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 بسم اهلل الّرحمن  الّرحيم

  

 مقدمه

كرانى است كه اند، قرآن كريم اقيانوس  بىفرموده« صلوات اهلل عليه»همانطور كه اميرالمؤمنين 

ميّسر نيست، با اين حال، هم « صلوات اهلل عليهم اجمعين»رسيدن به اعماق آن جز براى معصومان 

قرآن تدبّر در آيات   فرمايند كهبه مردم توصيه مى (عليهم السالم)خود قرآن و هم حضرات معصومان

 :فرمايدكنند. قرآن كريم مى

29ص /  بَُّروا آيات ه  » :  .«ك تاٌب َاْنَزْلناُه ا َلْيَك ُمباَرٌك ل َيدَّ

كند نده نمىقرآن به اين اندازه هم بس (.كتاب پربركتى را بر تو نازل كرديم تا در آيات آن تدّبر كنند)

 :دهدخذه قرار مىكنند مورد مؤانمى  بلكه كسانى را كه تدبّر در قرآن

» :24 / (صلى اهلل عليه وآله)محّمد ْقفاُلهاَاَفال َيَتَدبَُّروَن الُْقْراَن َاْم َعلى ُقُلوب اَ  ». 

( انديشند يا اينكه بر دلهاشان قفل زده شده است؟آيا در قرآن نمى ). 

ه بدر رجوع  هاى بسيارسفارش عليهم السالم)ى اطهارو ائمه (صلى اهلل عليه وآله)پيغمبر اكرم)نيز

بويژه هنگاميكه فكر جامعه دچار آشفتگى و تيرگى گردد و   .اندقرآن و تدبّر در آيات آن فرموده

هايى در ميان مسلمانان رخ دهد كه موجب انحرافات فكرى و عقيدتى شود، در چنين شرايطى شبهه

 :تأكيد شده است كه حتمًا به قرآن مراجعه كنيد

438، ص 2اصول كافى / ج  : « َطع  الّلْيل  الْ ا   َتُن َكق  الُقْران  َذا اْلَتَبَسْت َعَلْيُكُم اْلف  ُمْظل م  َفَعَلْيُكْم ب  ». 

( هاى شب تيره شما را فراگيرد به قرآن روى آوريدها همانند پارههنگامى كه فتنه .). 



و  (آلهليه وصلى اهلل ع)خوانيم كه علم كامل قرآن نزد پيامبر اكرمبا اينكه در بسيارى از روايات مى

ى هچنانكه قرآن دربار)1( ]است و آنان معّلم و مفّسر حقيقى قرآن هستند( عليهم السالم)ى اطهارائمه

 پيغمبر

 

ْكَمةَ » :فرمايديكى نيز اينست كه خدا در مورد او مى (صلى اهلل عليه وآله)از اوصاف پيغمبر اكرم .1 تاب  َواْلح  ُمُهُم الك  (. بعد 2يه ى جمعه، آ)سوره «ُيَعلِّ

مْ » :فرمايداز اينكه مى يه  كِّ ْم آيات ه  و ُيزَّ شود كه تعليم قرآن، رسد. از اينجا معلوم مىى مردم نوبت به تعليم كتاب مىيعنى بعد از تالوت و تزكيه ،«َيْتُلوا َعَلْيه 

ا براى رشد، آن آيات وقتى آيات قرآنى بر آن حضرت نازل مىاين بود كه  (صلى اهلل عليه وآله)ى پيغمبر اكرمغير از تالوت آيات است. لذا يك وظيفه

آن را به اينست كه قر (صلى اهلل عليه وآله)ى ديگر پيامبرپرداخت. وظيفهى مردم مىفرمودند تا الفاظش را ياد بگيرند و بعد، به تزكيهمردم تالوت مى

رف خواندن الفاظ نيست، چون اين، ه يعنى  مان تالوت است. بلكه منظور اينست كه معانى قرآن را به مردم بفهماند،مردم تعليم دهد. اما تعليم، ص 

ُمُكْم ما لَْم َتُكوُنوا َتْعَلُمون» :فهمند تعليم دهدآنچه را خود مردم نمى لِّ َلْيَك » :فرمايدى ديگرى مى( همچنين در آيه151ى ى بقره آيه)سوره «ُيع  َو َاْنَزلْنا ا 

َن  كَر ل ُتَبيِّ مْ الذِّ لَْيه  َل ا   .(44ى ى نحل آيههما اين قرآن را بر تو نازل كرديم تا تو آياتش را براى مردم تبيين كنى. )سور «ل لّناس  ْما ُنزِّ

ز تالوت اتبيين آنهاست و مسلمًا تبيين غير  (صلى اهلل عليه وآله)شود كه آيات قرآن گاهى احتياج به تبيين دارد. وظيفه پيغمبر اكرممعلوم مى

ى لههم ثابت است؛ نيز طبق ادّ  (عليهم السالم)ى معصومباشد[ براى ائمهاست و ما شيعيان معتقديم كه اين تبيين ]كه از جمله مقامات آن حضرت مى

 .است (عليهم السالم)ى اطهارو ائمه (صلى اهلل عليه وآله)ديگر ]كه حاال در صدد بيان آن نيستيم[ مقام معّلمى  قرآن از آن  پيغمبر اكرم
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ن قرآن، خود پيغمبر اكرم است[ با اينمى(صلى اهلل عليه وآله)اكرم حال،  فرمايد كه: معّلم و مبيِّ

جعه كنند كه به قرآن مراتأكيد مى (عليهم السالم)ى اطهاربينيم كه هم خود پيغمبر اكرم و هم ائمهمى

 .«را با قرآن بسنجيد  ايات منقول از ما شك كرديد آنهااگر در صحت رو»فرمايند: كنيد، و حتى مى

تاب  »در روايات بابى وجود دارد به نام  و در كتابهاى اصول در باب تعادل و  (1)«َعرض  َعَلى اْلك 

 يا شرايط اعتبار روايت، موافقت و عدم مخالفت آن با  شود، كه يكى از ُمَرّجحات وترجيح ذكر مى

 .قرآن است

بخواهيم براى احراز اعتبار روايتى و يا دست كم ترجيح آن بر روايت ديگر، آن را به پس، وقتى ما 

قرآن عرضه كنيم، بايد مفهوم آيه براى ما روشن باشد تا بتوانيم روايت را بر آن تطبيق كنيم و اگر به 

بهه كه آيد و لذا، اين شاى باشد كه مفهوم آيه هم با روايت بايد شناخته شود، دور الزم مىگونه

ى قرآن تدبّر كند و از مفاهيم قرآن استفاده نمايد، هيچكس حق ندارد بدون مراجعه به روايت درباره

است، و ما مأموريم هم از طرف خود قرآن و خداى متعال، و هم بنابر تأكيدهاى پيغمبر اى واهىشبهه

ر آيات قرآن تدبّر كنيم، متأسفانه ، د(عليهم السالم)ى اطهارهاى ائمهو توصيه (صلى اهلل عليه وآله)اكرم



هاى هايى شده، تا جايى كه درس قرآن و تفسير قرآن حّتى در حوزهدر اين مورد در گذشته، كوتاهي

ى قم مرحوم استاد عالّمه ى علمّيهعلمّيه هم بسيار ضعيف و ُملحق به عدم بود تا اينكه در حوزه

ى قم احياء كنند و ى علمّيهكه تفسير قرآن را در حوزه طباطبايى رضوان اهلل عليه اين توفيق را يافتند

ى ما به ايشان وامداريم و امروز يكى اين يكى از بزرگترين افتخاراتى بود كه نصيب ايشان شد و همه

 از بزرگترين مآخذ و برترين مدارك اسالمى براى

 

 .48، 47، 40، 37، 35، 29، 21، 19، 18، 15، 14، 12، 11، 10، حديث 89ـ  78، ص 18وسائل ج  .1
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شناختن معارف اسالمى همين تفسير شريفى است كه ايشان تأليف فرمودند )يعنى تفسير 

و  الميزان(. خداى متعال ايشان را با اجداد طاهرشان محشور فرمايد و به ما توفيق دنبال كردن راه

 .عطا فرمايد قدردانى از زحمات ايشان و مانندهاى ايشان را

ن اى كه از طرف خدا و پيغمبر برايمان تعيين شده است، بايد در قرآبهر حال ما به عنوان وظيفه

ست بينديشيم، تدبّر كنيم و از گوهرهاى گرانبهايى كه خداوند در اين كتاب براى ما ذخيره فرموده ا

 .ور شويمبهره

ادى براى مردم ما روشن و اقبال بى امروز بحمداهلل اهميت تعليم و تفسير قرآن تا حدود زي

د اى نسبت به تفسير قرآن پيدا شده است، ولى در حالى كه از اين استقبال مردم دلشاديم، بايسابقه

م هايى در تفسير قرآن پيدا شود، زيرا نه تنها جامعه را به حقايق اسالخائف باشيم از اينكه كجروى

دانيم كه متأسفانه چنين شيطان باز خواهد كرد، و مىكند، بلكه راههايى را به مقاصد نزديك نمى

هاى مختلف وجود دارند كه به گمان خودشان چيزهايى هم واقع شده است، و امروز گروههايى با نام

اند، دهشكنند. بعضى از اينها كامال شناخته از قرآن استفاده و افكار خودشان را با آيات قرآن اثبات مى

 يد هنوز شناخته شده نيستند ولى فعاليتشان در اين زمينه بسيار است و ماو بعضى هم آنچنانكه با

ينكه در حالى كه از اقبال مردم، به ويژه جوانان، به فهميدن قرآن خرسنديم، بايد بيمناك باشيم از ا

 .روشهايى انحرافى در تفسير قرآن پيدا شود و خداى ناخواسته مسير جامعه را تغيير دهد



كه  رد، سنگينى بار باز هم به دوش روحانيت است كه بايد راه صحيح را به آنهائىالبته در اين مو

 خواهند قرآن را بياموزند ارائه دهند، چرا كه ُمنحرفان همه از روى عمد و غرض، دشمن اسالم ومى

لط به ت غاند، بلكه بسيارى از اينها ـ شايد اكثر ـ در اثر اشتباه و تعليمات و تلقينادولت اسالمى نشده

اند و با هزار تأسف، گاهى بعضى از اينها در گذشته، مورد تأييد بعضى از اين راه كشانده شده

 .گرديدندروحانيون هم واقع مى

ا به هر حال ما بايد هوشيارانه با اين مسائل برخورد كنيم و مواظب باشيم كه راه صحيح قرآن ر

اند، نشان داده (عليهم السالم)ى اطهارو ائمه (آلهصلى اهلل عليه و)آنطور كه خود قرآن و پيغمبر اكرم

م، غرضى، به جاى اينكه بخواهيم قرآن را بر مقاصد و افكار خود تطبيق كنيدنبال كنيم و با كمال بى

عليه )بكوشيم كه افكار خود را بر قرآن منطبق نماييم، چرا كه آن باليى است كه در زمان اميرالمؤمنين

از آن  (عليه السالم)است و در نهج البالغه يكى از دردهايى كه حضرت علىهم رايج بوده  (السالم

 .افكار خودشان منطبق نمايند  كوشند تا قرآن را برنالد همين است كه كسانى مىمى
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ى و با وجود كسان (صلى اهلل عليه وآله)وقتى در آن زمان، حتى با نزديك بودن عهد پيغمبر اكرم

شده است هيچ بعيد نيست كه چنين انحرافاتى پيدا مى (عليه السالم)همچون حضرت اميرالمؤمنين

 .ترى پيدا شوددر اين زمان و با ضعف علمى ما، اين كژى در سطح بسيار وسيع

ترين وظائف روحانيت اينست كه تالش كند تا تمام مفاهيم قرآن را پس بى شك، يكى از واجب

تر در سطوح مختلف )عالى، متوسط، و ساده( تبيين كند و در دسترس جامعه تر و متقنهرچه صحيح

قرار دهد و اين كار حتمًا بايد صورت پذيرد وگرنه عالوه بر آنچه كه اكنون جريان دارد؛ منتظر 

 .انحرافات ديگرى هم بايد بود

گيرند بقرآن را ياد  خواهند تا مفاهيمامروز بيشتر جوانان مسلمان عميقًا در صددند و بى تابانه مى

خواهند تحقيق هم بكنند و خيال و حتى به خيال خودشان با رجوع به معجم و امثال آن، مى

است. شايد آنها در اين گمان خود معذور باشند، ولى كسانى كه سالها در اىكنند اين، كار سادهمى

اند، اگر آنها هم چنين تهاند و دقت در آيات و روايات را از بزرگان آموخهاى علميه بودهحوزه

 .بينديشند، حقًا معذور نخواهند بود



ر گيرى و با تدبّ اند بهرهى ماست از موازينى كه علما و مفسران بزرگوار به دست ما سپردهوظيفه

ا به بيشتر سعى كنيم كه مفاهيم روشنى از قرآن به دست آوريم و به جامعه عرضه كنيم تا َدْين  خود ر

يّسر ن ادا كرده باشيم. از سوى ديگر، اگر چه فهميدن معانى و تفسير قرآن به سادگى مبه اسالم و قرآ

تا  سال كار كند و درس بخواند 30خواهد قرآن را بفهمد بگوييم كه بايد نيست، اما اگر به كسى كه مى

نحرفان مدامن  ايم. و نتيجه آن، افكندن  او درقرآن را بفهمد؛ او را از فراگيرى معناى قرآن مأيوس كرده

هايى دارد، ولى سرانجام هاى ويژه و تخصصاست. درست است كه فهميدن قرآن، احتياج به زحمت

 .اى بكشند و حاصلش را در اختيار ديگران قرار دهند تا استفاده كننداين زحمات را بايد عده

باشد و در  كنيم بايد مطالبى باشد كه استنادش به قرآن جاى هيچ شكى نداشتهآنچه عرضه مى

يم، عين حال به صورت پراكنده و بدون ارتباط و نظم هم نباشد، زيرا اگر مطالبى را پراكنده عرضه كن

اى را كه از يك نظام فكرى صحيح در مقابل نظامهاى عالوه بر اينكه يادگيرى مشكل است، فايده

 .فكرى غلط بايد گرفت، نيز نخواهد داشت

هاى خود شكل و نظامى بدهند، يعنى ند به افكارو انديشهاهاى منحرف، كوشيدهى مكتبهمه

اى معرفى كنند و با ارتباط و پيوند با سلسله مسائلى منسجم، يك كل منظم و براى مطالبشان ريشه

 هماهنگ به ُوجود آورند، ما كه در جهت صحيح هستيم، در مقابل آنها عينًا بايد

 ﴾ 19 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

 . يعنى معارف قرآن را به صورت سيستماتيك و منظم عرضه كنيم. به صورتى كههمين كار را بكنيم

هاى معارف اسالمى را به هم ربط بدهد و پژوهشگر بتواند از يك نقطه شروع كند و زنجير وار حلقه

 .در نهايت به آنچه هدف قرآن و اسالم است، نائل شود

انى ا شكلى بدهيم تا آموختن آنها براى جوانبندى كنيم و به آنهپس ناچاريم معارف قرانى را دسته

 .كه وقت كمى دارند، آسان و نيز در مقابل نظامهاى فكرى ديگر قابل عرضه باشد

بندى معارف قرآن كه توأم با تفسير موضوعى است )يعنى آيات را بر حسب موضوعات دسته

گيريم( گرچه آنها را در نظر مىى بين آوريم و رابطهكنيم و مفاهيم آنها را به دست مىبندى مىدسته

 .باشد اّما اشكاالتى هم در بر داردضرور مى



بندى معارف قرآن بايد نظام خاصى را براى موضوعات در نظر بگيريم، آنگاه براى هر براى دسته

مديگر هى آنها بينديشيم و از موضوعى، آياتى را پيدا كنيم، و در كنار يكديگر قرار دهيم و بعد درباره

ـ  لُقْرانَتْفسيُر الُقران  ب اهاى ابهامى كه احيانًا وجود دارد كمك بگيريم. يعنىاى روشن كردن نقطهبر

اند ـ ولى بايد اند و عمل كردهى بزرگوار طباطبائى در تفسير الميزان نشان دادههمان راهى كه عالّمه

بل و و آن را تنها و بدون رعايت قى آن، خارج كرديم اى را از سياق  ويژهوقتى ما آيه  توجه داشت كه

 قرائن»بعد در نظر گرفتيم، ممكن است مفاد واقعيش بدست نيايد. به عبارت ديگر آيات قرآن داراى 

ى ديگرى يافته ى بعد و حّتى گاهى در سورهى قبل و گاهى در آيهاست كه گاهى در آيه«كالمى

 .آيددست نمىشود و بدون توجه به اين قرائن، مفاد واقعى آيات بمى

 براى اينكه به اين محذور دچار نشويم و آيات، ُمثله و تكه تكه نشود و از مفاد واقعيش خارج

يد اى را زير موضوعى و عنوانى قرار دهيم، باخواهيم آيهنگردد، بايد خيلى دّقت كنيم يعنى وقتى مى

اى وجود ات قبل و بعد قرينهدهيم كه در آيآيات قبل و بعد را هم در نظر بگيريم و اگر احتمال مى

 .دارد؛ آنها را هم ذكر كنيم

يم و ى قبل و بعد ذكر كنخواهيم مورد استفاده قرار دهيم، با آيهاى را كه مىهيچ مانعى ندارد آيه

 .نشود مورد غفلت واقع« قرائن كالمى»آن دو آيه را بين پرانتز قرار دهيم تا موقع مراجعه به آيه، آن 

رى كه كنم كه هميشه بايد به قرائن قبل و بعد، توجه داشته باشيم، به طوز تكرار مىاين نكته را با

كنم و بعد از اى فكر و استظهارى مىحّتى براى صاحب اين قلم پيش آمده است كه گاهى روى آيه

ام و اگر آن را اى بوده است كه از آن غفلت كردهى قبلى، قرينهشوم كه در آيهمّدتى متوجه مى

 .يمكردم. و لذا اين نكته را نبايد فراموش كنديدم، استظهار كاملترى بود و يا استظهار ديگرى مىمى
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ايد آيات ما كه ناچاريم معارف و مفاهيم قرآن را دسته بندى كنيم و طبعًا به َتَبع اين دسته بندى، ب

ايد بر بكر كنيم[، بايد ببينيم كه اين دسته بندى را هم دسته بندى شود. ]يعنى براى هر بابى چند آيه ذ 

 .چه اساسى و طبق چه نظامى انجام دهيم؟

هاى مرسوم در كتب بشرى را مورد نظر قرار نداده است. كمتر دانيم كه قرآن كريم دسته بندىمى

ت كرده توان پيدا كرد كه تنها راجع به يك موضوع صحبهاى يك سطرى ـ را مىاى ـ حّتى سورهسوره



هاى باشد. غالبًا، حتى در يك آيه، چند مطلب گنجانده شده و مفاد آيه داراى ابعاد مختلف و چهره

 .گوناگون است

د. كه مثال يك آيه، هم ُبعد اعتقادى، هم ُبعد اخالقى، هم ُبعد تاريخى، هم ُبعد تشريعى و... دار

توان چنين حل كرد كه آيات را به ىى آيات است. ولى همين مشكل را ماين نيز مشكلى براى تجزيه

 .مناسبتهاى گوناگون تكرار كنيم

  

 بندى آياتطرح دسته

مر به ى نماز يا جهاد يا اپيدا كردن عنوانى كلى براى مفهوم يك يا چند آيه مثال آياتى كه درباره

ام معروف و نهى از منكر است؛ كار مشكلى نيست ولى شكل دادن و گنجانييدن عناوين در يك نظ

آيد ى قرآن را بررسى كرديم و مفاهيمى كه به دست مىمشكل است. يعنى فرض كنيم كه ما همه

مثال زير صد عنوان دسته بندى كرديم؛ حال خود اين عناوين را چگونه تنظيم نمائيم تا يك نظام 

 ىو آيه« حمد خدا»ى اول قرآن حمد خداست. پس اولين عنوان منسجمى بوجود بيايد؟ مثال آيه

گردد. پس عنوان دوم، ى بقره راجع به كسانى است كه هدايت قرآن شامل حال  آنها مىاول سوره

طور ساير عناوين، آيا به همين ترتيب عناوين را دسته بندى كنيم؟ يا هدايت خواهد بود و همين

در نظر ى شروع طبيعى و منقطى براى  آن توان در بين اينها نيز نظامى برقرار كرد و يك نقطهمى

 گرفت؟

ترى مندرج كرد. مثال نماز، روزه، خمس، زكات را تحت توان تحت عناوين كلىاين عناوين را مى

ا عنوان عبادات؛ و بيع، اجاره، قرض را تحت عنوان معامالت قرار داد؛ حاال خود اين عناوين كلى ر

 اى بين آنها در نظر بگيريم؟چگونه تنظيم كنيم؟ و چه رابطه

  

 طرحها

 توان پيشنهاد كرد )البته طرحهاى ديگرى هم ممكن است عرضه شوداينجا سه طرح را مىدر 
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شود، ذكر ولى به عنوان نمونه، بهترين طرحهاييكه براى تقسيم بندى معارف قرآن عرضه مى

 :(كنيم تا در بين آنها يكى را انتخاب كنيممى

شود، بيشتر آشنا باشد كه محتواى دين به سه قسم تقسيم مى ـ شايد ذهن با اين تقسيم بندى1

ده شـ احكام(. در تفسير الميزان هم در بسيارى از موارد اين روش يادآورى 3ـ اخالق؛  2ـ عقايد؛ 1)

است. پس يك نوع تقسيم بندى اين است كه تمام معارف قرآن را به سه قسم تقسيم كنيم، يك 

ت د، نبّوت، معاد، عدل و امامت(، و جزئيات اين اصول، مثال جزئّيادسته در باب اصول عقايد )توحي

احكام  ى سّوم، در باب احكام، كه البته ُفقهاى ما در بابى ديگر در باب اخالق و دستهعالم برزخ. دسته

رفان و زُ هايى در موضوع آياُت االَْحكام نوشتهاين كار را كرده و كتاب  .اْلَبيانْبَدُة اند مانند َكْنُز اْلع 

توان اندكى از آن اين طرح شايد به نظر خيلى خوب بيايد ـ و طرح خوبى هم هست ـ ولى مى

ى مفاهيم قرآن در اين سه بخش مشكل است. مثال يك گيرى كرد: يكى اينكه گنجانيدن همهخرده

داستان  ى تاريخ انبياء و داستانهاى پيامبران است. هرچند در ضمنبخش مهم از آيات قرآن درباره

ى داستان نه اينست و نه آن. بلكه هاى توحيدى و تشريعى و اخالقى هم هست. ولى مجموعهنكته

بخش خاصى است كه اگر جمله جمله كنيم، ديگر داستان نخواهد بود و اگر كسى بخواهد نظر قرآن 

و گويا كه ى اصحاب كهف بداند، معلوم نيست به كدام باب بايد رجوع كند و بابى روشن را درباره

 .انسان بتواند داستانها را در آن مشخصًا پيدا كند وجود نخواهد داشت

ى روشنى با يكديگر يك اشكال جزئى ديگر هم وجود دارد و آن اينكه خود اين سه قسم رابطه

طرح  اى بين آنها برقرار كرد. البته اين اشكاالت خيلى جزئى ست و اگرندارند و بايد با تكّلف رابطه

 .توانيم به همين طرح عمل كنيمپيدا نكرديم، مى بهترى

، و «ُهًدى ل ْلّناس  »ـ طرح دوم مبنى بر اين است كه بگوييم قرآن براى هدايت انسانهاست  2

آن انسان، داراى ابعاد گوناگون ماّدى، معنوى، فردى، اجتماعى، دنيوى و اخروى است و لذا معارف قر

كنيم، و به اين ترتيب، محور تقسيم بندى را خود دى مىبنرا بر حسب ابعاد وجود انسان دسته

 .دهيمقرار مى« انسان»



رسد كه اشكال فنى آن از اين كار البته شدنى است و اشكال اساسى هم ندارد. ولى به نظر مى

ا بينيم كه خود انسان رشويم، مىطرح اّول بيشتر است. چرا كه وقتى با دقائق مفاهيم قرآن آشنا مى

 ار دادن، از نظر قرآن، خيلى مورد قبول نيست. و اين يك نوع گرايشمحور قر

 ﴾ 22 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

ا بى با انسان بسنجيم! قرآن اومانيستى است كه اصل را انسان قرار دهيم و همه چيز را در رابطه

 ز عقايد تابينيم كه تمام مفاهيم قرآن در هر بابى ااين نوع گرايش موافق نيست، و ما به خوبى مى

« اهلل»اخالق، مواعظ، داستانها، تشريعات، احكام فردى و اجتماعى و... همه يك محور دارد، و آن 

ل گويد: خدا اين حكم را بر شما ناز كند، مىتبارك و تعالى است. و وقتى قانونى و حكمى را بيان مى

 :پسندد وخدا مىگويد: اين ُخلقى است كه كند مىرا بيان مى« اخالقى»فرمود:، وقتى 

طينَ » :42مائده /  بُّ الُمْقس   ،«ا نَّ اهلل ُيح 

بُّ الّصاب رينَ » :146آل عمران /   :و«َواهلُل ُيح 

دينَ » :77قصص /  بُّ الُمْفس   .«ا نَّ اهلَل ال ُيح 

ساس توانيم بگوييم آيات قرآن بر اتبارك و تعالى است. بنابراين مى« اهلل»و لذا محور اخالق هم 

است. به اصطالح، مكتب قرآن مكتب ا لهيسم است و نه اومانيسم. پس محور را « محورىاهلل »

فظ حقرار داد. و آن را « اهلل»انسان قرار دادن يك نوع انحراف است و بايد محور را در معارف قرآن 

 .كرد

اشكال ديگر اين است كه ابعاد وجود انسان مبهم است و مشخص نيست كه انسان داراى چند 

 است تا ما بگوييم كه بر اساس يك تقسيم بندى روشنى كه در ابعاد وجودى انسان سراغ داريم، ُبعد

كنيم. از طرفى، به حسب نظر بدوى، بين ابعاد وجود انسانى هم ارتباط آيات را تقسيم بندى مى

 .)1(روشنى وجود ندارد

نيز كار سترونى ست چرا اشكال سوم اينكه: تقسيم كردن معارف قرآن، بر طبق ابعاد وجود انسان 

بينيم، گاهى يك حكم الهى و يك خلقى كه در انسان مدح شده، مربوط به ُبعد خاصى از وجود كه، مى



انسان نيست، بلكه بسيارى از ابعاد وجود انسان با اين حكم و قانون و اخالق ارتباط دارند، بطورى 

 .بعد خاص وجود انسان استتوان گفت كه اين بنيان قرآنى دقيقًا مربوط به آن كه نمى

بدانيم و تقسيمات را نه در عرض هم بلكه در طول يكديگر « اهلل»ـ طرح ديگر آنكه: محور را 3

انجام دهيم. يعنى معارف قرآن را مثل يك رودخانه جارى و آبشارى كه از منبع فيض الهى سرازير 

 :در نظر بگيريم كند،رسد، آنجا را سيراب مىاى كه مىاست و به هر بخشى و مرحله

 

 .توان ادعا كردممكن است بعدًا از قرآن بفهيم و ارتباطى را بيابيم، اما در نظر بدوى ارتباط روشنى را بين ابعاد وجود انسان نمى .1
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َقَدر ها» :17رعد /  َيٌة ب  مآء  مآًء َفساَلْت َاْود  َن السَّ  .«...َاْنَزَل م 

كند و سيراب فرمايد استفاده مىى ظرفيتيش از آبى كه خدا از آسمان نازل مىاندازههر وادى به )

اى گذرد و وارد مرحلهاى مىى جارى ببينيم كه از مرحلهبايد معارف قرآن را مثل يك چشمه .(شودمى

ع ى معينى دارد كه از آنجا شروشود كه اين مراحل، تقسيماتشان طولى است. اّول نقطهديگرى مى

ى اول ى دوم فرعى از مرحلهكند. و مرحلهى دوم فيضان مىشود و از آنجا كه لبريز شد به مرحلهمى

رسد كه پخش است؛ نه اينكه در كنار آن و قسيم آن باشد. گرچه تقسيمات طولى كم كم به جايى مى

حسب مراتب  كند؛ اما اساس بر اين است كه معارف قرآنى را برهايى هم پيدا مىشود و شاخهمى

 :طولى در نظر بگيريم. اين طرح به چند دليل در نظر ما رجحان دارد

 :كنيمتبارك و تعالى است و در كنار او چيزى را معرفى نمى« اهلل»اوال: محور آن 

نُ » :3حديد /  ُر َواْلباط  ُر َو الّظاه  ُل َواالْخ   .«ُهَو االَوَّ

ا يحور را اصال چيز ديگرى مثل انسان قرار دهيم، ها بايد يا مـ برخالف تقسيمات ديگر كه در آن

ادات كنيم؛ بايد در كنار آن، اخالق و احكام را به عنوان قسيم اعتقاگر از توحيد و عقائد هم بحث مى

 مطرح كنيم ـ ولى در اينجا اول يك بحث بيشتر نداريم و جاى هيچ بحثى هم در كنار آن نخواهد بود

 .ن فارغ نشويم، به بحث دّوم نخواهيم رسيدو تا اين بحث حل نشود و از آ



شود. و دوم اينكه اين تقسيمات انجام مى «اهلل محورى» پس اولين امتياز اين است كه بر اساس

هاى مختلف سلسلهوار گردد؛ زيرا وقتى اين بحثحاصل مى  ترتيب منطقى بين مسائل و تقسيمات

ر بحث بعدى خواهد داشت كه روشن و قابل فهم به هم مربوط بود؛ طبعًا بحث قبلى يك نوع تقّدم ب

دهد كه تقّدم داشتن يكى بر ها را در عرض يكديگر قرار مىاست، بر خالف تقسيماتى كه بحث

 .ديگرى، ُمحتاج به تبيين و گاهى تكّلف است

يا  فرض كنيم ُشوُؤن فردى و اجتماعى انسان، دو ُبعد وجود اوست، حال، اول ُبعد فردى را بگوييم

در  تماعى را؟ و آيا اين هر دو را مقّدم بدانيم يا تقسيم ديگرى را بر اساس شؤُون مادى و معنوىاج

بندى بر اساس همان ترتيب نظر بگيريم؟ ولى اگر يك ترتيب طبيعى بين عناوين وجود باشد و دسته

طبيعى و منطقى انجام گيرد، دليل روشنى براى تقديم و تأخير وجود خواهد داشت و نظام 

 .آيد كه اشكاالت طرحهاى قبلى را نخواهد داشتترى به ُوجود مىمنسجم

رآن، قرار دهيم كه كامال با روح تعاليم ق« اهلل»ى معارف قرآنى را بنابراين، بهتر است محور همه

 شناسى وارد شويم، سپس سايرسازگار است و نخست به مسائل خداشناسى و انسان
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ب، انسانى را از راه تدبير و تربيت الهى نسبت به انسان مورد بحث قرار دهيم. بدين ترتي مسائل

آيد كه هم محور اصلى آنها اصالت حقيق دارد و هم سيستم منسجمى از معارف به دست مى

 .باشدهاى آن داراى پيوند و ترتيب روشنى مىحلقه

 :ت زير در نظر بگيريمتوانيم نظام معارف قرآنى را به صوربر اين اساس مى

 .شودـ خداشناسى ـ كه شامل مباحث شناخت خدا و توحيد و صفات و كليات افعالى الهى مى 1

هاى ها و ستارگان( و پديدهشناسى ـ كه شامل مباحث آفرينش جهان )زمين و آسمانـ كيهان 2

كرسى  شود و ضمنًا عرش ومى هاى زمينى )كوهها، درياها و...(جّوى )رعد، برق، باد، باران و...( پديده

 .گيرندو فرشتگان و جّن و شيطان نيز مورد بحث قرار مى



گيرد ـ نوبت به روشن است كه بعد از بحث از كليات افعال الهى ـ كه در بخش اول انجام مى

رسد و طبيعى است كه بحث از آفرينش جهان، مقدم بر آفرينش تفاصيل افعال )خلق و تدبير( مى

 .انسان است

شناسى ـ كه شامل مباحث آفرينش انسان، ويژگيهاى روح، كرامت و شرافت انسانى، ـ انسان 3

ر مسئوولّيت و شرايط آن )آگاهى ـ قدرت عمل ـ اختيار(، ابعاد مختلف وجود انسان، سّنتهاى الهى د

 .شودتدبيرات فردى و اجتماعى، معاد و سرنوشت نهايى بشر مى

ست كه انسان بايد اىاى براى آخرت و مرحلهزندگى دنيا مقدمهگردد كه در اين بخش روشن مى

ان با انتخاب خود، راه سعادت را برگزيند و سرنوشت نهايى خود را بسازد و تدبيرات الهى در اين جه

 .زندبر محور تأمين انتخاب )ابتالء و آزمايش( دور مى

ضورى و حصولى متعارف( و غير شناسى ـ كه شامل مباحث شناختهاى عادى )انواع علم حـ راه 4

و ضرورت بعثت انبياء، و هدف آن، و نيز مقامات « نبوت»ى شود و مسألهعادى )الهام و وحى( مى

گردد و سرانجام، ايشان )نبّوت، رسالت، امامت( و همچنين مسائل اعجاز و عصمت مطرح مى

 .يردگى جانشينى انبياء )امامت به معناى خاص( مورد بحث قرار مىمسأله

ارتباط اين بخش با بخش قبلى روشن است، زيرا بعد از آنكه معلوم شد كه انسان موجودى ست 

ن شود كه موضوع ايمطرح مى« راه»انتخابگر كه بايد راه خود را آزادانه برگزيند؛ نياز به شناختن 

 .بخش است

زل ايى كه برايشان ناهـ راهنماشناسى ـ كه شامل مباحث تاريخ انبياء و ويژگيهاى هريك و كتاب 5

 و حوادثى كه در زمان (صلى اهلل عليه وآله)شود و به تاريخ پيغمبر اسالمشده و محتويات آنها مى

 قرآن، مطرح  انجامد و ضمنًا تاريخ اقوام و ملل و ساير داستانهاىحيات آن حضرت اتفاق افتاده مى

 .گرددمى
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پيشين نيز روشن است، زيرا پس از آنكه دانستيم كه وحى و نبّوتى در ترّتب اين بخش بر بخش 

 .اندى آن به مردم بودهى وحى و رسانندهرسد به شناختن كسانى كه گيرندهكار است نوبت مى



، ى قرآن و ويژگيهاى آن، هدف نزول، كيفيت نزول، اعجازشناسى ـ كه مباحث كّلى دربارهـ قرآن 6

دن، اسلوب بيان )استدالل عقلى، موعظه، جدل، تمثيل، قصص و...( و مباحث جهانى بودن، ابدى بو

 .شودمحكم و متشابه و تأويل را شامل مى

ترّتب اين بخش بر بخش سابق نيز روشن است زيرا پس از آنكه از كتابهاى آسمانى پيشين بحث 

 .رسداند؛ مىشد نوبت به شناختن آخرين كتابى كه نازل شده است و جاودانه باقى خواهد م

سازى قرآن ـ كه شامل مباحث خودشناسى و خودسازى است و نيز خير و شّر ـ اخالق يا انسان 7

ن ى قرآن )بيدار كردى آنها با كمال و سعادت نهايى، روش تربيت و تزكيهدر افعال اختيارى و رابطه

و  ى آنها با يكديگرن رابطهى ا نذار و تبشير( نقش ايمان و عمل و بياهاى خيرجويى به وسيلهانگيزه

 .ى هر دو با علم و سرانجام تفاصيل اخالق فاضله و رذيلهرابطه

رسيم كه هدف آيد كه در آن به اين نتيجه مىمى« شناسىقرآن»اين بخش به اين مناسبت بعد از 

 .اينده ركند و تعليم بحثهاى آقرآن، تزكيه و تعليم است. تزكيه: بحث اخالق و خودسازى را ايجاب مى

شود يعنى هاى عبادى قرآن ـ كه شامل مباحث نماز و روزه و حج و قربانى و دعا ذكر مىـ برنامه 8

دهد هرچند مصالح اجتماعى ى انسان با خدا تشكيل مىاعمالى كه ركن اساسى آن را تقويت رابطه

 .زيادى نيز در آنها منظور شده است

ست نظير حالل و حرام در خوردنيها و نوشيدنيها ـ احكام فردى قرآن ـ كه شامل مباحثى ا 9

 .)اطعمه و اشربه و صيد و ذباحه( و تجّمل و زينت

ـ احكام اجتماعى قرآن ـ كه شامل مباحث اجتماعى و حقوقى و سياسى و اقتصادى است و  10

 :گرددبه بخشهاى فرعى زير منقسم مى

 .الف ـ احكام مدنى

 .ب ـ احكام اقتصادى

 .ج ـ احكام قضائى



 .د ـ احكام جزائى

 .هـ ـ احكام سياسى

 .وـ احكام بين المللى
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 .گيردى اين بخش، جامعه از نظر قرآن مورد بحث قرار مىو در مقدمه

يگر ى با خدا، و با خود، و با دهاى عملى قرآن براى انسان در رابطهدر اين سه بخش اخير، برنامه

ى هر بخش جداگانه مورد بررسى قرار و تعاليم اين كتاب آسمانى درباره شودانسانها مطرح مى

 .گيردمى

 ى آغاز هستى شروع و به ترتيب، مراحل خلق و تدبير الهى موردبدين ترتيب معارف قرآن از نقطه

ى مراحل گردد و در همهى آرمانى انسانى ختم مىشود و به بيان ويژگيهاى جامعهبحث، واقع مى

 .كامال محفوظ است« اهلل»با محور اصلى ارتباط 
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 بخش اّول
 

 خــداشناسى
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 :پيش از ورود در بحث خداشناسى، خوب است به چند نكته توجه كنيم

يابد: مىـ معرفت و شناخت يك موجود به حسب آن شىء مورد شناخت، به دو صورت، تحقق 1

ى يكى شناخت شخصى، و ديگرى شناخت كّلى. شناخت شخصى در مورد محسوسات به وسيله

شود و در غير محسوسات تنها به صورت علم حضورى و حواس و در شكل ادراك حّسى، حاصل مى

ى مفاهيم عقلى، ى موجودات به وسيلهپذير است. ولى شناخت كّلى نسبت به همهشهودى، امكان

ى موجودات است و ود و اين شناخت در حقيقت، متعلق به ماهيات و عناوين كلّيهشحاصل مى

 .شودبالعرض به افراد و اشخاص، نسبت داده مى

نى مثال آگاهى انسان از خود )= َمن  درك كننده( و از نيروهاى درونى و افعال و انفعاالت نفسا

يز آگاهى وى از رنگهايى كه ست شخصى و حضورى؛ و نمانند اراده و محّبت خويش، شناختى

ست شخصى و حّسى؛ اّما شناختن حسن و حسين و تقى شنود شناختىبيند و صداهايى كه مىمى

اى كه داراى قدرت تعّقل و ساير ويژگيهاى انسانى است يعنى موجود زنده« انسان»و نقى به عنوان 

العرض به حسن و حسين و... گيرد و بتعّلق مى« انسان»ست كّلى كه اصالتًا به ماهيت معرفتى

به عنوان انرژيى كه تبديل به نور و حرارت « الكتريسيته»شود و همچنين شناختن نسبت داده مى

ك گردد، نيز، معرفتى است كّلى كه اصالًة به يهاى ماّدى مىشود و عّلت پيدايش بسيارى از پديدهمى

 .شودخاّصى نسبت داده مىى عنوان كّلى تعلّق گرفته است و بالعرض به الكتريسيته

در مورد خداى متعال هم دو نوع شناخت، متصّور است: يكى شناخت حضورى كه بدون وساطت 

شود و ى مفاهيم عقلى، حاصل مىيابد، و ديگرى شناخت كّلى كه به وسيلهمفاهيم ذهنى، تحّقق مى

گردد؛ ين عقلى، حاصل مىى براهگيرد. معرفتهايى كه به وسيلهمستقيمًا به ذات الهى، تعّلق نمى

ى مفاهيم ذهنى است ولى اگر معرفت شهودى و هايى كّلى و حصولى و با واسطههمگى معرفت

شود و شايد حضورى براى كسى حاصل شود، خود معلوم بدون وساطت مفاهيم ذهنى، شناخته مى

 كه در بعضى از آيات و روايات به آن اشاره شده« رؤيت قبلى»
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خدا را بايد با خودش شناخت نه با »است؛ همين معرفت شهودى باشد. و شايد منظور از اينكه 

 اى از رواياتنيز چنين شناختى باشد و همچنين بسيارى از مضامين ديگرى كه در پاره«)1( آفريدگانش

 .)2(وارد شده است

 دارد كه نسنجيدهشناسى، مصون مىى آيات خداتوجه به اين نكته، ذهن ما را از پيشداورى درباره

شايد  ى ديدگاه آنها دّقت بيشترى بنماييم؛ى آنها را حمل بر شناخت كّلى و عقالنى نكنيم و دربارههمه

آگاهانه يا آگاهانه تحقق ى شهودى دل با خدا باشد كه به صورت نيمهبعضى از آنها ناظر به رابطه

 .صى استيابد و از نوع معرفت شهودى و حضورى شخمى

يم ى الفاظ و مفاهالبّته معرفت حضورى، قابل تعليم و تعّلم نيست، چون تعليم و تعّلم به وسيله

آورد و علم حضورى از قبيل معانى شود و معانى خاّصى را به ذهن شنونده و انديشنده مىحاصل مى

 تواند خود به خودمىباشد. حّتى بيانات قرآنى هم نذهنى نيست و قابل نقل و انتقال به ديگرى نمى

تواند راهى را به ما نشان دهد كه از آن طريق، علم علم حضورى و شهودى به ما بدهد ولى مى

م. آگاهانه را به سرحّد آگاهى برسانيشهودى به خداى متعال پيدا كنيم يا معرفت ناآگاهانه يا نيمه

به خداى متعال و اسماء و  پس بايد دّقت كنيم كه آيا هدف قرآن اين است كه معرفتى كلى نسبت

يز دهند يا هدف واالترى نصفات او به ما بياموزد، يعنى همان كارى كه فالسفه و متكّلمين انجام مى

ما را به خدا آشنا كند و ما را به معرفت حضورى و شهودى راهنمايى « دل»خواهد دارد يعنى مى

 فرمايد؟

ه رود، بر دو گونمورد خداى متعال به كار مى ـ اسماء الهى و الفاظى كه در زبانهاى مختلف در2

شوند و بعضى به استعمال مى« َعَلم شخصى»و به اصطالح « اسم خاص»است: بعضى به عنوان 

اسم »عنوان اسم يا صفت عام و ممكن است يك لفظ به دو صورت، استعمال شود: گاهى به صورت 

در زبان « خدا»دارد. لفظ « راك لفظىاشت»و به اصطالح نوعى « اسم عام»و گاهى به صورت « خاص

 .در زبان انگليسى( از همين قبيل است God)3( فارسى و مشابهات آن در زبانهاى ديگر )مانند

 

الّ ب ه. ص 1ر. ك: اصول كافى، ج  .1 ُه ال ُيْعَرُف ا   .، )ط دارالكتب االسالمية(85، باب َانَّ

ْثُلُكْم َمْرُدوٌد ا لَْيُكم»شده است كه  نقل (عليه السالم)مانند سخنى كه از امام باقر .2 ُكْم فى َاَدقِّ َمعانيه  َمْخُلوٌق َمْصُنوٌع م  ْزُتُموُه ب َاْوهام  « ُكلُّ ما َميَّ

ُه ُيْعَبُد ب الصِّ  (عليه السالم)، ط مكتبة الصدوق[ و سخنى كه از امام صادق219، ص 1]محجة البيضاء، ج ْدراك  َفَقْد روايت شده است: َو َمْن َزَعَم َانَّ  ِ َفة  ال ب االْ



ه َفة  الْغائ ب  َقْبَل َعْين  َفُة ص  ه  و َمْعر  َفت  د  َقْبَل ص  اه  َفَة َعْين  الشَّ نَّ َمْعر  َْهل   (عليه السالم)]تحف العقول ـ َكالُمهُ « َاحاَل َعلى غايب... ا  ة  ِل  فى َوْصف  اْلَمَحبَّ

 ...[(عليه السالم)الَْبْيت  

3. God رود با حرف اّول بزرگبه كار مى« اسم خاص»ه به عنوان هنگامى ك G رود، كوچكو هنگامى كه به عنوان اسم عام به كار مى g نوشته 

 .شودمى
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به « الرحمن»رود و ى )اهلل( به صورت خاص و َعَلم شخصى به كار مىدر زبان عربى، اسم جالله

ساير اسماء و صفات الهى چنين نيست و از اين رو جمع بسته  صورت صفت مخصوص به خدا؛ ولى

رحيم »، «خالق ـ خالقين»، «اله ـ آلهه»، «رّب ارباب»گردند مانند شوند و بر غير خدا هم اطالق مىمى

در مورد « رحيم»و « رئوف»ى توبه صفتهاى ( از سوره128ى )؛ چنانكه در آيه«ـ رحماء و راحمين

نيَن َرُؤٌف َرحيمٌ ...» :هم به كار رفته است ( عليه وآلهصلى اهلل)پيغمبر اكرم اْلُمؤم   .«ب 

ى معنوى عامى نداشته ـ اسم خاص ممكن است از آغاز براى موجود معّينى، وضع شود و سابقه 3

درآيد به صورت اسم يا صفت عام به كار « َعَلم شخصى»باشد و ممكن است قبل از اينكه به صورت 

ى وصفّيت دارند. اينگونه اسماء نيز هنگامى كه وضع جديدى به على كه سابقهرود مانند محّمد و 

 .ى اّول را خواهند داشتپيدا كردند همان حكم دسته« َعَلم شخصى»عنوان 

ه ب« َعلم شخصى»بنابراين، لفظ جالله )اهلل( خواه جامد باشد و خواه مشّتق، اكنون كه به صورت 

لهى ندارد ولى چون ذات احدّيت، قابل ارائه نيست براى رود معنايى جز ذات اقدس اكار مى

ذات »كنند كه مخصوص پروردگار متعال باشد مانند عنوانى را معّرفى مى« اهلل»شناساندن معناى 

ى اين مفاهيم، وضع شده باشد. نه اينكه اسم جالله براى مجموعه« مستجمع جميع صفات كمالى

َعَلم »تواند به فهميدن معناى آن به عنوان كلمه، نمىى ماّده و هيأت اين پس پژوهش درباره

 .كمكى بكند« شخصى

واجب »و تقريبًا مرادف با « خودآ»در زبان فارسى گرچه گفته شده كه مخّفف « خدا»ـ لفظ  4

توان گفت معناى لغوى مى« كدخدا»و « خداوند»است ولى با توّجه به مشابهات آن مانند « الوجود

شود نظير معناى خالق و معنايى كه در عرف از آن فهميده مى« و مالك« صاحب»آن شبيه به معناى 

 .و آفريدگار است



ر و حّتى در شعا)1( است« رب»و « اله»اما در قرآن كريم، شايعترين تعبيرات در مورد خداى متعال 

دٌ ا لٌه و ا لُهُكمْ » :فرمايداستفاده شده است و مى« اله»از كلمه  (ال ا لَه ا الَّ اهلل) توحيد خالقكم » و نه «اح 

 :و يا در رب «خالٌق واحدٌ 

 

« َسُن الْخال قينَ َفَتباَرَك اهلُل َاحْ »ى خدا هم به كار نرفته است: بر اهلل، بسيار كم اطالق شده و حتى به عنوان صفت ويژه« خالق»در قرآن صفت  .1

شود كه غير خدا هم خالق وجود دارد )=مثال در خلق هنرى( يا در مورد مى بينيم كه خالقين به صورت جمع آمده است. معلوم( مى14)مؤمنون / 

ْير  »كند: فرمايد كه خلق مىمى (عليه السالم)حضرت عيسى َن الّطين َكهيئة  الطَّ ْذ َتْخُلُق م  ز نظر قرآن نه صفت (. پس خالق ا1100ى مائده / )سوره« َو ا 

 .خداست و نه صفت بارز خدا  ىويژه
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لين» :8دخان /  ُكْم االَوَّ  .«َربُُّكْم َو َربُّ ابائ 

 :ى اين دو كلمه داده شودو از اين رو مناسب است توضيحى در باره

عال»بر وزن « إله» و معناى لغوى آن « مكتوب»به معناى « كتاب»مانند « مفعول»به معناى « ف 

د بسيارى از مشتّقات، معناى شأنيت و شايستگى، مانن« إله»توان گفت در است ولى مى« معبود»

، ترجمه كرد، و بنابراين« ى پرستششايسته»يا « پرستيدنى»توان آن را به لحاظ شده و از اين رو مى

ن هم صفت يا متعّلقى تقدير گرفته شود. در كلمه قرآ« ال ا لَه َاالّ اهلل»ى نيازى نيست كه در جمله

ن َشأن ه َاْن ُيْقَرءَ »اشد: تواند ملحوظ بهمين معنا مى ، ى خواندن استچيزى كه شايسته«. ما، م 

 .خواندنى

اين است كه كسى « ى توحيدكلمه»باشد معناى « پرستش شده»به معناى « إله»توضيح آنكه اگر 

نيست. در صورتى كه اشخاص و اشياء زيادى در جهان مورد پرستش قرار « پرستش شده»، «اهلل»جز 

به »اند كه كسى جز اهلل اند و چنين معنى كردهاز اين رو صفت يا متعّلقى تقدير گرفتهاند، و گرفته

« ى پرستششايسته»، «اله»مورد پرستش واقع نشده است و نخواهد شد. ولى اگر معناى « حّق 

ا باشد و به اصطالح معناى شأنيت در آن در نظر گرفته شده باشد ديگر نيازى به تقدير گرفتن صفت ي

 .ق نيستمتعلّ 



است؛ « ى پرستششايسته»به معناى « اله»در اينجا ممكن است سؤال ديگرى مطرح شود كه اگر 

چگونه در قرآن، جمع بسته شده و بر معبودهاى باطل نيز اطالق گرديده است چنانكه در مورد 

 :ى سامرى، تعبيرگوساله

 .«الهك» :97طه / 

 :و در مورد معبودهاى فرعون تعبير

 .«آلهتك» :127اعراف / 

 .به كار رفته است؟

باشد و پاسخ اين است كه اينگونه اطالقات، بر حسب اعتقادات مخاطبين يا از زبان مشركان مى

« ى پرستششايسته»در واقع معناى آنها اين است: كسى يا چيزى كه به گمان گوينده يا شنونده 

لحاظ شده ولى به حسب اعتقاد  توان گفت كه معناى شأنيت،است، پس حّتى در اين موارد هم مى

 .گوينده يا شنونده نه به حسب واقع

« صاحب اختيار»شود در اصل، معنايى شبيه ترجمه مى« پروردگار»كه در فارسى به « رّب »و اما 

 آيد. وبه دست مى« ربّة الدار»و « رّب االبل»دارد چنانكه از موارد استعمال آن مانند 
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مناسبت داشته باشد ولى معناى آن « ربّى»ى با ماّده« اشتقاق كبير»ند ممكن است به حسب هرچ

باشد، و اطالق ى دقيقى نمىترجمه« پروردگار»ى آن به نيست و از اين رو ترجمه« مربّى»عين معناى 

ف آن در مورد خداى متعال به اين لحاظ است كه او صاحب اختيار مخلوقات خود است و براى تصرّ 

ى تكوينى و تشريعى كسى ندارد. پس اعتقاد به ربوبّيت كسى و تدبير امور آنها نيازى به اذن و اجازه

تواند استقالال و بى احتياج به اذن ديگرى در شأنى از شؤُون مربوب خود به اين معنى است كه او مى

ى وى در آن تصرف اجازهتصّرف نمايد. يعنى مالك شأنى از شؤُون  كسى يا چيزى باشد كه بتواند بى 

به  ابرههى  حملهگويند يا حضرت عبدالمطلب كه در قضّيهكند مثل كدبانوى منزل كه به او ربَُّة الّدار مى

ب ل... من مالك شترم هستم و از آن مراقبت مىخانه  ِ ى كعبه هم كنم خانهى كعبه، فرمود: َاَنا َربُّ االْ



ت خواهد كرد. اعتقاد به توحيد ربوبى يعنى اعتقاد به آن حفاظ  صاحب اختيارى دارد كه خود از

اى در تمام تواند استقالال و بدون نياز به هيچ گونه اذن و اجازهاينكه تنها خداى متعال است كه مى

 .شؤُون مخلوقات خود )كّل جهان( تصّرف نمايد و آنها را تدبير و اداره كند

كه الوهّيت مستلزم ربوبّيت است زيرا عبادت و  شودروشن مى« رّب »و « اله»با دّقت در معناى 

گيرد كه وى به حسب اعتقاد پرستشگر، نوعى ربوبّيت و مالكّيت و بندگى نسبت به كسى انجام مى

صاحب اختيارى داشته باشد و بتواند استقالال در مربوب خود تصّرف نمايد و به او سود و زيانى 

 .برساند

  

 دليل عقلى بر وجود خدا در قرآن

شود اينست كه آيا در قرآن كريم اى كه در بخش خداشناسى در قرآن مطرح مىنخستين مسأله

براى اثبات وجود خدا استدالل شده است يا نه؟ بسيارى از مفّسران مخصوصًا كسانى كه قدمى در 

تمل بر مشاند مثل فخر رازى، آيات زيادى از قرآن را )از جمله تقريبًا تمام آياتى كه علم كالم برداشته

اند دهآيات تكوينى الهى است( ناظر به اثبات وجود خدا دانسته و مفاد آنها را به صورت براهينى درآور

 ى ديگرى از مفّسران معتقدند كهاست. در برابر ايشان دسته« برهان نظم»كه بازگشت اكثر آنها به 

ه كآن برنيامده است و براهينى  نياز از استدالل دانسته و در صدد اثباتقرآن كريم وجود خدا را بى

ان اند يا در مقام اثبات توحيد و نفى شرك است يا اينكه اساسًا به صورت برهى اول اّدعا كردهدسته

مات اى از بيانات قرآنى را با ضميمه كردن مقدّ در قرآن نيامده است، و اين، مفّسران هستند كه پاره

 .اندديگرى به صورت برهان درآورده

 اى است كه با اينداورى صحيح و مستند در اين مورد، در گرو بررسى دقيق و گستردهالبّته 
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اند، ى اول كه بسيارى از آيات را دليل دانستهبحث فشرده سازگار نيست. اگرچه استدالل دسته

ان گفت اين است كه تومخدوش است اّما آنچه را به عنوان وجه جمع يا تقريب بين اين دو قول مى

ممكن است قرآن كريم مستقيمًا در صدد اثبات وجود خدا برنيامده باشد يا وجود خدا را قريب به 



دانسته و يا با منكر قابل توّجهى مواجه نبوده است و طرح كردن آن را بديهى و بى نياز از استدالل مى

توان از بيانات هر حال مىكه ممكن بود موجب وسوسه شود خالف حكمت دانسته است؛ ولى به 

هايى براى اين مطلب بدست آورد و حّتى بعيد نيست خود قرآن هم به طور قرآن استدالل

اى مستقيمًا در صدد ها توّجه داشته باشد. مثال منافاتى ندارد كه آيهغيرمستقيم به اين استدالل

اى در مقام ثابت كند يا آيه اثبات يگانگى خدا باشد ولى به طور غيرمستقيم، اصل وجود خدا را هم

باشد ولى ضمنًا مطلبى را بيان (صلى اهلل عليه وآله)احتجاج با مشركان يا منكران نبّوت پيغمبر اسالم

 .كند كه مثبت وجود خدا هم باشد

كه  گيريم كه در مقام احتجاج با كّفارى سترا در نظر مى« طور»ى ( از سوره35ى )براى نمونه، آيه

تفهام اس»زدند. اين آيه سؤاالتى را به صورت سرباز مى (صلى اهلل عليه وآله)پيغمبر اكرماز ايمان به 

 :فرمايدكند و از جمله مىمطرح مى« انكارى

ْن َغْير  َشْىء َاْم ُهُم اْلخال ُقونَ » :35طور /   .«َاْم ُخل ُقوا م 

 .اند يا آنان خود خالق خويش هستند؟آيا آنان بدون خالق پديدار شده

توان برهانى براى اين بدون شك اين آيه صريحًا در مقام اثبات وجود خدا نيست ولى ضمنًا مى

مطلب از آن، استنباط كرد به اين صورت كه انسان يا بايد بدون آفريننده و خود به خود به وجود 

بطالن  ى ديگرى داشته باشد.ى خويش باشد و يا بايد آفرينندهآمده باشد و يا بايد خود آفريننده

تواند آنها را بپذيرد، پس ناچار فرض سوم صحيح فرض اول و دوم روشن است و هيچ عاقلى نمى

 .دارد« آفريننده»است و آن اينكه 

باشد. يعنى آيا « آفريننده»ى شريفه در آيه« شىء»اين استنباط، منوط به اين است كه مصداق 

ى خويشند؟ اند يا خودشان آفرينندهيده شدهى ايشان باشد آفراين كافران بدون چيزى كه آفريننده

بديهى است كه هيچكدام از اين دو فرض صحيح نيست و پاسخ هر دو سؤال، منفى است، پس بايد 

 وجود دارد:« شىء»ى مصداق معتقد به وجود خداى آفريننده باشند. ولى دو احتمال ديگر نيز درباره

 يعنى آيا ايشان:)1( ى قبلى باشدماّده« شىء»يكى آنكه منظور از 

 



نْ »چون  .1 ين ودر قران در مورد مفهوم ماّده به كار مى« م  ْن ط  ْن ُتراب... م   ...رود: م 
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بى  باشد يعنى آيا ايشان« هدف و غايت»اند؟ ديگر آنكه منظور از آن بدون ماّده قبلى آفريده شده

ن يك از اين دو احتمال با ذيل آيه، سازگار نيست يعنى با اياند؟ ولى ظاهرًا هيچ هدف آفريده شده

ى قبلى يا آيا ايشان بدون ماّده»اين مناسب نيست كه « آيا ايشان آفريننده خويشند؟»سؤال كه 

آيا ايشان بدون آفريننده، »بلكه همسنگ چنان سؤالى اين است كه « اند؟بدون هدف آفريده شده

رح طى اينكه سؤالها عينًا به همين صورت و شايد نكته« اند؟را آفريده اند يا خودشان خودآفريده شده

وى مخلوق بودن اين باشد كه ر «َاَلْيَس َلُهْم خال ٌق َاْم ُهُم اْلخال ُقونَ » نشده و مثال گفته نشده است؛

ُقوا =) ايشان تكيه شود  .تا بطالن هر دو فرض روشنتر گردد (ُخل 

مطرح نكرده و « مسأله»كريم، موضوع وجود خدا را به صورت  بينيم قرآنبنابراين، اگر مى

مستقيمًا در صدد استدالل براى آن برنيامده است؛ الزامًا چنين نيست كه به طور غير مستقيم و 

 اى نكرده باشد و يا دست كم نتوان از مطالب قرآنى، مقّدماتى هم براىضمنى هم به دليل آن اشاره

 .استدالل به دست آورد

اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه براهين عقلى ـ خواه در قرآن يا در سخنان نكته

ى آنها معرفتى كنند و نتيجهى مفاهيم ذهنى اثبات مىفالسفه و متكّلمان ـ وجود خدا را به وسيله

 كند؛براى جهان اثبات مى« محّرك»حصولى و كّلى است، مثال برهان حركت، وجود كسى را به عنوان 

و « صانع»و « خالق»و براهين ديگر به عنوان « ناظم جهان»و برهان نظم، وجود خدارا به عنوان 

جز يك « عناوين كّلى»كنند كه اين سپس براهين توحيد اثبات مى«. كامل مطلق»و « واجب الوجود»

و براهين صفات هم صفات كمالى را براى او اثبات، و « خدا يكى است»ندارند يعنى « مصداق»

موجودى وجود دارد كه داراى »ى آنها اين است كه كنند و حاصل همهصفات نقص را از او نفى مى

ن ى جهان و انساعلم و قدرت و حيات است و زمان و مكان و ساير محدوديتها را ندارد و او آفريننده

به است غايبانه و اين معرفتى است به يك عنوان كلى منحصر در فرد واحد، و معرفتى«. است

 «)1(.او»و به « موجودى»



ى معرفت شهودى و شخصى و يا علم شود كه آيا قرآن كريم دربارهدر اينجا اين سؤال مطرح مى

حضورى )با توجه به اينكه علم حضورى داراى مراتبى است( نسبت به خداى متعال سخنى دارد يا 

 .يثاق به دست آوريمى مى فطرت و آيهنه؟ شايد بتوانيم پاسخ مثبت اين سؤال را از آيه

 

ه ...) در روايتى كه قبال از تحف العقول نقل كرديم .1 َفة  اْلغائ ب  َقْبَل َعْين  َفَة ص   .13ص دقت شود. ر.ك: ذيل« َو َمْعر 
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 خداشناسى فطرى

ى ى كلمهپيش از ورود در بحث پيرامون آيات فطرت و ميثاق، بهتر است توضيحى درباره

است و « مصدر نوعى»شود ترجمه مى« سرشت»كه در فارسى به « فطرت»ى بدهيم: واژه« فطرت»

« فطرى»رود، و چيزى را كند، ولى معموال در مورد انسان به كار مىداللت بر نوع خلقت و آفرينش مى

ابيش گويند كه نوع خلقت انسان، اقتضاى آن را داشته باشد و خدادادى و غير اكتسابى و كممى

ى بينشها و گرايشهاى خدادادى انسان ى افراد انسان باشد و از اين رو شامل همهمشترك بين همه

هاى غير اكتسابى. طبعًا چنين ها و گرايششود. بينشها و گرايشهاى فطرى عبارت است از: بينشمى

ارد. پس چيزى كه اكتسابى نيست در عموم افراد انسان، به مقتضاى نوع آفرينش آنان وجود د

خاصيت امور فطرى اين است كه اوالً اكتسابى نيست، ثانيًا در عموم افراد وجود دارد، هرچند ممكن 

بريم يكى در است شدت و ضعف داشته باشد. ضمنًا معلوم شد كه ما فطرى را در دو مورد بكار مى

دستگاه ادراك  مورد ادراك و آگاهى و بينش و يكى در مورد ميل و خواهش و گرايش. فطرت، هم در

مورد استعمال دارد يعنى در آنچه كه مربوط به آگاهى و شناخت است و هم در مورد خواست و اراده. 

ميل فطرى، گرايش فطرى، خواست فطرى عبارت است از ميلها و خواستهاييكه در سرشت انسان 

مقتضاى فطرت و وجود دارد و نبايد آنها را كسب كند. جامع همه اين است كه اكتسابى نيست و به 

ى فطرت كاربردهايى دارد. آفرينش انسان است. در مورد خداشناسى و خداپرستى و توحيد، كلمه

ست به معناى آنكه انسان يك نوع شناختى به حسب آفرينش گوييم خداشناسى فطرىگاهى مى

است يعنى انسان به َحسب گوييم خداجويى فطرىخود نسبت به خداى متعال دارد. گاهى مى

كند كه در صدد شناخت او و پرستش او بر آيد. فطرت خود به سوى خدا گرايش دارد و او را وادار مى

ى گرايش است. ى شناخت نيست؛ اين از مقولهاست از مقولهگوييم خداجويى فطرىدر اينجا كه مى



 شود انسان به جستجوىيك ميل قلبى، يك انجذاب قلبى به طرف خدا وجود دارد كه موجب مى

شود خداپرستى فطرى است يعنى در انسان گرايشى وجود دارد كه خدا برآيد. گاهى گفته مى

خواهد در مقابل خداى متعال خضوع و كرنش كند: خواستى است كه جز با پرستش خدا ارضاء مى

شود؛ مگر ارضاى َبَدلى؛ چنانكه در ساير خواستهاى فطرى هم ارضاء بدلى وجود دارد. در نمى

اين مسائل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است كه وقتى ميل طبيعى انسان به صورت  روانشناسى

آيد. معانى خداپرستى فطرى اين َصحيح و طبيعى ارضاء نشد، انسان در صدد ارضاء بدلى بر مى

 است كه در فطرت انسان يك گرايش به پرستش خدا وجود دارد
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ى پرستش خدا اين ميل، اين خواست بيدار باشد، زنده باشد، جز به وسيلهكه وقتى اين گرايش، 

شود. چون اين معنا نسبت به ساير معانى از ذهن دورتر است اندك توضيحى در اين باره ارضاء نمى

 :پردازيمدهيم و سپس به اصل بحث مىمى

خصوصًا اگر اين كنند، )مى كسانى كه در دل خود نسبت به كسى احساس محّبت مىشايد همه

رسند دوست دارند در مقابل احساس شديد باشد( درك كرده باشند كه وقتى به محبوب خودشان مى

توان دليل عقلى آورد كه چرا محب در او نوعى، خضوع كنند. اين خواستى است كه براى آن نمى

لش بوسد. دشود و دست يا پايش را مىخواهد خضوع كند. مثال خم مىمقابل محبوب مى

است كه توجيه عقالنى ندارد. ولى يك خواست خواهد در مقابل او كوچكى كند. اين خواستىمى

تر و شديدتر باشد اين خواست هم است كه به اين وسيله ارضاء مى شود هر قدر محبت خالصفطرى

ى شديد اين خواهد در مقابل محبوبش فدا شود. مرتبهشديدتر است تا آنجا كه گويى محب مى

 .توانيم پرستش بناميمست فطرى را ما مىخوا

خواهد در مقابل معشوقش شود كه عاشق مىجا منتهى مىعشقى كه پاك و خالص باشد به اين

خواهد هيچ بشود. در مورد خداى متعال چنين خواستى فانى شود و آنقدر كوچكى كند كه گويى مى

ن بيدار شود، چنين خواستى در وجود دارد. كسانى كه خدا را بشناسند و محبت خدا در دلشا

خواهند در مقابل خدا خضوع كنند. نه براى اين كه مزدى بگيرند بلكه شود كه مىوجودشان پيدا مى

خواهند در مقابل خدا كوچكى و بندگى كنند و پرستش اصال مقتضاى اين محبت اين است كه مى

ى رسيدن به خدا براى آنها وسيله شود. عبادتكنند و اين خواستشان تنها با خود عبادت ارضاء مى



هدفهاى ديگر نيست. بلكه خود، هدف است. اين است كه شب را تا صبح در بيدارى به مناجات 

خواهد اين شب سالها ادامه پيدا كند و گذرانند بدون اينكه احساس خستگى كنند و دلشان مىمى

كه منتظر وصل معشوق بوده و پس از  آنها همچنان با راز و نياز با محبوبشان بگذرانند؛ آيا عاشقى

خواسته است تا پولى از او بگيرد؟! يا تقاضاى مقامى از اى به وصال او رسيده، مىمدتها انتظار، لحظه

او بكند؟! يا خود اين وصال براى او مطلوبيت دارد؟ براى اين هدف همه چيز را در اين راه فدا 

دل او بيدار شد؛ عاشق مناجات با خداست و سير  كند. كسى كه خدا را شناخت و محبت خدا درمى

كند. به هر حال منظور از خدا شود. عبادت براى او چنان لذتى دارد كه همه چيز را فراموش مىنمى

خواهد در مقابل پرستى فطرى عبارت است از چنين گرايشى كه در نهاد انسان وجود دارد و مى

 يد. بحث در اينجا مربوط به خداشناسىمحبوب خضوع و كرنش كند و او را عبادت نما
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فطرى است. خداجويى و خداپرستى فطرى اصالتًا در اينجا مورد بحث ما نيست. راجع به 

خداشناسى فطرى، دو نوع شناخت ممكن است مطرح شود؛ همان دو نوع شناختى كه در آغاز بحث 

يعنى ارتباط دل با خدا و يكى شناخت حصولى و اشاره كرديم. يكى شناخت حضورى و شهودى، 

ذهنى و عقلى يعنى شناختى كه عقل نسبت به خدا دارد. منظور از خداشناسى فطرى به معناى 

ى شناخت حضورى اين است كه انسان آنچنان آفريده شده است كه در اعماق قلبش يك رابطه

به عمق قلب خود توجه كافى بنمايد  وجودى با خدا دارد اگر در دل خودش درست َكند و كاو كند و

ير يابد و به تعبى خود را با خدا مىداند خدايى هست بلكه رابطهيابد. نه اينكه مىاين رابطه را مى

كند. اين علم حضورى ست، يافتن است. منظور از كند، وجدان مىبيند و شهود مىديگر مى

اينكه نياز به تالش داشته باشد براى  خداشناسى فطرى به معناى دوم اين است كه انسان بدون

اينكه مسأله خداشناسى را حل بكند با همان عقل فطرى و خدادادى كه دارد به آسانى پى به وجود 

برد. شناختهاى ذهنى و فطرى عبارت است از شناختهاى بديهى يا قريب به بداهت كه انسان خدا مى

 علم كند تا اين مسأله را بيابد بلكه با هماناحتياج به كسب و اكتساب ندارد؛ الزم نيست تحصيل 

 .تواند اين مطلب را درك كندآمادگى فطرى و خدادادى مى

 به هر حال، اطالق فطرى بر شناخت فطرى به هر يك از اين دو معنا كه بگوييم به اين لحاظ است

 .ست بياوردكه اكتسابى نيست، احتياج ندارد به اينكه شخص زحمت بكشد تا چيزى را كه ندارد بد



خداشناسى فطرى به معناى شناخت ذهنى و عقلى فطرى همان است كه نوعى دليل دارد ولى 

گويند بديهيات ثانويه به چند قسم دليلى كه ذهن براى آن احتياج به تالش ندارد. در منطق مى

 .شود كه يك قسم فطريات استتقسيم مى

اى است كه نياز اى موضوع به سبب واسطهاست كه ثبوت محمول برو فطريات عبارت از: قضايايى

ى آن واسطه، محمول براى موضوع اثبات باشد. و به وسيلهبه كشف ندارد و خود بديهى و مسلم مى

گوييم شود اما آن واسطه هميشه در ذهن وجود دارد و احتياج به كسب ندارد وقتى ما مىمى

نى، به اين معناست كه عقل ما از راهى است به معناى علم حصولى و علم عقالخداشناسى هم فطرى

برد اما اين راه هميشه برايش موجود است و نبايد كسب بكند و بياموزد و به پى به وجود خدا مى

ى افراد گرچه تحصيل كرده نباشند ولو در آغاز بلوغ باشند همين دليل است كه به آسانى همه

 نكه اگر ذهن وّقادىى خدا را از كسى بياموزند و يا ايتوانند مسالهمى
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داشته باشند خود به خود متوجه شوند و پى ببرند. آنچه مهمتر است خداشناسى به معناى علم 

است. يعنى آيا انسان يك نوع آشنايى قلبى با خدا دارد كه اگر به اعماق قلب خود حضورى و شهودى

ن چيزى وجود داشته باشد خداشناسى به معناى علم يابد؟ اگر چنيمراجعه كند اين رابطه را مى

شود و اين شناخت با شناخت حصولى و عقلى خيلى تفاوت دارد. چنانكه در حضورى ثابت مى

يكى »شود كه است نتيجه اين شناخت اين مىمقدمه گفتيم شناختهاى عقالنى هميشه شناختى كلى

ابد؛ يك موجودى هست كه اين جهان را آفريده يهست كه جهان را آفريده اما غايب است و او را نمى

اين يك معرفتى است غايبانه؛ اما اگر علم حضورى و شهودى باشد نبايد « كند.است و آن را تدبير مى

است حضورى. با يك است معرفتىشناسد؛ با او آشناست؛ معرفت شخصىچنين بگويد زيرا او را مى

يابد. اگر كسانى كه توجهاتى به دل خود با خدا را در مى ىشناسد؛ بلكه رابطهعنوان كلى او را نمى

هاى اين جهان دارند؛ اين توجهات و تعلّقات را قطع كنند يا در يك جهان ماده و تعلقاتى به پديده

يابند حالت اضطرارى خود به خود اين توجهات قطع بشود، آنگاه در عمق دل خود آن رابطه را در مى

هست منتهى مورد توجه نيست. ما آنقدر توجهمان به بيرون از خود و به يعنى اين رابطه در همه 

ايم. ى قلبى خود غافل شدههاى دنيا معطوف شده است كه از آن رابطهاشياء مادى و زيورها و زينت

اگر بتوانيم توجهمان را از موالى خود و خدا قطع كنيم و به درون خودمان بپردازيم آن رابطه را 



كنند. سير عرفانى و راه رسيدن به اين كارى است كه به طور كلى عرفاء پيشنهاد مى خواهيم يافت و

معرفت شهودى و قلبى بر اين اساس است كه توجه انسان به درون متمركز شود و انسان در عمق 

نقل شده است كه ()1( عليه السالم)ى خود را با خدا بيابد. در روايتى از امام صادقدلش رابطه

بينم حضرت از ت حضرت عرض كرد خدا را به من آنچنان معرفى كن كه گويى او را مىخدم  شخصى

اى؟ )گويا حضرت توجه داشتند به اينكه اين او سؤال كرد؟ آيا هيچ وقت از راه دريا مسافرت كرده

 .قضيه براى او اتفاق افتاده است(

 .گفت: آرى

 .؟گفتند: اتفاق افتاده است كه كشتى شما در دريا بشكند..

 .اى واقع شدگفت: بلى، اتفاقًا در سفرى چنين قضيه

 گفتند: به جايى رسيدى كه اميدت از همه چيز قطع شود؟ و خود را مشرف به مرگ ببينى؟

 

 .، با اندك تفاوت231هـ. ق ص  1387توحيد صدوق از انتشارات مكتبة الصدوق، ط تهران سال  .1
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 .دگفت: بلى چنين ش

 گفتند: در آن حال اميدى به نجات داشتى؟

 .گفت: آرى

آن شخص  اى براى نجات تو وجود نداشت به چه كسى اميدوار بودى؟گفتند: در آنچه كه وسيله

ديده است. اين متوجه شد كه در آن حال گويا دل او با كسى ارتباط داشته در حّدى كه گويى او را مى

شود و آن حالت به انسان طرارًا توجه انسان از ماسواء قطع مىهمان حالتى است كه گفتيم گاهى اض

يابد. انسان با اختيار هم چنين كارى را ى قلبى خودش با خدا را در مىدهد كه رابطهروى مى

تواند بكند و اين ارزش دارد. يعنى سير و سلوكى كه مورد قبول اديان حق باشد بر اين اساس مى



ًا تعلقات خودش را از غير خدا قطع بكند و دلبستگى به غير خدا نداشته استوار است كه انسان تدريج

باشد )اين به اين معنا نيست كه از همه چيز كناره بگيرد. و در غارى سكونت بگزيند بلكه بايد بستگى 

دل را از اشياء قطع كند. در ميان جامعه باشد و مثل همه زندگى كند اما دلش فقط با خدا باشد(؛ اگر 

ما » :فرمود (عليه السالم)رسد كه اميرالمؤمنينن بتواند چنين حالتى را تمرين بكند به جايى مىانسا

شخصى وجود   يابد براى چنينهنگام پرستش، رابطه قلبى خود با خدا را مى«)1( ُكْنُت َاْعُبُد َربًّا َلْم َاَرهُ 

وجود خود دنبال دليل طلبد، آيا هيچ كس براى خدا مسأله نيست، دليل براى وجود خدا نمى

كند؛ براى مسائل علمى ى اشياء ديگر تحقيق مىانديشد و دربارهكند و مىگردد؟ كسى كه فكر مىمى

آورد؛ آيا براى وجود خود هم احتياج به دليل دارد؟ هرگز ندارد؛ زيرا خود را با علم و فلسفى دليل مى

خود را با خدا، با علم حضورى درك كند؛  ى وجوديابد. كسى هم كه خدا را بيابد رابطهحضورى مى

ماند كه آيا خدا هست يا نيست بلكه همه چيز ديگر را در پرتو نور ديگر جاى سؤال براى او باقى نمى

تو را با خودت شناختم. در  «ب َك َعَرْفُتكَ » گويدبيند. اينجاست كه چنين كسى مىخدا موجود مى

ب َك ...»كندسالم اهلل عليه در پيشگاه خداوند عرض مىخوانيم كه حضرت سجاد دعاى ابوحمزه مى

بيند؛ نور را با من تو را با خودت شناختم. آفتاب را با خود آفتاب مى.«)2( َعَرْفُتَك َو َاْنَت َدَلْلَتنى َعَلْيكَ 

شوند. در اواخر دعاى عرفه حضرت سيدالشَهّداء بيند و اشياء ديگر در پرتو نور ديده مىخود نور مى

َن الُظُهور  ما َلْيَس َلكَ : »كندالم اهلل عليه عرض مىس  «)3(َاَيكوُن ل َغْير َك م 

 

 .98، ص 1پرستم. اصول كافى، ج خدايى را كه نبينم نمى .1

 .272مفاتيح الجنان چاپ كتابفروشى اسالميه، ص  .2

 .ثمالى ، اوائل دعاء ابوحمزه186مفاتيح الجنان در دعاهاى سحرماه مبارك رمضان، ص  .3

 ﴾ 41 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

َن الُظُهور  ما  َاَيكوُن ل َغْير كَ » آيا غير از تو ظهورى دارد كه تو ندارى و بايد با ظهور او تو را ديد م 

چيز  تو از همه تر از تو هم وجود دارد كه بايد در پرتو او، تو را ديد؟يعنى چيزى روشن «َلْيَس َلكَ 

خدا را  با خدا، و  بايد در پرتو تو ديد. اين است كه اولياء خدا وجود خلق راروشنترى و اشياء ديگر را 

 .شناسندبا خود خدا مى



خواهيم ببينيم آيا در قرآن، راجع به چنين معرفت شهودى خوب، بحث ما بحثى است قرآنى مى

كه لبته در اينشود يا نه؟ افطرى، بحثى به ميان آمده است؟ آيا از آيات قرآن چنين چيزى استفاده مى

تواند به مقامى برسد كه خدا را شهود كند و مؤمنين در روز قيامت به چنين مقامى انسان مى

خواهند رسيد يعنى پاداش اعمالشان اين است كه به رؤيت الهى و نظر الى اهلل و لقاء اهلل نائل 

 :شوند؛ آيات فراوان داريممى

َرٌة ا  » :22القيامة /  َرةٌ ُوجوٌه َيْوَمئ ذ ناض   .«لى َربِّها ناظ 

و نظير اينها در آيات قرآنى و روايات و دعاها و  .نگرندهايى شاداب كه به سوى خدا مىچهره

ى انسانها كه اين رؤيت به صورت فطرى و براى همه  مناجات فراوان است اما بحث ما اين است

شود، اء خدا حاصل مىاى از علم حضورى و شهودى كه براى اوليوجود داشته باشد. )آن مرتبه

شوند.( بحث ما شهودى است اكتسابى كه با سير و سلوك و با اطاعت و عبادت خدا به آن نائل مى

 ى انسانها از آن برخوردار باشند؟اين است كه آيا نوعى شهود فطرى براى انسان وجود دارد كه همه

را اثبات كرده است و در  پاسخ ما به اين سؤال، مثبت است و مدعى هستيم كه قرآن چينى چيزى

ى هدهيم، يكى آيتوانيم استدالل كنيم و هر يك را جداگانه مورد بحث قرار مىاين باره به دو آيه مى

 :ى روماز سوره 30

ْطَرَة اهلل  الّتى َفَطَر الّناَس َعَلْيها ال تَ » ْم َوْجَهَك ل لّدين  َحنيفًا ف  ُم ْبديَل ل َخْلق  اهلل  ذل َك الّدينُ َفَاق   و الَقيِّ

نَّ اَْكَثَر الّناس  ال َيْعَلمونَ   .«لك 

اى ى اين آيهى آن بحث خواهيم كرد؛ اما ترجمهى اعراف كه بعدًا دربارهاز سوره 172ى و ديگر آيه

كه لفظ فطرت در آن به كار رفته است؛ به طور تحت اللفظى چنين است؛ خداى متعال خطاب به 

ْم َوْجَهَك ل لّدين  َحنيفاً » :فرمايدمى (آلهصلى اهلل عليه و)پيامبر اكرم ا دقيقًا مواجه رروى خودت » «َفَاق 

خواهند اين تعبير، تعبيرى است كه در زبان عربى خيلى شايع است و وقتى مى «قرار بده با دين

اش معطوف به يك خودش را نسبت به يك چيزى متمركز كرد و تمام توجه  بگويند كسى توجه

داده، به طرف او  گويند: َاقاَم َوْجَهُه ا َلْيه  يا َنْحَوُه. يعنى صورتش را درست مواجه او قرارشيىء شد؛ مى

 اش كامال معطوف به او شد؛ خدا در اين آيهقرار داد. كنايه از اين است كه توجه
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ات معطوف به سوى دين توجه ى نظر خود قرار بده؛ كامالفرمايد دين را وجههخطاب به پيامبر مى

اللفظى اين عبارت با ذهن ما درست ى تحتباشد خودت را درست مواجه با دين قرار بده؛ ترجمه

. اگر توان عينًا به زبان ديگر برگرداندآشنا نيست اينها تعبيراتى است ادبى مربوط به هر زبانى. نمى

شود مثال عربى برگردانيم چيز مضحكى مىگوييم فالنى به زمين خورد به تعبير خودمان را كه مى

ديگر  تعبيرات را عينًا از زبانى به زبان«. وقع على االرض»يا « سقط على االرض»به جاى « اكل االرض»

توجه خود را دقيقًا به »ى مورد بحث اين باشد كه ى مناسب آيهتوان برگرداند. پس شايد ترجمهنمى

ْم َوْجهَ » «.سوى دين معطوف كن ْطَرَة اهلل  الّتى » :كنداى را اضافه مىبعد جمله .«َك ل لّدين  َحنيفاً َفَاق  ف 

ا بر آن رسرشت خدا )فطرة( نوع آفرينش الهى، آن نوع آفرينشى كه خدا انسانها  «َفَطَر الّناَس َعَلْيها

ات سرشته و آفريده است. باز اين تعبيرى ست كه در زبان  عربى شايع است و در فارسى هم در عبار

م يك كنيم كه در وسط كالبريم اما در تعبيرات رايج اين گونه استعمال نمىادبى و شعر گونه به كار مى

دار، توجه خود را به سوى دين ب»اى كه در ظاهر نيمه تمام است به كار ببريم، مالحظه بفرماييد: جمله

رسد در ام به نظر نمى، اين جمله تم«ى انسانها را بر آن سرشته استسرشت خدايى كه خدا همه

ا رعبارات عربى اينگونه چيزها زياد است در ادبيات فارسى هم اگر دقت كنيم گاهى اينگونه تعبيرات 

اند كه اين شود؛ مفّسران در اينجا گفتههاى نيمه تمام ذكر نمىيابيم ولى در تعبيرات رايج جملهمى

رود. در فارسى ادبيات عربى و در نحو به كار مى منصوب به اغراء و از تعبيراتى است كه در« فطرة اهلل»

يعنى حواست جمع خدا باشد؛ اين فطرة اهلل در « خدا را خدا را»گويند: گاهى در عبارات ادبى مى

ى قبلى حساب اينجا چنين موقعيتى از نظر ادبى دارد و در حقيقت تفسيرى و تحليلى براى جمله

ا دقيقًا به سوى دين معطوف كن معنايش اين است كه شود يعنى اينكه من گفتم توجه خودت رمى

كند؛ چيزى بر خالف فطرت و خواست فطرى به تو مالزم همان چيزى باش كه فطرت تو اقتضاء مى

ات به سوى دين باشد؛ بر فطرت خود كه خدا تو را بر آن سرشته است. به قول نگفتم تمام توجه

ْطَرَة اهلل  » بعضى از مفسران يعنى ى هم شده است كه حاال تعبيرات ديگر  « الّتى َفَطَر الّناَس َعَلْيهاا ْلَزْم ف 

به آنها بپردازيم تنها خواستيم توجه را به اين موضوع معطوف كنيم كه موقعيت   خواهيم زيادنمى

ات را به سوى دين معطوف بدار؛ فرمايد تمام توجهاين جمله در كالم چيست. بعد از اينكه مى

و  ؛ اين نوعى سرشت خدايى«ال َتْبديَل ل َخْلق  اهلل  » :فرمايددايى، بعد اضافه مىگويد سرشت خمى

نوعى آفريدن است كه خدا انسان را بر آن آفريده و مقتضاى فطرتش اين است كه مواظب دين باشد 

 اش معطوف به دين باشد. بعد تأكيدو توجه
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اند، يا در يك زمانى فطرت انسان اينچنين ز انسانها چنين بودهكند كه خيال نكنيد بعضى امى

چنين آفريده و آفرينش الهى تغيير پذير نيست؛ خدا انسان را اين «ال َتْبديَل ل َخْلق  اهلل  »» بوده است نه،

نَّ اَْكَثَر الّناس  ال َيْعَلمونَ » مقتضاى فطرتش اين است كه متوجه دين باشد اين  ر مردمولى بيشت «و لك 

ه ى شريف كه عرض كردم. براى اين آيدانند اين تقريبًا توضيح تحت اللفظى بود براى اين آيهرا نمى

ى شريف اين اند مفاد آيهاند از آن نتايجى بگيرند: بعضى گفتهاند و خواستهتفسيرهايى ذكر كرده

است. كلياتى كه سانىاى  دين، موافق فطرت اناى و پايهاست كه احكام دين مخصوصًا احكام ريشه

طلبد و بر خالف مقتضاى فطرت نيست در دين وجود دارد اينها چيزهايى است كه فطرت انسان مى

ْطَرَة اهلل  الّتى َفَطَر الّناَس َعَلْيها» :فرمايدپس منظور آيه از اينكه مى احكام دين و  اين است كه «ف 

در دين دستور داده شده است كه خدا را  قواعد اصولى دين موافق با نوع آفرينش انسان است اگر

طلبد؛ اگر پرستش كنيد، پرستش خدا مخالف فطرت نيست، خواستى در انسان هست كه اين را مى

املى در دين گفته شده كه به ديگران يارى كنيد، عدالت را مراعات كنيد، ستم نكنيد، در درون انسان ع

ت نيست همينطور چيزهايى كه مربوط به زندگى طلبد. اين بر خالف فطروجود دارد كه اين را مى

 :طلبدعادى انسان است: تجويز طيبات، تحريم خبائث )پليديها( اين چيزى است كه فطرت انسان مى

باُت » :5مائده /  يِّ لَّ َلُكُم الطَّ  .«ُاح 

ُم الَخبائ َث » :157اعراف /  ُم َعَلْيه   .«ُيَحرِّ

افق فطرت است اگر يك دينى بطور كلى ازدواج را اينها موافق فطرت است. قانون ازدواج، مو

ممنوع كند قانونى بر خالف فطرت آورده است اّما هيچ يك از قوانين اسالم مخالف فطرت نيست؛ 

ى كه ريشه« خداپرستى»اين يك تفسيرست كه براى اين آيه شده است و بر اساس اين تفسير، 

شود. به حسب اين تفسير، دين مى ى احكام دين اسالم است موافق فطرت نشان دادههمه

گويد اى از احكام و قوانين تلقى شده و اين احكام و قوانين موافق با فطرت الهى است، مىمجموعه

احكام و قوانين را خوب و بطور دقيق مراعات كنيد؛ و يكى از آن احكام هم خداپرستى است. پس 

 .موافق فطرت شود كه خداپرستى امرى استى اين تفسير، اين مىنتيجه



تفسير ديگر اين است كه منظور از دينى كه موافق فطرت است كه آن حالت اسالم و تسليم در 

 .مقابل خداست

سالمُ » :19آل عمران /   ِ ْنَد اهلل  االْ  .«ا نَّ الّديَن ع 
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ْسالُم ُهوَ »اسالم هم يعنى انقياد، مطيع بودن، تحت فرمان بودن.   ِ ْسليمُ  َاالْ حالت انقياد  اين«. التَّ

ر، در مقابل خدا امرى است فطرى نه اينكه آيه بخواهد بگويد جزئيات احكام و قوانين يا چيزهاى ديگ

 .موافق فطرتند

 :دين عبارت است از اينكه تو مطيع خدا باشى

ْم َوْجَهُه ا َلى اهلل  » :22لقمان /   .«َو َمْن ُيْسل 

عناى موافقت و هماهنگى دين با فطرت اين است كه در نهاد خودت را تسليم خدا كن. پس م

انسان يك گرايش وجود دارد به سوى پرستش خدا كه قبال اشاره كرديم، و طبق اين دو تفسير منظور 

از فطرى بودن در اينجا گرايش فطرى است. هر دو ميل به پرستش خدا بود اما آنچه ما در صدد آن 

خواهيم بگوييم انسان نسبت به خدا يك شناخت فطرى دارد؛ هستيم بينش فطرى است يعنى مى

توان از اين آيه در آن هم از نوع شناخت شهودى. سؤال در اين مورد اين بود كه آيا اين مطلب را مى

آورد يا نه؟ در پاسخ بايد گفت: وقتى در فطرت انسان گرايشى به سوى خداپرستى وجود دارد آيا 

گوييم گرايش هست به پرستش خدا؛ خود را نشان ندهد؟ وقتى مىتواند اين گرايش متعلق  مى

گوييم در فطرت انسان )به معناى عاّم آن ناچار نوعى شناخت هم بايد در فطرت باشد؛ وقتى ما مى

شناسد؛ وقتى شود( گرايش به ازدواج، هست، خود فطرت متعلقش را مىالبته كه شامل غرائز هم مى

خواهد و با چه موجودى فهمد كه انسان چه مىان پيدا شد خود مىاحساس نياز به همسر در انس

دهد؛ ممكن نيست ما تمايل خواهد آميزش داشته باشد و زندگى بكند. خود فطرت نشان مىمى

جنسى را به صورت يك امر غريزى و فطرى بپذيريم؛ اما متعلق آن، معلوم نباشد. يعنى آدم كه 

خواهد از درخت باال برود يا برود كره نيست كه نفهمد كه آيا مى كند اينطوراحساس نياز به همسر مى

فهمد كه چه شود، مىخواهد زن بگيرد. وقتى اين خواست در انسان پيدا مىماه پياده بشود يا مى



خواهد؛ پس شناختى هم با آن همراه هست؛ وقتى خداپرستى فطرى شد يعنى در نهاد ما يك مى

نيم در مقابل يك كسى، آن كس را بايد بشناسيم نه اينكه در مقابل گرايش است به اينكه خضوع بك

دهد؛ اين خضوع در دانيم چه چيزى است؛ خود اين فطرت، آن چيز را نشان مىيك چيزى كه نمى

گيرى نكنيد؛ چون اصطالحات متعددى در اين مقابل كامل مطلق است. ]در تعبير  غريزه و فطرت خرده

كنيم. يعنى هر دو را به يك چيز اطالق و را دراينجا متصادق حساب مىمورد وجود دارد؛ ما هر د

 .كنيم[مى

خواهد در مقابل خدا خضوع و گوييم يك خواست فطرى در نهاد ما هست كه مىوقتى ما مى

 گردد كه كامل مطلق باشد؛ اگرپرستش كند؛ اين بدين معناست كه دنبال وجودى مى
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اش شدهكند از اين جهت است كه مطلوب خودش را نيافته، و گميى در مقابل ديگران مىخضوعها

ق اش را پيدا نكرده ولذا اگر معشوگردد. معشوق حقيقىرا پيدا نكرده است و دنبال مطلوب َبَدلى مى

ست؛ كند. اگر مالك عشق، زيبايى بوده ابهترى و كاملترى بيابد تدريجًا معشوق اولى را فراموش مى

دهد و اگر معشوق زيباترى بيايد به تدريج آن انس و دلبستگى را نسبت به معشوق اول از دست مى

قى ها مطلوب حقيرود. باز اگر كاملتر از او پيدا كند؛ همين حالت را دارد. پس اينبه سراغ دومى مى

هيچ عيبى ندارد. كند آن كامل مطلق است كه نيستند؛ اينها َبَدلى هستند. آنچه فطرتش دنبال مى

ا يافت رتوان كرد. جمالى باالتر از او امكان ندارد. اگر او هيچ كمبودى ندارد، كمالى فوق او تصور نمى

ديگر دست از او برنمى دارد او مطلوب حقيقى ست ارضاء حقيقى اين خواست، فقط با پرستش اهلل 

چند ضعيف است و ما در اثر شود پس در فطرت ما شناختى نسبت به او وجود دارد هر تأمين مى

 .كنيماين ضعف، اشتباه در تطبيق پيدا مى

رود آنچه با بحث هاى مختلفى به كار مىدر منطق و فلسفه در اصطالح« فطرى»ى بارى واژه

 :فعلى ما تناسب دارد سه اصطالح است

ر طول انسان است و شاهد، اين كه: انسانها د «خواستهاى فطرى» يكى از« خداجويى»ـ آنكه 1

اند و همواره نوعى تاريخ به رغم اختالفات نژادى و جغرافيايى و فرهنگى و... در جستجوى خدا بوده

 .داشته استدين و اعتقاد به خداى جهان آفرين در ميان بشر وجود مى



يكى از دو « خداشناسى فطرى»است. و منظور از  «شناخت فطرى» يك« خداشناسى»ـ آنكه  2

 :باشدمى  حضورىنوع شناخت حصولى و 

اين است كه عقل انسان براى تصديق به وجود خدا  خداشناسى فطرى حصولى الف ـ منظور از

هاى ى پديدهكند كه وجود انسان و همهآسانى درك مى  نيازى به تالش و كوشش ندارد بلكه به

 .كندوجود دارد كه نياز آنها را رفع مى« خداى بى نيازى»است پس « نيازمند»جهان 

انسان ارتباط عميقى با « دل»اين است كه كه  خداشناسى فطرى حضورى ب ـ منظور از

اى را خواهد ى خود دارد و هنگامى كه انسان به عمق دل خود، توّجه نمايد چنين رابطهآفريننده

يافت ولى اكثر مردم مخصوصًا در اوقات عادى زندگى كه سرگرم امور دنيا هستند توّجهى به اين 

ى شود و اميدشان از همهقلبى ندارند و تنها هنگامى كه توّجهشان از همه چيز بريده مىى رابطه

 .ى قلبى، توّجه نمايندتوانند به اين رابطهگردد؛ مىاسباب قطع مى

است و انسان به حسب فطرت خود طالب پرستش « گرايش فطرى»يك « خداپرستى»ـ آنكه  3

 .وستخدا و كرنش و خضوع و تسليم در برابر ا
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ميل و گرايش »به اصطالح اول و سوم به معناى نوعى « فطرى»روشن است كه تعبير 

« شناخت»ندارد ولى به اصطالح دوم به معناى نوعى « شناخت»ست و مستقيمًا ربطى به «باطنى

 :است

واقع از راه دليل  يا شناخت حصولى عقلى، و يا شناخت حضورى و شهودى. اما شناخت عقلى، در

ناميده « فطرى»گردد، نهايت اين است كه چون دليل، خيلى واضح است و برهان، حاصل مى

 .شود. و اما شناخت فطرى حضورى همان شناختى است كه در صدد بيان آن هستيممى

امر شده و سپس اشاره گرديده « دين»ى فطرت گفتيم كه نخست به توّجه كامل به در بررسى آيه

به اينكه اين كار، موافق و مقتضاى سرشتى است كه خداى متعال انسانها را بر اساس آن آفريده است 



است و قابل تغيير و تبديل نيست، و اضافه شده كه دين استوار، همين است و در پايان، اين نكته 

 .خاطر نشان شده است كه بيشتر مردم از اين مطلب، آگاه نيستند

چيست؟ آيا خداشناسى يا خداپرستى و يا چيز ديگرى « مر فطرىا»سخن در اين است كه اين 

 .است؟

همان شناخت حضورى و قلبى ناآگاهانه باشد درست منطبق بر « امر فطرى»اگر منظور از اين 

ى است كه اشاره كرديم و مؤّيد آن، رواياتى است كه مفاد اين آيه را همان مفاد آيههمان مطلبى

 باشد چندان ارتباطى« شناخت عقلى»خواهد آمد. ولى اگر منظور از آن،  دانند و توضيح آنميثاق مى

 .كند. اّما اين احتمال اخير، مؤّيدى هم نداردبا اين بحث پيدا نمى

ى شريفه دو تفسير ديگر هم شده است: يكى آنكه منظور اين است كه كلّيات عقايد و براى آيه

ى عدل و قسط در جامعه و ه محرومان و اقامهاحكام دين مانند توحيد و خداپرستى و رسيدگى ب

ديگر مسائل اساسى اسالم، موافق فطرت آدمى و با خواستها و بينشها و گرايشهاى انسانى هماهنگ 

ى شريف ذكر است. برحسب اين تفسير، خداشناسى و خداپرستى جزئى از فطرتى است كه در آيه

 .شده است

كه حقيقت دين عبارت از تسليم و خضوع در برابر  تفسير ديگر قريب به همان تفسير؛ اين است

كند خداى متعال است كه در شكلهاى گوناگون عبادات و اطاعت از دستورات قوانين الهى، تجّلى مى

 :داللت بر اين معنى دارد« اسالم»چنانكه لفظ 

سالمُ » :19آل عمران /   ِ ْنَد اهلل  االْ  .«ا نَّ الّديَن ع 

به خداپرستى و خضوع در برابر پروردگار، « گرايش»اين است كه  و منظور از فطرى بودن دين

 گرايشى است كه ريشه در فطرت انسان دارد و هر انسانى بالفطره خواهان تعّلق و
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 آميز در اثر تلقينات و تربيتهاى غلط واست و پرستشهاى انحرافى و شرك« كامل مطلق»تقّرب به 

ْطَرة  » آيدو خطاى در تطبيق، پديد مى يا در اثر جهل  «...)1(ُكلُّ َمْوُلود ُيوَلُد َعَلى الف 



توان گفت كه نيست ولى مى« خداشناسى»ى شريفه مستقيمًا ناظر به بر حسب اين تفسير، آيه

وجود نوعى شناخت فطرى نسبت به خداى متعال است زيرا بايد « خداپرستى»ى فطرى بودن الزمه

 بشناسد تا او را بپرستد، و در صورتيكه گرايش به خداپرستى امرى فطرى باشد شناختانسان خدا را 

 .او هم فطرى خواهد بود

ى شريف روايت كرده است كه در تفسير آيه (عليه السالم)از امام باقر« كافى»در 

َفة  ب ه  : »اندفرموده  .است ش سرشتهرا بر معرفت خود  يعنى خدا انسان«)2( َفَطَرُهْم َعَلى اْلَمْعر 

  

 ى ميثاقآيه

 :فرمايدى اعراف مى( از سوره172ى )در آيه

َتُهْم َو َاْشَهَدُهمْ » ْم ُذريَّ ْن ُظُهور ه  ْن َبنى اَدَم م  َربُِّكْم قاُلوا بَ  َو ا ْذ َاَخَذ َربَُّك م  ْم َاَلْسَت ب  ه  لى َعلى َاْنُفس 

ْدنا َاْن َتُقوُلوا َيْوَم الْقياَمة  ا ّنا كُ  ليَن. َاْو َتُقوُلو ا  َشه  ن َقْبُل َو ُكّنا ُذريَّ ّنا َعْن هذا غاف  ْن نَّما َأْشَرَك اباؤنا و م  ًة م 

ُلونَ  ُكنا ب ما َفَعَل اْلُمْبط  ْم َاَفَتْهل  ه   .«َبْعد 

د هنگامى كه پروردگارت از ُپشت آدمى زادگان فرزندانشان را برآورد و ايشان را بر خودشان شاه

اد( تا روز دن پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا، شهادت داديم. )و خدا اين كار را انجام قرار داد كه آيا م

سلى قيامت نگوييد كه ما از اين مطلب غافل بوديم، يا نگوييد كه پدران ما قبال شرك ورزيدند و ما ن

 سازى؟اه مىبوديم از َپس  ايشان )و دنباله رو آنان( پس آيا ما را به خاطر كارهاى باطل گرايان تب

اين آيه از آيات مشكل قرآن از نظر تفسير است و از جهات متعّددى جاى بحث گسترده دارد ولى 

له كند. مفّسران در مقام توضيح جمى آنها ما را از هدفى كه در اينجا داريم دور مىپرداختن به همه

 ، اختالف نظرهايى دارند،ى اين آيه و ارتباط اين مطالب با هم و بيان ُلبِّ معناى اين آيهجمله

يه آاند ما از اين ى اين دو آيه مطرح است. تا آنجا كه بعضى گفتهسؤالهاى زيادى پيرامون جمله جمله

بايد  آوريم، از آيات متشابه است و بايد علم  به آن را به اهلش واگذاريم. ولى انصافچيزى سر در نمى

 ابهاماتى وجودهاى دقيقى از اين آيات داد كه اگرچه در نكته

 



 .)ط دارالكتب االسالميه( 13، ص 2كافى، ج  .1

 .)ط دارالكتب االسالميه( 13، ص 2كافى، ج  .2
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دارد و حقًا، آيه از متشابهات نيز هست اما چنين نيست كه از آيات متشابه هيچ چيز استفاده 

نمود. با دقت در دو آيه، يك مطلب با كمال وضوح  نتوان كرد و به هيچ وجه از آن رفع تشابه نتوان

روشن است؛ اگر اشكالى هست در كيفيت پذيرفتن اين مطلب است يعنى اشكال در واقع از ماست 

كند كه خدا با فرد فرد انسانها يك رويارويى داشته و به آنها نه از مفاد آيه. آيه به روشنى داللت مى

اند: آرى، تويى خداى ما و اين رويارويى با تك تك و آنها گفتهگفته است آيا من خداى شما نيستم؟ 

ها وجود نداشته باشد كه بتوانند بگويند ما انسانها موجب اين شده است كه عذرى براى مشرك

اساسًا از اين توحيد، از يگانه پرستى غافل بوديم و بگويند دنباله روى از پدران موجب اين شد كه ما 

خواهد چنين گردن پدران ماست و ما مسئول نيستيم. در اينكه مفاد آيه مى مشرك بشويم، گناه به

مطلبى را افاده بفرمايد شّكى نيست. ابهامها در اين است كه ما خودمان چنين چيزى سراغ نداريم كه 

با خدا روياروى شده باشيم و خدا به ما فرموده باشد كه آيا من پروردگار شما نيستم و ما بگوييم چرا، 

ن اينچنين چيزى را در خودمان ياد نداريم و سراغ نداريم اين است كه مشكل است مفاد چنين چو

كند جاى شّكى نيست. البته در اينجا اى را بپذيريم وگرنه در اينكه آيه چنين مطلبى را افاده مىآيه

و سؤالهايى هست. در چه عالمى؟ در چه شرايطى واقع شده؟ آيا دسته جمعى بوده يا تك تك؟ 

سؤاالتى از اين قبيل اما در اصل مفاد اين مطلب و اين بيان، جاى ابهامى وجود ندارد. آيا اين مطلب 

اى بين او و خدا پذيرفتنى ست كه بدون استثناء، هر انسانى، با خدا مواجه شده و چنين مكالمه

خنى غايبانه و از تحقق يافته است؟ هر معنايى براى اين مكالمه و مواجهه تصور شود بهر حال، اين س

پشت پرده نيست كه يك كسى يك صدايى از يك جايى بلند كند و بپرسد آيا من فالنى نيستم؟ شما 

اى باشد كه قابل خطا نباشد. قابل هم بگوييد: چرا فالنى هستى. اين ارزشى ندارد اين بايد به گونه

رياد بزند كه من خداى شما نيستم؟ ماند. مثال اگر شيطان فاشتباه نباشد وگرنه عذر براى شما باقى مى

و يك كسى خيال كند كه اين سخن خداست و بگويد چرا؛ اين قابل خطاست يعنى صرف اينكه 

تواند بود كه گوينده فالن كس است؛ موقعى اين مكالمه قطع عذر صدايى به گوش برسد دليلى نمى

ا طرف را ببينيد و بشناسيد. پس گذارد كه شمكند و ديگر جايى براى اشتباه در تطبيق باقى نمىمى

اى بين خدا و انسان تحقق يافته كه عذرى براى خطاى در تطبيق مدعاى آيه اين است كه مكالمه



نگذاشته است. هرگونه عذرى انسان در قيامت به پيشگاه خدا بياورد كه من به اين علت تو را 

ه است كه انسان، هر انسانى، يك نشناختم و تو را نپرستيدم اين عذر مقبول نيست. اين مدعاى آي

 رويارويى
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 گويد آيا من پروردگار تو نيستم؟ اوتوان گفت خدا مىبا خدا دارد كه بر اساس آن رويارويى مى

 .گويد چراهم مى

آيد اين است كه هر فرد انسان، نوعى معرفت به ى شريف به دست مىآنچه به روشنى از اين آيه

ن توان از كيفّيت حصول آن به اين صورت تعبير كرد كه خدا به آناى يگانه پيدا كرده است كه مىخدا

َربُِّكمْ » :فرمود ْدنا» و آنها پاسخ دادند.«َاَلْسُت ب  اى واقع شد كه جاى عذر و اين گفتگو به گونه .«َبلى َشه 

اشاره كرديم در روز قيامت  و اّدعاى خطا در تطبيق را باقى نگذاشته است و از اين رو، چنانكه

ن را تواند پيروى از پدران و پيشينياتواند بگويد كه با ربوبّيت الهى آشنا نبوده است، و يا نمىنمى

 .ى شرك و كجروى قرار دهدبهانه

كند ى حضورى و عذر براندازى كه خطاى در تطبيق را هم نفى مىرسد كه چنين مكالمهبه نظر مى

شود و مؤّيد آن، روايات زيادى است كه مشتمل بر هود قلبى، حاصل نمىجز با علم حضورى و ش

 .باشدمى« معاينه»و « رؤيت»تعبيرات 

روايات متعددى كه از نظر مضمون همه متشابه و از نظر سند هم معتبر هستند، و در كتب معتبر 

؛ نقل ن و كتابهاى ديگراز جمله در اصول كافى، تفسير على بن ابراهيم، تفسير برهان، تفسير نورالثقلي

 .شده است

َفُهْم َو » :فرمايدى فطرت نقل شده مىدر روايتى كه از كافى در ذيل آيه (عليه السالم)امام باقر َفَعرَّ

ْف َاَحٌد َربَّهُ  يعنى خدا خودش را به ايشان شناساند و ارائه داد، و اگر «)1(. َاراُهْم َنْفَسُه َو َلْو ال ذل َك َلْم َيْعر 

و در تفسير على بن ابراهيم قمى از  .شناختگرفت هيچكس پروردگارش را نمىكار انجام نمىاين 

يعنى «)2( ُمعاَيَنًة كاَن هذا؟ قاَل: َنَعمْ : »گفتم( عليه السالم)نقل شده كه به حضرت صادق« ابن مسكان»

عليه )از حضرت صادقاز زراره « محاسن برقى»آيا عينًا خدا را مشاهده كردند؟ فرمود: آرى. و در كتاب 



، يعنى اگر اين صحنه «)3(َو َلْو ال َذل َك َلْم َيْدر  َاَحٌد َمْن خاَلُقُه َوراز ُقهُ : »نقل شده است كه فرمود( السالم

 .ى اوستدانست كه چه كسى آفريننده و روزى دهندهنبود هيچكس نمى

اشاره شده معرفتى شخصى ى شريف به آن شود كه معرفتى كه در آيهاز اين عبارت استفاده مى

شود و معرفت شخصى است نه شناختى كّلى كه از راه مفاهيم انتزاعى و عناوين عقلى، حاصل مى

 ى خداى متعال جز از راه علم حضورى و شهودى، امكان ندارد. و اگردرباره

 

 .13، ص 2كافى ج  .1
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َو َلْو ال » :شودبايست چنين گفته مىبود، مىى استدالل عقلى مىمنظور، معرفت كّلى و نتيجه

ينكه چه كسى ادارد نه « خالقى»دانست كه ، يعنى هيچكس نمى«َذل َك َلْم َيْعَلْم َاَحٌد َانَّ َلُه خال قاً 

ى محترم، تقاضاى بذل دّقت بيشتر و از خوانندهدهيم خالق اوست، اين مطلب را بيشتر توضيح مى

 :داريم

تواند بفهمد مثال اين كه يك كسى اگر انسان علم شهودى نداشته باشد تنها حقيقتى ُكّلى را مى

ى يك ساختمان را نديده باشيد تنها هست كه كار خاصى را انجام داده است. اگر شما سازنده

توانيد پى به صفات صنوع را ساخته و از صفات مصنوع مىاى، اين متوانى بفهميد كه سازندهمى

صانع هم ببريد، هر قدر دقت و مهارت در آن مصنوع بيشتر به كار رفته باشد، داللت بر هنرمندى و 

ى ماهرى بوده است، خيلى توانيد بگوييد سازندهكند، تا اين حد شما مىكارآيى و مهارت صانع مى

توانيد بشناسيد، شخص او چه كسى است؟ از اين استدالالت او را نمى باسليقه بوده است. اما اينكه

ى ى حكيمى و آفرينندهتواند به ما بگويد كه جهان آفرينندهكنيد، استدالالت عقلى مىرا درك نمى

توانايى دارد. اما اينها يك مفاهيم كّلى است؛ كسى هست كه آفريننده و توانا و دانا و حكيم است. اما 

ى درونى و قلبى بين ما و گويد؛ اگر آن رابطهاست؟ اين را ديگر استدالل عقلى به ما نمىچه كسى

است؟ دانستيم كه عالم، خالقى دارد اما اينكه كىشناختيم، مىخدا نبود، خود خدا را ما نمى



دانستيم. شناخت شخص خالق وقتى ميّسر است كه يك نحو شهودى نسبت به او حاصل شده نمى

الّ يك معرفت كّلى خواهد بود؛ منظور از دقتى كه تقاضا كرديم خواننده بفرمايد، در اين جمله باشد و ا

ْف » يا) «َلْو ال َذل َك َلْم َيْعَلمْ » بود كه فرق است بين اينكه بگوييم به حسب تعبيرات  «َلْم َيْدر  يا َلم َيْعر 

 «)1(.لَْم َيْعَلْم َمْن خال ُقهُ : »گفته شوديا « َاَحٌد َانَّ َلُه خال قاً » ،(مختلفى كه در روايات هست

دانست كه جهان خالقى دارد. گوييم اگر چنين چيزى نبود هيچ كس نمىدر زبان خودمان مى

دانست چه شود اگر اين نبود هيچكس نمىشود. يكوقت ديگر گفته مىيكوقت اينگونه گفته مى

گويد اگر چنين مكالمه و مين است: نمىى روايات است هكسى خالق جهان است. تعبيرى كه در همه

دانست كه عالم خالقى دارد؟ زيرا اگر اين جريان هم نبود عقل انسان اى نبود هيچكس نمىمواجهه

توانست صفاتش را هم بفهمد؛ اما شخصش را فهميد كه جهان خالقى دارد؛ حتى عقل مىمى

 توانست بشناسد اين جريان، موجب شده است كهنمى
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يابد نه را مى« خود  خدا»اى بين دل و خدا برقرار شود كه وقتى به عمق دل توجه بشود يك رابطه

وجه كامل در دعا و مناجات اينكه يك كسى هست كه آفريننده است. اگر خدا توفيق بدهد حال و ت

پيدا شود و توجه آدمى از همه چيز قطع گردد، تمركز كامل در توجه به خدا پيدا كند، حالى پيدا 

اى بگويد: اى كسى كه فوق بيند اينطور نيست كه گويى از پشت پردهرا مى« خود  خدا»كند كه مى

روى گوينده است. گويى سخنش را  كنى؛ بلكه در پيشآسمانها و زمين هستى و جهان را تدبير مى

ْم ت جاَرٌة َو ر جاٌل ال ُتْله» ى شريفهشنود. در نهج البالغه، اميرالمؤمنين سالم اهلل عليها در مورد آيهمى يه 

كر  اهلل   ْهال: »فرمايدمى ؛«ال َبْيٌع َعْن ذ  َِ ْكر  الَ  رد كه آنها ياد خدا را به جاىياد خدا اهلى دا«)1( .َو ا نَّ ل لذِّ

 .گزيندلذايذ زندگى برمى

گذرانند و براى اهل ذكر و كسانكيه زندگيشان را با ياد خدا مى (عليه السالم)حضرت اميرالمؤمنين

گويد: خدا در باطن و درونشان با آنها مناجات فرمايد از جمله مىمى  زيند اوصافى را ذكربا ياد او مى

د به جاى اينكه بنده با خدا مناجات كند على عليه كند. در اين تعبير دّقت كنيكند رازگويى مىمى



شنوند؛ چنين كند كسانى هستند كه مخفيانه راز خدا را مىفرمايد خدا با آنها رازگويى مىالّسالم مى

چيزهايى براى انسان هست، انسان آنقدر عظمت دارد كه به چنين مقامهايى بتواند برسد نه تنها 

ات اهلل عليهم اجمعين بلكه آن كسانى هم كه پيرو راستين پيامبران و انبياء و اولياء و معصومان صلو

توانند به چنين مقامهايى برسند، آنها آمدند، تا دست ديگران را بگيرند و پيشوايان معصوم باشند مى

 .به طرف خودشان بكشانند و به آن مقامى كه خودشان رسيدند نزديك نمايند

ى انسانها وجود دارد و وقتى يى با شخص خدا در دل همهخواهد بگويد آشنابارى، پس آيه مى

شود. آن معرفت، كسبى نيست بلكه يك شناخت فطرى است، بيند آن معرفت زنده مىآثارش را مى

است( ولى مورد توجه ما نيست هر وقت به آن توجه پيدا كنيم، آن آشنايى به خاطر )آشنايى فطرى

اى نبود، كسى گويد اگر چنين صحنهنقل كرديم مىشود و آن روايت كه آيد و زنده مىمى

دانست چه كسى است دانست كه كى خالق اوست يعنى ممكن بود بداند خالقى دارد اّما نمىنمى

گويد عالم خالقى چون او را نديده بود، اما چون اين معرفت شهودى حاصل شده است وقتى عقل مى

 .بوده استفهمد كه كيست، چون قبال با او آشنا دارد مى

 پس بر اساس اين برداشت )كه مورد تأييد روايات زيادى هم هست و يك برداشت از
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فرمايد كه انسان معرفت حضورى و توانيم بگوييم كه قرآن، تصديق مىپيش خود نيست( مى

رد. مطلب ديگرى را هم كه الزم است بيشتر توضيح دهيم: اين شهودى نسبت به خداى متعال دا

گيرد، يعنى آدمى در است كه در اين شهود عالوه بر اينكه اصل وجود خدا مورد معرفت قرار مى

ى آنها شود كه از جملهيابد كه خدا هست، امور ديگرى هم از اين شهود براى انسان حاصل مىمى

يابد اى بوده است كه آدمى در مىخدا، يعنى اين شهود به گونهمعرفت صفات خداست: يكى ربوبيت 

يابد رّب و صاحب اختيار و اداره فهمد كه او كيست بلكه مىاى هست و مىكه نه تنها آفريننده

كند؛ اينست كه ى جهان هم اوست. تعبيرى كه در اين آيه از چنين چيزى حكايت مىكننده

َربُِّكمْ » :فرمايدمى ُكمْ » فرمايدو نمى«َاَلْسُت ب  فرمايد آيا من در اين مكالمه خدا مى ؛«َاَلْسُت ب خال ق 



همان كسى كه هستى شما در   پروردگار شما )گرچه پروردگار ترجمه دقيقى نيست( و رّب شما نيستم

اختيار من است، گويى اينگونه فرموده است كه آيا هستى شما در اختيار من نيست؟ گفتند چرا. 

گردد كه گردد و عالوه بر اين، توحيد هم اثبات مىخالقيت، بلكه ربوبيت هم اثبات مى پس نه تنها

ى شهودى يعنى اين هيچكس ديگرى هم غير از خالق و رب نيست. و اين دقيقًا به خاطر اين رابطه

كند و يك چيز گزاف و بى قاعده و بى حساب معرفت حضورى است كه انسان نسبت به خدا پيدا مى

معرفت حضورى نوع معرفتى است كه بين انسان و خدا )و باصطالح فلسفى علت هستى نيست، 

اى كه بيند؛ معناى علم حضورى اين است كه آن رابطهبخش( وجود دارد. يعنى پيوند وجودى را مى

بينم، چنين شهودى براى من نسبت به چه كسى حاصل بين وجود من و خدا تكوينًا هست آن را مى

ت نسبت به هر كسى كه با او اين رابطه وجودى را داشته باشيم يك تعّلق و يك شود؟ پيداسمى

شود و اگر گيرد. اگر اين وابستگى هست، ديده هم مىوابستگى وجود دارد كه مورد شهود قرار مى

گيرد. و وقتى وابستگى وابستگى نيست، هيچوقت علوم حضورى به چيزى كه نيست تعلق نمى

شود آنها در اين مشاهده گيرد با هر كس چنين وابستگى باشد ديده مىمى وجودى مورد شهود قرار

ديدند داشتند بايد مىاند اگر با كس ديگرى هم وابستگى مىفقط وابستگى خودشان با اهلل را ديده

ى تكوينى بين انسان و خدا وجود دارد. زيرا كه اين شهود، بى ضابطه نبوده است بلكه چون رابطه

ى سيمى به سقف وصل شده باشد و بالنتيجه به سقف يد كه يك المپ به وسيلهمثال فرض كن

كند؛ اگر كسى چشم داشته وابسته است؛ رابط آن هم همان سيمى ست كه آن را به سقف متصل مى

بيند يعنى اگر تنها يك سيم كند آنچه هست مىباشد و شرائط ديدن هم حاصل باشد وقتى نگاه مى

 بين المپ و
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بيند اگر سه تا بيند و اگر دو تا سيم هست دو تا را مىسقف واسطه است؛ همان يك سيم را مى

 .بيندهست سه تا را مى

است يعنى وجود ما وابسته به اوست آنچنانكه ى تكوينى و حقيقىى بين خدا و ما، رابطهرابطه

ما و حاالت نفسانى ما وابسته به ماست شما يك  باز به عنوان مثال و تقريب به ذهن، افعال نفسانى

كنيد آيا امكان دارد كه اين صورت عينًا در ذهن ديگرى صورتى را كه در ذهن خودتان ايجاد مى

باشد؟ اآلن در ذهن خودتان يك درخت سيب را تصور كنيد، اين درخت سيبى كه در ذهن شماست 



ى جهان ن وابسته به ذهن است. در مورد همهشود: زيرا اصوال حقيقت آبدون ذهن شما تصور نمى

اى، وجود دارد و اين را براى اى بلكه فوق چنين رابطهنسبت به اهلل تبارك و تعالى، چنين رابطه

ى بين انسان و خدا و عالم با خدا را درك توانيم حقيقت رابطهآوريم واالّ ما نمىتقريب به ذهن مى

ن خدا و انسان و عالم با خدا موجود باشد، در شهود همان ى تكوينى بيكنيم. پس اگر يك رابطه

داشت يعنى ما دو تا اى وجود مىشود، اگر بين انسان و دو خدا )العياذ باهلل( رابطهرابطه ديده مى

ى وجودى خودمان را با چند خدا ببينيم؟ كرديم بايد رابطهداشتيم؛ وقتى شهود مىآفريننده مى

مورد بحث ما چون جز يك رب ديده نشده است همين دليل بر اين است  ىگوييم در اين رابطهمى

كند، ربوبيت خدا را كه جز او رب ديگرى نيست پس اين مشاهده همينطور كه وجود خدا را اثبات مى

بيند اگر توجه كامل پيدا كند كه نسبتش كند يعنى در اين شهود آدمى ديده است و مىهم اثبات مى

كند، اصال وابسته به توجه صورت ذهنى است به ذهنى كه او را تصور مى به خدا مثل نسبت يك

اوست؛ اگر ذهن شما متوجه آن درخت سيب باشد؛ صورت ذهنى آن درخت وجود خواهد داشت، و 

 .شوداگر منصرف شود اصال آن صورت ذهنى نيست و نابود مى

 .اگر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها

ببيند كه وجودش نسبت به خدا يك ربط و ارتباط است؛ هستيش در َيد   انسان بايد اين حالت را

قدرت الهى است. بخواهد هست، نخواهد نيست؛ اگر آدمى اين حالت را مشاهده كند، حقيقت 

 .ربوبيت الهى را مشاهده كرده است

 .«ا نَّما َاْمُرُه ا َذا َاراَد َشْيئًا َاْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ »

 .ش هست و بگويد نباش )يا نگويد بعد از اين باش( نيستبگويد با

ى هستى جهان نسبت به اهلل تبارك و تعالى اين حالت را دارد وقتى ما اين حالت را يافتيم )يعن

 ايم و حاال موقفش را فراموشگويد يكروز يافته بودههمان حالت را كه در عالمى كه قرآن مى
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و بعد هم اگر خدا توفيق بدهد آن را به سرحد كمال برسانيم و آن معرفتى كه درخور  ايمكرده

اولياء خداست براى ما حاصل شود و آن علم حضورى تحقق پيدا كند(؛ خواهيم يافت كه هستى ما 



نسبت به خدا اينگونه است؛ هيچ استقاللى از خودمان نداريم به تعبير ديگر تمام ماسوى اهلل تبلور 

ى اوست، اين خواست اوست كه جهان هست؛ اگر اين خواست نبود هيچ نبود؛ اين را انسان هاراد

مى تواند با علم حضورى ببيند؛ در يك عالمى يافته بوده است در آن عالمى كه بعضى از علماء اسمش 

با بندگان بست اّما  ميثاق عبوديت َالَْسُت ب َربُِّكْم؛ :اند كه خدا فرموديا عالم ميثاق گذاشته «ذر» را عالم

كيفيتش چه بوده و عالمش چه بوده است؛ ما آشنايى با آن عوالم نداريم، ما تنها عالم طبيعت را 

طور تحقق اى بوده و چهتوانيم بفهميم كه آن عالم چگونه عالمى بوده و چطور مكالمهشناسيم نمىمى

اند و علتش هم نقص فهم دانسته پيدا كرده بوده است و همان است كه آنرا جهات ابهام اين آيه

ماست كه با ماوراء طبيعت آشنا نيست؛ پس بر اساس اين معاينه و مكالمه هم معرفت نسبت به 

ذات خدا و هم نسبت به ربوبيت خدا و هم نسبت به وحدانيت خدا پيدا شده است اين است كه در 

 :دبعضى از روايات آمده است كه اين آيات داللت بر فطرت توحيد دار

ْوحيد  » و هم در  ى روم وارد شدهى فطرت در سورهاين تعبير، هم در ذيل آيه«)1( .َفَطَرُهْم َعَلى التَّ

ى اعراف آمده است و منظور اين است كه خدا انسانها را بر يگانه پرستى ذيل آيه ميثاق در سوره

ا و هم قابل پرستش اش اين است كه هم وجود خدا را بشناسد و هم ربوبيتش رسرشته است؛ الزمه

 :فرمايداش را؛ اين است كه مىبودنش را و هم يگانگى

ه َانَُّه َربُُّهمْ » َفت   .«)2(َفَطَرُهْم َعلى َمْعر 

توانيم بگوييم اين آيه داللت بر شناخت فطرى حضورى دارد. كه باز مفادش همين است پس مى

شود و ديگرى فاهيم كلى حاصل مىگفتيم شناخت فطرى دو معنا دارد: خداشناسى عقالنى كه از م

گردد. طبق آن بيانى كه خداشناسى حضورى و شهودى كه از راه شهود قلبى و رؤيت دل حاصل مى

گفتيم چنين معرفت شهودى و قلبى و حضورى براى انسان نسبت به خدا وجود داشته است و اثرى 

كند؛ مثل آييم برطرف مىمىاز آن هم اكنون باقى است كه عذر ما را وقتى در صدد خداشناسى بر

و اكسى كه آثار بّناى ماهرى را ببيند كه قبال خود او را نيز ديده بوده است؛ بى درنگ متوجه شخص 

 خواهد شد، ديگر حق ندارد بگويد اين اثر از يك بّناى
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پرست؛ اگر چه غفلت كرده و توجه به عالم ماده و اسباب مادى توجه او را ديگرى است حّتى بت

ز به آن معرفت فطرى ضعيف كرده است، اما هنگامى كه در مقام پرستش برآيد و از راه دليل عقلى و ا

ى آسمان و ويد: من فكر كردم آفرينندهراه ا نذار انبياء، فطرت وى به او نموده شود؛ ديگر حق ندارد بگ

زمين بتى است كه از سنگ تراشيده شده است. وقتى توجه پيدا كردى به اين حقيقت كه بايد كسى 

شناسى، حق اى و مىرا پرستيد كه نظام عالم از اوست و قوام عالم به اوست و تو او را قبال ديده

ْن ا نَّما َاْشَرَك آ» :ذر مقطوع است اگر بگويدندارى بر كس ديگر تطبيق كنى، اين است كه ديگر ع باُئنا م 

مْ  ه  ْن َبْعد   .ا رفتيمپدران ما مشرك بودند ما هم بچه بوديم و دنبال آنه «َقْبُل َو ُكّنا ُذرّيًة م 

ق حگويند: شما شعور داريد، قبال خدا را شناخته بوديد، دلتان با او آشنا بود، شما به آنها مى

بتى كه از خرما و كشك ساخته شده؛ قابل پرستش است زيرا آن كسى را كه قابل نداشتيد بگوييد 

كند پس با اين آيه ايد و دل شما با او آشناست. اين است كه قطع عذر مىباشد، شناختهپرستش مى

هم معرفت اهلل به عنوان خالق جهان و هم به عنوان رب جهان و هم به عنوان يگانه معبود قابل 

 .شوده علم حضورى و شهودى حاصل مىپرستش از را

شود كه خداشناسى فطرى به معناى علم حضورى و ى شريفه استفاده مىحاصل آنكه از اين آيه

ى انسانها وجود دارد. نهايت اين است كه اين معرفت، شهودى نسبت به خداى متعال براى همه

ه آن ندارند و همين معرفت نيمه نيمه آگاهانه است و عموم مردم در حاالت عادى زندگى، توّجهى ب

رسد و در آگاهانه است كه در اثر قطع عاليق ماّدى و تقويت توجهات قلبى به سرحّد آگاهى مى

ُهور  ما َلْيَس لَ : »گويندرسد كه مىاى مىاولياى خدا به پايه َن الظُّ َك م  ما ُكْنُت َاْعُبُد َربًَّا ...)1( كَ َاَيُكوُن ل َغْير 

رچه هو شايد هدف بسيارى از آيات قرآن، توجه دادن به همين معرفت فطرى و آشنا كردن «)2( َلْم َاَرهُ 

ى حيات، ى انعام بعد از توّجه دادن به پديده( از سوره955ى )بيشتر دل با خدا باشد. مثال در آيه

 :فرمايدمى

 .«َذل ُكُم اهلل َفأنّي ُتؤَفُكونَ » :95انعام / 



 كند كه دست خدا را در طبيعت ببيند و حضور اونده، دل را مستّعد مىهاى زگويا تأمل در پديده

 :فرمايد( از همين سوره مى102ى )را بيابد. و همچنين پس از تذّكر دادن تعدادى از آيات الهى در آيه

 .«َذل ُكُم اهلُل َربُُّكْم ال ا لَه ا الّ ُهوَ » :102انعام / 
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 :كنيمرا جمع بندى و خالصه مى توحيد فطرى

ى ى وجودى انسان با آفرينندهمعنايى كه براى فطرى بودن معرفت خدا بيان شد در واقع، از رابطه

اى كه استعداد درك آن را داشته باشد جدا از آفريدهكند و چنين شناختى هستى بخش، حكايت مى

كند. چنين شهودى نه تنها به در مورد آن كامال صدق مى« فطرى»شدنى نيست و از اين رو تعبير 

« تربوبي»ى مذكور در باال و از جمله ى شؤون رابطهگيرد بلكه به همهآفريننده تعّلق مى« وجود»اصل 

ى ميثاق، شاهد آنست، يعنى در اين شهود در آيه« رّب »ى ستعمال كلمهگيرد، چنانكه انيز تعّلق مى

اى بين انسان و موجود ديگرى شود. و اگر چنين رابطههم وجود خدا و هم ربوبّيت او ثابت مى

نيز تعّلق « وحدت و يگانگى خدا»گرفت پس اين معرفت به داشت مورد شهود قرار مىوجود مى

 .گذاردت كه عذرى براى شرك، باقى نمىگيرد، و به همين جهت اسمى

 .«...َاْو َتُقوُلوا ا نَّما َاْشَركَ » :173اعراف / 

شود كه جز و چون الوهيت و معبودّيت، تنها سزاوار كسى است كه خالق و رّب باشد ثابت مى

ى پرستش و عبادت نيست و بدين ترتيب كه مورد شهود فطرى است؛ هيچكس شايسته« اهلل»

 .ت كه توحيد در خالقيت و ربوبّيت و الوهّيت، امرى فطرى استتوان گفمى



به حسب چند روايت كه در كافى از ايشان نقل شده است در تفسير  (عليه السالم)حضرت صادق

ْوحيد  : »اندآيه فطرت فرموده نيز اشاره به « يس»ى ( از سوره600ى )و شايد آيه.«)1( َفَطَرُهم َعَلى التَّ

 :فرمايده مىهمين معنى باشد ك

ْيطاَن ا نَُّه لَ » :60يس /  ُكْم َعُدوٌّ ُمبيٌن َو َان  اْعُبُدونى هذا َاَلم َاْعَهْد اليکم يا َبنى آَدَم َان ال َتْعُبُدوا الشَّ

راٌط ُمْسَتقيم  .«ص 

يعنى: مگر به شما سفارش نكردم اى آدمى زادگان كه پرستش شيطان نكنيد زيرا كه او براى شما 

است، و اينكه مرا پرستش كنيد و همين است راه راست. به اين تقريب كه راه راست دشمن آشكار 

دهد و آن پرستش خداى يگانه است و پرستش هر معبود همان است كه فطرت انسانى نشان مى

 .باشدديگر، كجروى و انحراف از مسير مستقيم فطرت مى

  

 مفهوم توحيد

 يايد. حاال بايد ديد در مدارك اسالمى آنجا كهممكن است توحيد به معناى ايجاد وحدت هم ب
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صحبت از توحيد خداست به معناى يگانه دانستن يا يكى كردن، و يا حتى آنجا كه توحيد به 

 .د خداست يا ايجاد وحدت در هر چيزشود، به معناى توحيعنوان يك اصل اسالمى مطرح مى

بعضى از گروههاى التقاطى، توحيدى را كه يك اصل اسالمى است، به معناى ايجاد وحدت در 

ى ى بى طبقه به وجود بيايد، همهاند: اصل اول اين است كه بايد جامعهجامعه معنا كرده و گفته

اند، پس ربطى به خدا امعه گرفتهطبقات يكى بشود، يعنى توحيد را به معناى ايجاد وحدت در ج

ندارد بلكه اصلى است كه بر اساس آن بايد جامعه را يكى كرد، يكپارچه كرد. ]بعضى از كسانى كه قبال 



در ايران مقامى هم داشتند يك وقت نوشته بودند كه توحيد به عنوان يك اصل در شناخت و در 

 .ى اسالمى مطرح است[فلسفه

روند، اضداد بايد وحدت پيدا كنند، اسالمى اشياء رو به وحدت مى گويند: در بينشاينان مى

بعضى  اند، چنانكه براى ساير اصول هم معانى از اين قبيل تراشيده بودند.توحيد را اينگونه معنا كرده

ْكلى»از اينها به قول عربها  ه  الثَّ ّما َتْضَحُك ب  ها را رفاست يعنى زن بچه مرده هم وقتى اين ح« م 

اى قائل نشد و افتد. آرى، وقتى شخصى براى سخن گفتن و چيز نوشتن ضابطهود به خنده مىبشن

تواند گفت. وقتى آدمى بنا همه چيز را در راه افكار و خياالت خود به بازى گرفت همه چيز مى

 كند. با لغت، باخواهد بگويد، با همه چيز بازى مىخواهد بنويسد و هر چه مىگذاشت كه هر چه مى

بينى اسالم گوييم توحيدى كه اصل اول جهانادبيات، قرآن و همه چيز. حاال ما به عنوان سؤال مى

است به چه معناست؟ يعنى يگانه كردن جامعه، يكتا سازى اجتماع يا به عنوان يكى كردن و يكى 

 .گرايى و وحدت گرايى در همه چيز و يا به معناى يگانه دانستن خدا؟ اين سؤال است

د، اصال به كار نرفته آن كلمهدر قر ُد ـ ُمَوحِّ َد ـ ُيَوحِّ ست اگر سراسر اى توحيد و مشتقاتش مثل: َوحَّ

 ى توحيد را نخواهيد يافت؛ افعال توحيد هم كه از باب تفعيل استقرآن را بررسى كنيد يك جا كلمه

قرآن به عنوان  همانطورى كه عرض شد، اصال بكار نرفته است. اين از عجايب است پس آن اصلى كه

 :كند با چه بيانى ذكر شده استترين اصل معرفى مىاساسى

 .«ُقْل ُهَو اهلُل َاَحدٌ » :1اخالص / 

دٌ » :6؛ فضيلت / 08؛ انبياء / 110يوسف /   .«ا نَّما ا لُهُكْم ا لٌه واح 

نْ  ُاْعُبُدا اهلَل ما َلُكمْ » :23؛ مؤمنون / 64، 61، 50؛ هود / 85، 73، 65، 59اعراف /   .«ا له َغْيُرهُ  م 

 .«ال ا لَه االّ اهلُل » :19 / (صلى اهلل عليه وآله)؛ محمد35صافات / 

 .«ال ا لَه االَّ ُهوَ » .جاى ديگر قرآن 27و  255، 163بقره / 
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ى توحيد به كار نرفته است تا ما ها مطرح است؛ اصال كلمهاولين اصل قرآن به اين صورت

 ينيم و دعوا كنيم كه توحيد قرآن به چه معناست؟بنش

معتقد باشيم كه جز اله واحدى »كند اين است كه بايد آنچه قرآن به عنوان اصل مطرح مى

دٌ » بايد جز اهلل را پرستش نكنيد،« نيست  «.ا لُهُكْم ا لٌه واح 

ة َرسوال َان  اْعُبُدوا اهلَل » :36نحل /  بوُ َو َلَقْد َبَعْثنا فى ُكلِّ ُامَّ  .«ا الّطاغوَت  َواْجَتن 

 .ى انبياست. پرستش اهلل و اجتناب از طاغوتى دعوت همهاين سرلوحه

بنابراين، اصل توحيد به عنوان يك اصل اسالمى هيچ معنايى جز توحيد خدا آن هم به عنوان 

ان يك يكى دانستن، يكى شمردن، ندارد. در نهج البالغه و احاديث اسالمى هم هرجا توحيد به عنو

اصل اسالمى مطرح شده، به همين معناست. پس معنا كردن توحيد به هر شكل ديگرى به عنوان 

ورزى چيز ديگرى نيست. توحيد به عنوان تفسير براى اين اصل اسالمى جز انحراف يا نادانى يا غرض

ن اصل يك اصل اسالمى يعنى يگانه دانستن خدا ـ و مسائل ديگر چه حق باشد چه باطل ربطى به اي

ى بى طبقه مطرح باشد، اين ربطى به توحيد به عنوان اصل ندارد. فرض كنيد اگر در اسالم جامعه

ى بى شد كه نظر اسالم اين است كه جامعه بايد به سوى جامعهاعتقادى اسالم ندارد اگر اثبات مى

 يگانه»به معناى داشت، حاال معنى توحيد را دانستيم: طبقه سير كند، باز اين ربطى به توحيد نمى

 .«.دانستن و يكتا شمردن خدا

وب توحيد در وج»يگانه دانستن يعنى اينكه موجودى جز اهلل وجود از خود ندارد، به تعبير فلسفى 

؛ يعنى تنها اهلل تبارك و تعالى است كه وجودش ذاتًا ضرورى است و ساير موجودات «وجود

 .است وجودتوحيد در وجوب  ى اولوجودشان از اوست پس مسأله

شود توحيد ى طبيعى همان مسأله است، اين مىاى جز اهلل نيست كه نتيجهدوم اينكه آفريننده

ى سوم توحيد در تدبير و ربوبّيت تكوينى است يعنى بعد از اينكه پذيرفتيم كه در خالقّيت، مسأله

ه بدون اذن و اندركار تدبير جهان هست كى جهان يكى است آيا غير از خدا كسى دستآفريننده

ى او در تدبير جهان مؤّثر باشد؟ اگر كسى قائل به اين باشد كه جهان را اهلل آفريده ولى بعد از اراده

ى جهان ندارد و يا اگر ى جهان به دست كسان ديگرى است. يا اهلل دخالتى در ادارهآفرينش، اداره



بوبّيت يا در تدبير، در اين مرحله، شود شرك در رى جهان دارد، اين مىدارد، شركايى هم در اداره

موّحد كسى است كه معتقد باشد كه همانگونه كه جهان در آفرينش نيازى به غير اهلل ندارد، تدبير و 

 .اداره و ربوبّيت تكوينى جهان هم منحصر به اوست

 ى ما خداست،ى ديگر توحيد در ربوبّيت تشريعى است، يعنى حاال كه آفرينندهمسأله
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كه اختيار وجود ما هم به دست اوست، تدبير زندگى ما هم استقالال از اوست، معتقد باشيم به اين

جز او حق فرمان دادن و قانون وضع كردن براى ما ندارد، هر كس ديگرى بخواهد به ديگرى دستور 

ى الهى ى امضاى الهى و اجازهنهى اهلل باشد، هر قانون بايد به ُپشتوابدهد، امر بكند، بايد به اجازه

ى هستى از اوست، رسميت پيدا كند، جز اهلل كسى حق قانون وضع كردن براى انسانها را ندارد، همه

ضع چه كسى حق دارد، بدون اذن او، به مخلوقات او، امر و نهى كند، فرمان بدهد، براى آنان قانون و

 .كند، اين توحيد در ربوبّيت تشريعى است

ر از مراتب توحيد، توحيد در الوهيت و معبوديت است، يعنى كسى جز اهلل سزاوار يكى ديگ

است[، معبودى جز اهلل نيست. اين هم « ال اله اال اهلل»پرستش نيست، ]همان مفهوم كه مفاد 

ى طبيعى همان اعتقادات قلبى است، وقتى هستى ما از اهلل است، اختيار وجود ما هم به نتيجه

ر استقاللى در جهان از اوست، حق فرمان دادن و قانون وضع كردن هم منحصر به دست اوست، تأثي

ماند، بايد فقط او را پرستيد، چون پرستيدن در اوست ديگر جاى پرستش براى كس ديگرى باقى نمى

 واقع اظهار بندگى كردن و خود را در اختيار كسى قرار دادن بى چون و چرا است و اظهار اينكه من

كند، چنين امرى نسبت به كسى سزاوار است كه تم، يعنى بندگى همين معنا را افاده مىمال تو هس

 .او واقعًا مالك باشد

كند كه معتقد به عبارت ديگر الوهيت نتيجه اعتقاد به ربوبّيت است، انسان كسى را پرستش مى

ى بت شد، نتيجهباشد آن كس يك نوع آقايى بر او دارد، وقتى ربوبّيت تكوينى و تشريعى اهلل ثا

طبيعى آن اين است كه كسى جز او هم پرستش نشود. يكى ديگر از مظاهر توحيد، اين است كه 

عمال انسان پرستش كسى جز اهلل نكند، مسأله قبلى؛ اعتقاد به اين بود كه كسى جز اهلل سزاوار 



را توحيد در ى دوم اين است كه انسان عمال جز اهلل را پرستش نكند، اين پرستش نيست، مسأله

 .عبادت گويند

اگر مالحظه كرده باشيد در آيات، شرك در عبادت به عنوان يك گناه تلقى شده است يا وقتى 

ت گويند، اولين گناه كبيره شرك به اهلل است، اين شرك، شرك در عبادشمارند مىگناهان كبيره را مى

تقد هم نباشد كه آن كس سزاوار است كه در مقام عمل انسان پرستش غير اهلل بكند ولو اينكه مع

 .پرستش است ولى به خاطر مصالحى اين كار را انجام دهد، اين شرك در عبادت است

يكى ديگر از شؤون توحيد، توحيد در استعانت است، اينكه عمال انسان از كس ديگرى جز اهلل 

 ىرادهكمك نخواهد وقتى ما مؤثر حقيقى را اهلل شمرديم، معنايش اين است كه جز به ا
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ى چيزها خواهيم كمك بگيريم؟ از كسى كه همهرسد. آن وقت از كه مىاو سود و زيان به ما نمى

 به دست اوست، يا از گداى ديگرى مثل خودمان؟

اَك َنْسَتعينُ » .پس يكى از مظاهر توحيد، توحيد در استعانت است اَك َنْعُبُد َو ا يَّ را  تنهاتو» .«ا يَّ

اين هم يك توحيد. اين مطلب اگر كامل بشود، به   .«خواهيمكنيم و تنها از تو يارى مىپرستش مى

 .گويندآيد كه در اخالق اسالمى به آن توكل و اعتماد به خدا مىصورت يك صفت نفسانى در مى

 .خداستبسيارى از آيات را وقتى مالحظه فرماييد بعد از امر به پرستش خدا، امر به توكل به 

نينَ » :23مائده /  لُوا ا ْن ُكْنُتْم ُمؤم   .«َو َعَلى اهلل  َفَتَوكَّ

 .اگر ايمان به خدا داريد پس تنها بر او توكل كنيد

 باز از مظاهر توحيد اين است كه انسان جز از اهلل نترسد، وقتى مؤثر حقيقى اوست ديگر از كه

گران ن از او بترسم هر تأثير اصالتًا از اوست، دياى نيست، قدرتى ندارد تا مبترسيم؟ كس ديگر، كاره

ترسد، آيات زيادى داريم كه امر ابزارند، مجراى كارند، موّحد كامل كسى است كه جز از اهلل نمى

 :فرمايد از خدا بترسيد و از غير نترسيدمى



ُغوَن ر ساالت  اهلل  َو َيْخَشْوَنُه َو ال َيْخَش » :39احزاب /   .«َحدًا ا الَّ اهللْوَن اَ َالَّذيَن ُيَبلِّ

نينَ » :175آل عمران /   .«َفال َتخاُفوُهْم َو خاُفون  ا ْن ُكْنُتْم ُمؤم 

 .از مردم نترسيد، از من بترسيد

د به ى طبيعى اعتقاباز از مظاهر توحيد اين است كه اميدى جز به اهلل نداشته باشيم، و اين نتيجه

 م كه مؤثر حقيقى در جهان خداست، اميد به چه كسى داشتهربوبّيت تكوينى است، اگر واقعًا معتقدي

اى نيست، پس اميدها هم بايد منحصر به او باشد و سرانجام از باشيم؟ كس ديگر كه اصالتًا كاره

ى كمالها و جمالها اصالتًا از مظاهر توحيد، توحيد در محبت است. كسى كه معتقد باشد همه

ه بگيرد، ديگر كمالها و جمالها عاريه ايست، ما محبتى تعلق مىخداست، محبت او هم اصالتًا به خدا 

ه ى آنست كه كمالى دارد و يا جمالى دارد، وقتى دانستيم كهر كس يا هر چيز داشته باشيم به واسطه

بايد ايست و آن كس كه كمال ذاتى دارد و جمال ذاتى دارد فقط اهلل است، ناين كمالها و جمالها عاريه

 است كه دل تنها در گرو محبت خدا دارد، و اگر كسلتًا دوست بداريم، موحد كامل كسىجز او را اصا

است كه وقتى ديگرى را دوست دارد؛ در شعاع محبت خدا و به خاطر خدا باشد، چون اين طبيعى

كند؛ وقتى آدم رفيقى داشت كه انسان كسى را دوست دارد، اين عالقه به متعلقاتش هم سرايت مى

ى محبت اش را هم دوست دارد؛ الزمهقمند بود، لباسش و كتابش را هم دوست دارد، خانهبه او عال

 به اهلل اين است كه آنچه انتساب
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رسد به به خدا دارد، از جهتى كه منتسب به اوست مورد عالقه قرار گيرد. و باالخره توحيد مى

ه كل هستى و تمام شؤون هستى نيازمند به اهلل است بلكه كند كجايى كه انسان عينًا مشاهده مى

عالم هستى عين »شود: است كه در لسان فلسفى گفته مىجز نياز، چيزى نيست و اين همان مطلبى

عين تعلق است نه چيزى كه داراى ربط و تعلق است. اين مطلب يك وقت به صورت « ربط است

ه ان و گاهى اگر معرفت انسان و ايمانش كاملتر بشود، بشود و بر اثر برهاعتقاد در انسان ظاهر مى

 .يابد؛ اين مراتب توحيد استكند و مىمى« شهود»رسد كه اين حقيقت را حدى مى



ز ى مسلمانان در بيايد در اين عالم اخواهد از نظر اسالم، موحد بشود و در جرگهآيا كسى كه مى

ى هم با سعادت در بهشت وارد بشود، بايد همه مسلمانها و موحدين شمرده بشود و در عالم آخرت

 است و يا حد نصابى دارد؟ آيا تا يك حد حتماً اين مراتب را داشته باشد يا اولين مرتبه هم كافى

آيد و ضرورت دارد كه اگر مادون آن شد پذيرفته نيست و در اين عالم جزو مسلمانان به حساب نمى

 هد بود؟ كداميك از اينهاست؟در عالم آخرت هم اهل سعادت ابدى نخوا

ر داگر چنان باشد كه انسان بايد در توحيد به آن حدى برسد كه اشاره كردم، افراد بسيار اندكى 

اند كه چنين شهودى داشته باشند و عينًا با علم حضورى اين طول تاريخ به چنين مقامى رسيده

ين چيزى نيست. از آن طرف اگر است كه چنمطلب را بيابند. پس بقيه بايد ساقط بشوند؟ بديهى

اولين مرتبه هم كافى باشد يعنى كسى اعتقاد داشته باشد به اينكه واجب الوجود يكى ست اما 

خالقّيت، ربوبّيت، معبوديت براى ديگران قائل باشد و بگويد آن موجودى كه وجودش از خود است 

اين اعتقاد، خود متناقض است ى كسان ديگرى هم هست ]بگذريم كه است اما عالم آفريده« اهلل»

اش تناقض است ولى خود شخص توجه ندارد كه اين دو اعتقاد ولى بسيارى از عقايد هست كه الزمه

شود كه بر اثر نقص معرفت و بينش است[ يا نه كسى سازد و لذا به هر دو معتقد مىبا هم نمى

 ز اينكه خدا جهان را آفريد تدبيرى جهان هم جز اهلل كسى نيست، اما بعد امعتقد شد كه آفريننده

به  جهان را به بعضى از مخلوقاتش واگذار كرد يا احتياج به اجازه او هم نبود كه واگذار بكند؛ خود

تفاقًا ااند به كار تدبير جهان پرداختند و كار از دست خدا گرفتند؛ خود اين موجوداتى كه به وجود آمده

مربوط به همين مسأله است، حتى مشركان عرب كه قرآن در آميز در طول تاريخ ى عقايد شركعمده

 :گويدمورد آنها مى

ُكوَن َنَجٌس » :28توبه /  شر   .«ا نََّما اْلم 

 .اينها پليد هستند

ْفُتُموُهمْ » :91؛ نساء / 191بقره /   .«ُاْقُتُلوُهْم َحْيُث َثق 
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رون نند مشركان پليدى كه مسلمانان را از خانه هايشان بيهركجا پيدا كرديد، آنها را بكشيد. )ما

ه كى عالم چندتاست؛ اينها معتقد بودند رانده بودند( حتى چنين مشركانى معتقد نبودند كه آفريننده

 كارگردانان جهان، متعدد هستند. مالئكه كارگردانان جهان هستند و اينها دختران خدا هستند. خدا

ا زياد بستگى به سخاوت آنها داشت!( اين دختران خدا كارگردانان جهان چند تا دختر دارد )كم ي

كردند، به خاطر اينكه به آن ساختند و پرستش مىهاى آنها مىهستند و بتها را به عنوان مجسمه

 .مالئكه تقرب پيدا كنند؛ مالئكه هم كارگردانان جهان هستند

زند. ؛ خدا روى حرف اينها حرف نمىاز طرفى اين دختران خيلى خيلى پيش خدا عزيز هستند

اندازد. بنابراين شفيعشان پيش خدا هم وقتى چيزى از او بخواهند ديگر حرفشان را به زمين نمى

 .خواهند بود

ُبونا ا َلى اهلل  ُزْلفى» :3زمر /   .«ما َنْعُبُدُهْم ا الّ ل ُيَقرِّ

 .يعنى مشركان عرب معتقد به اهلل بودند

موات  َواالْْرَض لََيُقوُلنَّ اهلُل َو َلئ نْ » :38زمر /   .« َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

شركشان در ربوبيت و عبادت بود. همينطور مشركانى كه در زمان حضرت يوسف بودند در مورد 

 :فرمايد، بلكه مى«اخالق واحد خيٌر ام خالقون متعددون»فرمايد كه آنان قرآن نمى

ُد الَقّهارُ َءَاْرباٌب ُمَتفَ » :39يوسف /  ُقوَن َخْيٌر َام  اهلُل اْلواح   .«رِّ

است اما ارباب جهان پيداست شرك آنها در ربوبّيت بوده است. آيا اگر كسى معتقد شد خالق يكى

ها و صاحب اختياران متعدد دارد مثال اختيار زمين با يكى ست، و اختيار متعدد است، و جها رب

است و اختيار دريا با يكى ولى همه را اهلل آفريده است؛ چنين ىحيوانات با يكى؛ اختيار خشكى با يك

شخصى از نظر اسالم موحد است يا مشرك؟ بدون شك، اين هم مشرك است يعنى توحيد در 

است، همان اهلل كه جهان خالقّيت كافى نيست. حاال اگر كسى معتقد شد كه مدّبر تكوينى جهان يكى

كند، ولى كسانى نيز هستند كه حق دارند براى مردم قانون مىرا آفريده است و تدبير تكوينى هم 

گويد فالن فرستد و احيانًا مىوضع كنند و اطاعت اينها واجب است مثل اطاعت خدا. خدا قانونى مى

گويند كند و مىكار را بكنيد؛ كسان ديگرى هم هستند، آنها هم در كنار خدا يك قانون ديگرى وضع مى



بشود؛ مردم هم بگويند َچشم؛ هم آنچه خدا گفته بايد انجام بشود و هم آنچه اين هم بايد انجام 

 :استاند و مثل اطاعت خدا، اطاعت آنها هم واجب است. اين شرك در ربوبّيت تشريعىاينان گفته
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ْن ُدوَن » :31توبه /   .«اهلل  ا تَُّخُذوا َاْحباَرُهْم َو ُرْهباَنُهْم َاْربابًا م 

را  يهود و نصارى معتقد بودند كه بزرگان كليسا و كنيسه حق تشريع و قانون دارند يا احكام الهى

 توانند عوض كنند، در آن تصرف نمايند. كما اينكه اآلن هم شوراى كليساى كاتوليك چنين حقى رامى

 .دارد كه يك چيز را حالل يا حرام كند

كرد، وليك حرام بوده است؛ وقتى مردى با زنى ازدواج مىمثال تا چندى پيش طالق در مذهب كات

آنها جاودانه زن و شوهر بودند و راهى براى طالق وجود نداشت. ولى اخيرًا تجويزهايى از طرف 

شوراى كليسا شده است؛ پس اختيار قانون به دست آنهاست! چنين اعتقادى شرك در ربوبّيت 

فرمايد يهود و نصارى، احبار و راهبان لب است كه مىاست. قرآن ظاهرًا ناظر به اين مطتشريعى

 شود؟ى جهان مىخودشان را ارباب قرار دادند، رب شمردند. آيا معتقد بودند كه مثال پاپ آفريننده

ظاهرًا چنين اعتقادى در بين مسيحيان و كليميان نبوده است. پس اين همان است كه حق 

گفتند فرمان آنها هم واجب االطاعه ا قائل بودند و مىقانونگذارى اصيل را براى خود در كتاب خد

 .باشدمى

 .«الوهيت»و باالخره اعتقاد به اينكه جز اهلل كسى اليق پرستش نيست؛ 

بينيم تا اينجا براى موحد بودن ضرورت دارد، يعنى از كنيم مىوقتى ما در قرآن، بررسى و دقت مى

رّب »ا منحصر به اهلل بداند و هم خالق را، هم نظر قرآن كسى موحد است كه هم واجب الوجود ر

را و چون اعتقاد به الوهيت و وحدت در « اله و معبود»را و هم « رّب تشريعى»را و هم « تكوينى

لذا اين شعار را قرار « چون كه صد آمد نود هم نزد ماست»ى اخير واقع شده است، الوهيت در مرتبه

َب الُوُجود  ا الّ اهلل ـ ال خال َق ا الّ اهلُل ـ ال َربَّ االّ اهلل» :ايدفرمنمى« ال ا لَه ا الّ اهلُل »داد:  اينها به تنها  «ال واج 

« معبودى هم جز اهلل نيست، پرستش منحصر به اهلل است»كافى نيست بايد برسد تا اعتقاد به اينكه 

شود، در آخرت مى اينجا حد نصاب توحيد است. اگر اين اعتقاد پيدا شد از نظر اسالم، شخص موحد



هم وارد دار سعادت خواهد شد. مادون اين مرتبه كافى نيست؛ فوق اين مرتبه، چطور؟ فوق اين 

مرتبه بسيار خوب است و انسان بايد تالش كند به آن برسد. هر قدر در مسير تكامل پيش برود، 

يابى رود، ارزشمىشود. در واقع سير تكاملى انسان در مسير توحيد پيش مراتب توحيد كاملتر مى

 .باشدى توحيدشان مىى مرتبهافراد از نظر فضيلت بر حسب معيارهاى اسالمى به اندازه
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 نصاب توحيد

است كه قبل از آن مراتب ديگرى از « توحيد در الوهيت»گفتيم كه نصاب توحيد از نظر اسالم 

يد به حد نصاب نرسيده است. در اينجا ممكن است توحيد وجود دارد و تا به اين حد نرسد توح

تواند بخشى از سعادت ما يا ى قبلى توحيد هر كدام به تنهائى مىسؤالى مطرح بشود كه آيا مرتبه

ى اين مفاهيم توحيدى معجونى است كه اگر اى از كمال و فضيلت ما را تأمين كند، يا مجموعهمرتبه

 بعضى از اجزائش نبود مثل اين است كه اصال نيست؟واجد جميع اجزاء بود مؤثرست و اگر 

روشنتر عرض كنم آيا اگر كسى توحيد در خالقيت را قبول دارد ولى توحيد در ربوبّيت را قبول ندارد 

كنيم با كس ديگرى كه نه توحيد در خالقيت را قبول دارد نه توحيد چنين كسى را وقتى مقايسه مى

ين دو نفر از نظر كمال و فضيلت در دو مرتبه هستند، يكى از آنها به توان گفت كه ادر ربوبّيت را، مى

فرض ده درجه از فضيلت را دارد و ديگرى بيست درجه از فضيلت را. يا اينكه اينطور نيست؛ يعنى 

شود و تا به اينجا نرسد هيچ اثرى ى مراتب توحيدى كه به حد نصاب برسد تازه منشأ اثر مىمجموعه

آيد هر كدام به اندازه خود بايد اثر داشته باشد يعنى كسى كه به طور ه ذهن نزديك مىندارد. ظاهرًا ب

اى خيلى پست است و كسى كه خداوند را به عنوان واجب الوجود كلى منكر خداست داراى مرتبه

اى از حقيقت را يافته و داراى كمالى است و از آن يكى بهتر است و همينطور قبول دارد يك مرتبه

جًا تا برسد به كسى كه توحيد الوهيت را پذيرفته است. جواب اين سؤال چيست؟ آنچه از آيات تدري

شود اين است كه چنين نيست كه هر كسى كه بعضى از مراتب توحيد را داشته قرآن استفاده مى

باشد بهتر از آن كسى ست كه آن مراتب را نداشته باشد؛ يعنى ممكن است موجودى باشد كه چهار 

ه از توحيد را كه اشاره كرديم داشته باشد و آن پنجمى را نداشته باشد و اين بدتر باشد از كسى مرتب

ست كه در ابتدا به ذهن ما دور ى اول توحيد را هم نداشته باشد و اين چيز عجيبىكه حتى مرتبه

 .آيدمى



ين نيست كه مصداق روشنى كه در قرآن راجع به اين موضوع داريم ابليس است. حاال بحث در ا

است مستقل از انسان و اى، و آيا موجودى است يا يك موجود افسانهآيا ابليس يك موجود حقيقى

است كه ى ما اين است كه ابليس موجود مستقلىآيا جزئى و بعدى از وجود انسان است؟ عقيده

در اين مورد قبل از انسان وجود خارجى داشته است، عمر طوالنى هم دارد ولى خوب گفتگوهايى هم 

 .شده كه فعال بحث ما نيست شايد در محل مناسبترى بحث كنيم

 ىبه هر حال داستان ابليس كه در قرآن مكررًا بيان و برآن تكيه شده است فقط يك افسانه
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ن م، چوكند براى اين است كه ما از آن استفاده ببريبى حاصل نيست، اينكه قرآن اينقدر تأكيد مى

فرمايد: وقتى خدا به او خيلى مهم است. ابليس معتقد به خالقيت اهلل بود به چه دليل؟ قرآن مى

 :فرمود چرا به آدم سجده نكردى؟ گفت

ْن طين» :12اعراف /  ن نار َو َخَلْقَتُه م   .«َخَلْقَتنى م 

 .تو مرا از آتش آفريدى و او را از گ ل

ْنهُ » :76ص /   .«َاَنا َخْيٌر م 

ه از او بهترم چرا براى او سجده كنم؟ در اين مكالمه انكار خالقيت خدا نيست، تصريح است ب من

ْن طين» اينكه تو خالق من و اويى ن نار َو َخَلْقَتُه م  ت، اهلل خالق قبول داشت كه اهلل هس «َخَلْقَتنى م 

ت اعتقاد به ربوبيّ   .جهان و از جمله هم شيطان و هم انسان است. پس اعتقاد به خالقيت اهلل داشت

 :چطور؟

َننَّ َلُهم» :39حجر /  َزي  ُِ  .«...قاَل َربِّ ب ما َاْغَوْيَتنى الَ

اشته پس اعتقاده به ربوبيت اهلل هم د« پروردگارا»گويد: كند و مىخدا را به عنوان رّب هم ياد مى

 :است. اعتقاد به معاد هم داشته

ْرنى ا لى َيْوم  ُيْبعَ » :36حجر /   .«ُثونَ َفَأْنظ 



بعد كه خدا فرمود تو مورد لعنت و غضب من هستى گفت من يك خواهش دارم و آن اين است 

كه مرا تا روز قيامت مهلت بدهى يعنى تا روز قيامت عمر مرا طوالنى كن، تا همه آدميزادگان را 

 .بفريبم

م زنده و روزى كه مرد تا «ا لى َيْوم  ُيْبَعُثونَ » .شود به روز قيامتى هم معتقد بوده استمعلوم مى

نها آشوند، تا آن روز مرا مهلت بده. پس اين اعتقادات را داشت، اگر يكايك آدميزادگان برانگيخته مى

براى كمال و فضيلت كافى باشد، او چندين مرتبه فضيلت را دارد يعنى هم به وجود خدا معتقد 

 .ى اينها را معتقد بودمعاد، همهاست، هم به وحدت خدا و هم به خالقيت، هم به ربوبّيت، هم به 

ن ى: »در نهج البالغه داريم ْن س  َة االف  َسَنة ال ُيْدرى أم  تَّ ن ى  َو َقْد َعَبَد اهلَل س  ْن س  ْنيا َاْم م  الدُّ

َرة   ز كرد سالهايى كه معلوم نيست از سالهاى دنيا يا ا  ابليس شش هزار سال عبادت خدا«)1( ْاالخ 

 .سالهاى آخرت بوده است

 ابليس قبل از آفرينش آدم شش هزار سال )فرض كنيم از همين سالهاى دنيا( عبادت خدا
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كرده است. اين عبارت نهج البالغه است. در مقام عمل شش هزار سال عبادت كم نيست؛ چه كم 

گويد بايد پذيرفت، حق اطاعت بى چون و چرا مال داشت كه آنچه خدا مى داشت پس؟ اين را كم

 .بود« توحيد در ربوبّيت تشريعى»خداست، يعنى كمبود او 

ابليس با خدا بحث كرد كه اين دستورى كه تو دادى ]العياذ باهلل[ بيجاست براى اينكه اگر بنا باشد 

تر باشد در د آن موجود خضوع كننده پستموجودى در برابر موجود ديگر خضوع و سجده كند؛ باي

حاليكه من اشرف از آدم هستم؛ پس آدم بايد مرا سجده كند! معناى اين حرف اين است كه تو 

دهى، تو حق ندارى به من بگويى كه بر آدم سجده كنم! هيچ جا در قرآن و در هيچ دستور بيجا مى

وط ابليس جز اين گناه و مبادى روانى اين كتاب آسمانى و در هيچ روايتى، چيزى به عنوان منشأ سق

 .گناه ذكر نشده است



منشأ سقوط ابليس همين بود كه در مقابل اين فرمان خدا سرپيچى كرد، البته اين سرپيچى كردن 

 گردد، تكّبر، و نسبت به آدم حسد ورزيدن، اينها مبادىمبادى روانى دارد كه منشأ اين سرپيچى مى

 : موجب سقوط ابليس شد همين است كه كارش كشيد بهاست. ولى آنچه عمالروانى

ْوم  الّدين  » :78ص /   .«َو ا نَّ َعَلْيَك َلْعَنتى ا لى ي 

 :در روز قيامت هم

ْنُهْم َاْجَمعينَ » :85ص /  ْن َتَبَعَك م  مَّ ْنَك َو م  َم م  ْمَلَئنَّ َجَهنَّ َِ  .«الَ

 رو ابليس هستند؛ خدا قسم ياد كرده يعنى پيشرو و پيشگام دوزخيان، ابليس است و آنها دنباله

 .است كه جهنم را از ابليس و پيروان ابليس پر كند

ا ندارد اى از توحيد را دارد بايد بر كسى كه اين مرتبه راگر مالك اين باشد كه هر كس پايه و مرتبه

ا چنين اشرف باشد، پس ابليس از آن كسى كه به خدا اصال معتقد نيست بايد خيلى باالتر باشد. امّ 

نيست. ابليس شش هزار سال عبادت خدا كرد و اعتقاد به اين مراتب از توحيد را داشت اّما رئيس 

 .ترين درجات جهنم از آن او و كسانى است كه مثل او باشندگردد، يعنى پستجهّنميان مى

مكن گوييم كه آن مقام دوزخى تنها به ابليس منحصر است، شايد شركايى هم داشته باشد؛ منمى

اد است ابليسهاى انسى هم باشند كه كم از او نباشند. ولى به هر حال آن عبادتهاى گذشته و آن اعتق

به خالقّيت و ربوبّيت تكوينى به درد ابليس نخورد چون بحد نصاب نرسيد؛ مثل معجونى كه يك 

داشته  عنصر اصلى در آن نباشد؛ اين معجون هنگامى مفيد است كه مجموع اجزاء اساسى آن وجود

 باشد. حتى ممكن است معجونى اگر يك جزء را نداشته باشد اثر سوء
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تواند در است كه با هم مىى عقايد توحيدى تا توحيد در الوهيت، معجونىببخشد. پس مجموعه

از سعادت انسان كه موجب دخول در دار رحمت الهى و بهشت برين است، مؤثر گردد، اگر هر يك 

اجزاء آن موجود نباشد؛ آن اثر را نخواهد داشت. بعد از اينكه نصاب توحيد معّين شد، يعنى اين كه 



اى باشيم تا بتوانيم خودمان را مسلمان، اهل حق و اهل سعادت ابدى بدانيم؛ ما بايد در چه پايه

 .تشود كه چرا بعضى از مسائلى كه دور از ذهن ماست اينقدر مورد اهميت اسروشن مى

شود دانيد اگر كسى در اسالم يك حكم ضرورى را كه منصوص در قرآن است انكار كند مرتد مىمى

ى قصاص يعنى از دين خارج شده است، يادتان هست كه امام چندى پيش فرمودند كسى كه اليحه

را غيرانسانى بداند مرتد است، همسرش بر او حرام است، خونش هدر است، اموالش هم به وارث 

يابد. چرا؟ آيا گفته است خدا نيست! پيغمبر نيست! قيامت دروغ است؟ نه، مانش انتقال مىمسل

ى گيرد، اما گفته است اين حكم )اليحهخواند، روزه هم مىى اينها را معتقد است؛ نماز مىهمه

 ىى اعتقادات را دارد، همهشود؟ همهقصاص( انسانى نيست، منصفانه نيست. چرا از دين خارج مى

شود كه منكر خود خدمات را كرده است. شش هزار سال عبادت خدا كرده است چرا بدتر از كسى مى

 .خدا هم هست؟ چون به حد نصاب توحيد نرسيده است

ردم مالعياذ باهلل بد حكم خدا را به  (صلى اهلل عليه وآله)معناى اين حرف اين است كه يا پيغمبر

، يا انكار ان كرده يا اين قانون را بد وضع كرده است. هر كدام باشدرسانيده، يا العياذ باهلل، خدا بد بي

از خودش چيزى  (صلى اهلل عليه وآله)گويد پيغمبررسالت است يا انكار توحيد و كسى كه مى

گويد و معتقد به رسالت است؛ اگر اشكالى بر حرف پيغمبر داشته باشد؛ در واقع اشكال به نمى

ى اين تفصيالت و تشكيالت به خدا گويد پس در واقع با همهى نمىخودش چيز   خداست. او كه از

اشكال دارد كه چرا قانون قصاص را وضع كرده است. اين چه فرقى با ابليس دارد؟!. داستان ابليس 

 شود بيهوده نيست؛ بايد بفهميم كه وقتى ما اسالم داريم كه در مقابلكه اين همه روى آن تكيه مى

پذيرم و اگر نفهميدم شيم. اگر بگوييم وقتى دليل عقلى مسأله را فهميدم، مىفرمان خدا تسليم با

 كارى به آن ندارم؛ مسلمان نيستم. البته احكام اسالم دليل عقلى دارد؛ تابع مصالح و مقاصدى ست

پذيرم يا بگويم هيچ حكمى بى اما فرق است بين اينكه بگويم تا من مصلحتش را نفهمم نمى

 .من ندانممصلحت نيست ولو 

ت، ، مگر تو چيزى منها خدا هم دارى، هر چه دارى از اوس«تسليم بودن در برابر خدا»اسالم يعنى 

 كنى،خواهى بگويى: تو يكى، من هم يكى، تو اراده مىپس چگونه در مقابل خدا مى
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ا در قرآن اينطور فرموده و گويد خدكنم، تو كى هستى، از خودت چه دارى؟ مىمن هم اراده مى

اين قانون را وضع كرده است اما به نظر من اگر اينطور باشد بهتر است. عجب! يعنى شما يك شعور 

فهميده است كه چطور بايد باشد؟ پس تو در دارى كه در خدا نيست و خدا آن شعور را ندارد و نمى

ه خدا باالترش را دارد. اگر تو اين شعورت خدا هستى و شعورت از خدا نيست، اگر از خداست ك

فهمد، پس در اين فهم خود، تو خداى فهمت هستى، اين فهمت را از فهمى كه خدا نمىچيزى مى

 !اىخدا نگرفته

 يعنى تسليم بودن. چگونه ممكن است كسى اّدعاى اسالم كند اما در مقابل« انقياد»اسالم يعنى 

ر كند كه اين حكم اهانت به مقام زن است، آن حكم غيفرمان خدا چون و چرا داشته باشد، اظهار نظر 

فرمايد كه اينها خونشان هدر است كه انسانى است، و چيزهايى از اين قبيل، به اين دليل امام مى

است و مدارك خاصى دارد ولى توجيه و تبيين اين اساس اسالم در اينها نيست. البته اين حكم فقهى

ست كه عرض كردم، چون بازگشت انكار يك حكم ضرورى به حكم بر اساس بينش اسالمى همين ا

است چنين كسى، مثل ابليس است ولو هزار سال نماز بخواند، هزار سال انكار ربوبّيت تشريعى الهى

مبارزه و جهاد بكند وقتى يك حكم اسالم را كه در نص قرآن هست قبول ندارد خونش هدر است، 

شود و مال خودش نيست. وارث مسلمانش منتقل مى زنش هم بر او حرام است. اموالش هم به

 .سازدپس براى اسالم يك حد نصابى است. در مقابل خدا چون و چرا كردن با اسالم نمى

اسالم يعنى تسليم شدن. اگر هر جا اظهار شخصيت خوب باشد در مقابل خدا عجز و شكستگى و 

اسالم حتى نخواسته است انسان در اند كه افتادگى و بندگى خوب است. اينكه بعضى تصور كرده

ارد و اند. انسان در مقابل خدا باالترين مراتب ذلت را دمقابل خدا ذليل باشد چيزى از اسالم نفهميده

 ى ذلت را اظهار كند. كمال انسان در اين است كه در مقابل خدا ذليل باشد. عبادتبايد اين مرتبه

شود؟ يم و عبادت هم مگر بدون اظهار ذلت ممكن مىيعنى همين. مرگ ما، اسالم بى عبادت هم دار

توان گفت كه اسالم حتى نخواسته است انسان در مقابل خدا ذليل باشد؟ اسالم جز پس چگونه مى

ّزًا َاْن اَُكوَن َلَك َعْبدًا َو َكفى بى َفْخراً . »اين نيست، اسالم انقياد است  .«)1(َاْن َتُكوَن لى َربَّاً  َكفى بى ع 

 :گويد پيشانيت را در مقابل خدا به خاك بگذار، صورتت را هم به خاك بمالىاسالم م
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وَن ل الْ » :107اسراء /  رُّ داً َيخ  ْذقان  ُسجَّ َِ...». 

