفكر است

اري : عبادت، بسيفرمودو نيز به سند خود از معمر بن خالد روايت كرده كه گفت: از امام ابي الحسن رضا )ع( شنيدم كه مي
 «3»نماز و روزه نيست بلكه عبادت تفكر در امر خداي عز و جل است. 

و در همان كتاب به سند خود از ربعي روايت كرده كه گفت امام صادق )ع( فرمود: امير المؤمنين )ع( فرموده: تفكر، آدمي را 
 «2»كند. به نيكي و عمل به آن دعوت مي

ابي نصر از بعضي از رجال خود از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: بهترين عبادت تفكر و نيز به سند خود از محمد بن 
 «2»در باره خدا و قدرت او بطور مداوم است. 

معنايش اين است كه ما او را  :گفته كه معصوم )ع( فرموده "وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 «5»كنيم. دش واگذار ميبه خو

اين است كه ايشان را بر  "ما ايشان را واميگذاريم تا در طغيان خود سرگردان شوند "مؤلف: و معناي اينكه در آيه فرمود:
 .كنيم، و همين معنا برابر با به خودشان واگذاشتن استكنيم و خالصه توفيق را از ايشان سلب مينفسشان كمك نمي
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 481[ ..... ص : 188تا  187(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

أْتِيكُمْ إاِلَّ  تَانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي ال يُجَلِّيها لِوَقْتِها إاِلَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ اليَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّ
( قُلْ ال أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ ال 123اسِ ال يَعْلَمُونَ )بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّ

 (122نَا إِالَّ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )ضَرًّا إاِلَّ ما شاءَ اللَّهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ السْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَ

 481آيات ..... ص : ترجمه 

كند شود بگو علم آن نزد پروردگار من است كه جز وي، آن را به موقع خود آشكار نميتو را از رستاخيز پرسند كه كي بپا مي
 داني بگو علم آن نزدپرسند گويي تو آن را ميآيد از تو ميدر آسمانها و زمين سنگين است و جز ناگهان به شما در نمي

 .(123دانند )ر مردم اين نكته را نميخداست ولي بيشت

ن بردم و بدي به مدانستم سود بسيار ميبگو من اختيار سود و زيان خويش ندارم جز آنچه خدا خواسته است اگر غيب مي
 (122آورند نيستم )رسان و نويد بخش براي گروهي كه ايمان ميرسيد من جز بيمنمي



 481بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

شود كه علم به زمان وقوع قيامت از غيبهايي است كه مختص به خداي تعالي است، و دو آيه اين معنا روشن ميدر اين 
شود كسي جز خدا از آن اطالعي ندارد، و بطور كلي هيچ دليلي در تعيين وقت و حدس وقوع آن نيست، پس قيامت بپا نمي

 .به حقيقت آن اشاره شده است مگر ناگهاني، و در اين بيان با ذكربعضي از اوصاف قيامت
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 486كند و در مورد سنگين بودن قيامت در آسمانها و زمين[ ..... ص : توضيحي در مورد اينكه قيامت را جز خدا كسي هويدا نمي]

 "... يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها ... إِلَّا هُوَ "

جا به معناي ساعت برانگيختن خالئق و بازگشت بسوي خدا و يك طرفي شدن و فيصل يافتن دادرسي در اين "ساعة "
براي عهد است، و ليكن در عرف قرآن و همچنين در لسان شرع لفظ ساعت  "الساعة "عمومي است، بنا بر اين، الف و الم

 .در معناي قيامت حقيقت شده

است، و معناي آيه  "اثبات كردم آن را "است كه به معناي "ءارسيت الشي "اسم زمان و مكان و مصدر ميمي از "مرسي "
و به معناي كشف و  "تجليه "از "يجليها "، و كلمه"پرسند وقوع و ثبوت قيامت چه وقت استاز تو مي ":اين است كه

و آن چيز هويدا  معنايش اين است كه پرده از روي آن چيز برداشت "جاله فانجلي "شوداظهار است، و وقتي گفته مي
كند و پرده از روي آن و اينكه چه معنايش اين است كه قيامت را هويدا نمي "ال يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ "گشت. پس جمله

كند بر اينكه ثبوت و وجود قيامت و علم به آن دارد مگر خداي سبحان، و همين معنا داللت ميشود بر نميوقت واقع مي
ني وقوع و ثبوتش در كمون غيب نزد خدا محفوظ است، و هر وقت بخواهد پرده از آن برداشته و آن را ظاهر يكي است، يع

كند بدون اينكه غير او كسي به آن احاطه يافته و يا براي چيزي از اشياء ظاهر گردد. آري، چگونه ممكن است چيزي به مي
ه ظهور و تحققش مالزم با فناي هر چيز است، و هيچ موجودي از آن احاطه يابد و يا آن براي چيزي ظاهر گردد و حال آنك

موجودات نيست كه خودش ناظر و محيط به فناي خود بوده و يا فناي ذاتش برايش ظاهر گردد، عالوه بر اينكه اين علم و 
 ين عالم است و درخواهد به قيامت تعلق بگيرد خود جزو نظام اين عالم است، و نظام سببي كه حاكم بر ااي كه مياحاطه

 "شود كه منظور از اينكه فرمود:شود از همين جا ظاهر ميموقع وقوع قيامت بر هم خورده و به يك نظام ديگري متبدل مي
اين است كه علم به قيامت در آسمانها و زمين سنگين است، و البته  -و خدا داناتر است -"ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

اعت در ثقل س "اند در اينكه آيا مقصود ازبه آن عين سنگيني وجود آن است، پس اين اختالفي كه كردهسنگيني علم 
آسمانها و زمين ثقل علم به آن است؟ يا ثقل صفت آن بر اهل آسمانها و زمين است، چون مشتمل بر شدائد عقبات و 

عش مستلزم در هم پيچيده شدن آسمان و فرو حساب و جزاء است؟ و يا ثقل وقوع آن بر ايشان است بخاطر اينكه وقو
ها است؟ و يا منظور اين است كه آسمانها و زمين طاقت ريختن ستارگان و بر هم خوردن مهر و ماه و به راه افتادن كوه

ثمري است. براي اينكه ثقل قيامت منحصر در يك جهت و اختالف بي "تحمل آن را ندارد چون بس عظيم و شديد است؟
 يست بلكه تمامي آنچه كه راجع به آن است از قبيل ثبوت آن و علم به آن و صفات آن بر آسمانها و زمين و غيره دو جهت ن
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همه ثقيل است، زيرا همين بس كه ثبوت آن مستلزم فنا و نابودي آنها است، و در آنها يعني در آسمانها و زمين چيزي كه 



 .كند وجود نداردفناي خودش را تحمل 

ي به معنا "فجاة "و همچنين "بغتة "شود، چونظاهر مي "ال تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً "اينجا است كه وجه كالم خداي سبحان در
پديد آمدن چيزي است بطور ناگهاني و بدون اينكه قبل از پديد آمدن معلوم باشد، و قيامت بخاطر همان سنگيني و 

آيد، چون هيچ وصف و عالمتي از آن ممكن نيست قبال معلوم شود، و نيز ممكن گهاني پديد ميعظمتش است كه بطور نا
نيست كه اول مقداري از آن ظاهر شود و سپس همه آن صورت وقوع بگيرد، و لذا پديد آمدنش براي تمامي اشياء بطور 

 .ناگهاني است

نيز روشن  "لُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِيَسْئَ "و نيز از همين جا است كه معناي ما بقي آيه يعني جمله
 "... يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها ".-ان شاء اللَّه -گردد، و توضيحش خواهد آمدمي

حفيت في السؤال: اصرار  "ه، و گويا اين كلمه از ماد«1»به معناي عالم و با خبر از چيزي است  "حفي "كلمه "راغب گفته:
 .گرفته شده "كردم در پرسش

رف متعلق و ظ "يسئلونك "در وسط كالم و بين "كَأَنَّكَ حَفِيٌّ "است و جمله "يسئلونك عنها كانك حفي بها "و تقدير آيه
رده و اصرار كند به اينكه معاصرين رسول خدا )ص( اين سؤال را مكرر از وي كبه آن قرار گرفته، و اين خود اشاره مي

 .اي سؤال و جواب را در عبارت تكرار كردهاند، و به همين جهت قرآن كريم تا اندازهورزيده

اشعار و يا داللت دارد بر اينكه پرسش كنندگان خيال كرده بودند جوابي  "يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها "و اينكه دوباره فرمود:
إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي علم آن تنها نزد پروردگار من  "رش در سؤال اول ايشان داد و فرمود:كه رسول خدا )ص( به امر پروردگا