 .ها براى چه بود؟هاى على چه بود؟ آن تذللپس آن گريه

شود اين است كه حد نصاب كمال انسان ]كه مورد به هر حال آنچه از آيات قرآن استفاده مى

گذارد به عنوان يك انسان شايسته از اى كه اسالم بر آن صحه مىپذيرش است، يعنى كمترين مرتبه

تى ها بپذيريم و سسها و در اين چهرهاين است كه توحيد را در اين مفاهيم و اين جلوه نظر اعتقاد[،

شود. مراتب عالى ى اسالم مىو نارسايى در هر يك از اينها موجب سقوط انسان از كمترين مرتبه

ء تكامل انسانى بعد از اين مرتبه است؛ بدون اينها هيچ رشد تكاملى و فضيلت انسانى كه مورد امضا

د ى كمكى داشته باشد. اصالت با توحيتواند يك جنبهى آنها مىو قبول اسالم باشد، وجود ندارد. همه

است، فضائل ديگر، كمكهايى براى ترقى و تعالى انسان است، كه به تعالى و ترقى و صعود انسان 

شود گر مىجلوه ى قلبى دل با خداست كه در چنين عقايدىكند؛ اما آنچه اصالت دارد، رابطهكمك مى

 .و اين داستان مفصلى دارد

جمع بندى عرايضم قبل از ورود به بحث استداللى توحيد اين شد كه؛ توحيد يعنى يگانه شمردن 

ـ در وجوب 1تواند بود: خدا به عنوان يك اصل اسالمى، يگانه شمردن در امور و شؤون زيادى مى

ـ در ربوبّيت تكوينى 3ـ در خالقيت. 2 است. وجود يعنى اينكه واجب الوجود بودن منحصر به اهلل

ـ در ربوبّيت تشريعى، به معنى قانونگذارى، امر و نهى، واجب االطاعه بودن 4يعنى كارگردانى جهان. 

ـ عبوديت و الوهّيت، يعنى كسى جز اهلل شايسته پرستش نيست به اينجا كه  5بى چون و چرا. 

كه اين اولين مرتبه اسالم است و بدون آن، اسالم تحقق  خواهد شد،« ال اله االّ اهلل»رسيد مصداق 

كند؛ بعد از اين مراتبى از توحيد است كه انسان با سير تكاملى خود در علم و عمل به آنها پيدا نمى

شود. توحيد در استعانت، توكل ـ توحيد در خوف و رجاء ـ توحيد در محبت تا برسد به آن نائل مى

، هستى  «توحيد در وجود استقاللى»شود، يعنى ب توحيد شمرده مىتوحيدى كه عاليترين مرات

شود، نه ى شؤون هستى از اوست و اين معنا مورد شهود واقع مىمستقل، مخصوص است، همه

اينكه تنها يك مفهوم ذهنى و حاصل برهان عقلى و فلسفى است. كسى كه به اين مرحله برسد 



ْنواَر » .ى استقاللى به غير خدا نداردموّحد كامل خواهد بود. چنين كسى عالقه َِ َاْنَت الَّذى َاْشَرْقَت االْ

وا س   بُّ ّبائ َك َحّتى َلْم ُيح  ْغياَر َعْن ُقُلوب  َاح  َِ ُدوَك َو َاَزْلَت االْ «)1( .واكَ فى ُقُلوب  َاْول يائ َك َحّتى َعَرُفوَك َو َوحَّ

 در دعاى عرفه است. يعنى تويى آن كسى
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ر و كه انوار خود را در دلهاى اوليائت تاباندى تا تو را شناختند و موّحد شدند و تويى كه اغيا

يعنى محبت  بيگانگان را از دلهاى دوستانت زدودى تا اينكه دوستان تو جز تو به كسى محبت ندارند

شود استقاللى و اصيل. اين انسان، ايده آل اسالم و قرآن است؛ با نور الهى كه در دلش تابيده مى

دارد، شود، اصالتًا خدا را دوست مىبيند و تعلقات به غير خدا از دل او كنده مىوحدانّيت خدا را مى

ب او خواهد بود كه خداوند به او عشق مىورزد و هرچيز از آن جهتى كه به او منسوب است، محبو

 .يى از اين حقايق را به ما هم عطا بفرمايدمتعال به بركت اوليائش شمه

  

 وساطت در تدبير

ى نصاب توحيد در اسالم گفتيم كه حداقل توحيدى كه از نظر اسالم و قرآن براى يك فرد درباره

« ال اله االّ اهلل»ى طيبه كلمه مسلمان ضرورت دارد، توحيد در الوهيت و معبوديت است. همانكه مفاد

است و اين توحيد در الوهيت قابل تحليل به توحيد واجب الوجود و توحيد خالق و توحيد رّب )هم 

به معناى ربوبّيت در تكوين و هم به معناى ربوبّيت در تشريع( است. يعنى هيچ موجودى جز اهلل 

شد و هيچ موجودى جز اهلل نيست كه نيست كه وجودش از خودش باشد و كسى او را نيافريده با

جهان و انسان را آفريده باشد و هيچ موجودى جز اهلل نيست كه اختيار وجود جهان در دست قدرت 

ر به او باشد، و او جهان را تدبير كند و هيچ موجودى جز اهلل حق فرمان دادن و قانونگذارى ندارد مگ

 .ستش نيستاذن او و نهايتًا هيچ موجودى جز اهلل سزاوار پر



شود: آيا منظور از اينكه خدا را در وجوب وجود و خالقيت و ربوبّيت در اينجا سؤالى مطرح مى

 يگانه بدانيم اين است كه براى هيچ موجودى هيچ نحو تأثيرى در ايجاد يا تدبير جهان قائل نشويم

ه كردن مردگان به زيرا نوعى شرك است؟ يا منظور از توحيد اين نيست كه حتى خلق و تدبير، و زند

ى اينها منوط به اذن الهى است؟ براى نمونه آياتى هست غير خدا نسبت داده نشود بلكه، همه

كه برخى از اين امور در آن آيات ذكر و به آن حضرت نسبت داده شده  (عليه السالم)ى عيسىدرباره

هايى را انجام است، از طرف خداى متعال خطاب به عيسى بن مريم شده است كه تو چنين كار

 :فرمايدمى 1100ى ى مائده آيهدهى؛ در سورهمى

َن الّط » إْذنى َفَتْنُفُح فيها َفَتُكونُ َو ا ْذ َتْخُلُق م  ْير  ب  ْذنى َو ُتْبر ىُء االْْكَمَه َو االْ  ين  َكَهْيَئة  الطَّ ا  ْبَرَص َطْيرًا ب  َِ

ْذنى ا  ُج اْلُموتى ب  ْذنى َو ا ْذ ُتْخر  ا   .«...ب 

 كنى،آفرينى، خلق مىسازى، مىهنگامى كه تو از گ ل به صورت پرنده موجودى مى يعنى
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َفَتُكوُن َطْيرًا » :شود به اذن مناى حقيقى مىدمى و موجودى زنده و پرندهسپس در آن مى

ْذنى ا  ابيناست و اكمه دهى، ]اعمى، مطلق نو هنگامى كه كور مادرزاد را به اذن من شفا مى «ب 

كنى و كسى است كه نابينا، از مادر متولد شده است [حتى تو چنين كسى را به اذن من بينا مىكسى

كه مبتال به برص و پيسى است )در آن زمانها ابتالء به مرض برص، قابل عالج نبود(، چنين كسى را 

َو ا ْذ » آورى و به اذن منقبر بيرون مى كنى و ازها را زنده مىدهى، و باالتر از اينها مردهتو هم شفا مى

ْذنى ا  ُج اْلَمْوتى ب  براى اثبات نبوت خود، به  (عليه السالم)اينها معجزاتى بود كه حضرت عيسى «ُتْخر 

ى ها بود. در آيهكرد. هركدام از انبياء معجزاتى داشتند، معجزات آن حضرت هم اينمردم ارائه مى

است، كه از قول خود حضرت  «َو ُاْحيى  اْلَمْوتى ب إذن  اهلل  « » اْلَمْوتىَو ا ْذ ُتْخر جُ » ديگر به جاى

كنم. در بعضى از تفاسير كه مى  فرمايد: كه من مردگان را باذن خدا زندهمى (عليه السالم)عيسى

خواهند معجزات را بر طبق قوانين طبيعى تفسير و تأويل صاحبان آنها منكر معجزات هستند و مى

طبيب  (عليه السالم)اند كه عيسىى شفاى مرضى را به نوعى نبوغ در طبابت تفسير كردهألهكنند؛ مس

شود وگرنه چيزى كرد و اين يك نوع اعجاز تلقى مىاى بود كه َمرضى را به آسانى معالجه مىبرجسته

ُج اْلمَ » داد! و چون به اين قسمت از آيهبر خالف قوانين طبيعت انجام نمى رسند؛ مى«ْوتىَو ا ْذ ُتْخر 

مرده را از (عليه السالم)آورى، زيرا حضرت عيسىها را بيرون مىگويد كه تو مردهگويند: قرآن مىمى



كرده است! اين معنا با اين كه بسيار مضحك است و جز كسى كه آورده و نبش قبر مىقبر بيرون مى

ى كه در طرف چپ سينه است، مبتال به يك مرض قلبى باشد، )البته منظور از قلب اين قلب صنوبر 

ْم َمَرْض » :فرمايدنيست، بلكه قلبى يعنى روحى، همانكه قرآن هم مى چنين نميگويد، اين  («فى ُقُلوب ه 

كنى كه تو آن كسى هستى كه نبش قبر مى (عليه السالم)هم شد حرف كه خدا منت بگذارد بر عيسى

عليه )ى ديگرى از قول خود حضرت عيسىيهآورى؟! عالوه بر اين در آو مرده را از قبر بيرون مى

كنم. به هر حال من مردگان را به اذن خدا زنده مى «َو ُاْحيى  اْلَمْوتى ب إذن  اهلل  » :فرمايدمى (السالم

است كه براى بعضى از منتحالن و منتسبان به اسالم، در اثر علم زدگى يا غربزدگى و يا اينها مرضهايى

كنند تمام قوانين عالم منحصر است و يا بر اثر ضعف ايمان. ]كه فكر مى هرچيز ديگر پيدا شده است

در قوانين طبيعت و چيزى ماوراى طبيعت و حاكم بر طبيعت نيست.[ بنابراين آنچه در اين جهان 

شود فقط بايد از مجراى قوانين طبيعى انجام بگيرد، و اينان معجزات و كرامات را نفى واقع مى

اند و اظهار ايمان به ى فاسدشان با آياتى كه در ظاهر پذيرفتهمقام جمع بين عقيده كنند؛ آنگاه درمى

گيرند و چنين حرفهاى بيهوده و شوند و در تنگنا قرار مىكنند، دچار اين تناقضگوييها مىآنها مى

 .آورنداى به زبان مىكودكانه
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ُق َو ا ْذ َتْخلُ » :كردخلق مى (عليه السالم)ينكه حضرت عيسىكند به ابه هر حال قرآن تصريح مى

ْير   َن الّطين  َكَهْيَئة  الطَّ اى از بندگان خدا بود و داد و بندهمرضها را شفا مى  كرد،مرده زنده مى ،«م 

 خدا ى او غلو كنند و او را فرزندهمين امور باعث اين شده بود كه بعضى از دوستان و پيروانش درباره

 :كندبلكه خود خدا بدانند. قرآن از طرفى شديدًا با چنين اعتقاداتى مبارزه مى

دٌ َو ال َتُقوُلوا َثالَثٌة اْنَتُهوا َخْيرًا لَُكْم ا نََّما َخْيرًا َلُكمْ » :171نساء /   .« ا نََّما اهلُل الٌه واح 

چنين كارهايى را  فرمايد و تأكيد دارد كه حضرت عيسىاز طرفى هم اين معانى را اثبات مى

ا ْذنى» كند يك كلمهاى را كه ادا مىفرماييد هر جملهكرد، اما مالحظه مىمى آورد. هم پهلويش مى «ب 

 :خوانيمبار ديگر آيه را مى

َن الّط » :110مائده /  ْذنىَو ا ْذ َتْخُلُق م  ا  ْير  ب إْذنى َفَتْنُفُح فيها َفَتُكوُن َطْيرًا ب  َو ُتْبر ىُء  ين  َكَهْيَئة  الطَّ

ْذنى ا  ُج اْلُموتى ب  ْذنى َو ا ْذ ُتْخر  ا  ْبَرَص ب  َِ  .«االْْكَمَه َو االْ



رآن كافى بود اّما ق« بإذنى»فرماييد با اين كه يك مرتبه براى همه اينها قيد چنانكه مالحظه مى

آنگاه  كند، پس اعتقاد به صدور چنين امورى از انسانى يا مخلوق ديگرىكريم چند بار تأكيد مى

دهد، موجب شرك است كه انسان معتقد باشد كه او اين كارها را استقالال و باذن خويش انجام مى

دهد كه در عالم طبيعت تصرف بكند و بر اما اگر معتقد باشد كه خدا به كسى چنين قدرتى را مى

بلكه عين  هايى را به وجود بياورد؛ اين اعتقاد نه تنها شرك نيستخالف قوانين طبيعت، پديده

و (هصلى اهلل عليه وآل)توحيد است و حتى انكار كردن آن، انكار قرآن است، انكار رسالت پيامبر اكرم

 .انكار توحيد به معناى كامل آن است

هاى آينده توضيح خواهيم داد. اين مطلب اما اينكه حقيقت اين اذن چيست، انشاءاهلل در فصل

ى اطهار ناميده شده است كه پيامبر اكرم و ائمه« ىواليت تكوين»همان است كه در فرهنگ ما 

 .صلوات اهلل و سالمه عليهم اجمعين، واليت تكوينى دارند

اند كه چنين اعتقادى شرك است و اگر كسى معتقد باشد بعضى از برادران اهل تسنن گمان كرده

مرده زنده كند يا  تواندواليت تكوينى دارد، يعنى خود مى (صلى اهلل عليه وآله)كه پيغمبر اكرم

 95تواند مريضى را شفا بدهد؛ اين شرك است. اين افراد، ساير طوائف مسلمان را كه بيش از مى

دانند! و از جمله شيعيان را، كه معتقدند كه پيامبر دهند؛ مشرك مىدرصد مسلمانان را تشكيل مى

تهامات تكوينى هستند، ـ اينگونه اداراى واليت  (عليهم السالم)و ائمه اطهار(صلى اهلل عليه وآله)اكرم

اغراض سياسى نباشد( كسى كه قرآن را   گردد )اگر از روى غرض ورزى ودر واقع به نادانى بر مى

دهد كه چنين اعتقادى را شرك بداند؟ خوانده و اين آيات را خوانده است، چگونه به خود حق مى

 خود قرآن
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عليه )كرد، عيسىمرده زنده مى (عليه السالم)كرد، عيسىخلق مى (يه السالمعل)فرمايد عيسىمى

ى گردد؟! گاهى يك حرف كودكانهاينها شرك محسوب مى  داد. چگونهمريضها را شفا مى (السالم

گويند آنجا كه خود قرآن فرموده است، آنجا شرك نيست، اما اگر كنند و مىديگرى به آن ضميمه مى

گرى كه قرآن نفرموده است و ما بگوييم، اين شرك است! و پيداست چه اندازه اين نسبت به كس دي

حرف بى مايه و بى اساس است. اگر يك امرى شرك باشد حتى اگر خود قرآن هم نگويد، شرك است. 

بود؟ مگر اند؛ توحيد مىگفت دو تا خدا هست يا دو تا خدا عالم را آفريدهآيا اگر خود قرآن مى



است كه با گفتن و بيان كردن تغيير كند؟ چيزى كه شرك است، شرك است، د چيزىحقيقت توحي

چه قرآن بگويد، چه نگويد. چيزى كه توحيد است، توحيد است، چه قرآن بگويد چه نگويد. چطور 

« توحيد»كنى اين كنى، مرده را زنده مىفرمايد كه تو خلق مىمى (عليه السالم)وقتى قرآن به عيسى

شود؟ و مى  كند، توحيداينكار را مى (عليه السالم)فته بود، شرك بود وقتى گفت عيسىاست؟ تا نگ

عجيب است كه اين فرهنگ و اين بينش، اين بينش خام بر اثر عوامل سياسى در ميان بسيارى از 

كند، يعنى مدارس وهابيت در كشورهاى فقيرنشين به زور پول بر مردم مسلمانان رواج پيدا مى

ى پول بعضى از كشورهاى شود. و اآلن در كشورهاى پاكستان و هندوستان به وسيلهتحميل مى

 .شودها بر مردم فقير و بيچاره تحميل مىعربى، اين تفكرات و انديشه

گوييم جز اهلل تبارك و تعالى ى ربوبّيت تشريعى هم هست يعنى ما كه مىنظير اين مطلب درباره

و اطاعت شدن بى چون و چرا را ندارد؛ بدين معنا نيست كه از  گذارى و فرمان دادنكسى حق قانون

هيچ كس ديگر به هيچ صورت نبايد اطاعت كرد، يا هيچ كس به هيچ صورتى حق فرمان دادن ندارد، 

بلكه در اينجا هم منظور اين است كه هيچكس مستقال و از سوى خود حق فرمان ندارد مگر اينكه 

گردد. در قرآن در واقع اطاعت چنين كسى به اطاعت خدا باز مى خدا به او چنين حقى را بدهد كه

 :آمده است

ْن َرُسول ا الّ ل ُيطاَع ب إ ذن  اهلل  » :64نساء /   .«َو ما َاْرَسْلنا م 

ه يعنى هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر براى اينكه مردم از او اطاعت كنند بإذن خدا. پس اطاعتى ك

ت خداست. چنين اطاعتى با توحيد منافات ندارد بلكه از شؤون اش اطاعباذن اهلل است پشتوانه

رك توحيد است. آنچه با ربوبّيت تشريعى منافات دارد، اين است كه كسى معتقد باشد غير از اهلل تبا

كند، آنها هم حق دارند و تعالى و در عرض او، كسانى هستند كه همانگونه كه خدا قانون وضع مى

انون وضع كنند و اطاعت چنين كسانى هم مثل اطاعت خدا واجب باشد. اين خود بدون اتكاء به او ق

 شرك است، اما اگر كسى گفت خدا كسانى را تعيين فرموده
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است كه در شؤون مردم دخالت و در امورشان تدبير و امر و نهى كنند و بر مردم هم واجب باشد 

 .دى به هيچ وجه شرك نيستآنها را اطاعت كنند؛ چنين اعتقا



 :در قرآن به اين مطالب تصريح شده است

 .«َفاْلُمَدبِّرات  َاْمراً » :5نازعات / 

 :فرمايدداند؛ و در يك جا مىبا اينكه تدبير را مخصوص خدا مى

ْمرُ » :54اعراف /  َِ  .«َاال َلُه اْلَخلُق َواالْ

 :فرمايدديگر مىهم آفرينش و هم تدبير جهان مخصوص اهلل است. و در جاى 

ماَء ا َلى االْْرض  » :5سجده /  َن السَّ  .«ُيَدبُِّر االْْمَر م 

اين مدبرات  «َفاْلُمَدبِّرات  َاْمراً » :فرمايدكند امر جهان را، ولى در همان حال مىاوست كه تدبير مى

كه  هركس باشند )اكثر مفسران معتقدند كه اينها فرشتگان هستند(. به هر حال، كسانى هستند

 .كنند باذن اهلل و اين تدبيرها مورد قبول قرآن استتدبيرهايى مى

 :فرمايد از پيغمبران اطاعت كنيدقرآن مى

ُسولَ » :92مائده /   .«َو َاطيُعوا اهلَل َو َاطيُعو الرَّ

 .بلكه باالتر نه تنها از پيامبر كه از جانشينان معصوم پيامبر هم بايد اطاعت كنيد

ْنُكمْ َاطيعُ » :59نساء /  ُسوَل َو ُاول ى االْْمر  م   .«وا اهلَل َو َاطيُعو الرَّ

دوازده امام « اولى االمر»نقل شده اين  (صلى اهلل عليه وآله)كه بر حسب تفسيرى كه از پيامبراكرم

شود كه از اطاعت پيغمبر و اولى االمر شامل اطاعت كسانى مى  هستند و البته (عليه السالم)معصوم

اى شوند. وقتى پيامبر براى منطقهامام به طور عمومى و يا به طور خصوصى نصب مىطرف پيامبر يا 

اى نصب شده براى اى يك والى بفرستد، اطاعت كسى كه از طرف پيامبر براى واليت منطقهيا ناحيه

مردم الزم است؛ اين اطاعت پيامبر است. همينطور است اطاعت ولى فقيه كه از طرف امام زمان )عج( 

رسيدگى امور مردم در زمان غيبت تغيين شده و اين هم در واقع اطاعت امام زمان است كه  براى

ُت اهلل  ... »اطاعت امام زمان هم اطاعت خداست تى َعَلْيُكْم َو َاَنا ُحجَّ اعتقاد به   پس«...)1( َو ا نَُّهْم ُحجَّ



ز جمله فقهاى عظام در زمان واليت تشريعى براى پيغمبر و امام و براى منصوبان پيغمبر و امام و ا

غيبت ولى عصر)عج( نه تنها منافاتى با توحيد ندارد بلكه از شؤون توحيد است. يعنى اطاعت خدا، 

شود؛ چون او فرموده است كه از رسول اطاعت كنيد و همين طور تا شامل اطاعت رسول خدا هم مى

 .برسد به فقهاء

 

 .9حديث  101ص  18وسائل الشيعة ج  .1
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عين همين مسأله در مورد شفاعت هم هست. قبال هم اشاره كرديم كه مشركان مكه معتقد 

كند و ها خيلى حساب مىبودند: مالئكه ـ العياذ باهلل ـ دختران خدا هستند و خدا روى حرف  آن

كه گفتند ما اين مالئمىى خدا باشد و گذارند ولو بر خالف ارادههرچه آنها بخواهند به گردن خدا مى

سازيم، لذا بتهايى را هايشان را مىبينم، مجسمهكنيم و چون خودشان را نمىرا پرستش مى

كردند تا باعث بشود كه ارواح اين بتها ]كه همان دختران خدا هستند[، به ساختند و پرستش مىمى

مًا آنها را مورد رحمت قرار اين پرستشگران نظر عنايتى پيدا كنند و پيش خدا شفاعت كنند تا حت

 :گفتندپرستيد، مىشد كه چرا اين بتها را مىبدهد! وقتى از آنها سؤال مى

ُبونا ا َلى اهلل  ُزْلفى» :3زمر /   .«ما َنْعُبُدُهم ا الّ ل ُيَقرِّ

 :گفتندپرستيم تا ما را به خدا نزديك كنند و گاهى مىها را مىاين

ْنَداهلل   هؤالء  ُشَفعاؤنا» :18يونس /   .«ع 

و كسان « وهابيها»يعنى اينها شفيعان ما پيش خدا هستند. اين مسأله باعث شده است كه 

هاى اى از موارد، معتقدان به شفاعت را مشرك بشناسند. البته سردمدار فرقهديگرى امثال آنها در پاره

قيامت هست، اما   روز در (صلى اهلل عليه وآله)وهابّيت معتقد است كه؛ شفاعت براى پيامبر اكرم

ى شيعه سالم اهلل عليهم را مخصوصًا اگر گسترش پيدا كند، به طوريكه شفاعت ديگران، از جمله ائمه

شوند كه هاى از آش داغتر پيدا مىدانند. بعضى كاسهشامل امور دنيوى هم بشود شرك مى

شان دادن و آموزش گويند: مطلق شفاعت دروغ است و شفاعت يعنى رهبرى كردن و راه را نمى



گويند كه شفاعت شرك اند، اينها مىدادن و بيش از اين نيست. اينها ديگر از وهابّيت هم جلو افتاده

پرستها نسبت به بتها داشتند، جواب اين است كه در خود قرآن است و همان اعتقاديست كه بت

هست ولى از يك سو بإذن اهلل تصريح شده است به اينكه شفاعت براى مالئكه و انبياء و اولياء خدا 

شود كه داراى ضوابط خاصى باشند و بى ضابطه نيست، از است و از طرف ديگر شامل اشخاصى مى

است كه در جاى خود قبيل پارتى بازى و بى اساس نيست بلكه خود اين، يكى از قانونهاى الهى

 :فرمايدى آن خواهيم داد. قرآن مىتوضيحات بيشترى درباره

إ ْذن ه» :255بقره /  ْنَدُه ا الّ ب   .«َمْن َذالَّذى َيْشَفُع ع 

كند شفاعت استقاللى ست، كيست كه نزد خدا شفاعت كند مگر به اذن او؟ پس آنچه را نفى مى

ى خودش را بر خدا تحميل كند و بگويد يعنى كسى )همانطور كه مشركان قائل بودند( بخواهد اراده

 گويم به خاطر اينكه ما با همنم ولى من مىخواهى اين فرد را ببرى جهتو مى

 ﴾ 76 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

گويد: برد، مىكند و حساب مىدوست هستيم بايد او را ببرى بهشت. خدا هم چون از او شرم مى

است. اما اگر برم بهشت. اين شرك است چون شفاعت استقاللىگذارم و مىحرف شما را زمين نمى

را قرار داده باشد و كسانى را معّين كرده باشد كه در موارد معّينى، نسبت به خود خدا چنين قانونى 

اشخاص ميعنى براى رحمت، وساطت كنند و باعث شوند بيش از آنچه خودشان ابتداًء استحقاق 

دارند از رحمتهاى خدا استفاده كنند؛ اين مورد تأييد قرآن است. رحمتهاى خدا از تفضالت است و 

ى ايشان بيش از استحقاق خودشان رحمت كند. به بعضى از بندگانش يا به همه خدا حق دارد كه

ولى براى اين هم يك كانالى قرار داده و ضوابطى قائل شده است. كسانى كه فقط از راه اعمالى كه 

گيرند، يك حساب دارند، كسانى هم هستند كه به اند مستقيمًا مورد پاداش قرار مىانجام داده

كنند كه غير مستقيم از رحمت خدا )بيش از آنچه مستقيمًا ى اعمال، استحقاق پيدا مىى بعضواسطه

خورند، ولى زنيم: كسانى هستند كه فقط نان خود را مىكنند. مثالى مىكنند( استفاده مىاستفاده مى

ب كنند ميهمان هم بشوند، اما لياقت ميهمان شدن را بايد كسكسانى هم هستند كه لياقت پيدا مى

و  (صلى اهلل عليه وآله)كنند؛ ميهمان شدن نسبت به پيغمبر اكرمكنند. بى علت كسى را ميهمان نمى

حق است، اما هر كس هم حق چنين   و اولياء ديگر خدا، در روز قيامت (عليهم السالم)ى اطهارائمه

 :فرمايدميهمانى را ندارد. به هر حال، قرآن مى



 .« ا الّ ل َمن  اْرَتضىَو ال َيْشَفُعونَ » :28انبياء / 

است كه شرايطى كنند مگر براى كسى كه خدا بپسندد. و اين بدان معنىيعنى مالئكه شفاعت نمى

كنند. امثال اين موارد در قرآن كه خدا قايل شده است در آن شخص باشد. آن وقت شفاعتش مى

 ى آن را به كسانى محدوديرهزياد است كه شفاعت را از طرفى منوط به اذن الهى كرده و از طرفى دا

 ساخته است كه مورد رضايت الهى باشند. پس اعتقاد به شفاعت هم با توحيد منافات ندارد، بلكه از

اى، در شؤون توحيد است. بر اين چند نكته، تكيه كردم چون عوامل شناخته شده يا ناشناخته

ر خيلى از موارد معلوم شده است كه اند كه البته دهاى اخير روى اين مسائل خيلى تبليغ كردهدهه

علوم شود و شايد بعضى از آنها كه هنوز براى بنده ماينها با پولهاى دولت عربستان ترويج و تبليغ مى

نشده است براى ديگران معلوم شده باشد و شايد بعضى از آنها هم از نادانى و حماقت كسانى باشد 

كه بر اين مطلب، خيلى تكيه شده است كه اعتقاد به اين كنند به هر حالكه آنها را مطرح و تبليغ مى

 كنند و نيز توسالت و مانند اينها، شركدهند يا مرده را زنده يا شفاعت مىپيغمبر و امام شفا مى

ا از است! به خيال اينكه مردم را از اعتقاد به امور معنوى و غيبى جدا كنند و لياقت مددهاى غيبى ر

 ختانه يكى ازآنها بگيرند. اما خوشب
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ا در بركات بزرگ انقالب ما اين بود كه اين مسائل را عينى كرد و ديگر احتياجى ندارد به اينكه م

مدرسه بنشينيم و بحث كنيم و با آيات و روايات اثبات كنيم كه چنين چيزهايى هست، مردم ما و 

بينند، آنقدر اين مسائل يزها را با چشم خود مىهاى جنگ، چنين چرزمندگان ما هر روز در صحنه

شود كه چنين حوادثى هست و چنين گذارد، مطمئن مىتكرار شده است كه هر كس پا در جبهه مى

ى طبيعت وجود دارد و چنين مددهاى غيبى در كار است، دستهايى هست كه حقايقى در پشت پرده

ها، در جذب اين عوامل و ها و زارىها، گريهسلكند، دعاها، توفوق عوامل طبيعت در جهان كار مى

ى انقالب نصيب ها و مددهاى غيبى فوق العاده مؤثر هستند. بحمداهلل اين بركت هم در سايهرحمت

ز ى جوانهاى ما بعد از انقالب و به خصوص بعد املت ما شده است و اين اعتقاد به طور رايج در همه

ست و اعجاز و كرامت اولياء خدا را مردم به راى العين شروع جنگ تحيملى شيوع پيدا كرده ا

 .اندديده

  



 استدالل عقلى بر توحيد

ن يك آيا توحيد كه ]نصابش بيان شد[ در قرآن مورد استدالل قرار گرفته است يا قرآن تنها به عنوا

دآورى مطلب مسّلم كه بايد آن را پذيرفت و خود افراد موظف هستند كه دليل آن را پيدا كنند يا

ها عينًا فرموده است؟ پاسخ اين است كه در خود قرآن دليلهايى براى توحيد ذكر شده و اين دليل

است و در اين گونه موارد بايد از آن استفاده شود. داراى اسلوب منطقى و مبتنى بر روش قياسى

 :فرمايدى انبياء هست كه مىاى در سورهآيه

ما ال  » :22انبياء /   .«.َهٌة ا الَّ اهلُل َلَفَسَدتاَلْو كاَن فيه 

روشن است  «بود آسمان و زمين فاسد شده بودنداگر در آسمان و زمين غير از اهلل خدايانى مى»

گويند اين يك قياس استثنايى ست. كسانى اصطالح منطقى مى  كه اين يك نوع استدالل است و به

شود قياس استثنايى و قياس شكيل مىدانند كه قياس به دو صورت تكه با منطق آشنا هستند، مى

ا شود، بعد يكى از آن دو شئى، اثبات ياى بين دو شئى اظهار مىاقترانى؛ در قياس استثنايى مالزمه

گويند: اگر گردد و شكلهاى خاصى دارد كه در كتابهاى منطقى ذكر شده است. مثال مىنفى مى

گيرند كه ولى روز موجود است و نتيجه مى گويندخورشيد طلوع كرده باشد روز موجود است بعد مى

 .پس خورشيد طلوع كرده است

گيرند پس خورشيد طلوع نكرده است. اين مثال گويند ولى روز موجود نيست. و نتيجه مىيا مى

 اى بين تعّدد آلهه و فسادكنند؛ اينجا هم مالزمهاست كه در كتابهاى منطقى ذكر مىرايجى
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 بودند آسمان و زمين فاسد شده بود مثل اينكه اگرآسمان و زمين ذكر شده است. اگر خدايانى مى

خورشيد طلوع كند روز موجود است و ديگر مطلبى ذكر نشده است كه باالخره آسمان و زمين چه 

ى اند و آيا خدايانى هستند يا نه؛ باز به اصطالح منطقى اينجا يك جزء قياس، مضمر يا مطوشده

 .است

است كه وقتى يك مقدمه را ذكر كردند؛ شود، گاهى طورىاستدالل معموال از دو مقدمه تشكيل مى

گويند كنند و مىآيد و احتياج به بيان ندارد و آن را ذكر نمىى ديگر خود به خود به ذهن مىمقدمه



نجا هم است يعنى پيچيده شده است يا مضمر است يعنى در نّيت هست؛ ايآن مقدمه مطوى

َو » اندشد: ولى آسمان و زمين فاسد نشدهبايست گفته مىاستثناء در كالم ذكر نشده است. يعنى مى

نَُّهما َلْم َتْفُسدا ما ال َهٌة ا الَّ اهلل» شدو سپس نتيجه گرفته مى «لك  ولى چون اينها روشن  «َفَلْيَس فيه 

ندارد كه آسمان و زمين   اين ديگر گفتناست بينيم كه آسمان و زمين سر جاى خود باقىاست و مى

فاسد نشده است و نتيجه هم ذكر نشده چون نتيجه قبال به صورت مدعا ذكر شده است. پس اين 

است كامال منطقى و مبتنى به اصول روش قياسى در منطق. آنچه مهم است استدالل، استداللى

بود آسمان و زمين فاسد گر چند خدا مىتبيين مالزمه است يعنى بايد روشن شود كه منظور از اينكه ا 

اى هست؟ مقصود گوينده از ذكر اين مالزمه چيست؟ جان كالم در شد چيست؟ چه مالزمهمى

همين جاست وگرنه اين معلوم است كه جهان فاسد نشده است و اين مالزمه اگر ثابت شود نتيجه 

ين است كه اين مالزمه بر چه ى حرف در ااين خواهد بود كه عالم بيش از يك خدا ندارد، همه

بود عالم فاسد شده بود. مفسران در توضيح اين است؟ چگونه است كه اگر چند خدا مىاساسى

گيرد: يك سطح ساده توان گفت كه اين بيانات در چند سطح قرار مىمالزمه بيانات مختلفى دارند مى

ى عاميانه اين است كه براى اداره و تقريبًا عاميانه و دو سطح ديگر كه فنى و دقيق است اما سطح

يكدستگاه يا جامعه يا گروه يا تشكيالت، نظم واحدى الزم است و نظام واحدى ضرورت دارد وگرنه 

پاشد حتى اگر در محيط خانواده دو نفر بخواهند استقالال حكمرانى كنند اين آن دستگاه از هم مى

خورد و آنوقت چگونه ممكن شد اوضاع به هم مىپاشد. در يك ده اگر دو كدخدا باخانواده از هم مى

 است عالمى به اين عظمت چند خداى حاكم داشته باشد كه امور اين عالم را اداره كنند؟

 توان از نظر فنى دراست عاميانه يعنى اين بيان از دّقت منطقى برخوردار نيست و مىاين بيانى

است: يكى بيانى ست نى بر اصول دقيق فلسفىاين بيان، مناقشه كرد ولى دو بيان ديگر فنى و مبت

 اند، چون در كتابهاىاند آن را انتخاب كردهكه بعضى از مفسران كه ذوق فلسفى داشته
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اند اين آيه اند، كسانى كه ذوق فلسفى داشتهفلسفى برهانى براى توحيد به نام برهان تمانع آورده

اند و براى اينكه شكل دقيق منطقى آن روشن شود مقدماتى را ذكر طبيق كردهرا هم بر همان تمانع ت

است و براى اينكه وقت گرفته نشود ما از تبيين اند كه هر كدام از آنها يك اصل از اصول فلسفىكرده

كنيم و خوانندگان را به جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئاليسم بحث توحيد آن خوددارى مى



اى كه از برهان تمانع گرفته دهيم. نتيجهوم استاد شهيد مرتضى مطهرى رجوع مىپاورقيهاى مرح

توانند مؤثر باشند شود به طور اختصار اين است كه دو علت در پيدايش يك معلول، مستقال نمىمى

كنند. پس در واقع آن معلول مرّكب اگر شركت داشته باشند هر كدام سهمى از آن معلول را ايجاد مى

كند و جزء ديگر را ديگرى. مقدمات زيادى دارد كه اگر بخواهيم چيز است. يكى جزء را ايجاد مى از دو

گوييم كه بر اساس آن مقدمات اين شويم پس مىشرح كنيم از روش خود و هدفى كه داريم دور مى

وجود كه تواند دو خدا داشته باشد. زيرا محال است عالم با دو مشود كه عاَلم نمىنتيجه گرفته مى

كند كه از هرجهت واجب واجب الوجود باشند، تحقق پيدا كند و واجب الوجود بودن اقتضاء مى

به اصطالح طبق اين برهان «. واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات»الوجود باشند 

باشد روز يك تالى فاسد در كالم ذكر شده است؛ در آن مثال معروف گفتيم اگر خورشيد طلوع كرده 

گاهى «. ولى خورشيد طلوع نكرده است، پس روز موجود نيست»گوييم: موجود است؛ گاهى مى

گويند تالى در اين شق دوم مى« ولى روز موجود نيست، پس خورشيد طلوع نكرده است»گوييم: مى

ند. اگر گويى اول از دو جزء تشكيل شده كه يكى را مقدم و ديگرى را تالى مىفاسد است. يعنى قضيه

خورشيد طلوع كرده باشد ]مقدم[، روز موجود است. ]تالى[ اگر تالى فاسد شد، مقدم هم فاسد 

شود كه خورشيد هم طلوع نكرده است، در اين برهان شود. يعنى اگر روز موجود نبود معلوم مىمى

رت باشد است تالى كه عباهم، تالى فاسد است يعنى فرض اينكه عالم فاسد شده باشد، فرض دروغى

از فساد عالم، فاسد است. يعنى دروغ است، و عالم فاسد نشده است، و از اين فساد تالى، نتيجه 

شود فساد مقدم، يعنى فرض تعدد خدايان هم دروغ است؛ بر اساس تقريرى كه در برهان گرفته مى

تحقق پيدا شود، تالى فاسد، صدور و تحقق جهان است يعنى از دو علت، عالم واحد تمانع ذكر مى

بود عالمى تحقق كند و محال است از دو علت، معلول واحد تحقق پيدا كند يعنى اگر دو خدا مىنمى

بينيم تالى فاسد، تحقق نيافتن عالم ى شريفه مىكرد. مفاد برهان تمانع اين است، اّما در آيهپيدا نمى

بود عالم فاسد شده بود دا مىفرمايد: اگر چند خنيست بلكه تالى فاسد، فاسد شدن عالم است. مى

 بينيدولى مى
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يافت، فاسد شدن در بود عالم تحقق نمىفرمايد: اگر چند خدا مىكه عالم فاسد نشده است. و نمى

توانيد اى در جهان نباشد؛ مىشود كه چيزى باشد و بعد فاسد شود. آيا اگر اصال خربزهجايى گفته مى

فرمايد: اگر عالم خدايانى اى باشد و بعد فاسد شود. قرآن مىبزه فاسد شد؟ بايد خربزهبگوييد خر



آمد و حال آنكه مفاد برهان يافت. يا به وجود نمىگويد: تحقق نمىشود. و نمىداشت فاسد مىمى

يست؛ اين اند؛ با ظاهر آيه چندان سازگار ناند با وجود توجيهاتى كه كردهتمانعى كه فالسفه ذكر كرده

اند و آن، رسد كه مفاد اين برهان، غير از برهان تمانعى ست كه فالسفه اقامه كردهاست كه به نظر مى

است كه براى توحيد اقامه شده است. تقرير آن را هم بايد در جلد پنجم اصول فلسفه برهان ديگرى

نظر تطبيق با آيه چندان سازگار شود. ولى از ديد كه بهترين بيان در آنجا براى برهان تمانع ارائه مى

 .پسنديمنيست و ما اين تقرير را براى اين آيه نمى

ج به توان براى برهان توحيد كه در اين آيه آمده است، ذكر كرد. اين تقرير احتياتقرير سوم هم مى

 زمينكنيم اين است كه اين جهان، از اى كه ما در اينجا بر آن تكيه مىتوضيح مقدماتى دارد: مقدمه

است )بعدًا توضيح خواهيم داد كه نظام هاى آن داراى نظام واحدىگرفته تا آسمان و تمام پديده

شود بر اينكه براى جهان وحدت، اثبات بشود. واحد يعنى چه؟( در برهان تمانع فالسفه اصرار مى

جهان  كهكنيم روى اين معنا ولى ما در اين برهان تكيه مى خود جهان موجود واحدى است يعنى

جهان نيست ممكن است تعدد در   اش وحدت وجوديعنى وحدت نظام الزمه داراى نظام واحد است

 كنيم كه اثباتموجودى باشد اما نظام حاكم بر آن، نظام واحدى باشد ما به همين اندازه اكتفا مى

احد ونيم كه عالم كنيم جهان داراى نظام واحد است و احتياجى نداريم كه در تقرير اين برهان اثبات ك

 است؛ اگر تعدد هم داشته باشد باز اين برهان جاى خود را خواهد داشت، و فقط بايد اثبات شود كه

عالم داراى نظام واحد است. منظور از نظام واحد چيست؟ آن نظام واحد كه منظور ماست اين است 

)يعنى  ى عالم را متعدد بدانيم،كه چه عالم را يك واحد بدانيم )كه داراى اجزائى خواهد بود( و چه حتّ 

ى مركب از سيستمهاى مستقل كه هر يك از اين سيستمها داراى يك وجود مستقل باشند و رابطه

توان وحدت نظام را انكار كرد يعنى اين عالمى كه ما ارگانيك و عضوى با هم نداشته باشند(؛ نمى

ه موجودات اين عالم از هم گسسته و اى به وجود آمده است كشناسيم طورى ساخته شده و گونهمى

منعزل و مستقل نيستند؛ طورى نيستند كه در اين عالم من براى خودم يك وجودى داشته باشم كه 

 هاى گذشته نداشته باشم يا موجودات همزمان،هيچ ارتباطى با پديده

 ﴾ 81 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

هاى برنجى كه در يك كيسه نند دانهاى با موجودات آينده نداشته باشند، فرض كنيد مارابطه

اند. اين عالم شود و هيچكدام از اينها ربطى با هم ندارند فقط در كنار هم قرار گرفتهگنجانده مى



ى دقيق علمى هم ندارد و اينطور نيست، يكى يكى از اجزاء اين عالم را بررسى كنيد؛ احتياج به مطالعه

ه در گلدان گذاشته شده نگاه كنيد يا به درختى كه در ى گلى كاست؛ به بوتهيك نظر سطحى كافى

ى چيزهايى كه دور و برتان هست نگاه اى كه در گهواره است و به همهايد يا به بچهباغچه كاشته

ى گل بدون اينكه شما به آن آب بدهيد سبز آيند. آيا اين بوتهكنيد ببينيد كه چگونه به وجود مى

تواند دهيد و بدون آب نمىى گل به آبى است كه شما به او مىين بوتهخواهد ماند يا نه؟ پس بقاء ا

آيد؟ قبال دوام بياورد و بدون آن تخمى كه كاشته يا نشايى كه غرس شده است اين گل به وجود نمى

ى قبلى هم ارتباط دارد و منعزل از شما بايد تخم را كاشته باشيد تا اين گل سبز شود پس با پديده

كند يا از اكسيژن هوا و يا از گازهاى ديگرى كه ى نيست؛ خود اين گل از هوا استفاده مىى قبلپديده

ى خود نيز تواند به وجود خود ادامه دهد و به نوبهدر هوا موجود است و اگر اينها نباشد اين گل نمى

اكسيژن كم گيرد نسبت دهد. اگر اكسيژن مىدر تغيير هوا مؤثر است. يعنى نسبت گازها را تغيير مى

رود. پس با هواى مجاور نيز در ارتباط گيرد نسبت اكسيژن باال مىشود و اگر گازهاى ديگرى را مىمى

ى گل و نه اين گل مستقل از هواست. برويم سراغ حيوانات؛ است و نه هوا مستقل از اين بوته

يد؛ آيا بدون تخم به كناى كه در كنار حياط از تخم بيرون آمده است و شما آن را تماشا مىجوجه

رود با اشياء اطراف خود ارتباط فعل و انفعال كند و در حياط راه مىآمد؟ اآلن كه زندگى مىوجود مى

ى خود در محيط اثر خورد و باالخره به نوبهكند، غذا مىو تفاعل دارد يا ندارد؟ از هوا تنفس مى

اى آينده از او به وجود بيايند. پس هم با هشود كه تخمى بگذارد و جوجهگذارد و همين باعث مىمى

موجودهاى همزمان ارتباط و فعل و انفعال دارد و هم با موجودات گذشته و هم با موجودات آينده. 

حتى سراغ موجودات بى جان برويد: فعل و انفعاالت فيزيكى و شيميايى كه در جهان موجودات بى 

ى اى در اثر فعل و انفعال پديدهينيد كه هر پديدهبكنيد مىكند، وقتى دقت مىجان تحقق پيدا مى

ى پيدايش گذارد و زمينههاى همزمان اثر مىى خود در پديدهقبلى به وجود آمده است و به نوبه

است كه بر اين جهان حكمفرماست؛ نظام همبستگى و تفاعل و شود. اين نظامىهاى بعدى مىپديده

م عالم از نظر نظام، واحد است هيچ نيازى به برهان فلسفى نيست. تأثير و تأثر. براى اين كه ما بگويي

تواند اين نوع ارتباط، همبستگى، پيوستگى و وحدت نظام را ى معلومات خود مىهر كسى به اندازه

 شود به عمقبشناسد. البته هر چه معلومات دقيقتر مى
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رك توانيم تا حدود زيادى اين مطلب را دبا نظر سطحى هم مى بريم و االّ اين ارتباط بيشتر پى مى

ل با هم ارتباط  كنيم. اگر كسى بگويد كه در اين جهان سيستمهاى مختلفى هست كه هر يك در داخ 

ى ايست در فرضيهعضوى دارد ولى هر سيستمى با سيستم ديگر اين گونه ارتباط ندارد؛ فرضيه

نيم يم ولى به هر حال هر قدر هم اين سيستمها را از هم مستقل بداسيستمها كه فعال كارى به آن ندار

گنجد، يعنى فرض ما اين تر مىبينيم كه چنين روابطى با هم دارند و در يك سيستم كلىباز مى

ى سيستمهاى جزئى اندامهاى يك سيسم كلى هستند و آن سيستم كلى همانست كه نيست كه همه

است روشن كه كند، اين مطلبىمول قانون تأثير و تأثر از يكديگر مىهاى اين جهان را مشتمام پديده

 تواند به سادگى بپذيرد. حاال سؤال اين است كه اگر ماى فهم و معلومات خود مىهر كسى به اندازه

فرض كنيم هر يك از سيستمهايى كه در اين عالم وجود دارد، يك خدا داشته باشد، خداى يعنى چه؟، 

ى آن خدا تأمين هاى مخلوق به وسيلهه وجود مخلوق از اوست و تمام نيازمندىخدا يعنى كسى ك

 شود. خدا يعنى اين، مخصوصًا با آن معنايى كه در توحيد اسالمى ذكر كردم كه توحيد در خالقيتمى

گوييم به عنوان يك مسلمان، كافى نيست و توحيد در ربوبيت هم بايد باشد پس خدايى كه ما مى

مخلوقى را آفريده، هستى اين مخلوق به دست اوست و نيازمنديهاى اين مخلوق از او  است كهكسى

 شود و اين خداست. اما اگر غير از اين بود، براى تأمين نيازمنديهايش بايد دست به سوىتأمين مى

كس ديگر دراز كند پس اين ديگر خداى او نيست؛ اگر او خداى اين موجود است بايد تمام 

او را تأمين كند. چون وجودش در دست اين خداست و اين مخلوق قائم به اوست و  نيازمنديهاى

معنا ندارد كه بگوييم خدايى هست و موجودى را خلق كرده است ولى احتياجات اين موجود به 

شود و بايد خداى ديگرى نيازمنديهاى او را تأمين كند و اين فرض، ى اين خدا تأمين نمىوسيله

است كه هستى اين ت يعنى چنين فرضى، فرض خدا نيست، خدا آن كسىاسفرض نامعقولى

ى آن موجود مخلوق از اوست و در دست اوست و او تدبير كننده، رشد دهنده و به كمال رساننده

است، اگر سيستمهايى كه در اين جهان، موجود است هر كدام يك خدا داشته باشد، بايد خود آن 

ورد بدون احتياج به چيز ديگرى؛ چون او خداى آن مخلوق است. اين خدا اين سيستم را به وجود بيا

است كه در داخل خود مكتفى سيستمى كه در دست اين خداست همه چيزش از اوست، سيستمى

بالذات است. )طبق اصطالح شايعى كه از نظر ادبى صحيح نيست خودكفاست( به ماوراى اين 

، فرض خدا و خلق اين است. اگر خدا موجودى را سيستم و به ماوراى خداى خود احتياجى ندارد

 كند تمام هستى اين مخلوق در دست اوست وخلق مى
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شود؛ آفريند؛ تأمين مىتمام نيازمنديهايش به دست خود او و يا به دست مخلوقاتى كه او مى

ستم باشد كه هر كدام مكتفى اينك اگر فرض كنيم كه عالم چند خدا داشته باشد بايد چند تا سي

بالذات باشد. خودكفا باشد و احتياجى به ماوراى خود نداشته باشد اگر عالم انسان يك خدا، عالم 

اش حيوانات هم يك خدا، عالم گياهان هم يك خدا و عالم جمادات هم يك خدا داشته باشد الزمه

چه او آفريده است ديگر به آفريدگان اين است كه عالم انسانى به خداى خودش نيازمند باشد و به آن

يك خداى ديگر نبايد كارى داشته باشد؟ آن يك سيستم مستقل و جدايى است يعنى نبايد از هوايى 

ى تصرف اوست استفاده كند؛ آن ملك  آن خداست و در دست كه خداى ديگر آفريده و در حيطه

باشد و تمام ارتباط وجوديش بايد با اوست. و اين نبايد نيازى به ماوراى خود و سيستم او داشته 

خداى خودش باشد و چيزهايى كه واسطه بين او و خداى خودش هست اما عْرضًا به سيستم 

ديگرى نبايد احتياج داشته باشد؛ اگر چنين عالمى فرض كنيم كه اين گونه سيستمهاى منعزل و ايزوله 

ايم و يك خدايى كنيد ما آفريده شده در آن، وجود داشته باشد آيا اين عالم قابل دوام است؟ فرض

خودش ما را جدا خلق كرده و هيچ كارى با خداى زمين و آسمان و هوا و... ندارد؛ حاال فرض كرديم 

توانيم بدون توانيم بدون هوا زندگى كنيم، مىايم مىكه ما را خلق كرد؛ آيا ما كه اينگونه به وجود آمده

ست كه از ما هوا از آن خداى ديگرى و سيستم ديگرى آب زندگى كنيم و فرض كرديم كه آب و

هايش نداشتيم، توانستيم جدا زندگى كنيم و احتياجى به آن خدا و آفريدهجداست و اگر ما مى

توانستيم گفت كه يك خدا داريم و يك خالق، و آن هم يك خدا دارد و خالق ديگر. اما عالم اين مى

كند و ستمي بدون ارتباط با موجودات ديگر تحقق پيدا نمىبينيم هيچ موجودى و سيطور نيست. مى

اى كند اگر هم فرض بكنيم كه اين خدا انسان را بدون مادهاگر هم تحقق پيدا كند دوام پيدا نمى

اى به وجود آَوَرد، اين انسان بايد تنفس كند و بايد غذا بخورد، از آب، از غذا، از خاكى و بدون نطفه

ما ال َهٌة ا الَّ اهلُل » ميردنات بايد استفاده كند و اگر استفاده نكند مىگياه، از گوشت حيوا َلْو كاَن فيه 

است كه هر كدام خدايى دارد، نظام اين عالم از كرديم كه اين عالم سيستمهايىاگر فرض مى «َلَفَسَدتا

احتياج به  بينيم اين موجودات بدونآورد. چون مىنمى  رفت و دوامپاشيد، از بين مىهم مى

شوند و از بين ى وجود بدهند و فاسد مىتوانند ادامهكنند و نمىموجودات ديگر تحقق پيدا نمى

توانند آن را روند، پس اين وحدتى كه در عالم حكمفرماست از نظر نظام مشهود است و همه مىمى



كه اجزاى اين عالم به  كنندكند، ولى همه اين مطلب را درك مىها فرق مىدرك كنند. البته سطح درك

 هم پيوسته و همبسته است و منعزل از يكديگر نيست و نظام واحدى بر
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كند و اين حاكى از آن است كه دست كسى كه اين جهان را در اختيار دارد كل جهان حكومت مى

دستهاى مستقلى بود كه  چرخاند، اگركند و مىى اينها را به هم مربوط مىاست همهدست واحدى

است خواستند مستقال اين عالم را اداره كنند، آنچنان كه مقتضى ربوبّيت است، ]رّب كسىهر كدام مى

كند[ اگر چنين چيزى بود اين دهد و مستقال اداره مىكه مربوب خود را به دست خود پرورش مى

آيد ادى در اين عالم پديد نمىشد پس چون كه اين نظام واحد برقرار است و فسعالم متالشى مى

اما  آيد[ و ما كه نبوديم ببينيم كه چگونه بوجود آمده است،شود نه اينكه بوجود نمى]يعنى نابود نمى

رود پس معلوم است آن كسى كه اختياردار اين جهان بينيم از بين نمىهمين كه موجود است، مى

همه را به هم مربوط ساخته است شخص  دهد وكند و پرورش مىاست و اين عالم را تدبير مى

رسد البته اين است كه به نظر مىاست كه نظام واحدى را به وجود آورده است. اين تقريرىواحدى

ندكى ى طباطبايى رضوان اهلل عليه است، شايد شكل بيان، اتقرير از بنده نيست بلكه اصل  آن از عالمه

تر رسد كه اين تقرير با مفاد آيه، سازگارو به نظر مى فرق داشته باشد ولى اصل مطلب از ايشان است

است چون تالى فاسد در آيه فساد است، نه وجود و عدم وجود همانطور كه تقريرآن بيان شد. يك 

كند اند حداكثر اثبات مىامتياز ديگر هم دارد و آن اين است كه برهان تمانعى كه فالسفه اقامه كرده

 گويد اگر عالم دو خدا و به اصطالح فلسفىيا بيشتر نيست يعنى فقط مىكه دو خالق و ايجاد كننده 

آمد چون اجتماع دو علت تام بر معلول واحد، محال دو علت هستى بخش داشت به وجود نمى

آيد؛ اگر دست دو خدا در كار باشد بايد دو عالم است و معلول واحد از دو علت تام به وجود نمى

خالق است فقط، اما برهان ما عالوه بر وحدت خالقيت، وحدت وجود يابد پس نتيجه وحدت 

كند نه تنها اصل آفرينش از دو خدا نيست تدبير اين جهان هم به دست دو ربوبّيت را هم اثبات مى

 .خدا نيست

طبق اين تقرير تكيه روى تدبير اين جهان است. بر نظام جهان تكيه شده است. پس معلوم 

حدى دارد، يعنى عالوه بر توحيد در وجوب وجود و خالقيت و توحيد در شود كه مدبّر و رّب وامى



خواهيم و جز اهلل خالقى نيست، ربّى ربوبّيت، توحيد در الوهّيت هم هست. يعنى ما اله واحدى مى

 .نيست، معبودى هم نيست

 :فرمايدمدعاى اسالم اين است، لذا مى

ما ال َهةٌ » ما خال ُقوَن ا الَّ اهلُل  َلوْ » :فرمايدو نمى «َلْو كاَن فيه  ما َاْرباٌب ا الَّ اهلُل لَ  يا كاَن فيه   آنها .«ْو كاَن فيه 

 بايد برسد به اله. از اين بيان تا كنون فقط وحدت در  هنوز حد نصاب توحيد اسالمى نيست
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بات فاده كنيم. تا بحال اثربوبّيت اثبات شد، الوهيت را چگونه از كجا بدست آوريم و از كجا است

شد كه كسى جز او رّب جهان نيست چنانكه خالقى هم جز او نيست. اما ما براى اينكه توحيدمان به 

حد نصاب برسد بايد ثابت كنيم كه هيچ كس جز او سزاوار پرستش هم نيست؛ اين مطلب را چگونه 

ن شد گفتيم اشاره كرديم و روشت را مىى ربوبّيت و الوهيبايد اثبات كنيم؟ در بيانات گذشته كه رابطه

خواهد پرستش كه: كسى سزاوار پرستش است كه مالك امرى از امور پرستشگر باشد؛ كسى كه مى

را به  كند، بندگى كند، بايد معتقد باشد كه معبود او آقا و مالك اوست تا در مقام عمل بنده بودن خود

 ون خود، اعتراف كند، سر به خاك بسايد، اظهار عجز ى ظهور برساند، ابراز كند و به بنده بودمنصه

بد ذلت كند پس او بايد عزيز باشد، او بايد مالك و سّيد باشد تا انسان در مقابل او عبد گردد و ع

بودن خود را در شكل عبادت اظهار كند. پس اعتقاد به الوهيت متضمن اعتقاد به ربوبّيت است. ما 

كنيم بايد معتقد باشيم كه رّب ماست و جز رّب، كسى سزاوار  اگر بخواهيم بحق، كسى را پرستش

پرستش نيست. وقتى ربوبّيت الهى ثابت شد كه جهان و انسان جز اهلل ربّى ندارد، طبعًا ثابت 

شود كه كسى جز او هم سزاوار پرستش نيست. چون اگر كسى ديگر مورد پرستش قرار بگيرد بايد مى

ى پرستش نيست، كسى ربوبّيت ندارد. پس جز او هم كسى شايستهربوبّيت داشته باشد و جز اهلل 

 براى  شود. اين تقريرى استثابت مى «ال ا لَه ا الَّ اهلُل » اينجاست كه حد نصاب توحيد اسالمى،

ى شريفه. آيات ديگرى هم در قرآن هست كه هر كدام ى حد نصاب توحيد اسالمى از اين آيهاستفاده

 163ى ترين آيات در اثبات توحيد آيهكند براى نمونه يكى از روشناثبات مىبا لحن خاصى توحيد را 

حيمُ » :سوره بقره است 164و  ْحمُن الرَّ ٌد ال ا لَه االَّ ُهَو الرَّ  .«و ا لُهُكم ا لٌه واح 



 اى به برهان هم دارد ولى اكنوناند كه اشارهدر اين آيه مدعا ذكر شده است. ]گرچه بعضى گفته

م بر اين جهت تكيه كنيم[آنچه مسلم است در اين آيه مدعاى توحيد ذكر شده است؛ يعنى خواينمى

ا لُهُكْم ا لٌه »گويد ادعاى من اين است كه شما جز اهلل كه اله واحد است الهى نداريدقرآن مى

دٌ  قتى تأكيد همان مطلب است. و «ال ا لَه االَّ ُهوَ » ىمعبود شما معبودى است يگانه و جمله .«واح 

ْحمُن الرَّحيمُ » معبود است؛ ديگر معبودى غير از او نيست بخشاينده است و  او كه هم «ال ا لَه االَّ ُهَو الرَّ

هاى دقيق تفسيرى دارد كه نكته  هم مهربان. ]اينكه مناسبت ذكر رحمن و رحيم در اينجا چيست؛

ى ايجاد و ربوبّيت تكوينى جنبهتوان گفت كه رحمانيت بيشتر خواهيم به آن بپردازيم؛ مىاآلن نمى

ى ربوبّيت تشريعى حاصل دارد و رحيم مربوط به رشد و تكامل معنوى انسان است كه در سايه

 شود[ در اينجا مدعا ذكر شده است كه اله و معبود يكىمى
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است و هم ىى هستى همهست و جز او الهى نيست و هم اوست كه رحمان است و بخشاينده

ه اوست كه رحيم و مهربان است و كسانى را كه در راه بندگى او قدم بردارند به كمال اليق خود و ب

 :خوانيمى بعد مىرساند. در آيهى آنان مىسعادت شايسته

ْيل  َوالنَّهار  َو الفُ » الف  اللَّ ْرض  َو ْاْخت  َِ موات  َو االْ ى َخْلق  السَّ ى اْلَبْحر  ب ما َيْنَفعُ ْلك  الَّتى َتجْ ا نَّ ف   رى ف 

رَض َبْعَد َمْوت   َِ ه  االْ ْن ماء َفَاْحيا ب  ماء  م  َن السَّ ْن ُكلِّ دابَّة َو َتصريف  الّناَس َو ما َاْنَزَل اهلُل م   ها َو َبثَّ فيها م 

ُلونَ  ماء  َواالْْرض  الَيات ل َقْوم َيْعق  ر  َبْيَن السَّ حاب  الُمَسخَّ ياح  َوالسَّ  .«الرِّ

ى اين فرمايد: در مجموعهى اخير مىكند، در اين آيهى قبل ذكر مىبعد از آنكه آن مدعا را در آيه

است براى اين مدعايى كه گفتيم، در هايى ها اگر بينديشيد خواهيد ديد كه در آنها نشانهپديده

ر آفرينش د»ى تحت اللفظى اين آيه اين است: صورتي كه مردم بينديشند و درك كنند. ترجمه

كند و آنچه را كه به نفع مردم آسمان و زمين و اختالف شب و روز، و در كشتى كه در دريا حركت مى

فرستد كند. ]يعنى مثال مال التجاره[ و همچنين در آبى كه خدا از آسمان فرو مىاست با خود حمل مى

با آن ُجنبدگانى روى زمين  روياند وكند و گياه در آن مىى آن زنده مىو زمين مرده را به وسيله

پراكند و همچنين به حركت در آوردن بادها و پيدايش ابرهايى كه بين آسمان و زمين قرار گرفته، مى

كنم به كيفيت استدالل در اين اى مىاينك تنها اشاره« است براى توحيد خدا...هايىى اينها نشانههمه

آيه نيز مراجعه بفرماييد در آنجا بيانات مفصلى ذكر  آيه، ]مى توانيد به تفسير الميزان در ذيل اين



آيد كه در تقرير اين استدالل روشنتر باشد؛ اين است كه وقتى شما در كل شده است[ آنچه به نظر مى

كنيد آسمانى و زمينى و ماهى و خورشيديست و در اثر آن گردش زمين، روز و اين جهان نگاه مى

اين روز و شب بى ارتباط با خورشيد نيست اگر هزارها بار زمين به آيد. اما پديد آمدن شب پديد مى

آمد؛ باز اين نظام از مجموع داشت روز به وجود نمىچرخيد و خورشيدى وجود نمىدور خود مى

است كه با هم ارتباط دارد، اين حركتها موجب تابش خورشيد هاى جّوى گرفته تا ارضى طورىپديده

شود و رياها ابر، بلند و باز تحت تأثير عوامل طبيعى ابر، تبديل به باران مىشود و از دبه درياها مى

شود كه گياهان در روزى زمين برويند و حيوانات به بارد و باعث مىباران روى زمين قطره قطره مى

هايى هستند به هم مربوط. نه آسمانش از زمين جداست و نه اى اينها پديدهوجود بيايند؛ همه

اى هاى زمينى هم نسبت به هم، همين حال و روال را دارند؛ از مطالعهآسمان جدا. پديده زمينش از

است منجسم، همآهنگ، همه به هم پيوسته و بينيد نظامىكنيد مىها مىكه در مجموع اين پديده

 .مربوط، و در هر جاى آن بينديشيد آثار وحدت و انسجام و نظم را خواهيد ديد
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تواند چند خدا يا چند آفريننده و يا چند اداره كننده داشته باشد چون پس چنين جهانى نمى

است كه خاك را آفريده ى انسان همان كسىهايش در پيدايش به هم مربوط است، و آفرينندهپديده

ديگر است و پدر و  توانند بگويند كه خاكش از كسىاست و پدر و مادر را و نطفه را و تا انسان را؛ نمى

مادرش از كس ديگر و اين نوزاد را يك خداى ديگر آفريده است؛ اين يك نظام به هم پيوسته است 

كند مگر نازل كردن توان گفت كه خورشيد را كسى آفريده، اما آب را كس ديگر از آسمان نازل مىنمى

و تا برسد به جّو زمين، در  آب چيست؟ همين است كه خورشيد به دريا بتابد و آب دريا بخار بشود

شرايط خاصى تبديل به آب شود، مگر پيدايش باران چيزى غير از اين است، مگر اين در اثر تأثير 

خورشيد و ساير عوامل نيست، پس همان كسى كه اين خورشيد و اين عوامل را آفريده همان 

وان گفت كه خداى خورشيد تآورد، يك نظام است و نمىاست كه اين آب را از آسمان فرود مىكسى

آورد، قوانين حركت يك خداست و خداى باران يك خداى ديگر. همان كسى كه باد را به حركت در مى

كشتى را هم روى دريا به وجود آورده است. روابط و قوانين اختراعات و مصنوعات بشرى را خدا قرار 

اش را آفريده و انسانش را آفريده، فلزى داده و اين روابط را او برقرار كرده است، همان كسى كه ماده

را آفريده كه هواپيما از آن فلز ساخته شود و آن مغز را آفريده كه بتواند اين فلز را به اين شكل در 

ى خداست يا مستقيمًا و بى ى جهان آفريدهبياورد؛ همان است كه هواپيما را آفريده است؛ همه



است كه انسان ى هواپيما غير از آن كسىتوان گفت آفرينندهى كسان ديگر. نمىواسطه و يا باواسطه

را يا عناصر طبيعت را آفريده است. چون اين هواپيما بدون اين مغز انسان و آن عناصر طبيعت 

شود به هاى جهان، شما را رهنمون مىشود. يك نظام است بنابر اين، دقت در پديدهساخته نمى

 .اينكه جهان، خداى واحدى دارد

  

 توحيد ذاتى ـ صفاتى ـ افعالى

است. پيشاپيش بايد گفته شود كه اين موضوع اين بحث توحيد ذاتى، صفاتى و افعالى

رود: يك اصطالح از اين فالسفه و اصطالحات سه گانه در بين دو طايفه با معانى خاصى به كار مى

كنند با اين تعبيرات اراده مى ى عرفاست، و معنايى كه اين دو طايفه ازمتكلمان و ديگر اصطالح، ويژه

اى به هم تفاوت دارد. اول اصطالحات متكلمين و فالسفه را در اين زمينه مطرح و بعد اشاره

كنيم. در اصطالح فالسفه و متكلمان؛ توحيد ذاتى يعنى اعتقاد به اينكه ذات اصطالحات عرفا مى

 خداوند متعال، يكتاست و شريكى در ذات براى او نيست؛ نه
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باشد؛ يك ذات بسيط و تركيبى در درون ذاتش وجود دارد و نه خداى ديگرى خارج از ذاتش مى

بدون تركيب از اجزاء و اعضاء و همچنين يگانه و بى شريك است. منظور از توحيد صفاتى در 

دهيم چيزى غير از اصطالح فالسفه و متكلمان آنست كه ما صفاتى را كه به خداى متعال نسبت مى

چسبند و ذات، شوند، مىذات خدا نيست، نه اينكه موجوداتى غير از ذات باشند كه به ذات ملحق مى

كند آنچنانكه در صفات ما مخلوقات چنين است. براى اينكه جسمى سياه به آن اتصاف پيدا مى

نفسانى هم همينطور متصف به سفيدى بشود بايد رنگى به آن اضافه شود تا سفيد گردد؛ در صفات 

ى است. آدمى كه غمگين است يك حالت شادى بايد به او اضافه شود تا شاد گردد. آدمى كه اراده

باشد. كارى را ندارد، بايد اراده به ذاتش افزوده شود تا مريد گردد. پس ذاتى هست كه فاقد اراده مى

مور مجرد است. بعد واجد چيزى شود، انضمامى كه متناسب با نفس و ابعد اراده به آن ضميمه مى

شود كه قبال نداشته است. پس خود نفس يك چيز و اراده، چيز ديگريست. نفس انسان بود و مى

اراده نبود. بعد اراده هم تحقق يافت و نفس با اراده شد، پس صفت مريد هنگامى به نفس نسبت 



كه ما در اجسام و غير اجسام  شود. در صفاتىشود كه چيزى غير از نفس به آن، اضافه مىداده مى

)مثل صفات روانى( سراغ داريم همه اينگونه هستند كه صفت غير از ذات است. آيا در ذات خداى 

متعال هم چنين است كه ذات خدا يك چيز و علم مثال چيز ديگريست؟ كه صرفنظر از علم، خود ذات 

خودش صرفنظر از قدرت، فاقد  فاقد علم است؟ قدرت خدا چيزيست غير از خود ذات؟ ذات در مقام

گوييم خدا قادر است. آيا چنين شود، آنگاه مىقدرت است؟ قدرت چيزيست كه به ذات اضافه مى

است؟ از بعضى از طوايف اهل تسنن به نام اشاعره نقل شده است كه قائلند به اينكه صفات غير از 

ذات هستند اما عين ذات  است و هفت صفت دارد كه قائم بهذات اوست. خدا خود يك حقيقتى

شود كه اشاعره به قدماى ثمانيه قائلند )قديمهاى اند از اين جهت گفته مىى اينها قديمنيستند و همه

هشتگانه( يكى ذات خداست و بقيه هم صفات ذات او. در مقابل اين قول )كه صحيح نيست( اعتقاد 

ان قرار دارد كه قائلند به اينكه صفات خدا ى اهل نظر از مسلمانان چه از فالسفه و چه از متكلمبقيه

چيزى جز ذات خدا نيست؛ يك ذات بسيط براى خدا هست كه عقل ما از اين ذات، مفاهيم مختلفى 

ى اين مفاهيم خود عقل است كه با ديدگاههاى مختلف و توجه به ذات كند و منشأ همهرا انتزاع مى

اند ولى چون اهيم قبال از جاى ديگرى گرفته شدهآورد. اين مفمتعال، اين مفاهيم را به دست مى

بيند خدا فاقد هيچ كمالى كنند؛ عقل از آن جهت كه مىمفاهيم كمالى هستند، حكايت از كمال مى

 نيست، پس
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ر گويد اين كمال را هم دارد ولى اين كمال چيزى غير از ذات نيست؛ ما مفهوم علم را ابتدا دمى

كنيم. آيا ممكن است كسى كه اين جهان را آفريده است ناآگاه باشد؟ محال است دمان درك مىخو

گوييم خدا عالم يا حكيم است. كسى كه علم و آگاهى ندارد جهانى از روى حكمت بيافريند پس مى

دا دهيم، از جهت اينكه خآوريم منتهى به خدا نسبت مىاين مفاهيم را ما ابتدا از خود به دست مى

باشد. فاقد هيچ كمالى نيست. پس منشأ انتزاع اين مفاهيم جز ذات مقدس الهى چيز ديگرى نمى

 علم چيز ديگرى نيست كه به خدا متصل باشد يا اضافه بشود يا با خدا اتحاد پيدا نمايد، فقط ذات

يزى غير دهد. اين معنا را كه صفات الهى چاست كه عقل اين مفاهيم را به آن نسبت مىبسيط الهى

ى از خود ذات نيست در اصطالح فالسفه و متكلمان توحيد صفاتى گويند و شايد آنچه در خطبه

 :البالغه آمده است، اشاره به همين مطلب باشدنهج



فات  َعْنهُ » د از خدا شود كه ما صفاتى كه غير از خود ذات باش؛ توحيد هنگامى كامل مى«)1(َنْفُى الصِّ

. ذات و علم مغاير با ذات، به خداوند نسبت ندهيم و االّ توحيد، ناقص استنفى كنيم علم خارج از 

شويم. يعنى يكى خداست و يكى هم علم او، يكى قدرت او، يكى حيات او زيرا يك نحو تعدد قائل مى

و غيره. پس معناى توحيد صفاتى در اصطالح فالسفه و متكلمان آنست كه خداى متعال صفاتى زائد 

 .اردبر ذات خود ند

ر و اما توحيد افعالى: در اصطالح فالسفه و متكلمان منظور از توحيد افعالى اين است كه خدا د

انه دهد نيازى به كمك و يار و ياور ندارد. در انجام دادن هر كار، مستقل و يگكارهايى كه انجام مى

ديگرى نباشند خدا است. در مقابل، برخى از مشركان و منحرفان قائل بودند كه تا چيزها يا كسان 

رد خواهد انجام دهد بايد به كمك ديگران انجام گيتواند كارى انجام دهد و حتمًا كارهايى كه مىنمى

كنم و آن اين كه فرق است كه بگوييم خدا و البته اينجا يك نكته دقيق ديگر هم هست كه اشاره مى

فريند يا بگوييم خدا بدون اسباب آدهد اما با اسبابى كه خودش مىكارى را با اسبابى انجام مى

وشن رتواند كارى انجام بدهد؛ اين دو مسأله با هم فرق دارند. در بحثهاى آينده انشاءاهلل بيشتر نمى

 دهد يا خدا كارى راخواهد شد كه فرق بين اين دو تعبير چيست، كه خدا كار را با اسباب انجام مى

 .وضيح اين مطلب خواهد آمدتواند انجام دهد. انشاء اهلل، تبى سبب نمى

 پس منظور از توحيد افعالى در اصطالح معقول و اهل كالم آنست كه انجام دادن كارهاى

 

 .نهج البالغه، اوائل خطبه اول .1
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گيرد آن ى اسبابى انجام مىالهى نيازى به ياور و كمك خارج از ذات ندارد اگر كارى به وسيله

دهد، نه اينكه خدا نيازى داشته باشد به آفريند و آن را سبب قرار مىا هم خود خدا مىاسباب ر

اسبابى كه خارج از ذات خود اوست و ربطى به او ندارد، و بايد آن اسباب از جاى ديگرى فراهم شود 

به تا او بتواند كارش را انجام دهد. چنين نيست، كارهاى خدا نيازى به غير او ندارد. اگر كار 

دهد. آفريند و سبب قرار مىاست كه بايد از راه سببى انجام بگيرد آن سبب را هم خود او مىاىگونه

پس معناى توحيد افعالى در اصطالح فالسفه و متكلمان روشن شد. يك اصطالح ديگرى هم بعضى 



اين اصطالح  گويند و منظور ازمى توحيد فعل ى اسالمى دارند كه به جاى توحيد افعالى،از فالسفه

خداوند با هم يك ارتباط وجودى دارند كه مجموعًا آنها را به صورت يك ى آفريدگان اين است كه همه

گرداند. وحدتى بين تمام مراتب وجود، موجود است. با توجه به اينكه مجموع جهان از اين واحد مى

يجاد همين جهان واحد گيرد، اديدگاه يك واحد خواهد بود، پس كارى كه از سوى خدا انجام مى

ى آن كه در ابعاد است و در حقيقت خدا يك كار بيشتر ندارد و آن ايجاد جهان است. با تمام ُگستره

گوناگون و در پهنه زمان گسترده شده است، البته به اين معنى نيست كه خدا عالم را در يك لحظه 

منظور اين است كه اين جهان همانگونه آفريد و اين عالم بعد خود به خود تا پايان ادامه دارد بلكه 

كه ابعادى دارد كه با هم جمع است )يعنى طول و عرض و ضخامت( يك ُبعد زمانى هم دارد و اين 

ى زمان گسترده شده اگر نگاه كنيم ُبعديست از همين موجود و اين جهان را با اين بعدى كه در پهنه

شود. زمان ظرف جهان است نه ظرف ع نمىيك واحد است؛ ايجاد چنين چيزى ديگر در زمان واق

ى آفريند؟ خدا. در چه زمانى؟ اين ديگر زمان ندارد. رابطهخدا. اين جهان را با زمانش، چه كسى مى

است با خدا اما اين رابطه ديگر در ى وجودىهايش در طول زمان يك رابطهجهان با مجموع پديده

توان گفت خدا جهان را در كجا آفريد؟ . آيا مىظرف زمان نيست. چنانكه در ظرف مكان هم نيست

توان گفت خدا شود. نمىهم پيدا مى« كجايى»شود كجايى عالم با خود عالم است، عالم كه خلق مى

چيزيست كه ابتدا خدا خلق كرد و بعد جهان را در آن « جا»جهان را در كجا خلق كرد؟ اگر بگوييم 

جا آفريد؟ فرض كنيد كه فضايى باشد خالى كه آن را خدا خلق آفريد؛ سؤال خواهد شد كه آنجا را در ك

شود كه آن فضا را در كجا آفريد؛ سرانجام به جايى كرده باشد؛ بعد جهان را در آن بيافريند؛ سؤال مى

از خود مخلوق است. قبل از « كجا»توان گفت اين مخلوق را در كجا آفريد رسد كه ديگر نمىمى

اى ـ گاه( كه همان مكان و زمان است از شؤون خود جهان است. نيست. )ج« كجايى»مخلوق 

 چنانكه طول و عرض و ضخامت
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هم از شؤون خود جهان است، اينطور نيست كه خدا عالم را آفريد بعد طول به آن داد؛ اصال عالم 

بعد عرض را بر آن قرار داد يا توان گفت كه خدا عالم را آفريد ماده يعنى چيزى كه طول دارد و نمى

ضخامت به آن داد؛ عالم ماده بدون طول و عرض و عمق موجود نيست. چنانكه عالم بدون زمان هم 

موجودشدنى نيست. پس زمان و مكان مثل حجم و مثل ساير ابعاد از شؤون خود عالم است، چيزى 



واحد است و خدا اين واحد را  خارج از جهان نيست. مجموع جهان با ابعاد مكانى و زمانى آن، يك

 :فرمايدايجاد كرد اين مطلب را بر اين آيه شريف كه مى

َدةٌ » :50قمر /   .«َو ما َاْمُرنا ا الّ واح 

 :گوييماند؛ فرمان ما جز يكى بيش نيست و همان است كه مىتطبيق كرده

 .«ُكنْ » :73انعام / 

آيد. اين هم بيانيست كه بعضى از وجود مىدهيم كه باش و به وجود بيا و به به جهان فرمان مى

، هم گفت يعنى يك فعل توحيد در فعل توانى اسالمى در باب توحيد در افعال دارند؛ كه مىفالسفه

ها يك فعل ى اينبيشتر مطرح نيست و مجموع افعال در واقع ناشى از يك فعل و حقيقت همه

شود. افعال مختلف زمانهاى متفاوت ظاهر مىهاى گوناگون، در مكانهاى مختلف و است كه با چهره

ى اسالمى مطرح است كه بعضى از فالسفهها و مظاهر يك فعل هستند. اين هم اصطالحىجلوه

اند. مطالبى كه مطرح شد مربوط به اصطالحات اهل معقول است. يعنى كسانى كه بحثهاى كرده

 يند، اصطالحات ديگرى هست از آن  عرفاء.خواهند چيزى را اثبات نماكنند و از راه عقل مىنظرى مى

هاى باطن و صيقل زدن به روح، روح منظور از عرفاء كسانى هستند كه با تهذيب نفس و تصفيه

كنند كه حقايقى را با شهود، با ذوق و چشيدن بيابند، نه با دانستن و بحث خودشان را آماده مى

توانند واجد شوند مىرياضتهايى كه متحمل مىكشند و كردن، يعنى كسانى كه در اثر زحماتى كه مى

ى علم شهودى گردند حقايق را ببينند نه بدانند. حاال چه كسانى عارف حقيقى هستند، آن مسأله

است. البته مدعيان هر چيز نفيسى فراوانند و چه بسا مدعيان دروغين بيش از اهل واقعى ديگرى

عرف اى باطن، حقايق را بيابند و ببينند اين جهت را معرفان باشند. به هر حال اگر كسانى از راه صف

يابند مطالبى دارند. حقيقت گويند، اينها در تبيين آنچه مىعرفانى يا شهودى يا علم حضورى مى

يابند، است از آنچه مىشود در واقع قالبهايىاست آنچه گفته مىعرفان، يافتن و شناخت قلبى

يابد توانند حقيقت آنچه را عارف با دل مىگاه اين الفاظ نمىچچشند و هياست به آنچه مىاشاراتى

 است كه سر تا پا ضيق و تنگى ويابد وراى اين جهان محدود و اين عالمىبيان كند؛ چون آنچه را مى
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به كار هاى خودشان را در قالب الفاظ بريزند اصطالحاتى را خواهند يافتهتزاحم است. وقتى مى

برند، باز فراموش نكنيم كه بحث در تعيين مصداق نيست كه واقعًا آيا هر كسى اصطالحات مى

فته و برد عارف است يا عارف نماست. يعنى با تكلف، چيزهايى را از ديگران ياد گرعرفانى را به كار مى

د. خودشان چيزى انكنند از اين قبيلدهد. غالبًا كسانى كه ادعاى عرفان مىبه خودش نسبت مى

ار اند و آنگاه اين الفاظ را به كاند، خوششان آمده، پذيرفتهاند. چيزهايى از ديگران شنيدهنيافته

ى را از اند يا فقط الفاظاند و چشيدهشود كه آيا واقعًا هم چيزى از اينها سر درآوردهبرند معلوم نمىمى

نها را پروردگان كامل آسالم اهلل عليهم اجمعين و دستى اطهار اند؟ ما انبياء و ائمهديگران ياد گرفته

ما  اند يا نه؟ شناخت آنان براىدانيم. كسان ديگرى آيا واقعًا به عرفان حقيقى رسيدهعارف حقيقى مى

ى احاطه كار آسانى نيست؛ مگر كسانى كه داراى مراتبى از عرفان هستند بتوانند با عالئم و آثار و يا با

توانند بفهمند كه آيا كسانى كه سخنان عارفانه بشناسند ولى عموم مردم نمى نفسانى، طرف را

 اند، كسانى كه عارفاند يا فقط الفاظى از ديگران به عاريت گرفتهگويند خودشان هم چيزى يافتهمى

برند. توحيد افعالى، هاى خود در توحيد، سه اصطالح به كار مىحقيقى هستند براى تبيين يافته

كنند صفاتى و ديگرى توحيد ذاتى. فالسفه در تبيين اين اصطالحات از توحيد ذاتى شروع مىتوحيد 

است بعد بايد معتقد باشيم كه صفات زايد بر گويند اول بايد معتقد باشيم كه ذات خدا يكىو مى

چون  فاءذات نداريم و بعد برسيم به اينكه خداوند در افعالش هم احتياج به يار و ياور ندارد. ولى عر

ن نمايند يعنى نخستيكنند اول توحيد افعالى را بيان مىاين مطالب را بر اساس سير انسانى بيان مى

شود، توحيد افعالى ست و چون كاملتر شد چيزى كه براى انسان در سير و سلوك  الى اهلل، كشف مى

رسد توحيد ذاتى ه آن مىاى كه عارف بيابد كه توحيد صفاتى را درك نمايد و آخرين مرحلهلياقت مى

گفتند، بلكه به اصطالحى كه اكنون مطرح خواهيم كرد. است اما نه به آن اصطالحى كه فالسفه مى

بيند كه هر كارى، كار خداست. منظورشان از توحيد افعالى آنست كه كسى كه روحش صفا يافت مى

 چرخاند و هر چيز راجهان را مىى اسباب، فاعلهاى ديگر ابزارى بيش نيستند. چيزى كه در پشت پرده

است و اين دست هميشه و در همه جا دهد، دست قدرتمند الهىآفريند و قرار مىدر جاى خود مى

آورد، پس اى كه در جهان تحقق پيدا كند خدا آن را به وجود مىحاضر است. كوچكترين پديده

 وان يك تشبيه ناقص، مثل قلمى دراسباب مادى چه نقشى دارند؟ آنها ابزارهايى بيش نيستند. به عن

كند. قلم نويسد اما نقش اساسى را خود نويسنده ايفا مىاى، نويسنده با قلم مىدست نويسنده

 است درابزارى
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دست او. عرفاء معتقدند بعد از اينكه انسان ايمان به خدا پيدا كرد و اطاعت و عبادت او را 

يابد بيند و مىهاى جهان را مىشود كه پديدهنورى از طرف خدا به او افاضه مى ى خود ساختپيشه

رسد؛ توحيد اى از مراتب توحيد كه انسان، اول به آن مىداند. پس مرتبهو نه اينكه تنها مى

است، ما هم ممكن است از راه بحثهاى فلسفى كم و بيش به چنين چيزهايى برسيم، اما از راه افعالى

دانند. داستان معروفى وجود دارد )چه يابند نه اينكه مىبينند و مىآنها اين حقيقت را مى دانش،

دانيم( داستانى است تاريخى مبنى بر اينكه مالقاتى بين شيخ الرئيس ابوعلى اندازه صحت دارد نمى

رف؛ بعد از سينا و ابوسعيد ابوالخير صورت پذيرفت؛ شيخ الرئيس فيلسوف بود و ابوسعيد ابوالخير عا

اين مالقات، شاگردان شيخ ابوعلى سينا از او پرسيدند كه ابوسعيد ابوالخير را چگونه يافتى؟ گفت 

شاگردان ابوسعيد از او پرسيدند كه ابن سينا را چگونه يافتى؟ « بينددانيم او مىآنچه را كه ما مى»

داشته باشد ولى براى تبيين فرق اگر اين داستان صحت هم ن«. داندبينيم او مىآنچه را ما مى»گفت 

ى عرفان ى فلسفه دانستن است ولى نتيجهاست. نتيجهاساسى بين فلسفه و عرفان، بيان جالبى

است كه انسان در مراتب اىديدن و يافتن. البته عرفانى كه حقيقت داشته باشد. پس اين مرحله

معرفت نفس گذشت و قدم در وادى  ىرسد. وقتى از مرتبهتوحيد، اول و پيش از هر چيز به آن مى

بيند، توحيد افعالى است. اين كند و مىيى را از توحيد كه درك مىتوحيد نهاد؛ نخستين مرتبه

اى از خدا به وجود اصطالح توحيد افعالى در نظر عرفا بود، يعنى ديدن و يافتن  اينكه هر پديده

گويند وقتى انسان از اين ارى بيش نيستند. مىآيد و همه چيز در واقع كار اوست و اسباب تنها ابزمى

رسد كه آن مرتبه باالتر رفت و تمكن در اين مقام يافت و به سير خويش ادامه داد به مقامى مى

گويند است و اين توحيد صفاتى غير از آن است كه در اصطالح فالسفه مطرح بود. مىتوحيد صفاتى

ى قبلى اين بود كه كمالى اصالتًا از آن خداست. مرتبهبيند هر صفت رسد كه مىانسان به جايى مى

بيند بيند كه از خداست. يعنى مىديد كه از خداست، در اين مرتبه هر صفت كمالى را مىكارى را مى

است از علم او؛ اىاست از علم الهى. سايهاىكه جز خدا كسى حقيقتًا علم ندارد، علمهاى ديگران، جلوه

است از آن هاى ناچيزىاست تنها اوست كه علم حقيقى دارد. علمهاى ديگر سايهعلم حقيقى از آن خد

علم بى نهايت الهى. قدرتهايى كه در جهان وجود دارد، اين قدرتها اصالتًا از آن خداست. عاريًة ما به 

هايى از قدرت خداست كه در مظاهر خلق تجّلى كرده دهيم. اينها جلوهاشياء و اشخاص نسبت مى



ى يابد كه همهگرنه اساسًا اينها از اوست. پس توحيد در صفات به اين معناست كه عارف مىاست و 

 صفات كمال
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هايى از هايى، اظاللى، مظاهرى، جلوهشود، سايهاصالتًا صفت خداست، و آنچه در خلق ديده مى

كنند برداشت دلچسبى كه درست چه اّدعا مىتوانيم از آناست. البته ما در اينجا نمىآن صفات الهى

ن بفهميم و بدانيم؛ داشته باشيم. هر قدر به مغز خود فشار آوريم كه چگونه علمى كه من دارم، هما

توان توانيم درست بفهميم، آنها هم مدعى هستند كه اين مطالب را با عقل نمىعلم خداست؟ نمى

است نه شنيدنى. البته كسانى گويند چشيدنىابد، مىشناخت. بايد انسان صفاى روح پيدا كند تا بي

توانند آن مطالب ى فلسفى و ذوق عرفانى داشته باشند مىكه قدرت تعقل كافى و ذهن ورزيده

عرفانى را در اصطالحات بسيار ظريف فلسفى بيان كنند ولى چنين كسانى هم زياد نيستند. به هر 

صفاتى در اصطالح فالسفه فرق دارد. آنجا بدين معنا  حال توحيد صفاتى در اصطالح عرفا با توحيد

گفتند هر صفت كمال هر جا هست صفت خداست؛ بود كه صفات خدا زائد بر ذات نيست اما نمى

بيند كه هر صفت كمالى هرجا هست اصالًة از خداست. اين شبحى از اوست كه به ديگران عارف مى

ها با مضمون عرفانى هست. شايد اشعار فارسى شود. شعر معروفى در اين زمينهنسبت داده مى

جاُج َو َرقَّتِّ الَخْمرُ »شعر اين است: .)1( مشابهش را داشته باشيم ستند كه در ه)عرفا مدعى «)2( َرقَّ الزُّ

 اصطالح شعراى عرفانى هر يك از كلمات مى، جام، ساغر و... اين الفاظ، يك الفاظ سمبليك هستند و

گويد مى، ساغر و َصهبا اند. وقتى يك عارف مىاين اصطالحات نوشتهحتى كتابهايى در تبيين 

گويد كه شرابى صاف در ساغرى شفاف بود. كسى كه از بيرون نگاه منظورش چيست( اين شعر مى

ديد سرخ رنگ كه در آن چيزى نيست. يا شرابى ارغوانى بى ساغر. در حقيقت كرد، ساغرى مىمى

كرد همان رنگ ن ساغر شفاف است كه از خود چيزى به مى اضافه نمىدر ساغر هست، اما آنقدر ايمى

 .شدمى بود كه در ساغر ديده مى

شود، گويا كنند كه صفات خدا وقتى در خلق جلوه گر مىاين مطالب را در اين زمينه بيان مى

 است تهى از مىپنداريم كه قدحىصفات خلق است از آن خدا نيست. ما چنين مى

 

 مى و لطافت جام *** در هم آميخت رنگ جام و مدام از صفاى .1



 بود، نباشد جامگويى مى *** با همه مىهمه جام است نيست

 از فخر الدين عراقى

 :اند[؛ تمام شعر اين استاست )قرن چهارم هجرى(. ]اگرچه ناروا به معاصر وى صاحب بن عباد نيز نسبت دادهشعر از ابو اسحاق صابى .2

جا ْمرْ َرقَّ الزُّ َِ َكَل االْ تِّ الَخْمُر *** َفَتشابَها َفَتشا  ُج َو َرقَّ

ما َقَدٌح َو ال َخْمرٌ   َفَكانَّما َخْمٌر َو الَ َقَدٌح *** َفَكانَّ

 ﴾ 95 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

بيند رنگ كند گويا ديگر قدحى در كار نيست. آنچه كه مىديگرى كه توجهش را به مى جلب مى

رسد كه صفات كمالى را در جهان، اين چنين ند. عارف به مقامى مىبيمى است پس قدحى نمى

بيند كه در اين ظرف و در اين مظهر، ظهور كرده است، بيند اين را علم خدا مىبيند. هرجا علم مىمى

بخش است كه انسان حقيقتش از خداست. عارفان مدعى هستند كه يافتن اين حقايق به قدرى لذت

ى ى انبياء و ائمهكند؛ البته عرض كرديم كه آنچه از ناحيهر و از خود بيخود مىرا غرق در شادى و سرو

معصومين سالم اهلل عليهم اجمعين در اين زمينه رسيده است، يقين داريم كه صحيح است. اما 

كنيم زيرا از باطن آنها توانيم يك ادعاى يقينى تلقى كنيم؛ البته نفى هم نمىادعاهاى ديگران را نمى

آيد تا حدودى حدس بزنيم كه آيا ر نداريم. ممكن است از آثارى كه در اعمال و رفتارشان پديد مىخب

است، اگر در زندگى براى گويند يا خير؟ مثال آن كسى كه مدعى چنين شهودهايىاينها راست مى

كه داراى توان از او باور كرد كوچكترين چيزى تملق گويد، دست به سوى اين و آن دراز كند، آيا مى

داند؟ كسى كه براى لقمه نانى دست به سوى دستگاه توحيد افعالى است و كارها را از خدا مى

توان باور كرد كه واقعًا گويد؛ مىكند و مدح و ثنا و تملقهاى بيجا به اين و آن مىسالطين دراز مى

گويد به ن را يافته كه مىتوان پذيرفت كه حقايقى از عرفاداند؟ از كسى مىكارگردان جهان را خدا مى

دهد كه از كسى ام؛ عمال هم ثابت كرده است؛ زندگيش نشان مىخدا قسم در عمرم از كسى نترسيده

گردد. اما در مقابل شود اشك از چشمانش جارى مىترسد و چون اسم خدا برده مىجز خدا نمى

جمهورى بايد برود و از الن رئيسگويد فكند و مىاى صحبت مىبزرگترين قدرتهاى جهان انگار با بچه

لرزد اما در مقابل هيچ خطرى كه ايستد بدنش مىترسد. در محراب عبادت كه مىكسى هم نمى

آورد. آنچنان استوار كه تمام جهان را خيره جانش، مالش، هستيش را تهديد كند، خم به ابرو نمى

دست خداست و ديگران ابزارهايى بيش  ام كه قدرت دركند؛ چنين كسى اگر ادعا كند كه من يافتهمى



ام و در گويد من به عاليترين مراتب توحيد رسيدهتوان از او پذيرفت. اما كسى كه مىنيستند، مى

توان باور كرد كه به توحيد پردازد؛ سخن چنين كسى را نمىهمان حال به دريوزگى اين و آن مى

گويند انسان است. آنها مىكنند، توحيد ذاتىمى ى توحيدى كه عرفًا مطرحرسيده باشد. آخرين مرحله

داند. آنچه در عالم وجود رسد كه هستى حقيقى را منحصر به خدا مىدر سير تكاملش به حدى مى

 هاى اوست، عكسهايى از وجود اوست، )تعبير عكس تعبير صحيحى نيست ولىبيند، همه جلوهمى
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گويند وقتى انسان به عاليترين مراتب توحيد شود.( عرفاء مىمطرح مىبراى تقريب به ذهن 

 اى كه وجود خداى متعال در آن جلوه گرنگرد؛ به آينهكند گويى به آينه مىرسيد به هر چه نگاه مى

 هاى متعدد. آن نورى كه دربيند اينها كثرتهاى آينه است. آينهاست. اين كثرتهايى كه در جهان مى

 ها نيست. اينها آن نور نيستند، بلكهشود، يك نور است خود اين آينهها جلوه گر مىآينه ى اينهمه

 :اينها نمايشگر آن نورند

ْصباحٌ » :35نور /  ْشكوة فيها م  ْرض  َمَثُل ُنور ه  َكم  َِ موات  َواالْ  .«َاهلُل ُنوُر السَّ

گر حقيقى را ذات اقدس الهى نگرند و در اين آينه، جلوهى مرآت به جهان مىپس آنها به ديده

 .كنداست كه سعدى اشاره مىبينند. اين همان مقامىمى

 رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند *** بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت

شود. همانطور كه گفته شد است كه انسان از نظر توحيد به آن نائل مىاىاين عاليترين مرتبه

كنند و ريختن آن در قالب الفاظ و مفاهيم متعارف، كار آسانى ن ادعا مىفهميدن آنچه اين بزرگا

اند و اخالقشان، اخالق نيست. ولى به هر حال، ما نسبت به كسانى كه عقايدشان را تبيين كرده

توانيم حسن ظنى داشته باشيم كه به گزاف اسالمى و رفتارشان مطابق موازين شرع بوده است؛ مى

كند هر چند حكايت اند كه اين الفاظ از آنها حكايت مىكنند و چيزى را يافتهچنين ادعاهايى نمى

اند كه خدا جسم نيست، در جسم حلول نارساست. كسانى كه خودشان در كتابهايشان نوشته

بينيم؛ به اين معنا نيست كه گويند ما غير از خدا نمىكند. خدا عين خلق نيست. وقتى مىنمى

ها جمال محبوب خودمان را اينها خداست. بلكه معنايش اينست كه در اين آينه بينيماينهايى كه مى



نگريم. كسانى كه زندگيشان سراسر بندگى و اطاعت خدا بوده است، اگر چنين ادعاهايى بكنند ما مى

حق داريم كه با حسن ظن به آنها بنگريم و بگوييم كه سخنانشان معانى بلندى دارد كه ما درست 

زند. ما نسبت به چنين اما نه هر آدمى الابالى، مى گسار و بى بند و بار كه دم از عرفان مى فهميم،نمى

توانيم حسن ظن داشته باشيم آن معرفت، گوهرى نيست كه به هر بى سر و پايى بدهند. كسى نمى

طلبد؛ راه سير و خواهد؛ به قول آن مرد بزرگ: كندن كوه با مژه چشم مىدهها سال خون دل مى

سلوك راهى ساده نيست؛ چنانست كه گويى كسى با مژه چشم بخواهد كوهى را از جا بركند؛ كسانى 

اند ممكن است خدا هم، حقايقى را به آنها ارائه كه چنين زحماتى در راه معرفت و بندگى خدا كشيده

كه حتى در اى به اين مطلب شده است داده باشد كه فهم ما از آنها قاصر است. در روايات هم اشاره

ى اطهار سالم اهلل عليهم اجمعين و ائمه (صلى اهلل عليه وآله)ميان اصحاب پيغمبر اكرم

 توانستند بهفهميدند نمىاند كه آنچه را مىبوده  كسانى
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َم  وْ لَ َو اهلل  : »به اين مضمون داريم)1( نزديكترين دوستانشان بگويند. روايتى در كتاب اصول كافى َعل 

ى َقْلب  َسْلماَن َلَقَتَلُه و لََقْد آخى َرُسوُل اهلل دانيم كه حضرت مى «َبْيَنُهما (هصلى اهلل عليه وآل)َاُبوَذرٍّ ما ف 

شان بودند؛ آنقدر ايمان (صلى اهلل عليه وآله)ى پيغمبر اكرمسلمان و حضرت ابوذر از بزرگترين صحابه

ؤمنان اين دو نفر را )روزى كه عهد اخوت بين م (صلى اهلل عليه وآله)به هم نزديك بود كه پيغمبر اكرم

هم با  كرد( برادر قرار داد. خود آن حضرت با اميرالمؤمنين سالم اهلل عليه برادر شدند. سلمان  ايجاد

ذر فرمايد: اگر ابوابوذر. و با اينكه مرتبه ايمانشان اينقدر به هم نزديك بود؛ باز اين روايت مى

كشت يعنى آن گفت سلمان كافر است و او را مىگذرد، مىست كه در دل سلمان چه مىدانمى

فهميد كه خواست بيان كند ابوذر نمىمعرفتى كه سلمان يافته بود آنقدر واالتر و دقيقتر بود كه اگر مى

ن كرد كافر است. حقايقى كه اميرالمؤمنيكرد و خيال مىگويد و معناى ديگرى استنباط مىچه مى

توانست بگويد يعنى قابل بيان نبود. اگر در قالب الفاظ كرد به سلمان هم نمىسالم اهلل درك مى

 شد. چنانكه در كلمات بسيارى از بزرگان چنين توهماتىشد، معانى ديگرى از آن فهميده مىريخته مى

قاد و ين نسبتها در اعتاند؛ در صورتى كه آنها دامنشان از اهاى ناروايى به آنها دادهشده است و نسبت

 .عمل مبّرا بوده است

 .بريمبه همين جا گفتار در مورد توحيد ذاتى در نظر عرفا را به پايان مى



  

 توان شناخت؟خدا را تا چه اندازه مي

 تواند خدا را بشناسد و نسبت به او معرفت پيدا كند؟انسان تا چه اندازه مى

شود كه به استناد بعضى از آيات يا روايت ه مىگاهى در برخى از سخنان يا نوشتارها ديد

گويند خدا به هيچ وجه قابل شناختن نيست و ما فقط ُمجاز هستيم كه خدا را با اوصافى كه در مى

نيم؛ ما قرآن كريم ذكر شده و اسمائى كه با آنها ناميده شده است؛ در دعاها و در مكالماتمان؛ فرا بخوا

كنيم و فقط ُمجاز هستيم بگوييم خدا خالق است، رازق است، نمى مفاهيم اين كلمات را درست درك

شود، مثل علم و قدرت و حيات. ما عالم است، حكيم است، مخصوصًا آنچه مربوط به صفات ذات مى

 .فهميم كه علم خدا يعنى چه، قدرت خدا يعنى چهحق داريم فقط اين الفاظ را بكار ببريم ولى نمى

 شود كه حّتى ذاتها ديده يا شنيده مىى از سخنان و نوشتهاز طرف ديگر گاهى در بعض

 

 .2، طبع دارالكتب االسالميه كتاب الحجة باب فيما جاء ان حديثهم صعب مستعصب، حديث 401ى صفحه در کتاب اصلیاصول كافى، ج اول  .1
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ها ما به قرآن چه ند. در اين زمينهالهى قابل شناختن است. آنها هم براى خودشان داليلى دار

توان شناخت و فقط يك است كه خدا را به هيچ وجه نمىتوانيم نسبت بدهيم؟ آيا قرآن مدعىمى

ن اين الفاظى را مردم ُمجاز هستند به كار ببرند؛ بدون اينكه معنايش را بفهمند، يا اينكه ادعاى قرآ

گوييم ى بشر امكان معرفت خدا، قائل است؟ مىنيست؟ اگر اين نيست پس تا چه اندازه قرآن برا

شود كه ى صفات و افعال خداست دقت كند؛ متوجه مىكسى كه در قرآن مرور و در آياتى كه درباره

گويد فهمند و راجع به چيزهايى سخن مىكند كه مردم معناى آنها را مىقرآن مفاهيمى را عرضه مى

ود ذيرد. اين چنين نيست كه خدا فقط الفاظى را در مورد خكه توقع دارد شنونده آن را درك كند و بپ

 :فرمايددا مىبه كار َبَرد و بگويد اين الفاظ را به كار ببريد و به معنا كار نداشته باشيد مثال آنجا كه خ

 .«َاال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َو ُهَو اللَّطيُف اْلَخبيرُ » :14ملك / 



كند كه آيا آن كسى كه اين جهان را آفريده است علم ىاز وجدان مردم، از عقل آنها، سؤال م

خواهد ىمكسى كه آفريده است؟ با اين جمله چه   آيا علم ندارد آن ؟«َاال َيْعَلُم َمْن َخَلَق » ندارد؟

دانيم يا اينكه گويد بايد معتقد بشويد كه خدا علم دارد؛ به همان معنايى كه از علم مىبگويد؟ آيا مى

ا فهميم؟ يعنى متعبد هستيم كه بگوييم خدا علم دارد، امرا بگويد كه معنايش را نمى خواهد لفظىمى

 .توانيم بفهميم و نبايد بفهميم؟معناى اين جمله را نمى

دهد و به مردم جاى ترديد نيست كه قرآن صفات و اسمائى را كه به خداى متعال نسبت مى

ه را با اين اوصاف بشناسيد. يعنى با همان معانى كخواهد به مردم بفرمايد كه خدا كند؛ مىعرضه مى

ن و است بى معنا. برخى به آياتى در قرآها الفاظىفهميد نه اين كه در مورد خدا ايناز اين اوصاف مى

اند مفاد اند كه پنداشتهيا رواياتى از اهل بيت عصمت و طهارت سالم اهلل عليهم اجمعين برخورد كرده

 :اسماء و صفات الهى قابل شناختن نيست مثال در قرآن داريمآنها اينست كه معانى 

مثْالَ » :74نمل /  َِ ُبوا ل ّله  االْ  .«َفال َتْضر 

، گويند: اين مثل زدن يك نوع توصيف استفرمايد: براى خدا َمَثل نزنيد. اينان مىبه مشركان مى

زنيد يعنى خدا را با َمثل فرمايد براى خدا َمثل ناست از راه مثل، وقتى خدا مىوصف كردن چيزى

توان وصف كرد. منشأ اين گزارش چنين برداشت غلطى از اين آيه وصف نكنيد. پس اصال خدا را نمى

 :ى ديگرى داريماست. در آيه

ُفونَ » :159صافات /   .«ُسْبحاَن اهلل  َعّما َيص 
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ر صفتى براى خدا بيان كنيد، )با آن معنايى كنند. يعنى هخدا منزه است از آنچه مردم وصف مى

فهميد( خدا از آن صفت منزه است. اين صفات و اين معانى ربطى به خدا ندارد، خدا كه خود مى

تر از اينهاست. و يا بعضى از روايات هست كه آنچه را شما در ذهن خود تصور كنيد با دقيقترين منزه

دا از آن باالتر است. مرحوم فيض در كتاب محجة البيضاء ى شما و خاست آفريدهمعانى باز هم چيزى

ه َمْخُلوٌق » :از امام باقر سالم اهلل عليه نقل كرده است كه فرمود ى َاَدقِّ َمعاني  ُكْم ف  َاْوهام  ْزُتُموُه ب  ما َميَّ ُكلَّ



ْثُلُكْم َمْرُدوٌد ا َلْيُكمْ  توهم كنيد، خدا از آن منزه  آنچه را در ذهن با دقيقترين معانى تصور و .«َمْصُنوٌع م 

 .)1(است مثل شمااست و آن پندار شما مخلوقى

بر اساس اين قبيل آيات و روايات چنين تصورى براى بعضى پيش آمده است كه اوصافى كه ما 

توان وصف كرد فقط خود گوييم، هيچكدام صفت واقعى خدا نيست. خدا را نمىى خدا مىدرباره

ا وصف كند. گفتيم در مقابل اينان، كسانى قائل شدند به اينكه حتى ذات تواند خود رخداست كه مى

ى اول به خصوص به اينها توان ذات خدا را شناخت. دستهخدا هم قابل شناختن است و كامال مى

توان اند اوصاف خدا را نمىگوييم كه ظاهرًا براى آن كسانى كه گفتهكنند. ما مىبسيار حمله مى

اى از باب فهميم؛ شبههبريم، نمىلفاظى كه در مورد اسماء و صفات خدا به كار مىشناخت و معناى ا

اشتباه مفهوم به مصداق حاصل شده است. توضيح آنكه يكى از انواع مغالطات كه به ذهن انسان 

شود. يعنى مطلبى آيد از اشتباه مفهوم به مصداق ناشى مىهنگام استدالل براى خود يا ديگرى مى

 .دهدبه مصداق است به مفهوم يا حكمى كه مربوط به مفهوم است به مصداق نسبت مى كه مربوط

كنيم. مثل مفهوم انسان يا نور، يا حرارت، است كه ما در ذهن درك مىمفهوم آن معناى كلى

گوييم انسان موجود كنيم؛ وقتى بخواهيم توضيح بدهيم مىاست كه در ذهن تصور مىمعنايى

است كه با معانى ديگرى قابل تفسير است. اين عقل؛ )حيوان ناطق( اين معنايى است داراىاىزنده

شود. آن فرد خارجى  انسان مفهوم است؛ مصداق يعنى آن شخصى كه اين مفهوم بر او منطبق مى

گوييم آتش جسم گرمى ست. مثال يا كنيم، مىمصداق است. و ما وقتى مفهوم آتش را تفسير مى

است كه گوييم آتش موجودىتراق با اكسيژن است، ولى طبق تعريف معروف مىتركيب مواد قابل اح

 ذاتًا حرارت دارد. هنگامى كه شما آتش را در ذهنتان تصور كنيد )يعنى چيزى كه داراى حرارت ست(

 شود؟ البته نه، زيرا مفهوم حرارتآيا ذهنتان هم داغ مى
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سوزاند مصداق حرارت است نه مفهوم حرارت. پس اگر كسى استداللى سوزنده نيست آنچه مى

شود، اين مغالطه است. يعنى چيزى كه اثر مصداق بوده به كند كه از تصور آتش ذهن شما گرم مى



مفهوم نسبت داده است؛ آنچه در ذهن هست، مفهوم آتش است، نه مصداق آتش. ولى آنچه 

زاند مصداق آتش است نه مفهوم آن. اينگونه مغالطات در بحثها و استدالالت زياد پيش سومى

توانند اين دقايق خطاهايى كه در آيد. كسانى كه در استدالالت و بحثها پهلوان هستند مىمى

آيد، تشخيص بدهند و بفهمند كه فالن فيلسوف كه فالنجا اشتباه كرده از چه استدالالت پيش مى

است به نام فن مغالطه كه انواع مغالطات را دسته اين اشتباه افتاده است. در منطق فنى راهى به

انديشد توجه داشته باشد كه چند گونه مغالطه وجود دارد تا خود هم اند تا كسى كه مىبندى كرده

دعا ى ديگران را تشخيص بدهد. برگرديم به اصل مطلب: ظاهرًا كسانى كه امبتال نشود و هم مغالطه

ى توان شناخت و اين اوصاف فقط الفاظى هستند كه ما ُمجاز هستيم دربارهاند كه خدا را نمىكرده

اند؛ زيرا آنچه از آيات و روايات بايد استفاده شود اين اى مبتال شدهخدا به كار ببريم به چنين مغالطه

ه مفاهيم هم وقتى در توان شناخت نه اينكاست كه مصداق اوصاف الهى را با مفاهيم ذهنى نمى

خدا موجود »گوييم دهند!. آيا وقتى مىرود، اصوال معناى خود را از دست مىمورد خدا به كار مى

رود يا به يك معناى گوييم؟ به همان معنايى كه در مقابل معدوم به كار مىبه چه معنايى مى« است

رود يا معناى قابل جاهل به كار مىگوييم خدا عالم است، يعنى همان عالمى كه در مديگر؟ وقتى مى

بريم. خدا عالم است يعنى همان چيزى كه مالزم ديگر دارد؟ بدون شك ما به همان معنا به كار مى

 .توانيم بشناسيمفهميم. اما مصداق اين علم را نمىاست با جاهل نبودن؛ پس مفهوم را ما مى

است محدود؛ علمهايى كه ناسيم علمهايىشعلم، مصاديق زيادى دارد، آنچه ما از مصاديق علم مى

دهيم چيزى شبيه به آنچه در خودمان است به در خودمان است اگر به كسان ديگرى هم نسبت مى

دهيم. اما در مورد علمى كه ذاتى است و عين ذات خداست؛ چنين مصداقى از علم ديگران نسبت مى

بكنيم حقيقت مصداق اين مفاهيم است نه  توانيم دركتوانيم بشناسيم، پس آنچه ما نمىرا ما نمى

كنيم. حقيقت معنا جز همان مفهوم ذهنى اينكه اصال معنا و مفهوم اسماء و صفات خدا را درك نمى

توانيم درك كنيم حقيقت مصداق است، فرض بفرماييد ما موج صوتى را در بيش نيست، آنچه را نمى

شنويم؛ بيشتر هم باشد آن باشد نمى توانيم بشنويم. اگر كمتر ازيك فركانس مخصوص مى

نيم يا توانيم تصور كشنويم؛ اّما موجى را كه داراى فركانس بيشتر يا فركانس كمتر از اين باشد؛ مىنمى

 بينيمانوارى كه ما مى
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رك ن قرمز، دداراى فركانسى معين است اگر بيشتر يا كمتر باشد مانند امواج ماوراء بنفش يا مادو

است كه فركانسش از اينها كمتر يا بيشتر است است يا موجىگوييم باالخره نورىكنيم. اما مىنمى

گوييم موج شنويم؛ آنجا مىبينيم و نمىكنيم ولو اينكه مصداقش را نمىيعنى مفهومش را درك مى

ه كار ر. آنجا يك عدد رياضى را بگوييم تواتگوييم تواتر، آنجا هم مىگوييم موج. اينجا مىاينجا هم مى

 بريم مفاهيم ناشناخته نيست. اما مصداق اين مفهوم براىبريم. اينجا هم يك عدد رياضى بكار مىمى

يدن ى شنوايى ما توانايى شنى بينايى ما توانايى درك آن را ندارد؛ يا قوهما ناشناخته است چون قوه

كنيم اّما، است. مثال ديگر: ما مفهوم علم را درك مى چنين صوتى را ندارد، اما مفهوم همان مفهوم

آيد. دانش ما مطلق نيست، راه مصاديق اين علم در ما محدود است و در شرايط خاصى پديد مى

آموزيم. از راه چشم و گوش تحقق آن هم محدود است. ما از راه انگشتان دستمان دانش نمى

هيچ حد ندارد؛ كسب شدنى هم نيست و عين يك آموزيم. حاال اگر دانشى را فرض كنيم كه مى

بريم چيست؟ مفهوم دانش، مفهوم كسب نشدنى، وجود است؛ مفاهيمى كه در اينجا به كار مى

گوييم خدا عالم است؛ مفهوم عالم همان مفهوم نامحدود؛ اينها همه مفاهيم است. پس وقتى مى

ييم فالن شخص عالم است( مفهوم همان گورود )مىاست كه در مورد خودمان هم به كار مىمفهومى

مفهوم است، منتهى مصداق علم خدا علم ذاتى بى نهايت است. ولى مصداق علمهاى ما علم محدود 

 توان اين دو نظر راها؛ پس به اينصورت مىاند كه با هم فرق دارند نه مفهوماكتسابى است. مصاديق

ى در شتباهى در تعبير بوده است وگرنه مغالطهبه هم نزديك كرد و اگر مراد آنها هم همين باشد ا

 اند و بايد برايشان توضيح بدهيماستدالل برايشان پيش آمده و مفهوم و مصداق را با هم خلط كرده

كه آنچه ناشناختنى ست مصداق آن مفاهيم است. در بحث قبلى گفتيم صفات خدا عين ذات 

م با عقلمان درك كنيم، حقيقت ذات را هم توانياوست؛ پس وقتى ما حقيقت مصداق صفات را نمى

توانيم درك كنيم؛ عقل راهى براى شناختن موصوف  به اين صفات )كه همان ذات الهى ست( نمى

َكما اْحَتَجَب َعن   ا نَّ اهلَل ا ْحَتَجَب َعن  اْلُعُقول  » :ندارد و به همين معناست كه در روايت وارد شده است

ْبصار   َِ  .)1(ان كه با چشمها قابل ديدن نيست با عقل هم قابل شناختن نيستيعنى خدا آنچن« االْ

معناى اينكه با عقل هم قابل شناختن نيست، يعنى حقيقت ذات الهى نه مفاهيم صفات؛ اصوال 

 كند. هيچ وقتاى كه مفاهيم كلى را درك مىكار عقل درك مفهوم است عقل يعنى آن قّوه
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ى درونى كه ى حسى يافت يا با تجربهتواند مصداق را درك كند و آن را يا بايد با تجربهعقل نمى

به اصطالح ما همان علم حضورى و شهودى ست؛ كار عقل فقط درك مفاهيم كلى ست. عقل 

ز عقل نبايد شناسد مگر با اوصاف كلى. پس اهيچوقت يك شيئى خاص و مشخص و عينى را نمى

است و مصداق صفات و توقع داشت كه ذات خدا را از آن جهت كه يك موجود عينى خارجى

كند از راه اسماست؛ بشناسد. عقل هيچ جاى ديگر هم چنين هنرى ندارد. هرجا عقل چيزى درك مى

و توان شناخت؟ اگر بتوان شناخت بايد با دل شناخت مفاهيم كلى ست؛ پس ذات خدا را چگونه مى

گوييم اين شناخت مراتب توان شناخت؟ مىبا علم حضورى شناخت آيا ذات خدا را از اين راه مى

ى شريف ميثاق شود كه )طبق استداللى كه قبال با استفاده از آيهى ضعيفى شروع مىدارد؛ از مرتبه

گفتيم است كه ى ضعيفى از علم حضورىى انسانها حاصل شده است. اين مرتبهكرديم( براى همه

يابند. كاملتر آن در مؤمنان صالحى ى دلها در عمق خودشان ارتباطى با خدا دارند و خدا را مىهمه

شود و شود كه دلشان در اثر تمركز و حضور قلب در عبادت و اطاعت خدا، با خدا آشناتر مىپيدا مى

تر و بيدارتر و زندهشود. قويتر و روشنتر گر و تابناك مىخورد و جلوهمعرفت فطريشان صيقل مى

افتد. ممكن است نيمه شبى، مؤمنى مشغول شود؛ حتى براى مؤمنان متوسط هم اتفاق مىمى

شود و مناجات و راز ونياز با خدا باشد و خودش و جهان را فراموش كند. دلش آنچنان با خدا آشنا مى

است كه در ورى فطرىشود. اين همان علم حضگيرد كه توجهش از همه چيز قطع مىبا او انس مى

اش كنار افتاده و نورش ظاهر و فعال و زنده شده است. از اين باالتر معرفتهاى حضورى و اينجا پرده

عليه )شود. آنجا كه امير المؤمنيناست كه براى مؤمنان كامل و اولياء خدا حاصل مىشهودى

َاَيُكوُن » :فرمايدمى (عليه السالم)جا كه امام حسينو آن «ما ُكْنُت َاْعُبُد َربًّا َلْم َاَرهُ » :فرمايدمى(السالم

ْى ُكلِّ َشْىء َحّتى ال َاْجَهَلَك فى َشْىء َف ا َلىَّ ف  ُهور  ما لَْيَس َلَك... َاْن َتَتَعرَّ َن الظُّ َك م  از دعاى عرفه «)1( ل َغْير 

چيز خودت را به من  كند: خدايا تو در همهحضرت سيد الّشهدا سالم اهلل عليه كه به خداوند عرض مى

ُر ل ُكلِّ َشْىء» .بينمكنم تو را در آنجا مىشناساندى يعنى به هر چه نگاه مى تويى كه بر  «َو َاْنَت الّظاه 

خواهند تو را با ديگران هر چيزى هويدايى. مگر غير تو ظهورى دارد كه تو را روشن كند. كسانى كه مى

هورى دارند كه تو ندارى و در پرتو نور ديگران بايد تو را اند كه ديگران نورى و ظبشناسند، پنداشته

 .بشناسند. چه توّهم باطلى! مگر نورى هست كه از تو نباشد
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غايب نبودى كه  گويد هيچوقت از دل منشود. مىاست كه براى اولياء خدا پيدا مىاين معرفتى

 .تو را جستجو كنم، مجهول نبودى كه دنبال شناخت بروم

است جز تو چيزى ظاهر نيست مگر آنچه تو او را ظاهر كرده باشى؛ اين معرفت خاص آن كسانى

 .انداند و دل به عشق او سپردهكه قدم در وادى توحيد نهاده

ْغياَر َعْن ُقُلوب  » َِ وا َو َاْنَت الَّذى َاَزْلَت االْ بُّ ّبائ َك َحّتى َلْم ُيح  تو آن كسى كه اغيار و  .«واكَ س  َاح 

 .آنها جز تو كسى باقى نماند  بيگانگان را از دلهاى دوستانت زدودى تا در دل

توانند است مخصوص اولياء و مؤمنان كامل؛ چنين كسانى هستند كه مىاين معرفت، معرفتى

 .اسندى وجودى خودشان بشنذات خدا را در حد دايره

ت را ى ظرفيت اين پرتو، آن ذايعنى وقتى خودشان را در پرتوى از ذات الهى يافتند به همان اندازه

 :يابند؛ به عنوان يك تشبيه معقول به محسوس براى تقريب به ذهنمى

ْعال» :60نحل /  َِ  .«َو ل ّله  اْلَمَثُل االْ

ين عمود تا منبع مولدش يك خط تابد؛ افرض كنيد كه يك عمود نور از يك منبع مولد نور مى

 .است. )در اينجا به اينكه حقيقت نور چيست؟ يا موج است يا ذره يا چيز ديگر، كارى نداريم(

اين خطى كه متصل است به اين چراغ؛ اگر خود را بيابد يعنى شعور داشته باشد و از خودش آگاه 

ر، يعنى يافتن خودش همان است و است متصل به يك مبدأ نويابد كه خطىيابد؟ مىباشد چه را مى

اى كه از يافتن ارتباط و اتصالش هم با منبع نور همان. اگر خودش را بيابد اتصالش هم به آن نقطه

اى كه خودش با آن شيئ مربوط يابد اّما به اندازهيابد. پس ذات آن شيئى را مىشود؛ مىآن صادر مى

گويند ذات خدا قابل شناختن است با ى كه مىتوان بين آن كساناست. پس به اين صورت هم مى

گوييم گونه آشتى بدهيم؟ مىگويند ذات خدا قابل شناختن نيست؛ آشتى داد. چهآن كسانى كه مى



اگر منظور از شناخت ذات يعنى شناختى كه احاطه بر ذات پيدا كند چنين چيزى براى غير خدا محال 

تواند احاطه بر ذات نامتناهى الهى پيدا كند؟ است. ذات خدا نامتناهى است؛ كدام موجود مى

گونه شناخت محال است. نه تنها براى من و شما بلكه براى شريفترين مخلوقات خدا هم محال اين

عصر )عج( هم آن   و وجود مقدس ولى (صلى اهلل عليه وآله)است، براى ذات مقدس حضرت محمد

توانند احاطه محدود است و مخلوقند و نمىمعرفت احاطه كننده، محال است؛ چون آنها وجودشان 

توانند بر ذات نامحدود الهى پيدا كنند. اما اگر منظور از معرفت ذات اين باشد كه بعضى از انسانها مى

ى وجودى خودشان را با خدا بيابند؛ يعنى اگر انسان به اين مقام رسيد كه به مقامى برسند كه رابطه

 وجود خودش
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را شعاعى از وجود خدا يافت، ]بر حسب تمثيل ناقص و براى تقريب به ذهن[ در اينجا علم 

 .حضورى به خدا دارد چون ارتباط با ذات خداست

كنيم اگر وجود ما با پنداريم؛ خيال مىها را از قبيل روابط مادى مىاى؟ ما رابطهاما چگونه رابطه

شياء  ال » .ت از نوع جسم با جسم! اين محال استكسى ارتباط داشته باشد ارتباطى اس َِ ى االْ ٌل ف  داخ 

ل ى او نباشد ما اراده  كه اگراين جور ارتباط نيست، اما يك جور ارتباطى«)1( َكَشْىء فى َشْىء داخ 

كنيد. است كه شما در ذهن خودتان ايجاد مىهيچيم؛ به عنوان تشبيه ناقص، شبيه آن صورت ذهنى

توان آن را، از ى ذهن شماست اما نمىاى با ذهن شما دارد؟ آفريدهچگونه رابطهاين صورت ذهنى 

شود؛ اصال قوامش به همين ارتباط ذهن هم جدا كرد. اگر بخواهيد آن را از ذهن جدا كنيد، هيچ، مى

اند: وجودهاى اشياء عين ربط است نه اينكه ى بزرگ اسالمى فرمودهبا ذهن است؛ اينست كه فالسفه

است كه داراى ربط است. خود، عين ارتباط است. به هر حال وقتى انسان چنين حالى را در ىچيز 

خود بيابد كه دلش پيوسته با خدا باشد، در همان نقطه پيوستگى )البته تعبير نقطه تعبير 

 ىيابد؛ اما در يك جلوهاست اما لفط ديگر نداريم( به همان اندازه، ارتباط خود را با خدا مىغلطى

بسيار محدود كه همان وجود خودش است اما اينكه بخواهد احاطه بر ذات الهى پيدا كند، حاشا كه 

موجود امكانى و مخلوقى بتواند چنين معرفتى به ذات خدا پيدا كند. و به عبارت ديگر )شايد اين 

از يك « همعرفت ذات بوج»تعبير هم به ذهنتان آشنا باشد( معرفت به كنه ذات خدا محال است. اما، 

ى محدود؛ ممكن است، ولى اين هم تنها از راه ى خاص، از يك ديدگاه محدود و در يك رابطهدريچه



شود. عقل حتى در اين حد هم راه ندارد چون عقل فقط كارش درك مفاهيم است. دل حاصل مى

اينجا صحبت از شناخت مصداق است. شناخت خود ذات است پس پاسخ ما به اين سؤال كه آيا 

گوييم به يك معنى آرى و به يك معنا نه، اگر منظور از ذات الهى قابل شناختن است؟ اينست كه مى

است كه احاطه به ذات الهى داشته باشد؛ معرفت به كنه ذات الهى ابدًا شناخت ذات الهى معرفتى

ى اولياء خدا است كه از راه دل و با شهود قلبى براممكن نيست اما اگر منظور از معرفت ذات، معرفتى

شود، اّما معرفتى محدود و در شعاع ارتباط وجودى خود عارف؛ آرى در و عارفان حقيقى حاصل مى

اين ممكن است. و اما آنچه كه در روايات ذكر شده است كه هرچه را شما تصور كنيد ولو به دقيقترين 

 است مثل شما ومعانى، آن هم مخلوقى
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 توانيد خدا را با عقل خودتان و با مفاهيم ذهنى و با معانىنتيجه گرفته شده است كه شما نمى

ى ساختهشود زيرا مفهوم چيزىدرك كنيد؛ معنايش اينست كه ذات خدا، از راه مفهوم شناخته نمى

شده است، اما هر كسى به همان اندازه كه ها؛ گرچه اين مفهوم ابتدا از يك مصاديقى گرفته ذهن

تواند مفهوم را مرآت و سمبل براى آن مصداق قرار بدهد. اگر كسى اصال با مصداق را شناخت، مى

است كه حواله به ذات خدا آشنا نشده و معرفت حضورى پيدا نكرده است؛ هرچه بگويد همه مفاهيم

يابد. فراموش كه موجودى هست، اما آن را نمى داندكند به موجودى و مىدهد؛ اشاره مىغايب مى

َفة  ال ب االْْدراك  َفَقْد  َو َمْن َزَعَم َانَُّه َيْعُبدُ » :نكنيم كه آن روايت امام صادق سالم اهلل عليه را كه فرمود ب الصِّ

فَ  َفَة ص  ه  َو َمْعر  َفت  د  َقْبَل ص  َفَة َعْين  الّشاه  اگر چيزى را .«)1( ة  اْلغائ ب  َقْبَل َعْين ه  َاحاَل َعلى غائ ب... ا نَّ َمْعر 

 .شناسيم بعد صفاتش رااول خودش را مى  حضورًا بخواهيم بشناسيم

ى آن مفاهيم انتزاعى و آن كند؛ رتبهشناسيد ذهن شما مفاهيمى را انتزاع مىيعنى از آنچه مى

 بخواهيم بشناسيم؛ اول بايداوصاف، متأّخر است از شناخت خود ذات، اما اگر يك چيزى را غائبانه 

صفاتش را به صورت مفاهيم كلى بشناسيم. پس اگر معرفتى حضورى نسبت به خداى متعال ممكن 

 .شودباشد )كه هست( فقط از راه دل حاصل مى



  

 كلّيات افعال الهى

در بحثهاى گذشته به اين نتيجه رسيديم كه نصاب توحيد در اسالم عالوه بر توحيد در وجوب 

در خالقيت، توحيد در ربوبيت تكوينى و تشريعى و در الوهيت هم هست. از نظر قرآن،  وجود و

ى طّيب )ال اله اال است كه اين توحيدهاى پنجگانه را داشته باشد كه همه در شعار كلمهموحد كسى

شود، اين اعتقاد به طور اجمال بايد در هر موحدى وجود داشته باشد ولى در مقام اهلل( خالصه مى

آيد كه نه تنها براى تفصيل و تحليل اين توحيد، و تطبيق آن، در مواردى خاص ابهامهايى پيش مى

شود بلكه براى دانشمندان و كسانى كه تخّصص در مسائل افراد كم معلومات، مسائلى جلوه گر مى

قتى ما آورد كه حل آنها آسان نيست. براى نمونه وكالمى و فلسفى هم دارند، اشكاالتى را پيش مى

آفريند، بدون شك هر موحدى اين اندازه را قائل است. ولى وقتى گوييم خدا همه چيز را مىمى

 خواهيم تطبيق كنيم كه خدا كه آفريننده است چه چيزهامى
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يا آآفريده است؛ گوييم همه چيز را آفريند، آيا منظور از اينكه مىو چه چيزهايى را مىرا آفريده 

د هاى بعدى را به وجوى جهان را آفريده است و اين ماده با ديناميزم خود تمام پديدهى اوليهماّده

ديگر كند و آنها آورد و طبق قانونمندى كه خود ماده دارد همه چيز تدريجًا تحقق پيدا مىمى

 ى جديدى كه در جهان تحققاحتياجى به خدا ندارند؟ معناى خالقّيت آيا اين است؟ يا نه، هر پديده

 .آفريند؟ جاى اين سؤال هستكند اين را هم همان وقت؛ خدا مىپيدا مى

اند، بايد ببينيم نظر قرآن در صاحبنظران از اديان توحيدى در اين باره نظرهاى مختلفى ابراز داشته

زمينه چيست؟ مثال ديگرى از تدبير جهان بزنيم؛ چون قبال هم اشاره كرده بوديم كه مجموع  اين

شود؛ گرچه تدبير هم انفكاكى از خلق ندارد )توضيح افعال الهى تحت عنوان خلق و تدبير خالصه مى

ى كه آيد كه آيا هنگاماين مطلب را قبال گفته بوديم(. راجع به تدبير جهان هم اين سؤال پيش مى

خدا عالم را آفريد، نظمى در آن برقرار كرد و ترتيب خاصى در موجودات اين عالم قرار داده بعد خود 



هاى ساعت را به خود تا پايان كار عالم، منظم اداره خواهد شد؟ مثل ساعت سازى كه اجزاء و چرخ

اينكه خود ساعت ساز، كند و ديگر احتياج به كنند، مرتب كار مىكند كه وقتى كوك مىچنان منظم مى

دائمًا در كار آن دخالت كند ندارد، فنر و پاندول و چرخها آنچنان منظم شده است كه دقيقًا كار 

كنند. آيا جهان اينگونه است كه خدا اجزاء اين جهان را آنچنان منظم و مرتب كرده است كه تا مى

ديگر دستش را گذاشت روى دست و  پايان كار، احتياجى به تنظيم و دخالت در كار جهان ندارد؟ خدا

ى ى جهان و در همهچرخد؟ يا اينكه خدا در هر لحظهبه كنارى نشست و عالم خود روى پاى خود مى

شود؟ ى مكان مىها در طول زمان و در پهنهحوادث آن، حضور تدبيرى دارد، ربوبّيت او شامل پديده

كه بين دو نفر از دانشمندان اروپا كه هر دو  است كه بايد جواب داد، شايد شنيده باشيداين سؤالى

ى تفسير ربوبّيت الهى نسبت به جهان گفتگوهايى صورت گرفته است. يكى هم موحد بودند، درباره

كند كه گويى ديگر احتياجى دكارت و ديگرى پاسكال؛ دكارت مكانيزم جهان را آنچنان دقيق بيان مى

اند: جهان تنها احتياج به يك تلنگر چنانكه به او نسبت داده به تأثير خدا در عالم باقى نمانده است و

خدا دارد؛ اگر يك نيروى حركتى بر اين عالم وارد بشود تا اين چرخها به حركت بيفتد؛ جاودانه ادامه 

كند و خدا نسبت به جهان محرك اول است؛ محرك اول به اين معناست كه اولين نيرويى كه پيدا مى

شود؛ از اوست و اين نيرو تا جاودان باقى و براى چرخش تمام ر جهان مىموجب پيدايش حركت د

هاى جهان كافى ست. چنين سخنى را دكارت گفته بود. پاسكال كه روح عرفانى معنويش قويتر پديده

 بود، دكارت را متهم كرد به
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و بقاى جهان نياز به خداوند نداريم، كار  اينكه بر اساس اعتقاد دكارت، ديگر ما براى تدبير جهان

خدا فقط يك تلنگر زدن بود و بس. ما كارى به بحث اين دو نداريم كه آيا انتقاد پاسكال به حرف 

است به اينكه در سطح فيلسوفان و متخصصان مسائل عقلى و اىدكارت وارد بود يا نه؟ منظور اشاره

است به د بايد معتقد باشد، همان اعتقاد اجمالىالهى هم اين مسائل مطرح است. آنچه هر موح

آيند چه ى تفصيل آن بر نمىاينكه خالق و رّب جهان اهلل است اما دانشمندان بزرگ هم درست از عهده

رسد به عموم مردم. البته هر قدر معرفت انسان بيشتر شود؛ )خواه معرفتى عقالنى كه از راه برهان 

شود و كه از پرتو راهنمايى وحى به بركت كتاب و سنت حاصل مىآيد يا معرفتى عقلى به دست مى

گردد( شناخت انسان را نسبت به توحيد خواه معرفتى قلبى كه با اشراق يا الهام الهى حاصل مى

تواند نسبت به دقايق و تفاصيل مسائل توحيدى بيان روشنترى داشته باشد. كند و مىبيشتر مى



ما را كاملتر كند و هم معرفت ما را نسبت به كتاب و سنت افزايش اميدواريم خداى متعال هم عقل 

ى خاصى در تبيين تر نمايد تا انوار معرفت در آنها بتابد. قرآن كريم شيوهدهد و هم دلهاى ما را نورانى

ى الهى و ربوبيت ى تدبير حكيمانهى خدا با جهان و انسان دارد كه اين شيوه هم خود نمونهرابطه

فهماند كه شما همانگونه تشريعى او نسبت به انسان است، قرآن در عين حال كه به ما مى تكوينى و

توانيد درك كنيد، حقيقت توانيد بشناسيد حقيقت صفات الهى را هم نمىكه ذات الهى را درست نمى

 .توانيدافعال الهى را هم نمى

اى كه خدا افعال الهى و رابطهكند كه معرفت انسان را به در همان حال با اسلوبى خاص سعى مى

 با جهان و انسان دارد روشن كند و تدريجًا اين معرفت را باال ببرد. اينكه گفتيم ما حتى حقيقت

 .توانيم درك كنيم، شايد ابتدا براى بعضيها سنگين بنمايدافعالى الهى را هم نمى

 خلق، رابطه فاعليت الهى وى بين خدا و توضيح مختصرى الزم است تا روشن شود كه واقعًا رابطه

بريم مفهوم توانيم درست درك كنيم و مفاهيمى كه در اين زمينه به كار مىخالقيت الهى را نمى

ا است كه از يك مصاديق امكانى اخذ شده؛ يعنى مخالقّيت، علّيت، فاعلّيت و امثال اينها؛ مفاهيمى

اى ايم سپس از آن رابطهد مادى شناختهاى بين دو موجوابتدا چيزى را در خودمان يافته يا رابطه

 ايم تا شامل خدا هم بشود يعنى مايافته يا شناخته شده؛ مفهوم گرفته و آن مفهوم را تعميم داده

بريم، همان مفهومى گوييم فالن كار را انجام داديم، مفهوم كار و انجام دادن كار را به كار مىوقتى مى

گويند فالن وييم خدا هم فالن كار را انجام داد، يا وقتى مىگدهيم و مىكه به خدا هم نسبت مى

است كس فالن مجتمع را اداره يا فالن گروه را تدبير يا فالن دستگاه را رسيدگى كرد؛ اينها مفاهيمى

 كه از روابط خاصى بين انسان و طبيعت يا
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اختن، پرداختن، كارگردانى، اداره كردن و امثال آيد. سبين انسان و انسانهاى ديگر به دست مى

شود؛ در آنجا كه مثال ساختن ماشينى ى انسان با طبيعت حاصل مىاست كه از رابطهاينها مفاهيمى

ى يك جامعه برخورد دارد؛ مفهوم اين چيزها را كه مطرح است يا انسان با انساهاى ديگر در اداره

كند تا بگويد خدا هم جهان را ساخت. اصى را از آن حذف مىديده و شناخته است وسيعتر و قيود خ

رود؛ همان مفهوم را در مورد خدا هم همان ساختنى كه در مورد بّناء و معمار يا صنعتگر به كار مى

ى خدا بريم دربارهى مدير يك مجتمع به كار مىخواهد به كار برد. يا همان مفهومى را كه دربارهمى



است توأم يابيم روابطىكند. آنچه را ما در خود مىگوييم او جهان را تدبير مىو مىبريم هم به كار مى

 .با نقصها و محدوديتها

ى خواهيم به خدا نسبت بدهيم بايد اين جهات نقص و جهات عدمى را كه شايستهولى وقتى مى

ى به وسيلهكنيم؟ كنيم چگون كار مىمقام قدس الهى نيست از آن حذف كنيم، ما وقتى كار مى

دهد گوييم خدا كارى را انجام مىاندامهايمان و با كمك گرفتن از چشم و گوش و حواسمان؛ وقتى مى

 دهد و همانطور كه ما انرژىيعنى همين؟ يعنى العياذ باهلل خدا هم دستى دارد و دستش را تكان مى

ت آورد با دستش به عالم خواهد عالم را به حرككنيم؛ وقتى خدا هم مىمكانيكى بر جسمى وارد مى

ره كزنيم، خدا هم العياذ باهلل پايش را زير يك آورد يا مثل اينكه ما پايمان را به توپ مىفشار مى

دانيم خدا جسم نيست، دست و پاى جسمانى ندارد كه با دست زير گويد بچرخ! مىزند و مىمى

گيرد، اما هاى بدنى و مادى انجام نمىى اندامى خورشيد بزند و بگويد بچرخ، كار خدا به وسيلهكره

ا كرد؛ اگر خدا هم بزديم حركت نمىيك نحو رابطه وجود دارد كه همانطور كه اگر ما پا زير توپ نمى

كند كه كرات آسمانى و دانيم خدا چه كار مىكرد اما نمىكرد، حركت نمىاين جهان يك كارى نمى

آيد. چون از اتم گرفته تا كهكشان به حركت در مىهاى كوچك و بزرگ جهان و ريز و درشت پديده

ست ما در خود هاى جهان محدود و ناقص و مادىايم، روابط بين ما و پديدهاش را نديدهنمونه

اى كه بين خدا و خلق هست، در ما اى كه بين خدا و خلق وجود دارد، سراغ نداريم اگر رابطهرابطه

توانيم درك كنيم چون حقيقت ا حقيقت آن رابطه را نمىشديم! پس مبود؛ ما هم خدا مىهم مى

ار گوييم كه اگر ما كتوانيم درك كنيم. همين قدر مىچيزى را كه نديده، نيافته و نشناخته ايم، نمى

كند؛ خدا هم جهان را به حركت در نكنيم و چيزى را حركت در نياوريم آن شىء خاص حركت نمى

دانيم. همانطور كه در مورد صفات ر آورده است و يعنى چه؛ نمىآورده است، اما چگونه به حركت د

 فهميديم يك مصاديقفهميديم اينكه ما مىگوييم خدا عالم است، از علم چه مىخدا گفتيم وقتى مى
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و گفتيم كه علم ممكن است غير از اين مصاديق محدود، به نحناقص و محدود از علم بود ولى مى

تواند علم موجود باشد، ولى از راه شنيدن و خواندن دانيم اما مىديگرى هم باشد؛ به چه نحو؛ نمى

گفت علم حاصل نشده باشد. اگر ما واجد آن نيستيم نبايد آن را محال بدانيم، وقتى برهان عقلى مى

اما چه گونه؛ خدا اكتسابى نيست اين براى ما قابل قبول بود كه علمى باشد كه اكتسابى نباشد 



نا( او هم عالم است اما نه مثل علم ما، در مورد افعال هم عينًا دانيم، و لذا مىنمى ْلم  گفتيم )عال ٌم ال َكع 

ى جهان است؛ بايد بگوييم نه گوييم خدا كارگردان و تدبير كنندههمين مطلب، صادق است. وقتى مى

گوييم خدا علت الحات فلسفى و كالمى مىمثل تدبير ما، اگر در اصطالحات اهل معقول و در اصط

جهان است يا علت العلل است بايد اين قيد را اضافه كنيم كه اما نه مثل علّيت ما، آن خصوصياتى 

هاى جهان هست؛ هيچگاه بين خدا و جهان نيست آن هم ى علت و معلولى بين پديدهكه در رابطه

دانيم يعنى عقل ما طور ديگرى ست؛ چه طور؛ نمى نوعى علّيت است اما نه از نوع علّيتهاى ما، بلكه

تواند دريابد كه به اين معنا خدا علت العلل است كه اگر تواند آن را درك كند، همين اندازه مىنمى

ْىءُ » خدا نبود؛ جهان هم نبود؛ علت به اين معناست، علت به معناى ُف َعَلْيه  الشَّ يا به  «ما َيَتَوقَّ

ْىء  ما ُيفيُض ُوجُ » معناى يعنى به اين معنا كه چيزى به چيز ديگرى نيازمند است، آن چيزى  «وَد الشَّ

ى خدا با جهان كند كه اگر او نباشد؛ اين هم نخواهد بود؛ اما اينكه رابطهكه از چيز ديگر رفع نياز مى

وانيم تايم تا ببينيم چگونه است. و نمىفهميم چون ما خدا نيستيم. خدايى نكردهچگونه است؛ نمى

اش منت هم بفهميم مگر آن نوع معرفت شهودى كه عرض كردم خدا به بعضى از بندگان شايسته

ى ظرفيت وجودى خود كند و به اندازهكند كه يك معرفت شهودى پيدا مىگذارد و عطا مىمى

ى كه اتواند حقيقت افعال الهى را بيابد؛ آنچنان كه در مورد ذات و صفات هم گفته شد. شايد آيهمى

هست ناظر به چنين مطلبى باشد؛ او از خدا خواست كه: خدايا  (عليه السالم)ى حضرت ابراهيمدرباره

 .كنىبه من نشان بده چگونه مردگان را زنده مى

 .«...َربِّ َار نى َكْيَف ُتْحي ى اْلَمْوتى» :260بقره / 

خواست ببيند مى (معليه السال)و يك برداشت سطحى از اين آيه اين است كه حضرت ابراهيم

شود. زيرا تأثير ديدن در دل بيشتر است. اما مرحوم عالّمه چگونه يك مرده زنده مى

فرمودند كه حضرت ى دقيقى در آيه توجه داشتند، مىبه نكته (رضوان اهلل عليه) طباطبايى

شود، حضرت نگفت خدايا به من نشان بده كه چگونه مرده زنده مى(عليه السالم)ابراهيم

كنى، يعنى نشان بده چگونه تو مرده را زنده مى  از خدا خواست كه به من (عليه السالم)ابراهيم

 .خواست احياى الهى را ببيند
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ى حقيقى كه بين خدا و خلق وجود دارد كه مرده را زنده خواست آن حقيقت و آن رابطهمى

شود. كيفيت احياء الهى را كند كه مرده زنده مىچه مى خواست بنگرد كه خداكند ببيند. مىمى

خواست مصداق كار خدا را بيابد؛ همانكه خواست ببيند نه كيفيت زنده شدن مرده را، يعنى مىمى

چرخد و اداره آيد و مىكند كه اين عالم به وجود مىخواهد ببينيم تا بدانيم چه مىهمه دلمان مى

 چگونه است؟ خداى متعال دستور داد كه چهار پرنده را بگير و سر ببر، ى خدا با خلقشود؛ رابطهمى

ه اجزاء بدنشان را با هم مخلوق كن بعد آنها را چهار قسمت كن و هر كدام را سر كوهى بگذار بعد ب

ى شوند. عالّمهبينى كه چگونه زنده مىآنها اشاره كن و صدا بزن تا به سوى تو بيايند. آن گاه مى

مجراى احياى الهى شد يعنى خدا به  (عليه السالم)فرمودند: در واقع حضرت ابراهيممىطباطبايى 

ى حضرت ى الهى بود كه از مجراى ارادهاراده  ها را زنده كرد، اينى حضرت ابراهيم اين پرندهوسيله

ت، كند، اين يك معرفت شهودى سى الهى چگونه تأثير مىابراهيم تحقق يافت و ديد كه اين اراده

ى ظرفيت خود حقيقت فعل خدا را هم خواهد اگر چنين معرفتى نصيب كسى شود آنوقت به اندازه

ى بين خدا و خلق را بشناسيم مگر تا حدى كه يافت، ما نبايد توقع داشته باشيم كه حقيقت رابطه

ا، ثل كار مكند اما نه معقل قادر به تبيين آن است و حتمًا با تنزيه يعنى اعتقاد به اينكه كار مى

هى كند نه مثل تنظيم ما. افعال السازد نه مثل ساختن ما، تنظيم مىآفريند نه مثل آفرينش ما، مىمى

طرح را بايد تنزيه و مبّرى كنيم از جهات نقص و عدمى كه در ما هست. اين تنزيه در كل افعال الهى م

قل تدايى باال رود و تا جايى كه عاست. اما در طريق اينكه معرفت ما نسبت به افعال الهى از حد اب

يابيم بدين معنا هم قدرت دارد رشد كند؛ اگر حقيقت آن را )چنان كه در متن واقع هست( در نمى

كه يك عالم پس از « دانمنمى»دانيم. آن نيست كه عقل و فكر خود را تعطيل كنيم و بگوييم نمى

گويد. ما هر چه جاهل در ابتداى كار مىاست كه يك «دانمىنمى»گويد: غير از پژوهش و تحقق مى

عنا مى فعل الهى را درك كنيم ولى به اين توانيم با پاى عقل و ابزار عقل حقيقت رابطهتالش كنيم نمى

رسيم؛ تا توانيم پيش برويم ولى به كنه آن نمىنيست كه عقل خود را در اين راه به كار نگيريم؛ زيرا مى

كنيم و معرفت عقالنى خود را زياد كنيم و قرآن در اين راه ما را  توانيم بايد تالشجايى كه مى

 ى خدا با خلق به صورتهايى بيان شده استفرمايد يعنى در موارد گوناگون كيفيت رابطهراهنمايى مى

اسخ اين پتوانيم معرفت خود را باال ببريم. در كه اگر ما دقت كنيم و اين مسير را پيدا كنيم تدريجًا مى

ايست، قرآن به صراحت ى هر پديدهى اصل جهانست يا آفرينندهكه آيا خدا فقط آفرينندهسؤال 

 فرمايد: خدا همه چيز را آفريده است؛ هر چهمى
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ى جهان، بلكه هر چيز كه ى خداست نه تنها ماّده اوليهشود؛ آفريدهكه اسم شى به آن اطالق مى

است، مخلوق خداست. پس آفرينش الهى نسبت به هر موجودى كه در عالم  اسم شىء بر آن صادق

وجود داشته باشد گسترش دارد، چند آيه در اين زمينه داريم براى نمونه يك جمله هست كه در دو 

 :ى قرآن ذكر شده استسوره

 «َو َخَلَق ُكلَّ َشْىء» :2؛ فرقان / 101انعام / 

 :دو سوره تكرار شده استى ديگرى هست كه آن هم در باز جمله

 .«َذل ُكُم اهلُل َربُُّكْم خال ُق ُكلِّ َشْىء» :62؛ غافر 102انعام / 

 .اينست اهلل پروردگار شما كه آفريدگار هر چيزيست

 :ى ديگرى در همين زمينه با لحن ديگر آمده استباز آيه

 .«َو اهلُل َخَلَقُكْم َو ما َتْعَمُلونَ » :62و غافر /  02انعام/ 

 دهيد چون اعمالسازيد يا هر عملى كه شما انجام مىهلل شما را آفريده است و آنچه را شما مىا

انسان هم به هر حال شىء است؛ وجودى دارد. خالق آنها هم اهلل است. پس از نظر قرآن جاى هيچ 

شكى نيست كه هر چيزى كه اطالق شىء به آن بشود، مخلوق اهلل است. و خلقت خدا اختصاص به 

 .ى جهان نداردى اولّيهاّدهم

ى كند از اينكه هر جا مسألهدر مورد تدبير هم همينطور آياتى وجود دارد كه آنها هم حكايت مى

ر تدبير و اراده مطرح باشد؛ در آنجا ربوبّيت الهى، مديريت الهى حضور دارد، آياتى هست كه به طو

 :كلى، اين مسأله را مطرح فرموده است از جمله

ْمرَ » :29يونس /  َِ  .«ُيَدبُِّر االْ

 :فرمايد تدبير امر به طور مطلق به دست خداست، بازكه مى



ْمُر َجميعاً » :31رعد /  َِ  .«َبْل هلل  االْ

ْمُر َجميعا .كه تقديم جار و مجرور در زبان عربى مفيد حصر است َِ ر كارى از يعنى منحصرًا ه هلل  االْ

 :فرمايدى اعراف به اين صورت ذكر مىورهدر س  آن خداست؛ و مجموع خلق و تدبير را

ْمُر َتباَرَك اهلُل َربُّ اْلعاَلمينَ » :54اعراف /  َِ  .«َاال َلُه اْلَخْلُق َواالْ

 .ى خداستآگاه باشيد كه هم آفرينش و هم تدبير، ويژه

 ستبنابراين چون او رب عالمين است، همه چيز زير پوشش ربوبّيت او قرار دارد: هم آفرينش از او

وبّيت و هم تدبير به دست اوست. از نظر كلى آياتى در اين زمينه داريم كه خلق و تدبير، خالقّيت و رب

 هاى طبيعت رامنحصر به خداست، در مقام تفصيل هم، قرآن بارها پديده
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ويا يك بار ديگر دهد و همينطور )گگويد خداست كه اين كارها را انجام مىفرمايد و مىذكر مى

طه ها از نظر قرآن فقط در رابهاى طبيعت و تأمل و تدبر در اين پديدهايم( اصوال ذكر پديدههم گفته

شناسى يا تأكيد و تشويق شناخت طبيعت با خدا مطرح است يعنى قرآن مستقيمًا در صدد طبيعت

ى طبيعت ن اينست كه رابطهرود. تأكيد قرآنيست، بشر به خاطر نياز خود، دنبال شناخت طبيعت مى

با خدا را درك كنيد؛ از شناخت طبيعت به شناخت خدا برسيد. به هر حال آيات زيادى داريم كه 

دهد، يا آنها فرمايد خداست كه اين كارها را انجام مىكند و مىهاى مختلف طبيعى را ذكر مىپديده

 :آوردرا به وجود مى

ْرَض َبعْ َو ما َاْنَزَل اهلُل » :164بقره /  َِ ه  االْ ْن ماء َفَاْحيا ب  ماء  م  َن السَّ ْن ُكلِّ م  َد َمْوت ها َو َبثَّ فيها م 

 .«دابَّة

روياند و به كند، گياهى كه خدا در زمين مىگويد: آبى كه خدا از آسمان نازل مىقرآن هميشه مى

كلمه تكيه دارد، همه  دهد؛ همه جا روى اينى آن گياه، شما را و چهارپايانتان را روزى مىوسيله

كند. همه مى  آن و نازل كننده تأكيد ىپايين آورنده آيد؛ قرآن بردانند آب از آسمان پايين مىمى

كند كه خداست شود. قرآن بر اين تكيه مىدانند كه زمين سبز و زمين مرده در فصل بهار زنده مىمى



را انشاءاهلل بعدًا تا حدودى توضيح خواهيم دهد، )چگونگى معناى اين آيات كه اين كار را انجام مى

هاى طبيعت به اين خواهيم روشن سازيم كه بيان قرآن و لحن آيات قرآن در ذكر پديدهداد( فعال مى

گويد خداست كه اين آيد، مىشكل است. يعنى كوچكترين حركت و تغييرى كه در عالم به وجود مى

ين چيزى نيست كه يك دانه در جاى نمناكى بيفتد و رطوبت تر از ادهد. ظاهرًا سادهكار را انجام مى

 :فرمايداش شكافته و گياه شكفته بشود؟ اّما قرآن مىرا جذب كند؛ كمى آماس كند و بعد هم پوسته

 .«ا نَّ اهلَل فال ُق اْلَحبِّ َوالنَّوى» :95انعام / 

حتى در مورد افعال اختيارى اى شكافد. اين حضور الهى در مورد هر پديدهخداست كه دانه را مى

 :فرمايدانسان هم جريان دارد، خدا مى

َن اهلَل َقَتَلُهْم َو ما َرَمْيَت ا ْذ َرَميْ » :17انفال /  َن اهلَل َرَمىَفَلْم َتْقُتُلوُهْم َو لك   .«َت و لك 

ى هعدّ مشتى شن به طرف كفار پاشيدند، مسلمانها با  (صلى اهلل عليه وآله)در جنگ بدر پيغمبراكرم

كند و كمى بر كفار پيروز شدند و همينطور در جنگهاى ديگر. خداى متعال به اين جريانات اشاره مى

َن اهلَل َقَتَلُهمْ » .فرمايد شما آنان را نكشتيد، خدا كشتمى ر مورد روزى؛ انسان د .«َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َو لك 

تواند داشته ونه آدم تنعم بيشتر يا كمتر مىشود؛ اينكه چگداند كه چگونه درآمد زياد يا كم مىمى

دهد و خداست كه فرمايد: خداست كه روزى را گسترش مىبررسى ست، اما خدا مكرر مى  باشد؛ قابل

 :كندروزى را تنگ مى
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رُ » :26رعد /  ْزَق ل َمْن َيشاُء و َيْقد   .«َاهلُل َيْبُسُط الرِّ

كند، و يا شود و راه را پيدا مىاللت و اينكه چگونه يك انسان مهتدى مىدر مورد هدايت و ض

 :فرمايداست اما خدا مىدانيم عواملى وجود دارد كه قابل بررسىگردد، مىچگونه گمراه مى

راط ُمْسَتقيم» :46؛ نور / 213بقره /   .«َو اهلُل َيْهدى َمْن َيشاُء ا لى ص 

 .كندخداست كه هدايت مى



كند، اند، خدا آنها را گمراه مىى اعمال بدى كه انجام دادهشوند به واسطهكه گمراه مى و كسانى

 .اين تعبيرات هم در قرآن هست

ايم. آيا اين جبر كند پس ما چه كارهنمايد: اگر خدا اين كارها را مىهاى فراوانى رخ مىسؤال

 آورد اين نيست كه مااى را به وجود مىآفريند و هر پديدهنيست؟ آيا معناى اينكه خدا جهان را مى

 دهد چه طبيعت يا قوانينىعلل و عوامل طبيعى را ناديده بگيريم؟ اوست كه اين كارها را انجام مى

ا اين در طبيعت باشد، چه نباشد؛ آيا اين معنا، انكار ديناميزم طبيعت نيست؟ در مورد افعال انسان آي

شود و پاسخ هم كار آسانى نيست، ما به االت مطرح مىجبر و نفى اختيار انسان نيست؟ اين سؤ

يل يارى خدا در صدد اين هستيم كه با استفاده از بيانات قرآنى اين گونه مشكالت را كه در راه تحل

آيد به بركت نور قرآنى روشن توحيد در خالقيت و ربوبّيت و تطبيق آنها در موارد مختلف پيش مى

 لقيت خدا چيست و آيا منافاتى با وجود عوامل طبيعى و حتى ماوراءكنيم و ببينيم كه منظور از خا

طبيعى دارد يا ندارد. منظور از اينكه خدا يگانه مدبّر جهان است چيست؟ آيا به اين معناست كه 

هيچگونه تدبير ديگرى در كار نيست؟ آيا در مورد افعال الهى و تدبيرات انسان كه قرآن تأكيد 

تدبيرات مادى از قبيل روزى دادن و چه در مورد تدبيرات معنوى از قبيل فرمايد چه در مورد مى

كند؛ چه معنايى هدايت كردن همه در دست خداست و حتى در مواردى عوامل ديگر را نفى مى

آليستى و انكار واقعيات عينى و قوانين اين ى اين مطالب يك شناخت ايدهدهد؟ آيا الزمهمى

هاى بعدى روشن خواهد شد كه قرآن چيز ديگريست؟ انشاء اهلل در بحثاست يا اينكه معنا، جهانى

هيچگاه در صدد نفى عوامل و تأثيرات طبيعت به طور كلى نيست؛ هيچ قانونى از قوانين طبيعت را 

 .كندنفى نمى

كند؛ بلكه اساس تعاليم قرآن بر ى خاص فعاليت خودش، هرگز نفى نمىاختيار انسان را در حوزه

 آيند؟ چگونه به بشرى كه مثل خسىزند. اگر اختيارى نباشد انبياء براى چه مىيار دور مىمحور اخت

كن، توان نصيحت كرد كه اين كار را بكن و آن كار را نبر امواج  توفانى عوامل جبرى گرفتار است، مى

 چرخانند اين ديگر جاى راهنمايى، تدبير،عوامل جبرى اگر انسان را مى
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كند انسان همان خواهد موعظه و نصيحت و تعليم و تزكيه ندارد، آنچه عوامل جبرى اقتضا مى

ى وجودى انبياء و كتابهاى آسمانى در صورتى قابل توجيه است كه شد. اصوال هدف انبياء و فلسفه



ر داشته باشد كه انسان موجود مختارى باشد و به او بتوان گفت اين كار را بكن يا نكن و او اختيا

انجام بدهد يا ترك كند؛ اگر انسان موجود مجبورى باشد؛ جاى اين حرفها نيست، انسان مثل 

گويند اين كار را بكن، اين كار را نكن، بازى هيچكاره است؛ پس چرا دائمًا به او مىشبعروسك خيمه

است كه انسان را داراى تو مسئولى، چه مسئوليتى؟ عوامل جبرى طبيعى و جبر جامعه و جبر تاريخ 

كند پس انسان چكاره است تا به او بگويند اين كار را بكن يا نكن؟ ديگر جايى براى خصوصياتى مى

 .ماندفرستادن انبياء و نازل كردن كتابهاى آسمانى و تشريع قوانين و احكام باقى نمى

ر يار انسان نفى بشود دپس اينطور نيست كه قرآن بخواهد اختيار را از انسان سلب كند، اگر اخت

ها نيست بلكه قرآن در صدد اين واقع فلسفه و حكمت نزول قرآن از بين رفته است. هيچكدام از اين

سبت نى خدا را با آفريدگان آرام آرام به بشر بفهماند و به اين وسيله معرفت انسان را است كه رابطه

 .ر بحثهاى آينده خواهيم ديدبه خدا بيشتر كند. اما چگونه؟ انشاء اهلل تفاصيل را د

  

 دنباله بحث در كلّيات افعال الهى

هاى خلق ى زمينهموضوع بحث، كلّيات افعال الهى ست. ما با توجه به اينكه در قرآن كريم در همه

ها در و تدبير، افعال گوناگون را به خداى متعال نسبت داده است و بررسى جداگانه هر يك از اين

ى اين افعال را مود توجه قرار بدهيم و خواهيم از يك ديدگاه كّلى، همهت؛ مىاين بحث ميّسر نيس

هاى گونانگون چگونه به خود نسبت ى اين افعال را در شكلها و چهرهببينيم خداى متعال مجموعه

ها از فاعلهاى طبيعى و شود كه ارتباط اين پديدهدهد و سّر اين رابطه چيست؟ و آيا موجب مىمى

كنيم كه در واقع كليد حّل مشكالتى ى كلى بيان مىدشان قطع بشود يا نه؟ لذا يك ضابطهعادى خو

ى ارتباط اشياء با خدا مطرح است. به طورى كه اگر ما اين ضابطه را رود كه در زمينهبه شمار مى

درست در نظر بگيريم و معنى و مفهومش را كامال هضم كنيم، بسيارى از مشكالت را كه در اين 

توانيم بر اساس اين ضابطه حل كنيم: ارتباط داشتن يك پديده به دو عامل آيد مىها پيش مىمينهز

كند: گاهى به اين صورت است كه براى پيدايش يك پديده يا دو فاعل به چند صورت تحقق پيدا مى

ند و به كنچند چيز الزم است كه هر كدام نقش خاصى در پيدايش يا شكل دادن به آن پديده ايفا مى

 اصطالح، مجموع آن را
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ور طكند ولى اين گويند. اگر يكى از آنها نباشد آن پديده تحّقق پيدا نمىى آن پديده مىعلت تامه

ى آنها در ايجاد، مشاركت داشته باشند، بلكه هر يك در پيدايش و تحّقق  آن نقش نيست كه همه

، فرماييد براى اينكه به اين صورت در بياينده شما در باغچه مالحظه مىخاصى دارد. مثال گلهايى ك

يك عامل مؤثر نبوده، بلكه مجموعه عواملى دست به دست هم داده، تا يك گل خوشرنگ خوش بو 

در باغچه روييده است. تخم گل بايد در زمين افشانده شود يا نهال بايد غرس شود، گاهى بادى 

 شود مثل گلهاى خودروى صحرايى. پس براىافشاند و اتفاقًا سبز مىزمين مىمىوزد و تخم گلى را در 

 ى صحرايى باد هم الزم است تا تخم آن را در زمين بيفشاند ولى اين كافى نيست، بايدروييدن الله

ى رويد. در باغچه هم باغبانآب هم از آسمان ببارد تا زمين مرطوب شود و اال در زمين خشك، گل نمى

هم آن  خم گلى بيفشاند يا نهالى را غرس كند. دست باغبان بايد نهال را در زمين فرو ببرد و بعدبايد ت

 .را آبيارى كند و به موقع رسيدگيهاى الزم را به عمل بياورد تا گل برويد و رشد كند

توان گفت تنها زمين يا توان نسبت داد. يعنى نمىپيدايش اين گل را به يك عامل خاص نمى

يا باد است كه گل را به وجود آورده است. همه بايد باشند؛ هركدام از اينها نباشد كار ناتمام باران 

است. در چنين شرايطى ما معموال آنچه را هميشه وجود دارد يا در دسترس است به حساب 

شود، تا اين شرايط كامل شود. مثال زمين كنيم كه گاهى پيدا مىآوريم و بر عاملى تكيه مىنمى

تابد، هوا هم بر زمين هميشه احاطه دارد؛ اينها را به يشه هست، نور آفتاب هم هميشه مىهم

گوييم باغبان اين گل را رويانده است. يعنى بر عاملى كه گاهى هست و گاهى آوريم و مىحساب نمى

و آب و  گوييم در روئيدن اين گل باغبان و زمين و نوركنيم ولى اگر دقيق بگوييم؛ مىنيست؛ تكيه مى

اى از علل و عوامل را به صورت علت اند؛ پس به اين معنا ما مجموعهصدها عامل ديگر تأثير داشته

ى اينها هم در پيدايش رويد. همهگيريم كه هر وقت اين مجموعه كامل شد، گل مىتامه در نظر مى

آفتاب جاى باران را  شود؛ نه نورگل به نحوى تأثير دارد اما تأثير يكى جانشين تأثير ديگرى نمى

گيرد نه باران جاى دست باغبان را. در اينجا اگر گفته شود سهيم بودن چند علت يا چند عامل در مى

پيدايش يك پديده نه تنها غلط نيست بلكه يك امرى كامال صحيح و واقعى ست. گاهى استناد يك 

ر كند يا آن عامل. اگر اين يك پديده به دو عامل به صورت جانشينى ست، يعنى يا اين عامل بايد اث

كند و بالعكس يعنى مثل كليدهاى تبديل است. اين پديده بر سبيل تبادل اثر كند آن ديگرى اثر نمى



يا به اين عامل يا به آن عامل احتياج دارد اگر يكى موجود بود به ديگرى نيازى نيست. در اينجا ما 

 ممكن است يك
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دهد اما آنچه ا به دو عامل نسبت بدهيم و بگوييم دو عامل هست كه اين كار را انجام مىپديده ر

شود، هميشه يكى از اينهاست، ديگرى جانشين آن يكى ست. فرض كنيد دو باغبان هستند واقع مى

ن يا كنند؛ اين درخت گل را يكى از اين دو باغبان بايد غرس كند، يا ايكه متناوبًا به باغى رسيدگى مى

كنند و نبايد اجتماع داشته آن. در اينجا دو عامل وجود دارد اما جانشين همديگرند. با هم كار نمى

ها بر سبيل منع الخلو مؤثر هستند. يعنى ممكن نيست نه اين باشد نه آن. باشند به قول منطقى

هم به يكى از  قضيه مانعة الخلو است. اّما گاهى استناد به دو عامل در طول يكديگر است. يعنى

شود و هم به عامل ديگر اما نه به صورت مجموعه كه در كنار هم قرار بگيرند ها نسبت داده مىعامل

گيرند، يكى در ديگرى اثر و هر كدام يك بعدى از ابعاد آن را تأمين كنند. دو عامل در طول هم قرار مى

به معلول منتقل كند؛ در طول هم قرار شود تا اثر اولى را به شكل خاصى گذارد و دومى واسطه مىمى

گيرند. اين به شكلى، هم در امور طبيعى مثال دارد و هم در امور اعتبارى و هم در امور ماوراء مى

ى يك طبيعى. در امور عرفى و اعتبارى ممكن است كارى را به دو نفر نسبت بدهند مثال فرمانده

كند و پليسى يا سربازى فرمان او را اجرا مى دهد وارتش جنايتكار يا يك پليس جانى دستور مى

دهند؟ به آن شود. مثل ساواك رژيم طاغوت. جنايت را به چه كسى نسبت مىجنايتى را مرتكب مى

كسى كه در انجام آن مباشر بوده است، آن كه شكنجه كرده يا به رئيس ساواك و يا به آن طاغوت 

حيح است زيرا هم اين شكنجه گر كشته و هم رئيس ى اينها صبزرگ و يا به ارباب طاغوت؟ به همه

 :ساواك چون او دستور داده است و هم مراتب باالتر. در مورد كارهاى خوب هم همينطور است

دهد، هم واقعًا او انجام داده و هم آن كسى كه دستور احسانى را كه كسى به امر ديگرى انجام مى

فاعل داشته باشد اما نه در عرض هم؛ به معناى  داده است. پس يك كار ممكن است انتساب به دو

جانشينى هم نيست كه يا بايد آن رئيس ساواك شكنجه كند يا آن شكنجه گر. رئيس ساواك هيچ 

دهد. اين جانشينى نيست؛ از اين قبيل نيست كه يا اين باغبان دهد، او دستور مىوقت شكنجه نمى

ست كه در عرض هم يك مجموعه را تشكيل بدهند؛ بايد گل به كارد يا آن باغبان، اينطور هم ني

كارشان در يك سطح نيست. كار آن فاعل مباشر، در يك سطح و آن فرمان دهنده و مسبب؛ در سطح 