 -كندكما اينكه ادب ديني هم همان را اقتضاء مي -داند به خداي تعالي استاز قبيل حواله دادن علم چيزي كه نمي "است

تا به عبوديت و وظيفه آن اشعار كرده باشد، و نيز خيال كرده  "نزد پروردگار من است "و بخاطر رعايت آن بود كه فرمود:
تنها وصف عظمت قيامت است، بدون اينكه ارتباطي با علم به وقت آن داشته  "ال يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ "بودند كه جمله

يگري بدهد كه در ضمن آن در باره ها دوباره سؤال خود را تكرار كردند بلكه آن حضرت جواب دباشد و لذا بخاطر اين خيال
 .قيامت چيزي گفته و يا به جهل خود اعتراف كند
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إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ تنها علم آن نزد خداوند  ":و بگويدلذا خداي تعالي دستور داد تا همان جواب را دوباره به ايشان داده 
تا بدين وسيله به ايشان بفهماند كه جواب اول از )جنبه تعارف و رعايت ادب نبود( بلكه جوابي بود جدي، و اگر آن  "است

قيامت جهل نيست، بلكه علم اطالعي از امر حضرت در دو نوبت اينطور جواب داده اعتراف به جهل نكرده، چون اظهار بي
ترين معارف( است، و خواسته است اين علم را به ايشان هم آموخته و بفهماند كه علم به قيامت منحصر در خدا )به عالي

است نه اينكه وي نسبت به آن جاهل است، البته در جواب اول رعايت وظيفه عبوديت را هم نموده و اسم رب را بكار برد، 
 .را قرار داد "اللَّه "ي به جاي آنولي در جواب دوم

را  "... إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي "و بدين وسيله اشاره كرد به اينكه ايشان معناي "وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ "سپس فرمود:
همان محسوسات مقايسه فهمند، چه ايشان بخاطر انس ذهني كه با حس و محسوسات دارند هر چيزي را كه بشنوند بنمي

اي برايشان توصيف كردند كنند هر چيزي را كه تا اندازهسازند، و خيال مينموده، و آن را محكوم به حكم محسوسات مي
اند كتمان توانند بفهمند، و احاطه علمي به آن پيدا كنند، و اگر در اين بيان مطلبي از ايشان پنهان داشتند صرفا خواستهمي



اطل، و امر شان بفهميدند، و ليكن قياسكردند ايشان آن را عينا مانند ساير امور محسوسه ميه اگر كتمان نميكنند، و گر ن
اي از مغيبات و از آن جمله مساله قيامت است كه جز خداي سبحان كسي ياراي علم آن را بر ايشان مشتبه است، زيرا پاره

 .ندارد

قيامت را جز خدا كسي طاقت تحملش را ندارد، و ليكن بايد دانست كه تنها علم به  از آيه شريفه تنها استفاده شد كه علم به
 .خود قيامت اينطور نيست، بلكه علم به خصوصيات و اوصاف آن نيز همين طور است

 "... قُلْ ال أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ ال ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ "

كرد از اينكه ايشان ادعاي خدا )ص( و اينكه وي ايشان را از غيب خبر دهد حكايت مي از آنجايي كه سؤال ايشان از رسول
اند، و چون علم به غيب حقيقتش از خدا است، و اگر غير او هم چيزي از نبوت آن جناب را ادعاي علم به غيب تلقي كرده

دعاي داشتن علم به غيب بري ساخته، و اين آن دارد به تعليم خدا و وحي او است لذا دستور داد تا پيغمبرش خود را از ا
 .اشتباه را از ذهن ايشان بيرون كند

 484سبب حقيقي اختصاص علم غيب به خداي تعالي[ ..... ص : ]

سبب حقيقي اختصاص علم غيب به خداي تعالي اين است كه غير او هر چه باشد وجودش محدود است، و ممكن نيست كه 
كه خارج از حد او و غايت از او است آگاه شود، و معلوم است كه هيچ موجودي غير محدود و از حدش بيرون شده و به آنچه 

 غير متناهي و محيط به
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 .تمام اشياء نيست مگر خداي تعالي، پس تنها او عالم به غيب است

شان قاصر از درك اين معنا بوده لذا خداي هو ليكن از آنجايي كه سؤال كنندگان از رسول خدا )ص( فهم ساده و عاميان
تعالي دستور داده كه جواب ايشان را طوري بدهد كه در خور فهم ايشان باشد، و آن اين است كه بگويد: علم غيب آدمي را 

سازد، و عادة معقول نيست كسي كه به همه خير و شرها اطالع دارد از اطالعات خود به تمامي خير و شرها واقف مي
لم كند بايد بفهميم كه قطعا عفاده نكند، و اگر كسي تمامي خيرات را به خود جلب نكرده و همه شرور را از خود دفع نمياست

 .غيب نداشته است

در صدر آيه توصيف رسول خدا )ص( است از خود بنحوي كه با نتيجه داشتن علم غيب  "قُلْ ال أَمْلِكُ لِنَفْسِي "پس جمله
 ،"... وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ "منافات داشته باشد:

ا إِلَّا إِنْ أَنَ "بيان نتيجه داشتن علم غيب است، تا اين دو فصل از آيه نتيجه دهد كه وي علم به غيب ندارد، آن گاه جمله
دعاي ادعا ا كند، و آن اين است كه من فقط مدعي رسالتم و با اينبيان حقيقت حال آن جناب در ادعايي است كه مي "نَذِيرٌ

 .ديگري ندارم

 481بحث روايتي ..... ص : 

، گفته: معصوم )ع( فرموده است: قريش عاص بن وائل "يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها ... "در تفسير قمي در ذيل آيه
 لماء يهود مسائلي را آموخته آنسهمي و نضر بن حارث بن كلده و عقبة بن ابي معيط را به نجران فرستادند تا در آنجا از ع

گاه آن مسائل را از رسول خدا )ص( بپرسند، از مسائلي كه نامبردگان آموخته بودند و از آن حضرت پرسيدند اين بود كه 



 «ازل كرد، را ن"يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها ... "شود، خداي تعالي در جواب سؤال ايشان آيهقيامت چه وقت بپا مي

وْ وَ لَ "فرمايد:و در تفسير عياشي از خلف بن حماد از مردي از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: خداوند در كتابش مي
 .«3»، فقر است "سوء "و مقصود از "كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ

به سند خود از خلف بن حماد از مردي از آن حضرت روايت كرده،  «2»صدوق نيز در معاني االخبار مؤلف: اين روايت را 
 .روايت كرده است (آن را از جابر بن يزيد از حضرت ابي جعفر )ع« 2»حسين بن بسطام هم در كتاب طب األئمه 
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 482[ ..... ص : 198تا  189(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَماْلً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها 
ما فَتَعالَي اللَّهُ عَمَّا ( فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَال لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاه122ُاللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ )

( وَ 123( وَ ال يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَ ال أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ )121( أَ يُشْرِكُونَ ما ال يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ )123يُشْرِكُونَ )
 (122دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ )إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَي الْهُدي ال يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَ 

( أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ 122 )إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
( 125هُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فاَل تُنْظِرُونِ )لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَ

 يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَ ال أَنْفُسَهُمْ ( وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال123إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّي الصَّالِحِينَ )
 (122( وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَي الْهُدي ال يَسْمَعُوا وَ تَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ ال يُبْصِرُونَ )123يَنْصُرُونَ )

 482ترجمه آيات ..... ص : 

ا بدو آرام گيرد و چون وي را فرا پوشاند باري سبك گرفت و با اوست كه شما را از يك تن آفريد و همسر او را از او آفريد ت
اي به ما دهي سپاسگزار آن مدتي سر كرد و چون سنگين شد، خدا، پروردگار خويش را بخواندند كه اگر فرزند شايسته

  .(122خواهيم بود )
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گارند انوي شريكان انگاشتند اما خدا از آن چيزها كه با او شريك مي و چون فرزندي شايسته به آنها داد براي خدا در عطيه
 .(123برتر است )

 .(121كنيد )اند با خدا شريك ميكنند و خودشان ساخته شدهچرا اين بتان را كه چيزي خلق نمي



 .(123دهند )توانند آنها را نصرت دهند و نه خودشان را نصرت ميبتاني كه نمي

كنند چه آنان را بخوانيد و چه ساكت بمانيد نتيجه يكسان است هدايت دعوت كنيد شما را پيروي نمي اگر ايشان را به
(122). 