شود در دو سطح، استناد اين فعل به فاعل باالترى ست. پس گاهى فعلى به دو فاعل نسبت داده مى



تبار و در يك سطح به اين فاعل نسبت داده در طول فاعل ديگر است نه در عرض آن، به يك اع

شود؛ و در سطح باالتر به فاعل ديگر. هيچكدام جانشين ديگرى نيست. اين در امور عرفى و مى

 مسبب»گويند دهد، مىاعتبارى است، گاهى حتى به آن كسى كه فرمان مى
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ه توان نسبت داد تا كسى كفرمان دهنده بيشتر مى)اقوى از فاعل مباشر(، يعنى جرم را به « اقوى

اى و چنين حقيقتى پذير بوده است. در امور ماوراء طبيعى هم چنين مرتبهى اجرا يا فرمانواسطه

است در هست؛ يعنى تأثير فاعل ماورايى و غير طبيعى در عرض فاعل طبيعى نيست، بلكه اين تأثيرى

گيرد ولى همان است كه يرد؛ چنانكه آن نيز جاى اين را نمىگطول فاعل ماورائى و جاى آن را نمى

گيرد. اّما اين كند و به كار مىى طبيعى ديگر ايجاد مىاين فاعل طبيعى را به هنگام ايجاد يك پديده

است كه گونه است و آيا احتياجى به اين به كارگيرى دارد يا نه؛ بحث ديگرىكه اين به كار گرفتن چه

هاى اين جاى خود اشاره خوهيم كرد. فعال تكيه بر اين مسأله است كه استناد پديده انشاء اهلل در

جهان به عوامل طبيعى و به خدا در يك سطح نيست و به اين معنا نيست كه خدا و طبيعت 

يد دهند، چنين خدايى، خدا نخواهد بود. خدايى كه در كنار عامل طبيعى بامجموعًا كارى را انجام مى

سخت نيازمند. كار خداى بى نياز اين گونه نيست به طبيعت كار انجام دهد، اين خدايى با همكارى

 عالوه اين شرك است كه در كنار خدا عامل ديگرى را مؤّثر بدانيم كه به او احتياجى دارد. پس به

ا اد رآورد، خدا بروياند، خدا جانوران را به وجود مىگوييم خدا گياه را مىاينصورت نيست؛ وقتى مى

آورد؛ بدين معنا نيست كه خدا بايد دهد، يا خدا شب و روز را به دنبال هم پديد مىحركت مى

اى را تشكيل بنشيند كنار خورشيد و زمين و هر سه با هم كار بكنند تا روز و شب پديد آيد و مجموعه

ت؛ پس چگونه بدهند كه همه در كنار هم، در عرض هم باشند؛ اين غلط است، تفكر قرآنى اين نيس

آورد؟ بدون حركت زمين روز و شبى است؟ يعنى خدا شب و روز را بدون ماه و خورشيد و... پديد مى

 :گوييمآيد؟ اينكه مىپديد مى

ْيل  » :29لقمان /  ى اللَّ ى النَّهار  َو ُيول ُج النَّهاَر ف  ْيَل ف   .«ُيول ُج اللَّ

مًا اگر زمين نباشد، روز و شب پديدار نخواهد كند؟ مسلاين يعنى چه، چگونه خدا اين كار را مى

آيد، چنانكه اگر خورشيد نباشد و تا نور خورشيد به زمين شد. روز و شب از حركت زمين به وجود مى

نتابد روز موجود نخواهد بود پس نقش خدا در اينجا چيست؟ در اين سطح كار از زمين و خورشيد 



اينها و نه به جاى اينها. آنجا كه زمين هست و نقشى  است؛ نقش اهلل در طول اينهاست نه در عرض

كه در پديد آوردن روز و شب دارد؛ آنجا جاى خدا نيست. جاى خدا فوق اين است. اوست كه كل 

آورد. ماه و زمين و خورشيد و ستارگان و آسمان و حركات اينها، هستى هستى را با اراده به وجود مى

اراده در پيدايش روز به همان اندازه است كه در پيدايش خود ى اوست. تأثير اين همه با اراده

 ى عالمخورشيد و در پيدايش خود زمين. دوام همه
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روياند. ى خداست. اين بدين معنا نيست كه خدا به جاى باغبان گل مىپارچه به ارادهجا، يكيك

آفريند و دائمًا هستى اينها از و مدد گر را او مىى شرايط ديباغبان و گل و نيروى دستش و همه

ى هستى، هيچ است. پس تأثير خدا در پيدايش ى او نباشد همهگيرد و يك لحظه اگر ارادهمى

گوييم خدا مريضى را شفا ها در عرض عوامل مادى، در كنار آنها و به جاى آنها نيست. اگر مىپديده

گوييم خدا به كسى روزى داد كند و اگر مىدى در آنجا اثر نمىداد، بدين معنا نيست كه هيچ عامل ما

نه به اين معناست كه هيچ عامل طبيعى در كار نبود و دفعتًا اين روزى از يك عالم ديگر نازل شد يا به 

است كه گندمش را دهد، همان نانىقول آن ظريف، از عدمستان روييد! اينطور نيست، خدار روزى مى

كند، تابد، آسيابان، آسياب مىشود، حرارتش از خورشيد مىبارانش از آسمان نازل مى كارد،كشاورز مى

ى او نباشد، نه درختى دهد يعنى اگر ارادهخوريم. خدا روزى مىپزد، بنده و جنابعالى مىنانوا مى

ه بادى. هست و نه باغبانى و نه خورشيد و نه دريايى و نه زمين و نه ماه و نه بارانى و نه ابرى و ن

اى كه هاى جهان است به گونهدهد؟ مگر روزى دادن غير از تربيت اين پديدهحاال چه كسى روزى مى

منتهى بشود به اينكه من نيازمندى غذايى خود را تأمين كنم؟ چه كسى اين نظام را، نظام همآهنگى 

احياء كننده اوست،  دهد، برقرار كرده است، جز خدا؟ پس روزى دهند اوست،را كه اين نتايج را مى

ميراننده اوست. مطلب در اينجا در هر قسمت، فراوان است؛ ريزه كاريهايى در بين است كه ما 

توانيم در همه وارد بشويم و در اين بحث بيان كنيم و حل كنيم. فقط خواستيم يك معيار كلى نمى

شود و نسبت داده مى اى هم به طبيعتبراى حل اينگونه مشكالت به دست بدهيم كه چگونه پديده

كنند يا اين است هم به انسان و هم به خدا، آيا اين تناقض است يا اين است كه مجموع اينها كار مى

است و آن چيز ديگر چيست؟ نه تناقض است، نه شوند و يا چيز ديگرىكه جانشين يكديگر مى

ملى كه در عالم به هر مجموع است، نه جانشينى ست. آن چيز ديگر اين است كه هستى  تمام عوا

نحوى در هر چيزى اثر داشته باشد، از خداست؛ نيروهايش از خداست؛ انرژيهايشان از خداست؛ 



آيد، اگر خدا نخواهد حدوثش از خداست، بقايش هم از خداست. اگر خدا نخواهد به وجود نمى

ترى بين او و بين خدا اى بين هر موجود  ديگرى باشد در سطح باالكند. پس هر رابطهادامه پيدا نمى

كند و آن سبب را واسطه قرار ى خدا. او سبب را ايجاد مىاست از ناحيهمطرح است. اين تسبيبى

كنيم كه در اينجا مسائلى هست از جمله اينكه گاهى اسباب ماوراء طبيعى دهد؛ البته باز اشاره مىمى

 الى(. گاهى ممكن است به جاى يكممكن است جانشين سبب طبيعى بشود )غير از اهلل تبارك و تع
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عامل طبيعى، عامل ماوراء طبيعى كار كند، آنچنانكه در مورد اعجاز گفتيم، مثل شفاى امراض و 

ْذن  اهلل  » :فرمودى زير خاك، مىبه مرده (عليه السالم)همچنين وقتى حضرت عيسى ا  در آنجا  «ُقْم ب 

آن مرده وجود نداشت. مگر عامل طبيعى را همان ارتباط شخص حضرت  عامل طبيعى براى حيات

كه داراى بدن جسمانى بود، حساب كنيم وگرنه قوانين طبيعى براى  (عليهما السالم)عيسى بن مريم

بود، چنين چيزى هست كه گاهى بين موجود نبود و اگر بود ديگر معجزه نمى  زنده شدن مرده

شود و يكى جاى ى جانشينى مطرح مىماوراء طبيعى، مسأله عوامل طبيعى و بعضى از عوامل

ها وجود دارد كه از قبيل جانشينى است كه بين خدا و پديدهاىگيرد. اما منظور رابطهديگرى را مى

تواند گرفت بر َزَبر  هر عامل طبيعى و ماوراء طبيعى، تأثير فاعليت نيست. جاى خدا را هيچكس نمى

شود ولى نه بدين معنا كه در طول است و هيچ عاملى جانشين او نمى و ربوبّيت الهى موجود

دهد و از فاعليت خدا، تأثيرى از چيز ديگر وجود ندارد. خدا چيزهاى ديگرى را واسطه و سبب قرار مى

ى كلى، در كند. تأثيرات، حقيقى هم هست. آنچه گفتيم قاعدهراه آنها تأثيراتى در عالم تحقق پيدا مى

كنيم: ما چگونه اين مطالب را از ه بود؛ اينك قدرى راجع به موارد جزئى آن هم اشاره مىاين مسأل

خواهد ذهن ما را به اين حقايق آشنا و تدريجًا ما را مستعد كنيم؟ و چگونه قرآن مىقرآن دريافت مى

اى را به دهكرديم، بتوانيم بفهميم و بپذيريم؟ قرآن گاهى پديكند مفاهيمى را كه در ابتدا درك نمى

روياند. در آيات گاهى روياندن گياه به گويد كه زمين گياه را مىدهد. مثال مىعامل طبيعى نسبت مى

اند )كسانى كه زمين نسبت داده شده است و گاهى به آب باران و گاهى به خدا. بعضى توّهم كرده

ا را شكل دادند و خيال كردند تفكر مادى بر آنها غالب بود و به اصطالح، ايدئولوژى بعضى از گروهكه

روياند و يك جاى ديگر هم كه اين طبيعت يعنى همان خدا( كه وقتى ما گفتيم خدا گياه را مى

روياند؛ پس خدا همان باران و زمين است. گوييم زمين مىروياند و يك جا هم مىگوييم باران مىمى

روياند؛ يا بايد بگوييم قرآن تناقض خدا مىروياند و چه بگوييم چه بگوييم باران و زمين گياه را مى



گويد خدا و يك جا طبيعت و يا بايد بگوييم خدا همان طبيعت است. براى گفته است كه يك جا مى

گوييم خدا همان طبيعت است. يك جا مثال گفته است؛ اينكه نگوييم قرآن تناقض گفته است؛ مى

شود خدا ين پيروزى را كسب كردند پس معلوم مىگويد مؤمنان اخدا شما را پيروز كرد و يك جا مى

گويد خدا كشته است، پس گويد شما كّفار را كشتيد و يك جا مىيعنى همان مؤمنان؛ يكجا مثال مى

است و گاهى با شما و گاهى شما همان خداييد. اين خدا چگونه خداييست كه گاهى با طبيعت يكى

 گويند منظور ازجهان است و گاهى مى گويند منظور از خدا آن نظام كلىبا او؟ مى
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گويند منظور از خدا ديناميزم طبيعت است و گاهى خدا قانونمندى طبيعت است و گاهى مى

است در شناخت ى قوانين طبيعت است؛ چنين تعبيراتى و اينها همه تحريفهايىگويند مجموعهمى

ه طبيعت است، نه روح طبيعت است، نه عين انسان است، نه عين ى خدا با خلق، خدا نخدا و رابطه

است هيچكدام از اينها نيست، خدا خداست، طبيعت طبيعت است. مردم، مردمند. « ناس»

هاى طبيعت خداست چون قانونها يك فرمولهاى كلى هيچكدام از اينها هم خدا نيست. نه قانون

يست، مفهوم انتزاعى نيست؛ خدا آن موجود عينى هستند در ذهن انسانها و خدا كه موجود ذهنى ن

است شود گفت موجود. خدا آن كسىاست كه در برابر وجود او به هيچ موجود حقيقتًا نمىو حقيقى

است و عين طبيعت است و چگونه « ناس»آيد او چگونه عين ى او پديد مىكه كل هستى با اراده

رندها؟ نسبت  تمام جهان در طول زمان )اگر زمان خدا يعنى خلق و خدا مساوى با ناس و از اين چ

 متناهى باشد يا نامتناهى و اگر جهان  متناهى باشد يا نامتناهى( به وجود خداى متعال، از نسبت

يك قطره به اقيانوس بيكران كمتر است. چرا؟ به خاطر اينكه اگر شما يك قطره را بريزيد روى 

شود؛ ى يك قطره بر حجم اقيانوس افزوده مىود و به اندازهشاقيانوس، بر مقدار اقيانوس افزوده مى

توان گفت خدا يعنى جهان يا روح طبيعت افزايد چگونه مىاّما كل جهان، بر هستى خدا چيزى نمى

 يا انسان با ناس يا خلق يا جامعه؟ اين حرفها چيست؟

 .«َو ما َقَدُروا اهلَل َحقَّ َقْدر ه  » :67زمر / 

گويند، خدا ختند و ارزيابى نكردند. معرفت پيدا نكردند كه اين چرندها را مىخدا را درست نشنا

شود، به يك اش را بردارد همه چيز نابود مىى الهى آفريد و هنگامى كه ارادهكل جهان را با يك اراده

و نسبتش را به « يعنى ناس، يعنى جامعه، يعنى خلق يا يعنى طبيعت»گويند: چنين موجودى مى



كنند! اگر روح از بدن جدا شود بدن هست و ديگر نابود نسبت روح به بدن حساب مىجهان، 

شود اگر خدا روح طبيعت است يعنى اگر خدا نبود العياذ باهلل طبيعت كه هست، روابط خدا با نمى

شناسيم( مثل اى )كه مابين موجودات و بين دو شىء مىطبيعت اينطور است؟ هيچگونه رابطه

توانيم عين آن رابطه را بفهميم شد دو تا و هزار تا، ما نمىبا خدا نيست و اال خدا مىى جهان رابطه

ى او نباشد، هيچ چيز باقى نخواهد توانيم بفهميم اگر خدا نباشد، اگر يك آن، ارادهكه چيست ولى مى

ئط در بود، و اين به معناى پذيرفتن فعاليت در عاليترين سطح، نسبت به خدا و فاعليت براى وسا

سوزاند و آب است سطحهاى نازلترى ست. نفى فاعليت در سطحهاى نازلتر نيست. آتش است كه مى

اى باشد. پنبه و است كه آتشى باشد و پنبهكند، اما اين سوزاندن آتش در صورتىكه آدم را سيراب مى

 آتش و
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بارك و تعالى. اين ارتباط از قبيل ارتباط بين است به ذات مقدس الهى تهواى مجاور همه قائم

ه است باالتر، عميقتر، ژرفتر كه قابل مقايسه با هيچ گونه رابطاىآتش و سوزاندن نيست. اين رابطه

بين دو موجود نيست. اين را خوب بايد هضم كنيم و بپذيريم كه نبايد خدا را در مؤثرّيتش و در 

شود. حتى وقتى كه ثرى كه بين هر موجود ديگرى تصور مىجاعلّيتش مقايسه كرد با تأثير و تأ

كند )چنانكه حضرت عيسى بن اى را احيا مىكند، مردهپيغمبر يا امامى به امر خدا اعجاز مى

هى، زمين اولياء خدا با احياء ال  فرمود( حتى اين احياء انبياء ومرده را زنده مى (عليهما السالم)مريم

ه ى استناد اين زنده كردن و آفريدن به اينها، استناد به يك واسطه است كتا آسمان فرق دارد. يعن

است كه هستى بخش هر هستى ست. در خود هيچ ندارد. اما استناد آن به خدا، استناد به فاعلى

گيرند. در امور معنوى هم همينطور، پيغمبر را براى چه فرستاد؟ براى عرض هم هيچوقت قرار نمى

 :فرمايدمى(صلى اهلل عليه وآله)يت كند؛ خدا به پيغمبراينكه مردم را هدا

نَّ اهلَل َيْهدى َمْن َيشاءُ » :56قصص /  تو كه پيغمبر ما هستى، براى  .«ا نََّك ال َتْهدى َمْن َاْحَبْبَت َو لك 

اى اما اينطور نيست كه هر كه را دوست بدارى بتوانى هدايت كنى، اختيار هدايت مردم مبعوث شده

محدودى خدا به تو   همه چيز در اختيار تو نيست. يك قدرت محدودى در شرايط نيست؛دست تو 

است و اىكنى، قدرت خداست كه در دست تو عاريهافاضه فرموده است همانطور كه دارى ا عمال مى

ى مخلوقات همينطور است؛ همه چيز از اوست و مال اوست و اختيار به دست نه تنها تو بلكه همه



ا اينجور نيست كه اگر تو دلت خواست يك كسى را هدايت بكنى بتوانى او را آنطور كه اوست. لذ

ى خداست كه هر وقت بر هر چه قرار بگيرد تخلف ندارد، خواهد هدايت كنى. نه تنها ارادهدلت مى

ست كه ى خداى او بود؛ همان ارادهى خدا قرار گرفت و شعاعى از ارادهى تو هم در كادر ارادهاگر اراده

تواند باشد. و ى تو در آن كادر قرار نگرفت منشأ اثرى نمىيابد. اما اگر ارادهكند و تحقق مىنفوذ مى

هايى كه بين اشياء هست تا دارد. خالصه كنيم: رابطهاين حكم نسبت به هيچكس استثناء بر نمى

 :آنجا كه ما سراغ داريم به چند صورت قابل تصور است

ى علت تامه كه هر هاى مجموعهاش: با زير مجموعهول با اجزاء علت تامهى يك معلـ رابطه 1

كند. وقت با هم اجتماع كردند و به صورت يك مجموعه در آمدند؛ آنوقت اين پديده تحقق پيدا مى

 .اين يك نوع رابطه است

ـ يك نوع رابطه هست بين اشياء با عاملهاى جانشين كه هر يك از آن دو يا چند عامل  2

 .تواند كه هيچكدام نباشدتوانند در پيدايش آن پديده مؤثر باشند ولى نمىانشين مىج
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ـ گاهى تأثير دو چيز در پيدايش يك پديده و تحقق امرى به هيچ يك از اين دو صورت نيست  3

يقى و هم تأثير است حقبلكه در طول هم هستند. يعنى هم تأثير اين عامل در يك سطح، تأثيرى

تر و اينها، باز تر و عميقتر و سطحىگوييم باالتر و پايينعامل فوقانى، در يك سطح باالترى؛ اينكه مى

گوييم سطح يابيم. اينكه مىاست براى اشاره به يك واقعيتى كه درست كنهش را نمىهم تعبيراتى

ست؛ به آن تأثير حقيقى و استقاللى از خداباالتر؛ باال و پايين مادى در نظرمان نيايد. اين مربوط به 

توان مؤّثر دانست. در شعاع قدرى آن تأثير اصالت دارد كه در آن سطح هيچ چيز ديگرى را نمى

آيند و آثارى را خواهند داشت كه همه، آثار آن تأثير استقاللى خداى اوست كه عواملى پديد مى

ى او اى كه ارادهديگر در شعاع تأثير او و به اندازه متعال است. مؤثر واقعى و استقاللى، اوست. اشياء

و اگر  كنند، وگرنه از خود هيچ ندارنداند، اثر خود را اظهار مىتعلق گرفته و از او فيض دريافت داشته

س اند؛ هيچند! پى اينها هيچند. هيچند به معناى واقعى نه اينكه مردهى او برداشته شود؛ همهاراده

هاى طبيعى بدين ى خدا را با عوامل طبيعى و پديدهدر اين است كه ما رابطه كليد حل مشكالت

 :فرمايدصورت طولى بينديشيم و بپذيريم. خداى متعال در يك آيه مى



ْنُفَس حيَن َمْوت ها» :42زمر /  َِ  .«َاهلُل َيَتَوفَّ االْ

 .گيردخداست كه جانهاى انسانها را هنگام مرگ مى

 :فرمايدى ديگرى مىخدا نسبت داده شده است و در آيه در اينجا گرفتن جان به

َل ب ُكمْ » :11سجده /   .«ُقْل َيَتَوّفاُكْم َمَلُك اْلَمْوت  الَّذى ُوكِّ

 .گيردى مرگ مىجان شما را فرشته

 :فرمايددر جاى ديگر مى

ْتُه ُرُسُلنا» :61انعام /   .«َتَوفَّ

 .گيرندفرستادگان ما جان مى

گيرد؛ گويد خدا مىكسى بگويد بين اين آيات، تناقض وجود دارد زيرا يك جا مىابتدا ممكن است 

گيرند. ولى حقيقت امر اين است كه اين ارتباط، ارتباط طولى ست، يعنى گويد فرستادگان مىبعد مى

ى نيروها و ى خداست كه در رأس همه چيز قرار دارد؛ مولد همهآنچه مؤثر حقيقى ست، اراده

ى آيد، ارادهوست، ديگران كانالها و مجارى هستند؛ آنجايى كه تأثير حقيقى به وجود مىها افعاليت

كند. ملك الموت هم در اعوانى كه در اختيار او هستند اوست كه از راه ملك الموت جريان پيدا مى

 است نسبت بهى فرماندهىمؤثر است. او به منزله
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شود، ملك الموت به ى خدا در ملك الموت ظاهر مىدر سطح نازلتر؛ اراده فرشتگان زيردست؛

گيرند. پس اين نسبتها صحيح دهد و هر كدام جان كسى را در موقع معينى مىزيردستان فرمان مى

گيرند( و هم ملك الموت؛ اند )فرستادگان خاصى كه مباشرًة و مستقيمًا جان مىاست، هم رسل گرفته

گيرد براى اينكه ملك الموت هم خودش ت فرمان ملك الموت هستند؛ و هم خدا مىزيرا اينها تح

ى اين تأثيرات در طول تأثيرات طبيعت است يعنى دهد و همهمستقيمًا و مستقال كارى انجام نمى

اش خراب شود، كبدش خراب اين بدان معنى نيست كه كسى بدون اينكه قلبش خراب شود، معده



اى به مغرش وارد شود؛ كشته شود. در سطح طبيعت، اينها ال بدون اينكه ضربهميرد يا مثشود، مى

ى اينها تحت تدبير يك نيروى فوقانى ست، شما كه سيب را با كارد پوست گيرد اما همهانجام مى

گيرد يا شما؟ اگر شما گفتيد من سيب را پوست گرفتم گيريد، كارد است كه پوست سيب را مىمى

ُبرد؛ به اعتبارى درست گفته است ولى كارد در و اگر كسى بگويد: كارد است كه مى ايددروغ نگفته

اى است كه ايد؛ مثال ديگر رانندهاختيار شماست و شماييد كه كارد را براى بريدن سيب استخدام كرده

د كنكند؛ آيا فرمان است كه ماشين را راهنمايى مىنشيند و ماشين را راهنمايى مىپشت ماشين مى

رود، اما اگر دست يا راننده است يا هر دو؟ اگر فرمان نباشد كه ماشين به سمت راست و چپ نمى

ى راننده هم نباشد دستش حركت شود. و اگر مغز و ارادهراننده هم نباشد فرمان پيچيده نمى

ديل شود يا قوانين فيزيكى؛ تبكند. پذيرفتن اينكه قوانين مكانيكى موجب حركت اتومبيل مىنمى

اى در كار ماده به انرژى يا پيدايش انرژى مكانيكى و امثال اينها، به اين معنى نيست كه راننده

كند، آنجا هم همينطور است. شما كه قلم به دست نيست. بخاطر اينكه عوامل طبيعى كار مى

شود؟ ته مىشود اما آيا اگر شما نباشيد نوشنويسيد؛ اگر قلم نباشد چيزى نوشته نمىگيريد و مىمى

كند و عامل فوق طبيعى را كه بر او شخص مادى و طبيعى چشمش را به عوامل طبيعى محصور مى

بيند. كوشش انبياء بر اين است كه ما قدرى چشم را باز كنيم و پشت حاكم است و تسلط دارد نمى

طح طبيعت اين پرده را هم ببينيم. پشت اين ديوار ر ا هم تماشا كنيم و فكر نكنيم در همين س

است كه اينها تجلياتى از آن نيروهاست و شود. فوق اينها عوامل و عوالمى ست. نيروهايىمنحصر مى

است در دست بعضى از آن نيروها، نه اينكه اينها مستقال خود، مؤثر باشند و چيز اينها ابزارهايى

كند، براى اين است كه ما مىكند بر اينكه اين كارها را خدا ديگرى در كار نباشد. اگر قرآن تكيه مى

خواهد آن را كه ما توجه نداريم به بينند ولى قرآن مىايم. همه طبيعت را مىخدا را فراموش كرده

 بينيم غلطيادمان بياورد نه بدين معنا كه اينهايى كه مى
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نويسد؛ دستى را هم كه قلم را به ىگويد چشم را باز كن و نگو قلم ماست؛ يا اصال وجود ندارد. مى

دهد تا دستت را حركت بدهى؛ آن را هم ببين. آنگاه آورد ببين، مغزى را هم كه فرمان مىحركت مى

ى دست يا اعصاب يا قلم؟ اينها مجارى خود قضاوت كن كه كداميك نويسنده است؛ انسان يا عضله

ى خدا با عوامل طبيعى از اين هم باالتر است براى كار و ابزار كارند. تأثير حقيقى از اوست ولى رابطه



اسباب مادى،  وجود ، نيازى به انسان ندارد، قلم هست حتى اگر انسان نباشد اماوجود قلم اينكه

 .ى خداستخورشيد به اراده  كند اما وجودى خداست خورشيد تأثير مىوابسته به اراده

ْعلى» :60نحل /  َِ  .«و ل ّله  اْلَمَثُل االْ

 .تواند حقيقت امر را در مورد خدا كامال روشن كندين مثلها باز هم نمىا

  

 اصل علّيت در قرآن

ى خدا دارد هاى هستى بستگى به خدا و ارادهى بحث توحيد به اينجا رسيد كه تمام پديدهدنباله

 و وجود هيچ موجودى در هيچ زمانى و در هيچ مكانى و در هيچ جهتى از جهات از خدا مستغنى

ى توحيد افعالى، چنين گسترده نيست. در اينجا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر دامنه

 ها را با تمام ابعاد و شؤون در بر گيرد؛ پس بدين معناست كه هيچ عامل و هيچاست كه تمام پديده

ت عّلت ديگرى مؤثر در پيدايش چيزى نيست زيرا معناى توحيد افعالى با اين وسعت جز اين نيس

ز ى اين تأثير، نفى مؤثرّيت و علّيت ادهد و مؤثر حقيقى است و الزمهكه هر كارى را خدا انجام مى

ى اصل علّيت با توحيد رابطه»اى مطرح كنيم با عنوان توانيم مسألهچيرهاى ديگرست. پس مى

و علّيت و ى مفهوم علت و براى اينكه به اين مسأله پاسخ بگوييم، نخست توضيحى درباره« افعالى

شود كه هدف و مقصد فاعل را دهيم: علت معموال در زبان ُعرفى، به معنايى گفته مىاصل علّيت مى

گويند علت اينكه كنند و مىاطالق مى« علت غايى»دهد و به اصطالح در عرف علت را به نشان مى

و  ا در اصطالح معقولاينكار را انجام دادى چه بود؟ يعنى انگيزه و هدف تو از اينكار چه بود؟ امّ 

رود و چند تر دارد. در خود فلسفه، علت با دو اصطالح به كار مىفلسفه، علت، معنايى بسيار وسيع

نوع علّيت، ثابت شده است. نسبت اين دو اصطالح در فلسفه، عموم و خصوص است؛ يعنى يك 

شود كه شيئ مىاصطالح عامتر و اصطالح ديگر خاص است. علت با معناى عام به چيزى گفته 

ديگرى بر آن توقف دارد هر نوع چيزى باشد و هر نحو توّقفى داشته باشد. نوشتن نامه، به شخص 

 نويسنده
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توقف دارد، پس دست نويسنده هم علت است و اين غير از شخصيت روحى و فكرى اوست او 

و اعصابش بايد سالم باشد اينها هم شرط ابزار جسمانى هم دارد كه بايد سالم باشد؛ عضالت 

شود. عالوه بر اينها نويسنده احتياج به كاغذ و مركب و نويسندگى ست، به اينها هم علت گفته مى

تواند شود زيرا بدون قلم، كاغذ، مركب و... نمىقلم نيز دارد به هر يك از اينها هم باز علت گفته مى

ه رد. پس هر يكى از اينها علت است به اين اصطالح عام. البتى اينها توقف دانوشت و نوشتن بر همه

گويند؛ اما در اصطالح عام بينيم كه در اصطالح خاص و حتى در عرف به اين چيزها علت نمىمى

گويند پس از لحاظ فلسفى، كاغذ و فلسفى به هر چيزى كه چيز ديگرى بر آن متوقف باشد علت مى

علت نوشتن هستند. و يك اصطالح خاصى داريم كه به معناى فاعل  ى اينها اجزاءقلم و مركب و همه

آورد ولو متوّقف بر چيزهاى ديگر هم باشد اما است، يعنى آن موجودى كه موجود ديگرى را پديد مى

پديدآورنده؛ يكى از اينهاست چنانكه در مثال نوشتن، نويسنده، شخص ست. گرچه نويسنده احتياج 

شوند؛ چون آنها دارد ولى آنها در اين اصطالح، علت ناميده نمى به كاغذ و قلم و مركب هم

نويسند، در اينجا علت مساويست با فاعل؛ اين اصطالح خاصى ست؛ طبق اصطالح قبلى )= نمى

شد اما مختص به فاعل نبود؛ طبق اين اصطالح علت مختص به فاعل عام( هم علت شامل فاعل مى

است از علت. يعنى علت بودن؛ اصل لّيت: علّيت مصدر جعلىاست. اين توضيح مفهوم علت؛ اّما ع

علّيت يعنى اصل مؤثر بودن چيزى در پيدايش شيئ ديگر به معناى عام آن و يا فاعل داشتن يك 

رد پديده به معناى خاص آن. اينك مسأله اينست كه آيا قرآن اصل علّيت را قبول دارد و اگر قبول دا

توان هم توحيد افعالى را پذيرفت و هم اصل فعالى چيست؟ آيا مىى اصل علّيت با توحيد ارابطه

ظر علّيت را؟ يا بايد يكى را پذيرفت و ديگرى را رد كرد؟ اگر اصل علّيت را به معناى عام آن در ن

 بگيريم يعنى مطلق توقف داشتن چيزى بر چيز ديگر، بايد انواع علتهايى را كه در جهان هستى وجود

نكه گوييم: علت به معناى ايپذيرد يا نه؟ در پاسخ مىببينيم آيا قرآن همه را مى دارد بررسى كنيم و

 و، مبتنى بر همين است اصل توحيد افعالى پديده فاعل داشته باشد نه تنها مورد پذيرش قرآن، بلكه

براهين وجود خدا مبتنى بر اصل علّيت است. برهان معروفى كه براى وجود خدا گاهى به 

گوييم خدا فاعل حقيقى پذيرفتن علّيت، وقتى مى  شود؛ مبتنى است برمطرح مى لعللعلت ا عنوان

هاست، بدين معناست كه خدا را به عنوان فاعل معرفى ى پديدهى همهى افعال و ايجاد كنندههمه

شود پس خداوند علت كنيم. يعنى همان كه در اصطالح خاص فلسفى به آن علت گفته مىمى

 ست يعنىهاى پديدههمه
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است و هيچ منافاتى با توحيد ها به او نيازمند است. به اين معنا عين توحيد افعالىى پديدههمه

ها( چطور؟ يعنى اگر منحصر به ها و انواع ديگر علتندارد. اما به معناى عام آن )يعنى انواع فاعل

اشد يعنى مثل علّيت  بّناء براى ساختمان باشد يا علت فاعلى؛ آن هم اينگونه علت هستى بخش نب

نويسنده براى نوشته و يا علتهاى طبيعى براى پيدايش موجودات  طبيعى مثل آب و هوا براى 

دهيم كه قرآن نه تنها پيدايش گياهان؛ اينها چطور؟ آيا آنها مورد قبول قرآن است يا نه؟ پاسخ مى

پذيرفته بلكه انواع ديگرى از علل را هم اثبات كرده است كه  شناسيمى انواع علّيت را كه ما مىهمه

ما با آنها آشنا نيستيم در حقيقت اصل علّيت به وسيعترين وجه، مورد قبول قرآن است. حتى بيش از 

هاى هستى قائليم، خداوند انواع ديگرى از تأثيرات و علّيت را در ى علّيت بين پديدهآن كه ما رابطه

فهميديم. براى رسيديم و نمىده است كه اگر راهنمايى قرآن نبود، خود ما به آنها نمىقرآن اثبات فرمو

هايى از آيات قرآن كريم بياوريم؛ )دست كم در مورد هر نوع علّيت كه در اثبات اين مطلب بايد نمونه

ه در است كهايى كه در قرآن ذكر شده، يك علّيتىقرآن مطرح فرموده است يك آيه(. از انواع علت

گويند، علّيت مادى در اين اصطالح فلسفى اين است كه هر اصطالح فلسفى به آن علّيت مادى مى

آيد، يعنى هر موجودى در ى ديگرى به وجود مىاى در يك جهان، معموال از تبديل يافتن پديدهپديده

جديد شده است اين عالم تصور شود، قبال چيز ديگرى بوده و بر اثر تغيير و تحول، تبديل به شىء 

مثال خاك قبال كوه بوده و در اثر باد و باران و آفتاب، كم كم به خاك تبديل شده است و بعد خاك به 

شود به انسان؛ بدن ما گيرد و تبديل مىگياه؛ و گياه به حيوان و حيوان مورد تناول انسان قرار مى

گياه خوردنى و بخشى مواد  قبال موجود ديگرى بوده است. قسمتى گوشت حيوانات قبلى و قسمتى

اى بگذاريد قبال چيز ديگرى بوده است. در اصطالح معدنى بوده است. در عالم، دست روى هر پديده

گويند. در واقع بخشى از آن شىء قبلى حاال موجود است، و فلسفى به آن چيز قبلى علت مادى مى

ييم اين همان است كه ديروز گياه گويك نحوه اتحاد بين شىء قبلى و بعدى برقرار شده است كه مى

ى هاى قبلى هست پس به پديدهو اتحادى بين موجودات فعلى و پديده« اين همانى»بود؛ يك 

ى گوييم يعنى خود آن پديدهى بعدى بر آن متوقف است، علت ماّدى مىقبلى از آن جهت كه پديده

مادى ست؛ آيا اين مورد قبول خاصيت علت « اين همانى»ى بعدى و شود با پديدهقبلى متحد مى

ى ديگر ها را تبديل به پديدهفرمايد ما اين پديدهها مىى پديدهقرآن است؟ آرى؛ قرآن مكرر درباره



ى كرديم يا اين پديده را از فالن شىء آفريديم. يعنى آن شىء، علت مادى اين شىء است يك نمونه

 آن راهاى بسيار از اين عّلت ماّدى در قرروشن از نمونه
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اى به نام بينيم؛ از نظر قرآن مسبوق به پديدهكنيم: اين آسمان كه امروز ما به اين شكل مىذكر مى

دخان است كه شايد بتوان گفت دخان حاكى از همان مفهومى است كه ما در علم به آن گاز 

ى شريف ه شكل گاز بوده است؛ آيهگوييم. يعنى نظر اين است كه تمام اين جهان يك روز بمى

 :فرمايدمى

َى ُدخانٌ » :11فصلت /  ماء  َو ه   .«ُثمَّ اْسَتوى ا َلى السَّ

ى آيه چنين است: خداوند سپس به كار ى اين جهان گاز است؛ ترجمهپس از نظر قرآن، ماده

)جريان خلقت آسمان پرداخت )يا بر آسمان تسلط يافت( در حاليكه آن آسمان دخان بود، دود بود 

آن فرمايد( در آن موقع آسمان به صورت گاز بود. در مورد موجودات زنده، قرزمين و آسمان را ذكر مى

 :فرمايدمى

َن الماء  ُكلَّ َشْىء َحىّ » :30انبياء /  يم. پس آب نسبت اى را از آب آفريدهر چيز زنده .«َو َجَعْلنا م 

؛ نكه حتمًا بايد جزئى از پيكر موجودات زنده آب باشدبه موجودات زنده علّيت مادى دارد. يعنى اي

 .اين يك نمونه از پذيرفت اصل علّيت مادى در جهان هستى ست

ل آفريديم. دربارهو اّما درباره ى خلقت ى مادهى انسان؛ قرآن مكرر فرموده است كه انسان را از گ 

ل آفريده شده، آيات فراوان است يكى را به عنوا  :كنيمن نمونه بيان مىانسان كه از گ 

ْن طين الز ب» :11صافات /   .«ا ّنا َخَلْقناُهْم م 

لى چسبنده خلق كرديم. گفتيم كه قرآن دائره دهد يعنى به ى علّيت را توسعه مىما انسانها را از گ 

كند و اگر قرآن نفرموده بود ما اطالع بينيم و براى ما محسوس نيست اشاره مىچيزهايى كه ما نمى

شديم. يك نمونه در مورد خلق جن است. قرآن جن را يك ى علّيت آن، آگاه نمىشتيم و از رابطهندا



ى جن در ى قبلى آفريده شده است؛ )بحث دربارهداند كه مثل انسان از يك مادهموجود حقيقى مى

 :گويد جن از آتش آفريده شده استجاى خود انشاءاهلل خواهد آمد( قرآن مى

ُموم  َوالْ » :27حجر/  ْن نار  السَّ ْن َقْبُل م   .«جانَّ َخَلْقناُه م 

است كه خود يك پديده، در جن را پيش از انسان از آتش آفريده بوديم. اين يك نوع علّيت مادى

 .ى ديگر حذف و با او متحد و منشأ پيدايش آن شود. پس اين مورد قبول استپديده

اخته هايى گوناگون كه بعضى از آنها براى ما شنرهباالتر از اين؛ علتهاى فاعلى است، آن هم با چه

ا گفت ما به وجود آنهشده نيست. از جمله فاعلّيت مالئكه و فرشتگان؛ اگر قرآن از مالئكه سخن نمى

ى تأثير و تأثر آنها را در اشياء بفهميم، اين يك نحو برديم؛ چه رسد به اينكه نحوهپى نمى

 فرمايد و كارهاى زيادى را به آنهاكه اثبات مىاست كه خداوند براى مالئفاعلّيتى
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ى مالئكه اينست كه آنها دو توانيم بگوييم كه نظر قرآن دربارهدهد. به طور خالصه مىنسبت مى

نحو رسالت و وساطت دارند؛ يكى رسالت در امور تكوينى و يكى رسالت در امور تشريعى. يعنى يك 

ى تحقيق آن هستند و يك بار هم پيامهاى الهى را به دهند و واسطهتكوينى انجام مى بار كارهايى

گوييم رسالت تكوينى يا وساطت تكوينى و دومى را وساطت يا رسالت رسانند. اولى را مىانبياء مى

آوريم. به طور كلى اصل رسالت را خدا براى مالئكه ذكر تشريعى. براى هر يك، يك نمونه مى

ل  اْلَمالئ  » :ى فاطرى اول از سورهشود؛ آيهايد كه شايد شامل هر دو رسالت  آنان مىفرممى َكة  جاع 

 .«َرُسال

نامد، شود(. خدا مالئكه را، فرستادگان خود مىى مالئكه نيز ناميده مىى فاطر به نام سوره)سوره

سالتهايى را كه مالئكه يا اى از ركار آنها رسالت و يا به معناى ديگر؛ وساطت است. اينك نمونه

 :كنيمدهند بيان مىموجوداتى از قبيل مالئكه در امور تكوينى انجام مى

قرآن داستان حضرت مريم را چند مرتبه ذكر و كيفيت پيدايش حضرت عيسى عليه الّسالم را 

شود اين جمله از اين سوره بدون داشتن پدر تشريح فرموده است؛ آنچه مربوط به اين بحث مى

است )يا به تعبير بعضى از روايات: خلقى اعظم از ى عظيمىفرمايد: ما روح را كه فرشتهست كه مىا



ما روحمان را )روحى كه انتساب به ما دارد و يكى از مخلوقات  «َفَاْرَسْلنا ا َلْيها» مالئكه است( فرستاديم

 .مريم  است( فرستاديم پش

َل َلها َبَشرًا َسو  » :17مريم /   .«ّياً َفَتَمثَّ

ست فعال مورد نظر ما نيست و ى ديگرى)آيا اين روح، جبرئيل است يا موجود ديگرى يا فرشته

كنيم؛ البته به حضرت است ما هم به همان تعبير روح اكتفا مىچون نفرموده است كه روح، چه كسى

صورت انسانى شود( ما اين روح را فرستاديم، اين روح به جبرئيل هم روح و روح االمين اطالق مى

توانند به صورت بشر ظاهر براى حضرت مريم ظاهر شد. اين يكى از خواص مالئكه است كه مى

ّياً » .شوند َل َلها َبَشرًا َسو  دند. در ى مخصوص عبادت، مشغول عبادت بوحضرت مريم در غرفه «َفَتَمثَّ

ردند و كسانى در آن كهايى درست مىغرفه  آن زمانها رسم چنين بود كه در اطراف بيت المقدس

پرداختند. حضرت از ديدن فرشته وحشت زده شد كه مبادا قصد سوئى ها به خلوت و عبادت مىغرفه

 .داشته باشد

ّياً » :18مريم /  نَك ا ْن ُكْنَت َتق  ْحمن  م  الرَّ  .«قاَلْت ا ّنى َاُعوُذ ب 

اى باشى. اين فرشته برم به خدا يعنى مبادا قصد سوئى داشتهاگر با تقوى هستى من پناه مى

 :الهى در جواب فرمود
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ّياً » :19مريم /  َهَب َلك  ُغالمًا َزك  َِ  .«ا نَّما َاَنا َرُسوُل َربِّك  ال 

تواند ى پروردگارت هستم، رسالتم اين است كه به تو فرزندى ببخشم. پس فرشته مىمن فرستاده

ى او صورت گرفت و حضرت عيسى را دادند به مريم. بعد ه وسيلهفرزند ببخشد. اين كارى است كه ب

حضرت مريم احساس كردند كه در رحمشان فرزندى به وجود آمده است. اين رسالت تكوينى بود؛ 

ى خداى تو هستم. پيك او هستم اما رسالتم اين است كه به تو گويد انا رسول ربك، من فرستادهمى

آورد نحو فاعلّيت و تأثير است كه روح در عالم، انسانى را به وجود مى اى بدهم. اين يكفرزند پاكيزه

شود. اگر قرآن چنين چيزى را نفرموده البته بإذن خدا و با رسالتى كه از طرف خدا به او واگذار مى

تواند در اين توانستيم ثابت كنيم كه موجودى به نام روح هست و چنين تأثيرى را مىبود؛ ما نمى



دانيم وسوسه كردن در نفوس ته باشد. از طرفى براى شياطين نيز تأثير قائل است كه مىعالم داش

 مردم است؛

ُس فى ُصُدور  الّناس  » / الناس ْن َشرِّ اْلَوْسواس  اْلَخّناس  الَّذى ُيَوْسو   .«م 

اى در ذهن آنها ايجاد گذارند؛ وسوسهاين هم يك نوع تأثير است كه شياطين روى انسانها مى

ى حقيقت شيطان، كارهاى كنند )بحث دربارهكشانند و دعوت مىكنند و آنها را به سوى باطل مىىم

 شيطان؛ انشاءاهلل در آينده خواهيم داشت(. فاعليتى قرآن براى شيطان قائل است و آن وسوسه كردن

 انسانها هم كرديم.و دعوت به شّر كردن است؛ اگر قرآن اين را هم نفرموده بود ما اطالع پيدا نمى

يات را كه آى آنها بپردازيم. بنابراين يكى از خواهيم به همهها را در عالم دارند كه ما نمىانواع فاعلّيت

 اى را انتخاب خواهيم كرد كه مشكل دو فاعل براىكنيم و آيهمربوط به فاعلّيت انسان است بيان مى

كه  تو اين آيه قابل حل است. يكى از مطالبىيك فعل را هم حل كند؛ بسيارى از مسائل ديگر نيز در پر

ه بفرمايد كه با كفار بجنگيد تا خدا آيد مربوط به بحث ماست. خدا خطاب به مؤمنان مىاز آيه بر مى

 :دست شما آنها را عذاب كند

مْ » :14توبه /  َاْيديُكْم َو ُيْخز ه  ْبُهُم اهلُل ب   .«قات ُلوُهْم ُيَعذِّ

ر شود كه اين زمان بگذار تا وقت دگر[. دى كوتاه قرآن استفاده مىمله]مطالب بسيارى از همين ج

شود زيرا به اينجا، هم فاعلّيت انسان نسبت به كشتار مشركان و انهدام و شكست آنها ثابت مى

گويد كه شما بايد با مشركان بجنگيد و آنها را شكست دهيد پس يعنى شما مؤثريد، در مؤمنان مى

از سوى خدا كه كفار به دست شما شود، عذابىكه به دست شما از كفار ريخته مىهمان حال آن خونى 

كند؛ اين همان فاعليت شوند. فاعل كشتن شماييد اما خدا آنها را به دست شما عذاب مىكشته مى

 است كه پيشتر گفتيم. يعنى هم فاعلّيت خدا وطولى
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تر و اين در تر و عميقاب كردن شماست. آن در سطحى عالىعذاب كردن  خداست و هم عذ

توانيم بگوييم فاعل مباشر يا فاعل نزديك، انسان است و تر و به يك معنا مىسطحى نازلتر و نزديك

فاعل بعيد خداست. گرچه تعبير خيلى رسا نيست. به هر حال در اين آيه، فاعل بودن انسان پذيرفته 



كند و در همان حال فاعلّيت خدا هم در طول اين جنگد و كارزار مىكه مىشده يعنى اين انسان است 

توان گفت خدا كفار و مشركان را به دست مؤمنان عذاب كرده فاعل تصديق شده است. پس مى

توان گفت مؤمنان بر كّفار تاختند و آنها را نابود كردند. هم فاعلّيت مؤمنان صحيح است و است و مى

منتهى در دو مرحله. خدا تأثيرى براى علّيت قرآن در هدايت دلهاى مردم دارد؛ در هم فاعلّيت خدا؛ 

 :ى مائده مالحظه بفرماييدشود، اين آيه را هم در سورهاينجا هر دو فاعلّيت در طول هم اثبات مى

َن اهلل  ُنوٌر َو ك تاٌب ُمبيٌن َيْهدى ب ه  اهلُل مَ » :16و  15مائده /  الم  ن  اَقْد جاَئُكُم م  َبَع ر ْضواَنُه ُسُبَل السَّ  .«تَّ

 از سوى خدا نور و كتاب روشنى به جانب شما آمده است، خدا با اين نور دلهاى كسانى را هدايت

ه توان كرد كه ما بكند كه به دنبال رضاى الهى باشند. ]از اين آيه هم مطالب زيادى استفاده مىمى

كننده است اّما چه كسى و با چه شرايطى مشمول اين  ى آنها فعال كارى نداريم. [قرآن هدايتهمه

باشند؟ اولين شرط اين است كه دلشان بخواهد كه رضاى خدا را به دست آورند. هدايت الهى مى

توان گفت كه قرآن هم هدايت كننده است و است براى هدايت، مىاىپس قرآن واسطه و وسيله

ند. يعنى دو نوع فاعلّيت در طول هم وجود دارد؛ از كى قرآن هدايت مىتوان گفت خدا به وسيلهمى

فرمود حقيقت آن را درست ى انواع علّيتى كه در قرآن بيان شده است و ما اگر خدا نمىجمله

. ى بين افعال انسانى و پديد آمدن فسادها و بالها در روى زمين استتوانستيم درك كنيم؛ رابطهنمى

شود؛ كه بعضى از افعال بد و بعضى از جنايتها موجب فساد مىتوانيم بفهميم البته تا حدودى مى

فهمند. شد؛ مشهود است و همه مىهاى ستمگر كه موجب فسادهايي در جامعه مىجنايتهاى رژيم

اّما به صورت قانون كلى، هر كار بدى انسان انجام دهد موجب شرى در اين عالم خواهد شد و 

شكى و دريايى زمين؛ معلول كارهاى بد انسانهاست. قران فسادى به وجود خواهد آمد. فسادهاى خ

 :فرمايدى روم مىدر سوره

ى الّناس  » :41روم /  ى اْلَبرِّ َو اْلَبْحر  ب ما َكَسَبْت َاْيد   .«َظَهَر اْلَفساُد ف 

اند؛ عامل است كه مردم انجام دادهفسادى كه در خشكى و دريا پديد آمده است بر اثر كارهايى

 انسان است، در صورتى كه كارهاى بدى انجام بدهد. پس علت براى پيدايش اين فساد
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فساد، مورد تصديق قرآن است و اين هم يك نوع علّيت است. گاهى، افعال بعضى از انسانها 

شود و اين خيلى عجيب است؛ بعضى از احكامى كه بر علت براى احكام خاصى از طرف خداوند مى

است در برابر اعمال ديگرشان. در مورد ملل سابق تشريع شده و احكام سختى ست؛ به عنوان عقوبتى

ام هايى داريم. خدا خيلى چيزها را بر بنى اسرائيل حرام كرد چون اعمال بدى انجبنى اسرائيل نمونه

يم؛ گاهى كنداده بودند و اين يك آزمايش الهى ست. از اين آيات هم، خيلى چيزها استفاده مى

ها بر اثر فرسا، سخت بوده است. و اين عقوبتاحكام الهى در مورد بعضى از ملتها به حّد طاقت

داده آمده و خدا به عنوان عقوبتى آنها را تحت فشار قانونى قرار مىكارهاى بد خود آنها پيش مى

 :است

ْم » :160نساء /  ْمنا َعَلْيه  َن الَّذيَن هاُدوا َحرَّ ُظْلم م  ْت لَ َفب  لَّ بات ُاح   .«ُهمْ َطيِّ

م. پس به خاطر ستمى كه يهوديان كرند، ما بعضى از طيبات را كه قبال بر آنها حالل بود؛ حرام كردي

ز اتواند در قوانين الهى اثر بگذارد؛ اين هم يك نوع تأثير است. انواع ديگرى حتى اعمال انسان مى

ركات بناشناخته است و آن تأثير افعال خوب انسان در علّيت در مورد انسان وجود دارد كه باز براى ما 

است كه قرآن بر آن تأكيد فرموده است. گرچه اگر قرآن را زمين و آسمان است؛ اين حقيقتى

 .شناختيم براى ما كامال قابل شناختن نبودنمى

ْرض  ْم بَ َو َلْو َانَّ َاْهَل اْلُقرى اَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيه  » :96اعراف /  َِ ماء  َواالْ َن السَّ  .«َركات م 

ز آسمان اگر مردم  شهرها و آباديها؛ به خدا ايمان آورده و تقوى پيشه كرده بودند بى گمان بركاتى ا

فرمايد ولى كرديم، بعد بى درنگ مىگشوديم و درهاى رحمت را به روى آنها باز مىو زمين بر آنها مى

ورد آثار بد مپيش گرفنتد. ما نيز، بالهايى بر آنها نازل كرديم؛ البته در  آنها ايمان نياوردند و راه فساد

ى ا» :قبال هم بيانى داشتيم ى اْلَبرِّ َواْلَبْحر  ب ما َكَسَبْت َاْيد  پس اعمال بد انسان  ؛«لّناس  َظَهَر اْلَفساُد ف 

ر اثر اعمال شود و بركات آسمان و زمين دموجب فساد، و اعمال خوب موجب بركت در زمين مى

ست كه به خودشان گردد. نوع ديگرى از علّيت، بين افعال انسان و امور معنوىخوب مردم نازل مى

ى افعال ى قبلى تأثير افعال خوب را در نعمتهاى مادى ديديم، ولى در اينجا رابطهگردد؛ در آيهبر مى

 :كنيده مىگردد، مالحظخوب انسان را در آثار معنوى كه به خود انسان باز مى

مْ » :9يونس /  ا يمان ه  ْم َربُُّهم ب  يه  ُلوا الّصال حات  َيْهد   .«ا نَّ الَّذيَن اَمنُوا َو َعم 



كند يا در ى ايمانشان آنها را هدايت مىكسانى كه ايمان و عمل صالح داشته باشند خدا به وسيله

 است كه درهدايت الهىكند. يعنى يك نوع مقابل ايمانى كه آوردند خدا آنها را هدايت مى
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گرو ايمان و عمل صالح انسان است. اگر انسانى ايمان و عمل صالح داشت خدا آن هدايت را 

فهمند. پس همان ايمان و عمل يابد كه ديگران نمىفهمد، نورانّيتى مىكند، چيزى مىنصيب او مى

 تواند استفاده كند؛شود و از اين نور و معرفت مىا مىصالح اوست كه منشأ هدايت و نور از طرف خد

 .اين هم يك نحو تأثير است. تأثير در يك امر معنوى، روحى، قلبى ست

 هاى آخرت كه هيچوقت براى ما قابل شناختن نبوده استى بين افعال انسان و پديدهو اّما رابطه

فرمايد كوچكترين عملى كه شما در ن مىتوانيم درك كنيم؛ قرآو اكنون نيز حقيقت آن را درست نمى

 .اين عالم انجام دهيد منشأ اثرى در جهان بعدى خواهد داشت

ى موقت و تر كه يك پديدههيچكار بى تأثير در زندگى اخروى نخواهد بود؛ چه تأثيرى از اين عظيم

هم  ا قرآن آن رامحدود اثر جاودانه و ابدى داشته باشد؛ ما با اين نوع علّيت هيچ آشنا نيستيم؛ ام

 :كنيمفرمايد: آيات در اين زمينه فراوان است؛ يك آيه را به عنوان نمونه ذكر مىاثبات مى

 .«ا ّنى َجَزْيُتُهْم اْلَيْوَم ب ما َصَبُروا َانَُّهم ُهُم اْلفائ ُزونَ » :111مؤمنون / 

ز ده و از راه حق باكسانيكه در دنيا شكيبايى به خرج دادند و حوادث عالم آنها را متزلزل نكر

نداشت، )اينك مفهوم صبر و انواع صبر در قرآن مورد بحث نيست.( روز قيامت خداوند به آنها 

فوز و  «ُهُم اْلفائ ُزونَ » .دهد و آن پاداش اين است كه آنها اهل سعادت خواهند بودپاداش مى

 .است كه در اين عالم، صبر داشته باشندسعادت از كسانى

هاى هاى طبيعى و چه بين پديدههاى متعددى از انواع علّيت، چه بين پديدهمونهتا اينجا با ن

جاندار و چه بين اشياء ماوراء طبيعى از نظر قرآن آشنا شديم و آن ادعايى كه كرديم، با ذكر اين 

 گذرد اثباتها مىها به ثبوت رسيد يعنى قرآن اصل علّيت را با وسعتى بيش از آنچه در انديشهنمونه

زند با نتايج و پاداش ابدى آنها فرموده است. حتى بين اعمال كوچك كه از ما در اين عالم سر مى

رويد كه تا ابد سبز كاريد، اما درختى مىى علّيت برقرار كرده است. تخم را شما يك لحظه مىرابطه



ونه بايد هم خواهد بود. پس اصل علّيت به هيچوجه مورد انكار قرآن نيست. بنابراين، اينكه چگ

توحيد افعالى و هم اصل علّيت را پذيرفت، جواب همان است كه به طور اجمال در بحث قبل عرض 

است كه چند نفر با هم كرديم. رابطه، طولى ست، دو فاعلّيت است در طول يكديگر؛ نه فاعلّيت جنبى

ن باشد يا آن؛بلكه دو است كه يا اييك مجموع واحد را تشكيل دهند و نه فاعلّيت جانشينى و تبادلى

ى فاعل است كه هم اين است و هم آن؛ جز اينكه هر يك، در يك درجه و در يك سطح و يك مرتبه

 .خاص قرار دارد. و توضيح آن تا حدودى، گفته آمد
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 رابطه اعجاز با قانون علّيت

ت پذيرفتنى است، و با آياتى نظير هاى پيش گفتيم كه از ديد قرآن شريف، قانون عليّ در بحث

 .ديمهايى كه بر قانون علّيت داللت دارد بيان كرهايى نيز از آيه؛ منافاتى ندارد، نمونه«كن فيكون»

را نيز قبول  عموميت و ضرورت قانون علّيت آيد كه آيا قرآن كريم،در اين جا اين پرسش پيش مى

فرمايد ىپذيرد؟ به عبارت ديگر: آيا همواره تأييد مزئيه مىى جدارد؛ يا تنها آن را به طور قضّيه موجبه

فرمايد: در برخى موارد آيد، يا اينكه مىكه هيچ معلولى بدون عّلت خاّص خويش به وجود نمى

اى از موارد ممكن است بدون ى خود به وجود بيايد و در پارهممكن است معلول از راه عّلت ويژه

 عّلت، تحّقق يابد؟

دانيم كه معجزات و شود، چون مىى اعجاز روشن مىين پرسش در ارتباط با مسألهاهمّيت ا

آيد، بلكه نوعى استثناء در قوانين طبيعى تلّقى خوارق عادات بر اساس قوانين طبيعى بوجود نمى

شود، و از اين جهت معجزات و خوارق عادات، مورد تفسيرهاى گوناگون قرار گرفته است، بعضى مى

علّيت  اند كه در اين موارد قانونكه به معجزات ايمان واقعى دارند در مقام تفسير آنها گفتهاز كسانى 

 .كند عّلت خاّص خود را نداردهايى كه در اثر اعجاز تحّقق پيدا مىحاكم نيست، و پديده

بند بوده و كليت و ضرورت آن را اذعان بعضى ديگر كه به قانون علّيت و قوانين طبيعى پاى

 .انداند، در صدد تأويل آيات مربوط به اعجاز برآمدههداشت

 :انداينها هم به چند صورت تأويل كرده



ودار اى امكان تحقق ندارد، و آنچه از ظاهر آيات نمى خارق العادهاند: اصوال هيچ پديدهبرخى گفته

يعى اين ها خارق عادت است به خاطر اين است كه علت طبشود مبنى بر اين كه اين پديدهمى

 ها معلوم نبوده است، يعنى در موارد اعجاز هم علل طبيعى هست ولى مردم آگاه نيستند، مثالپديده

با بنى اسرائيل از مصر حركت كردند و به دريا  (عليه السالم)فرمايد: وقتى حضرت موسىقرآن مى

 بودند چون به درياآنها از دريا گذشتند، و فرعونيان كه در تعقيب آنها   رسيدند، دريا خشكيد و

 .رسيدند دوباره دريا پر آب شد و غرق شدند

گويند در اينجا يك جريان طبيعى كند؛ مىكسانى كه معتقدند امر خارق العاده تحقق پيدا نمى

دانست، و آن يك جزر و مّد بوده است كه علتش بر مردم پوشيده بود، اّما حضرت موسى آن را مى

 ى در دربار فرعون علم هيأت فرا گرفته بود و از وقوع جزر و مد خبرگويند حضرت موسبوده است، مى

 توان از كنار دريائى كه مورد جزر و مّد واقعدانست كه مىداشت و مى
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اى بوده است كه در موقع جزر راه عبور داشته است و حضرت موسى شود عبور كرد. مثال تنگهمى

 ...فرعونيان خبر نداشتند، و در دريا غرق شدند دانست ولىآنرا مى

زد، مثال مرضى را سر مى (عليهما السالم)همچنين در مورد معجزاتى كه از حضرت عيسى بن مريم

ى امراض را علم طب آموخته بود، و راه معالجه (عليه السالم)گويند كه حضرت عيسىداد، مىشفا مى

 .عادت استكردند خارق دانست، و مردم خيال مىمى

ى اند آيات را بر اين معانى حمل كنند؛ تكّلفات ديگر و بارى؛ در بعضى موارد ديگر كه نتوانسته

كه (عليه السالم)اند، مثال در همان مورد حضرت عيسىاند و بازيهايى با الفاظ كردهمرتكب شده

 :فرمايدمى

ْذن ى» :110مائده /  ا  ُج اْلَمْوتى ب   .«َو ا ْذ ُتْخر 

ُج اْلَمْوتى» اند معناىكنى؛ گفتهها را زنده مىمعنا كه مردهبا اين  مرده زنده كردن نيست  «ُتْخر 

گويند در آيه نفرموده شود، و يا مىمشمول اين آيه مى  بلكه همين كه مرده را از قبر بيرون آورند

 !هيچوقت نكرد كنى و اوگويند تو اين كار را مىاند بلكه مىاست كه حضرت عيسى اين كار را كرده



 .اندبه هر حال چنين تأويالت باردى را مرتكب شده

 اند كه: اعجاز در كار هست ولى نه به اين معنىتر از اينها هستند گفتهبعضى كه مقدارى معتدل

است كند، بلكه اين اعجاز مربوط به علم و آگاهىاى در خلقت تحّقق پيدا مىكه جريان خارق العاده

دانسته و خدا آن را به انبياء تعليم ى مجهول در كار بوده و كسى جز خدا نمىيعنى يك علت طبيع

يم ولى اند و ما نيز ممكن است آنرا ندانفرموده است تا از آن استفاده كنند و انبياء هم استفاده كرده

 .را خدا براى انبياء كشف كرده است طبيعتبه هر حال رازى از

ون علّيت تحقق پيدا نكرده است بلكه علمى به انبياء از پس در متن طبيعت چيزى بر خالف قان

طرف خدا داده شده است )كه البته اين علم خارق عادت است و خود چنين علمى نداشتند( پس 

 .ى سبب و مسّبب خارجى و عينىى تعليم و تعّلم، نه در ناحيهاعجازى در كار است اما در ناحيه

زمان معجزه باشد و در زمان ديگر معجزه نباشد، يعنى  اند ممكن است چيزى در يكو حّتى گفته

ه داد؛ آن كار بدانستند و به اسبابش پى نبرده بودند و خدا به انبياء تعليم مىوقتى كه مردم نمى

ز اى اعجاز نداشت؛ مثال اگر قبل كند. و بعد كه مردم فهميدند، ديگر جنبهصورت اعجاز تحقق پيدا مى

 شنيد، اين اعجاز بود،كرد و طرف ديگر مىون كسى از اين طرف دنيا صحبت مىاختراع راديو و تلويزي

 .چون سبب آن براى مردم مشخص نبود ولى حاال كه بشر به راز آن پى برده است، ديگر اعجاز نيست
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ون طبيعى پس اعجاز در واقع يك امر نسبى است و به هر حال در اين تفسير براى اعجاز، قان

 :اند از جملهى خود به بعضى از آيات تمسك كردهشود؛ اينان گاهى براى تأييد نظريهنقض نمى

ة  اهلل  تَ » :43فاطر /  َد ل ُسنَّ ة  اهلل  َتْبديال ـ َو َلْن َتج  َد ل ُسنَّ  .«ْحويالَفَلْن َتج 

جارى شده است كه  دانيم كه سّنت خدا بر اينيعنى سنت خدا قابل تغيير و تبديل نيست و مى

معلوالت مادى از راه علل مادى تحقق پيدا كند؛ پس اگر امرى بر خالف مجراى طبيعى بود؛ بدين 

 .كندمعناست كه سّنت الهى تغيير كرده است و مطابق آيه، سّنت الهى هيچوقت تغيير پيدا نمى

  



 كدام يكى از اين نظرها صحيح است؟

لت قرآن بر اند، زيرا دالآگاهانه يا ناآگاهانه قرآن را انكار كردهكسانى كه منكر اعجاز و خارق عادتند 

وقوع امور خارق العاده و معجزات انبياء و كرامات اولياء خدا به حّدى روشن است كه هيچ انسان 

 .تواند انكار كندمنصف آگاه نمى

كردند كه به مىفرمايد كه گاهى اقوامشان از آنها مطالى انبياء، قرآن به طور صريح مىدرباره

 .كردنداعجازى كنند و گاهى خودشان ابتداًء اظهار مى

اى بياور، و مثال قوم صالح از آن حضرت خواستند كه اگر پيامبر هستى و از راستگويان پس معجزه

هم فرمايد: آتش انبوهى را فرااو از دل كوه يك شتر زنده بيرون آورد، يا در مورد حضرت ابراهيم مى

 :اهيم را در آتش انداختند و ما به آتش خطاب كرديمكردند و ابر

 .«ُكونى َبْردًا َو َسالماً » :69انبياء / 

عليهما )سالم بيرون آمد در مورد حضرت عيسى بن مريم (عليه السالم)و آتش سرد شد و ابراهيم

به  آيت الهى ست، ما روحى فرستاديم كه براى حضرت مريم  فرمايد كه: همان وجود اومى (السالم

 :شدصورت انسانى متمّثل شد و حضرت مريم وحشت كرد چون در آنجاى خلوت كسى پيدا نمى

ّياً » :21مريم /  نَك ا ْن ُكْنَت َتق  ْحمن  م  الرَّ  .«قاَلْت ا ّنى َاُعوُذ ب 

 :آن روح در جواب گفت

ّياً » :18مريم /  َهَب َلك  ُغالمًا َزك  َِ  .«ا نَّما َاَنا َرُسوُل َربَِّك ال 

فرمايد يك جريان خارق العاده شك پيدايش فرزند بدون پدر و به اين ترتيبى كه قرآن مى بدون

اند بكرزائى ممكن، و در بعضى حيوانات تحقق پيدا كرده است ولى به فرض است. البته كسانى گفته

امكان و وقوع، در مورد داستان حضرت مريم چنين چيزى نيست، قرآن اين داستان را به صورت يك 

 .كندر خارق العاده بيان مىام
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 .«َو ل َنْجَعَلُه آَيًة ل لّناس  » :19مريم / 

در گهواره: نوزاد دو سه روزه، شروع به سخن گفتن  (عليه السالم)همينطور سخن گفتن عيسى

اى؟ تو ا آوردهاسرائيل به حضرت مريم گفتند اين بچه را از كج  كند، آنهم چه مطالبى؛ وقتى بنىمى

 ديگر چرا؟

ّياً » :28مريم /  ك  َبغ   .«ما كاَن َاُبوك  اْمَرَء َسوء َو ما كاَنْت ُامُّ

 :حضرت مريم اشاره كرد به بچه، فرمود جوابش را از بچه بپرسيد، گفتند

ّياً » :29مريم /  ى اْلَمْهد  َصب  ُم َمْن كاَن ف   .«َكْيَف ُنَكلِّ

 :ود طفل شروع به صحبت كرد و گفتدر اينجا به محض اظهار تعجب، خ

ّيًا َو َجَعَلنى ُمب» :30مريم /  تاَب َو َجَعَلنى َنب   .«...اَركاً ا ّنى َعْبُد اهلل  اتان َى اْلك 

 .ى خداوندم؛ به من كتاب داده است و مرا پيامبر و خجسته گردانيده استمن بنده

كنيد كه كودك در گهواره بتواند كامال روشن است كه يك جريان غير طبيعى است، حاال فرض هم 

 گويد؟ آيا اين جز به اعجاز بر چيز ديگرى قابل حمل است؟حرف بزند، اّما اين مطالب را مى

ساير معجزاتى هم كه در قرآن ذكر شده است هيچكدام با اين توجيهات بارد، سازگار نيست. و 

اند، مگر يامبر اكرم را انكار كردهكسانى كه آگاهانه چنين توجيهاتى بكنند در واقع قرآن و رسالت پ

 .اينكه آگاه نباشند

د به هر حال انكار جريان خارق عادت با قرآن سازگار نيست، پس يا بايد قرآن را بپذيريم و وجو

 .ايممعجزه را هم بپذيريم و يا اگر وجود معجزه را رد كرديم، قرآن را رد كرده

 علّيت است يا نه؟آيا پذيرفتن معجزه به معناى انكار اصل  *

 :اى بگوييمبراى جواب اين سؤال بايد مقدمه



فرق است بين پذيرفتن اصل عليت با پذيرفتن علتهاى خاص در هر مورد و منحصر دانستن علت 

 :به علتهاى شناخته شده، يعنى در اينجا دو خلط وجود دارد

كنند دچار تشكيكاتى مى ى قانون عليتيكى خلط شايع است )در اين زمانها هم كسانى كه درباره

ست: اند(: ما در فلسفه يك اصل عليت داريم بديهى و انكارناپذير كه مفاد آن، اين ااين نوع خلط شده

آيند، در عالم هستى موجوداتى هستند نيازمند به موجود ديگر و بدون تحقق اين، آنها به وجود نمى

اين قاعده است كه موجود فقير،  مثل اراده كه محتاج نفس است. آنچه در فلسفه مطرح است

اج معلول، رابط، ممكن الوجود نيازمند به موجودى است كه از او رفع نياز كند يعنى اگر ديديم احتي

 گردد كه علتىموجودى محتاج، رفع شده است، معلوم مى

 ﴾ 137 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

ل تشكيك نيست و بر اين داشته و آنرا رفع كرده است. اين قاعده بديهى است و قابوجود مى

هاست، تالشهاى دانشمندان اساس است كه هر دانشمندى در هر علمى، در جستجوى علت پديده

ها در طول تاريخ مبتنى بر اين اصل بوده است كه معلول بى علت براى پيدا كردن علل پديده

 .تواند بود و آنچه نصيب بشر شده، از بركت همين اصل بوده استنمى

يعنى بعد از پذيرش اينكه معلول بى علت  ى شناخت علل خاص است؛ر دربارهخلط ديگ *

 رسد به اين كه براى معلولهاى خاص، علتهاىتجربه( نوبت مى  تواند بود )اصل متافيزيكى مافوقنمى

 :گويدخاص را بشناسيم كه ديگر كار فلسفه نيست، كار علم است. قانون فلسفى مى

كند ولى يك علت خاص براى معلولى آن اوصاف كلى بيان مى خواهد و براىمعلول علت مى

ى علم است كه با تجربه عّلتها را بشناسد و در جاى خودش گفتيم كه كند، اين وظيفهخاص بيان نمى

 .راه شناخت علتها وضع و رفع شرائط است

ى نيست كه ى آنها، چيز ى تجربهشناسند، يا در حوزهى مادى را نمىبرخى، وقتى علت يك پديده

 .كنند كه قانون علّيت استثناء پذيرفته استبيان كند چگونه اين پديده بوجود آمده است توّهم مى



ال هاى درون اتم چه عّلتى دارد و مثى اينكه بعضى از پديدهامروزه بعضى فيزيكدانان غرب درباره

اند دليل و را بفهمند گفته اند عّلت آنشود؛ چون نتوانستهچگونه يك الكترون خاص از مدار خارج مى

 !اند كه در اينجا قانون عليت نقض شده استعّلتى ندارد و معتقد شده

لت غافل از اينكه خود قانون عليت قابل نقض نيست؛ آنچه آنها بايد در صدد شناخن آن بر آيند؛ ع

 .شود تجربه ناقص بوده استخاص اين پديده است كه اگر شناخته نشد معلوم مى

 توان علت منحصر را شناخت يا نه؟ديگر: آيا با تجربه مى ىمسأله

يعنى اگر ما در شرايط خاصى تجربه كرديم و معلوم شد پيدايش يك شىء در گرو شىء ديگرى 

 رود يا با روشن شدنى حرارت باال مىاست مثال در آزمايشگاه اگر چراغ الكلى را روشن كنيم، درجه

گوييم علت باال رفتن حرارت، چراغ الكلى و علت روشنايى نجا مىآيد كه در ايالمپ، نور بوجود مى

 .المپ برق جريان الكتريسيته است

ق ولى آيا حق داريم بگوييم پيدايش حرارت در هر جاى دنيا و در هر زمانى تنها از راه آتش تحق

ت؟ آيا به نورانى استوانيم بگوييم پيدايش نور همه جا از راه تبديل انرژى الكتريكى يابد؟ يا آيا مىمى

 دهد؟اى مىاين تجربه چنين نتيجه

دهد كه فقط در آن شرائط خاص اين نور، معلول جريان برق است و بس، نه در همه يا نتيجه مى

 .ى شرائطجا و همه

 ﴾ 138 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

تمام  نى بايد دركند، مگر اينكه تمام شرائط عالم را تجربه كنيم، يعتجربه چنين چيزى را اثبات نمى

شمار طبيعت را تحت آزمايش قرار دهيم؛ هاى بىى پديدهرات؛ همهى زمين و ساير كسرزمينهاى كره

تواند آن وقت يك حكم كّلى بكنيم، ولى آيا چنين كارى براى بشر امكان دارد؟! پس آزمايش نمى

 :مپردازيعلت منحصر به بشر بياموزد. با روشن شدن اين مقدمه به جواب مى



 پذيرفتن اعجاز به هيچ وجه به معناى انكار اصل عليت يا پذيرفتن استثناء در اصل عليت نيست،

ى هستى بخش را در خود دارد؛ چون اّوال اعجاز از آن جهت كه مستند به خداست، يك علت مفيضه

 .يعنى فرض پذيرفتن اعجاز، فرض پذيرفتن عليت خداست

ولى بدون علت طبيعى بوجود آمد، آيا اين به معناى نقض اما نسبت به علل طبيعى يعنى اگر معل

 قانون عليت است يا نه؟

توانيم ادعا كنيم كه علت طبيعى براى پيدايش يك معلول؛ اى كه گفتيم نمىبا توجه به مقدمه

ايم و راه ديگرى براى پيدايش معلول طبيعى وجود ندارد، بنابراين منحصر است به آنچه ما شناخته

كند؛ عللى توانيم ادعا كنيم زيرا ممكن است در مواردى كه اعجاز تحقق پيدا مىرا نمى چنين چيزى

 .موجود باشد غير از خدا، در طول وجود خدا، اسبابى كه ما به آنها آگاه نيستيم

شود، هيچ علمى هم بعالوه علّيت امور غير طبيعى براى امور طبيعى با قانون علّيت انكار نمى

چيزى را نفى كند )تأثير يك امر غير طبيعى در پيدايش يك امر طبيعى(. نه تنها تواند چنين نمى

كشند و نيروهاى كند. كسانى كه رياضتهايى مىتواند نفى كند بلكه چنين تأثيراتى را اثبات مىنمى

ى هايى بوجود آورند كه به وسيلهتوانند تصرفاتى كنند و پديدهكنند مىنفسانى خاصى پيدا مى

اى است كه بهيچ وجه امروز قابل تشكيك نيست، دست كم طبيعى ميّسر نيست، و اين مسأله اسباب

باشد. گروههاى علمى عمل مرتاضين )كه بطور تواتر كارهايش نقل شده است( قابل تشكيك نمى

 بيعىطاند تا ببينند طبق كدام قوانين متشكل از دانشمندان مختلف مكّررًا كارهاى آنان را بررسى كرده

 .ستاند كه هيچ قانون طبيعى در كار اينها مؤثر نيكند، و همه اعتراف كردهافعال آنها تحقق پيدا مى

كنند و چيزهاى عجيبى كه وقتى از مرتاضين كه در اثر رياضتهاى خاص، قدرتهايى پيدا مى

اعجازهاى  توانيمدهند چنين تصرفاتى ممكن باشد، چگونه ما مىايم؛ انجام مىهايش را شنيدهنمونه

 .انبياء الهى را انكار كنيم و بگوييم محال است

هاى مادى، ممكن است علت فوق مادى و پذيرفتن اينها به اين معنى است كه براى پديده

 ى پيغمبر يا ولّى ديگر خدا در پيدايشمجردى باشد. بنابراين ممكن است نفس پيغمبر و اراده
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تواند نفى كند. چون قوانين علمى فقط مؤثر باشد و هيچ قانون علمى اين را نمىاى يك پديده

ى مشابه عمل من چنين روابطى وجود دارد اما ماوراء آن ى عمل من و حوزهتواند بگويد در حوزهمى

 .دانمچيزى هست يا نيست آنرا نمى

عى و قانون فلسفى علت و بنابراين پيدايش امور خارق العاده، نقض قانون عليت و قوانين طبي

 .معلول نيست

ار تواند هم از راه اسباب طبيعى و عادى و هم از راه اسباب غير طبيعى كحال كه خدا مى :سؤال *

استثنايى و در موارد خاص، اسباب غير عادى را بكار   را انجام دهد چگونه است كه گاهى بطور

 دهد؟مى گيرد و غالبًا از راه اسباب عادى كار را انجاممى

كند يك جواب كلى هست و آن اينكه: مصالح آن جمعيت يا آن محيط خاص اقتضا مى :جواب *

 كند كه بر خالف جرياناتكه كار بر اساس جريانات طبيعى باشد، و در آن موارد استثنايى اقتضا مى

حكمت خدا  عادى، امرى تحقق يابد تا ايمان مردم به ماوراء طبيعت زياد شود، و اين چيزى است كه

توانيم بگوييم در چه زمان پيدايش امر خارق العاده مصلحت است و در چه كند و ما نمىاقتضا مى

زمان، مصلحت نيست. چون بر مفاسد و مصالح و حكمت الهى احاطه نداريم، ولى چون خدا كار 

 .دهدفهميم بر طبق مصالح انجام مىكند مىعبث و بيهوده نمى

ته دم استثناء در قوانين طبيعى، استداللى به بعضى آيات كرده بودند و گفگفتيم معتقدان به ع *

فرمايد ايم چون آيات مىاى را بپذيريم، اين آيات را رّد كردهبودند اگر ما پيدايش امر خارق العاده

 .سّنت  الهى تغييرپذير نيست و معناى پذيرش امر خارق العاده، نقض سّنت الهى است

از كشف نيروى الكتريسيته و اختراع آالت الكتريكى، سنت الهى بر چه بود؟ پيش  :ـ جواب نقضى

لم زير سنت الهى بر اين بود كه نور از خورشيد و احيانًا از چراغ نفتى بوجود بيايد و حاال كه اين عا

پوشش برق قرار گرفته است؛ آن سنت الهى نقض شده يا نشده است؟ اگر شده اينجا هم شده، هر 

 .گوييد در آنجا هم همينطور استنجا مىآنچه در اي

فرمايد كه معناى آيه آنطور كه شما بيان كرديد نيست، هيچگاه اين آيه نمى :ـ جواب َحّلى

 .خواهد بود  جرياناتى كه در طبيعت هست بدين منوال



 آيد چون قبال سنت الهى بر اين بودهمفاد آيه اين نيست كه هيچوقت نور از راه برق بوجود نمى

ست كه فقط از آتش باشد يا سنت الهى بر اين بوده است كه صداى آدمى تا چند متر پيش برود ا

 .ى تلفن پيش مىورد؛ اين نقض سنت الهى نيستولى حاال تا چند هزار كيلومتر به وسيله
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ت صيان ورزيدند و آياى جوامع بشرى است و هرگاه مردمى عاين آيات سنتهاى الهى درباره :اوال *

كند، اگر كار به آيات الهى برآمدند؛ خدا آنها را مبتال به عذاب مى  الهى را تكذيب كردند و در مقام نفى

اى منجر شود به اين كه راه صالح و حق مسدود شود و امر بر ديگران جايى برسد كه فساد در جامعه

 دهد يا با عذاب آسمانى،نين مردمى مهلت نمىمشتبه شود و نتوانند راه حق را پيدا كنند خدا به چ

 :كندزمينى، پرندگان، بادها، زلزله و از راهى كه حكمتش اقتضا كند؛ آنها را نابود مى

موات  َو االْْرض  » :7و  4فتح /   .«َو ل ّله  ُجُنوُد السَّ

 .اين آيات مربوط به اينهاست و ربطى به قوانين طبيعى ندارد

باشد؛ ى قوانين حاكم بر جهان مىه بگوييم آيه، قابل تعميم نسبت به همهو بر فرض ك :ثانياً  *

ن شناسيم، يا اگر قوانينى هم باشد كه ما نشناسيم قانوگوييم آيا قوانين الهى آنهاست كه ما مىمى

 خداست؟

آيد؛ اين قانون قبال هم بوده است و در يكروز كشف شد كه از تبديل الكتريسته، نور بوجود مى

ا رگرفته است، منتهى ما خبر نداشتيم و طرز استفاده از آن ان هم طبق همان رعد و برق انجام مىآسم

 .بلد نبوديم، وقتى خبردار شديم فكر كرديم سنت جديدى است

حال يكى از سنتهاى الهى اين است كه هرگاه مصالح اقتضا كند كارى را از غير مجراى طبيعى 

ين چيزى را اثبات كرده است كه سنت خدا اين است كه هر انجام دهد؛ كجا علم يا فلسفه چن

ى طبيعى بايد از راه علت عادى بوجود بيايد؟ وقتى از ديدگاه وسيع حساب كنيم و به عقب پديده

 .بينيم جهان پر از آيات و معجزات است، پس وجود اعجاز خود يك سنت استبرگرديم مى



ى مصداقى است؛ يعنى اگر چنين سنتى باشد ههبه اصطالح اصولى اين حرف تمسك به عام در شب

 ها از راه علل مادى به وجود آيد؟كند ولى از كجا كه سنت الهى بر اين باشد كه پديدهتغيير نمى

 .تواند خوارق عادات را نفى كردبنابراين از اين راه هم نمى

  

 وسعت قدرت و مشيت الهى

اين است كه طبق بسيارى از آيات شريف، خدا  شودى افعال الهى مطرح مىاز مباحثى كه درباره

 :شود كهدهد، در اينجا سؤالى مطرح مىآنچه را بخواهد و اراده كند انجام مى
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آيد و اگر تواند تحقق محال الزم مىتواند كار محالى را اراده كند و انجام دهد؟ اگر مىآيا خدا مى»

 :دانيمدرت الهى مالزم است؛ در صورتى كه مىتواند با محدوديت قنمى

 .«ا نَّ اهلَل َعلى ُكلِّ َشْيىء َقديرٌ » :259، 148، 109، 106، 20بقره / 

 :شود كهو همينطور سئوال ديگر مطرح مى

اشد؛ دهد بايد َحَسن بدهد يا نه؟ اگر كارهايى كه خدا انجام مىآيا خدا كار قبيح هم انجام مى» *

كند و با آياتى كه داللت بر وسعت قدرت و مشيت الهى ى خدا ايجاد مىت و ارادهمحدوديت در قدر

 .«دارد سازگار نيست

ى كنيم و سپس به بحث دربارهحال ابتداًء به آيات وسعت قدرت و نفوذ مشيت الهى، اشاره مى

 .پردازيماين آيات و مفاد آنها و اشكاالت مطرح شده مى

 :ن كهچندين آيه داريم به اين مضمو

 .«َيْفَعُل اهلُل ما َيشْاءُ » :27و ابراهيم /  40آل عمران / 

 :دهد منجملههر كارى بخواهد انجام مى



 .«َاَلْم َتَر َانَّ اهلَل َيْسُجُد َلُه... ا نَّ اهلَل َيْفَعُل ما َيشاءُ » :18حج / 

 :و نظير آن

 .«َيْفَعُل ما ُيريدُ » :16و بروج /  107و هود /  253بقره / 

ُلوا الّصال حات  َجّنات... ا نَّ » :14/  حج ُل الَّذيَن اَمُنوا َو َعم   .« اهلَل َيْفَعُل ما ُيريدُ ا نَّ اهلَل ُيْدخ 

بين مفهوم مشّيت و مفهوم اراده، اندك فرقى هست و آن اينكه مشيت قبل از اراده است، ]

ى ر مورد خدا هم مرحلهيابد، دمشيت خواست باطنى است و اراده، موقع عمل در انسان تحقق مى

ى اراده است )البته گفته شد اين مفاهيم همه ى وقوع، مرحلهى مشيت و مرحلهقبل از فعل، مرحله

 كند يا خارج از ذات چيزىاى تحقق پيدا مىانتزاعى است نه اينكه خدا در ذاتش مشيتى و بعد اراده

از  كند كه اين كار صادرد، عقل مالحظه مىكنبنام مشيت و اراده وجود دارد، اينها را عقل انتزاع مى

گويد موافق مشيت اوست، و در مقام عمل مجبور نيست، پس خدا بر خالف رضاى او نيست و مى

 [.ى الهى است( بهرحال بحسب مفهوم چنين تفاوتى دارندطبق اراده

انجام فرمايد همه چيز به دست اوست و خدا هر كارى بخواهد يكدسته از آيات داريم كه مى

 :دهدمى

َيد  اهلل  ُيْؤتيه  َمْن َيشاءُ » :73آل عمران /   .«ُقْل ا نَّ اْلَفْضَل ب 
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 تر است وگرنه در مورد رزق، هدايت، گمراهىاين آيه را انتخاب كرديم چون مفهوم آن نسبًة عام

 :و... آيات زيادى هست

 .«َيْهدى َمْن َيشاءُ ...» :46نور/ 

ُب َمْن َيشاءُ  ...» :284قره / ب  .«َو ُيَعذِّ

رُ » :26َرعد /  ْزَق ل َمْن َيشاُء َو َيْقد   .«َاهلُل َيْبُسُط الرِّ



 .«ُتؤت ى اْلُمْلُك َمْن َتشاءُ » :26آل عمران / 

راط ُمْسَتق» :39انعام /  ْلُه َو َمْن َيَشأ َيْجَعْلُه َعلى ص   .«يمَمْن َيَشأ  اهلُل ُيْضل 

 .افعال موارد زيادى در قرآن ذكر شده كه همه تعليق به مشيت الهى شده استدر تفاصيل 

 :در مورد تدبير جهان و انسان *

 :شودآياتى داريم كه تدبير بر طبق مشيت الهى انجام مى

آَخرينَ » :133نساء /  َها الّناُس َو َيأت  ب  ْبُكْم َايُّ  .«ا ْن َيَشْأ ُيْذه 

 كنيد تابع مشيت الهى است و اگرنيد و از نعم الهى استفاده مىكاينكه شما در زمانى زندگى مى

آورد. پس تحقق اجتماعات بشرى ى ديگرى را به جاى شما مىكند و عدهبخواهد شما را نابود مى

 .ى مشيت الهى استنتيجه

ى مردم را در مورد هدايت و ضاللت هم آياتى وجود دارد بدين مضمون كه اگر بخواهد همه *

 :كندمىهدايت 

 .«...َو َلْو شاَء اهلل  َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهدى ...» :35انعام / 

ى خدا بر اين تعلق نگرفت، كرد بر هدايت ولى ارادهى شما را جمع مىخواست همهاگر خدا مى

 .خواست انسانها مختار باشندچون خدا مى

 :در مورد احكام تشريعى *

 .«ُم ما ُيريدُ ا نَّ اهلَل َيْحكُ ...» :1مائده / 

 .كند، پس احكام تشريعى تابع خواست خداستخدا هر قانونى بخواهد وضع مى



ى ى الهى، كه ارادهى وسعت قدرت و مشيت و ارادههايى از آيات مختلف بود در زمينهاينها نمونه

تحقق ى او الهى در تمام جهان و در تمام امور حتى امور تشريعى نافذ است و هيچ چيز بدون اراده

 .يابدنمى

شود كه آيا اين وسعت قدرت شامل امور محال در مقابل اين آيات، اين سؤال مطرح مى :سؤال *

 شود؟هم مى
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تواند جهان با تواند براى خود شريكى خلق كند؟ آيا مىتواند خود را نابود كند؟ آيا مىآيا خدا مى

 كه نه جهان كوچك شود و نه تخم مرغ بزرگ؟عظمت را در تخم مرغى جا دهد 

تواند پس قدرت خدا محدود است و تواند مالزم اجتماع نقيضين و محال است و اگر نمىاگر مى

 .خوردتخصيص مى «ا نَّ اهلَل َعلى ُكلِّ َشْيىء َقديرٌ » ىآيه

 براى پاسخ به اين سوال بايد ديد كه منظور از محال چيست؟ :جواب

 «محال»معانى 

ـ محال عادى )كه در اطالقات عرفى  3ـ محال وقوعى  2ـ محال ذاتى  1محال سه اطالق دارد، 

توان كنيم مىكارُبرد دارد و چون اين بحث فلسفى نيست و بر طبق محاورات عرفى صحبت مى

 .محال عادى را هم جزو محاالت دانست(

خود  يزى را فرض كنيد كهفرضى است كه خود مشتمل بر تناقض باشد، اگر چ :محال ذاتى ـ 1

اى اين فرض تناقض است، محال ذاتى است، فرض كنيم كوهى در همان حالى كه كوه است ذّره

 .بيش نباشد، خدا در همان حالى كه خداست مخلوق باشد، خود اين فرض، متناقض و محال است

ض خود فرض مشتمل بر تناقض نيست ولى تحقق آن فرض، مستلزم تناق :ـ محال وقوعى 2

آيد و اگر بخواهد به وجود بيايد بايد خاص بوجود نمى  دانيم كه معلولى بدون علتاست، مثال مى

حتمًا از راه اين علت بوجود آيد، حال اگر چنين معلولى را فرض كنيم كه عّلت آن موجود نيست و در 

ى وجود تناقض نيست ول همان حال بخواهد به وجود آيد، فرض معلول )مثال انسان( مشتمل بر



انسان بدون عّلتى كه براى وجود حتمًا به آن نيازمند است، محال است، پس فرض ماهيت، امر 

 .ممكنى است ولى براى وجود لوازمى دارد كه بدون آنها تحقق آن محال است

 تواند انجام دهد؟آيا اين دو محال را خدا مى *

ى اينكه آيا پس اصوال سؤال درباره اّما محال ذاتى را فرض كرديم كه خود مشتمل بر تناقض است،

يابد يا نه؟ غلط است، اجتماع نقيضين يعنى چيزى كه نشدنى است، اگر چنين چيزى تحقق مى

تواند اين كار را بكند؟ سؤال از فرض اين است كه محال ذاتى است پس سؤال از اينكه آيا كسى مى

 .امر متناقض و محالى است

مستلزم تناقض نيست ولى تحقق آن به اين صورت كه  گفتيم خود فرض :محال وقوعى اما

ايم مقتضى آن نباشد و يا مانعى باشد و بخواهيم بوجود آيد مستلزم تناقض است، چون فرض كرده

كه علت منحصر آن در كار نيست و معلول نسبت به عدم علت منحصر، امتناع بالقياس دارد، آنوقت 

 د، خدا ايجاد كند، باز سؤالفرض كنيم كه چنين چيزى را كه امتناع دار
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غلطى است. معناى اينكه علت منحصر آن، نيست اين است كه به وجود نخواهد آمد؛ و با توجه 

ماند. )بله، ممكن است ما چيزى را معلول به اينكه بدون عّلت، وقوع آن محال است؛ جاى سؤال نمى

نين نباشد و ما خيال كنيم كه وقوعش بدون اين علت محال علت منحصرى بپنداريم ولى واقعًا چ

است، ولى بعد معلوم شود اين علت جانشين داشته است. مثال ممكن است ما خيال كنيم تبديل 

گذارى اژدهاى ديگر است و چون چوب به اژدها محال است، چون علت منحصر پيدايش اژدها تخم

تبديل چوب به اژدها محال است، ولى غافليم از  گوييمكنيم علت منحصر اين است، مىخيال مى

اينكه براى پيدايش معلوالت طبيعى ممكن است علل ماوراء طبيعى وجود داشته باشد، آنطور كه در 

 .شود(ى پيامبر علت معلوالت طبيعى مىبحث اعجاز گفتيم كه گاهى اراده

لت به عى دارد كه عادًة از راه آن منظور از محال عادى اين است كه اين پديده علت :محال عاّدى اما

ديگرى داشته باشد كه گاهى هم استثناًء از راه آن علت به وجود   آيد ولى ممكن است علتوجود مى

 .آيدمى



گوييم اين محال است به وجود آيد ولى اين محال را با ما وقتى ديديم علت عادى آن، نيست مى

كند، دارد و گاهى از راه غير عادى وجود پيدا مىگوييم چون فرض كرديم استثناء هم مسامحه مى

پس چيزى است ممكن الوقوع و اگر ممكن الوقوع شد ممكن است قدرت خدا به آن تعلق بگيرد و 

هايى هستند كه از راه علل نه تنها امكان دارد وقوع هم دارد. معجزات همه چنين هستند، پديده

 .يابند كه در اختيار ما نيستير عاديى تحقق مىكنند بلكه از راه علل غعادى تحقق پيدا نمى

لى ُكلِّ ا نَّ اهلَل عَ » تا اينجا بحث روشن است و ابهامى ندارد، و با اين توضيح معلوم شد كه آيات

ورد و نه تقييد، و محال ذاتى و وقوعى تخصصًا از م  داردو مانند آن نه تخصيص بر مى «َشْيء َقديرٌ 

 .تواند آنرا انجام دهداين است كه چيزى كه امكان دارد خدا مى آيات خارج است، مفهوم آيه

دهد دهد يا نه، اگر انجام نمىتر است اينكه: آيا خدا كار قبيح انجام مىبحث ديگر كه پيچيده *

خواهد تواند و نمىتواند پس قدرتش محدود است و اگر مىخواهد؟ اگر نمىتواند يا نمىآيا نمى

 شود؟ى خدا به كار قبيح مىچيز مانع تعلق ارادهخواهد؟ چه چرا نمى

شود، هر كارى او بكند چون او كرده اصال حسن و قبح از فعل خدا انتزاع مى :انداشاعره گفته

تكوينًا نيكوست و هركارى او دستور دهد چون او دستور داده تشريعًا خوبست و آنچه را او انجام 

 ىعًا بد است. پس حسن و قبح دائر مدار ارادهكند تكوينًا و تشريدهد يا نهى مىنمى
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از نظر آنها غلط است، چون حسن « دهد؟آيا خدا كار قبيح انجام مى»خداست پس اين سؤال كه 

 .و قبح تابع فعل خداست تا انجام نداده بحثى نيست و وقتى انجام داد خوبست

دهد، كند خدا انجام نمىاست( كه: هرچه را عقل تقبيح مى اند )يا ظاهر حرفشان اينگفته عدليه

تواند ولى انجام گيرد، خدا مىخدا بفعل قبيح تعلق مى  يعنى خدا تابع حكم عقل است، قدرت

كند، پس افعال الهى از مقدورات الهى محدودتر است، قدرت خدا هم به دهد چون عقل نهى مىنمى

 .گيردى خدا فقط به كارهاى خوب تعلق مىگيرد ولى ارادهق مىكارهاى خوب و هم به كارهاى بد تعل



اين حرف ظاهرش يك زنندگى دارد و آن اينكه مگر خدا فرمانبردار عقل است؟ عقل يكى از 

دهد؟ اين مستلزم حاكميت مخلوق بر خالق مخلوقات خداست آن وقت چگونه فرمان به خدا مى

 .ت خداستاست! حاكميت عقل بر خدا! و اين نقض الوهي

اند كه منظور از عقل نه عقل انسان بلكه عقل خود خداست كه به خدا دستور بعضى جواب داده

دهد، خدا عقل كل است و عقول ما پرتوى ضعيف از عقل الهى است، پس چون در اينجا عقل مى

 .آيدخود او مطرح است اشكال حاكميت مخلوق بر خالق پيش نمى

گوييم جايى كه ما عقل داريم آيا خدا ندارد؟! خدا ست، يعنى مىاين جواب تا حدى عوام پسند ا

 .كند و اشكالى هم نداردهم عقل دارد و بدستور عقلش عمل مى

شود فرض كرد شود تعددى فرض كرد، نمىبينيم كه در ذات الهى نمىكنيم مىولى وقتى دقت مى

ات دار عقل؛ اين در واقع نسبت دادن صفاى ديگر فرمانبراى باشد بنام عقل و قوهكه در ذات الهى قوه

انسانى است به خدا و نوعى تشبيه است. اين مسأله فقط در موجودات مادى قابل تصور است كه 

يك نحو كثرتى در وجودشان امكان داشته باشد ولى خداى متعال كه از جميع جهات بسيط است 

 .توان در او دو حيثيت عاقل و عامل فرض كردنمى

اند فهميم مدرك مفاهيم است و مفاهيم از قبيل علم حصولىنكه معنايى كه از عقل مىعالوه بر اي

توان قائل به علم حصولى شد، باز از راه ديگرى مستلزم صفات مخلوق است يعنى و در علم الهى نمى

 وگيرى براى خدا تصور كرد. علم الهى عين ذات اوست، از قبيل صور و مفاهيم بايد ذهن و قوه مفهوم

د علم حصولى نيست، بنابراين تعبير عقل در مورد خدا بيجا است؛ البته نه به اين معنى كه خدا فاق

عقل است و نقص دارد بلكه بدين معنى كه فوق عقل است و لذا در قرآن و روايات، عقل به خداى 

 .اند عاقل استمتعال نسبت داده نشده و گفته شده است: خدا عليم است و نگفته
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 عالوه بر اينكه اصوال كار عقل، دستور دادن نيست و كار عقل فقط درك مفاهيم است. بنابراين،

 .اين جواب قانع كننده نيست



 گيرد ولى آنچه قدرت را دراند كه قدرت خدا به قبائح هم تعلق مىبعضى ديگر از بزرگان فرموده

ت. صفات از نظر وسعت و ضيق با هم فرق دارند و كند صفت حكمت الهى اسمقام عمل محدود مى

ى صفت ديگر را محدود كنند، صفتى ممكن است خودبخود داراى وسعتى تواند دائرهبعضى مى

شود عمال محدود شود، مثال خدا رحمتش بى نهايت باشد و وقتى صفت ديگر به آن ضميمه مى

كند چون كند ولى خدا اين كار را نمىاست، نامحدود بودن رحمت او اقتضاى عفو  حتى شمر را مى

ْلنا ب َفْضل َك َو ال» :شودمخالف صفت حكمت يا عدالت خداست و لذا در دعا گفته مى ْلنا َربَّنا عام   ُتعام 

َعْدل كَ   .«ب 

پس ممكن است عدل خدا جلوى فضل خدا را بگيرد و حكمت خدا جلوى رحمت خدا را بگيرد و 

 .مل خارجى باعث محدوديت مشيت الهى نشده استچون هر دو صفت الهى است پس عا

در اينجا بايد مفهوم حكمت و عدل الهى و فرض اينكه اين صفات بخواهد صفت ديگرى را 

 :محدود كند، توضيح داده شود

شود اين است كه آيا عدل و حكمت از صفات فعلند يا يك سؤال اساسى كه در اينجا مطرح مى

 ذات؟

ُم الّناَس َشْيئاً » :44ل است: يونس / پيداست كه عدل از صفات فع  .«ا نَّ اهلَل ال َيْظل 

دهد، و و همينطور حكمت بنابر يك تفسير، مربوط به فعل است، خدا كار حكيمانه انجام مى

 شوند و باصطالح، ما بازاء خارجى ندارند، يكصفات فعل مفاهيمى هستند كه از مقام فعل انتزاع مى

كمت نداريم، ذات خدا بسيط من جميع الجهات است و در خارج ذات شيء خاص در خارج به نام ح

برد و سلمان را به يابد. مثال شمر را به جهّنم مىبسيط خداست و كارى كه در شرايط خاص تحقق مى

بهشت، آن چيزى كه در خارج تحقق دارد خدا، بهشت، سلمان، جهّنم و شمر است؛ عقل ماست كه 

گويد سنجد و مىاى با اشياء ديگر دارد آنها را با هم مىاين كار رابطه كند كه وقتىوقتى مالحظه مى

اينكار عاقالنه و حكيمانه است، عدل و حكمت چيزى خارجى نيست. چنانكه رزق و هدايت و حتى 

 .اراده و مشيت هم از صفات فعل و انتزاعيند

 فعل يا صفات ذات؟ كنيد؟ از صفاتكنيم شما عدل و حكمت را چه جور فرض مىاينك سؤال مى
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اگر از صفات فعل است پس بدين معناست كه عقل ما وقتى يك فعل الهى را با ذات الهى و 

 .كندسنجد؛ اين مفهوم را اتخاد مىارتباطش را با ساير چيزها مى

 فهوم را انتزاعى قبل، صورت گرفته شده باشد تا ما اين مپس بايد فعل با شرايط خاصى در رتبه

كند در حاليكه تابع فعل خارجى ى فعل را محدود مىكنيم، آن وقت چگونه اين مفهوم انتزاعى دائره

 است؟

اما اگر كسى بگويد حكمت و عدالت از صفات ذات است؛ با توجه به اينكه صفات ذات، عين ذات 

را محدود كند؟ آيا ذات  توان فرض كرد كه يك صفت ذاتى صفت ذاتى ديگرباشند چگونه مىخدا مى

هم فاعل است و هم منفعل؟ آيا ذات از جهت حكيم بودن مؤثر و از جهت رحيم بودن متأّثر است؟ در 

ت و به ى تأّثر و تأثير به يك معنى ماديّ دانيم در ذات خدا تأثير و تأّثرى نيست زيرا الزمهحالى كه مى

 .يك معنى تركيب است

كند كه از نظر است كه عقل ما از ذات الهى دو مفهوم را انتزاع مى توان گفت اينتنها چيزى كه مى

مفهوميت سعه و ضيق دارند، فرض كنيد كه از ذات الهى صفت فياضيت و رحمانيت انتزاع شود 

)بفرض اينكه صفت ذات بشود( و صفت حكمت و عدالت هم انتزاع شود، معنايش اين است كه 

ت )نه اينكه در خدا جهات متعددى است( اين مفهوم را كه عقل ما جهت خاصى را در نظر گرفته اس

كند اضيق از آن مفهوم است. برگشت اين مطلب به اين است كه مفاهيمى كه ما عقل لحاظ مى

كنيم نسبت بهم وسعت و ضيق دارند. براى اينكه اين مسأله روشنتر شود بايد توضيحى انتزاع مى

 .پيرامون مفهوم قدرت و اراده بدهيم

  

 ى قدرت و ارادهابطهر

كون الفاعل بحيث اذا شاء فعل و » اند چنين استآنطور كه محققان تفسير كرده مفهوم قدرت، *

گوييم فاعل قدرت دارد يعنى طورى است و داراى صفتى است كه بر وقتى مى .«اذا لم يشأ لم يفعل

دهد. اده نكند انجام نمىدهد و هر وقت اراساس اين صفت هر وقت اراده كند آن كار را انجام مى



شاَء » ى فاعل بر فعل تعّلق گرفت و انجام داد مسّلمًا مقدور هم هست چون در اينجابنابراين اگر اراده

خواست و انجام داد، در ظرفى كه آن كار تحقق پيدا كرده است آيا ممكن است نبودن آن كار  «و َفَعل

اين صورت آيا ترك كار مقدور است يا غير را فرض كرد؟ اين اجتماع نقيضين است و محال، در 

گوييم ترك مقدور؟ فرض اين است كه تحقق ترك در فرضى كه فعل انجام گرفته محال است ولى مى

 آن هم مقدور است يعنى فى حّد نفسه ترك  فعل هم متعّلق
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ه و ترك كرده و فعل را انجام در يك جا نخواست« اذا لم يشأ لم يفعل»قدرت اوست، چرا؟ چون 

 .نداده است پس ترك هم مقدور است

پس معناى مقدور بودن اين نيست كه حتمًا تحقق پيدا كند بلكه بدين معناست كه اگر خواست 

كند كه ديگر فعل انجام شود و اگر نخواست انجام دهد، ترك مىكند و ديگر نمىتحقق پيدا مى

ى آن صادق است، اگر ى شرطّيه دربارهمقدور است چون اين قضيهگيرد ولى هم فعل و هم ترك، نمى

داد و ذات مقدس حق تعالى طورى است كه اگر اراده خواست فعل قبيح را هم انجام مىخدا مى

با اينكه  «.لم يشأ و لم يفعل و ال يشاء و اليفعل» داد ولىكرد كار قبيح انجام دهد انجام مىمى

 .د معنايش عدم قدرت نيست چون قضيه شرطيه صادق استدهخواهد و انجام نمىنمى

 ى قدرت محدودترگيرد از دائرهى فعلى كه با اراده انجام مىفهميم كه هميشه دائرهاز اينجا مى

ى تواند ارادهگيرد كه اراده كرده باشد، و وقتى اراده كرد نمىاست چون گفتيم قدرت به كارى تعّلق مى

رض اجتماع نقيضين است پس هميشه آنچه اراده به آن تعلق تركش را بكند چون اين ف

ى اراده گير، پس دائرهاست ولى قدرت هميشه به دو طرف نقيض تعلق مى «َاَحُد النقيضين» گيردمى

 تواند كارى انجام دهد )يعنى فعلش متعلق قدرت است(ى قدرت است. خدا با اينكه مىتنگتر از دائره

 .گيردعنى تركش متعلق قدرت است( ولى اراده يا به فعل يا به ترك، تعّلق مىو كارى را انجام ندهد )ي

گيرد معنايش گيرد؛ تعلق نمىى خدا به بعضى چيزها كه قدرت او تعلق مىپس اگر ديديم اراده

گوييم قدرت خدا به فعل قبيح تر بودن اراده از قدرت نيست، اصال معناى اراده اين است. مىضعيف

ى خدا به فعل قبيح خواهد( ولى هيچگاه ارادهدهد چون نمىگيرد )همين كه انجام نمىهم تعلق مى

 .تواند باشداى روشن شد كه قبيح متعلق قدرت مىگيرد. تا اندازهتعلق نمى



عل ى خدا ممكن است به فبه عبارت ديگر آيا اراده تواند متعلق مشّيت قرار بگيرد؟آيا قبيح مى *

وقتى محال است معنى  «صدور قبيح از خدا محال است» نه؟ شايد شنيده باشيدقبيح تعلق گيرد يا 

گيرد. آيا اين معنايش محدوديت اراده خدا ى خدا به فعل قبيح تعلق نمىاش اين است كه اراده

ه و محال است ك «ال َيشاُء َاَبداً » صادق است ولى «َلْو شاَء َفَعلَ » ىى شرطيهنيست؟ البته قضيه

محدود است. قدرت نامحدود است چون هم به فعل و هم به ترك تعّلق   س خواست خدابخواهد، پ

ى گيرد. حال آيا اين به معناى محدوديت ارادهگيرد ولى اراده به ترك قبيح فقط تعّلق مىمى

 خداست؟
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است به معناى محال  گوييم صدور فعل قبيح از خدا محالبايد توجه داشته باشيد كه وقتى مى

ذاتى نيست بلكه به معناى امتناع بالغير است. چيزى ممتنع بالذات است كه در خود فرض آن، 

تناقض باشد ولى صدور القبيح خودش مشتمل بر تناقض نيست، صدور قبيح از يك فاعلى مشتمل بر 

نيست، از سوى تناقض نيست. صدور قبيح از اين فاعل خاّص محال است پس امتناع در ذات صدور 

فاعل خاص است پس نسبت به غير امتناع دارد، و علت امتناعش اين است كه جهتى در ذات الهى 

ى كه خدا از باشد، به اين معن «َيْمَتن ُع َعَلى اهلل  » كند نه اينكه خود فعلهست كه اين فعل را ممتنع مى

 دهد، همانطوراين كار امتناع مى كند، اوست كه بهانجام آن عاجز است. اين امتناع، نفى قدرت نمى

 شود، خير، هركند آيا معنايش اين است كه فاعل بى اختيار مىوقتى فعل، وجوب بالغير پيدا مى  كه

ْب َلْم ُيوَجدْ »فعلى در ظرف تحّققش واجب بالغير است ىُء ا ذا لَْم َيج  ر ظرف حال كه فعل د «َالشَّ

چون   شود؟ نه،آيا اين موجب مجبور شدن فاعل مى تحقق خود از فاعل مختار، واجب بالغير است

اين ضرورت از سوى فاعل خود است. فاعل است كه به فعل، ضرورت داده است، امتناع بالغير هم 

دهد، پس معنايش نفى اختيار از خدا و محدوديت همينطور است. فاعل است كه به فعل امتناع مى

 .قدرت نيست

ر گيرد؟ خير. آيا ممكن است تعّلق بگيرد؟ خيفعل قبيح تعلق مى ى خدا بهپس، سرانجام آيا اراده

ده ى خداست؟ خير، معناى نقض ارامحال است؛ اّما محال بالغير. آيا اين به معناى محدود بودن اراده

ى و محدوديت اراده نيست؟ پس چيست؟ در اينجا بايد برگرديم مقدارى روى اراده و خاّصه در اراده

 .خدا تأّمل كنيم



ست اگيريم )اينكه اراده آيا فعل نفس خود مفهوم اراده را از فعل نفس خودمان مى :مفهوم اراده *

 يابيم، آن چيست؟در خودمان مى  يا كيف نفسانى، كارى نداريم( اراده را

گفتيم اراده گاهى به معناى ميل و گاهى به معنى تصميم گرفتن است كه دّومى محل بحث 

ميم گرفتن چگونه چيزى است؟ آيا يك امر وجودى است كه در ما پيدا است. اراده به معنى تص

شود؛ بى حساب و گزاف؟ يا حساب دارد؟ آيا شود و قائم به ما است. آيا خود به خود پيدا مىمى

ا؟ ى مّريخ پرواز كند؟ خير، چركند كه فردا در مّريخ استراحت كند؟ يا به كرهكسى هيچوقت اراده مى

كند؛ اراده يك چيز گزافى نيست كه يكباره اى در نفس شما تحقق پيدا نمىارادهچون مبادى چنين 

شود، بعضى مبادى اراده از سنخ علوم بجوشد. اراده مبادى دارد؛ وقتى آنها تحقق يافت، حاصل مى

 .است و برخى از سنخ ساير كيفيات نفسانى

 سپس فوائدش را، و بعد كنيم وخواهيم كارى بكنيم اّول آن را تصّور مىيعنى وقتى مى
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ا مكنيم، همه اينها علم است. در كنار اينها يك كيف نفسانى ديگر در نفس تصديق به آن فايده مى

كند و آن ميل و شوق است، اين ميل يكوقت بى معارض است و منافاتى با ميل تحقق پيدا مى

كند و معارض هم ندارد ولى يكوقت است ن خوردن پيدا مىاى كه ميل به ناديگران ندارد مثل گرسنه

مانم. كه وجود اين ميل با ميل ديگر معارض است، اگر بخواهم نان بخورم از نماز اّول وقت باز مى

شود اختيارى كنم، اين مىاين دو با هم معارض است هر كدام براى من رجحان داشت انتخاب مى

گيريم، اين عد از اين انتخاب است كه تصميم به انجام دادن مىكه در افعال اخالقى معتبر است، ب

 مصداق اراده در انسان است. در مورد خدا چطور؟

ى الهى بايد گفت كيفيت نفسانى نيست، خدا جوهرى نيست كه در مورد اراده :ى خدااراده *

ْق َلُه حاٌل حاال» عرضى بر آن عارض شود ود، معناى اراده در خدا شمعرض حوادث واقع نمى «لَْم َيْسب 

كسى او را مجبور   كند كهاين است كه وقتى عقل ذات الهى و فعلى را كه از او صادر شد، لحاظ مى

گويد اين كار به خواست خدا نكرده و اين كار را آگاهانه و آزادنه انجام داده باشد؛ در اين صورت مى

ى فعل با ذات الهى با است كه از مقايسهانجام شده است. پس اراده در مورد خداى متعال مفهومى 

 .آيددر نظر گرفتن اينكه عاملى او را تحت فشار قرار نداده است به دست مى



در مورد خدا يعنى چه؟ آيا « خواهدنمى»خواهد؛ اين گوييم خدا كار قبيح را نمىحال وقتى مى

اى و رسد به مورد خدا، اراده اراده در مورد خدا گزافى است؟ گفتيم در مورد ما هم گزافى نيست چه

 .بى حساب نيست، اگر بى حساب باشد همان كار لغو غيرحكيمانه است

ْبُتْم َانَّما َخَلْقناُكْم َعَبثاً » :115مؤمنون /   .«...َاَفَحس 

ال ُسْبحاَنكَ » :191آل عمران /   .«َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باط 

 .اين كار گزاف و باطل نيست

گوييم ى خدا حسابى دارد، حسابش چيست؟ آنچه اينجا اجماال مىادهپس خلقت خدا و ار

 اينست كه كارهايى كه از خداى متعال سر ميزند چيزهايى است كه يك نوع تناسب با ذات الهى دارد.

ذات خداى متعال به تعبير فلسفى، وجود صرف است، نقصى ندارد، لذا با عدم محض هيچ تناسبى 

و اگرفت بر عدم عالم، اين اراده با ذات اش تعلق مىآفريد، يعنى ارادهنمىندارد، اگر خدا هيچ چيز 

سنخيت نداشت چون او وجود محض است. نرساندن خير و ايجاد نكردن خير با كسى كه خير 

ى مقابل گيرد كه خير باشد، نقطهى او قرار مىمحض است تناسبى ندارد، پس چيزى متعّلق اراده

 ، تسبيح معنايش همين است كه خداعدم و شّر. سبحان اهلل
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يد اند به معناى شنا كردن و تكامل و...! بااز نقصها منّزه است، و نه به معنايى كه بعضى كرده

كند، نقصها از ساحت الهى دور است. )تفصيل دار نمىتوجه داشت كه خدا منّزه است و كار عيب

 . تعالى خواهيم گفت(مطلب را در آينده انشاءاهلل

گيرد و اين مقتضاى علّيت است، ى الهى به چيزى كه خير است تعلق مىپس مشيت و اراده

اى از وجود عاليتر متقوم باشد، عدم اى از وجود به مرتبهعلّيت و معلوليت همين است كه مرتبه

شود، مراتب ل نمىشود وجود ناقص هم بالواسطه متقوم به وجود كامهيچوقت متقوم به وجود نمى

كند كه نخست از وجود كامل چيزى صادر شود كه جز اينكه مخلوق است؛ وجود، اين اقتضاء را مى

تر است، البته تواند مثل خالق باشد ناچار مخلوق از خدا ناقصنقصى نداشته باشد. چون مخلوق نمى



چه بالواسطه از خدا صادر به هيچ وجه قابل مقايسه با خدا نخواهد بود ولى در عالم مخلوقات، آن

 .آيندشود كاملترين است و مخلوقات ديگر با وساطت آن مخلوق كامل بوجود مىمى

گيرد كه تناسب با فاعل داشته باشد، هيچ وقت گفتيم مشّيت طورى است كه به چيزى تعّلق مى

ى اده)مگر آنكه ار كند كه مثل عقاب پرواز كند چون پرواز با بدن انسان تناسب نداردانسان اراده نمى

 .اى بكند كه اشكالى نيست(پرواز با وسيله

ى او به ى وجود ُمريد متناسب است، چون وجود خدا كمال محض است، ارادهپس اراده با نحوه

ى علّيت و صفات كمال الهى اين است كه مخلوقات گيرد نه نقص. پس اقتضاى قاعدهكمال تعلق مى

 :كند نقصى نداشته باشندمى جز آنچه مخلوق بودنشان اقتضاء

 .«الّذى َاْحَسَن ُكلَّ َشْيىء َخَلَقهُ » :7سجده / 

تواند داشته شود ُحسنى مىاى كه آفريده مىمخلوق بخاطر مخلوقيتش نقصى دارد ولى در مرتبه

 .كندباشد كه خدا آن ُحسن را رعايت مى

 .«َالَّذى َاْتَقَن ُكلَّ َشْىء» :88نمل / 

، بلكه متقن آفريده است. طبعًا كل نظام مخلوقات هم داراى حسن و اتقان با خلل نيافريده

گويند نظام عالم، نظام احسن و اتقن است(. وقتى دقت كنيم خواهد بود )همان كه فالسفه مى

اقتضاى ذات الهى همين است كه از او حسن و كمال و خير بوجود آيد بلكه با نظر دقيق خواهيم 

 .نقص است محال است از خدا صادر شود يافت نقص از آن جهت كه

پس معناى اينكه تعلق اراده خدا به قبيح محال است؛ اينست كه خدا از آن جهت كه فاعل كاملى 

 است با نقص و اعدام و شرور سنخيتى ندارد. نقص در اراده نيست، ُمراد است كه نقص
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ى خدا محدود است، حال بودن صدور قبيح، امتناع رادهدارد، فعل قبيح نقص دارد نه اينكه ا

دهد، يعنى اگر اين فعل قبيح بخواهد صادر شود بايد بالغير است، اوست كه امتناع به فعل قبيح مى

 .بى علت صادر شود و اين محال است. پس نه نقصى در قدرت و نه در مشيت خداست



شود كه وجود ت گاهى اينطور توهم مىگوييم فعل خدا حكيمانه و موافق مصلحت اسوقتى مى

مصلحت، چيزى مستقل از خداست و خدا بايد آن را مالحظه كند كه خالف مصلحت انجام ندهد، 

گويند: مصلحت نبوده است، ولى ممكن است گفته معموال اگر پرسيدند چرا خدا انجام نداد؟ مى

 !است؟شود خوب است كه خود خدا مصلحت را ايجاد كند، مگر دستش بسته 

 آرى، اينگونه تعبير اين اشكال را هم همراه دارد ولى جواب صحيح چيست؟

 آيا به اين معناست كه مصلحت، چيزى جداى از خداست و خدا بايد آن را مالحظه كند؟

منظور از مصلحت، اين است كه فعل به صورتى تحقق يابد كه در ظرف خود داراى بهترين كمال 

گيريم بدون اينكه روابطش را با اشياء ما يك مخلوق را در نظر مى متناسب با خودش باشد. يكوقت

گوييم اگر دو چشم داشته باشد بهتر است تا يك چشم، پس در نظر بگيريم مثال يك انسان، مى

مصحلتش اين است كه دو چشم داشته باشد، راست قامت باشد، داراى عقل باشد و... ولى يك 

دا از گيريم، چون اشياء عالم مادى جابطى كه با هم دارند در نظر مىوقت است كه ما كّل عالم را با رو

ّجه هم و گسسته نيست، با هم روابط عّلى و معلولى و ديگر روابط خاص خود را دارند. بنابراين با تو

حت ى روابطى كه بر عالم ماده حكمفرماست و روابطى كه با ماوراء عالم ماّده دارد؛ گاهى مصلبه همه

انيم نسبت به يك جزء در نظر بگيريم و گاهى در رابطه با ساير اجزاء عالم، اينجاست كه تورا مى

 .ممكن است كمال يك شىء با كمال شئ ديگر تزاحم پيدا كند

مصلحت گوسفند اينست كه راحت چرا كند و سرش بريده نشود ولى وقتى مصلحت  :مثال

 كنيم جا دارد كه گوسفند در مقام تزاحم بامقايسه   گوسفند را با مصلحت انسان در يك نظام كّلى

انسان، فداى انسان شود و همينطور گندم مصلحتش در انبار ماندن است ولى در مقايسه با 

 .مصلحت انسان بايد از بين برود

ه شود كارى كرد كه هم گوسفند باقى باشد و هم انسان به كمالى كدر اينجا چه بايد كرد؟ آيا مى

كند؟ نظام نها به آن برسد، برسد؟ خير. عالم جاى تزاحم است. در اينجا خدا چه مىى ايبايد از ناحيه

كند كه دهد كه در تزاحم، اكمل باقى بماند، انسان را طورى بر گوسفند مسّلط مىعالم را طورى قرار مى

 بتواند از گوشتش استفاده كند، اگر خدا به جاى گوسفندان گرگ خلق
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كند انسان شدند. نظام احسن اقتضاء مىى انسانها نابود مىكشيد كه همهكرده بود طولى نمى

 .طورى باشد كه بتواند بر گرگ پيروز شود و هم بتواند گوسفند را اهلى كند

 .شودگوييم شّر پيدا مىخورد. اينجاست كه مىاى به گوسفند مىدر اينجا خواه ناخواه ضربه

 خالق شّر كيست؟

ى خدا تعلق گرفته پس چگونه ى خداست، پس به اين شّر هم ارادهاگر همه چيز تحت اراده

 گيرد؟ى خدا به شّر تعلق نمىاند ارادهگفته

گيرد و گاهى بالعرض، اينست كه: اراده گاهى بالذات به چيزى تعلق مى جواب به طور خالصه

يك كارى است ولى آن چيز بدون چيز ديگر ابتداًء انجام   يعنى هدفى كه شما در زندگى خود داريد

ى شماست ولى بالعرض )امر ى هدف اصلى شماست متعلق ارادهگردد، آن چيزى كه الزمهممكن نمى

 .گويند(عدمى را بالعرض و امر وجودى را بالتبع مى

گ گيرد، نه مرگ گوسفند، و مر ى شما به خوردن گوشت تعّلق مىبريد ارادهوقتى سر گوسفند را مى

يابد. پس بالعرض گوسفند براى شما اصالًة مورد اراده نيست ولى بدون آن، هدف اصلى تحّقق نمى

 .اراده به مرگ تعلق گرفته است

ى اش تعلق گرفته به وجود انسان و وجود گوسفند. اّوال ممكن است اصال ارادهخداى متعال اراده

ه ى الهى بالتبع به خلق گوسفند تعلق گرفتهخدا به ايجاد گوسفند براى انسان بوده است، يعنى اراد

 :شوداست چنانكه از آيات استفاده مى

ى ْاالَْرض  َجميعاً » :29بقره /   .«َخَلَق َلُكْم ما ف 

 .شود كه اصال خلق همه چيز براى انسان بوده استو اينجور استفاده مى

تَّ » :7هود /  موات  َو االْْرَض فى س  رْ َو ُهَو الَّذى َخَلَق السَّ ُكمْ ة  َاّيام َو كاَن ع   ُشُه َعَلى اْلماء  ل َيْبُلَوُكْم َايُّ

 .«...َاْحَسُن َعَمال



ى فرعى در مورد چيزهايى است كه انسان از آن منتفع بنابراين هدف اصلى، انسان است و اراده

گرفته  اش به اين تعلقشود، معدوم شدن چيزهاى ديگر متعلق اراده است اّما بالعرض. خدا ارادهمى

 .اش اين است كه گوسفند بميرداست كه انسان از گوشت گوسفند استفاده كند. الزمه

ى الهى نيست بلكه بالعرض و بالتبع است. اين نقصها كه در پس شرور، بالذات مورد اراده

ى اينها هاى عالم هست مثل زلزله، كشته شدن افراد، سيل، مرگ و مير، تصادفات و... همهگوشه

َبع. آنچه متعلق ذاتى و اصلى ارادهرادهمتعلق ا ين اى خداست كماالتى است كه از ى خداست اما بالتَّ

 .آيدعالم به وجود مى
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ى خدا به حقيقت انسانها هم در يك سطح تعلق يابيم كه ارادهاگر دقت بيشترى كنيم درمى

كنند و مستوجب عذاب الهى خود را بدبخت مى نگرفته است چون انسانهايى هستند كه خودشان،

ى الهى تعلق گرفته اراده «َسَبَقْت َرْحَمُتُه َغَضَبهُ » شوند. خدا كسى را براى عذاب كردن نيافريدهمى

ى الهى هى خود به كمال برسند، و ساير افراد، بالتبع مورد اراداست كه انسانهايى خلق شوند كه با اراده

 .)1(اندقرار گرفته

  

 «گيردخدا مورد بازخواست قرار نمى»

 :شود اين است كهاز بحثهايى كه مربوط به افعال الهى مى

 .«ال ُيْسَئُل َعّما َيْفَعُل و ُهْم ُيْسَأُلونَ » :23انبياء / 

 .گيرددهد مورد سؤال قرار نمىخداى متعال از كارى كه انجام مى

اى ندارد، ى خدا گزافى است و ضابطهت كه ارادهاند كه اين آيه دليل بر اين اسبعضى توهم كرده

ى خدا بر تواند بگويد چرا؟ پس اگر ارادهدهد و هيچكس هم نمىخواهد انجام مىخدا هر كار مى

 تواند بپرسد چرا؟كارى قبيح تعلق گرفت و كارى مخالف حكمت انجام داد كسى نمى



باب  ين آيه يكى از آياتى است كه اشاعره دركند و در واقع اى اشاعره را تأييد مىاين مطلب نظريه

جويند. براى روشن شدن بحث اول بايد در مفهوم خود حسن و قبح در افعال الهى به آن تمسك مى

 :شودصورت استعمال مى 3آيه تأمل كنيم. مقّدمًة بايد عرض كنيم كه سؤال در لغت عربى به 

 ذهـ سؤال مؤاخ 2ـ سؤال استعالم  2ـ سؤال استعطاء  1

 اينك ببينيم در اين آيه كداميك مراد است؟

 :اّوال خود خداى متعال امر فرموده كه از خدا بخواهيد :ـ سؤال استعطاء 1

ْن َفْضل ه  » :32نساء /   .«َو َاْسَئُلوا اهلَل م 

ؤال در آيه با س «عّما» خواهد بگويد نبايد از خدا چيزى درخواست كرد، ثانيًا لفظپس اين آيه نمى

اء مناسب نيست، چون سؤال استعطاء متعدى بنفسه است، چيزى از خدا درخواست كردن، استعط

ْن َفْضل ه  » ىدو مفعول دارد. در آيه ال » ى شريفاست. اّما سؤال در آيه «َو اْسَئُلوا اهلَل م 

 .متعدى شده است «عن» با «...ُيْسَئلُ 

 

 .لب خواهد آمددر بحث از هدف آفرينش، توضيح بيشترى درباره اين مط .1
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ى اينكه كسى از خدا چيزى را بپرسد تا علم به مجهولى پيدا كند اين هم قبح :ـ سؤال استعالم 2

نقل  (عليه السالم)ندارد و در قرآن هم نهى و توبيخى نشده است، حّتى در داستان حضرت آدم

 :فرمايد كه مالئكه پرسيدندمى

ماءَ َاَتجْ » :30بقره /  ُك الدِّ ُد فيها َو َيْسف   .«َعُل فيها َمْن ُيْفس 

ت كنيد، ديگران هم اگر از خدا سؤال كنند و حكمو خدا كار آنها را تقبيح نكرد كه چرا سؤال مى

 .گيرندچيزى را بخواهند بپرسند مورد توبيخ قرار نمى



شود. به تعبير ذه نمىكه منظور در اين آيه همين است يعنى خدا سؤال  مؤاخ :ـ سؤال مؤاخذه3

شود براى خدا محكمه تشكيل داد و يك قاضى نمى  شود بازخواست كرد،خودمان از خدا نمى

د كه توان سؤال كربازخواست كند )خواه قاضى، عقل انسان باشد يا َمَلك يا امام يا پيامبر و...( نمى

 .چرا اين كار را كردى

 شود از خدا سؤال كرد؟چرا نمى

شود. در پيشگاه خدا همه چيز خاضع اند كه عظمت خدا مانع سؤال از او مىكردهبعضى توّهم 

 .است و كسى جرأت اينكه در مقابل خدا حرف بزند كه چرا چنين كردى، ندارد

ى شريفه اين نيست و اين اعتبار هم صحيح نيست چون ممكن است اّوالً كسانى اّما ظاهر آيه

ل خيلى از ما. اينطور نيست كه عظمت خدا آنچنان ما را باشند كه عظمت خدا را درك نكنند مث

مرعوب كند كه ما جرأت حرف زدن پيدا نكنيم. به عالوه، مضمون آيه اين است كه خدا آنچنان نيست 

گيرد نه اينكه خدا كه از كارش سؤال شود، يعنى كار خدا طورى است كه مورد بازخواست قرار نمى

 .گذارد از او سؤال كنندنمى

ى كارهايش بر اساس حكمت است جاى اند: منظور اين است كه چون خدا همهى ديگر گفتهبعض

ى شريفه اينست كه كسى حق سؤال از خدا را ندارد نه انكه عظمت او سؤال نيست. ولى ظاهر آيه

دانند كه خدا كارش حكيمانه است جاى تواند سؤال كند يا چون همه مىطورى است كه كسى نمى

 .سؤال نيست

داست كه حق كسى حق مؤاخذه از خدا را ندارد بلكه خ ،«ال ُيْسَئُل َعّما َيْفَعُل و ُهْم ُيْسَئُلونَ »

روشنى است چون وقتى تمام موجودات هرچه دارند از   ى ديگران را دارد. و اين مطلبمؤاخذه

تى است شود كه يك حقوق ثاباوست پس از سوى خود حّقى بر خدا ندارند. اينكه گاهى توّهم مى

همانطور كه انسان بر همديگر حق دارند، حّقى هم بر خدا دارند، قياس نابجايى است و تشبيه و 

 قياس خدا به انسان اشتباه است. حقوق انسانها نسبت به هم در اثر روابط اجتماعى
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كنند و در مقابل به هم ىآيد، طرفين نسبت به هم نيازهايى دارند و كمكهايى به هم مپديد مى

كند. اى بين خلق و خالق وجود ندارد. كسى به خدا خدمتى نمىكنند، اّما چنين رابطهحق پيدا مى

خدا نيازى به خدمت ندارد و محال است كسى نفعى به او برساند تا حقى بر او پيدا كند. پس چون 

 .كند حقى هم بر او نداردكسى به او كمك نمى

ن تواند خدا را مؤاخذه كند كه چرا فالن كار را انجام دادى يا ندادى، ايس نمىبنابراين، هيچك

چراها در صورتى مسموع است و جا دارد كه مؤاخذه كننده، بر مسؤول حقى داشته باشد يا خودش 

كند؛ يا به نيابت از كسى كه حق دارد سؤال كند مثل دادستان كه به نيابت از مردم از مّتهم سؤال مى

و ى هستى از اوست، ايچكس حّقى بر خدا ندارد تا بتواند او را مورد بازخواست قرار دهد. همهولى ه

ى ماسواى خود است و كسى از خود چيزى ندارد تا نسبت به ى شؤون ماست، مالك همهمالك همه

ر آن حّقى داشته باشد و حّتى اگر دقت كنيم تصرف ما در بدن خودمان، در اعضاء و جوارح خودمان د

ق هايى كه خدا در اختيار ما قرار داده؛ همه و همه منوط به اذن اوست، اگر او اذن نداد ما حنعمت

 .تصّرف در چيزهايى كه در وجود ماست نداريم چه رسد به چيزهايى كه خارج از وجود ماست

پس معناى صحيح آيه اين است كه كسى حق سؤال )مؤاخذه( ندارد و عّلتش هم اين است كه 

 قى ندارد تا در مقابل حّقش مؤاخذه كند و اين هيچ ربطى ندارد به اينكه آيا خدا كار قبيحكسى ح

كند يا نه. آن يك اساس ديگرى دارد و آن همانطور كه گفتيم مقتضاى صفات ذات اوست كه قبيح مى

لم ى خاّصى باشد يعنى كّل عادهد، صفات خود خدا اقتضاء دارد كه كارش روى يك ضابطهانجام نمى

بر اساس نظام احسن به وجود آيد و جزء جزء عالم در رابطه با هم طورى باشند كه به نظام احسن 

الم كمك كنند و اگر نقائصى در بعضى موارد هست و در اثر تزاحمات خود عالم ماّده است كه يا بايد ع

لم ا بايد اصال عاماده با اين نقائص وجود داشته و نظام خاص عّلى و معلولى بر آن حكمفرما باشد ي

شد و آن با صفات الهى تناسب ندارد، به هر حال مجموع جهان، خيرش از شّرش ماّده آفريده نمى

 .شويم(ى كيفيات شرور نمىبيشتر است )و اكنون وارد بحث درباره

دهد نه به اين معناست كه عامل گوييم خدا كار قبيح انجام نمىمنظور اين است: اين كه مى

ا محدود كند يا ضوابط خاصى هست كه خدا بايد تبعيت كند و نه اينكه خدا از مؤاخذه خارجى او ر

ى اين است كه ترسد كه كار بدى انجام دهد، بلكه انجام ندادن كار قبيح به واسطهكردن كسى مى



اقتضايى در خدا براى كار قبيح نيست، سنخيتى بين كار قبيح و ذات الهى و صفات عليا و اسماء 

 .او وجود نداردُحسنى 
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 و نقد آن« المنار»نظر 

ظهار به مناسبتى ا« المنار»معلوم شد كه كسى بر خدا حقى ندارد، در اتباط با اين مطلب در تفسير 

دهند، غلط كرده است كه: چون كسى حق بر خدا ندارد آنچه بعضى خدا را به حق بندگانش قسم مى

 .است

دهيم. زياد است )مخصوصًا شيعه( كه خدا را به حّق اولياء و دوستانش قسم مىدر دعاهاى ما 

گويند معرفتشان نسبت به خدا ناقص گويد اين كار غلطى است و كسانى كه چنين مىالمنار مى

 .دانند كسى حق بر خدا ندارد )تعبير از من است(است و نمى

است ولى قسم به حّق بندگان هم  گوييم آن مطلب كه كسى حق بر خدا ندارد صحيحما مى

 .صحيح است

كنيم و بعد براى روشن شدن مطلب ابتدا يك جواب ظاهرى )در حّد فهم صاحب المنار( عرض مى

 :كنيمّسر مطلب را بيان مى

تواند براى كسى حقى قرار درست است كسى بر خدا ابتداًء حقى ندارد اّما خدا مى :جواب ظاهرى

تواند آن حق را مطالبه آن قسم داد، و حّتى صاحب حق مى  ان خدا را بهتودهد و در اينصورت مى

ًا در قرآن اند و اّتفاقكند، نه از آن جهتى كه خود حّقى دارد بلكه از آن جهت كه حّقى براى او قرار داده

شريف هم چنين مضامينى هست كه مفادش اينست كه خدا براى كسانى كه خودش بخواهد حّقى 

 :از آن جمله دهد.قرار مى

نينَ » :47روم /   .«َو كاَن َحّقًا َعَلْينا َنْصُر اْلمؤم 

يم اين آيه صريح است كه مؤمنين بر خدا حق دارند كه آنها را يارى كند و با توجه به آن كه گفت

 :شود اين حق را خدا داده است وكسى خودبخود بر خدا حقى ندارد معلوم مى



ْحَمةَ َكَتَب َعلى َنْفس  » :12انعام /   .«ه  الرَّ

ى خود اين كار را واجب كرده است كه بر بندگانش رحمت كند، خودش بر خودش خدا بر عهده

گويند حال ايجاب و حتم كرده است كه بر بندگانش رحمت كند، وقتى خدا چنين كرد، بندگان هم مى

 .كه چنين حّقى براى ما قرار دادى ادا كن

نيَن َاْنُفَسُهْم َو َاْمواَلُهْم... وَ ا نَّ اهلَل اْشَترى » :111توبه /  َن اْلُمؤم   .«...ْعدًا َعَلْيه  َحقاً م 

ى راست. آنچه است، وعده وعد صفت حق نيست. اين حّقا البته بايد توجه داشت كه تكيه روى)

اى است كه خدا بر خود قرار داده و اين وعده هم راست است( وعده«عليه» ىبر آن تكيه داريم كلمه

 .حتمًا ادا خواهد كرد است و
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 :ى خداست مثال درباز به اين مضمون آياتى است كه داللت دارد بر اينكه اجر پيامبران بر عهده

َى االّ َعلى َربِّ اْلعاَلمينَ » :180، 164، 145، 127، 109شعراء /   .«ا ْن َاْجر 

 .ى خداستراه بميرد اجرش بر عهدههمينطور كسى كه در راه خدا مهاجرت كند و در 

... َفَقْد َوَقَع َاجْ » :100نساء /  رًا ا َلى هلل  ه  ُمهاج  ْن َبْيت   .«ُرُه َعَلى اهلل  َو َمْن َيْخُرْج م 

كنند و اين حّقى شود كه كسانى به نحوى بر خدا حّق پيدا مىپس مجموعًا از آيات استفاده مى

َِ » هست كه« ره»است. در دعاى كميل است كه خود خدا بر خودش قرار داده  َن َاْقَسْمَت َاْن َتْمالَ ها م 

رينَ  در بعضى   اين هم نظير آن جهت است. همانطور كه خدا حّقى براى بندگانش قرار داده «اْلكاف 

رده، كجاها هم خود را ُملَزم كرده كه بعضى را به جهّنم ببرد. اين هم التزامى است كه خدا براى خود 

 د خود و بر ضّد ديگران. )اين جواب ساده قابل فهم امثال صاحب المنار كه البته قابلحّقى به سو

 .نقض هم نيست(

 :اينست كه راجع به اين آيات جاى سؤالى وجود دارد و آن اينكه :ترجواب دقيق



مر ن اى خدا به قرار دادن ايشود، ارادهدهد و ملتزم به كارى مىآيا وقتى خدا بر خود حّقى قرار مى

 :ى گزافى است؟ آيا آنجا كه قسم خورده)حّق( اراده

ْمالََءنَّ َجَهنَّمَ » :13؛ سجده 119؛ هود / 18اعراف  َِ  .«...الَ

اى است يا گزافى است؟ العياذ باهلل اوقاتش تلخ شده و خواسته چنين بگويد و آيا طبق ضابطه

گوييم و بعد پشيمان مى شويم و چيزىشود مثل ما كه يك وقت عصبانى مىبعد هم پشيمان مى

 .شويمگوييم و بعد پشيمان مىدهد و چيزى مىشويم يا حال انبساطى به ما دست مىمى

آيد، دستخوش حاالت گوناگون قرار آيا خدا اينطورى است؟ براى خدا حاالت مختلف پيش نمى

ذات مقدس حق گيرد، امور خارجى در خدا تأثيرى ندارند كه او را ناراحت يا خوشحال كنند. نمى

 .تر از اين است كه تحت تأثير افعال بندگانش قرار بگيردتعالى منّزه

ى خدا گزافى نيست، يعنى يك منشأ ذاتى در ذات خداست كه كارهايش بر وقتى دانستيم اراده

ى طور در اينجا صحيح گيرد يعنى ذات خدا طورى است )هر چند كلمهاساس آن منشأ ذاتى انجام مى

كه  قتضاى رحمت دارد و از اين جهت است كه َعَليه خود و َله بندگانش اينرا مقرر فرمودهنيست( كه ا

به آنها رحمت كند و همينطور در ذات مقّدس خداوندى منشأى هست براى اينكه براى مؤمنين 

چنين حقى قائل شود كه آنها را يارى كند، گزاف نيست، اينطور نيست كه قسم خوردن و نخوردن 

ْمالََءنَّ َجَهنَّم و اّتفاقًا يكى را انتخاب كرد )مثال مساوى بود َِ دن مساوى بود و يا رحمت دادن و ندا (الَ

 در ذاتش اقتضايى براى يكى نبود و اتفاقاً 
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 كند در موارد خاّصىاين يكى را انتخاب كرد بلكه صفات عليا و اسماء نيكوى اوست كه اقتضا مى

ى خدا با خلق نجام بدهد يا حقوقى براى كسانى قرار دهد. )اينها لسان اعتبار است و رابطهكارهايى ا

 دارى و... امورى است كه براى زندگى اجتماعىى حق و عهدهاعتبارى نيست. در بين ما بندگان مسأله

ان اعتبار بي ى خدا با خلق بر اساس اعتبار نيست، اگر مطالبى به لسانكنيم ولى رابطهخود اعتبار مى

شود؛ مواجه است شود به خاطر اين است كه خدا با مخلوقاتى كه زندگى آنها با اعتبار اداره مىمى

 .شود(وگرنه خدا واقعا به كسى بدهكار نمى



كند آنچه داراى حسن است انجام دهد، پس بازگشت آيات به اين است كه ذات الهى اقتضاء مى

د يعنى متناسب با صفات عالى اوست اين كار را انجام چون كتابت رحمت بر خودش ُحسن دار

م آيند هم، ُحسن دارد؛ انجادهد و چون معّذب كردن كسانى كه در مقام عناد و لجاج با حّق بر مىمى

دهد؛ البته نه به اين معنى كه حسن و قبح يك واقعّيات عينى است چه خدا باشد و چه نباشد مى

الهى و افعالش چيزى است كه هم مورد قبول كتاب و سّنت است ولى به هر حال تناسب بين صفات 

 .و هم مدلول براهين عقلى )شايد در اينمورد در بحثهاى آينده توضيحى بيايد انشاء اهلل تعالى(

ى آنان صحيح است كه خدا مسؤول نيست و مخلوقات مسؤول هستند كه كارى به عهده :خالصه

 شوند ولى خدا در برابر هيچكس حق التزامى ندارد وؤاخذه مىم  است بايد انجام دهند و اگر ندهند

الزامى به فعل يا ترك چيزى ندارد چون الزام و التزامها بر اساس حق و تكليف متقابل است و 

نياز مطلق است از توانند داشته باشند زيرا خدا بىمخلوقات كه خدمتى به خالق خود ندارند و نمى

 .ى ال ُيْسَئُل... استمسؤوليتى ندارد و اين مفاد آيهاين جهت خدا در برابر كسى 

ولى حق نداشتن كسى بر خدا به اين معنى نيست كه خدا براى كسى بر خودش حّقى قرار ندهد. 

دهد و آن حّق قابل مطالبه هم هست چون قرار او اختيار دارد، اگر خواست حّقى براى كسى قرار مى

ى مطالبه نباشد يعنى حق ندارد پس چون خدا است، اگر اجازهى مطالبه مساوى دادن حق، با اجازه

 .براى بعضى بندگانش حق قرار داده، حق دارند مطالبه كنند

اين مطلب اگرچه لسانش لسان اعتبار است مثل آنچه بين انسانها از روابط اجتماعى برقرار 

لسان اعتبار براى ى اين اعتبار است. به بيان ديگر: شود ولى حقيقتى هست كه پشتوانهمى

ى حال انسانهاست، در بسيارى از موارد خدا از باب شفقت بر بندگان به زبان خود مردم مالحظه

 صحبت كرده ولى وراى اين اعتبار واقعيتى است كه اين اعتبار متكى به آن است و
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ى لسان قرآن در َاْجر و جزاى ُاْخروى بيانگر آن حقيقت است )براى كسانى كه بتوانند بفهمند( حتّ 

فرمايد: دهم يا در روايت مىهم لسان اعتبار است، اگر نماز بخوانى مثال چند كاخ در بهشت به تو مى

گردد كه شود. به ظاهر توّهم مىاگر تسبيحات اربعه را بگوييد درختى در بهشت براى شما سبز مى

گويد در خانه بنشين و فالن كه مثال مالك به مستأجر مى اينها صرف قرارداد است مثل روابط انسانها



شود كه آن ى تكوينى نيست، توّهم مىمقدار پول بده كه بين نشستن در خانه و پول دادن رابطه

 .ى تكوينى ندارد و صرفًا قراردادى استروابط و پاداشهاى اخروى هم با اعمال رابطه

روابط را درك كنيم خدا هم با لسان اعتبار با ما  توانيم آنولى اين چنين نيست. ما چون نمى

 وگويد ولى منافات ندارد كه وراى اين اعتبار يك واقعيتى وجود داشته باشد. بين افعال ما سخن مى

ى افعال ماست. گويى ما با كار خود درختى ى تكوينى هست، آنها نتيجهپاداش و كيفر اخروى رابطه

ى تكوينى است ى باغبان با ميوه دادنش رابطهتن درخت به وسيلهكاريم، همانگونه كه بين كاشمى

 .ى تكوينى هستبين اعمال ما و نتائج اخروى آن رابطه

 اى است كه انرژى تبديل به ماّدهاند اين رابطه همان رابطهالبّته بعضى نو انديشان فكر كرده

ى فيزيكى نيست كه آن انرژى طهى اعمال ما با نتائجش رابانديشى است. رابطهشود، اين سادهمى

ر كار كرد كه انرژى دكنيم براى اداء كلمه، تبديل به ماّده شود. اگر چنين بود فرق نمىكه ما مصرف مى

شود عذاب و بدى باشد يا كار خوبى. انرژى براى فحش دادن و ذكر گفتن يكسان است. چرا يكى مى

توانيم ى ديگرى است. ما نمىنيست. يك رابطهاش، فيزيكى ى بين عمل و نتيجهديگرى نه؟ رابطه

تر. نىشد منتهى طوالروابط اين جهان با آخرت را به روابط دنيوى قياس كنيم و االّ آنهم همان دنيا مى

آخرت نظام ديگرى دارد، جاى اختيار نيست، حساب ديگرى است. جاى درو كردن است نه كاشتن، 

 .ود كاشتاگر آنجا هم همينگونه باشد پس بايد بش

اش توانيم از قرآن و روايات استفاده كنيم كه حساب آخرت جداست رابطهرسد مىاگر عقلمان نمى

فهمد در اى دنيوى و فيزيكى و از قبيل تبديل انرژى به ماّده نيست. انرژى كه نمىبا دنيا رابطه

 .شوداخالص بوده يا رياء ولى اگر اخالص بود ثواب و اگر رياء بود عقاب مى

داند در چه راهى مصرف شده است، از آنجا كه در راه خوب مصرف خدا كه مى :اگر توهم شود

 .ى بدكند و اگر بد بود به مادهى خوب تبديل مىشده است اين انرژى را به ماده

ا ى تكوينى بود بايد خود عمل اقتضشود نه تكوينى، اگر رابطهباز اين قرارداد مى :دهيمجواب مى

 .خداكرد نه مى
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 :است اى كه داّل بر اينست كه خدا امور تكوينى را به لسان اعتبارى بيان كرده اين آيهبهترين آيه

نينَ » :111توبه /  َن اْلُمؤم   .«...ا نَّ اهلَل إْشَترى م 

 خرد؟آيا واقعًا خريد و فروش بوده است، جهان را كه از خداست چگونه مى

 :ىيا آيه

ُنوَن ب اهلل  » :10صف /  ْن َعذاب َاليم ُتؤم   .«...َهْل َاُدلُُّكْم َعلى ت جاَرة ُتْنجيُكْم م 

 خرد؟دهيم وخدا مىفروش قرار مىرا در معرضآوريم آنآيا واقعًا تجارتى است؟ آيا ايمان كه مى

مان بياوريم ى خريد و فروش نيست و اين تعبيرى است تا ما را ترغيب كند كه ايبدون شك مسأله

كنند، از و به نتايج آن برسيم. )اتفاقًا بعضى صوفيها و دراويش براى فريب به اين آيات استدالل مى

گويد من جان و مال شما يكى از آنها پرسيدم بيعت گرفتن شما از مردم يعنى چه؟ جواب داد خدا مى

 كنيم! اينها فريبكارىارى مىپس ما به عنوان واسطه، صيغه را ج .ب ْعت را خريدم و خود خدا نگفت

ست افهمد كه اينها تعابير حقيقى نيست، بلكه بيانى است و االّ هر كه آشنا به اصول محاوره باشد مى

ى اخروى(. اينها شاهد بر اين است كه تعبيرهاى اعتبارى براى براى تشويق مردم به جهاد و نتيجه

ى روغ است ولى بين اعمال ما و نتائجش رابطهفهم ما گفته شده است، البته نه به اين معنى كه د

َرة  » تكوينى است كه براى فهم ما به اين صورت ذكر شده است مثال ْنيا َمْزَرَعُة االْخ  َتْحُصُدوَن » و «َالدُّ

 .ى تكوينى استرابطه  حاكى از همين «ما َتزَرُعونَ 

  

 هدف افعال الهى

شود اين است كه آيا خداى متعال در كارهاى ىى افعال الهى مطرح ميكى از مسائلى كه درباره

 .خودش هدفى دارد يا نه؟ و اگر دارد چيست؟ براى پاسخ، ابتداء بايد مفهوم هدف را روشن كنيم

 مفهوم هدف *



گيرد و تير اى است كه تيرانداز در نظر مىى هدف در اصل لغت گويا به معنى نقطه و نشانهكلمه

ر اصطالح عرفى منظور از هدف در افعال انسانى عبارت است از كند. درا به طرف آن پرتاب مى

ن گيرد و براى رسيدن به آشود و فاعل مختار، آن فايده را در نظر مىاى كه بر كار مترّتب مىفايده

 اى است كه آن را در نظر گرفته و فعلش را به سوىدهد، گويا فايده نشانهفايده فعلش را انجام مى

ا كه فاعل مختار ابتد «عّلت غايى» شود بر اصطالح  فلسفى  به اين معنى منطبق مى كند،آن پرتاب مى

 .دهدكند و فعل را به خاطر آن انجام مىعّلت غايى را تصور و بعد تصديق مى

 اى كه انسان براى يك چيز قائل استولى در اصطالح عرفى گاهى هدف و غرض به فايده
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شود كه ارزش آن مورد تصديق دهد اطالق مىا براى تحصيل آن هدف ارزشمند انجام مىو كار ر

گويند كار گزافى كرده عقل و عقالست. بنابراين اگر كسى كارى را بدون هدف عقالئى انجام دهد مى

 .گويند بى هدف استاست يا مسامحًة مى

 :در اينجا بايد چند نكته مورد توجه قرار گيرد

ى كارهاى اختيارى نوعى هدف و غرض دارد، ولى گاهى آن هدف، ارزشمند است و مهـ اصوال ه 1

گويند بى هدف است، وقتى با عقل پسند و گاهى عقل پسند نيست، حّتى آن افعالى كه مسامحًة مى

پرسيد زند مىبينيد در كنار صحرا قدم مىدقت حساب شود بى هدف نيست، مثال دوستتان را مى

آورد گويد: مقصودى ندارم. اين مطلب اين توّهم را به ذهن مىزدن چيست؟ مىمقصودت از قدم 

بينيم همان قدم زدن براى اين شود كارى هم بدون هدف انجام گيرد ولى وقتى دقت كنيم مىكه مى

 بوده است كه تفّرجى، آرامش روحى از قدم زدن حاصل آيد. ولى چون معموال از قدم زدن و راه رفتن

ن به مقصودى است، اگر كسى اين هدف معمولى را نداشته باشد و مثال براى تفّرج قدم منظور رسيد

 .گويند هدف ندارد در صورتى كه هدف دارد ولى هدف متعارف نداردبزند مى

خواهد كه به آن هدف برسد و حركتى متناسب با گيرد و مىـ گاهى انسان هدفى را در نظر مى 2

شود انجام دادن آن كار مقّدماتى دارد كه تا آنها را انجام ندهد آن انجام دهد. بعد متوّجه مى

خواهد به حّج برود، هدفش انجام مناسك حّج است )البته تواند كار را انجام دهد مثال كسى مىنمى



بيند حج كند مىمناسك هم هدفى دارد كه قرب به خداست( ولى از حاال كه تصّور آن معنى را مى

ى حج مّيسر نيست بايد پاسپورت، بليط هواپيما و و... تهيه كرد. پس، از اراده رفتن بدون مقّدماتى

ى لوازم سفر است. چرا اين خواست و اراده ى تهيهشود و آن ارادهى ديگرى ناشى مىرفتن اراده

رويد. اگر توان كار كرد. مثال شما به اداره گذرنامه مىشود؟ چون بدون آن مقّدمات نمىمتولّد مى

اى؟ ممكن است جواب دهيد رفتم كه گذرنامه بگيرم و ممكن ى از شما سؤال كرد براى چه رفتهكس

خواهم بروم حج، هر دو صحيح است. در اينجا در واقع شما چند فعل در طول است جواب دهيد مى

شود، هدف هم داريد كه هر كدام غايت مخصوص خود را دارد، آن غايت كه در نهايت مترتب مى

آيد هدفهاى متوسط است و اولين چيزى كه به ماست و آنچه در بين به دست شما مىنهايى ش

 .آيد هدف ابتدايى و مقّدمى استدست مى

پس ممكن است يك كار چند هدف در طول هم داشته باشد كه هر كدام نسبت به ديگرى مقّدمه 

 گرفته باشيد درو وسيله باشد. اين در صورتى است كه از اّول، آن هدف نهايى را در نظر 
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شود و جزء اهداف ى آن هدف نهايى براى شما مطلوب مىى اين تصّرفات در سايهآن صورت همه

، گيرد. ولى اگر از هدف نهايى غافل باشيد و يكى از هدفهاى متوسط را در نظر گرفته باشيدقرار مى

تواند هدفهاى متعدد مى  انسان در كارش :خالصه .هدف نهايى شما همين هدف متوّسط خواهد بود

 داشته باشد و هدف اصلى همانست كه از اول در نظر گرفته و به خاطر آن كارهاى مقدماتى را انجام

 .دهدمى

ى اين بينيم همهـ وقتى ما در افعال خود دقت كنيم و اهداف و غايت آن را بررسى كنيم، مى 3

ل و ، براى تأمين نيازى از نيازهاى ماست و براى ارضاء يكى از اميااهداف در صورتى كه عقاليى باشد

ى تغّذى است و اگر خوريم براى اشباع غريزهگرايشهاى درونى و روانى خود ماست. اگر غذا مى

 ...ى حقيقت جويى خود ماست وكنيم براى اشباع غريزهتحصيل علم مى

هد و هيچ نفعى براى خودش نداشته ممكن است گاهى انسان كارى صحيح و عقاليى انجام د

بيند، حّس باشد و اين كار را صرفًا به خاطر ديگرى انجام دهد مثال مريض بى نوايى را مى

ى كند كه به او كمك كند يا كسانى كه به خيال خود براى ميهن و جامعهدوستى او را وادار مىانسان



گويند ما كنند و مىكسانى كه براى خدا كار مىدهند، يا كنند و حّتى خود را به كشتن مىخود كار مى

براى خود نفعى حّتى ثواب اخروى در نظر نداشتيم، فقط براى رضاى خدا بود، ممكن است بنظر بيايد 

ى اصلى رساندن ى اينها انگيزهبينيم كه در همهكه در اينها هدف، نفع شخصى نيست ولى با دقت مى

ى نوعدوستى ما تحريك ت. در آنجا كه يك مريض ديديم، عاطفهنفعى به خود و رفع نيازى از خود اس

شده بود، ما يك نياز روانى داشتيم و اين بود كه اين عاطفه را ارضاء كنيم و عمل ما اگر چه نفعى 

كند، براى مريض داشته ولى غير مستقيم به نفع ما بوده است. آن كسى كه براى ميهنش خدمت مى

تى، نوعدوستى يا جامعه دوستى داشته است كه براى ارضاء آن اين ى ميهن دوساو هم يك عاطفه

كار را كرده است. يا براى اين كار ارزش اخالقى قائل بوده كه براى رسيدن به آن ارزش اين كار را انجام 

ماند و كرده در صورتى كه براى ميهن كشته شود بعدها نام نيكش بر زبانها مىداده است يا فكر مى

شود كه با انجام آن كار شود. با هر يك از اين افكار يك نياز روانى در او حاصل مىمّلى مىيك قهرمان 

ى اين اعمال براى خودش بوده است، حّتى كسى كه براى خدا كار شود. پس باز همهاين نياز رفع مى

زش كند براى رفع نياز خود است چون او معتقد است وقتى براى رضاى خدا كار كند، كارش ارمى

شود. نياز به آن فضيلت دارد و براى رفع آن، كار را براى بيشترى دارد و فضيلت بيشترى عايدش مى

 .دهدخدا انجام مى
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پس هدف اصلى در تمام اين موارد تأمين مصالح شخصى فاعل است؛ مستقيم يا غير مستقيم، 

دا كند كه در آن حال خودش را هم فراموش كند و مگر اينكه انسان به مقامى برسد يا حالى پي

استقاللى براى خود در مقابل عظمت الهى نبيند. آن حال ديگرى است و حساب ديگرى دارد وگرنه تا 

 .دارداش مبادى نفسانى است ناچار در نهايت، خود را منظور مىبيند و انگيزهانسان خودش را مى

گيرد اى كه هنگام فعل انسان در نظر مىست از آن فايدهدر افعال ما هدف و غرض عبارت ا :حاصل

 .كندو براى رسيدن به آن تالش مى

 توان بدين معنى براى افعال الهى هدف و غرض قائل شد؟آيا مى *

با توجه به نكات مذكور، جواب منفى است چون خداى متعال نياز به چيزى ندارد تا براى تأمين 

اى داشته مطلق است و هر كس هر چه دارد و هر چه كه از هستى بهرهآن، كارى انجام دهد. او كمال 



باشد، از او گرفته است، او در ذات خود فاقد چيزى نيست تا با كار واجد شود. بنابراين براى خدا 

محال است هدفى وجود داشته باشد آنچنان كه در افعال انسانى وجود دارد و اين است منظور 

الهى معّلل به اغراض نيست. يعنى خدا مثل انسان نيست كه غرضى  گويند افعالكسانى كه مى

 .ى كارى به آن برسدخارج از ذاتش باشد و كمالى را فاقد باشد و بخواهد به وسيله

 آيد كه اگر خدا هدف در افعالش ندارد آيا به معناى بى هدف و گزافدر اينجا اين سؤال پيش مى

ى خدا گزاف نيست، كار بيهوده و عبث انجام م ارادهبودن فعل خدا نيست؟ در بحث قبل گفتي

ى اين بحث اين است كه خدا غرض و هدفى خارج از ذات خودش ندارد پس كار دهد، نتيجهنمى

 !گيرد و كارى كه براى هدفى انجام نگيرد عبث و بيهوده استخدا براى هدف انجام نمى

ر افعال انسانى وجود دارد، يعنى هدف شود آنگونه غرضى است كه دآنچه از خدا نفى مى :جواب

توان به خدا نسبت ى نياز ذات، اين چنين هدف و غرض را نمىو غرض خارج از ذات و تأمين كننده

توان براى افعال الهى با داد. ولى نفى چنين هدفى به معناى نفى مطلق هدف نيست، بلكه مى

 .تر، هدف اثبات كردمعناى لطيف

 ى، عرض كرديم كه بسيارى از معانى هست كه ما در مورد مخلوقات به كاردر آغاز بحث اوصاف اله

 بريم و اين به معناى اشتراك خدا و خلق در صفات نيست بلكهبريم، و در مورد خدا هم به كار مىمى

ت اين مفاهيم را بايد از خصوصيات ماّدى و لوازم عدمى تجريد كرد؛ آن معناى تجريد شده را كه جها

 .توان به خدا نسبت داداز آن حذف شده باشد مى عدمى و نقص
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يابيم و با خصوصياتى كه قابل نسبت دادن به هدف و غرض را ما در افعال خود به صورتى مى

ى خدا نيست، اگر جهات عدمى و نقصى را حذف كنيم، يعنى اين جهت را كه هدف بايد رفع كننده

دهد تا و يا اين جهت را كه گفتيم در افعال مترتب، انسان كارى را انجام مى نياز باشد، حذف كنيم

توان گفت افعال خدا هم قدرت بر كارى ديگر را بعد از آن پيدا كند، اگر اين جهات را حذف كنيم مى

ى كار داراى هدف است. البته در خدا اهداف طولى به اين معنى نيست كه خدا نتواند به غير وسيله

، كار ديگرى انجام دهد. در بحث قبل هم گفتيم شرائطى كه براى وجود ممكنات وجود دارد، به خاصى

دليل نقص در مخلوقات است نه نقص قدرت خدا، اگر انسان بايد از خاك آفريده شود بدين خاطر 



است كه انسان مشروط به خاك است و انسان موجود خاكى است. اين جهت از آن  انسان است نه 

دهد تا قدرت خدا؛ در قدرت او محدودّيت نيست، در اينجا هم اگر خدا كارى را انجام مى از آن  

بدنبالش كار ديگرى انجام دهد بخاطر محدوديت قدرت او نيست بلكه بخاطر اينست كه كار دّوم 

اى است كه كار اّول تحقق يافته مشروط به تقدم كار قبلى است، يعنى فرض تحقق كار دّوم در زمينه

است اگر  2فرضى است كه بعد از  3اشد، بعنوان تقريب به ذهن مثل مراتب عدد است كه فرض ب

 .نخواهد بود 3باشد  2قبل از 

وقتى اين جهات نقصى را كه در افعال ماست، حذف كنيم و بگوييم هدف چيزى است كه كار 

ابل نسبت به خدا هم گيرد و قيود را در نظر نگيريم، اين معناى تلطيف شده قبخاطر آن انجام مى

 .خواهد بود

توان بين دو مسأله جمع كرد: بين آنچه داللت دارد بر اينكه فعل خدا هدف دارد و آنچه پس مى

غراض كند بر اينكه كار خدا معٌلل به اغراض نيست، و حاصل آن اينكه: افعال الهى معّلل به اداللت مى

اند: در فعل الهى علت فاعلى و غائى يكى خارج از ذات نيست. )اين همان است كه فالسفه گفته

 خواهيم اينجا بحث فلسفى و برهان بياوريم.(است هرچند ما نمى

دهد نه براى خود توان گفت خدا كار را براى نفع خالئق انجام مىبا همين معناى تلطيف شده مى

عنى صحيح است ]من نكردم خلق تا سودى كنم * بلكه تا بر بندگان جودى كنم[ اين مطلب به يك م

 كه هدف خدا از افعال، نفع  عائد بر خود نيست بلكه نفع  عائد بر بندگان است. اين از كجا ثابت

 شود؟مى

به اين صورت كه هر چند نفع رساندن به بندگان چيزى است خارج از ذات ولى اين هدف  متوسط 

 ينجا بازاست، هدف نهائى خود ذات است، هدف نهائى جاى سؤال ندارد؟ اّما در ا
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جاى سؤال و چرا هست كه چرا به بندگان نفع برساند؟ پس هدف نهائى اين نيست. هدف غائى 

پرسيم چرا كتاب را برداشتى؟ ـ براى مطالعه. براى چه مطالعه؟ ـ تا درس چراى غائى ندارد. مثال مى

ا سواد شوى؟ ـ چون خدا راضى باشد. ديگر بخوانم. چرا درس بخوانى؟ ـ براى با سواد شدن. چرا ب



خواهد با سواد شوم تا مردم احترام گذارند. چرا مردم احترام چرا ندارد. ممكن است كسى بگويد مى

 .آيد؟ ديگر چرا نداردآيد؟ چرا خوشت مىگذارند؟ ـ چون خوشم مى

ى د براى استفادهپس هدف نهائى هر چه بود چرا ندارد. اگر گفتيم خدا ماه و خورشيد را آفري

د؟ ـ شود چرا بندگان استفاده كنند؟ ـ براى اينكه بكمال برسند. چرا بكمال برسنبندگان، بعد سؤال مى

ندارد، خدا يعنى كسى كه نفع بندگانش را  «چرا» كند. ديگر بعد از آنچون ذات خدا اقتضاء مى

نفع رساندن به ديگران ى خدايى است، وجود خدا وجودى است كه اقتضايش خواهد. الزمهمى

است، اين مبدأى در ذات الهى دارد. خدا اينگونه است، خدا رحمان است، صفتى كه مخصوص ذات 

آميزى است( خدا اوست، رحمانيت مطلق و فياضّيت خاصيت خداست )البته اينها تعابير مسامحه

ى ذات الهى ه كه الزمهگردد به آنچيعنى كسى كه فّياض باشد. اين چرا ندارد. پس هدف نهائى بر مى

شود كه است و مقتضاى اسماء حسناى الهى و صفات علياى الهى است. به زبان فلسفى چنين مى

 هدف خود ذات است و به زبان عرفانى اينكه خدا دوست دارد كه صفات او تجّلى كند و باالخره كارى

اينكه نفعى عائدش  دهد براى خود اوست چون خودش را دوست دارد و البّته نهكه انجام مى

 .كندشود بلكه چون خودش را دوست دارد، آثار خود را دوست دارد و ايجاد مىمى

شود بلكه مقدم بر فعل است، اين حاصل همان مطلبى است كه پس هدف از فعل، زائيده نمى

 .گفتيم در فعل الهى عّلت غائى و فاعلى يكى است

توان قائل شد. اى در خارج از ذات مىمتوسطهصرف نظر از علت نهائى كه خود ذات است؛ علل 

شود، اين علل در واقع علل غائى مخلوقات است نه غايات خدا، منافعى است كه عائد مخلوقات مى

علت غائى در ذات او كامل بودن خود است. پس صرف نظر از آن علت نهائى غائى و غاية قصوى كه 

 واى تعليل كرد كه اين غايت در واقع غايات مخلوقات توان افعال الهى را با غايات متوسطهاوست مى

 .كماالت مربوط به مخلوقات است و ظهور كماالت اوست

ات توان افعال الهى را به يك معنى به غاياتى تعليل كرد كه آن غايبا اين مقدمه روشن شد كه مى

غير از تحليالت  اى بود بر اساس تفكر عقالنى و فلسفى يعنىعين ذات الهى نيست. و اين مقدمه

 لغوى و مفهومى مبناى استدالل عقلى داشت؛ اما از نظر قرآن چگونه است؟
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 نظر قرآن

است. اقتضاى اين صفت اين است كه « حكيم»يكى از اسماء الهى كه در قرآن بر آن تكيه شده 

 زاف است يعنى تمام افعال خدا غرضتمام افعال خدا حكيمانه باشد. حكيمانه در مقابل كار عبث و گ

كند بر اينكه به يك گويد داللت مىعقل پسند دارد، پس تمام آياتى كه در آن از حكت خدا سخن مى

نظر از اينگونه آيات، چند دسته آيات داريم كه معنى تمام افعال الهى داراى هدف صحيح است. صرف

 .تفصيال اين مطلب را بيان كرده است

گويد اين كار را خدا كند، مىمى «حق» آياتى كه افعال الهى را توصيف به :ى اّولدسته

 .انجام داد «حق» به

شود كند كه نتيجه همان مىآياتى كه نفى باطل و عبث و لهو لعب از افعال الهى مى :ى دّومدسته

 .كه افعال الهى حّق است

گويد كند و مىهى را تفصيال بيان مىآياتى داريم كه علل افعال تكوينى و تشريعى ال :ى سّومدسته

انسان براى چه بود، خلقت آنچه در زمين است و ن َعم براى چه   اصل خلقت براى چه بود، خلقت

ه چفرمايد كه براى چه بود و به بود، حّتى اصل تشريع براى چه بود، حّتى تك تك احكام را تعليل مى

 :آوريمك آيه بعنوان نمونه مىاى يمنظورى اين قانون وضع شد. حال از هر دسته

ى مخلوقات الهى شود كه آفرينش آسمان و زمين بطور كلى جملهاز بسيارى آيات استفاده مى

 :بحق بوده است. بعنوان نمونه

اْلَحقِّ » :73انعام /  ْرَض ب  َِ موات  َواالْ  .«...َو ُهَو الَّذى َخَلَق السَّ

 .(توضيح راجع به حق و باطل خواهد آمد)

 :كندى دوم كه نفى باطل مىت دستهاز آيا

، َربَّنا ما  ...» :191آل عمران /  ْرض  َِ موات  َو االْ ُروَن فى َخْلق  السَّ الً خَ َو َيَتَفكَّ  .«...َلْقَت هذا باط 

 .(كنند خدايا اين جهان را باطل نيافريدىو در نهايت انديشه، ايشان عرض مى)



 :و در مورد آفرينش انسان

ْبُتْم َانَّما َخَلْقناُكْم َعَبثاً اَ » :115مؤمنون /   .«َفَحس 

 (.آيا چنين پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريديم؟ چون استفهام انكارى است جوابش منفى است)

بيَن. ما َخلَ » :38دخان /  ْرَض َو ما َبْيَنُهما الع  َِ موات  َو االْ اْلَحقِّ َو ما َخَلْقنا السَّ  .«...ْقناُهما االّ ب 

بازى نيست، زمين را و آنچه را بين آنهاست به بازيچه نيافريديم، جهان براى ما اسباب )ما آسمان و

 .گيردشود كه در مقابل حق هم باطل و هم لعب قرار مىنيافريديم مگر به حق( از آيه فهميده مى

 ﴾ 168 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

ْرَض َو م» :17و  16انبياء /  َِ ماَء َواالْ بيَن. لَ َو ما َخَلْقَنا السَّ تَّ ا َبْيَنُهما الع  َِ َذ َلْهوًا الَ خ  َخْذناُه ْو َاَرْدنا َاْن َنتَّ

ْن َلُدّنا  .«...م 

در ذيل اين آيه بحثهاى زيادى هست كه منظور آيه چيست. آنچه ما تكيه داريم اين است كه لهو 

. پس لعب و و لعب تقريبًا مرادف با هم تلقى شده يا بحسب مورد، تصادق دارند. لهو يعنى سرگرمى

 .گيرد. حق آن است كه كارى هدف حيكمانه داشته باشدلهو و عبث و باطل در مقابل حّق قرار مى

حاصل آنكه خدا در آفرينش حكيم است. مفاد حكيم همان است كه در اين آيات به صورتهاى 

 .گوناگونى بيان شده است

 ى كلمه حق و باطل و لهو و لعببراى اينكه مفاد اين آيات درست بدست آيد بايد توضيحى درباره

 :و عبث بدهيم

شود يعنى ثابت. ى حق در لغت بمعنى ثبوت است. بمعناى صفت هم استعمال مىكلمه :حّق  *

ى اينها يكنوع ثبوت لحاظ شده است، گرچه در همه  ولى در استعماالت عرفى داراى معانى مختلفى

 :يه مشترك لفظى استولى چون عنايتهاى خاصى در هر مورد ملحوظ است، شب

شود كه خود خدا حّق است. در اينجا آن ثبوتى است كه ـ گاهى حّق در مورد خدا استعمال مى 1

حّق است يعنى خود از سوى  وجوب وجود بالّذات، گويندمخصوص خود خداست و در فلسفه مى



انى و شأنى از خود ثبوت دارد و هيچ نحو عدم و بطالنى در ذاتش راه ندارد، در هيچ مكانى و زم

 .شؤون او. پس در اين مورد حّق يعنى ثابت بالذات تقريبًا مساوى با واجب الوجود

وام رود ولو اينكه بالذات نباشد وبالغير باشد اّما دـ گاهى حق در مورد موجود دائمى بكار مى 2

ى به ظور است منتهشود و دوام ندارد. اينجا هم باز ثبوت مندارد، در مقابل وجود كه زائل و نابود مى

 .لحاظ زمان نه به لحاظ ذات

شود در مورد اعتقاد، اعتقاد حق در مقابل اعتقاد باطل. منظور اعتقادى ـ گاهى حق گفته مى 3

رفت، خدا حق است بمعناى اينكه است كه مطابق با واقع است. در آنجا در مورد خود واقع بكار مى

گوييم اعتقاد شد ولى در اينجا وقتى مىف به حق مىوجودش بالذات است، آنجا خود واقعّيت مّتص

شود. مّتصف به حق شدن بلحاظ حّق است، اعتقادى كه كاشف از واقعيتى است مّتصف به حق مى

قع مطابقتش با واقع است، اعتقاد به اينكه حاال، اينجا روز است اعتقادى است حّق چون مطابق با وا

 .باطل است است و اعتقاد به اينكه شب است اعتقاد
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ع، رود، كالم حق، كالم باطل، در اينجا هم حق يعنى مطابق واقـ گاهى در مورد كالم به كار مى 4

اگر كسى سخنى گفت مطابق واقع، اين سخن حق است. پس حق مساوى با صدق است. چه 

 .بگوييم سخن حق چه سخن صدق با هم مترادفند

رود كه اآلن مطابق خارجى ندارد ولى اگر در ظرف خودش اى به كار مىوعدهـ گاهى در مورد  5

يى باطل است. به همين معنى در يى حق و اگر در ظرف خودش عمل نشود، وعدهوفا شود وعده

 :قرآن داريم

 .«ا نَّ َوْعَد اهلل  َحقٌّ »

ثبوتى هست،  ى خدا كه حق است حتمًا عمل خواهد شد. در اينجا هم يك نوعيعنى به وعده

 .گويندمى «حق» )ثبوت آنچه به وعده داده شده در ظرف خودش( به لحاظ آن ثبوت به اين وعده



رود ]موارد قبل در خود واقعيت و اعتقاد سخن كاشف از ـ گاهى در مورد افعال به كار مى 6

نجا هم اى كه بناست در ظرف خودش تحقق يابد[ كار حق و كار باطل. در ايواقعيت بود و وعده

 :هاى مختلف استجنبه

شود به هدفى كه گوييم كارى حق است چون منتهى مىيكبار در مورد افعال اختيارى مى الف ـ

خواهد باشد( در مقابل باطل يعنى كارى كه بريده شده از منظور فاعل بوده است )آن هدف هر چه مى

 .هدف است و به نتيجه نرسيده است

شود، كارى كه به هدف برسد و آن هدف، هدف حكيمانه لحاظ مىگاهى بيشتر از اين جهت  ب ـ

 .و عقل پسند و متناسب با فاعل و كماالتش باشد، كار حق است

شود، حقوقى كه براى كسانى در ظرف ـ گاه حق در امور اعتبارى محض در باب حقوق گفته مى 7

ى اينها ثبوت اعتبارى همهشود، انواع مختلفى دارد، قدر جامع آن اين است كه اجتماع ثابت مى

 .دارد

، كدام فرمايد: آسمانها و زمين را به حّق آفريديم و نه به باطلما بايد ببينيم در اين آيات كه مى

 معانى مراد است؟

اى انجام شود و مغالطهخلط مى «حق» البته بايد توجه داشت كه در بسيارى از موارد معانى

تواند اين باشد كه جو، معناى اين حق جو مى  ى است حقگويند انسان موجودگيرد مثال مىمى

خواهد حقايق را درك كند، يعنى اعتقاد صحيح را پيدا كند، و ممكن است بدين معنى باشد كه مى

خواهد به حق  كسى تجاوز كند؛ كه اين خواهد به حقوق اجتماعى و اعتبارى عمل كند و نمىمى

گاهى حق جو يعنى دنبال خداست، فطرت انسان طالب  جويى ومعناى ديگرى است غير از حقيقت

 .حق است يعنى طالب خداست
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گويند انسان فطرًة طالب حق كنند، مىكسانى كه دّقت ندارند، در تعابير اينها را با هم خلط مى

الب حق است و حق كه خداست پس انسان طالب خداست و يا خداپرستى يعنى اين كه انسان ط

باشد، دنبال اعتقاد باطل نباشد و حقوق مردم را رعايت كند. اينها خلط و مغالطه است؛ از باب اشتراك 



خواهد حقائق را گوييم حق پرست يعنى خداپرست و حق جو يعنى كسى كه مىلفظى. وقتى مى

از اين است درك كند؛ اينها دو مسأله است، گرچه خدا يكى از مصاديق حق است ولى خداپرستى غير 

 .كه انسان طالب حق است. پس بايد توجه به مغالطات لفظى داشت

 ، چه معنايى دارد؟«خلقت آسمانها و زمين به حّق است نه به باطل»بهرحال، 

آيا يعنى وجود بالذات دارد؟ اينكه مخصوص خداست پس آيا يعنى ثابت است؟ باز هم خير زيرا 

ا هستند. آيا بمعناى اين است كه خدا در خلقت به كسى و بينيم كه موجودات دائمًا در حال فنمى

حق كسى تجاوز نكرده است؟ اصال در مقابل خدا مسأله حق مطرح نيست، كسى بر خدا حقى ندارد. 

 .مخصوصًا اينكه در مقابلش لهو، لعب و عبث قرار گرفته است

ْرَض َو ما َبْيَنهُ » :38دخان /  َِ موات  َو االْ بيَن. ما َخلَ َو ما َخَلْقنا السَّ اْلَحقِّ ما الع   .«ْقناُهما االّ ب 

ينها ى ديگر در مقابل لهو، عبث و باطل قرار گرفته. اپس حق در مقابل لعب است. كما اينكه در آيه

 .دهد كه منظور از حق همان است كه اين كار طبق هدف صحيحى انجام گرفته استنشان مى

 :كنيمهم بررسى مىبراى بيشتر روشن شدن مطلب، مقابالت حق را 

باشد و در هر جا معنى خاصى دارد، ى آن معانى( مىباطل درست در مقابل حق )به همه :باطل *

توان از آن )يعنى باطل( استفاده كرد. حق و لذا در اين مورد بخصوص براى شناخت معنى حق نمى

 .باطل متضايف هستند

كند )و اعل مختارى كه با اراده كار مىرود كه شخص فمعموال به اين معنى به كار مى :عبث *

گيرد( در كارى اين چنين رفتار نكند، يعنى شأنش اين است كه براى كارش منظور خاّصى در نظر مى

 .شودهدف صحيحى را در نظر نگيرد، چنين كارى بيهوده مى

نظمى رود كه انسان كارهايى انجام بدهد و حتى شكل ممعموال به اين معنى به كار مى :لعب *

هم داشته باشد و هدفى هم مترتب بشود، اّما هدفى كه فقط خيال را ارضاء كند نه عقل را مثل 

ها و بعضى بزرگها، انواع بازيها كه شكل خاص دارد و حركاتى است كه بايد بر نظم هاى بّچهبازى



شود، فقط مىاى كه عائد خاص انجام بگيرد و داراى نتيجه هم هست، ُبرد و باخت دارد اّما نتيجه

ٌب » كند، يك واقعيت عينى براى انسانخيال انسان را ارضاء مى  .كندايجاد نمى «ب ما َانَُّه َلع 

 گوييم اين نيروى بدنى از بازىشود، مىكند و قوى مىممكن است بگوييد انسان ورزش مى
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مثال مسابقات فوتبال هرچند نيروى  شودنيست. اين شكل خاص و اين نظم، موجب تقويت نمى

شود. پس بما اّنه اش هم ورزش بكند بدنش قوى مىكند ولى اگر در خانهبدنى انسان را زياد مى

 .كند كه همان ُبرد و باخت استلعب يك هدف خيالى را تأمين مى

رى راندن كايعنى سرگرمى اعّم از اينكه نظم خاّصى داشته باشد يا نه. انسان براى وقت گذ :لهو *

فكرش از مسائل ديگر منصرف شود و به چيزى سرگرم شود و   كند بدون هدف خاصى جز اينكهمى

ترى انسان گوييم لهو كه از كار شايستهاحيانًا ممكن است شادى هم همراه داشته باشد. از آنجهت مى

ماند و از آن نتائج باز مىترى برسد ولى دارد. شأن انسان عاقل اين است كه به نتائج ارزندهرا باز مى

شود. خود اينهم ممكن است نتائجى داشته باشد و احيانًا نتائج مطلوبى، به چيز ديگرى مشغول مى

شود و گاه ممكن است ضرر داشته باشد مثل لهوهاى ترى مىولى مانع از رسيدن به هدف ارزنده

 حرام يا ضررش بيشتر از نفعش باشد

ما َو ا ْثُمُهما» :219بقره /  ه  ْن َنْفع  ْكَبُر م   .«اَ

پس شايد بتوان گفت بين موارد لهو و لعب، عموم و خصوص مطلق وجود دارد: در لعب حركاتى 

هست ولى منّظم، اما در لهو نظم خاصى معتبر نيست، گاهى در آن نظم هست كه هم مصداق لهو 

 .است و هم لعب و گاهى بدون نظم كه فقط لهو است

ن است هدفهايى باشد و نظمى هم باشد كه به آن هدف منجر شود و در اين مورد گاهى ممك

 .حتى ممكن است هدف از يك جهت مطلوبّيتى داشته باشد

ماند و لذا ولى در همه اينها چنين است كه انسان از آن هدفى كه الئق مرتبه انسانى است باز مى

اهلل  » گويندمى ْكر  هُو ما َاْلهى َعْن ذ  يى است كه آدمى را از آن هدف شايسته كه به گونهطبع اين كار  «َاللَّ



دارد. البته اين در مورد انسان است. بهرحال طبع لهو، سرگرم كردن و توجه به خداست باز مى

 .بازداشتن است

در مقابل كار حق كارى است با هدف  شايسته يعنى هدفى كه با مقام فاعل تناسب داشته باشد و 

فرمايد آفرينش جهان از او را تأمين كند. پس آياتى كه مىاگر فاعل نيازمند است آن ني

است بدين معناست كه داراى هدفى متناسب با مقام الهى است، پوچ، بيهوده و بى هدف  «حق» به

نيست و نه تنها بى هدف نيست حتى هدف غير متناسب با مقام الهى هم نيست. هدف متناسب با 

 .هدفش بايد كمال داشته باشدفاعل است و چون فاعل، كمال مطلق است، 

ى خلقت انواع مختلف موجودات يا انسان هدفى را مشخص كرده آياتى ديگر هست كه درباره

 .كنيم. انشاء اهلل تعالىها تحت عنوان ديگرى بحث مىاست كه از آن
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 توان هدف در نظر گرفت؟ آياآيا با توجه به مقّدماتى كه عرض شد با چه معنى براى فعل خدا مى

 مفاد اين آيات با آن مطالب سازگار است يا تنافى دارد؟

ى فعل، آن گفتيم كه در مورد فعل الهى هدفى كه خارج ذات الهى باشد و خدا بخواهد به وسيله

ى هدف را واجد شود و به آن برسد، يعنى نقصى داشته باشد و بخواهد با كارى برطرف كند و در سايه

كار به كمالى برسد، به اين معانى هدف در مورد خدا صحيح نيست. هيچ نوع نقص و كمبودى در آن 

 شد؛ عالم را آفريد تاذات خدا نيست، حّتى اگر كسى تصور كند كه چون خدا تنها بود و دلش تنگ مى

نهايى خود رنج ا از تخد «َو ال ل َوْحَشة َدَخَلْت فيَك ا ْذ ال َغْيُركَ » آن را تماشا كند، تصّور غلطى است

ا ربرد چون ذاتش تناسب با وحدت و تنهايى دارد پس هرچه را بيافريند او َبَرد، بلكه لذت هم مىنمى

 .آورداز تنهايى در نمى

شود كه خداى ديگرى وجود داشته تنهايى در مقام ذات الهى است و وقتى از تنهايى خارج مى

 .باشد كه آنهم محال است

از آفرينش، خارج از ذات خودش نخواهد داشت. پس هدف نهايى براى تمام بنابراين، هدفى 

كند، صفاتش اقتضاء افعال الهى و كّل آفرينش جز ذات نيست. مقتضاى ذات است كه خلق مى



كند كه جهان را بيافريند و وجود آنها را حفظ كند و آنها را به كمال برساند در حدى كه حكمت الهى مى

 .كنداقتضا مى

هدفهاى ديگر كه براى فعل خدا ذكر شود طبق آن مقّدمه، همه، اهداف متوسط است. يعنى پس 

ى اهداف ديگر بالعرض است و هدف بالذات خود خداست، هدفهاى دارد، پس همه« چرا»سرانجام 

توانند يكنوع صفت هدف بودن و غايت بودن را به خود ديگرى بخاطر ذات در مراتب مختلف مى

دف نهايى فقط ذات اوست و اين همان است كه هدف فاعلى و غائى در ذات او يكى بگيرند، اّما ه

 .است

 فرمايد خلقت جهان حق است نه عبث و لهو و... با اين مطلب منافاتى دارد؟آيا اين آيات كه مى

كند كه جهان براى يك هدف پست و غير خير، هيچ منافاتى ندارد. چون اين آيات فقط اثبات مى

يد اش نيست، هدف باى نياز فاعل باشد؛ الزمهلق نشده اّما اينكه اين هدف بايد رفع كنندهحكيمانه خ

يده ى نياز هم باشد؛ در معناى هدفدارى نخوابكنندهمتناسب با فاعل باشد اّما اينكه حتمًا بايد رفع

ست. قرآن است. پس منافاتى با آن مطلب عقلى ندارد. البته اين مطلب عقلى هم مورد تاييد نقل ا

يَك » فرمايد كه نيازى نداردفرمايد: خدا غنّى است و روايات مىمى ْذ ال ا  َو ال ل َوْحَشة َدَخَلْت ف 

 :خدا غنى بالذات است. در قرآن داريم «َغْيُركَ 
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ْرض  َجميعًا اهلَل َلغَ » :8ابراهيم /  َِ ى االْ  .«ميدٌ نىٌّ حَ ا ْن َتْكُفُروا َاْنُتْم َو َمْن ف 

اگر تمام جهان با دين خدا مخالفت كنند سر سوزنى گرد بر دامن كبريائيش ننشيند، ضرر به 

 .دهد براى نفع خود نيستزنند، پس خدا نيازى ندارد و كارهايى هم كه انجام مىخودشان مى

 شود گفت هدف نهايى است؟نفع مردم چطور؟ آن چگونه است؟ مى

شود، تا انسانى نباشد نفعى برايش مطرح فعال غير از اصل آفرينش مطرح مىى ااّوالً اين درباره

اى دارد كه به مخلوقاتش نفع برساند؟ تا نيست، به عالوه جاى اين سؤال هست كه خدا چه انگيزه



لُ » برسد به اينجا كه بگوئيم ذاتى خداست، خدايى خدا چنين اقتضائى دارد  ديگر اينجا «َالّذات ىُّ ال ُيَعلِّ

 .ماندجاى سؤال نمى

پس منافات ندارد كه بگوييم غرض بعضى از افعال الهى نفع رساندن به بعضى مخلوقات است 

ولى باز هدف متوسط خواهد بود، هدف نهايى ذات اوست پس بين اعتبار عقلى )مؤّيد به نقل( با 

 .اين آيات هيچ تنافى و تناقضى نيست

  

 هدف چيست؟ *

تناسب با ذاتش دارد. اكنون ببينيم اين هدف چيست؟ در اين زمينه فهميديم كه خداوند هدف م

 :آيات فراوان داريم

فرمايد هدف آفرينش جهان اى داريم كه مىى آفرينش جهان و تدبير جهان به طور كلى آيهدرباره

 :اين است كه شما انسانها آزمايش شويد

ْرَض » :7هود /  َِ موات  َو االْ ة  َاّيام َو كاَن َعرْ َو ُهَو الَّذى َخَلَق السَّ تَّ كُ  فى س  ْم ُشُه َعَلى اْلماء  ل َيْبُلَوُكْم َايُّ

 .«...َاْحَسُن َعَمال وَ 

را  اوست كه خلق كرد آسمان و زمين را در شش روز در حاليكه مقّر فرماندهى او بر آب بود تا شما

 ...بيازمايد

قت ما ارتباط زيادى ندارد، اينكه خلى اين آيه بحثهاى زيادى شده است كه با هدف البّته درباره

كنيم )و جواب قاطع هم شناسى مطرح مىروز بوده يعنى چه؟ كه اينرا در جهان 6آسمان و زمين در 

تقرار عرش و اس  اين از متشابهات قرآن است. عرش خدا يعنى چه «َو كاَن َعْرُشُه َعَلى اْلماء  » نداريم(،

اى مايع ى اصلى جهان در مرحلهييم اشاره است به اينكه مادهعلى الماء يعنى چه؟ شايد بتوانيم بگو

َى ُدخانٌ » اى به صورت گاز بودهبوده كما اينكه در مرحله شده ىمو فرمانهاى خدا روى آب پياده  «َو ه 

 .شود(شناسى مطرح مى)در جهان
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ست كه فى الجمله خالى از خفاء نيست. ا «ل َيْبُلَوُكمْ » آنچه كه محل استشهاد ماست جمله

ما كه هنوز نبوديم؟ چگونه هدف آفرينش   فرمايد آسمان و زمين را آفريد تا شما را بيازمايد،مى

 آسمان و زمين امتحان ما انسانهاست؟

اى گفتيم و آن اينكه: در كارهاى انسان گاهى يك هدف اصلى ى بحث نكتهدر مقدمه :توضيح

قص بينيم آن هدف مقّدماتى دارد كه آنها يا به خاطر نشود، بعد مىه متوجه آن مىوجود دارد كه اراد

ى كند، مرتبهماست يا بخاطر اينست كه ذات فعل طورى است كه بدون اين مقّدمه تحقق پيدا نمى

كند، وجودش اينطور است كه در اينجا هم حّتى اگر خدا بخواهد ايجاد كند از همين راه ايجاد مى

 .ل است نه فاعلشرط فع

 در افعال الهى هم چنين چيزى معقول است البته نه بخاطر نياز خدا به مقدمات بلكه بدين خاطر

كه مرتبه وجودى فعل متأّخر از آن مقدمات است، خود فعل مشروط به آن مقدمات است، خدا 

ست، چنين اش تعّلق گرفته بر اينكه انسانى مختار بيافريند، اين مقتضاى حكمت الهى ااراده

در  شود حتمًا بايدموجودى بايد ماّدى باشد. اين اختيار كه در انسان الزم است و موجب تكامل او مى

اى است براى عالم ماّده باشد، پس بايد جهان ماّدى وجود داشته باشد، پس جهان ماّدى مقّدمه

ه انتخاب كمالى كه بايد از را آفرينش انسان. انسان بايد براى انتخابش سر دوراهى قرار بگيرد و االّ به

اى است براى خلقت انسان و رسد. پس صحيح است كه بگوييم خلقت جهان مقّدمهبرسد نمى

شود كه آفرينش انسان را آفريديم تا سر دوراهى قرار بگيرد و امتحان پس بدهد پس نتيجه اين مى

هدف ديگرى است، اّما اينجا  ىجهان براى آزمايش انسان بوده است. البته خود آزمايش هم مقّدمه

ن تعليم و تربيت الهى و تدبير الهى )در موقع نزول اين آيه( توّجه داشته است به اين كه به انسا

بفهماند كه سراسر زندگى در اين جهان براى آزمايش است و تكيه روى اين موضوع بوده لذا 

صال ت را براى آزمايش آفريديم بلكه افرمايد: اين جهان را آفريديم براى آزمايش تو، نه تنها خودمى

 !!خلقت عالم براى آزمايش تو بود و آنوقت انتظار دارى آزمايش نشوى؟

مْ » :3عنكبوت /  ْن َقْبل ه  َنا الَّذيَن م   .«...َو َلَقْد َفتَّ

 شود دست از هدفمان برداريم؟اصالً براى آزمايش آفريديم، مگر مى

 :بگويد مثال در جايى ديگر ممكن است هدفى ديگر را



ْنَس ا الّ ل َيْعُبُدون  » :56ذاريات /   ِ نَّ َو االْ  .«َو ما َخَلْقَت اْلج 

 :فرمايديا جايى ديگر مى
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َم َربَُّك َو ل ذل َك » :119و  118هود /   .«َلَقُهمْ خَ َو ال َيزالُوَن ُمْخَتل فيَن. ا الّ َمْن َرح 

 كند يعنى آزمايش شويد تا راه صحيحرحمت باشد هدف باالترى را ذكر مىاشاره به  «ذلك» كه اگر

شويد و خدا به شما رحمت كند و اگر اشاره به اختالف باشد،   را انتخاب كنيد تا مستحّق رحمت

 كنند. هر يك، يك راه راى آزمايش است. چون انسانهاى مختار بر سر دو راهى اختالف پيدا مىنتيجه

 .ى آزمايشاى است در نتيجهپس خدا آفريده تا اختالف پيدا شود كه مرحلهكند انتخاب مى

روى يكى از هدفهاى متوّسط  «جهان آفريده شده تا آزمايش شويد» بهر حال در اين موضوع كه

ى خلقت انسان هست )و آن اينكه جهان آفريده شده تا زمينه  تكيه شده كه هم قبل از آن هدفهايى

د(. از آن، يعنى آزمايش شويد )تا خوب و بدها معلوم شوند و به نتائج خود برسن پديد آيد( و هم بعد

خواهد رحمت دهد؟ اين، ديگر مقتضاى ذات الهى است، ديگر چرا ندارد. پس چرا؟ چرا به بندگان مى

ى مردم قابل فهم صحيح باشد، لذا در هدف نهايى ذات است منتهى چون چيزى نيست كه براى همه

به اين معنى نشده است گرچه ممكن است از بعضى آيات اين را هم استفاده كرد  قرآن تصريح

 .فرمايد: رجوع همه چيز به سوى خداستيا آياتى مى «َو َانَّ ا لى َربَِّك اْلُمْنَتهى» :مثل

عُ » :5؛ حديد / 4؛ فاطر / 76؛ حج/44؛ انفال/109؛ آل عمران/210بقره/  .«االُُمورُ  َو ا َلى اهلل  ُتْرج 

هُ » :133هود /  ْمُر ُكلُّ َِ  .«َو ا َلْيه  ُيْرَجُع االْ

ْجعى» :8علق /   .«ا نَّ ا لى َربَِّك الرُّ

 زند از نظر ارزش وجودى با هم تفاوتاگر كارهايى كه از فاعل مختار سر مى :ى ديگر اينكهنكته

ى حكيمانه ق ارادهباشد، در واقع آنچه ارزش بيشترى دارد متعل  داشته باشد و يكى متوقف بر ديگرى

 .گيرد و آن يكى ُطفيلى استقرار مى



ى چنين رحمتى اين اقتضاى ذات خدا اين است كه بيشترى رحمتش را افاضه بفرمايد. اگر الزمه

 باشد كه كسانى ديگر بوجود آيند كه اقتضاى آن رحمت را ندارند ولى بدون اينها هم آن رحمت پيدا

 .بالتبع خواهند بودشود در اين صورت بقيه مقصود نمى

ا راگر شما بخواهيد يك دانه برليان را از يك معدن استخراج كنيد، زمين  :بعنوان تقريب به ذهن

معدن برسيد. در ضمن رسيدن به آن برليان به مقدارى سرب،   كشيد تا بهخريد، سالها زحمت مىمى

آيد و ن، اينها هم بدست مىكنيد. در اينجا هدف برليان است ولى در ضممس و طال هم برخورد مى

 آيد و حّتى بايد مقدارى از آنهاسرانجام براى پيدا شدن آن، مقدارى زياد خاك و سنگ هم بدست مى

بوده  ى آنها را به دور بريزيد، چون هدف برليانرا از بين ببريد تا به هدف اصلى برسيد و بعد هم همه

 .است
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ى تكوينى حذف جهات  نقص  مثال، فرض كنيد در جايى كه مقّدمات، مقتضاى رابطهبالتشبيه و با 

و  (آلهصلى اهلل عليه و)خواهد پيامبرباشد )نه كه احتياج به آنها باشد آنچنانكه در مثال بود( خدا مى

د. اين ارزَ مقابل همه كهكشانها مى  را بيافريند كه يك نفر از ايشان در (عليهم السالم)سائر معصومين

توانيم قدر اين وجود ارزنده است كه تمام جهان از ابتداء تا انتهاء در مقابلش هيچ است. ما كه نمى

حساب كنيم، خدا گوهر شناس است. اّما پيدايش يك چنين موجودى و رسيدنش به كماالت 

او  باشند تا بااى باشد، انسانهايى باشند، دشمنان عنودى خواهد. بايد عالم مادهاختيارى، شرايطى مى

 .بجنگند، او آزمايش خود را بدهد تا به كمال برسد

ى كميت مطرح نيست و اين نكته از هدف در اينجا پيدايش همان يك فرد است )اينجا مسأله

اند بايد در هر نوعى، اكثريت به كمال برسند، نه اينطور نظر فالسفه مستور مانده است، فكر كرده

دفى نباشد مگر همين يكفرد كه به كمال برسد، جا دارد همه، خلق شوند نيست( در اينجا اگر هيچ ه

ى كميت مطرح نيست، مگر يك برليان چقدر وزن دارد؟ شما خروارها سنگ و براى كمال او. مسأله

خاك و... را كنار زديد براى آن. يك نفر مؤمن هم پيش خدا آن قدر عزيز است كه تمام عالم ماده در 

اند، بقيه ُطفيلى هستند. اگر در روايات . پس هدف نهايى خلقت آن افراد نمونهمقابل او هيچ است

ارزند چنين آمده كه همه چيز براى ما )معصومين( آفريده شده است تعّجب نكنيد. واقعًا چنين مى



ى عالم براى آنها خلق شود، در مقابل ارزش وجودى آنها حّتى ارزش مؤمنين هيچ است چه كه همه

 .گر موجوداترسد به دي

 :توان گفت عالم آفريده شده است براى انسان. موافق اين مضمون در آيات فراوان استپس مى

ْرض  َجميعاً » :29بقره /  َِ ى االْ  .«...ُهَو الَّذى َخَلَق َلُكْم ما ف 

نام  » :10رحمن /  َِ ْرَض َوَضَعها ل الْ َِ  .«َو االْ

غاَل َواْلَحميَر ل  » :8نحل /   .«َتْرَكُبوها َو زيَنةً َواْلَخْيَل واْلب 

 .حّتى آنقدر انسان پيش خدا ارزش دارد كه چيزهاى زينتى براى انسان خلق شده است

 پس صحيح است كه همه چيز براى انسان است، اما انسان براى كيست؟

  

 هدف آفرينش جهان و انسان

است اين سؤال بعد از اينكه از نظر آيات شريف ثابت شد كه افعال الهى داراى هدف حكيمانه 

 شود كه هدف خدا از آفرينش چيست؟مطرح مى

 شود اين است كهاجماال عرض كرديم آنچه از براهين عقلى با اّتكاء به وحى، استفاده مى
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اصل آفرينش و اعطاى وجود به مخلوقات، مقتضاى صفات علياى الهى است و در انجام كارهاى 

 .الم چيزى خارج  ذات منظور نيستآفرينش و تدبير ع

ى وجود، تمام افريند بحسب فرض عقلى يا موجودى است كه در لحظهآنچه را خداى متعال مى

شود )گو اينكه تعبير لحظه در اينجا صحيح نيست(. به كماالتى را كه برايش ممكن است واجد مى

ه. اگر مخلوقى مجرد تام باشد بنابه عبارت ديگر مخلوقات خدا يا مجّردند يا ماّدى و متعّلق به مادّ 

ى ديگرى است( تمام كمالت وجودى را خواهد داشت و ديگر حالت فرض عقلى )كه اثباتش مسأله



اى براى او نيست. چنين موجودى مافوق مكان و زمان است، بنابراين تحول و تغيير، انتقال از منتظره

رشد و تكامل و ازدياد كماالت در او فرض جايى به جايى ديگر و امثال آن، در او ممكن نيست. 

توان گفت: اين موجودى كه شود، هدف وجودى چنين موجودى خارج از وجودش نيست، نمىنمى

 .تكامل و رشد ندارد براى چه آفريده شده؟ آيا براى كمال ديگرى آفريده شده؟ اين معقول نيست

حمت الهى را دريافت كند بر حسب شود براى اينكه ربه عبارت ديگر: چنين موجودى آفريده مى

ى استعداد پيدا كردن يا شكوفايى استعداد در او مطرح نيست، چون اش. ديگر مسألهمرتبه وجودى

 .استعدادى ندارد، همه فعليت است

ولى اگر موجودى مادى بود، مادى  محض مثل جسمانيات يا مجرد متعلق به ماده مانند نفوس 

دفى در وجود غير از اصل وجود دارند يعنى هدف هستى و متعلق به بدن؛ اين موجودات ه

توان گفت خدا اينها را در اين كنند، در چنين مخلوقاتى مىوجودشان كماالتى است كه كسب مى

ظرف تغيير و تكامل آفريده است تا به كماالتى كه اليقش هستند برسند و استعداد فيض بيشترى 

تعبير  شناسيم و با آن سر و كار داريم و بهند. عالمى كه ما مىپيدا كنند، لياقت رحمت بيشترى پيدا كن

قرآن )سموات و ارض و ما بينهما( عالمى است مادى و جسمانى كه در ظرف زمان و مكان موجود 

است و داراى تغيير و تحول است، بنابراين ممكن است كه سؤال شود هدف از آفرينش اينها، غير از 

 هى چيست؟دريافت اصل هستى و رحمت ال

 .پاسخ كلى آن اين است كه آفرينش اينها براى تكامل و استعداد كماالت بيشتر است

ى كماالتشان را، همان از نخست، ممكن است بگويد چرا خداوند به اين موجودات همه

بخشد؟ چرا درختى كه لياقت رشد و دادن يك خروار سيب پس از ده سال را دارد؛ از همان اّول نمى

 شود؟ چرا حيوانى كه از اول در تخم يا رحم مادر بهار سيب آفريده نمىبا يك خرو
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رسد، از آيد و بعد در اثر رشد و تكامل به مراحل كاملترى از هستى مىصورت ناچيزى بوجود مى

 شود؟اّول با همان كمال خلق نمى



گى عقل سؤال كننده است، اگر يك اين سؤالى خام و سطحى نگرانه و ناشى از عدم ورزيد 

موجودى از اول واجد كمال خود باشد؛ اين موجود ديگر مادى نخواهد بود؛ بلكه مجّرد است و فرض 

ما در موجودات مادى است. موجود مجّردى اگر امكان وجود داشته باشد، خدا آن را خلق كرده و 

ت خود هستند بسيار خلق كرده است ى كماالبخل نورزيده است. خدا چيزهايى كه از اول واجد همه

ز اول ى آنها يا بعضى( از قبيل مجردات باشند، او ما خبر نداريم، مثال بنابراين فرض كه مالئكه )همه

 .كنندى باالتر عروج نمىاى به مرتبهاند و از مرتبهى كماالتشان بودهواجد همه

 :اسى پيدا كردشايد بتوان از بعضى آيات و روايات براى اين مطلب استين

ْنُهْم ُسُجوٌد ال َيْرَكُعوَن َو ُرُكوٌع ال َيْنتَ » اواخر خطبه اّول :ـ نهج البالغه 1 ُبونَ م  يك عده مالئكه را  «ص 

افتند و ركوع هميشه در حال سجودند، هيچوقت به فكر ركوع نمى  خدا به صورت ساجد آفريده،

 ايستند. شايد بتواند ذهنًا تقريبحال قيام نمىى ديگر هميشه در حال ركوعند و به كنند، دستهنمى

 .شودكرد )يا به اصطالح استيناس كرد( كه تغييرى در وجودشان پيدا نمى

ّنا ا الّ َلُه َمقاٌم َمْعُلومٌ » :164الصافات /  ـ 2  .«َو ما م 

تفاده ن اسفرمايد هر يك از ما مقام معينى داريم؛ شايد بتوان از اين تعبير، چنياز زبان مالئكه مى

اهد تواند باالتر رود، اينگونه آفريده شده است و تا آخر همان خوكرد كه هيچ ملكى از مقام خود نمى

 .بود

ُهنَّ » :نهج البالغه اواخر خطبه اّول َِ موات  اْلُعلى َفَمالَ ه ُثمَّ َفَتَق ما َبْيَن السَّ َكت  ْن َمالئ   .«...َاْطوارًا م 

وجود  رمود، يعنى در تمام آسمانها جاى خالى كه ملكى در آن نباشدخدا آسمانها را از مالئكه ُپر ف

 .ندارد

هر  ى وجودى، بدين معنى است: كهاگر منظور از آسمانها عوالم مجّرد باشد و منظور از جاى، مرتبه

 .اى قائل نشده استاى امكان وجود داشته، خدا آن را آفريده و طفرهچيزى در هر مرتبه

كه كماالت خود را از اّول دارند؛ مجّردند، بعد از اينكه اين عوالم پر شد، يعنى بنابراين موجوداتى 

رسد؛ آيا ى مجرد، تكميل شد و خدا فروگذار نكرد و جاى خالى نگذاشت؛ نوبت به عالم ماده مىمرتبه



ر لوازم اش تدريج و تكامل و تغيير و تزاحم و سايخدا عالم ماده را خلق كند يا نه؟ اگر خلق شود، الزمه

 ماده است و اگر خلق نكند بخشى از عالم كه امكان وجود داشته

 ﴾ 179 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

ى الهى با تعطيل فيض، سازگار نيست. است از نور وجود محروم خواهد بود و فّياضيت مطلقه

م ماده كند كه به هر چه امكان وجود دارد؛ وجودى بدهد. وقتى بنا ُشد عالرحمانيت الهى اقتضا مى

گيرند و از جمله تغييراتى خلق شود ناچار موجودات اين عالم دستخوش تغييرات و تحّوالت قرار مى

 .شودكه موجب كماالت جديدى براى آنها مى

 كند، خاك در اثربه عبارت ديگر، ماّده در اثر تحوالت خود، استعداد فيضهاى جديدترى پيدا مى

كند كه روح د كه تبديل به گياه شود، نطفه اين استعداد را پيدا مىكنتحّوالت، اين استعداد را پيدا مى

 .شودانسانى در آن دميده شود، خود تحّوالت موجب استعداد فيضهاى جديدى مى

 و سرانجام يكى از موجوداتى كه ممكن است در اين عالم به وجود آيد انسان است كه تا آنجا كه

اده توان كرد كاملترين موجودى است كه خدا در عالم ماده مىما سراغ داريم و از آيات و روايات استف

خلق كرده است. اما اينكه هيچ موجود مادى مختار ديگرى خلق كرده است يا نه؛ فى الجمله مثبت 

است، جن هم با انسان در اين خصلتها فى الجمله شريك است. بنابرآنچه از ظواهر آيات استفاده 

ادى، از نار مادى خلق شده و داراى تكليف است، جن مؤمن، كافر، توان كرد، جن موجودى است ممى

 .مطيع، عاصى داريم و ابليسها از جنّيانى هستند كه به خداى متعال كفر ورزيدند

به هر حال، جّن هم بنابر ظاهر برخى آيات، با انسان در تكليف شريك است لذا در بسيارى از 

 :استموارد قرآن خطاب، متوجه جّن و انس با هم 

بان  » :16،  13الرحمن /  َاىِّ آالء  َربُِّكما ُتَكذِّ  .«َفب 

 .اين ضمير تثنيه خطاب به جّن و انسان است

ْنس  » :33الرحمن /   ِ نِّ َواالْ  .«...يا َمْعَشَر اْلج 

 :شودو آياتى هم هست كه از جن و انس در روز قيامت سؤال مى



نْ » :130انعام /   ِ نِّ َواالْ ْنُكمْ يا َمْعَشَر اْلج  ُكْم ُرُسٌل م   .«...س  َاَلْم َيأت 

بحسب ظاهر بلكه صريح اين آيات، جّن هم موجودى ماّدى و شريك در تكليف با انسان است و 

ا يتر است به طور كّلى. اما اينكه در كرات ديگر چه بسا بتوان استفاده كرد كه انسان از جّن شريف

يا نبوده است يا بعدًا خواهد آمد يا نه، نّصى زمانهاى پيشين موجودى ديگر شبيه انسان بوده 

ه و فرزندانش آدم ديگرى بود (عليه السالم)نداريم، گرچه در بعضى روايات مرسل هست كه قبل از آدم

 .امقاطع در اين مورد برخورد نكرده  است و... اّما به مطلب
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قرآن و روايات، كاملترين موجود انسان است، لذا  شناسيم بنابر ظواهرپس در عالمى كه ما مى

ى انسانها در يك سطح نيستند و گاهى از حيوانات هم گويند اشرف مخلوقات، البته همهمى

 :ترندپست

ْنعام  َبْل ُهْم َاَضلُّ » :179اعراف /  َِ  .«ُاولئ َك َكاالْ

نان آكند كه مالئكه بر ى پيدا مىروند و لياقترسند كه از مالئكه باالتر مىاى مىو بعضى به مرتبه

و  (لهصلى اهلل عليه وآ)سجده كنند يا مالئكه خادم آنها شوند چه در اين عالم چنانچه به پيامبر اكرم

ن چنانكه مالئكه در بهشت به مؤمني  كردند و چه در عالم ديگرخدمت مى (عليهم السالم)ى اطهارائمه

 .كنندخدمت مى

تر د با اختيار خود آن قدر خود را پست كند كه از حيوانات هم پستاين خصيصه كه انسان بتوان

 شود و آنقدر ترقى كند كه از مالئكه هم باالتر رود؛ مخصوص موجودى است كه در عالم ماّده زندگى

اين  كند، يعنى بايد در او تحول و تغيير پيدا شود، يا ترقى كند يا انحطاط، هر دو را قابل باشد.مى

اين ن خصائص در عالم مجردات جايى ندارد، آنجا عالم َثبات است، تحول راه ندارد. بنابرموجود با اي

 اى وجود داشتهبراى اينكه اين چنين موجودى آفريده شود و داراى اين خصائص باشد بايد عالم ماده

ى پيدايش انسان يا موجودى شبيه انسان است، توان حدس زد كه عالم ماده مقدمهباشد، پس مى

 .ال كاملتر يا نازلترح



ى خلقت انسان است؛ حال اگر دليل شناسيم، زمين و آسمان مقدمهدر بين موجوداتى كه ما مى

آيد يا در كرات ديگر هست يا قبال بوده است؛ قطعى وجود يابد بر اين كه موجود كاملترى مى

 .منافاتى ندارد همچنانكه خلقت جن هم با انسان منافاتى ندارد

 :شودر حسب عقل اين حدسها را زديم كه با رجوع به قرآن تأييد مىتا اينجا ب

رْ » :7هود /  ة  َاّيام َو كاَن ع  تَّ موات  َو االْْرَض فى س  ُكمْ َو ُهَو الَّذى َخَلَق السَّ  ُشُه َعَلى اْلماء  ل َيْبُلَوُكْم َايُّ

 .«...َاْحَسُن َعَمال

 6ر كه يك ايجاد تدريجى است و به تعبير قرآن د شود كه ايجاد جهان مادهاز اين آيه، استفاده مى

اى بود براى پيدايش يك موجودى كه تدريجًا تكامل پيدا كند و قابل روز انجام گرفته است مقدمه

ينجا ادر  «تا شما را بيازمايد كه كداميك نيكوكارتريد» :فرمايدانحطاط و ترقى باشد، و بدين تعبير مى

ى زمين را آفريد تا شما به وجود آييد و شما را آفريد تا در بوته ايجازى در كالم است، آسمان و

چون  راه خوب و بد را به شما نشان دهد و راه خوب را انتخاب كنيد. )البته  آزمايش قرار گيريد و تا

لفظ تكامل معانى متعددى دارد بد نيست اشاره كنيم كه منظور رسيدن به كمال نهايى كه قرب الهى 

 .يعنى تكامل اختيارى، نه تكامل داروينى( باشد؛است مى
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ه منظور ما از اينكه انسان براى تكامل آفريده شد همين است كه آفريده شد تا با اختيار خود ب

 .قرب الهى برسد

م ى بيان آفرينش جهان و انسان همه به يك تعبير نيست، تعابير ديگرى هاما آيات قرآن در زمينه

 :به ويژه در آفرينش انسان و بيان هدف آفرينش او هست

ْنَس االّ ل َيْعُبُدونَ » :56الذاريات /   ِ نَّ َو االْ  .«َو ما َخَلْقُت اْلج 

َو ما » فرمايداين مقارنت جن و انس مؤيد اين است كه اين دو در تكليف و اختيار مشتركند، نمى

كنند ولى عبادتى نًا تقريب كرد كه با اينكه مالئكه عبادت مىذه  توان استيناس وو مى «َخَلَق اْلمالئ َكةَ 



است غير عبادت انسانها، حيات آنها، تسبيح است. ولى اينان )جّن و انس( بر سر دو راهى اند. تعبير 

 :ديگر در مورد آفرينش مرگ و زندگى

ُكْم » :2ملك /   .«...الَاْحَسُن َعمَ َالَّذى َخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَحياَة ل َيْبُلَوُكْم َايُّ

 .خدا مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام نيكوكارتريد

ها طوالنى اند كه ذكر آنولى اينكه منظور از مرگ و زندگى چيست؟ نظرهاى مختلف داده

 ...گردد؛ آيا مرگ و زندگى انسان است يا آفرينش موجودات بى جان و جاندار... و ومى

هم از خلقت )خلقت مرگ و زندگى انسان يا مطلق جهان( آزمايش انسان  در اينجا باز

ُكمْ » :است  «...ل َيْبُلَوُكم َايُّ

 :ى آفرينش موجودات زمينى وجود داردمشابه اين مضمون درباره

ُهْم َاْحَس » :7كهف /   .«ْن َعَمالا ّنا َجَعْلنا ما َعَلى االْْرض  زيَنًة َلها ل َنْبُلَوُهْم َايُّ

 .كارتريدرا روى زمين است، زينت زمين قرار داديم تا شما انسانها را بيازمائيم كه كداميك نيكو  آنچه

 فرمود، در اينجا محصوالت زمين، موجودات زمينى را ذكرى قبل، اصل زمين و آسمان را مىدر آيه

شود،  كند مثل درختان و باغات و حيوانات و... زينت چيزى است كه موجب زيبايى چيز ديگرمى

كند، زمين صرف نظر از گياهان و حيوانات چندان جّذابيتى ندارد، روح انسان را به خود عالقمند نمى

 ها را خلق كرديم؟ تا شماكند، چرا ايناما اين مخلوقات گوناگون روى زمين توجه انسان را جلب مى

ها او را به درآيد، جاذبهى آزمايش اى است كه انسان به مرحلهرا بيازماييم، پس خلق اينها مقدمه

طرف خود بكشند تا يكطرف را انتخاب كند، اگر اينها نباشد آزمايشگاه ناقص خواهد بود. زمين 

ى آزمايش فراهم باشد. آزمايشگاه انسان است، در صورتى قابل استفاده است كه همه گونه وسيله

 .خدا يا دنيا :شوندز جذب مىخدا اين كارها را كرده است تا انسانها را بيازمايد كه به چه چي
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َرة  » :152آل عمران /  ْنُكْم َمْن ُيريُد االْخ  ْنيا َو م  ْنُكْم َمْن ُيريُد الدُّ  .«م 



 :ى ديگرآيه

َم َربَُّك َو ل ذل َك َخلَ » :119ـ120هود /   .«...َقُهمْ َو ال َيزالُوَن ُمْخَتل فيَن ا الّ َمْن َرح 

 .ـ للرحمة 2ـ لالختالف  1 :دو احتمال هست «ل ذل كَ » ىه دربارهگفتيم ك

ن دانيم كه انسان در اين دنيا باقى نخواهد ماند بلكه زنده بودن و زندگى كردن انسابهرحال مى

اى در اين جهان، دوران موقتى است كه در اين دوران بايد آزمايش دهد و از اين پس وارد مرحله

 نتائج آزمايش معلوم گردد، در آن جهان، آزمايش تجديدى ندارد، هر كس واردديگر از حياة شود تا 

 :رسد و هر چه بگويدآن عالم شد به نتائج قطعى مى

ُعونى» :99مؤمنون /   .«...َربِّ اْرج 

 «...َكالّ » گويندجواب مى

گذشته شود كه وقتى انسان وارد عالم آخرت شد امكان تدارك باز به نحوى از آيات استفاده مى

يا هاى تاريكشان را جبران كنند تقاضايشان اين است كه به دنكنند كه گذشتهنيست و آنها كه آرزو مى

 .برگردند، برايشان روشن است كه آنجا جاى تدارك نيست

نُ » :12سجده /  ْعنا َنْعَمْل صال حًا ا ّنا ُموق  ْعنا َفاْرج   .«ونَ َربَّنا َاْبَصْرنا َو َسم 

دانند آن نشئه نشئه اختيار نيست، آنجا دهيد همانجا كار شايسته بكنيم، مىگويند مهلت بنمى

گويند ما را به عالم دوراهى نيست حركت بسوى بهشت و جهنم قهرى و بدون انحراف است لذا مى

اختيار برگردانيد كه دوراهى وجود داشته باشد. پس آن تكاملى كه در اثر اعمال اختيارى است 

ساٌب َو ال َعمَ : است منحصر به اين عالم ساَب َو َغدًا ح  اگر كسانى هم در  ،)1(لَ َو ا نَّ اْلَيْوَم َعَمٌل َو ال ح 

كنند از سنخ عبادت مالئكه است، عبادت براى نتائج و به عنوان تكليف نيست، آنجا عبادت مى

نجا عبادت برند، اما آرواياتى داريم كه بعضى مؤمنين روز قيامت در بهشت از عبادت خدا لذت مى

 .ى تكامل نيست، عين كمال استوسيله



شود عمل اختيارى در اين عالم به هر حال آن عملى كه موجب تكامل و يا موجب انحطاط مى

شود. پس اين است، اين سبك اختيار در آن عالم نيست، لذا بساط تكليف هم در آنجا برچيده مى

 .عالم جاى آزمايش است، جاى تكليف است

توانيم بگوييم هدف آفرينش انسان در اين جهان اين است كه آزمايش شود، چون بنابراين مى

 .اين جهان، جاى آزمايش است
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خوب، چرا سنگ و درخت براى آزمايش آفريده نشدند؟ چون موضوع آزمايش در آنها متحقق 

 ى آزمايش تأّمل كنيم: آزمايش يعنى چه؟ى دربارهنيست پس خوبست كم

كنند داراى شعور و اختيار است و بايد كارهايى در عرف بدين معناست كه كسى را كه آزمايش مى

اى مهّيا دهد؛ زمينهرا انجام دهد و كارهايى را ترك كند؛ براى اينكه روشن شود كدام را انجام مى

در  ّيت را به عمل آورد. مثالاگر كارمند امينى الزم است كارهايىكنيم تا يكى را انتخاب كند و نمى

تضاد بكند و كند يا نه، بايد به او ميدان داد تا بتواند دو كار مگذاريم ببينيم امانتدارى مىاختيار او مى

يكى را انتخاب كند، البته منظور ما در اينجا از آمايش رفع جهل از خودمان است يا مثال معلمى 

كند ببيند درس خوانده يا نه كه گاهى براى رفع جهل از خود و گاهى بخاطر ش را آزمايش مىشاگرد

 .ى امتحان استاين است كه سندى داشته باشد كه اگر اعتراض كرد به او بگويد اين ورقه

اى براى كار اختيارى شخص تا آنچه را پنهان پس اصل آزمايش عبارت است از: فراهم كردن زمينه

شود تا كار كند يا استعدادش را به فعليت برساند، در آزمايشگاه شيمى اعمالى انجام مىدارد آش

آيد، استعدادها به ظهور برسد و براى رفع جهل، چنين معلوم شود از تركيبات چه آثارى بدست مى

 .كنيممى

، به كند، خداوند، عالم بماكان و ما يكون استالبته خداى متعال براى رفع جهل آزمايش نمى

 :گذشته و آينده، ظاهر و باطن بطور يكسان احاطه دارد



ُدور  » :23؛ لقمان / 7؛ مائده / 119آل عمران /   .«ا نَّ اهلَل َعليٌم ب ذات  الصُّ

ُدور  » :19غافر )مؤمن( /  ى الصُّ ْعُين  َو ما ُتْخف  َِ َنَة االْ  .«َيْعَلُم خائ 

اى است براى به لكه هدف فراهم كردن زمينهآزمايد براى رفع جهل نيست، بپس اگر انسان را مى

 .فعليت رسيدن استعدادهاى نهانى انسان در ميدان اختيار

 كند؟ مقتضى اين استبنابراين اگر خدا بخواهد انسان را بيازمايد، مفهوم آزمايش چه اقتضا مى

و استعدادش  كه وسائلى فراهم كند تا انسان، سر دوراهى قرار گيرد و آنچه در نهانش هست به ظهور

 .به فعليت برسد

پس اين آزمايش هيچوقت خودبخود هدف نهايى نيست يا براى رفع جهل از آزمايش كننده يا 

شخص ديگرى است يا اينكه براى به فعليت رسيدن استعدادهاست؛ آزمايش مقدمه است نه هدف، 

آزمايش موجود  اى كه برخودش مطلوبيت ذاتى ندارد؛ بنابراين، هدف آزمايش چيست؟ آن نتيجه

 .ى اختيار تحقق يابدشود اين است كه نتيجهمختار مترتب مى
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ئج اى مترتب شود اصالًة مطلوب است يا يكى از نتائج اصالًة مطلوب است و ديگر نتاآيا هر نتيجه

ا قرار دهد تا يكى ر افريند تا او را سر دوراهىمطلوب باالعرض يا بالّتبع است؟ خدا انسان را مى

 انتخاب كند؛ آيا براى هدف الهى هر دو راه مساوى است يا نه، يكى اصالًة مورد نظر است و ديگرى

 چون مالزم با اوست بالعرض منظور است؟

و آن  آفريند تا به بهشت ببردآفريند تا به جهّنم ببرد يا بر عكس، مىآيا خدا انسان را اصالًة مى

ى آيد، پس موجود مورد آزمايش بايد مختار باشد و الزمهتيارى به دست مىبهشت از راه عمل اخ

 .اختيار اين است كه دو راه موجود باشد، پس يكى مقصود باالصالة است و ديگرى مقصود بالّتبع

ى هود استفاده كرد كه هدف باالصاله رحمت الهى است، در ( از سوره120ى )شايد بتوان از آيه

در عرض هم ذكر شده و حتى گاهى عذاب مقدم شده، چون در مقام انذار بوده بعضى آيات هر دو 

 :است



بال  » :72/  73احزاب /  ْرض  َواْلج  َِ موات  َواالْ ماَنَة َعَلى السَّ َِ ْلَنها َو َاْشَفقْ  ا ّنا َعَرْضنا االْ َن َفَاْبْيَن َاْن َيْحم 

ْنساُن ا نَُّه كاَن َظُلومًا َجهُ   ِ نها َو َحَمَلها االْ َب اهلُل اْلُمناف  م  ات  َو قيَن َواْلُمنافات  َواْلُمْشر كيَن َواْلُمْشر كوالً. ل ُيَعذِّ

نات  َو كاَن اهلُل َغُفورًا َرحيماً  نيَن َواْلُمؤم   .«َيُتوَب اهلُل َعَلى اْلُمؤم 

خدا امانت را )كه تكليف است يا مقدماتش را كه عقل است يا نتائجش را كه تقّرب به خداست( 

ر دوش انسان گذاشت تا خدا منافقين و مشركين و... را عذاب كند و مؤمنان... را مورد رحمت قرابر 

 .دهد

توان گفت دو هدف هست، رحمت و عذاب و يا گفت: هدف رحمت است و عذاب بارى، مى

ى اختيار، وجود دو ى آن، موجودى كه بخواهد به اين رحمت برسد بايد مختار باشد و الزمهالزمه

 .است راهى

خوب، وقتى انسان از اين دنيا رفت و مورد رحمت قرار گرفت، آيا بعد از آن هدفى براى انسان 

 هست؟

رسد همانست كه بعد از گفتيم در آن عالم تكامل بدين معنا وجود ندارد، پس آنچه به او مى

 :حمتندرسد و كار يكسره خواهد بود بدون تغيير، كسانى كه در دار رى حساب به او مىتسويه

 .«خال ديَن فيها َاَبداً » :122نساء / 

 :و آنهايى هم كه در دار عذابند

 .«خال ديَن فيها َاَبداً » :169نساء / 
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پس براى موجود اخروى بعد از ورود در عرصه نهايى و گذراندن عرصات مقدماتى؛ تكليف يكسره 

 .اين موجود، وجود ندارد و يكنواخت خواهد بود، هدف باالتر براى

كند؛ قبول است كه غايتى براى مخلوق ديگر نيست اّما شود خدا چرا اين كار را مىاّما سؤال مى

دهد؟ هدف نهايى براى خداى متعال ذات و نهايت مىهدف خدا چيست كه عذاب و رحمت بى



رحمت بى  توان گفت هدف نهايى براى انسان عبارت است ازمقتضيات صفاتش است، پس مى

پايان و اّما عذاب بالّتبع است. هدف آفرينش جهان پيدايش انسان و هدف  آفرينش  انسان، امتحان 

 :اوست تا از راه امتحان بندگى را برگزيند

ْنَس ا الّ ل َيْعُبُدونَ » :56ذاريات /   ِ نَّ واالْ  .«َو ما َخَلْقُت اْلج 

 :هدف راه مستقيم است

راٌط ُمْسَتقيمٌ َو َان  اْعُبُدون» :61يس /   .«ى هذا ص 

شود، يا رحمت ها به نتائج اخروى منتهى مىولى چون اختيار است، بايد كوره راه هم باشد، و راه

 .الهى كه هدف باالصاله است و يا عذاب الهى كه هدف بالتبع است

  

 مراتب فعل الهى

گذارند تا به بى را مىگيرد و مراتاز مبادى خاصى سرچشمه مى انسان، افعالى ارادى و اختيارى

 توان مراتبى فرض كرد كه از مبادى خاصى شروعنيز مى  تحقق خارجى برسد؛ آيا در مورد افعال الهى

 ى تحقق عينى برسد؟شود و مراحلى را بگذراند تا به مرحلهمى

از آن جهت كه فعل خدا، به معناى مصدرى، يعنى حيثيت صدور از پروردگار، امر تدريجى و زمان 

ى فعل توان قائل شد ولى از لحاظ حاصل مصدر و نتيجهر نيست؛ براى فعل خدا مراتب زمانى نمىدا

مورد توجه قرار گيرد كه:   ى آنباشد، جاى اين هست كه اين فرض درباره «زمانى» چون ممكن است

 ا نه؟فعل خدا، يعنى مخلوق خدا، مصنوع خدا، مَتعلَّق  فعل به معناى مصدرى؛ آيا مراتبى دارد ي

ى هآيد تا به مرتبالبته موجودات ماّدى خود مراتبى دارند و حركات و تغييراتى در آنها پديد مى

شود؛ نيست. آيا براى رسند ولى منظور از مراتب فعل، تغييراتى كه در خود آن پيدا مىكاملترى مى

نها را ايجاد كرده اشياء خارجى از آن جهتى كه مخلوق خدا هستند و انتساب به او دارند و خدا آ

 توان مراتبى فرض كرد كه به خدا انتساب داده شود يا نه؟است، در ايجاد مى
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ى آنها به خداى ى فعل الهى به طور كلى گفتيم: آنها كه زمانى هستند، انتساب و اضافهدرباره

 :متعال دو جهت دارد

 .و خدا موجودى است مجرد، فوق زمان و مكان يكى از آن جهت كه انتساب به خدا دارند

 .و يكى از آن جهت كه انتساب به اشياء خارجى دارند كه متغير هستند و در ظرف زمان و مكان

و گفتيم كه افعال الهى از آن جهتى كه انتساب به اشياء خارجى دارد قابل اتصاف به زمان هم 

شود؛ از لحاظ انتسابشان به مخلوق، به يك هست و حّتى صفاتى هم كه از اين افعال انتزاع مى

معنى قابل اتصاف به زمان و مكان هستند، مثل صفت خالقّيت، از آن جهتى كه خلق )چه به صورت 

فعل بيان شود، چه به صورت صفت(، انتساب به مخلوق زمانى دارد، ممكن است ظرف زمان برايش 

نه در زمان قبل و نه بعد. و اين بلحاظ  فرض شود: بگوييم خدا در اين زمان موجود را خلق كرده

توان براى همين فعلى خواهيم ببينيم آيا مىيكطرف اضافه است كه موجودى است زمانى. حال مى

ينى ى فعل الهى جا ندارد كه قبل از تحقق عكه انتساب به خدا دارد مراحلى فرض كرد يا اينكه درباره

 .ض شوداى براى آن فعل در ارتباط با خدا فرمرتبه

آيد، بعد خواهيم كارى انجام دهيم، ابتدا تصورى از آن كار، در نفس ما بوجود مىوقتى ما مى

هاى مختلفى از علم است كه در نفس ما اش؛ كه اينها همه گونهى آن، بعد تصديق فائدهتصور فائده

جود دارد، بنام اى وتوان گفت كه براى فعل خداى متعال هم يك مرتبهكند؛ آيا مىتحقق پيدا مى

 ى علم به اشياء؟مرتبه

آيد، كه همينطور بعد از اينكه تصور و تصديق كرديم، در ما ميل و رغبتى به سوى آن فعل پديد مى

خواهيم اين كار را انجام دهيم )كه وقتى به فعل نزديك شد كنيم، مىگاهى تعبير به مشيت مى

 ت؟ى علم است بعد مرتبه مشيّ دا هم بگوييم اول مرتبهى فعل ختوانيم دربارهگوييم اراده(، آيا مىمى

خواهيم كارى انجام دهيم، محاسبات و مقايساتى در ذهن خود انجام همچنين وقتى ما مى

اى هم دهيم كه مثال اين كار بايد در چه زمان و مكان و با چه شرايطى انجام گيرد، آيا چنين مرتبهمى

 نه؟توان فرض كرد يا براى فعل الهى مى



ى افعال الهى و يا مراتبى ديگر مشابه اينها، كمتر يا بيشتر، بهر حال جاى طرح اين مسائل در باره

 هست يا نه؟

آيد تا منجر به انجام فعل اگر فرض كنيم كه در ذات خدا حاالت گوناگونى پشت سر هم پديد مى

 نقلى. وجود كند هم دالئلشود اين تصور غلطى است كه هم برهان آن را تكذيب مىمى
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ْق َلُه حالٌ » :مقدس حقتعالى وجود مادى نيست كه بر او حاالت گوناگونى عارض شود  َلْم َيْسب 

 .گيردَاعراض قرار نمى  و به تعبير فلسفى، معرض حوادث و «حاالً 

دم و تأخر پس اگر مراتبى فرض شود براى فعل خدا، مراتبى است به حسب نظر عقل، يعنى تق

كند كه ممكن است بعضى بر بعض ديگر بحسب زمانى بين اينها نيست، عقل چند مفهوم انتزاع مى

رتبه عقلى مقدم باشد. از نظر برهانى فرض چنين مراتبى براى افعال الهى كه اختالفشان به حسب 

صفات متعدد  مفهوم باشد و ترتبشان هم بحسب نظر عقل نه زمان، اشكالى ندارد، همانطور كه عقل،

ى اين صفات، يك مصداق واحد بسيط بيشتر ى اينكه همهكند به ضميمهبراى واجب تعالى اثبات مى

 كند و برهان همندارد؛ مثال علم و قدرت و حياة و... صفاتى است كه عقل براى ذات واجب اثبات مى

كند. اشكالى توليد نمىكند كه تعدد اين صفات به معناى تركب در ذات واجب نيست و اين اقامه مى

 .كنددر ما مصاديق اين صفات با هم فرق دارد ولى عقل هر دو مفهوم را براى واجب اثبات مى

تواند مفاهيم مختلفى را اثبات كند با توجه به اينكه مصداق ى افعال الهى هم عقل مىدرباره

فاهيم ترتبى قائل شود باز ى اين مفاهيم در خارج، يك چيز بيشتر نيست و حّتى اگر بين اين مهمه

ى مصاديق ى مفاهيم با همديگر است نه رابطهبا توجه به اين است كه اين ترّتب بحسب رابطه

 .متعدد

خواهد انجام داند كه چه كارى مىخواهد كارى كند مىتوانيم بگوييم خدا هم وقتى مىيعنى مى

خواهد كه انجام دهد، ناخواسته و با ه مىكند، اين يك مفهوم، مفهوم ديگر اينكدهد، بى علم كار نمى

دهد، خدا مجبور در كار خودش نيست، خوب، وقتى اين دو مفهوم را به خدا كراهت انجام نمى

ى كداميك مقدم است؟ دانستن مقدم بر خواستن است، تا نداند جاى مطرح نسبت داديم مرتبه



ى خدا واهد ولى اين َبعديت دربارهكردن خواستن يا نخواستن نيست، پس اول بايد بداند، بعد بخ

ى مقدم لحاظ شود. َبعد زمانى نيست، اقتضاى اين مفهوم اين است كه قبل از آن مفهوم در مرتبه

 .ترتيبى اينگونه، بين مبادى و مراحل فعل در ذات بارى تعالى، اشكالى ندارد

  

 «قرآن»اّما از نظر 

اثبات  دارد؟ آيا چنين چيزهايى را براى افعال الهىحال ببينيم قرآن كريم در اين باره چه بياناتى 

 كند، يا ساكت است؟فرمايد يا نفى مىمى

 ى اينكه كارهايى كه خدا انجامبينيم آياتى هست دربارهكنيم مىوقتى به قرآن مراجعه مى
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كند، ناآگاهانه و بى توجه دهد و آنچه را در خارج )چه بالواسطه چه مع الواسطه( ايجاد مىمى

 .كندنيست، از روى علم تحقق پيدا مى

 .«...َاال َيْعَلُم َمْن َخَلَق » :14ملك / 

كند؟ خدايى كه اين موجودات عظيم داند چه چيز خلق مىكند نمىآيا كسى كه چيزى را خلق مى

ه آفريده ت؛ آيا ندانسته كه چو كثير و غير قابل احصاء را آفريده و آثار حكمت او در تمام آنها ظاهر اس

داند. پس معنايش اين است كه است؟ استفهام انكارى است كه جوابش منفى است، چرا، خدا مى

 .آفريندداند كه مىآفريند مىخدا هرچه را مى

  

 اما دانستن خدا چگونه است؟

يه بته از خود آكند بعد تصديق به فائده؟ آيا بدينصورت است يا صورت ديگرى؟ الآيا اول تصور مى

 :ى خدا داريم از قبيلشود ولى از محكماتى كه دربارهچيزى استفاده نمى

ْثل ه  َشْىءٌ » :11شورى /   .«َلْيَس َكم 



ها را ندارد، صفات مادى و امكانى ندارد، خدا ذهن و علم شود كه خدا صفات مخلوقاستفاده مى

ت. دانستن خدا چيزى غير از ذاتش نيست، حصولى و تصّور و تصديق ندارد، اينها مال مخلوقات اس

 .ى ذات، خود  ذات عين علم استدر مرحله

آيا علم الهى فقط بهمان معناى علم ذاتى است كه عين ذات است يا »در پاسخ به اين سؤال كه 

مى خوريم كه داللت دارد بر اينكه: عل؛ به آياتى بر مى«نوع ديگر علم هم براى خدا اثبات شده است؟

كند و اگر كسى به معارف خدا در زمانى تحقق پيدا كرده است يا در زمانى تحقق پيدا مىبراى 

اسالمى آشنا نباشد از اينگونه آيات )كه نوعى تشابه در آن هست( معانى توأم با نقص و امكان 

 :فهمدمى

ُعوَن ما َتشاَبَه م  » :7آل عمران /  ب  ْم َزْيٌغ َفَيتَّ ه  ا الَّذيَن فى ُقُلوب   .«ْنهُ َامَّ

به ذهن  چنين معانى ممكن است ابتداءً  «ُثمَّ اْسَتوى َعَلى الَعْرش  » و «جاَء َربُّكَ » چنانكه در

 .اشخاص غير مطلع به معارف اسالمى بيايد

 ولى بعد از اينكه دانستيم خداى متعال مثل مخلوقات نيست كه يكوقت چيزى را نداند و بعد علم

فرمايد در زمانى علم براى ست كه پس معناى اين آيات كه مىپيدا كند، آن وقت جاى اين سؤال ه

 شود چيست؟خدا پيدا شده يا مى

 :دهيمبه عنوان نمونه، چند آيه را كه علم زمانى براى خداوند اثبات كرده است مورد توجه قرار مى
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َم اَ » :66انفال /  َف اهلُل َعْنُكْم َو َعل   .«نَّ فيُكْم َضْعفاً َاالَْن َخفَّ

 :قبال فرموده است كه

أَتْين  ...» ُبوا م  ُروَن َيْغل  ْشُروَن صاب  ْنُكْم ع   .«...ا ْن َيُكْن م 

شوند. سپس اگر از شمايان بيست تن شكيبا و استوار باشد بر دو صد تن چيره مى

براى شما قائل داند كه در ميان شما ضعفى است و تخفيفى حاال خدا مى «...اآلن» :فرمايدمى



نفر بايستند و  2000نفر در مقابل  20شود، يعنى مسلمانان صدر اسالم در ابتدا موظف بودند هر مى

نفر مسلمان در  100روى از جنگ بر نتابند ولى بعد، اين تكليف سبكتر شد و به اين حد رسيد كه اگر 

 .متر بودند الزم نيست جنگ كنندنفر كّفار قرار گيرند بايد جنگ كنند ولى اگر از نصف ك 200مقابل 

لى حاال خدا دانست كه ضعيف هستيد، در اين آيه ع «...َو َعل مَ » :فرمايدبحث در اين است كه مى

 .هست  هم َعل م براى «َاالْن» الظاهر ظرف

شود كه اين تعبير دهد تا بداند چه مىفرمايد خدا كارى را انجام مىآياتى ديگر هست كه مى *

 :دانسترا دارد كه مگر خدا از اول نمىاين ايهام 

 :ى شيطاندرباره

ُن ب االْ » :21سبأ /  ْن ُسْلطان االّ ل َنْعَلَم َمْن ُيؤم  ْم م  َرة  َو ما كاَن َلُه َعَلْيه   .«...خ 

لكه بما شيطان را آفريديم، براى او تسلطى بر مؤمنين قرار نداديم تا مردم مجبور در عصيان شوند 

رت ى او آزمايش گردند تا ما بدانيم چه كسانى ايمان به آخر داديم تا مردم بوسيلهاو را وسيله قرا

دارند و چه كسانى نسبت به آخرت در شّكند. پس حكمت آفرينش شيطان بر حسب اين آيه، اين 

 .است كه ما بدانيم كه چه كسانى معتقد به آخرتند و چه كسانى شك دارند

شود، بعد از آفرينش شيطان و وسوسه ن علم بعدًا پيدا مىظاهر تعبير اين آيه اين است كه اي

 ...كردنش

 :ى ديگرآيه

ديَن م  » :31 / (صلى اهلل عليه وآله)محّمد ْنُكم َوالّصاب ريَن َو َنْبُلَو َو َلَنْبُلَونَُّكْم َحّتى َنْعَلَم اْلُمجاه 

 .«َاْخباَرُكمْ 

و اهل صبر هستند و چه كسانى فرار كنيم تا بدانيم چه كسانى اهل جهاد شما را آزمايش مى

شود. آيا خداى متعال قبل كنند. پس ظاهر لفظ آيه اين است كه علم خدا بعد از آزمايش پيدا مىمى

 كنند و چه كسانى فرار؟از آزمايش علم نداشت كه چه كسانى جهاد مى
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 حل مسأله

شود و گاهى به صورت صفت ت ذات استعمال مىعلم در مورد خداى متعال گاه به صورت صف

 .فعل

ى زمانها علمى كه صفت ذاتى خداست و عين ذات است، تغييرپذير نيست، زمانى نيست، بر همه

ى ى چيزهايى كه دربارهشود و همهو مكانها احاطه دارد ولى گاهى علم به صورت صفت  فعل، ذكر مى

ى اراده، مشّيت و ساير صادق است. همانطور كه دربارهى اين علم هم صفات فعل گفته شده، درباره

ى صفات فعل گفتيم كه امورى هستند حادث و معناى حدوث در آنها اين است كه عقل از مقايسه

 .كندفعل خدا با ذات الهى اين مفهوم را انتزاع مى

، و چون دو طرف دارد يكطرف ذات مقدس حقتعالى و يكطرف مخلوقات ممكن  زمانى  محدود

شود، يعنى كند بلحاظ متعلقات مادى زمانى، متصف به زمان هم مىآنچه از اين مقام حكايت مى

شود )باين معنى كه مخلوق زمانى است نه اينكه تغييرى در همانطور كه خلق در يك زمانى واقع مى

سنجد آيد، عقل بين  خالق و مخلوقش مىشود(، همچنين مخلوقى كه با علم پديد مىذات پيدا مى

 ومفهوم انتزاعى « دانست»گويد: خدا دانست، اين كه آيا با علم صادر شده يا بدون علم، آن وقت مى

ى مخلوق كه امرى است زمانى در ارتباط با خداى متعال انتزاع از صفات  فعل است، كه از مقايسه

 .شود؛ و به تبع طرف زمانيش، قابل اتصاف به زمان دانستن استمى

 ابل اين است كه بگوئيم حادث است، چنانچه در اراده گفتيم، اما حادث است نه بهاينجور علم ق

شود بلكه بدين معنى كه عقل وقتى اين موجود را با اين معنى كه چيزى در ذات خدا حادث مى

 .كندسنجد، چنين مفهومى را در ظرف خاصى انتزاع مىصفات واجب مى

راى صفت فعل نيست تا اثبات يا نفى شود، قبل از خلق قبل از اين زمان، مفهومى ب :بعبارت ديگر

خالق حضرت  (عليه السالم)انسان جاى اين نيست كه بگوييم آيا خدا پيش از خلق حضرت آدم

بوده است يا نه، بايد حضرت آدمى باشد تا بحث خالق بودن او مطرح شود، )البته  (عليه السالم)آدم

َحْيث  ا ذا ش» بدين معنى كه صحيح است اّما بازگشت آن، به قدرت است، ديگر  «اَء َيْخُلُق َكْون ه ب 

ى فعل خدا با مخلوقاتش باشد( فعل صفتى است كه حاكى از رابطه  صفت فعل نيست، صفت



ى صفات فعل در رابطه با مخلوق است، بايد وجود مخلوقى فرض شود، امورى است اضافى، همه

 .شود انتزاع كرديكطرفه نمى

 :شودعلم در مورد خدا دوگونه استعمال مى توان گفتپس مى

 .ـ صفت ذات كه عين ذات است و زمان ندارد 1
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ظ شود، قابل اين هست كه قيد زمانى برايش آورده شود، بلحاـ علمى كه از مقام فعل انتزاع مى 2

 .متعلقش كه زمانى است

ه بگوييم آيا براى خدا معلوم هست يا نه، بايد پس هر چيزى تا تحقق نيافته، موضوع ندارد ك

 .چيزى فرض شود تا گفته شود اين شىء معلوم هست يا نه )معلوم به عنوان صفت فعل(

ر همينطور، َع، َيْسَمُع، َاْبَصَر، ُيْبص  ل شود، بمعناى و نظير اينها هرچه در مورد خدا استعما ...،َسم 

 :صفات فعل است

 .«...َع اهلُل َقْولَ َلَقْد َسم  » :1مجادله / 

ما آيا جا دارد قبل از وجود سخن و قول، خدا شنيده باشد؟ بايد صوتى باشد تا شنيدن صدق كند، ا

شنيدن نه بدين معنى كه در ذات خدا چيزى پيدا شده كه قبال نبوده است؛ علم به اين مسموع قبال 

ا ييزى باشد تا گفته شود خدا شنيد شود، بايد چبود ولى شنيدن نبود، شنيدن از مقام فعل انتزاع مى

 .نشنيد

شود و ما بازاءى در ذات ندارد، نبايد پس با توجه به اينكه صفات فعل از مقام فعل انتزاع مى

گويد دهد، مىاى است كه عقل انجام مىچيزى در ذات پديد آيد تا مصداق آن شود، بلكه مقايسه

اهل است يا عالم، )نه به اين معنا كه چيزى در ذات اين مخلوق از خدا بوجود آمد، آيا خدا به آن ج

شود بنام علم، بلكه يعنى اين مخلوق در حضور خداست( و چون در حضور اوست آن را خدا اضافه مى

ظرفش وقتى است كه خدا آنرا بوجود آورد و قبل از وجود، جا ندارد، «ديدن» بيند، اينمى

نقدر مسأله روشن نيست، در دانستن دو اعتبار صفت فعل است، اما در دانستن اي «ديدن» چون



در مرئيات  «دانستن» آيد. اينهست كه باعتبار اين كه صفت فعل باشد باز همين حرف در ميان مى

است، خدا، ديد يعنى دانست. اين علم كه در  «شنيدن» و در مسموعات مساوى با «ديدن»مساوى با

شود و لذا فهومى است كه از مقام فعل انتزاع مىمقام فعل است عينًا مثل شنيدن، ديدن، گفتن م

 .تواند ظرف زمان هم داشته باشدمى

ه كيعنى تا عمل شما در حضور او تحقق يابد،  «تا بداند» كند تا بداند... اينشما را آزمايش مى

كند و چون فرض اين است كه بعد از وقتى در حضور او تحقق يابد، عقل مفهوم علم را انتزاع مى

كه قبل از   اين دانستن بعدى صفت فعل است و جا ندارد «َيْعَلمُ » فرمايدداند لذا مىايش مىآزم

 .وجود آن خدا بداند

آزماييم تا رفع جهل شود، بلكه شما را شود كه شما را مىپس باز معناى اين آيه چنين نمى

 .آزماييم تا فعل شما در حضور ما و مرئى و منظر ما تحقق يابدمى
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 :بهرحال، پس راه حل اين آيات همين است كه بگوييم علم دو اعتبار دارد

شود يا بصورت فعل كه در ظرف تحقق فعل اين صفت انتزاع مى :ـ صفت فعل 2ـ صفت  ذات 1

 .شودبه خدا نسبت داده مى

  

  

 مفهوم كتاب در كتاب خدا

  

 :كندى علم خدا مىرا وادار به وقت بيشترى درباره تعبيرى ديگر در آيات شريفه هست كه ما *

لُّ َربّى َو ال َيْنسى» :52طه /  ْنَد َربّى فى ك تاب ال َيض  ْلُمها ع   .«قاَل ع 



 .كندكند و فراموش هم نمىاين علم در كتابى منعكس است، خدا چيزى را گم نمى ...

 ند كه آن چگونه علمى است؟كعلم خدا در يك كتاب است، سؤال ايجاد مى :اين تعبير كه

آن علم خدا كه عين ذات است در كتاب خدا نيست، ذات خداست، و آن هم كه در مقام فعل 

گونه علمى است كه در كتاب است؟ مگر خدا شود همراه خود فعل است، پس اين چهانتزاع مى

ى كند كه خدا برامىاحتياج دارد بنويسد تا فراموش نكند؟ اين تعبير چنين مطلبى را به ذهن ايهام 

ال  :فرمايدنويسد تا هر وقت بخواهد مراجعه كند؛ به ويژه كه بالفاصله مىاينكه فراموش نكند مى

 .َيْنسى

نگر اى است كه نمايافهميم كه خدا مخلوقى دارد بنام كتاب و اين مخلوق به گونهاز اين آيه ما مى

شود و چون اين مخلوق لوقات ديگر باخبر مىمخلوقات ديگر است و هر كه در آن بنگرد از احوال مخ

شود، يعنى همان علم خداست كه در اين كتاب خداست وجودش هم نوعى علم خدا حساب مى

 :يابد. مشابه اين تعبيرمنعكس شده و نمايانگر حوادثى است كه تحقق مى

ْرض  » :70حج /  َِ ماء  واالْ ى السَّ  .«... فى ك تاب، ا نَّ ذل كَ َاَلْم َتْعَلْم َانَّ اهلَل َيْعَلُم ما ف 

ْرض  وَ  ...» :3سبأ /  َِ ى االْ موات  َو ال ف  ى السَّ ة ف  ْثقاَل َذرَّ ْكَبُر ا  ال َيْعُزُب َعْنُه م  ْن ذل َك َو ال اَ الّ  ال َاْصَغُر م 

 .«فى ك تاب ُمبين

است در ى سنگينى يك ذره باشد )مثقال ذّره تعبيرى هيچ چيز از خدا پنهان نيست ولو به اندازه

شن عربى كه كنايه از كوچكترين چيز است( و نه تنها ذّره، كوچكتر و بزرگتر از ذره هم در كتابى رو

 .وجود دارد

ز راه آورد كه شايد علم خدا اباز علم خدا را ارتباط داده است با كتاب و همان معنى را به ذهن مى

كند: و آن ى چيز ديگرى را اثبات مىهمين كتاب است. ولى با توجه به مطلبى كه گفته شد، اين معن

 اينكه عالوه بر علم  ذات و علم  فعل، علم ديگرى هم براى خدا هست كه اسمش
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باين معنى كه همه يا بعضى مخلوقات  علم خداست .كتاب است و همه چيز در آن منعكس است

واند( با آن تماس پيدا كند از احوال چون هر كس )كه بت  است كتاب خدا در آن منعكس است،

شود. مخلوقى است خارج ذات الهى ولى مال خدا است؛ خدا طورى آنرا موجودات ديگر مطلع مى

 .ى اشياءآفريده كه علمى باشد براى همه

تواند از مراتب علم الهى است. در بحث از مراتب فعل الهى دانستيم كه عقل مى «كتاب» پس اين

ف اند، گرچه از نظر ظركه بحسب رتبه، بعضى بر بعضى مقدم  راتبى را در نظر بگيردبراى فعل الهى م

كند، كارى كند كه خدا خلق مىتحقق همه با هم هستند، يعنى وقتى عقل موجودى را مالحظه مى

بيند و دهد و صدور اين فعل از او ناآگاهانه نيست، پيش خدا حضور دارد و خدا آن را مىانجام مى

داند، چون ذات الهى ذاتى است كه احاطه بر همه چيز دارد و هرچه پيدا شود در سد و مىشنامى

حضور او پيدا شده و علم هم غير اين نيست كه ذاتى كه صالحيت درك و علم دارد، چيزى پيش آن 

اين   كرد، دررا انتزاع مى صفات فعليه ذات حاضر باشد، در اينجا مفهوم علم را هم بهمان معنى كه

كند، اگر اين شيىء زمانى باشد اين صفت علم هم متصف به زمان خواهد شد، كما مرتبه انتزاع مى

شود در صورتى كه متعلق فعل زمانى باشد؛ صحيح اينكه ساير صفات الهى كه از مقام فعل انتزاع مى

 .است نسبت زمانى داشته باشد ]بلحاظ متعلق[

هن بماند بجاى مفهوم علم مفهوم رؤيت را بگذاريد، تر شود و بهتر در ذبراى اينكه مطلب روشن

بيند و اين ديدن نه خداى متعال هر چه را خلق كند در حضور اوست و هر چه در حضور اوست مى

شود بنحو اعلى براى خدا حاصل ى رؤيت حاصل مىيعنى با چشم، بلكه يعنى آنچه براى ما بوسيله

ديد؟ نه، توان گفت خدا آن را مىوجود موجود مرئى مىاست، اين رؤيت همان علم است، آيا قبل از 

 .رؤيت جايى است كه مرئى باشد

شود چنين مفهومى است، غير از علم ذاتى خداست علمى كه در اين مرحله از فعل خدا اثبات مى

داند. اين اعتبارى است كه عقل كه همه چيز را بواسطه آن، چه بعد و چه قبل از وجود آن چيز؛ مى

شود كه كند يا حالت جديدى براى او پيدا مىد، اين بدان معنى نيست كه ذات خدا تغيير مىكنمى

ى فعل خدا با كند، خير، مفهومى است كه عقل از مقايسهقبال نداشته است، يا علم جديدى پيدا مى

ت توان اسمش را گذاشت علم و يا در مرئّيات گفت: رؤيت و در مسموعاكند، مىمخلوق انتزاع مى

 .سمع



 شود؛ صحيحمنظور اين است كه اين عنوان علم كه در اين مرتبه به خدا نسبت داده مى
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شود اين علم، مال  اين زمان است، ولى بدين معنى نيست كه حاال علم پيدا است كه گفته مى

كه حكايت از امرى  كرده و قبال نبوده است، بلكه معنايش همين است، و مفهوم مفهومى است

كند، مثل خلق ـ رزق ـ تدبير و مفاهيمى كه در خود مفهوم؛ تعلق به شيىء حادثى خوابيده حادث مى

باشد، اگر متعلق زمانى باشد، مفهوم هم زمانى اى است كه تابع متعلقش مىاست، مفهوم بگونه

 .نيستشود( ديگر زمانى شود ولى از آن طرف  اضافه )كه به خدا مربوط مىمى

شود كه استعمالش صحيح است، البته نه بدين معنى بهر حال، چنين علمى از قرآن استفاده مى

كند، ذاتش عين علم و گذارد، ذات تغييرى نمىكه خدا چند علم دارد و اين علمها در ذات اثر مى

خلوق، ى بين فعل و مقدرت و... است ولى وقتى يك موجودى را خدا خلق كرد، عقل بلحاظ مقايسه

 .دهدمفهوم جديدى را به خدا نسبت مى

اتش گوييم: آيا خدا قبل از خلق عالم با بعد از آن، تفاوتى در ذبراى اينكه دفع استيحاش شود مى

 حاصل شد؟ آيا چيزى را با خلق كردن از دست داد؟ يا چيزى را واجد شد؟ خير؛ ذات الهى غناى مطلق

 شود. بلحاظ ذات، ما مفهوم قدرت راو نه چيزى را واجد مىاست، با خلق كردن نه چيزى از ذاتش كم 

كنيم، قدرت بر خلق و اين قدرت عين ذات است قبل از خلق، بعد از خلق و در حين خلق. انتزاع مى

 توان گفت خدا خلق كرد،ولى مفهوم خالق و مفهوم خلق كردن، قبل از خلق خدا نبود، قبل از آن نمى

شود كه مخلوقى در خارج تحقق يابد، خلق كردن و ايجاد، مفهومى است اين مفهوم وقتى انتزاع مى

انتزاعى، عقل است كه اين مفهوم  ذواالضافه را با مقايسه بين اين وجود و وجود واجب، انتزاع 

 وولى بدين معنا نيست كه خدا قبال فاقد خالقيت بود  ؛«او را ايجاد يا خلق كرد» گويدكند و مىمى

 .دهدعقل انجام مى  بلكه انتزاعى است كهحاال واجد شد، 

كند: ولى علم  در مقام فعل هم چنين مفهومى است، علم ذاتى سر جايش هست و تغييرى نمى

رود، همانطور كه خلق و ايجاد، مفهوم انتزاعى بود، يعنى گاهى علم به مفهوم انتزاعى هم بكار مى

گويد خدا به آن علم دارد، وقتى وجود ىكند كه مخلوق خدا در حضور اوست و معقل مالحظه مى



يافت، خدا به آن علم پيدا كرد، نه اين كه علم نداشت و حاال پيدا كرد و علمى به ذاتش اضافه شد، 

 .اين علم مثل مفهوم رؤيت و شنيدن است، مفهومى است انتزاعى از مقام فعل

ه علم ديگر هم از آيات استفاد اىشود، گونهبارى، عالوه بر اين علم كه از مقام فعل انتزاع مى

گويد كه خدا علمى ، و ظاهر آيات مى[فى كتاب] شود و آن علمى است كه منتسب به كتاب استمى

 دارد كه اين علم در كتابى منعكس است، اين چه علمى است؟
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تحقق فعل است.  علم ذاتى كه عين ذات است، علم فعلى هم از مقام فعل است و ظرفش ظرف

شود علمى است و كتاب مخلوق خداست، پس معلوم مىكتاب اين علم عين ذات نيست چون در

شود؛ بلحاظ اينكه خدا چيزى آفريده كه در آن ديگر قبل از خلق موجودات به خدا نسبت داده مى

ن وقتى عقل حوادث آينده منعكس است و اين طبعًا از علم خداست و خدا آن را آفريده است. بنابراي

قتى كند، البته نه بدين معنى كه واى از ظهور علم الهى تلقى مىكند، آنرا هم مرتبهآن را مالحظه مى

هايى از اين موجود خلق شد، چيزى به علم خدا افزوده شد و ذات الهى واجد چيزى شد، اينها جلوه

 .چيزهايى است كه او واجد است

 :لحاظ است 3نسبت دادن علم به خدا به  شود كهپس از مجموع آيات استفاده مى

 .ـ علم ذاتى1

 .ـ علم فعلى در مقام خلق  كتاب، و اين علم قبل از وجود موجودات هم هست2

 .ـ علمى كه در ظرف تحقق حادثه و توأم با وقوع حادثه است 3

سى براى روشن شدن علمى كه در كتاب است و كتاب مظهر آن علم است، آيات مربوط به آن را برر

كنيم مخصوصًا با توجه به اينكه در روايات اين نكته خاطر نشان شده كه هر چه در خارج تحقق مى

)و در بعضى روايات مشيت و  علم، كتاب، اذن، اجل، قدر، قضاء :يابد مسبوق به چند چيز استمى

يات بررسى اراده هم ذكر شده است( كه اينها مراحل تحقق فعل الهى است، ما هم اين مراتب را از آ

است، يعنى اين  مرحله كتاب ى دّومبود كه ذكر شد. مرحله علم در مقام فعل ىكنيم، اول مرحلهمى



فهمد اّما كسى بر آنجا اشراف پيدا كند آن را مى  مخلوق در ظرفى و وعائى انعكاس دارد بطوريكه اگر

آن به چيزى كه ما  ى حقيقترسد در خود قرآن هم، دربارهآن مخلوق چيست؟ ما عقلمان نمى

 .بردايم، اجماال مفهومى بنام كتاب را اسم مىبفهميم، برخورد نكرده

 :دهيمبراى بررسى آيات مقدمًة مفهوم كتاب را توضيح مى

  

 مفهوم كتاب *

ى شود، اما اينكه اصل ريشهكتاب بمعناى نوشته است و در عربى هم بهمين معنى استعمال مى

 گويند و آيا بمعناى جمع است يا ثبتا و به چه لحاظ به نوشته، كتاب مىَكَتَب چه بوده است و چر

شود، اصوال كند بلكه موجب مشوب شدن ذهن مىو... چيزهايى است كه نه تنها به ما كمك نمى

 شود اگر مفهوم روشنى دارد كه ابهامىالفاظى كه در قرآن كريم و روايات استعمال مى
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رفته  دانيم فالن لفظ در چه معنايى به كار رفته است و حقيقًة بكارارد و اگر با قرائن قطعى مىند

سى كند. پس كتابت در فارى كلمه، ذهن را گمراه مىگيرى در ريشهيا مجازًا و...؛ در چنين موردى؛ پى

 .عينًا همان نوشتن است

 :كنداما موارد استعمال كتاب در قرآن فرق مى

  

 استعمال كتاب در قرآن موارد

 :رودـ به معناى نوشتن و نوشته و در مورد حكم تشريعى به كار مى1

نيَن ك تابًا َمْوُقوتاً » :103نساء /  لوَة كاَنْت َعَلى اْلُمؤم   .«ا نَّ الصَّ



بندى شده براى مؤمنان. نوشته است يعنى واجب است، اى است داراى وقت و زماننماز نوشته

ن اى ندارد، چور اينجا حتى فهميدن اينكه آيا كتاب مجازى است يا حقيقى نيز فائدهتكليفى است. )د

 دانيم.(مورد استعمال را مى

 :ـ در مورد كتابهاى آسمانى 2

اْلَحقِّ ل َيْحُكَم َبْيَن الّناس   ...» :213بقره /  تْاَب ب   .«...فيَما اْخَتَلُفوا فيه   َو َاْنَزَل َمَعُهُم اْلك 

تاَب َواْلميزانَ  ...» :25حديد /   .«...َو َاْنَزْلنا َمَعُهُم اْلك 

ه  َاْن ُيْكَتب فرمايد آيا يعنىحال چرا كتاب مى ْن َشأن  وشته شده نو يا اينكه در عالمى ديگر  ما م 

هائى بودند كه بود و كتابهاى آسمانى ديگر هم نوشته  است و يا مثل الواح توراة كه نوشته شده

آن دانيم كه: چه قرآمده، اينها همه وجوهى است، اما بهر حال، مىبراى پيامبران مىى مالئكه بوسيله

دانيم آنچه را خدا بر ها باشد، اسمش كتاب اهلل است. مىدر كاغذ نوشته شود و چه فقط در سينه

ه پيامبران نازل فرموده و داراى حقائق و مسائل و معارف و احكامى و... است، اسمش را كتاب گذاشت

 .است

 :ـ در مورد نامه اعمال بكار رفته است 3

ى اعمال دارد و خدا يكى از معتقدات ما كه نّص قرآن و روايات است، اين است كه هر كس نامه

ها را بيرون فرشتگانى را امر فرموده كه كارهاى مردم را بنويسند: كرامًا كاتبين، روز قيامت اين نامه

بعضى به دست چپ، بعضى به دست راست، طبق ظاهر  دهند،آورند و به دست اشخاص مىمى

 .آيات و روايات

 :اينهم اسمش كتاب است و آيات زيادى دارد در اين زمينه است منجمله

يَمة  ك تابًا َيْلقيُه َمْنُشورًا؛ ا  ...» :13ـ14إسراء /  ُج َلُه َيْوَم اْلق   .«ْقَرأ ك تاَبكَ َو ُنْخر 
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بيند در حاليكه در دهيم، آن كتاب را مىكنيم بدست انسان مىاى را باز مىامت نامهروز قي

 :شود بخوان و خودت هم حساب خودت را ببينجلويش باز شده و به او گفته مى

َك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحسيباً »  .«َكفى ب َنْفس 

شود تا روز قيامت ضبط مى شود و تاى مالئكه نوشته مىبهر حال، اين هم كتابى است كه بوسيله

 .بدست مردم برسد

نويسند از كتاب ديگرى شود كه مالئكه وقتى اعمال مردم را مىاز بعضى آيات استظهار مى

 .كننداستنساخ مى

ُخ ما ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ » :29جاثيه /  ّنا َنْسَتْنس   .«ا ّنا ك 

 .كرديدكرديم آنچه را عمل مىما استنساخ مى

فرمايند: مگر تو عرب نويسند؟ در جواب مىيه السالم است: مالئكه از كجا مىاز معصوم عل

گويند؟ يعنى نسخه بردارى از كتاب ديگرى منظور است، نيستى، در لسان عربى استنساخ به چه مى

 .نه ابتداًء نوشتن كه آن كتابت است

يا كتاب ديگرى  حفوظلوح م فرمايد مالئكه در موقع نوشتن اعمال بهبحسب اين روايت امام مى

 .نويسندكنند و از روى آن مىنگاه مى

قسم مذكور( هست به بحث ما ربطى ندارد، بحث ما در مورد چهارم  3ها )آياتى كه در اين زمينه

 :است

 :ـ خدا كتابى دارد كه همه چيز در آن هست 4

 .«َو ال َرْطب َو ال ياب س ا الّ فى ك تاب ُمبين ...» :59انعام / 

قرآن است ولى ظاهرًا چنين نيست و  كتاب مبين كنندبر همه چيزهاست )بعضى فكر مى مشتمل

اتفاقًا اين از آياتى است كه علم را با كتاب ارتباط داده است، يا بهتر بگوييم: كتاب را جانشين علم و 



ْلم  اهلل  » :دانستن كرده است؛ بجاى اينكه بگويد ال َرْطٌب َو ال » مودهفر«ال َرْطٌب َو ال ياب ٌس ا الّ فى ع 

 .«ياب ٌس ا الّ فى ك تاب ُمبين

 :با تعبيرات مختلفى از چنين چيزى ياد شده است

 :«پيش ماست» الف = با تعبير

تاب  َلَدْينا َلَعلىٌّ َحكيمٌ » :4زخرف /   .«َو ا نَُّه فى ُامِّ اْلك 

ْنَدنا ك تاٌب َحفيٌظ » :4ق /   .«َو ع 

 بين )آشكار ـ آشكار كننده( در اينجا توصيف شده به اينكهدر آيه قبلى متصف شده بود به م
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اى ديگر حفظ كننده است بمعناى حافظ و احتماال حفيظ به معناى محفوظ هم هست مانند آيه

 :فرمايدكه مى

 .«َبْل ُهَو ُقراٌن َمجيٌد فى َلْوح َمْحُفوظ» :22بروج / 

 .روديعنى خود كتاب از بين نمى

 :ب: گاهى با تعبير كتاب مكنون از آن ياد شده است

 .«ا نَُّه َلُقراٌن ك ريٌم فى ك تاٌب َمْكُنون» :78واقعه / 

آمده است كه اين تعبير ام الكتاب مفهومى ديگر را  ام الكتاب ج: و سرانجا در بسيارى آيات تعبير

يكى اّم است و بقّيه فرعى  كتابهاى متعددى هست،  آيد كهكند، انسان بذهنش مىتداعى مى

هستند مثل دفتر كل و دفاتر فرعى كه بخشهائى از آن در اينها منعكس است. آياتى هم هست 

ة ك تاٌب » :كه ُت » و يا «ل ُكلِّ ُامَّ ولى كتابى هست كه همه چيز در آن منعكس  «َيْمُحو اهلُل ما َيشاُء َو ُيْثب 

تاب  » است ْنَدُه ُامُّ اْلك  كند كه يك كتاب اصلى هم كم و بيش اين حدس را تقويت مىروايات  «َو ع 

و ال َرْطٌب َو ال ياب ٌس ا الّ »:هست كه همه چيز در آن است، از هر كس، هر حادثه، هر زمان و هر مكان



بين و نيز كتابهائى هست فرعى مثل دفاتر جزئى، براى قومى خاص؛ كتاب االبرار، كتاب  «فى ك تاب م 

 .ب اصلى اّم الكتاب استكتا  الفّجار... پس

 :بحث ما در اين اّم الكتاب است

ْنَدنا» :فرمايداين اّم الكتاب مخلوق است و مسّلمًا خود خدا نيست چون مى ه مخلوقى است ك «ع 

تاب  َلَدْينا َو ا نَُّه فى ُامِّ اْلك  » :همه چيز در آن هست، منجمله خود قرآن كريم، قرآن كريم در آن جاست

 .«يمٌ َلَعلىٌّ َحك

حال اينها يعنى چه؟ اين كتاب چيست؟ كجاست؟ چه كاغذى، چه مركبى، با چه خطى؟ و... 

از  «ْنهُ عَ ُاْسُكُتوا َعّما َسَكَت اهلُل » خالصه چيست؟ سؤالهايى است كه قرآن نفرموده است و ما هم طبق

ايانگر موجودات نمفهميم موجودى است كه خدا آنرا آفريده وگوييم؛ اجماالً مىپيش خود چيزى نمى

توانند تماس بگيرند مى ديگر است و كسانى كه صالحيت مراجعه به آن را داشته باشند و با آن

رُ » توانند تماس بگيرند مصاديقحقايق را درك كنند، و كسانى مى ُه ا الَّ اْلُمَطهَّ هستند يعنى  «ونَ ال َيَمسَّ

 :السالم اند كه ى طيبه عليهمكسانى كه مطّهر باشند و قدر متيّقن خمسه

ْجَس َاْهَل اْلَبْيت  َو يُ » :33احزاب /  َب َعْنُكُم الرِّ َرُكْم َتْطهيراً ا نَّما ُيريُد اهلُل ل ُيْذه   .«َطهِّ

 .توانند به آن كتاب تماس پيدا كنند و حقائق را درك كنندمطهران مى

 .دينااى است، مكنون است، پيش خداست، عندنا، لهرچه هست موجود بسيار ارزنده
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شود استيناس كرد و از اين تعبيرات استفاده كرد اين كه: موجودى است كه دستخوش آنچه مى

تواند در آن اثر بگذارد، مكنون است، چيزى شود، محفوظ است، هيچ عاملى نمىتحوالت واقع نمى

ى توجه به اينكه در قرآن دربارهاست، مخصوصًا با  عنداهلل :ى آن گفتتوان دربارهاست كه مى

 :است تعبيرات خاص بكار رفته استعندالله چيزهايى كه

ْنَداهلل  باق» :69نحل /  ْنَدُكْم َيْنَفُد َو ما ع   .«ما ع 



 ناپذير. از ظواهرشود بدست آورد كه اين موجودى است تغييرناپذير و زوالتا اين اندازه را مى

 .اى از علم الهى استآيد كه محفوظ است و مكنون و مرتبهآيات بيش از اين چيزى بدست نمى

 سؤال *

ى همه آنچه بايد روى آن تأّمل كرد اين است كه: آيا افعال اختيارى ما هم در آنجا هست يا نه؟ آيا

 شود آنجا هست يا نه؟حوادثى كه براى بشر واقع مى

اختيارى ما قبال معلوم باشد ى افعال كند كه اگر همهاين دو مهم است، چون انسان خيال مى

كند، يا اگر حوادث پيش آمده براى هر كسى، نوشته شده باشد پس كارهاى ما يكنوع جبر ايجاد مى

 .جبرى است، هر كس سرنوشتى دارد و خواه ناخواه خواهد شد

گويد ن مىقرآ اين مسأله ابعاد بسيار وسيعى دارد، از جمله: با علم الهى ارتباط دارد: اّوالً آيا واقعاً 

 دهيم، در آن كتاب هست؟حوادث و همه چيزى كه ما با اختيار انجام مى

فعال اشامل  «ال َرْطب َو ال ياب س ا الّ فى ك تاب ُمبين» فرمايد هست. ثانيًا اطالقبله، قرآن مى

گردد كه حوادثى كه براى شود بلكه تصريح مىنمى  شود ولى به اين عموم اكتفااختيارى ما هم مى

 .آيد، دانه به دانه تمام آنها قبل از وقوع در كتابى مكنون استهر كس پيش مى

ُكْم ا الّ فى ك تاب» :22حديد /  ْرض  َو ال فى َاْنُفس  َِ ى االْ ْن ُمصيَبة ف  ْن َقْبل  َاْن َنْبَرأها ا نَّ  ما َاصاَب م  م 

 .«ذل َك َعَلى اهلل  َيسيرٌ 

ُخ ما ُكْنتُ » اگر از آن آيه ز لوح ديگرى اهم استفاده كرديم كه اعمال ما را  «ْم َتْعَلُمونَ َنْسَتْنس 

است كه تمام حوادث حتى اعمال اختيارى ما هم   كنند، پس اين آيات شاهد بر اينبازنويسى مى

 .قبال مكتوب است

 اما آيا اين، موجب جبر است؟

ه شده است پس شود نوشتابدًا، جوابش خيلى ساده است، چون اين حوادث آنچنانكه واقع مى

 شود يعنى نوشتهشود، نوشته شده است كه با اختيار واقع مىآنچه با اختيار ما انجام مى
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شده است كه فالن كس در فالن زمان با اختيار خود چنين خواهد كرد، ننوشته است كه جبرًا 

 .شد بر خالف علم و كتابت الهى استشود، اين تثبيت اختيار است نه جبر، اگر جبرى باچنين مى

ى حوادث است به شود نوشته شده است، آنجا منعكس كنندههر حادثه آنچنان كه واقع مى

اى با اسباب و مسببات خودش، در آنجا همانگونه كه واقع خواهد شد: على ماهى عليها، هر حادثه

 .منعكس است

كند كه فالن كس با اختيار هم اعالم مى نويسد و حّتى قبالداند و مىپس صرف اينكه خدا مى

شود چون فرض اين است كه خدا فرموده خود در فالن وقت چنين خواهد كرد؛ موجب جبر نمى

دهد و اين سّرش همين است كه حيثيت علم؛ حيثيت  نمايش واقعيت است كه با اختيار انجام مى

 .دهدهست نشان مىدهد، همانطور كه است نه بدين معنى كه واقعيت را تغيير مى

سازيم شود؛ سرنوشت  ما، آنگونه كه خود آن را مىپس به هيچ وجه كتابت قبلى، موجب جبر نمى

 .قبال در آنجا نوشته شده است

  

 اذن الهى

نطور كه آاست، مفهوم اذن  «اذن» از تعبيراتى كه در قرآن كريم در مورد افعال الهى بكار رفته، تعبير

رود كه فاعل بخواهد در چيزى كه مملوك ديگرى شود، جايى بكار مىال مىدر محاورات عرفى استعم

الك، ماست تصّرف قانونى كند و قانونًا حق تصرف در آن را ندارد، براى اينكه تصّرفش قانونى باشد از 

گيرد، مثال كتابى مال كسى است اگر ما بخواهيم مطالعه كنيم بايد از صاحبش اذن بگيريم، اذن مى

ى كسى وارد شويم بايد اذن بگيريم، و بهمين معنى در قرآن شريف وارد شده اهيم در خانهاگر بخو

خواهند وارد اتاق پدر و مادر شوند؛ اذن ها وقتى مىاست: يكى از دستورات شرعى اين است كه بچه

 در بگيرند، اگر كسى بخواهد وارد خانه ديگرى شود بايد اذن بگيرد. اين استعمال عرفى اذن است كه

واقع مورد استعمال آن، امور اعتبارى است، يعنى چنين نيست كه بدون اذن مالك، تصّرف ممكن 

 .نباشد و كارى بدون اذن انجام نگيرد، بلكه تصرف ممكن است ولى قانونى نيست



م هتر از اين مورد است، يعنى در امور تكوينى ولى مورد استعمال اذن در قرآن كريم خيلى گسترده

ته دهد تعبير اذن الهى بكار رفن بكار رفته است و در مورد هر فاعلى كه فعلش را انجام مىتعبير اذ

در  است خواه فاعل ارادى باشد مثل انسان يا فاعل طبيعى مثل گياه، خواه در امور دنيوى باشد، خواه

 دهندى اين موارد تصرفاتى كه فاعلها انجام مىامور اخروى، در همه
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مشروط به اذن خدا شده است، البته در امور تشريعى و اعتبارى هم، تعبير اذن بكار رفته است 

 :ولى منحصر به آنها نيست مثال در مورد قتال

َانَُّهْم ُظل ُموا َو ا نَّ اهلَل َعلى َنْصر  » :39حج /  َن ل لَّذيَن ُيقاَتُلوَن ب  ْم َلَقديرٌ ُاذ   .«ه 

ى ه مسلمانان قبل از هجرت تا در مّكه بودند به سبب نداشتن قدرت كافى برااشاره به اين است ك

 :ى دفاع نداشتند و دستور داده شده بود كه دست نگهدارنددفاع از خدا اجازه

َيُكمْ  ...» :77نساء /  وا َاْيد   .«ُكفُّ

اعى پيدا ى اسالمى در آنجا بسته شد و قدرت دفى جامعهولى بعد از مهاجرت به مدينه كه هسته

ه كى شريفه اشاره به همين است. يا در مواردى از كسانى كردند، اذن جنگ با كفار داده شد، اين آيه

كنند مؤاخذه شده است چنانكه خطاب به مشركين قانونهايى بدون اذن خدا وضع و جعل مى

 :فرمايدمى

َن َلُكْم َاْم َعَلى اهلل  َتْفَترُ  ...» :59يونس /   .«ونَ ُقل  آهلُل َاذ 

ذن ابنديد؛ اين هم ناظر به كنيد آيا خدا اذن داده يا بر خدا افترا مىاين قانونهايى كه وضع مى

 .تشريعى است

ى اعتقاد به ربوبيت تشريعى است، وقتى ما معتقد شديم به در واقع لزوم اذن تشريعى نتيجه

اش اين است كه د، نتيجهاينكه ربوبيت تشريعى مال خداست و اوست كه بايد اصالًة امر و نهى كن

هر كس بخواهد حكمى يا قانونى را بيان كند بايد با اذن الهى باشد، كسى اصالًة حق وضع قانون 

ندارد. اين اذنى است كه در امور تشريعى به خدا نسبت داده شده است، ولى در امور تكوينى موارد 



ات( قرآن شريف اذن خداوند را شرط در توان گفت در تمام انواع تصرفبسيار زيادى است )و تقريبًا مى

 :شوداى يادآورى مىتحقق آنها دانسته است، حال از هر بابى نمونه

 :در مورد روييدن گياه *

ُب َيْخُرُج َنباَتُه ب إْذن  َربِّه  » :58اعراف /  ي   .«...َواْلَبَلُد الطَّ

 .روياندزمين خوب گياه خود را به اذن پروردگار مى

عى است كه اگر بذرى در زمينى بود و آن زمين لياقت روييدن گياه را داشت و اين يك عمل طبي

رويد ولى قرآن شريف رويش گياه را منوط به شرائط مساعد بود، گياه در آن زمين بطور طبيعى مى

 .دانداذن خداوند مى

 :در مورد تأثير سحر *

ْن َاَحد ا الّ  ...» :102بقره /  ْذن  اهلل   َو ما ُهْم ب ضاّريَن ب ه م  ا   .«...ب 
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دادند ولى فرمايد: آنها تعليم سحر مىدادند. مىدرباره هاروت و ماروت است كه تعليم سحر مى

 .توانند ضرر بزنند مگر به اذن خداساحرين با سحر خود نمى

 :در مورد افعال طبيعى انسانى *

ْذن  اهلل  َو ما كاَن ل َنْفس اَ » :145آل عمران /  ا   .«...ْن َتُموَت ا الّ ب 

 .تواند بميرد مگر باذن خداهيچكس نمى

فرمايد منوط به اذن يابد ولى قرآن مىاى است طبيعى كه در شرائط خاصى تحقق مىمرگ پديده

 .خداست

 :در مورد افعال اختيارى انسان *



ْذن  » :100يونس /  ا  َن ا الّ ب   .«...اهلل  َو ما كاَن ل َنْفس َاْن ُتؤم 

 :در مورد افعال انبياء )معجزات( *

ْذن  اهلل  » :38رعد /  ا  اَية ا الّ ب   .«...َو ما كاَن ل َرُسول َاْن َيأت َى ب 

 .اى بياورد مگر خدا اذن بدهدتواند معجزهپيغمبر از پيش خود نمى

ريم البته در مورد معجزات خاص هم آيات زيادى داريم بخصوص در مورد حضرت عيسى بن م

دادند باذن اهلل على نبّينا و آله و عليه السالم كه تكيه شده است بر اينكه تمام افعالى را كه انجام مى

اند و ى زياد در مورد ايشان بدين خاطر است كه بعضى قائل به الوهيت ايشان بودهبود و شايد تكيه

اين مورد گفتند اين معجزات هم دليل آن الوهّيت است، لذا قرآن بخصوص در مى

ا ْذنى» تعبير ْذن  اهلل  » و «ب  ا   .فرمايدرا تكرار مى «ب 

 :در مورد افعال انبياء )هدايت و ارشاد( *

مْ ...» :1ابراهيم /  ْذن  َربِّه  ا  ور  ب  ُلمات  ا َلى النُّ َن الظُّ َج الّناَس م   .«...ل ُتْخر 

اذن بورى و به سوى نور رهبرى كنى ها بيرون آما كتاب را بر تو نازل كرديم تا مردم را از تاريكى

 .ربّشان

 :ـ تكّلم در روز قيامت1در مورد قيامت:  *

ْحمُن َو قاَل َصواباً ...» :38نبأ /  َن َلُه الرَّ ُموَن ا الّ َمْن َاذ   .«ال َيَتَكلَّ

 :در مورد شفاعت *

ْذن ه...» :255بقره /  ا  ْنَدُه ا الّ ب   .«...َمْن َذالَّذى َيْشَفُع ع 

 ه نزد خدا شفاعت كند بدون اذن او؟كيست ك

 :در مورد خلود اهل بهشت در بهشت و اهل جهّنم در جهّنم *
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مْ ...» :23ابراهيم /  ْذن  َربِّه  ا   .«خال ديَن فيها ب 

 .ى خدا خارج باشداين چنين نيست كه ورود در بهشت و جهّنم و خلود در آن از تحت اراده

 :افتدحوادثى كه براى انسان اتفاق مى در مورد *

ْذن  اهلل  » :11تغابن /  ا  ْن ُمصيَبة ا الّ ب   .«ما َاصاَب م 

 :در مورد افعال مالئكه *

مْ » :4قدر /  ْذن  َربِّه  ا  َكُة فيها ب  ُل اْلَمالئ   .«َتَنزَّ

 .كننددر شب قدر مالئكه از آسمان به اذن پروردگارشان نزول مى

 :نّ در مورد افعال ج *

ْذن  َربِّه» :12سبأ /  ا  نِّ َمْن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيه  ب  َن اْلج   .«...َو م 

 .كردنددر مورد آن دسته از جّن است كه براى حضرت سليمان كار مى

ى موجودات ذى شعور )انسان ـ جّن ـ ملك( و چه غير ذى شعور بينيم كه چه دربارهپس مى

ى اينها را و چه غير اختيارى )مصائب غير اختيارى ـ موت( همه )گياه(، چه افعال اختيارى )ايمان(

 ى كلّيه را به چنگ آوردتوان از اين آيات، اين قضّيهمنوط به اذن خدا كرده است. پس مجموعًا مى

ى انسان و نه موجودات ديگر، تحقق اى در عالم نه در دنيا و نه آخرت، نه بوسيلهكه: هيچ حادثه

 تر از آن اذنى است كه در امورذن الهى. پس تعبير اذن در اين موارد خيلى وسيعيابد مگر به انمى

م خواهد بفرمايد اگر كارى بدون اذن الهى انجابريم. اين يك اذن تكوينى است، نمىاعتبارى بكار مى

ْذن  اهلل  » شود قانونى نيست مثال ا  كه مرگ به غير  ستبدين معنا ني «َو ما كاَن ل َنْفس َاْن َتُموَت ا الّ ب 

ْذن  اهلل  » اذن خدا قانونى نيست و يا معناى ا  ْن ُمصيَبة ا الّ ب  ه مصيبت بغير كاين نيست  «َو ما َاصاَب م 

 !اذن الهى قانونى نيست



ى الهى وجود دارد. ى حقيقى كه بين حوادث و ارادهكند از يك رابطهپس اين اذنها حكايت مى

يابد، و چگونه ممكن است تحقق استناد تكوينى به خدا تحقق نمىاى در عالم بدون يعنى هيچ حادثه

پيدا كند با اينكه هيچ موجودى از خودش هيچ نوع استقاللى در هيچ كارى ندارد؟!! هر فاعلى، هر 

عاملى هر نحو كارى و تصرف و تأثيرى بخواهد انجام دهد بايد به نيروى الهى باشد و اين مقتضاى 

استقالل در تأثير منحصر به خداى متعال است و هر موجودى هر تأثيرى توحيد در افعال است كه 

دهيم ى قدرتى است كه خدا به او داده است اما گاهى رسمًا فعل را به خدا نسبت مىدارد بواسطه

ه خدا مثل خيلى تعبيراتى كه در توحيد افعالى بيان كرديم، و گاهى اعتبار نازلترى است يعنى فعل را ب

 .دهددهيم كه آن فاعل باذن اهلل كار را انجام مىيم، بلكه به فاعلى نسبت مىدهنسبت نمى
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فهميدن توحيد افعالى به معناى دقيق آن، كار آسانى نيست، از ذهنهاى عادى دور است، اينكه 

ضم كنند، توانند هى تأثيرات بخدا نسبت داده شود فهميدنش براى همه آسان نيست؛ نمىهمه

ى الهى گيرد، چطور مستند به ارادهكارهايى هست كه بر خالف قوانين تشريعى الهى انجام مى

اى نيست كه همه بتوانند درك كنند ولى شود؟ يعنى فرق اراده تكوينى و تشريعى، فرق سادهمى

؛ در واقع تواند تصرف كنداستناد به اذن، فهمش آسان است، تا خدا اذن ندهد در ملك او كسى نمى

ا ى نازلترى از توحيد افعالى راى باذن اوست يك مرتبهاين آياتى كه داللت دارد كه تحقق هر پديده

ال كند، و بعد از اينكه توحيد افعالى براى ما قابل قبول باشد؛ در فهم اين آيات دچار اشكبيان مى

 .شويمنمى

*** 

مال شده اين است كه خدا افعال خودش را يكى از تعبيراتى كه در مورد اذن در قرآن شريف استع

 :است  فرموده «اذن» هم گويى مربوط به

ْذن ه ...» :221بقره /  ا  فَرة  ب  ة  َواْلَمغ   .«...َواهلُل َيْدُعوا ا ل َى اْلَجنَّ

اين تعبير احتياج به توضيح دارد، قبول است كه كار ديگران منوط باذن خداست ولى چطور 

 هم منوط به اذنش باشد؟ممكن است كه كار خودش 



ه ببريم، معنايش اين است كه: احتياج اينگونه تعبير كه نظيرش را در محاورات عرفى خود بكار مى

كنند: شما باذن چه كسى از خانه خود خارج شدى؟ جواب اذن ديگرى ندارد. مثال از كسى سؤال مى

تعبيراتى كه در فلسفه بكار  دهد، باذن خودم، يعنى چه؟ يعنى باذن ديگرى نبوده است. نظيرمى

رود: واجب الوجود بالذات، در مقابل واجب بالغير؛ يعنى وجوب وجود به سبب ذات است در مى

حاليكه ذات علت وجود نيست و بين ذات او و وجودش عليت نيست، و اصال تعدد نيست و وجوب 

 .او هم تأّكد وجود است، پس واجب الوجود بسبب الذات يعنى ال بالغير

برد محتاج به اذن ديگرى نيست، باذن خود فرمايد، كسى را كه خدا به بهشت مىدا مىخ

 خداست، در واقع تأكيد بر اين است كه خدا در افعالش احتياج به اذن كسى ندارد، ديگرانند كه در

 .كارهايشان محتاج به اذن خدايند

م به تحّقق افعال الهى، بعد از علتوان استفاده كرد كه يكى از مراحل پس مجموعًا از اين آيات مى

است يعنى عقل اين مفهوم  «اذن» شود چه بالواسطه و چه مع الواسطه،هر فعلى كه از خدا صادر مى

شود و اين او نمى  گيرد بدون اذنى قدرت خدا انجام مىكند كه كارهايى كه در حيطهرا انتزاع مى

 .اذن تكوينى است
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گيرد، اذن تشريعى هم دارد؛ افعال واجب، ى چيزهايى كه متعلق اذن تكوينى قرار مىبعض

شود عالوه بر آن اذن تكوينى، داراى اذن تشريعى هم هست. مستحب، مباح كه از انسانها صادر مى

دهند؛ و ساير افعال فقط اذن تكوينى دارد از جمله كارهاى خالف قانون و حرامى كه انسانها انجام مى

 .كه ديگر اذن تشريعى ندارد

*** 

ها عمومّيت دارد، نوبت غير از اذن كه نسبت به تمام حوادث و پديده

رسد كه اين دو مفهوم در فارسى فرقى ندارند، هر دو را مى «اراده» و «مشّيت» به

 :رود و آياتى داريم كهدر عربى هم در بسيارى موارد اين دو بجاى هم بكار مى «خواستن» گوييممى

 .«ا نَّ اهلَل َيْفَعُل ما َيشاءُ » :18حج / 



 .«ا نَّ اهلَل َيْفَعُل ما ُيريدُ » :14حج / 

ّيت اى ديگر در همان مورد تعبير اراده به كار رفته است. مشدر بعضى جاها تعبير مشّيت و در آيه

 .و اراده يا مترادفند يا معانى آنها نسبت بهم نزديكند

ى مقدم بر اراده شود مشّيت به مرتبهوقتى با هم استعمال مى تنها فرق اين دو اين است كه

 .شوداطالق مى

خواهيم ولى وسائلش مهّيا نيست يا مصلحت خواهيم كارى انجام دهيم، گاهى مىما وقتى مى

خواهيم انجام دهيم، مشّيت هست ولى اراده هنوز ايم ولى مىنيست در اينجا هنوز اراده نكرده

 .توان گذاشتى مشّيت تقدمى بر اراده دارد، چنين فرقى مىنيامده است كه گوي

اى مشيت است و در تواند انتزاع كند كه در مرحلهعقل هم هر دو را نسبت به فعل الهى مى

و ترتب  كنيم كه اين مفاهيم در مورد خدا، ما بازاء خارجى ندارداى اراده. البته باز هم تأكيد مىمرحله

ر نيست كه در ذات الهى چيزى بنام اذن تحقق يابد، بعد چيزى بنام مشيت خارجى هم ندارد، اين جو

 .و بعد شيىء ثالثى بنام اراده. ذات الهى تغييرپذير نيست

  

 كيفيت انتزاع مفهوم اذن

كنيم كه اگر بدون اذن خدا صادر شده باشد معنايش اينست كه خدا ما وقتى فعلى را مالحظه مى

اش اين است كه خدا مغلوب عامل ديگرى قرار گيرد، ته است، و الزمهبه صدور اين فعل رضايت نداش

 شود پس هرشود و تأثيرى بر خدا وارد نمىدانيم كه خدا مغلوب چيزى نمىولى مى
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گرفت، از اين خواست جلويش را مىچه در عالم هستى تحقق يابد باذن خداست اگر خدا نمى

 .شودكنيم مفهوم اذن انتزاع مىمىديدگاه كه نظر 

  



 كيفيت انتزاع مشيت

تر كنيم و بگوييم آيا ممكن است خدا چيزى را نخواسته باشد و آن كار تحقق وقتى نظر را دقيق

اش يابد، يعنى همان حالت استواء: نه بخواهد و نه نخواهد كه تحقق يابد، ولى تحقق يابد، الزمه

استناد به فاعلى از حالت استواء خارج شود، اين هم ممكن نيست، اين است كه ممكن الوجود بدون 

 تر است، در اينجا نه تنها عدم المانع است بلكه اجازه در تحقق هماين معنى از معناى قبلى دقيق

 .هست، بلكه يك نحو ميلى هم به تحقق آن هست كه بايد بر اساس مصالح عالم تحقق يابد

تكوينى به گناهان هم گوييم مشيت خواهد؟ مىرا هم خدا مىحال سؤال اينست كه آيا گناهان 

گيرد، يعنى وقتى خدا بخواهد موجودى به نام انسان وجود داشته باشد كه مختار باشد، تعّلق مى

ى اختيار اين است كه گاهى معصيت را اختيار كند، پس معنايش اين است كه معصيت هم از الزمه

باشد، اين همان مشّيت تكوينى است تار است متعلق مشّيت مىآن جهت كه مورد اختيار انسان مخ

 .شودكه شامل همه چيز مى

  

 كيفيت انتزاع مفهوم اراده

 بريم، تصميم قطعى،رسد به اينجا كه ما در مورد افعال خودمان اراده را بكار مىو سرانجام مى

ا فرمان صدور امرى ندهد شود تا خدآيد، كار انجام مىدهد عضالت بحركت در مىنفس فرمان مى

 .كنيميابد پس از اين، مفهوم اراده را انتزاع مىوجودى تحقق نمى

يابد همه شود كه تمام آنچه در هستى تحقق مىپس خالصه اينكه از آيات و روايات استفاده مى

او  ى تكوينى الهى هستند و فقط در مورد انسان و موجوداتى مثلو همه متعلَّق اذن، مشيت و اراده

 .شودى تشريعى هم مطرح مىى مشّيت ارادهكه فعل اختيارى دارند؛ مسأله

*** 



 است كه وقتى فعل از «قدر و قضا» ى اينها كه بايد در مورد آن بحث كنيمى مهمتر از همهمسأله

ى قضاء. يك بحث جنجالى در علم كالم. و ى تقدير و بعد مرحلهرسد به مرحلهاين مراحل گذشت مى

 ى آنها درشود و ما به همهابعاد گوناگونى دارد كه به جبر و اختيار مربوط مى البته
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پردازيم چون در جاهاى مناسبترى از آنها بحث شده است، در اينجا تا آن اندازه كه اينجا نمى

 :كنيممربوط به اين مقام است بحث مى

ب وجود دارد كه همانطور كه همه چيز منوط باذن در آيات بسيار، اين مطل :اجمال مطلب

خداست، مورد قضا و قدر الهى هم هست، بحثهاى زيادى در اين زمينه هست كه آيا قدر و قضا يك 

 چيز است يا دو چيز، و اگر دو چيزند كدام مقدم است و كدام مؤخر، و آيا قدر و قضا حتمى است يا

آيا حتمى مخصوص افعال غير اختيارى است يا  غير حتمى هم هست و اگر غير حتمى هم هست،

 ى آن جبر است يا نه؟ اينها مسائلى است كهشود آيا الزمهشود و اگر مىشامل افعال اختيارى هم مى

 .بايد بررسى شود

  

 تقدير *

م گفتيم در مورد افعال الهى تعبيراتى در قرآن بكار رفته است كه اين تعبيرات حكايت از مفاهي

ى خداى متعال با مخلوقاتش از ديدگاههاى مختلف، اين كند يعنى عقل از مقايسهلى مىانتزاعى عق

 .كندمفاهيم را انتزاع مى

 است، در قرآن و روايات از تقدير خدا فراوان بحث شده است، تقدير يكى از اين مفاهيم، مفهوم

ين هاى غير الهى، ار آييناست، در كتابهاى آسمانى و حتى د  قبل از اسالم هم اين مسأله مطرح بوده

اند كه شايد آنها هم از اديان الهى گرفته شده بوده و بعد مورد تحريف واقع مفاهيم وجود داشته

 .اندشده

 در كجا قرار دارد؟ نظر مفهومى ى آن ازمنظور از تقدير چيست و مرتبه



زه كردن فتن يا ايجاد اندادر موردش بكار رفته است بمعناى اندازه گر َقَدر و َقْدر معناى تقدير كه

ندازه در اَقَدر بمعناى اندازه است و تقدير يا بمعناى ايجاد قدر و   است، تقدير تفعيل قدر است، قدْر و

شئ است يا بمعناى سنجش، بعد توضيح خواهيم داد كه هر دو معنى در اينجا به دو لحاظ، صحيح 

 .است

ريم و سپس به بررسى مسائل مربوط به آن آوهايى از آيات در مورد تقدير مىابتدا نمونه

 :پردازيممى

 :شوددر بعضى از آيات تقدير، عام است و شامل جميع مخلوقات مى

َرُه َتْقديراً ...» :2فرقان /   .«َو َخَلَق ُكلَّ َشْىء َفَقدَّ

 :همانطور كه هر چيزى مخلوق خداست، مشمول تقدير الهى هم هست. مشابه آن

َقَدرا ّنا ...» :49قمر /  َشْيىء َخَلْقناُه ب   .«ُكلَّ
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 :در بسيارى آيات تقديرات خاصى را بيان كرده

 :ـ درباره خورشيد 1

ْمُس َتْجرى ل ُمْسَتَقرٍّ َلها ذل َك َتْقديُر اْلَعزيز  اْلَعليم  » :38يس /   .«َوالشَّ

 .ن شده استكند تا قرارگاهى كه براى او معيّ خورشيد جريان پيدا مى

كنيم همين است كه آفتاب از مشرق طلوع و در حال جريان يعنى چه؟ آيا حركتى كه ما درك مى)

كند يا اينكه اشاره به حركتى است كه خورشيد در كهكشان دارد يا اشاره به جريان مغرب غروب مى

 (ديگرى مثال حركت جوهرى دارد؟ فعال به اينها كار نداريم

ز خداى جريان خورشيد تقديرى است ا .«ذل َك َتْقديُر اْلَعزيز  اْلَعليم  » است ى آخرمحل بحث جمله

 .ناپذير و داناعزتمند و شكست



 :ـ در مورد ماه 2

ْرناُه َمناز َل َحّتى عاَد َكاْلُعْرُجون  اْلَقديم  » :39يس /   .«َواْلَقَمُر َقدَّ

درآيد )شاخه درخت خرما وقتى  ديمعرجون ق براى ماه منازلى مقرر كرديم تا آنگاه كه به صورت

تشبيه  «عرجون قديم» شود، چون عربها با اين شكل آشنا بودند لذا بهشود هالل مانند مىخشك مى

 .(كرده است

 :ـ در مورد نزول آب از آسمان 3

َقَدر» :18مؤمنون /  ماء  ماًء ب  َن السَّ  .«...َو َاْنَزْلنا م 

 .صى استنزول آب از آسمان با قدر و اندازه خا

 :ـ در مورد اقوات زمين 4

َر فيها َاْقواَتها فى َاْرَبَعة َاّيام ...» :10فصلت /   .«...َو َقدَّ

تفسير به فصول چهارگانه شده، حال  «اربعة ايام» كه بحسب روايتى در تفسير على بن ابراهيم

ن است منظور كنيم. و ممكچون سندش معلوم نيست كه درست است يا نه، بعنوان احتمال تلقى مى

هر  در چهار روز )يا  مورد بحث است كه روييدنيها اقوات زمين ى زمين باشد، بهرحال تقديرچهار دوره

 .چه منظور باشد( به تقدير الهى مقدر شده است

 در اين آيات هم با اينكه موارد خاصى است ولى باز هم كلى است. از اين باالتر گاهى راجع به

 .در بكار رفته استحوادث جزئى خاص تعبير ق

ز كه براى عذاب قوم نوح آب از آسمان بصورت باران آمد و ا (عليه السالم)ـ داستان طوفان نوح1

 :فرمايدزمين جوشيدن گرفت مى
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رَ ...» :12قمر /   .«َفاْلَتقى اْلماُء َعلى َاْمر َقْد ُقد 



لتقاء زمين با هم برخورد پيدا كردند )شايد منظور از ا اى كه مقدر شده بود آب آسمان و آبباندازه

 .همين باشد(

آمد وقتى كه از مْدَين خارج شده بود و بطرف مصر مى (عليه السالم)ـ داستان حضرت موسى 2

َنا ا ّنى اَ » در وادى ايمن رسيد و نورى ديد و بسوى آن رفت و ديد نور از درخت است و ندا بر آمد كه

 :در دنبال آن، اين آيات آمده است «عاَلمينَ اهلُل َربُّ الْ 

ْئَت َعلى َقَدر يا ُموسى...» :40طه /   .«ُثمَّ ج 

اى، آمدن و رسيدن تو به اينجا در اين وقت و... اى موسى بر اساس يك سنجش به اينجا آمده

 .اتفاقى نيست، حساب شده است

 :ـ در مورد همسر لوط 3

ْرنا ا نَّها لَ ...» :60حجر /  َن اْلغاب رينَ َقدَّ  .«م 

مقرر كرديم كه همسر لوط از هالك شدگان است. پس اينكه همسر لوط مشمول عذاب قرار گرفت 

 .حساب نبودبى

*** 

آيد كه همه چيز مشمول تقدير الهى است، اين آيات اخير در موارد خاص، از اين آيات بدست مى

قت معّينى هم مشمول تقدير الهى كند، حتى حركت شخصى از جائى در واين اطالق را تأييد مى

 .است

 شود، بلكه شامل افعال اختيارىپس تقدير الهى تنها شامل امور غير اختيارى و اشياء عينى نمى

 .شود و توّهم اين كه فقط مخصوص امور غير اختيارى است بى جاستانسان هم مى

اش جبر نيست، تا زمهشود و آن اينكه: اين تقدير خدا چيست؟ و آيا الحال سؤالى مطرح مى *

 تواند بر خالف تقدير كارى انجام دهد؟آنجا كه معتقد شويم انسان نمى



يجاد اـ ايجاد اندازه، چيزى را باندازه  1تواند داشته باشد: بايد جواب داد كه تقدير دو معنى مى

 .ـ سنجش اندازه 2كردن، يا اندازه براى چيزى قرار دادن. 

 .ـ تقدير عينى 2ـ تقدير علمى 1نوع تقدير است:  اين دو معنى متناسب با دو

داند كه هر چيزى در هر زمان و مكان به چه صورتى يكوقت منظور از تقدير اينست كه خدا مى *

و  گردد و هر اشكالى در اين هست درباره علم هم بوديابد، به اين معنى تقدير به علم بر مىتحقق مى

داند اين معنايش جبر شود. وقتى خدا مىاالت اينجا حل مىبا جوابهاى مذكور در باب علم، اشك

 نيست بلكه از جمله قدرها و مقدارها همين است كه از مجراى اختيار، افعال
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شود، افعال اختيارى انسان قَدرش اين است كه از مجراى اختيار باشد و اگر اختيارى صادر مى

 .شودير علمى خدا مىخالف اين باشد خالف تقد

كند در علم الهى كند، بهمان نحو كه انتخاب مىداند كه هر انسانى چه مىخالصه، چون خدا مى

يابد، در علم الهى هم بنابر نعت اختيار منعكس است و چون آن فعل بنابر نعت اختيار تحقق مى

اختيارى باشد تخلف الزم  كند، اگر غيرداند فالن شخص با اختيار خود چه مىمنعكس است، خدا مى

 .آيدمى

اى ايجاد شود و حدودى معين شود، اما تقدير عينى اين است كه براى يك شئ در خارج، اندازه *

ى علم مطرح نيست، منظور از قدر، اينجا، ايجاد اندازه و مشخص كردن كانال اينجا ديگر مسأله

و در چه مجرايى بايد تحقق يابد، وجودى شيىء است كه اين پديده در چه شرائطى و خصوصياتى 

 .تقدير خارجى است

 آيا اين منافات با اختيار دارد؟

شود داراى حدود و قيود و مشخصاتى است، چيز دانيم كه در اين عالم هر چه موجود مىمى

ى موجودات داراى حدودند، همينطور افعال اختيارى و غير اختيارى و نامحدود وجود ندارد، همه

الت فيزيكى و شيميائى و فعل و انفعاالت عالم نباتات و حيوانات و انسان و حتى افعال فعل و انفعا



زدن انسان؛ انسان از راه چشم اختيارى انسان هم داراى حدود و شرائطى است. بعنوان نمونه: حرف

تواند حرف بزند، براى سخن گفتن جهاز خاص خود الزم است، ُشش، حنجره، تارهاى صوتى، نمى

دندان و لب و... بايد سالم باشد تا بتوان حرف بزند. درست است كه حرف زدن عمل اختيارى زبان، 

است اما به اين معنا نيست كه هيچ قيدى ندارد، بلكه همين عمل اختيارى بايد از مجارى خاص 

و توانستيم انجام دهيم. تحقق يابد اگر اينها را خدا نداده بود ما همين سخن گفتن اختيارى را نمى

همينطور غذا خوردن بايد مرى، معده، روده و... و خالصه دستگاه گوارش كامل و سالم باشد تا عمل 

اى قابل خوردن وجود داشته باشد و االّ غذا خوردن اختيارى انجام گيرد، بعالوه بايد در خارج ماده

 .يابدخوردن تحقق نمى

د و قيودى است كه بدون آنها وجود پس بطور كلى آنچه در اين عالم وجود دارد همه داراى حدو

نسان اكند كه اندامهاى بدن كند، عقل وقتى اينها را مالحظه مىيابد و يا دوام پيدا نمىآنها تحقق نمى

متناسب با وجود انسان است و اشيائى هم كه در حول و حوش انسان است چيزهايى است 

رسد ى اينها حساب شده است، تا مىهمه ى زمين تا خورشيد؛ پسمتناسب با او، نور، حرارت، فاصله

 به مقدمات افعال اختيارى ما، همان غذا خوردنى كه خدا
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ا تجهازات آن را فراهم كرده و موادى آفريده؛ تا در آن مواد تصرفى كند بايد دست و پايى باشد 

ن تصرف در مواد خارجى انجام دهد، خوردبتوانيم در آنها تصرفى كنيم، اگر اعضاء و جوارح نبود تا 

يافت و همينطور اشتها به غذا و... يك عمل غذا خوردن صدها و هزارها شرائط و اسباب تحقق نمى

رموده الزم دارد تا تازه ما يك عمل اختيارى انجام دهيم و تمام اينها ابزارهايى است كه خدا مقّدر ف

 .است

گيرد كه گاهى با كه مقدمات فعل اختيارى ما قرار مى عالوه بر اينها چيزهايى ديگر هم هست

ى ديگر تقدير است. در زبان يابد؛ اينهم گونهكنيم و گاهى بى اختيار تحقق مىاختيار خود فراهم مى

گوييم شانس گوييم اتفاقًا چنين شد و گاهى هم مىمحاوره اگر مقدمات بدون اختيار فراهم شود مى

ى گوييم بدشانسى ما اين بود... ولى بينش توحيدى هيچگاه براى مسألهىيا اگر بر خالف ميل بود م

داند. در اين موارد كه بيند، تمام اينها را مشمول تقدير الهى مىشانس و اتفاق و... جايى نمى

گوييم شانس خوب و بينى ما، و اگر جريان مطلوبى است مىافتد بر خالف پيشجرياناتى اتفاق مى



ى اينها وسائل خاصى داشته كه بموقع خود فراهم شده، گوييم شانس بد؛ همهديم مىپسناگر ما نمى

اى پيش آمده است )حال آن حادثه بنفع ما هست يا نيست و حكمت آن چيست، حساب تا حادثه

ايم كه نظام عالم، نظام احسن است و در مورد انسان مؤمن هم ديگرى است ما حساب اينها را رسيده

 .شودى قَدر خاص مطرح مىدهد(. اينجاست كه مسألهى تكامل او قرار مىا وسيلهخدا حوادثى ر

ه توانيم چند مرحلبا توجه به اينكه هر كارى يك سلسله شرائط و حدود دارد ما مى :بعبارت ديگر

وى توانيم بگوييم خدا مقّدر فرموده است كه انسان رانسان، مى  تقدير در نظر بگيريم مثال در مورد

 :ى ديگرىين زندگى كند نه در كرهزم

ْرض  ُمْسَتَقرٌّ » :24؛ اعراف / 36بقره /  َِ ى االْ  .«...َو َلُكْم ف 

اين تقديرى است براى نوع انسان، در بين اين نوع يك عده مرد شدند و يك عده زن، تقدير 

ز انسانها از اى ااى زن شوند، اين هم تقدير يك صنف است، هر دستهاى اين بوده كه مرد و عدهعده

نژاد خاصى هستند، سياه پوست، سرخپوست، و... اينها هم طبق يك تقديراتى تحقق يافته و همه 

رسد به پيدايش اقوام گوناگون، عرب، عجم، ترك، فارس، اينها هم تقديراتى حساب شده است. تا مى

مان زندگى كنيم، پدراناست تا برسد به زمانهاى مختلف، ما امروز تقديرمان اين بوده كه در اين عصر 

 ...در عصر قبل ـ فرزندانمان در عصر بعد و

 اينها همه تقديراتى است جبرى و جاى اعمال اختيار و توهم اختيار در آن نيست. تا برسد
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ى به خودمان اعضاء و جوارح جبرًا بما داده شده است، داشتن قدرت اختيار و تفكر و انتخاب جبر 

گيرد جبرى است. در ست در اعمال اختيارى، باز مقدمات آنها و موادى كه اعمال روى آن انجام مىا

هر  اينجاها جاى توهم اختيار نيست، بعد از اينكه اين كادرها مشخص شد، اينها كادرى را براى زندگى

ر بيرون اين كاد گيرد وكند كه آنچه فعاليت اختيارى دارد در درون اين كادر انجام مىفرد مشخص مى

 .همه جبرى است. جبرى است كه بايد در چشم ديد اّما چه چيز را؟ اين در اختيار ماست

ى كارهاى اختيارى ما باز ممكن است روابطى خارج از حدود تفكر و بينش و اختيار ما در دائره

را در  وجود داشته باشد كه مربوط به كارهاى اختيارى ماست. اين روابط هست كه قدرهاى خاص



شوم، دوست من هم كند. من با اختيار خود از خانه خارج مىى افعال اختيارى ما مشخص مىحوزه

رسيم، نه من مالقات با او را پيش بينى شود، اتفاقًا سر چهارراه بهم مىبا اختيار خود از خانه خارج مى

شود، پس كار را با رى ديگر مىرسيم اين برخورد ما اساس يك كار اختياكرده بودم نه او، وقتى بهم مى

ايم و مقدمات اين كار با عمل اختيارى انجام گرفته كه توأم بوده با روابط غير اختيار انجام داده

اختيارى. اين پيوندهاى نامرئى است كه بين افعال اختيارى وجود دارد ولى ما مطلع نيستيم و 

 .داند و براى آن حساب داردىدهيم ولى خدا ممحاسبات خود را بر اساس آن انجام نمى

 :(عليه السالم)در اين مورد چند نمونه در قرآن آمده است منجمله حركت موسى

ى قبلى روى آن شده باشد، از مصر به مْدين عملى نبود كه محاسبه (عليه السالم)حركت موسى

رده بود كه به بطرف مدين. تا بمدين رسيد هيچ قصدى نك  خواستند او را بكشند، فرار كردبلكه مى

يد... كجا برود، از خستگى كنار چاه آب رفت و مشغول تماشا شد، گرسنه، تشنه... اتفاقًا دو دختر را د

حساب شده نبود. و از آن طرف، دختران كه نيامده  (عليه السالم)الخ. اينها از طرف حضرت موسى

آمد تا موسى نزد شعيب ش مىبودند سر چاه موسى را مالقات كنند، ولى آنروز بايد اين مالقات پي

ينا كرد بلقاء الهى نابينا شده بود و خدا او را   در اثر گريه شوق (عليه السالم)برود. از آن طرف شعيب

اگر  كنى، جهنم را بر تو حرام كردم وتا سه مرتبه؛ پس خدا به او فرمود اگر از خوف عذاب من گريه مى

ر تو شعيب عرض كردند، براى فراق توست ]خدا هم كنى، بهشت در اختيابه اميد ثواب گريه مى

 .دهمدانست ولى خواست تا او به زبان آورد[ خطاب شد پس حاال كليم خود را خادم تو قرار مىمى

 يابد؟ تازه وقتى همچه روابطى بين اين حوادث هست و چگونه اينها با هم تناسب مى
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كند و آمادگى نبوت پيدا آيد در اثر اين خدمت، تكامل پيدا مىىموسى به خدمت شعيب در م

خواهد برگردد، در چه شبى حركت كند، از كدام مسير برود و در وسط راه كند، بعد هم كه مىمى

بيند نورى از درخت است و بعد همسرش درد احساس كند و... و آتشى ببيند و به آن سو رود كه مى

 :از خدا چنين خطاب رسد كه

ْئَت َعلى َقَدر يا ُموسى» :40طه /   .«ثمَّ ج 



ى اين شرائط تا اين لحظه كه تو بايد بدينجا برسى حساب )اى موسى با حساب آمدى(؛ همه

شده بود. آرى، موسى با اختيار خود از مدين برگشت و با اختيار خود به سوى آتش رفت و... اما 

 .ى اين اختيار و شكل گرفتن آن بدست اوستزمينه

اينها تقديرات شخصى است، عالوه بر تقديرات نوعى براى هر فردى تقدير خاصى است كه در 

 .شكل دادن به افعال اختيارى او مؤّثر است

بعد از هجرت مسلمانان به مدينه مردمى كه از طرف مشركين  :ى ديگر در صدر اسالمنمونه

ه بدر صدد تقاص برآمدند و گاهى  (ه وآلهصلى اهلل علي)ى پيامبراموالشان مصادره شده بود با اجازه

كه مابوسفيان بين راه   كردند شنيده بودند كه كاروان پر از اموال تجارىكاروانهاى مشركين حمله مى

رسند دستور جنگ داده روند وقتى به محل بدر مىو شام است، بقصد حمله به سوى آن كاروان مى

خواستند يك عمل پارتيزانى انجام دهند ولى در قط مىشود، با اينكه اينها قصد جنگ نداشتند فمى

 :فرمايدآن نقطه كه بايد با هم برخورد كنند حساب شده بود، مى

َى » :42انفال /  ْن ل َيْقض  ى اْلميعاد  َو لك  ْخَتَلْفُتْم ف  َِ  .«...هلُل َاْمرًا كاَن َمْفُعوالً اَو َلْو َتواَعْدُتْم الَ

قت دده بوديد كه فالن ساعت اينجا با هم مالقات كنيد، اينقدر با اگر شما با مشركين وعده هم كر

د. رسيديد اما خدا آنچنان مقرر فرموده بود كه برخورد شما با مشركين در محل بدر انجام شوبهم نمى

 .بوداين تقدير است؛ شما با اختيار حركت كرديد، با اختيار جنگيديد، اّما مقدماتش با اختيار شما ن

گاه دهد، به همه چيز آ ى غير اختيارى براى اختيار ثالثى قرار مىختيار دو نفر، زمينهاز مجراى ا

داند چه چيز با چه چيز در كجا بايد با چه است، گذشته و حال و آينده پيش او حاضر است، مى

شكلى برخورد كند، اين موافق نظام احسن است. اين ترتيب مقدمات و فراهم كردن اسباب و وسائل 

 .براى كارهاى اختيارى تقديراتى است به دست خداحتى 

گيرد كه اين گردند و در نظر مىگيرد كه مقدمات از روى حساب تهيه مىوقتى عقل در نظر مى

 ى او واقعى خداست و چيزى از او مخفى نيست و چيزى بر خالف ارادهنظام تحت اراده
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كند كه خداست ى اين نظام با حوادث، مفهوم تقدير را انتزاع مىيسهشود، از مالحظه و مقانمى

 هم «موجود مختار» كند بدون اينكه با اختيار  گيرى كرده است و روابط آنها را تنظيم مىكه اندازه

 .منافات داشته باشد

  

 نكاتى پيرامون تقدير

ناى معناى ايجاد اندازه. در معگفتيم كه تقدير هم به معناى سنجيدن و اندازه گرفتن است، هم به 

د اول مناسب است با تقدير علمى، يعنى خداى متعال قبل از اينكه اشياء را ايجاد فرمايد حد و حدو

داند، و به معناى دومش مناسب با تقدير عينى است يعنى خداى متعال براى هر چيزى كه آنها را مى

ى اندازه و حدود اشياء در اين عالم به وسيله كند و گفتيم كهآفريند يك حد و اندازه ايجاد مىمى

اى همراه و مسبوق به حوادث ديگرى است كه در شكل دادن كند، هر حادثهاشياء ديگر تعّين پيدا مى

شود ى اينها نهايًة به خداى متعال منتهى مىو تعيين حدود آن حادثه، مؤثرند و چون ايجاد همه

كند. از اين بحث چند دود و قيود بعضى ديگر را ايجاد مىى بعضى اشياء، حپس خداست كه بوسيله

 :شودنتيجه ديگر گرفته مى

ـ تقدير به معناى تقدير عينى بازگشتش به ايجاد علل ناقصه است، يعنى ايجاد مقدماتى كه  1

ى آن شيىء موثر است كه آن را پيدايش يك پديده بر آنها متوقف و به نحوى در تعيين حد و اندازه

ى شيىء اگر چه مستند به خداست ولى طبق اين اصطالح گويند. اّما عّلت تاّمهآن شيىء مى تقدير

است كه بعدًا بحث خواهيم كرد. )البته گاهى قضاء و قدر بطور «قضاء» شود بلكهتقدير ناميده نمى

قل شود و بايد توجه به معنى در هر موردى داشت(. خالصه وقتى عمترادف يا بجاى هم استعمال مى

شود و خداست كه اين ى موجودات ديگرى ايجاد مىكند كه تعّين هر موجودى بوسيلهمالحظه مى

نظام را برقرار فرموده است كه هر چيزى در شرائط خاصى تحقق يابد، مالحظه علل ناقص شيىء در 

 .شودكند؛ تقدير ناميده مىارتباط با اينكه آنرا خداى متعال ايجاد مى

اى را با علل و مقتضيات و ند داراى مراتبى باشد، يعنى يكوقت است كه پديدهتواـ تقدير مى 2

سنجيم، يك وقت است كه با علل بعيدتر و كند مىمقّدماتى كه مستقيمًا با پديده ارتباط پيدا مى

اى از تقدير اين سنجيم، يعنى با سبب السبب، شرط الّشرط و معّد المعّد، آنهم مرحلهمتوسط مى



اخير است تا شرط الشرط و سبب السبب يا معد المعد تحقق نيابد خود شرط و مقتضى و ى پديده

 يابد. و همينطور اسباب و شرائط و مقتضىمعّد قريب، تحقق نمى
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آيد. بعيدتر كه در پيدايش يك پديده دخالت دارند، از مقدرات پيدايش اين پديده بحساب مى

 .اى قائل شداى تقدير مراتب مترتبهتوان برپس مى

شود، اگر مقّدمات بعيد باشد ـ تقدير قابل تغيير است. چون وقتى مقدمات يك شىء فراهم مى 3

ى ديگر تحقق يابد تا به خود آن پديد برسد و در اين بين ممكن است موانعى هنوز بايد چند واسطه

ن است مانعى جلوى مقتضى را بگيرد يا پديد آيد، چون اينها هيچكدام علت تامه نيستند. ممك

گيريم با توجه به اينكه هنوز چيزى موجب فقد يك شرط شود. و وقتى هم تقدير قريب را در نظر مى

علت تامه تحقق نيافته، ممكن است باز عاملى موجب نقصى در علل شود يا جزء اخير علت تامه 

نكند. اين در افعال اختيارى انسان خيلى شد تحقق پيدا اى كه پيش بينى مىتحقق نيابد و نتيجه

ى انسان است، اگر همه شرائط روشن است، چون جزء اخير در علت تاّمه در افعال اختيارى اراده

 دهد. و اصوالً كند و نتيجه نمىموجود باشد ولى اراده تعلق نگيرد، باز علت تاّمه تحقق پيدا نمى

ى تقدير ى علت ناقصه است و هيچگاه نتيجهرحلهى تقدير بمعنايى كه عرض شد ناظر به ممرحله

ر ى يقينى نخواهد بود، يعنى همراه با يك شرط است و آن اينكه: جزء يا اجزاء ديگباين معنى نتيجه

 .ملحق شود

شود، از با توجه به اين نكته معناى بسيارى از روايات كه در باب تغيير تقدير است روشن مى

دهد مثال صدقه دادن ود كه بعضى افعال انسان تقديرات را تغيير مىشبسيارى روايات استفاده مى

ى رحم عمر ى صدقه دفع شده است، يا صلهشود يعنى بالئى مقّدر بوده و بواسطهموجب دفع بال مى

ده دهد. با توضيحى كه داى اين افعال دعا است كه تقديرات را تغيير مىكند: و از جملهرا طوالنى مى

كند، معناى تقدير اولى اين بود كه مقتضى و شرائط براى ود كه چگونه تغيير مىششد روشن مى

شيىء فراهم است ولى ممكن است مانعى جلوى مقتضى را بگيرد، پس اين عامل جديد موجب 

شود، حال اين عامل را بعضى جاها ممكن است خود بفهميم و بعضى را ممكن است تغيير تقدير مى

 .اين منافاتى با اساس تقدير نداردبوسيله وحى بفهميم. و 



ممكن است گفته شود اين تغيير تقدير با تقدير علمى منافات دارد، چون وقتى فرض كرديم كه 

اى از هر كانالى تحقق يابد قبال در علم الهى منعكس است، حال اگر فرض شود تقديرى كه هر پديده

اش اين است كه شود، الزمهخّلف در علم مىكند اين باعث تدر علم الهى است با دعا مثال تغيير مى

 .علم اولى جهل باشد

 توان بدست آورد، قبال گفتيم كه علمى كهجواب اين شبهه را از راه دقت در معناى علم فعلى مى

 شود يكى در مقام ذات است و يكى در حين تحقق فعل و يكىبراى خدا اثبات مى
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ل در خارج ذات. آن علمى كه در ذات الهى است علم به اشياء است على ما هى قبل از تحقق فع

يابد در اى در هر زمان و مكان و در شرائط خاصى كه تحقق مىعليها و تغييرپذير نيست، هر پديده

شود آنهم كه ربطى به علم ذاتى منعكس است. اما علمى كه از مقام فعل و در حين فعل انتزاع مى

شود علمى است كه قبل از فعل و ربطى به تقدير ندارد. آنچه مربوط به تقدير علمى مى ى قبلمرحله

از تحقق فعل و خارج از ذات است به اين معنى كه در موجودى )كتابى( نفس حوادث آينده منعكس 

است، در اينجاست كه جاى تقدير علمى و قضاء علمى است. آنطور كه از آيات و روايات استفاده 

كتاب هم يا داراى مراتبى است يا متعدد است، كتابى است كه هيچگونه تغيير در آن پديد شود مى

يابد در آن منعكس گونه كه در خارج تحقق مىآيد، آن اّم الكتاب است كه تقديرات حتمى آننمى

است و تغييرپذير نيست و اگر كسى با اّم الكتاب ارتباط يابد و حوادث را مشاهده كند حوادث را 

نطور كه هست خواهد يافت ولى كتابها يا الواح ديگرى هست كه حوادث را بصورتهاى ديگرى آ

 :منعكس كرده است، در آنهاست كه ممكن است تغييراتى پيدا شود

ُت »  .«َيْمُحواهلُل ما َيشاُء َو ُيْثب 

ر آن تقديراتى كه حاكى از علل ناقصه است، آنها ممكن است بصورتى منعكس شود كه قابل تغيي

باشد، بعبارت ديگر تقديرات مشروط است، مشروط به الحاق جزء اخير. پس آنچه الواح ديگر، مادون 

كند تقديرات كامل و حاكى از علل تاّمه نيست، بلكه مقتضياتى لوح  محفوظ، از تقديرات منعكس مى

در فالن زمان كند كه با ايجاد مانع منافات ندارد. مثال در كتابى هست كه فالن شخص را منعكس مى

ى رحم كند مگر اينكه دعا يا صلهسال عمر مى 70شود و چنين كسى و مكان و شرائط و... متولد مى



شايد ناظر  «َيْمُحواهلُل » كند، اين شرط در كتابهاى مادون لوح محفوظ است و قابل تغيير است و آيه

تاب  » :فرمايدبه اينهاست و شايد اينكه مى ْنَدُه ُامُّ اْلك   .مؤيد اين باشد «َو ع 

شد و گوييهايى مىرسيد و پيششود بعضى وحيهايى كه به انبياء مىو بدين ترتيب روشن مى

اى هستند كه در كرد اين وحيها از كتابهاى مادون لوح محفوظ بوده است. مالئكهبعد تغيير مى

كنند، اين خدا الهام مىبينند و به اولياء ى لوح محفوظ نيستند، آنچه در الواح ديگر هست مىمرتبه

تر از لوح محفوظ است، قابل تغيير است. داستان معروفى است كه الهام كه منشأش الواح پايين

كرد، حضرت با اصحاب نشسته بودند، يك نفر يهودى عبور مى (صلى اهلل عليه وآله)روزى پيامبر

 گردد، اصحاب بعد ازو بر نمى ميردرود تا خار بكند ولى مىفرمودند اين پيرمرد خاركن به صحرا مى

 چند ساعتى ديدند پيرمرد بازگشت، اصحاب عرض كردند چه شد شما كه
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ار و باز گردد، حضرت پيرمرد را صدا كردند، آمد، به او گفتند بار خار را بر زمين بگذفرموديد بر نمى

اد در بود اين مار پيرمرد را بزند ولى صبح صدقه كن، مار بزرگى در ميان آن بود، حضرت فرمودند مقد

ى عينى تأثير صدقه به اصحاب و اين بالء را دفع كرد. شايد اين پيش گويى براى نشان دادن نمونه

 .بوده است

لى شود، يعنى تغييرى است در اخبارى كه قبال داده شده وى بداء هم از اينجا حّل مىضمنًا مساله

ى بداء مفصل است، اين فقط كليد حّل آن تغيير كرده است. البته مسألهاز لوح محفوظ نبوده و 

َن اْلَبداء  » :است. در روايت آمده كه َد اهلُل ب َشٍئ َاْفَضَل م  ز باالترين عبادات است ا، اعتقاد به بداء «ما ُعب 

جلو شود چون معتقد است چيزى و در صورت عدم اعتقاد به بداء، اصال دعا از شخص متمّشى نمى

 .كندگيرد و اسباب عادى تأثير خود را مىتقديرات را نمى

ـ تقدير عينى طبعًا مقدم بر خود پديده است، چون گفتيم تقدير عبارت است از فراهم كردن  4

اى دارد و اكثر مقدمات طورى است كه قبل از تحقق پديده مقدماتى كه دخالت در شكل يافتن پديده

خصوصًا تقديرات مربوط به اسباب االسباب و مراحل بعيد، از نظر يابد. پس تقديرات متحقق مى

 .زمانى بر خود  پديده تقدم دارند



ـ تقدير اختصاص به حدود مكانى و يا مقتضيات و شروط و... ندارد بلكه شامل حدود زمانى  5

ى است ى زمانى يك موجود، َقَدر شود، يكى از تقديرات موجود، آغاز و انجام اوست. اندازههم مى

ام براى او. ايجاد اين ُبعد زمانى تقدير عينى آن شيىء است، و اين همان مطلبى است كه در قرآن بن

 .أجل آمده است

  

 اجــل

 :در بسيارى از آيات بيان شده است كه هر چه در اين جهان هست داراى أجل است

ْرَض َو ما َبْيَنُهما ا  » :3احقاف /  َِ موات  َواالْ اْلَحقِّ َو اَ ما َخَلْقنا السَّ  .«...َجل ُمَسّمىً الّ ب 

 .ى معّينى از نظر زمانىما آسمان و زمين و ما بينهما را نيافريديم مگر به حق و اندازه

 :هاى آسمانى )اجرام علوى(در مورد پديده

ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجرى ا لى َاَجل ُمَسّمىً ...» :29لقمان /  َر الشَّ  .«...َو َسخَّ

 :وع انساندر مورد ن

ْرض  ُمْسَتَقرٌّ َو َمتاٌع ا لى حين ...» :36بقره /  َِ ى االْ  .«َو َلُكْم ف 

 .بهمان معناى أجل است «ا لى حين» هر چند به لفظ أجل نيامده ولى
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 :در مورد هر امتى از امم انسانى

ة َاَجٌل َفا ذا جاَء َاَجلُ » :34اعراف /  ُروَن ساَعًة َو ل ُكلِّ ُامَّ ُمونَ وَ ُهْم ال َيْستأخ   .« ال َيْسَتْقد 

 :در مورد هر فردى از افراد انسان

َر اهلُل َنْفسًا ا ذا جاَء َاَجُلها» :11منافقون /   .«...َو َلْن ُيَؤخِّ



 :از آياتى كه داللت دارد أجل از مصاديق قدر است اين دو آيه است كه يك مضمون دارند

 .«َجَعْلناُه فى َقرار َمكين ا لى َقَدر َمْعُلومفَ » :22ـ  21مرسالت / 

 .دهيم تا مدت معينىجنين را در شكم مادر در جايگاه محفوظى قرار مى

ْرحام  ما َنشاُء ا لى َأَجل ُمَسّمىً  ...» :5حج /  َِ ى االْ رُّ ف   .«...َو ُنق 

 .ى اجل هم جارى استى قدر گفته شد دربارههمه آنچه درباره

 :«أجل» ى كلمهتوضيح درباره

 .اى يا كار يا موجودىـ تمام مدت يك پديده 1شود: أجل دو جور استعمال مى

 .ـ سرآمد مدت و انتهاى زمان 2

 :در قرآن هم به دو معنى بكار رفته است

دهد پيشنهاد ازدواج دخترش را به حضرت موسى مى (عليه السالم)وقتى شعيب :ـ تمام مدت1

 :گويدحضرت موسى مى  وپانى كندبشرط آنكه هشت يا ده سال چ

َجَلْين  َقَضْيُت َفال ُعْدواَن َعَلىَّ » :28قصص /  َِ َما االْ  .«َايَّ

هر كدام از اين دو مدت را به پايان رسانم بر من ظلمى نيست. به طول مدت أجل گفته شده 

 .است

كه نظور است. اينمعلوم است كه منتهى اليه م «ا لى َاَجل» فرمايدآياتى كه مى :ـ انتهاى مدت 2

 .گوئيم أجلش فرا رسيد يعنى همان انتهاى عمرشمى

را  كنند در واقع كل زمانالبته اين دخالتى در بحث ما ندارد، وقتى منتهى اليه زمان را مشخص مى

 .اندهم تعيين كرده



 گويند،مى اين أجل را أجل معقّلق أجل هم قابل تغيير است بحسب اينكه از مصاديق تقدير است،

مثل تقدير مشروط، يعنى معلق بر شرائط است. اجل، معّلق بر شيىء اى است اگر آن تحقق يافت 

 :اى داريم كه اجلشان قابل تغيير استى اّمتها هم آيهرسد. دربارهأجل در اين زمان فرا مى

ْرُكْم ا لى َاَجل ُمَسمًى ا نَّ » :3نوح /  ُكْم َو ُيَؤخِّ ْن ُذُنوب  َر َلُكْم م  رُ اَ َيْغف   .«َجَل اهلل  ا ذا جاَء ال ُيَؤخَّ

 .ى نهايى استيابد اجل اهلل است، اجلى است كه خدا تعيين كرده و مرحلهآن اجلى كه تغيير نمى

 :اين دو مطلب را در بر دارد
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 .ـ باِلخره هر امتى يك اجلى خواهد داشت و بى نهايت نخواهد بود 1

 .اندازدحث( امتها اجلى داشتند كه خدا در اثر ايمان و استغفار ايشان تأخير مىـ )مربوط به ب 2

اين مطلب هم باز بصورتهاى مختلفى در آيات آمده است كه اجل زودرس گاهى بصورت عذاب 

ى ى امت جز عدهشوند مانند طوفان حضرت نوح كه همهاستيصال است كه يك امت نابود مى

يعى آيد و طبق عمر طبنوح وعده داده بود كه اگر ايمان بياوريد عذاب نمى معدودى را از بين برد ولى

آورند وقتى براى كارى موعدى را به زبان مى اجل مسّمى، :گويندزندگى خواهيد كرد، كه به اين مى

برد ديگر قابل تغيير كند و اسم آنرا مىهم وقتى اجلى را تعيين مى  ديگر قابل تغيير نيست، خدا

اند درباره اجل ولى قابل تغيير است اند اجل مسّمى يعنى اسمى بردهعضى مفّسرين گفتهنيست. ب

 .آيدولى از موارد استعمال در قرآن، چنين چيزى بر نمى

باشد ى قضاء مىـ اجل اگر معلق باشد از مراحل تقدير است ولى اگر حتمى باشد ناظر به مرحله 6

 .و تغييرپذير نيست

ى حتمّيت است و غير قابل تغيير، ولى در مورد روايات ى قضاء مرحلهرحلهـ در ضمن گفتيم م 7

َم ا   :گويددهد و گاه مىچنين تعبيرات هست كه مثال صدقه قضاء محتوم را تغيير مى  .ْبراماً َو َلْو ُاْبر 



توان گفت اين است كه اين قضاء حتمّيتش نسبى است، هر چه تعداد بيشترى از اجزاء آنچه مى

شود و وقتى اكثر اجزاء تحقق يافت مسامحًة تر مىى حتميت نزديكيابد، به مرحلهتحقق مىعّلت 

آيم گوييم حتمًا حتمًا مىشود؛ چنانكه در تعبيرات خودمان هم هست و مىبه آن حتمى گفته مى

ًا؛  حتمگويد حتماً گويد نه ولى با اين حال مىآيى؟ مىولى اگر از او بپرسى اگر ميهمان برايت آمد مى

از  اين مسامحًة است. بنابراين اگر منظور از قضاء حتمى علت  تاّم باشد مسلم است كه انفكاك معلول

شود وقتى درست آن درست نيست و محال و خالف فرض است. پس فرض اينكه دعا مانع بال مى

 .است كه عّلت تاّم تحّقق نيافته باشد، چون جزئى از عّلت تام هم، عدم مانع است

  

 قـضاء

شود بحث قضاء است، گاهى قضاء و قدر در ى افعال الهى مطرح مىيكى از مباحثى كه درباره

ى قدر، توانيم بگوييم مرحلهرود ولى با توجه به مفهوم اين دو مىعرف، مترادف همديگر بكار مى

كار است و  ىگيرى و فراهم كردن اسباب و زمينهى اندازهى قدر مرحلهمقدم بر قضاء است، مرحله

 .ى پايان كار و يكسره شدن كار استى قضاء مرحلهمرحله
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ى قضاء و قدر الهى از بحثهاى خيلى عميق و ريشه دارى است كه قبل از اسالم هم بحث درباره

مين شده است و در بين متكلّ مطرح بوده، در صدر اسالم هم يكى از بحثهاى حاّد آن زمان حساب مى

د كسانى كه قائل به قضاء و قدر بودند معموال مشرب جبرى داشتند و كسانى كه قائل به اختيار بودن

ه كردند. در روايات ما، هم كسانى كه قائل بمعموال منكر قضاء و قدر بودند، يا تفسير و تأويل مى

كطرف اثبات قضاء و اند يعنى از يقضاء و قدر جبرى بودند و هم كسانى كه منكر بودند محكوم شده

 .قدر الهى شده و از يكطرف بيان شده است كه با اختيار انسان منافات ندارد

كنيم كه از ى قضاء وارد شده و سعى مىبحث ما فعال در حول و حوش آياتى است كه درباره

 .حدود بحث قرآنى تجاوز نكنيم



دير نيست و آياتش هم كمتر ى قضاء الهى هست به عموميت و اطالق آيات تقآياتى كه در زمينه

ى حوادث حّتى توان استفاده كرد كه قضاء الهى مثل تقدير فراگير است و شامل همهاست، ولى مى

 :شودامور اختيارى هم مى

نَّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ  ...» :117بقره /   .«َو ا ذا َقضى َاْمرًا َفا 

نَّ ...» :47آل عمران /   .«ما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ ا ذا َقضى َاْمرًا َفا 

نَّما َيُقوُل لَُه ُكْن َفَيُكونُ ...» :35مريم /   .«ُسْبحاَنُه ا ذا َقضى َاْمرًا َفا 

نَّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ » :68غافر /   .«فا ذا َقضى َاْمرًا َفا 

 :با توجه به اينكه مشابه اين مضمون در آياتى ديگر بدينصورت آمده كه

 .«ا نَّما َاْمُرُه ا ذا َاراَد َشْيئًا َاْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ » :82س / ي

و اين دو مضمون هم مشابه هم است و هم قابل انطباق بر هم، يعنى هر چه را خدا ايجاد 

كند هم مشمول قضاء الهى است فرمايد )ُكن( و آنهم وجود پيدا مىفرمايد و به اوامر تكوينى مىمى

ى الهى. پس قضاء و اراده مصداقًا يكى هستند منتهى عقل است كه به يك لحاظ اراده را ادههم ار

 .كردكند و به يك لحاظ قضاء را؛ كما اينكه مفاهيمى چون مشيت و قدر و... را هم لحاظ مىانتزاع مى

از  ن اينكهى ديگر و آبعد از استظهار اينكه قضاء و اراده مصداقًا يكى است و با توّجه به مقدمه

شود كه: افتد مورد اراده الهى است؛ نتيجه اين مىآيات استفاده كرديم كه آنچه در عالم اتفاق مى

 .پس همه مورد قضاء الهى است

 :بعضى موارد امور خاصى را ذكر فرموده كه مورد قضاء الهى واقع شده است منجمله

 :ـ در مورد قبض روح انسان 1
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ْنُفَس حيَن َمْوت ها َوالَّتى َلْم َتُمْت فى َمنام  » :42زمر /  َِ ُك الَّتى َقضى َعَلْيها َاهلُل َيَتَوفَّى االْ ها َفُيْمس 

ْخرى ا لى َاَجل ُمَسّمىً  ُِ ُل االْ  .«...اْلَمْوَت َو ُيْرس 

واقع  شود كه مرگ انسان مورد قضاء الهى است، هر كس مورد قضاء الهىاز اين آيه استفاده مى

گردد و آن كس كه مرگش مشمول قضاء الهى شد كه در حال خواب روحش بر نگردد، ديگر بر نمى

 .گرددنشده روحش بر مى

 :ـ در مورد كمكهايى كه خدا به مسلمين فرمود و منجر به پيروزى ايشان شد2

َى اهلُل َاْمرًا كاَن َمْفُعوال...» :44انفال /   .«...ل َيْقض 

 .نى بود يا انجام شده بود خدا خواست كه به اتمام رساندكارى كه انجام شد

 :(عليه السالم)و تولد حضرت عيسى (عليها السالم)ـ در داستان حضرت مريم 3

ّنا و كاَن َاْمرًا َمْقض  ...» :21مريم /   .«ّياً َو ل َنْجَعَلُه آَيًة ل لّناس  َو َرْحَمًة م 

 حال ببينيم معناى قضاء چيست

اند اند: گاهى گفتهاند مثل معتزله؛ معموال آيات قضاء را تأويل كردهه اختيار بودهكسانى كه قائل ب

اند، بعضى اند و به آياتى هم استناد كردهبمعناى اعالم است و به نحوى به علم و اعالم باز گردانيده

ر انسان اند قضاء به معناى حكم است و حكم يك امر تشريعى است، بنابراين منافاتى با اختياگفته

اش قضاء حتمى نباشد. اين روشى بود كه اند الفاظ را طورى معنى كنند كه نتيجهندارد و خواسته

توانستند بطور صحيح حل كنند باب تأويل اند كه وقتى مباحثى را نمىمتكلمين در صدر اسالم داشته

و حّتى شيعه سرايت كردند و اين روش كم و بيش متأسفانه به بعضى متكلمين اهل اسالم را باز مى

شود كه تأويالتى است عرف ناپسند. كرده است و حتى از بزرگان خودمان گاهى كلماتى شنيده مى

توان در امالى سيد مرتضى علم الهدى )ره( و... يافت. البته ممكن است اينها هاى آن را مىنمونه

ل مشكالت نيست و بعنوان مجادله با خصم مطرح شده باشد ولى بهر حال چنين كارهائى حالّ 

 .توان مسائل مهم اعتقادى را با اينگونه تصرفات در الفاظ حل كردنمى



  

 مفهوم قضاء

بينيم كنيم مىى قضاء در قرآن و ساير كلمات اهل لسان مراجعه مىوقتى به موارد استعمال كلمه