 .(122گوييد آنها را بخوانيد كه شما را اجابت كنند )خوانيد بندگاني چون شمايند اگر راست ميآن كسان كه سواي خدا مي

نند يا هايي دارند كه با آن ببيدارند كه با آن به قوت گرفتن توانند يا چشمهايي مگر پاهايي دارند كه با آن راه روند يا دست
 .(195)هايي دارند كه با آن بشنوند، بگو شركاي خويش را بخوانيد و در باره من نيرنگ كنيد و مهلت ندهيد گوش

 .(123كند )سرپرست من خدايي است كه اين كتاب را نازل كرده و او شايستگان را سرپرستي مي

 .(123دهند )توانند شما را نصرت دهند و نه خودشان را نصرت ميخوانيد نميو جز خدا كساني را كه مي

 (122بينند )نگرند ولي نميبينيشان كه سوي تو ميشنوند مياگر ايشان را به هدايت دعوت كني نمي

 487بيان آيات ..... ص : 

 487نقض عهد والدين بعد از فرزند دار شدن[ ..... ص : شرح آيات مربوط به خلقت انسان از نفس واحدة و ]

اني هاي نوع انساي است كه در ساير آيات اين سوره بود، و آن عبارت بود از بيان ميثاقزمينه كالم در اين آيات همان زمينه
 .و اينكه اغلب و اكثر افراد اين نوع آن ميثاقها را شكستند

 "... سٍ واحِدَةٍهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ "

اين دو آيه مثلي است كه براي بني آدم در رفتارشان و اينكه عهد ازلي خود را شكسته و به آيات خدا ظلم كردند زده شده 
 .است

مِنْ نَفْسٍ  "اي گروه بني آدم خداي تعالي آن كسي است كه شما را آفريد "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ "و معناي آن اين است كه:
همسرش را آفريد تا آن  "زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها "و از آن يعني از نوع آن "وَ جَعَلَ مِنْها "از تن واحدي كه پدرتان بود "واحِدَةٍ

تْ حَمَلَ "-تغشي به معناي جماع است -پس وقتي با او در آميخت "فَلَمَّا تَغَشَّاها "مرد به داشتن آن همسر آرامش دل يابد
و هم چنان اين بار را داشت و با آن آمد و شد و نشست  "فمرت به "بار سبكي كه عبارت بود از نطفه برداشت "حَمْلًا خَفِيفاً

 كرد تا آنكه نطفه در رحمش رشد نموده به حدو برخاست مي
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گين شد پس وقتي سن "دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما فَلَمَّا أَثْقَلَتْ "كردجنين رسيد و سنگين شد، و همسر آدم احساس سنگيني آن را مي
 "صالحا "اگر روزي كني ما را فرزندي "لَئِنْ آتَيْتَنا "اللَّه را كه پروردگارشان باشد بخواندند و با او عهد و پيمان بستند كه

 ار شدن و روزهايچون در هنگام فرزندد -عيب و آفت باشدصالح براي زندگي و بقاء به اينكه فرزندي تام الخلقة و بي
در اين صورت از شكرگزارانت  "لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ "نه اينكه صالح ديني باشد -والدت فرزند آرزوي انسان اين است

شويم، و به هيچ سببي جز تو نگرائيده و كنيم، و در امور خود از هر چيز به سويت منقطع ميخواهيم بود، نعمتت را اظهار مي
 .آويزيمز جز تو دست نميبه هيچ چي

پس وقتي خداوند آن فرزند دلخواهشان را به ايشان داد، و او را انساني تام الخلقة و صالح براي بقاء  "فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً "
خود براي خدا در فرزنددار شدن  "جَعَال لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما "قرار داد و به وسيله او چشم آن دو را روشن كرد، پدر و مادر

شريك قرار دادند، و جهتش اين بود كه عالقه و شفقت به آن فرزند ايشان را وادار كرد تا به هر سببي غير خدا دست 



آويخته، و در برابر هر چيزي غير خدا خاضع شوند، با اينكه با خدا شرط كرده بودند كه از شاكرين او باشند، و نعمت او و 
 .كن عهد خود را شكستند، و شرط خود را ناديده گرفتندربوبيتش را كفران نكنند، لي

و جز آن كساني كه خداوند به ايشان رحم كرده همه مردم اينطورند، يعني همه همت و نيروي خود را صرف نقض عهد و 
 ."فَتَعالَي اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "اندكنند كه با خدا بستهخلف وعده و شكستن عهدي مي

احتمال است، اول اينكه منظور بيان حال ابوين از نوع بشر در موقع فرزنددار شدن و بيان هم، بيان عام  در اين قصه چند
ن توان گفت كه كثرت ايآيند و ميروند همه مولود پدر و مادري هستند، پس ميهايي كه مينوعي باشد، چون تمامي انسان

 "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ "نوع، نتيجه توالد پدر و مادر است، هم چنان كه فرموده:
«1». 

 488داستان شريك قائل شدن براي خدا بعد از فرزند دار شدن، مربوط به آدم و حوا نيست بلكه شرح حال نوع بشر است[ ..... ص : ]

در نظر گرفتن اينكه نسبت به فرزندشان محبت و شفقت دارند اينطور است كه طبعا در  و غالبا حال پدر و مادر مخصوصا با
شوند، هر چند خودشان به تفصيل توجه و انقطاع خود التفات نداشته باشند، امر فرزندشان متوجه و منقطع بسوي خدا مي

 عينا نظير دريانوردي هستند كه در
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اي آفريديم و اينطور به صورت نژادها و قبائل مختلف در آورديم. سوره حجرات آيه هان اي مردم ما شما را از نر و ماده(1)
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ر ، هشودكند تمام توجهش معطوف به پروردگارش ميهنگام طوفان و تالطم دريا و آنجا كه امواج با سرنوشت او بازي مي
چند تا آن روز پروردگاري را بندگي نكرده باشد، و خودش هم نفهمد كه اآلن دلش به كجا تكيه دارد، چون اين حالت يك 

 .دهدتوجه به انسان دست ميحالت قلبي و دروني است كه خواه ناخواه با توجه و بي

به سوي پروردگارشان هستند، و چنين زبانحالي  پدر و مادر نيز نسبت به فرزند همين حال را دارند، و از سويداي دل منقطع
 و وقتي "پروردگارا اگر به ما فرزندي صالح و مطابق دلخواهمان روزي كني البته از شكرگزارانت خواهيم شد "دارند كه

ين ر ادارد همين پدر و مادر در امكند و فرزند صالحي به ايشان ارزاني ميخداوند اين خواسته دروني ايشان را مستجاب مي
 .وندشفرزند براي خدا شريك قائل شده و در حفظ و تربيت او به هر دست آويزي دست زده و به هر پناهگاهي پناهنده مي

 "زچون اگر مقصود ا "فَتَعالَي اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "فرمايد:مؤيد اين معنايي كه براي آيه كرديم ذيل خود آيه است كه مي
دو نفر معين از افراد انسان مثال از قبيل آدم و حوا باشد حق كالم اين بود كه در  -صدر آيه بود كه در -"زوج آن "و "نفس

و يا بفرمايد: عن شركهما پس بزرگتر است خدا از آن چيزي كه آن دو براي خدا  -فتعالي اللَّه عما اشركا "ذيل آيه بفرمايد:
شود آيه راجع به )و چون به صيغه جمع آورد معلوم مي "دشريك گرفتند و يا بزرگتر است از شركي كه آن دو ورزيدن

 .(سرگذشت آدم و حوا نيست بلكه راجع به شرح حال نوع انساني است

كند، عالوه بر اين، خداي تعالي بعد از آيه مورد بحث آيات ديگري قرار داده كه همه شرك را مذمت و مشركين را توبيخ مي
منظور از شرك در آنها پرستيدن غير خدا است، و حاشا كه آدم صفي اللَّه غير خدا را و مخصوصا ظاهر از آنها اين است كه 

پرستيده باشد، با اينكه خداوند خودش تصريح كرده به اينكه آدم را برگزيده و هدايت فرموده، و نيز خودش تصريح كرده به 
 راهي باالتر از پرستيدن غير خدا است؟اينكه هر كه را كه او هدايت كند ديگر گمراهي در او راه ندارد، و چه گم



وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ  "فرمايد:و جاي ديگري مي« 1» "ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدي ":خداوند متعال يك جا فرموده
 .«2» "للَّهِ مَنْ ال يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِوَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ ا "فرمايد:و يك جا هم مي« 3» "الْمُهْتَدِ

__________________________________________________ 

 133پس پروردگارش او را برگزيد، و بازگشتش را بپذيرفت و او را هدايت كرد. سوره طه آيه (1)

 23ره اسري آيه و كسي كه خدا او را هدايت كند پس او است هدايت يافته. سو(2)

 كند. سورهخواند كه تا روز قيامت هر چه از او بخواهد او برآورده نميتر از كسي كه غير خدا كسي را ميكيست گمراه(3)
 5احقاف آيه 
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د آدم نسبت داد هر چنشود به آدم شود كه به هيچ وجه ضاللت و پرستيدن غير خدا را نمياز اين آيات به خوبي استفاده مي
 .را پيغمبر هم ندانيم و يا در باره پيغمبران قائل به عصمت نباشيم

تا اينجا گفتگوي ما در اين بود كه آيه راجع به داستان دو فرد از افراد بشر بنام آدم و حوا نبوده بلكه راجع به شرح حال نوع 
داستان شخصي آن دو گرفت و ليكن به اين بيان كه مقصود از گوييم ممكن هم هست آيه را مربوط به بشر است، حاال مي

اين است كه سرگرم تربيت فرزند خود شده و در باره او به تدبير اسباب و عوامل  "براي خدا شركاء گرفتند "اينكه فرمود:
 .پرداخته، و همين معنا ايشان را از خلوص در بعضي از توجهات كه به پروردگار خود داشتند باز داشت

 490بررسي اين احتمال كه آيات مذكوره در باره آدم و حوا باشد و اشكال وارد بر آن[ ..... ص : ]

اوائل  كند، توضيح اينكه در تفسيرهم كه حكايت كالم آن دو است تاييد مي "لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ "و اين احتمال را جمله
 ،"... هُمْ شاكِرِينَوَ ال تَجِدُ أَكْثَرَ "اين سوره در ذيل جمله

هستند كه ابليس راهي براي اغواي ايشان نداشته و  -به فتح الم -"مخلصون "در عرف قرآن "شاكرين "گفته شد كه
 به آن دو شده بخاطر شرك يعني "فَتَعالَي اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "كند، پس عتابي كه در جملهغفلت در دل ايشان رخنه نمي

ز قبيل اسباب هستي، و باز ماندن از اخالص در توجه به خدا است. ليكن يك اشكال در اين احتمال باقي اشتغال بغير خدا ا
ماند، و آن اين است كه اگر مقصود اين بود چرا جمله فوق را بصورت جمع آورده و عالوه، بعد از آيه مورد بحث هم مي

 .ستصحبت را كشانيد به توبيخ از شركي كه ظاهرش پرستش غير خدا ا

اند. اين آيه در اينكه اول در باره خصوص آدم صحبت كرده و در آخر اين دو اشكال را بعضي از مفسرين چنين جواب داده
 " طَيِّبَةٍحٍهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتَّي إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِي "بيان را عمومي كرده است عكس آيه

باشد، زيرا اول، خطاب را به عامه مردم متوجه نموده و در باره گرداندن ايشان در خشكي و تري صحبت كرده و در مي« 1»
 .آخر خطاب را مختص دريانوردان كرده است

مْ مِنْ نَفْسٍ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُ "آيه مورد بحث هم اول خصوص داستان آدم و همسرش را ذكر كرده و مقصودش از جمله
 تنها آن دو بوده و ليكن بعد از "واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها

__________________________________________________ 

ادهاي ها با وزش بگيريد، و كشتيگرداند، تا آنجا كه در كشتي قرار مياو آن كسي است كه شما را در خشكي و دريا مي(1)
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 اند منظورتمام شدن داستان آن دو خصوص مشركين از بني آدم را كه از خدا فرزند خواسته و سپس به وي شرك ورزيده
بندند و سپس آن را شوند حالشان چنين است كه عهد ميكرده است تا بفهماند هر دو نفري از بني آدم كه فرزنددار مي

 .كنندنقض مي

 "... هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ "و ليكن اين تشبيه صحيح نيست، براي اينكه اگر بيان در آيه

نمايد، اي در آن بوده كه داللت بر مقصود نموده و از اشتباه جلوگيري مينخست عام بوده و در آخر خاص شده قرينه قطعيه
توان كالم بليغي آنهم مانند ان خاص در آيه مورد بحث كه چون باعث اشتباه است نميبخالف عمومي شدن تدريجي بي

و ساير آيات  "فَتَعالَي اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "قرآن را حمل بر آن كرد، مگر اينكه بگوييم در اين آيه نيز قرينه هست، و آن جمله
 .بعد از آن است

ت كه از دو وجه اول استفاده شده و مفسر مزبور صدر آيه را حمل بر وجه ثاني و بهر حال اين وجه در حقيقت مثل اين اس
 .(اي نيستكرده و ذيل آن را حمل بر وجه اول نموده است )و يك وجه جداگانه

و چه بسا اعتراض سابق ما )عمومي شدن تدريجي بيان خاص بدون قرينه( بدين صورت دفع شود كه در آيه شريفه حذف و 
فلما آتاهما جعل اوالدهما له شركاء پس وقتي خداوند به آدم و حوا فرزند  "ر بكار رفته و تقدير آن چنين بوده:ايصال و تقدي

سپس مضاف )اوالد( حذف شده و مضاف اليه كه همان ضمير تثنيه مستفاد از  "داد اوالد آن دو براي خدا شريك قرار دادند
 .دليلي بر اين حذف و ايصال و تقدير نيست باشد بجاي مضاف قرار گرفته، و ليكن "جعال "كلمه

اند به اينكه منظور همان آدم و حوا هستند كه به خدا و چه بسا بعضي از مفسرين كه ملتزم به اشكال شده و تسليم شده
از  لاند به رواياتي كه از بعضيها نقل شده عمل كرده باشند، غافشرك ورزيدند، و اين التزامشان بخاطر اين است كه خواسته

 .توان به امثال آنها عمل كرداينكه اين روايات جعلي و مخالف با قرآن است، و به همين جهت نمي

 "... أَ يُشْرِكُونَ ما ال يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ "

اعتماد بر ها و يا غير خدا چيزهاي ديگري باشد كه هر چند صدر آيات احتمال دارد كه شرك در آن، عبارت از پرستش بت
آنها نوعي شرك است، و ليكن ذيل آن ظاهر در اين است كه منظور شرك به صنم و آلهه متخذه از جمادات است، چون 

ها قدرت ندارند كه خودشان را و پرستش كنندگان خود را ياري كنند، و دعا كردن و نكردن ايشان را فرمايد: اين بتمي
 .فهمندنمي

 "... مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ ... يَسْمَعُونَ بِها إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ "

 گانه قبل احتجاج نموده و معنايش اين است كه اگردر اين آيه به مضمون آيات سه
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مانطور كه شما ها مخلوقند و قدرت بر هيچ كاري ندارند، چون خودشان مثل شما بندگاني هستند، هاين بت ":گفتيم
دليلش اين است كه اگر شما آنها را بخوانيد دعايتان را  "هامخلوقيد و تدبير امورتان به دست غير است همچنين آن بت

ها علم و قدرت دارند، گر چه مشركين صريحا ادعاي علم و گوييد كه بتكنند، بخوانيد آنها را اگر راست ميمستجاب نمي
كند بر چنين اعتقادي در ايشان و چطور مستجاب اند كه داللت مي، و ليكن ادعاهاي ديگر كردهاندها نكردهقدرت براي بت

ه اين دهد و نايد حركت نداشته نه آن از خود قدرتي نشان ميكنند و حال آنكه دست و پايي كه شما براي آنها تراشيدهمي
ا هم شنود، البته اين رايد ميه گوشي كه براي آنها ساختهبيند، و نايد ميرود، و نه چشمي كه برايشان درست كردهراه مي

 .شده است "عبد "بايد تذكر دهيم كه در اين آيات به جماد هم اطالق

 "... قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَال تُنْظِرُونِ "



ند به اينكه از خدايان خود ياري دهد تا به منظور تحدي و واداشتن به اظهار عجز، ايشان را تحريك كسپس دستور مي
بطلبند، تا بدين وسيله راه و روش خودش را از راه آنان جدا و متمايز سازد، و بفهماند كه پروردگار او آن خدايي است كه 

 تمام علم و قدرت از او است و خدايان ايشان داراي هيچ علمي نيستند تا بوسيله آن راه به جايي ببرند، و هيچ قدرتي ندارند
 .تا آن را در ياري ايشان اعمال كنند