 ند ممكن است جهتكه در موارد مختلفى اين تعبير بكار رفته است و با هم اختالف زيادى دارند هرچ

 .مشترک بين اينها لحاظ شود
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 :قضاء در مورد افعال الهى گاه بمعناى

 :ـ تشريع امر مهم و واجب مؤكد است1

اْلوال َدْين  ا ْحسا» :23اسراء /   .«...ناً َو َقضى َربَُّك َاالّ َتْعُبُدوا ا الّ ا ّياُه َو ب 

 :ورت قانون كلى و عمومىـ تشريع است، اما نه بص 2

َنة ا ذا َقَضى اهلُل َو َرُسوُلُه َاْمراً » :36احزاب /  ن َو ال ُمؤم  ْن  َو ما كاَن ل ُمؤم  َيَرُة م  َأْن َيُكوَن َلُهُم الْخ 

مْ   .«...َاْمر ه 

كنند براى هيچ مرد و زن گيرند و امرى را صادر مىموقعيكه خدا و پيامبر در موردى تصميم مى

تيارى در آن نيست. منظور در اينجا تكليف عام نيست، مورد خاصى است كه امر خاصى مؤمنى اخ

كند شايد بخاطر تشريع شود. ممكن است پيامبر قبل از دستور مشورت كند )حال چرا مشورت مى

 اينكه ببيند مردم چقدر آمادگى پذيرش امر او را دارند، نه براى كشف مجهول( ولى بعد از تصميم،

 .حق اظهار نظر نداردديگر كسى 

 :ـ قضاوت 3

اْلَحقِّ » :20غافر /   .«َواهلُل َيْقضى ب 

 .كندخدا عادالنه قضاوت مى



 .اينها مواردى است كه قضاء مربوط به تكوينّيات نيست و مورد بحث ما هم نيست

 :متعدى شده است منجمله «الى» در مواردى قضاء با *

تاب  َو َقَضْينا ا لى َبنى ا ْسر» :4اسراء /  ى اْلك   .«...ائيَل ف 

ْمرَ » :66حجر /  َِ  .«...َو َقَضْينا ا َلْيه  ذل َك االْ

ر در اين موارد در قضاء معناى ديگرى اشراب شده است. )بجاى بكار بردن دو لفظ براى دو معنى د

 شود.(كنند و عالمت اشراب در حرف جّر روشن مىيك لفظ معناى لفظ ديگرى را اشراب و ادغام مى

ين موارد مفهوم وحى و اعالم، اشراب شده يعنى هم معناى قضاء و هم معناى وحى مراد در ا

توان بيان گويند به دو صورت مىاهل ادب مى.«َقَضْينا َو َاْوَحْينا» :است گويى فرموده است

 لكهبپس در اين موارد خود قضاء بمعناى اعالم نيست  ...َقَضْينا ُموحيَن...َاْوَحْينا قاضينَ  :كرد

 .معنى در آن تضمين شده است  اين

در غير مورد خداى متعال قضاء غالبًا بمعناى تمام كردن است. البته ممكن است بمعناى قضاوت 

 :كردن هم باشد مثل قول ساحران به فرعون
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 .«...َفاْقض  ما َاْنَت قاض» :72طه / 

 :ستولى در غير اين معنى بمعناى تمام كردن ا

 :تعبير قضى االمر در چند جا در قرآن بكار رفته از جمله

 :ـ طوفان نوح1

َى االْْمرُ » :44هود /   .«َو غيَض الماُء َو ُقض 

 .آب فرو نشست و كار پايان يافت



 :آيدى شيطان با اتباعش به ميان مىـ در روز قيامت حكايت از مخاصمه 2

ْيطاُن َلّما » :22ابراهيم /  ْمرُ َو قاَل الشَّ َِ َى االْ  .«ُقض 

 ...گويدها به جهّنم رفتند شيطان مىوقتى كارها تمام شد و جهّنمى

 :فرمايدـ در مورد داستان حضرت يوسف و تعبير خواب دو زندانى: بعد از تعبير كردن مى 3

ْمرُ » :41يوسف /  َِ َى االْ  .«َو ُقض 

 .تمام شد

 :رودر مىهمينطور به معناى پايان دادن كار و گذاردن موعد بكا

 :در داستان حضرت موسى و شعيب

َجَلْين  َقَضْيُت َفال ُعْدواَن َعَلىَّ » :28قصص /  َِ َما االْ  .«َايَّ

َجلَ » :29قصص /  َِ  .«َفَلّما َقضى ُموَسى االْ

 : در مورد اتمام مناسك حج

َكُكمْ » :200بقره /  ذا َقَضْيُتْم َمناس   .«...َفا 

ل» :10جمعه /  َيت  الصَّ ذا ُقض  ْرض  َفا  َِ ى االْ ُروا ف   .«وُة َفاْنَتش 

 :گاه بمعناى پايان دادن به عمر انسان )مرگ(

 .«...َفَوَكَزُه ُموسى َو َقضى َعَلْيه  » :15قصص / 

 .مشتى به او زد و كارش را تمام كرد

 .«...َو ناَدْوا يا مال ُك ل َيْقض  َعَلْينا َربُّكَ » :77زخرف / 



 .يعنى عمر ما را به پايان برساند

 :در مورد پايان يافتن وحى

ْن َقْبل  َاْن ُيْقضى ا َلْيَك َوْحُيهُ » :114طه /  اْلُقْران  م   .«...َو ال َتْعَجْل ب 

 آيد كه به معناى پايان يافتن و كار را يكسره كردنپس، از موارد استعمال قضاء بدست مى
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دهند؛ هرچند در اينجا پايان ه دعوا را پايان مىاست، در مورد قضاوت هم همين نكته است ك

دادن اعتبارى است. در مورد تشريعات هم ممكن است همين معنى لحاظ شده باشد كه اگر تكليفى 

عاً  يعنى ...َو َقضى َربَُّك َاالّ َتْعُبُدوا قاطع بود مقضّى است  .َاَمَر َاْمرًا قاط 

در مورد امور تكوينى يعنى چه؟ به چه اعتبار شود قضاء الهى با توجه به اين معنى سؤال مى

 كرد؟  يعنى خدا كار را تمام «قضى اهلل» گويندمى

ق ظاهرًا جاى ترديد نماند كه منظور اين است كه اگر كارى مراحلى داشته باشد كه تدريجًا تحقّ 

رسيد؛ اين  ى نهايىى نهايى نرسيده است كار تمام نيست ولى وقتى به مرحلهيابد و تا به مرحلهمى

مرحله قضاء است. و اگر در يك شيىء تدريج و زمان مطرح نشود از آن جهت كه عقل مراحلى را در 

دهد از ى قضاء فرض كند. پس آنچه را خدا انجام مىتواند آخرين مرحله را مرحلهگيرد مىنظر مى

ى تقدير ًا بعد از مرحلهشود و طبعى نهايى دارد كه تمام مىآن جهت كه به او انتساب دارد يك مرحله

 .خواهد بود

 تواند شامل امور اختيارى شود؟ ادعاى قران اينست يا نه؟آيا قضاء بدين معنى مى

شود استفاده كرد كه قضاء امرى است عام )با همان تقريبى كه ذكر شد( و از اطالقات آيات مى

 :به چند سند (عليه السالم)مؤيد آن روايات زيادى است در باب قضاء و از جمله روايت حضرت رضا

َر َو َقضى  .ال َيُكوُن ا الّ ما شاَء اهلُل َو َاراَد َو َقدَّ



ن ى قضاء و اتمام شامل امور اختيارى هم بشود، آيا منافات با اختيار انساوقتى مرحله :سؤال *

 ندارد؟

ن است اينجا مهمترين جايگاه مسأله است؛ اگر قضاء به معناى اتمام كار است، چگونه ممك

 ايم؟اختيارى باشد؟ كار كه دست خداست پس ما چه كاره

ظ را اند و لذا الفااى از متكلمان )معتزله( منكر قضاء به اين معنى بودهاز همين جهت بود كه عده

 .انداند كه مستلزم اين امر نباشد، چنانكه اشاعره، ملتزم به جبر شدهبه معنايى تأويل كرده

 دماتى كه در تقدير گفته شد ] = خداى متعال حتى در افعال اختيارى همبا توجه به مق :جواب *

نجا مسأله توانيم در باب قضاء الهى هم عدم منافات با اختيار را اثبات كنيم. البته در ايتقدير دارد[ مى

ى نهايى است و ى مقدمات بود ولى در اينجا عّلت تاّمه و مرحلهتر است چون تقدير، تهيهمشكل

 .ى ما باقى استوان گفت بعد از قضاء جايى براى اعمال ارادهتنمى

ممكن است كسى بگويد فعل اختيارى فعلى است كه يكى از اجزائش اراده باشد نه جزء آخر و 

ممكن است خدا جزء آخر را بعد از اراده، اضافه كند و به همين دليل قضاء به خدا نسبت داده 

 .شودمى
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اى نيست ى انسان است و بين اراده و فعل فاصلهولى گفتيم در افعال اختيارى جزء اخير اراده

گيرد، كند ولى فعل انجام نمىكند مقدمات فراهم بوده است و اراده مىمگر در مواردى كه خيال مى

باشد و  بنابراين در اينجا اصوال از همان نخست مقدمات كامل نبوده است مثل اينكه انسانى فلج

 .تواندكند ولى نمىى بلند شدن مىنداند، اراده

توان گفت اراده قبل از قضاء موثر است و اگر هم مورد پس اين وجه قابل قبول نيست و نمى

 .قبول باشد در بعضى موارد خواهد بود و جواب اين سؤال نخواهد بود

شود بهه از اينجا ناشى مىجواب اين سؤال همانست كه در بحثهاى فلسفى اشاره كرديم، اين ش

اند ضرورت فعل موقعى كه علت تامه باشد به معناى اضطرار در مقابل اختيار است و كه خيال كرده



شود كه اين ضرورت و يكسره شدن كار بدين معنا نيست كه بدون اختيار فاعل مختار چنين حّل مى

ى الزم است )و از جمله اراده باشد؛ بلكه بدين معنا است كه آنچه مقدمات براى تحقق اين فعل

انسان( همه يكجا از خداست. در واقع پذيرش قضاء الهى در افعال اختيارى به معناى پذيرفتن 

ى توحيد افعالى را حل كنيم و فى الجمله حل كرديم و گفتيم توحيد افعالى است. ما بايد مسأله

ن حتى در فعلش استقالل ندارد كما منظور در آنجا دو فاعل طولى است و به اين معنا است كه انسا

هاى اينكه در اصل وجود استقالل ندارد. پس اراده هم در اينجا از خداست و استقالل ندارد؛ در بحث

آورديم و آن اين  (رحمه اهلل)ى طباطبائىى تكوينى الهى مثلى را از مرحوم عالّمهگذشته در مورد اراده

درست است   ...خورد وض كنيد كه با اختيار خود شراب مىبود كه در ذهن خود، انسان مختارى را فر

 .كند ولى وجودش و اختياش و فعلش و... همه قائم به شماستكه با اختيار خود كار مى

داشتيد كه عين اين صورت ذهنى را با البته در اين مثال ذهن است و وجود ذهنى. اگر قدرت مى

َلى َاْلُمْحتاُج ا   .شدارج ايجاد كنيد؛ درست معلوم مىى خود در ختمام خصوصياتش و قوامش به اراده

ْيىء   يىء  ُمْحتاٌج ا لى َذل َك الشَّ  .اْلُمْحتاج  ا َلى الشَّ

پس تمام افعال اختيارى انسان بى نياز از خدا نيست و وابسته به اوست، پس قضاء شامل همه 

توانم اختيار كنم، كسى من مى تواند باشد و معنايش جبر نيست. جبر اين است كه جايى كهچيز مى

ى من. ولى فرض جلوى مرا بگيرد و اگر نخواهم كسى به زور تحميل كند، يعنى بدون ميل و اراده

زند ديگر جبرى نيست. هرچند من در اختيار خود مستقل نيستم كرديم اين كار از اختيار من سر مى

 .ولى باِلخره كارم اختيارى نيست

ا شود كه افعال و احوال و سرنوشت ما به خدن بر اين مطلب نيز روشن مىاز اينجا سّر اصرار قرآ

 خواهد انسان انتخابگر را ازشود. سّر اين مطلب چيست؟ خدا خود مىنسبت داده مى

 ﴾ 226 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

مجراى انتخاب خود پرورش دهد )و اصوال سّر آفرينش، به فعليت رساندن استعداد انسانى است( 

ر فرمايد كه كار شما با اذن و اراده و مشيت خداست و تابع قضاء و قددليل اينهمه تأكيد مى به چه

 :فرمايدالهى؟ و حّتى صريحًا مى



 .«َو ما َتشاؤَن ا الّ َاْن َيشاَء اهلُل َربُّ اْلعاَلمينَ » :29تكوير / 

ى ايمان را به آيا مقصود اين است كه انسان در فعاليت خود سست شود؟ چه سّرى است كه حتّ 

 داند؟اذن خدا مى

خواهد انسان را خداشناس بار آورد، كمال انسان اين است كه قرآن مى :سّر مطلب روشن است

نهايت سير انسان؛ قرب الهى نيست؟ و مگر قرب الهى مالزم   احتياج خود را به خدا درك كند. مگر

با علم حضورى بيابد؟ همانكه  نيست با آن مقامى كه انسان نقص وجودى خود را به تمام معنى

شدت  كنند؟ اگر اين را با علم حضورى بيابد به همان اندازه كه اين علمعرفاء به مقام فناء تعبير مى

رسد و عظمت انبياء و اولياء خدا در همين بوده است كه اين داشته باشد به مراحل عالى توحيد مى

 آمد در اثر همين مسأله واى يكى از آنها پيش مىكردند و حتى اگر اندكى غفلت برمعانى را درك مى

 :درمانش به بازگشت و توّجه بود

َن الّظال ميَن  ...» :88انبياء /  َن الَغمِّ فَ َاْن الا لَه ا الّ َاْنَت ُسْبحاَنَك ا ّنى ُكْنُت م  ْيناُه م   َو اْسَتَجْبنا َلُه َو َنجَّ

نينَ  ى اْلُمؤم   .«َكذل َك ُنْنج 

ى واهد به مراحل كمال برسد بايد نقص خود را بفهمد و به آن اعتراف كند. همهمؤمن هم اگر بخ

ود هيچ خاينها براى اين است كه در سير تكامل، ما اين علم حضورى را بيابيم )بيابيم نه بدانيم( كه از 

 .نداريم و با خدا همه چيز داريم

فرمايد )و انجام شود. ابتدا اذن را مىشود با اذن خدا لذا قرآن اصرار دارد كه كارهايى كه واقع مى

فرمايد حال كه با اذن ى پذيرش شد؛ مىشود( بعد كه ذهن آمادهاين زودتر مورد قبول واقع مى

تواند؛ پس مورد مشيت خداست، بعد كم كم اراده را خداست پس اگر بخواهد جلويش را بگيرد مى

 .پذيرد و آن اينست كه قضاء بدست خداستپذيرد و سپس تقدير و سرانجام پايان كار را هم مىمى

توّجه به قضاء و قدر فوايد ديگرى نيز دارد از جمله آنكه از يك سوى جلو يأس و نااميدى 

 :.گيرد و از سوى ديگر جلو غرور و سرمستى راورشكستگى روانى را مى

 .«ُكمْ ل َكْيال َتْأَسْوا َعلى ما فاَتُكْم َو ال َتْفَرُحوا ب ما اتا » :23حديد / 
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و يا به تعبير « جهانشناسى»را خوانديم؛ اينك « خداشناسى»ى اصلى قرآنى، از مباحث دهگانه

 :ناگزيريمرا بررسى خواهيم كرد؛ اّما پيشاپيش، از يادآورى دو نكته )1(شناسىتر: گيهاندرست

، )3(و تطّفلى)2( در قرآن كريم، بحث درباره جهان و طبيعت و انسان؛ به طور استطرادى: ى اّولنكته

ت اى نيابيم كه مستقالً و مستقيمًا به ذكر آفرينش جهان و كيفيّ به ميان آمده است و شايد هيچ آيه

 :ديگر، عنوان شده استها، به منظورى وجود آسمانها و زمين، پرداخته باشد.هماره اين بحث

 ها؛ براى آگاهانيدن انسان و رهنمونىدر موارد بسيار، گفتگو از آفرينش جهان و انواع آفريده

 .هايى كه خدا در آفرينش به كاربرده استاوست به عظمت الهى و سترگى حكمت

اى انگيزههاى خدا در آسمان و زمين به تفصيل ياد آورى شده است تا اى از موارد؛ نعمتدر پاره

باشد براى شكر و حقشناسى؛ و در همه جا، نيز؛ اين هدف، ممكن است منظور باشد كه: انسان با 

ى تدبير اوست؛ معرفت فطرى و شناخت ى خدا و در چنبرهنگرش به عالم از آن جهت كه آفريده

توان در هاى ديگر كه مىحضورى خود را شكوفايى دهد و شّدت و نيروى بيشترى بخشد. نيز انگيزه

 .به آنها برخورد« تفاصيل آيات»

كند؛ اى به چگونگى آفرينش موجودات مىبنابراين، اين آيات، همه جا ضمن اينكه اشاره

 .ى دل او را در جهت خدا نگاهداردخواهد خدا را به انسان نشان بدهد و عقربهمى

هانشناسى نيست؛ قرآن، شناسى و يا كيشناسى، زمينبه عبارت ديگر: قرآن، كتاب فيزيك، گياه

 كتاب انسان سازى است و نازل شده است تا آنچه را كه بشر در راه تكامل حقيقى )= تقّرب به خداى

 .)4(متعال( نياز دارد؛ به او بياموزد

 



1. Cosmologyنجا به ر مفهومى كه ايعلم شناختن كيهان و روابط زمين با علم وجود: جهان و گيتى و گيهان و كيهان هر چهار فارسى است اّما؛ د

 .تر است تا جهان و گيتىتر و عامكار رفته است؛ گيهان و كيهان، متناسب

 .استطراد: از مطلب اصلى خارج شدن و به مطلب ديگر پرداختن و دوباره به مطلب اصلى بازگشتن .2

 .طفيلى شدن: ناخوانده رفتن .3

ين تأّثر؛ در بوده است؛ به تبّعيت از اانى، تا آنجا و هر جا كه تحت تأثير فرهنگ قرآنى مىادبّيات ايران اسالمى خاّصه شعر و باالخص شعر عرف .4

زبان وبيان خويش و در واقع در بينش ونگرش خود؛ به قرآن محبوب، تأّسى كرده و حّتى تعّزل و تشبيب و توصيف و تصويرش مشحون از اين 

 :است« توجه»

 اوست *** عاشقم بر همه، عالم كه همه عالم از اوستبه جهان خّرم از آنم كه جهان خّرم از 

ى تأليف كتابهاست؛ يا: جز تويى، گر گره بر ابروى موج *** جز تويى گر به چهر گل، گلخند نمودن و گشودن و وارسى اين تأثير و تأثر؛ خود سزيده

 .چنانكه كوششهايى نيز در اين حوزه، شده است
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اى بوده كه با مطالب ديگر هر چه در اين كتاب عظيم و شريف؛ ذكر شده، به جهت رابطهپس، از 

 .بوده استداشته و در راه تحّقق آن، موّثر مىاين هدف مى

هاى بيگانه؛ واقع شده هايى از فرهنگبرخى كه آشنايى كافى با قرآن نداشته يا تحت تأثير موج

اى بسيارى از مسائل را به قرآن نسبت دهند يا براى كشف پاره اند تااند؛ بى حّجتى، تالش كردهبوده

توان از قرآن اند كه: همه چيز و هر چيز را مىاز مسائل علمى، از آيات قرآن كمك بگيرندو يا اّدعا كرده

 !اندها را از قرآن استنباط كردهاند كه: غربيها صنعتبيرون كشيد و حّتى گفته

 .ديد«)1( طنطاوى»توان در تفسير مىاى اين كژانديشى را نمونه

مانان، زيست كه علوم غربى، تازه به مصر راه يافته و فرهنگ اروپايى بر افكار مسلاى مىاو در زمانه

ربى سيطره پيدا كرده بود؛ و او به گمان خود، براى آنكه مسلمانان را از فريفتگى در برابر فرهنگ غ

 !ديد تا بسيارى از مسائل علمى را به آيات قرآنى تطبيق ده؛ كوش«جواهر القرآن»بازدارد؛ در كتاب 

توان، در قرآن كشف كرد؛ بى شد كه آيا فرمول بمب اتمى را هم مىشايد اگر از وى پرسيده مى

 !ميل نبود كه بگويد: آرى



انديشند كه قرآن مردم را به علوم برخى ديگر، همچنان تحت تأثير فرهنگ غربى، چنين مى

ى انسانى از اين راه، به ترّقى و تكامل خواهد جامعهكند و مىت طبيعت، دعوت مىطبيعى و شناخ

هاى قياسى؛ ميراث فرهنگ يونانى است كه قرآن با علمى و تكنيكى دست يابد و معتقدند كه روش

 است چرا كه بر)2( آن به مبارزه برخاسته؛ زيرا روش قرآن، روش استقرائى

 

 مرى. استاد دارالعلم قاهره، شاعر و فيلسوف و نويسنده مصرى. صاحب تأليفات بسيار؛از جمله االرواح، اصلهجرى ق 1358ـ1287طنطاوى  .1

 ...ياتها وح العالم، اين االنسان، الّتاج المرّصع بجواهر القرآن و العلوم، جمال العالم، جواهر العلوم، سوانح الجوهرى، الّزهره، نهضة االمامة و

. Inductive 
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و استقرائى )1(يى جز با روش تجربىكند و چنين مطالعهمطالعه طبيعت بسيار تحريض مى

 .پذير نيستامكان

ها مسلمانان صدر اسالم، اين روش را از قرآن آموختند و به پيشرفتهايى نيز نائل آمدند ولى بعد

ه باه درست خويش؛ به بيراهه افكند و به تدريج، فرهنگ يونانى بر مسلمين غالب آمد و آنان را از ر

 .راههاى فلسفى كشانيد

م و اينك، اگر ما بخواهيم به قرآن باز گرديم، بايد روش قياسى ]و نظرى يونانى[ را كنار بگذاري

 .دوباره چون قرون اوائل اسالم، بكوشيم تا با متد تجربى كار كنيم كه همان متد قرآن است

د كه قرآن مشحون از آيات شناخت طبيعت است و حّتى نام گوينگاه در طريق استدالل، مى

هاى بسيارى از قرآن؛ از موجودات طبيعى گرفته شده است: زنبور عسل )نحل(، گاو )بقره(، سوره

لّنجم، القمر، اعنكبوت، انجير)تين(، فيل و... المائده، االنعام، الّرعد، الّنور، الّنمل، الزخرف، الّدخان، 

 .اندلشمس، الليل، الّزلزله؛ مانند همين دستهالحديد، الفجر، ا

است؛ بنابراين اگر بخواهيم درست )2( و تحّققى تحّصلى گويند: روش قرآن، روشگروهى ديگر مى

دانيم پوزى پيروى نماييم. و چنانكه مى)3( پوزى تيويسماز روش قرآن استفاده كنيم؛ بايد از فلسفه

 .در واقع انكار فلسفه است تيويسم، هر چند اسمًا؛ فلسفه است اّما



حقيقت آنستكه اينان كسانى هستند كه پيش از آشنايى راستين با قرآن؛ ذهنشان از سوغاتهاى 

رّوج فرهنگى غربى پر شده است و اينك، آگاهانه يا ناآگاهانه و به نام مبارزه با فرهنگ غربى، خود م

و قياسى در غرب منزوى شده و فكر  فرهنگ غربى هستند زيرا امروزه ديگر سالهاست كه روش فلسفى

، در مجامع علمى غرب، فكر تجربى و استقرائى است؛ اينان نيز، تحت تأثير همين فكر كه «غالب»

 .اندهاى اخير است؛ قرار گرفتهسوغات روشنفقكرهاى خودباخته يا عوامل فرهنگ استعمارى، در دهه

ت و درستى روش تجربى و استقرائى ما، در اين مجال تنگ، سر آن نداريم كه بر وارسى صحّ 

بپردازيم؛ و اگر درست و صحيح است در كجا، چنين است و در كجا نيست و آيا همه جا و هر جا 

 ...تواند روش تجربى جانشين روش قياسى بشود يا نهمى

 

1. Empiric / Empirique 

2. Positivism 
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كنيم ؛ اّما تنها اين نكته را يادآورى مى)1(ربوط به مبحث شناختاين خود بحثى فلسفى است و م

تر از كار َتَنك  كاربافكان و ها؛ به تعبير خود قرآن سستكه: دستاويز اين گروه به اسم سوره

 .)2(عنكبوتانست

باشد؛ و نه ها تنها اشاره است به داستانى كه در سوره ذكر شده و معّرف آن سوره مىنام سوره

 :انده اينان به استحسان و تفسير برأى در يافتهچنانك

ه سوره بقره كه بيش از دويست و هشتاد آيه دارد؛ تنها در چند آيه مربوط به داستان ذبح گاو ب

... وگردد؛ و در سرتاسر آن آيات نيز حّتى يك آيه به ماّهيت گاو و منافع آن وسيله بنى اسرائيل، مى

 ...عنكبوت واشارتى ندارد؛ همچنين در سوره 

چون آيات مربوط به جهان و كيهان، ـ چنانكه يادآور شديم ـ جنبى و استطرادى و  :نكته دوم

تطّفلى است؛ هيچ زمينه، هيچگاه به بحثهاى تفصيلى در مورد موجودات، نپرداخته بلكه به همان 

برخالف  شده، بسنده كرده است؛ به همين جهت،اندازه كه هدف قرآن در هدايت مردم تأمين مى



توانيم يك نظر قطعى در بسيارى از آيات ديگر، اين آيات غالبًا داراى ابهامهايى است و كمتر مى

اينمورد، به قرآن نسبت دهيم، پس بايد در همان مقدار يادآورى از موجودات كه در اين آيات آمده 

 .است؛ بسيار احتياط كنيم كه در تفسير آيات به پيشداورى نپردازيم

 ، نه اينكهصدد فهم آيه باشيم منظور؛ رعايت اين نكته بسيار مّهم است كه واقعًا در براى اين

د پيشاپيش چيزى را پذيرفته باشيم و بعد بخواهيم همان را بر آيات تطبيق كنيم و معناى دلخواه خو

جربى ت را بر قرآن تحميل نمائيم؛ خواه آن پيشداوريها ناشى از مفاهيم فلسفى باشد يا عرفانى يا علوم

 .يا جامعه شناسى يا غير آن. اين كار، بسيار خطرناك است

اى؛ بايد بكوشيم قرآن رابه همان روش كه خود قرآن تعليم فرموده است؛ تفسير كنيم: اگر مفاد آيه

ه، ناى )فلسفى، علمى و...( منطبق بود؛ چه بهتر و نعم الوفاق... و اگر طبق اصول محاوره، بر نظريه

شن از ق يا نظرّيه مورد قبول عصر خود، تالش كنيم بلكه تا هر جا كه ]مطابقتى[ بطور رونبايد در تطبي

 .شود؛ بپذيريم و نسبت به فراسوى آن، سكوت كنيمقرآن فهميده مى

ّل حى علمى، حتمًا نظريه داده باشد زيرا قرآن در صدد و در جايگاه الزم نيست قرآن در يك مسأله

 اىاى به نكتهنچه فرموده باشد؛ حّق است، اگر اشارهمسائل علمى نيست؛ البّته آ

 

1. Epistemology 

نَّ أَْوَهَن اْلُبُيوت  لََبْيُت الَْعْنَكُبوت  ـ2  .40سوره عنكبوت آيه  إ 
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علمى داشته باشد و براستى لفظ قرآن بر آن داللت كند، حّق است و جاى هيچ حرفى نيست، 

اى ان دانشمند بر خالف آن نظر بدهند ولى جان سخن اينجاست كه چيزى را كه از آيهاگرچه هزار

ر، تراود و برنمى آيد، بى جهت به آن تحميل نكنيم و لو همه فالسفه و دانشمندان بر آن نظبرون نمى

 آيد.[اّتفاق داشته باشند.]هر چند چنين چيزى پيش نمى

يا تطبيق )1( اى را از آيات قرآنى استفاده، استظهارنكتهبسيار پيش آمده است كه فالسفه اسالمى، 

ايم ـ آيه داللتى بر آن ندارد از جمله در اند اّما ـ چنانكه در بخش پيشين نيز گاهى ياد آور شدهكرده



ْمر»جمله َِ كه بسيارى از عرفاء اسالمى معتقدند كه منظور از امر، عالم مجّردات است و  «َلُه اْلَخْلُق َواِلْ

 .يم ظاهر آيه چنين داللتى نداردگفت

ف شگفت انگيزتر آنكه گاهى بين مفاد آيه و فرضيه مورد قبول عصر اينگونه مفّسرين؛ چنان اختال

اند روشن است كه به هيچ روى، قابل تطبيق نيست اّما همچنين با زحمت و مشّقت؛ تطبيق كرده

دانستند و قائل زمين را مركز عالم مى، در هيأت قديم )2(«فرضيه گيهانى بطلميوسى»چنانكه مثالً 

 :بودند كه ُنه فلك بر زمين احاطه دارد

 )9(.، و َفلك اطلس)8(، فلك البروج)7(، ُزَحل)6(،مشترى)5(،شمس، مريخ)4(، زهره)3(قمر، ُعطارد

 

 .يارى خواستن، پشتوانه و پشتگرمى خواستن، پشت گرمى داشتن .1

 .دان معروف يونانى ]قرن دّوم ميالدى[ صاحب كتابهاى مجسطى و آثار البالدمنّجم و جغرافي Ptolemaos بطلميوس .2

دهد، عطارد با برابر ماه و همان عملى را كه ماه نسبت به زمين انجام مى 5/1، كوچكترين ستاره منظومه شمسى، Mercury/ُعطارد يا تير .3

 .چرخد(ت كوچكى در طول مدت حركت انتقالى؛ فقط يكبار بدور خود مىروز است )به علّ  88اش كند. مّدت حركت انتقالى و وضعىخورشيد مى

 .آن به طرف خورشيد است و يكسال و يكروز آن با هم برابرند« يكسوى»هميشه 

 .شناميدندكردند و ادبا دبير فلك مىاى در فلك دوم تصّور مىدانستند. قدما آنرا سّيارهيونانيان آنرا رب النوع سخنورى و بازرگانى مى

 سّياره دوم منظومه شمسى، تقريبًا همچندزمين و نزديكترين سّياره به آنست بخصوص وقتى كه هر دو در يك سمت :Venus زهره يا ناهيد .4

ليون مي 169خورشيد باشند كه فاصله آندوسى ميليون ميل است. اّما قرص تمام آنرا هنگامى كه در مقابل زمين، فراسوى خورشيد قرار دارد و در فاصله 

 .اش هنوز معلوم نشده استروز، حركت وضعى 225توان ديد. مدت حركت انتقالى آن ميل است. مى

دقيقه  37ساعت و  24اش روز و حركت وضعى 687اش )بهرام(: از سّيارات منظومه شمسى، كوچكتر از زمين. مدت حركت انتقالى Mars مريخ .5

 15 ت؛ با اينكه بعّلت دورى بيشتر از خورشيد )به نسبت زمين( هواى آن سردتر از زمين است )روزاست. وجود آب در كره مريخ تشخيص داده شده اس

وجود و  درجه زير صفر(اّما فصول ساليانه آن تقريبًا مانند زمين است. شيارهاى سطح آن باعث مباحثات زيادى بين علما در 40درجه باالى صفر و شب 

ونان يژن هواى مريخ كم و تقريبًابه انداره اكسيژنى است كه در ُقّله اورست موجود است. مريخ در فرهنگ يعدم زندگى در آن شده است. مقدار اكس

 .باستان رب النوع جنگ بوده است

 .)اورُمزد و برجيس(: از بزرگترين سيارات منظومه شمسى، هواى اطرافش رقيق است Jupiter ـمشترى6

مّدت حركت  اى نورانى دور آنرا فرا گرفته.قمر دارد و حلقه 8برابر زمين است.  700شمسى و تقريبًا  از سيارات منظومه Saturne زحل يا كيوان .7

 گويد: بلندى و نحسى مكن چون ُزحل )رجوع كنيد بوستاندانستند. سعدى مىسال است. قدما آنرا هفتمين سّياره و نحس اكبر مى 5/29اش انتقالى

 .سعدى، داستان سعدى و قاضى القضات(



گيرند ىفلك البروج: فلك هشتم است كه صور فلكى برآنست)حمل، ثور و جوزا...(و قسمتى از ان را كه برجهاى دوازدگانه بترتيب بر آن قرار م .8

 .نامند؛ بعد از فلك زحل و پيش از فلك االفالك استالبروج مىمنطقة

ز اند. زيرا اطلس به معناى درم بى سّكه است پس چنانكه درم بى سّكه، فلك اطلس: عبارت از فلك االفالك است كه آنرا در شرع عرش گوي .9

 .باشد )غياث اللغات( / دهخدانقوش، ساده است، نيز فلك نهم كه عرش باشد نيز از نقوش كواكب ساده مى
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ها بود، با آن اين فرضّيه معروفى بود و مسلمانان قديم چون فرضّيه علمى مورد قبول آن زمان

ك آشنا شدند. برخى از مفّسرين تحت تأثير اين جّو علمى زمان خود، سماوات سبع قرآن را همان افال

: در پنداشتند؛ و چون دريافتند كه عدد آنها با افالك ُنه گانه مطابقت ندارد، جنين توجيه كردند كه

گردد. ى اطلس محسوب مىهم شده است؛ بنابراين كرسى فلك)2( و كرسى)1(قرآن صحبت از عرش

د قبول همگان بود حّتى در محافل علمى اسالمى. تا آنكه معلوم ش  قرنهاى متوالى اين توجيه؛ مورد

ه كه افالك ُنه گانه اصوالً اساسى ندارد، زمين مركز عالم نيست و فلك يا مفهومى كه قدما دريافت

پنداشتند؛ نيست و اصالً خورشيد جزء ىاند؛ وجود ندارد و سّيارات نيز به تعدادى كه آنان مبوده

 .سّيارات نيست... و تار و پود عنكوبتى اين فرضّيه، از هم گسيخت

اند ـ هنگامى كه دريافتند كه عدد برخى ديگر از دانشمندان ـ كه بى شك حسن نظر هم داشته

ّيارات در قرآن، همان س« سماوات سبع»رسيده است؛ پنداشتند و قائل شدند كه  7سّيارات به 

لح گذشته، توجيه كردند كه قرآن آنچه را با چشم ساده و غير مّس  7هفتگانه است، و چون اين عدد از 

يق شود؛ به حساب نياورده است؛ بعد كه دريافتند ويژگيهايى كه در قرآن آمده، بر آنها تطبديده نمى

 كند، منظور از سماوات را كهكشانها دانستند؛ و چون باز در عددنمى

 

رش ـعرش: جسم محيط به عالم را كه فلك االفالك باشد، عرش گويند و فلك ثوابت را كرسى نامند)فرهنگ علوم عقلى(. در لغت به مطلق تخت ع1

 .گويند عرش بلقيش فلك االقالك را در اصطالح شرع، عرش گويند:)كشاف اصطالحات الفنون(

 .ك و قدرت و تدبير اوسبحانه ج كراسى منتهى االرب / دهخدا/ ناظم االطباءُكرسى: تخت ـ عرش، سرير، اورنگ / كنايه از علم و مل .2
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 !است«كثرت»، عدد هفت نيست، بلكه مطلق  «سبع»اى نيافتند؛ توجيه كردند كه منظور از مطابقه



ا ان تفسير) چرهايى است از كارهاى بى اساس برخى مفّسران و يا متّصديبارى، آنچه گفتيم؛ نمونه

 .كه شايد برخى صالحّيت نام مفّسر را نداشته باشند( و جاى تأّسف و دريغ بسيار است

رزان لهاى نا استوار و اينك برماست كه از اين اشتباهات پند بگيريم و اساس تفسير را بر اين پايه

 ديشم كه گويى هيچنگذاريم. پيش از تحقيق در قرآن؛ ذهن را از هر پيشداورى بپاالييم و چنان بين

ست دانيم و يقين داشته باشيم كه تنها راه شناخت براى ما خود قرآن اچيز در زمينه مورد تحقيق نمى

 ...ى الفاظ نه برپايه علم اعداد و حساب ابجد وآنهم براساس اصول محاوره و به وسيله

اد ز به هر كودن بى سوقرآن با لسان عربى مبين؛ زبان عربى آشكار نازل شده است. اهل محاوره ني

 باشد و با ذوقى عقالئىشود بلكه آن كسى كه آشنا به زبان و اصول محاوره مىكم معرفتى اطالق نمى

 .خواهد از قرآن، مطلبى را بفهمدمى

البّته گاهى ممكن است يك لفظ، حاوى نكات دقيقى باشد كه آشنايان به الفاظ به سختى 

انكه ستاويزى باشد كه آيه را خارج از اصول محاوره، تفسير كنيم. چنتواند ديابند؛ اّما اين نمىدرمى

هاى دقيقى را از تواند نكتهشنود؛ مىيك مفّسر سياسى، هنگامى كه سخنرانى يك سياستمدار را مى

ما  آن دريابد كه اصالً به ذهن ما خطور هم نكند؛ اين دريافت برخالف اصول محاوره نيست اّما، براى

 .ها پوشيده مانده استدوريم، آن نكتهكه از مسائل 

تر قرآن كريم حاوى دقائق و اشارت بسيار ظريفى است كه هر كس با قرآن آشناتر باشد، بهتر و بيش

يابد؛ پس، منظور از تفسير براساس اصول محاوره آنستكه: نظرات خود را بر قرآن تحميل در مى

 .نكنيم

 .زى افزودبسيار دّقت بايد كرد اّما از خود نبايد چي

ه، از تواند شد، بهتر آنست كه بپذيريم كه ما چيزى در آن باراگر از ظاهر آيه چيزى دستگيرمان نمى

 .قرآن نمى فهميم

اميد است كه همگان به سترگى اين مسأله پى ببريم و بدانيم كه هر چه به قرآن نسبت دهيم، 

 .است؛ از ما باز خواست خواهد كرد ى قرآن كه بر اسرار آن بيش از همه آگاهيكروز، نازل كننده
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 شناسىآيات كيهان

 ودانند كه اين كتاب ارجمند، هنگامى كه از اين عالم محسوس )كه كم آشنايان با زبان قرآن، مى

كند، تعبير سماوات و ارض را به كار توانيم از آن اگاهى و اّطالع حاصل كنيم( گفتگو مىبيش مى

ْرض» :32برد: ابراهيم/ مى َِ ماوات  َواِلْ ي َخَلَق السَّ  .«اهلُل الَّذ 

 «ما َبْيَنُهما» ىو گاه براى تأكيد بيشتر و براى انكه محتواى آسمانها و زمين را نيز شامل شود؛ كلمه

 :كندرا اضافه مى

ب ين» :38دخان /  ْرَض َوما َبْيَنُهما الع  َِ ماوات  َواِلْ  .«َوما َخَلْقَنا السَّ

 :اينك جاى چند پرسش است

َوى اهلل است يعنى جز خدا هر چه در كايناسماوات و ارض و ما بينهما ـ آيا ت وجود ؛ كنايه از ما س 

 دارد؛ مورد نظر قرآن بوده است يا تنها اشاره به همين عالمى است كه ما با آن آشنا هستيم و يا

 ارد؟مى باشد ولى اين تعبير، نظرى به آنها ندتوانيم آشنا شويم؛ و ممكن است ماوراى آنها هم عوالمى

 :گرددشود منحل مىاين سؤال، خود به دو پرسش ديگر تجزيه مى

ز اـ آيا جز آنچه ما با آن آشنا هستيم؛ موجودات مادى ديگرى نيز وجود دارند كه قرآن عظيم،  1

ر، د؛ يا اينكه همان تعبيشويادآورى آنها صرفنظر فرموده است و تعبير سماوات و ارض شامل آنها نمى

 كنايه از ُكّل عالم ماّدى است؟

ا ي، آيا بمعناى نفى مّجرد است عالم ماّدى ـ به فرض اخير، يعنى شمول سماوات و ارض بر ُكلّ  2

ر اين داينكه نه، الزامًا بمعناى نفى عوالم غير ماّدى نيست و ممكن است عوالم ديگرى نيز باشد منتها 

 اى نشده است؟ارض و ما بينهما( به آن اشاره تعبيرات )= سماوات و

تر همين باشد كه از معنى سماوات و ارض آغاز كنيم: يعنى بپرسيم كه آيا منظور از شايد طبيعى

شود؟ و اگر شامل مجّردات نباشد؛ سماوات و ارض، موجودات مادى است يا شامل مجردات هم مى



غير از عالم ماده، عوالم ديگرى كه مجرد باشند وجود  جا دارد كه بپرسيم: آيا در بين مخلوقات عالم،

 اى نفرموده باشد؟دارد كه قرآن به آنها اشاره

ى ارهبراى آنكه دريابيم منظور قرآن از سماوات و ارض چيست بايد به بررسى آياتى بپردازيم كه درب

به  يا« فوق»است يعنى ما هّيت آسمان و زمين، اشاراتى دارد: آيا سماء به معناى جهت  باال و برتر 

 آيد؟بر مى« سموّ »معناى موجود عالى است چنانكه از معنى ريشه آن يعنى 

ْلو بكار نرفته است؛ ممكن است« فوق»ظاهرًا ]در قرآن كريم[ سماء به معناى   و َجَهت  ع 
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عناى باشد اّما كلمه سماء به م گاهى مجازًا يا مسامحّة سماء گفته شود و مراد جهت  برتر و باال

در « فوق»توان جمع بست، جهت باال تعّدد ندارد و آنچه كه از راه را نمى« فوق»فوق نيست زيرا 

ورت جمع بينيم كه در قرآن ارجمند، اّوالً: سماء اكثرًابه صيابيم داللت بر ذاتى ندارد در حاليكه مىمى

 .تن موجودى حقيقى ذكر شده؛ ذاتى است و نه تنها يك جهبه عنوا« الّسماء»بكار رفته است و ثانيًا 

را اينك جاى اين پرسش است كه آيا اين موجود، اين ذات عالى؛ ماّدى است يا مجّرد، يا اعّم؟ زي

ه بآيد ولى اين تبادر آوريم، ابتدا مصاديق حّسى آن به ذهن مىرا درنظر مى« علوّ »هنگامى كه كلمه 

 :گوييمت و تعيين كننده معنى نيست؛ بنابراين هنگاميكه مىجهت انس ما با محسوسات اس

 .«َوَأنَّ اهلَل ُهَو اْلَعل يُّ اْلَكب ير» :30؛ لقمان/ 62حج / 

هت اين تبادر، از ج«! خدا آن باال باالهاست»رساند كه: نبايد گفت كه ظاهر لفظ اين مطلب را مى

توان به آن بسنده كرد و رهنمون لذا نمىحاّق لفظ نيست بلكه به خاطر انس ما به محسوسات است 

 .به حقيقت، نيست

 :اينك باز پرسشهايى ديگر

و گاه تنها عدد آن « سماوات سبع»= ـ آيا اين سماوات كه گاه به هفتگانه بوده، موصوف است 

 :ذكر شده



دادا» :12نباء /   .«َسْبعًا ش 

 مادى است يا غير ماّدى؟

 اى شده است يا نه؟اشاره ـ آيا در قرآن سترگ، به سماء ماّدى

 ـ آيا اين سماواتى كه در كنار ارض ذكر شده، ماّدى است يا غير ماّدى؟

 اى؟ـ آيا اينها از يك ماّده موجود، از قبل، آفريده شده يا نه و اگر آرى، از چه ماّده

 مصاديق سماوات سبع چيست؟

ى ، اين است كه سماوات سبع، مادّ آيدتوانيم ادعا كنيم كه برحسب فهم ما از قرآن بر مىآنچه مى

كنيم كه سماء به معناى غير ماّدى هم بكار رفته باشد و شايد در قرآن هم چنين است. ما نفى نمى

ى به كار رفته و هفتگانه است؛ مادّ « ارض»كارُبردى وجود داشته باشد ولى اين سماواتى كه در كنار 

 .است

 :پردازيمكريمه مى اكنون در مقام دليل، به بررسى يكى از آيات
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ْرض  )1( ُثمَّ » :12ـ11ُفّصلت /  َِ َي ُدخاٌن َفقاَل َلها َول ألْ ماء  َوه  يا َطْوعًا َأْو اْسَتوى إ َلى السَّ  اْئت 

ين َكْرهًا!قاَلتا  .«...َفَقضاُهنَّ َسْبَع َسماوات؛َأَتْينا طائ ع 

 و به آن فرمود: ـ و نيز)3( همان هنگام كه آسمان دود بود، )2(سپس به چيرگى به سوى آسمان برآمد

 !فراز آييد  به زمين ـ خواه ناخواه )با گزير يا ناگزير(

 .؛ پس هفت آسمان از ايشان، سرانجام يافت)4(برآمديم« گردن نهاده»هر دوان گفتند: 

ه وحدت موجود بود آيد: آنچه كه بعدها، آسمان هفتگانه شد؛ در آغاز به صورتاز ظاهر آيه بر مى

در  است و از دخان )= دود يا به تعبير امروز گاز( و خداوند ـ عّزاسمه ـ آن را به صورت هفت موجود

 .آورد و هفت آسمان پديدار شد



مّتهم  در اينجا، اگر كسى احتمال بدهد كه اين دود )يا گاز(، ماّدى نيست؛ ظاهرًا بايد ذهن خود را

ميرود و با  تعبير هفت آسمان؛ تعبيرى است كه در مادّيات بكار كند! دخان، دخان ماّدى است و

 .مجّردات مناسبتى ندارد. پس از آيه، بدينطريق برآمد كه سماوات هفتگانه، ماّدى هستند

  

 آسمان و زمين

  

 الف ـ آسمان

اشد و بدر همه جا به معناى ماّدى، بكار رفته « سماء»تواند بود كه اّما اين دليل بر اين مطلب نمى

از  ممكن است در برخى از موارد به منظور عّلو در مرتبه وجود و موجود عالى، بكار گرفته شده باشد؛

 :جمله در اين آيات

ماء  ر ْزُقُكْم َوما ُتوَعُدون» :22ـ الذاريات /  1 ي السَّ  .«َوف 

 .ن قرار داردشود) كه ظاهرًا بهشت، منظور است(، در آسماتان و آنچه به شما وعده داده مىروزى

بارد و كه حيات و زندگى از اوست، از آسمان مى« آب»اگر كسى در اينمورد بپندارد كه چون 

 بدينجهت در ايه منشأ رزق را، آسمان دانسته است؛ سخنى سازگار با معناى حقيقت نگفته است؛ زيرا

ْزُقكُ َو ف  » :فرمودبود كه مىدر آسمان نيست و روشنتر اين مى« روزى»دانيم كه مى ؛ چرا «مى ااْلَرض  ر 

 .آدمى در زمين است« روزى»كه حقيقًة 

 

 .ـُثمَّ چه به حسب ترتيب زمانى باشد يا لفظى1

ْسَتوى سپس به آسمان پرداخت؛ .2  .در اصل لغت يعنى سوار شد :ا 

َى ُدخانٌ ـ3  .ظاهرًا واو حالّيه است: در حاليكه آسمان دود يا به تعبير امروزى: گاز بود :َو ه 

اند يا اين تعبير كنايه از انقياد مخلوق در برابر خالق اينكه منظور ازاين مكالمه چيست؛ آيا واقعًا كالمى در بين بوده است و آسمان و زمين شنيده .4

 .است؛ اينك مورد بحث ما نيست
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 ه: سماء در اينجا، عالم  فوق  تر اينست كپس در مورد اين آيه؛ دستكم احتمال  راجع و پسنديده

از  آيد؛ هر چه در اين عالم مادى وجود دارد،ماّده است و بحسب آنچه از ظاهر برخى آيات ديگر، برمى

 :شودآن عالم فوق ماّده نازل مى

ْنَدنا َخزائ ُنه» :21حجر /  ْن َشْيء إ الّ ع   .«َوإ ْن م 

زل انسان هم بايد از عنداهلل نا« روزى»ند و كهمه چيز در آنجاست و سپس به عالم ماّده نزول مى

 .شود

پس به احتمال قوى، سماء در اين آيه سماء معنوى است؛ كه البّته قابل تطبيق بر مباحث عقلى 

نيز است و هستى همه بايد از مرتبه باالتر، نازل شود و از جمله رزق انسان هم. بودن بهشت در 

عنى ظاهرًا چنين نيست كه بهشت در يكى از كرات آسمانى آسمان نيز ظاهرًا از همين مقوله است. ي

 :شودى اين عوالم دگرگون مىاند ـ در قيامت، همهقرار دارد ـ گرچه برخى چنين پنداشته

ْرض» :48ابراهيم /  َِ ْرُض َغْيَر اِلْ َِ ُل اِلْ  .«َيْوَم ُتَبدَّ

ين ه» :67زمر /  َيم  ّياٌت ب  ماواُت َمْطو   .«َوالسَّ

ن هم در عالم ديگر موجود است و در روز قيامت مجّسم خواهد شد و مردم حقيقت بهشت،اآل

 .خود را در آن عالم خواهند يافت

نا َواْسَتْكَبُروا َعْنها ال ُتَفتَّ » :40ـ اعراف /  2 آيات  ُبوا ب  يَن َكذَّ ماء  َوال َيْدُخُلونَ إ نَّ الَّذ   ُح َلُهْم َأْبواُب السَّ

يناْلَجنََّة َحّتى َيل َج الْ  م  ياط  َوَكذل َك َنْجز ي اْلُمْجر  ي َسمِّ اْلخ   .«َجَمُل ف 

همانا كسانى كه آيات ما را دروغ دانستند و از آنها سر پيچى كردند؛ درهاى آسمان برويشان 

گشوده نخواهد شد و به بهشت درنخواهند آمد تا شتر از سوراخ سوزن در گذرد! و چنين، گنه 

 .دهيمپيشگان را جزا مى



ار بسته شوند اّما اين درها بروى كفّ مان ماّدى، درهايى دارد و مؤمنين از آنها وارد آسمان مىآيا آس

 است؟

تواند ى آيه اينست كه هر كس درهاى آسمان برويش گشوده گردد؛ وارد بهشت مىظاهر و دنباله

ر دارد؛ به شد؛ اين مؤّيد اين مطلب است كه بهشت در آسمان است و ّدر آسمانى كه بهشت در آن قرا

 .شودروى كّفار باز نمى

ما اكنون به اين مطلب كه آيا آن آسمان جسمانى است يا نه و آيا بهشت چگونه است نمى 

 ما جسمانى است و« روزى»پردازيم؛ ولى البّته معتقديم كه معاد جسمانى است و همانطور كه 
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 د كه بهشت هم ماّدى و جسمانى باشد و از عالم غير ماّدىشود؛ اشكال نداراز آن عالم نازل مى

 .هم مكانى نيست« روزى»نازل شود؛ اگرچه نزول، مكانى نيست، چنانكه نزول 

يعُ » :112ـ مائده /  3 يَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْسَتط  وَن يا ع  َدًة  إ ْذ قاَل اْلَحوار يُّ َل َعَلْينا مائ  َن م  َربَُّك َأْن ُيَنزِّ

 .«ماءالسَّ 

و اى براى ما از آسمان فرتواند مائدههنگامى كه حواريون گفتند: اى عيسى، آيا پروردگار تو مى

 فرستد؟

 :حضرت عيسى ـ على نبّينا و آله و عليه الّسالم ـ دعا كردند

ماء  َتُكوُن َلن» :114مائده /  َن السَّ يدًا ِل  الّلُهمَّ َربَّنا َأْنز ْل َعَلْينا مائ َدًة م  ناا ع  ر  ل نا َوآخ  وَّ َِ...». 

 ...اشداى از آسمان فرو فرست تا عيدى براى نخستين ما و انجامين ما باى پروردگار ما؛ بر ما مائده

 آيا اين مائده از آسمان جسمانى نازل شد يا از عالم مجّردات؟

 .ده باشدرسد كه اين مائده در يكى از كرات آسمانى وجود داشته و از آنجا فرو آمبعيد بنظر مى



ْرض  ُثمَّ َيْعُرُج إ لَ » :50ـ سجده /  4 َِ ماء  إ َلى اِلْ َن السَّ ْمَر م  َِ ْقداُرُه َأْلَف َسنَ ُيَدبُِّر اِلْ ي َيْوم كاَن م  ة ْيه  ف 

ون ّما َتُعدُّ  .«م 

گردد فرمايد و سپس بدو فرا باز مى)خداوند( امر )عالم( را از سوى آسمان به طرف زمين؛ تدبير مى

 .كه همچند هزار سال در شمار شماياناستدر روزى 

ْرض» َِ « الى» با  داللت دارد بر اينكه در تدبير، معناى نزول نيز تضمين شده است. زيراتدبير«ا َلى االْ

رود؛ ظاهرًا ضميْر فرا مى« او»دوباره به سوى  ؛«امر»فرمايد: همين شود؛ و سپس مىمتعّدى نمى

 .به آسمان گردد نهبه خداوند بر مى« اَلْيه  » 

ا جدر اين آيه نيز پيداست كه سماء، عالم مجّرد است؛ زيرا خدا كه در آسمان نيست؛ خدا در همه 

توان نتيجه گرفت كه منظور از سماء در اين آيه، سماء جسمانى نباشد بلكه حضور دارد؛ پس مى

 .همان عالم )مجرّدى( است كه خزائن همه چيز در آنجاست

ر توان از آنها همين بهره را ُبرد كه سماء غين زمينه وجود دارد كه مىآيات ديگرى نيز در همي

 .جسمانى نيز وجود دارد

« سماء»ز اآيد كه ظاهرًا منظور اند ـ( هم، بر مىاى آيات )ـ كه در واقع به اعتبار، دسته سّوماز پاره

ب را از آسمان نازل فرمايد: آدر آنها يكى از سموات سبع، حّتى، نيست و آن در جائى است كه مى

 :كنيممى

ماء  ماء» :22بقره /  َن السَّ  .«...َأْنَزَل م 
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ت بعدًا خواهيم گفت كه طبق استظهار و دريافت ما از آيات، آسمانهاى هفتگانه در ديدرس ما نيس

زولى شود و مكان ننازل نمىدانيم كه آب از هيچ كره ديگرى بينيم احاطه دارد: نيز مىو بر آنچه ما مى

 .آن جّو خود زمين است

پس در واقع سماء، در ايندسته آيات، در مورد مفهوم سّومى بكار رفته است بجز سماوات سبع  ]

 [.ماّدى و سمائى كه از عوالم مجّردات بود



  

 ب ـ زمين

اى موارد ّما در پارهبدون هيچ شك؛ در مورد كره زمين بكار رفته؛ ا« ارض»ـ در قرآن ارجمند؛ واژه  1

 .به صورتهاى ديگرى استعمال شده است« ارض»كلمه 

به معناى كره زمين، اسم خاّص است به صورت َعَلم شخصى اّما گاهى نيز، زمين به « ارض»ـ  2

قابل جمع بستن است؛ مثالً « ارضين»شود و به اين معنى، به به كاربرده مى« قطعات زمين»معنى 

 :فرمايدمى« محاربين» در مورد حكم نفى بلد  

ْرض» :33مائده /  َِ َن اِلْ  .«َأْو ُيْنَفْوا م 

 كنند؛ كه پيداست ازكنند؛ خارج مىمحاربين را به عنوان مجازات، از رمينى كه در آن زندگى مى

 .سرزمين است نه از كره زمين

ى اروپايى در زبانها«. نوع»دارد و از نظر منطقى معناى « جنس»پس ارض از نظر ادبى، معناى 

 .)1(گذارندولى بين اين دو معنا گاهى فرق مى

ه در برابر سماء كه به معناى عالم ماوراء طبيعت است؛ ب« عالم طبيعت»ـ گاهى ازض به معناى  3

 :رودكار مى

َبَع َهواُه َفَمَثُلُه َكَمثَ » :176اعراف /  ْرض  َواتَّ َِ ُه َأْخَلَد إ َلى اِلْ نَّ  .«ل  اْلَكْلبَولك 

ثل مهاى خويش پيروى كرد و َمَثل او همان او )بلعم باعورا( بر زمين، روى آورد و از خواهشاّما 

 ...سگ است

ْرض» َِ لبستگى به ديعنى دلبستگى به زمين پيدا كرد، كه يك امر قلبى است؛ آنهم نه  «َأْخَلَد إ َلى اِلْ

 .، آسمان ماّدى هم ارض استاى از زمين ؛ بلكه دلبستگى به عالم دنيا؛ با اين اطالقخانه يا تّكه

 



برند. و به بكار مىnotre Globe ياLeglobe Terrestre رود. در حاليكه كره زمينبمعنى زمين/ و خاك بكار مى Laterer مثالً در زبان فرانسه .1

 .گويندو زمين را مىEarthe شود. در انگليسى نيز كره زمين راگفته مى Leterror زمين زراعى
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ْرض» :38توبه /  َِ  .«ا ّثاَقْلُتْم إ َلى اِلْ

 .كنيدبه طرف زمين سنگينى مى

 مثل شيئى سنگين كه ميل دارد به زمين برسد و روى زمين بيفتد

 :است؛ اين است كهتّثاَقْلُتم كه در اصلَاّثاَقْلُتم معناى

ز كنيد خواهيد سبكبال ازاين دنيا پرواىكنيد و به زندگى دنيا عالقه مىورزيد و چرا نمچرا ُكندى مى

 افتيد؟اند، نپريده، روى زمين مىاى كه سنگى به پايش بستهو مانند پرنده

 .احتماالً در اينجا نيز، ارض به معناى كره زمين نيست

پس اطالق آسمان و زمين بر غير آسمان  دخانى )= گازى( و كره زمين غلط نيست بلكه صحيح 

 .بر صّحت دارد است و شواهدى نيز

  

 تعداد سماوات

 :آيد تعداد آسمانها هفت استچنانكه از برخى آيات برمى

 .«َفَقضاُهنَّ َسْبَع َسماوات» :12فصلت /  .«َفَسّواُهنَّ َسْبَع َسماوات» :29بقره / 

ماند كه سماوات، هفتگانه است و هفت به معناى حقيقى عدد هفت است و پس شكى باقى نمى

ها را تنها به اى از موارد، آسماننماد  كثرت زيرا اّوالً خالف ظاهر آيات است خاّصه كه در پارهنه به عنوان 

 :بردكلمه سبع به كار مى

دادا» :12نبأ /   .«َوَبَنْينا َفْوَقُكْم َسْبعًا ش 



دود برند كه عدد واقعى مورد نظر؛ در همان حثانيًا: وقتى از عدد هفت به عنوان كثرت استفاده مى

م، دانيم طبق نظر علماى نجوبرند؛ در حاليكه مىاشد و مثالً براى سيصد شىء؛ عدد هفت را بكار نمىب

توان عدد هفت را براى بيان كثرت كند در اينصورت چگونه مىشمار كهكشانها از ميليونها تجاوز مى

 !آنها بكار برد؟

  

 تعداد ارض

 .اى؛ ارضين نفرموده استر هيچ آيهآيد كه عدد ارض، يكى است و داز ظاهر آيات بر مى

 :خوردتنها در يك آيه احتمال تعّدد ارض؛ به چشم مى

ْثَلُهنَّ َيَتَنزَّ » :12طالق /  ْرض  م  َِ َن اِلْ ي َخَلَق َسْبَع َسماوات َوم  ْمُر َبْيَنُهناهلُل الَّذ  َِ  .«...ُل اِلْ

 .د داردامر )عالم( بين آنها تردّ  خداست آنكه آفريد هفت آسمان را و از زمين )نيز( همانند آن را و
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عى بر به كار نرفته است؛ بنابر اين داللت قط«ارضين»بينيم كه باز تعبير اّما در همين آيه نيز مى

 آسمان و زمين، در اين آيه؛ در چيست: از نظر عدد« همانندى»تعّدد زمين ندارد و معلوم نيست كه 

 .از نظر اتقاناست يا عناصر يا 

 :شودممكن است همانندى ]در آفرينش[ باشد كه از اين آيه فهميده مى

ْن تَ » :3ملك /  ْحمن  م  ي َخْلق  الرَّ باقًا ما َترى ف  ي َخَلَق َسْبَع َسماوات ط  ع  اْلَبَصَر َهْل  ؛فاُوتالَّذ  َفاْرج 

ْن ُفُطور  .«َترى م 

داوند جز همانندى نيست چشم بگشا، آيا هيچ آنكه هفت آسمان را تودرتو آفريد؛ در آفرينش خ

 يابى؟شكافى )در آن( مى



رآن طالق( مورد بحث؛ احتمال تعّدد زمين، ضعيف است زيرا در ساير موارد در ق 12ى )بارى، در آيه

كه  توان ناديده گرفت بويژهنيز همه جا ارض را مفرد بكار برده است؛ اگرچه احتمال تعّدد را هم نمى

بع...» :دعاها در كالم معصوم سالم اهلل عليه آمده است در برخى از اينمورد  هر چند در«َوااْلَضيَن السَّ

توان گفت منظور امام، هفت كره زمين بوده است بلكه ممكن است منظور قطعات هفتگانه هم نمى

ى قطعات خشكى است كه از آب بيرون زده است ولى همين تقسيم زمين باشد زيرا زمين مجموعه

نانكه در چز، حّد و مرز مشخّصى ندارد چرا كه آسيا و اروپا دو قاّره هستند با اينكه مرز آبى ندارند. ني

ناميدند. آنچه در نهايت بايد تأكيد كرد مى« اقاليم سبعه»كردند و گذشته زمين را هفت بخش مى

هيچ سو، نظر  توان دراينستكه بهرصورت همه آنها صرف احتمال و استظهار و دريافت است و نمى

 .قطعى داد

  

 زمان خلقت آسمان و زمين

ة  » :54اعراف /  تَّ ي س  ْرَض ف  َِ ماوات  َواِلْ ي َخَلَق السَّ  .«َأّيام ُثمَّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرش إ نَّ َربَُّكُم اهلُل الَّذ 

ر رااست؛ همانكه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرش ق« اهلل»همانا پروردگار شما 

 .يافت

 منظور از شش روز چيست؟

در ميان بنى اسرائيل و اهل كتاب، بويژه يهود، اينمطلب شهرت داشت كه خدا، آفرينش را از 

 يكشنبه آغازيد و در جمعه به پايان برد و شنبه را به استراحت پرداخت و از همين رو،
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وز )= ردر اصل؛ به همين معناست؛ و لذا اين « َسْبْت »و ظاهرًا گويند مى«)1( ُسبات»ظاهرًا به آنروز 

ْفر تكوين توراتشنبه( را تعطيل مى  .مطرح شده است)2( كنند و اين مسأله در س 



مين زاز نظر علم جغرافيا عبارتند از مّدت حركت « روزها»ظاهرًا اين احتمال خيلى بعيد است زيرا 

 «نهار»بريم كه در عربى ت گاه روز را در برابر شب بكار مىبه دور خودش )= حركت وضعى(؛ و در لغ

 .گويند. و يوم: اعم است از روز تنها و شبانروزمى

ميان  اى دربود و شنبه و يكشنبهقبل از پيدايش زمين و خورشيد و آسمان تصّور روز ممكن نمى

 گفت كه: روز در اين مورد توانستيمداشتيم، در نهايت مىنبود. اگر نّص قاطعى نيز در اينمورد مى

نا ى بيست و چهار ساعت ولى چنين نّصى نيز، نداريم؛ بويژه با مالحظه اين معيعنى زمانى به اندازه

 :كه روز )= يوم(، در قرآن ارجمند به معناى ديگرى هم به كار رفته است

ين» :54ـ يوسف /  1 يٌن َأم   .«قاَل إ نََّك اْلَيْوَم َلَدْينا َمك 

ردا آيا اين بدانمعنى است كه فقط امروز هستى و ف .«و نزد ما امين و مورد اعتماد هستىامروز ت»

 ديگر نيستى؟

ُكم» :80ـ نحل /  2 ُكْم َوَيْوَم إ قاَمت  وَنها َيْوَم َظْعن  فُّ  .«...َتْسَتخ 

 .در سفر و حضر، سبكبارانيد

ر روز سفرتان و در روز فرمايد كه شما چادرها و مسكنهاى سبكى )از پوست و امثال آن( دمى

ا ساعت از سفر ي 24كنيد. آيا منظور از يوم در اين آيه يعنى درست در اقامت و سكونتتان، درست مى

حضر؟ پيداست كه منظور زمان و هنگام سفر يا حضر است به ويژه با توّجه به طول مدت سفر در آن 

ا به دو بخش: روز سفر و روز حضر، روزگاران. پس قرآن ارجمند، زندگى مخاطبان خود در اين آيه ر

 .تقسيم كرده است

ون» :47ـ حج /  3 ّما َتُعدُّ ْنَد َربَِّك َكَأْلف  َسَنة م   .«َوإ نَّ َيْومًا ع 

 .همانا روزى نزد خداى تو بر شمار هزارسال است

ْقداُرُه » :4ـ معارج /  4 ي َيْوم كاَن م  وُح إ َلْيه  ف  َكُة َوالرُّ يَن َأْلَف َسَنةخَ َتْعُرُج اْلَمالئ   .«ْمس 

 آيند فرشتگان و روح به سوى او، در روزى كه همچند  پنجاه هزار سال است. آيا درفراز مى



 

اْسَتراح:َسَبَت  .1 ُلهُ :َالُسباُت /ِ  ْبُت  /،َالنَّْوُم َاْو َاوَّ حَ :َوالسَّ َِ ْسُبوع  بَْيَن الُْجْمَعة  َواالْ ُِ َن االْ  .د  َيْوٌم م 

، (سالمعليه ال)، اسحق(عليه السالم)ّص به اسفار خمسه عهد عتيق )=تكوين، خروج، اخبار، عدد و تثنيه( انبياء )ابراهيمتورات: به معنى اخ .2

كه شود ولى گاهى وبلدر اخالق و شريعت اطالق مى (عليه السالم)هاى موسىاسرائيل در صحراى سينا( و نيز توصيهو ايام بنى (عليه السالم)يعقوب

 .گويندمام كتاب مقدس را تورات مىبيشتر مسامحة ت
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دن آنجا هزار و در اينجا، پنجاه هزار بيست و چهار ساعت مورد نظر پوده است يا منظور، نشان دا

طوالنى بودن زمان  عروج و عظمت آن است. هر دو احتمال صحيح است؛ و احتمال اّول نيز بيجا 

 كشد نه يك دقيقه كم نه يك دقيقه زياد. و يا درجاه هزار سال طول مىنيست و ممكن است دقيقًا پن

 .آيه قبل، دقيقًا هزار سال

 :اى كه ذكر شد، در نهج البالعه )درباره شيطان( عبارتى آمده استـ مشابه چهار آيه 5

نْ » :نهج البالغه / خطبه قاصعه َة آالف  َسَنة ال ُيْدرى َام  تَّ ن ى  َو َقْد َعَبَد اهلَل س  ْن س  ْنيا َاْم م  ن ى الدُّ س 

َرة ا از يتوان دانست از سالهاى دنيايى )ما( هزار سال خدا را عبادت كرد؛ كه نمى 6و شيطان  .«ْاالخ 

 .سالهاى اخروى است

شش دوره  اينكه منظور از شش روز،توان گفت كه: احتمال  بارى، از بررسى اين همه، مى

چگونه بوده است و به چه اعتبارى تقسيم شده   اين شش دوره،باشد، بعيد نيست. اّما آيا  خلقت

 .ايماست؛ چيزى از آيات ]و روايات[، بدست نياورده

 توان دريافت؛ اين معناست كه براى خلقت آسمان دو روز و براى زمينآنچه كم و بيش از آيات مى

 :روز تعيين فرموده است  چهار« زمين)1( اقوات»دو روز و براى 

ي َيْوَمْين» :12فصلت /   .«َفَقضاُهنَّ َسْبَع َسماوات ف 

 .به پايان برد )آفرينش( آن هفت آسمان را در دو روز

ي َيْوَمْين  » :9فّصلت /  ْرَض ف  َِ ي َخَلَق اِلْ الَّذ   .«؟ ُقْل َأإ نَُّكْم َلَتْكُفُروَن ب 



 ورزيد؟بگو آيا به خدايى كه زمين را دو روزه آفريد كفر مى

ي َأْرَبَعة  َأّيام َسواًء ل لّسائ ل ينوَ » :10فّصلت /  يها َأْقواَتها ف  َر ف   .«َقدَّ

 .هاى آن )زمين( را در چهار روز؛ به گونه برابر براى پرسندگانو به اندازه آورد توشه

له توان احتمال داد كه منظور از دو روز، در آفرينش آسمان، دو مرحله خلقت، باشد: در يك مرحمى

 .ى بعد، به صورت آسمان هفتگانهد )= دخان( و مرحلهبه صورت گاز يا دو

امد اى كه يه صورت جى گاز يا مايع و روز ديگر مرحلهدر زمين نيز به همين قرار: يك روز به گونه

 .در آمده است.)كه هنوز هم مركز زمين به صورت مايع است(

دريافت. آيا آنچه در  تواناّما اينكه شش روز به چه اعتبارى است؛ بطور دقيق و درست، نمى

 ى آفرينش دارند يا آنكه مثالً دوآسمان و زمين است، جداجدا، شش روز يا شش مرحله

 

 .هاها و توشهاقوات = جمع قوت: روزى .1

 ﴾ 246 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

 ها و اقوات زمين )يعنى خلقت زمين دوروز ويژه آسمان هاست و دو روز زمين و دو روز نيز توشه

و آمادگى براى رويش گياه يك مرحله، و آمادگى براى پيدايش موجودات زنده حيوانى نيز يك  روز،

اى مرحله كه رويهم چهار مرحله خواهد شد(. و دو مرحله هم آفرينش آسمانها. هيچ تأييدى از آيات بر

 .اين پندارها نيست و صرفًا احتماالت است

روز به معناى شش بيست و چهار ساعت توان گفت اينست كه شش آنچه به احتمال قوى مى

 .نيست

  

 كيفيت خلقت آسمانها



 آيا آسمانها در عرض هم قرار دارند يا برخى، بر روى برخى ديگر؟

 رآيا چنانكه در مورد زمين؛ احتمال داديم كه اراضى هفتگانه كه در زبان برخى روايات با تعبي

بع» ديم؛ قها كه با تقسيم بندى زمين است نظير قاّرهآمده است، و منظور قسمتهايى از  «أِلَضيَن السَّ

توان چنين احتمالى داد شده و در عرض هم بوده است؛ در مورد آسمانها نيز مىهفت اقليم تعبير مى

 دهند؟كه كنار هم قرار دارند و مجموعًا مثل زمين، يك سطح كروى را تشكيل مى

تعبير،  قرآن سترگ، در دو مورد، آسمانها را با ظاهرًا اين احتمال در مورد آسمانها درست نيست زيرا

 :معّرفى فرموده است« طباق»

ْن تَ » :3ملك /  ْحمن  م  ي َخْلق  الرَّ باقًا ما َترى ف  ي َخَلَق َسْبَع َسماوات ط   .«فاُوتالَّذ 

آنكه هفت آسمان را تودرتو )طبقه طبقه( آفريده؛ در آفرينش خداى بخشاينده گوناگونى نخواهى 

 .يافت

باقا» :15وح / ن  .«َأَلْم َتَرْوا َكْيَف َخَلَق اهلُل َسْبَع َسماوات ط 

 .ايد چگونه هفت آسمان را بر رويهم )تودرتو( آفريدآيا نديده

نطبق اند به طورى كه بر هم متوان فهميد كه آسمانهاى هفتگانه، رويهم قرار گرفتهاز كلمه طباق مى

آيد قطعه كنار هم؛ و به حسب ظاهر اين آيات به دست مىاند تودرتو؛ نه هفت شوند؛ هفت طبقهمى

ْني» كه آسمانها فوق يكديگرند. دليل ديگر اينكه در قرآن، از آسمانى با تعبير ماَء الدُّ برد و ، نام مى«االسَّ

ترين اند كه منظور آسمان  دنياست در حاليكه دنيا در اينجا صفت است يعنى پايينبرخى پنداشته

توان در يافت كه آسمانهاى ديگر به ترتيب باالى اين آسمان هستند و نسبت آن مىآسمان؛ و از 

 توان درمكانى آنهابه ما دورتر است. نكته ديگرى كه از آيات شريفه مى
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تر از آسمان دنيا هستند؛ توانيم كرد، پايينيافت اينست كه: اين ستارگانى كه ما مشاهده مى

 :فرمايدترين آسمان، باالتر از اين ستارگان، قرار دارد زيرا مىپايين يعنى



يَنة اْلَكواك ب» :6صافات /  ز  ْنيا ب  ماَء الدُّ ا السَّ نَّ  .«إ ّنا َزيَّ

آيد، ستارگانى ايم. بنابر آنچه از ظاهر اين آيه به دست مىما آسمان دنيا را به زيور ستارگان آراسته

هاى آسمان دنيايند و خورند و آويزههستند كه باالى سرما، به چشم مى هاكه زينت هستند؛ همان

گردد و اين توان گفت كه آسمان  دنيا، شامل اينان مىربطى به آسمانهاى ديگر ندارند؛ در نهايت مى

ستارگان درون آن هستند؛ پس بايد گفت آسمان دنيا بر فراز اين ستارگان است و اينان را همچون 

 .اندآسمان دنيا برآويخته چراغهايى از

ْفظا» :12فّصلت /  ْنيا ب َمصاب يَح َوح  ماَء الدُّ ا السَّ نَّ  .«َوَزيَّ

 .ايم و براى نگاهبانىما آسمان دنيا را به چراغها آراسته

ا ال» :بنابراين با آسمانهاى ديگر ربطى ندارند وگرنه مناسبتر اين بود كه بفرمايد نَّ مواتَزيَّ  .«سَّ

و اينكه  بينيم و يا ندارند؛اند؟ آيا ستارگانى دارند و ما نمىيا آسمانهاى ديگر، چگونهاّما اينكه آ

 .توانيم يافتخلقت آنها چگونه است؛ همه براى ما نادانسته است و از آيات چيزى در نمى

ْفظا...» ى گرامى فّصلت؛ كلماتى دوازدهم سورهبه دنبال آيه فتم آمده است چنانكه در آيه ه «َوح 

ْجْر آيه  :فرمايدى هفدهم، هم مىسوره مبارك صاّفات نيز؛ و در سوره ارجمند ح 

يم» :17حجر /  ْن ُكلِّ َشْيطان َرج  ْظناها م   .«َوَحف 

گان بينيم كه درپى آن مطلب كه ستار و آنان را از هر شيطان رانده شده، در پناه گرفتيم. اينك مى

چيست و ستارگان « حفظ»ح شده است آيا منظور از مطر « هاحفظ آسمان»ى زينت آسمانند؛ مسأله

 در نگاهبانى آسمانها، چه نقشى دارند؟

ها؛ يادآور شويم كه زينت بودن اختران، بدينمعنى نيست كه تنها قبل از پاسخ به اين پرسش

 اىفرمايند كه اينان برشود؛ آيات مىى آنان، همان زينت است؛ از آيات چنين چيزى دريافته نمىفايده

اى كنند؛ چنانكه در آيهها زينت هم هستند؛ و اينگونه آيات، داللت بر حصر غايت نمىآسمان

 :فرمايدمى



النَّْجم  ُهْم َيْهَتُدون» :16نحل /   .«َوَعالمات َوب 

يابيم: چنين نيست كه تنها براى هدايت هايى؛ و با ستارگان رهنمون يابند. كه درمىو نشانه

 .يافته استاى است كه بشر ـ بويژه در زمان نزول وحى ـ درمىاين نيز فايدهاند؛ بكله آفريده شده

 حفظ آسمانها به چه معنى است؟
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 :اين مطلب به چند صورت درخور بررسى است

 :ـ حفظ به معنى ابقاء يعنى نگهداشتن از نابودى 1

ماوات  وَ » :41فاطر /  ُك السَّ ْرَض َأْن َتُزوال َوَلئ ْن زاَلتاإ نَّ اهلَل ُيْمس  َِ ه   اِلْ ْن َبْعد  ْن َأَحد م  إ ْن َأْمَسَكُهما م 

 .«إ نَُّه كاَن َحل يمًا َغُفورا

تواند دارد و اگر نابود شدند؛ جز وى كسى بازشان نمىخداوند آسمانها و زمين را از نابودى باز مى

 .داشت؛ او بردبار بخشاينده است

 :ه بقره، تعبيرسور 255شايد در آيه 

ْفُظُهما» :255بقره /   .«َوال َيُؤُدُه ح 

 .)نگهداشت آسمان و زمين بر خدا گرانبار و سخت نيست( نيز به همين معنا باشد

ْلوى از ريزش و سقوط و در نتيجه هالك  2 ـ حفظ نظام، به معناى نگهداشت آسمان و اجرام ع 

 :اهل زمين و نابودى زمين

ُك ا» :65حج /  ْذن هَوُيْمس  إ  ْرض  إ الّ ب  َِ ماَء َأْن َتَقَع َعَلى اِلْ  .«لسَّ

مان هدارد آسمان را از اينكه بر زمين فرود آيد؛ مگر به فرمان وى؛ كه اين آيه شايد به و باز مى

 :ىمعناى حفظ نظام از بهم خوردگى باشد. اّما آيه



ْن ُكلِّ َشْيطان مار د» :7صاّفات /  ْفظًا م   .«َوح 

 يى است؟داراى چه معنا

ها در نظمى آيد منظور اين باشد كه خداوند، آسمان و زمين را از اخالل شيطاننخست به نظر مى

شود يعنى نه ، همان به معناى نگاهداشت از نابودى مى«حفظ»فرمايد؛ بدينمعنى،كه دارد؛ حفظ مى

 .به هم بزنندتوانند نظام عالم را هاى شعورمند نيز نمىتنها موجودات بى شعور؛ بلكه پديده

ْفظا» :فعل محذوف بدانيم مفعول مطلق اين دريافت، در صورتى است كه حفظ را ْظناها ح   .«َوَحف 

ْفظا» احتمال ديگر اينست كه ماء» :باشد يعنى َلهمفعولٌ «ح  ا السَّ نَّ آيد كه ر مىبدر اينصورت چنين  .«َزيَّ

ى، براى ما درست قابل فهم نيست. در ها نقش دارند اّما چه نقشاختران در آسمان؛ در طرد شيطان

 :توان آيات ديگرى را نيز ذكر كردتأييد اين احتمال مى

ْن ُكلِّ جان  » :8صاّفات /  ْعلى َوُيْقَذُفوَن م  َِ ِ  اِلْ ُعوَن إ َلى اْلَمالَ مَّ  .«بال َيسَّ

 .شوندتوانند شنيد و از هر سوى رانده مىاز گروه فرازين )آسمانى( چيزى نمى

رفتند و با براى شنيدن خبرهاى غيبى و آگاهى از خوادث عالم به سوى آسمان باال مىها شيطان

 .كردندمى« استراق سمع»نشستن در نشيمنگاههايى؛ 
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ْمع» :9جّن / َد ل لسَّ ْنها َمقاع   .«َوَأّنا ُكّنا َنْقُعُد م 

 اق(سمع. اّما اينكه چگونه آنان باالى جوّ نشستيم آنجا در جايگاههاى )استرو ما )جنّيان( مى

توان وجوهى به صورت احتمال توانند استراق سمع كنند؛ در قرآن بيان نشده است هر چند مىمى

 .)1(ذكر كرد

 اى است كه اگر كسى بخواهدفرمايد: اّما اكنون به گونهاز سوره جّن مى 9ى آنگاه در همين آيه

 .اهد شداستراق سمع كند، با شهاب طرد خو

 :ى ديگرآيه



ماَء َسْقفًا َمْحُفوظا» :32انبياء /   .«َوَجَعْلَنا السَّ

 .اى قرار داديمآسمان را سقف حفظ شده

، جّو در اين آيه« سماء»نويسند كه منظور از اند؛ مىبرخى كسانى كه كتابهايى به نام تفسير نگاشته

گردد ريزش سنگهاى آسمانى به زمين مى اى ساخته شده است كه مانعزمين است و اين جّو به گونه

 شود اّما اينبدينگونه كه از نظر علمى اثبات شده است كه هماره زمين از سوى آسمان سنگباران مى

شوند؛ لذا جّو زمين رسند] به عّلت سرعت و اصطكاك[ به گاز تبديل مىسنگها چون به جّو مى

بود است كه اگر اين مطلب درست مىدر حاليكه بسيار روشن « ناميده شده است.« محفوظ»

ظا» :گفتبايد مىمى ماَء َسْقفًا حاف   .شد نه محفوظيعنى جّو، حافظ زمين مى «َوَجَعْلَنا السَّ

ان ظاهرًا منظور از آسمان )= سماء( در اين آيه دستكم اين جّو، نيست. بر حسب تعبير قرآن، آسم

اين جّو، يا محفوظ از نابودى است يا  سقفى است كه بر اين جهان محسوس كشيده شده است و

محفوظ از سقوط و ريزش؛ كه ظاهرًا اين معنا، مناسبتر است. زيرا خطر سقف، همان فرو ريختن است 

انگيز است كه روى سر او، چنان موجودات سترگى باشند و فرو نريزند. و اين براى انسان شگفت

 :فرمايدخداوند مى

ي َرَفعَ » :2رعد /  َغْير  َعَمد َتَرْوَنهااهلُل الَّذ  ماوات  ب   .« السَّ

 .خداوند است آنكه فراز آورده است آسمانها را بى ستونى كه )بتوانيد(ديد

 :شوددر تفسير اين آيه دو وجه، تصّور مى

َغْير  َعَمد َتَرْوَنها» ـ منظور از 1  صفت «هاَتَرْونَ » وجود ندارد؛ يعنى« ستون مرئى»اينستكه  «ب 

 

 :اى بعدى توضيحى در اين باره خواهد آمددر بحثه .1
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است. گويابدين مضمون روايتى نيز وجود دارد. برحسب اين تفسير؛ ممكن است ستون  «َعَمد»

 .براى آسمان وجود داشته باشد اّما ديدنى نيست

بينيد كه كرد و شما مى ى معترضه است؛ يعنى خدا آسمانها را بدون ستون برفرازـ ترونها، جمله 2

 .اصالً ستونى وجود ندارد

 به هر حال، هر دو تفسير، قابل تصّور است و ظاهرًا مانعى براى تصّور هيچيك از دو وجه وجود

 .ندارد

ز اى آسمانها بيان كرده است، اين است كه آسمانها از سوى خدا نتيجه: از نكاتى كه قرآن درباره

 .شوندنابودى و سقوط حفظ مى

  

 عرش و ُكرسى

در قرآن، بجز آسمان و زمين و آنچه در بين آندو است؛ از دو موجود ديگر به نامهاى عرش و 

 :كرسى نيز نام برده شده است. در مورد كرسى؛ تنها يك آيه وجود دارد

ْرض» :255بقره /  َِ ماوات  َواِلْ ُه السَّ يُّ َع ُكْرس   .«َوس 

 .ى كرسى الهى، آسمان و زمين استگستره

 .اّما در مورد عرش، چندين آيه در قرآن آمده است

اند كه يك مبحثى وجود دارد در مورد اينكه آيا عرش و كرسى يك چيز است؟ برخى احتمال داده

ترى ى سلطنت و اورنگ قدرت؛ و كرسى، به اعتبار برچيز است با دو نام. عرش به اعتبار داللت براريكه

، هر دو تعبيرى است كنايى از مقامى كه امر تدبير جهان از آنو سرير حكمرانى و مقر فرمانروايى. 

 .شودناشى مى



اّما آيا براستى يكى هستند يا دو تا؟ چيزى است كه دليلى قطعى از خود قرآن بر هيچكدام 

توان گفت؛ كه عرش و كرسى دو چيز متفاوت هستند؛ و نداريم؛ اّما برحسب روايات متعّدد مى

 .قرآن هم همين است شايدبتوان گفت كه ظاهر

مبحث ديگر اين است كه عرش و كرسى چيست؟ آيا كنايه از مقام فرماندهى است يا براستى 

 هاى گيهان و جهان؟موجوداتى هستند نظير ساير پديده

از برخى آيات شايد بتوان مدد گرفت كه منظور از عرش، همان مقام سلطنت و ربوبّيت و تدبير 

 :شودًا بعد از آن، لفظ تدبير يا نظاير و مصاديق آن، بيان مىالهى است؛ به ويژه كه غالب

ْمر» :3يونس /  َِ  .«ُثمَّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرش  ُيَدبُِّر اِلْ
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رد سپس بر عرش برآمد تا جهان را كارگردانى كند. شايد بتوان از اين آيه يارى جست و استظهار ك

موجودى است كه خدا بر آن قرار گيرد زيرا خدا ـ جّل شأنه ـ جسمانى كه معناى اين عرش، نه 

 اْسَتوى» نيست. پس اين يك تعبير كنايى است از مقام ربوبّيت. بهرحال اين يك احتمال است. تعبير

 :در هفت مورد آمده است؛ از جمله «َعَلى اْلَعْرش

م» :54اعراف /  ي َخَلَق السَّ ة  إ نَّ َربَُّكُم اهلُل الَّذ  تَّ ي س  ْرَض ف  َِ  .«َأّيام ُثمَّ اْسَتوى َعَلى اْلَعْرش اوات  َواِلْ

 .است؛ آنكه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرش برآمد« اهلل»همانا خداى شما 

احتمال ديگر اين است كه عرض نام مخلوق خاّصى باشد، و مؤّيد آن هفت مورد ديگر است كه 

 :شود؛ از جملهتوصيف مى «َعْرشَربُّ الْ » خدا، با تعبير

َي اهلُل ال إ لَه إ الّ ُهَو َعَلْيه  َتوَ » :129توبه /  ْن َتَولَّْوا َفُقْل َحْسب  يمَفإ  ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرش  اْلَعظ   .«كَّ

 اگر برگشتند و به تو پشت كردند؛ بگو خدا مرا بسنده است )همانكه( جز او خدايى نيست؛ بر او

 .تكيه دارم و او پروردگار عرش سترگ استپشتگرمى و 



آيد كه عرش موجود است كه خدا رّب اوست؛ اين استظهار و مددجويى از از ظاهر آيه چنين بر مى

گر، توان كرد چون در برخى آيات ديآيه، در اينجا بعيد نيست. گرچه به اين ظاهر نيز چندان تكيه نمى

ود موج« عّزت»انكه در تعبير رّب العّزه؛ چنين نيست كه به اسم معنى نيز اضافه شده است: چن« رّب »

 اى است و خدا رّب اوست؛ بلكه رّب در اينجا بمعنى دارنده و صاحب است: دارنده عّزت. درو پديده

 :تواند رب العرش به معنى صاحب ملك و تدبير باشد؛ اّما آيه روشنترى نيز هستاينجا نيز مى

لُ » :7غافر /  يَن َيْحم   .«وَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلهالَّذ 

ه دارند و آنان كه اطراف آن هستند. در اين آيه، بعيد است بگوييم عرشى كآنانكه عرش را بر مى

ش حاملين و اطرافيانى دارد؛يك تعبير كنايى است از مقام ربوبّيت و ظاهر آنست كه در اين آيه، عر

 :موجودى است حقيقى؛ چنانكه در اين آيه نيز

ُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمئ ذ َثمان َية» :17ه / الحاقّ   .«َوَيْحم 

دارند. هر چند اگر دليل قاطعى عرش پروردگارت را در اين روز هشت تن فراز مردم بر مى

 .بود، اّما ظاهر آيه، همين استداشتيم، اين تعبيرات قابل تأويل مىمى

عرش موجود حقيقى است و در آيات ديگر، تعبير اين احتمال نيز بعيد نيست كه در اين آيات، 

 .كنايى؛ هر چند اين احتمال خالى از تكّلف نيست

 :نتيجه: سه احتمال در اينمورد وجود دارد
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 .از مقام ربوبّيت و تدبير جهان)1( ـ تعبير كنايى1 

 :ـ در همه جا، مراد موجود حقيقى است اّما تعبير 2

 .«اْسَتوى َعَلى اْلَعْرش» :3رعد / 

؛ قفا حقيقى است ولى عريض )2(؛ )زيد پس گردنى پهن دارد(«َزْيٌد َعريُض اْلَقفا »چنانكه در كنايه

 .بودن آن، تعبير كنايى است



 .ـ جمع هر دو تفصيل آيات يعنى در برخى آيات حقيقى و در برخى ديگر تعبير كنايى است 3

لوق حقيقى است و حامالنى با اوصافى ويژه براى آن ذكر شده اّما بر حسب روايات، عرش يك مخ

 .است و اين روايات بهترين مؤّيد هستند براى احتمال دّوم

جا كه ما ى بحثى بود درباره آسمانها و زمين و عرش و كرسى در قرآن، تا آنآنچه ذكر شد، مجموعه

ود و در هيچ مورد نظر قاطعى وجود ى موارد، خالى از ابهام نيز نبتوانستيم بفهميم و در همهمى

 .نداشت

هاى جّوى و زمينى. در ى تدبير آسمانها و زمين و نيز خلقت پديدهبحثهاى ديگر هم هست درباره

نها را اى به عنوان آيات الهى تأكيد و تكيه شده است و در برخى موارد، تدبير آهاى ويژهقرآن بر پديده

 .اى از تدبير جهان استها هم، خود مرحلهنيز ذكر فرموده است كه همان خلق آن

  

 هاى جهانپديده

هاى ى پديدهبعد از بررسى آياتى كه مربوط به خلقت آسمانها و زمين بود؛ مناسب است درباره

جهان و حكمت آفرينش آنهاـ كه در قرآن بدآنها اشاره شده است ـ فهرستوار، بخث كوتاهى داشته 

 :باشيم

است به آفرينش ماه، خورشيد، ستارگان و حكمتهايى كه در آفرينش  اى از آيات، مربوطدسته

 :توان آوردهابيان شده است از جمله اينكه: حساب را از حركت ماه و خورشيد به دست مىآن

ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسبانا» :96انعام /   .«َوالشَّ

 .و محاسبه(ى شمارگرى )و قرار داد خداوند( خورشيد و ماه را شمارگانى )يا وسيله

كند، نيز در مورد حركت و كيفيت آن و نظم حركت ماه و خورشيد و يا شكلهايى كه ماه پيدا مى

 :اشاراتى شده است از جمله در اين آيه

 



 .رود ولى منظور گوينده، الزمه مفهوم جمله استدر كنايه هر لفظ مفردى در معناى حقيقى بكار مى .1

 .احمق است كنايه از اينكه زيد بى رگ يا .2
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َأْمر ه» :54اعراف /  رات ب  ُجوَم ُمَسخَّ ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُّ  .«َوالشَّ

 .خورشيد و ماه و اختران در تسخير امر اويند

هاى ى تسخير، در قرآن بسيار به كار رفته است؛ چه درباره كرات آسمانى و چه در مورد پديدهكلمه

 .ى نهرها، دريا و كشتى و جز آنهاربارهزمينى و حّتى د

يرد و اى يا عاملى را در اختيار بگاست؛ يعنى آدمى، وسيله بكار گماردن اين كلمه در لغت به معناى

ى؛ گمان برخى ناآشنايان به قرآن و ناآشنايان با زبان و ادبّيات عرب  .براى منظور خويش به كار بگمارد

انى وييهاى قرآن است و منظور از آنها اينست كه بشر مثالً كرات آسماند كه آيات تسخير از پيشگكرده

را تسخير خواهد كرد! در حاليكه در قرآن تسخير فعل  خداست نه بشر؛ و منظور اين است كه حركت 

ى كه شود، همه زير فرمان الهى است و اوست كه براى هدفى كلّ اين اجرام با آثارى كه از آنها ظاهر مى

ده داشته؛ هر چيزى را در جاى خود و با ويژگيهاى آن آفريده و زير فرمان آوريدگان مىاز آفرينش پد

 .است

يُر اْلَعز يز  اْلعَ » :38ـ  40يس /  ْمُس َتْجر ي ل ُمْسَتَقّر َلها ذل َك َتْقد  ْرناُه َمناز َل َحتّ َوالشَّ *َوالَْقَمَر َقدَّ ى ل يم 

مْ  *الَ الشَّ يم  ي َلها َأْن ُتْدر َك الَْقَمَر َوالَ عاَد َكاْلُعْرُجون  اْلَقد  ي َفَلك ُس َيْنَبغ  ْيُل ساب ُق النَّهار  َوُكلٌّ ف   اللَّ

 .«َيْسَبُحون

گيرى )خداوند( قدرتمند دانا.و براى ماه خورشيد تا جايگاه خويش روانه است؛ اين است اندازه

گردد. خورشيد را سزيده  قرارگاههايى مقدر ساختيم تا چون شاخسار خشك خرما )به شكل هالل(باز

 .نيست تا ماه را دريابد و نه شب را كه بر روز پيشى جويد و هر يك در مدارى شناورند

و  ى آفرينش ماهى نخستين ،در بحث تقدير، اشاره كرديم كه در بيان نظام حكيمانهدر مورد دو آيه

 شوندكت همديگر، نمىكنند و مزاحم حر رسند و يكديگر را جذب نمىخورشيد است كه به هم نمى



ي َفَلك َيْسَبُحون» قسمت اخير آيات يعنى  : دهيمرا توضيح مى «ُكلٌّ ف 

ى ممكن است برخى گمان كنند كه ذكر فلك در اين آيه، به نوعى، تأييد فلكّيات قديم است كه برا

اى بود كه ضيهها يك فلك قائل بودند. بايد توّجه داشت كه فلكّيات قديم مبتنى بر فرهر يك از سّياره

 «)1(خرق و التيام»دانستند كه قابل باطل شده اشت. آنان فلك را جسم شّفافى مى

 

 .خرق و التيام پاره كردن و پيوستن / نفوذ در افالك و خروج از آن .1
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، فلك را نيست. قابل آن نيست كه چيزى از آن عبور كند؛ كون و فساد در آن محال است و بارى

اند؛ براى ماه و خورشيد و كرات، حركت قائل دانستند كه كرات در آن ميخكوب شدهجرمى شّفاف مى

 .دانستندنبودند بلكه حركت را براى فلك مى

 داند كه اجرام در آن حركت دارند و شناورند. پيداست كهاّما در قرآن، فلك را چون دريايى مى

كنند و مدار حركتشان را در آن فضا، تعيين آن حركت مى منظور فضايى است كه اين اجرام در

 .كند و آنها در فلك ثابتندگفتند: فلك حركت مىكنند. نه آنچنان كه قدما مىمى

 :فرمايدقديم را مردود دانسته است. به عالوه، قرآن مى« فرضّيه فلكّيات»بنابراين، قرآن از ابتدا،

ي َفَلك»  لك شناورند؛ در حاليكه قدما چند فلك محدود، بيشتر قائليعنى هر يك در يك ف «ُكلٌّ ف 

م داللت دارد بر اينكه هر يك از اجرام هم حركت وضعى دارد و ه «َيْسَبُحون» نبودند. ضمنًا كلمه

 .انتقالى

توان استفاده برد كه اجرام علوى، همه در حركتند و اين چيزى است كه نجوم پس از اين آيه مى

 .پردازيم. آيات ديگرى نيز وجود دارد كه به آنها نمىكندجديد، اثبات مى

  

 زمين



مين در مورد خود زمين، ويژگيهايى در قرآن ذكر شده است كه بيشتر ناظر به منافع انسان بر روى ز

 :توان به دو شاخه، تقسيم كرداست؛ به همين جهت بحث در مورد اين آيات را مى

 .ـ تدبير جهان 1

 .ـ تدبير انسان 2

 .رسيمبه طور فشرده و فهرست وار، ويژگيهاى زمين را وامى اينك

راشا» :22بقره /  ْرَض ف  َِ ي َجَعَل َلُكُم اِلْ  .«الَّذ 

ن. فراش يعنى بستر، جاى راحتى و استراحت انسا .آنكه زمين را براى شما بستر )آرامش( قرار داد

 .كنيددر آن به راحتى زندگى مى چنان آفريده است كه كه شما  اشاره است به اينكه خداوند زمين را

ْرَض َمْهدا» :53طه /  َِ ي َجَعَل َلُكُم اِلْ  .«الَّذ 

 .آنكه زمين را براى شما جاى آرامش و راحتى قرار داد

هادا» :6نبأ /  ْرَض م  َِ  .«َأَلْم َنْجَعل  اِلْ

 آيا ما زمين را براى شما محّل آسايش قرار نداديم؟
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كه  توان از اين دو كلمه دريافتاند كه مىمهاد نيز معنايى همانند فراش دارند. برخى گفته مهد و

زمين همچون گاهواره، داراى حركت است؛ اّما اين روشن نيست زيرا در آنصورت جاى آنست كه 

اى و داراى رفت و برگشت است؛ در حاليكه چنين نيست. ديگرى بگويد نوع اين حركت، گاهواره

اين ظاهر آيه همان اشاره به راحتى و جاى استراحت و آرامش است همچنان كه گاهواره براى بنابر

 .نوزاد، چنين است

ْرَض َقرارا» :64مؤمن )غافر(/  َِ ي َجَعَل َلُكُم اِلْ  .«اهلُل الَّذ 

 .خداست انكه زمين را جاى استقرار شما كرد



ْرَض ب ساطا» :19نوح /  َِ  .«َواهلُل َجَعَل َلُكُم اِلْ

 .و خداست كه زمين را )زير پاى شما( گسترد

ها» :15ملك /  ب  ي َمناك  ْرَض َذُلوالً َفاْمُشوا ف  َِ ي َجَعَل َلُكُم اِلْ  )1(.«ُهَو الَّذ 

ى اخير، اى كه در آيهاوست آنكه زمين را براى شما رام ساخت پس به نواحى آن روان شويد. نكته

آدمى، رام است و چون مركبى است راهوار. و از آن بر آن تكيه شده، اين است كه: زمين زير پاى 

 .توان دريافت كه زمين داراى حركت انتقالى است زيرا ذلول به معنى شتر راهوار استمى

 آزارد و شما روى آنكند، شما را نمىتواند اين باشد كه زمين با آنكه حركت مىپس معنى آيه مى

 .دهدخود ادامه مىراحت هستيد و آن چون مركب راهوارى به حركت 

ْرَض ك فاتا» :25مرسالت /  َِ  .«َأَلْم َنْجَعل  اِلْ

 آيا زمين را جايگاه گرفتن و جذب قرار نداديم؟

گردد و در اصل معناى آن گرفتن و ضميمه ك فات موضعى است كه اشياء در آن جمع آورى مى

اشياء را به خود جذب توان بهره برد كه زمين، كردن )قبض و ضّم( وجود دارد. از همين جا مى

گيرد و بعيد نيست كه اشاره به نيروى جاذبه زمين باشد كه با توّجه به سرعت شگرف  كند، مىمى

 .شدى اشياء روى زمين، در فضا پراكنده مىبود؛ همهحركت زمين، اگر اين نيروى جاذبه نمى

ى الطَّ  َكَتَف الّطايرُ :گويدباشد. عرب مىك فات داراى معناى ديگرى نيز مى پرنده به  َيران  َاْى َاْسَرَع ف 

اّما  اى است به حركت انتقالى زمين.اند اين آيه اشارهسرعت پريد. با توّجه به همين معنا، برخى گفته

 تر است زيرا ك فات معناىظاهرا اين احتمال از احتمال نخستين ضعيف

 

 .رسند. بنابراين منكب ارض يعنى: نواحى زمين، يا بلنديهاى زمينه هم مىى بدن انسان در جائى كه بازو و كتف بمنكب:قسمت برآمده .1
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شود كه: زمين سرعت است؛ و نه اين كه سرعت دارد؛ مصدرى دارد بنابراين معناى آيه چنين مى

 .مگر آنكه مصدر را به معناى صفت بگيريم كه اين نيز خالف ظاهر آيه است

هايى دريافت توان نكتهبرشمرديم، اوصاف زمين بود در قرآن معّظم، كه از هر يك مىبارى، آنچه 

 .كه احتماالً با مطالب علمى نيز مطابقت داشته باشد

  

 شب و روز

شود و تعابير ى شب و روز است كه در قرآن بر آن تكيه مىهاى ديگر، مسألهيكى از پديده

 :مختلفى در مرد آن وجود دارد

ْيَل َوالنَّهار» :33انبياء /  ي َخَلَق اللَّ  .«َوُهَو الَّذ 

 .اوست آنكه شب و روز را آفريد

 اى به طور خالص، بيانى نيامده و همه با توّجه بهى هيچ پديدهدر هيچيك از اين آيات، درباره

ى توحيد و ربوبّيت است و در اكثر آيات دو چيز مورد نظر قرار گرفته است: نخست ربوبّيت مسأله

 .لهى. دو ديگر: منافعى كه براى انسان داردا

ْيل  َوالنَّهار» :80مؤمنون /  الُف اللَّ  )1(.«َوَلُه اْخت 

 .تنها از اوست اختالف شب و روز

 :؛ بين مفّسرين اختالف وجود دارد«اختالف»در اين آيه، در مورد كلمه 

شود. و ى و گاه كوتاه مىگويند: منظور، اختالف  ساعات  شب و روز است كه گاهى طوالنبرخى مى

يابد و اشاره دارد به اينكه خداوند زمين را چنان آفريده كه با حركت آن، ساعات شب و روز تغيير مى

 .داراى حكمتهايى است



گويند: اختالف در اين آيه، به معناى جانشين شدن و پياپى آمدن است و ظاهرًا بعضى ديگر مى

تر است. از چيزهايى كه احتمال با بعضى آيات  ديگر مناسب اين معنا با ريشه لغت )= خلف( و نيز

كند، اين است كه اختالف ساعات شب و روز در همه جاى زمين وجود ندارد؛ اّول را ضعيف و بعيد مى

ها مانند مناطق استوايى، ساعات مساوى است ولى پياپى آمدن شب و روز همه جا در برخى جاى

 :كندنيز اين معناى جانشينى شب و روز و پياپى آمدن را تأييد مى وجود دارد، به عالوه آيات ديگر

ْلَفة» :62فرقان /  ْيَل َوالنَّهاَر خ  ي َجَعَل اللَّ  .«َوُهَو الَّذ 

 

 .كندتقديم جار و مجرور )= له( داللت بر حصر مى .1
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روز را جانشين هم، قرار داد و اين و اوست آنكه شب و روز را جانشين )يكديگر( كرد. شب و 

وجب مخواهند، پند گيرند يا شكرگزارى كنند. يعنى توّجه در اينجا تدبير را بكار برد تا كسانى كه مى

 .گرددتذّكر و آشنايى با حكمتهاى الهى و باعث شكرگزارى مى

 :فرمايداى مىدر توضيح اينكه اين چه نعمتى است، در آيه

ْيَل َسْرَمدًا إ لىاهلُل َعَلْيُكمُ ْيُتْم إ ْن َجَعلَ ُقْل َأَرأَ »:71قصص/ ياَمة  َمنْ َيْوم  اللَّ ياء إ لٌه َغْيُراهلل  َيْأت يُكمْ اْلق   .«ب ض 

كرد كدام خدا جز بگو باين سؤال پاسخ دهيد: كه اگر خدا شب را تا قيامت بر شما جاودانه مى

 آورد؟برايتان روشنائى مىاهلل

ياَمة  َمنْ االنَّهاَر َسْرَمدًا إ لى َيْوم  اهلُل َعَلْيُكمُ َأْيُتْم إ ْن َجَعلَ ُقْل َأرَ »:72قصص/ يُكْم ب  ْلق   .«َلْيلإ لٌه َغْيُراهلل  َيْأت 

هلل اكرد كدام خدا جز بگو باين سؤال پاسخ دهيد كه: اگر خدا روز را تا قيامت بر شما جاودانه مى

 آفريد؟برايتان شب را مى

انسانها منافع عظيمى دربر دارد؛ عالوه بر آنكه روز مناسب حركت و كار، و شب  شب و روز براى

ى استراحت و آرامش و تجديد قوا و تمّدد اعصاب و رفع خستگى است؛ اگر شب ادامه پيدا ويژه



داشت چنين بود كه يك سوى زمين هماره به طرف خورشيد و كرد يعنى زمين حركت وضعى نمىمى

بود و بود و در نتيجه هميشه يكسو يخبندان غير قابل سكونت مىخورشيد مىسمت ديگر؛ پشت به 

 .آنسو گرماى كشنده

  

 ايالج

ْيل» :27آل عمران /  ي اللَّ ي النَّهار  َوُتول ُج النَّهاَر ف  ْيَل ف   .«ُتول ُج اللَّ

 .پوشانى روز را در شبپوشانى شب را در روز و فرو مىفرو مى

اند: اختالف شب و روز است با اين توضيح كه: طبيعت اين رخى گفتهمنظور از ايالج چيست؟ ب

 .كندبرد و داخل مىدو اينست كه مساوى باشند ولى گاه خدا از ساعات يكى در ديگرى، فرو مى

اند: اشاره به آميزش نور و تاريكى به هنگام دميدن سپيده سحرى است و در اى ديگر گفتهعده

را  اين معنا، با لفظ ايالج مناسبتر باشد زيرا اگر بخواهيم احتمال اّولهاى غروبگاهان. شايد لحظه

م ها يك وقت طبيعى فرض كنيم تا بعد قبول كنيبپذيريم، بايد ليل و نهار نوعى فرض كنيم و براى آن

اند؛ در حاليكه احتمال دوم معناى محسوسى دارد. بهر صورت احتمال دوم نيز كه درهم داخل شده

 .قطعى نيست
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 تقليب و تكوير

ْيَل َوالنَّهار» :44نور /  ُب اهلُل اللَّ  .«ُيَقلِّ

 .كندخداوند شب و روز را دگرگونه مى

ْيل» :5زمر /  ُر النَّهاَر َعَلى اللَّ  .«ُيَكوِّ

 .پيچاند[افكند روز را بر شب ]و روز و شب را روى هم مىبر مى



 .به همان معناى جانشين كردن است در آيه نخست، تقليب ظاهراً 

در آيه دوم، تكوير بدين معنى است كه چيزى روى چيزى را بپوشاند همچون گلبرگهاى غنچه گلى 

 اند ازاين آيه حركت زمين و هم كيفّيتپوشاند. برخى خواستهكه يك گلبرگ، روى گلبرگ زيرين را مى

و )1( كروّيت زمين را؛ چون تكوير معموالًگردشىروز و شب را نسبت به هم، استفاده كنند و برخى ديگر 

 .مدّور است مثل تكوير العمامه

  

 اغشاء

يثا» :54اعراف /  ْيَل النَّهاَر َيْطُلُبُه َحث  ي اللَّ  .«ُيْغش 

پوشد شب را با روز كه شتابان در پى اوست. ظاهر معنا اين است كه روز را پوشش شب فرا مى

تصّور است اّما چون دو مفعولى است، ظاهرًا همان احتمال اّول  كندـ هر چند عكس آن نيز قابلمى

تابد و ظلمت امرى عدمى تر است ـ پس معنا چنين است كه نور پديده ايست كه بر زمين مىدرست

 .گيردبود نور پوشش است كه زمين را فرا مىاست؛ اگر نور نبود، زمين تاريك مى

  

 هاى ارضىپديده

  

 :ـ كوهها 1

حّتى  بسيار، بر پديده كوهها در قرآن تأكيد شده و فرموده است كه درباره آن فكر كنيد و در موارد

 :يادآور شده است كه از چه جهت بينديشيد

َي َوَأْنهارا» :3رعد /  يها َرواس  ْرَض َوَجَعَل ف  َِ ي َمدَّ اِلْ  .«َوُهَو الَّذ 



اى محكم( و نفرموده رواسى، صفتى است كه جانشين اسم شده؛ يعنى جبال رواسى )=كوهه

آورد كه گويى كوهها، تعبير رواسى، اين مفهوم را به ذهن مى« شامخه»و يا « جبال صلبه»است 

 .لنگرهاى زمين اند. زيرا ارساء بمعنى لنگر انداختن كشتى است

 

1. Spinal 
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ين موجب سكينه و آرامش زمين يعنى عالوه بر استحكام؛ گويى چيزى نيز به آن تكيه دارد و ا

وى ها آفريديم تا جلاست. و اين تعبير در آيات بسيارى آمده است كه ما كوهها را چون لنگرها و ميخ

 .تزلزل زمين را بگيرد

م» :36انبياء /  يَد ب ه  َي َأْن َتم  ْرض  َرواس  َِ ي اِلْ  .«َوَجَعْلنا ف 

ديم تا را نلرزاند. كوهها را لنگرهايى قرار دا و در زمين لنگرهايى )= كوههايى( گذارديم تا ايشان

داشت كه زمين را از لرزاندن بازدارند يعنى اگر اين كوهها نبودند؛ زمين اين آمادگى و اقتضاء را مى

دائمًا بلرزد. اين معنا بر حسب علوم نيز اثبات شده است كه گازهاى درون زمين موجب تزلزل 

 شودزلزله ظاهر مى گردد و گاهى به صورتزمين مىپوسته

م» :31وَمَيدان: انبياء /  يَد ب ه   .«َأْن َتم 

 .بمعناى نوسان است

 :تواند همين معنا را برساندتعبير اوتاد )= ميخها( نيز مى

باَل َأْوتادا» :7نبأ /   .«َواْلج 

 .كوهها ميخهاى زمين هستند

  



 ـ راهها )= ُسُبل( 2

يها ُسبُ » :10زخرف /   .«الَوَجَعَل َلُكْم ف 

آيد؛ زيرا انسان نيز اين مطلب كه خدا در زمين راههايى قرار داده است؛ نخست ساده بنظر مى

 !!كندسازد، سهل است كه آسفالت هم مىخود راه مى

داشت، قطعات بود و هيچ چين خوردگى نمىاّما نكته اينجاست كه اگر زمين كامالً هموار مى

برد؛ به اضافه كه به وسيله چين س راه به جايى نمىشد و هيچكمختلف زمين از هم مشخّص نمى

يابند؛ همان كوهها و چين خوردگيها نيز اگر خوردگيها و كوهها و تپه و ماهورها؛ راهها شكل مى

گشت؛ پس اينها، در همان حال كه مناطق بود؛ عبور از آنها مّيسر نمىبصورت ديوار صاف بلند مى

آورد. و اين نعمت سترگى است. قرآن اين دقائق را فراهم مى كند؛ راههايى نيززمين را مشخص مى

 .يادآورى فرموده و ما را به انديشيدن در باره آنها دعوت كرده است

  

 ـ بادها )= رياح( 3

 :بادها، از چند جهت، در قرآن مورد بحث قرار گرفته است

 .اندران رحمت الهىگردند و مبشّ ـ از اينجهت كه موجب پيدايش ابر و در نتيجه باران مى 1
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 .(ـ از اينجهت كه لواقح هستند)كه توصيف خواهيم كرد به چه معنى است 2

 :گردندهاى بادى مىـ از جهت اينكه موجب حركت كشتى 3

يَح َفَيْظَلْلَن َرواك َد َعلى َظْهر ه» :33شورى /  ن  الرِّ  .«إ ْن َيَشْأ ُيْسك 

 .هاى امواج( از حركت باز مانندها( بر )شانهرا نگاهميدارد تا )كشتى اگر بخواهد باد

 :ها به نظر سطحى ننگريمقرآن مكّرم، اين حّس را در ما برانگيخته و بيدار كرده است كه به پديده



ه» :57اعراف /  ياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمت  ُل الرِّ ي ُيْرس   .«َوُهَو الَّذ 

 .فرستدپيشاپيش رحمت خويش )باران(؛ به بشارت مىاوست كه بادها را 

ماء  ماء» :22حجر /  َن السَّ َح َفَأْنَزْلنا م  ياَح َلواق   .«َوَأْرَسْلَنا الرِّ

 .بادها اين بارور كنندگان را گسيل داشتيم و از آسمان آب را فرو فرستاديم

لقيح تاند كه يكى از وسائل گفتهاند و را به معناى بارور كنندگان درختان معنى كرده« لواقح»برخى 

 رساند )در برخى درختان اين عمل به وسيلهدرختان باد است كه گرده گل نر يا نرگل را به ماده مى

َفَأْنَزْلنا » :فرمايدكند، اّما با توّجه به ذيل آيه كه مىشود( و آنرا بارور مىحشرات و زنبورها انجام مى

ماء  ماء َن السَّ يز بايست ذيل آيه را نبود مىآيد زيرا اگر منظور اين بارورى مىىبعيد بنظر م «م 

 .فرمود: و درختان را ميوه دار كرديمآورد و مىمتناسب با صدر آن مى

پس به احتمال قوى، اين بارورى، در ارتباط با آمدن باران است. برخى مطالعات در دانش جديد 

 .دانندها مىتباط با بادها و نوع آننيز بارورى ابرها را )براى آمدن باران( در ار

براى اينكه بخار آب كه به صورت ابر در هوا متراكم است؛ به آب تبديل شود، نيازمند به يك 

فعاالتى و باد نقش اين كاتاليز را به عهده دارد و با فعل و ان  )واسطه و عامل مساعد( است)1( كاتاليزر

 .شودبارور و باران سرازير مى دهد؛ بى درنگ ابرهاكه در ابرها انجام مى

ظاهرًا  را در آيه، به معناى ُمَلّقحات )=بارور كنندگان( بگيريم ولى« لواقح»اين در صورتى است كه 

 تواند معناى ديگرى داشتهدر لغت بدينمعنى نيامده است. لواقح يعنى باردارها؛ و در اين صورت مى

ل چيزى است كه آن چيز مستوجب نزول باران باشد: يعنى باد، خود بارور است از چيزى و حام

ى علوم اثبات شده است يا گردد. ممكن است حامل بار الكتريكى يا چيزهاى ديگرى كه به وسيلهمى

 خواهد شد؛ به هر حال جاى تأّمل است ولى نبايد آيه را بر

 

1. Catalyseurمانند؛ فرهنگ اصطالحات علمىخر عمل بدون تغييرباقى مىدهند و خود در آمواّدى كه سرعت واكنشهاى شيميائى را افزايش مى 

 .432ص 
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ه چاى تطبيق داد، بلكه نخست بايد آيه را خوب فهميد بعد اگر با قوانين موجود تطبيق كرد پديده

 .بهتر وگرنه خود را ملزم به تطبيق نبايد بكنيم

  

 ـ رعد و برق 4

حاَب الُهَو الَّذ  » :12رعد /  ُى السَّ يُكُم اْلَبْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َوُيْنش  قالي ُير   .«ثِّ

 .زا و اميدبخش بنمايد، و ابرهاى سنگين راايجاد كنداوست كه آذرخش را به شما بيم

ش و هم به نق «...هوالذى=» در اين آيه نيز مانند ساير موارد؛ هم به ارتباط خدا تكيه شده است

 .«...يريكم=» پديده براى انسان

 :فرمايدبعد مى

لُ » :13رعد /  ه  َوُيْرس  يَفت  ْن خ  َكُة م  ه  َواْلَمالئ  ْعُد ب َحْمد  ُح الرَّ يُب ب ها َمْن َيشاُء َوُهْم  َوُيَسبِّ َق َفُيص  واع  الصَّ

حال يُد اْلم  ي اهلل  َوُهَو َشد  ُلوَن ف   .«ُيجاد 

 شتگان )نيز تسبيح او گويند( از بيم وىو تندر، تسبيح گوى اوست از سر سپاس و بزرگداشت و فر

 دارد و به هر كس خواهد، برخورد خواهد داد و آنان در خدا، ستيزه دارند وها را گسيل مىو صاعقه

 .خدا سترگ نيروست

 :هايى عجيب در اين آيه وجود دارد كه مجال وارسى آنها نيستنكته

لغت عربى، تسبيح را از ماّده سباحة تسبيح رعد چيست؟ برخى نادانان و ناآشنايان با ادب و 

 اند: تسبيح اشياء، تكامل آنهاست؛بمعناى شناورى گرفته و گفته

د خندد؛ زيرا مفهوم تسبيح؛ هيچ ربطى به شنا و تكامل و... نداريك عرب ساده نيز بدين كسان مى

 :تسبيح يعنى خدارا منّزه شمردن، آيات زيادى در اين زمينه وجود دارد



ْرض» :1ُجمعه /  َِ ي اِلْ ماوات  َوما ف  ي السَّ ِ  ما ف  ُح هلل   .«ُيَسبِّ

 .كندآنچه در آسمانها و زمين است تسبيح خدا مى

ه» :44اسراء /  ُح ب َحْمد  ْن َشْيء إ الّ ُيَسبِّ  )1(.«َوإ ْن م 

 .هيچ چيز نيست مگر كه خداى را به سپاس و بزرگداشت تسبيح گوى است

توان كنند و اين آيات متشابه است و بآسانى نمىا را سجده مىحّتى آياتى داريم كه همه چيز خد

 .دريافت كه معناى آنها چيست

 

 :فرمايداند؛ سعدى مىبزرگان ادب فارسى ما نيز، همين دريافت صحيح را از اين آيات داشته .1

 تسيبح گوى تونه بنى آدمند و بس *** هر بلبلى كه نغمه بر آن شاخسار كرد
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ال گويد اين تعبيرها، استعارى است؛ يعنى همه دليل كماجماالً، يك مشرب ُكّلى وجود دارد كه مى

كنند؛ يعنى گويى به زبان تسبيح و تنزيه، صفات باشند و حكايت از صفات خدا مىى خود مىآفريننده

 .نمايندالهى را بيان مى

ب گويند و ذكر دارند و از بارند و براستى تسبيح مىگويد: اشياء واقعًا شعور دامشرب ديگرى مى

گويند؛ در زنند و مىنمونه، سخن گفتن سنگريزه در دست پيامبر صلى اهلل عليه و آله را مثال مى

آنمورد، سنگريزه تسبيح خود را به گوش ديگران رسانده است نه آنكه همان هنگام در آن ايجاد 

 .تسبيح شده باشد

 .وگرنه همه چيز، تسبيح گوى خداستيابد آدمى در نمى

 ما سميعيم و بصيريم و ُهشيم *** با شما نامحرمان ما خاُمشيم

 .اين نظر، با ظاهر آيات نيز سازگار است



ْن ال َتْفَقُهوَن َتْس » :44اسراء /  ه  َولك  ُح ب َحْمد  ْن َشْيء إ الّ ُيَسبِّ  .«ب يَحُهمَوإ ْن م 

 .حمد خدا نگويد اّما شما تسبيح آنها را درنمى يابيد ـ هيچ چيز نيست كه تسبيح همراه با

 :فرمايدو يا در مورد پرندگان مى

يَحه» :41نور /  َم َصالَتُه َوَتْسب   .«ُكلٌّ َقْد َعل 

 .يابيم و از فهم ما دور استداند نماز و تسبيح خدا را. اّما در نمىهر كدام، همانا مى

براساس اصول عقلى، خود به دو دسته تقسيم  همين دسته دّوم، باز از نظر تبيين مطلب

 :شوندمى

 .گويند: همين اشياء با همين صور ماّدى، شعور و درك دارنداى كه مىـ دسته 1

اى كه قائلند كه: اشياء صورت غير محسوس ديگرى دارند كه آن صورت دّوم، شعور و ـ دسته 2

دهد و قرآن در مورد كه شهادت مى شود و همانستدرك دارد و همانست كه روز قيامت ظاهر مى

 :فرمايدآن مى

ي َأْنَطَق ُكلَّ َشْيء» :21فّصلت /   .«قاُلوا َأْنَطَقَنا اهلُل الَّذ 

 .آوردرا به سخن مى هر چيز گويند: خدا ما را به سخن آورد، همانكهمى

است؛ و  بهر حال، هر كدام باشد، با درك عادى ما سازگار نيست ولى ظاهر قرآن با آن مناسب

ْلُم ع  » ها شده استاّدعاى مكاشفات عرفانى و احيانًا داليل عقلى نيز براى مشاهده آن  .«ْنَد َاْهل هَو اْلع 

 :ىجمله

يَحُهم» :44اسراء /   .«ال َتْفَقُهوَن َتْسب 

 گفت همه اين تعبيرها استعارى است و قابل فهم و داللت بر صفاتاحتمال اّول )كه مى
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؛ توانند فهميدرا همه مى« حكايت از صفت خالق»كند زيرا كند(؛ را بعيدتر مىى آنها مىآفريننده

 !فهميد؟فرمايد: ولى شما تسبيح آنها را نمىپس چگونه خدا مى

در مورد رعد بخصوص، نظر ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه رعد، اسم ملكى است و در آيه ذكر 

اص شده است. اين احتمال خالف ظاهر است چون رعد داراى معناى عرفى است كه عام بعد الخ

خواهد. نكته ديگر اينكه: ترى مىهمان صداى مخصوص ابر باشد و اين احتمال دليل محكم

 :فرمايدمى

 .«َواْلَمالئ َكة» :13رعد / 

 :فرمايدگويند و بعد مىفرشتگان موجودات شعورمند هستند كه تسبيح مى

ق...» :13 /رعد  واع  ُل الصَّ  .«...َوُيْرس 

 :فرمايدصاعقه يك پديده طبيعى است ولى مى

يُب ب ها َمْن َيشاء» :13رعد /   .«َفُيص 

دهد، اصابت اّتفاقى نيست، حساب شده است. يعنى خدا آنرا بهركس كه بخواهد اصابت مى

 .نها جريان دارددر اي« و توحيد افعالى»تقدير و قضاء الهى بر اينها همه حاكم است 

  

 هاى زمينىپديده

  

 ـ كيفيت پيدايش ابرها و بارش باران 1

ي» :43نور /  نْ )3( َفَتَرى اْلَوْدَق )2(َعُلُه ُركاماً َسحابًا ُثمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ُثمَّ َيجْ )1(َأَلْم َتَر َأنَّ اهلَل ُيْزج   َيْخُرُج م 

الل ه   ب خ  ْن ج  ماء  م  َن السَّ ُل م  ْن َبَردَوُيَنزِّ يها م  يُب ب ه  َمْن يَ )4( ال ف  ُفُه َعْن َمْن َيشاُء َيكاُد َسنَفُيص  ا شاُء َوَيْصر 

ه   ْبصار َبْرق  َِ االْ  )5(.«َيْذَهُب ب 



پيوندد؛ سپس هاى آن را به هم مىاى كه خدا ابرى را آرام به حركت درمى آورد آنگاه پارهنديده

ى هريزد و نيز از ميان كوهوارى كه باران از دل آن فرو مىبينكند آنگاه مىآنرا فشرده و متراكم مى

رساند و از هر جا بخواهد باز فرستد كه هر جا خدا بخواهد آنرا مى)ابرهاى آسمانى( تگرگ فرو مى

 .خواهد چشمها را )از بين( ببردداردش؛ و گويى پرتو برق )ابرها( مىمى

 

 .راندبه آرامى مى .1

 .انباشته .2

 .باران .3

 .تگرگ .4

 .تابش، فروغ، پرتو .5
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ك ياز چيزهاى جالب توّجه، كه چنانكه گفتيم در ساير آيات نيز وجود دارد؛ اينستكه خداوند، هر 

 .رانددهد: خدا ابر را به آرامى، مىها را به خود نسبت مىازاين پديده

ه هم كند و بعد ابرها را بخار را آرام آرام بلند مىدهد كه ببينيد خداوند چگونه بقرآن تعليم مى

 .باردسازد و چون فشرده شدند، باران فرو مىنزديك مى

از بنيست،  تگرگ آورد؛ بعد، باز اختيار فرود، دستگويد: خدا تگرگ را فرو مىنيز در مورد تگرگ مى

 .دهد كجا ببارد و كجا نباردخداست كه فرمان مى

 ىدر اين آيه، جمله

ْن َبَرد...» :43نور /  يها م  بال ف  ْن ج  ماء  م  َن السَّ ُل م   .«...َوُيَنزِّ

 شود؟نياز به توضيح بيشترى دارد: در آسمان، كوهها، كجاست و چگونه از كوهها، چيزى نازل مى



شود؛ به شكل اند كه ابرها كه در جّو زمين متراكم مىها، گفتهدانشمندان صاحب نظر در اين حوزه

ها اشتباه ست. اين موضوع براى مسافرين هواپيما قابل تجربه است و گاه ابرها را با كوهكوهها

آيد و از آن هايى از ابر در جّو زمين پديد مىشود كه كوهكنند؛ پس ابرها آن قدر رويهم انباشته مىمى

 .ريزدكوههاى ابر، تگرگ فرو مى

ت نه كوههاى هم نوع و همجنس كوههاى ابر اس« جبال»برحسب اين برداشت، منظور از 

كوههايى كه در زمين وجود دارد؛ و اين برداشت خود مبتنى است بر اين استظهار كه منظور از 

 .هم همين جّو زمين است« سماء»

ايم كه گاهى سماء، به معناى آسمانهاى هفتگانه است )كه پايينترين آنها برتر از پيشتر گفته

؛ است« سماء جّو زمين»شود؛ كه باران از آن نازل مى« سمائى»اّما بينيم(؛ ستارگانى است كه ما مى

ْن َبَرد» .ريزدشوند و چيزى ديگر از جايى ديگر بر ابرها فرو نمىابرها در همين جّو تشكيل مى  «م 

ل» بيان   م به هر در قرآن كري «َبَرد» كند از جنس تگرگ است. احتماالً است: آنچه خدا نازل مى «ماُيَنزِّ

 اى از برف نشده است. به برف در زبانمعناى تگرگ و برف، به كار رفته است، در قرآن ذكر ويژهدو 

رآن گويند ولى چون هر دو در واقع و در منشأ، همان باران يخ زده است؛ احتماالً در قمى «ثلج» عربى

 .به كار رفته است «َبَرد =» با يك كلمه

  

 و ريزش آن از جّو به زمين = نزول باران ى ابر با نزول بارانـ ارتباط پديده 2

ْرض  وَ » :18مؤمنون /  َِ ي اِلْ َقَدر َفَأْسَكّناُه ف  ماء  ماًء ب  َن السَّ ُرونَوَأْنَزْلنا م  ه  َلقاد   .«إ ّنا َعلى َذهاب ب 
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م.)= به ردن آن تواناييآب را از آسمان به اندازه فرستاديم و بر زمين قرارش داديم و ما به روانه ك

 .بردن آن ياراييم(

ى آبهاى روى زمين، نخست از آسمان فرود شايد بتوان از اين آيه و مانند آن دريافت كه: همه

اند آمده بوده است. نظريه دانشمندن نيز، امروزه همين است كه درياها از نزول باران به وجود آمده



ستين تكّون زمين فرو باريده است؛ ولى اين آبها روى هاى سيل آسايى كه در مراحل نخاّما باران

الهى بسيار دقيق بوده است زيرا اگر نزول بارانها « تقدير»حساب و اندازه نازل شده است. يعنى 

ماند؛ نيز گرفت و جاى زندگى، باقى نمىيافت؛ تمام زمين را آب فرا مىبود و ادامه مىتر مىبيش

َقَدر» بارانهاى بعدى نيز و از روى حساب است؛ با آن تفاوت كه آبهاى اوليه از ابرهاى نخستين كه  «ب 

ها نيز از آسمان )جّو زمين( در آسمان تكّون يافته بودند؛ پيدا شدند؛ اّما بارانهاى معمول، هر چند آن

 .گيرندشوند؛ اما منشأ از آبهاى روى زمين مىنازل مى

ها، بايد و نهرها، چشمهتقدير الهى جريان مى سپس اين آبها، بر روى زمين يا زير آن، برحسب

رفت؛ اى به زمين فرو نمىيافت؛ و پارهدهد. اگر همه، بر سطح زمين جريان مىرودها را تشكيل مى

 :يافتدر فصول خاص و در مكانهاى ويژه، امكان بهره بردارى نمى

ماء  ماءً » :21زمر /  َن السَّ يَع  َأَلْم َتَر َأنَّ اهلَل َأْنَزَل م  ْرضف  َفَسَلَكُه َيناب  َِ  .«ي اِلْ

هايى در زمين، جارى بينى كه خدا از آسمان آب را فرو فرستاد و آنرا به صورت چشمهآيا نمى

 .ساخت

سلك، يعنى چيزى را به يك رشته كشيدن و منّظم كردن است. آبها را به صورت رشته هايى از 

 .ها ترتيب دادچشمه

  

 هاـ نهرها و چشمه 3

ْنهار» :32يم / ابراه َِ َر َلُكُم اِلْ  .«َوَسخَّ

 .و نهرها را براى شما مهار كرد)بكار گماشت(

َن اْلُعُيون» :34يس /  يها م  ْرنا ف   .«َوَفجَّ

 .هايى برگشوديم و برشكافتيمو در آن چشمه



اران، ب هاى زمينى كه قرآن ما را به تأّمل در آن فراخوانده، نزولبينيم، يكدسته از پديدهچنانكه مى

 .ى نهرها و چشمه هاستبقاء آن در زمين و ظاهر شدن به گونه
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 ـ درياها 4

 گفتيم كه درياها نيز ـ كه اكنون منشأ پيدايش ابرهاست ـ از آب باران پديدار شده است. اينك

 :آيات مربوط به آن

َر اْلَبْحَر ل َتأُْكلُ » :14نحل /  ي َسخَّ ا َوتَ َوُهَو الَّذ  يًّ ْنُه َلْحمًا َطر  ْلَيًة َتْلَبُسوَنهاوا م  ْنُه ح  ُجوا م   .«ْسَتْخر 

يد و اوست كه دريا را مهار كرد تا شما از آن گوشت تازه تناول كنيد و از آن زيورهايى بيرون آور

 خود را بدانها بياراييد

يعنى كه: خداست  در اين آيه و نظاير آن؛ باز از يكسو تكيه بر توحيد افعالى خداوند شده

اى گونه فرمايد يعنى كه دريا بهى درياها بدينگونه؛ و از سوى ديگر منافع انسانها را گوشزد مىآفريننده

 .آفريده شده اشت كه براى آدمى مفيد باشد

توان گفت جهانشناسى قرآن از يكسو به خداشناسى از سوى ديگر به انسانشناسى مربوط پس مى

 .گيرى كندى جهان بهرهاى است كه بتواند از همهگونهاست. تدبير انسان به 

يه  ب َأمْ » :12جائيه /  َي اْلُفْلُك ف  َر َلُكُم اْلَبْحَر ل َتْجر  ي َسخَّ ُكْم اهلُل الَّذ  ه  َوَلَعلَّ ْن َفْضل  ه  َول َتْبَتُغوا م  ر 

 .«َتْشُكُرونَ 

ل او بهره نيد به فرمان او، و تا از فضاهلل است آنكه دريا را براى شما مسّخر كرد تا كشتى بر آن برا

 .جوييد و شايد شما سپاسگزارى كنيد

هايى است كه دريا طورى آفريده شده كه شما بتوانيد بر آن كشتى برانيد و اين معلول قانون

ن آهايى فيزيكى كه براساس خداوند در جهان قرار داده است نيز قوانين مربوط به جريان باد و قانون

 .وانند بر روى آب شناور شوند و حركت كنندتاجسام مى



ي الَْبْحر  ل َتْبَتُغوا م  » :66اسراء /  ي َلُكُم اْلُفْلَك ف  ي ُيْزج   .«ْن َفْضل هَربُُّكُم الَّذ 

 .دآورد تا از فضل وى بهره گيريپروردگار شماست كه كشتى را هموار و آرام در ريا به حركت درمى

دانيم كشتى آورد در حاليكه مىاست كه كشتى را بحركت درمىفرمايد: اين خدجالب است كه مى

هاى زمينى را در دارد: پديدهگيرى خويش دست بر نمىافتد. پس قرآن از موضعبا نيروى خود؛ راه مى

 .فرمايد و اينكه آدمى در َپس  ُپشت  همه چيز، دست خدا را ببينداتباط با درس توحيد بيان مى

  

 ز ريزش بارانـ پيدايش گياهان ا 5

 .در اينمورد بيش از سى آيه در قرآن آمده است

 :كنيمما به ذكر چند آيه بسنده مى
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ْن ُكلِّ َشْيء َمْوُزون» :19حجر /  يها م   .«َوَأْنَبْتنا ف 

 .و در زمين از هر چيز، به هنجار رويانديم

نْ » بينيد فرموده استكنيم: در آيه چنانكه مىاى را در پرانتز ذكر در اينجا الزم است نكته ُكلِّ  م 

از هر چيز و حال آنكه هر چيز ـ اگر چه موزون و بهنجار و سنجيده ـ روئيدنى نيست؛ پس  :«َشْىء

ايم. اين است يعنى از هر روييدنى؛ ما با ميزان، چيزى آفريده «ُكّل نبات» هويداست كه منظور

شنا آيات وجود دارد و بايد توّجه داشت كه با لحن قرآن عظيم و عزيز، يى است كه در بسيارى از آنكته

ا ر «قرائن لفطّيه و مقامّيه» شد. يعنى بايد مراقب بود كه بى جهت و با پندار خويش تمّسك نكنيم؛

ى سبا نيز آمده در نظر داشته باشيم و برداشتهاى پندارگرايانه نكنيم. نظير مورد ذكر شده،در مورد ملكه

 :فرمايدكه مى است

ْن ُكلِّ َشْيء» :23نمل /  َيْت م   .«َوُأوت 



به او از هر چيز داده شده است. پيداست كه منظور اين نيست كه خدا همه چيز را كه در عالم 

است به او داده بوده است بلكه از هر چيزى كه الزمه سلطنت و ُملك است بدو عطا فرموده بوده 

 .است و سلطنتش نقصى نداشت

 :سا تعبيرچه ب

ْبيانًا ل ُكلِّ َشْيء» :89نحل /   .«ت 

ى هر چيزى است در مورد خود قرآن نيز، از همين گونه است يعنى نه اينست كه قرآن بيان كننده

ْبيانًا ل ُكلِّ َشْيء» :افتد مثالً حتى جنگ ايران و عراق. بلكهكه در عالم اّتفاق مى أنه ان يكون من ش «ت 

ى هر چيزى است كه در آن شأن است كه در قرآن ذكر شود.نيز از همين دست فى القرآن بيان كننده

 :است

يالً ل ُكلِّ َشْيء» :154انعام /   .«َتْفص 

 :فرمايدو يا آنكه در مورد تورات مى

يالً ل ُكلِّ َشْيء» :145اعراف /   .«َتْفص 

ه: يز بدين معنى است كدر اين مورد ن «ُكلِّ َشْيء» دانيم كه قرآن كاملتر است؛ پسبا اينكه مى

 ...آنچه مقتضاى بيان يا تفصيل آن در آن يا اين كتاب است

 .يابندها را آشنايان با زبان قرآن از قرائن و تناسب حكم و موضوع، درمىبارى، اين نكته

يج» :7ق /  ْن ُكلِّ َزْوج َبه  يها م   .«َوَأْنَبْتنا ف 

 .و در آن از هر جفت زيبايى رويانديم
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ْن ُكلِّ َزْوج كَ » :7شعراء /  يها م  ْرض  َكْم َأْنَبْتنا ف  َِ  .«ر يمَأَوَلْم َيَرْوا إ َلى اِلْ

 اند به زمين كه چه بسيار در آن از هر جفت ارجمندى، رويانديم؟آيا ننگريسته



 «انبتنا»هر دو وصف بهيج و كريم، پيداست كه مربوط به نباتات است؛ به مناسبت 

 :نيز الزم است توضيحى بدهيم« زوج»ر اينجا، در مورد كلمه د

رود در مقابل طاق و فرد، و گاهى به هر يك از دو چيز جفت: زوج گاهى به معنى جفت به كار مى

 .شود و به مجموعه زوجين. زن و شوهر، هر يك به تنهايى زوج است و با هم، زوجينزوج گفته مى

ك رود كه در اينمورد تعّدد اصالً محلوظ نيست )و اينف بكار مىگاهى نيز زوج به معنى نوع و صن

از بحث ما خارج است كه در اين معنا آيا حقيقت است يا مجاز و اين معنى؛ چه مناسبتى با معناى 

 اصلى آن دارد و...(

 اّما آيا منظور از زوج، در دو آيه مورد بحث ما چيست؟

اند. يعنى نبات داراى ه معناى نوع و صنف دانستهبسيارى از مفّسرين در اينجا نوع زوج را ب

اصناف گوناگونى است و خدا از هر نوعى در زمين آفريده است. و البته منظور هر نوعى است كه 

كرده؛ و نه به اين معنا كه هيچ نوع گياهى نيست كه در زمين شرائط وجود آن و حكمت اقتضا مى

 .خلق نشده باشد

 .رايطى پيدا شود و انواع ديگر گياه به وجود آيدممكن است بعدها در زمين ش

 بارى، آيا اين نظر درست است يا اينكه هر گياهى زوج و جفت آفريده شده است؟

ده شناسى، ثابت شده است كه گياهان نر و ماده دارند؛ جز اينكه در برخى گياهان نر و مادر گياه

بهرحال جفت بودن گياهان به معنى نر و اى جداست. يكپايه است و در يك جا جمع شده و در پاره

شناسى شناسى، كسانى كه با اين واقعّيات علم گياهماده داشتن؛ واقعيتى است ثابت شده در گياه

ما، اين  اند؛ اّما بنظربودن گياهان، كردهاند، آيات را حمل به معناى دّوم يعنى نر و مادهآشنايى داشته

ا ارد و شايد همان معناى اول )= نوع و صنف(؛ ظاهرتر باشد؛ امّ آيات هيچيك داللتى بر اين معنا ند

 :ى ديگرى وجود دارد كه به معناى دّوم نزديكتر استآيه

يها َزْوَجْين  اْثَنْين» :3رعد /  َمرات  َجَعَل ف  ْن ُكلِّ الثَّ  .«َوم 



 .ها در آن زمين دو جفت آفريدو از همه ميوه

 اى دو نوع آفريد يعنى مثالً منظور اين است كه از هر ميوهدر اينجا بعيد است بتوانيم بگوييم 

 ...ترش و شيرين
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ر و ماده و اّما تعبير زوجين اثنين؛ خاّصه كه اثنين تأكيد بر دو تا بودن است؛ ظاهرًا جز بر همين ن

 .كندبودن؛ تطبيق نمى

 :اّما اوصاف گياهان در اين آيات

ر آيات مذكور در فوق، سه وصف ذكر شده است )و مشابه آنها نيز در آيات ديگر چنانكه ديديم د

 .وجود دارد( كه عبارتند از: مزون، بهيج، و كريم

 .هر سه لفظ تقريبًا معناى مشابهى دارد: موزون يعنى متناسب، بهنجار، سنجيده

 ين گرچه ظاهرًا وزنريشه اين كلمه اگرچه وزن است اّما معناى اصلى وزن ،سنجيدن است؛ بنابرا

بمعنى سنگينى است اّما قوام معناى وزن، به سنگينى نيست بلكه به سنجيدن  سنگينى هر چيز است 

 .دستكم همه جا به معناى سنگينى نيست

 .«َواْلَوْزُن َيْوَمئ ذ اْلَحق» :8اعراف / 

 .(سنجش در اين روز، حّق است)

و متناسب آفريده شده چنانكه بين  شود كه اعضاء گياه سنجيدهپس معنى آيه چنين مى

اى به ظرافت گندم داشته باشد و هاى ما تناسب وجود دارد. چنين نيست كه گياهى ساقهاندام

 .اى به ستبرى ريشه گردوريشه

شود. و اين خاصّيت در لغت يعنى زيبا؛ چيزى كه ديدنش موجب بهجت و شادمانى مى :بهيج

كنيد كه ديدن هر نوع گياه، با هر شكل و رنگ؛ در انسان مى شگرفى است در گياهان. چنانكه تصديق

 .اى دارد كه سرورانگيز استكند. طراوت و خّرمى ويژهايجاد لّذت و شادى مى



 .همان رنگ و شكل در جمادات اين خاصّيت را )دستكم به آن درجه( ندارد

ر» :تقريبًا همان معناى بهيج را داراست :كريم ى الّناظ  كند. د مىيزى كه نگرنده را خرسنچ «ما ُيْرض 

يعنى سنگهاى  شايد در فارسى بتوان آن را دلپسند معنى كرد. نيز معانى ديگرى دارد: احجار كريمه

 .قيمتى؛ گاه نيز به معناى بزرگوارى و گاهى جود و بخشش و هم به معنى ارجمند است

ا.ُثمَّ َشَقْقنَ » :25ـ  32عبس /  ا.َفَأنْ َأّنا َصَبْبَنا اْلماَء َصبًّ ْرَض َشقًّ َِ َنبًا َوَقْضبا.َوزَ ا اِلْ ا.َوع  يها َحبًّ ْيُتونًا َبْتنا ف 

ُكم ْنعام  َِ َهًة َوَأبًّا. َمتاعًا َلُكْم َوِل   .«َوَنْخالً.َوَحدائ َق ُغْلبًا.َوفاك 

)نيز(  واينكه ما آبرا فراوان فرو ريختيم. آنگاه زمين را خوب شكافتيم و دانه را در آن رويانديم ]

يوه و مهاى افشانرا، و زيتون را و درخت خرما را، و باغهاى انبوه و گور را، در درختانى با سر شاخهان

 .[اى براى شمايان و چهار پايان تانعلف را؛ دستمايه

 ...مائيم...بتناان...َشَقْقَنا ،َاَنا ...هستيم كه آب را فرو فرستاديم« ما»دهد كه در اينجا نيز، توّجه مى
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آيد، زمينى شناسى احتياج به اين تأكيدات ندارد؛ آبى مىكه شكافتيم... رويانديم. كتاب گياه

م... ما كردي« ما»فرمايد: رويد. اّما در قرآن، گام به گام و كلمه به كلمه مىشود و گياهى مىشكافته مى

ه است ين نكته را بارها و بارها يادآورى شدكرديم. اين تعليم را نبايد فراموش كرد: در سراسر قرآن ا

شناسى بدون فهم ـ جّل اسمه ـ بدانيم وگرنه؛ خواندن هزار بار كتاب گياه «اهلل» كه ما همه چيز را از

 .اى ارزش معنوى ندارداين نكته، ذّره

ا ت برويد ـ نامى برده نشده است. پيداست كه آيادر قرآن از سيب و پرتغال ـ كه در عربستان نمى

 .توّجه به آنچه مورد توّجه مردم در آن زمان منطقه بوده؛ نازل شده است

هاى ويژه، و اسلوبهاى خاص در بيان برخى از مطالب؛ بدين دليل است كه يكى از انتخاب مثال

 :اهداف نخستين قرآن، هدايت مردم منطقه وحى، بوده است

َر ُأمَّ اْلُقرى» :92انعام /   .«َول ُتْنذ 



ن زمان ى نادرست را گرفت كه احكام قرآن نيز، از آن  همادهد مّكه را اّما نبايد اين نتيجهتا بيم 

ى متفاوت هستند: طبيعى است كه يك كتاب است و يك زبان. ممكن نيست ها دو مسألهاست. اين

تواند كه در آن  واحد، هم فارسى باشد و هم تركى و هم عربى و... بلكه ناگزير به يك زبان بيشتر نمى

 :باشد

ل سان َعَرب ّي ُمب ين» :195شعراء /   .«ب 

توان گفت چون عربى است پس ويژه اعراب است؛ همينطور هم، احكام آن و همانگونه كه نمى

اگزير تنها براى اعراب نيست، اّما اين مثالها و اسلوبها به خاطر آنست كه در آن منطقه نازل شده و ن

ى همان شود بايد در چهار چوب عادات و فرهنگ و امثلهن مىهنگامى كه به يك زبان خاّص بيا

 .فرهنگ؛ بيان شود

ى دشمنان اسالم در طول هاى ديرينهكتاب گمراه و بدى در لندن ديدم،)از نوع همان دشمنى

 :گويددهد مىى نيكو مىقرآن هنگامى كه وعده»تاريخ( كه در آن آمده بود: 

ْن » :25بقره /  ْنهارَجّنات َتْجر ي م  َِ َها اِلْ  .«َتْحت 

باغهاى كه در فرو دست آنها، رودها جارى است. و نتيجه گرفته بود كه پيداست اين آيات براى 

د اند ولى اگر در شمال اروپا نازل شده بومردمى نازل شده است كه رنگ باغ و آب جارى، نديده بوده

دهد هاى پر آفتاب مىشما سرزمين گفت خداوند بهاند، مىكه مردم از آب و نهر و درخت خسته شده

يام:دهدگويد خدا حورالعين مىتا لّذت ببريد. و يا مى ي اْلخ  خت اروپارا ل؛ اگر زنهاى ُحوٌر َمْقُصوراٌت ف 

ها، در اند؛ تازه نه در خيمهداد. زيرا مردم اروپا ازاين چيزها سير شدهديد، به اين چيزها وعده نمىمى

 .«كاخها
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قرآن براى زمان خاّصى بوده است و خود قرآن هم اّدعايى »از اين مطالب نتيجه گرفته بود كه 

 .«!!ندارد كه احكامش ابدى است



دين براى بشر الزم است و چون اسالم »فرمايند كه: ى متدّين!! افاضه مىو سرانجام نويسنده

مثل اگوست كنت كه پيامبر « و پيامبر جديدى ى زمان خاّصى بوده است بايد دين جديدى آوردويژه

 !!بود« دين انسانّيت»

س خوشبختانه، با ارتقاء فرهنگ بشرى، و با بيداريهاى اخير مسلمين به ويژه بر اثر انقالب مقد

ى استعمار فرهنگى نو، در آمده است. اّما اسالمى ما؛ ديگر ريش اين گونه نسخه پيچيهاى ناشيانه

 ى به مطلوب كرده و همان چيزى رار ناشيگرى را نيز درآورده است زيرا مصادرهاين شخص تقريبًا شو

وپا ى ايراد خود اوست؛ آرى اگر قرآن در شمال اردرمقام استدالل)!(، بيان كرده است كه پاسخ كوبنده

ت نّ شد، ناگزير و به دليل تبعّيت از زبانى كه به آن نازل شده بود؛ رعايت فرهنگ و عرف و سنازل مى

 :كردگفتند؛ را نيز مىو عادات و آداب قومى كه به آن زبان سخن مى

ه» :4ابراهيم)ء( /  ل سان  َقْوم  ْن َرُسول إ الّ ب   .«َوما َأْرَسْلنا م 

 .هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر به همان زبان امّتش

 .اّما اين مطلب بهيچوجه دليل اختصاص آن به منطقه خاّصى نبوده و نخواهد بود

 :اى لغات ديگر آيات مورد بحث را معنى كنيم و در اين زمينه سخن را بپايان ببريمهپار

 .هاى كشيده و آويخته دارد مثل بيد مجنوندرختهاى بلند كه شاخه :قضب

 .اندانبوه باغهايى كه درختانش سر در هم فرو برده :ُغلب

 .كندعلفى كه حيوان از آن استفاده مى :َاب

 :فرمايدشده چنانكه ديديم: مىدر پايان آيات ياد 

ُكم» :33نازعات /  ْنعام  َِ  .«...َلُكْم َوِل 

 .يعنى همانگونه كه بارها يادآور شديم: قرآن از اهلل آغازيد و به انسان پايان برد

  



 هاى جّوى و ارضىـ رابطه بين پديده 6

ماء  ماًء َفَأْخَرَج ب  » :32؛ ابراهيم / 22بقره /  َن السَّ مَ َوَأْنَزَل م  َن الثَّ ْزقًا َلُكمه  م   .«رات  ر 

 .ها، روزى شما را فراهم آوردآب را از آسمان فرو فرستاد و با آن از ميوه

ماء  ماًء ُمباَركًا َفَأْنَبْتنا ب ه  َجّنات َوَحبَّ » :9ـ11ق /  َن السَّ ْلنا م  قات َلها َطْلٌع  َوَنزَّ .َوالنَّْخَل باس  يد  اْلَحص 

ْزقًا ل لْ  يٌد.ر  ه  َبْلَدًة َمْيتًا َكذل َك اْلُخُروجَنض  نا ب  باد  َوَأْحيَيْ  .«ع 
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ى گياهان درو شدنى را از آسمان آبى خجسته و پر بركت فرو فرستاديم و با آن باغها و دانه

 .رويانديم

رده ا سرزمينى فرو ممنّظم براى روزى بندگان؛ و با آنه)1( هاىهاى سربلند و افراشته با خوشهو نخل

 .)2(ايم، قيام رستخيز نيز به همينگونه استرا،زنده كرده

  

 ـ گياهان ويژه 7

ي» :4رعد /  ْن َأْعناب َوَزْرٌع َوَنخ  راٌت َوَجّناٌت م  َطٌع ُمَتجاو  ْرض  ق  َِ ي اِلْ ْنوان ُيْسقى َوف  ْنواٌن َوَغْيُر ص  ٌل ص 

ُل َبْعَضها َعلى َبْعض  د َوُنَفضِّ ي ذل َك آلَيات ل َقْومب ماء واح  ُكل  إ نَّ ف  ُِ ي اِلْ ُلون ف   .«َيْعق 

 و يك ساقه)3( هاى كنار هم و باغهاى انگور و گندمزارها و درختان خرماى دو ساقهروى زمين، قطعه

گردند؛ اّما طعم و خوراك برخى را از برخى ديگر بهتر سيراب مى  وجود دارد كه همه از يك آب،

 .انديشندهايى است براى گروهى كه مى، نشانهسازيم و در اين همهمى

دارد با آنكه بر زمين يگانه و با يك نوع تأكيد بر اختالفى است كه محصوالت گياهان در طعم مى

كنيم كه اختالف از كجا اند. اين از مواردى است كه ما بر اثر عادت توجه نمىآب، روييده و باليده

شود؟ در پى جوييهاى نخستن به هسته يا ديگرى ترش مى گيرد. چگونه يكى شيرين وسرچشمه مى

رسيم اّما چون بيشتر دقيق شويم؛ اين پرسش باقى است كه خدا دانه يا نهال درخت يا گياه مى



مى رويند و از آبى ى بسيار كوچك كه در كنار هم در يك زمين باتغذيه مواّد مشابهچگونه در دو دانه

 !يت، دو طعم متفاوت نهاده است؟جويند؛ دو خاّص يگانه بهره مى

اند؛ با ، اين آيات را دليل وجود خدا به عنوان فاعل مختارى دانستهفخر رازى برخى مّتكلمين مانند

راين ى خداست، بناباين استدالل كه ماّده اثر واحدى دارد ولى آثار مختلف به دليل مختار بودن اراده

 !ى واحد، آثار مختلف به وجود آوردمينهفاعل معتارى باشد وجود داشته باشد تا از ز

 او فاعلّيت ى خداواين استدالل و نظاير آن بسيار سست است و با بينش قرآن درباره

 

 ورويد و به جاى گل  درخت خرماست. شايد نخست براى گل خرما وضع در خرما يعنى خوشه آن؛ غالف و ظرفى است كه خوشه در آن مى :َطْلع .1

 .ى ظرف و مظروف؛ برغالف خوشه اطالق شده استقهسپس نظر به عال

 .(9فاطر / )َكذل َك النُُّشورُ :فرمايدـخروج: منظور از خروج زنده شدن مردگان در روز قيامت است. در آيات ديگرى نيز، پس از زنده شدن زمين مى2

 .صنوان: از يك ريشه دو تنه برويد .3
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ن كند بلكه در طول آى خدا در عرض  اسباب ماّدى كار نمىابر بينش قرآن، ارادهسازگار نيست. بن

 ى اسباب ماده است. و تأكيد بر فاعلّيت الهىى خدا به هر چيز حاكم است و برتر از همهاست اراده

 بمعناى نفى اسباب ماّدى نيست قرآن كريم تأكيد فرموده است كه بينديشيد خدا چگونه اين جهان را

، و از تواند از زمين و آب واحد، آثار مختلف برآوردريده و چه ويژگيهايى در اشياء قرار داده كه مىآف

 .اين راه به قدرت و حكمت او پى ببريد

ه  َنباَت ُكلِّ » :99انعام /  ماء  ماًء َفَأْخَرْجنا ب  َن السَّ ي َأْنَزَل م  ُهَو الَّذ  رًا ُنْخر  َِ ْنُه َخض  ُج  َشْيء َفَأْخَرْجنا م 

نْ  َيٌة َوَجّنات م  ْنواٌن دان  ها ق  ْن َطْلع  َن النَّْخل  م  بًا َوم  ا ُمَتراك  ْنُه َحبًّ هًا  م  ّماَن ُمْشَتب  ْيُتوَن َوالرُّ َغْيَر وَ َأْعناب َوالزَّ

ي ذل ُكْم آلَيات ل قَ  ه  إ نَّ ف  ه  إ ذا َأْثَمَر َوَيْنع  ُنونُمَتشاب ه؛ اْنُظُروا إ لى َثَمر   .«ْوم ُيْؤم 

اوست كه از آسمان؛ آبى را فروفرستاده؛ پس برآورديم با آن هرگونه گياه را و برآورديم از آن 

هايى در دسترس و چيدنى، ى خرما، خوشهكشيم و از شكوفهاى كه از وى انبوه دانه بيرون مىسبزينه



نشيند و مى ى آن چون به ثمرهو تاكستانها و زيتون و انار؛ همانند و ناهمانند؛ بنگريد به ميوه

 .هايى است براى كسانى كه ايمان دارند)چگونگى( رسيدن آن. همانا در اين همه،نشانه

 آمده است و بعد با ُهو هاى دقيق ادبى وجود دارد: برپيشانى آيه ضمير غايبدر اين آيات نكته

 ضمير متكّلم

گام فرد ه اين باشد كه به هناست. گويا نكت التفات از غيبت به متكّلم كه َفَاْخَرجنا فرمايدجمع مى

ند توان پى برد كه اين كار خداست و دور از ذهن و نيازمنمى  آمدن آب از آسمان، به آسانى به زودى

آيد؛ اين به برهان و استدالل است اّما هنگام روييدن و باليدن گياه، دست خدا روشنتر به چشم مى

آثار حيات، بسيار زودتر انسان را متوّجه يك حقيقت است كه در موجودات زنده، پيدايش حيات و 

توّجه كند تا در جمادات. اگر با دلى زالل، به رويش يك گياه بنگريم و دّقت كنيم؛ بسيار زود مخدا مى

هى ايم كه شايد ذكر برخى آيات براى بيدار كردن انسان و به آگاخدا خواهيم شد. قبالً ياد آور شده

 .او باشدرساندن معرفت فطرى و ناآگاهانه 

ايم چيزى شگرف و معجزه آساست؛ اّما چون دائمًا در كنار آن هستيم و بدان خو گرفته« حيات»

اى، بيش از يك اين؛ ظاهرًا جالل خود را از دست داده است. در يك تخم گل، گاهى به ريزى نقطه

ديات آن در ساير ما ها نيست. با اينكه اجزاءسلسله عناصر و خواّص مادى وجود دارد كه در ساير ماّده

شود؛ بخشى از آن كه ريشه است در زمين وجود دارد. همين تخم گل هنگامى كه در زمين كاشته مى

ا آيد و هرگونه تخم گل را و هر گياه ديگر راى ديگر كه ساقه؛ از زمين بيرون مىرود و پارهفرو مى

 بكاريد؛ همينگونه خواهد بود. و چنين
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نيست كه حتى يكبار به اشتباه ريشه از زمين بيرون بزند و ساقه در زمين فرو رود. اين چه هدايت 

آيد و و رهنمودى است كه خداوند به گياهان عطا فرموده است؟ همان پاره از گياه كه بيرون مى

گ سبز، اى است و برگش پهن و با گلبرگهاى ويژه سپس كنار بر اش استوانهپيش روى ماست: ساقه

رويد و گاه بوى روحپرور نيز در هوا گل قرمز يا ارغوانى يا زرد يا بنفش يا صورتى يا شنگرفى مى

اى بود كند؛ و اينهمه، همان تخم گل است كه مانند نقطهپراكند كه مشام جسم و جان را معّطر مىمى

ايم ار عادت كردهو اجزايى داشت كه در ساير ماّديات نيز وجود داشت ولى ما چون به اين آث



گوييم: خاّصيت اين گل همين است! كالم در اين است كه چه دستى اين خاّصيت را در آن قرار مى

 داده است؟

را» :99انعام /  ْنُه َخض   .«َفَأْخَرْجنا م 

ى هاى رويهم چيده را؛ خوشهاى بيرون كشيديم و بر آن سبزينه كوچك، دانهاز آن زمين، سبزينه

 .يانديمها را ،رودانه

َن النَّْخل گردد به صورت شود و با جمله اسمّيه ذكر مىيكباره لحن آيه در اينجا دگرگون مى...َوم 

ْنوانٌ   .خبر  مقّدم، ص 

واين خود از زيباييهاى كالم خداست كه به هنگام طوالنى شدن جمله براى آنكه نفسگير نشود؛ 

 .هاى آويخته؛ برآورديمخوشهى خرما، برد. و از شكوفهاسلوبهاى گوناگون بكار مى

ُج َجّنات يعنى...َوَجّنات  .را برآورديم تاكستانهايى و نيز برآورديم زيتون را و انار...ُنْخر 

هًا َوَغْيَر ُمَتشاب ه و برخى  همگون و ناهمگون... انارهايى همه شيرين يا برخى شيرين ...ُمْشَتب 

 .ملس، برخى ترش

دهند و داراى چه شوند و چگونه بار مىختان چگونه بارور مىدقت كنيد كه اين در ...اْنُظُروا

 .ويژگيهايى هستند

ه ى كال و كوچك و ناخوردنى بينديشيد كه چگونه بتدريج خوردنى و در رسيدن ميوه ...َوَيْنع 

 .شوندمى

هايى گوناگون به و سرانجام دقت كنيد كه خدا چگونه از زمينى مرده؛ خوراكيهايى لذيذ با طعم

 .آوردد مىوجو

ْيُتوَن » :141انعام /  ُكُلُه َوالزَّ ْرَع ُمْخَتل فًا أُ ي َأْنَشَأ َجّنات َمْعُروشات َوَغْيَر َمْعُروشات َوالنَّْخَل َوالزَّ َوُهَو الَّذ 

ه   ُه َيْوَم َحصاد  ه  إ ذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقَّ ْن َثَمر  ّماَن ُمَتشاب هًا َوَغْيَر ُمَتشاب ه ُكُلوا م  بُّ َوالرُّ ُفوا إ نَُّه ال ُيح   َوال ُتْسر 

ين ف   .«اْلُمْسر 
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ا با رايجاد كرده و نيز خرماُبن را و كشتزار )1( اوست كه باغهايى )از َمْوهاى( افراشته يا گسترده

اى آن ههاى گوناگون و زيتون را و انارهاى همگون و ناهمگون را. به هنگام بار دادن از ميوهطعم

ت بخوريد و حّق هر يك را به هنگام برداشت ادا كنيد و اسراف نورزيد كه او اسراف كنندگان را دوس

 .داردنمى

  

 ـ جانوران 8

 .رودبكار مى «َبث» به طور كّلى در برخى آيات در مورد جانوران تعبير

ْن ُكلِّ َدابَّة» :164بقره /  يها م   .«...َوَبثَّ ف 

 .اى پراكندر )گونه( جنبندهو در آن )زمين( از ه

گردند و خداست كه آنانرا پخش كرده چنانكه گويى حيوانات به جهت حركت، در زمين پراكنده مى

 .است

يُر ب َجناَحْيه  إ الّ أُ » :38انعام /  ْرض  َوال طائ ر َيط  َِ ي اِلْ ْن َدابَّة ف  تاب  َوما م  ي اْلك  ْطنا ف   َمٌم َأْمثاُلُكْم ما َفرَّ

ْن َشيْ  ْم ُيْحَشُرونم   .«ء ُثمَّ إ لى َربِّه 

پرد مگر كه چونان اى كه با دو بال خويش مىاى در زمين نيست و نيز هيچ پرندههيچ جنبنده

تها ـ به ايم ـ آنگاه، اين امّ چيزى را فروگذار نكرده« كتاب»ها و گروههايى هستند. ما در اين شما، ُاّمت

 .گردندسوى پروردگار خويش، محشور مى

دارند؛ و اين  حشر ى حيواناتين آيه، از آياتى است كه برحسب ظاهر داللت دارد براينكه همها

فه بر فالس صدرالمتألّهين ى حيوانات است. اين مطلب قبل ازمطلبى است كه از لوازم تجّرد  روح  همه

 «وح بخارىر» پنداشتند كه روح حيوانات، مجّرد نيست. گاهى از روح آنها بهمكتوم بود. آنان مى

 .رودكردند كه روح ماّدى بسيار لطيفى است و با از بين رفتن حيوانات؛ از بين مىتعبير مى



 .روداّما اگر حشر ثابت شود؛ روح آنها نيز مجّرد است و با فعل و انفعاالت ماّدى از بين نمى

حال دارد كه بهر البته اين بمعناى، برابرى روح انسان و حيوان نيست. تجّرد خود مراحل و مراتبى

 .ى آن مراتب از آن حيوانات استپايين درجه

  

 ـ پرندگان 9

ُكهُ » :79نحل /  ماء  ما ُيْمس  ي َجوِّ السَّ رات ف  ْير  ُمَسخَّ ي ذل َك آلَيات َأَلْم َيَرْوا إ َلى الطَّ نَّ إ الَّ اهلُل؛ إ نَّ ف 

ُنونَ   .«ل َقْوم ُيْؤم 

 

 .ى و سواره و غير داربستى و پياده كه روى زمين گسترده استمعروشات: تاك دوگانه است؛ داربست .1
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دارد. همانا اند پرندگان را كه در آسمان، زير فرمانند و جز اهلل هيچ چيز آنان را نگاه نمىمگر نديده

 .هايى است براى كسانى كه ايمان دارنددر اين نشانه

ى خداست و باشد كه حفظ پرندگان در جّو، تنها وابسته به اراده ممكن است اين آيه ايهام داشته

اسباب ماّدى در آن هيچگونه دخالت ندارد. اّما در قرآن، چنين است كه آنجايى هم كه صددرصد، 

خدا آنها را »فرمايد دهد. پس اين كه مىاسباب ماّدى عادى در كار است؛ خداوند به خود نسبت مى

ى زمين بر نيست كه اسباب ماّدى در ميان نيست بلكه اثر نكردن جاذبه بدين معنا« كندحفظ مى

آنها؛ براساس قوانين علمى خاّصى است) كه كتب مربوط مضبوط است( ولى بهرحال، كيست كه اين 

يا آقدرت را به آنها داده است؟ و چه كسى اين قوانين را در مورد پرواز آنان؛ به وجود آورده است؟ 

هاى هوا در بدن خويش به وجود آورده و بالها را به خويش انديشيده و كيسهپرنده خود براى 

 اى شكل داده است كه بر جريان هوا در جّو سوار بماند؟گونه

ُكُهنَّ َأَوَلْم َيَرْوا إ َلى»:19ملك/ ْضَن ماُيْمس  ْير  َفْوَقُهْم صاّفات َوَيْقب  يالطَّ ْحمُن إ نَُّه ب ُكلِّ َشْيءَبص   .«رإ الَّالرَّ



ن اند به پرندگان باالى سرشان، در حال گشودن و بستن پر؛ هيچ چيز جز خداى مهرباآيا ننگريسته

 .دارد؛ او به هر چيز بيناستكند و نگاه نمىبا حفظ نمى

  

 ـ حيوانات روى زمين 10

ي َعلى َبْطن ه  » :45نور /  ْنُهْم َمْن َيْمش  ْن ماء َفم  ْجَلْين   َواهلُل َخَلَق ُكلَّ َدابَّة م  ي َعلى ر  ْنُهْم َمْن َيْمش  َوم 

ي َعلى َأْرَبع َيْخُلُق اهلُل ما َيشاُء إ نَّ اهلَل َعلى ُكلِّ َشيْ  ْنُهْم َمْن َيْمش  يرَوم   .«ء َقد 

روند و خزند و برخى روى دو پا راه مىاى را از آب آفريد؛ برخى از آنان بر شكم مىخدا هر جنبنده

 .هر چيز تواناست بعضى روى چهار پا، خدا بر

د ]زيرا اند اين آيه را به عنوان تأييد آن فرضّيه به كار برنتكامل خواستهبرخى از طرفداران فرضّيه

هار عالوه بر آنكه به منشأ آبى حيوانات اشاره دارد[؛ نخست از خزندگان و سپس دو پايان و بعد از چ

 .كندپايان، گفتگو مى

 .ست اين ترتيب زمانى باشدگوييم كه اّوالً: معلوم نيما مى

 .ى تكامل نيز، غير قابل قبول استثانيًا: تبديل حيوان دو پا به چهار پا، بنابر فرضّيه

ار پايان اند و بعد چهرود؛ آيا اّول حيوانات دو پا بودهانسان از حيواناتى است كه روى دو پا راه مى

ْجلَ » هاند؟ نيز دليلى نداريم كه انسان مشمول آيبه وجود آمده ي َعلى ر  ْنُهْم َمْن َيْمش   .نيست «ْينَوم 
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ره و خس و است.غريق به هر چوب پا «َاْلَغريُق َيَتَشبَُّث ب ُكلِّ َحشيش» ها از قبيلگونه برداشتاين

و  ى ديگرى دليل صّحت فريّضه تكامل نيستزند. وگرنه، نه اين آيه و نه هيچ آيهخاشاك چنگ مى

، دليل هيچ مؤّيدى هم ندارد. البّته در مورد حيوانات، دليل نفى تكامل هم نداريم اّما در مورد انسان

 .نفى نيز داريم كه بعدًا ذكر خواهيم كرد

 .توان اين فريّضه را به قرآن نسبت دادبه هر حال در مورد حّتى حيوانات نيز نمى



ْنعام  » :6زمر /  َِ َن اِلْ َيَة َأْزواجَوَأْنَزَل َلُكْم م   .« َثمان 

 :خدا براى شما از جار پايان هشت زوج فرستاد. كه در مورد ديگر هم آمده است

َن اْلَمْعز  اْثَنْين» :143انعام /  ْأن  اْثَنْين  َوم  َن الضَّ َيَة َأْزواج م   .«َثمان 

 .هشت نر و ماده، از ميش يك جفت و از بز، يك جفت

ب ل  » :144انعام /   ِ َن اإلْ َن اْلَبَقر  اْثَنْين َوم   .«...اْثَنْين  َوم 

 .و از شتر يك جفت و از گاو يك جفت

ست كه كند؛ انعام چهارگانه اچهار پايانى كه معموالً انسان از شير و گوشت و پشم آنها استفاده مى

يز ن گويند. اين مطلب را قبالً شوند؛ زوج در اينجا هر لنگه )از هر چيز دوتايى( را مىمى« زوج»هست 

َيَة َأْزواج» ايم پسگفته  .يعنى هشت فردى كه جفت جفت اند «َثمان 

ي ُبُطون ه  » :66نحل /  ّما ف  يُكْم م  ْبَرًة ُنْسق  ْنعام  َلع  َِ ي اِلْ ًا ْن َبْين  َفْرث َوَدم َلَبنًا خال صًا سائ غم  َوإ نَّ َلُكْم ف 

 .«ل لّشار ب ين

 آنچه در شكم آنهاست از بين سرگين و خون به شما همانا براى شما در چار پايان پندى است: از

 .نوشانيم پالوده و نيالوده و براى نوشندگان، گواراشيرى مى

شود. اين مواد غذايى پس از عبور از خورند، ساخته مىشير حيوانات از همان مواد غذايى كه مى

ش خون به سلولها و نيز رسد از طريق گرداى به مصرف بقاء حيوان مىشود: پارهمعده سه قسمت مى

رود و مّواد زائد نيز اى به صورت شير به پستانها مىشود. و پارهصرف ساخت و ساز خود خون مى