لذا فرمود: به ايشان بگو خدايان خود را بخوانيد تا شما را ياري كنند آن گاه با كمك آنها با من كيد و دشمني نموده و به 
 بكند، چون او كسي است كه كتاهيچ وجه مرا مهلت ندهيد، زيرا پروردگارم مرا ياري نموده و كيد شما را از من دفع مي

دهد، او همان كسي است كه كند و نصرتشان مينازل كرده تا بشر را هدايت كند، و او خودش كار مردم صالح را مي
 :فرموده

و من از همان مردمم پس قطعا مرا ياري خواهد كرد، بخالف خدايان شما كه « 1» "أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ "
 .بينند، پس آنها علم و قدرتي ندارندشنوند و نه ميو حتي بر ياري خود نداشته، نه ميهيچ قدرتي بر ياري شما 

دهد به آنها خبر دهد كه وي از صالحين است، و در هيچ موردي كه قرآن از صالح و در اين آيات به رسول خدا دستور مي
 .غير از رسول خدا )ص( بكار برده باشد دهد سابقه ندارد كه چنين بياني را در صالح پيغمبريبودن پيغمبري خبر مي

 در اين آيات عليه اصنام و پرستش كنندگان آنها تحدي شده هم چنان كه غير آن جناب از
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 135شوند. سوره انبياء آيه زمين را سرانجام مردم صالح مالك مي(1)
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 .اندساير انبياء )ع( نيز اين تحدي را كرده

 493بحث روايتي ..... ص : 

در كتاب عيون به سند خود از ابي الصلت هروي از حضرت رضا )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي مامون از حضرتش 
حوا براي آدم  :؟ حضرت در جوابش فرمودچيست "فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعاَل لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما "سؤال كرد كه معناي آيه

پانصد شكم فرزند آورد و در هر شكم يك پسر زائيد و يك دختر، و آدم و حوا با خدا عهد كرده و از او درخواست كرده بودند 
فَلَمَّا  "ود،كرگزاران خواهيم باگر فرزند صالحي به ما ارزاني بداري البته از ش "لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ "كه:

و وقتي كه فرزنداني صحيح الخلقة و سالم از آفت و مرض به ايشان ارزاني داشت اين فرزندان در هر شكم  "آتاهُما صالِحاً
داد دو صنف از در ميان اين فرزنداني كه خدا به آن دو مي "فِيما آتاهُما "آمدند، ودو صنف يعني پسر و دختر به دنيا مي

فَتَعالَي اللَّهُ عَمَّا  "براي خدا شريك قائل شدند، و مانند پدر و مادرشان شكر خدا را نكردند: "جَعَال لَهُ شُرَكاءَ "يشانا
 .پس بزرگتر است خدا از آنچه كه ايشان براي او شريك گرفتند "يُشْرِكُونَ

 .«1»ول خدايي دهم كه تو حقا فرزند رسمامون وقتي اين بيان را شنيد گفت: من شهادت مي

برگشت اين روايت به يكي از وجوهي است كه قبال در دفع اشكال وارد بر آيه ايراد شد، و البته تعدادي روايت در  :مؤلف
تفسير اين آيه از سمرة بن جندب و ابي و زيد و ابن عباس نقل شده، و در آنها دارد آدم و حوا هر چه فرزند برايشان متولد 

 -ماندنام بگذار تا برايت ب "عبد الحارث "ن به ايشان و يا تنها به حوا گفت: اين دفعه اسم فرزندت راماند، شيطاشد نميمي
 "اسمش را :و در بعضي از اين روايات دارد كه گفت -كردو حارث اسم شيطان بود در آن موقعي كه در آسمان زندگي مي



حوا را تهديد كرد كه اگر اسم او را عبد الحارث و يا عبد  بگذار، و در بعضي ديگر دارد كه وي -بنده آفتاب -"عبد الشمس
الشمس نگذارد در شكم بعدي بچه شتر و يا گوساله و يا چارپاي ديگري خواهد زائيد، و با او شرط كرد كه اگر اين اسامي را 

هايي است كه انتخاب كند بچه در شكمش انساني تام الخلقه خواهد بود، و ليكن اين احاديث همه جعلي و از دسيسه
 .اندها در روايات ما كردهاسرائيلي

__________________________________________________ 
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بود شرك ايشان ترك در اطاعت  "اند:از معصومين )ع( روايت شده كه فرموده« 3»از تفسير عياشي « 1»و در مجمع البيان 
و ظاهر اين روايت اين است كه جاري مجراي همان احاديث موضوعه است و حال اين هم حال  "نه شرك در معصيت

 "اش فرموده:همانها است، براي اينكه مگر اطاعت با عبادت فرق دارد، آنهم اطاعت و عبادت ابليس كه خداي تعالي در باره
 ."نْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِيأَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَ

اند روايات مزبور بيشتر از اين داللت ندارد كه آدم و و با همه اين احوال بعضي از مفسرين اين احاديث را قبول كرده و گفته
 .و اين وجه را طبري هم قبول كرده اند و اين نه كفر است و نه معصيت،حوا در صرف اسم شرك ورزيده

__________________________________________________ 
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 491[ ..... ص : 602تا  199(: آيات 7سوره األعراف )]

 اشاره

( 333وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (199)أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ 
وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ ال يُقْصِرُونَ  (201)إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ 

وْمٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُديً وَ رَحْمَةٌ لِقَ وَ إِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ ال اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحي إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ (202)
 (332يُؤْمِنُونَ )

( وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ 332وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
عِنْدَ رَبِّكَ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ  ( إِنَّ الَّذِين335َبِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ ال تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ )

(206) 

 491ترجمه آيات ..... ص : 

 .(122انگاري پيشه كن و به نيكي وادار كن و از مردم نادان روي بگردان )نديده

 .(333دانا است ) و چون از شيطان وسواسي به تو رسيد به خدا پناه جوي كه وي شنوا و

 .(331كساني كه پرهيزكاري پيشه كردند چون با پندار شيطاني برخورد كنند )خدا را( ياد كنند و در دم به بصيرت آيند )



 .(333كنند )كشند و كوتاهي نميو هم زادگان كفار به گمراهيشان مي

اي بگو من فقط آنچه را به من اي فراهم نياوردههاي براي آنها نياوري گويند چرا از اين سو و آن سو آيو اگر )مدتي( آيه
 هايي از پروردگار شما است و براي گروهي كه كنم اين بصيرتشود پيروي ميوحي مي

 223، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .(332ايمان دارند هدايت و رحمت است )

 .(332و چون قرآن خوانده شود بدان گوش داريد و خاموش مانيد شايد رحمتتان كند )

 .(335زدگان مباش )پروردگار خويش را به زاري و بيم در ضمير خود و به آواز غير بلند بامداد و پسينها ياد كن و از غفلت

 (333زيرا كساني كه نزد پروردگار تواند از بندگي وي سرپيچي نكنند و تسبيح او گويند و سجده وي كنند )

 492بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

سوره است، و در آنها مجددا غرضي را كه سوره بخاطر ايفاء آن نازل شده ذكر نموده يعني به پيغمبرش دستور  اين آيات آخر
دهد به اينكه سيره حسنه و رفتار ماليمي را اتخاذ كند كه دلها را متوجه آن سازد تا نفوس بدان بگرايند، و نيز تذكر، و در مي

 .كندآخر ذكر را هم توصيه مي

 492[ ..... ص : "خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ "در:معناي عفو ]

، به معناي مالزمت و ترك نكردن آن چيز است پس "اخذ به چيزي ""خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ "
ام كه كنند بپوشان و از حق انتقتو بدي مياين است كه همواره بديهاي اشخاصي كه به  "بگير عفو را "معناي اينكه فرمود:

كند صرف نظر نما و هيچ وقت اين رويه را ترك مكن، البته اين عقل اجتماعي براي بعضي بر بعضي ديگر تجويز مي
پوشي نسبت به بديهاي ديگران و تضييع حق شخص است، و اما مواردي كه حق ديگران با اسائه به ايشان ضايع چشم

كند، براي اينكه عفو در اينگونه موارد وادار كردن مردم به گناه است، و نجا عفو و اغماض را تجويز نميشود عقل در آمي
لم اثر شود، و تمامي آيات ناهيه از ظمستلزم اين است كه حق مردم بنحو اشد تضييع گردد و نواميس حافظ اجتماع لغو و بي

ايشان و بلكه تمامي آياتي كه متضمن اصول شرايع و قوانين است از و افساد و كمك به ستمكاران و ميل و خضوع در برابر 
 .كند، و اين خود روشن استچنين اغماضي جلوگيري مي

اغماض و نديده گرفتن بديهايي است كه مربوط به شخص آن جناب بوده، و سيره  "خُذِ الْعَفْوَ "پس منظور از اينكه فرمود:
زندگيش از احدي براي خود انتقام نگرفت، كما اينكه در بعضي از روايات راجع آن حضرت هم همين بود كه در تمامي طول 

 .به ادب آن جناب گذشت

، و اند كه مساوي با مغفرت استاين مطلب بنا به تفسيري است كه ديگران در باره كلمه عفو كرده و آن را طوري معنا كرده
سير و اين تف "منظور از عفو وسط است "ق )ع( نقل شده كه فرمود:ليكن در بعضي از رواياتي كه بعدا خواهد آمد از امام صاد

 با مضمون آيه 
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 عَنِ وَ أَعْرِضْ "تر است، و عالوه بر اين، اگر تفسير اول مستلزم اين است كه در جملهشريفه مناسبتر و از نظر معنا جامع



وَ  "ا و جملهبه يك معن "خُذِ الْعَفْوَ "آيد )چون جملهير دوم اين شائبه هم در كار نميشائبه تكرار باشد بنا بر تفس "الْجاهِلِينَ
 .(به معناي ديگري خواهد بود "أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ

 497[ ..... ص : "نزغ شيطان "و "معروف "و "عرف "معناي]

شناسند، به خالف آن قالي جامعه آنها را ميهاي جميل جاري در جامعه است كه عبه معناي آن سنن و سيره "عرف "كلمه
و  (نبوده بلكه منكر است "معروف "كند )كه اينگونه اعمال عرفاعمال نادر و غير مرسومي كه عقل اجتماعي انكارش مي

اش اين است كه خود امر كننده عامل به آن چيزي كه ديگران را امر به آن معلوم است كه امر به متابعت عرف، الزمه
ند بوده باشد، و يكي از موارد عمل همين است كه تماسش با مردم و مردم را امر كردن طوري باشد كه منكر شمرده كمي

تمامي  اين است كه اوال به "وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ "نشود، بلكه بنحو معروف و پسنديده مردم را امر كند، پس مقتضاي اينكه فرمود:
 .اني خود امر كردن هم بنحو معروف باشد نه بنحو منكر و ناپسندها امر بكند و در ثمعروفها و نيكي

دستور ديگري است در مراعات مداراي با مردم، و اين دستور بهترين و نزديكترين راه است  "وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ "جمله
ل مردم، ستور و تالفي كردن جهبراي خنثي كردن نتايج جهل مردم و تقليل فساد اعمالشان براي اينكه بكار نبستن اين د

 .داردبيشتر مردم را به جهل و ادامه كجي و گمراهي وا مي

وارد شدن و مداخله در  "نزغ ":گويدراغب در مفردات مي "وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "
مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي بعد از آنكه شيطان  "كردن آن است، و در آيهامري براي خرابكاري و فاسد 
 .«1»به اين معنا است  "ميان من و برادرانم را بهم زد

ضي رود، بعاند: به معناي تكان دادن و از جاي كندن و وادار كردن است، و غالبا در حال غضب بكار ميو بعضي ديگر گفته
به معناي كمترين وسوسه او است، و ليكن همه اين معاني نزديك به همند، البته نسبت به آيه  "نزغ شيطان "اند:ديگر گفته

داد تا از جاهالن اعراض كند مناسبت دارد، زيرا مورد بحث معناي دوم نزديكتر است، چون با آيه قبلي هم كه دستور مي
اي است از شيطان براي عصباني كردن و مشاهده جهالت ايشان خودش يك نوع مداخله تماس گرفتن جاهالن با آدمي و

 آتش بجان كردن آدمي، آري، برخورد زياد با جاهل،

__________________________________________________ 

 [.....] "نزغ "ماده 222مفردات راغب ص (1)
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 .دهدو مثل او شدن سوق مي آدمي را بسوي جهالت

شود كه: اگر شيطان خواست مداخله نمايد و با رفتار جاهالنه ايشان، تو را به غضب و پس برگشت معناي آيه به اين مي
انتقام وادار كند تو به خدا پناه بر، كه او شنوا و دانا است، با اينكه خطاب در آيه به رسول خدا )ص( است و ليكن مقصود، 

 .اب است چون خود آن حضرت معصوم استامت آن جن

 498پناه بردن به خدا از شر شيطان[ ..... ص : ]

يك نحوه تعليلي است براي امري كه در آيه قبلي  "إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ "
اي پيدا كرده وسوسه خود را وارد كند تا رخنهشيطاني است كه پيرامون قلب آدمي طواف ميآن  "طائف از شيطان "بود، و

 .چرخد تا راهي به قلب باز كرده وارد شوداي است كه در حول قلب ميقلب كند يا آن وسوسه



ت هر دو حال برگش بنا بر اول )خود شيطان( بيانيه و بنا بر دوم )وسوسه شيطان( نشويه است، و ليكن در عين "من "كلمه
ا اي كه قبال مجهول و يبه معناي تفكر آدمي است در امور براي پيدا كردن نتيجه "تذكر "معنا به يك چيز است، و كلمه

 .مورد غفلت بود

كند، و معنايش اين است كه در موقع مداخله و اين آيه همانطوري كه گفته شد امر به استعاذه در آيه قبلي را تعليل مي
 .ه خدا پناه ببر، زيرا اين روش، روش پرهيزكاران استشيطان ب

افتند كه پروردگارشان خداوند است كه مالك و مربي شود به ياد اين ميآري پرهيزكاران وقتي شيطان طائف نزديكشان مي
داوند هم شر ايشان است، و همه امور ايشان بدست او است پس چه بهتر كه به خود او مراجعه نموده و به او پناه ببريم، خ

 .شوندسازد، ناگهان بينا ميآن شيطان را از ايشان دفع نموده و پرده غفلت را از ايشان بر طرف مي

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ  "كند كه آيهپس آيه شريفه همانطور كه مالحظه كرديد همان مضموني را افاده مي
 .در صدد افاده آن است« 1» "لُونَعَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ

و نيز معلوم شد كه پناه بردن به خدا خود يك نوع تذكر است، چون اساسش بر اين است كه خداي سبحان كه پروردگار 
تواند اين دشمن مهاجم را دفع كند، عالوه بر اينكه پناه بردن به خدا هم آدمي است يگانه ركن و پناهگاهي است كه مي

 .هم گفته شد خود يك نوع توكل به او است چنان كه قبال

برادران  "برادران ايشان "مثل اينكه اين جمله حاليه است، و منظور از "وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ ال يُقْصِرُونَ "
 مشركين است
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 22 اند سلطنتي نيست. سوره نحل آيهبر كساني كه ايمان آورده و بر پروردگار خود توكل كردهبه درستي براي شيطان (1)

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 "چنين تعبيري بكار رفته، و كلمه« 1» "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ "كه همان شيطانهايند، هم چنان كه در آيه
 .وتاه آمدن و اطاعت نهي استبه معناي ك "يقصرون

اند حالشان نسبت به تذكر و ابصار چنين است، اما مشركين در و معناي آيه اين است كه: كساني كه تقوي پيشه خود كرده
همين حال كه مردم با تقوي آن طورند اينان گرفتار برادران جني خود هستند كه همواره ايشان را به سوي كژي و گمراهي 

 آيند. و يا معنايش اينكنند، و يك لحظه از كشاندن و ياري كردن آنان كوتاه نميشان ميدر اين راه كمككشانند و مي
 :است كه

 .دارندآيند و از گمراهي دست بر نميخود مشركين از شرك كوتاه نمي

 "... وَ إِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ ال اجْتَبَيْتَها "

 "چرا جمع آوري نكردي آن را "و به معناي جمع آوري كردن است، و اينكه گفتند: "جباية "عال ازاز باب افت "اجتباء "
و وقتي آيد اين است كه: تاند و معنايش بطوري كه از سياق بر ميكالمي است از ايشان كه به منظور تهكم و سخريه گفته

از اين  گويند چرا نرفتيبرايشان نبري و يا دير كني مياي كنند، و اگر آيههاي قرآن را برايشان بخواني تكذيبت ميآيه
قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحي  "اي از اين طرف و آن طرف جمع آوري كني و براي ما بياوري؟حرفهايي كه اسمش را آيه گذاشته