شود. گردد. پس اين شير از ميان خون و سرگين؛ براى شما به صورت غذايى لذيذ ساخته مىدفع مى

ايانى كه از شير آنها لبنيات انگيز است كه معموالً در ماديان و خفاش و انسان و چهار پشگفت

ى يك ى خوراك نوزاد آنهاست و حّداكثر به اندازهى شير موجود در پستانها به اندازهگيرند؛ اندازهنمى

نياز نوزاد،  زايند(. اّما در ميش و شتر و گاو چندين برابر خوراك ويا دو نوزاد نيز)در آنها كه چند قلو مى

 .شير وجود دارد



ْبَرةَوإ  » :66نحل /  ْنعام  َلع  َِ ي اِلْ  .«نَّ َلُكْم ف 
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ْنها َتأُْكلُ » :8تا  5نحل /  ُع َوم  ْفٌء َوَمناف  يها د  ْنعاَم َخَلَقها َلُكْم ف  َِ يَن ُتر يُحوَن َواِلْ يها َجماٌل ح  وَن.َوَلُكْم ف 

ُل َأْثقاَلُكْم إ لى َبَلد َلْم تَ  يَن َتْسَرُحوَن.َوَتْحم  يه  إ الّ ب  َوح  ْنُفس  إ نَّ َربَُّكْم َلَرُؤٌف ُكوُنوا بال غ  َِ قِّ اِلْ ش 

يَر ل َتْرَكُبوها َوز يَنًة َوَيْخُلُق ما ال تَ  يٌم.َواْلَخْيَل َواْلب غاَل َواْلَحم   .«ْعَلُمونَرح 

م حيوانات اهلى را بيافريد كه در آنها براى شما گرما وجود دارد )از پشم و كرك آنها لباس گر

ه خوريد. و برايتان زيباست شباهنگام چون آن گلدوزيد( و سودهاى ديگر و نيز از )گوشت( آنها مىمى

 .دهيدشانبريد و )سپيده دم( چون )از آغل( )به سوى مراتع( سر مى)گوسفندان را( به آغل مى

به  توانستند جز با مشّقتو بارهاى گران شما را از شهرى به شهرى برمى دارند كه خود نمى

ها ا بر آنآنجابرسانيد. همانا پروردگارتان مهربان و بخشنده است. اسبان و قاطرها و االغها )را آفريد( ت

 .دانيدآفريند كه شما نمىسوار شويد و نيز براى زيور و زينت و )خدا( چيز)هايى( مى

ْفء تى در مورد حراردر لغت به معنى حرارت مطبوع و ماليم است. و در آيه بصورتى دقيق و زيبا  د 

 .شود؛ بكار رفته استكركى، در بدن ايجاد مى  كه از فراهم آوردن لباسهاى پشمى و

يَن َتْسَرُحون» :6نحل /  يَن ُتر يُحوَن َوح  يها َجماٌل ح   .«َوَلُكْم ف 

ها ى راندن گلههاى شگرف در بيان قرآنى است زيرا؛ حّتى خداوند به زيبائى شاعرانهاين از نكته

اى است فرمايد كه براستى زيبايى ويژهها و سپيده دم از آغلها به صحرا، اشاره مىهنگام به آغلغروب 

 ى ملل و منجمله در ادب فارسى نيز بويژه در شعر فارسى، جاى جاى انعكاس يافتهو در ادبّيات همه

 .است

هاى يىير اشاره به زيبافرمايد كه اين نكته نيز، نظسواركارى نيز اشاره مى« زينت»ى آخر به در آيه

هاى ى پيشين است. يعنى اشاره دارد به اينكه عالوه بر رفع نياز براى حمل سالحدر آيه« گله رانى»

نيمه سبك و برخى از سالحهاى سنگين است ـ خود سوار كارى و داشتن اسب لذت دارد و يكنوع 

 .زينت زندگى است



  

 زنبور عسل

 :اى داردبر اين موجود تكيه و توّجه ويژهخداوند در ميان موجودات جاندار، 

بال  ُبُيوتاً » :68ـ69نحل /  َن اْلج  ي م  ذ  ُشوَن.ُثمَّ  َوَأْوحى َربَُّك إ َلى النَّْحل  َأن  اتَّخ  ّما َيْعر  َجر  َوم  َن الشَّ  َوم 

ْن ُبُطون ها  ي ُسُبَل َربِّك  ُذُلالً َيْخُرُج م  َمرات  َفاْسُلك  ْن ُكلِّ الثَّ فاٌء ل لّناَش ُكل ي م  يه  ش  س  راٌب ُمْخَتل ٌف َأْلواُنُه ف 

ُرون ي ذل َك آلََيًة ل َقْوم َيَتَفكَّ  .«إ نَّ ف 
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 و وحى كرد پروردگارت به زنبور عسل كه خانه هايت را در ميان كوهساران انتخاب كن و در ميان

ى هر( ميوه، بخور و فرمود بدو كه( از )شكوفهدرختان و )در كندوهاى( دستساز انسان. سپس )وحى 

آيد )كه( در آن هاشان آشاميدنى با رنگهاى گوناگون درمىپيما. از شكمراههاى پروردگارت را هموار به

 .انديشندبراى مردم شفا )نهاده شده( است. همانا در اين نشانه يى است براى كسانى كه مى

ور گى و فوايد اين موجود اشاره فرموده است كه براستى درخهاى شگرفى از زند در اين آيه به نكته

 :انديشگى است

ى نخست همان راهنمايى الهى براى ساختن خانه در شكاف سنگهاى كوهساران بلند )كه در دامنه

ى درختان در رويد( و نيز در سوراخ تنهآنها غالبًا انواع گلهاى وحشى در فصولى از سال، به فراوانى مى

هاى سازند)كه آنها هم مجبورند كندوها را در محيطيا در كندوهايى كه انسانها براى آنها مىها جنگل

از  كوهستانى روستاها يا در نقاط مرتفع و خوش گياه و پر گل در نزديكى كوهستانهابگذارند.(]بگذريم

ى اين نوع خانه ساز هايى و نه النه؛ كه با توّجه به اين نكته كه در آيه بيوتًا فرموده است يعنى خانه

هاى مختلف آن؛ انتخاب اين كلمه بسيار ى دقيق و پيچيدگى و نظم و بخشموجود و مطالعه

 شود.[تر از النه است كه اغلب بسيار ابتدايى و ساده بنا مىمناسب

َمرات» :69نحل /  ْن ُكلِّ الثَّ  .«ُثمَّ ُكل ي م 



به ]راين شايد ذكر ثمره بهمين مناسبت باشد شكوفه و گل در هر گياه، آغاز ثمره دادن آنست؛ بناب

ى زنبور عسل نهاده شده است كه روى هر صورت تكيه در اين بخش از آيه براينست كه در غريزه

 ى گلهايى كه براى ايجاد عسل مفيدند؛ بنشيند و اين خود با تحقيق محقّقان؛ شگفتيهايى را درهمه

 ها برد.[ه حكمت بالغ الهى، كرنشبرابر دارد كه بايد در كتب مربوط خواند و ب

ي ُسُبَل َربِّك» :69نحل /   .«...َفاْسُلك 

ها و مراتع و الله زارهاى كوهستانى تا سپس بدو وحى فرموده است كه راه طوالنى گلستان

 .رسد( با راهنمايى پروردگارت هموار بپيماكندويت را )كه گاه به چندين فرسنگ مى

ت سيار شگفتى آور است زيرا اين موجود بسيار كوچك؛ چنانكه تحقيقابراستى توّجه به اين امر؛ ب

پيمايد و امروز نشان داده است؛ گاهى تا فرسنگها راه را از كندوى خويش تا محل گلهاى مناسب، مى

يابد ما گاهى گردد و از ميان صدها كندوى هم شكل؛ كندوى خود را مىهمان راه را به هنگام، باز مى

 :گويدكنيم؛ شاعرى مىرا گم مىراه خانه خود 

 هر شب از عسس پرسم راه خانه خود را *** گم كنم چو مرغى كور؛ آشيانه خود را
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آيد و ا مىاّما اين موجود مفيد و عزيز؛ با رهنمود ربوبى ـ جل اسمه و عّزه و قدرته ـ در كندو به دني

ه را آيد و فرسنگها رابار از آنجاى تاريك سر و ته بسته بيرون مىپس از آنكه بالغ شد؛ براى نخستين 

گردد. پس همچنان كه خداوند پيمايد و بازيكر است به كندوى خود باز مىبراى نخستين بار مى

 .صدق اهلل العلى العظيم .ها راههايى است كه پروردگار او، پيش پايش نهاده استفرموده است؛ اين

ْن ُبُطون ها َشراٌب ُمْخَتل ٌف َأْلواُنه َيْخُرجُ » :69نحل /   .«م 

ى شير در انگيزتر از نكته ايست كه در مورد ذخيرهاين مسأله در اين موجود به مراتب شگفت

 .حيوانات شيرده، يادآور شديم

كند و بقّيه را زيرا اين موجود با اين ُجّثه كوچك خود؛ مقدارى از غذايى را كه نياز دارد مصرف مى

توانند از آن در سراسر جهان، استفاده سازد و اين ذخيره چندانست كه ميلياردها انسان مىمى ذخيره



شود؛ هرگز فاسد است كه وقتى از شكم او خارج مىاىكنند. نوع آن و كيفّيت تركيبى آن، به گونه

از جمله خود  گرددآيد، زود فاسد مىگردد؛ با اينكه اكثر چيزهايى كه از شكم حيوانات بيرون مىنمى

 .شير

آورند و به اضافه بسيار گوارا و خوش طعم است و بهترين نوشيدنيها را از آن به دست مى

 :خاصّيت دوائى آن نيز به گونه ايست كه خود خدا در آيه اشاره فرموده است

فاٌء ل لّناس» :69نحل /  يه  ش   .«ف 

آيد كه بر خالف ى به دست مىهاى طبيعت بحث كرديم، نتايجاز مجموع آنچه در مورد پديده

پندار علم زدگان، منظور قرآن از همه اين دسته از آيات، اين نيست كه مسلمانان بروند و طبيعت 

شناس بشوند، دستكم مستقيمًا ترغيب به چنين امرى نيست؛ زيرا اين معنا را انسانها براى 

رفتند؛ پس منظور از اين ل آن مىفرمود، دنبادادند و اگر قرآن هم نمىى خويش انجام مىاستفاده

 همه تأكيدات قرآن چه چيز يا چيزهاى ديگريست؟

 :آيداز تأّمل در آيات؛ چند نكته در دست مى

كند تا سطحى نگر نباشد و از كنار ـ انسان را وادار به انديشه كردن و تفّكر و تعّقل مى 1

 .هاى جهان، غافل نگذردپديده

ي ذل َك آلَ » :3رعد /  ُرونإ نَّ ف  ُروَنـَأَفال َتَتَفكَّ بته انديشيدن هدف نهايى اّما ال .«يات ل َقْوم َيَتَفكَّ

 .نيست؛ انديشه وسيله معرفت است

 ها و آثار، پى به مؤّثر و عّلتگوييم ممكن است از راه تفّكر در پديدهـ كدام معرفت؟ مى 2
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ثر قريب به اّتفاق مفسرين؛ اين آيات را دليل وجود خدا آنها ببريم. و از اين روى شايد اك

اند. قبالً در بحث خداشناسى گفتيم كه ممكن است از بسيارى از آيات، به طور غير مستقيم، دانسته

ى وجود خدا اثبات شود ولى مستقيمًا يا نيست و يا كم است. ولى اين گونه استفاده را نيز به وسيله

 .توان انجام دادعقل، مى



ـ مطلبى كه بيش از همه بر آن تكيه شده است؛ موضوع ربوبّيت خدا نسبت به جهان و انسان  3

نظام  خواهد به مردم بياموزد كه بينديشند تا به تدبير الهى  حاكم براست. قرآن در اين گونه آيات مى

 :خواهد نظام علّيت را تثبيت فرمايدكلى جهان؛ پى ببرند؛ در اين رابطه هم مى

 .«...َفَأْنَبْتنا ب ه» :9 ق /

ْنه» :انعام  .«...َفَأْخَرْجنا م 

از سآموزد كه به اين اسباب عادى، بسنده نكند؛ در َپس  ُپشت  اينها همه؛ سبب و هم به انسان مى

دهد: را ببيند؛ بهمين جهت در همه جا با وجود يادآورى اسباب عادى َعّلى؛ فعل را به خود نسبت مى

 ...ى آب گياه را... و ووسيله ما رويانديم و به

م؛ گذارد و چنانكه ديدياين نكته بسيار مّهم است و اثر سازنده و شگرفى در وجود انسان باقى مى

 .گشتبسيارى از مباحث خداشناسى به توحيد افعالى خداوند، بر مى

 ـ برانگيختن معرفت فطرى و علم حضورى 4

كند؛ اگرچه به نحو تفّكر فلسفى اين آيات، دقت مى ها درى اين پديدههنگامى كه انسان درباره

ى يك يعنى سير از مطلوب به مبادى و از مبادى به نتيجه نباشد؛ همان دقت و تماشا، خود انگيزنده

شود همان معرفت كه در گردد و معرفت فطرى آدمى، زنده و بيدار مىحالت معنوى و عرفانى مى

 :سرشت روان آدمى مفطور است

َربُِّكْم؛ قاُلوا َبلى» :172اعراف /   .«َأَلْسُت ب 

 (.آيا من پروردگارتا نيستم، گفتند آرى، هستى)

كند حالى پيدا كرده و نه معرفت حصولى و استداللى؛ و آن هنگامى است كه انسان حس مى

 :بيند. آيات شگفتى انگيزى در اين زمينه وجود دارداست و گويى او را مى

 .«ن فال ُق اْلَحبِّ َوالنَّوى... ذل ُكُم اهلُل َفَأّنى ُتْؤَفُكوإ نَّ اهلَل » :95انعام / 



رويد؟! به اين نكته، ى دانه و هسته است... هان، اينك اين خداست، كجا مىهمانا خدا شكافنده

 .در بيانات تفسيرى، كمتر اشاره و توّجه شده است

 هماهنگى وجود دارد و ناظمبريم كه نظام واحد و ـ از راه توّجه به نظام گيتى، پى مى 5
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ها در قرآن؛ اين آيات به دنبال آيات توحيدى ذكر شده است يا واحدى دارد. در بسيارى از جاى

 :گيردها مىى توحيدى از آننتيجه

 :فرمايدها مىى نحل پس از ذكر پديدهـ در سوره

د» :22نحل /   .«إ لُهُكْم إ لٌه واح 

 :فرمايدى بقره، مىسورهـ در 

يم» :164، 163بقره /  ح  ْحمُن الرَّ ٌد ال إ لَه إ الّ ُهَو الرَّ  .«َوإ لُهُكْم إ لٌه واح 

 :و سپس

ْرض» َِ ماوات  َواِلْ ي َخْلق  السَّ  .الخ «...إ نَّ ف 

ده ننفرمايد؛ همان كسى كه آفريى بين خالقّيت و ربوبّيت اشاره مىـ در برخى از آيات به مالزمه 6

است؛ تدبير كننده نيز هست؛ )در مقابل مشركان كه آفريننده، كسى و تدبير كننده را كس ديگرى 

 .دانستند(مى

 :فرمايدى انعام پس از ذكر آيات تكوينى، مىدر سوره

 .«ذل ُكُم اهلُل َربُُّكْم خال ُق ُكلِّ َشْيء» :102انعام / 

 .ى هر چيزاين است پروردگار شما، آفريننده

 .ى آفرينش است و از آفرينش جدا نيستهمان اهلل است كه رّب شما نيز هست. تدبير، نحوهاين 



آيد: علم، قدرت، حكمت، عظمت و ـ صفات خدا نيز با انديشيدن در اين آيات، به دست مى 7

 .امثال آن

هى تا ت الشود از راه نشان دادن آثار قدرى معاد توّجه داده مىـ در برخى از اين آيات؛ به مسأله 8

امكان  بفهمند كه خدا قدرت دارد دوباره انسانها را زنده كند. بسيارى از مردم پيش از آمدن پيامبران،

 :كردندزنده شدن  بعد از مرگ را، انكار مى

ظام» :77يس /   .«...قاَل َمْن ُيْحي  اْلع 

 كند؟گفت چه كسى استخوانها)ى پوسيده( را )دوباره( زنده مى

 ى عظمت آسمان و... بينديشيد؛فرمايد: دربارهت، در برابر چنين مردمى مىبسيارى از آيا

ماء» :9فاطر /   .«َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلقًا َأم  السَّ

 آيا آفرينش مشكلتر است يا آسمانها؟

نده زآيا خدايى كه اين جهان عظيم را آفريده، عاجز است كه شما را دوباره بيافريند؟ و در قيامت 

 كند؟
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كه بدنبال آن « احياء ارض»هاى ويژه، براى رفع استبعاد معاد: مثل ـ ذكر برخى پديده 9

 :فرمايدمى

ُشوُر،َكذل َك اْلُخُروج» :27نازعات /   .«َكذل َك النُّ

 .قيامت هم، همينگونه است

 يز از بزرگترين نتايجىانگيزد و اين نـ حّس شكرگزارى و پرستش و اطاعت را در آدمى بر مى 10

 .هاى گيتى؛ منظور دارداست كه قرآن از ذكر پديده

  



 فرشتگان

در قرآن، منحصر به موجودات محسوس نيست؛ زيرا اين كتاب ارجمند؛ در ميان « شناسىجهان»

ى برد كه ما يارايى درك حّس هاى الهى كه همه جزيى از گيتى هستند؛ از موجوداتى نيز نام مىآفريده

 اى از اين موجودات مالئكه )= فرشتگان( اند. بهمين دليل كه ما با حّس خودرا نداريم. دستهآنان

شيم توانيم آگاهى داشته باتوانيم آنانرا درك كنيم؛ از ويژگيهاى موجودى آنان و ماهّيتشان؛ نمىنمى

م ين زمينه داريى آنان در قرآن به ما معرفى فرموده است؛ آياتى كه در امگر همانقدر كه آفريننده

يهاى ى ديگر كه افعال و ويژگفرمايد و دستهاى كه اوصافى ُكّلى را براى آنان ذكر مىاند: دستهدودسته

 .مخصوص برخى از آنها را

آيد اينست كه: اينان موجوداتى هستند كه نسبت به خدا آنچه اجماالً از آيات شريف به دست مى

نمايند؛ نيز شوند و ]پيوسته[ خدا را تسبيح و تقديس مىنمى كنند؛ از عبادت خسته و سيرعصيان نمى

ك يآيد كه اينان همه در مأموران خداوند هستند. اينها همه يك صفات ُكّلى است. نيز از آيات بر مى

شود، هاى واالترى دارند. افعالى هم كه در قرآن بدانان نسبت داده مىسطح نيستند و برخى رتبه

كه حاكى از انواع مختلف فرشتگانست )و اين معنا، گويا ظاهرتر است( و يا افعال گوناگونى است 

 .مربوط به مراتب مختلف وجود آنهاست

 :هايى از هر دسته از آياتاينك نمونه

ل  اْلَمالئ َكة  » :1فاطر)مالئكه( /  ْرض  جاع  َِ ماوات  َواِلْ ر  السَّ ِ  فاط    ُرُسالً ُأول ي َأْجن َحة َمْثنىاْلَحْمُد هلل 

ير ي اْلَخْلق  ما َيشاُء إ نَّ اهلَل َعلى ُكلِّ َشْيء َقد   .«َوُثالَث َوُرباَع َيز يُد ف 

ردانده، ى آسمانها و زمين، )كه( فرشتگان را رسوالنى گسپاس تنها براى اهلل )سزاوار( است؛ آفريننده

ر هر زايد. همانا خدا بافى بالهايى دو يا سه يا چهارگانه. )او( هر چند بخواهد بر آفرينش مىدارنده

 .چيزى تواناست

 .كند كه فرشتگان را رسول قرار داده استاين آيه، خداوند را به عنوان كسى مَعّرفى مى
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ت اى ،رسالت دارند. البّته اين برداشى فرشتگان؛ به گونهشايد از ظاهر آيه چنين برآيد كه همه

باشد يعنى در ميان فرشتگان، رسوالنى دارد )1( قضّيه مهملهاست نظر بهخيلى قوى نيست زيرا ممكن 

توانست نفى نمى  شد كه برخى از آنان، رسالتى ندارند؛ در آنصورت اين آيه آنراو اگر دليلى يافته مى

 .كرد

ي اْلَخْلق و خدا نيست  اين جمله اشاره دارد بر اينكه، بال فرشتگان، منحصر به چهار تا هم...َيز يُد ف 

ارند آفريندو چه بسا بتوان اين را نيز فهميد كه فرشتگانى نيز وجود داگر بخواهد، بالهاى بيشترى مى

 .كه بيش از چهار بال، دارند

رى منظور از اين بالها چيست؟ آيا همانند پرندگانند؟پس سه بال يعنى چه؟ و يا اينكه منظور ديگ

 در بين است؟

يه آتوانيم دست از ظاهر هى نكند؛ به صرف بعيد بودن سه بال، نمىالبّته اگر دليلى از خارج همرا

 برداريم ولى چه بسا از برخى قرائن در ميان آيات ديگر بتوان به دست آورد كه اين تعبيرات ممكن

 .است، تعبير كنايى يا مجاز باشند. بعد در جاى خود به آن خواهيم رسيد

 :ـ در مورد اختالف رتبه فرشتگان

ّنا إ الّ َلُه َمقاٌم َمْعُلوم» :164صاّفات /   .«َوما م 

 .اى معّين استو از ما نيست جز كه براى آن ُرتبه

 .اى، مقامى دارديعنى: هر فرشته

توان دريافت كه بعضى از فرشتگان نسبت به برخى ديگر، از برخى آيات ديگر نيز، كم و بيش مى

َمت  فرمانروايى دارند؛ از جمله حضرت جبرائيل ا  :مين سالم اهلل عليهس 

ين» :21تكوير /   .«ُمطاع َثمَّ َأم 

پذيرند؛ پس كسانى هستند كه جبرئيل بر آنها فرمانرواست. فرمان جبرئيل را در عالم ملكوت مى

 .ى مرگى مربوط به فرشتههمينگونه است نيز آيه



 .«ُقْل َيَتَوّفاُكْم َمَلُك اْلَمْوت» :12سجده / 

 :رشته مرگ. و در برخى آيات ديگرميراند شما را فبگو مى

ْتُه ُرُسُلنا» :62انعام /   .«َتَوفَّ

 .بميرانند او را رسوالن ما

 

اى است كه موضوع آن شخص معّين نباشد و در آن بيان ُكلّيت و جزئيت نشود. از اصطالحات منطقى است براى اطالع بيشتر رجوع قضيه .1

 .شود به اساس االقتباس و ديگر كتب منطقى
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رواح اند كه: ملك الموت مأمور قبض ادر توجيه جمع آوردن )كه ملك الموت و رُسُلنا( فرموده، گفته

كند؛ و چه بسا برخى از ارواح را هم خود ى ايشان، قبض روح مىاست ولى اعوانى دارد كه به وسيله

 .اهللكند. عليه صلوات اين فرشته عظيم الشأن الهى، قبض مى

 .؛ تفاوت مرتبه وجود داردرسل و ملك الموت گردد كه بينپس معلوم مى

  

 كارهاى فرشتگان

هايى را برخى آيات به تصريح، كارهايى را به فرشتگان نسبت داده و برخى ديگر تنها عنوان

 :)1(شوديادآورى فرموده است كه ظاهرًا يا احتماالًبر مالئكه منطبق مى

 :كندى وحى به پيامبران معّرفى مىن را حامل و رسانندهـ آياتى كه فرشتگا 1

َلُه ُروُح اْلُقُدس» :102نحل /   .«ُقْل َنزَّ

 .بگو جبرئيل آنرا فرود آورد

 :اى ديگر، حضرت جبرئيل عليه الّسالم استظاهرًا روح القدس در تطبيق با آيه



لَ » :97بقره /  نَُّه َنزَّ يَل َفإ  ْبر  ا ل ج   .«ُه َعلى َقْلب كَمْن كاَن َعُدوًّ

 .هر كه خواهد دشمن جبرئيل باشد؛ همانا او فرود آورد آن )قرآن( را بر دل تو

د؛ آيد كه در همين كار نزول وحى، فرشتگان ديگر نيز شركت دارناى آيات ديگر چنين بر مىاز پاره

يه الّسالم و ى جبرئيل علحال يا همين وحى يا بايد گفت وحى نيز مراتبى دارد كه برخى به وسيله

 .گرددى ساير فرشتگان ابالغ مىبرخى ديگر به وسيله

ي َسَفَرة ك رام َبَرَرة» :16عبس /  َأْيد   .«ب 

 .به دست سفيرانى ارجمند و نيكوكار

گردد كه چنين اند اّما از لحن آيه معلوم مىفرمايد اينان فرشتهاز آياتى است كه صريحًا نمى

 :بود. آياتى نيز داريم كه لحن ُكّلى، داردتوانند رسوالنى جز فرشته نمى

با» :2نحل /  ْن ع  ه  َعلى َمْن َيشاُء م  ْن َأْمر  وح  م  الرُّ َكَة ب  ُل اْلَمالئ  هُيَنزِّ  .«د 

 .كندخدا فرشتگان را به همراه روح از امر خويش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد؛ نازل مى

شود پيامبرانند و سانى كه چنين بر آنها وحى مىلحن اين آيه ُكّلى است اّما روشن است كه ك

 .ها نيز فرشتگانندحامالن آن وحى

 

 .كنيمالبّته در ذيل آنها رواياتى نيز داريم اّما چون بحث ما قرآنى است؛ تنها به آيات بسنده مى .1
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 .ينى است[ به دست فرشتگان است]ظاهرًا بنابر سياق آيه مقصود امر تكو «امر الهى» ـ نزول 2

 .كنندىمگيرد، فرشتگان عامل اجرائى اند و آنرا پياده يعنى در تدبير جهان كه به امر الهى انجام مى

 .گرددى ذيل، روشن مىاين مطلب به ويژه با تطبيق دو آيه



ْرض  ُثمَّ َيْعُرُج إ  » :5سجده /  َِ ماء  إ َلى اِلْ َن السَّ ْمَر م  َِ  .«ي َيْومف  َلْيه  ُيَدبُِّر اِلْ

 .رودكند از آسمان به سوى زمين؛ سپس)آن امر( يكروز به سوى اوفرا مىتدبير امر مى

 :ى ديگر اين عروج، به فرشتگان نسبت داده شده استدر آيه

ْقداُرُه َخمْ » :4معارج /  ي َيْوم كاَن م  وُح إ َلْيه  ف  َكُة َوالرُّ يَن َأْلَف َسَنةَتْعُرُج اْلَمالئ   .«س 

 .ى آن پنجاه هزار سال استفرشتگان و روح به سوى او فرامى روند در روزى كه اندازه

 .كننديعنى در روز قيامت، مالئكه به سوى خدا عروج مى

ى هبه وسيل« نزول امر»از تطبيق اين دو آيه، شايد با روشنى كامل و ظهور قوى بتوان دريافت كه 

نيست « باالى محسوس»برند. البّته منظور نرا باال مىفرشتگان بوده است و سپس باز فرشتگان آ

م كه بيايد. قبالً نيز يادآور شدي« پايين»همانطور كه نزول نيز جسمانى نيست كه چيزى از كرات ديگر 

ت خدا هشت زوج انعام را نازل فرموده است اين بدين معنا نيست كه گاوها و ديگر چار پايان در كرا

ئن آنها را به زمين انتقال داده و نازل كرده است. اين، همان نزول از خزاچريدند و خدا آسمانى مى

 :معنوى خداست

ْنَدنا َخزائ ُنه» :21حجر /  ْن َشْيء إ الّ ع   .«َوإ ْن م 

 .هيچ چيز نيست مگر كه خزائن آن، نزد ماست

م آن در مقا شود؛ يعنى قبل ازيابد؛ از آن تعبير به نزول مىو هنگامى كه در اين عالم تحّقق مى

وااليى جا داشته و بعد نزول معنوى كرده است. فرشتگان از عالمى كه نزد خداست و خزائن اشياء 

رسالت  اند: يكىكنند. بنابراين مالئكه داراى دوگونه رسالتآنجاست؛ امر تدبير جهان را نازل مى

 .كنندكه با آن، امر تكوينى الهى و تدبير او را در اين عالم پياده مى تكوينى

 .رسانندفرمايد، به انبياء مىكه با آن، شرايعى را كه خدا وحى مى رسالت تشريعى و ديگرى

 :پس رسالت در اين آيات



َن اْلَمالئ َكة  ُرُسال» :22حج /  ي م   .«اهلُل َيْصَطف 

 :گزينند( و يا)خدا از ميان فرشتگان رسوالنى بر مى

ل  اْلَمالئ َكة  ُرُسال» :1فاطر /   .«جاع 

 .]قرار دهنده فرشتگان )به صورت( رسوالن.[؛ ممكن است، هر دوگونه رسالت باشد
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ه بتوان گفت كه اگر از اين آيات به دست آورديم كه تدبير امر از عالم باال و نزول آن اينك مى

 :ىزمين؛ با فرشتگانست؛ پس منظور از مدبّرات در آيه

 .«ُمَدبِّرات  َأْمراَفالْ » :5نازعات / 

 :نيز چه بسا فرشتگان باشد. نيز

مات  َأْمرا» :4الذارّيات /   .«َفاْلُمَقسِّ

دهد،اينان ى تدبير است يعنى آنچه را خداوند روزى بندگان قرار مىزيرا كه تقسيم نيز، الزمه

 .ى رساندن سهم هر كس يا تقسيمات ديگر هستندتقسيم ميكنند و واسطه

* * * 

ا عناوينى است كه صريحًا به فرشتگان نسبت داده نشده است اّما شايد بتوان از اينه

ى صاّفات و مرسالت هاى سورهدريافت كه مقصود، آنها هستند. و نظير آياتى كه ذكر شد؛ آيه قرائن

 .است

ن البته در تفسير اين آيات، اختالفات زيادى وجود دارد اّما يك وجه اين است كه اينان فرشتگا

 .ستنده

اى ديگر شفاعت كنندگان مؤمنان ها يا دستهاى از فرشتگان حامالن عرش خدا و همان: دسته4و3

 .هستند



ُحوَن ب َحْمد  َربِّ » :7مؤمن /  ُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبِّ يَن َيْحم  ُروَن الَّذ  ه  َوَيْسَتْغف  ُنوَن ب  ْم َوُيْؤم  ه 

يَن آَمُنوا ذ   .«ل لَّ

رش را بر ميدارند و كسانى كه در اطراف آن هستند؛ براى سپاس خدا، او را تسبيح آنانكه ع

 .كنندگويند و بدو ايمان دارند و براى ايمان داران طلب بخشايش مىمى

 در اينجا نيز صريحًا ذكر نشده است كه حامالن عرش چه كسانى هستند ولى با قرائن آيات ديگر،

منان رد كه اينان فرشتگانند كه كارشان تسبيح خدا و استغفار براى مؤتوان استظهار و يا استشعار كمى

توان دريافت كه اين فرشتگان، دستكم يك كارشان تسبيح و استغفار براى مؤمنان است، يا ضمنًا مى

 .است كه اين خود يعنى شفاعت

ماوات  ال ُتْغن ي َشفاَعُتُهْم َشْيئاً » :26نجم /  ي السَّ ْن َمَلك ف  نْ  َوَكْم م    َبْعد  َأْن َيْأَذَن اهلُل ل َمْن َيشاءُ إ الّ م 

 .«َوَيْرضى

چه بسيار فرشتگان كه در آسمانها هستند)كه( شفاعتشان براى هيچكس سودمند نيست مگر از 

 .آن پس كه خدا براى آنكه بخواهد اجازه دهد

 .«َوال َيْشَفُعوَن إ الّ ل َمن  اْرَتضى» :28انبياء / 
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َمن  » :كنند جز براى كسانى كه )خدا را آنان( راضى باشد در روايت آمده استو شفاعت نمى

 .كسى كه خدا دين او را قبول فرموده باشد «اْرَتضَى اهلُل ديَنه

 :ـ لعن بر كّفار نيز از كارهاى فرشتگان است 5

ْم َلْعَنُة اهلل  َواْلَمالئ  » :161بقره /  ينُأولئ َك َعَلْيه   .«َكة  َوالّناس  َأْجَمع 

 .ى مردماينان كسانى هستند كه بر آنان باد لعنت خدا و فرشتگان و همه

ْم َلْعَنَة اهلل  َواْلَمالئ َكة» :87آل عمران /   .«ُأولئ َك َجزاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيه 



 .اينان هستند كه كيفر ايشان اين است كه بر آنان باد لعنت خدا و مالئكة

ت دادن به مؤمنان هم از كارهاى فرشتگان است و بر طبق قرائن، اين بشارت بهنگام ـ بشار 6

 :شوداحتضار، داده مى

ُل َعلَ » :30فّصلت /  يَن قاُلوا َربَُّنا اهلُل ُثمَّ اْسَتقاُموا َتَتَنزَّ َكُة َأالّ َتخاُفوا َوال َتْحَزنُ إ نَّ الَّذ  ُم اْلَمالئ  وا ْيه 

اْلَجنَّ  ُروا ب  ي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَوَأْبش   .«ة  الَّت 

كنند؛ است سپس )در اين راه( ايستادگى و استوارى مى «اهلل» گويند پروردگار ماآنانكه مى

گويند(: مترسيد و غمگين مباشيد و بشارت باد شمايان را به آيند )و مىفرشتگان بر آنان فرود مى

 .بهشتى كه به شما وعده داده شده بود

شوند و ت آيد، چه بسا بتوان گفت قبل از مرگ نيز فرشتگان بر كسانى نازل مىاگر دليلى به دس

ام دهند؛ يعنى اين آيه ُمنافى اين مطلب نيست. اّما قدر متيّقن اين است كه بهنگبه آنان بشارت مى

 .شودمرگ ، اين بشارت داده مى

 :ـ نوشتن كردارهاى بندگان خدا، از كارهاى ديگر فرشتگان است 7

ب ين» :11ر / انفطا يَن،ك رامًا كات  ظ   .«َوإ نَّ َعَلْيُكْم َلحاف 

 .و همانا بر شما نگهبانند؛ ارجمندانى كه نويسنده هستند

 .«إ نَّ ُرُسَلنا َيْكُتُبوَن ما َتْمُكُرون» :21يونس / 

 .نويسندكنيد؛ مىهمانا رسوالن ما آنچه فريبكارى مى

ْم » :80زخرف /   .«َيْكُتُبونَبلى َوُرُسُلنا َلَدْيه 

 .نويسندآرى و رسوالن ما در نزد آنان مى

يد» :18ق /  يٌب َعت  ْن َقْول إ الّ َلَدْيه  َرق  ُظ م   .«ما َيْلف 



بان اى از دهان برون نيفكند مگر كه نزد آن نگهبانى آماده وجود دارد. هيچ گفتارى بر زهيچ كلمه

 .نراند مگر كه نگاهبانى آماده )همانجا( حاضر است
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اند اّما]از فرمايد و تصريح نكرده است كه مالئكهـ از جمله آياتى كه عنوان عامى را بيان مى 8

 :توان دريافت كه منظور فرشتگان هستند؛ اين آيه استقرائن[ مى

ْن » :11رعد /  ه  َيْحَفُظوَنُه م  ْن َخْلف  ْن َبْين  َيَدْيه  َوم  باٌت م   .«ْمر  اهللأَ َلُه ُمَعقِّ

براى او نگاهبانهايى در پيش روى و َپس  پشت وجود دارد كه او را بر حسب امر خداى، حفظ 

 .كنندمى

 تر باشد كه هر كس نگهبان هايى ازدر تفسير اين آيه بحثهايى وجود دارد. بسا اين احتمال قوى

ا قضاء حتمى الهى در رسد؛ امّ كنند تا هنگامى كه فرشتگان دارد كه به فرمان خداوند، او را حفظ مى

 .تصريح به مالئكه، نشده است

 :ـ امداد مؤمنين از ديگر كارهاى فرشتگان است 9

ُكمْ » :124ـ15آل عمران /  دَّ َيُكْم َأْن ُيم  ن يَن َأَلْن َيْكف  َكة   إ ْذ َتُقوُل ل ْلُمْؤم  َن اْلَمالئ  َربُُّكْم ب َثالَثة  آالف م 

دْ ُمْنَزل يَن، َبلى إ ْن تَ  ْم هذا ُيْمد  ْن َفْور ه  ُقوا َوَيْأُتوُكْم م  ُروا َوَتتَّ َن اْلَمالئ َكة  ْصب  ُكْم َربُُّكْم ب َخْمَسة  آالف م 

ينَ  م   .«ُمَسوِّ

رى گفتى به مؤمنان: آيا اينكه خدا شما را به سه هزار تن از فرشتگان نازل شده ياهنگامى كه مى

ر تن از هزا5و پرهيزكارى فورًا )پس از آنها( آنك بيايند با كند، بسنده نيست؟ آرى، اگر شكيبايى كنيد 

 .كندفرشتگان نشانه دار و مشخّص، امداد مى

شد كه موجودى بنام ملك بايست به زحمت براى روشنفكران اثبات مىتا چند سال پيش، مى

 فرستد.هست و مددهايى غيبى وجود دارد و خدا آنها را براى كمك به مجاهدان در جنگ مى

 .ها تلقينات روحى و امثال آنستگفتند اينروشنفكران مى



م به بركت انقالب و پيروزى آن و پيروزيهاى جنگ تحميلى با كفار بعثى؛ اين مسائل حل شد و الز

 .نيست بنشينيم و اثبات كنيم كه مددهاى غيبى هم وجود دارد

 :فرمايددر جاى ديگر، در مورد پيامبر مى

ْبر يُل َوصال حُ َوإ ْن تَ » :4تحريم /  َكُة َبْعَد ذل َك  ظاَهرا َعَلْيه  َفإ نَّ اهلَل ُهَو َمْوالُه َوج  ن يَن َواْلَمالئ  اْلُمْؤم 

يرٌ   .«َظه 

هم( ) و اگر بر او چيرگى بورزيد، همانا خدا موالى اوست و )نيز( جبرئيل و شايستگان از مؤمنان و 

 .فرشتگان از پس آن پشتيبان وى اند

  

 فرشتگانكارهاى ديگر 

 كارهايى نيز وجود دارد كه برخى از فرشتگان به اعتبار شأن خويش، در مواردى ويژه و نسبت به

 :دهنداشخاص خاّص، انجام مى
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و نازل شدند و سپس از نزد ا (عليه السالم)ـ فرشتگانى كه به عنوان ميهمان بر حضرت ابراهيم 1

 .ك ساختندرفتند و قوم لوط را هال

اْلُبْشرى، قاُلوا َسالمًا قاَل سَ » :77ـ69هود /  يَم ب  ْجل َوَلَقْد جاَءْت ُرُسُلنا إ ْبراه  َث َأْن جاَء ب ع  الٌم َفما لَب 

يفَ  ْنُهْم خ  َرُهْم َوَأْوَجَس م  ُل إ َلْيه  َنك  َيُهْم ال َتص  ْلنا َحن يذ.َفَلّما َرأى َأْيد  إ لى َقْوم  ًة قاُلوا ال َتَخْف إ ّنا ُأْرس 

ْن َوراء  إ ْسحاَق يَ  ْرناها ب إ ْسحاَق َوم  َكْت َفَبشَّ َمٌة َفَضح  ُجوٌز عَ ْعُقوَب.قاَلْت يا َوْيَلتى َأَأل ُد َوَأَنا ُلوط.َواْمَرَأُتُه قائ 

ْن َأْمر  اهلل   يٌب.قاُلوا َأَتْعَجب يَن م  َوَبَركاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل ْحَمُت اهلل  رَ َوهذا َبْعل ي َشْيخًا إ نَّ هذا َلَشْيٌء َعج 

يد يٌد َمج   .«اْلَبْيت  إ نَُّه َحم 

سالم  (معليه السال)آمدند، سالم گفتند؛ ابراهيم (عليه السالم)همانا رسوالن  ما به مژده نزد ابراهيم

 .ى بريان آوردگوساله  گفت؛ سپس بى درنگ )براى آنان(



شود؛ ناپسندشان ى بريان( دراز نمىلهپس چون ديد كه دستهاى فرشتگان به سوى آن )گوسا

 .ايمدانست و از آنان ترسى به دل گرفت. گفتند مترس. ما به سوى قوم لوط فرستاده شده

يم اى كرد ما به او به )زائيدن( اسحاق و از پس او يعقوب، مژده دادهمسر وى ايستاده بود، خنده

زنى هستم و اين )مرد( شوهر من پير است گفت، واى بر من! آيا من خواهم زائيد در حاليكه من پير

شوى؛ رحمت خدا و همانا اين چيز شگفتى است! فرشتگان گفتند آيا از تدبير خداوند در شگفت مى

 .ى بزرگوار استهاى وى بر شما اهل اين خانه باد؛ همانا خدا ستودهبركت

 :فرمايدسپس مى

 .«قاُلوا يا ُلوُط إ ّنا ُرُسُل َربِّك» :81هود / 

 ...فتند اى لوط ما رسوالن پروردگار تو هستيمگ

 .، آمده است34تا  31ى عنكبوت آيات و هم در سوره 64و  51اين داستان در سوره حجر آيات 

 توانند از امورى كه بعد رخ خواهد داد، بشارتيابيم كه فرشتگان مىبارى، ازاين داستان در مى

 .شودن براى پيامبران ياديگران، حاصل مىى فرشتگااى علم غيب بوسيلهبدهند يعنى گونه

ن شوند كه عذابى بر قومى نازل كنند چنانكه در تدبير عذاب قوم لوط، فرشتگانيز آنان موّظف مى

 .اند ى امر و تدبير الهىواسطه بودند. چنانكه در آياتى پيش از اين خوانديم كه فرشتگان ُكالً واسطه

ى ماّدى نداشته و تدبيرى غير است كه بسا چون وسيله در اينجا مصاديق خاّص تدبيرات جهانى

 .اندعادى بوده است؛ فرشتگان خاّصًة براى انجام آن موّظف شده
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 :ى خاّص ديگرـ قضّيه 2

دادند كه در آن آيات خدا و بنى اسرائيل تابوتى داستند كه در جنگها پيشاپيش خود حركت مى

 .موسى نيز، وجود داشت؛ حامالن اين تابوت فرشتگان بودند گويا عصاى حضرت



َيُكُم الّتابُ » :248بقره /  ه  َأْن َيْأت  ُهْم إ نَّ آَيَة ُمْلك  يُّ ٌة م  َوقاَل َلُهْم َنب  يَّ ْن َربُِّكْم َوَبق  يَنٌة م  يه  َسك  ّما َتَرَك وُت ف 

َكُة إ نَّ ف   ُلُه اْلَمالئ  ن يني ذل َك آلََيًة َلُكْم إ ْن ُكنْ آُل ُموسى َوآُل هاُروَن َتْحم   .«ُتْم ُمْؤم 

آورد ى پادشاهى طالوت اينست كه براى شما آن تابوتى را مىپيامبرشان به آنها گفت همانا نشانه

را ى خاندان موسى و خاندان هارون قرار دارد و فرشتگان آنكه در آن آرامش پروردگارتان و بازمانده

 .اى براى شماستيد؛ همانا در اين نشانهكنند. اگر مؤمن باشحمل مى

اين مطلب را آن پيامبر محترم هنگامى عنوان كرد كه مردم سلطنت طالوت را با معّرفى وى، 

 .نپذيرفتند

گيرد؛ ى فرشتگان انجام مىتوان دريافت كه حوادثى كه عامل طبيعى ندارند به وسيلهپس مى

 .اندمالئكهيعنى آن حوادث بى سبب نيستند اّما سبب آنها 

 :ـ در داستان زكرّيا و مريم نيز فرشتگان دخالت دارند 4و  3

ْحراب» :39آل عمران /  ي الْم  ي ف  ٌم ُيَصلِّ َكُة َوُهَو قائ   .«َفناَدْتُه اْلَمالئ 

 :خواند. و مشابه آن در سوره مريمفرشتگان هنگامى او را خواندند كه وى در محراب نماز مى

يّ » :7مريم /  ُرَك ب ُغالم اْسُمُه َيْحيىيا َزَكر  ّنا ُنَبشِّ  .«ا إ 

 .دهيم تو را به فرزند پسرى كه نام او يحيى استاى زكرّيا! ما بشارت مى

 :و در داستان مريم

ْن َأْهل ها َمكاناً » :16ـ19مريم /  تاب  َمْرَيَم إ ذ  اْنَتَبَذْت م  ي اْلك  مْ َواْذُكْر ف  ْن ُدون ه  ا.َفاتََّخَذْت م  يًّ جاب  َشْرق  ًا ح 

ا.قاَلْت إ نِّي َأُعوُذ ب   يًّ َل َلها َبَشرًا َسو  ا.قاَل إ نَّما َفَأْرَسْلنا إ َلْيها ُروَحنا َفَتَمثَّ يًّ ْنَك إ ْن ُكْنَت َتق  ْحمن  م  َنا َرُسوُل أَ الرَّ

ا يًّ َهَب َلك  ُغالمًا َزك  َِ  .«َربِّك  ِل 



ى خود در مكانى شرقى و براى انوادهياد كن در اين كتاب، مريم را هنگامى كه دورى گزيد از خ

خود پوششى برگرفت. سپس ما روح خويش را نزد او فرستاديم تا بروى به صورت بشرى موزون، 

 .نمايان شد

ى برم. وى گفت همانا من فرستادهمريم گفت اگر تقوا دارى، من از تو به خداى مهربان پناه مى

 .پروردگار توام تا به تو پسرى پاك عطا كنم

 ىيابيم كه گفتگو با فرشتگان، ويژهنخست اين نكته را بگوييم كه از اين آيات در مىـ 
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ليه عى اطهار سالم اهلل انبياء نيست، زيرا حضرت مريم پيغمبر نبود؛ كسانى را كه از گفتگوى ائمه

 .اجمعين، با فرشتگان در شگفتند بايد به اين آيات رهنمون كرد

هايى فروح ظاهرًا يكى از فرشتگان يا از بزرگان آنها يا مخلوقى است شبيه آنان؛ در روايات اختالـ 

 در اين مورد وجود دارد. اگر همان روح االمين باشد جبرئيل است؛ چه بسا اين موضوع نيز از آيات

 .بهتر استظهار گردد

 ى تحّقق جنين عيسىيعنى وسيله بارى، اين روح، عليه الّسالم، بصورت انسان بر مريم ظاهر شد.

 .عليه صلوات اهلل در رحم حضرت مريم، همين ملك بود كه به صورت انسان ظاهر شد

 ...تا من عطا كنم به تو «...الََهب» :گويدو چنان در پيدايش عيسى تأثير دارد كه مى

كه خود اين مقام فاعلّيت فرشته، خود يكنوع خلق كردن است منتهى وساطت در آفرينش چنان

 .فرمود؛ و اين مقام بسيار سترگى استمى« خلق»حضرت عيسى عليه الّسالم نيز 

وجود دارد كه يك گونه فاعلّيت و  «(عليه السالم)واهب عيسى»بارى، سرانجام، كسى به عنوان 

گردد كه بين فرشتگان؛ يا روح كه از سنخ آنهاست، داشته است پس معلوم مىتأثير، در اين امر مى

 .كارهايى نيز وجود دارد و اين يكى از مصاديق خوارق عادت است و فاعلش فرشتگانندچنين 



پس معناى پذيرفتن اعجاز، نفى  فاعلى غير از خدا نيست؛ بلكه ممكن است وسائطى در ميان 

 .وجود داشته باشد از جمله مالئكه

م برخى فرشتگان توان ازاين آيات دريافت اينستكه فرشتگان يا دستكى ديگرى كه مىـ نكته

« رسالت»توان دريافت كه تعبير توانند به صورت بشر ظاهر شوند. نيز بطور ضمنى مىهستند كه مى

 :گويدرود زيرا در آيه؛ روح مىدر امور تكوينى نيز بكار مى

 .«...إ نَّما َأَنا َرُسوُل َربِّك» :19مريم / 

 .و وساطت در عمل نيز، يكنوع رسالت است

 .: رسالت يكبار ابالغ پيام است و يكبار انجام كاربه عبارت ديگر

 :فرمودى هود مىدر داستان لوط در سوره

 .«إ ّنا ُرُسُل َربِّك» :81هود / 

 .كه آنهم رسالت بود

 بارى، مجموع اين آيات مربوط به فرشتگان، داللت دارد بر اينكه درميان مالئكه، برخى حامالن

 رسانند؛د؛ برخى ديگر وحى را به پيامبران مىباشنعرش هستند يا در اطراف آن مى
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كنند، اعمال را شود از جمله قبض روح مىبعضى، تدبير امور عالم به دست آنها انجام مى

عد ها همه مربوط به عالم دنيا بوده؛ ازاين عالم به بدهند و... ايننويسند؛ به مؤمنين بشارت مىمى

 چطور؟

ضار اى وجود دارد كه در حال احتفت: مالئكه در عالم برزخ هم هستند؛ زيرا وقتى كه مالئكهبايد گ

دانيم كه احتضار هنگامى است كه چشم انسان به عالم برزخ باز دهند؛ مىبر مؤمنين بشارت مى

 .شودمى



 نان دروداى از فرشتگان در بهشت جاى دارند كه به مؤمدر قيامت نيز فرشتگان وجود دارند؛ دسته

 :فرستندمى

ْبُتم» :73زمر /   .«َوقاَل َلُهْم َخَزَنُتها َسالٌم َعَلْيُكْم ط 

 اى ديگر به استقبال مؤمنانگويند: درود بر شما، خوش آمديد. دستهنگاهبانان بهشت به آنان مى

 :روندمى

 .«َوَتَتَلّقاُهُم اْلَمالئ َكُة هذا َيْوُمُكم» :103انبياء / 

اى نيز، گويند(؛ امروز، روز شماست. دستهروند)و به آنان مىيشبازر آنان مىو فرشتگان به پ

مسؤوالن دوزخ اند؛ و از چيزهاى عجيب كه پذيرش آن عالمت ايمان شناخته شده است و رّد آن 

 :باشندتن مى 19ى نفاق؛ عدد مسؤوالن و موّكالن دوزخ است كه نشانه

 .«َعَلْيها ت ْسَعَة َعَشر» :30مّدّثر / 

 .نفر 19بر آن )موّكل اند( 

دانستند زيرا گويا اين مطلب دركتب آسمانى قبل از قرآن سترگ نيز بوده است و اهل كتاب آنرا مى

دانسته مى اند تا ببيند پيامبر صلى اهلل عليه وآله و سلمنزد پيامبر اسالم آمده و عدد آنرا پرسيده بوده

 .است يا نه

 :بارى، اين فرشتگان به نام

داد» :6حريم / ت الٌظ ش  َكٌة غ   .«َمالئ 

 .اندناميده شده

ى ديگر، تن، فرماندهان دوزخ باشند و زير دست هر يك هزاران فرشته 19البته ممكن است كه اين 

 .وجود داشته باشند



امش ناى نيز وجود دارد كه اختيار دار ُكل  دوزخ و شود كه فرشتهضمنًا از آيات مربوط دريافته مى

 .ستمالك ا
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 .«َوناَدْوا يا مال ُك ل َيْقض  َعَلْينا َربَُّك قاَل إ نَُّكْم ماك ُثون» :77زخرف / 

 !و بانگ برداشتند: اى مالك )بگو( پروردگارت كار ما را يكسره كند؛ گفت: شما ماندگاريد

آيد. انسان و جّن را ت نمىاّما از مجموعه اين آيات، چيزى در مورد نوع خلقت فرشتگان به دس

 .گويداند اّما فرشتگان را نمىفرمايد كه از چه خلق شدهمى

ى قبلى ندارند اّما جّن و انس موجوداتى جسمانى شايد بتوان استظهار كرد كه فرشتگان ماّده

 .اندهستند كه از ماّده خلق شده

 : ىبلكه شايد هم بتوان از آيه

ْن َأْمر  َربِّيُقل  الرُّ » :85بنى اسرائيل /   .«وُح م 

 .اى است كه امر الهى استاستظهار كرد كه روح، نه روح انسان داراى حقيقت ويژه

بر اين اساس شايد بتوان دريافت كه فرشتگان موجودهاى جسمانى نيستند و منطبق اند بر آنچه 

سا بنى باشند؛ و يا چه ناميم. و ممكن است مجّرد برزخى يا مجّرد تاّم عقالمى« مجّرد»كه در فلسفه 

به حسب مراتب، فرق كنند: برخى، فرشتگان برزخى؛ مجّرد برزخى باشند يعنى شكل و قيافه داشته 

هاى مختلف به باشند و خواص ماده را نيز، آنطور كه در روايات آمده است كه نكير و منكر، به صورت

 .اشندشوند؛ و برخى نيز ممكن است مجّرد تام بى مرده،ظاهر مىديده

 بهرحال، شاهد قطعى از آيات نداريم

 :توان گفت تعبيراگر اين شواهد ظّنى را بتوان جمع بندى كرد؛ مى

 .«ُأول ي َأْجن َحة» :1فاطر / 



 :فرمايدنيز در مورد فرشتگان، تعبير كنايى است همانگونه كه وقتى مى

 .«َوجاَء َربُّك» :22فجر / 

م هرا با قرينه درمى يابيم كه تعبير مجازى است؛ همانطور خدايت آمد؛ تعبير آمدن در مورد خدا 

اال توانيم گفت يعنى مراتب نزول و عروج. چون نزول از عالم برا در مورد فرشتگان مى«صاحبان بالها»

ى ى آن هم بايد مناسب باشد؛ نه اينكه براستگيرد و يا عروج به سوى عالم باال؛ پس وسيلهانجام مى

توان گفت اشد. اگر نزول و عروج، معنوى است )كه استظهار آن بعيد نيست(؛ مىبال جسمانى مراد ب

؛ ى يارايى فرشتگان است بر نزول و عروج. آنگاهى نزول و عروج يعنى نشانهكه اين بالها نيز وسيله

توان دريافت كه در داشتن اين يارايى و قدرت؛ فرشتگان با هم فرق دارند: برخى ضعيف ترند دو مى

 :دارند و آنها كه قويترند سه بال و چهار بال وبال 

ي اْلَخْلق  ما َيشاء» :1فاطر /   .«َيز يُد ف 

 ﴾ 295 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

 جّن و شيطان

  

 :جنّ 

برد و براى ما در شرايط از موجودات غير محسوس ديگر عالم، بجز فرشتگان، كه قرآن نام مى

 :ستعادى، قابل درك حّسى نيست؛ يكى نيز جّن ا

دارد؛ به همين مناسبت كه از چشم انسان پوشيده « پوشيدگى»جّن كه در اصل معنا، گويا مفهوم 

شود. در قرآن هر دو بكار رفته و شواهدى وجود دارد كه مقصود از است؛ گاهى جاّن هم ناميده مى

 و گاهى جانّ ى اين شواهد آنكه: گاهى در مقابل انسان جّن هر دو كلمه در قرآن؛ يكى است. از جمله

 :رودبكار مى

ْنس» :33الرحمن /   ِ نِّ َواإلْ  .«يا َمْعَشَر اْلج 



 ...اى گروه جّن و انسان

ه  إ ْنٌس َوال َجان» :39الرحمن /   .«َفَيْوَمئ ذ ال ُيْسَئُل َعْن َذْنب 

 ...پس آنروز، گناه انسان و جن پرسيده نشود

راف است و شيطان نيز ـ كه از جّن استـ اعت به عالوه در قرآن داريم كه جاّن از آتش آفريده شده

 .كند كه از آتش آفريده شده است و اين نيز تأييدى ديگر استمى

هايى شده است از جمله اينكه ماّده خلقت اينان ى اين موجود، در قرآن بحثبه هر حال، درباره

ود راق با اكسيژن به وجاست اّما آيا منظور همين آتشى است كه در اثر تركيب اجسام قابل احت« نار»

گفتيم كه اصل خلقت موجودات زنده از « ماء»آيد يا چيزى شبيه به آن؛ همانطور كه در مورد مى

ى نطفه هم آنست؛ يا همين تركيب اكسيژن و ئيدروژن مراد است و يا چيزى شبيه آن؛ چنانكه درباره

 .شوددر قرآن؛ ماء اطالق مى

ُمومَواْلَجانَّ َخَلْقناهُ » :27حجر /  ْن نار  السَّ ْن َقْبُل م   .« م 

 .، آفريديم)1(جان را از پيش از آتش زهرآگين

 .ستاز آتش آفريده شده و نيز خلق آن پيش از انسان بوده ا« جانّ »اين آيه داللت دارد به اينكه 

ْن نار» :15رحمن /  ْن مار ج م   .«َوَخَلَق اْلَجانَّ م 

 .ى از آتش آفريدو جن را از آميخته

يابيم و آن در مىى سّومى نيز ى انعام نكتهاى در سورههاى آيات مذكور در فوق، از آيهز نكتهبج

 :توانند كردهايى را تابع خويش مىاينكه تعدادى از جّن انسان

 

 .«كشنده»يا  .1
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ْنس» :  ِ َن اإلْ نِّ َقد  اْسَتْكَثْرُتْم م   .«يا َمْعَشَر اْلج 

 .)1(ايد بر آدميانگروه جّن، غلبه كردهاى 

است؛ « مكّلف»ى مهم ديگرى كه از آيات درمى يابيم؛ اينستكه جّن نيز مانند انسان، نكته

را  گيرد و بايد يكى را انتخاب كند. اگر حّق موجودى است مختار و انتخابگر و بر سر دوراهى قرار مى

 : عذاب رسد و اگر باطل را بهپذيرفت به پاداش نيك مى

ْنَس إ الّ ل َيْعُبُدون» :56ذاريات /   ِ نَّ َواإلْ  .«َوما َخَلْقُت اْلج 

انس  و]ما جن و انس را نيافريديم مگر براى آنكه )خدا را( عبادت كنند،[ داللت دارد بر اينكه جن 

 .در تكليف به عبادت، شريك هستند

را به  پيامبرانى مبعوث بوده و پيام الهىآيد كه بر جّن نيز ى انعام نيز بر مىى سورهو از اين آيه

 :اندآنان رسانده

ْنُكْم َيقُ » :130انعام /  ُكْم ُرُسٌل م  ، َأَلْم َيْأت  ْنس   ِ نِّ َواإلْ وَن َعَلْيُكْم آيات ييا َمْعَشَر اْلج   .«صُّ

 د؟ناند كه آيات مرا بر شما حكايت نماياى گروه جن و آدم، آيا پيامبرانى از ميان شما برنخاسته

 :اند و خوب و بد دارندفرمايد كه آنان دو دستهقرآن، از قول خود جّن، نقل مى

َددا» :11جن /  ّنا ُدوَن ذل َك ُكّنا َطرائ َق ق  ا الّصال ُحوَن َوم  نَّ  .«َوَأّنا م 

 .هاى گوناگونيمو اينكه از ما )گروهى( شايستگانند و گروهى جز آن؛ ما دسته

نَّ » :14ـ15جّن /  ُطوَن؛ َفَمْن َأْسَلَم فَ َوَأّنا م  ا اْلقاس  نَّ ُط ا اْلُمْسل ُموَن َوم  ا اْلقاس  ْوا َرَشدًا.َوَأمَّ وَن ُأولئ َك َتَحرَّ

َم َحَطبا  .«َفكاُنوا ل َجَهنَّ

هستند؛ پس آنانكه مسلمانند؛ رستگارى را پى « قاسط»و اينكه برخى از ما مسلمان و برخى 

 .ها هيزم دوزخند«قاسط»جستند و اّما 



به  گردد كه اينان هم مكّلفند و هم اگر كسانى از ايشان كافر شوندز اين دو آيه، نيز معلوم مىا

 گردند و حّتى تعبير هيزم دوزخ كه براى آنانشوند؛ دچار مىهمان عذاب دوزخى كه انسانها دچار مى

 :در اين آيات بكار رفته در جاى ديگر، براى انسان نيز، بكار برده شده است

جاَرة» :6؛ تحريم / 24 بقره /  .«َوُقوُدَها الّناُس َواْلح 

 .سوخت آن )دوزخ( آدمى و سنگ است

 

عنى بسيارى استدالل به اين آيه براى كثرت تعداد جّنيان نسبت به انسان، تمام نيست بلكه اين آيه ظاهرًا به همان معناست كه در متن گفتيم ي .1

َن الُْجُنود   مخشرى معنى اين آيه، از بابها را تابع خود كرديد. به قول زاز انسان ارى از سپاه را زير فرمان خود است يعنى امير، بسي َقد  اْسَتْكَثَر ْاالَميُر م 

 .آورد
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 :روند؛ از جمله اين آيهچند آيه صريح نيز داريم كه برخى از جّن، به دوزخ مى

ي أُ » :38اعراف /  نِّ َواإلْ قاَل اْدُخُلوا ف  َن اْلج  ْن َقْبل ُكْم م  ي الّنارَمم َقْد َخَلْت م  ْنس  ف   ِ». 

 ى كسانى كه پيش از شما وارد آتش، شدند از جّن و انس؛ بهگفت )به مجرمان(: شما نيز در زمره

 !دوزخ برويد

  

 ارتباط مفهوم جّن و شيطان

آن عزيز، شيطان به همين ؛ در قر«شرير»شيطان در معناى اصلى گويا مفهوم وصفى دارد يعنى 

معنى بكار رفته است جز اينكه گاهى در مورد خود ابليس و گاه با معناى عام در مورد هر موجود 

 .گرديده است« ملكه راسخ»شريرى كه شرارت در او 

 :حّتى در قرآن تصريح شده است كه ممكن است شيطان از جّن يا از ابليس باشد

نَوَكذل َك َجَعْلن» :112انعام /  ْنس  َواْلج   ِ يَن اإلْ ا َشياط  ّي َعُدوًّ  .«ا ل ُكلِّ َنب 



 .و چنين قرار داديم براى هر پيامبرى دشمنى از شيطانهاى بشرى يا جنّ 

 ى جّن بد باشند همانطور كه در آيات قبل ديديم؛پس چنين نيست كه همه

ا اْلُمْسل ُمون» :14جّن /  نَّ  .«َوَأّنا م 

 .جن يا انس هستند كه كارشان شرارت است اى ازى ويژهپس شياطين دسته

ر در ميان شياطين جّن، فرد ممتازى وجود دارد كه در شيطنت مقام عالى دارد و او ابليس است؛ د

 :مورد ابليس در قرآن مباحث زيادى وجود دارد؛ در يك آيه به جّن بودن او، تصريح شده است

َن » :50كهف /  نَفَسَجُدوا إ الّ إ ْبل يَس كاَن م   .«اْلج 

 .پس سجده كردند جز ابليس )كه( از جّن بود

شد كه  چگونه مشمول فرمانى گردد كه اگر ابليس از جّن استدر اينجا اين پرسش مطرح مى

براى فرشتگان در مورد سجده براى حضرت آدم صادر گرديد كه ظاهر آن داللت دارد بر اينكه ابليس 

 .هم از فرشتگان است

 :ن سه دليل آوردتوابراى اين پرسش مى

ـ خطاب آيه به فرشتگان است و در هيچ جايى نقل نشده است كه خطاب به جّن باشد و اگر  1

توانست بگويد من از فرشتگان نبودم تا خطاب شامل من بشود؛ بهمين ابليس جزء جّن بود مى

 .جهت سجده نكردم؛ در حاليكه چنين چيزى نگفته است

 ـ مستثنى منه مالئكه هستند؛ 2
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ُهْم َأْجَمُعوَن إ الّ إ ْبل يس» :31ـ32حجر /  َكُة ُكلُّ  .«َفَسَجَد اْلَمالئ 

 .ى فرشتگان ُكاًل و جميعًا سجده كردند به جز ابليسهمه



فرمايند: حضرت امير المؤمنين على عليه صلوات اهلل، در نهج البالغه؛ مى ىقاصعه ىـ در خطبه 3

ه است، كند و اگر بنا بود خدا كسى را كه تكّبر ورزيدر بورزند خداوند به عذاب مبتال مىكسانى كه تكبّ 

 .)1(كرد كه فرشته بودعفو فرمايد، ابليس را عفو مى

 :فرمايد كه جن بوددر حاليكه ديديم خدا در قرآن تصريح مى

ن» :50كهف /  َن اْلج   .«كاَن م 

اى زيادى شده است در اين زمينه كه آيا ابليس هدر پاسخ به اين پرسش، بين مفّسران بحث

 فرشته بوده است يا جّن؟

شايد بهترين پاسخ، صورت جمع بين هر دو باشد با اين توضيح كه ابليس به جهت بسيارى 

كردند كه او از خود ايشان است و آمد و مالئكه خيال مىى فرشتگان به حساب مىعبادت، در زمره

دانست س، به همين دليل، مشمول اين خطاب بود و خودش هم مىخطاب هم كه شد، گويى ابلي

 .كه مشمول اين خطاب هست

؛ ـ يا ممكن است بگوييم چون اكثر قريب به اّتفاق مخاطبان خداوند در امر به سجده، ملك بودند

 فرمايد به مالئكه گفتم سجده كنيد، همه كردنداينك در قرآن در مقام حكايت و نقل از آن خطاب مى

 .ى بيان، نادر هم نيستز ابليس، و اين نحوهج

طر بارى، به نظر ما، همين صورت  جمع بين هر دو ـ كه هم ابليس حقيقًة از جّن بوده و هم به خا

شده است ـ شايد بهترين وجه، باشد؛ بويژه كه بعيد ى مالئكه محسوب مىكثرت عبادت در زمره

 ز جزء فرشتگان بحساب آوريم زيرا در هيچ جاى قرآناست بتوانيم ابليس را از نظر ماهّيت خلقت ني

اند و نيز تصريح شده است كه ابليس عصيان كرد و حال نيامده است كه مالئكه از آتش خلق شده

 .كنندآنكه فرشتگان عصيان نمى

داستان استكبار شيطان ـ كه آزمون او بود ـ حدود هفت مورد، در قرآن آمده و بسيار آموزنده 

 .كنيمد كه ما متأسفانه بر اثر عادت يا بى دّقتى؛ به داستانهاى قرآن درست توّجه نمىاست؛ هر چن

 



ْنها َمَلكاً »ـ1 َج ب ه م  َل الَجنَّة بَشرا ب َاْمر َاْخَر قرار نيست خداوندـ منّزه باد نام  287 نهج البالغه تصحيح صبحى الّصالح ص« ما كاَن اهلُل ُسْبحاَنُه ل ُيدخ 

( كه فرشتهوى ـ كسى از آد  .اى را بخاطر آن، از آن بيرون راندميان راببهشت ببرد با داشتن همان امرى )تكّبر

 ﴾ 299 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

 :اين داستان، چند بخش مشخص دارد

 .ـ امر الهى به سجده براى آدم عليه الّسالم

 .صادر كردى براى او را ى آدم كه براساس آنها، خداوند فرمان سجدهـ امتيازات ويژه

 .ى ابليس و اباء او از سجدهـ مقابله

 :ـ پاسخ وى در بيان عّلت اين استكبار

ْن َحَمإ َمْس » :33حجر /  ْن َصْلصال م  ْسُجَد ل َبَشر َخَلْقَتُه م  َِ  .«ُنونقاَل َلْم أَُكْن ِل 

جده اى، سمن كسى نيستم كه براى بشرى كه او را با خاكى بازمانده از لجنى فروماليده ساخته

 !كنم

 :گويدـ و يا در تعبيرى ديگر كه مى

ين» :12اعراف /  ْن ط  ْن نار َوَخَلْقَتُه م  ْنُه َخَلْقَتن ي م   .«َأَنا َخْيٌر م 

 .اىمن از او بهترم، مرا از آتش و او را از خاك آفريده

هزار شش»؛ اين آزمون بزرگى بود و او با آنهمه عبادت كه به تعبير حضرت امام على عليه صلوات اهلل

)كه هر روز آن خود هزار « سال عبادت كرد كه معلوم نيست به شمار سالهاى دنيايى است يا اخروى

 :؛ با اين آزمايش چنان پست و مطرود شد كه با وى خطاب آمد)1(سال است(

يم» :34حجر /  ْنها َفإ نََّك َرج   .«َفاْخُرْج م 

 ! اىبرو بيرون، تو رانده شده



ينَوإ نَّ » :35حجر /  ْعَنَة إ لى َيْوم  الدِّ  .« َعَلْيَك اللَّ

 !تا رستخيز، بر تو لعنت باد

ند چاز اينجاست كه ما بايد مراقب خويشتن باشيم؛ نپنداريم اگر خداوند توفيقى عطا فرموده و ما 

تا  ى دگرگونيهاست؛ آدمىروزى در راه درستى گام برداشتيم؛ تا پايان چنان خواهيم ماند؛ جهان؛ عرصه

ز سوء اگذرد؛ احتمال سقوط دارد. درود بر بزرگانى كه همواره ده است؛ و بر راستاى باريك روزگار، مىزن

كردند كه عاقبت به خير هراسيدند و همواره دعا مىخاتمه و بدى عاقبت، بيش از هر چيز مى

َب ُاُمور نا َخْيرا».گردند  .«َالّلُهمَّ اْجَعْل َعواق 

طان، پس از راندگى است: هنگامى كه دريافت مسأله جّدى است ـ قسمت ديگر، عكس العمل شي

داشته؛ به خاطر سجده نكردن به حضرت آدم؛ فرو افتاده است؛ دشمنى و از آن مقام وااليى كه مى

 :شگرفى نسبت به آدمى، پيدا كرد و گفت

 

ْنيا َاْم ـ1 ن ى الدُّ ْن س  تة االف  َسَنة؛ال يدرى َام  َرة  و كان قد َعَبَد اهلل س  ن ى االخ  ْن س  ى قاصعه/ تصحيح دكتر صبحى الصالح ص ؟ نهج البالغه، خطبهم 

287. 
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َتُه » :62اسراء /  يَّ ْحَتن َكنَّ ُذرِّ َِ ياَمة  ِلَ ْرَتن  إ لى َيْوم  اْلق   .«الّ َقل يالإ  َلئ ْن َأخَّ

)كه  را زير فرمان خواهم آورد مگر كمى را )خدايا( اگر مرا تا رستخيز واگذارى؛ فرزندان او)آدم(

 .نتوانم(

ين» :82ص /  ُهْم َأْجَمع  َينَّ ْغو  ُِ ت َك الَ زَّ ع   .«َفب 

 .و سوگند به قدرت تو كه همگى را گمراه خواهم كرد

 :ى مهلت خواستن و دادن، ابليس و خداوند؛ در سه مورد در قرآن ذكر شده استمسأله

ْرن ي » :14اعراف /   .«إ لى َيْوم  ُيْبَعُثونقاَل َأْنظ 



 !شوند؛ مرا مهلت دهتا روزى كه مردم برانگيخته مى

ْرن ي إ لى َيْوم  ُيْبَعُثون» :79؛ ص / 36حجر /   .«قاَل َربِّ َفَأْنظ 

 !شوند، مهلت دهگفت پروردگارا، مرا تا روزى كه )مردم دوباره( برانگيخته مى

 :فرمايدقيامت مهلت داديم بلكه مىفرمايد كه به او تا اّما البّته خداوند نمى

يَن إ لى َيْوم  اْلَوْقت  اْلَمْعُلوم» :38و  37حجر /  َن اْلُمْنَظر   .«قاَل َفإ نََّك م 

 .فرمود همانا تو از مهلت داده شدگانى تا روز هنگام معلوم

جام كه انو اّما كارهايى كه به او اجازه داده شده است كه تكوينًا انجام دهد يا خود مّدعى است 

 :خواهد داد؛ در قرآن معّظم؛ در موارد بسيار يادآورى شده است

 گردد و اين كار را دراست كه شايد كارهاى ديگر او نيز به همين باز مى وسوسه نخستين كار او

 :آنان از بهشت گرديد  مورد آدم و حّوا انجام داد و باعث خروج

يْ » :20ـ  22اعراف /  َي لَُهما ما ُوور َي َعْنُهمَفَوْسَوَس لَُهَما الشَّ ما َوقاَل ما َنهاُكما طاُن ل ُيْبد  ْن َسْوآت ه  ا م 

َن اْلخال   َجَرة  إ الّ َأْن َتُكونا َمَلَكْين  َأْو َتُكونا م  ه  الشَّ َن َربُُّكما َعْن هذ  يَن.َوقاَسَمُهما إ نِّي َلُكما َلم  د 

ُغُرور َفَلّما ذاَقا  يَن.َفَدالُّهما ب  ح  َجَرَة َبَدْت َلُهما َسْوآُتُهما وَ الّناص  ْن َوَرق  اْلَجنَّ الشَّ ما م  فان  َعَلْيه  قا َيْخص  ة  َطف 

َجَرة  َوَأُقْل َلُكما إ نَّ  ْلُكَما الشَّ يناَوناداُهما َربُُّهما َأَلْم َأْنَهُكما َعْن ت  ْيطاَن َلُكما َعُدوٌّ ُمب   .«!؟لشَّ

گفت؛  ان را كه بر آنها پوشيده بود؛ بياشكارد؛ و بديشانشيطان در آندو وسوسه آغازيد تا عورتهايش

خواسته است تا )همچون( خدا شما را از )خوردن ثمر( اين درخت بازنداشته است جز اين كه مى

 .فرشتگان يا از جاودانان، نباشيد

ن و سوگند ياد كرد كه من براى شما از پندگويان هستم. سرانجام با فريب باژگونشان كرد؛ پس چو

 از ثمر آن درخت چشيدند. عورتهاشان نمودار شد و آغازيدند به پوشاندن آن با برگهاى )موجود( در

 .بهشت
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ه شما و پروردگار شان بانگ برداشت به آنها كه: آيا شما هردوان را ازاين درخت بازنداشتم و آيا ب

 !نگفتم كه ابليس دشمن آشكاراى شماست؟

ْيطاُن، َكما َأْخَرَج َأَبَوْيُكمْ » :27اعراف /  ُكُم الشَّ َننَّ َن اْلَجنَّةيا َبن ي آَدَم ال َيْفت   .«... م 

 .داى فرزندان آدم، شيطان مبادا بفريبدتان، همانگونه كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون ران

ّما كا» :36بقره /  ْيطاُن َعْنها َفَأْخَرَجُهما م  يهَفَأَزلَُّهَما الشَّ  .«نا ف 

 .شيطان لغزانيدشان از آنجا؛ و آندو را از جايى كه بودند بيرون راند

ْيطاُن قاَل يا آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعلى َشَجَرة  » :120طه /   .«اْلُخْلد َفَوْسَوَس إ َلْيه  الشَّ

 خواهى تو را به درخت جاودانگى رهنمون شوم؟شيطان در او دميد )و( گفت اى آدم مى

*** 

 :ك آيه به عّلت مهلت ذكر شده استدر ي

ُن ب اآلْ » :21سبأ /  ْن ُسْلطان إ الّ ل َنْعَلَم َمْن ُيْؤم  ْم م  ي َشكَوما كاَن َلُه َعَلْيه  ْنها ف  ْن ُهَو م  مَّ َرة  م   .«خ 

شيطان بر آدميان تسّلطى ندارد مگر براى اينكه ما بدانيم چه كسى به آخرت ايمان دارد و چه 

 .در ترديد استكسى نسبت به آن 

  

 :كارهاى ديگر شيطان

م» ه  ْن َخْلف  ْم َوم  يه  ْن َبْين  َأْيد  ُهْم م  َينَّ ت سر و راست و چپ... نزد سپس من از پيش رو و پش «ُثمَّ الَت 

 .روم)براى گمراه كردن(آنها مى

ُد أَْكَثَرُهْم شاك  » :17اعراف /  ْم َوال َتج  ل ه  ْم َوَعْن َشمائ  ه   .«ر ينَوَعْن َأْيمان 



 .و تو بيشتر آنان را سپاسگزار نخواهى يافت

 :اين پيش بينى شيطان؛ در يك آيه در مورد برخى اقوام، تصديق شده است

َبُعوُه إ الّ َفر يقاً » :20سبأ /  ُه َفاتَّ ْم إ ْبل يُس َظنَّ َق َعَلْيه  ن ين َوَلَقْد َصدَّ َن اْلُمْؤم   .«م 

 .و از او پيروى كردند جز گروهى مؤمنانپندار شيطان در مورد آنان درست درآمد 

هاى اوست؛ زينت دادن كارهاى بد در نظر آدميان ى برنامهاز كارهاى ديگر شيطان كه سرلوحه

 :است

ين» :39حجر /  ُهْم َأْجَمع  َينَّ ْغو  ُِ ْرض  َوالَ َِ ي اِلْ َننَّ َلُهْم ف  َزيِّ ُِ  .«الَ

 .همگى را ُكاًل گمراه خواهم كردآرايم بر روى زمين و )كارهاى بد را( در نظر آنها مى

 و اين از دامهاى بزرگ شيطان است كه چيزهايى را كه در آن رضاى خدا نيست؛ بيشتر
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دهد؛ ى انسان لذيذ نشان مىدهد و بيش از حّدى كه به طور طبيعى لّذت دارد؛ در ذائقهجلوه مى

 .كند مرغ همسايه غاز استتر است. خيال مىبكندراه حرام، دلچسچنانكه آدمى فكر مى

 .)1(اندهايى ازاين وساوس، راه يافته يا دستكم تصوير شدهحّتى در ادبيات ما، نمونه

آزمايد؛ باز گمان و اين از شگرفيهاى وساوس شيطان است كه آدمى با آنكه بارها و بارها مى

 .تر استكند راه گناه، لذت بخشمى

 :ى خدا به او اجازه داده شده؛ در اين آيه آمده استو اّما آنچه از سو

َم َجزاُؤُكْم َجزاءً » :63اسراء /  ْنُهْم َفإ نَّ َجَهنَّ َعَك م   .« َمْوُفوراقاَل اْذَهْب َفَمْن َتب 

 .گفت برو كه هركس از آنها از تو پيروى كند همانا دوزخ كيفرتان است؛ كيفرى تمام داده شده



رام حمشاركت در اموال و اوالد است يعنى كارى كه اموال و اوالد را به  ـ از كارهاى ديگر شيطان،

 .كندمشوب مى

 : گويد من كارى جز وعده دادن نكردمو كار ديگر، وعده دادن به مردم. در قيامت مى

 .«َوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكم» :22ابراهيم / 

 .)ُخلف وعده كردم با شما(به شما وعده دادم و خالف آن را در مورد شما انجام دادم.

يابند كه جايگاهشان شوند و در مىهاى دوزخ يكى همين است كه چون مردم وارد مىاز صحنه

گويند تقصير گويد تقصير ديگرى بود و همه مىكنند و هر كى مىدوزخ است؛ با هم مجادله مى

 :گويدكشند اّما شيطان مىشيطان بود و گويى شيطان را به محاكمه مى

ْن ُسْلطان إ الّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجبْ » :22براهيم / ا  .«ُتْم ل يما كاَن ل ي َعَلْيُكْم م 

 .گفتيدكردم شما هم لبيك مىاى نداشتم؛ فقط دعوتتان مىمن بر شما ُسلطه

انگيزد كه آدمى ياد خدا را ـ كار ديگر شيطان ايجاد فراموشى در انسان است. وسايلى بر مى

 .كندفراموش 

وت يابيم كه شيطان يارايى ندارد كه كسى را مجبور به كارى كند؛ تنها وسوسه و دعمجموعًا در مى

تسّلط  كند و اگر كسانى به دنبال او رفتند، طوق بندگى او را به گردن نهادند؛ آنگاه شيطان بر آنهامى

 .يابدمى

 وه خود بپذيرند و از دار و دسته ايم جز آنكاى آمده است كه: شيطان را ولّى كسى نكردهدر آيه

 :حزب او گردند

يَن َيَتَولَّْوَنه» :100نحل /  نَّما ُسْلطاُنُه َعَلى الَّذ   ِ». 

 

 .رجوع كنيد به برخى از اشعار فروغ فرخّزاد بويژه شعر: گنه كردم، گناهى ُپر زلّذت .1
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 .را دوست دارند. )واليت او را بر خويش بپذيرند( ى شيطان بر كسانى است كه اوهمانا ُسلطه

 .هاى ناپسند و پيروى از شيطان استو اين حالت بر اثر نيرو گرفتن صفت

 .يابدشود؛ اّما اگر ادامه يابد؛ آنگاه شيطان تسّلط مىبا يكبار و دوبار؛ شيطان ولّى آدمى نمى

يَن َأْول ياءَ » :27اعراف /  ياط  ُنون إ ّنا َجَعْلَنا الشَّ يَن ال ُيْؤم  ذ   .«ل لَّ

جهل  ها را تنها ولّى كسانى كرديم كه ايمان ندارند.)البته پيداست كه اگر كسانى از روىما شيطان

 و قصور، ايمان نياوردند، اين آيه شامل آنان نخواهد بود.(

ْض َلُه َشْيطانًا َفُهَو لَ » :36زخرف /  ْحمن  ُنَقيِّ ْكر  الرَّ  .«ر ينقَ ُه َوَمْن َيْعُش َعْن ذ 

يل  َوَيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُمهْ » :37زخرف /  ب  وَنُهْم َعن  السَّ  .«َتُدونَوإ نَُّهْم َلَيُصدُّ

؛ انگيزيم و آن شيطان همنشين وى خواهد بودو هر كه از ياد خدا رو برتابد شيطانى بر وى بر مى

 .ند كه هدايت يافتگانندپنداردارند و آنان مىها ايشان را از راه )حق( باز مىآن شيطان

پس، اگر كسى از نخست از روى آگاهى راه عصيان را در پيش بگيرد؛ ممكن است به آنجا برسد 

ه از نادرستى است ك« انتخاب»و « اختيار»ى آن كه ديگر نتواند حق را از باطل باز شناسد و اين نتيجه

كند، به جائى به دويدن مىنخست كرده بوده است. هنگامى كه راه پيمائى در سراشيبى شروع 

 .تواند جلوى خود را بگيردخواهد رسيد كه نمى

  

 عالئم كارها و دعوتهاى شيطان

اْلَفْحشاء» :268بقره /  ُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم ب  ْيطاُن َيع   .«الشَّ



 نسان راخواهد ادهد. هنگامى كه مىترساند و به كار ناشايسته فرمان مىشيطان شما را از فقر مى

ز اشوى! يا براى آنكه آدمها را گويد: خرج نكن، خودت فقير مىاز انفاق فى سبيل اهلل باز دارد، مى

 :ترساندجهاد باز دارد، آنان را مى

ُف َأْول ياَءُه َفال َتخاُفوُهْم » :175آل عمران /  ْيطاُن ُيَخوِّ ن ينوَ إ نَّما ذل ُكُم الشَّ  .«خاُفون  إ ْن ُكْنُتْم ُمْؤم 

ز ترساند؛ شما از آنان نهراسيد و اگر مؤمن هستيد اهمانا اين شيطان است كه پيروان خود را مى

 .من بترسيد

از عالئم و قرائن وساوس شيطانى، يكى امر به فحشاء است؛ هرگاه آدمى احساس كرد كه تمايل 

 .اى از شيطان استبه فحشاء دارد بداند كه وسوسه

ب عْ » :20نور /  اْلَفْحشاء  َوا َوَمْن َيتَّ نَُّه َيْأُمُر ب  ْيطان  َفإ   .«ْلُمْنَكرُخُطوات  الشَّ

 .دهدكند؛ )بدان( كه او به كار ناشايسته و ناپسند فرمان مىكسى كه از گامهاى شيطان پيروى مى
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 :و عالمت ديگر، باز داشتن از ياد خداست

ْع ُخُط » :68انعام /  ب  اْلَفْحشاء  وَ َوَمْن َيتَّ نَُّه َيْأُمُر ب  ْيطان  َفإ   .«اْلُمْنَكروات  الشَّ

گر با و چون شيطان تو را به فراموشى اندازد)از ياد خدا(؛ پس از ياد آوردن )اين مطلب يا خدا( دي

 .گروه ستمكاران منشين

 :در جزء نخستين همين آيه آمده است

يَن َيُخوُض » :68انعام /  ي آيات نا َفَأْعر ْض َعْنُهْم َحتّ َوإ ذا َرَأْيَت الَّذ  يث َغْير هوَن ف  ي َحد   .«ى َيُخوُضوا ف 

تا  اند(، از آنان رويگرداناند )= آن را به استهزاء گرفتهاگر ديدى كسانى در آيات ما فرو رفته

 .هنگامى كه گفتگو را تغيير دهند و مطلب ديگرى بگويند



ر گويند كه ديوابه در مى»سالم است البّته از باب خطاب خداوند به پيامبر بزرگوار و ارجمند ا

اَك َاْعنى َواْسَمعى ياجار  «: » بشنود  .گيرند؛ منشينبا كسانى كه آيات خدا را به استهزاء مى)1( «ايَّ

 :فرمايدى ديگر است كه مىهمان مضمون آيه

ْعُتْم آيات  اهلل  ُيْكَفُر ب ها َوُيْستَ ...» :140نساء /   .«...ال َتْقُعُدوا َمَعُهمْهَزُأ ب ها فَ َأْن إ ذا َسم 

خره اينكه ميفرمايد: هنگامى كه شنيديد كه )اهل مجلسى( به آيات خدا كفر مىورزند يا آنها را مس

ر ي» :افزايدكنند، با آنان منشينيد، و بعد مىمى يَن َواْلكاف  ق  ُع اْلُمناف  يعاإ نَّ اهلَل جام  َم َجم  ي َجَهنَّ ، «َن ف 

 برد و ادمى را بهاين واقعيت است كه نشستن در چنين مجالس، كم كم ايمان را از بين مى اشاره به

 .افكندنفاق و كفر مى

شيد ها، كارشان به جايى كما به خاطر داريم كه بسيارى از مسلمانان، بر اثر معاشرت با ماركسيست

 .كه منافق و كافر شدند

شد. كم كم كشيده شدند به سويى كه به اينجا ختم مىاينها در اصل و ذاتًا مخالف اسالم نبودند؛ 

ها، با آنان معاشرت كند بايد نخست اگر كسى هم بخواهد به عنوان بحث و مجادله با ماركسيست

گيرد و دو به دّقت انجام مى« وزن ك شى»ى ُكشتى نيز، ظرفّيت خود را بسنجد؛ حّتى در مسابقه

 : هورى مشگيرند. و أّما آيههموزن كشتى مى

ب ُعوَن َأْحَسَنه» :18زمر /  ُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ يَن َيْسَتم   .«الَّذ 

 را تشخيص «احسن)2( »قرآن است؛ ثانيًا: بايد بتواند «القول »اوالً: منظور از قول در اين آيه؛

 

 .رويم به توست اّما همسايه! تو بشنو .1

راد تحت مهم است. غالبًا اينگونه اف 2 ، خصوصًا در اين زمينه بسيار«داشتن عقده حقارت»و كم شخصّيتى و « ضعيف االراده بودن»اين مسأله  .2

 !روانشناس هم باشند كه اغلب هستند  و« وارد»رند و « هاحريف»گيرند؛ خاّصه اگر تأثيرهاى جنبى قرار مى

فتيم در يك زمينه نيست؛ اّما براى نشان دادن بى مناسب نيست براى تقريب ذهن در اينجا حكايتى نقل شود اگر چه موضوعًا با آنچه گ

 .ها، مفيد است«ضعف»



ّيت بود؛ از مرحوم آية اهلل بروجردى اعلى اهلل مقامه، كسى را به يكى از كشورهاى غربى براى امر تبليغ گسيل داشتند، اين شخص كه در لباس روحان

؛ «ا افتادج»باس معمولى)غير روحانى(، در آن كشور تبليغ كند؛ وى وقتى به اصطالح همان نخست از معّظم له خواسته بود كه اجازه دهند تا مّدتى با ل

 .آنوقت لباس روحانّيت خود را آشكار نمايد

 خواهى از همان نخست خودت به شكل آنها درآيى؟ايشان در پاسخ وى فرمودند: من تو را فرستادم كه آنان را به شكل خود درآورى؛ تو مى

 :ؤمنى باشد به تعبير قرآنآرى، اگر مسلمان، م

ا َكأَنَُّهْم ُبْنياٌن َمْرُصوٌص : »4صف /  يل ه  َصفًّ ي َسب  ُلوَن ف  يَن ُيقات  بُّ الَّذ   .«إ نَّ اهلَل ُيح 

وه بر العخواهد بحث كند؛ البّته باز بشرط آن كه ؛ باكى نيست؛ با هركس مى«ُبُتون آرمه»هاى مستحكم از سرب ريخته؛ به اصطالح امروز مثل پايه

 .اين آمادگى روحى، از جهت علمى نيز آمادگى داشته باشد؛ همراه با طالقت لسان و قدرت بيان

ام بن حكم هاى عالى اين گونه افراد؛ طّرماح بن عدى فرستاده حضرت امام على بن ابيطالب عليه الّسالم نزد معاويه و نيز هشدر صدر اسالم نمونه

 ى اين دو شخصيتكنيم زندگينامهعشرى حضرت ابوعبداهلل جعفر بن محمد الصادق عليه الّسالم است. توصيه مىشاگرد بزرگ مذهب حّقه جعفرى اثنا

 .بزرگ را مسلمانان بويژه جوانان مسلمان بخوانند
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دهد؛ پس هركس حق ندارد با هر كس بنشيند و در هر بحثى شركت كند؛ اگر معلوماتش كم 

 .رت تشخيص ندارد و يا ضعف اراده و شخصّيت دارد؛ حق شركت در هر بحثى را ندارداست يا قد

 :است« تبذير»هاى تبعّيت از شيطان؛ از ديگر نشانه

ين» :27اسراء /  ياط  ر يَن كاُنوا إ ْخواَن الشَّ  .«إ نَّ اْلُمَبذِّ

 .اهل تبذير و اسراف برادران شياطنند

  

ن  شياطين  ج 

 :فرمايدالً بيان شده است كه خداوند آسمانها را از شيطان، حفظ مىدر برخى از آيات اجما

ِ  اِلْ » :7ـ10صاّفات /  ُعوَن إ َلى اْلَمالَ مَّ ْن ُكلِّ َشْيطان مار د.ال َيسَّ ْفظًا م  ح  ْن ُكلِّ َِ ْعلى َوُيْقَذُفوَن م  َِ

َف اْلَخْطَفَة َفَأتْ  ٌب. إ الّ َمْن َخط  هاٌب جان ب.ُدُحورًا َوَلُهْم َعذاٌب واص  ٌب  َبَعُه ش   .«.ثاق 

 توانند از گروه اعلى و فرازين چيزى بشنوند و ازنگهداشتيمش از هر شيطان گردنكش. نمى
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، گيرند راندگانند؛ و عذاب پياپى براى آنانست؛ و مگر )يكى( دزدانههر طرف مود اصابت قرار مى

 در پى او خواهد بودگوش كند كه )در آنصورت نيز( شهابى نيز 

 :ى ديگرى آمده استمشابه اين مطلب در آيه

ْمَع فَ » :17ـ18حجر /  يم.إ الّ َمن  اْسَتَرَق السَّ ْن ُكلِّ َشْيطان َرج  ْظناها م  هاٌب ُمب ينَوَحف   .«َأْتَبَعُه ش 

ن روشاى حفظ كرديم؛ مگر آنكه دزدانه گوش دهد كه شبهابى و آن )آسمانها( را از هر شيطان رانده

 .او را دنبال خواهد كرد

 خواهند به سوى آسمانها بروند بهها مىآيد كه شيطاناز اين آيات كامالً و به طور روشن بر مى

 .است« استراق سمع»منظور كسب اّطالعات و تا اينجا هيچ شّكى در آيات نيست زيرا مورد آن 

ت و همين ستارگان مانع اّما اينكه آيا براستى منظور از آسمان همين آسمان محسوس اس

هى گردند؛ يا اينكه آسمان ديگرى مراد است و آنجا نيز ستارگانى مناسب با خود دارد؛ و اين تشبيمى

 است كه براى تقريب ذهن ما انسانها فرموده است يعنى همانطور كه در عالم ظاهر؛ شهابهايى را ما

شود؛ اينها چيزى است كه درست اب مىها، تيرهايى پرتببينيم؛ در عالم معنى نيز به سوى شيطان

 .دانيمنمى

گويد كه همين آسمان محسوس، مورد نظر است زيرا كه صحبت از آسمان دنيا در ظاهر آيات مى

 :بين است

ْن » :9صاّفات /  ْفظًا م  .َوح  يَنة اْلَكواك ب  ز  ْنيا ب  ماَء الدُّ ا السَّ نَّ  .«لِّ َشْيطان مار دكُ إ ّنا َزيَّ

 .را به زيور اختران آراستيم و آنرا از هر شيطان گردنكشى حفظ كرديم ما آسمان دنيا

و بسيارى بعيد است كه منظور را غير سماء دنيا بدانيم با اينكه بحث آيه، در مورد آسمان 

 .دنياست



 ؛(عليه السالم)اين برداشت با سياق آيه ، سازگار نيست؛ مگر دليلى قطعى از وحى و كالم معصوم

 .پيدا شود

كنيم ّته اين نكته را بايد اذعان كرد كه در قرآن اسلوبى خاّص، حاكم است وقتى دّقت مىالب

اى كه كند و ناگهان به يك نقطهيابيم كه گاهى صرفًا در مورد امور ماّدى گفتگو مىهايى مىنمونه

ى يم تا بارهافرمايد: ما چارپايان را براى شما آفريدى نحل مىزند؛ مثالً در سورهرسد، گريزى مىمى

ا شما را از شهرى به شهرى بردارند... تا اينجا گفتگو از آفرينش شتر و اسب و امثال آن است؛ امّ 

 :فرمايدرسد، ناگهان مىهنگامى كه به موضوع مسافرت مى

ٌر َوَلْو شاَء لََهداُكْم َأجْ » :9نحل /  ْنها جائ  يل  َوم  ب  ينَوَعَلى اهلل  َقْصُد السَّ  .«َمع 

ارد دت كه راه راست و ميانه را به شما بنمايد اّما بدانيد كه راههاى منحرف )نيز( وجود بر خداس

 .كردخواست )و بنا بر اختيار نبود( همه را به مقصد، رهبرى مىواگر خدا مى
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 .دهدى نعم ماّدى ،ادامه مىى آيات قبل را دربارهو بعد از آن باز، دنباله

ى مورد بحث خودمان، چنين بينيم كه برخى از بزرگان در آيهين عجيب نيست، اگر مىپس ا

 .اند كه ممكن است بحث در مورد آسمان ماّدى باشد و ناگهان به آسمان معنوى گريزبزنداحتمال داده

هاى تربيتى قرآن محسوب است كه به هنگامى كه حال مخاطب، متناسب با نيز اين خود از روش

 .فهمانداى را به او مىت؛ همانجا، نكتهچيزى اس

كند؛ در اين حال كه انسان با يادآورى سفر، يا به هنگام آن، در خود، احساس دل كندگى مى

 .متناسب است آدمى به ياد خدا و سفر آخرت بيفتد

ن ينَ » :13ـ14زخرف /  َر َلنا هذا َوما ُكّنا َلُه ُمْقر  ي َسخَّ  ُسْبحاَن الَّذ 

ُبون َوإ ّنا إ لى  .«َربِّنا َلُمْنَقل 



ى قائل ى سفر را( براى ما مسّخر گردانيد و ما براى او قرينپاكيزه باد )نام( خدايى كه )اين وسيله

 .گرديمنبوديم و ما به سوى پروردگارمان باز مى

 ى مورداند كه منظور از سماء دنيا در آيهبارى، برخى از بزرگان، چنانكه اشاره كرديم احتمال داده

ر بحث ما، آسمان دنياست اّما به سماء معنوى گريز زده است؛ اّما بنظر ما اين خالف ظاهر است و د

 :كندى جّن آياتى وجود دارد كه احتمال اين بزرگان را بعيد مىسوره

يدًا َوُشهُ » :8ـ9جّن /  َئْت َحَرسًا َشد  ماَء َفَوَجْدناها ُمل  َد بًا.َوَأّنا ُكنّ َوَأّنا َلَمْسَنا السَّ ْنها َمقاع  ا َنْقُعُد م 

هابًا َرَصدا ْد َلُه ش  ع  اآلَْن َيج  ْمع  َفَمْن َيْسَتم   .«ل لسَّ

 .ها، پرشده استما آسمان را لمس كرديم و دريافتيم كه از نگهبانان سرسخت وشهاب

نشستيم اّما و )از اين پيش( ما جايگاههايى براى شنودن )اطالعات( داشتيم )كه آنجاها( مى

 .هر كس گوش بخواباند، شهابى را در كمين خويش خواهد يافت اكنون

 در روايات تفسير شده است كه پس از والدت پيامبر مكّرم اسالم صلى اهلل عليه و آله و سّلم،

 .ها، منع شدندشيطانها از رفتن به آسمان

ز رق كه قبل اهاى طبيعى است مثل رعد و بظاهر آيه مشكالتى دارد از جمله اينكه: شهاب از پديده

 بوده است؛ اين چه ربطى به رجم و رمى شياطين دارد؟  هم (صلى اهلل عليه وآله)تّولد پيامبر

على(، با هاى فرازين )=مأل اديگر اينكه: رفتن آنان به آسمان چه ربطى دارد به اين كه از اخبار گروه

جرّدند ايم كه فرشتگان مر پذيرفتهخبر شوند؟ مگر آن اخبار و اطالعات با اين كرات، مربوطند؟ بويژه اگ

 و منظور از نزول مالئكه بر انبياء اين نيست كه آنان از يك جاى محسوس
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كنند بلكه نزول معنوى است؛ پس چگونه رفتن جّن به جّو فوقانى به طرف پايين و زمين نزول مى

 زمين در استراق سمع از مالئكه، دخالت دارد؟

 :اين زمينه نظرهاى مختلفى وجود دارددر 



نجا با هم گويند: فرشتگان و جّو زمين يا باالتر قرار دارند و در آاند و مىبرخى ظاهر الفاظ را گرفته

خواهد باال برود. طبعًا اين فرشتگان جسمانى هستند و كنند و جّن براى استراق سمع مىگفتگو مى

 .شنودايشان را مىكسى كه به آنها نزديكتر شود زودتر صد

اند: منظور از عروج و استراق سمع، توّجه به باطن و عوالم معنوى است و شهاب و گفته بعضى

جريانى وجود دارد كه اگر بخواهيم تشبيه معقول به   امثال آن، تشبيه، است، يعنى در عالم معنى

آيد و آنان را طرد ن مىمحسوس بكنيم؛ بايد بگوييم چيزى مانند شهاب )اّما معنوى( به سوى شياطي

 .دانيمكند اّما اينكه چگونه است، نمىمى

 .اندبهرحال اينان حمل بر استعاره و تشبيه كرده

ى تجّرد مالئكه اعلى محفوظ بماند و هم رفتن احتمال سّومى هم وجود دارد كه با آن هم مسأله

ا در اين احتمال ناگزير از جّن به آسمان محسوس و ظاهر؛ دخالت در استراق سمع داشته باشد. امّ 

 :اى هستيم و آن اينكهذكر مقّدمه

 وجّن نيز مانند انسان، برحسب آيات قرآن، موجودى است ماّدى، با اين تفاوت كه انسان از خاك 

 جّن از آتش است؛ طبعًا همان طور كه انسان داراى روح است، جن نيز، روح دارد؛ و چنين موجوداتى

رات متقابلى وجود دارد.گاهى انسان غمگين است، اين امرى است روحى اّما بين روح و بدنشان تأثي

گذارد چنانكه برخى غذاها مثل زعفران گردد؛ بدن نيز در روح اثر مىموجب الغر شدن جسم او مى

رسد و انسان نشاط نشاط آور است يا پس از خوردن غذا و سنگين شدن، خون به مغز كمتر مى

هاى ويژه خود را انجام دهد متر دارد. پس گاهى اگر روح بخواهد فعالّيتانديشندن و فكر كردن ك

اند و ها از عكس همين قضّيه استفاده كردهالزم است كه جسم در شرايط خاّص بدنى باشد؛ مرتاض

كشند و كنند و حّتى كم نفس مىخورند يا كم حركت مىبراى تقويت روحشان مثالً كم غذا مى

گيرند و اطالعاتى كسب ّيت آن؛ بدينوسيله با موجودات غير ماّدى تماس مىصرفنظر از حرمت و حل

 .توانند گرفتكنند از جمله با جّن تماس مىمى

 .پس بين روح و جسم تأثير متقابل وجود دارد



اى بين روح و بدنش همين قانون، در مورد جّن كه او نيز ماّده است؛ صادق است و چنين رابطه

 .وجود دارد
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ى مورد بحث خويش چون دليل قطعى نداريم و با خود جّن كه تماس پس براى توجيه مسأله

توانيم بدينصورت تصوّر كنيم كه رفتن به جّو زمين براى جّن، شرايط خاص و روحى پيش نداريم؛ مى

راى آنها اين باال رفتن، خود بتواند روح آنها با عوالم باال تماس بگيرد. گويى آورد كه براساس آن مىمى

ز توانند از امور معنوى استفاده كنند انوعى رياضت است كه با آن، با حصول شرايطى خاّص، بهتر مى

خواهند در امر جمله كسب اطالعات عينى كه با آن عالقه بسيار دارند؛ بويژه شياطين جّن كه مى

م م طبق روايات تا پيش از تولد پيامبر مكرّ كوشند يا بهتر بگوييهدايت بنى آدم اخالل كند؛ پس مى

را  كوشيدند تا از اين راهها مطالبى غيبى كسب و بوسيله آنها مردمصلى اهلل عليه و آله و سّلم، مى

 :توانندشده است؛ اّما اكنون بنّص قرآن ديگر نمىگمراه كنند. كه كم و بيش از اين كارها انجام مى

ع  » :9جّن /  هابًا َرَصداَفَمْن َيْسَتم  ْد َلُه ش   .«اآلَْن َيج 

 .اكنون ديگر اگر كسى گوش بخواباند؛ شهابى را در كمين خود خواهد يافت

تهم را م (صلى اهلل عليه وآله)توان بعيد ندانست كه براى آنكه پيامبردر اينمورد، اين فرض را مى

 .كند؛ اين ارتباط قطع شددريافت مى  نكنند كه اخبار غيبى را از جنّ 

شد اّما هنوز؛ پاسخ اين مسأله باقى مانده كه: شهاب چيزى نيست كه در زمان پيامبر پيدا شده با

ا ى طبيعى با طرد شياطين چه ربطى دارد؟ آيبوده است. اين پديدهو مانند رعد و برق قبالً نيز، مى

تعبى، استعارى ى ديگرند و بينيم يا شهابهاى مأمور طرد شياطين از گونههمين شهابى است كه مى

 است؟

در پاسخ بايد گفت: البته اين احتمال بعيد نيست كه شهاب، امر معنوى باشد و تشبيهًا بر آن، 

شهاب اطالق شده باشد؛ ولى اگر منظور آيه همين شهاب ظاهرى هم باشد )چنانكه ظاهر آيه همين 

گفتيم وجود علل طبيعى به هاى پيشين كه آمد زيرا با توّجه به بحثاست( باز اشكالى به وجود نمى



ها[ و ُمعّداتى هستيد كه در حّد معناى نفى علل ماوراء طبيعى نيست؛ اينها يك ]ابزارها و همگام

 .تر از آن  عوامل ماوراء طبيعى استتر و اصلىا عداد در عالم طبيعت، تأثير دارند اّما تأثير حقيقى

آمد دست مالئكه باشد چنانكه از آيات بر مىها در توان تصّور كرد كه اختيار اين شهابپس، مى

ها كه فرشتگان مدبّرات و رسل الهى هستند و تدبير الهى پس از والدت پيامبر در مورد اين شهاب

 .شودها بخواهند استراق سمع كنند، به سوى آنان پرتاب مىچنين است كه هنگامى كه شيطان

 يابد اّما فراسوى آن، تأثيرتحّقق مىبينيم اين كار با علل طبيعى درست است كه ما مى
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بارد، مى فرشتگان باذن اهلل است كه تدبير امور را برعهده دارند. مثالً همين باران كه به طور طبيعى

اى نبارد و مؤمنان با دعاى استسقاء، طلب باران كنند و مستجاب گردد؛ همين عوامل اگر در منطقه

كنند كه دعاى اى عمل مىتأثير مالئكه اهلل و در نهايت تحت تدبير الهى است كه به گونهطبيعى تحت 

 .مؤمنان مستجاب شود

ر در اين آيات، غي« شهاب»بنابراين ما دليلى بر صرفنظر كردن از ظاهر آيات نداريم كه بگوييم 

داشتيم، در اين مى ماّدى و آسمان غير ماّدى است آرى، اگر داليل قطعى از كتاب و سّنت و عقل

است يىبود. اّما اينها همه، تصّورات و تصويرهابرداشتهاى َمجازى، ُمجاز بوديم و البّته دورر هم نمى

 .براى اين مسأله و منظور بيان حقيقت امر و تفسير قطعى آيه نيست

  

 ى انسانتسخير جن به وسيله

 هايى كه خدا بهآمده است كه از نعمت ى حضرت سليماندر مورد تسخير جّن، در قرآن تنها درباره

گان و آن حضرت عطا كرد عالوه بر بسيارى از بنى آدم، جن نيز در اختيار ايشان بودند و نيز حّتى پرند 

 .وحوش

ْير  َفهُ » :17نمل /  ْنس  َوالطَّ  ِ نِّ َواإلْ َن اْلج  َر ل ُسَلْيماَن ُجُنوُدُه م   .«ْم ُيوَزُعونَوُحش 



 .ن و آدم و پرنده، گرد آورده شده و آنان دسته دسته شده بودندسپاهيان سليمان، از ج

يكروز حضرت سليمان عليه الّسالم از سپاه خود سان ديد و اينان دسته دسته در برابر وى رژه 

 نيز دادند. در ميان اينان در اينجا از جنّ شدند و وظايف خود را انجام مىرفتند؛ گروه گروه تقسيم مى

 :فرمايد. در مورد ديگرى مىنام برده شده است

ها» :38نمل /  َعْرش  ين ي ب  ُكْم َيْأت  َها اْلَمَلُؤا َأيُّ  .«قاَل يا َأيُّ

 حضرت سليمان گفت: اى همه گروهها! كيست تخت بلقيس را بياورد؟

ْن مَ » :39نمل /  ه  َقْبَل َأْن َتُقوَم م  نِّ َأَنا آت يَك ب  َن اْلج  ْفر يٌت م  كقاَل ع   .«قام 

 .توانم برايتان بياورمز جّنيان گفت پيش از آنكه در اين جلسه از جاى خود برخيزيد؛ مىيكى ا

نِّ َمْن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيه  ب إ ْذن» :12سبأ /  َن اْلج   .«َوم 

 .كنندى پروردگارش، كار مىبرخى از جن پيش روى او به اجازه

نُّ َأنْ » :14سبأ /  َنت  اْلج  ينمَلْو كاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب  َفَلّما َخرَّ َتَبيَّ ي اْلَعذاب  اْلُمه  ُثوا ف   .«ا َلب 

پس چون )حضرت سليمان( به رو درافتاد، جّنيان دريافتند كه اگر از غيب آگاه بودند؛ در آن 

 .ماندندى خوار كننده )آنقدر( فرو نمىشكنجه
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گردد: جّنيان مسّخر حضرت سليمان بودند، علم غيب لوم مىى اخير چند مطلب، معاز اين آيه

 .كردندنداشتند، و از هيبت سليمان و ترس از وى كار مى

ى كاخ خود ايستاده و به عصا داستان اين است كه يكروز هنگامى كه حضرت سليمان در آستانه

ا رضرت بلورين بود و او تكيه داده بود، در همان حال عزرائيل آمد و ايشان را قبض روح كرد. قصر ح

 .كشيدكردند زيرا او متمّردين از ايشان را در بند مىديدند و همچنان از هيبت او كار مىجّنيان مى



افتند ها خوردند كالبد حضرت سليمان به زمين افتاد. و جّنيان تازه دريمّدتى بعد، عصا را موريانه

 .كه او مرده بوده است

فهمند با اين دانند و مىپنداشتند كه غيب را مىسريعى كه داشتند مىآنها خود به عّلت انتقاالت 

 .واقعه دريافتند كه خير، علم غيب ندارند

ى ديگر به عنوان شياطين آمده است كه ى كار كردن جّن براى حضرت سليمان در دو سورهمسأله

ه و زنجير بودند. فهميم منظور، شياطين جّنى است. اينان در تسخير و حّتى تحت غل و شكنجمى

هاى كنند مگر ديكتاتور بوده است ـ شيطانگردد كه سليمان ـ كه برخى سؤال مىضمنًا معلوم مى

 .جّن را كه عاصى بودند در بند كرده است نه افراد صالح و با ايمان را

ين  َمْن َيُغوُصوَن َلُه َوَيْعَمُلوَن َعَمالً ُدوَن ذل  » :82انبياء /  ياط  َن الشَّ ينَوم  ظ   .«َك َوُكّنا َلُهْم حاف 

كردند و كارهاى ديگر جز اين )بناهاى عظيم ها براى حضرت سليمان غّواصى مىبرخى از شيطان

 .ساختند، حمل سنگهاى بزرگ براحتى و...( و ما نگاهبان آنها بوديممى

يَن ُكلَّ َبّناء َوَغّواص» :37ص /  ياط   .«َوالشَّ

 ...و هر شيطان بّناء و غّواص را

ر دتوان دريافت كه جّن ممكن است به تسخير در آيد اّما باذن اهلل. نتيجه: اجماالً از آيات مى

كنند و شوند و خدمت مىروايات نيز آمده است كه جّن مؤمن براى پيامبران و امامان، مسّخر مى

 .ر آوردتوانند جّنيان كافر را تحت فرمان خويش دكسانى كه به اذن اهلل واليتى دارند نيز مى

  

 ايمان آوردن جّن به پيامبر

نِّ َفقاُلوا إ ّنا » :1جّن /  َن اْلج  َي إ َليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر م  ْعنا ُقْرآنًا َعَجباسَ ُقْل ُأوح   .«م 

 .بگو به من وحى شد كه برخى از جن گوش فراداشتند و گفتند همانا ما شنيديم قرآن شگرف را



ُعوَن الْ َوإ  » :32، 31، 29احقاف /  نِّ َيْسَتم  َن اْلج  ُتواْذ َصَرْفنا إ َلْيَك َنَفرًا م   ُقْرآَن َفَلّما َحَضُروُه قاُلوا َأْنص 

ْعنا ك   ر يَن.قاُلوا يا َقْوَمنا إ ّنا َسم  ْم ُمْنذ  ه  َي َولَّْوا إ لى َقْوم  قًا ل ماَفَلّما ُقض  ْن َبْعد  ُموسى ُمَصدِّ  تابًا ُأْنز َل م 
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يُبوا يم.يا َقْوَمنا َأج  ي إ َلى اْلَحقِّ َوإ لى َطر يق ُمْسَتق  ْر َلُكْم م   َبْيَن َيَدْيه  َيْهد  ه  َيْغف  ُنوا ب  َي اهلل  َوآم  ْن داع 

َي اهلل  َفَلْيَس ب ُمعْ  ْب داع  ْن َعذاب َأل يم.َوَمْن ال ُيج  ْرُكْم م  ُكْم َوُيج  ْرض  َولَ ُذُنوب  َِ ي اِلْ ز ف  ْن ُدون ه  ج  ْيَس َلُه م 

ين ي َضالل ُمب   .«َأْول ياُء ُأولئ َك ف 

در  آنگاه كه به سوى تو برگردانديم تنى چند از جّن كه بر قرآن گوش فرا دارند و چون حاضر شدند

محضر قرآن، گفتند)بيكديگر(؛ ساكت باشيد و گوش فرا دهيد؛ و چون )شنيدن آيات( به اتمام رسيد، 

ى خدا كردند. گفتند: اى قوم ما! دعوت كنندهم خود در حاليكه )آنان( را انذار مىبرگشتند به طرف قو

ان ى دردناك نجاتترا اجابت كنيد و به او ايمان بياوريد تا خدا گناهانتان را ببخشايد و از شكنجه

تواند كرد و غير از او، دوستانى دهد. و هركس پاسخ ندهد به داعى خدا؛ در زمين اعجازى نمى

 .واهد داشت اين چنين كسانى در گمراهى آشكارندنخ

گونه چداستان اينكه اين دسته از جّن چگونه محّل پيامبر را يافتند، در روايات آمده است و اينكه 

قرآن را شنيدند و خود ايمان آوردند و مبّلغ سايرين نيز شدند. در مّكه مسجدى نزديك قبرستان 

همان محلى است كه جّنيان نزد پيامبر آمدند و مسلمان ابوطالب وجود دارد بنام مسجد جّن و 

 .شدند

 :ىاز جمله

ر ين» :29احقاف /  ْم ُمْنذ  ه   .«َولَّْوا إ لى َقْوم 

يات و آيد كه آنان محّلى و رفت و آمدى دارند و اينها حقايق است كه وجود دارد با تأييد روابر مى

 .ها محل سكونت آنهاستستند و برخى وادىتجربيات خاص. معموالً در مكانهاى پر جمعّيت كم ه

 :بارى؛ نيز در آيه آمده است كه چون نزد قوم خود بازگشتند



ْن َبْعد  ُموسى ُمَص » :30احقاف /  ْعنا ك تابًا ُأْنز َل م  ي إ َلىقاُلوا يا َقْوَمنا إ ّنا َسم  قًا ل ما َبْيَن َيَدْيه  َيْهد   دِّ

يم  .«اْلَحقِّ َوإ لى َطر يق ُمْسَتق 

ى مطالب آنست گفتند: اى قوم ما، ما شنيديم كتابى را كه بعد از موسى نازل شده و تصديق كننده

 .كندو به حق و راه راست، هدايت مى

وم شود از نزول تورات آگاهى داشتند و به او ايمان آورده يعنى كليمى بودند و نيز معلمعلوم مى

يابيم كه حضرت عيسى ايمان نداشتند( نيز ضمنًا درمى گردد كه از نزول انجيل با خبر نبودند) و بهمى

 .ممكن است برخى مسائل، روى زمين اّتفاق بيفتد كه آنها خبر نداشته باشند

بارى، به قوم خود گفتند: اى قوم، كسى كه از سوى خداست؛ دعوتش را بپذيريد، مسلمان شويد، 

 .دهده مىبخشد و از عذاب دردناك اخروى، پناخدا گناهان شما را مى

 .اين لحن بسيار شبيه دعوت پيامبران است
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 وتواند كسى را به عجز درآورد و سرانجام به آنان گفتند: اگر كسى اطاعت ازاين دعوت نكند نمى

 .بايد تن به تقدير الهى بدهد و عذاب اعمال خود را بچشد

  

 ى شيطاندارودسته

ار گيرد يا آنكه دستيارانى نيز براى اين كى خود او انجام مىبه وسيله آيا اغواء شيطان همواره

 دارد؟

 :قرآن در اين زمينه، تعبيرات متفاوتى دارد

 .توان دريافت كه شيطان زاد و ولد داردفرمايد: ذرّيه. كه از اين تعبير مىگاه مى

 :«قبيل»و گاه: جنود و گاهى نيز 



ْن َحْيُث ال َتَرْوَنُهْم إ ّنا َجعَ إ نَُّه َيراُكْم هُ » :27اعراف /  يُلُه م  يَن ال ُيؤْ َو َوَقب  ذ  يَن َأْول ياَء ل لَّ ياط  ُنونْلَنا الشَّ  .«م 

اديم بينيد؛ همانا اين سّنت را نهبيند به طوريكه شما آنها را نمىشما را مى اشدارودسته ابليس و

 .واليت داشته باشند بر بى ايمانان،  ها دوستان بى ايمانان باشند وكه شيطان

 .گردد كه شيطان دارودسته نيز داردازاين آيه معلوم مى

 .«َوُجُنوُد إ ْبل يَس َأْجَمُعون» :95شعراء / 

 .ناميده شوند« جنود»و سپاهيان ابليس همگى؛ يعنى كسانى را دارد كه در زبان قرآن 

ْن » :50كهف /  َتُه َأْول ياَء م  يَّ ُذوَنُه َوُذرِّ خ   .«ُدون يَأَفَتتَّ

 ايد؟ و آنان را دوست خود حسابآيا مرا وانهاده و شيطان و فرزندانش را ولّى خويش قرار داده

 كنيد؟مى

 وگردد كه اگر شياطين )و جّن(، ذرّيه و فرزند دارند؛ پس بايد نر در اينجا اين سؤال مطرح مى

 ماده داشته باشند آيا واقعًا چنين است؟

 :توان از قرآن استشعار كردچيزى نيامده است اّما مى دراين باره صريحًا در قرآن

ن» :6جن /  َن اْلج  ْنس  َيُعوُذوَن ب ر جال م   ِ َن اإلْ  .«َوَأنَُّه كاَن ر جاٌل م 

 .بردندهمانا مردانى از انسانها به مردانى از جّن پناه مى

 .شندنساء هم داشته باآورد كه بايد مانند انسان، تعبير رجال در اين آيه اين معنى را به ذهن مى

اّما اين دليل قطعى نيست زيرا ممكن است؛ رجال بمعنى اشخاص )مهم( باشد؛ ولى شايد احتمال 

نان توانيم )وجود زاّول روشنتر بنظر برسد كه ذرّيه به نّص قرآن براى آنها ثابت شده است؛ ولى نمى

 ديگر باشد گرچه از روايات كم و جّن( را به قرآن نسبت بدهيم. شايد توليد مثل آنها به صورتهاى

 .شودبيش وجود نوعى نر و ماده براى آنها ثابت مى
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كنند ازاين هايى مىاند و اشكال و شبههبرخى از روشنفكران از پذيرفتن اين موجودات، ابا كرده

نها آا را ببيند و يا اينكه چرا تواند آنهقبيل كه چگونه چنين موجوداتى دارند در حاليكه هيچكس نمى

يان همان پندارند كه جنّ بينيم؛ ممكن است به ما آزار برسانند و چنين مىبينند و ما آنها را نمىما را مى

گويند منظور از جّن انسانهاى اند بين ميمون و انسان و يا برخى حّتى مىاى بودهانسانهاى اوليه

 .وحشى در عمق چنگلهاست

ه هايى است كه در اين زمينه به وقوع پيوستترين راه جواب: تجربهبايد گفت: ساده در پاسخ آنها

 .كنندمى« تسخير جنّ »است. هم اكنون نيز كسانى وجود دارند كه 

براى ما  ثانيًا از نظر علمى نيز قابل توجيه است زيرا در اين گيتى بزرگ، بسيار چيزها وجود دارد كه

و  ها، فوتونها و امواج الكترونيكى و نورهاى ماوراء بنفش و پرتوابكسقابل رؤيت نيست مثل الكترون

واس امثال آنها كه قابل رؤيت نيستند اّما دانش، وجود آنها را اثبات كرده است. پس صرف اينكه با ح

 .آنها نيست« نبودن»توانيم آنانرا حس كنيم دليل خود نمى

دهيم كه توان جّن را ديد؛ پاسخ مىكه مى شودو اگر ايراد شود كه پس چگونه گاهى اّدعا مى

طيفى هايى بسيار لكنند كه اينان، پديدهاند و اّدعا مىاشخاص وجود دارند كه در اين مسائل، كار كرده

هستند كه يارايى انبساط و انقباض خويش را دارند. در حالت عادى در حال انبساطند و لذا قابل 

 .)1(توان آنان را ديد و لمس كردبض گردند؛ مىبساوايى و ديدن نيستند ولى اگر منق

نبايد وجود آنانرا رّدكرد يا چون برخى عارف مسلكان و بعضى صوفيان « نديدن»پس به صرف 

اند و در زمين زندگى حمل بر مجّردات نمود. اين موجودات ماّدى هستند و از آتش آفريده شده

 .اى دارندراك محدود و ويژهخورند اّما چون لطيفند خوكنند و حّتى غذا مىمى

دهد؛ جاى بارى، هنگامى كه قرآن عظيم و سترگ، آفريننده و مدبّر گيتى؛ از وجود آنها خبر مى

 .ماندترديد در وجود آنها باقى نمى

 

اند مثل مرحوم حاج پرسيدهىاند و مسائل خود را از آنان ماز برخى از موّثقان و بزرگان نقل شده است كه بعضى از جّن حتى مقّلد مراجع بوده .1

رسيده و مسائل ميرزا حسين حاج ميرزا خليل از مراجع صدر مشروطيت كه يكى از جّنيان به صورت شخص عادى در سرداب منزل بحضور ايشان مى

 .اندپرسيدهمربوط را از ايشان مى



لى براى واين قضايا همانطور كه اشاره شد به نقل از اشخاص موّثق  اند. البّتهى غذاى انسان را پرسيده بودهى خوردن بازماندهو از جمله مسأله

فرمايد؛ نبايد گفت خياالت شود زيرا همانطور كه در متن خواهيم گفت: وقتى قرآن مىهيچكس يقين آور نيست و فقط براى رفع استبعاد، ذكر مى

 .است
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 بخش سـّوم
 

 انسان شناسى
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« شناسىوجوه اهمّيت انسان » 

  

 .الف ـ شناخت انسان، راهگشاى شناخت خداست

 زنند صفير *** ندانمت كه در اين دامگه، چه افتادستى عرش مىتو را زكنگره

 «حافظ»

ن و شهود است، و است براى شناخت حضورى حق كه راه عرفاهم شناخت حضورى انسان، راهى

يابد با تأّمل در اسرار و هم شناخت حصولى آدمى، راه شناخت حصولى پروردگار است كه ارتباط مى

ها، معرفت هايى كه خداوند جّل جالله و عّم نواله، در وجود انسان نهاده است و شناخت آنحكمت

 .گرداندآدمى را نسبت به صفات خدا، زياد مى

« او»هاى علم و قدرت و حكمت آدمى، به وديعه نهاده شده است، نشانى آنچه در وجود گسترده

 ى وى، داراى سّر و حكمت نيست. ازاى چون انسان و به اندازهاست و در ميان آفريدگان، هيچ پديده

 :ى الهى بودآيد و نخستين انسان، خليفهميان آدميان است كه خليفة اهلل به وجود مى

است و به تعبير عرفا، مظهر جميع اسماء و صفات يع اسماء الهىى جمانسان است كه داننده

خداوند است. پس شناخت انسان، در شناخت خدا، نقش مّهمى دارد؛ قرآن نيز به اين معنى اشاراتى 

 دارد

20ذاريات /  : « رُ  ُكْم َأَفال ُتْبص  ي َأْنُفس  ن يَن.َوف  ْرض  آياٌت ل ْلُموق  َِ ي اِلْ ونَوف  ». 

رآن، قبينيد؛ نيز، ى بسيار براى اهل يقين وجود دارد. و نيز در خود شما، آيا نمىهادر زمين نشانه

 :فرمايداى ديگر مىدر آيه



53فّصلت /  : « َن لَ  ْم َحّتى َيَتَبيَّ ه  ي َأْنُفس  ي اآلْفاق  َوف  ْم آيات نا ف  يه  َربِّكَ َسُنر   َأنَُّه ُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكف  ب 

يدَعلى ُكلِّ َش  ْيء َشه  ». 

 :فرمايدى ديگر مىفرمايد. و نيز در آيهكه به ويژه بر آيات انفسى تكيه مى

105مائده /  : « ُكْم مَ  يَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم ال َيُضرُّ َها الَّذ  ْن َضلَّ إ َذا اْهَتَدْيُتميا َأيُّ ». 
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اى در معرفت نفس آورده و ليه، در ذيل اين آيه، بحث گستردهى طباطبايى رضوان اهلل ععالمه

اند از سياق آيه استفاده فرمايند كه تأّمل در نفس، راهى براى هدايت است؛ چون صدر آيه خواسته

ُكمْ » :فرمايدتأكيد دارد بر اينكه: خودتان را بيابيد! و در خود تأّمل كنيد، سپس مى  َمْن َضلَّ إ َذا ال َيُضرُّ

 اند اين است كه: هنگامى كه در نفس خودكه مفاد آن برحسب بيانى كه ايشان فرموده «َتَدْيُتماهْ 

توانيم رساند. دستكم ما مىرسيد و ديگر، ضاللت ديگران به شما زيانى نمىتأمل كنيد به هدايت مى

كه  ؤيد اين نظراين بيان را به عنوان يك وجه در نظر بگيريم. نيز در قرآن، همچنانكه آياتى داريم م

و غفلت از  معرفت نفس، راهى براى معرفت خداست، آياتى هم داريم كه نسيان نفس و غفلت

 :را، مالزم با فراموش كردن  خدا، شمرده است شؤون نفس

 .«َنُسوا اهلَل َفَأْنساُهْم َأْنُفَسُهم» :19حشر / 

نوع قرابت يا مالزمت دارد توان دريافت كه توّجه به نفس با توّجه به خدا، يكبدينگونه، مى

 .چنانكه نسيان و فراموشى نفس با فراموش كردن خدا

روايات بسيارى نيز در همين زمينه از اهل بيت عصمت و طهارت ـ كه درود خدا و فرشتگان و 

الم سپاكان و نيكان بر آنان باد ـ در كتابهاى روايى مضبوط است بويژه در كلمات قصار اميرالمؤمنين 

 .)1(آورى شده استآمدى، جمع« غررالحكم»واته عليه كه در اهلل و صل

دانستيم كه يكى از وجوه اهمّيت شناخت انسان، همين است كه به خداشناسى بارى، پس مى

من عرف » كند؛ چنانكه در روايت شريفه آمده است كه: راه شناخت خدا، خودشناسى استكمك مى

 .«نفسه عرف )يا: فقد عرف( ربّه



  

 :انسان و ارتباط آن با مسائل اصولى و اعتقادى ما ب: شناخت

 :ـ ارتباط انسانشناسى با نبوت 1

رسند، يكنوع اعتقاد به اينكه در ميان انسانها كسانى هستند كه به مقام نبّوت و رسالت مى

كردند كه: انسان دانيم، كه بهنگام بعثت پيامبران، هماره برخى شبهه مىشناخت انسان است. مى

خواست با ما سخن بگويد از طريق يكى از فرشتگان، آنكه بدو وحى شود ندارد و خدا اگر مىلياقت 

 :نيز در مورد او گفتند (صلى اهلل عليه وآله)كرد. به هنگام بعثت پيامبر ماچنين مى

ْنَزَل َمالئ َكةً » :24مؤمنون /  َِ ْثُلُكم...َولَْو شاَء اهلُل ِلَ عْ  ما هذا إ الّ َبَشٌر م  ي آبائ َنا ما َسم  نا ب هذا ف 

ل ينَ  وَّ َِ  .«اِلْ

 

 .اندى مائده، آوردهاز سوره 105ى طباطبايى ره، ذيل همان آيه هايى از آن را هم مرحوم عالمهنمونه .1
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ان ايم كه انسانى پيامبر شود! چنانكه گفتيم، يكى از وجوه استبعاد همين بود كه: انسما نشنيده

 قت اينكه به او وحى شود ندارد؛ يعنى در واقع، آنطور كه آنان از انسان شناخت داشتند، چنينليا

ديدند؛ بنابراين، اگر انسان، درست شناخته شود، از وجوه معرفت انسان يكى لياقتى را در وى نمى

ل بوت، نائهمين است كه: چنين لياقتى در نوع انسان، وجود دارد؛ اّما چه كسى و چند نفر به مقام ن

 .ى ديگرى ستشوند آن مسألهمى

 :شناسى با معادـ ارتباط انسان 2

تواند باقى بماند؛ در آنصورت معاد، قابل اگر انسان را داراى روحى بدانيم كه مستقل از بدن مى

ى معاد اصوالً فرض قبول خواهد بود ولى اگر ما ُبعدى از ابعاد وجود انسان را نشناسيم؛ مسأله

شود؛ فرض واهد داشت زيرا اگر انسان، همين بدن باشد كه با از بين رفتن، متالشى مىمعقول نخ

شود، گردد، فرض نامعقولى است. چون انسانى كه بعد زنده مىاينكه بار ديگر همين انسان زنده مى



ميرد، روحش وجود ديگرى خواهد بود. تنها فرض درست  معاد، مبتنى براينست كه انسان وقتى مى

ى معاد نيز مبتنى است بر شناخت حقيقت انسان كه بماند تا دوباره به بدن برگردد. پس، مسأله باقى

 .روح اوست به عنوان موجودى قابل بقاء

  

 شناسى و ارتباط آن با مسائل اخالقىج: انسان

مسائل اخالقى ارتباط بسيار نزديكى با شناخت انسان دارد. تا حقيقت آدمى، شناخته نشود؛ 

گردد و حتى معيارهاى صحيح ى كه ممكن است با اخالق پسنديده بدست آورد؛ معلوم نمىكماالت

 .آيداخالق نيكو و تشخيص آنها از اخالق نكوهيده، بدست نمى

  

 د: شناخت انسان و ارتباط آن با احكام اجتماعى

انسان ى احكام اجتماعى اسالم از قبيل حقوق، اقتصاد، سياست و امثال آنها، با شناخت همه

شود و احكامى كه ارتباط دارد زيرا تا انسان درست شناخته نشود، نيازها و روابط او، مشخص نمى

 .گرددبايد براى چنين موجودى وضع گردد تا با عمل بدانها به كمال و سعادت دست يابد؛ معّين نمى

فرموده است؛  توانيم )و بايد( آنچه را خداى متعال نازلى وحى، مىدرست است كه ما در سايه

ت؛ ها متوّقف بر شناخت ابعاد وجود آدمى )همچنان البّته از ديدگاه وحى( اسبپذيريم ولى تبيين اين

 ىهايى كه براى شناختن انسان از سوى خداوند به وسيلهبنابراين، برنامه
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است كه با اين قتها و استعدادهايىپيامبران نازل شده، همگى مبتنى است براينكه انسان داراى ليا

يابد. پس در واقع رسد و از جهات مختلف با شناخت انسان ارتباط مىدستورات، به فعلّيت مى

شناسى، ارتباط دارد و تنها چيزى كه توانيم گفت كه: تمام معارف قرآنى، به نحوى، با انسانمى

 .اسى ستشنتوان گفت ارتباط مستقيم با اين بحث ندارد، جهانمى

*** 



 و مرادفات آن، در قرآن« انسان»ى كلمه

 :توان اين الفاظ را در مورد انسان، در قرآن يافتبا تّورقى نه چندان دقيق نيز مى

 .انسان، بشر، ناس، ُاناس، انس، أناسّى، بنى آدم

 اند و به چه مناسبتى به هر يكاى گرفته شدهبحث در اين الفاظ از اين جهت كه از چه ريشه

ى انس است و اند كه ريشهبرخى گفته« انسان»ى شود مثالً نظير آنچه كه در مورد كلمهاطالق مى

م عام اند كه از ماّده نسيان است؛ تأثيرى در فهم معناى هر يك از آنها به عنوان يك اسبرخى نظر داده

 .براى اين نوع از موجودات، ندارد

، است كه در تك تك افراد بنى آدمى انسان، اسم جنسىهدانيم كه مثالً همان كلمبه هر حال ما مى

ى لغوى اثرى در وضع شده و دانستن ريشه« انواع»گردد و مانند ساير اسمهايى كه براى اطالق مى

ر بفهميدن اين معنى ندارد. بر فرض هم كه توانستيم كه از لحاظ لغوى با تحقيق، شواهدى پيدا كنيم 

بتى چنين اسمى وضع كرده است ولى اين مطلب كمكى به فهم اينكه واضع لغت، به چه مناس

يا در زبانشناسى )1(اتيمولوژى ها ممكن است دركند. اين بحثفهميم، نمىمعنايى كه ما از آن مى

 .اى نخواهد داشتارزشمند باشد ولى از نظر بحث تفسيرى، هيچ فايده

ادفند ال اين كلمات وجود دارد كه آيا مرالبّته در بين مفّسران هم، گاهى اختالفاتى از جهت استعم

 ى دستور زبانى دارد يا از لحاظ معناست؟يا با هم فرق دارند. و اگر فرق دارند، اين فرق جنبه

فرق  اند كه ايندو، از لحاظ اصل معنا، با همگفته« بشر»و « انسان»ى مثالً برخى در مورد دو واژه

ى ظاهرى مناسبت دارد، پس در آن بيشتر جنبه« بدنبشر= ظاهر »ى دارند: بشر، چون با ماّده

 مناسبت دارد و ُانس از ابعاد معنوى انسان است، بيشتر به« ُانس»ملحوظ است؛ اّما انسان كه با 

 .ى معنوى و كمال و فضيلت او تناسب داردجنبه

 هاى ما و يا حّتى در اطالق عرب فعلى، چنينكه بايد گفت: به فرض آنكه در اطالق

 

1. Etymology علم اشتقاق، شناسايى اقسام كلمه. 
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توان ايم نمىهايى هم ملحوظ باشد ولى در كارُبرد قرآنى تا جايى كه ما استقصاء كردهنكته

 .شاهدى براى اين مطلب يافت

 :ذمّ ها انسان مورد مدح قرار گرفته و هم مورد در قرآن هم آياتى وجود دارد كه در آن

 :اگر واژه انسان داللت بر كمال و فضيلت داشت

ْنساَن َلَظُلوٌم َكّفار» :34ابراهيم /   ِ  .«إ نَّ اإلْ

 :يا

ْنساَن ُخل َق َهُلوعا» :19معارج /   ِ  .«إ نَّ اإلْ

را از خاك آفريديم و جاى ديگر  انسان :فرمايدنهاد؛ نيز يكجا مىبه جاى انسان، بشر، مى

 .خوردمورد استعمال به چشم نمى  ك آفريديم؛ كه تفاوتى دررا از خا بشر :گويدمى

 .است كه شايد ما دريابيماىگويد بشر و جاى ديگر انسان، نكتهاّما اينكه چرا، يكجا مى

گاهى فصاحت و بالغت مقتضى اين نوع كارُبرد مترادفات است. گاهى اين ظرائف را كسانى كه 

گاهى هم قابل تبيين نيست ولى چون ما برآنيم كه قرآن در يابند ذوق لطيف و وااليى دارند در مى

باالترين ستيغ بالغت و فصاحت، نازل شده، معتقديم كه اينجا اين لفظ و جاى ديگر، لفظ ديگر، 

 .مناسب بوده است

الق تنها فرقى كه در مورد كارُبرد دو لفظ انسان و بشر، وجود دارد اين است كه انسان بر جمع اط

است ولى بشر، هم به صورت اسم جنس فردى و هم اسم جنس جمعى، م جنس  فردىشود و اسنمى

ْثُلُكم» :رودبه كار مى  :ىو در آيه «إ نَّما َأَنا َبَشٌر م 

نْ » :28حجر /  ْن َصْلصال م  َكة  إ نِّي خال ٌق َبَشرًا م   .«َحَمإ َمْسُنون َوإ ْذ قاَل َربَُّك ل ْلَمالئ 

 :ىدر مورد فرد و در آيه



ُرون» :20وم / ر  .«إ ذا َأْنُتْم َبَشٌر َتْنَتش 

در مورد جمع استعمال شده است ولى بازگشت اين فرق هم به دستور زبان و صرفًا قراردادى 

 .است

 ناس و اناس و انس، همه اسم جمعند اّما تفاوتهايى در كاربرد دارند: ناس به كّل انسانها هم

ى وى و اند؛ ]در داستان لوط، قوم او، دربارهاى انسانها گفتهشود ولى اناس معموالً به دستهاطالق مى

 :مؤمنان به او، گفتند[

ُرون» :56نمل /   .«إ نَُّهْم ُأناٌس َيَتَطهَّ

 .كه باز اين فرق، دستور زبانى و قراردادى ست
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 :گردد[يفه اطالق مىشود ]مثل جّن كه بر مجموعه اين طاانس بر مجموع انسانها اطالق مى

ن» :88اسراء /  ْنُس َواْلج   ِ  .«َلئ ن  اْجَتَمَعت  اإلْ

 .گرديدى انسانها اطالق مىو از اين جهت مانند بشر است كه بر همه

آدم، نىاند، به آنها بى انسانها از نسل آدمآدم است كه چون از نظر قرآن همهيكى از اين الفاظ، بنى

 هم اسم جنس است و چنانكه ما آنرا در فارسى، تقريباً « آدم»اند كه ردهشود. برخى گمان كگفته مى

 .بريم؛ در قرآن هم، چنين استمرادف انسان بكار مى

 داند كه آدم مانند عيسى و موسى، اسم خاّص استاّما هر كس با اندك آشنايى با زبان عربى؛ مى

 .شودو در قرآن به ساير انسانها هرگز اطالق نمى

  

 انسان در قرآن آفرينش



برخى از اين آيات در مورد .)1( ى آفرينش انسان، آيات قرآن، از جهاتى، اختالفاتى دارددرباره

ى مبدأ نخستين انسان روشن شد؛ مبدأ وجود همه  آفرينش نخستين انسان است. طبعًا هنگامى كه

ل آفريده شده است؛ شود. يعنى اگر بگوييم آدم از انسانهاى ديگر نيز از جهت تاريخى روشن مى گ 

 .اند؛ اين به يك اعتبار استى انسانها از خاك آفريده شدهصحيح است كه بگوييم همه

شوند و البّته اين لحاظ، لحاظ اّول را نفى ى انسانها، جداگانه لحاظ مىاعتبار ديگر، همهبه

 .كندنمى

ات و يى و مواّد از گوشت حيوانيعنى بگوييم: هر انسانى از نطفه آفريده شده و نطفه از مواّد غذا

ا، گردد؛ پس مبدأ آفرينش هر انسانى رها و درختان و مواد معدنى و اينها، همه به زمين باز مىميوه

هت جتوان به اعتبار انسان نخستين، از خاك دانست؛ به اعتبار تك تك آنها ازاين صرفنظر از اينكه مى

 .)2(توانهم، مى

*** 

د شخص حضرت آدم است و برخى ديگر ممكن است كمّيت داشته باشد و برخى آيات تنها در مور

 :ى انسانها بكار روددر مورد همه

ْيُتُه » :29حجر /  ْن َحَمإ َمْسُنون،َفإ ذا َسوَّ ْن َصْلصال م  ي َفَقُعوا وَ إ نِّي خال ٌق َبَشرًا م  ْن ُروح  يه  م  َنَفْخُت ف 

ين د   .«َلُه ساج 

 

 .ى اينكه هر دسته ناظر به جهتى است كه دو آيات ديگر، آن جهت، ملحوظ نيستـاختالف و نه تناقض؛ يعن1

 .خواهيم بگوييم هر يك از آيات چه لحنى دارد و ناظر به چه جهتى است تنها خوب است بدانيم كه چنين ديدگاهى صحيح استاكنون نمى .2
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ْن ط  » :72ص /  ْن ُروإ نِّي خال ٌق َبَشرًا م  يه  م  ْيُتُه َوَنَفْخُت ف  ينين،َفإ ذا َسوَّ د  ي َفَقُعوا لَُه ساج   .«ح 

كامالً روشن است كه شخص خاّص يعنى حضرت آدم منظور است زيرا در آنجا كه ابليس 

َته» :گويدمى يَّ ْحَتن َكنَّ ُذرِّ َِ  .گفتنمى« ذّريته»ى انسانها منظور بودند. ديگر اگر همه «ِلَ



 اسم عاّمى است كه مورد استعمال آن، يك فرد است و اين استعمال يعنى «بشرا»، پس در اينمورد

زيرا خصوصّيت آن مصداق در اين « مجاز»است نه « حقيقت»كاربرد اسم عام براى اطالق به فرد، 

 اطالق، ملحوظ نيست. در حاليكه اگر ما اسم عامى بكار ببريم در خصوص يك مصداق با توّجه  به آن

را به « انسان»ى را بكار ببريم؛ كلمه« على»عنى مثالً به جاى اينكه اسم شخصى مثالً خصوصّيت ي

 .است« َمجاز»عنوان اسم خاّص او، استعمال كنيم؛ اين 

، و مقصود از اين بشر، حضرت آدم باشد، اين مجاز «إ نِّي خال ٌق َبَشرا» :فرمايدوقتى خدا مى

 :فرمايدنيست. همينطور است وقتى مى

ْرض  َخل يَفة» :30/  بقره َِ ي اِلْ ٌل ف   .«إ نِّي جاع 

خليفه اسم عاّم است، ولى چون در مورد شخص حضرت آدم بكار رود، مجاز نيست، و اگر دليلى بر 

ز ى ساير انسانها جارى نخواهد بود. اگر دليلى نداشته باشيم كه غير اتعميم نداشته باشيم درباره

توانيم بگوييم چون حضرت آدم خليفه ديگرى هم هست، نمىى حضرت آدم در ميان انسانها خليفه

 كند؛ مگر آنكه دليلى خدا هستند؛ اين آيه بيش ازاين را اثبات نمىى انسانها، خليفهبود، پس همه

 .خارجى داشته باشيم

ْرض  َخل يَفة» َِ ي اِلْ ٌل ف  ْن » مثل   «إ نِّي جاع  ْن َصْلصال م  است. اگر  «ُنونَمإ َمْس حَ إ نِّي خال ٌق َبَشرًا م 

ا خدا تنها آدم را خلق فرموده بود و بنا نبود انسان ديگرى بوجود آيد، اين كالم صحيح بود؛ پس ب

اينكه كلمات بشر و خليفه اسم عام است تعميم آن را بايد با دليل ديگرى اثبات كرد. در فارسى 

 .است؛ شاگرد هم گوييم امروز معّلمى با شاگردى درس داد. در اينجا معّلم اسم عاممى

 .ى شاگردها درس داده باشندى معّلمها به همهاّما جمله داللت ندارد براينكه همه

نظور ى بشر بر آن قابل اطالق است، در آيه مهم چنين نيست كه هر چه كلمه «إ نِّي خال ٌق َبَشرا»

و اآيد و اسم بشر بر است يك فرد به وجود شده است، خود اين تعبير، چنين داللتى ندارد؛ بلكه كافى

 .ى اين مطالب هم مخصوص او باشدقابل اطالق باشد و همه

گوييم اين آيه در مورد حضرت آدم است، به معناى نفى ديگرى هم نيست تا متقابالً، وقتى مى

 اگر دليلى به دست آمد، معارض با آيه باشد. اين آيات به خودى خود نه نفى و نه اثبات، بلكه
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گويد. آيا كس ى خدا بود، اّما آيا كس ديگر نبود؟ آيه چيزى نمىدارد. حضرت آدم خليفه« اهمال»

 .گويد. پس براى اثبات يا نفى، دليل خارجى الزم استديگرى بود؟ اين را هم نمى

  

 انسان از چه آفريده شده است؟

 :آيدست، اختالفى به نظر مىكند، نخهنگامى كه قرآن، مبدأ پيدايش انسان را ذكر مى

 :فرمايد از آب خلق كرديميكجا مى

َن اْلماء  َبَشرا» :54فرقان /  ي َخَلَق م   .«َوُهَو الَّذ 

 :فرمايد از آب جهندهجاى ديگر مى

ْن ماء داف ق» :6طارق /   .«ُخل َق م 

 ...جايى ديگر از نطفه و

 :بينيم، اختالفى در بين نيستولى وقتى دقت كنيم مى

است و قابل جمعند و هر يك از جهتى اطالق شده است. و از « آب»طفه و ماء دافق و ماء همه ن

اى كه از تركيب ى ويژهدر اصطالح قرآن منحصر به همان ماّده« ماء»آيد كه اينجا، نيز، بدست مى

آيد و خاصّيت يونيزاسيون دارد،نيست؛ بلكه اصطالحى ست با اكسيژن و ئيدروژن بدست مى

شود، ماء دافق بسيار روشن است كه چيزى جز نطفه نيست. ى وسيع كه شامل نطفه هم مىرهُگست

ر كنيم؛ مگر آنكه قيدى همراه آن بياوريم ولى به هاطالق نمى« ماء»ما در اصطالح رائج خود بر آن 

ايع ناى مدر اين موارد، به مع« ماء»توان گفت كه بر آن اطالق شود؛ تقريبًا مى« ماء»حال آن است كه 

 .است يا حقيقى، بحث ديگرى ستاست؛ اّما آيا اطالق مجازى



توان گفت ماء در اصل لغت وضع شده است براى مايع سّيال  خاّصى مّركب از ئيدروژن و مى

 .اكسيژن ولى از باب توّسع ـ كه نوعى مجاز است ـ به هر مايعى اطالق شده است

يگر دآيه دانستيم، اثبات اين كه حقيقت است يا مجاز،  اى را دراّما بعد از اينكه ما معناى كلمه

مهم نيست. ما در صدد فهم آيه هستيم. اين مطالب، مباحث ادبى خاّصى ست كه در جاى خود كم 

 .اى دربر نداردو بيش ارزش هم دارد ولى، پس از درك معنى، براى تفسير آيه، فايده

گويد انسان از آب ن آب معروف است. و اگر مىتوان گفت: منظور از ماء، همااز لحاظى ديگر، مى

 :آفريده شده است بنابر آنست كه

َن اْلماء  ُكلَّ َشْيء َحي» :30انبياء /   .«َوَجَعْلنا م 
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اى را آب اى است و قرآن مبدأ پيدايش هر موجود زندهچون به هر حال انسان موجود زنده

 .ت؛ گرچه وجه اّول، نزديكتر استداند. اين هم وجهى سمى

؛آيات قابل جمع است، اّما چيزى كه بيشتر منشأ توّهم « ماء»به هر حال، در مورد تعبيرات 

 .شود، تعبيرات: تراب، طين، حمأ مسنون، صلصال و امثال آنهاستاختالف مى

د؛ وقتى شو)=گل( مى« طين»گوييم: اين تعبيرات هم، قابل جمع است: خاك با افزودن آب مى

اطالق « َحَمأْ »گردد و به گل والى كنار جوى و دريا مى« صلصال»آبش كم شود و خشك گردد 

ين الز ب» :10شود؛ وقتى چسبنده باشد: صافات / مى  .«ط 

 .است« ُتراب»ى اينها از نام دارد و بارى، همه

؛ «تراب»ن آنها كه بر تأكيد دارد و بي« ماء»است كه بر ماند اختالف بين دسته آياتىچيزى كه مى

 اينها چگونه قابل جمع است؟

ْن ُتراب» :فرمايدگوييم: اگر حصر در بين بود يعنى وقتى مىمى بدين معنى بود كه تنها  «َخَلَقُكْم م 

ايد؛ اختالف گويد از آب؛ يعنى تنها از آب آفريده شدهايد و يا در جايى كه مىو تنها از خاك آفريده شده



دانيم كه براى معّرفى منشأ پيدايش يك موجود، گاهى، مجموع عناصر  تشكيل ىباقى بود ولى م

كنند و گاهى به اقتضاى بالغت برخى از آنها را. و اين در عرف معمول ى آن موجود را ذكر مىدهنده

است؛ بنابراين جمع بين ايندو دسته از آيات چنين است كه در برخى روى بعضى تكيه شده كه تراب 

 .اشد و در برخى روى مجموع كه طين باشديا ماء ب

نيز، اشاره به مراحل پيدايش انسان دارد: انسان نخستين تنها از تراب يا طين خلق شده است 

ها نيز به لحاظ مبدأ بعيد اند. پس به ساير انسانولى انسانهاى مراحل بعدى از نطفه آفريده شده

 .اندنطفه، آفريده شدهتوان گفت از تراب و به ل حاظ مبدأ قريب، از مى

اند آيات ماء دافق و نطفه به توّهمى هم كه در اينجا شده است اشاره كنيم كه: برخى پنداشته

اند استفاده كنند كه قرآن با شود و از اينجا خواستهعمومّيت دارد و شامل انسان نخستين نيز مى

 .د انشاء اهللى تكامل، موافق است؛ كه پاسخ آن در جاى خود خواهيم دانظرّيه

  

 بررسى آيات مربوط به آفرينش انسان

 .فرمايد: خدا انسان را آفريد در حاليكه قبالً او چيزى نبوده استآياتى داريم كه مى

ْن َقْبُل َوَلْم َتُك َشْيئا» :9مريم /   .«َوَقْد َخَلْقُتَك م 

 رفع شگفتى او، هنگامى كه خداوند به زكرّيا بشارت فرزند داد و او شگفت زده شد، براى
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يده فرمود: خود تو را آفريديم در حاليكه چيزى نبودى؛ به تعبير ساده يعنى: انسان از نيستى آفر

 .)1(شده است

 :فرمايدى ُكّل انسانها نيز مىدرباره

ْن َقْبُل َوَلْم يَ » :67مريم /  ْنساُن َأّنا َخَلْقناُه م   ِ  .«اُك َشْيئَأَوال َيْذُكُر اإلْ



ْهر  َلْم َيُكْن َشْيئًا مَ » :1االنسان /  َن الدَّ يٌن م  ْنسان  ح   ِ  .«ْذُكوراَهْل َأتى َعَلى اإلْ

و  بود« الشىء»ى اول اينست كه خدا انسان را آفريد در حاليكه سابقًا چيزى نبود و مفاد دو آيه

 .وجود نداشت« انسان»ى اخير اينست كه چيزى بنام مفاد آيه

م ى قبلى و ناگهان از عداست اين توّهم به وجود آيد كه بنابراين، هم انسانى بدون ماّده ممكن

ست. ولى پيداست كه منظور آيات اين نيست.  ابداعىشود و به اصطالح فلسفى وجودشايجاد مى

ى هدّ كرديم. يعنى ما  فرمايد انسان را از خاك و آب خلقبهترين گواه اينكه در آيات فراوان ديگرى مى

 .فرمايدقبلى را به تصريح، بيان مى

ى پيدايش انسان را فراهم آورده ى قبلى وجود داشته و زمينهبى شك منظور اين است كه ماده

آمد و آن چيز در خود ماّده، نبوده است. شد تا انسان بوجود مىاّما بايد چيزى بر آن افزوده مى

ا ود نداشته است. به اصطالح فلسفى، صورت انسانى بفعلّيت جديدى در ماّده پديد آمده كه قبالً وج

ود. گيرد، در ماّده نبوده است. خاك بود؛ نطفه بود، ولى انسان نبنفس انسانى كه به ماّده تعّلق مى

 .اين صورت انسانى را خدا افاضه و ابداع فرمود

د گفت از چه نمايد و آن اينكه: به هر حال همان خاك را نيز باياحتمال ضعيفى نيز، روى مى

ى نخستين سراسر جهان ابداعى ست و شود به اينكه ماّدهآفريده شده است؟ و سرانجام منتهى مى

ى آفريده اشاره به اين است كه ماّده نخستين از ماّده ديگر  «لَْم َيُك َشْيئا» ى قبلى ندارد. َپسماّده

، همه تصريح دارد براينكه است و آيات ديگرنشده است. اّما چنانكه گفتيم اين احتمال ضعيفى

ها در اين مورد اختالف اى در اين جهان داشته است ولى آيا چه بوده است؟ لحن آيهانسان، ماّده

 :دارد

 :داندرا منشأ مى« زمين»ـ در چند آيه، 

ْرض» :61هود /  َِ َن اِلْ  .«ُهَو َأْنَشأَُكْم م 

 .شما را از زمين پديد آورد

 



 .اى است كه انسان از آن آفريده شده است بلكه بدينمعنى كه او نبوده است و خدا او را به وجود آوردهاّدهنه بدينمعنى كه نيستى م .1
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ْرض» :32الّنجم /  َِ َن اِلْ ُكْم إ ْذ َأْنَشأَُكْم م   .«ُهَو َأْعَلُم ب 

 .او كه شما را از زمين آفريد بر شما داناتر است

ْنها» :55طه /  يُدُكم م  يها ُنع   .«َخَلْقناُكْم َوف 

 .گردانيمشما را از زمين آفريديم و دوباره بدان باز مى

ه گردد؛ گاه مجموع روح و بدن منظور است و گادر قرآن از انسان يا ضمائرى كه به انسان باز مى

ين ، بدن است، چون روح به زم«ُكم» ى اخير،مصداق ضمير  تنها بدن و گاه تنها روح. در آيه

يُدُكم» :گرددبرنمى  .«اى نعيدا بدانكم:ُنع 

 :مشابه اين تعبيرات در اين آيه آمده است

ْرض  َنباتا» :17نوح /  َِ َن اِلْ  .«َواهلُل َأْنَبَتُكْم م 

 .و خدا شما را از زمين روياند

كند و حيات گياهى رويد و رشد مىاست يعنى همانطور كه گياه از مواد زمينى مىتعبير استعارى

« ا سپرم»ايد كه خدا به شما حيات بخشيد؛ نخست يك يابد؛ شما نيز همين مواّد زمين بودهمى

ايد و خدا شما را به صورت انسانى كامل آفريد. يا هنگامى كه خاك بوديد و خدا در آن خاك، بوده

ت، روح دميد و به صورت حضرت آدم در آمد؛ اينهم روياندن از زمين محسوب است. مشابه اين آيا

 :37داند كه باز بخشى از زمين است: كهف / مى« تراب»است كه منشأ پيدايش انسان را آياتى

ْن ُتراب» ي َخَلَقَك م  الَّذ  َكَفْرَت ب 
 )1(.«أَ

ْن ُتراب» :5حج /  ّنا َخَلْقناُكْم م   .«َفإ 

ْن ُتراب» :20روم /  ه  َأْن َخَلَقُكْم م  ْن آيات   .«َوم 



ْن ُترابَواهلُل َخلَ » :11فاطر /   .«َقُكْم م 

ْن ُتراب» :67غافر /  ي َخَلَقُكْم م   .«ُهَو الَّذ 

ْن ُتراب» :59آل عمران /  ْنَد اهلل  َكَمَثل  آَدَم َخَلَقُه م  يسى ع   .«إ نَّ َمَثَل ع 

 :ذكر شده است« صلصال»در چهار آيه، منشأ پيدايش انسان؛ 

ْن َص » :26حجر /  ْنساَن م   ِ ْن َحَمإ َمْسُنونَوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْ  .«ْلصال م 

نْ » :28حجر /  ْن َصْلصال م  َكة  إ نِّي خال ٌق َبَشرًا م   .«َحَمإ َمْسُنون َوإ ْذ قاَل َربَُّك ل ْلَمالئ 

ْن َحَمإ َمْس » :33حجر /  ْن َصْلصال م  ْسُجَد ل َبَشر َخَلْقَتُه م  َِ  .«ُنونقاَل َلْم أَُكْن ِل 

 

 .ى انسانهاستيابيم كه منظور خلقت همها الغاء خصوصيت آن كه الغائى قطعى ست، در مىاينجا خطاب به شخص است ولى ب .1
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ْن َصْلصال َكاْلَفّخار» :14الرحمن /  ْنساَن م   ِ  .«َخَلَق اإلْ

 .آيدى قطعى از آنها بدست نمىاند كه نتيجهدر مورد صلصال، مفّسران بحثهايى بسيار كرده

ل  خشك. گواه اين مطلب آنست كه قرآن اطعًا مىآنچه ق توان گفت اينست كه صلصال يعنى: گ 

ل  پخته. برخى پنداشتهتشبيه مى« فّخار»آنرا به « الرحمن»در سوره  اند كند و فّخار يعنى سفال و گ 

نسان اما  اند كه خدا خود را به سفالگر تشبيه كرده است يعنى:فّخار يعنى سفالگر و بنابر آن انديشيده

 !)1(را آفريديم چنانكه كوزه گر، كوزه را

ل  سرشته  حمأء مسنون: گ 

ل  آدم بسرشتند و به پيمانه زدند  دوش ديدم كه مالئك، در ميخانه زدند *** گ 

 «حافظ»



 .كندى حجر، عالوه بر صلصال، از حمأ مسنون نيز، ياد مىدر آيات سوره

 :بحثهاى لغوى بسيار شده استدر مورد هر يك از كلمات حمأ و مسنون، 

اند ماَند. و برخى گفتهنشين شدن سيل، روى زمين مىدانند كه پس از تهاى مىحمأ را برخى اليه

ل سياه و كبود است  .لجن يا گ 

ر رائحته(ى مسنون: برخى گفتهدرباره ل  بدبوست )سّن الماء = َتغيَّ  .اند كه منظور گ 

ه با گواه آوردن مواردى از استعماالت مشابه در عربى، آنرا ب شود. بعضىپس بمعنى لجن بدبو مى

 .يعنى پرداخت كرد و صيقل داد« َسنَّ »اند اند و برخى نيز گفتهريزى شده دانسته« قالب»معناى 

ل را وقتى كامالً مالش مى ناك دهيم چنانكه چسبشايد وجه بهتر و نزديكتر اين باشد كه بگوييم: گ 

گويند. با سفال هم سرشته گردد و زبرى آن از ميان برخيزد؛ به آن مسنون مىشود و صيقل يابد؛ و 

 .سازند، از همين نوع استتناسب دارد زيرا گلى كه با آن سفال مى

لى سرشته و خشك، ماّدهپس: از مجموع اين دسته آيات چنين برمى ى نخستين آيد كه گ 

 .آفرينش انسان بوده است

 طين = خاك

 اش كه در كشتى نوح *** هست خاكى كه به آبى نخرد توفان رايار مردان خدا ب

 «حافظ»

 

 .ى ناآشنايى با زبان قرآن است. فّخار در فارسى سفالگر است ولى در عربى به معنى خود سفال استاين پندارها نتيجه .1
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 :گويداى نخستين را، گ ل مىاى از آيات، ماّدهدسته

ين» :2 /انعام  ْن ط  ي َخَلَقُكْم م   .«ُهَو الَّذ 



ل آفريد  .اوست آنكه شمايان را از گ 

ين» :7سجده /  ْن ط  ْنسان  م   ِ  .«َوَبَدَأ َخْلَق اإلْ

ل آغازيد  .آفرينش انسان را از گ 

ين الز ب» :11صافات /  ْن ط  ّنا َخَلْقناُهْم م   .«إ 

 .ما آنان را از گ ل چسبناك آفريديم

ينخَ » :12اعراف /  ْن ط  ْن نار َوَخَلْقَتُه م   )1(.«َلْقَتن ي م 

ل آفريدى  .مرا از آتش و او را از گ 

ينا» :61اسراء /   .«قاَل َأَأْسُجُد ل َمْن َخَلْقَت ط 

 آيا بر آنكه او را از گل آفريدى سجده بگزارم؟

  

 آب

َن اْلماء  َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسب» :54فرقان /  ي َخَلَق م  ْهراَوُهَو الَّذ   .«ًا َوص 

 :پيشتر نيز اشاره كرديم كه اين آب، قابل دو تعبير است

 :داندبه اصطالح عرفى: در اين صورت جزء آياتى است كه موجودات زنده را از آب مى ـ آب 1

ْن ماء» :45نور /   .«َواهلُل َخَلَق ُكلَّ َدابَّة م 

َن اْلماء  ُكلَّ َشْيء َحي» :30انبياء /   .«َوَجَعْلنا م 

 ـ نطفه 2



تر هم همين است كه مبدأ نزديكتر يعنى نطفه منظور است و گواه، آياتى ست كه و احتمال قوى

 :تعبير كرده است« ماء دافق»و يا « ماء مهين»نطفه به 

ين» :40مرسالت /  ْن ماء َمه   .«َأَلْم َنْخُلْقُكْم م 

ي» :8سجده /  ْن ماء َمه  ْن ُسالَلة م   .«نُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه م 

مَّ ُخل ق» :5ـ6الّطال ق /  ْنساُن م   ِ ق،َفْلَيْنُظر  اإلْ ْن ماء داف   .«ُخل َق م 

در « ءما»بر نطفه، در قرآن، ناآشنا نيست؛ و بعيد بنظر نخواهد آمد اگر منظور از « ماء»پس اطالق 

نَ » ىآيه  .؛ نطفه باشد«الماء بشراَو جعل م 

 

 .مود چرا بر آدم سجده نكردى، مفاد اين آيه را گفتدر پاسخ ُخداوند كه فر :از قول شيطان .1
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ت بعدًا خواهيم گفت كه اين آيه و آيات ديگرى كه تصريح به نطفه در آفرينش انسان دارد؛ عموميّ 

اند. پس اين آيات تنها از نطفه خلق نشده (عليه السالم)و آدم(عليه السالم)ندارد؛ چنانكه عيسى

 .كندطبيعى خلقت انسان را بيان مى جريان

است است كه تخصيص يافته يا مطلقىو آن افراد استثنايى از سياق آيات، خارج و حّداكثر عامى

 .كه مقّيد شده است

  

 نطفه

 :داندى ديگر از آيات منشأ آفرينش آدمى را تنها نطفه مىدسته

ْن ُنْطَفة» :4نحل /  ْنساَن م   ِ  .«َخَلَق اإلْ

ْن ُنْطَفة» :77يس /  ْنساُن َأّنا َخَلْقناُه م   ِ  .«َأَوَلْم َيَر اإلْ



ْن ُنْطَفة َأْمشاج» :2دهر /  ْنساَن م   ِ  .«إ ّنا َخَلْقَنا اإلْ

َره» :19عبس /  ْن ُنْطَفة َخَلَقُه َفَقدَّ  .«م 

ْن َمن ّي ُيْمنى» :37القيمة /   .«َأَلْم َيُك ُنْطَفًة م 

ْن ُنْطَفة إ ذا تُ » :46النجم /   .«ْمنىم 

 .«َأَفَرَأْيُتْم ما ُتْمُنون» :58واقعه / 

 آفرينيد؟ريزيد آيا شما مىآبى را كه مى

 :، با هم يكجا آمده استتراب و نطفه در بعضى آيات

ْن ُنْطَفة» :5حج /  ْن ُتراب ُثمَّ م  ّنا َخَلْقناُكْم م   .«َفإ 

ْن ُنْطفَ » :11فاطر /  ْن ُتراب ُثمَّ م   .«ةَواهلُل َخَلَقُكْم م 

ْن ُنْطَفة» :67غافر /  ْن ُتراب ُثمَّ م  ي َخَلَقُكْم م   .«ُهَو الَّذ 

ْن ُنْطَفة» :37كهف /  ْن ُتراب ُثمَّ م  ي َخَلَقَك م  الَّذ  َكَفْرَت ب 
 .«أَ

 :آيددر مورد آيات، دو وجه به نظر مى

مواّد  ـ مراحل آفرينش هر فرد، جدا مورد نظر است؛ يعنى خاك است كه به مواّد غذايى و 1

شود، پس خاك مبدأ نطفه و نطفه مبدأ انسان است. خاك مبدأ دور، و غذايى به نطفه تبديل مى

 .نطفه مبدأ نزديك

شود پس مبدأ ـ چون حضرت آدم از خاك است و هر انسانى در آفرينش منتهى به آدم مى 2

 .آفرينش  آدم، مبدأ آفرينش ديگران نيز خواهد بود

 .ول و در بعضى ديگر وجه دّوم، نزديكتر و بهتر باشدشايد در برخى آيات وجه ا
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* * * 

 .ى منشأ آفرينش انسان بحث كرده است اختصاص به حضرت آدم داردبرخى از آياتى كه درباره

 :آيديعنى يا تصريح شده و يا از سياق آيه بدست مى

ْنَد » :59آل عمران /  يسى ع  ْن ُتراب ثُ إ نَّ َمَثَل ع   .«مَّ قاَل َلُه ُكْن َفَيُكوناهلل  َكَمَثل  آَدَم َخَلَقُه م 

لى در اينجا صراحت دارد؛ البته نه به اين معنا كه خلقت ديگران از خاك را نفى كند ولى نظر اص

 .كند و نه اثباتآن، در مورد آدم است نه ديگران؛ در مورد ديگران نه نفى مى

گويد: آيا به آيد؛ آياتى نظير داستان شيطان است كه به خدا مىآيه بر مىو اّما آنچه كه از سياق 

ينا» :كسى كه از خاك آفريدى سجده كنم داريم كه ندر اين مورد هيچ دليلى  «َأَأْسُجُد ل َمْن َخَلْقَت ط 

 !وى مأمور بود كه براى سايرين نيز سجده كند مثالً براى شمرو محمد رضا خان

*** 

 :و اينك آيات

ينا» :61سراء / ا  .«قاَل َأَأْسُجُد ل َمْن َخَلْقَت ط 

ين» :76ص /  ْن ط  ْن نار َوَخَلْقَتُه م   .«َخَلْقَتن ي م 

ين» :12اعراف /  ْن ط  ْن نار َوَخَلْقَتُه م   .«َخَلْقَتن ي م 

ْن َحَمإ َمْسُنون» :33حجر /  ْن َصْلصال م  ْسُجَد ل َبَشر َخَلْقَتُه م  َِ  .«َلْم أَُكْن ِل 

ْن َحَمإ َمْسُنون» :26ر / حج ْن َصْلصال م  ْنساَن م   ِ  .«َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْ

ْيُتُه » :28حجر /  ْن َحَمإ َمْسُنون َفإ ذا َسوَّ ْن َصْلصال م  ي َفَقُعوا وَ إ نِّي خال ٌق َبَشرًا م  ْن ُروح  يه  م  َنَفْخُت ف 

ين د   .«َلُه ساج 

ْن َصلْ » :14الّرحمن /  ْنساَن م   ِ  .«صال َكاْلَفّخارَخَلَق اإلْ



بديل ت ايم، مواّد خاكى كهما انسانها، اگر از خاك هم خلق شده باشيم، همه، صلصال كالفّخار نبوده

شود هيچوقت صلصال نيست. اگر چنان خشك باشد هرگز گياه به غذا و سپس تبديل به نطفه مى

هم نسبت داده شود، به  ى حضرت آدم است و اگر به ديگرانرويد. پس اين مسأله ويژهدر آن نمى

 .اعتبار حضرت آدم است

ْن ُساللَ » :8و7سجده /  ين. ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه م  ْن ط  ْنسان  م   ِ ينَوَبَدَأ َخْلَق اإلْ ْن ماء َمه   .«ة م 

در اينجا نيز پيداست كه بين انسان نخستين و نسل انسان فرق گذاشته، انسان اّولى از خاك 

 .باشدمى«ماء مهين»او از است )=طين( ولى انسان نسل 
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ى ديگرى بوجود آيد؛ اگر شود كه موجودى زنده از موجود زندهنسل همواره به موردى گفته مى

گويند حضرت آدم گويند. بنابراين نمىنمى« نسل»اى از موجود بيجانى خلق شود، به آن موجود زنده

 .اد ما آدم از خاك بيجان آفريده شده استاز نسل خاك است با اينكه به اعتق

فرمايد: نسل انسان از نطفه است. اگر خود حضرت آدم نيز از نطفه بود، تكيه روى نسل، آيه مى

وجهى نداشت. پس كامالً روشن است كه آيه در مقام تفصيل است. يعنى هم آفرينش انسان 

 .نها را كه از نطفه استشود كه از خاك است و هم ساير انسانخستين را يادآورى مى

 :آيات ديگر در همين مورد

َن اْلَبْعث  َفإ نّا َخَلْقنا » :5حّج /  ي َرْيب م  َها الّناُس إ ْن ُكْنُتْم ف  ْن يا َأيُّ ْن ُنْطَفة ُثمَّ م  ْن ُتراب ُثمَّ م  ُكْم م 

َن َلُكْم وَ  َقة ل ُنَبيِّ َقة َوَغْير  ُمَخلَّ ْن ُمْضَغة ُمَخلَّ رُّ ف  َعَلَقة ُثمَّ م  ى ُثمَّ ُنق  ْرحام  ما َنشاُء إ لى َأَجل ُمَسمًّ َِ ي اِلْ

ْنُكمْ  ْنُكْم َمْن ُيَتَوّفى َوم  ُكْم َوم  ْفالً ُثمَّ ل َتْبُلُغوا َأُشدَّ ُجُكْم ط  ْن َبْعد  َمْن ُيَردُّ إ لى َأْرَذل  اْلُعُمر  ل َكْيال َيْعلَ  ُنْخر  َم م 

ْلم َشْيئا  .«ع 

ر زنده شدن انسان در روز قيامت است: اگر درباره زنده شدن انسان د آيه در مقام استدالل براى

ى ببعث، شّكى داريد، بينديشيد كه آيا شما را از موجود بيجانى نيافريديم؛ چون بميريد باز موجود 

 تان سازيم؟جانى هستيد، چه جاى شگفتى است اگر دوباره زنده



مسأله را  «فيما يجوز و فيما اليجوز، واحد حكم االمثال» ى يك كبراى مطوّى كهيعنى به ضميمه

 فرمايد. سياق آيه در مقام آنست كه مراحل مختلف آفرينش انسانبيان مى

 :اشاره شده است« مراحل مختلف»را بيان فرمايد. در آيات ديگرى هم به اين 

 .«َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطوارا» :14نوح / 

ي » :6زمر /  ْن َبْعد  َخْلق ف   .«ُظُلمات َثالثَخْلقًا م 

ايد و هايى پى در پى داشتهدر سوره حج آن مراحل را تفسير فرموده است كه ببينيد شما آفرينش

 آورد؛ آفرينشى از پى آفرينش ديگر و فعلّيتى ازاى خداست كه دگرگونيها را بوجود مىدر هر مرحله

 :بخشدپس  فعلّيت ديگر به شما مى

 .از خاك به نطفه :ى نخستمرحله

« حالت  بستگى  »را به مناسبت  علقه اند كهاز نطفه به علقه. گفته :ى دّوممرحله

، به آن علقه كه به زالوست اند چون نطفه در اين مرحله به شكلگويند؛برخى نيز گفتهمى علقه آن

 اند: نطفه در رحم ابتدا حالت استقرار ندارد، دراند؛ برخى ديگر گفتهمعناى زالو نيز هست، گفته

 .چسبد، بدين نام، ناميده شده استى رحم مىى علقه چون بديوارهمرحله

 گويند. به هردر آمده است علقه مى« خون بسته»گويند: چون به صورت و برخى ديگر مى
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 گويند و پس از آناست كه به آن علقه مىىى نطفه، مرحلهحال، آنچه مسّلم است، پس از مرحله

 .ى آن نيازى نداريمكه مصداق آن را دريافتيم، به وجه تسميه

 اند از ماّده مضغ )=جويدن( است زيرا در اين مرحله، مانندمفّسرين گفته :ُمضغه:ى سّوممرحله

 .گوشت جويده شده است

است. بى شك منظور اين « غير مخّلقه»و « مخّلقه»اّما آنچه بيشتر نياز به توضيح دارد تعبير 

شود؛ بنابر اين چنين ى مخّلقه و هم از غير مخّلقه، آفريده مىكه هر انسانى هم از مضغه نيست



ى ى پياپى براى مضغه است؛ بلكه منظور اين است كه مضغه در مرحلهنيست كه اين دو، دو مرحله

و به شود آيد و گاه نه و ساقط مىگردد: گاه به صورت مخّلق در مىتكامل خود به دو قسم تقسيم مى

 :فرمايدرسد.شبه تعبيرى كه مىى بعدى يعنى جنين نمىمرحله

ْنُكْم َمْن ُيَردُّ إ لى َأْرَذل  اْلُعُمر» :5حج /  ْنُكْم َمْن ُيَتَوّفى َوم   .«َوم 

ى اند تخليق به معناق : اهل تفسير و لغت در مورد آن اختالف دارند: برخى گفتهمخل و اّما لغت

سّواه( صاف كردن چوب كج يا برطرف كردن ناهموارى آن تخليق است؛  تسويه است )خّلق العود =

 «...ُثمَّ َسّواه» :9شود كه در برخى آيات هم تعبير: سجده / مى« مسّواة»به معناى « مخّلقه»پس 

 .وجود دارد

 .ى مضغه استى كاملتر، تسويهتوان گفت: مرحلهپس در اينجا نيز بعد از مضغه مى

 .منظور: تصوير استاند برخى نيز گفته

 .اند: مخّلق يعنى تاّم الخلقه، خّلق الشىء يعنى َاتَّم خلقهبرخى ديگر گفته

رسد كه اعضاء آن معلوم است و تصوير پيدا به هر حال، پس از مضغه، گاهى جنين به حّدى مى

نصورت شود كه در ايكند كه در آنصورت مخّلق است و گاهى در همان حّد قبل از تصوير ساقط مىمى

)استخوان( را ذكر فرموده است كه « عظم»ى پيدايش غير مخّلق است در بعضى از آيات نيز، مرحله

 .شودى تسويه مىآن هم منطبق بر همان مرحله

 :فرمايداى مىى معترضهدر اينجا، جمله

َن َلُكم» :5حج /   .«ل ُنَبيِّ

ن يه، همانست كه با اين معترضه بدااين تعبيرها، بدين معنا نيست كه تنها هدف  مورد نظر در آ

گيرد. است كه مورد غفلت قرار مىها، گاه براى توّجه دادن به مطلبىكند، بلكه اين جملهاشاره مى

 :فرمايدى همين آيه مىمثالً در دنباله

ْرحام  ما َنشاء» :5حج /  َِ ي اِلْ رُّ ف   .«َوُنق 
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ى مخّلق شدن )يا در همين مرحله( است كه دختر يا ست كه بعد از مرحلهكه ظاهرًا اشاره به آن

 :شودپسر بودن جنين، ظاهر مى

ُكور» :49شورى /   .«َيَهُب ل َمْن َيشاُء إ ناثًا َوَيَهُب ل َمْن َيشاُء الذُّ

ى» :5حج /   .«إ لى َأَجل ُمَسمًّ

 .ماه است 9در آن زمان كه جنين بايد در رحم باشد كه معموالً 

ْفال» :5حج /  ُجُكْم ط   .«ُثمَّ ُنْخر 

 .شويدبه صورت كودكى متولّد مى

ُكم» :5حج /   .«ُثمَّ ل َتْبُلُغوا َأُشدَّ

 .ى رشد  كامل برسيددهيم تا به مرحلهو آفرينش شما را ادامه مى

ْنُكْم َمْن ُيَتَوّفى» :5حج /   .«َوم 

 .رويدسپس بعضى در سن جوانى يا كهولت، از دنيا مى

ْنُكْم َمْن ُيَردُّ إ لى َأْرَذل  اْلُعُمر» :5حج /   .«َوم 

رسيد كه توأم با ترين حّد حيات مىدهيم كه به پايينو عمر برخى از شما را تا آنجا ادامه مى

 .فرسودگى و ضعف است

ْلم َشْيئا» :5حج /  ْن َبْعد  ع   .«ل َكْيال َيْعَلَم م 

ها فراموش شود. اين مراحل به جايى برسد كه دانستهتا آنجا كه ممكن است در اين سير نزولى 

 گذراند و به آنجا كه گفتيم ختمشود و مراحلى را كه گفتيم مىآفرينش انسان است؛ از خاك شروع مى

 .)1(شودمى



ين.ُثمَّ َجَعْلنا» :12ـ14مؤمنون /  ْن ط  ْن ُسالَلة م  ْنساَن م   ِ ي َقرارَوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْ ين ُه ُنْطَفًة ف   .َمك 

ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا الْ  ظاَم َلْحمًا ُثمَّ ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ ظامًا َفَكَسْوَنا اْلع  ْنَشْأناُه أَ ُمْضَغَة ع 

 .«...َخْلقًا آَخر

شود و مى در اين آيه، به جاى مخّلقه و غير مخّلقه، تعبير فرموده است كه مضغه تبديل به عظام

 .شودروى عظام، گوشت رويانده مى

 )2(.«ُثمَّ َأْنَشْأناُه َخْلقًا آَخر»

 

به جاى  ى انسان نخستين است يا مربوط به هر انسانى، در اين آيه ظاهراً گفتيم كه آيا ويژه« خلقكم من تراب»ى دو احتمالى كه در مورد آيه .1

 .قصاى بنده، بدست نيامده استاى تا حّد استى معّينهاست و قرينهخود باقى

 .اين تعبير تنها همين يك مورد در قرآن كريم آمده است .2
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ى ديگر ى همان عظم و لحم است ولى برخدنباله «َأْنَشْأناُه َخْلقًا آَخر» اند كهبرخى احتمال داده

 بلكه اّتحاد روح و بدن و اينكه روح تأكيد دارند كه منظور دميدن روح است و نه تنها اين موضوع

 .)1(شودجسمانّيه الحدوث است؛ نيز استفاده مى

ْن َعَلَقة » :67مؤمن /  ْن ُنْطَفة ُثمَّ م  ْن ُتراب ُثمَّ م  ي َخَلَقُكْم م  ْفالً ُثمَّ ل َتْبُلغُ ثُ ُهَو الَّذ  ُجُكْم ط  وا مَّ ُيْخر 

ْنكُ  ُكْم ُثمَّ ل َتُكوُنوا ُشُيوخًا َوم  ْن َقْبُل َول َتْبُلغُ َأُشدَّ ُلونْم َمْن ُيَتَوّفى م  ُكْم َتْعق  ى َوَلَعلَّ  .«وا َأَجالً ُمَسمًّ

ُلون» اين تعبير ُكْم َتْعق  َن َلُكم» همچنان شبيه به «َوَلَعلَّ ز سوره حج است كه قبالً در آيه پنجم ا «ل ُنَبيِّ

كار بى آنها بينديشيد و عقلتان را رهاشاره كرديم. يعنى اين كارهاى ما حكمتهايى دارد كه بايد دربا

تر اندازيد و از آن هم براى خداشناسى و هم معاد و هم بسيار مسائل ديگر، نتيجه بگيريد. گرچه بيش

 .كندى آن رّد مىآيات در اين مورد، متوّجه معاد است و استبعادها را درباره



ورت صم مبدأ آفرينش انسان را گاه به آيد كه قرآن كريبارى، مجموعًا از آياتى كه ذكر كرديم برمى

رسد و كند مبنى بر اينكه از نطفه است و مراحلى دارد تا به جنين كامل مىآفرينش هر فرد بيان مى

 .كندگاه توّجه به خلقت نخستين انسان دارد و گاهى نيز، هر دو را جمع مى

 آنچه احتماالً هر دو را ذكرى سجده است و از سوره 7ى آنچه يقينًا هر دو در آن جمع شده آيه

 در مؤمنون است. برخى از آيات را نيز، ديديم كه انحصاراً  14تا  12مؤمن و  67حّج و  5فرموده آيات 

 .مورد حضرت آدم است

  

 آفرينش آدم

ناميده « انسان و بشر»آيد كه نخستين فردى كه قبالً به تفصيل گفتيم كه از چندين آيه بر مى

 .)2(و آياتى ناظر به خلقت آن حضرت در قرآن آمده استشده، حضرت آدم است 

 در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا آفرينش آدم از خاك، به چه معناست؟ آيا بدين معناست كه

مستقيمًا از خاك آفريده شده است يا ممكن است بين خاك و حضرت آدم، انواع ديگرى از موجودات  

شده، لذا گفته شده است: آدم از خاك نيز( منتهى به خاك مىاند و چون خلقت آنها )واسطه، بوده

 آفريده شده است؟

ه آيا بين خاك و آدم، نخست موجودى تك ياخته، بوجود آمد و بعد كاملتر و كاملتر شد تا رسيد ب

 حيوانى كامل مثل ميمون و بعد به نيمه انسان و سپس انسان نئاندرتال كه تنها راست

 

 .ى اين موضوع سخن خواهيم گفتدوباره دربارهبه مناسبت ديگرى  .1

 .«ى انسان و مرادفات آن در قرآنكلمه»رجوع كنيد به مبحث:  .2
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اش حضرت آدم بوده قامت بوده است اّما عقل نداشته و سپس كاملتر شده كه نخستين نمونه

 است؟



 آيا اين نظر، با سياق آيه سازگار است يا نه؟

گويد ر نخستين نظر، اين احتمال، در حّد يك احتمال، قابل دفع نيست.يعنى هنگامى كه مىد

بديل انسان از خاك آفريده شده است؛ منافاتى ندارد با اينكه خاك به چيزى تبديل و آنگاه به انسان ت

ات؛ آيه كند. روشنترين اين آيشده باشد ولى در برخى آيات، قرائنى هست كه اين احتمال را دفع مى

 :ى آل عمران استسوره 59

ْن ُتراب ثُ » :59آل عمران /  ْنَد اهلل  َكَمَثل  آَدَم َخَلَقُه م  يسى ع   .«مَّ قاَل َلُه ُكْن َفَيُكونإ نَّ َمَثَل ع 

را براى  هيأتى ،)1(نجران پس از سركوب شدن بسيارى از مشركان، و گسترش نسبى اسالم، نصاراى

 .نامدارند« نجران  وفد»كه  مباحثه به مدينه فرستادند

آنان به مسجد مدينه آمدند و نخست عبادت خود را انجام دادند و سپس با پيامبر به بحث 

 :پرداختند

 ـ شما فرزند كه هستيد؟

 .ـ عبداهلل

 ـ موسى پسر كه بود؟

 .ـ عمران

 عيسى پسر كيست؟

ْنَد اهلل  » :دى مذكور در فوق نازل ش، پيامبر مكث فرمودند و آيه)2(بنا به روايت يسى ع  ع 

دامان  گفتند العياذ باهلل عيسى بطور نامشروع بدنيا آمده است و پيامبر،يهوديان مى«...آَدم َكَمَثل  

 .مريم را از آن تهمت يهود پاك فرمود و پذيرفت كه عيسى پدر انسانى نداشته است



يه در مقام پاسخ به گفتند حال كه عيسى پدر انسانى ندارد، پس پدرش خداست. آمسيحيان مى

 پدر ندارد؟ عيسى هم مثل اوست؛ همانطور كه او آدم اين شبهه نازل شد، آيا شما معتقد نيستيد كه

 .پدر نداشت و شما قبول داريد، اين نيز پدرى ندارد و به امر خدا موجود شده است

 بين   دهد كه اگر فرض كنيم حضرت آدم از نسل ميانگينىاين استدالل به درستى نشان مى

 

 .نجران در زمان پيامبر، تقريبًا مركز مسيحيان عربستان بود .1

 .157حديث  347ص  1ر. ك: تفسير نورالثقلين ج  .2
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تواند استدالل اند؛ اين استدالل نمىخاك و خود، به وجود آمده، مثالً از انسانهايى كه عقل نداشته

ى حيوانى به وجود آمده توانستند بگويند حضرت آدم از نطفهجران مىتاّمى باشد زيرا نصاراى ن

 .است

چ اگر ما اين استدالل را تمام ندانيم ـ كه هست ـ ناچار بايد بپذيريم كه حضرت آدم از نسل هي

 .موجود ديگرى بوجود نيامده است

 زيرا آيه عيسى رااست اند كه درست بدليل همين آيه، آدم از نسل موجود ديگرىبرخى توّهم كرده

به آدم تشبيه كرده است و عيسى هم مادر داشته است پس آدم نيز دستكم بايد مادرى داشته باشد! 