 "د،فرستدگارم به من وحي ميبگو: من از خود چيزي ندارم، تنها گوش به فرمان دستوراتي هستم كه پرور "إِلَيَّ مِنْ رَبِّي
خواهد شما را به وسيله آن بينا و روشن هايي است از ناحيه پروردگار شما، او ميو اين قرآن بصيرت "هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ

 ."وَ هُديً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "كند



اند: به معناي سكوت توأم با استماع است، و بعضي گفته "انصات ""ا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَوَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُو "
داد در حالي كه اين است كه به حديث گوش مي "أنصت الحديث و انصت للحديث "استماع با سكوت است، و معناي

ه يعني ساكت شد، پس معناي جمل "انصت الرجل "يعني ديگري به سخن او گوش داد و "انصته غيره "سكوت كرده بود، و
اند اين آيه در باره نماز جماعت و گوش دادن مورد بحث اين شد كه: گوش فرا دهيد به قرآن و ساكت شويد. هر چند گفته

 .به قرائت امام جماعت است و ليكن بحسب داللت عام است

 499و در صبح و شام[ ..... ص :  "خيفه "و "تضرع "امر به ذكر خداي تعالي با]

 "... وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

 ذكر و ياد پروردگار را بدو قسم تقسيم كرده، يكي توي دل و يكي به زبان و آهسته،

__________________________________________________ 

 33يند. سوره اسري آيه اسراف كنندگان برادران شيطانها(1)

 533، ص: 2ترجمه الميزان، ج

آن گاه هر دو قسم را مورد امر قرار داده، و اما ذكر به صداي بلند را مورد امر قرار نداده بلكه از آن اعراض كرده، و اين نه به 
روايتي  د، دليل اين معناخاطر ذكر نبودن آن است، بلكه به خاطر اين است كه چنين ذكر گفتني با ادب عبوديت منافات دار

كرد تا رسيدند به بياباني است كه از رسول خدا )ص( وارد شده كه در بعضي از جنگهايش با اصحابش طي مسافت مي
ا كه گفت، حضرت فرمود: آن كسي رهولناك، و اتفاقا آن شب شبي تاريك بود يكي از اصحابش به صداي بلند تكبير مي

 .-البته ناگفته نماند كه اين روايت نقل به معنا شده -ه غايبخوانيد نه دور است و نشما مي

يك نوع مخصوصي از ترسيدن را  "خيفة "و به معناي تملق توأم با نوعي خشوع و خضوع است، و "ضراعة "از "تضرع "
يل و م "تضرع "گويند، و منظور از آن، آن نوعي است كه با ساحت مقدس باري تعالي مناسب است، بنا بر اين در معناي

پرهيز و ترس و ميل بدور شدن از آن شخص نهفته  "خيفه "اليه، و در معناي -رغبت به نزديك شدن به شخص متضرع
است، پس مقتضاي اينكه ذكر را توصيف كرد به دو وصف تضرع و خيفه، اين است كه آدمي در ذكر گفتنش حالت آن 

ترسد و از ترس آن به رود و هم از آن ميخاطر نزديكش مي شخصي را داشته باشد كه چيزي را هم دوست دارد و به اين
رسد از شود، و خداي سبحان هر چند خير محض است، و شري در او نيست، و اگر شري به ما ميعقب برگشته و دور مي

ا به تقرب به ناحيه خود ما است، و ليكن خداي تعالي ذو الجالل و االكرام است، هم اسماء جمال را دارد كه ما و هر چيزي ر
كند، و هم داراي اسماء جالل است كه قاهر بر هر چيز است، و هر چيزي را از او درگاهش دعوت نموده و بسويش جذب مي

به اين است كه مطابق با مقتضاي همه  -كه داراي همه اسماء حسني است -كند، پس ذكر شايسته اودفع و دور مي
 اش باشد( و اين صورتاش )نه اينكه تنها بر طبق اسماء جماليهچه اسماء جالليهاسماءش بوده باشد چه اسماء جماليه او و 

 .گيرد مگر اينكه تضرعا و خيفة و رغبا و رهبا باشدنمي

 تباشد و در نتيجه تنها ذكر قولي اس "وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ "ظاهر اين جمله اين است كه قيد جمله "بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ "
شود نه ذكر قلبي، آن وقت با بعضي از فرائض يوميه نيز تطبيق كه به دو قسم ذكر در صبح و ذكر در شام تقسيم مي

 .كندمي

اين جمله تاكيد امر به ذكر در اول آيه است، و در آن از خود غفلت، نهي نكرد بلكه از داخل  -"وَ ال تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ "
 .فرمود، و مقصود از غافالن آن كساني هستند كه غفلت در ايشان مستقر شدهشدن در زمره غافالن نهي 



 531، ص: 2شود آن ذكر مطلوبي كه در اين آيه به آن امر شده عبارت است از ترجمه الميزان، جبا اين بيان روشن مي

ادرت به اني دست داد مجددا مباينكه انسان ساعت بساعت و دقيقه بدقيقه بياد پروردگارش باشد، و اگر احيانا غفلت و نسي
 .ذكر نموده و نگذارد كه غفلت در دلش مستقر گردد، و در آيه بعدي نيز داللت بر اين معنا هست، و بزودي خواهد آمد

شد استمرار بر ذكر خدا در دل است در حالت تضرع و خيفه ساعت بساعت و ذكر به زبان در پس آنچه كه از آيه استفاده مي
 .صبح و شام

 101شود[ ..... ص : رب به خدا فقط به وسيله ياد و ذكر او حاصل ميق]

لت رساند كه در مقام بيان عظاهر سياق آيه مي "إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ "
بياد پروردگارت باش چنين و چنان، زيرا كساني كه نزد  :شودنايش اين ميامري است كه در آيه سابق بود، بنا بر اين، مع

پروردگارت هستند، همين طورند، يعني به ياد آر پروردگارت را تا از كساني باشي كه نزد پروردگارت هستند، و از زمره آنان 
 .خارج نشوي

ه تنها مالئكه نيستند، هم چنان ك "ردگار توأندكساني كه نزد پرو "و به همين بيان روشن شد كه منظور از اينكه فرمود:
اند، زيرا معنا ندارد بگوييم: تو اين چنين به ياد پروردگارت باش، براي اينكه مالئكه همين طور بعضي از مفسرين تفسير كرده

ست كه اين تعبيري ا شود كه مقصود مطلق مقربين درگاه خدايند، چوناستفاده مي "عِنْدَ رَبِّكَ "به ياد اويند، بلكه از لفظ
 .رساندحضور بدون غيبت را مي

ئل هاي حاشود، و به وسيله ذكر است كه حجابشود كه قرب به خدا تنها به وسيله ياد و ذكر او حاصل ميو از آيه ظاهر مي
سان از او يك گردد، و اگر ذكري در كار نباشد جميع موجودات نسبت به نزديكي به او و دورياش بر طرف ميميان او و بنده

 .بود كه يكي به او نزديكتر و يكي دورتر باشدبودند و از اين نظر هيچ اختالفي ميان موجودات نميمي

اي ذكر شده كه ذكر باطني مانند ذكر زباني گانهامور سه "ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ "و در جمله
تواند متصف باشد به حال عدم استكبار و به حال تقديس خدا، و به حال شود، توضيح اينكه، نفس ميميبه آن متصف 

تواند به اين سه سجده، و كمال خشوع در برابر او عينا همانطوري كه ذكر زباني كه مقصود از آن عمل خارجي است مي
 "تص به ساير اعضاء بوده باشد، هم چنان كه آيهحالت متصف باشد، و چنان نيست كه تسبيح مختص به زبان و سجده مخ

 و« 3» "وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ "و آيه« 1» "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِوَ إِنْ مِنْ شَيْ
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 22ه اسري آيه گوي به حمد او است. سورو هيچ چيز نيست مگر اينكه تسبيح(1)

 3كنند. سوره رحمان آيه ساقه و درخت سجده ميگياه بي(2)

 502، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .نيز بدان داللت دارد« 1» "وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "آيه

تري تر و آسانتوصيف سبك "كردن سجده "و "تسبيح نمودن "،"استكبار نكردن "توصيف مقربين درگاه خدا به سه وصف
وَ مَنْ عِنْدَهُ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ ال يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ال  "است نسبت به توصيفي كه در آيه

از ايشان شده، « 2» "نَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ ال يَسْأَمُونَفَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُو "و آيه« 3» "يَفْتُرُونَ
كار و يا سرگرم به كاري كه منافي با عبادت باشد اي بيشود، بطوري كه هيچ دقيقهچون از اين دو آيه استمرار فهميده مي