رگشادزدن است! آيه عيسى را به آدم تشبيه كرده است و نه به عكس! بايد ديد  اين ديگر ُسرنا را از س 

ر آن بود كه عيسى پدر ندارد وجه شبه چيست و مسأله بر سر چه بود كه آيه نازل شد؟ صحبت بر س

 .فرمايد آدم هم مثل او، پدر نداشتو آيه مى

ه به»است كه در تشبيه در يك جهت، مشترك بين دو چيزى « مشّبه به»محرز باشد، « مشبَّ

ى اين امر، حضرت آدم است كه مورد قبول طرفين بود. عيسى را نيز تشبيه به آدم كرده است. الزمه

است نه به   گوييم فالنى مثل شيروجود دارد در آدم هم باشد. اگر مى عيسى اين نيست كه آنچه در

اين معناست كه فالنى در همه چيز عين شير است؛ تنها در دليرى كه وجه شبه است مانند اوست. 

 .پس آيه تنها بر اين داللت دارد كه حضرت عيسى مانند حضرت آدم از پدرى متولّد نشده است



 :توان به دست آوردآن همين نكته را مىى ديگرى كه از آيه

ْن ُسالَلة» :8و7سجده /  ين ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه م  ْن ط  ْنسان  م   ِ ين َوَبَدَأ َخْلَق اإلْ ْن ماء َمه   .«م 

تفصيلى كه اين آيه بين آفرينش انسان نخستين و نسلهاى بعد قائل شده است به روشنى داللت 

 خلق شده« ماء مهين»ى انسانها از با هم متفاوت است. اگر همه ى آفرينش آناندارد بر اينكه نحوه

 .بودند كه حضرت آدم هم جزء آنها محسوب بود اين تفصيل، وجهى نداشت

 .اندى اين استدالل از جهاتى تشكيك كردهبرخى درباره

ده ى كرگويند: قرآن تصريح ندارد كه آدم پدر انسانهاست بلكه موجودى به نام آدم را معرفّ گاه مى

ى انسانها برترى دارد و از ميان انسانهاى ديگر انتخاب شده است پس بايد در گويد بر همهو مى

قب اند تا از ميان آنها انتخاب شده باشد. و اين لزمان وى يا پيش از او، انسانهاى ديگرى هم بوده

 .گويند، از اسرائيلّيتات است و در قرآن نيستهم كه براى او مى« ابوالبشر»

 :اند، مانندگويند: در قرآن آياتى داريم كه داللت دارد براينكه قبل از آدم انسانهايى بودهو حّتى مى

ْمراَن عَ » :33آل عمران /  يَم َوآَل ع  ينإ نَّ اهلَل اْصَطفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل إ ْبراه   .«َلى اْلعاَلم 
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 :زيرا

 و اختيار ممتاز از ميان اشياء مشابه است پس« اخذ الّصافى»به معناى  «اصطفاء»ى كلمه :اوال

 بايد چيزهاى ديگرى وجود داشته باشد تا از ميان آنها ممتاز برگزيده شود. وقتى عسل و موم قاطى

 .گويندمى« اصطفاء»است، جدا كردن آنرا 

 هم مانند (عليه السالم)معطف نوح و ابراهيم و... داللت دارد بر اينكه گزينش حضرت آد :ثانيا

همانگونه كه نوح را از ميان همگنان انتخاب كرد و از ميان   گزينش ايشان بوده است؛ بنابراين

ه بودند تا از ميان آنها انتخاب شدانسانهاى معاصرش؛ در مورد آدم هم بايد انسانهايى نظير او مى

 .اندباشد. پس آدم ابوالبشر نيست و انسانهاى ديگر هم بوده



 .داندگوييم: قرآن، خود، آدم را ابوالبشر مىدر پاسخ مى

 :و در برخى از آيات تصريح شده است كه آدم و همسرش پدر و مادر انسانها هستند

ْيطاُن َكما َأْخَرَج َأَبَوْيُكمْ » :27اعراف /  ُكُم الشَّ َننَّ َن اْلَجنَّة يا َبن ي آَدَم ال َيْفت   .«م 

 .را فريفت پدر و مادرتان طان شما را بفريبد چنانكهاى فرزندان آدم! مبادا شي

پس قرآن، آدم و همسرش را به عنوان پدر و مادر انسانها معّرفى كرده است. درست است كه لفظ 

قرآن آمده  در« ابوالبشر»رساند؟ آيا حتمًا بايد لفظ همان معنا را نمى« ابوين»ابوالبشر نداريم اّما آيا 

 باشد؟

 .)1(ضوع كه حضرت آدم ابوالبشر است، در واقع يك تعبير قرآنى استبنابراين، اين مو

داند ى چنين سخنى، مىاند كه اسرائيليتات است؛ آيا اصوالً گويندهاّما آنچه به روايات نسبت داده

 كه اسرائيليتات چيست؟

ينهمه توان گفت از اسرائيليتات است؟ به چه مالكى؟اآيا هر روايتى اگر مورد پسندمان نشد، مى

آنها حّتى  تعبيراتى را كه در نهج البالغه و در روايات بسيار ديگركه اسناد آنها معتبر است و در برخى از

؟ يك نفر از راويانش در مظاّن غير اسالمى بودن يا يهوديت نيست، چرا بگوييم از اسرائيليتات است

عتبرى به روايات هست؛ ثانيًا روايات م؛ چه نيازى به «ابويكم»اّوالً بعد از تصريح قرآن و تعبير روشن  

ه اين مضمون داريم؛ ثالثًا، برفرض روايتى از اسرائيليتات باشد؛ وقتى مطابق و موافق قرآن است چ

 اشكالى دارد؟ و اّما آيا قبل از آدم،

 

 :بردا بكار مىرمتأّثر است، عينًا همين تعبير  در ادبّيات ما نيز، بسيارى و از جمله حافظ آسمانى، كه بيش از هر كس از قرآن و فرهنگ واالى آن .1

 ى رضوان به دو گندم بفروخت *** ناخلف باشم اگر من به ُجوى نفروشمپدرم روضه

 ﴾ 339 صفحه در کتاب اصلی﴿ 



 است كه قرآن چيزى نفرموده و ما هم از پيش خود نفياً اند يا نه، چيزىانسانهاى ديگرى هم بوده

 .انيم بگوييمتويا اثباتًا چيزى نمى

 ...كه داللت دارد بر گزينش از ميان همگنان« اصطفاء»و اّما در مورد 

؟ داند يا تشريفى و اعتبارىى اين ايراد، اصطفاء را حقيقى مىكنيم كه آيا گويندهنخست سؤال مى

او را  يعنى منظور قرآن آيا اينست كه تكوينًا آدم را برگزيديم يا اينكه مقامى به او داديم و با آن،

گيرى ست، ُعصاره« اصطفاء»برانسانهاى ديگر برگزيديم؟ گوئى گوينده تصّور كرده است كه منظور از 

 على...اّن اهلل اصطفى» :گويدفرمايد؛ آيه مىاگر اينطور توّهم كرده است بايد گفت قرآن چنين نمى

َن العالمين» نه «العالمين فاد مشود، يعنى برترى دادن، متعّددى مى «َعلى» اصطفاء هنگامى كه با «م 

گيرى و گزينش ى عصارهآيه جز اين نيست كه ما اينان را بر ساير مردم برترى داديم؛ پس مسأله

 .تكوينى از ميان همگنان در بين نيست

تمًا حپرسيم آيا هنگامى كه خدا بخواهد انسانى را بر انسانهاى ديگر برترى دهد آيا بايد اكنون مى

ى زمانها و قبل و يا همزمان وى، وجود داشته باشند؟ خدايى كه محيط بر همهانسانهاى ديگرى 

آيند، ترجيح دادم. ى انسانهايى كه از پس او مىتواند گفت كه انسانى را بر همهمكانهاست مى

مين ى آنهايى كه روى زتواند بفرمايد كه او را بر همهمى (صلى اهلل عليه وآله)ى پيامبر اكرمدرباره

 .د آيند، برترى دادمبوجو

اگر هم تنّزل كنيم و بپذيريم كه الزم است در عصر حضرت آدم، انسانهايى ديگر نيز باشند؛ 

 .توانند فرزندان  خود او بوده باشندمى

ح اند چون در آيه آدم با نوها در يك يا چند عطف و اينك گفتهو اّما در مورد تساوى بين معطوف

اند؛ پس آدم نيز نها در زمان خود از ميان انسانهاى موجود، برگزيده شدهو ابراهيم، همراه آمده، و آ

 :بايد از ميان انسانهاى ديگر همعصر خود برگزيده شده باشد. بايد بگوييم

اّوالً اين عطف، هيچ داللتى بر اين مسأله ندارد زيرا اگر يك جهت مشترك بين چند نفر وجود 

ى خصوصّيات نيست. و ثانيًا در مورد نوح و ابراهيم و ديگران داشته باشد، به معناى اشتراك در همه



هم ممكن است برترى بر آيندگان نيز منظور باشد و اگر فرضًا در زمان آنها هم انسانهايى نبود، آيا 

 اشكالى داشت كه خداوند بفرمايد آنان را بر تمام جهانيان برترى داديم؟

ود نسانهاى ديگر به وجود آمده است برعكس، آياتى وجپس آيه داللتى ندارد براينكه آدم از نسل ا

: ى انسانهاى مخاطب قرآن بالفعل و بالقّوه، از نسل حضرت آدم و همسر اويندفرمايد همهدارد كه مى

 .ى زير ميباشدبهترين نمونه آيه
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ي خَ » :1نساء /  ُقوا َربَُّكُم الَّذ  َها الّناُس اتَّ دَ يا َأيُّ ْن َنْفس واح  ْنُهما َلَقُكْم م  ْنها َزْوَجها َوَبثَّ م  ة َوَخَلَق م 

يرًا َون ساء  .«ر جاالً َكث 

 ى شما انسانها از نسل يك مرد و يك زن آفريده شديد و از آن دو اين همه مردان و زنان بههمه

 .وجود آمدند و در روى زمين پراكندند

َها الّناُس إ نّ » :13حجرات /  ْن َذَكر َوُأْنثى َوَجَعْلناُكمْ يا َأيُّ َرَمُكْم  ُشُعوبًا َوَقبائ َل ل َتعاَرُفوا إ نَّ أَكْ ا َخَلْقناُكْم م 

ير يٌم َخب  ْنَد اهلل  َأْتقاُكْم إ نَّ اهلَل َعل   .«ع 

ا يى شمايان را از يك انسان مرد و يك انسان زن آفريديم و اختالفاتى كه بين شما در قبيله همه

رد براى آنست كه از هم بازشناخته گرديد و اين اختالفات موجب افتخار كسى نبايد رنگ وجود دا

 .باشد، كرامت و برترى انسانها به تقواست

ايد و از اينجهت، جاى فرمايد كه همه از يك مرد و يك زن آفريده شدهخداى متعال تأكيد مى

 .افتخار و تفاخر از نظر نسب براى كسى وجود ندارد

ْن َنْفس و» :اند كهى نساء گفتهى اين آيه از سورهكه برخى دربارهعجيب است  * َدةَخَلَقُكْم م  ، «اح 

 ى شما از يك ناموس ُكّلىنه به معناى يك پدر و مادر بلكه به معناى يك ناموس ُكّلى ست)!(. همه

عنى زخدا گويد و مگويد؟ و با لفظ مىايد)!( آيا گوينده خود دريافته است كه چه مىآفريده شده

 !طلبدمى

 .است كه قانون ُكّلى منشأ آفرينش نيستناموس ُكّلى يعنى چه؟ اگر منظور قانون ُكّلى



َدة»فرمايد؛ مىخلقكم على قانون واحد :گويدقرآن كه نمى ْن َنْفس واح   .«م 

 فرمايد: و خلق منها زوجها، آيا ناموس ُكّلى زوج دارد؟به عالوه مى

اى معقول باشد و مضحكتر از آن، سخن آن گيز است تا اينكه گفتهاناين حرفها بيشتر خنده

َدة» :گويدبيسوادى است كه مى  در آيه مؤّنث است و بنابراين نخستين آفريده، زن بوده است! «واح 

َدة» ى يك طفل مكتبى نفهميده است كه تأنيثيعنى حّتى به اندازه ، به اعتبار مؤنث مجازى «واح 

ست! گذشته از اين حرفهاى بى پايه؛ برخى ديگر، در مورد بعضى آيات كه ا« نفس»ى بودن كلمه

گويند: پس حضرت آدم نيز بايد از نطفه اند، مىى انسانها از نطفه آفريده شدهگويد همهظاهرًا مى

 :آيات، سازگار نيست. مانند عموم و اطالق آفريده شده باشد و گرنه با

ْن » :4نحل /  ْنساَن م   ِ  .«ُنْطَفةَخَلَق اإلْ

ْن ُنْطَفة َأْمشاج َنْبَتل يه» :2انسان /  ْنساَن م   ِ  .«إ ّنا َخَلْقَنا اإلْ

ْن َعَلق» :2علق /  ْنساَن م   ِ  .«َخَلَق اإلْ
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آن  انگيز نيست كه آدم از ذكرى فّنى دارد و مانند آن قبلى، خندهاى جنبهاين استدالل تا اندازه

اند: هاى دارد از جمله اينكه گفته ضمائم اين استدالل باز همان حال و هوا را تا اندازهشرم كند. گرچ

 !حيوانات  ى تمامكند پس يعنى نطفهمى عموم است و نكره داللت بر نكره نطفه

ا داللت ايد كه نكره در سياق نفى، داللت بر عموم دارد نه در كالم مثبت؛ كه تنهگويى اصوالً نشنيده

 .كندت مىبر وحد

 :تر است بپردازيم؛ با دو پاسخبارى، به جواب اصل ايراد كه فّنى

ى عام و مطلق وجود دارد كه با آيات ـ بر فرض كه اين آيه عموم داشته باشد؛ در قرآن صدها آيه 1

ى مشهورى ديگر تخصيص يافته است. تخصيص و تقييد آنقدر زياد است كه بر مبناى آن قاعده



ْن عام االّ وقد خص» :اند كهساخته پس چه اشكالى دارد كه ميلياردها انسان بدين طريق  «ما م 

 آفريده شده باشند و دو نفر استثناء شده باشند؟

 .توان گفت اصوالً عموم و اطالقى در بين نيست تا نيازى به تخصيص داشته باشدـ مى 2

 .بسنده است« ى ُمهملهقضيه»در اين مقام و نظاير آن، همان 

بدهد.  معاد آيات غالبًا در مقام آنست كه انسان را از مغرور شدن بازدارد و يا توجه به امكان اين

فرمايد كسانى كه شك دارند در اينكه انسان دوباره زنده شود، درنگرند كه خود چگونه بوجود مى

 عموم داشته ى ُكّلى بدون استثناء باشد و يا حّتى نظر بهاند. اين لزومى ندارد كه يك قاعدهآمده

ى انسانها بايد فرمايد انسان بدينگونه است، اّما آيا همهى مهمله، مىباشد. بلكه به صورت قضيه

يلى بر بدينگونه باشند تا مطلب تاّم و تمام باشد؟ خير، زيرا مقام، چنين اقتضائى ندارد. بنابراين دل

 .اينكه آدم هم بايد از نطفه خلق شده باشد، نيست

 .ى آنها صادق استيز مشابه اين آيات هست كه همين مطلب دربارهآيات ديگرى ن

 :ى فّنى بيشترى داردتنها يك آيه است كه جنبه

َكة  اسْ » :11اعراف /  ْرناُكْم ُثمَّ ُقْلنا ل ْلَمالئ   .«ُجُدوا ال َدمَوَلَقْد َخَلْقناُكْم ُثمَّ َصوَّ

اند كه مخاطب از حضرت آدم كسانى بوده شود قبلاند كه معلوم مىبه اين آيه نيز استدالل كرده

اند كه بعد از هدارد، پس قبل از آدم انسانهايى بود تراخى داللت بر ُثمَّ  زيرا، «َخَلْقناُكم» اندقرار گرفته

 ...اْسُجُدوا :خلق و تصوير آنها، به مالئكة گفته شده است

 د انسانهايى قبل از حضرت آدم،است كه از آيات قرآنى براى وجوترين استداللاين تقريبًا فّنى

 :عرضه شده است؛ كه در پاسخ آن بگوييم

 م، ازبه فرض كه آيه داللت بر انسانهايى قبل از آدم بكند؛ هيچ داللتى ندارد بر اينكه آد :اّوال
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ريده شده ى قرآن است اينست كه حضرت آدم از خاك آفآنها آفريده شده است. آنچه مورد تكيه

است و چيزى بين آدم و خاك، واسطه نبوده است )طبق تقريرى كه گذشت(؛ بنابراين با فرض اينكه 

 .شوداند؛ مَدعاى استدالل كنندگان اثبات نمىداشتهانسانهايى هم قبل از آدم وجود مى

 ى زمان  همه جا براى تراخى زمانى نيست؛ در خود قرآن مواردى هست كه داللتى بر تراخ ُثم:ثانيا

 :فرمايدمى بلد ىوقوع فعل و مدخول  ثَم، ندارد. در سوره

ي » 17تا12بلد / ي َيْوم ذ  ينمَ َوما َأْدراَك َما اْلَعَقَبُة،َفكُّ َرَقَبة،َأْو إ ْطعاٌم ف  ْسك  يمًا ذا َمْقَرَبة،َأْو م  ًا ْسَغَبة،َيت 

يَن آَمُنوا َوَتواَصْوا ب   َن الَّذ  الْ ذا َمْتَرَبة،ُثمَّ كاَن م  ْبر  َوَتواَصْوا ب   .«َمْرَحَمةالصَّ

طعام ابايد مؤّخر باشد؟ اگر كسى نخست ايمان آورد و بعد  ايمان كند براينكهآيا اين آيه داللت مى

 يتيم كرد قبول نيست؟

عالوه »گوييم: در بيان دارد نه تراخى در وقوع فعل، در فارسى مى تراخى در اينجا داللت بر ثم اين

 .دكافى نيست؛ عالوه بر اينها، بايد ايمان داشته باشي  گويد؛ اينها را گفتيم، ولىىآيه هم م« بر

پس ى انسانها آفريده شده باشند، سداللت بر تراخى زمانى داشته باشد بايد همه «ثم» اگر :ثانيا

 !خدا آدم را آفريده باشد

 ست، آيا ما قبل از حضرت، خطاب به همه انسانها و از جمله خود ما نيست؟ اگر ه«خلقناكم» مگر

 !ايم؟آدم آفريده شده

هاى بسيارى نيز دارد كه نخست حكمى را براى يك ُكّلى، اين يكى از اساليب قرآن است و نمونه

ى يهآكشد؛ مثالً در كند، سپس يكى از افراد آن ُكّلى را به خاطر خصوصّيتى كه دارد، َبر مىاثبات مى

 :فرمايدديگر مى

ْنها َزْوَجها» :189ـ190اعراف /  َدة َوَجَعَل م  ْن َنْفس واح  ي َخَلَقُكْم م  ل َيْسُكَن إ َلْيها َفَلّما َتَغّشاها  ُهَو الَّذ 

ه  َفَلّما َأْثَقَلْت َدَعَوا اهلَل َربَُّهما َلئ   ْت ب  يفًا َفَمرَّ ر ينَحَمَلْت َحْمالً َخف  َن الّشاك   َلّمافَ .ْن آَتْيَتنا صال حًا َلَنُكوَننَّ م 

ُكون يما آتاُهما َفَتعاَلى اهلُل َعّما ُيْشر   .«آتاُهما صال حًا َجَعال َلُه ُشَركاَء ف 



 در اين آيه نخست از آفرينش انسانها از مرد و زن و سپس از دعا كردن پدر و مادرى كه خدا به

ن اى بدهد و پيمان بستن آنان با خدا كه سپاس اين نعمت را بگزارند؛ سخايشان فرزند شايسته

 اى داد، ناسپاسى كردندكند كه پس از آنكه خداى متعال به ايشان فرزند شايستهگويد و اضافه مىمى

 .و شرك ورزيدند

 توان گفت كه ذيل آيه هم مانند صدر آن، اطالق و عموم دارد؟آيا مى
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 !يعنى هر پدر و مادرى، بعد از تولّد فرزندشان شرك مىورزند؟

ى انسانهاست كه همه داراى مراحل خلق و ى همهى مورد استدالل هم، كالم دربارهر مورد آيهد

باشد، به فرشتگان فرموده است كه بر او سجده  آدم اند، سپس در مورد يك انسان كهتصوير بوده

 .بريد. و اين اسلوب بيان، داللتى بر تأّخر زمانى اين فرد خاص )آدم( ندارد

*** 

 روح انسان

آيات شريف قرآن پس از ذكر مراحل آفرينش انسان از نطفه و علقه و مضغه و عظام و لحم؛ به 

فرمايد: يعنى پس از آنكه ساختمان جسمى جنين كامل شد، عنصر ديگرى به آن نفخ روح اشاره مى

 .كندياد مى نفخ روح يابد كه قرآن از آن مرحله بااى مىى وجودى تازهشود و مرتبهافزوده مى

 :فرمايد: آفرينش ديگرى نيز به انسان داديمدر برخى آيات نيز، با اشاره به ابهام مى

 .«...ُثمَّ َأْنَشْأناُه َخْلقًا آَخر» :14مؤمنون / 

الغاء  كه با (عليه السالم)ى حضرت آدمبه كار رفته است. دو مورد درباره نفخ روح در پنج آيه جمعًا،

ادق است؛ و مورد سّوم ظاهرًا در مورد مطلق انسان است؛ گرچه خصوصّيت، در ساير انسانها نيز ص

باشد. و دو مورد آخر در مورد حضرت (عليه السالم)ى حضرت آدمرود آن هم دربارهاحتمال مى

 :ىى انسانهاست، آيهاست. موردى كه ظاهرًا عام و شامل همه (عليه السالم)مريم



ي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيء » :7ـ9سجده /  ْن ط  الَّذ  ْنسان  م   ِ ْن َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اإلْ ين. ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه م 

ه  َوَجَعَل َلُكُم السَّ  ْن ُروح  يه  م  ين. ُثمَّ َسّواُه َوَنَفَخ ف  ْن ماء َمه  ْفئ َدَة َقل يالً ماُسالَلة م  َِ ْبصاَر َواِلْ َِ  ْمَع َواِلْ

 .«َتْشُكُرون

، به نوع انسان و يا به «سّواه» است كه ممكن است ضمير، بدينجهت «ظاهراً »گوييم اينكه مى

رسد كه اگر به مطلق است، برگردد. اّما به نظر مى« بدأخلق االنسان»انسان نخستين كه مصداق  

انسان باز گردد با سياق آيه، مناسبتر است با اين توضيح كه: نخست، خلقت  انسان  نخستين را 

است و سپس حكم ُكّلى را كه شامل « ماء مهين»را كه از فرمايد و سپس خلقت َنسل انسان مى

و انسان را موزون و »؛ يعنى: «سّواه» فرمايددارد و مىانسان، نخست و نسل او هر دوست، بيان مى

شود و بعد يعنى همه، آفرينششان كامل مى« بهنجار كرد، و خواه انسان نخستين را و خواه نسل او را

نها كامل شد يا آفرينش انسان نخستين كامل شد؛ در آنها از روح خود ى انسااز اينكه جنين همه

اى است كه تر است. و طبق اين احتمال، اين آيه، تنها آيهرسد اين احتمال، قوىدمد. به نظر مىمى

 .بكار رفته است« نفخ روح»ى انسانها، تعبير در آن، در مورد همه
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 :(عليه السالم)ى حضرت آدمويژه هاىو اّما آيه

ْيتُ » :28ـ29حجر /  ْن َحَمإ َمْسُنون. َفإ ذا َسوَّ ْن َصْلصال م  ي إ نِّي خال ٌق َبَشرًا م  ْن ُروح  يه  م  ُه َوَنَفْخُت ف 

ين د   .«َفَقُعوا َلُه ساج 

يه  م  » :71ـ72ص /  ْيُتُه َوَنَفْخُت ف  ين. َفإ ذا َسوَّ ْن ط  ينرُ ْن إ نِّي خال ٌق َبَشرًا م  د  ي َفَقُعوا َلُه ساج   .«وح 

يابد و چون با قرائن قبالً گفتيم كه بشر، در آيات مورد بحث، با وجود حضرت آدم تحّقق مى

توان گفت كه اين آيات، مخصوص ى حضرت آدم بوده است، پس مىخارجى، سجده نيز، ويژه

 ى آنكه نور انبياء وواه بواسطهحضرت آدم است. خواه از آنرو كه آدم سمبل همه انسانها بوده و خ

 .اوليا در وجود او بوده است

 :آيات نفخ روح در رابطه با حضرت مريم



نا َوَجَعْلناه» :91انبياء /  ْن ُروح  يها م  ي َأْحَصَنْت َفْرَجها َفَنَفْخنا ف  ينَوالَّت   .«ا َواْبَنها آَيًة ل ْلعاَلم 

ْمراَن الَّ » :12تحريم /  يه  َوَمْرَيَم اْبَنَت ع  ي َأْحَصَنْت َفْرَجها َفَنَفْخنا ف  نا ت  ْن ُروح   .«م 

بى گمان، اين نفخ روح، همانست كه موجب پيدايش عيسى شد و نه آنكه موجب حيات مريم 

به مريم « ى ظرف و مظروفعالقه»شده باشد چرا كه او پيش از آن هم زنده بوده است. پس به 

آمده است كه به حضرت مريم برنمى « فيه»كه تعبير ى دّوم، نسبت داده شده است بويژه در آيه

 .گردد

 .از ديدگاه قرآن چيست روح اينك ببينيم، اصوالً، خود

  

 ى روح در قرآنموارد استعمال كلمه

 :روح در قرآن بسيار بكار رفته كه از جهت موارد استعمال و چگونگى كاربرد، با هم فرق دارد

 :ى حضرت عيسى آمده استان تأييد كنندهدر سه مورد، تعبير روح القدس به عنو

ْدناُه ب ُروح  اْلُقدُ » :87بقره /  نات  َوَأيَّ يَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّ  .«سَوآَتْينا ع 

ُروح  اْلقُ » :253بقره /  ْدناُه ب  نات  َوَأيَّ يَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّ  .«ُدسَوآَتْينا ع 

يَس » :110مائده /  ي َعَلْيَك َوعَ إ ْذ قاَل اهلُل يا ع  ْعَمت  ْدُتَك ب ُروح  ى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر ن  ْذ َأيَّ لى وال َدت َك إ 

 .«اْلُقُدس  

 .ى تأييد حضرت عيسى بوده استبرد كه وسيلهبينيم، آيات از موجودى نام مىچنانكه مى

 صلى اهلل)مدر يك مورد نيز، از كسى به همين نام ياد شده كه قرآن را به قلب مقّدس پيامبر اكر

 :، نازل كرده است(عليه وآله

ْن َربَِّك ب اْلَحق» :102نحل /  َلُه ُروُح اْلُقُدس  م   .«ُقْل َنزَّ



 .آيا روح القدس همانست كه مؤّيد عيسى نيز بود؟ دليل قطعى از آيات، نداريم
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. توان گفت؛ هر دو يكى استاست، مى احتماالً چون همين يك تعبير در چند مورد عينًا بكار رفته

 گوييم كه اين روح القدس بايد همانو شايد از روايات هم، همين برآيد و باز به عنوان احتمال مى

اى ديگر، ى قرآن، جبرئيل است و در آيهفرمايد نازل كنندهى ديگرى مىجبرئيل باشد، چون در آيه

 :فتهنازل كرده است، بكار ر (صلى اهلل عليه وآله)امبرتعبير روح االمين براى كسى كه قرآن را بر پي

ين» :193شعراء /  م  َِ وُح اِلْ ه  الرُّ  .«َنَزَل ب 

توان استظهار كرد كه اين روح االمين همان روح القدس ى پيشين، بروشنى مىبا تطبيق با آيه

اش كىه به قداست و پا و در جاى ديگر به اعتبار و اشار« امين»است كه در جايى با اشاره به امانت از 

 .ناميده شده است« روح القدس»

* * * 

 :شوندى روحى، تأييد مىدر برخى آيات آمده است كه مؤمنان، به وسيله

ْنه» :22مجادله /  َدُهْم ب ُروح م   .«َوَأيَّ

است كه بود ياموجود ديگرى (عليه السالم)آيا اين نيز همان روح القدسى است كه مؤّيد عيسى

 مقامش نازلتر از روح القدس است. براى اين سؤالها نيز جواب  شود وبه او نيز اطالق مى حرو لقب

 .قاطعى از خود قرآن، نداريم

* * * 

 :در برخى موارد به خود حضرت عيسى على نبّينا و آله و عليه الّسالم، روح اطالق شده است

َمُتُه َأْلقاها إ لى َمْرَيَم َورُ » :171نساء /  ْنهَوَكل   .«...وٌح م 



 «روح اهلل»ز خدا بود. و شايد منشأ اينكه حضرت عيسى ى خدا و روحى اپسر خدا نبود بلكه كلمه

شود، همين آيه باشد. و اّما مناسبت اين لقب براى او، شايد اين باشد كه پيدايش وى، ناميده مى

در آفرينش او، نقش چون ديگران طبق قوانين مادى و اينجهانى نبوده است يعنى عوامل طبيعى 

است كه از سوى خدا به مريم القاء شد. به توان گفت: قوام او به همان روحىمّهمى نداشت. پس مى

ى است نه حقيقى، اشاره به جنبهشد كه نوعى عنايت بدوست و تعبيرى مجازى  ناميده روحاين اعتبار

 .گويندروح مى روحانيت و معنويت اوست كه با اينكه داراى جسم است، به بدنش هم

*** 

 :، روح اطالق شده استخود قرآن در يك مورد نيز در قرآن تعبيرى داريم كه احتماالً به

نا» :52شورى /  ْن َأْمر   .«َوَكذل َك َأْوَحْينا إ َلْيَك ُروحًا م 
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ه ن اطالق شده و يا آنكهاى زيادى شده است مبنى بر اينكه آيا روح به خود قرآدر اين مورد بحث

است كه در اوحينا اشراب و گنجانده ، معناى ديگرى گنجانده شده و روح، مفعول فعلى«اوحينا»در 

شده است؛ يعنى، ارسلنا روحنا و اوحينا اليك. محتواى وحى، روح نيست بلكه محتواى وحى، 

شود. و اگر اينگونه معنا ى روح، )= روح القدس؛ روح االمين( ارسال مىاست كه به وسيلهمفاهيمى

ليك اوحينا ا» :به معنى« اوحينا اليك روحاً »كنيم باز مصداق روح، جبرئيل است؛ ولى احتمال دارد كه 

روح ناميده شده « قرآن»گردد به اينكه: به چه اعتبارى ، باشد؛ در اينصورت، بحث باز مى«القرآن

 :است؟ آيا

 :فرمايداى مىشود چنانكه در آيهنسان مىـ به اين اعتبار است كه قرآن موجب حيات ا

ُسول  إ ذا َدعا » :24انفال /  ِ  َول لرَّ يُبوا هلل  يَن آَمُنوا اْسَتج  َها الَّذ  ُكميا َأيُّ  .«ُكْم ل ما ُيْحيي 

ى زندگى و حيات انسان است و چيزى ، سرچشمه(صلى اهلل عليه وآله)كه محتواى رسالت پيامبر

 .شود. پس قرآن بدين اعتبار، روح نام داردميده مىكه موجب حيات گردد، روح نا



قش ـ اطالق روح بر قرآن، به اعتبار حقيقت مجّرد قرآن است، يعنى فراُسوى  اين الفاظ و خطوط ن

يافته بر كاغذ، قرآن حقيقتى فرازمند و نورانى و مجّرد دارد كه همان مورد مشاهده و دانايى 

واالست، روح   فته است و به آن حقيقت چون بسيار شريف وقرار گر (صلى اهلل عليه وآله)پيامبر

 .اطالق شده است

* * * 

 :در مواردى، روح و فرشتگان را با هم آورده است

ْن َأْمر ه» :2نحل /  وح  م  الرُّ َكَة ب  ُل اْلَمالئ   .«ُيَنزِّ

 .كندفرشتگان را با روح از سوى خدا نازل مى

ُل اْلَمالئ َكةُ » :4قدر /  م َتَنزَّ إ ْذن  َربِّه  يها ب  وُح ف   .«َوالرُّ

 .آينددر شب قدر فرشتگان و روح فرود مى

وُح إ َلْيه» :4معارج /  َكُة َوالرُّ  .«َتْعُرُج اْلَمالئ 

 .كنندفرشتگان و روح به سوى خدا عروج مى

 تر از ايشان؟جاى سؤال است كه: آيا اين روح از سنخ فرشتگانست يا برتر از آنان و يا پايين

 .در برخى از روايات آمده است كه: الّروح خلق اعظم من جبرئيل

 .شايد از برخى ديگر روايات نيز برآيد كه نام يكى از فرشتگان  بزرگ، روح است

 ذكر خاص بعد»، اين عطف، و اين همراهى  )=معّيت( روح و فرشتگان، از نوع اينروى از
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ى آنان است: كند همراه با يكى از آنان كه سرپرست يا فرماندهذكر مى است: فرشتگان را« عام

در  «مطاع َثمَّ امين» :ى فرشتگان استچنانكه در مورد جبرئيل جاى ديگر ياد كرده است كه فرمانده



ى مورد نظر ما جبرئيل باشد به همين عالم باال، جبرئيل ُمطاع و فرمانده است. اگر مصداق روح در آيه

 .يعنى فرماندهى اوست و ذكر خاص بعد از عام استخاطر 

 .نيز احتمال دارد كه روح، موجودى بزرگتر از فرشتگان و حّتى جبرئيل باشد

است كه با فرشتگان دانيم ولى موجودىبه هر حال، نه حقيقت ملك را و نه حقيقت روح را مى

 .سنخّيت دارد و با آنان نزول و عروج دارد

* * * 

 :روح كاربردمورد ديگر 

ا» :17مريم /  يًّ َل َلها َبَشرًا َسو   .«َفَأْرَسْلنا إ َلْيها ُروَحنا َفَتَمثَّ

روحى كه در اين آيه آمده است در همان حال كه به شكل و صورت انسان براى حضرت مريم 

ظاهر شده از سنخ موجودات فرابشرى و فرشتگان و شايد خود فرشته يا حّتى جبرئيل است و روح 

َأَنا َرُسوُل َربِّك  » گويد:من رسول پروردگارمن نيست و همان نيست كه عيسى شد؛ بلكه مىانسا

ا يًّ َهَب َلك  ُغالمًا َزك  َِ  .گرددو پس از انجام رسالت خود به مقام خويش باز مى «ِل 

* * * 

 :پس آنچه مسّلم و متيّقن است؛ روح در قرآن دو مورد استعمال حقيقى دارد

 روح انسانـ در مورد  1

 .ـ در مورد موجودى كه از سنخ فرشتگان است 2

 :يك آيه نيز داريم كه در آن مشخص نيست كه منظور روح انسان است يا فرشته

ْن َأْمر  َربِّي» :85اسراء /  وُح م  وح  ُقل  الرُّ  .«َوَيْسَئُلوَنَك َعن  الرُّ



همان روحى باشد كه به ممكن است روحى كه از سوى اهل كتاب مورد سؤال واقع شده است، 

ى قرآن، مطرح شده بود و نيز ممكن است روح انسان باشد؛ و وجه اّول ظاهرتر عنوان نازل كننده

ده من نازل كر  فرمود: روح االمين يا روح القدس، قرآن را بر (صلى اهلل عليه وآله)است چون پيامبر

يست؟ و فرمود كه اين روح از امر است؛ به همين جهت اهل كتاب از ايشان پرسيدند كه: اين روح چ

 .پروردگار است

و يا اسم مصدرى با  فرمان دادن در اينجا، امر ممكن است معناى مصدرى داشته باشد به معنى

 .باشد كار و يا معنى فرمان معناى
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ح در اينجا از است پس اين رو« ُكنْ »اند كه به معناى فرمان خدا و همان برخى احتمال داده

 .آيند و بنابراين، اين موجود بايد مجّرد باشدبه وجود مى« ُكنْ »است كه با موجوداتى

است باشد. هر چند به يك معنا همه چيز به امر خدا كار خدا اند كه امر،و برخى ديگر احتمال داده

 :انسان است و برخى كار خدا  ولى با نظرى ديگر، بعضى چيزها، كار

م» :35يس /  يه  َلْتُه َأْيد   .«َوما َعم 

 :و يا

 .«َواهلُل َخَلَقُكْم َوما َتْعَمُلون» :96صافات / 

يعنى منافاتى ندارد كه در همان حال كه همه چيز مخلوق خدا است، نسبتى به فاعل قريبش كه 

ر يعنى چيزى كه عوامل طبيعى در آن مؤثّ « امر ربّى»انسان باشد، داشته باشد. پس بنابراين تعبير 

خواهد براى مردم بفرمايد كه نيست. يعنى كار خداست و كار خلق نيست. بيش از اين هم قرآن نمى

اى است كه در همين عالم به شناسد از تجربهآن موجودات چگونه هستند. چون آنچه را انسان مى

 .باشدتواند شناخت دقيقى داشته دست آورده است و نسبت به عالمى كه با آن آشنايى ندارد، نمى

 :به هر حال اين آيه دو احتمال دارد



 ـ روح انسانى 1

 ـ فرشته يا واسطه در وحى يا موجود همراه فرشتگان 2

گيرد براى است كه مورد استدالل قرار مىتوان گفت اين يكى از آياتىاگر روح انسانى باشد، مى

را در مورد « تقريب»مين است كه فرشته است؛ باز هاثبات تجّرد روح انسانى و اگر منظور، روحى

است( و چه   معنى شود )كه به نظر ما همين كار خدا توان بيان كرد. پس، امر، چهفرشتگان مى

توان استفاده ى مقابله در اين مورد خاص ]كه مقابل با خلق واقع شده[ مىفرمان خدا]= ُكن![؛ با قرينه

ما با آن آشنايى داريم كه دست عوامل كه ى وجود موجوداتىى وجود آن به جز نحوهكرد كه نحوه

 .كندى وجودش( در آن كار مىماّدى )هر چند براى مستعد كردن  ماّده

*** 

بيل و ى روح كه عمدًة دو مورد: روح انسانى و يا روح از قبارى، اينك سؤال در موارد استعمال كلمه

 :همسنخ با مالئكه است؛ اين است كه

 ى واحد بكار رفته يا مشترك لفظى است؟آيا روح، در اين مورد با معنا
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، بررسى موارد استعمال است. «لغت»توانيم از كتب لغت بخواهيم زيرا كار در اينجا قضاوت را نمى

كند كه ممكن است برخى از آنها مجازى و برخى حّتى معانى گاه براى يك لفظ ده معنا رديف مى

است يا معنوى. لبته، حقيقى و آن هم معلوم نيست از قبيل  مشترك لفظىتضمينى باشد و گاهى ا

اند كه مجاز و حقيقت رااز هم جدا كنند اّما زمخشرى بر آن بوده اساس البالغه گرچه برخى كتب مثل

چه زمخشرى گفت، بپذيريم؛ چنانكه برخى ديگر از كتب مانند:   چندان حجّيت ندارد كه هر

ى معانى را به كوشند كه همهى لغات را بررسى كنند و مىهااند تا ريشهمده، در صدد برآ«مقاييس»

است يا معنوى. شود كه آيا لغتى، مشترك لفظىيك يا دو ريشه باز گردانند؛ اّما هيچ يك حّجت نمى

آيد اين است كه بى گمان اطالق روح بر فرشتگان و موجود همسنگ آنچه از موارد استعمال برمى

طالق روح به روح انسانى؛ وجه مشتركى دارد: اين وجه مشترك، بدين معناست كه يا لفظ فرشته با ا



است و يا اگر مشترك لفظى باشد دستكم به براى همان وجه اشتراك وضع شده و مشترك معنوى

 .همان مناسبت )= وجه اشتراك و يا مناسبت(، از يك معنا، به معناى ديگر منتقل شده است

ى موارد مذكور، روح بر موجودى اطالق وجه اشتراك( اين است كه در همه»= توضيح آن مناسبت 

است مخلوق؛ و بر موجود بى شعور و نيز بر خداوند شود كه داراى حيات و شعور است و موجودىمى

توان گفت خدا روح است. )اگر برخى كه تعّمق در مسائل فلسفى ندارند گردد. نمىو خالق اطالق نمى

كنيم( مگر اينكه كسى روح را به معناى : خدا روح طبيعت است، ما حمل بر مسامحه مىگاهى بگويند

ّده، است يعنى بى ماكه معنايش سلبى« مجّرد»سلبى بكار َبَرد و آنگاه بر خدا اطالق كند.]مثل معناى 

گر كه ا تجريد شده. وگرنه ما مفهوم از مجّردات نداريم كه ماهّيت آنها را بتوانيم بيان كنيم. چنان

رض عتوانيم گفت و صادق است زيرا خدا بكار ببريم، به خدا هم مى« غير  َعَرض»را به معناى  « جوهر»

مال آيد كه روح معناى سلبى داشته باشد. بارى، موارد استعنيست[؛ولى از مواد استعمال قرآنى بر نمى

شود. و اين مطلب را دهد كه روح به يك مخلوق داراى حيات و شعور، اطالق مىچنين نشان مى

 هاى خودمان نيز، روح را درفهميم نيز، تأييد كنيم. در استعمالتوانيم با آنچه از عرف خود مىمى

بريم كه منشأ حيات و شعور باشد؛ بنابر اين اگر كسى بگويد معناى روح يعنى موردى بكار مى

 .مخلوقات شعورمندى كه از سنخ مادّيات نيستند، گزاف نگفته است
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 انتساب روح به خدا يعنى چه؟

 :انتساب روح به خدا، در تعابيرى چون

ي» :29حجر /  ْن ُروح   .«م 

نا» :91انبياء /  ْن ُروح   .«م 

ه» :9سجده /  ْن ُروح   .«م 

 اى است؟يعنى چه؟ و اين اضافه چگونه اضافه



سانى ، اين توّهم براى برخى ك(عليهم السالم)آيد كه در صدر اسالم و در زمان ائمهاز روايات برمى

گذشته است آمده است كه ناگزير چيزى از خدا در انسان وجود دارد، گويى در ذهنشان مىپيش مى

كه جزئى از خدا جدا شده و به درون انسان آمده است. كم و بيش در برخى مكاتب فلسفى، چنين 

ه انسان از دو عنصر الهى و شيطانى تشكيل يافته شود كخورد. گاهى بيان مىگرايشهايى به چشم مى

است و چه بسا وجود همين انديشه در عمق ذهن گويندگان  آن، موجب شده است كه بپندارند 

ال در برخى روايات، سؤ (عليهم السالم)انسان در تكامل خود، سرانجام خدا خواهد شد! از امام معصوم

وجود   ؟ آيا چيزى از جوهرّيت خداوندى در انسانشده است كه: هل فيه شىٌء من جوهرّية الّرب

 دارد؟

ها وقتى مطرح شده است كه ى آن باشد كه اين سؤالتواند نشانهمى« جوهرّيت»اصطالح 

اند و اينگونه اصطالحات كسانى از مذاهب غير اسالمى با مسلمانان ارتباط فرهنگى يافته بوده

 .ژه متكّلمان، رواج يافته بوده است)جوهر، عرض،...( كم كم در بين مسلمانان بوي

و آنكه  در اين رايات، شديدًا با اين افكار مبارزه شده و در پاسخ آمده است كه: اين حرفها كفر است

خداست و « امر»اين سخنها را بر زيان آورد، از دين خارج شده است. روح انسان مخلوق خداست از 

گردد و كسى كه با شود و بر او افزون نمىم نمىخدا جزء ندارد. خدا بسيط است، چيزى از خدا ك

ى اينگونه مسائل كه ضرورترين مسائل اعتقادى اسالم در مورد خداست؛ آشنا باشد، نبايد چنين توّهم

 .بكند

ْن روحنا»پس منظور از:  و امثال آن، اين نيست كه چيزى از خدا جدا شده باشد از قبيل « م 

نامند. در اضافه، ى تشريفى مىاست كه ادباء آن را اضافهاىهى جزء و كل نيست؛ بلكه اضافاضافه

ى زبانها نيز رايج است؛ نيز در فارسى خودمان: خداى ما، عالم است و در همهكمترين مناسبت كافى

رين رساند؛ بلكه نوعى اختصاص كه از كمتما، آسمان  ما... اين قبيل اضافات ملكّيت و جزئّيت را نمى

 .رسد، براى اداى آن بسنده استمناسبت بهم مى
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« بدن  ما»نفرموده است « روح  ما»ممكن است سؤال شود، اگر چنين است؛ پس چرا خدا به جاى 

 مگر بدن نيز چون روح، مخلوق خدا نيست؟



نانكه ى خالق و مخلوق را لحاظ كرده است چ، چيزى بيش از رابطه«روحنا»ى گوييم: در اضافهمى

س فرمايد: بيت اهلل. چرا؟ مگر نه آنست كه همه چيز با خدا نسبت مخلوقّيت دارد پدر مورد كعبه مى

 دهد؟چرا برخى از چيزها را بويژه، به خود نسبت مى

بر اين به خاطر شرافت  آن چيز هاست. يعنى انتساب بدن به خدا و انتساب روح به خدا، با هم برا

 .قّيت مساويند ولى روح از جهت شرافت به خدا نزديكتر استنيست. اگرچه از جهت مخلو

صر پس ما، از اين اضافه و نسبت نبايد تصّور كنيم كه چيزى از خدا به انسان منتقل شده و يك عن

ى كند كه هرگونه تشبيه و تعبير خدايى در انسان وجود دارد. حّتى در شعر نيز ادب اسالمى اقتضا مى

اند: اسماء اهلل دانيد كه فقهاء فرمودهجالله و عّم نواله ـ بكار نبريم؛ مى را در مورد خداوند ـ جلّ 

رسد توقيفى ست. انسان  مخلوق بايد نسبت به خداى خالق، حريمى قائل شود. فهم ما بدانجا نمى

 كه خدا را بشناسيم و حقيقت اوصاف و افعال الهى را درك كنيم، پس چه بهتر كه در تعبيرات خويش،

بيان  تعبيرات كتاب و سّنت اكتفا كنيم. مگر به عنوان اطالق و وصفى كه ناگزير باشيم در مقامدر حّد 

ريف نيز آيد كه در آدمى، جز بدن، چيزى بسيار شلفظى، بكار ببريم. نتيجه اينكه، اجماالً از قرآن بر مى

د نيايد آدمى، وجود دارد ولى مخلوق خداست نه جزئى از خدا. و تا آن چيز شريف در انسان بوجو

گردد و چون در حضرت آدم بوجود آمد شأنى يافت كه بايد فرشتگان در برابر او خضوع انسان نمى

كنند. البته شرط كافى نيست، شرط الزم است، تا اين نباشد، انسان صالحّيت مسجود واقع شدن 

 .يافتخواهد يا نه، آن را بايد از كتاب و سّنت دريابد اّما آيا چيز ديگرى مىنمى

 .اين دريافت ما از قرآن كريم بَود در مورد روح

 كه ما با آنهااست يا از سنخ موجودهايىاست و آيا از سنخ موجودات طبيعىاّما آيا چگونه چيزى

 آشنايى نداريم، مگر با علم حضورى و معرفت شهودى؟

داند يعنى كار خداست يا با توضيحى كه در مورد تعبيرات روح در قرآن داديم كه آنرا از امر خدا مى

توان استظهار كرد كه اين فعل و انفعاالت عالم ماّدى كه موجب به بيان برخى بزرگان: فرمان خدا، مى

شود، در اصل  پيدايش  روح وجود ندارد و روح با فرمان امكان استعدادى براى پيدايش موجودى مى

شود، بدن و در اثر فعل و انفعاالت ماّدى پيدا مىشود. و اّما اينكه تكامل آن در ارتباط با خدا پيدا مى

 .ى ديگر ستمسأله
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 :اند شبيه تقريب ما، استفاده كنندى دوازدهم از سوره مؤمنون، خواستهبرخى از بزرگان، از آيه

نفخ روح  ىفرمايد: شما را از نطفه آفريديم بعد علقه و بعد مضغه و بعد كه به مرحلهآيه مى

 :فرمايدرسد، مىمى

 .«َأْنَشْأناُه َخْلقًا آَخر» :12مؤمنون / 

پس چرا تنها ى ديگر، آفرينش ديگرىآفرينش ديگرى ست. ظاهرًا، هر مرحله نسبت به مرحله

 .پس از نفخ روح فرمود آفرينش ديگرى ست

وح چون براى ما قابل ى ردانند ولى مرحلهيابند و مىعّلت اينست كه مردم مراحل قبلى را درمى

 آفرينش ديگرى ست؛ از نوع فعل و انفعاالت طبيعى و ماّدى «َخْلقًا آَخر» فرمايدشناخت نيست، مى

 .نيست؛ چيز ديگرى ست

تواند شاهدى باشد براينكه روح )خلق آخر( از سنخ موجودات  غير ماّدى است به عالوه، اين مى

ى و عرفى، دريافتيم كه شرط اساسى آن، دارا بودن چون ما در مورد روح به حسب استعماالت قرآن

شعور و ادراك است؛ پس اگر با برهانى ثابت كرديم كه شعور مجّرد است؛ اثبات خواهد شد كه روح 

 .انسانى نيز، مجّرد است

ث البته دليلهاى تجربى و برهانهاى فلسفى بسيارى براى تجّرد روح وجود دارد كه اينجا، جاى بح

 .ها نيستآن

  

 خالفت الهى

در آيات مربوط به آفرينش انسان، چند جا، اين مطلب آمده است كه خداوند به فرشتگان فرمود: 

همينكه آفرينش انسانى كه خواهم آفريد به پايان رسيد و در او از روح خويش دميدم، بر او سجده 



ان در مورد آفرينش اى بيان شده و در آن گفتار فرشتگى بقره، با تفصيل ويژهبريد. ولى در سوره

 :انسان، آمده است

ْرض  َخل يفَ » :30ـ33بقره /  َِ ي اِلْ ٌل ف  َكة  إ نِّي جاع  ُد َوإ ْذ قاَل َربَُّك ل ْلَمالئ  يها َمْن ُيْفس  ًة قاُلوا َأَتْجَعُل ف 

ُس َلَك، قاَل إ نِّي أَ  َك َوُنَقدِّ ُح ب َحْمد  ماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ ُك الدِّ يها َوَيْسف  َم آَدَم اِلْ  ْعَلمُ ف  ْسماَء ما ال َتْعَلُموَن. َوَعلَّ َِ

ُئون ي ب َأْسماء  هُؤالء  إ نْ  ها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالئ َكة  َفقاَل َأْنب  ْلَم لَ  ُكلَّ يَن. قاُلوا ُسْبحاَنَك ال ع  ق  نا إ الّ ُكْنُتْم صاد 

يُم. قاَل يا يُم اْلَحك  ْمَتنا إ نََّك َأْنَت اْلَعل  ْئُهْم ب َأْسما ما َعلَّ ْم قاَل َألَ آَدُم َأْنب  ْم َفَلّما َأْنَبَأُهْم ب َأْسمائ ه  ه  ْم َأُقْل َلُكْم ئ 

ْرض  َوَأْعَلُم ما ُتْبُدوَن َوما ُكْنُتْم َتكْ  َِ ماوات  َواِلْ  .«ُتُمونإ نِّي َأْعَلُم َغْيَب السَّ

اى قرار خواهم من در زمين خليفه به فرشتگان فرمود: «(صلى اهلل عليه وآله)اى پيامبر»پروردگار تو 

 .داد
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دهى كه فساد و خونريزى كند، درحاليكه، تو را تقديس آنان گفتند: آيا در آن كسى را قرار مى

دانيد. سپس خدا به آدم دانم كه شما نمىگوييم. خدا فرمود: من چيزى مىكنيم و تسبيح مىمى

 ها را برفرشتگان عرضه داشت و فرمود، مرا از نامهاى ايشان خبرت؛ بعد، آنرا آموخ« اسماء»ى همه

اى، همانا توئى دهيد اگر راستگويانيد. گفتند: تو منّزهى، ما دانشى نداريم جز آنچه خود به ما آموخته

خبر ساخت؛  ها بياگاهان؛ و چون آدم آنان را از آن نامها باداناى حكيم. به آدم فرمود: آنان را از آن نام

نچه را دانم و نيز آخدا به فرشتگان فرمود: آيا به شما نگفته بودم كه من پنهان آسمانها و زمين را مى

 كرديد؟كه آشكار يا پنهان مى

 بارى، در آيه روشن نيست و از آن برنمى آيد كه اين اسماء چيست: اسماء خدا؟ يا مخلوقات؟ يا

اند كه ا مسّماهاى آنهاست؟ و آيا اين مسّماها ذوى العقولهر دو؟ و آيا مقصود خود اسماء است و ي

ست؟ ابه آنها برگشته است و يا ضمير در اينجا مجازًا به ذوالعقول برگردانده شده  «َعَرَضُهم» ضمير

 .است كه در آيه مطرح است كه جواب قاطعى براى آنها نداريماين همه، سؤالهايى

توانستند به ستن آنها آنقدر مهم بود؟ آيا فرشتگان مىاين اسماء، چه خصوصيتى داشتند كه دان

توانستند چرا خدا به آنان اين دانش را نداد و اگر توانستند،اگر مىآنها علم پيدا كنند يا نمى



توانستند، پس از آنكه آدم به ايشان خبر داد، آيا دانا شدند؟ يا نه؟ و اگر شدند؛ پس مانند نمى

توانست انجام دهد، يعنى خدا خود آنان را بياگاهند تا ياد خدا نيز مى حضرت آدم شدند و اينكار را

 .گيرند و لياقت خالفت خدا را پيدا كنند. و سؤالهاى ديگر... كه پاسخ به آنها بسيار مشكل است

نها در روايات نيز كم و بيش اختالفهايى در بيان اين مسائل و پاسخ به آنها وجود دارد كه جمع آ

 ثالً در برخى روايات آمده است كه اسمائى كه به آدم آموخته شد، نام تمام موجوداتآسان نيست؛ م

 .بود

 :پرسدمى (عليه السالم)در روايتى ديگر آمده است كه اصحاب سر سفره بودند. كسى از معصوم

 ـ آن اسماء چه بود؟

 ...ـ نام تمام موجودات، همه چيز: كوهها، ظرفها و

 .جزو آنهاست ـ آيا آفتابه لگن و طشت هم

 .ـ آرى

 بود و ضمير (عليهم السالم)در برخى ديگر از روايات آمده است كه اسماء چهارده معصوم

 «َعَرَضُهم»
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گردد كه پيش از آفرينش آدم آفريده شده بودند و باز مى (عليهم السالم)انوار معصومينهم به

ه كتوانستند درك كنند و آدم بود اهميت آنها را نمى  داشتند وفرشتگان يارايى معرفت به آنها را ن

عليهم )توانست به مقام نورانّيت معصومانچنين لياقتى داشت و امتياز آدم به همين بود كه مى

 ...اجمعين معرفت پيدا كند و (السالم

 .فرماييد كه جمع اين روايات تا چه اندازه مشكل استمالحظه مى

ْرض  َخل يَفة» :ى اّول استّجه ماست، همان جملهاّما آنچه مورد تو َِ ي اِلْ ٌل ف  خواهيم مى «إ نِّي جاع 

خواهيم گفت؛ چه مقامى بود؟ نيز مى مقام ببينيم كه منظور از خالفت چيست و اگر بتوان بدان



يا شامل   بدانيم: خالفت از كيست؟ و نيز: آيا اين خالفت اختصاص به شخص حضرت آدم دارد

ى خالفت حضرت آدم گردد؟ پس موضوع بحث تنها مسألهى انسانها هم مىو يا همه بعضى ديگر

 .است و در مقام پاسخگويى به ساير مسائل نيستيم و اطمينان هم نداريم كه بتوانيم پاسخ دهيم

  

 مفهوم خالفت

ى اند: به معناى خلف گرفته شده است به معناى پشت سر، فعلى كه از آن گرفتهخالفت از ريشه

 .ى آن، جانشين شدن استپشت  سر آمدن و الزمه

ى امور غير در قرآن كريم، به همين معنا الفاظى از همين خانواده به كار رفته است: هم در باره

 :فرمايدى انسانها. از جمله در مورد انسان مىانسانى و هم درباره

ال» :59مريم /  ْم َخْلٌف َأضاُعوا الصَّ ه  ْن َبْعد  َهواَفَخَلَف م  َبُعوا الشَّ اَة َواتَّ  .«ت  َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّ

تاب» :169اعراف /  ْم َخْلٌف َور ُثوا اْلك  ه  ْن َبْعد   .«...َفَخَلَف م 

گوييم: خلفًا عن سلف؛ نسلى از َپس  خلف يعنى نسل  پس از آنها، در استعمالهاى عادى نيز مى

 :است نسلى. در مورد اشياء غير انسان نيز بكار رفته

ْلَفًة ل َمْن َأراَد َأْن » :62فرقان /  ْيَل َوالنَّهاَر خ  ي َجَعَل اللَّ َر َأْو َأراَد ُشُكورايَ َوُهَو الَّذ  كَّ  .«ذَّ

ْلفه( يكديگر قرار داد. و چه بسا  موارد  كه در« اختالف الّليل و الّنهار»روز و شب را جانشين )خ 

ارد در مو« پى در پى درآمدن»ى اختالف، به معناى . كلمهزيادى از قرآن ذكر شده، به همين معنا باشد

عليهم )زيارت جامعه نيز در خطاب به امامان معصوم»رود. در اول بسيار، به كار مى

رفت و  شما از خاندانى هستيد كه فرشتگان نزد شما «و مختلف المالئكة» :خوانيممى (السالم

 .كنندمى آمد
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ر حال، اصل معناى خالفت همين نشستن چيزى جاى چيز ديگر است. در محسوسات اين به ه

ى توان گفت براى معانى حّس معنا روشن است. غالبًا الفاظ در ابتدا، در موارد حّسى بكار رفته و مى

 وضع شده است. بعد تدريجًا بنابر احتياج بشر به درك مفاهيم اعتبارى و معنوى، همان الفاظ  وضع

مفهوم  در مورد حسّيات، در امور اعتبارى و معنوى نيز، بكار رفت. در افعال و صفات خدا نيز مثالً  شده

قيقى و ُعُلّو ابتدا براى ُعّلو حسى وضع شده، سپس در عّلو اعتبارى بكار رفته است و بعد در ُعُلّو ح

س در امور معنوى  خدا بر مخلوقات. خالفت نيز نخست براى جانشينى حّسى، وضع شده و سپ

كند و در اينجا اعتبارى بكار رفته است يعنى كسى كه مقام اعتبارى دارد كسى را جانشين خود مى

ى اختالف زمان، مطرح است. گاهى نيز ازاين وسيعتر در ديگر وحدت مكان لزومى ندارد اّما مسأله

ا اوند بزرگ كه در اينجرود مانند مقام خدشود و خالفت در امور حقيقى معنوى بكار مىنظر گرفته مى

توان گفت: زمانى مقامى داشته و ـ نمى 000ى زمان هم مطرح نيست. و در مورد او ـ ديگر مسأله

ى تكوينى ويژه بين خدا و برخى بعد آن را به ديگرى واگذارده است. در اينجا يك نوع رابطه

اند وجوبى قرار گرفته است كه گويى در مرز مقاممخلوقات وجود دارد كه مقامشان چندان عالى

 :آمده است دعاء چنانكه در

زند، منتها با كند از آنان سر مىكارهايى كه خدا مى «ال فرَق بينك و بينهم ا الّ اّنهم عبادك و خلقك»

الًّ، انجام مى  .دهنداين فرق كه خدا استقالالً و آنها ظ 

 .ى خدايندشود كه خليفهدر مورد اينان تعبير مى

*** 

 ى شريفء چيست؟از خليفه در آيهمنظور 

ى مهى خليفه و جمع آن خلفاء و خالئف، در موارد بسيار، بكار رفته است. در مورد كلدر قرآن كلمه

 :مفرد خليفه

ْرض  َخل يَفة» :30بقره /  َِ ي اِلْ ٌل ف  َكة  إ نِّي جاع   .«َوإ ْذ قاَل َربَُّك ل ْلَمالئ 

ْرض  َفاْحُكْم َبْيَن الّناس  يا داُوُد إ ّنا َجَعْلناَك خَ » :26ص /  َِ ي اِلْ يَفًة ف   .«اْلَحقب  ل 



 .اندناميده شده خالئف يا خلفاء است كهى انسانهايىى موارد، آيات دربارهو در بقّيه

كنيم پيداست كه خالفت از وقتى آيه را بررسى مى (عليه السالم)در مورد خالفت حضرت داورد

 .ستخّلٌف عنه ، خداستم  سوى خداست. هم جاعل خالفت و هم

 :در خالفت اعتبارى و حقيقى ماوراء طبيعى، چند چيز بايد لحاظ شود
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گيرد: اگر خود بگيرد خالف و اگر كسى او را ـ خالف يا مستخّلف،) كسى كه جاى ديگر را مى 1

 .بگمارد، مستخّلف است(

 .گرفته شده استـ مخلوف يا مستخّلف عنه: كسى كه جاى او  2

 .گماردـ مستخل ف: آنكه كسى را جاى ديگرى مى 3

: مكان يا كارى كه مورد خالفت قرار مى 4 ى مورد بحث گيرد. مثالً در آيهـ مستخَلٌف فيه 

 .مستخلٌف فيه است ارض ما،

ْرض» ىحال ببينيم در آيه َِ ي اِلْ يَفًة ف  و مستخل ف  كه خليفه، داود «يا داُوُد إ ّنا َجَعْلناَك َخل 

 ى كيست و نيز مستخلٌف فيه چيست؟، كيست؛ حضرت داود خليفهمستخَلٌف َعنه خداست؛

 :شوداين مطلب با توّجه به ذيل آيه روشن مى

ْرض  َفاْحُكْم َبْيَن الّناس  » :26ص /  َِ ي اِلْ يَفًة ف  لَّ ب  يا داُوُد إ ّنا َجَعْلناَك َخل  ب ع  اْلَهوى َفُيض   كَ اْلَحقِّ َوال َتتَّ

يل  اهلل وَن َعْن َسب  لُّ يَن َيض  يل  اهلل  إ نَّ الَّذ   .«َعْن َسب 

حال كه خليفه شدى بين مردم به حق قضاوت كن، پس مستخلٌف فيه قضاوت است. اين كار 

 نيابت از چه كسانيست؟ آيا از انسانهاى پيش از داوود؟ يا حاكم قبل از وى يا از خدا؟

إ ن  » دانند كه از ديدگاه اسالم، حكومت از آن  خداستمىكسانى كه با بينش اسالمى آشنايند 

 .و هر كس بخواهد حكومت حّقى داشته باشد بايد از سوى خدا منصوب شده باشد «اْلُحْكُم إ الّ هلل



 .ى خداستپس كسى كه از سوى خدا نصب شود، طبعًا خليفه

امر تشريعى و جعلى و  است در يكآيا اين چه نوع خالفتى است؟ پاسخ اينست كه اين خالفتى

است گرچه بايد لياقت قضاوت داشته اعتبارى، قاضى بودن يك مقام تكوينى نيست بلكه تشريعى

 .باشد

پس آنچه مسّلم است اينست كه خالفت در اين آيه، خالفت از سوى خدا و تشريعى ست. آيا 

شود شايد هم نمى داوود خالفت تكوينى هم داشته است؟ از اين آيه چيزى برنميآيد؛ گرچه نفى

توانيم از داشته است و همان، منشأ خالفت تشريعى هم شده ولى آيه بيانى ندارد، يا دستكم ما نمى

 .آن، چنين استفاده بكنيم

* * * 

خلفاء و خالئف كه در ساير موارد از سوى خدا به انسانها گفته شده است به چه معناست؟ آيا 

ى اين موارد خالفت از خداست. ولى با اند همهر؟ برخى گفتهجانشين خدايند يا جانشين كسان ديگ

 رسيم كه منظور در اين موارد، خالفت ودّقت در اين آيات به اين نتيجه مى
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شود )ولى به هر حال براى اى نيز پيدا مىجانشينى به جاى گذشتگان است شواهد تعيين كننده

 :نظر باقى ست( صاحبنظران جاى تأّمل و

 :فرمايدمثالً مى

ْن َبْعد  َقْوم  ُنوح» :69اعراف /   .«َواْذُكُروا إ ْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء م 

 .قوم نوح، مورد عذاب الهى واقع شدند و ما شما را جانشين آنها كرديم

 :در مواردى هم تعبير

 .«َيْسَتْخل َفُكم» :129اعراف / 



 :و در مورد ديگر

يد» :19ابراهيم /  َخْلق َجد  ْبُكْم َوَيْأت  ب   .«إ ْن َيَشْأ ُيْذه 

رسد كه در اين موارد باشد( آمده است، به هر حال به نظر مى)كه به همان معنى يستخلف مى

اند؛ پس به معناى جانشينى منظور، جانشينى انسانهاست؛ مخصوصًا انسانهايى كه اكثرًا عاصى بوده

 .گان استخدا نيست بلكه جانشينى به جاى گذشت

ْرض  َخل يَفة» ى پيشين  برخى در مورد آيه َِ ي اِلْ ٌل ف  ست، نيز ى حضرت آدم اكه درباره «إ نِّي جاع 

اند كه در اينجا هم خالفت از گذشتگان است؛ يعنى پيش از آدم روى زمين، موجوداتى بوده گفته

ناميده  نسناس خى رواياتاند. يا چيزهايى مانند انسان كه در براست يا انسانهايى كه منقرض شده

فرمايد به جاى آنها آدم را آورديم. پس اين اند و يا جّن و چيزهاى ديگر... و اينك خدا مىشده

 .خالفت يعنى جانشينى آدم به جاى مخلوقات قبل از آدم

د» :آورند كه: فرشتگان گفتندشاهد هم مى يها َمْن ُيْفس  جودات چون فرشتگان، آن مو «َأَتْجَعُل ف 

خواهى موجودى خلق كنى گويند آيا باز مىاند و مىكردهل را ديده بودند كه فساد و خونريزى مىقب

 :است زيرارسد كه اين وجه، صحيح نيست و منظور، خالفت الهىكه افساد كند؟ به نظر مى

ه بخليفه قرار خواهم داد بى آنكه بگويد خليفه  «من» :فرمايداوالً: همينكه خدا به فرشتگان مى

باشد. اگر حاكمى )=خدا(، مى «من» جانشينى چه كسانى، خود اين ظهور دارد كه خالفت از خود  

آيد اين است كه به جاى خود، اعالم كند: من جانشينى تعيين خواهم كرد، آنچه ابتداًء به ذهن مى

 .كندخليفه تعيين مى

. دريافت امر سجده آماده شوندخواهد مطالبى براى فرشتگان بيان كند كه براى گذشته از اين، مى

ّرفى خواهد به فرشتگان بگويد: در نظر دارم موجودى بيافرينم، قاعدًة بايد آنرا معهنگامى كه خدا مى

 .كند كه اين موجود چيست و يا اشاره كند كه چرا بايد آنها براى او سجده كنند

 ﴾ 358 صفحه در کتاب اصلی﴿ 



ى اطاعت امر است. پس مناسب است بگويد: ينهمناسب مقام، معّرفى و فراهم آوردن زم

ى خود من است و شما بايد بر او سجده كنيد. اگر تنها بگويد كه موجودى خلق خواهم كرد كه خليفه

گيرد، گفتن ندارد. اين وجهى است كه جانشينى خدا را اثبات موجودى است كه جاى ديگران را مى

 .كندمى

*** 

خواهم موجودى فرمايد مىست اينكه: هنگامى كه خدا مىى مهمترى اوجه ديگر كه مسأله

كنى كه افساد و خونريزى گويند: آيا كسى را خليفه مىى من است؛ فرشتگان مىبيافرينم كه خليفه

كنيم. اين، يك درخواست مؤّدبانه است حاكى از خواهد كرد در حاليكه ما تو را تسبيح و تقديس مى

 :فرمايدكنى نه موجودى خونريز را. از جمالت بعدى كه خدا به آنها مىاينكه: بهتر است ما را خليفه 

ين» ق  ُئون ي ب َأْسماء  هُؤالء  إ ْن ُكْنُتْم صاد  اند كه قابل يى داشتهتوان دريافت كه فرشتگان، اّدعامى «َأْنب 

ين».صدق و كذب بوده است ق  ؟ واب دهنديعنى چه؟ آنها در چه چيز اگر صادقند، ج «إ ْن ُكْنُتْم صاد 

چه گوييد كه شما بيشتر اليق خالفت هستيد، به من خبر دهيد. و ظاهرًا آنظاهرًا يعنى: اگر راست مى

گردد كه فرشتگان را مجاب كرد همان بود كه دانستند آدم دانشى دارد كه آنها ندارد؛ پس معلوم مى

از  ى جانشينى كسىر صرفًا مسألهرسيم: اگى نهايى مىند. اينك به نتيجهاليقتر آنان اّدعا داشتند كه

نها آكسى بود) و نه جانشينى خدا(؛ ديگر چه نيازى بود براينكه فرشتگان، بر لياقت خود تأكيد كنند؟ 

 ى خدا هستند. پس آنان به رسيدن به مقام ارجمندى طمعكه مزاحم انسان نيستند و آنها نيز آفريده

 .بودتواند داشتند و اين چيزى جز خالفت الهى نمى

  

 مالك خالفت

 مالك تفويض خالفت الهى از سوى خدا به آدم، چه بود؟

را  اسماء بود. اّما آيا فرشتگان هيچيك از اين« علم به اسماء»از آيات بعدى دريافتيم كه مالك، 

دانستند را نمى همه در آيه، حاكى از آنست كه «ُكّلها» ىدانستند و كلمهدانستند و يا برخى را مىنمى

نامهاى خدا را   گمان فرشتگاندانستند. اگر اسماء، اسماء خدا باشد بىاز اسماء را مى برخى ىول



دانستند. دانستند تسبيح و تقديس آنها گواه اين مطلب است. دستكم اسم سّبوح و قّدوس را مىمى

 شايد بتوان گفت: مالك  خالفت، جامعّيت بين اسماء است يعنى موجودى اليق خالفت است كه

 .ى اسماء را بداندهمه
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توان گفت: وقتى خدا مستخل ف و در همان حال مستخَلٌف عنه باشد، خليفه بايد اجماالً مى

ى خالفت اوست، علم داشته باشد. بايد خدا و صفات كارهاى خدايى كند. در آنچه كه مربوط به حوزه

 .اش را نسبت به آنان، چگونه انجام دهدتا بداند وظيفه الهى را بشناسد و نيز مخلوقات او را

ت چه بسا، اين وجه كه گفتيم، تأييد بتواند كرد كه مراد از اسماء، هم اسماء خدا و هم مخلوقا

 است

*** 

 ى علمى حضرت آدم) كه علم جامع و كاملى بود كه از سوى خدا به آدم اعطا شد و او راآيا درجه

ه شد در همين عالم ماّدى و يا در يك عالم ديگر بود و آيا بالفعل به وى داد صالح مقام خالفت كرد(؛

 ها معذوريم، اجماالً يا آنكه تنها استعداد آن به او تفويض گرديد؟ ما از پاسخ قطعى به اين پرسش

توان اّدعا كرد كه مناسبت حكم و موضوع مقتضى اينست كه هم اسماء خدا را بداند و هم اسماء مى

ى اسماء و صفات ات را. و چون موضوع، خالفت مطلق است، قاعده اين است كه علم به همهمخلوق

 .ى مخلوقات عالم باشداى كامل براى او باشد و نيز به همهخدا داشته باشد تا بتواند خليفه

 .است كه يكى ناظر به اسماء خدا و ديگرى، مخلوقات بودو اين وجه، جمع  بين دو دسته روايتى

*** 

 ى حضرت آدم است يا در انسانهاى ديگرى نيز ممكن است؟يا اين خالفت ويژهآ



گان كه فرشت« اتجعل فيها...»ى آيه، داللتى بر انحصار در حضرت آدم ندارد و شايد بتوان از جمله

دم آگفتند و از پاسخ خدا، بهره برد كه منحصر به آدم نبوده است. زيرا فساد و افساد در مورد حضرت 

ه كند اّما اينكوم بود،مطرح نبود و جا داشت كه پاسخ داده شود: آدم، افساد و خونريزى نمىكه معص

د؛ كنم كسى كه آشنايى با مبانى اسالمى داشته باشى انسانها اين مقام را دارا باشند، گمان نمىهمه

 .چنين چيزى بگويد

 آنند؟بگين و ريگان و... اليق مقام خالفتى كه فرشتگان اليق احراز آن نبودند؛ آيا شمر و يزيد و

توانند چنين مقامى داشته باشند؛ مى (عليهم السالم)ى معصومينتنها كسانى چون انبياء و ائمه

 .«رضيكم خلقاء فى ارضه» خوانيم واست كه در زياراتشان مانند زيارت جامعه مىگواه، عبارتى

 يست و در ميان نوعتوان گفت خالفت خدا، منحصر به حضرت آدم نپس اجماالً مى
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« علم به اسماء»رسند؛ به يك شرط و آن هم شوند كه به آن مقام مىانسان، افراد ديگرى يافته مى

ى ها دريافت كه ائمهتوان ازبرخى جاىاند؟ مىاست. و اّما اينكه چه كسانى چنين علمى داشته

« هعلم الكتاب كلّ »اند. كنيم، داشتهدانشى كه ما تصّور مى ، دانشى برتر از(عليهم السالم)معصومين

 «ى ما بوده است در قرآن: من عنده علم الكتابنزد ائّمه

 .)1(شده است( عليهم السالم)تفسير به اميرالمؤمنين و ائمه معصومين

وى ى مورد بحث اينستكه: غرض اصلى آفرينش ما، تحّقق خالفت الهى، رى ديگر در مورد آيهنكته

 .زمين بوده است

بايست قانون توالد و تناسل بر منتها چون خلفاء  غير حضرت آدم، از نسل حضرت آدم بودند، مى

 .آمدند تا صالحان از ميان آنان، به مقام خالفت برسندشد و افراد زيادى بوجود مىبشر حاكم مى

 :و آخرين نكته، اينكه



وجود خواهد داشت زيرا، چنانكه گفتيم، غرض ى خدا بر زمين، تا پايان خلقت انسان، خليفه

 .اصلى همين است و اگر اين موضوع، مُنتفى گردد، نقض غرض خواهد شد

  

 كرامت انسان

ير گيرد؛ مقام و پايگاه آدمى، نسبت به ساشناسى مورد بررسى قرار مىيكى از مباحثى كه در انسان

 .آفريدگان است

دارد و ديدگاههاى گوناگونى نيز در اين زمينه عرضه  ى درازىاين بحث در فرهنگ بشرى، سابقه

 .شده است

اند كه: انسان برترين آفريدگان است و دستكم تا جايى كه دانش بشرى بدان رسيده است گفته

 .موجودى كاملتر از انسان، وجود ندارد

اهى هايى شده است از جمله اينكه اين نظر ناشى از خودخواز سوى ديگر، در اين نظر، تشكيك

ى موجودات جهان، چيرگى يابد و همه را زير يوغ خويش بكشد. خواهد بر همهانسان است كه مى

كنند و نيز به ى نخستين، به امتيازهاى هوشى انسان و استعدادهاى گوناگون وى، استدالل مىدسته

 .آثار آنها از قبيل تمّدن و پيشرفتهاى صنعتى و امثال آن
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اى هى دّوم به جنايات هولناك كه در طول تاريخ از بشر سر زده است، و از هيچ درنددر مقابل دسته

 .كنندزند؛استشهاد مىسر نمى

قرار ى اّول اى ژرف در تاريخ تفّكر بشرى دارد؛ در دستهيا انسان مدارى كه ريشه)1( اومانيسم

 .گيردمى



ى فعاليتهاى علمى و عملى انسان بر محور در اين گرايش، انسان محور حقايق و ارزشهاست و همه

 .گرددخود آدمى، مى

هاى گوناگونى به خود گرفته و مادر بسيارى از مكتبهاى فلسفى، اجتماعى، اين گرايش چهره

شناسيم كه بر اصالت انسان را مىسياسى و اخالقى شده است. در زمان خود ما نيز برخى مكتبها 

گيرند چه در سطح فلسفى و چه سياسى يا حقوقى، مختلف بسيار تأكيد دارند اّما نتايجى كه مى

آنند هاى اين گرايش يكى اينست كه تقريبًا امروز در بيشتر كشورهاى ظاهرًا متمّدن، براست. از نمونه

ى تأديبى ها بايد سبك باشد و جنبه. مجازاتكه بايد در قوانين كيفرى، كرامت انسانى حفظ گردد

و، ى يك مريض رفتار گردد و بايد او را مداوا كنند. از همين رداشته باشد و با مجرم بايد به گونه

 ...مجازات اعدام در برخى از اين كشورها، بكّلى حذف شده است و

 يا بر هيچ موجودى برترىآيا از ديد قرآن نيز ارزش هر انسان از هر موجودى ديگر بيشتر است؛ 

 ندارد و يا تفصيلى در كار است و اصوالً ارزش انسان در چيست؟

 لحن قرآن در مورد انسان بسيار مختلف است: در برخى آيات براى انسان بطور كّلى، مزّيت قائل

 :شده است

ْمنا َبن ي آَدم» :70اسراء /   .«َوَلَقْد َكرَّ

ْلناُهمْ » :فرمايدريم الهى اند. در زيل آيه مىكه ظاهرًا تمام فرزندان آدم، مورد تك ْن َوَفضَّ مَّ ير م   َعلى َكث 

يال هاى يشآميز است و ظاهر آن عمومّيت دارد. طبعًا آنانكه گرالحن آيه بسيار ستايش «َخَلْقنا َتْفض 

 .گيرنداومانيستى دارند از اين دسته آيات در تأييد نظر خود، كمك مى

 :آميزى درست عكس اينها داريم با لحن نكوهشهاياّما در برابر، آيه

ْنساَن َلَظُلوٌم َكّفار» :34ابراهيم /   ِ  .«إ نَّ اإلْ

ْنساَن ُخل َق َهُلوعا» :19معارج /   ِ  .«إ نَّ اإلْ

 

1. Humanismc 
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 :يكدسته هم وجود دارد كه تقريبًاتفصيل داده است

يم، ُثمَّ َرَدْدناُه أَ َلَقْد َخَلقْ » :5و 4التين /  ي َأْحَسن  َتْقو  ْنساَن ف   ِ ل ينَنا اإلْ  .«ْسَفَل ساف 

كه مورد تكريم « احسن تقويم»كه ممكن است ابتدا به نظر آيد كه آدمى دو مرحله دارد: نخست 

آيد كه آيا كار كند. در اينجا اين سؤال پيش مىكه سقوط مى« اسفل سافلين»الهى ست؛ دو ديگر 

 اى است كه خدا انسان را با كمال بيافريند بعد او را در چاه ويل سرنگون كند؟حكيمانه

م ها و يا نكوهشها، به چه اعتبارىو سرانجاپس بايد در اين آيات دّقت بيشترى كرد كه آن تكريم

 ى انسان و منزلت وى نسبت به موجودهاى ديگر، چيست؟نظر قطعى قرآن درباره

*** 

ى، ها بپردازيم، بايد به يك نكته توّجه كرد و آن اينكه: گاهفصيلى آيهپيش از آنكه به بررسى ت

ى گيرد و به اصطالح امروز، جنبهمنزلت انسان به عنوان يك امر تكوينى مورد مالحظه قرار مى

شود. گرچه برخى توّهم ندارد و گاهى به عنوان يك مفهوم اخالقى و ارزشى، مالحظه مى« ارزشى»

است ارزشى. و در بين مفاهيم حقيقى، چيزى به كمال و فضيلت، مطلقًا مفهومى اند كه مفهومكرده

نام كمال يا فضيلت وجود ندارد ولى اين توّهم درست نيست، ما با صرفنظر از معيارهاى اخالقى، 

د را توانيم موجودات را با هم مقايسه كنيم و بگوييم اين موجود كاملتر از آن ديگرى ست.مثالً جمامى

 ...بات و يا نبات را با حيوان و بگوييم فرضًا حيوان كمالى دارد كه نبات ندارد وبا ن

ى، ، در اين موارد معناى ارزشى ندارد بلكه در اينجا مراتب وجود در نظر است. هست«كمال»ى كلمه

ت در يك جا بارورتر است و آثار بيشترى دارد و در جايى كمتر، به اصطالح فلسفى، وقتى بين موجودا

 گيريم و صرفًايك امرشويم آنجا مفهوم ارزشى را در نظر نمىى وجودى، تفاوت قائل مىاز جهت مرتبه

 .تكوينى و حقيقى مورد نظر است

ى نبات و جماد، آندو در حجم و وزن و مقاومت و... اشتراك دارند اّما نبات چيزى مثالً: در مقايسه

گوييم نبات نيز رشد و نمّو است؛ به اين لحاظ مىبيشتر دارد كه در جماد نيست و آن توليد مثل و



است كه در نبات « درك»و « حركت ارادى»كاملتر است. همينطور حيوان، نسبت به نبات داراى كمال  

 .)1(نيست

 

ل نباتاتى كه شعور را، مث ى ضعيفى ازاينكه برخى موجودات بين نبات و حيوانند يعنى حركت ارادى ندارند اّما شبيه آنرا دارند و يا حّتى مرتبه .1

 .توان ترساند و... منافاتى با مطالب مورد بحث ما نداردكنند و يا درخت خرما را مىحيوانات را صيد مى

 ﴾ 363 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

گوييم كنيم: وقتى مىاّما، گاهى هم ما مقام و منزلت انسان را به عنوان ارزش اخالقى بررسى مى

 .ستت يا شرافت دارد منظور مفاهيمى است كه داراى ارزش اخالقىاين انسان كاملتر اس

ه در بينيم بسيارى از اختالفات ككنيم، مىبا توّجه به اين مقّدمات؛ وقتى آيات قرآن را بررسى مى

 :گرددآيات هست، به همين جا برمى

 :فرمايدوقتى خدا مى

ْمنا َبن ي آَدم» :70اسراء /   .«َوَلَقْد َكرَّ

ه فرمايد كه ارزش اخالقى ندارد. يك سلسلها چيزهايى را ذكر مىمقايسه با ساير آفريدهدر مقام 

 كند كه به انسان داده و به موجودات ديگر نداده است، در نتيجه، انسان داراىنعمتها را بيان مى

 :فرمايدشود. و در دنبال آيه مىى وجودى بيشتر مىبهره

ي » :70اسراء /  باتَوَحَمْلناُهْم ف  يِّ َن الطَّ  .«اْلَبرِّ َوالَْبْحر  َوَرَزْقناُهْم م 

 .تواند تفسيرى براى آن كرامت باشدكه اين دو جمله مى

و در برخى از تفسيرها آمده است كه: منظور از تكريم انسان، مستوى القامه بودن اوست كه 

 .حيوانات ديگر چنين برترى را ندارند



ي الْ » چنانكه از آيد؛ در حاليكه حيوانات با نيز همين برترى تكوينى بر مى «َبرِّ َواْلَبْحرَوَحَمْلناُهْم ف 

د. تواند استفاده كننيروى خود بايد طّى مسافت كنند ولى انسان از خود حيوانات هم براى اينكار مى

 :روى همين مسأله در قرآن تكيه نيز شده است

يَر ل تَ » :8نحل /  غاَل َواْلَحم   .« َتْعَلُمونالْرَكُبوها َوز يَنًة َوَيْخُلُق ما َواْلَخْيَل َواْلب 

قِّ ا» :7نحل /  يه  إ الّ ب ش  ُل َأْثقاَلُكْم إ لى َبَلد َلْم َتُكوُنوا بال غ  يمَوَتْحم  ْنُفس  إ نَّ َربَُّكْم َلَرُؤٌف َرح  َِ  .«ِلْ

ت كه در منحصر به حيوانات نيز نيست، جمادات و كشتى را نيز در اختيار انسان قرار داده اس

بات» :ىاختيار حيوان نيست. همينطور است جمله يِّ َن الطَّ نوع غذاى  كه عالوه براينكه «َوَرَزْقناُهْم م 

تواند مواد غذايى را تركيب كند و انواع غذاهاى لذيذ ترتيب دهد انسان از طّيبات است انسان مى

ْلناهُ » :فرمايدنجام مىاى از موجودات طبيعى دارند. و سرابرخالف حيوانات كه غذاى ساده ْم َعلى َوَفضَّ

يال ْن َخَلْقنا َتْفض  مَّ ير م  اين برترى هم  انسان را بر بسيارى از مخلوقات، برترى داديم كه ظاهراً  :«َكث 

 .تكوينى ست
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ان يا ؟ احتماالً كسانى كه انسانها بر آنها برترى ندارند فرشتگ«على كثير»فرمايد: چرا مى

 .هايى هستند كه ما خبر نداريمآفريده

پ را براى او ذكر )1(اّما آنجايى هم كه در مقام مذّمت انسان است، و صفات و خصلتهاى ناپسندى

 .ى تكوينى، گاهى از نظر اخالقى بايد بررسى شود و گاهى از جنبه«ناپسند»كند؛ اين مى

 :فرمايدوقتى مى

ْنسا» :28نساء /   ِ يفاَوُخل َق اإلْ  .«ُن َضع 

است كه اين ضعفها را ندارند، مانند فرشتگان كه داراى طبعًا يا در مقام مقايسه با موجوداتى

گردد تا نيروهايى بيش از انسان هستند؛ و يا احيانًا در برابر قدرت خداوند، ضعف انسان گوشزد مى

ها و نيروهاى تو در برابر مغرور نشود. يعنى اى انسان اگر كمالى دارى، ضعف نيز دارى و همه قدرت

 .آيدقدرت الهى، چيزى بحساب نمى



قرار  آياتى هم هست كه در آنها كرامت يا مذّمت انسان را تنها از ديدگاه اخالقى بايد مورد بررسى

خالقى گردد. اگر اختيار نباشد، ارزش ادانيم اصوالً ارزش اخالقى در رابطه با اختيار مطرح مىداد. مى

. ستايش يا نكوهش اخالقى در حّق كسانى رواست كه با اختيار و گزينش خود، كار هم وجود ندارد

است از نظر اخالقى جا دهند. اگر انسان مجبور به رفتن راه صحيحىپسنديده يا ناپسندى انجام مى

از ندارد كه مورد ستايش قرار گيرد. چنانكه اگر فرض شود كه انسانى مجبور به ارتكاب جنايتى شود ب

 .د نكوهش نخواهد بودمور

ر شود داراى دو طرف است: اين راه يا آن راه، يا دستكم اختيااختيارى هم كه در اينجا مطرح مى

 پرسيم آيا موجودى كه دو يا چند راه در پيش دارد و مختار است، آيا قبل ازفعل يا ترك. اينك مى

اختيار، كارى كه موجب ستايش ا عمال اختيار، مستحق مدح اخالقى ست؟ خير، تا پيش از ا عمال 

ى پرسيم: آيا صحيح است كه همهباشد از او سر نزده است؛ همينطور است در جهت منفى. حال مى

يش پكنند، مورد ستايش اخالقى قرار گيرند؟ گفتيم: خير، انسانها، بدون توّجه به راهى كه انتخاب مى

از انجام فعل هم، برخى ارزش مثبت  از انجام كار خوب يا بد، جاى ستايش و نكوهش نيست؛ بعد

شود: ارزش مثبت براى آنان كه كار خوب دارد و برخى منفى. از اينجاست كه دو گونه ارزش مطرح مى

 اند و منفى، براىكرده

 

 .ى تكامل انسان را فراهم كندتواند زمينهگرچه اين صفات نيز در مقام ارتباط و پيوستگى با ساير صفات و خصلتها مى .1
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ُثمَّ » ىمربوط كامالً توّجه به اين مطلب دارد مثالً بعد از آيه بينيم آياتاند. مىآنانكه بد كرده

ل ين  :فرمايدمى «َرَدْدناُه َأْسَفَل ساف 

ُلوا الّصال حات» :6التين /  يَن آَمُنوا َوَعم   .«إ الَّ الَّذ 

 :ىشوند و نيز بعد از آيهنمىوارد  اسفل سافلين اينان ديگر به

ْنساَن ُخل َق َهُلوعا» :19ـ21معارج /   ِ  .«...إ نَّ اإلْ



 :فرمايدمى

ين...» :22ـ35معارج /   .«...إ الَّ اْلُمَصلِّ

*** 

خالصه آنكه: يكدسته آيات قرآنى ناظر به كرامت تكوينى انسان و در واقع هدف مدح در آنها، 

است و ى هم دارد به اعتبار اين است كه متعلَّق تكريمات الهىمدح فعل خداست؛ اگر انسان فضيلت

ان آيد، گرنه با نظر دقيق، بايد گفت اين كرامتها از آن  خداست اّما جايى كه پاى افعال اختيارى به مي

ديگر جاى كرامت عمومى و همگانى نيست. پس پاسخ ما به اين سؤال كه: آيا انسان از ديدگاه 

 :ى انسانها در اين زمينه مساويند؟ اين استودات مزّيت دارد و آيا همهى موجارزشى، بر همه

يابند كه تر. برخى آنقدر تكامل مىى حيواناتند و نه همه پستى انسانها بهتر از همهنه همه

 .يابند كه از حيوانات هم پست ترندكنند و برخى چندان تنّزل مىفرشتگان در برابرشان سجده مى

ها از ديدگاه دقيقى ممكن است مطرح شود و آن اينكه: وقتى ما گفتيم انساندر اينجا سؤال 

ن توانند به مقام بلندى برسند؛ مسّلم با كسانى كه در اثر هماى افعال اختيارى مىارزشى در نتيجه

توان گردد؛ ديگر نمىشوند و اين در خود انسانها مطرح مىاند مقايسه مىافعال اختيارى، تنّزل كرده

توان نها را با حيوانات مقايسه كرد چون حيوانات )بنا به فرض ما(، اختيار ندارند؛ پس چگونه مىآ

 تواند به كمالى برسد كه بر حيوانات يا فرشتگان برترى يابد؟ پاسخ اينست: اگر چهگفت: انسان مى

كنوع كمال گردد ولى بدين معنا نيست كه يى افعال اختيارى مطرح مىاين ارزش اخالقى در سايه

ى بين ارزشها و واقعّيتها رسد؛ و چون دقيق شويم به رابطهوجودى حقيقى براى انسان به هم نمى

انديشند كه مفاهيم ارزشى بكّلى از واقعّيات جداست اّما چنين نيست مفاهيم گردد. برخى مىبرمى

 از همان افعال، مطرح ى ارتباط افعال اختيارى انسان با كمال حقيقى  حاصلارزشى اخالقى در سايه

 .ى ارزشهاى اخالقى، كماالت تكوينى روحى براى خود انسان استگردد، يعنى: نتيجهمى
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و صرفًا يك  يعنى: واقعًا انسانى كه داراى ارزش اخالقى مثبت است، از نظر وجودى كاملتر است

 .قرارداد و اعتبار محض نيست



 كنند كه ايدئولوژى ]=آنچه مربوط به بايدها و آرمانهاست[؛ سروكارى بامىچنانكه برخى توّهم 

 .واقعّيتها ندارد، بلكه نوعى سليقه است

گردد است كه در رابطه با فعل اختيارى انسان مطرح مىبنابراين، گرچه ارزشهاى اخالقى مفاهيمى

عى اين گيرد ولى به لحاظ نتايج واق و از اين ديدگاه، نبايد با موجودات غير مختار، مورد مقايسه قرار

 .ارزشها و حصول كماالت حقيقى براى انسان، باز مقايسه درست است

ا و نتيجه اينكه: از ديدگاه واقعى، انسان در آغاز وجود نسبت به حيوان و جماد و نبات استعداده

: در حال نوسان استهاى تكوينى بيشترى دارد اّما يك ويژگى نيز دارد و آن اينكه در پاندولى بهره

ى موجودات ها و كماالت در دراز مدت و در نهايت امر، خود را كاملتر كند و از همهتواند از اين بهرهمى

تواند كماالت خويشتن را از دست بدهد و به جايى برسد كه از حيوانات نيز فراتر رود و نيز مى

 :گويدتر شود و آنجاست كه مىپست

 .«ي ُكْنُت ُترابايا َلْيَتن  » :40نبأ / 

 اش مورد ستايش قرارپس آيات، گاه انسان را با توّجه به افعال اختيارى او و ارزشهاى اخالقى

شوند به مغفرت و رحمت و جوار الهى دهد و گاه مورد نكوهش. آنهايى كه داراى مراتب عالى مىمى

 :رسندمى

ر» :55قمر /  ْنَد َمل يك ُمْقَتد  ْدق ع  ي َمْقَعد  ص   .«ف 

 :كندروند، به تعبير بهترى كه قرآن از قول همسر فرعون نقل مىتا جوار الهى باال مى

ي اْلَجنَّة» :11تحرير /  ْنَدَك َبْيتًا ف   .«َربِّ اْبن  ل ي ع 

كه بنا به مبانى اعتقادى ما، اين قرب )عند( جسمانى نيست. اين مقام همسايگى خداست و در 

 :گويندآيند و به او خوش آمد مىن اويند، به استقبال او مىاين مرتبه، فرشتگان خدمتگزارا

ين» :73زمر /  ْبُتْم َفاْدُخُلوها خال د   .«َسالٌم َعَلْيُكْم ط 

 !ترگردد. از هر كرم و ميكروبى، پست «شّر الّدواب» توان چندان تنّزل يابد كهنيز مى



ُروَن ب هَلُهْم ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن ب ها َوَلُهمْ » :179اعراف /   ا َوَلُهْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ب ها ُأولئ كَ  َأْعُيٌن ال ُيْبص 

ُلون ْنعام  َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأولئ َك ُهُم اْلغاف  َِ  .«َكاالْ

يَن ال َيعْ » :22انفال /  مُّ اْلُبْكُم الَّذ  ْنَد اهلل  الصُّ َوابِّ ع  ُلونإ نَّ َشرَّ الدَّ  .«ق 

ي الصُّ َفإ نَّها ال َتعْ » :46حج /  ي ف  ْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّت  ْبصاُر َولك  َِ  .«ُدورَمى اِلْ
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يَن َكَفُروا َفُهْم ال ُيْؤم  » :55انفال /  ْنَد اهلل  الَّذ  َوابِّ ع   .«ُنونإ نَّ َشرَّ الدَّ

 .كرواللها آنانند كه كفر ورزيدند و حقايق را نپذيرفتند

 :در مقابل

ْنَد اهلل  َأْتقاُكم» :13 حجرات /  .«إ نَّ أَْكَرَمُكْم ع 

 .ست «و لقد كّرمنا» است و اين كرامت غير از كرامت  

 :پس، چنانكه چند بار اشاره كرديم، آيات قرآن ناظر به دو نوع كرامت است

 .آيدى افعال اختيارى به دست مىكرامت تكوينى و كرامتى كه در نتيجه

است كه امكان تشخيص راه وجود داشته باشد و آن در مورد كسانىاى هم ى ميانهشايد دسته

 .صحيح و يا پيمودن راه صحيح براى آنها نبوده است

 مستضعفان  از»)البّته فرض انسانى كه بكّلى فاقد شناخت باشد، مشكل است مگر مجانين( اينان 

 :و نه منفىاند، نه داراى ارزش مثبت اند ى ميانهنام دارند و دسته« حيث  شناخت

جال  َوالنِّساء  » :98نساء /  َن الرِّ يَن م  ْلدان  ال َيْس  إ الَّ اْلُمْسَتْضَعف  يَلًة َوال َيْهَتُدوَن َسب يالَواْلو  يُعوَن ح   .«َتط 

  

 اختيار انسان



يابيم كه به نظر قرآن، انسان موجودى مختار است. حّتى با نگاهى سطحى به قرآن كريم، درمى

راين امبران و نزول كتب آسمانى، بى آنكه انسان، مختار باشد، كارى بيهوده است. بناباصوالً آمدن پي

 .دانندهمين امر داللت دارد بر اينكه خدا و پيامبران، آدمى را مختار مى

 :ى ابتال و آزمايش انسان وارد شده است نيز داللت برهمين امر دارندآياتى كه در زمينه

ْن ُنْطَفة َأْمشاج َنْبَتل يه  َفَجَعْلناهُ إ ّنا َخَلْقنَ » :2َدْهر /  ْنساَن م   ِ يرا ا اإلْ يعًا َبص   .«َسم 

ُهْم َأحْ » :7كهف /  ْرض  ز يَنًة َلها ل َنْبُلَوُهْم َأيُّ َِ  .«َسُن َعَمالإ ّنا َجَعْلنا ما َعَلى اِلْ

 :است «ُمنذر»و « مبّشر»نيز، آيات وعد و وعيد. از اوصافى كه خدا به پيامبران داده است 

ر ينَ » :213بقره /  َن ُمَبشِّ ب ييِّ َدًة، َفَبَعَث اهلُل النَّ ًة واح  ر ين كاَن الّناُس ُأمَّ  .«َوُمْنذ 

نكه: هاى نيكو براى انجام كارهاى خوب، بدهند و انذار آتبشير اين است كه پيامبران به بشر، وعده

اى جچه اخروى. گاهى قرآن، حّتى به  آدمى را از عواقب كارهاى بد، بهراسانند؛ چه از عواقب دنيوى و

 :گسيل داشتيم« نذير»فرمايد آنكه بگويد پيامبر فرستاديم؛ مى

ير» :24فاطر /  يها َنذ  ة إ الّ َخال ف  ْن ُأمَّ  .«َوإ ْن م 

 :فرمايديا در قيامت به مؤمنان مى
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ير» :8ملك /  ُكْم َنذ   .«َأَلْم َيْأت 

اى مور از وعد و وعيد و بشارت و انذار، تنها در مورد موجود مختار معنى دارد. دستهى اين اهمه

هاى خاّصى از ديگر از آياتى كه باز نشانگر اختيار انسان است، آيات عهد و ميثاق خدا با عموم يا دسته

 :ها است كه در قرآن به آن اشاره داردانسان

ْيطاَأَلْم َأْعَهْد إ َلْيكُ » :61و  60يس /  يٌن َوَأن  اْعبُ ْم يا َبن ي آَدَم َأْن ال َتْعُبُدوا الشَّ ُدون ي َن إ نَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمب 

يم راٌط ُمْسَتق   .«هذا ص 



 .اگر انسان مجبور باشد و از خود اختيارى نداشته باشد؛ عهد خدا با وى، كار لغوى ست

يثاَق َبن ي إ ْسرائ يَل » :83بقره /   .«...ال َتْعُبُدوَن إ الَّ اهللَوإ ْذ َأَخْذنا م 

ْن ُنوح» :7احزاب /  ْنَك َوم  يثاَقُهْم َوم  َن م  ب ييِّ َن النَّ  .«...َوإ ْذ َأَخْذنا م 

ى ى اين آيات اّعم از ميثاق عام يا خاص، نشانهاست؛ و بارى، همه« ميثاق  خاص»اين دو مورد،

 .اختيار انسان است

ست. ايابد كه مختار لهاى عقلى؛ آدمى با علم حضورى نيز درمىعالوه بر اين دليلهاى نقلى و يا دلي

برى گيرد، بدون اينكه جترديدپذير نيست كه در بسيارى از موارد، انسان وقتى بر سر دو راهى قرار مى

 .كنددر كار باشد، با اختيار خود يكى از دو راه را انتخاب مى

 اند. به علل اين گرايش دربيه به جبر شدهبرخى از منتسبين به اسالم، قائل به جبر يا چيزى ش

هايى شده و گوييم كه اينان دچار ُشبههمباحث آينده خواهيم پرداخت. اجماالً در اينجا مى

 .ها را حل كننداند آننتوانسته

  

 مفهوم اختيار

بيين تشود، كامالً براى آنكه هر مسأله، حّل روشنى پيدا كند بايد مفاهيمى كه در عنوان آن ذكر مى

شود و اگر اشتراك يا تشابهى وجود دارد، بكّلى رفع گردد؛ به همين جهت پيش از ورود به مباحث 

باحث مى اختيار، در عرف ما و نيز در ديگر، الزم است توضيحى پيرامون مفهوم اختيار ارائه گردد: كلمه

 :رودنظرى، به چند صورت و در چند مورد بكار مى

د، گوييم اگر كسى از روى اختيار بخواهد گوشت مردار بخور در فقه مىمثالً :در مقابل اضطرار ـ 1

ار افتد يا ضررى بسيجايز نيست اّما از روى اضطرار، اشكال ندارد؛ يعنى اگر نخورد جانش به خطر مى

 :شديد به او روى خواهد آورد

َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَةو» :173بقره /  يمٌ رَ  عاد َفال إ ْثَم َعَلْيه  إ نَّ اهلَل َغُفوٌر َغْيَر باغ َوالَفَمن  اْضُطرَّ ...إ نَّما َحرَّ  .«ح 
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باطل « ْكَرهبيُع مُ »گوييم: اين مورد، بيشتر در امور حقوقى كاربرد دارد مثالً مى :در مقابل اكراه ـ 2

 بيع آنست كه با اختيار انجام گوييم يكى از شرايطباشيم[ مى  است] اگر قائل به بطالن بيع مكره

د در شود. اكراه آنستكه شخص ،تهديد به ضرر شود و به خاطر تهديد غير، كار را انجام دهد و اگر تهدي

 .كردداد و اختيار نمىكار نبود، انجام نمى

 فرق اضطرار و اكراه اينست كه در اضطرار، تهديد غير، در كار نيست و شخص در اثر شرايط خاّص 

 .نايى، خود ناگزير است كارى را انجام دهدو استث

اند كه يكى از ـ اختيار به معناى قصد و گزينش: در فلسفه، فاعل فعل را به اقسامى تقسيم كرده 3

نام دارد و او، كسى است كه راههاى مختلف و متعّددى پيش روى دارد، « فاعل بالقصد»آن اقسام،

ين قصد و گزينش، گاهى به نام اراده و اختيار ناميده كند. اسنجد و يكى را انتخاب مىهمه را مى

ه بايست كار خودشان را قبالً تصّور كرده باشند و نسبت بشود و اختصاص دارد به فاعلهايى كه مىمى

ا در يآن شوقى پيدا كنند و آنگاه تصميم به انجام آن بگيرند؛ هر چند اين گزينش به دنبال تهديد غير 

 .ذ شودشرايط استثنايى اّتخا

رود و آن اينست كه كارى از فاعل، گاهى اختيار، در معنايى وسيع بكار مى:اختيار در مقابل جبر ـ 4

آنكه از سوى عامل ديگرى تحت فشار قرار گيرد اين تنها از روى ميل و رغبت خودش، صادر شود بى

جا شرطى در بين نيست كه اعّم است زيرا در اين« فاعل القصد»معنا، از معانى ديگر اختيار و حّتى از 

ى ذهنى انجام گيرد تا بعد شوقى براى اختيار يك عمل، به بوجود آيد و تأّكد پيدا كند و يك مقايسه

به دنبال آن تصميم بگيرد و عزم كند و اراده نمايد بر انجام كارى ] خواه اين عزم و اراده، كيف نفسانى 

روى رضايت و رغبت فاعل، انجام شود. به اين معنا،  يا فعل نفسانى باشد[ شرط تنها اينست كه كار از

گردد مثل فاعل بالعنايه و فاعل بالّرضا و فاعل بالتجّلى كه شامل برخى ديگر از اقسام فاعل نيز، مى

اينها نيز فاعل مختاراند با اينكه فاعل بالقصد بر آنها منطبق نيست زيرا تصّور و تصديق و سنجش، در 

ار در اين معنا در مورد خدا و فرشتگان و ساير مجّردات نيز صادق است با كار ايشان نيست. اختي

ن در مورد خدا تصّور و تصديق و... مطرح نيست ولى عاليترين مراتب  اينكه در مورد آنها قدر متيقَّ

اختيار، همچنان از آن  آنهاست. اگر در فاعلهاى ارادى گاهى عوامل ُمضاّدى نيز در نفس وجود دارد و 

شود؛ در فاعل بالّرضا و بالتجّلى، چنين چيزى مورد ندارد. در برابر قدرت ز خارج زير فشار واقع مىيا ا



الهى، قدرتى وجود ندارد تا او را زير فشار گذارد. چنين است در مورد مجردات تاّم، نيز ] اگر وجودشان 

 مثالً اگرشود. اثبات شود [ اين صفت را دارند كه تحت تأثير عامل خارجى واقع نمى
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خواهند، دوست دارند مالئكه را مجّرد دانستيم تسبيح و تقديس آنها، اختيارى ست، خود مى

اّما در مورد آنها اختيار بمعناى قصد مسبوق به تصور و سنجش، صادق نيست « طعأُمهم الّتسبيح»

شود و اساسًا هيچ گونه ن برانگيخته نمىكنند و شوقى در آنااى نمىزيرا ذهنى ندارند و مقايسه

بينيم كه معناى اختيار با مفهوم دهد ولى مختار نيز هستند. پس مىتغييرى در ذاتشان رخ نمى

عل اراده، از نظر مصداق ممكن است فرق كند البته اگر اراده به همان معناى قصد و عزم باشد، هر فا

 .ل مختارى قاصد به اين معنا باشدبالقصدى مختار است ولى چنين نيست كه هر فاع

اگر بتوانيم اراده را در ذات الهى فرض كنيم ]به صورت صفات ذاتى[ ؛ به معناى كيف يا فعل 

نفسانى نيست، بلكه به معنى حّب و رضاست؛ به هر حال، تعريف فاعل بالقصد، شامل خدا 

هاى هايى كه در بحثت ولى با دّقتگردد. البّته برخى از متكّلمان قائلند كه خدا فاعل بالقصد اسنمى

آيد كه توان فاعل بالقصد دانست زيرا الزم مىفلسفى صورت گرفته، ثابت شده است كه خدا را نمى

 .ها در وى باشدصفات آفريده

 .بنابراين فاعل باالراده )= بالقصد( اخّص از فاعل مختار است

*** 

شود كه انسان بر ساير حيوانات امتياز مىاينك ببينيم اختيارى كه مالك تكليف ماست و موجب 

 پيدا كند، چه اختيارى ست؟

رد بدون شك، هر انسانى داراى فعلى ارادى ست، البّته كار جبرى و طبيعى نيز دارد ولى آنها، مو

 .بحث ما نيست



هاى كارهاى ارادى انسان با مبادى خاّصى از ادراكات و تمايالت نفسانى وى، به مدد دستگاه

ّتى حو ادراكات و نيروهايى كه خدا در او قرار داده است اعّم از نيروهاى روانى يا بدنى و  تمايالت

 .شودبكمك اشياء خارجى، انجام مى

ى يكراه از چند راه است. در گردد اين است كه كارهاى وى گزيدهآنچه موجب ارزش انسان مى

يابند شبيه ام عمل با هم تزاحم مىهاى مختلفى وجود دارد كه معموالً در مقدرون انسان، گرايش

كشاند و اى آن را به راست مىكنند؛ جاذبهنيروهاى مختلفى كه از جهات مختلف در يك جسم اثر مى

ى ديگر به چپ. مثل آهنى كه بين دو آهنربا قرار گرفته باشد. در طبيعت، وقتى بدينگونه جاذبه

تر يابند، برآيند نيروهاست و هر يك قويحّقق مىنيروها، جهات مختلفى داشته باشند؛ آنچه در خارج ت

شود. ولى در انسان اينطور نيست گذارد و اين كار، به طور طبيعى انجام مىاست، به نسبت، اثر مى

 تر باشد خودبخود تأثيراى قوىكه هر جاذبه
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م گيرند و تسليو تصميم را بكار نمىصددرصد در انسان بگذارد. مگر انسانهايى كه نيروى اختيار 

هاى قوى نيز، مقاومت كنند و توانند در برابر جاذبهها نيرويى دارند كه مىشوند. انسانغرائز مى

اينگونه نيست كه در مقابل كششهاى طبيعى صرفًا حالت انفعالى داشته باشند. و همين است كه به 

 .بخشدكار انسان ارزش مى

ى فعل ارادى خاّص ]اّما غير معروف[ اشاره كنيم كه برخى از بزرگان دربارهبد نيست به اصطالحى 

رائز اند؛ در برابر افعال حيوانات كه كارهايشان از غى فعل انسان دانستهاند و آن را ويژهمطرح كرده

ه است كاى التذاذ دارد. طبق اين اصطالح، كار انسان از اينجهت ارادىگيرد و تنها جنبهسرچشمه مى

 .گويندگيرد و به كار حيوان، ارادى نمىاز عقل سرچشمه مى

 .«وال ُمشاَحَة فى االصطالح» استاين اصطالح خاّصى

ا برند و فصل حيوان ر، اراده را در مورد افعال حيوانات نيز بكار مىاصطالح معروف اّما بنابر

 .شمارندمى« حّساس متحَرٌك باالراده»

*** 



تواند از ال انسانى ست؛ اختيار است. انسان نيرويى دارد كه با آن مىپس، آنچه مالك ارزش افع

اى را هاى مختلف گردد و خواستهحالت انفعالى خارج شود و پا فراتر نهد و حاكم بر غرائز و جاذبه

يابد؛ ى ديگر كند و اينجاست كه با همين ترجيح يكى بر ديگرى، كار آدمى ارزش مىفداى خواسته

كند كه داراى گرايشهاى متضاّد باشد. يعنى گرايشهايى ها در مورد موجودى صدق مىچنين ارزشى تن

 يابند ولى هر يك ذاتًا دافع ديگرىكه در مقام عمل و ارضاء، قابل جمع نيستند و با هم تزاحم مى

است نيست؛ تنها در مقام عمل و ارضاء، متضاّدند. پس نبايد توّهم شود كه منظور تضاّد ديالكتيكى

، ى آنها در يك آن و يكجاآيد كه ارضاء همههايى در انسان بوجود مىلكه بدين معنى است كه انگيزهب

 .توان هم خدا را راضى كرد و هم شيطان و دل راامكان ندارد و بايد يكى را انتخاب كند، نمى

سحرى  البّته گاهى امكان دارد انسان به كارى كه مورد رضاى خداست، ميل هم داشته باشد مثل

گردد( و هم نفس به آن خوردن يا افطار كردن كه هم مستحب است)يعنى خدا از آن خشنود مى

شود: آدم گرسنه تمايل دارد و اگر قصد قربت كند، عبادت كرده است. ولى گاهى تزاحم ايجاد مى

آن،  است و غذاى لذيذ اّما حرامى در دسترس است؛ در اينگونه موارد جمع بين دو خواسته و ارضاء

ممكن نيست، بايد يكى را انتخاب كرد. حال اگر موجودى تنها داراى يك نوع تمايل باشد مثل 

 فرشتگان كه لّذت آنان در عبادت خداست و اصوالً لّذت
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شيطانى در آنان نيست، در نتيجه انتخاب هم براى آنها، مطرح نيست زيرا ميل ديگرى جز عبادت 

اين  دهند اّما جزرد؛ البته مجبور هم نيستند؛ اختيار دارند و به ميل خود كارى را انجام مىخدا ندا

ميل، ميل ديگرى ندارند؛ به سخن ديگر: مختارند ولى انتخابگر نيستند. پس تنها يك راه پيش رو 

و  هم بكند هاى متضاّد است و عالوه براينكه مختاراست بايد انتخابدارند؛ اّما انسان داراى خواسته

 .)1(اين منشأ ارزش است

*** 

 تر( دارا هستند؟ى انسان است يا موجودات ديگرى نيز آن را )اگرچه ضعيفآيا اين اختيار، ويژه

 :نيز چنين اختيارى را دارد و لذا او نيز مكّلف است« جنّ »آيد اين است كه آنچه از قرآن برمى



نْ » :130انعام /   ِ نِّ َواإلْ ْنُكْم َيقُ يا َمْعَشَر اْلج  ُكْم ُرُسٌل م  ُروَنُكْم ل قس  َأَلْم َيْأت  وَن َعَلْيُكْم آيات ي َوُيْنذ  اَء صُّ

ُكْم هذا  .«َيْوم 

  

 در مورد حيوانات چطور؟

در قرآن، دليلى بر اين مطلب نداريم كه حيوانات اختيار بمعنايى كه مالك تكليف است دارند. 

ط باشد نات اختيار ندارند اّما شايد چنين اّدعايى خالف احتيااند كه حيوابرخى به طور قطع اّدعا كرده

ى توان مواردى يافت كه اختيار و انتخاب بر آنها صادق است: فرض كنيد حيوانى نزديك مزرعهو مى

ر كند؛ اين فرار يعنى انتخاب كتك نخوردن بر سيكنيد، او فرار مىآيد؛ شما چوبى را بلند مىشما مى

توان گفت ى قّوت انتخاب انسان نيست؛ مىشك در درجهاست، گرچه بىشدن. اين انتخاب 

ام ها نيز كارهاى خودشان را با اختيار آگاهانه انجى انساناست نيمه آگاهانه. ]هر چند همهانتخابى

 ها مانند همان فرار حيوان است.[دهند و برخى از انتخابنمى

ر ده حيوانات اختيارى ندارند و تكليفى هم. شايد توان اّدعاى قاطع كرد بر اين كبه هر حال نمى

ثقلين، روايات چيزهايى يافته شود مبنى بر اينكه حيوانات يا برخى از آنها، تكليف دارند.)تفسير نورال

 .(716و  715ص  1ج 

شود. آيات قرآن در روايتى آمده است كه بزى كه به ُبز ديگر شاخ زده است، در قيامت قصاص مى

 :دارند« َحْشر»براينكه حيوانات داللت دارد 

 

ى لغوى دارد ولى بد نيست بگوييم كه شايد بدين مناسبت است كه اصوالً در هايى شده است كه بيشتر جنبهبحث« ارزش»در مورد واژه  .1

 .ارزدمبادله، مطرح است. در اينجا نيز اين را بدهيم و آن را بگيريم، مى
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َرت» :5 /تكوير   .«َوإ َذا اْلُوُحوُش ُحش 



يُر ب َجناَحْيه  إ الّ أُ » :38انعام /  ْرض  َوال طائ ر َيط  َِ ي اِلْ ْن َدابَّة ف  تاب  َوما م  ي اْلك  ْطنا ف   َمٌم َأْمثاُلُكْم ما َفرَّ

ْم ُيْحَشُرون ْن َشْيء ُثمَّ إ لى َربِّه   .«م 

*** 

 .اكنون آنچه مورد بحث است، اختيار انسان است

است هاى درونى مختلفىتعريف ما از اختيار انسان در اين بحث اين شد كه انسان، داراى جاذبه

، تواند با فعالّيت درونى خود، يكى را بر ديگرى ترجيح دهد و آنرا انتخاب كندو اين اختياركه مى

ر چند مالك تكليف است. هرجا تكليفى نبود، دليل است بر اينكه چنين اختيارى وجود ندارد؛ ه

 .اختيار بمعناى ديگرى وجود داشته باشد

 :كندآياتى داريم كه با داللت مطابقه و با صراحت، داللت براختيار انسان مى

ْن َوَمْن شاَء َفْليَ » :29كهف /  ْن َربُِّكْم َفَمْن شاَء َفْلُيْؤم   .«ْكُفرَوُقل  اْلَحقُّ م 

اهها ريافت. خدا حّجت را بر مردم تمام كرده،  توانكالمى صريحتر از اين آيه، در مورد اختيار نمى

 :را به آنان نشان داده و پيامبران را فرستاده است

ُسل» :165نساء /  ٌة َبْعَد الرُّ  .«ل َئالّ َيُكوَن ل لّناس  َعَلى اهلل  ُحجَّ

 :و اينك نوبت مردم است كه

ْن َوَمْن شاَء َفْلَيْكُفر»  .«َفَمْن شاَء َفْلُيْؤم 

َنة» :42انفال /  َنة َوَيْحيى َمْن َحيَّ َعْن َبيِّ  .«ل َيْهل َك َمْن َهَلَك َعْن َبيِّ

  

 ها و پاسخ به آنهاهاى جبرىشبهه



اى از شبهات عقلى( كه موجب ى پارهدر كنار آياتى كه ذكر كرديم، آيات ديگرى هست )به عالوه

ى شما، محكوم مشّيت خداست و فرمايد كه مشّيت و ارادهتوّهم جبر است؛ يكدسته از اين آيات مى

 :مشّيت خدا بر شما غلبه دارد

ين» :29تكوير /   .«َوما َتشاُؤَن إ الّ َأْن َيشاَء اهلُل َربُّ اْلعاَلم 

م شود و اگر نخواهد، ما نيز نخواهيآيه ايهام دارد كه اگر خدا بخواهد، در ما مشّيتى پيدا مى

اى بيش است، خواست خداست و ما ابزار بى اراده دهيم. پس آنچه مؤّثرخواست و كارى انجام نمى

 .نيستيم

 :دهد، بايد به اذن خدا باشدفرمايد آنچه انسان انجام مىاست كه مىى ديگر: آياتىدسته
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إ ْذن  اهلل» :100يونس /  َن إ الّ ب   .«َوما كاَن ل َنْفس َأْن ُتْؤم 

 .محكوم اذن الهى ست يعنى حّتى ايمان و كفر انسان

شده و  دهيد در كتابى نوشتهنيز، آياتى در مورد قضا و قدر وجود دارد داّل بر اينكه آنچه انجام مى

 .يابدهاى قضا و قدر الهى تحّقق نمىهيچ چيز خارج از حوزه

ى عناّما بايد دانست كه قاهرّيت مشّيت و اراده و اذن و قضا و قدر خداوند در مورد انسان، به م

ى دهنفى اختيار نيست؛ زمانى چنين است كه اينها جانشين اختيار شوند؛ يعنى يك كار، يا بايد به ارا

ى كند ولى ارادهى ما را نفى مىى خدا، ارادهما انجام شود يا به اراده خدا، كه در صورت اخير، اراده

گردد؛ بلكه در طول نمى ى انسانى خدا جانشين ارادهخدا و انسان، در عرض هم نيستند و اراده

ى هتحت اراد« يكجا»گيرد، اين كار با مبادى و آثارش، ى انسان صورت مىيكديگرند: كارى كه با اراده

انجام  ما بايد اراده كنيم تا كارى.)1( ى عّلل و معلولى داردى خود ما، رابطهخداست. كار ما، با اراده

اّما همين عّلت و معلول و نيز مبادى ديگر، همه، يابد گيرد؛ تا اراده نكنيم، كار تحّقق نمى

ل ى الهى در طوى انسان است پس ارادهى الهى ست. عّلت قريب و مباشر اين كار، ارادهاراده  متعّلق

 .ى انسان استاراده



ى الهى ست. با اينكه در اين سلسله علل و معاليل، عّلت و معلولى هست؛ اّما همه محكوم اراده

ى شود اگر ارادهى الهى نباشد؛ اين نظام، موجود نمىى الهى ست؛ تا ارادهنظام، متعّلق اراده اصوالً ُكلّ 

ى ادهى! زيرا چنانكه گفتيم ارخدا نباشد، نه ما كه مريديم وجود خواهيم داشت و نه مرادى و نه اراده

ى الهى ى متعّلق ارادهى اين نظام بكلّ ما و خدا در طول يكديگرند و ُمنافاتى ندارد با اين كه همه

ى اين مسائل است، در اذن، مشّيت، قضا و قدر و... كه هيچكدام جانشين باشد. اين كليد حّل همه

يان است فراسوى نظام  عّلت و معلول  اين جهانى. آياتى در مقام بى انسان نيستند، بلكه نظامىاراده

 سبت به خود و خدا دارد خارج كنند؛ آدمىخواهند انسان را از جهلى كه نتوحيد افعالى هستند و مى

(. كند در انجام كارهايش مستقل است؛ اين توّهم باطل است )و اكثر انسانها به ان مبتاليند خيال مى

چه  خواهد مردم را ازاين غفلت، بيدار كند تا گمان نكنند كه مستقّلند و چه خدا باشد،قرآن كريم مى

خواهد نشان دهد كه ند و كارشان را انجام ميدهند؛ قرآن مىنباشد و بخواهد يا نخواهد آنان هست

 :ى انسانهاستى الهى، فوق ارادهاراده

 

 .البته نه عّلت تام بلكه جزء العّله .1
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ين» :149انعام /   .«َفَلْو شاَء َلَهداُكْم َأْجَمع 

ده، نه، ى خدا غالب آمى شما بر ارادهتان، ارادهاى آنان كه كفر ورزيديد، گمان نكنيد كه با كفرورزي

واسته است. تواند همه را جبرًا هدايت كند ولى اين را نخمى« َفَلْو شاَء َلَهداُكْم...»چنين نيست، بلكه 

 .ى خود كار كندخواست تكوينى خدا اينست كه انسان از راه اراده

ى تشريعى خدا، عمل قتى برخالف ارادهپس اين تعبيرات براى آنست كه كّفار گمان نكنند كه و

 .اندكند، او را عاجز كرده يا بروى سبقت گرفتهمى

*** 

در روايات نيز، برخى موهم جبر است و متناسب با همين مباحث قضا و قدر و اذن و مشّيت و 

ا است كه در مورد آيات گفته شد. اّما يك سلسله روايات باراده؛ كه پاسخ آنها نيز، همان پاسخى



مفاهيم خاّص وجود دارد موهم جبر كه گرچه در قرآن هم نظاير آن وجود دارد اّما به صراحت اين 

روايات نيست؛ و از آن جمله است روايات مربوط به طينت انسان بدين مضمون كه خدا مردم را از دو 

ر خوب طينت بد و خوب آفريده است كه موهم اين معناست كه بدها مجبورند كار بد و خوبها، كا

داند چه كسى كار خوب انجام دهند. و يا رواياتى كه در باب علم الهى وارد شده مبنى بر اينكه خدا مى

شود كه اگر كسى خالف علم خدا، فعلى دهد و موهم اين معنا مىو چه كسى كار بد انجام مى

 :شودمرتكب شود، ـ العياذ باهلل ـ علم خدا تبديل به جهل مى

 :گويدخّيام مى

 خوردن من، به نزد وى، سهل بود« مى»خورم و هر كه چون من، اهل بود *** « َمىْ » من

 دانست *** گرمى نخورم، علم خدا، جهل بودخوردن من، حّق ز ازل مى« مى»

الّسعيد » :و يا رواياتى كه درباب شقاوت و سعادت ذاتى انسان ]به تعبير متكّلمان[ آمده است

 و يا رواياتى مبنى بر اينكه چون روح در جنين «ّقٌى فى بطن اّمهسعيٌد فى بطن اّمه و الّشقى ش

 .اى بر پيشانى او خواهد نوشت كه صالح است يا طالحدميده شد، فرشته

 .ى اين روايات، ايهام جبر داردكه همه

رار قى اين روايات را مفّصالً، چه از جهت سند و چه از لحاظ داللت، مورد بررسى اگر بخواهيم همه

 م، از بحث اصلى خود خارج خواهيم شد.اّما بطور فشرده و ُكّلى، دو جواب  ساده به اين موارددهي

 :توان داد و يك جواب دقيقترمى

اند ـ اينها بيان اقتضاء هاست نه بيان عّلت تاّمه. يعنى كسانى هستند كه از طينتى خلق شده 1

 د مثل فرزندى كه از پدركه آن طينت، اقتضاء دارد كه جهت خير را در او تقويت كن
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ناه اى كه از زنا بهم رسيده است كه در اين يك، اقتضاء گصالحى به وجود آمده است در برابر بّچه

 .رسدبيشتر است ولى در هيچيك به حّد جبر نمى



پيش ـ جواب سطحى ديگر اينكه: طبيعت دخالتى در خوب و بد شدن ندارد، بلكه خدا از  2

دانسته است، چه كسانى با اختيار خويش، راه خوب را انتخاب خواهند كرد و چه كسانى بد را؛ مى

ى را ى نخستين را از طينت خوب آفريده و دو ديگر را از بد. و اين شبيه آنست كه باغبانى هر ُگلدسته

 لدان تأثيرى در خوبدهد. گمتناسب با ارزش و مقدار رشد و بالندگى آن، در گلدانى مناسب قرار مى

است متناسب با روحى كه بناست با اختيار خودش، خوب و بد شدن گل ندارد؛ طينت نيز تنها ظرفى

 .يا بد شود و ظرف  طينت هيچ تأثيرى در خوب و بد شدن مظروف خود ندارد

ـ جواب دقيقتر اينست كه: ما طينت را )چنانكه در دو جواب پيشين( به همان معناى متعارفى  3

ت؛ ، اين جهانى نيس)1(آيد؛ نگيريم بلكه منظور از طينت و يا ماء عذب و مالح )شور(كه به ذهنمان مى

 :ىچنانكه عّليّين در آيه

ن» :18مّطففين /  لِّييِّ ي ع  ْبرار  َلف  َِ  .«إ نَّ ك تاَب اِلْ

 :و سجّين

ين» :7مّطففين /  جِّ ي س   .«إ نَّ ك تاَب الُفّجار  َلف 

 ين عالم نيست. بلكه اينها مربوط به عالمى ديگر است كه در آن عالم، نظامنيز، چيزهايى در ا

 .ديگرى حكمفرماست

گويد توانيم از مباحثى كه در معقول، مطرح شده است، كمك بگيريم كه مىبراى تقريب ذهن، مى

ى از ى فرازين است و جلوهى پايين و فرودين وجود، معلول مرتبهاست و مرتبهوجود داراى مراتبى

 .باشدهاى آن مىجلوه

است و آنچه در اين عالم هست به حسب طبع اين عالم، داراى شؤون مختلف و متفاوتى

تر، موجود است. ى زمان و مكان گسترده است؛ اّما در عالم باالتر با يك وجود جمعوجودش در پهنه

عاء الّزمان، مجتمعات فى وعاء الدّ » :گويدتعبيرى مى هايى كه در اين پديده «هرالمتفّرقات فى و 

هاى آن شده ى زمان و مكان گسترده و طبيعت اين جهانى موجب جدائى اجزاء و شؤون پديدهپهنه

 است در عالم باالتر چنين نيست و اين پراكندگى در زمان و مكان،



 

كّفار را از  ر و تلخ؛ سپس مؤمنان را از آن آب شيرين ودر برخى روايات آمده است كه خداوند در آغاز خلقت، آبى شيرين و گوارا آفريد و آبى شو .1

 .آب شور و تلخ آفريد
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 ى وجود، شديدتر و كاملتر است و شايد بتوان آن را تطبيقدر آنجا وجود ندارد و به حسب مرتبه

 :ناميده شده است« خزائن»كرد با آنچه كه در قرآن به نام 

َقَدر َوإ نْ » :21حجر /  ُلُه إ الّ ب  ُنُه َوما ُنَنزِّ ْنَدنا َخزائ  ْن َشْيء إ الّ ع   .«َمْعُلوم م 

در تفسير اين آيه چنين گفته شده است كه خزائن الهى خيلى وسيعتر از اين جهان و از جهت 

آن « جمعّيت و بساطت»ى: ى اين عالم است و ويژگى كمال آن، مرتبهى وجودى كاملتر از مرتبهمرتبه

شود و شؤون وجود از تر مىتر و گستردهتر شود، پهنى وجود، نازلتر و فرودينهر قدر مرتبه است

ها و حدود اين شود. بنابراين در عالمى كه خزائن اين عالم است؛ ديگر تقديرات و اندازههم، جداتر مى

دود عالم ما، ى موجودات محعالم، وجود ندارد؛ آنجا با وجود وسيعى موجود است كه نسبت به همه

 :فرمايدگردد و لذا مىخزائن محسوب مى

 .هر چه در اين عالم هست، در نزد ما خزائن آن وجود دارد

ه هر دارد ك طول يكديگر وجود اين مقّدمه را در ذهن نگهداريد كه غير ازاين عالم، عوالم ديگرى در

وجود است. موجودى كه در  در« جمعّيت»ى كاملتر بودن يك نسبت به ديگرى، كاملتر است و الزمه

يابد يعنى شود و در طول زمان نيز، در وجودش انبساط مىاى تشكيل مىاين عالم از اجزاء پراكنده

گردد؛ توان براى آن، اجزاء طولى فرض كرد بطوريكه هر جزئى از آن، به جزئى از زمان منطبق مىمى

ء تقسيم كرد كه هر جزء بر يكسال تطبيق توان به صد جزمثالً موجودى را كه صد سال عمر دارد، مى

ين ساعت و... ا 24جزء؛ تا بر يكروز منطبق شود و باز يكروز را به  365كند و هر يكسال را نيز به 

ى زمانى صد ساله ولى اجزائش در موجود، در همان حال، يك وجود است كه منبسط است در پهنه

 .آيداين جهان، قابل جمع نيست؛ تدريجًا بوجود مى



ر است كه تطبيق بُكّل اين عالمى كه داراى زمان طوالنى و از نظر مكان هم داراى اجزاء مختلفى

است  ها را ندارد. نيز ممكنكند؛ در يك عالم باالتر، يك وجود ديگر دارد كه اين ويژگىاجزاء مكان مى

ن شود. در آن باالتريهاى عالم فرودين حذف مىچندين عالم باشد؛ و هر عالم فرازين، برخى از ويژگى

ريم عالم، موجودات، يكنوع تجّمع و بساطت، نسبت به عالم ما، دارند. حال اگر موجودى را در نظر بگي

كه در طول چندين سال در عالم ما زندگى كرده و هر لحظه حوادثى براى او پيش آمده است و 

ود شود، هر چه از شؤون نسبت به اين حوادث، فعل و انفعاالت داشته؛ اگر در وجود جمعى موج

شود. اگر در ى زمان و مكان گسترده است در آنجا، با يك وجود جمعى موجود مىوجودى او در پهنه

 اين عالم، موجود مجبورى ست، آن
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است جبرى و اگر موجود مختارى ست و يابد، وجود واحدىوجودى هم كه در آن جهان تحّقق مى

به  كه انجام داده و حوادثى كه برايش پيش آمده، بى اختيار وى، نبوده است؛ در عالم باالترى افعال

يابد. تحّقق مى «َعلى نعت  الوحدة والبساطه» صورت وجودى واحد كه در آن اختيار نيز هست منتها

به توان گفت: تمام شؤون انسان بى آنكه برخى را به طينت نسبت دهيم و برخى را بنابراين مى

ن به اختيار؛ همه، يكجا، در آنجا موجود است.كسانى كه خوبند، در آن عالم، وجود كاملى دارند و از آ

شود كه طبعًا تمام خصوصيات و كماالت وجودى موجود اين جهانى از جمله طينت عليّين تعبير مى

باشد. اختيار مى اختيار آن را، واجد است. و همچنين افراد شقى هم وجودى در آنجا دارند كه داراى

ى طينتى كه انسان از آن آفريده شده، اين نيست كه چون از عليّين يا سّجين است بايد بى الزمه

 .اختيار باشد؛ اصوالً در طينت اختيار هم وجود دارد

ر بيانى در نسبت افعال به واجب الوجود تبارك و تعالى، داشتيم كه موجوداتى كه در اين جهان د

ى وجودى او در زمان كنند افاضهآيند از آن جهتى كه ارتباط به واجب پيدا مىمىطول زمان بوجود 

 :گرددشود كه بگوييم هر موجودى تنها با امر خدا موجود مىشود و همين موجب مىواقع نمى

 .«إ نَّما َأْمُرُه إ ذا َأراَد َشْيئًا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكون» :82يس / 

آيد. پس وجود انسان با اينكه بوجود مى« ُكنْ »چيزى بوجود آيد، با همان امر  چون اراده كند كه 

 .و ناگاه است)1( يك وجود تدريجى صد ساله است ولى از آن جهت كه انتساب به خدا دارد دفعى



وز توان چيزى شبيه به آن، تصّور كرد؛ يعنى در اين عالم ماّدى است كه ما يك ردر اينجا نيز مى

ناه و روز دهيم؛ يكروز گكنيم و سپس آن را انجام مىجام كارى را نداريم اّما روز ديگر اراده مىى اناراده

ه كنيم. ولى همه اينها در عالم باالترى داراى يك وجود جمعى ست كه آن را خدا آفريدديگر توبه مى

 .است

در كارهاى همانطور كه آفرينش خدا نسبت به وجود اين جهانى  ما، موجب مجبور شدن  ما 

ن ى وجود ما نيز كه در عالم خزائن الهى ست، و از آنجا وجود ايشود، آفرينش آن مرتبهاختيارى نمى

اى گردد. وجود اين جهانى ما، جلوهجهانى ما نزول و تقّدر يافته، موجب جبرى بودن اين موجود نمى

 آناست از اينكه در از آن موجود است، وجود اختيار در اين عالم، حاكى

 

 :را نيز پيشنهاد كرد« وجود ناگاه»توان تعبير دفعى، از ضيق خناق و ناگزيرى در تعبير است؛ مى .1
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 است، پس ما در اين عليّين هم، اختيار هست؛ نه اين كه چون آن وجود، وجودى كامل و مثالً از

اى نهوجود دارد منتها نه بگو« اختيار»ود، كمال  خود  آن وج  جهان ناگزير بايد خوب باشيم؛ بلكه در

 .يابداين جهانى كه تدريجًا تحّقق مى

 ى از وجود كه در عالم خزائن الهى ست،بنابراين، اگر حمل  اخبار و روايات طينت به آن مرتبه

در آن عالم موجود است بدون « على نعت  البساطه»توان گفت: تمام شؤون انسان، صحيح باشد؛ مى

اى از سخهاينكه با اختيار انسان و تحّوالت و تغّيرات او در اين عالم، منافاتى داشته باشد. آن عالم، ن

 .اى كاملتراين عالم است؛ گيرم نسخه

ر يابد و آنرا دبراى دريافت بهتر، موجودى را به ذهن آوريد كه در خارج، ظرف يكساعت تحّقق مى

كنيد. اين لحظه، امتداد وجودى يك زمان را در ذهن تصّور مىتوانيد به ذهن آوريد. در يك لحظه مى

تر است از آن وجود خارجى. حال اگر پس اين موجود در ذهن شما يك وجود ذهنى دارد كه جمع

فرض كنيد بتوانيد وجودى صدساله را در يك لحظه در ذهن بوجود آوريد به طوريكه كامالً بر آن 

 .است درست منطبق بر آن ولى به صورت جمعىاىهمنطبق شود و از آن حكايت كند، نسخ



ى آنچه را كه در حال فرض كنيد كه اين وجودى كه در ذهن شماست؛ يك وجود عينى باشد. همه

ايد و حاال فكر كنيد اين وجود ذهنى طول زمان وجود پيدا كرده، در وجود ذهنى خود فرض كرده

 .شما، عينى باشد

ر دآيد؛ يك وجود جمعى ى مكان بوجود مى، در طول زمان و در پهنهبنابران، اگر آنچه در اين عالم

ى ى باالترى از سنخ علم، داشته باشد و اين معلول آن باشد؛ همانطور كه معلول خداست، مرتبهمرتبه

ى چيزهايى كه در اين موجود است، در آن موجود هم به نحو ُفرورينى از آن وجود است و همه

ن گفت: همه چيز در طينت وجود دارد. اگر طينت منطبق بر چنين توابساطت هست. پس مى

بايد و از يابد؛ در آنجا دفعًة و يكجا تحّقق مىموجودى شود، هر چيزى كه در اين عالم تحّقق مى

فريده آجمله، اختيار انسان. البّته خدا آن را آفريده است و نيز خدا، اين موجود اين جهانى را از آن 

شود. اگر استناد چيزى به است از رشحات آن؛ ولى در هيچ عالمى، موجب جبر نمىاىاست كه رشحه

 خدا، موجب جبر شود، استناد وجود اين جهانى هم به خدا، بايد موجب جبر شود؛ مگر آنچه داريم از

ما  بريم، مگر از خدا نيست؟ اراده و اختيارخدا نيست؟ قدرتى كه براى انجام افعال اختيارى بكار مى

 .شودگر از خدا نيست؟ هست؛ ولى موجب جبر نمىم
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ى كه ى ما شود، يعنى به جاى ما، خدا اراده كند اّما هنگامى خدا جانشين ارادهجبر آنست كه اراده

شود. خدا خواسته است كه انسان در اين ى ماست، موجب جبر  كار، نمىى خدا در طول ارادهاراده

اش تحّقق يابد و از خودش هيچ ندارد ولى جبرى در كار ى شؤون وجودىاختيار، و با همه جهان با

نيست. اختيار ما عين ربط به خداست ولى جبر نيست. اختيار است و ربط؛ اختيار  ربطى وجود اين 

بر نيست؛ ج، اى از عالم باالتر است؛ چنانكه در اينجا مجبور نيستيم، لزومًا در آنجاجهانى  ما نيز، مرتبه

فرق اين دو عاللم، در جمعّيت و تفّرق است. در اين جهان، شؤون وجود ما، متفّرق است و در آن 

ى كاملترى از جهان، مجتمع؛ بارى، چون آن وجود  عنداهلل و آنجهانى كه در عالم خزائن اوست، مرتبه

موجود است از جمله ى آنچه در اينجاست در آنجا على نحوالبساطة وجود اينجهانى ماست؛ همه

 .اختيار؛ پس آن وجود نيز، وجود مختارى ست

 .نزديك شدن به فضاى اين وجه، نياز به لطف قريحه دارد



گوييم: اگر روايات طينت به جهانى فراسوى اين جهان، نظر داشته بهرحال، به عنوان احتمال مى

 .دتوان براى آن چنين تحليلى قائل شد بى آنكه موجب جبر شوباشد؛ مى

*** 

شد يعنى چون تا اينجا شبهات جبرى بررسى شد كه پيرامون مضامين كتاب و سّنت مطرح مى

 :خدا مثالً فرموده است

 .«َوما َتشاُؤَن إ الّ َأْن َيشاَء اهلل» :30انسان / 

، خواهيد مگر آنكه خدا خواسته باشد[ و يا چون پيامبر يا امام، نيز از سوى خدا]شما چيزى نمى

اند كه شبهاتى به وجود آورده است. اّما برخى شبهات صرفنظر از اّدله شرعى مطرح مودهمطلبى فر

 .ى جبر فلسفىگردد؛ از جمله: شبههمى

  

 جبر فلسفى

 .«الشىء مالم بجب لم يوجد»برخى از قواعد فلسفى نيز موجب تّوهم جبر شده است مانند 

كند. امكان خاّص، تحّقق پيدا نمى وجود، مساوق با ضرورت است. هيچ موجودى با وصف امكان

خاص، حالت تساوى وجود و عدم است؛ اگر موجود ممكن الوجودى بخواهد تحّقق يابد، بايد به مرز 

د شود زيرا هر كارى از انسان، بخواهد تحّقق يابوجوب برسد. اين قانون، شامل افعال انسان نيز مى

 ز اينجاچون ممكن الوجود است بايد به حّد وجوب برسد. و ا
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آيد كه بنابراين ديگر جاى اعمال اختيارى نخواهد بود؛ كار وقتى چنين توّهمى پديد مى

است كه دو حالت داشته باشد يعنى هم ممكن باشد تحّقق يابد و هم ممكن باشد تحّقق اختيارى

ى پذيرفتند قاعدهتكّلمان كه جبر را نمىنيابد؛ اگر وجوب پيدا كرد جبرًا تحّقق خواهد يافت. برخى از م

اند كه براى تحّقق يك موجود ممكن، الزم نيست به حّد وجوب مذكور را مخدوش دانسته و گفته



برسد، همينقدر كه اولّويت يافت، كافى ست. قائل شدن متكّلمان به اولوّيت و كفايت اولوّيت، به 

 .همين خاطر است كه مبتال به جبر نگردند

گويد، اين قاعده عقلى استثناءپذير نيست؛ ولى ربطى هم به اختيار و جبر ندارد؛ قاعده مى :پاسخ

ى معلولى تحّقق يافت، عقل عنوانى را ى هر معلول بايد موجود باشد؛ هرگاه علت تاّمهعّلت تاّمه

 .«وجوب»كند كه عبارتست از انتزاع مى

ى انسان، كند ارادهى انسان تحّقق پيدا نمىرادهاّما در افعال اختيارى انسان، عّلت تاّمه جز با ا

اش گوييد عّلت تاّمهايد كه مىجزئى از اجزاء عّلت تاّمه است. پس اگر اراده را هم به حساب آورده

شود چون فعل اختيارى تحّقق يافته و به مرز وجوب رسيده، اين فعل از اختيارى بودن، خارج نمى

گوييد: باشد و اينجا هست. و اگر بعد از اينكه شخص اراده كرد، مى ى فاعلآنست كه مستند به اراده

شته باز بايد اختيار داشته باشد؛ اين چنان است كه بگوييد كسى كه كار انجام داده، بايد اختيار دا

باشد كه آنرا در ظرف خودش معدوم كند و اين محال است. پس از آنكه اراده كرد كارى انجام دهد، 

ى بعدى كه اختيار ت بعد از آن نيز اختيار داشته باشد؛ مگر نسبت به ابقاء آن در مرحلهديگر الزم نيس

 كند كه هنگامى كه انسان كارى انجام داد بازدر ابقاء يا اعدام داشته باشد. و هيچكس اّدعا نمى

ه او اختيار دارد آن كار به او مستند باشد يا نباشد. همينكه كارى از انسان صادر شد، استناد ب

 تواند كارى انجام دهد كه اثر آن را جبران كند. نفس  است و برگشت ندارد؛ جز در توبه كه مىقطعى

 .كارى كه در ظرف تحّقق خود، واقع شده، عوض شدنى نيست

است ارىايد، اين فعل اختيبنابراين: اگر شما اراده و اختيار انسان را جزء عّلت تاّمه بحساب آورده

نباشد،  كنيد! زيرا تا ارادهى آن تحّقق يافته، اشتباه مىگوييد كه: عّلت تاّمهيد، و مىاو اگر نياورده

ز اكند منتها، وجوب بالغير يابد؛ پس فعل اختيارى نيز، وجوب بالغير پيدا مىعّلت تاّمه تحّقق نمى

زم نيست دهد. پس السوى فاعل مختار، يعنى فاعل مختار است كه به فعل  خويش، وجوب بالغير مى

 .شودى فلسفى نيز وارد نيست و موجب جبر نمىكه مقهور فعل خود باشد. بنابراين، اين شبهه
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كند كه كار خاّصى از آدمى، اند كه قوانين طبيعت ايجاب مىبرخى شبهه كرده :ى جبر طبيعىشبهه

ل اختيارى انسان ُمبتنى بر اين است كه افعالى سر بزند واين عوامل، ستيزه ناپذيرند؛ و ربط آن با فع



زند َمبادى خاص روانى از ادراك و تمايالت، دارد؛ كه بى ارتباط با امور طبيعى و كه از انسان سر مى

زند، ولى هاى طبيعى خارج نيست. همانطور كه ديدن ما، گرچه كارى ست كه از نفس سر مىجريان

گردد و اين ديدن بيعى رؤيت در خارج، موجب ديدن مىدر اختيار نفس نيست، تحّقق شرائط ط

است كه در فعل اختيارى ما مؤثر است؛ گواه اين تأثير اينكه تا چيزى را نديده است يكى از عناصرى

 :گيرداش هم به انجام تعّلق مىاحساس تمايل به آن را نيز ندارد، وقتى نگاهش افتاد، اراده

 :فرمايدبابا طاهر شاعر عارف مى

 زدست ديده و دل، هر دو فرياد *** كه هر چه ديده بيند، دل كند ياد

 بسازم خنجرى نيشش زپوالد *** زنم بر ديده تا دل گردد آزاد

 :اندو عكس آن نيز صادق است كه گفته

 .از دل برود، هر آنكه از ديده برفت

 م كه بر آن مترّتببارى، اين ديدن يك امر غير اختيارى و تابع قوانين طبيعى است؛ پس چيزى ه

 .گردد، تابع همين قوانين خواهد بودمى

در .)1( ست كه در ماست؛ اّما بى ارتباط با طبيعت نيستتمايالت آدمى نيز گرچه ناشى از غرائزى

 عوامل طبيعى، موجب برانگيخته شدن تمايالت ويژه در انسان  اند كهتنى نيز اثبات كردهعلوم روان

آورد؛ عدس، رّقت ايم و معروف است كه زعفران شادى مىو بيش آزمودهگردد؛ خودمان هم كم مى

 .كندقلب ايجاد مى

برد. و نيز قانون مسّلم وراثت؛ كه براساس آن، آدمى بسيارى از ويژگيهاى اجداد خود را به ارث مى

 .دياباى از صفات بطور مّسلم با وراثت، انتقال مىاگر نگوييم صفات اكتسابى را، دستكم دسته

كنيم، اين ى اين عوامل مؤثر طبيعى، وقتى كه ما براى انجام كارى اراده مىپس با توّجه به همه

اراده، از يك سلسله عوامل طبيعى سرچشمه گرفته است )گرچه در ظاهر به نظر آيد كه بى مقّدمه، 



ست كه طبق  ى يك سلسله، علل طبيعىايم( و اين جبر است؛ زيرا پيدايش معلول، نتيجهاراده كرده

 .يابدقانون جبرى طبيعت، تحّقق مى

 

 .در اين تعبير خود  ما، جزئى از طبيعتيم .1
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يل كنيم و آنچه از نظر علمى ثابت است و دلبا اينكه ما قوانين مسّلم علمى را انكار نمى :پاسخ

شود. ترديدى نيست كه موجب جبر نمىقطعى دارد براى ما قابل قبول است؛ با اين حال، معتقديم 

يابد اّما گردد و كارى هم به دنبال آن انجام مىكه غرائز خاّص يا وسائل طبيعى خاص برانگيخته مى

 .نه بدين معناست كه آدمى مسلوب االختيار است

 ى طبيعى انگيخته را مهار كند؟تواند يك غريزهآيا آدمى نمى

گويد هم فرزندى كه از يك سلسله عوامل وراثتى در اجداد ىدر قانون وراثت نيز، آيا تجربه م

معّينى برخوردار بود، صددرصد و بدون استثناء، همان خواهد شد؟ بطورى كه جاى انتخابى براى 

ى اين عوامل بفرض قطعّيت در تأثير، به گويد. همهماند؟ قطعًا تجربه چنين نمىخود او باقى نمى

ف تواند ا عمال اختيار كند و برخالاست اّما در نهايت، انسان نيز مىپذيرفتنى« جزء العّله»عنوان 

 .ى اين عوامل، رفتار ديگرى در پيش گيرداقتضاى همه

توان براساس وراثت و عوامل طبيعى ديگر پيش بينى قطعى كرد تنها در مورد رفتار انسان نمى

انسانى  زه چه واكنشى دارند. اّما آيا اگرتوان آمار گرفت كه مثالً اكثر انسانها در برابر فالن غريمى

 وى اين تجربه، مورد محاسبه واقع است؟ ى مسّلط بر نفس يافت، در دائرهتربيت دينى يافت يا اراده

ى توانيم تجربه كنيم كه گاه به رغم خواستن بسيار، از انجام كارى، خويشتن دار سرانجام ما خود مى

 .نماييم

، تمام اسباب طبيعى و حّتى فيزيكى و محيط و سّن، (لسالمعليه ا) در مورد حضرت يوسف

 :ى گناه آلود زليخا بودمقتضى انجام خواسته



 .زليخا، بسيار زيبا بود و خواد را برهنه ساخته و اطراف اتاق از هر سو آينه كارى بود

 .محيط، خاندان درباره مرّفه عزيز مصر

 : سّن، در عنفوان جوانى

ْت ب ه  َوَهمَّ ب ها َلْو ال َأْن َرأى ُبْرهاَن َربِّه  َكذَوَلَقْد » :24يوسف /  وَء َواْلَفْحشاءَهمَّ َف َعْنُه السُّ  .«ل َك ل َنْصر 

دا داده] خاجزاء عّلت تاّمه، قريب به تمامّيت بود اّما نورانّيت و پاكى و به تعبير خود خدا برهان  

از سنخ علم است [موجب خوددارى او  دانيم حقيقت آن چيست ولى به هر حال تورانّيتىكه نمى

 .شد

  

 شيهات جبر تاريخى

 ى تاريخ بر آنى خويش، فالسفهگويند كه تاريخ واقعّيتى دارد و احكامى ويژهاين دسته مى
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د كه اند و اميدوارناند كه اين قوانين و احكام را كشف كنند و در اين راه، پيشرفتهايى نيز كردهشده

 .تر و دقيقترى نيز، برسندبه نتايج قطعى

، ى تاريخى، واقعند، محكوم آن قوانين تاريخى اندبنابر آن قوانين، مردمى كه در يك مقطع ويژه

ى خاّص اقتضاء كند، همان خواهد شد؛ چه مردم بخواهند يعنى آن قوانين، هرچه را براى آن مراحله

بيعى كه براساس محاسبات علمى، قابل پيش بينى ست، و چه نخواهند. پس، صرفنظر از عوامل ط

 .عامل تاريخى :عامل ديگرى نيز وجود دارد با نام

به رشد اند كه هر مرحله اقتضائى دارد و نيز حركتى براى آن قائلند روبراى تاريخ، مراحلى قائل شده

ژگى و دستاوردهايش، ى آدمى در حال حركت را، در هر مرحله از جهت ويكه بنابر قوانين آن، قافله

 .دانندقابل پيش بينى مى



والً اتوان اقامه كرد: اين فرضيست كه نه تنها دليلى ندارد؛ بلكه داليلى برخالف آن نيز مى :پاسخ

خيّلى بيش انتزاعى ست. و اّما اّدعاى قانونمندى تاريخ، نيز، ت  تاريخ، واقعّيت  خارجى ندارد بلكه امرى

داشته « قوانين حقيقى خاّص خود»تواند عيت عينى ندارد چگونه مىنيست چرا كه چيزى كه واق

گوييم: روش علمى، روش باشد؟ و اّما در مورد اّدعاى شواهد، بر اين فرض؛ به زبان خودشان مى

 توان اعمال كرد كه قابلّيت تكرار داشتهمبتنى بر تجربه است بنابراين، اين روش را در موردى مى

انونى قى علّيت را، كشف كنيم و كنيم و مشابه آنرا در جايى ديگر و... تا رابطه باشد؛ در يك جا تجربه

از نظر علمى به اثبات برسد. اّما تاريخ جريانى ست كه قابل تكرار نيست. به فرض وجود خارجى، 

بار صد  توان آن را مورد تجربه قرار داد. اگر تكرار مثالً امرى وحدانى و تكرارناپذير است؛ و هرگز نمى

بود، اّدعاى كشف قانون براى هر مقطع خاص، براساس تجربه، صّحت تاريخ يك قوم ممكن مى

اى در اين زمينه، دانيم كه تاريخ يك جريان غير قابل تكرار است و هرگونه فرضّيهداشت ولى مىمى

 .)1(فاقد ارزش علمى خواهد بود

است كه از ندارد و اين تعبيرىهايى از اين دست، هيچ اساسى بنابراين جبر تاريخ و سخن

ار بيگانگان عاريه گرفته شده است و دريغا گاهى آشنايان با مسائل اسالمى نيز، اين تعبيرات را بك

 .برندمى

 

فرد نيز  كدانند ولى به استثناء در يى هر فردى صادق نيست خود آنها آنرا در كّل انسانها جارى مىبه فرض ثابت انگاشتن جبر تاريخى، درباره .1

 .به بحث بيشترى پيرامون اين موضوع خواهيم پرداخت« جامعه و تاريخ در قرآن»قائلند. و در مبحث 
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ا كه رى بديهى اختيار توانيم مسألههاى غير علمى و غير قابل اثباتى، نمىبنابراين، با چنين فرضيه

ى اديان و هر نظام اخالقى يا كنند و همهآنرا تأييد مىى آيات و روايات يابيم و همهدر خود مى

 .تربيتى، مبتنى بر آنست؛ ناديده بگيريم و از آن دست برداريم

*** 

 جبر احتماعى



 شناسى ست. طرفدارانى تاريخ بود و جبر اجتماعى، متعّلق به جامعهجبر تاريخى مربوط به فلسفه

ها، ى انسانها در برابر آنو بى تخّلف است و لذا اراده گويند: جامعه داراى قوانين قطعىاين نظر مى

 تاب ايستادگى ندارد

 :اين مسأله، بر نهاده بر دوپيش فرض است

 ـ قبول جامعه به عنوان يك وجود عينى و حقيقى 1

به  ـ قائل شدن قوانين مستقل و ويژه براى جامعه، مستقل از قوانين حاكم بر افراد. پس از اين 2

رسد به اصل مسأله كه آيا فرد در برابر قوانين حاكم بر جامعه مقاوم است يا ه مىپيش فرض، تاز

 خير؟

 :هر دو پيشفرض قابل انكار و مناقشه است

ع است و از ديدگاه فلسفى، وجود حقيقى ندارد؛ جز اينكه افراد انسان دور هم جمجامعه، اعتبارى