كرديد از عبادت به اين مقدار اكتفاء كرده كه  كند، بلكه همانطور كه مالحظهنيستند، و اما آيه مورد بحث اينطور امر نمي



 .باعث شود غفلت در دل رخنه نكند

به  "انبياء "و سوره "حم "اي است كه آيات سورهتر از آن مرتبهاي از ذكر را مورد امر قرار داده كه پائينپس اين آيه مرتبه
 .-و خدا دانا است -آن امر كرده است

 106عفو و گذشت، ذكر خدا، استماع به تالوت قرآن و ...([ ..... ص : بحث روايتي ])رواياتي در باره: 

در تفسير عياشي از حسين بن علي بن نعمان از پدرش از كسي كه او از امام صادق )ع( شنيده روايت كرده است كه امام 
آن را ترك مكن و به فرمود: خداي تعالي رسول خود را ادب كرد و از در تاديب فرمود: اي محمد مالزم با عفو باش و 

معروف دستور ده و از نادانها اعراض كن، آن گاه حضرت فرمود: معنايش اين است كه از ايشان به همان حفظ ظاهر اكتفاء 
 .«2»نموده و آنچه مقدورشان هست بگير، و كلمه عفو به معناي وسط است 

ول خدا )ص( فرمود: آن مكارم اخالقي كه خداوند آن و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از انس روايت كرده كه گفت: رس
خواهد اين است كه عفو كني و درگذري از هر كس كه تو را ظلم كرد، و پيوند خويشي كسي را كه با تو قطع كرده تو را مي

 وصل كني، و آن كس كه تو را محروم كرده به او بدهي، آن گاه رسول خدا )ص( آيه
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 22كند آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمين است. سوره نحل آيه براي خدا سجده مي(1)

نگيرند.  گويند و سستيشوند شب و روز او را تسبيح ميتابند و خسته نميو كسي كه نزد او است، از عبادتش سر نمي(2)
 33سوره انبياء آيه 

. سوره حم شوندكردند پس آنها كه نزد پروردگار توأند شب و روز او را تسبيح گفته و خسته نمياگر از عبادتش بزرگي (3)
 22سجده آيه 

 133ح  22ص  3تفسير عياشي ج (4)

 532، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1»را قرائت نمود  "خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ "

 .اين معني روايات بسياري از رسول خدا )ص( از طريق اهل سنت رسيده استمؤلف: و در 

و نيز در همان كتاب است كه ابن ابي الدنيا در كتاب مكارم اخالق از ابراهيم بن ادهم روايت كرده كه گفت: بعد از آنكه 
من مامور شدم به اينكه اخالق  :د، رسول خدا )ص( فرمودنازل ش "خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ "آيه

 .«3»متوسط مردم را اتخاذ كنم 

نازل  "خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ "نويسد: ابن جرير از ابن زيد روايت كرده كه گفت: وقتي آيهو نيز مي
وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ  "دستور با غضب چطور قابل امتثال است؟ لذا آيه نازل شد: شد رسول خدا )ص( عرض كرد: پروردگارا اين

 «3» "... مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ

 .مؤلف: در اين روايت اشكالي است كه ممكن است آن را به آنچه كه در تفسير آيه گذشت توجيه كنيم

 اي در دلت افتاد پسه: اگر از ناحيه شيطان چيزي و وسوسهگويد: معصوم )ع( فرمودو در تفسير قمي، در ذيل آيه باال مي
 .«2»پناه ببر به خدا كه او شنوا و دانا است 

ذا مَسَّهُمْ إِ "و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: از رسول خدا )ص( شنيدم كه آيه



 .«5»خواند ، را با الف مي"...طائِفٌ 

إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ  "و در كافي به سند خود از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: از آن حضرت معناي آيه
شود،  گيرد گناهي مرتكباي است كه تصميم ميرا پرسيدم، حضرت فرمود: در باره بنده "الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ

 .«3» "تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ "كند، و اين است معناي:خدا افتاده و خودداري ميناگهان بياد 

 مؤلف: اين روايت را عياشي نيز از ابي بصير و علي بن ابي حمزه و زيد بن ابي اسامه
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گيرد گناهي در باره مردي است كه تصميم مي "از آن حضرت روايت كرده است، و در روايت دو نفر اول عبارت چنين آمده:
 ":و در روايت نفر آخر يعني زيد بن ابي اسامه چنين آمده "كندكب شود ناگهان به ياد خدا افتاده و از آن صرف نظر ميمرت

و در اين معنا  "گذاردافتد و آن را وا ميدر باره گناهي است كه عبد تصميم به ارتكاب آن گرفته و ناگهان بياد خدا مي
 .«1»روايات ديگري نيز هست 

اي المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( نماز خواند، و دنبال سرش عدهو در الدر 
 ."وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا "قرآن خواندند، آيه نازل شد كه:

ضي از آنها دارد آن عده بدنبال آن حضرت در نماز مؤلف: در اين باره روايات ديگري از طرف اهل سنت وارد شده كه در بع
زدند لذا آيه مذكور نازل شد. و در بعضي ديگر دارد كه تنها جواني از انصار و در بعضي ديگر مردي بود كه چنين حرف مي

 .«2»كرد مي

گويد: اين قول از حضرت ابي ميو در مجمع البيان بعد از نقل اين قول كه آيه در باره نماز جماعت دنبال امام نازل شده 
 .«2»جعفر روايت شده 

و نيز در مجمع البيان از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: واجب است سكوت براي قرآن چه در نماز و چه در غير نماز 
«2». 

قرآن خوانده شود واجب  اين روايت را عياشي از زراره از امام صادق )ع( روايت كرده، و در آخر آن دارد: وقتي نزد تو :مؤلف
 .«5»است بر تو كه سكوت نموده و گوش فرا دهي 

و نيز در مجمع البيان از عبد اللَّه بن ابي يعفور از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: به آن حضرت عرض كردم: مردي 
: آري وقتي قرآن تالوت خواند و من در نمازم آيا واجب است بر من كه سكوت نموده و گوش فرا دهم؟ فرمودقرآن مي

 .«3»شود واجب است بر تو سكوت و گوش دادن مي

 :و در تفسير عياشي از ابي كهمس از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود

امير  "ينَخاسِرِلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْ "كرد:ابن الكواء دنبال امير المؤمنين )ع( اين آيه را تالوت مي



 .«3»المؤمنين در نماز خود سكوت كرد 
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شود به آن صورتي كه خود امام مشغول خواندن حمد و سوره و يا قرآن نباشد، و گر نه در البته اين روايات حمل مي :مؤلف
 .آن صورت بايد حمل بر استحباب شود و بحث كامل اين معنا مربوط به فقه است

كرده كه گفت رسول خدا )ص( نزد من آمد، و من او را و در الدر المنثور است كه حكيم ترمذي از عمر بن خطاب روايت 
سپس فرمود: جبرئيل هم اكنون بر من نازل شد  "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ "غمگين يافتم، حضرت ريش مرا گرفت و گفت:

بسوي او بازگشت خواهيم كرد، ليكن اين از چيست اي گفتم: آري ما براي خدائيم و ما  "إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ "و گفت:
تنه كفر گيرند، پرسيدم آيا اين فتنه، فگذرد كه امت تو بعد از تو به اندك مدتي مورد فتنه قرار ميجبرئيل؟ گفت: چيزي نمي

نكه و حال آ اي استگيرد. پرسيدم اين از چه ناحيهاست، يا فتنه ضاللت؟ در جوابم گفت: بزودي هر دو قسمش صورت مي
اش از ناحيه قاريان قرآن شوند. و اولين مرحلهگذارم؟ گفت: از ناحيه همين كتاب خدا گمراه ميمن قرآن را در ميان آنان مي

افتند، و قاريان هم خواسته امراء را پيروي دهند، و مردم به جان هم ميشود، امراء، حق مردم را نميو امراء ايشان شروع مي
اي كه آيند، پرسيدم: اي جبرئيل، با اينحال پس آن عدهكشانند، و در اين راه كوتاه نميرا بسوي ضاللت مينموده و آنان 

ند، و اگر گيرمانند؟ فرمود: بوسيله خويشتنداري و صبر، اگر امراء حقشان را دادند ميمانند به چه وسيله سالم ميسالم مي
 «كنندندادند صرفنظر مي

 .«3»، گفته است: مراد از آن انبياء و رسل و امامانند "إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ... "عناي آيهو در تفسير قمي در م.
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