آورند، چيز ديگرى به نام جامعه، وجود مى شوند و با هم روابطى دارند و اجتماعى را به وجودمى

 .ندارد

آيد كه همان، اى را فراهم آوردند؛ روحى به وجود مىاند: چون انسانها با هم جامعهبرخى گفته

 !روح جامعه و مستّقالً موجود است

شود. انسان يك خود  فردى اند كه همان ارواح افراد درهم ادغام و يك روح مىبرخى ديگر گفته

ها و احساسات و كند و يك خود  اجتماعى، و خود اجتماعى وى از ادغام تمايالت و خواستها مىپيد

ى اين سخنها، بى آيد و همان روح جامعه است! همهى افراد و برآيند آنها به دست مىعواطف همه

و  شود، عواطفپايه و كم مايه است، هر روحى وجود مستقل دارد، روح در روح ديگر، ادغام نمى

ى خود اوست. آنچه ممكن است اينست كه انسانى در انسان ديگر، ادراكات هر انسانى، ويژه

 احساسى برانگيزد يا احساس مشابه او را پيدا كند ولى به اين معنا نيست كه دو احساس در هم فرو

نانكه شود. چنين فعل و انفعالى تنها در طبيعت وجود دارد ولى نفس و اراده ـ چرود و يكى مىمى

 .در جاى خودش ثابت شده ـ مجّرد است



 توان براى جامعه قائل شد. قانون حقيقى اصالةً طبعًا قانونى هم به عنوان قانونى مستقل نمى
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كنند؛ نه اينكه چيز جديد ديگرى نيز، مستقل از است كه در جامعه زندگى مىاز آن  انسانهايى

 .قانون داشته باشد انسانها، براى خود،

 با انكار  آن دو پيشفرض )وجود و روح مستقل براى جامعه و قوانين مستقل براى آن( ديگر جايى

 .ماندبراى جبر اجتماعى باقى نمى

كه اين است و قوانينى هم دارد، چه كس گفته استاگر هم قبول كنيم فرضًا كه جامعه حقيقتى

آورند، گذارد؟ شواهدى هم كه مىى، اختيارى باقى نمىاست كه براى هيچ فرداىقوانين بگونه

اى برهنه راه رفتن زشت است كسى گويد: وقتى در جامعهدهد؛ نظير آنكه مىصادقانه گواهى نمى

تواند، برهنه برود! خير، چنين نيست، شرايط اجتماعى باعث شده است كه تصميم بگيرد با لباس نمى

دمى از كند؛ چنانكه وقتى آاست كه اختيار را از او سلب مىاىه، بگونهبيرون آيد؛ نه اينكه قوانين جامع

است كند كه آن چيز را بخورد؛ اّما آيا بدينمعنىى آن متنّفر است هيچگاه اراده نمىبوى چيزى يا مزه

كه او مجبور است؟ به هر حال، نه جبرالهى، نه جبر طبيعى و نه جبر فلسفى، هيچيك، حاوى چيزى 

 .سلب اختيار انسان گردد؛ نيستكه موجب 

*** 

 شناخت

است كه با انتخاب و در بحث اختيار، روشن شد كه كمال انسان از آنجهت كه انسان است، كمالى

توانيم گفت: ويژگى تكامل انسان، از آنجهت كه انسان است تكامل آيد. پس مىاختيار بدست مى

، با عنوان امانتى كه آدمى آن را حزابى ارهى سواست و اين همان است كه در آخرين آيهاختيارى

 :پذيرفته است، از آن ياد شده است

بال  فَ » :72احزاب /  ْرض  َواْلج  َِ ماوات  َواِلْ ماَنَة َعَلى السَّ َِ ْلَنها َوَأْشَفْقَن م  إ ّنا َعَرْضَنا اِلْ ْنها َأَبْيَن َأْن َيْحم 

ْنساُن إ نَُّه كاَن َظُلومًا َجهُ   ِ  .«والَوَحَمَلَها اإلْ



دند و ما )آن( امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتم، از كشيدن آن سرباز زدند و هراسي

 .انسان بار آن، بر دوش گرفت؛ همانا او ستمكار نادان است

 .حافظ، دقيقًا با توّجه به همين آيه، اين بيت بسيار مشهور و بلند خود را ساخته است

 ى فال به نام من ديوانه زدندشيد *** قرعهآسمان بار امانت نتوانست ك

ان توان به تفسير الميزدر مورد بحثهاى فراوانى كه در اطراف اين آيه و تفسير آن آمده است، مى

 .رجوع كرد
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ن امانت در اين آيه، هرگونه تفسير شود بى رابطه با انتخاب و اختيار و تكليف نيست و اين هما

 .ليت آدمى در برابر خداى بزرگ استمسؤ

ى همين مسئوليت است ]كه در برخى روايات به واليت تفسير و اّما اينكه آيا اين امانت نتيجه

 .يا مقّدمات تكليف؛ به هر حال، با تكليف ارتباط دارد  باشد ويا خود  تكليف مى)1( شده است[

يت آن را بپذيرد؛ شرائطى الزم است براى اينكه آدمى بتواند چيزى را انتخاب كند و مسئول

و بداند كه نسبت به آن، چه مسئوليتى  «بشناسد» آن، اينست كه شىء مورد تكليف را نخستين كه

 اى براى انتخاب وداشته باشد تا زمينه فعل ى آنگرايشهاى متضاّدى در زمينهاينكه دو ديگر دارد،

گيرى و انتخاب، داشته باشد تا بين ى تصميماينكه: قدرت و ياراي سه ديگر .اختيار، فراهم شود

 .يكى را انتخاب كند  هاى متضاد،گرايش

و  ى عمل در آورد يعنى شرائط انجام فعلكند، بتواند به مراحلهاينكه: آنچه را انتخاب مى چهارم

 .قدرت عمل كردن به آن، براى وى، آماده باشد

گيرى و انتخاب، ت و تمايالت و نيروى تصميمهاى سه شرط از اين مقّدمات از استعداد شناخمايه

مربوط به خارج از وجود  شرايط عملهمه، در نهاد انسان به طور فطرى قرار داده شده است؛ اّما

و پا و ساير وسائل كه در   انسان است. بايد در خارج شرائطى فراهم باشد ]عالوه بر ابزار عمل و دست



هاى فطرى نجام دهد. بنابراين، جا دارد كه ما در مورد مايهانسان هست[ تا انسان بتواند كارى را ا

 :خداداد و كيفّيت به فعلّيت رسيدن آنها، بحث كنيم

  

 ـ شناخت 1

 .گفتيم اولين شرط، علم و ادراك و به تعبير ديگر، شناخت است

در قرآن، در اين مورد، آيات چندان فراوان است كه بحث در مورد يكايك و جمع آنها، بسيار 

 .طوالنى خواهد شد

 .كوشيم تا مهمترين مباحث را در زمينه شناخت، از ديدگاه قرآن، بررسى كنيمپس، مى

دارد،  وجود دارد و بويژه با اختيار و مسئولّيت انسان، رابطه« علم»ى روشنترين آياتى كه در زمينه

 :اين آيات است

ْن ُنْطَفة أَ » :2انسان /  ْنساَن م   ِ يرا ْمشاج َنْبَتل يه  َفَجَعْلناهُ إ ّنا َخَلْقَنا اإلْ يعًا َبص   .«َسم 
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 واى آميخته )از عناصر گوناگون( آفريديم؛ )سپس( آزموديمش پس او را شنوا ما آدمى را از نطفه

 .بينا ساختيم

حكمت اين آفرينش و هدف آن كه مورد آزمايش ى آميخته، به پس از ذكر آفرينش آدمى از نطفه

جام و ان« ابتالء»گيرد تا زمينه براى كند. يعنى بر سر چند راه قرار مىقرار گرفتن اوست، اشاره مى

 .يمفرمايد: به او توان  ادراك داديم؛ او را شنوا و بينا آفريدمسئوليت وى، فراهم گردد. و سپس مى



مع و ، سمع و بصر الزم است؛ ]انتخاب س«ابتالء»يابيم كه براى مى با توّجه به ربط اين كلمات، در

هاى انسان، به دليل اهمّيت و وسعت اين دو حّس، در شناخت است[؛ به بصر در ميان انواع ادراك

ى در هر حال، اين نكته از آيه برآمد كه: براى اينكه انسان مورد آزمايش قرار گيرد، و هدف آفرينش و

 .شود، بايد داراى قدرت شناخت باشد اين جهان تأمين

ُكْم ال َتْعَلُموَن َشْيئًا َوجَ » :78نحل /  هات  ْن ُبُطون  ُأمَّ ْبصاَر َواهلُل َأْخَرَجُكْم م  َِ ْمَع َواِلْ َعَل َلُكُم السَّ

ُكْم َتْشُكُرون ْفئ َدَة َلَعلَّ َِ  .«َواِلْ

وش گنستيد؛ )اّما( در شما چشم و داخدا شما را از شكم مادرانتان برآورد در حاليكه هيچ چيز نمى

 .و دل آفريد )تا شناخت پيدا كنيد( باشد كه سپاس گذاريد

 :در اينجا چند بحث مطرح است

 ـ آيا انسان پيش از والدت هيچ دانشى ندارد؟ 1

 ى انسانها كلّيت دارد؟ـ آيا اين مطلب در مورد همه 2

 گردد؟صل مىـ آيا علم، تنها از اين سه راه ]چشم و گوش و دل[حا 3

 ـ اگر منحصر به اين سه نيست، ذكر تنها اين سه مورد، به چه سبب بوده است؟ 4

 ايى؟ى بينائى و شنوـ نيز، در مورد سمع و بصر، آيا منظور تنها اندام اين دو حّس است يا قّوه 5

 ـ چرا سمع را مفرد و ابصار را جمع آورده است؟ 6

 ...ـ منظور از فؤاد چيست؟ و 7

گنجد؛ ى اين مقال، پاسخ به همه، نمىشود مباحث بسيار است و در حوصلهمشاهده مى چنانكه

گوييم كه در مقام حصر نيست بلكه از جهت اهمّيت اجماالً در مورد ذكر سمع و بصر و فؤاد مى

شود با چند آنهاست و اّما اينكه آيا آدمى پيش از تولّد، هيچ دانشى داشته است يا نه؟ مربوط مى

 :فلسفىبحث 
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ر آورد؛ داراى علمى ديگـ يكى اينكه آيا انسان جز علومى كه از راه سمع و بصر و... بدست مى 1

نيز هست يا خير؟ به عبارت ديگر: آيا نفس علم به خود دارد يا خير؟ براساس  علم حضورى مانند

اشد، از خودش آگاه است، پس هاى فلسفى، هر موجود مجرّدى كه مستقل و جوهرى ببحث

 شود بايد نوعى آگاهى از خويش، داشتهاى از تجرّد مىيابد و داراى مرتبههنگامى كه نفس تحّقق مى

 نداشته است؟ هيچ دانشىفرمايدباشد؛ پس چگونه آيه مى

ـ از سوى ديگر، اين پرسش مطرح است كه آيا انسان علومى فطرى دارد يا نه؟ اغلب فالسفه  2

د كه آدمى نوعى دانش فطرى دارد، دستكم در بديهّيات نخستين؛ بنابراين چرا آيه چنين برآنن

 فرمايد؟مى

و  (صلى اهلل عليه وآله)ـ نيز، دربسيارى از روايات آمده است كه وجود مقّدس پيامبر مكّرم ما 3

كرده و بيح خدا مىاند، تس، در شكم مادر نيز، داراى دانش بوده(عليهم السالم)برخى از انبياء و ائمه

 ؟ال َتْعَلُموَن َشْيئا:فرمايداند؛ پس چرا آيه مىگفتهگاه از درون شكم مادر، با وى سخن مى

گوييم علم، منظور، علم  آگاهانه گردد: در عرف وقتى مىـ علم به چند صورت اطالق مى 2و  1ج 

ه گاهانه و آگاهانه. ناآگاهاناست ولى از ديد دقيق فلسفى، علم، مراتبى دارد: ناآگاهانه، نيمه آ 

 گويد نه! اّما با تجارب و دالئلاست كه آدمى هيچ دركى از آن ندارد حّتى در پرسش از آن مىعلمى

 .توان ثابت كرد كه چنين دانشى به صورت ناآگاهانه، در ژرفاى دل آدمى، وجود داردعقلى مى

، آگاه نيست اّما ممكن است، آگاهى دانداست كه آدمى، خود به اينكه مىنيمه آگاهانه هنگامى

، در دانيم در حال حاضر غافليم اّما به تداعى، يا برخورديابد چنانكه ما از بسيارى از چيزها كه مى

 .ايمدانستهيابيم كه آن را مىمى

 .)1(دانيمدانيم كه مىآگاهانه هم كه پيداست. دانشى داريم و مى

كند، اّوالً به علم آگاهانه نظر دارد؛ ى علم از انسان مىى شريف كه نفتوان گفت: در آيهپس مى

ثانيًا منافاتى ندارد كه علمى بصورت ناآگاهانه يا نيمه آگاهانه در آدمى باشد اّما چون توّجه به آن 



توانيم كرد بين اين آيه و آيات ديگرى كه ندارد، آن را از علم خويش به حساب نياورد؛ پس جمع مى

 :ى مشهوررى آدمى به خدا، دارد كه از جمله مكالمهداللت بر علم حضو

َربُِّكْم قاُلوا َبلى» :172اعراف /   .«َأَلْسُت ب 

 

 :شود كه گفتاين بحث، آن شعر معروف را متداعى مى .1

 ...آنكس كه بداند و بداند كه بداند...الخ
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ت[، ضورى ناآگاهانه نسبت به خدا را ]در ابتداى خلقآن معرفت ح «ال َتْعَلُموَن َشْيئا» پس اين

ا انسانهاى ى انسانهاست ينسبت به همه «ال َتْعَلُموَن َشْيئا» :كند. اما در مورد آن سؤال كه آيانفى نمى

فاقد  معمولى؟، جواب اينستكه: به فرض اينكه آيه، ظهور در عموم آدميان داشته باشد كه در آغاز تولّد

توان گفت چنين ظهورى در وم، قابل تخصيص است به دليل خارجى. عالوه براينكه مىعلمند، اين عم

 خواهد توّجه بدهد كه خدا اينآيد. بلكه آيه در مقام اهمال است؛ مىعموم و اطالق، از آيه برنمى

 .نعمت را به انسانها داده است تا از راه چشم و گوش، علومى بدست آورند

ر بود كه چرا، اين سه ]چشم و گوش و دل[را فرموده و بقيه را يادآو بحث ديگر در مورد ذيل آيه

ست كه در اختيار همگان است مثل بويايى ى طرق فهم يا عادىنشده است. در پاسخ بايد گفت: بقّيه

ن است مثل وحى و الهام كه منحصر به اولياء خداست كه آيه در مقام بيان ايو چشائى و يا غير عادى

ى اّول چون اهمّيتى ى انسانهاست؛ و اّما در مورد دستهيست چون خطابش به همهى اخير ندسته

رها براى اند؛ خاّصه كه منظور آيه تأكيد بر اين امر است كه بايد از اين ابزااند ذكر نشدهچندان نداشته

 واست  شناخت حّق و تكليف، استفاده كرد؛ و آنچه در اين زمينه اهمّيت فراوان دارد، همين سه قّوه

 .قواى ديگر چندان تأثيرى در اين مسائل ندارند

 :افئده ىو اّما توضيح كلمه

رود، در اصل به معناى عضو مخصوصى در بدن كه در قرآن، مترادف با قلب بكار مى فؤاد كلمه

ى آن را به عهده دارد و معموالً در جريان خون و تصفيه  انسان يا حيوان است كه نقش تلمبه در



رود. و سينه قرار دارد ولى در عرف به معناى مركز ادراكات و عواطف و احساسات بكار مىسمت چپ 

اند كه كردهاّما ارتباط بين معناى لغوى و عرفى آن شايد ناشى از اينجاست كه عرف مردم تصّور مى

فى آنرا ادراك و احساس با اين اندام خاّص، ارتباط دارد و قرآن كريم نيز بر مبناى همين اصطالح عر

 :بكار برده است

ي الصُّ » :46حج /  ي ف  ْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّت  ْبصاُر َولك  َِ  .«ُدورَفإ نَّها ال َتْعَمى اِلْ

 .هاستديدگان كور نيستند، بلكه دلهايى كورند كه در سينه

ى توّهمى ست؛ چرا قرآن تلويحًا آن را امضاء كرده ممكن است گفته شود كه اين، يك رابطه

توان گفت: چون قرآن به زبان مردم نازل شده است، طبق اصطالح مردم، سخن ؟ در پاسخ مىاست

رتان را پنداشتند نيست، مىگويد، و معناى آن، امضاى آنچه مردم واقعّيت مىمى فرمايد: چشم س 

 .هايتان استشود كه در سينهگويم كور مىشود بلكه چشم دلتان را مىگويم كه كور مىنمى

 ى جسمانى نيست؛ بلكه منظور ازتوان گفت: منظور از صدر و سينه، صدر و سينهىنيز م
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ايم كه چون بخواهيم ، باطن انسان. زيرا ما عادت كرده«صدر»ى مدرك است و منظور از دل، قّوه

 .گوييم: درون سينهبه باطن اشاره كنيم و مى

ُدورإ نَّ اهلَل َعل  » :23لقمان /   .«يٌم ب ذات  الصُّ

اى ست كه با ترين جاى بدن است و محفظهها داناست، چون سينه، مخفىخداوند به درون سينه

 .استخوانهاى اطراف احاطه شده است

 .اى از باطنپس در حقيقت قلب يعنى مركز ادراك، و صدر يعنى مرتبه

است كه پيش از هر عضو عضوى توان گفت: قلب اگر هم محّل احساس و ادراك نباشد؛و نيز مى

افتد. ست كه هنگام مفارقت روح از بدن، از كار مىگيرد و آخرين عضوىديگر مورد تعّلق روح قرار مى



اعضاء از جمله قلب و مغز، مقّدم ى روح با بدن، در همه اعضاء به يك نسبت نيست، در برخىرابطه

 .اشدتر بى روح با قلب، از همه مقّدماست. شايد رابطه

آيد كه منظور، عضو ماّدى بدن نيست و به هر حال، از موارد استعمال فؤاد در قرآن به دست مى

 .باشداى از روح نيز، نيست بلكه شامل قواى متعّددى مىى ويژهقّوه

 :آيد كه به قلب، اداراك نسبت داده شده استاز بررسى آيات برمى

ْرض  » :46حج /  َِ ي اِلْ يُروا ف  ُلوَن ب هاَأَفَلْم َيس   .« َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعق 

 .افتند تا دلهايى داشته باشند كه با آن خرد ورزندآيا در زمين راه نمى

ْنس  َلُهمْ » :179اعراف /   ِ نِّ َواإلْ َن اْلج  يرًا م  َم َكث   الُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن ب ها َوَلُهْم َأْعُيٌن  َوَلَقْد َذَرْأنا ل َجَهنَّ

رُ   .«وَن ب ها َوَلُهْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ب هاُيْبص 

كه به معناى فهم دقيق و دريافت حقيقت است بكار رفته و به قلب، « فقه»در اين آيه تعبير 

 .نسبت داده شده است

و از سوى ديگر، احساسات و عواطف به قلب نسبت داده شده است؛ چه مثبت و چه منفى، 

 .خوش آمدن يا بد آمدن

َلْت ُقُلوُبُهم» :2انفال /  َر اهلُل َوج  يَن إ ذا ُذك  ُنوَن الَّذ   .«إ نََّما اْلُمْؤم 

 .مؤمنان آنانند كه چون نام خدا برده شود، دلهايشان هراس كند

ُنونَ » :45زمر /  يَن ال ُيْؤم  ْت ُقُلوُب الَّذ  َر اهلُل َوْحَدُه اْشَمَأزَّ َرة َوإ ذا ُذك   .«ب اآلْخ 

 .ته شود، دلهاى آنان كه به رستخيز ايمان ندارند، درهم شودو چون نام خداى يكتا گف

 :و در داستان حضرت موسى فرمايد
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ه  َلْو ال أَ » :10قصص /  ي ب  َن َوَأْصَبَح ُفؤاُد ُأمِّ ُموسى فار غًا إ ْن كاَدْت َلُتْبد  ها ل َتُكوَن م  ْن َرَبْطنا َعلى َقْلب 

ن ين  .«اْلُمْؤم 

كرديم تا كه از ل مادر موسى خالى شد و نزديك بود، راز را آشكار سازد، اگر ما دلش را محكم نمىد

 .مؤمنان باشد

دل »ست و همين فؤاد و قلب است كه حالت اضطراب و يابيم كه فؤاد و قلب، يكىاز اينجا درمى

 .يابدآيد يا آرامش مى، در آن بوجود مى«خالى شدن

 :لّقى شده استنيز، قلب جاى ايمان ت

ي ُقُلوب ُكم» :7حجرات /  يماُن ف   ِ  .«َوَلّما َيْدُخل  اإلْ

 .هنوز ايمان در دلهايتان جايگير نشده است

تواند كار خود گردد كه نمىآيد كه در قلب، حاالت انحرافى نيز پديدار مىنيز از برخى از آيات برمى

 :«طبع»و « ختم»و « َمَرض»ت و گاهى تعبير شده اس« زيغ»را خوب انجام دهد و از آن گاهى به 

ب ُعوَن ما َتشاَبَه م  » :7آل عمران /  ْم َزْيٌغ َفَيتَّ ه  ي ُقُلوب  يَن ف  ا الَّذ   .«ْنهَفَأمَّ

 .كنندآنانكه در دلهايشان كژيست، از متشابهات )آيات( پيروى مى

ْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اهلُل َمَرضا» :10بقره /  ي ُقُلوب ه   .«ف 

 .افزايدان بيمارى ست، و خدا بر آن مىدر دلهايش

شاوَ » :7بقره /  ْم غ  ْم َوَعلى َأْبصار ه  ه  ْم َوَعلى َسْمع  ه   .«ةَخَتَم اهلُل َعلى ُقُلوب 

 .فرو بسته ]يا ُمهر زده[ است خدا دلهاشان را و برگوشها و چشمهاشان پرده افتاده است

ْم َفُهْم ال يَ » :87توبه /  ه  َع َعلى ُقُلوب   .«ْفَقُهونَوُطب 

 .كنند[اى به حقايق پيدا نمىيابند ]و روزنهو دلهاشان فرو بسته شده است و آنان در نمى



 :توان دريافت كه قلب حّتى، علم حضورى نيز داردگاهى نيز از برخى از آيات مى

ُبوَن،َكالّ إ نَّ » :14و13مطّففين /  ْم ما كاُنوا َيْكس  ْم َيْوَمئ ذ َلَمْحُجوُبونُهمْ َكالّ، َبْل راَن َعلى ُقُلوب ه   .« َعْن َربِّه 

ى دلهاشان هاى الهى را ببينند اّما اعمال آنان چون زنگارى بر آيينهآنها بايد روز رستخيز، جلوه

 .گذارد انوار الهى در آنها جلوه گر شودافتاده است و نمى

عنا، در روايات بسيار تواند خدا را مشاهده كند؛ و اين مست كه مىيابيم كه دل چيزىپس درمى

ب ال تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلو» :خوانيمزياد آمده است. در نهج البالغه مى

 ست،يابند. اين درك، علم حضورىدلها او را با حقيقت ايمان، درمى «بحقائق االيمان
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ست كه هم علم حضورى دارد و هم علم جودىتوان گفت كه قلب از ديدگاه قرآن، موپس مى

شود.پس به تعبير ها و عواطف به آن، نسبت داده مىحصولى و هم احساسات و هم ادارك و هيجان

زند يك ميدأ ى خاص نيست. در بحثهاى فلسفى، هر نوع كارى كه از انسان سر مىفلسفى، يك قوهّ 

م انواع گوناگونى از ارداكات وجود دارد كه از هبينيم گردند. هنگامى كه مىخاّص براى آن قائل مى

 .اى دارند: حّس مشترك، خيال، حافظه و عقلگوييم، هر يك قّوهمتمايزند، مى

گردند و آنها را به نفس نسبت اّما براى انفعاالت و كيفيات نفسانى، مبدأ فاعلى قائل نمى

 .دهندمى

ت بلكه عقل، كار نفس است اّما ى خاص نيسبين حكماء معروف چنين است كه عقل، قّوه

توان در آن مناقشه كرد و گفت كه عقل نيز از آن جهت كه ُمدر ك مفاهيم است، قّوه محسوب مى

ى واقعّيت است كار روح، مشاهدهتوان به حقيقت نفس نسبت داد، علم حضورىاست. آنچه را مى

 .است و اين مرتبه واالتر از ادراك مفاهيم است

ى زند، قّوهما آشنا با اين معناست كه براى هر نوع فعلى كه از روح سر مى به هر حال، ذهن

دهيم، با توّجه به موارد ى قلب را مورد مطالعه قرار مىشود. با اين ديد وقتى كلمهخاّصى منظور مى

ى خاّصى نيست چون چيزهاى گوناگونى بدان استعمال و بر طبق اين اصطالح، بايد گفت: قلب ُقّوه



است و « انفعال»داده شده است كه از جهت ماهّيت با هم متفاوت اند، يكدسته از آنها نسبت

 .«فعل»ى ديگر دسته

ات و افعال نيز، انواع متفاوتى دارند. پس قلب، عبارتست از نفس انسان از آن نظر كه داراى ادراك

 .ده شده استاحساسات و عواطف است. حّتى، انتخاب و اختيار نيز در قرآن به قلب نسبت دا

ُذُكْم » :225بقره /  ْن ُيؤاخ  ُكْم َولك  ي َأْيمان  ْغو  ف  اللَّ ُذُكُم اهلُل ب   .«يمٌ ما َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم َواهلُل َغُفوٌر َحل  ب  ال ُيؤاخ 

گزيند، مورد كند ولى در آنچه دلهاتان برمىخدا شما را بواسطه سوگندهاى سر زبانى مؤاخذه نمى

 .دگيريمؤاخذه قرار مى

َدْت » :5احزاب /  ْن ما َتَعمَّ ه  َولك  يما َأْخَطْأُتْم ب  يماً  َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌح ف   .«ُقُلوُبُكْم َوكاَن اهلُل َغُفورًا َرح 

يد ايد باكى نيست، اّما آنچه دلهاتان به عمد برگزيده )مورد مؤاخذه خواهاگر در چيزى خطا كرده

 .بود( و خدا بخشايشگر مهربان است

وح رس اگر بگوييم با توّجه به موارد استعمال قرآن، قلب مترادف است با آنچه در فلسفه به نام پ

شود توان گفت كه به نفس نسبت داده مىشود؛ گزاف نيست. تنها چيزى كه مىيا نفس ناميده مى

 اى عامل دارد كه بدن را به حركتشود، افعال  بدنى ست. نفس قّوهو به قلب نسبت داده نمى

 .دارد و اين به قلب نسبت داده نشده استوامى
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هاى علمى؛ پس هر چيزى كه نوعى ادراك در آن ملحوظ است؛ يا خود علم و معرفت و يا كيفّيت

شود اّما چيزى كه بهيچ صورت، ادراك در آن راه ندارد به قلب نسبت همه به قلب نسبت داده مى

 .كند[ساسات و عواطف هم توأم با ادراك است، محّبت را نيز آدمى درك مىشود. ]احداده نمى

ده نقل شد، از آن نام بر« انسان»ى اى كه از سوره؛ چرا در آيه«قلب»با توّجه به اهمّيت  :پرسش

يرا» :فرمايدنشده است؟ و مى يعًا َبص  ا نخست از سوره نحل چر 78؟. به عالوه در آيه«َفَجَعْلناُه َسم 

 و پس بصر را ذكر فرموده است؟ و بعد از همه )أفئده( را؟ سمع



بينيم معموالً فعاليتهاى قلب به دنبال فّعاليتهاى چشم و گوش است. نخست چيزى را مى :پاسخ

 انديشد، كار عقل و قلب معموالً مترّتب بر كار چشمآن مى  شنويم سپس قلب )= عقل( در مورديا مى

 .و گوش است

ناخت يه نيز شايد از آنروست كه خواسته است تنها از چيزهايى كه ابزار ابتدايى شعدم ذكر آن در آ

 .است، نام برده باشد

شود كه خداى متعال ابزارى براى شناخت آفريده است كه به هر حال، از مجموع آيات استفاده مى

 .مهمترين آنها چشم و گوش و قلب است

 :اى ياد شده استهاى ويژهى ديگر نيز ؛ با لحندر قرآن كريم، در مورد علم انسان به صورتها

ْن َعَلق، اْقرَ » :1ـ5علق  ْنساَن م   ِ ي َخَلَق، َخَلَق اإلْ َم ب  اْقَرْأ ب اْسم  َربَِّك الَّذ  ي َعلَّ ْكَرُم، الَّذ  َِ ، ْأ َوَربَُّك اِلْ اْلَقَلم 

ْنساَن ما َلْم َيْعَلم  ِ َم اإلْ  .«َعلَّ

ميترين انسان را از خون بسته آفريد، بخوان كه پروردگار تو گرا بخوان به نام پروردگارت كه آفريد.

 .دانست؛ آموزش داداست؛ آنكه با قلم آموخت و به آدمى آنچه را نمى

اى آيه به نوشتار اگر منظور از قلم، همان باشد كه متبادر به ذهن ماست، يعنى قلم معمولى و اشاره

ى اينهاست؛ يعنى آدمى، گرى است كه مترّتب بر همهى ديو كتابت باشد؛ در واقع اشاره به مرحله

ى نويسد. پس نگارش، از مرحلههاى خود را مىانديشد؛ بعد انديشهشنود، سپس مىبيند، مىمى

 .قبل، متأّخر است.]گرچه براى آنكه همان نوشتار را بخواند، ديدن مقّدم بر انديشيدن است[

شود، اهمّيت و عنايت ه با وسائل مختلف حاصل مىبارى، قرآن با آنكه براى شناخت و دانشى ك

شمرد كه از راههاى معمولى حاصل اى قائل است اّما دانش ديگرى نيز براى انسان بر مىويژه

 :گرددشود، از جمله علومى كه از راه وحى حاصل مىنمى

َم اْلُقْرآن» :2رحمن /  ْحمُن َعلَّ  .«الرَّ
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به قرآن  از طريق عادى، عالم (صلى اهلل عليه وآله)شويم ولى پيامبره عادى، عالم به قرآن مىما از را

 .راه وحى به قرآن دست يافته است  نشده است. او ـ درود خداوند بر او ـ از

ل رسد، منحصر به طريق وحى است ]كه به انبياء ناز آيا علومى كه انسان جز از راه عادى بدان مى

هايى به صورت كتاب آسمانى[ يا اينكه علوم ديگرى نيز براى بشر، متصّور و آنهم وحىشده است مى

 است؟

 آيد كه اين دانشهاى غير عادى، منحصر به وحى انبياء نبوده است بلكه، جز آنكه،از قرآن برمى

لم ع»نام اند. گاهى اين گونه دانش، به شدهاند كه از راههاى غير عادى عالم مىكسان ديگرى نيز بوده

 :در قرآن نيست ولى «لّدنى» شود] عين تعبيرناميده مى« لّدنى

ْلما» :65كهف /  ْن َلُدّنا ع  ْمناُه م   .«َوَعلَّ

 .اى اين اصطالح است[ و اشاره است به اينكه از راه عادى حاصل نشده استريشه

ير راه نستكه علمى از غدر برخى موارد، در مورد غير انبياء نيز تعبير وحى بكار رفته و مفاد آن اي

 :عادى، حاصل شده است

َرُسول ي ق» :111مائده /  ُنوا ب ي َوب  َن َأْن آم  َأنَّنا ُمْسل ُمونَوإ ْذ َأْوَحْيُت إ َلى اْلَحوار ييِّ  .«اُلوا آَمّنا َواْشَهْد ب 

 .و هنگامى كه به حواريان )عيسى( وحى كردم كه بمن و رسولم ايمان آوريد گفتند آورديم

ى  حضرت عيسى از ن است گفته شود كه در اين آيه نيز منظور اينست كه حواريان با واسطهممك

وحى خدا آگاه شدند؛ ولى موارد ديگرى نيز هست كه اين زمينه را هم ندارد مثل وحى به حضرت 

 :(عليه السالم)مريم و به مادر موسى

يه  » :7قصص /  ع  ْفت  َعَلْيه  َفَألْ َوَأْوَحْينا إ لى ُأمِّ ُموسى َأْن َأْرض  ي َوال َفإ ذا خ  ي اْلَيمِّ َوال َتخاف  يه  ف  ق 

َن اْلُمْرَسل ين ُلوُه م  وُه إ َلْيك  َوجاع   .«َتْحَزن ي. إ ّنا َرادُّ

به مادر موسى وحى كرديم كه به او شيربده و چون بر جان وى بيمناك شدى، او را به دريا در افكن 

 .دهيمگردانيم و او را از پيامبران قرار مىباز مى و نترس و غم مخور، ما او را به تو



 .ى فرزندش خبرهايى بدست آوردمادر موسى، از طريق همين وحى از آينده

 :فرمايدو در مورد حضرت مريم مى

َكل مَ » :45آل عمران /  ُرك  ب  َكُة يا َمْرَيُم إ نَّ اهلَل ُيَبشِّ ْنُه اْسُمُه اْلَمس  إ ْذ قاَلت  اْلَمالئ  يَسى اْبُن ة م  يُح ع 

 .«...َمْرَيمَ 

 اى از خويش كه«كلمه»دهد تو را به در آن هنگام كه فرشتگان گفتند: اى مريم، خداوند مژده مى

 ...نام وى مسيح، عيسى پسر مريم است

 اند. پساين علم نيز، عادى نيست. و اين هر دو بانوى بلند مرتبه و بزرگوار، پيامبر نبوده
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ى ديگر اينكه: علم منحصر به طرق عادى نيست؛ و راه غير عادى، منحصر به انبياء نيز نيست. نكته

شود يعنى ى انبياست. وحى در استعمال قرآنى. شامل الهام نيز مىوحى در اينجا، غير از وحى  ويژه

 .گرددادراكى غير عادى كه از سوى خداى متعال به كسى اعطا مى

 ى انسانهاست و نيز ابزار باطنى عقل، براىين اندامهاى ادراكى كه در اختيار همهآيا ا :پرسش

تواند با آنها مفاسد و مصالح خود را است و مىحصول آنچه مورد نياز انسان در زندگى اوست؛ كافى

 يابد؟تشخيص دهد؛ و با آنها هدف از آفرينش انسان كه آزمايش اوست، تحّقق مى

د كه دانشى كه به انسانها اعطاء شده است؛ دانش ناچيزى ست. به عبارت فرمايقرآن، خود مى

؛ ديگر، علم عادى انسانها بسيار محدود است. زيرا هر ابزار شناخت، داراى ُبرد ادراكى محدودى ست

شود؛ نيز تحّقق ادراك، مشروط به شرايطى است، همه وقت و همه جا اين ادراكات حاصل نمى

 .شودشود؛ در تعّقل و تفّكر نيز انسان دچار اشتباه مى، خطاهايى پيدا مىهمچنين در ادراكات ما

 :فرمايدقرآن گاه مى

ْلم  إ الّ َقل يال» :85اسراء /  َن اْلع  يُتْم م   .«َوما ُأوت 

 .جز اندكى از دانش به شما داده نشده است



 :فرمايدنيز، مى

تاُل َوُهَو ُكرْ » :216بقره /  َب َعَلْيُكُم اْلق  ْيئًا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم َوَعسى َأْن َش ٌه َلُكْم َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا ُكت 

وا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواهلُل َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُمون بُّ  .«ُتح 

داريد و همان براى جهاد تكليف شماست اگرچه براى شما ناپسند باشد؛ بسا چيزى را ناپسند مى

داند و شما داريد و براى شما بدترين است خدا مىچنانكه بسا چيزى را دوست مى شما بهترين است

 .دانيدنمى

 اى نيست كه بتواند در راه تكامل وى، تمام نيازهايششك، ابزارهاى ادراكى انسان، بگونهپس بى

 ىرا تأمين كند. و همين محدودّيت، خود دليل لزوم نّبوت است؛ اگر علم انسان تأمين كننده

بود، احتياجى به وحى نبود، پس با توّجه به انيكه حكمت الهى مقتضى ست كه انسان نيازهايش مى

كند كه بايد راه ديگرى وجود مصالح و مفاسد خود را بشناسد تا آگاهانه انتخاب كند؛ عقل حكم مى

اخت محدوديت شنداشته باشد. ما فعالً در مقام بيان برهان نبّوت نيستيم، تنها اشاره داريم براينكه 

هاى مختلف وجود دارد كه شايد انسان، موجب وجود نوع ديگرى از علم است؛ در اين زمينه بيان

 بيشتر آنها هم رسايى كامل را نداشته باشد. چنانكه
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 نها دركند كه خدا پيامبران را مبعوث كند. آايجاب مى« قاعده لطف»گويند دانيد متكّلمان مىمى

پذير باشد. در همين زمينه است كه اين هايى دارند كه شايد برخى مناقشهى لطف بيانتوضيح قاعده

ى گردد كه: اصوالً وجوب  چيزى بر خدا به چه معنى ست؟ مگر عقل براى خدا رسالهسؤال مطرح مى

 !نويسد؟عملّيه مى

ص را يافت و بيانى عرضه كرد كه اين نقائها را توان جواب آن شبههبا توّجه به اين بيان كوتاه مى

 :نداشته باشد، اين بيان، داراى دو مقّدمه است

ـ غرض الهى از آفرينش انسان در اين جهان اينست كه آدمى، با اختيار خود، اين راه را طى  1

 .كند



 .ـ عقل انسان، براى شناخت راه درست از نادرست، كافى نيست 2

، فرمان، نيست، بلكه همان ضرورت بالقياس «بايد»وند. اين پيامبران مبعوث ش« بايد»پس، 

بيند كه است. يعنى با توّجه به اينكه انسان بايد به هدف تعيين شده از سوى خدا برسد و عقل مى

چيزى « بايد»اين   .راه ديگرى نيز، باشد بايد كند كهمقّدمات حصول اين امر، ناقص است؛ حكم مى

 .انى، نيستجز كشف  تالزم بين اين مب

خواهد[؛ بايد راه شناخت، خواهد به غرض و مقصودش از آفرينش آدمى برسد ]كه مىاگر خدا مى

ى انسانهاست، كافى نيست، پس بايد راه در اختيار انسان قرار گيرد و چون آنچه در اختيار همه

 .ديگرى وجود داشته باشد

ى محدود است. قبالً گفتيم كه قرآن برا هاى عادى، بسياربه هر حال، ترديدى نيست كه علم انسان

 .انسان، از يك نظر، دو نوع علم قائل است: علم عادى و علم غير عادى

 .ى انسانهاستدانش عادى، آنست كه چه حصولى و چه حضورى، در اختيار همه

 .ى برخى انسانهاست، ايضًا چه حضورى و چه حصولىاست كه ويژهعلم غير عادى، دانشى

يگران گيرد و از آنها به داست كه در اختيار پيامبران قرار مىاز انواع علوم غير عادىعلم نبّوت، 

 .يابدانتقال مى

است يا حضورى، جاى بحث و كاوش اّما اينكه حقيقت وحى، چگونه علمى ست، آيا حصولى

جماالً ى آن قضاوت كنيم اتوانيم دربارهايم، دقيقًا نمىاست و چون ما حقيقت وحى را درنيافته

توانيم گفت كه در اين زمينه نيز، يك علم حضورى وجود دارد و يك علم حصولى. در برخى موارد مى

شود، ئه مىاى به او اراآيد كه كالم به پيامبر القاء يا نوشتهاز وحى، به طورى كه از قرآن يا روايت برمى

ى انعكاس معناى آن در ذهن، باشد ولگرچه رؤيت مكتوب و يا شنيدن كالم از طريق علم حضورى مى

 علم حصولى است. نيز ممكن است برخى از انواع وحى،
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حضورى خالص باشد ولى بعد پيامبر، خود از آن، تفسير حصولى كند، چنانكه ما گاه احساس 

خ علم حصولى گيريم كه از سنيابيم و بعد از آن مفهومى مىكنيم و با علم حضورى آنرا مىترس مى

 .ست

 كنند يا تنها برخى را؟ى حقايق عالم را با وحى درك مىآيا پيامبران، همه :پرسش

مل ى وحى و نبّوت است؛ اينست كه هر شناختى كه در راه تكاآنچه اقتضاء اين برهان و ساير اّدله

 .دشود بايد از راه وحى تأمين گردحقيقى انسان ضرورت دارد و از راه عقل تأمين نمى

كند؛ يعنى ممكن است هم نمى« نفى  ماعدا»مقتضاى اين برهان، بيش از اين نيست اّما، 

نچه از آچيزهايى را نيز كه مورد احتياج بشر نيست، خداوند تفّضالً از طريق وحى به پيامبر القاء كند. 

ن ه خود پيامبرااست اّما مرز آنچگمان، مسائل محدودىگيرد بىطريق وحى در اختيار انسانها قرار مى

ى يافتند، از جاى ديگرى بايد ثابت شود: در اين زمينه، از روايات و آيات، برداشتهابا وحى در مى

شود كه دانش پيامبران محدود گوناگونى شده است: از برخى آيات و روايات، از يكسو، استظهار مى

و بويژه روايات(، استظهار به موارد خاّصى ست؛ و از سوى ديگر، از برخى آيات و روايات ديگر )

ا معلم ما كان و »گردد كه نه تنها پيامبران، بلكه در ميان جز آنها نيز، كسانى وجود دارند كه مى

 .دارند. از جمله در مورد سلمان فارسى رضى اهلل عنه« يكون

ى آنها پرداخت، آنچه مناسب اينجاست اين توان به همهاين بحث، جوانب مختلفى دارد كه نمى

 :ى خداستفرمايد: علم غيب، ويژهاى از آيات مىاست كه در قرآن، دسته

ْرض  اْلَغْيَب إ الَّ اهلل» :65نمل /  َِ ماوات  َواِلْ ي السَّ  .«ُقْل ال َيْعَلُم َمْن ف 

 .داند، جز خدابگو هيچكس در آسمانها و زمين غيب نمى

داشته و به ديگران هم اّطالع  فرمايد كسانى علوم غيبىاز سوى ديگر، آياتى نيز هست كه مى

 :فرموداين بود كه مى (عليه السالم)اند مثالً از معجزات حضرت عيسىدادهمى

ي ُبُيوت ُكم» :49آل عمران /  ُروَن ف  خ  ُئُكْم ب ما َتأُْكُلوَن َوما َتدَّ  .«ُأَنبِّ



و پاسخ اينكه اين ددر  .كنمانباريد، آگاه مىهاتان مىخوريد و آنچه در خانهشما را از آنچه مى

 :توان گفتمى  دسته آيات را چگونه بايد با هم جمع كرد،

رود كه در هر مورد خصوصّيتى است، در چند مورد بكار مى« نهان»كه به معناى « غيب»ى كلمه

 :گردددارد و به جهتى و لحاظى، به آن اطالق مى

است ممكن است ديك معناى نسبىـ گاه غيب يعنى آنچه كه از حواّس ما پنهان است؛ طبعًا اين 

ى زمين براى ما غيب و براى چيزى را چشم يكى ببيند و چشم ديگرى نبيند: چيزهاى آنسوى كره

 .ساكنان آنجا، شهادت است
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ز اتواند آنرا درك و بر وجود آن برهان اقامه كند و يا اين غيب، يعنى غايب از حّس، كه عقل مى

 :مارات به آن پى ببرد؛ به همين معنى در قرآن بكار رفته استراه ا

اْلَغْيب» :3بقره /  ُنوَن ب  يَن ُيْؤم   .«الَّذ 

د، تا ى مؤمنان بايد به غيب ايمان داشته باشند و آنرا بداننايمانور زند. همه« پنهان»آنانكه به 

ا عالم به خدا و وحى و قيامت ى متوانند ايمان داشته باشند، همهتوانند كه نمىندانند كه نمى

ى انسانهاست؛ ى اينها غيب است. پس غيب به اين معنا از علوم عادىو در اختيار همههستيم و همه

 .تواند آگاهى يابد اگرچه غايب از حّس باشندها مىهر انسانى به اين

كات حسى يا ادرا  شود به معناى پنهان از ادراكات افراد عادى؛ خواه ادراكات  ـ گاهى غيب گفته مى

 .عقلى

اد توانيم از وقايع هزار سال پيش آگاه شويم، اندامهاى حّسى ما به قبل از وجودمان امتدما نمى

م يابد ]نيز به جريانهاى آينده[، اّما اگر كسى كه در گذشته بوده است به ما خبر دهد، ما عالنمى

 :شويم: غيب بدينمعنى نيز در قرآن آمده استمى

يه  إ َلْيَك َوما ُكنْ » :102و يوسف /  44 آل عمران / ْن َأْنباء  اْلَغْيب  ُنوح  مذل َك م   .«َت َلَدْيه 



كه خود ) است كه ما بتو وحى ميكنيم و تو نزد آنان نبودى )اى پيامبر(، اينها از اخبار پنهان و غيبى

ر عادى مثل وحى، آنها را ببينى( اين علم غيب ممكن است براى برخى از انسانهايى كه از طرق غي

 .يابند؛ حاصل شوداطالّع مى

ى خداست؛ بشر خود به شود كه اكتسابى نيست، اين ويژهـ گاهى علم غيب به علمى گفته مى

ُبْرد   يابد. اگر هم كسى بخواهد به آنها نائل شود بايد تعليم الهى باشد ماوراء  خود به آنها دست نمى

 .ادراكات ما، غيب است

 :گويداتى كه مىپس منظور از آي

 .«ال َيْعَلُم...اْلَغْيَب إ الَّ اهلل» :65نمل / 

 .«إ نََّما اْلَغْيُب هلل» :20يونس / 

ْنَدُه َمفات ُح اْلَغْيب  ال َيْعَلُمها إ الّ ُهو» :59انعام /   .«َوع 

 .اينگونه علم به غيب است كه از آن  خود  عالم است و اكتسابى نيست

 كنيم؟چه دليل اينها را، به اين معنا، حمل مىو اّما، ما چگونه و به 

 فرمايد: مطالب غيبى را به توى آن دو دسته آيات قبلى؛ قرآن خود به پيامبر مىبه قرينه
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م به آن شود؛ نيز مؤمنانى كه ايمان به غيب دارند. مسّلمًا عالوحى كرديم و پيامبر عالم به آنها مى

 .در اين دو نوع علم غيب، جاى ترديد و انكار نيست هستند، پس

دانيم كه بسيارى از چيزهاست كه از حّس ما غائب است ولى ما يكى كامالً بديهى ست، همه مى

توانيم درك كنيم مثل علم به وجود خدا كه جاى شبهه نيست، كه منحصر به خود خدا با عقل مى

 شود مثل اعتقاد ما به برزخ، كه اگر خداما حاصل مى نيست؛ و با علمهايى كه با تعليم الهى براى

 .شود، و يا داستانهايى كه در قرآن آمده استدانستيم پس از مرگ چه واقع مىنفرموده بود ما نمى



اه توانيم با آنها نائل شويم، با تعليمات ديگران آگپس آنچه از ادراكات ما غائب است و ما نمى

 .حصر به خداست، علم غيب ذاتى ستگرديم. پس، ناچار آنچه منمى

لونى، قبَل َانْ » :فرمود، بارها مى(عليه السالم)شاهد ديگر اينكه امام اميرالمؤمنين على  س 

قدونى (؛ پيش از آن كه مرا از 231خطبه  752و ص  92خطبه  264)نهج البالغه فيض االسالم ص  «تف 

 : مگر تو عالم به غيب هستى؟خواهيد بپرسيد. يكبار، كسى پرسيددست دهيد، هر چه مى

ْن ذى علم» فرمود در  389 ص)نهج البالغه فيض االسالم  «...ليس هو بعلم غيب و اّنما ُهَو َتعّلٌم م 

ام؛ پس ى غيب، آموختهاست از كسى كه داناست، من از داننده(؛ همانا اين آموزشى128بين كالم 

كه اكتسابى نيست. بنابراين از نظر قرآن، است ى خداست علمىگردد كه علمى كه ويژهمعلوم مى

ه خالف آن بدليلى نداريم كه پيامبر و امام و برخى از اولياء، نتوانند عالم به مغيبات باشند، بلكه دليل 

 :فرمايدداريم؛ اصوالً آگاهى پيامبر از كالم خدا و وحى، خود، علم غيب است و لذا قرآن مى

ه  َأَحدًا إ الّ َمن  اْرَتضى م  عال ُم اْلَغْيب  َفال » :26جّن /  ُر َعلى َغْيب   .«ْن َرُسولُيْظه 

دهد جز هر كس از پيام ى پنهان است و هيچكس را بر غيب خود دسترسى نمى)خداوند( داننده

 .آوران را كه او خود بخواهد

ه الم بفرستد )خواه پيامبر باشد يا فرشته(؛ عگردد كه پيام آور و رسولى كه خدا مىپس معلوم مى

داشتند و اى كرد، خودشان علم به غيب نمىغيب است منتها خدا او را عالم كرده است؛ و اگر نمى

 ى مغيبات، چقدر گسترده است، بايد گفتهمان نفى  علم غيب ذاتى از غير خداست. اّما اينكه دايره

ى از اولياء خدا، اند ممكن است بعضى از انبياء و يا بعضى پيامبران يكسان نبودهگمان همهبى

ه بعلمهايى داشته باشند كه ديگر انبياء هم، نداشته باشند؛ دليلى نداريم كه هر كس كه پيامبر شد 

توان گفت برخالف اين ى پيامبران و يكسان با همه، بر مغيبات آگاهى دارد؛ بلكه مىى همهاندازه

 .معنا، دليل داريم
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گامى كه برخى از انبياء، عالم به مغيبات نيستند، به طريق اولى، كسانى كه پيامبر اگر بگويند: هن

 .توانند بودنيستند، عالم به مغيبات نمى



است كه خداوند به برخى از انسانها براساس گوييم اين درست نيست؛ زيرا نبّوت مقام خاّصىمى

ى خالئق از امبرى، دليل برترى بر همهفرمايد و صرف  پيهاى خود اعطاء مىبعضى از مصالح و حكمت

 .اّولين تا آخرين نيست

 «(هصلى اهلل عليه وآل)جز پيامبر اكرم»امكان دارد كسى نبى نباشد ولى مقامش از مقامات انبياء 

 ى انبياء اعّم از؛ كه جز پيامبر از همه(عليهم السالم)ى معصوم و طاهرباالتر باشد؛ همچون ائمه

 .، باالترانداولوالعزم و غير آن

 آيا ممكن است يك نبى يا غير نبى، عالم به مغيبات باشد؟ :پرسش

آيد؛ زيرا هنگامى كه عقالً محال نيست؛ از آيات هم چيزى كه اين موضوع را نفى كند، بر نمى

اى از است حال، اگر خودش بخواهد كه بندهدانستيم علم غيبى كه مخصوص خداست علم غيب ذاتى

 ش علم به مغيبات پيدا كند، چه كسى يارايى دارد كه جلوى آن را بگيرد؟ابندگان شايسته

ـ اينكه در برخى از روايات آمده است كه بعضى از اولياء خدا، جميع ماكان و مايكون را 

 اند؛ به چه معناست؟دانستهمى

واّص ؛ به خ(عليهم السالم)در برخى روايات به چنين مطالبى، اشاره شده است كه آنها را ائمه اطهار

اند كه به ديگران از آن جهت كه ظرفّيت آن را كردهاند و سفارش مىفرمودهو نزديكان خود مى

 بود آنان توّهم كنند كه چنين كسانى كه چنان مقامى دارند؛ خدااند، نگويند زيرا ممكن مىنداشته

 .هستند! )العياُذ باهلل(

عليه )به امام اميرالمؤمنين على ( عليه وآلهصلى اهلل)گويد: پيامبر اكرماز جمله روايتى مى

ى او همان چيزى را اند اگر ترس ازاين مطلب وجود نداشت كه دربارهاشاره كرده و فرموده (السالم

دادم. اند؛ مقامات او را برايتان شرح مى، گفته(عليه السالم)ى حضرت مسيحبگوييد كه نصارى در باره

 .)العياذ باهلل(شدند(عليه السالم)خدايى امامچنانكه برخى، سرانجام قائل به 

ى مطالب را ندارند تنها برخى كه خدا دلهايشان را براى ايمان آزموده همگان ظرفّيت درك همه

 .، معانى دقيق را به آنها القاء فرمايند(عليهم السالم)است، صالحّيت آنرا يافتند كه ائمه



ده شبرخى از خواّص منتقل و سپس در كتابها نگاشته كرده و به « درز»برخى از اينگونه روايات كه 

ر مورد دها نيز، در حّد فهم ما نيست اّما آيد؛ گرچه هماناست، اشاراتى دارد كه چيزهايى از آنها بر مى

مان توانيم بياناتى در حّد تقريب داشته باشيم تا هنگام برخورد با آنها استيحاش نكنيم و گآنها مى

 .ها را طرد كرداب و سّنت است و بايد آننورزيم كه مخالف كت
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 :توان گفت اينست كهآنچه به عنوان تقريب مى

 .اندبه زبان فلسفه، داراى مراتبى بوده (عليهم السالم)نفوس مقّدس انبياء و ائمه

ت؛ يعنى علم داند اّما از آن آگاه نيسدر همين بحث علم، گفتيم كه گاهى انسان چيزى را مى

. اى از نفس ما، علم هست اّما خود ما نيز به آن توّجه نداريمهست اّما آگاهى نيست. پس در مرتبه

گوييم نفس اند؛ بلكه مىى اطهار سالم اهلل عليهم نيز چنين بودهخواهيم بگوييم ائمهنه اينكه مى

و در  ى تفصيل و تكثيل،كات به گونهانسان، حّتى نفوس  نازل ما نيز، مراتبى دارد. در يك مرتبه، ادرا 

 .اى ديگر، همين ادراكات، به صورت جمعى موجود استمرتبه

اى دارد كه چون به «ملكه»، يعنى «داندفالنى فقه مى»زنند كه در كتابهاى درسى ما مثال مى

ئل را تواند حكم را دريابد. در همان لحظه، تفصيالً مساكند؛ مىاى توجه مىموضوع و محمول قضيه

اى علمى دارد. و اّما اينكه اين ملكه چيست؟ علم امروز هنوز در ذهن حاضر ندارد اّما يك ملكه

 .توانيم دريابيم كه چنين چيزى وجود داردنتوانسته است دريابد اّما به هر حال ما با تجربه مى

حظه، در ر دو در يك لانسانى كه در يك علم، اين ملكه را دارد با آنكه ندارد، برابر نيست، اگر چه ه

گوييم: نفس مورد يك مسأله، خالى الّذهن باشند؛ يكى فقيه است و ديگرى مقّلد. به زبان فلسفه مى

 اى ديگر از نفس نيز وجوداى دارد كه اين علوم در آن به نحو تفصيل موجود است؛ اّما مرتبهمرتبه

 منظور از اجمال، ابهام نيست؛ بساطتدارد كه بصورت بساطت و اجمال و اندماج، در آن وجود دارد ]

تواند داراى شود كه بپذيريم كه نفس انسان مىاست[. با دانستن اين مقّدمه، ذهن ما مستعد مى

تر از آنچه در ذهن ماست، وجود داشته ى علوم، بصورت بسيطى واالترى باشد كه در آن، همهمرتبه

 .باشد



ر تر است و كثرت دن وجود هر قدر كاملتر باشد، بسيطاى كه براساس آو اين تطبيق دارد با قاعده

راى بافزاييم و آن اينكه: در بسيارى از اخبار آن، كمتر است. بعد، مطلب ديگرى را به اين مقّدمه مى

شده و آن  ناميم، مقامى واالتر اثبات، غير از آنچه كه ما آنرا نفس و روح مى(صلى اهلل عليه وآله)پيامبر

 .است مقام  نورانّيت

 :اندبرخى از اين روايات را اهل تسّنن نيز نقل كرده

 .«ى اطهار بودنخستين چيزى كه خداى متعال آفريده، نور پيامبر اكرم و ائّمه»

على را  اند( كه )خداوند در آغاز نور محمد... وو حّتى روايتى هست )كه آنرا نيز عاّمه هم نقل كرده

 خلق كرد(

 .بسيار عالى ست اين مقام نورانّيت، مقامى
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 .گويد: خداوند از نور عظمت خويش، آنرا آفريددر برخى از روايت نيز مى

 است كه از متشابهات است. بدين معنا نيست كهو اّما آفرينش از نور خدا به چه معناسّت مطلبى

نيست،  آنان به وجو آمدند، نور ماّدىجزئى از خدا جدا شد )و در نتيجه از خدا العياذ باهلل كم شد( و 

اش وجود خداى متعال است و چيزى از اين همان تجّلى وجودهاى مجّرد است، كه عاليترين مرته

به سلمان (صلى اهلل عليه وآله)شود. پس اينكه در برخى روايات آمده است كه پيامبرآن كم نمى

حّتى از  ؛ اشاره به اين مقام است. اين مقام«ست معرفتنا بالّنورانيه، باالترين مقام انسانى»فرمودند: 

ث نامند، باالتر است مثالً اگر ما ثابت كنيم كه هر نفسى با حدوآنچه فالسفه آنرا نفس يا روح مى

شود؛ چون مقامى برتر از جهان حدوث بدن، حادث است؛ باز، ضررى به آن مقام نورانّيت وارد نمى

شود؛ چون مقامى برتر از جهان حدوث قام نورانّيت وارد نمىبدن، حادث است؛ باز، ضررى به آن م

به حدوث ،بدن حادث است و فرض  (صلى اهلل عليه وآله)توان گفت كه: نفس پيامبراست. يعنى: مى

التر از ، با(صلى اهلل عليه وآله)نامعقولى نيز نيست اّما با اين معنا هم منافاتى ندارد كه نور پيامبر

 .گوييمنفس مى مقامى است كه به آن



ى آن، ارواح هدر روايات هم اشاره دارد به اينكه: خدا از آن نور، ارواح ما را آفريد و آنگاه از بازماند

 .شيعيان ما را

 و رسد؛ تنها كسانى با ذهن وقادّ به هر حال، بيانى است باالتر از آنچه كه فهم متعارف به آن مى

 .ريبى در اين مسائل براى خود داشته باشندتوانند تقتمرين كافى در مسائل عقلى، مى

شود، ت مىو ائمه سالم اهلل عليهم ثاب (صلى اهلل عليه وآله)بارى، آن مقام نورانّيتى كه براى پيامبر

باشد و زمانها و مكانها بلكه عّلت فاعلى ُكّل ما سوى اهلل مى  ىى همهچون محيط و دربر دارنده

ى وجودى د است ]على نعت البساطه[؛ پس بر همه چيز، احاطهى كماالت اشياء در آن، موجوهمه

ى ما سواى خويش، است براى علم الهى، همانگونه كه خداى متعال بر همهدارد و نمونه و مثلى

اند  ى حضورى دارد، ]و اين ربطى به زمان و مكان خاّص ندارد[ آنها نيز، مظهر تاّم اسمائ الهىاحاطه

ست. تمام علوم مادون خودشان در آن مقام نورانّيت، به نحو بساطت،  علمشان هم مظهر علم الهى

دهيم؛ در واقع، اينها است كه به انسانهاى عادى نسبت مىجمع است و حضور دارد. و اين غير علمى

 .است كه خدا به آنان اعطاء فرموده استعلمهاى الهى

ء طبيعت مشترك همه انسانها اقتضا در تعبير عرفى خودمان نيز وقتى كارى از انسانى سر بزند كه

ضاء گوييم يك كار الهى ست؛ يعنى قواى عادى انسان، اقتگوييم، مىآن را ندارد، ديگر كار انسانى نمى

 چنين كارى را ندارد، مانند معجزات. همچنين اگر برخى انسانها علمى داشته
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 گوييم اين علم، خدايى ست؛ اّما آنچه را بهج باشد، مىباشند كه از دسترس انسانهاى ديگر خار 

 .آورند علم انسانى ستحسب طبيعت انسانى دارند يا بدست مى

 :فرمايدبه مردم مى (صلى اهلل عليه وآله)پيامبر اكرم

ْثُلُكْم ُيوحى إ َلي» :110كهف /   .«إ نَّما َأَنا َبَشٌر م 

شود. اين وحى، علم پيامبر است اّما علمى خدايى من نيز بشرى چون شمايم اّما به من وحى مى

 .يابد، خود، از آنجهت كه بشر است به اين دانش دست نمى(صلى اهلل عليه وآله)ست؛ پيامبر



توانيم بگوييم كه از آن  ايشان نيست و از از ديد ديگرى، حّتى كارهاى عادى انسانها را مى

ا هر فعلى را در هر موجودى با حذف  جهات  نقص، خداست. توحيد افعال اقتضا دارد كه هر كمالى ي

 .اصالًة به خدا نسبت دهيم

ت؛ اند و همه را خدا به آنان عطا فرموده استوان گفت: پيامبران هم چيزى نداشتهاز اين ديد، مى

 :فرمايدلذا مى

يمًا َفآوى َوَوَجَدَك َضاالًّ َفَهدى؛ َوَوَجَدَك » :8و7ضحى /  ْدَك َيت   .« َفَأْغنىعائ الً َأَلْم َيج 

 واى پيامبر، تو خود، صرفنظر از اعطاء ما، چيزى نداشتى، هدايت هم نداشتى، خدا تو را مهتدى 

 .غنى كرد

شود. و با ديد سومى پس از اين ديد توحيدى، حّتى افعال عادى انسانها نيز، از آنها سلب مى

دهيم زيرا هنگامى كه خدا نسبت مىى شؤونى را كه خدا به انسان عطا فرموده، به خود انسان همه

عليهم )گردد با همين ديد است كه گاهى در روايات معصومانعطا كرد، او واجد آن مى

 .آيديابيم كه حّتى از آن تعبيرات، توّهم غلّوپيش مىهاى خودشان مىاشاراتى به مقام (السالم

د است كه هيچ موجودى از خوديدىگوييم پيامبر علم به همه چيز دارد، اگر با بنابراين، وقتى مى

هيچ ندارد؛ پيامبر هم ندارد، نه تنها علم غيب نداشت، بلكه فقير محض ممكن الوجودى بود فاقد 

 .ى كماالتهمه

َها الّناُس! َأْنُتُم اْلُفَقراُء إ َلى اهلل  َواهلُل ُهَو اْلَغن  » :15فاطر /  يديا َأيُّ  .«يُّ اْلَحم 

 .نياز ستوده استبه خداوند همگى فقيريد و خداست كه بى اى انسانها! شما در نسبت

م اّما با ديد ديگر، پيامبر چيزهاى بسيارى داشت كه ديگران نداشتند و از جمله، قدرت بر انجا

 .معجزات است

 :فرمايدمى (عليه السالم)عيسى
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َن الطِّ » :49آل عمران /  ... َوُأْحي  َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم م  ْير  إ ْذن  اهلل ين  َكَهْيَئة  الطَّ  .«اْلَمْوتى ب 

 .كنمسازم... و مردگان را زنده مىمن برايتان از خاك پرنده مى

ر كند. و از ديدگاه ديگر بايد اموگويد خدا زنده مىكنم و نمىفرمايد من زنده مىبينيم كه مىمى

به (عليه السالم)ن ديدگاه افعال عادى حضرت عيسىعادى را از غير عادى، تفيك كرد، و برحسب اي

 .گرددشود و اعجاز و علوم غير عادى به خداى متعال، منسوب مىخود آنحضرت نسبت داده مى

حاصل آنكه: علوم خاّصى كه از طرف خداى متعال به پيامبران و بندگان شايسته خدا افاضه 

را ايشان خود بخود چنين علومى را ندارند و شود از يك نظر، بايد آنها را علوم خدا دانست زيمى

ا مى شود زيرا بطبيعت انسانيشان اقتضاء داشتن آنها را ندارد، و از نظر ديگر، علوم ايشان محسوب

داند ناظر به شوند. و داليلى كه علم غيب را منحصر به خداى متعال مىاعطاء الهى واجد آنها مى

كند ناظر به ديدگاه دوم است. لدّنى براى ايشان اثبات مىديدگاه اول، و داليل كه علوم غيبى و 

 .بنابراين، تعارضى بين دو دسته از اّدله، وجود ندارد

از سوى ديگر: هنگامى كه مرتبه طبيعى و نيز مرتبه نفسانى ايشان مالحظه شود احكام اجسام و 

م شود ولى هنگامى كه مقاىجسمانّيات مانند والدت و مرگ و تغيير و تحّول و... براى ايشان ثابت م

باشدـ احكام خاص خود را خواهد نورانّيت ايشان مالحظه گرددـ مقامى كه واسطه فيض الهى مى

ه داشت كه براى افراد متعارف، قابل فهم نيست و از اينروى در روايات شريفه تأكيد شده كه اينگون

 .مطالب در دسترس همگان قرار داده نشود

  

 قدرت انسان

انجامد و از سوى ديگر يژگى آشكار انسان، اختيار اوست كه از يكسوبه مسؤولّيت او مىگفتيم و

 بنا« قدرت»و « دانش»ى كند. و گفتيم: اين اختيار به پايهى كرامت اكتسابى او را فراهم مىزمينه

 .شده است: هم شناخت راه براى انتخاب الزم است و هم قدرت بر انجام آنچه كه اختيار كرده است

 :كنيمى قدرت همچنان فشرده، گفتگو مى، به اختصار بحث شد؛ اينك درباره«دانش»ى درباره



 :توان بخش كردقدرت انسان را از يك ديد به چهار قسم مى

جود تواند تصّرّفاتى در خارج  از وكه با بكار گرفتن آنها، انسان مى:ـ قدرت طبيعى يا فيزيكى 1

 .ء نيروى بدنىخود، انجام دهد؛ تنها به اتكا

، گيرى از شناخت قوانين حاكم بر طبيعتكه بكمك ابزارهاى صنعتى و با بهره:ـ قدرتهاى تكنيكى 2

 .كنددر بخش ديگرى از طبيعت، تصّرف مى
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هاى روانى حاصل گيرى از مايهكه با استفاده از شرايط اجتماعى و با بهره:ـ قدرت اجتماعى 3

 .كندد و براساس آن از انسانهاى ديگر استفاده مىشومى

 ى قدرتهاى ديگر، متمايز و ممتاز است و از روح و عنصر ماوراءكه از همه:ـ قدرت متافيزيكى 4

 .گذاردگردد و در طبيعت يا غير طبيعت، تأثيراتى مىطبيعى انسان ناشى مى

 :گردددسته تقسيم مىى نخست يعنى قدرت فيزيكى، خود بر حسب مورد  به سه دسته

 .كندالف: آن قدرت طبيعى كه انسان در طبيعت ا عمال مى

ها موجود و آماده است؛ انسان تنها مواهبى پيرامون انسان از آب و درخت  ميوه و امثال آن

ر تصّرف كند. در قرآن آيات بسيارى از اين نوع قدرت انسان دَبَرد و از آنها استفاده مىنيرويى بكار مى

 :ى جامع و كلى است در سورهكند؛ يكى آيهيعت ياد مىطب

ي اِلْ » :20لقمان /  ماوات  َوما ف  ي السَّ َر َلُكْم ما ف  رَ َأَلْم َتَرْوا َأنَّ اهلَل َسخَّ َعَمُه ظاه  ْرض  َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم ن  ًة َِ

َنةً   .«َوباط 

مسّخر گردانيده و نعمتهاى بينيد كه خداوند هرچه در آسمانها و زمين است براى شما آيا نمى

 پنهان و آشكار خويش را به شما ارزانى داشته است؟

ْن ُسُهول ها ُقُصورًا َوَتْنح  » :74اعراف /  ُذوَن م  خ  ْرض  َتتَّ َِ ي اِلْ أَُكْم ف  باَل ُبُيوتاَوَبوَّ  .«ُتوَن الْج 



ى وسيع از هاخداوند شما را در زمين جايگزين ساخته است تا در سرزمينهاى هموار آن خانه

 .)صخره( كوههاى آن محل سكونت بتراشيد

و خطاب به قوم ثمود است اّما شامل ساير  (عليه السالم)گرچه اين آيه از قول حضرت صالح

 .شودانسانها نيز مى

ا َوتَ » :14نحل /  يًّ ْنُه َلْحمًا َطر  ُكُلوا م 
َر اْلَبْحَر ل َتأْ ي َسخَّ لْ َوُهَو الَّذ  ْنُه ح  ُجوا م   .«َيًة َتْلَبُسوَنهاْسَتْخر 

ينتى زخداست كه درياها را در اختيار شما درآورد تا از آن گوشت تازه توانيد خورد و از آن وسايل 

 .آوريدبدست مى

 :مورد  دّوم، ا ْعمال نيروى انسان نسبت به جانداران است:ب

ع» :5نحل /  ْفٌء َوَمناف  يها د  ْنعاَم َخَلَقها َلُكْم ف  َِ  .«...َواِلْ

است يعنى: خدا براى شما چهار پايان را كه در آنها گرمى و سودمندى يه، توحيدىلحن آ

 .گرددانسان داده است ازاين سودمندى استفاده مى  آفريده است ولى ضمنًا با قدرتى كه خدابه ست؛

اى ديگر منافع انسان از چار پايان توضيح ، به معنى حرارت مطبوع و مطلوب است؛ در آيه«دفء»

 .شودىداده م

ُل » :8و7و6نحل /  يَن َتْسَرُحوَن* َوَتْحم  يَن ُتر يُحوَن َوح  يها َجماٌل ح   ْثقاَلُكْم إ لى َبَلد َلمْ أَ َوَلُكْم ف 
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يٌم. َوالْ  ْنُفس  إ نَّ َربَُّكْم َلَرُؤٌف َرح  َِ قِّ اِلْ يه  إ الّ ب ش  غاَل َوالْ َتُكوُنوا بال غ  يَر ل َتْرَكُبوها َوز  َخْيَل َواْلب  يَنًة َوَيْخُلُق َحم 

 .«ما ال َتْعَلُمون

آنها هنگام رفت و برگشت به آغل براى شما جمالى دارند و بارهايتان را از شهرى به شهرى 

رسيديد مگر با مشّقت. خداى شما مهربان و بخشنده دارند كه شما بى آنها بدان شهرها نمىبرمى

ى زندگيتان است. و او )ديگر( چيزها ها براى سوارى شما و نيز آرايهها و قاطرها و خراست؛ اسب

 .دانيدآفريند كه نمىمى



ْنها َتأْ » :79غافر /  ْنها َوم  ْنعاَم ل َتْرَكُبوا م  َِ ي َجَعَل َلُكُم اِلْ  .«ُكُلوناهلُل الَّذ 

ا برخى از( آنهخداست كه چهار پايان را برايتان آفريد تا سوار برخى از آنها شويد و از )گوشت 

 .بخوريد

وَنها َيوْ ...» :80نحل /  فُّ ْنعام  ُبُيوتًا َتْسَتخ  َِ ْن ُجُلود  اِلْ ْن َوَجَعَل َلُكْم م  ُكْم َوم  ُكْم َوَيْوَم إ قاَمت  َم َظْعن 

ين ها َوَأْوبار ها َوَأْشعار ها َأثاثًا َوَمتاعًا إ لى ح   .«َأْصواف 

و  هم آورد آسانياب در سفر و حضر و نيز از پشم و كركهايى فراو از پوست حيوانات برايتان خانه

و به  موم آنها وسايل و كاالهايى بهنگام، ]يا: هر يك به هنگام خويش و يا: تا هنگامى معّين[ آفريد.

 :فرمايددنبال آيه مى

يُكْم َبأْ ...» :81نحل /  يُكُم اْلَحرَّ َوَسراب يَل َتق   .«َسُكمَوَجَعَل َلُكْم َسراب يَل َتق 

ما ار از كند، آفريد و نيز لباسهايى كه ش)و از آنها( برايتان پيراهنهايى كه شما را از گرما حفظ مى

 .كند )مانند لباسهاى جنگى(سختيها حفظ مى

 :استفاده از ساير انسانها :ج

بندى اين نوع نيز، تا آنجا كه مربوط به قواى بدنى و نيروهاى فيزيكى است؛ در همين قسم، دسته

 .شودمى

نهاى انسان تصرّفاتى )اعم از مشروع يا نامشروع كه در اينجا در صدد ارزيابى آن نيستيم( در انسا

گيرى و استمتاع است مثل تصرف مرد و زن در يكديگر و يا براى كند كه گاهى براى بهرهديگر مى

 ...ى و خيانتكمك است مثل گرفتن دست بيجارگان و يا تصّرف به قهر و ستم مثل قتل و جرح و دزد

 :اى ستى آن زبان وّيژهى تصّرف مطلوب كه زبان قرآن در زمينهنمونه

ْئُتم» :223بقره /   .«ن ساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأّنى ش 

 .توانيد از آنان بهره بگيريدزنانتان كشتزاران )بارآور( شمايند؛ هرگاه كه خواستيد مى
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 ى دّومدسته

نوعى است كه در آن قدرت انسان نه بى واسطه بلكه با بكارگيرى بخشى از طبيعت در بخش 

 :توان آن را به دو بخش تقسيم كردگردد كه مىپذيرد و ا عمال مىديگر، انجام مى

 .تصرفات به كمك علوم تجربى و عادى كه در دسترس همه است :الف

 .تصرفات به كمك علوم غريبه :ب

 :آيات  مربوط به بخش اّول

َأْمر ه» :32ابراهيم /  ي الَْبْحر  ب  َي ف  َر َلُكُم اْلُفْلَك ل َتْجر   .«َوَسخَّ

يعت در و كشتى را دز اختيارتان درآورد تا در دريا بامر خدا جريان يابد. بايد قوانين موجود در طب

 .دى را بر آب رانداين زمينه را كشف كرد تا با كمك آن توانست كشتى چوبى يا فوال

ُكم» :80انبياء /  ْن َبْأس  َنُكْم م  ْمناُه َصْنَعَة َلُبوس َلُكْم ل ُتْحص   .«َوَعلَّ

ت سازى را به داود آموختيم تا شما را در جنگ محفوظ سازد. و نيز آهن را در كف او نرم ساخزره

 :داد(شود كه به صورت اعجاز انجام مى)و از روايات استفاده مى

ْيرَ » :10سبأ /  ب ي َمَعُه َوالطَّ باُل َأوِّ ّنا َفْضالً يا ج  يدَوَلَقْد آَتْينا داُوَد م   .«... َوَأَلّنا َلُه اْلَحد 

ن را در ها با او همنوا شويد و اى پرندگان شما نيز، و نيز ما آهداود از سوى ما برترى يافت اى كوه

 .كف او نرم كرديم

 :ى ديگر داستان ذوالقرنين استنمونه

نها است كه در اين مجال، به آهايىاى ذكر فرموده و داراى نكتهقرآن اين داستان را با بيان ويژه

 .توانيم پرداختنمى



گردد و اصل داستان بطور فشرده چنين است كه او از بندگان صالح خداست در زمين با قدرت مى

ى بزرگ از طغيانگران ز دو دستهرسد كه مردم ادهد؛ از جمله به سرزمينى مىخدمات بسيار انجام مى

 :برندوحشى نزد او شكايت مى

ي اِلْ » :94كهف /  ُدوَن ف  ْرضقاُلوا يا َذا اْلَقْرَنْين  إ نَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفس  َِ». 

خواهد از آنان پول بستاند. كنند كه او ديوارى پيش راه آنان بكشد و هرچه مىو پيشنهاد مى

 :هاى خداداد بهتر از پول شماستعمتگويد: نذوالقرنين مى

يه  َربِّي َخْير» :95كهف /  نِّي ف   .«قاَل ما َمكَّ

 :خواهم اّما به نيروى انسانى شما در اين كار نياز دارمگويد از شما پول نمىو مى

ة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدما» :95كهف /  ُقوَّ يُنون ي ب   .«َفَأع 

 ﴾ 409 یصفحه در کتاب اصل﴿ 

 :هاى آهن بياوريدنيز برايم پاره

يد» :96كهف /   .«آُتون ي ُزَبَر اْلَحد 

 .كنندتا ذوب كنيم و سّدى محكم بسازيم. و چنين مى

است كه در صدد پاسخ اند؟ ذوالقرنين كيست؟، اينها سؤالهايىاين سّد در كجاست؟ آنان كه بوده

ليه ى داد. مرحوم عالّمه طباطبايى رضوان اهلل تعالى عتوان نظر قاطعاند ولى نمىآن بسيارى بر آمده

ز اند ولى به هر حال، همه اين مطالب ظّنى است و انيز در اين مورد تحقيقات تاريخى ارائه فرموده

 .آيدى قطعى بدست نمىآيات و روايات و حتى تحقيقات تاريخى نيز، نتيجه

  

 و اّما در مورد بخش دّوم يعنى علم غير متعارف

 .ى سحر در موارد زيادى ذكر و كم و بيش پذيرفته شده استر قرآن مسألهد



 .اّما اينكه چند نوع است و چگونه تأثيرى دارد، روشن نيست

پذيريم. زيرا دليل قطعى نداريم كه آيا تأثيرات آن ما نيز تا حّدى كه قرآن فرموده است، مى

 .ر در نفوس استاست يا آنكه تنها تصّرف در حّس و خيال و تأثيحقيقى

 از مواردى كه مكّرر در قرآن آمده، ساحران فرعون است كه از قبيل چشم بندى و تأثير در روان

 :ديگران بود

 .«َسَحُروا َأْعُيَن الّناس  َواْسَتْرَهُبوُهم» :116اعراف / 

 .چشم ايشان را محسور كردند و آنان را ترساندند

حْ » :66طه /  ْن س  ُل إ َلْيه  م  ْم َأنَّها َتْسعىُيَخيَّ ه   .«ر 

 .ُجنبنداست كه( مىاز سحر ساحران چنين گمان ميشدكه )ريسمانهايشان مارهايى

و  سحر ديگر، مربوط به داستان  هاروت و ماروت است با بنى اسرائيل كه اينان از هاروت و ماروت

 :از شياطين، سحر آموختند

يَن َكَفُروا ُيعَ » :102بقره /  ياط  نَّ الشَّ ْحَر َوما ُأْنز  َولك  ُموَن الّناَس السِّ باب َل هاُروَت لِّ َل َعَلى اْلَمَلَكْين  ب 

ْتَنٌة َفال َتْكُفرْ  ْن َأَحد َحّتى َيُقوال إ نَّما َنْحُن ف  مان  م  ُقوَن ب ه  َوماُروَت َوما ُيَعلِّ ْنُهما ما ُيَفرِّ ُموَن م  َبْيَن   َفَيَتَعلَّ

ه  .«اْلَمْرء  َوَزْوج 

آموختند و آنچه بر دو ملك در بابل به نامهاى كفر ورزيدند، به مردم سحر مى هاولى شيطان

ى گفتند: ما وسيلهآموختند مگر كه به آنها مىهاروت و ماروت نازل شد و آندو به كسى چيزى نمى

 .آزمايش هستيم، پس كفر نورزيد
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ت زند. هاروت و ماروا آن بين زن و مرد را به هم مىآموختند كه ب)اّما( آنها از آندو چيزى مى

 :گفتند از ما چيزى بياموزيد كه به نفعتان باشدآزمون الهى براى مردم بودند، خودشان مى



إ ْذن  اهلل» :102بقره /  ْن َأَحد إ الّ ب  يَن ب ه  م   .«َوما ُهْم ب ضارِّ

 .خداوند ىزنند مگر به اجازهآنان )جادوگران( به كسى زيانى نمى

توان كارى كرد كه بين زن و شوهر، اختالف به هر صورت، چنين چيزى مورد تأييد است كه مى

دانيم هر چند ايجاد شود و اّما آيا اين از قبيل تصّرف در ادراك است يا چيز ديگرى ست، درست نمى

 .ظاهرًا از نوع تصّرف در ادراك است

 توان پذيرفت كه قرآن بيان فرموده، و آنزى را مىبارى، از بين اّدعاهاى بيشمار اهل سحر، چي

و  عبارتست از تصّرف در ادراكات و حاالت روانى انسانهاى ديگر، چنين قدرتى را خدا به انسان داده

 .راه آن كم و بيش باز و قابل تعليم و تعّلم است

  

 قسم سّوم: قدرت اجتماعى انسان

 وتواند در انسانهاى ديگر تأثير عادى بگذارد ت مىهاى فطرى كه خدا بدو داده اسانسان با مايه

 .آنها را به نفع خود استخدام كند و بكار گيرد

 .اين نيز دو نوع است: نامطلوب و مطلوب

 .مطلوب يعنى از نوع تعاون و همكارى

 :آيات دسته اّول

ي َربِّه  َأْن آت» :258بقره /  يَم ف  ي َحاجَّ إ ْبراه   .«اْلُمْلك اُه اهلُل َأَلْم َتَر إ َلى الَّذ 

 .كرد كه خدا به او پادشاهى داده بودنگرى به آنكه با ابراهيم در مورد خدا كلنجار مىآيا نمى

 :فرمايددهد و مىزبان خدا در قرآن، زبان توحيد است و همه چيز را به خود نسبت مى



مشروعّيت آن به نمرود هم خدا قدرت داده بود )اينجا در مقام بحث از مشروعّيت يا عدم 

 :آميز ميفرمايدنيستيم(؛ سپس با زبانى طعن

 !نمرود به پاس آنكه خدا به او نعمت پادشاهى داده بود در مقام ُمحاّجه با ابراهيم برآمد

َذ َبْعُضُهْم َبْعضاً » :32زخرف /  خ  ا َوَرَفْعنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعض َدَرجات ل َيتَّ يًّ  .«ُسْخر 

 .ايم تا يكديگر را مورد تسخير قرار دهندها برترى دادهبه ُرتبه برخى را بر برخى ديگر

 برخى قدرت بدنى بيشتر، برخى هوش بيشتر، برخى تدبير بيشتر و... دارند و اين

 ﴾ 411 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

شود كه به هم محتاج يا مشتاق گردند و در ها باعث مىاست و تفاوتبمقتضاى حكمت الهى

 .ماعى با همبستگيهاى گوناگون بوجود آيدنتيجه زندگى اجت

كند. يعنى سّر پيدايش ى جامعه شناسانه است كه قرآن بدان اشاره مىاين شايد اصيلترين نكته

 .جامعه همين است كه انسانها به يكديگر نياز دارند

  

 نوع چهارم: ترانس فيزيكى )= ماوراء طبيعى(

 :كه خود دو نوع است

 :الف: نفسانى

كنند. بدن ه مرتاضان مىآيد مثل كارهايى كى روح در آدمى پديد مىبر اثر قدت و قّوه نيرويى كه

هاى گذارند. تا روح، تقويت شود و از قفس تن روزنى به چشم اندازهرا به خواست خود در فشار مى

آنسوتر پيدا كند و بتواند تصّرفاتى برخالف جريان عادى  طبيعت در طبيعت انجام دهد. داستان 

 .توان يادآور شدسامرى را نيز در اين قسم احتماالً مى



اند كه با كشف بعضى از اند و گفتنهاى صددرصد طبيعى دانستهى سامرى را پديدهبرخى گوساله

اى در آن انجام ى ويژهاى درست كند كه عبور هوا به گونهقوانين طبيعى توانسته است گوساله

فرمايد و نه مى« جسداً »گويند دليل اين امر اين است كه قرآن آمده است و مىشده و صدا برمىمى

 :«روحاً »

ْجالً َجَسدًا َلُه ُخوار» :88طه /   .«ع 

گويند، عامل فوق طبيعى در آن مؤّثر ى ديگر مىكرد. اّما دستهى بى روحى كه صدا مىگوساله

 :رمايدفكنند كه از قول سامرى مىبوده است؛ اينان نيز به قرآن استدالل مى

ُسول» :96طه /  ْن َأَثر  الرَّ  .«َفَقَبْضُت َقْبَضًة م 

 .يك مشت از خاك  جاى پاى جبرئيل برگرفتم

 .به هر حال اگر عامل غير طبيعى نيز در آن مؤثر بوده استفاده از آن، شيطانى بوده است

 :ب: الهى

ورد مين زمينه را به حسب قرآن سراسر مشحون از موارد اعجاز انبياء و اولياء الهى ست: آيات در ا

 :توان به چهار دسته تقسيم كردمى

 .گيردـ عوامل غير طبيعى الهى كه به طبيعت تعّلق مى 1

شد يا دميدن عيسى در گ ل كه پرنده ايجاد در عصا كه اژدها مى (عليه السالم)مثل تصّرف موسى

 .شدمى
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عليه )گيرد مثل تصّرفات حضرت سليمانه جانداران تعّلق مىـ عوامل غير طبيعى الهى كه ب 2

 .در حيوانات (السالم



گيرد؛ باز مثل تصرفات الهى كه به جّن و شيطان تعّلق مىـ عوامل غيرطبيعى 3

 .(عليه السالم)سليمانحضرت

عليه )گيرد مثل زنده كردن حضرت عيسىـ عوامل غير طبيعى الهى كه به انسان تعّلق مى 4

 .مرده را(مالسال

 :آيات نمونه

ْن » :49آل عمران /  ْئُتُكْم ب آَية م  يَل َأنِّي َقْد ج  يرَ َوَرُسوالً إ لى َبن ي إ ْسرائ  َن الطِّ ن  بُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم م 

كْ  َِ ُئ اِلْ إ ْذن  اهلل  َوُأْبر  يه  َفَيُكوُن َطْيرًا ب  ْير  َفَأْنُفُخ ف  إ ْذن  اهللَمَه َواِلْ َكَهْيَئة  الطَّ ْبَرَص َوُأْحي  اْلَمْوتى ب  َِ...». 

إ ْذن ي َفَتْنفُ ...» :110مائده /  ْير  ب  ين  َكَهْيَئة  الطَّ َن الطِّ إ ْذن ي َوُتْبر ئُ َوإ ْذ َتْخُلُق م  يها َفَتُكوُن َطْيرًا ب   ُخ ف 

ْذن ي و إ  ْبَرَص ب  َِ ْكَمَه َواِلْ َِ  .«...اِلْ

ْرض  اَول ُسَلْيماَن ا» :82و81انبياء /  َِ ه  إ لى اِلْ َأْمر  َفًة َتْجر ي ب  يَح عاص  يها َوُكّنا ب ُكلِّ َشْيءلرِّ ي باَرْكنا ف   لَّت 

ين  َمْن َيُغوُصوَن لَُه َوَيْعَمُلوَن َعَمالً ُدوَن ذل َك َوكُ  ياط  َن الشَّ يَن َوم  ينعال م  ظ   .«ّنا َلُهْم حاف 

 :و آيات ديگر نيز هست مانند

ْرن» :37و36ص /  ه  ُرخاًء َحْيُث َأصاَب َوالشَّ َفَسخَّ َأْمر  يَح َتْجر ي ب  يَن ُكلَّ َبّناء َوَغّواصا َلُه الرِّ  .«ياط 

  

 هاى انسانگرايش

ز، ى اختيار آدمى ست؛ نيگفتيم اختيار، مقّدماتى دارد؛ چنانكه تكليف و مسؤوليت كه آنسوى سّكه

با هم اشتراك دارند كه همان علم و شرايطى دارد. شرائط مسؤوليت و مقّدمات اختيار در دو امر 

 .ها پرداختيمقدرت است و به آن

آگاهى و قدرت، هم شرط اختيار است و هم شرط تكليف؛ ولى اختيار؛ مقوم ديگرى نيز دارد كه 

ميل »شود و آن عبارتست از چون وجودش مفروض است، شرط مسؤوليت و تكليف محسوب نمى

 .«به انجام كار



آورند در شرط تكوينى اختيار است ولى قانونًا آن را يك شرط به حساب نمىبه عبارت ديگر، اين 

پذيرد. از بينيم كه كار ارادى و اختيارى بدون ميل، تحقق نمىتحليل معرفّه الّنفسى و روانشناسانه، مى

 توان گفت: اصوالً اراده، تبلور اميال است؛ در انسان كششى فطرى به امرى وجود دارد ويك نظر مى

يابد و به تحقق اراده در نفس منتهى گيرد، تشخّص و تعّين مىاى شكل مىين ميل در شرائط ويژها

 كنيم مگر اينكهاى نمىيعنى هيچگاه ارادهتوان گفت: اصوالً اراده، تبلور ميل فطرىشود. لذا مىمى

 ميلى برانگيخته شده باشد تعريف مشهورى از اراداه
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اند: اراده، شوق مؤّكد آنرا گفته« اصول»ر  زبان همگان است كه نخست فالسفه و سپس اهل سَ 

است يا: شوق مؤّكد شرط تحّقق اراده است. صرفنظر از پذيرش يا عدم پذيرش اين تعريف و صّحت 

 .يا نادرستى آن، مؤّيد اين امر است كه اراده با شوق، مربوط و شوق، شّدت ميل است

كند پايم را اند: اراده هميشه شوق مؤّكد نيست، گاهى انسان به جّراح التماس مىبرخى فرموده

 .قطع كن در حاليكه ميلى به اين امر هم ندارد

جواب اينست كه شوق منحصر به شوق نفسانى يا حيوانى نيست، در اينجا يك شوق عقالنى به 

 كند. و اّما انواع اميالغلبه مى حفظ حيات و سالمت هست و شوق به بقاء حيات برناراحتى قطع پا،

هاى باطنى تا آنجا كه اّطالع داريم بطور كامل، استقراء نشده است. يكى از تقسيمات و كشش

 :)1(كندمعروف در روانشناسى، اميال باطنى را به چهار دسته تقسيم مى

 ـ احساسات4ـ انفعاالت 3ـ عواطف 2ـ غرائز 1

  

 ـ غرائز 1

ده شهاى بدن ارتباط دارد، غريزه ناميده هاى حياتى كه با اندامى از اندامهاى مربوط به نيازكشش

كند و هم با اندام گوارشى است مثل غريزه خوردن و آشاميدن كه هم نياز طبيعى انسان را رفع مى

 .كند و با دستگاه تناسلى ارتباط داردمرتبط است. يا غريزه جنسى كه بقاء نسل را تضمين مى



  

 ـ عواطف 2

 رسد مثل عاطفه والدين به فرزند واست كه در رابطه با انسان ديگر، به هم مىواطف ،ميل هايىع

 .هاى گوناگون ما نسبت به انسانهاى ديگربرعكس و يا كشش

ن شود مثالً در رابطه والديتر مىهرچه روابط اجتماعى، طبيعى يا معنوى بيشتر باشد، عاطفه قوى

اى معنوى تر است و رابطه معّلم و متعّلم، پشتوانهيعى دارد، عاطفه قوىاى طببا فرزند؛ چون پشتوانه

 .دارد

  

 ـ انفعاالت 3

 است كههاى منفى، مقابل عواطف و عكس آنست يعنى حالتى روانىانفعاالت يا كشش

 

 .درباره اين تقسيم و تفريقهاى اقسام، جاى بحث فراوان است .1

 ﴾ 414 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

 ن انسان به عّلت احساس ضرر يا ناخوشايندى، از كسى فرار يا او را طرد كند. نفرت وبراساس آ

 .خشم و كينه و امثال آن، جزء انفعاالت محسوبند

  

 ـ احساسات 4

است كه از سه مورد مذكور قبلى، شديدتر و تنها به طبق برخى اصطالحات، احساسات حالتهايى

و بيش در حيوانات نيز موجود است ولى احساسات،  انسان اختصاص دارد. آن سه مورد قبل كم

ى انسان است مثل احساس تعّجب، احساس استحسان، احساس تجليل، احساس عشق... تا ويژه

 .برسد به احساس پرستش



  

 تركيب اميال

شوند هاى درونى، گاهى برهم تأثيرهايى دارند و گاه مجتمعًا و مركّبًا منشأ اثرى مىاين كشش

گذارد؛ و به يابند و قواى ادراكى هم بر آنها تأثير مىستگاه ادراكى و شناخت هم، رابطه مىچنانكه با د

 :گيرندكمك آنها، برخى اميال، شكلهاى خاّصى به خود مى

است اّما در زندگى، غذا خوردن تنها سير كردن شكم نيست و غريزه تغذيه مقتضى تناول چيزى

م باشد، غذا خوشرنگ و خوش طعم باشد و... در روابط دوست داريم كه سر سفره، يك شاخه گل ه

 ...شود. همينطور است در مسائل اجتماعىجنسى اين مسأله شديدتر هويدا مى

  

 تعارض اميال

ى لباس اى دارد مثالً غريزه خوردن مربوط به خوردنيهاست و به عرصهخواستها هر يك قلمرو ويژه

دارد طه با انسانهاى ديگر مطرح است و با جمادات، كاربرد نو مسكن ارتباط ندارد. عواطف تنها در راب

ى آنها پاسخ بدهد اّما گاهى ممكن است در انسان چند خواست بيدار باشد و انسان بتواند به همه

ان كه ناچار است كه كسى را بر ديگرى يا امرى را بر امر ديگر، برگزيند. اينجاست كه به آن ويژگى انس

اى مورد نظر رسيم. در اينجا اختيار انسان به معنى ويژهاو مرتبط است مىبا مسؤوليت و تكليف 

 .است يعنى نه تنها مجبور نبودن ارادى بودن فعل، كه حّتى گزينش بودن آن هم منظور است

گردد كه چند خواست  متعارض در مقام ارضاء وجود داشته باشد و گزينش در جايى مطرح مى

 ضاء و ديگرى را فداى آن كند. در اينجا براى مقدم شدنانسان مجبور باشد يكى را ار
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باشد در تعارض دو يكى بر ديگرى، عوامل گوناگونى مؤثر است و مهمتر از همه عامل شناخت مى

ترست يا آنكه رجحانى دارد برگزيده ميشود؛ اّما گاهى در اينكه خواست، بطور طبيعى آنكه راحت

شويم و ممكن است اشتباه كنيم و آنكه واقعًا رجحان دارد، اقعًا رجحان دارد دچار ترديد مىكداميك و



گردد تا آدمى بتواند بكمك آن تالش كند بين انتخاب نكنيم، در اينجا اهمّيت شناخت معلوم مى

ه گذارد مراتبى قائل شود و رجحان و اهمّيت برخى را نسبت بخواستهايى كه بر زندگى اش اثر مى

، «تعارض عقل و نفس»اى داشته باشد. تعابير اخالقى  برخى ديگر تميز دهد تا بتواند زندگى عاقالنه

كند كارى رجحان دارد و چون آدمى هميشه طالب سعادت و مربوط به همين جاست. عقل درك مى

 .شوندكمال خود است بايد طبق راهنمايى عقل عمل كند؛ اّما گاهى عوامل ديگر، مانع مى

ينجا اين بحث پيچيده هماره مطرح بوده است كه اگر آدمى واقعًا طالب سعادت خود است و ا

 رود؟عقل هم تشخيص داده است؛ چرا بدنبال آن نمى

اى معتقدند، ناشى از ضعف شناخت است. يعنى، براستى فالسفه در پاسخ، اختالف دارند: عده

 .تر گرددو معرفت قوى شناخت كنند كه بايدباور ندارد كه اين راه به ضرر اوست؛ لذا توصيه مى

اند: معرفت و حكمت ما در فضيلتهاست. ولى با كنند كه گفته بودهاز سقراط و افالطون نقل مى

اه توانيم بپذيريم كه گاهى با وجود شناخت  همراه با يقين، رهايى كه خود در زندگى داريم مىتجربه

 .«عادت»د كنيم از جمله در موارخطا را انتخاب مى

 .است از خواستهاى انسان و مسائل مربوط به آناين فهرست ناقصى

بايد توّجه داشت كه قرآن كريم، يك كتاب علمى نيست تا همه چيز را در هر مورد بتفصيل بيان 

 .كند و چنين توّقعى نيز از قرآن، بيجاست

را در مورد انسان و گرچه موضوع مورد بحث ما، با اهداف قرآن همسو و به آن مربوط است زي

سرنوشت اوست ولى قرآن تنها بر آنچه الزم و توّجه به آن ضرور بوده، تكيه فرموده است و اگر 

خواست هر يك از اين مسائل را به صورت يك علم مستقل بيان كند حجم قرآن صدها برابر حجم مى

همه بتوانند بخوانند و  شد و حكمت خدا اقتضا دارد كه قرآن در حجمى محدود باشد تاكنونى آن مى

ه كى دانشمندان و در آنجا استفاده كنند؛ و تفصيل مطالب را تا آنجا كه مربوط به علوم استبه عهده

 و (صلى اهلل عليه وآله)مربوط به تفسير موضوعات است؛ به معلمان و مفّسران قرآن كه نخست پيامبر

قرآن در   ى، در موضوع مورد بحث ما، تكيههستند؛ واگذارده است. بارى (عليهم السالم) ائمه معصوم

 است و توجه دادن«هاترجيح خواست»مورد 
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ها برنيايد چه عواقب وخيمى به نقاط ضعف انسان و يادآورى اينكه اگر انسان در صدد رفع آن

 ...دربر خواهد داشت

عالى انسان است و اگر اين خواستهاى اهتمام قرآن، مصروف به بيدار كردن عقل و خواستهاى مت

ارد، دمتعالى بيدار گردد و عقل نيز به جاى خود رهنمون باشد و در مواردى كه ادراكات عقلى، نارسايى 

 .نهداز ادراكات وحى كمك گرفته شود؛ آدمى به راه سعادت، گام مى

  

 خواستهاى َپست

 :حقير و نكوهش ذكر شده استاى از خواستهاى حيوانى، با تمتقابالً، در قرآن، پاره

رُّ َجُزوعًا َوإ ذا » :19معارج /  ُه الشَّ ْنساَن ُخل َق َهُلوعًا،إ ذا َمسَّ  ِ ُه اْلَخْيُر َمُنوعًا؛...إ الَّ اْلُمَصلِّ مَ إ نَّ اإلْ يَن سَّ

ين  .«اْلُمَصلِّ

به كند و چون انسان، ناشكيبا و حريص آفريده شده است؛ چون سختى بدو در رسد بيقرارى مى

 ...نمايد جز نمازگزاراننعمتى رسد، منع احساس مى

اى آفريده شده كه برخى خواستهاى پست در او وجود دارد اّما انسانى كه انسان به گونه

ايد بهاى بسيار واال، دست يابد، نبايد اسير اين اميال گردد بلكه خواهد با اختيار خويش، به كمالمى

 ت، به كار گيرد؛ انجا كه كمال در گرو ايثار است؛ نبايد شهوتها را در جهت دستيابى به كماالآن

ل به پرستى و شكمبارگى و امثال آن، سّد راه او گردد و حّتى آنجا كه كمال، منوط به فداكارى ست؛ مي

 .حيات ماّدى نبايد مانع رسيدن او به فيض شهادت گردد

 :اخالقى ستى مكتبهاى صحيح ى اديان آسمانى و اساس همهاين اساس همه

َن النِّساء  َواْلَبن يَن َواْلقَ » :14آل عمران /  َهوات  م  َن ل لّناس  ُحبُّ الشَّ َهب  ُزيِّ َن الذَّ ير  اْلُمَقْنَطَرة  م  ناط 

ْنعام  َواْلَحْرث  ذل َك َمتاُع اْلَحياة   َِ َمة  َواِلْ ة  َواْلَخْيل  اْلُمَسوَّ ضَّ ْنَدُه ُحْس  َواْلف  ْنيا َواهلُل ع   .«ُن اْلَمآبالدُّ



هاى اسب )با نشان و هاى زر و سيم و رمهدوستارى خواستهايى از زن و مرد و فرزندان و گنجينه

ها داغ خانوادگى( و چهار پايان و كشت و زرع؛ در نظر مردم، زيبا و فريبنده جلوه گر شده است؛ اين

نيك و نيك سرانجامى، نزد كاالى )بى ارزش( دنيايى ست؛ اّما، خدا)در سوى ديگر است( و سرانجام 

 .اوست

 )1(افتاده« نيك سرانجام»ى او، زير شمشير غمش، رقص كنان خواهم رفت *** كآنكه شد كشته

 

 حافظ .1
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ٌب َوَلْهٌو َوز يَنٌة َوَتفاخُ » :20حديد /  ْنيا َلع  َِ ٌر َبْيَنُكْم َوَتكاُثرٌ اْعَلُموا َأنََّما اْلَحياُة الدُّ ْموال  َواِلْ َِ ي اِلْ ْوالد   ف 

ا ُثمَّ َيكُ  يُج َفَتراُه ُمْصَفرًّ يٌد َوَمْغف  َكَمَثل  َغْيث َأْعَجَب اْلُكّفاَر َنباُتُه ُثمَّ َيه  َرة  َعذاٌب َشد  ي اآلْخ  َرٌة وُن ُحطامًا َوف 

ْنيا إ الّ َمتاُع اْلُغُرور َن اهلل  َور ْضواٌن َوَما اْلَحياُة الدُّ  .«م 

در  همانا زندگانى دنيا بازيچه و سرگرمى و آرايه و فخر فروشى به يكديگر و زياده خواهى بدانيد

د است )كه گياهى بروياند( و سرسبزى آن ك شتكاران را به شگفتى آورَ مال و فرزند است؛ مثل بارانى

سوى  ى سخت و )نيز( آمرزشى ازاى شود؛ و در آخرت شكنجهسپس پژمرده و زرد گردد و آنگاه هيمه

 .است )ولى( زندگانى دنيا جز كاالى فريب نيستخداوند وخشنوديى

*** 

 طلبىشخصيت

است و معموالً در جامعه، تحّقق تر از خواستهاى حيوانىاز خواتهاى ديگر انسانى كه متعالى

هاى آن، در حالت است كه مظاهر گوناگونى دارد شايد نخستين جوانهيابد؛ شخصّيت طلبىمى

آيد، بى نوجوان ظهور كند. ]يادآور شويم كه ميل چون رسوخ يابد به صورت محّبت در مىطلاستقالل

ها، برخى ريشه در غرائز دارند و داشتيم. از بين اين عالقه« ُحّب الشّهوات»در آيات قبل، تعبير

اند )فطرت به معنى اخّص و الهى آن منظور نيست( مثل ميل به جنس مخالف؛ كه برخى چون فطرى

ى آل دانند و قرآن در سورهها و واكنشهاى بشرى را منبعث از آن مىى كنشيد، با افراط همهفرو



كند، يكى از آنجهت كه مخاطب آيه مرد تكيه مى زن كه قبالً ذكر شد؛ روى ميل به 14ى عمران آيه

است؛ و  و شايد نيز از آنجهت كه طبيعًة، كشش زنان به داليل زيبايى و فريبندگى بسى بيشتر  است

اند. بارى، اين عالقه و نيز فى الواقع برخى از حوادث بزرگ تاريخ داراى همين منشأ ميل و عالقه بوده

عالقه به فرزندان، ريشه در غرائز دارند و فطرى اند اّما برخى مانند عالقه به مال و زراندوزى مستقيمًا 

سيد، در خود احساس عالقمندى فطرى نيست؛ چنين نيست كه آدمى چون تولّد يافت و به كمال ر

 .[گيردى ارضاء عالئق غريزى ست؛ مورد عالقه قرار مىبه زرومال كند؛ بلكه چون وسيله

ى فطرى هايى شمرد كه ريشهتوان از ميلشخصّيت طلبى را هم چون ميل به جنس مخالف، مى

 .گردددارد؛ و غالبًا نخستين تجلّيات آن، در سنين نوجوانى مشهور مى

د رود. تا پيش از اين زمان، كودكان بيشتر مقلّ ى عطف آدمى بشمار مىوانشناسى، بلوغ، نقطهدر ر

 .بزرگترهايند

 ؛ حرف ديگران را گوش نكند، هرچه خود«خودش باشد»خواهد از اين زمان، دلش مى
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 نيز، به جاى خود براى تكامل كند. اين حالتفهمد، عمل كند، به امر و نهى، حساسيت پيدا مىمى

انسان، مفيد و مؤّثر است. حكمت خداوند است و حقيقت  آن ُحّب كمال است ولى بر اثر نقص 

 .كندمعرفت در شكلهاى محدود، جلوه مى

گردد، طلبى، نمودار مىكم به صورت رياستاين شخصيت طلبى، در سنين باالتر و در اجتماع، كم

ون ديگران حرف او را گوش كنند و امتياز پيدا كند. اين نيز شكلهاى گوناگخواهد فرمانروا شود و مى

 .طلبى، عالقه به محبوب شدنطلبى، جاهطلبى، رياستدارد: شهرت

اه اى كه هم به اين خواست اشاره دارد و هم ردر اين موارد، آياتى در قرآن آمده است؛ اّما آيه

 :تعالى آن را نشان داده است

يعامَ » :10فاطر /  ُة َجم  زَّ ّله  اْلع  َة، َفل  زَّ يُد اْلع   .«ْن كاَن ُير 



ى جلب احترام فرمايد كه حّتى برخى از بت پرستان به انگيزههمه طالب عّزت اند، قرآن اشاره مى

 .اندپرستيدهو عّزت، بت مى

ى ّزتهابه هر حال، اصل جلب عّزت و احترام و آبرو، بد نيست اّما بايد دانست؛ عّزت، تنها در ع

ى مذكور در باال درصدد است كه به اين خواست، شود. آيهاعتبارى موجود در جامعه، خالصه نمى

 :گويدجهت بدهد و مى

خواهى نزد خواهيد عزيز باشيد؟ كارى انجام دهيد كه نزد خداوند عزيز باشيد؛ اگر تو مىمى

 زد پروردگار غّنى و متعال، عزيزخواهى نانسانها كه خود فقير و محتاج اند، عزيز باشى؛ چرا نمى

 !باشى؟

 .ميل به بقاء نيز از خواستهاى فطرى انسان است

خواهد عمرى انديشد كه مردن، نابودن شدن است مىخواهد بميرد زيرا مىآدمى هيچگاه نمى

 .طوالنى داشته باشد

 :خواستند هزار سال عمر كنندكند كه مىقرآن از بنى اسرائيل نقل مى

ُر َأْلَف َسَنة» :96بقره /   .«َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ

 خواسته است[ اين خواست در همه، حّتى]هزار، نماد كثرتاست نه اينكه مثالً هزار و يكسال نمى

، نيز وجود داشت و شيطان براساس همين خواست، او را (عليه السالم)ى ما حضرت آدمدر پدر همه

 :فريفت

 .«َعلى َشَجَرة  اْلُخْلد  َوُمْلك ال َيْبلى َهْل َأُدلُّكَ » :120طه / 

 خواهى تو را به درختى جاودان و سلطنتى نافرسودنى، رهنمون شوم؟آيا مى

 .طلبى انسان داردآيه هم اشاره به ميل بقاء و هم مقام

 ﴾ 419 صفحه در کتاب اصلی﴿ 



اخت را برطرف بارى، پس اين خواست در همه است و اصل آن بد نيست؛ منتها بايد نقص  شن

 ساخت؛ و توّجه كرد به اين كه اين جهان، قابل بقاء نيست و ملك ابدى نزد خداست؛ انسان بايد به

 :جاى دنيا، به آخرت عالقمند گردد زيرا

َرُة َخْيٌر َوَأْبقى» :17اعلى /   .«َواآلْخ 

 :و

َي اْلَحَيوان» :64عنكبوت /  َرَة َله   .«َوإ نَّ الّداَر اآلْخ 

*** 

 ها؛ ميل نهانى ويژه در ژرفاى وجود انسان نسبت به خدا و درى دلبستگىم و برتر از همهسرانجا

ى سوى اوست كه متأسفانه براى بسيارى از روانشناسان ناشناخته مانده است. اين ميل، نه از گونه

نهايى  تر است. و از آنجا كه كمالتر و پنهانى عواطف بلكه ازاين هر دو لطيفاحساس و نه از گونه

 .انسان به آن وابسته است؛ شكوفا كردن آن نيز اختيارى و به دست خود انسان ميسور است

ى تولّد با طفل وجود دارد؛ گردند؛ گرسنگى از لحظهغرائز و اميال طبيعى خود بخود شكوفا مى

 .ددهگردد و آدمى راه ارضاء آن را نيز تشخيص مىى جنسى به هنگام بلوغ خود شكوفا مىغريزه

خت متعلَّق گردد و بايد آنرا شكوفاند و ثانيًا پس از شنااّما در كماالت معنوى: اّوالً خود شكوفا نمى

رآيد و موضوع و مورد آن بايد ا عمال اختيار كرد يعنى اندك اندك چون ميلى در او پيدا شد، در صدد ب

 .كه قدمى جلوتر رود تا به مراحل نهايى نزديك گردد

 :دهددر اينمورد، رهنمود مى (عليه السالم)استان حضرت ابراهيمآيات مربوط به د

 :پس از غروب ستاره )زهره(، فرمود (عليه السالم)ابراهيم

ل ين» :76انعام /  بُّ اآلْف   .«ال ُأح 



ى انسانها، به سوى موجودى غروب نكردنى، كشيده من غروب كنندگان را دوست ندارم. يعنى همه

رستش بايد به چيزى تعّلق گيرد كه هميشه حاضر باشد؛ محبوبى باشد كه شوند. خواست و ميل  پمى

 .بتوان هماره در كنار او بود و از جز اهلل نيست

 :گيردبه دنبال محّبت به خدا آنچه مربوط به خداست مورد ُحّب انسان قرار مى

يمان» :7حجرات /   ِ َب إ َلْيُكُم اإلْ نَّ اهلَل َحبَّ  .«َولك 

 .شود، چون راهى به سوى خداستمحبوب  انسان مى ايمان  به خدا هم

 :توان رسيد كه انسان در زندگى هيچ خواستى نداشته باشدو تا جايى در اين ره مى

ْعلى» :20الليل /  َِ غاَء َوْجه  َربِّه  اِلْ  .«إ الَّ اْبت 
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*** 

 معيار انتخاب

كه حركت اختيارى انسان مبتنى بر سه امر: ميل،  هاى گذشته به اين نتيجه رسيديمدر بحث

ه بكند. اگر انسان را آگاهى و قدرت است. اين مثّلث، زمينه را براى اختيار و سير انسان فراهم مى

ى موتور است كه انرژى الزم ماشينى تشبيه كنيم، ميل، در واقع عامل اصلى حركت است يعنى بمنزله

كند و مسير حركت را است كه راه را روشن مىو آگاهى، چراغى كند. علمرا براى حركت توليد مى

ى ى ساير ابزار آن از چرخ و ديگر چيزهاست كه حركت به وسيلهسازد و قدرت به منزلهمشخّص مى

ن رسانند. پس هريك از اضالع آگيرند و به مصرف مىشود يعنى ابزارى كه انرژى را مىآنها، انجام مى

اشاره  ى خود را دارد. در مورد خواستها و اميال، تقسيماتى و مباحثى بود كه قبالً مثّلث، اهمّيت ويژه

 :توان گرفتكرديم. تقسيمات ديگرى هم براى آنها در نظر مى

 .شود: فردى، و اجتماعىاز يك ديد، خواستهاى انسان به دو دسته تقسيم مى



رد. ى اجتماعى داعواطف، غالبًا جنبهى فردى و ساير اميال از جمله اميال غريزى معموالً از دسته

است و گاه خطرى ترسد كه فردىانفعاالت نيز همينطور است: گاه آدمى از خطرى براى جان خود مى

 .كندجامعه را تهديد مى

ى جهتوان خواستها را به ماّدى و روحى نيز تقسيم كرد: اميال و خواستهايى كه نتياز ديد ديگر مى

ر بدن است، مثل غرائز، اّما برخى اميال، پس از رفع نيازهاى بدن نيز، ظهو ارضاء آنها، رفع نياز

 .يابند مثل نياز به شادى؛ گرچه تن سالم است ولى ممكن است روان، شاد نباشدمى

 :انداز ديدى ديگر، تمايالت آدمى را به سه مرحله تقسيم كرده

 .ى ماّدى و فيزيولوژيك داردـ آنچه جنبه 1

 .است مثل شادى و آرامشى روانى دارد اّما از خواستهاى نازل روحىـ آنچه جنبه 2

 ...طلبى واست مثل آرمانخواهى، آزادىى روانى دارد اّما از خواستهاى عالى روحىـ آنچه جنبه 3

 :اندبعضى به دنبال اين تقسيم، آرمانهاى واالى انسانى را به سه دسته تقسيم كرده

 .ات و حقايقـ حقجويى ــ شناخت واقعيّ  1

 ...ـ فضيلتخواهى ــ عدالت، حّريت و 2

 گيرد كه بسيارى انسان به آنها تعّلق مىهايى كه عالقهـ زيباطلبى ــ مطلق زيبايى 3
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مختلف است: برخى مربوط به ديدنيهاست و برخى به شنيدنيها و بعضى مربوط به تخّيل است 

 .چون شعر

اند اينهم اند و گفتهناميده« حّس مذهبى»اند و آن را ارمى را نيز اضافه كردهبعضى، قسم چه

 .انداست در عرض آن سه؛ و بعضى آن سه را نيز در شعاع اين چهارمى، قراردادهخواستى



اند در مورد اينكه اين خواستها كدام اصيل و كدام غير اصيل است و خواستهاى نيز بحث كرده

 .اندخواست اصيل براى انسان قائل شده 12تا  2 اصيل چند تاست و از

 :شددر بحث خودشناسى هم، تقسيمى داشتيم كه براساس آن خواستها بر دو دسته تقسيم مى

كند: خوراك و ـ در جهت حفظ بقاء و موجوديت: آنهايى كه ارضاء آن كمك به بقاء آدمى مى 1

 .پوشاك و غريزه صيانت

ى: اقتضاى ايندسته تكامل وجود است. اين خواستها در جهت ـ در جهت تحصيل كماالت وجود 2

 .حفظ موجوديت نيست بلكه در جهت تكامل يافتن وجود مفروض است

ها، به عنوان يك مبحث علمى، كار روانشناسان است و براى ما چندان اهمّيت اين تقسيم بندى

 خواستها معموالً همه و همه مربوط است اينستكه اين« اختيار انسان»ندارد؛ آنچه مّهم و به بحث 

ا ريابند و انسان بايد يكى جا و هميشه، قابل ارضاء نيست. يعنى خواستها به هنگام ارضاء تزاحم مى

 .شودترجيح دهد و درست همينجاست كه نقش انسان به عنوان موجودى انتخابگر ظاهر مى

 شود؟ح مىو اينك بحث اينست كه به هنگام تضاّد خواستها، چه چيز موجب ترجي

اند كه از روانشناسان در اين مورد چيزهايى را موجب تقّدم خواستى بر خواست ديگر دانسته

ى هيجان رسيد و شّدت يافت، خواه در ميلى به مرحله  گويند وقتىاست. مى هيجانات ى آنها،جمله

ى جنسى در زهدهد. مثالً اگر غريجهت مثبت و خواه منفى، ساير خواستها راتحت الشعاع قرار مى

 انسانى بحرانى شد و هيجان شديد ايجاد كرد؛ اين هيجان بر اثر عاملى كه پديد آمد، توّجه را به

توّجه و است: آدمى چون به كارى خو گرفت، بى عادت :كند. عامل ديگرارضاء اين خواست متمركز مى

مفّصل بحث شده است؛ ولى   آيد. و در روانشناسى در اينمورد نيزخودبخود در صدد ارضاء آن بر مى

خواهد خواهد آزادانه انتخاب كند يعنى مىبراى ما، آنچه اهمّيت دارد اينستكه: در جائيكه انسان مى

 تواند؟نقش فّعال داشته باشد؛ چگونه مى

رسد و عوامل خارجى هستند كه ميلهاى حيوانى معموالً در اثر عوامل ديگرى به مرحله هيجان مى

آورند مثالً در غريزه جنسى، ترّشحات هورمونهايى موجب اين نفس به وجود مىاين حالت را در 

 شود. در اينجا روح نسبت به بدن، حالتى انفعالى دارد. اين،حالت مى



 ﴾ 422 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

تزاحم « خواستها»در انسان و حيوان، مشترك است. آنچه براى ما مّهم است اينست كه: وقتى در 

كشد، انسان چگونه آيد و يا حّتى عواملى مثل عادات و هيجانات، آدمى را به سويى مىبه وجود مى

 تواند منفعل نماَند و نقش فّعال داشته باشد؟مى

 آيد، ارزش اصلى انسان، در گرو همين فّعاليت مثبت اوست.براساس آنچه از قرآن و روايات برمى

را ترجيح دهيم، اساس انتخاب و معيار آن، و اگر خواستيم با اختيار و انتخاب خود، خواستى 

 .چيست

شمرده  منفعت يا مصلحت ها لّذت است و با اينكه گاهى منشأ انتخابدانيم اصل انتخابمى

 اى ست اگرچه بهگردد زيرا مصلحت يا منفعت وسيلهشود؛ اّما به نظر دقيقتر، همه به لّذت بر مىمى

آورد ى خود لّذتى در انسان پديد مىن كه اين نيز به نوبهچند واسطه، براى تأمين نيازمنديهاى انسا

اگرچه لّذتى روحى يا معنوى باشد ولى به هر حال ماليم با طبع و روح انسان است. ولى در 

شود.بارى، محّرك، لّذت يا اجتناب اصطالحات متعارف بين لّذت، منفعت و مصلحت فرق گذاشته مى

 .ت و َاَلْم حّسى بطور خاّص از َاَلْم است به معناى وسيع نه لذّ 

حال، چنانكه گفتيم سؤال اينست كه در مقام ترجيح، چه خواستى را مقّدم بداريم؟ و معيار 

 چيست؟

كنيم توانيم اين مقايسه را باينست كه ببينيم كداميك لّذت بيشترى دارد؛ طبعًا وقتى مى يك معيار

 .كه قبالً تجربه كرده باشيم

اب ه لّذت است اّما از جهت زمان: هر يك لّذتش پايدارتر است آنرا انتخنيز مربوط ب معيار ديگر

 .تر بوجود آوردشديد هم ببرد اّما كار ديگر، لّذتى طوالنى  كنيم ممكن است انسان از كارى لّذتى

ّذتى كند. البته حصول هر كمالى لدر ما ايجاد مى كمال اينست كه ببينيم آن كار، چقدر معيار سّوم

ست توانيم با دليل عقلى بپذيريم كه اگر آن كمال را بدمى  رد ولى اگر تجربه نكرده باشيمدر بر دا

 .آيدآوريم، لّذت بيشتر و بهترى بدست مى



كند: ى اينها كم و بيش ما را دچار سرگردانى مىتوانيم در نظر بگيريم ولى همهاين سه معيار را مى

 .تى فراموش شده و اكنون در خيالمان نيستخواهيم لّذتها را بسنجيم اّما لذّ گاهى مى

 از سوى ديگر، گاهى ممكن است هيجان خاّصى التفات ما را از ديگر لّذتها، سلب كند. نيز ممكن

توانيم بكنيم مثل طفلى كه لّذت اى هم نمىاست طعم برخى لّذتها را نچشيده باشيم، طبعًا مقايسه

 .جنسى را نچشيده است

 .در مقام مقايسه لّذتها با هم، براى عموم انسان مّيسر نيست اين است كه قضاوت قطعى
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توان شود و مىتر روشن مىپس، معيار انتخاب چه بايد باشد؟ در اينجا نقش علم و شناخت بيش

 .گفت در آن مثّلث مذكور در سابق، اين ضلع، اهمّيت بيشترى دارد

اى است كه از ارضاء يك رود، لّذت حالت ويژهدنبال لّذت مى بارى؛ انسان، به متقضاى طبع،

 .آيد. و حالت كمبود، حالت درد و رنج و الم استخواست اعّم از فيزيوژيك،يا پسيكولوژيك بوجود مى

پس عامل تحرك در واقع لّذتخواهى و اجتناب از الم است منتها گاه بدنى و گاه روحى ست. و 

تواند در أثير و تأثرات متقابل وجود دارد، گاه حّتى خوردن برخى غذاها مىالبته بين روح و بدن نيز ت

آورد يا عدس، رّقت قلب. اّما گاهى حاالت روحى مؤثر باشد چنانكه مشهور است زعفران نشاط مى

شود كه شايد هيچ ربطى هم به بدن ندارد مثل احساس كمبود در نياز به كمبودهايى احساس مى

 .أنس گرفتن

شود كه مالك لّذت را در چه بداند؟ خواهد تصميم بگيرد، متحّير مىت كه انسان وقتى مىاين اس

 .است كه در معيار اّول وجود دارددر چه زمان؟ و براى چه كسى؟ اين نقصى

لّذت وجود  بود؛ ُكّليتى وجود ندارد؛ زيرا: اگر دو مّدت لّذت اّما در معيار دّوم هم كه در نظر گرفتن

 كداميك ارجح است؟  با مّدت  طوالنى اّما برابر؛داشته باشد 

توانيم پيش بينى كنيم كه وجود خود ما چقدر دوام خواهد يافت تا از بين لذائذ به عالوه نمى

 .ميسور، پايدارتر را براى خود برگزينيم



دانيم انسان تا چه حّد، امكان هم، همين سرگردانى هست؛ يعنى نمى كمال در معيار سّوم يعنى

 .معيارى نداريم  مال يابى دارد و تا انسان را نشناسيم،ك

يى پس، گرچه هر يك از آن معيارهاى سه گانه، آنجا كه امكان تحّقق داشته باشد، فى الجمله كارآ

 ى صحيح در زندگى انسان بوجود آوَرد و بتواند قاطعانهدارد اّما براى اينكه طرح كامل و برنامه

 .قضاوت كند، كارآيى ندارد

نخستين كارى كه انسان بايد بكند تا دستكم از همين معيارهاى محدود استفاده كند اينست كه 

 :درباره وجود خود بهتر بينديشد

داند چقدر عمر آيا عمر ما چقدر است؟ ممكن است اين سؤال احمقانه بنظر آيد زيرا چه كسى مى

 !كندمى

ا سؤال، باطن ديگرى دارد مسأله اينست كه: آيا ع ِّ مر انسان همين عمر معمول است يا عمر اّم

 ديگرى هم دارد؟
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ى ديگر آن، مشحّص نيست؛ است كه لحظهآيا حيات انسان منحصر به همين زندگى محدودى

چه رسد به صد سال و بيشتر  آن؛ و يا آنكه حياتى داريم كه خاطرمان جمع است كه در جاى خود 

 .را بايد حل كنيم باقى ست؟ اين مسأله

 شود؟تواند پيدا كند، چيست و در رابطه با چه چيز، پيدا مىاز سوى ديگر: كماالتى كه انسان مى

 آدمى چه كند تا كامل شود؟

شك، براى رسيدن به كمال بايد چيزى را به دست آوريم كه اكنون نداريم پس تحصيل كمال، بى

 هستيم. اين امر وجودى بايد از جايى بيايد. از كجايعنى تحصيل يك امر وجودى كه فعالً فاقد آن 

 است يا قانونى دارد؟آيد؟ منشأ آن چيست؟ آيا تصادفىمى



ايى بنابراين، پيش از هرگونه تصميم، بايد از يكسو بررسى كنيم كه كمال از كجا و با چه ضابطه ه

 .شودآيد كه به بحث خداشناسى مربوط مىبه وجود مى

 .گرددمربوط مى معاد ببينيم كه تا چه هنگام ادامه خواهد داشت كه به بحثاز سوى ديگر: بايد 

 پس، انسان براى اينكه بتواند نظام ارزشى درستى براى زندگى خود در نظر بگيرد؛ بدون مبدأ و

ى بسيار مّهمى ست. ما به بركت نور قرآن و تعاليم اسالم و برد. اين نكتهمعاد، راه به دهى نمى

توانيم اين مسأئل را حّل كنيم ولى دانشمندان بشرى دچار سرگردانى ن، براحتى مىپيشوايان دي

اند كه قابل ى اخالق و معيار خير و شر، تالش كردهاند. چندان در مبانى اخالق و فلسفهبسيار شده

توانيم اثبات كنيم كه شناخت اند. ما به راحتى مىتر هم شدهشمارش نيست و روز به روز سرگردان

 .نظام ارزشى صحيح، بى شناخت مبدأ و معاد مّيسر نيست

ى دنيا و او را در نظر بگيريم. مسأله آخرت خواهيم انسان را درست بشناسيم بايدپس اگر مى

حّتى تربيت يافتگان دين هم در محاورات خود، به زندگى   زندگى اين جهان، چندان جاذب است كه

 .دهندآخرت، چندان بها نمى

آيد كه چند سال در اين دنيا زندگى خواهد رسيم عمر فالنى چقدر است تنها به نظر مىپوقتى مى

توانيم براى يك نظام ارزشى آوريم در صورتيكه بدون آن نمىكرد و زندگى ابدى را به حساب نمى

 نهاى شناخت شؤواى بود براى اينكه ما، از بحثراستين، حسابى جّدى و اصيل، باز كنيم. اين مقّدمه

 .هاى آن است؛ به بحث معاد برسيمى كنشهاى نفس كه مقدمهها و تواننفس، گرايشها، بينش

ى معاد روشن نشود، نظام ارزشى در رفتارهاى انسان، شكل مطلوب و راستين را پيدا تا مسأله

 .كندنمى
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 هاى الزم در تعيين راه زندگىشناخت

 :بر سه چيز استوار است گفتيم: اختيار انسان

 ـ اميال فطرى 1



 ـ قدرت بر ارضاء اين اميال 2

 ـ شناخت اصلح و ارجح 3

هاى عمل، كارهايى انجام دهد ولى مايه قدرت يا كسب اميال تواند براى تقويتگرچه انسان مى

 .محقق الوجوداند  اين دو، در وجودش هست، اين دو عامل

بارت ى مؤّخر، از آن دو، قرار دارد. به عاست و در مرحلهتيارىتقويت قدرت يا اميال، خود عملى اخ

 .يابدديگر افعال اختيارى انسان در چند مرحله، تحّقق مى

به  است كه به اراده الهى ميلهايى در درون او بوجود آمده و نيز قدرتىاىنخستين دسته، در زمينه

زم ست. در كسب اين شرايط ابتدايى، انسان الاراده الهى در جهت ارضاء آن، در اختيارش قرار گرفته ا

كند در همان مرحله بايد علمى داشته باشد نيست تالش كند ولى وقتى اين خواستها تزاحم پيدا مى

تا تشخيص دهد كه كداميك را بايد ترجيح دهد اينجاست كه اهمّيت نقش شناخت و معرفت 

 .گرددروشن مى

گرى را به طور خدادادى داشته باشند يا خير؛ اين بحث دي اينكه آيا انسانهايى هستند كه اين علم

 .كنيمى افراد عادى مثل خود، بحث مىست. ما فعالً درباره

 گيرد؟آيد و به چه چيزهايى تعّلق مىخوب، اين علم از چه راهى به دست مى

 نى و عقلى الهى فراهم گردد: حواس ظاهرى، ادراكات باطبى شك، ابزار تحصيل علم بايد از ناحيه

لّيت خود را خدا داده اّما بكارگيرى اين ابزارها براى تحصيل معرفت  الزم؛ در افراد عادى، منوط به فعا

 .آنهاست

 اّما چه معرفتى را بايد بدست آورد؟

يم. به عبارت ديگر: براى آنكه بدانيم خّط سير زندگى ما چيست، بايد معرفتهايى ُكّلى داشته باش

اى، قرار دهيم بايد ضوابطى داشته باشيم تا منفعت و خود را در جهت ويژهوقتى بخواهيم، حركت 

 .مصلحت نهايى را تأمين كند و ما را به كمال برساند و به بهترين و باالترين لّذتها دست يابيم



شود: دانستن ضوابطى ُكّلى براى ناميده مى« ئولوژىايده»اين همان است كه در اصطالح امروز، 

 .ى زندگىتعيين خّط مش
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و براى بدست آوردن اين قواعد ُكّلى الزم است كه قبالً بينشهايى داشته باشيم كه به آن 

 .گويندمى جهان بينى اصطالحاً 

نه و ئولوژى، مبتنى بر جهان بينى ست. يعنى اگر بخواهيم خّط مشى زندگى را عاقالبنابر اين، ايده

 .يد قبالً بينشهايى داشته باشيمدرست تعيين كنيم، با

 :در سالهاى اخير، بين غربيها، مباحثى بسيار وجود داشته است مبنى بر اينكه

 ئولوژى، رابطه وجود دارد يا خير؟ـ آيا بين جهان بينى و ايده

 ـ اگر وجود دارد، اين رابطه چگونه است و تبيين منطقى آن چيست؟

ى است و واقعّيت خارجئولوژى از قبيل مفاهيم انشايىايده اند به اينكهاز جمله، بعضى قائل شده

 ئولوژى لزوماً ندارد و قابل صدق و كذب نيست؛ ولى اين نظر صحيح نيست؛ زيرا اّوالً مفاهيم ايده

انشايى نيست و به فرض كه به صورت انشايى بيان شود، مبتنى بر حقايقى ست و به تبع آن حقايق، 

ئولوژى درست و آن ديگر، اين ايدهتوانيم گفت: كهگردد و مىخطا مىقابل صدق و كذب و صّحت و 

 ...مخالف حقيقت است

توان شود، اجماالً مىئولوژى از جهان بينى استنتاج مىو اّما در تبيين منطقى اينكه چگونه ايده

م كه ئولوژى به ضرورت بالقياس باز گردد. يعنى وقتى ما يك مطلوب فطرى داريگفت: مفاهيم ايده

كند، يعنى مقّدمات؛ علل واسباب رسيدن به كمال است مقّدمات آن ضرورت بالقياس پيدا مى

از « بايدها»اند، پس وجود آنها نسبت به وجود نتيجه، ضرورت بالقياس دارد و پيدايش اين نتيجه

 .)1(ى مطلوب، مقّدمه استشود: بايد فالن كار را انجام داد چون براى نتيجههمين جا ناشى مى

*** 



ئولوژى اسالمى مبتنى بر جهان بينى اسالمى است و خطوط ُكّلى اين جهان بينى كه نقش ايده

 :ئولوژى دارد، سه استاساسى در تعيين ايده

 ـ شناخت خدا 1

 ـ شناخت معاد 2

 ى دنيا با آخرت و زندگى ابدىـ شناخت رابطه 3

 :ى خداشناسىو اّما؛ ارتباط آن با مسأله

 تواند در موردداند آيا اين هستى قائم به ذات است يا وابسته به غير؛ نمىكسى كه نمى

 

 .گنجداست و در مجال ما، نمىشناسى و فلسفىهاى شناختـ تفصيل اين مباحث مربوط به بحث *
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معتقد  شؤون اين هستى و كماالت آن، قضاوت صحيحى داشته باشد؛ از سوى ديگر اگر به خدا

بد يا تواند به خدا راهى داشته باشد و به او ُقرب ياتوانيم اين فرض را كه آيا انسان مىنباشيم، نمى

 .خير؛ مورد بررسى قرار دهيم

؛ وقتى قابل طرح است كه قبالً «كمال انسان در قرب به خداست»يعنى اينكه بخواهيم بگوييم: 

 .وجود خدا اثبات شده باشد

 داند و نيز ُكّل هستى را؛ با كسى كه جهان را قائم به ذاتوك خالص خدا مىكسى كه خود را ممل

انگارد؛ هرگز پندارد و حوادث جهان را مولود تصادف يا فعل و انفعاالت ماّدى محض مىمى

 .توانند، خط مشى واحدى داشته باشند و براساس آن راه معقول واحدى براى زندگى برگزينندنمى

درستى نسبت به خدا داشته باشيم. و چون اين بحث را، قبالً ضمن  پس: نخست بايد بينش

 .كنيمايم، تكرار نمىمسائل خداشناسى بررسى كرده



 .اصل دوم: شناخت زندگى نهايى انسان است

ما اگر بدانيم كه زندگى، منحصر به همين زندگى ماّدى و دنيوى نيست و وسيعتر از آنست در 

 .ر، قضاوت درستى خواهيم داشتترجيح برخى لّذات بر برخى ديگ

آيد مثل غذا است كه مستقيمًا از آن كار بدست مىتوضيح آنكه: كارهاى ما گاهى براى لّذتى

هاى گردد؛ حال اگر لّذتاست كه با واسطه و بعدًا، از آن عايد مىخوردن؛ و گاهى به خاطر نتايجى

ر چند كند مثالً خوردن فالن غذا هصرفنظر مىميانى، با آن نتيجه تزاحم پيدا كرد؛ انسان عاقل؛ از آن 

ايى لّذت دارد اّما گاهى براى سالم ماندن بدن، بايد از آن چشم پوشيد. پس در اينجا يكى از معياره

گردد: يعنى بايد بسنجيم كدام لّذت كه براى ترجيح لّذات ذكر كرديم؛ بر ديگرى حاكم مى

برد اّما بايد  است اگر ترشى بخورد لّذت مىترست. شخص مريض كه ترشى براى او مضرّ طوالنى

اى صرفنظر كند تا از كند از لّذت چند لحظهيكهفته بيشتر مريضى را تحّمل كند پس، عقل حكم مى

 .مند گرددسالمت  دراز مّدت بهره

درست همين معيار در مورد لّذات بينهايت، صادق است. اگر قرار است دهسال رنج ببريم تا 

ت ت نصيبمان گردد؛ كدام را انتخاب كرد؟ حال اگر قرار است يك عمر رنج ببريم تا لذّ بيست سال لذّ 

كند؟ پس اين يك معيار است كه بايد لّذت كوتاه جاودانه و بينهايت حاصل شود عقل چه حكمى مى

 تر، وجود دارد يا نه؟را فداى لّذت طوالنى كرد؛ اّما آيا لّذت طوالنى

 تواند زندگىو بايد در جهان بينى ثابت شود كه آيا انسان مى هاست« هست»ى اين از مقوله
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ابدى داشته باشد يا نه؟پس ايدئولوژى مبتنى بر اين اصل نيز هست كه ببينيم انسان ميتواند 

 زندگى ابدى داشته باشد يا نه؟

لوژى صحيح و در كنارآن ئواين توضيح مختصر، از آنجهت ذكر شد كه روشن شود انتخاب ايده

 .ى معاد استتعيين خط مشى درست زندگى مبتنى بر مسأله



ى مبدأ و معاد ى اديان آسمانى، پيش از هر چيز و بيش از هر چيز، به مسألهبه همين روى، همه

 هاى الهىآنان عالوه بر آن كه اين اصل را، در صدر بينش .ايمان باهلل و باليوم االخر :اندپرداختهمى

 .اندكشيدههاى فراوانى مىاند؛ در راه تحّقق و رساندن و ابالغ آن، رنجدادهخود قرار مى

هيم: اگر از انبياء گذشته اّطالع فراوانى نداشته باشيم؛ از قرآن كريم و دعوت اسالم، بخوبى آگا

برخى از  هاى گوتاه قرآن در مّكه و در آغاز نزول وحى، نازل شده است؛ همه يا دستكماغلب سوره

الم شعار توحيد را اع (صلى اهلل عليه وآله)ى معاد است؛ يعنى پس از آنكه پيامبرها، دربارهآيات آن

 ى معاد بود. لذا تكيه بر همينفرمود، حول مسألهشد و بر مردم قرائت مىفرمود؛ آياتى كه نازل مى

 .به او تهمت جنون بزنندامر كه براى مردم آن سرزمين و آن زمان نامأنوس بود، موجب شد كه 

اگرچه چه سياست رهبرى در موازين اجتماعى موجود، اقتضاء دارد كه رهبر جامعه ابتداًء 

اند شعارهايى انتخاب كند كه براى اكثر مردم جالب باشد و سياستمداران در طول تاريخ چنين كرده

تانه كردند و سرسخبود، تكيه مىاّما پيامبران برعكس، هماره بر دو مسأله كه مورد مخالفت اكثر مردم 

 :خروشيدند كهايستادند و با خشم و خروش بر مردم مىپاى آن مى

ْن ُدون  اهلل» :67انبياء /   .«ُأّف َلُكْم َول ما َتْعُبُدوَن م 

 !پرستيدواى بر شمايان و برآنچه غير از خدا مى

 .به قوم بت پرست خويش است (عليه السالم)اين كالم حضرت ابراهيم

ن، بر كنند، بايد به اين نكته توّجه داشته باشند كه حركت آناكسانى كه زندگى انبياء را تحليل مى

داند كه اند وگرنه هر عاقلى مىموازين عادى يا سياسى نبوده است بلكه رسالت الهى ويژه داشته

 .كند كه آنان بپسندندهركس بخواهد كسانى را دور خود جمع كند چيزى را مطرح مى

ين هدفشان چندان غير قابل اغماض بوده است كه حّتى حاضر بودند نخست مردم را دور خود ا

 ...با همدلى و همراهى و همفكرى با آنان جمع كنند و سپس بگويند خدا يكى ست

ى رسالت بر چيزى كه اصالت داشته و همه چيز بدان وابسته بوده است؛ از همان نخستين لحظه

 .ت توحيد و بى درنگ پس از آن، معاداند: نخسكردهتأكيد مى



 اى، زود پذيرتر بود زيرا حّتى بت پرستان، اصل  پرستش راى توحيد تا اندازهباز مسأله
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طبعًا  قبول داشتند؛ اّما معاد، چيزى نبود كه فكر عادى بشر بتواند آن را هضم كند زيرا هر انسانى

شوند. به كنند و بعد ظاهرًا ميميرند و خاك و نابود مىآيند و زندگى مىيا مىبيند كه انسانها بدنمى

 .ى معاد، بسيار سرسختانه بودهمين جهت، مقاومت اقوام در برابر انبياء، در مسأله

 :قرآن كريم ازاين مقاومت، مطالب بسيارى نقل فرموده است

ظ» :17و16صاّفات /  ْتنا َوُكّنا ُترابًا َوع  ّنا َلَمْبُعوُثوَن َأَوآَأإ ذا م  ُلونامًا َأإ  وَّ َِ  .«باُؤَنا اِلْ

 !شوند؛ پدران ما را زنده كنگويى كه مردم زنده مىاگر راست مى

يم...» :78يس /  َي َرم  ظاَم َوه   .«َمْن ُيْحي  اْلع 

 شود؟چگونه موجودى كه خاك شده است، زنده مى

و حّتى از تهمت جنون به آنها، ابا  كردندو گفتيم، به همين جهت پيامبران را مسخره مى

 :كردندنمى

ُئُكْم إ ذا مُ » :7سبأ /  يَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعلى َرُجل ُيَنبِّ ي َخْلق َوقاَل الَّذ  ق إ نَُّكْم َلف  ْقُتْم ُكلَّ ُمَمزَّ زِّ

يد  .«َجد 

 زند...؟آيا به شما خبر دهيم از كسى كه چنين حرفهايى را مى ...

زند؟ خواهيد شخصى را به شما نشان دهيم كه چنين حرفهايى مىا در نظر بگيريد: مىلحن آيه ر

آيند و چنانكه گويى امرى شگرف و غير متنظره را اند؛ كسانى مىپيداست كه در انجمنى نشسته

 .گويندخواهند اعالم كنند به ديگران مىمى



هايشان متالشى شد، دوباره زنده گويد: وقتى انسانها مردند و بدنشخصى پيدا شده است كه مى

گفتند: خنديدند و مىكردند و به قهقهه مىشوند. در اين حال پيداست كه شنوندگان تعّجب مىمى

 زند؟مگر ديوانه شده است كه چنين حرفى مى

نَّة»8سبا /  بًا َأْم ب ه  ج   .«َأْفَترى َعَلى اهلل  َكذ 

 !بندد يا ديوانه شده استآيا به خدا دروغ مى

 :فرمايدى معاد تكيه مىيابيم كه چرا قرآن آنقدر بر مسألهاز اينجا يعنى ازاين مقاومت مردم در مى

ماُء اْنَفَطَرْت، َوإ َذا اْلَكواك ُب اْنَتَثَرت» :2و1انفطار /   .«...إ َذا السَّ

 ...چون آسمان بشكافد و اختران، بپراكنند

َرْت وَ » :2و1تكوير /  ْمُس ُكوِّ ُجوُم اْنَكَدَرتإ َذا الشَّ  .«...إ َذا النُّ

 .چون خورشيد فرو ُخوشد و ستارگان تيره گردند

ل اين همه تأكيد از آنروست كه اعتقاد به فناء انسان چيزى نبوده است كه با يكى دو جمله از د

 .آدميان، بركنده شود

 ئولوژىتوانيم يك ايدهبارى، تا ما اين مسأله را از نظر عقلى و منطقى حل نكنيم نمى
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 وتوانيم گفت: اساس مسائل اجتماعى يك نظام را تنها با مسائل اقتصادى استوار عرضه كنيم. نمى

هاى اعتقادى در دل مردم كنيم. بدون آنكه ريشهحقوقى و حّتى طرفدارى از مستضعفان عرضه مى

خت كام اسالم بسنده كرد. و اگر چنين كنيم، دراى از احتوان تنها به پذيرفتن پارهمستحكم شود، نمى

 .ايم كه چون بادى بوزد، سرنگون خواهد شداى كاشتهبى ريشه



توان گفت:برويد كشته شويد و آنان نيز عاشقانه هاى نظام در دل مردم جاى گرفت مىاگر ريشه

بريد و فقر به سر مىهاى اجتماعى تكيه كنيم و بگوييم شما در روند اّما اگر هزار بار بر ارزشمى

 .كند؛ هر كار بكند هرگز عاشقانه مشتاق شهادت نخواهد شدامپرياليسم اموال شما را غارت مى

 .آورداعتقاد به اين آيات است كه آن عشق را به وجود مى

أَ » :111توبه /  ن يَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمواَلُهْم ب  َن اْلُمْؤم   .«...َجنَّةنَّ َلُهُم الْ إ نَّ اهلَل اْشَترى م 

 .خداجان و مال مؤمنان را در برابر بهشت از آنان خريدارى كرد

ي» :111توبه /  ُكُم الَّذ  َبْيع  ُروا ب  َن اهلل  َفاْسَتْبش  ه  م  َعْهد   .«...باَيْعُتْم ب ه َوَمْن َأْوفى ب 

 .ايدكردهاى كه با وى چه كس از خدا به پيمان خويش پايدارترست پس مژده باد شما را به معامله

ُنوَن » :11و10صف /  ْن َعذاب َأل يم ُتْؤم  يُكْم م  ي ب  َهْل َأُدلُُّكْم َعلى ت جاَرة ُتْنج  ُدوَن ف  اهلل  َوَرُسول ه  َوُتجاه 

ُكم َأْموال ُكْمَوَأْنُفس  يل  اهلل  ب   .«...َسب 

وريد و به بخشد؟: به خدا ايمان آآيا شما را به تجارتى رهنمون شوم كه از عذاب، نجاتتان مى

 .پيامبرش و در راه خدا با مال و جان بكوشيد

ال و متواند فداكارى كند و از جان بگذرد زيرا در برابر كسى كه اعتقاد به معاد ندارد منطقًا نمى

 .كنددهد چيزى را دريافت نمىجانى كه از دست مى

شود ]هرچند هايى مشاهده مىالبته گاهى در ميان افرادى كه اعتقاد به مبدأ و معاد ندارند، فداكاري

از جهت كمّيت و كيفّيت قابل مقايسه با فداكاريهاى مسلمانان و مؤمنان نيست[ از اينروى چنين 

شود كه اگر تنهاايمان به خدا و آخرت موجب اين نوع فداكارى ست؛ اينان چگونه سؤالى مطرح مى

 كنند؟گاه، چنين مى

 :بحث اينست كهى اين پاسخ به اجمال و متناسب با حوصله



ى نيروها گردد مسّلط برهمهگيرد يعنى انسانى فرض مىها براساس عقل انجام مىيك بار، حركت

كند چنين انسانى بين لّذتهاى ميّسر و آالم و كششهاى خويش كه تنها براساس احكام عقل، عمل مى

 نسانها درى اكند اّما هميشه، همهآيد، مرّجَح را انتجاب مىو رنجهايى كه پيش مى
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 چنين وضعى قرار ندارند ]حّتى كسانى كه به مبدأ و معاد هم ايمان دارند[ و بسيارى از عوامل

 .لرزانندشوند و آدمى را از تبعّيت عقل، مىروانى بر انسان مسّلط مى

جحان ار ديگرند هرچند رقبالً گفتيم كه هيجانات و عادات، دو عامل مهم روانى در ترجيح كارى بر ك

 .عقلى نداشته باشد

مثالً ضرر سيگار كشيدن بر هيچكس پوشيده نيست اّما عادت به لّذت آن و انس به اين لّذت 

 .شودعادى، مانع از ترك آن مى

هاى بسيار قوى هستند مثالً عصبانّيت و غضب هنگامى كه بر هيجانات نيز مانند عادات، محّرك

مل گذارد. يكى از انواع هيجانات نيز با عوايى براى تفّكر و تدبير باقى نمىنفس مسّلط شد ديگر جا

رشار ساست در َرَيعان شباب و آيد. جوانىتبليغاتى و قرار گرفتن در جّو ويژه و كادر بسته به وجود مى

يز بر انگاز شور جوانى؛ اگر اين شور تحت كنترل يكدستگاه تبليغى قرار گيرد و دائمًا شعارهاى هيجان

يابد درست چنانكه كسى زير آبشارى تند و بلند تن بشويد او فرود آيد ديگر مجال انديشيدن نمى

 .ها را زير فشار آب فرو بندديابد و مجبور است چشمديگر فراغت ديدن اطراف را نمى

 نانها را به جوانان و نوجواى خواندن تيترهاى روزنامهپس از انقالب برخى گروهكها حّتى اجازه

دادند. نيز احساساتشان را در يك سو، در حالت تحريك و تهييج نگه ميداشتند؛ طرفدار خويش نمى

 .پيداست كه چنين كسى ممكن است بر اثر هيجانات كاذب، جان خويش را نيز به خطر اندازد

ورد مدر  تواند انسانها را به ايثار و شهادت وادارد، منظورمانئولوژى مىگوييم ايدهپس، اگر ما مى

 .اند و معيار انتخاب آنها عقل استاست كه تحت تأثير هيجانات قرار نگرفتهانسانهاى عادى



دهند، پس جواب شبهه اينست كه عامل مؤثر در آنان كه بى اعتقاد به معاد خود را به كشتن مى

 .آيداست كه بر اثر تبليغات و جّوسازى به وجود مىى درونىهيجانات و احساسات تحريك شده

كند تا محيط آموزش و پرورش، سالم و عقل بر آن حاكم باشد و از همين روى، اسالم سعى مى

گيرد، از جامعه دور گردد و جلوى درخشندگى عقل را مىكوشد عواملى را كه موجب تيرگى فكر مىمى

كند تا بارزه مىى خرد، مى عقل يا تعّصبات و تقليدهاى كوركنندهكند. لذا با هوى و هوسهاى كدركننده

 .انسان بر كرسى اختيار آگاهانه بنشيند تا براساس عقل، زندگى خود را تنظيم كند

خواهد انسان بسازد، قوام انسان به اختيار است. تا آگاهى و آزادى فكرى، بر انسان قرآن مى

 حكمفرما نباشد، انسان، انسان نخواهد بود. و در واقع انسان نمايانى هستند كه چون
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روند كه گرگهاى اند و به همان سو مىهاى گوسفند، با زنجيرهاى نامرئى به هم بسته شدهگله

 :دهند. پس بايد زنجير هايشان باز گرددچوپان نما آنان را سوق مى

م» :157اعراف /  ي كاَنْت َعَلْيه  ْغالَل الَّت  َِ  .«َوَيَضُع َعْنُهْم إ ْصَرُهْم َواِلْ

 .تنگنا درآيند و زنجيرهايى كه بر دست و پايشان است برداشته شود از

ئولوژى صحيح، مبتنى بر شناخت صحيح است. وقتى انسان كنيم كه: ايدهپس، دگرباره تأكيد مى

ى مختارى ست، كارى را انتخاب و سعادت خود را تأمين كند؛ بخواهد به لحاظ اينكه موجود آزاده

 .ه باشدبايد داراى حركتى آگاهان

*** 

ئولوژى مؤّثر است؛ دو مطلب باقى بارى، پس از شناخت مبدأ و مسائل مربوط به آن كه در ايده

 :است

 .ـ بررسى مسائل مربوط به معاد از اين جهت كه انسان موجودى داراى حيات جاودانه است 1



دو  كه آدمى داراىى اين زندگى موجود با آن زندگانى جاودانه. زيرا اگر فرض شود ـ تبيين ربطه 2

تواند نقشى در جهت دادن به است كه هيچ ربطى با هم ندارند؛ اعتقاد به زندگى دوم نمىنوع زندگى

اى دارد و زندگى اول داشته باشد مثل كسى كه در شهرى شهرت و اعتبار و خويشان و سرمايه و خانه

بايد از نو براى تأمين  ى آنهاست و در آنجارود كه در آنجا فاقد همهبه شهرى دوردست مى

تواند نقش دقيق خود را در تعيين مسير نيازمنديهايش تالش كند. پس؛ وقتى اعتقاد به معاد مى

توان براى ى دقيق و صحيحى دارد و مىزندگى بازى كند كه بدانيم اين زندگى با زندگى آخرت، رابطه

 .آنجا، در همينجا كارى كرد و بقول سعدى: برگى از پيش فرستاد

 برگ سبزى به گور خويش فرست *** ندهد َكس، تو خود زپيش فرست

 :بارى، آنچه كه اثبات آن براى ما مّهم است؛ دو چيز است

 .ـ نخست بايد بقاء آدمى را در دنياى پس از مرگ اثبات كرد 1

 .ى عّلى و معلولى بين اين دو زندگى را بايد ثابت نمودـ دّوم رابطه 2

  

 معاد

ت. توان اّدعا كرد يك سّوم قرآن در اين باره اسرآن بسيار گسترده است چنانكه مىبحث معاد در ق

 :پردازيمپس ما از اين همه به آنچه بيشتر مورد نياز است مى

و  است بر اين كه: در انسان، حقيقتى وجود دارد كه با متالشى شدناصوالً اعتقاد به معاد مبتنى

 اى معاد اينست كه هر فردى كه در اين عالم به وجودرود. زيرا معنفناء بدن، از بين نمى
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شود و تا ابد زنده خواهد بود. پس، بين اين انسان و آيد، همين فرد در رستخيز زنده مىمى

 .برقرار است« اين همانى»و « هوهّويت»شود انسانى كه در آخرت زنده مى

 ان است؟گوييم اين همچرا و به چه لحاظ مى



توانيم وحدت بين اين موجود و آن موجود را تعّقل كنيم كه عنصر اساسى در صورتى ما مى

 .مشتركى بين اين دو، وجود داشته باشد

ى به اوست؛ وگرنه در همين است كه شخصّيت هر انسانى، وابستهاين عنصر اساسى به اين معنى

ر هت يا جهات مشتركى هم بين آنها هست؛ اّما دگردد و جعالم نيز، مواّدى به مواّد ديگر تبديل مى

ها محفوظ و صادق نيست: روى خاك باغچه كود ، در آن«اين همانى»و يا « هوهّويت»همان حال، 

توان گفت كه همان كود و ُرويد. گرچه به يك معنى مىكاريم. گلى مىى ُگل مىدهيم و آب و دانهمى

دانيم كه يا شخصّيت گل، همان شخصيت كود است؟ مىخاك و آب، تبديل به ُگل شده است اّما آ

توانيم گفت: ُگل همان كود است؛ خواص كود در آن جا، دو هوّيت موجود است و هيچگاه نمىاين

 .نيست، چنانكه خواص گل هم در كود نيست

اّد مو آيا اگر انسان يه همين گونه تبديل به انسان ديگرى شود: بميرد، بپوسد، اجزاء بدن تبديل به

شيميايى ديگرى شوند و جذب مواد گردند و سپس آن گياه به صورت غذايى درآيد و انسانى ديگر 

توان گفت اين انسان ى انسانى ديگر از آن منعقد گردد؛ آيا مىهزار سال بعد آنرا بخورد و نطفه

ر از آن توان گفت، زيرا خصوصّيات اين انسان غيجديد، همان انسان هزار سال پيش است؟ نه، نمى

 .ديگرى ست

 .ى خود او بوده استشخصيت، هّويت، شعور، احساسات و اعتقادات هر يك، ويژه

پس، اگر قرار باشد انسان پس از متالشى شدن بدنش، دوباره به همان صورت كه بوده است زنده 

 .شود و همو باشد؛ چيزى بيشتر از اشتراك ماّده الزم است

 هوّيت هرچيزى به «شيئية الشّىء بصورته ال بماّدته» :گوينداست كه فالسفه مىاين همان مطلبى

ه ى فعلّيت اوست كه آثارى دارد؛ ولى ماّده، فقط حيثيت استعداد ـ به معناى فلسفى آن ـ وقوّ جنبه

آيد، رود؛ اگر همان ماّده بدن با صورت ديگرى به وجود مىاست. پس وقتى انسان از دنيا مى

سان است؛ هرچند كه اجزاء آن بدن قبلى در اين يكى نيز موجود باشد؛ توان گفت اين همان اننمى

 .اّما اين انسان، آن انسان نيست



توانيم گفت انسان شخصًا دوباره زنده شده است؟ وقتى كه روح باقى باشد و پس چه وقت مى

 .هنگام زنده شدن همان شخص  روح، به بدن، تعّلق بگيرد
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 .ى ديگرى ستچه اندازه الزم است اجزاء آن بدن قبلى، باقى باشد، مسألهحال 

گيرند. ميرند و سّلولهاى جديدى جاى آن را مىدر همين دنيا هم سلولّهاى بدن ما، دائمًا مى *

 .شودى آنها دگرگون مىشوند، با تغزيه، ماّدهگويند عوض نمىحّتى در مورد سّلؤلهاى مغز هم كه مى

شود ولى شخصّيت همچنان محفوظ ل در طول چند سال، تمام اجزاء بدن، عوض مىبه هر حا

ى معاد و ايستائى آن به اين است كه ثابت شود در انسان چيزى به جز بدن، است. پس، قوام مسأله

، ماند. برخى بدون توّجه دقيقباقى مى« فى خزائن اهلل»و « عنداهلل»نيز هست كه فناناپذير است و 

ت. محسوب اس« معاد»آفريند؛ اين نيز است و خدا دوباره آنرا مىه اگر بگوييم روح نيز فانىبرآنند ك

و نشود و خدا همه چيز را از گويد پيش از رستخيز همه چيز نابود مىاينان به برخى از روايات كه مى

عاد، عود و كنند. ولى حقيقت اينست كه چنين چيزى ديگر معاد نيست؛ زيرا مآفريند؛ استناد مىمى

بازگشت شىء موجود است؛ پس اگر چيزى نابود گردد و موجود جديدى )هر چند شبيه آن و درست 

 .مانند آن( خلق گردد؛ ديگر همان اّولى نخواهد بود و ديگر وحدت به هيچ معنى باقى نيست

 وبارهايستانى معاد، بر اين است كه انسان، روحى داشته باشد كه مستقل از بدن باقى بماند و د

به بدن عود كند و زنده گردد؛ پس اگر بگوييم ؛ اصالً روحى در بين نيست، يا اگر هست مستقل از 

رود؛ در رود يا حّتى اگر بگوييم پس از مدتى از بين مىماند و با فناء  جسم، از بين مىبدن باقى نمى

 .كندديگر معناى حقيقى پيدا نمى« معاد»ى اين احوال، همه

 :ت، از اين عالم استآنچه فانى س

ْنَد اهلل  باق» :96نحل /  ْنَدُكْم َيْنَفُد َوما ع   .«ما ع 



برخى آيات يا روايات بر حسب نظر نخستين، شامل همه چيز گردد؛ « عموم»و « اطالق»اگر 

ى اشياء ماّدى ست؛ اّما چيزهايى كه نزد خداست، از بين موجود است كه مراد همه« قريبه ُلّبى»

 .رفتنى نيست

 :ىاگر كسى بگويد عمومّيت  آيه

 .«ُكلُّ َمْن َعَلْيها فان» :26الرّحمن / 

نى كه كسا« )= من عليها»گردد؛ بايد گفت: اّوالً تعبير و نيز روايات نظير آن، شامل ارواح نيز مى

د؛ شود، ثانيًا: به فرض كه باشد؛ مخّصص دارد زيرا اگر چنين نباشروى زمين هستند( شامل ارواح نمى

 .معادى نخواهد بود و حال آنكه معاد، نّص قرآن است

شود بايد توّجه داشت كه گاه، برخى حرفها از سوى بعضى كسان بدون توّجه به لوازم آن، گفته مى

 زند؛ حاصل آنكه براى تحّقق معاد، سهترين مسائل را، مىى يكى از ضرورىكه ريشه
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آن  آنكه اثبات كنيم كه در انسان چيزى غير از بدن وجود دارد. دو ديگر آنكهچيز الزم است: يكى 

 .)1(تواند باقى بماندچيز مستقل از بدن، مى

ن آسّوم اينكه: انسانّيت انسان به همين روح اوست. يعنى عالوه بر اينكه بايد روح و نيز بقاء 

است و كافى نيست كه بگوييم يك  ثابت شود، بايد ثابت گردد كه تمام فعلّيت انسان، همين روح

 .ماندجزء انسان، الى االبد، باقى مى

ى روح هتوانيم عقالً معتقد به بقاء انسان و معاد باشيم كه اين سه چيز را در باربنابراين وقتى مى

ايم بپذيريم و اگر اين مسأله حل نشود، هر چند در ظاهر معتقد به معاد باشيم مبانى آن را حل نكرده

 .ز نظر عقلى، اعتقاد ما، گير دارد؛ اگرچه خود توّجه نداشته باشيمو ا

  

 وجود و بقاء روح



كند؛ يعنى چيزى اضافه دارد. آدمى كه شّكى نيست كه انسان زنده، با موجود بيجان، فرق مى

اى پيش از آن، چيزى كمتر دارد. هيچ انسان عوام يا حّتى ميرد، يك لحظه پس از مرگ، با لحظهمى

 .گويد كه روح اصالً وجود نداردنى، نمىكود

گويند كه بين ها نيز منكر روح بطور كلى، نيستند يعنى نمىترين ماترياليستحّتى متعّصب

كنند كه خطاست. اى تفسير مىموجود جاندار و بى جان، فرقى نيست؛ منتها آنها، روح را به گونه

مبهم است، بايد از آنها پرسيد « خواص»ى مهگويند روح از خواص ماّده يا مغز است. كلاينان مى

 چيست؟« خواص»منظور شما از 

به آنها نسبت « خّواص»گويند: هر موجود يك ذات عينى دارد و نيز يك چيزهايى كه به عنوان مى

ّيت ؛ اّما اين خاص«توليد مثل»دهيم مثالً گياه، يك عينّيت خارجى دارد و نيز يك خاصّيتى مانند مى

 .ى آن نيستالوه بر اتمهاى تشكيل دهندهنيز چيزى ع

ما وقتى اين سخن آنان را طبق اصول فلسفى خودمان تحليل كنيم ؛ خواص در قالب اصطالحات 

 .)2(جوهر است»، و ذوات و اشياء همان «اعراض»فلسفى ما، همان 

 گردد: عرضيعنى موجودى كه وجودش در شىء ديگر است و چنين تعريف مى« َعَرض»

 

كه قائل توانسته است مستقل باشد يا خيز، بحثى است كه در اينجا در صدد بررسى آن نيستيم. زيرا اينكه آيا در آغاز وجود يافتن نيز مىاين .1

 .زند ما به بقاء آن كار داريم نه به حدوث آناى نمىلطمه معاد باشيم روح جسمانى الحدوث است يا روحانى الحدوث هم هست؛ به

 .كنند كه به آن كارى نداريماصل جوهر را انكار مى البّته اينان .2
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يابد و ؛ هرگاه وجود يابد در چيز ديگر وجود مى«اذاوجدت ُوجدْت فى موضوع»است كه ماهيتى

گويند: حدوث و بقاءش نيازمند به آن است مانند رنگ گل نسبت به گل. اين همان است كه مى

 .قل نداردخاصيت، وجود مست

بود؛ محال است كه با فناء  موضوع خود، باقى بماند. اگر جسمى از « َعَرض»بنابراين، اگر چيزى 

 .رودبين رفت، طول و عرض و كمّيت و كيفيت آن هم از بين مى



توانند قائل به بقاء روح باشند و دانند، نمىپس كسانى كه روح را از اعراض و خواص بدن مى

شود؛ ممكن است كسى براساس د نيز نيستند. ولى مسأله به همين جا ختم نمىطبعًا قائل به معا

است كه با جوهر ديگر متّحد شده است و بدون آن برخى از مبانى فلسفى قائل شود كه روح جوهرى

 .ى وجود بدهدتواند ادامهنمى

 ل جوهرند* مثالً ى َمّشائى، معتقدند كه صورتها و فعليتهاى انواع موجودات ماّدى از قبيفالسفه

دانند منتها جوهرى منطبع در جوهر ماّده، و به آنها صورت نباتى و صورت معادن و جوهرى مى

ه آيند و نيز بدون ماده به وجود ادامگويند. بدين معنى كه بدون ماّده بوجود نمىمى« صور منطبعه»

 .)1(توانند دادنمى

يم، چنانكه مّشائيان در مورد صور جسمانى پس، حّتى اگر روح را جوهرى منطبع در ماّده بدان

رود چون توان قائل به معاد شد زيرا چنين جوهرى، با فناء ماّده از ميان مىمعتقدند؛ باز هم نمى

شود. بنابراين اگر كسى ، انطباع در ماّده است؛ لذا با فساد ماّده، صورت هم فاسد مى«خاصّيتش»

نها تواند قائل به معاد باشد. تاست، باز هم نمى« جوهر»يد روح را بدين صورت تفسير كند اگر چه بگو

بع تواند مستقل از ماّده باقى بماند؛ يعنى منطيك راه باقى ست: اينكه روح را جوهرى بدانيم كه مى

 .توان تصحيح كرددر ماّده، نباشد هر چند اّتحاد با ماّده را با يك معنى مى

  

 انسانيت انسان، به روح اوست؟

فلسفى براى ما ثابت است كه شيئيّت شىء به صورت اوست؛ تا آن هست شىء باقى ست  از نظر

 .)2(و چون از بين رفت، شىء هم از ميان خواهد رفت و ديگر آن هوّيت موجود نيست

 گويد؟قرآن در اين زمينه چه مى

 .داندشّكى نيست كه قرآن، انسان را مرّكب از روح و بدن، مى

 

 .داننداينها را اعراض مى ى اشراقى،فالسفه .1



 .براى اين مطالب براهين مفّصل در كتب فلسفى ما، ذكر شده است كه اينك در صدد بيان آنها نيستيم .2
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« نفخ روح»ها تعبير ترين آيات در اين زمينه، آيات خلقت نخستين انسان است كه در آنروشن

 :بكار رفته است

ي َفَقُعوا َلُه ساج  » :72 /؛ ص 29حجر /  ْن ُروح  يه  م  ْيُتُه َوَنَفْخُت ف  ينَفإ ذا َسوَّ  .«د 

 !پس چون او را به هنجار و موزون كردم و در او از روح خود دميدم، بر او سجده بريد

خواهيم استفاده كنيم كه حقيقت روح، چيزى غير از بدن است و تا آن نباشد، از اين آيات مى

ى فرشتگان آيد. كرامتى كه خدا به انسان مرحمت فرمود و مظهر آن امر به سجدهىانسان بوجود نم

نهفته است و گرنه بدن، تنها، لياقت آن سجده را « نفخت فيه من روحى»ى در برابر اوست؛ در نكته

 .ندارد

ه بتر از آن؛ برخى از متكّلمان و محّدثان ما، در مورد اينكه آيا روح از سنخ بدن است يا لطيف

است غير از بدن، و پس از بدن نيز باقى اند كه روح موجودىاستناد همين ظاهر آيات معتقد شده

كنند ىماند اّما غير ماّدى هم نيست بلكه از سنخ ماّده است منتها لطيفترين ماّده؛ ايشان استناد ممى

كنيم جماالً عرض مىدر مورد روح آمده است. ا« جسم لطيف»ها تعبير به برخى از روايات كه در آن

است در چيزى كه: اوالً اين روايات از نظر سند اعتبار ندارد، ثاينًا بفرض اعتبار، از قرآن معتبرتر نيست و

 .«نفخت فيه من روحى»حّد همين تعبير 

است كه آيا و حّتى اگر فرض كنيم از جهت داللت ازاين هم روشنتر باشد؛ باز جاى اين سؤال باقى

ه ؟ ظاهر لفظ آي«جاء ربّكء و الملك َصّفًا صفاً »تر است يا معناى جسمانّيت، روشن در« نفخ»ظهور 

 !آيد و فرشتگان در صفهايى از پس  اواينست كه العياذ باهلل، خدا مثل فرماندهى جلو مى

گويند: پرسيم آيا كسى حق دارد به اين آيه براى جسمانّيت خدا ]العياذ باهلل[، استناد كند؟ مىمى

 .كشيمنجا )در مورد خدا( دليل قطعى داريم كه جسم نيست و لذا از داللت ظاهر آيه دست مىدر آ



يم گوييم: در اينجا )در مورد روح( هم براهين عقلى بر خالف ظاهر لفظ اقامه شده و بايد بفهممى

جا دميدن و فوت كردن( مراد نيست؛ به تعبير فّنى اصولى خودمان: در اين« )= نفخ»كه ظاهر لفظ 

 .ى عقلى وجود دارد بر اينكه ظاهر لفظ مراد نيست و معناى ديگرى، مراد استقرينه

اش اينست توان دست از ظهور دليل نقلى برداشت، الزمهو اگر بگويند: به استناد دليل عقلى نمى

كه ما حق نداشته باشيم كه برهان عقلى بر عدم جسمانّيت خدا را بپذيريم؛ و بايد ظهور ابتدائى 

م دانيم؛ آن خدايى كه جسينگونه آيات را در جسمانيت خدا]العياذ باهلل[ بپذيريم در صورتى كه مىا

كند و برهانى كه است بين برهانى كه اصل وجود خدا را اثبات مىباشد؛ خدا نيست! راستى چه فرقى

ريم؟ در دّومى نداكند؟؛ چگونه در اّولى حق استفاده از عقل را داريم و عدم جسمانّيت او را ثابت مى

 يك
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تواند شد، بام و دو هوا؟؛ وانگهى صرف اثبات اينكه واجب الوجودى هست كه خدا نمى

ا دانند. پس، زمانى وجود خدها هم قائل به وجود واجب الوجودند؛ منتها آن را ماّده مىماترياليست

 .بودن او، عدم جسمانّيت وى و علم او، هم، ثابت شودشود كه عالوه بر اثبات واجب الوجود ثابت مى

ت پس عقل ما بايد قدرت اثبات عدم جسمانّيت خدا را داشته باشد و اين اثبات بايد براى ما حجّ 

مفيد  اگر حّجت باطن نباشد، حّجت ظاهر .«ا نَّ ل ّله عليكم ُحّجتين: حجة ظاهرة وحّجة باطنة» :باشد

 خواهند ثابت كنند؟ا ثابت نكند؛ دين و پيامبر، چه چيزى را مىنيست: تا عقل براى ما خدا ر

شود و شناخت خدا و پيامبر، مرهون دليل عقل است و اگر عقل حّجت نباشد؛ نه خدايى اثبات مى

 عليه)يا امام (صلى اهلل عليه وآله)رسد كه ببينم پيامبرنه پيامبر، و ديگر نوبت به اين امر نمى

 .چه گفته است (السالم

 .را پذيرفته باشيم« ُحجّيت عقل»پس هيچ دينى را نمى توان پذيرفت مگر آنكه قبالً 

آرى، ممكن است كسى اعتقاد يقينى اتفاقى به چيزى پيدا كند و اتّفاقًا درست باشد و درست از 

ند اكار درآيد؛ اّما ممكن است، گاهى هم خطا از كار درآيد. خيلى از كسان به باطلى جزمًا عقيده داشته

 .و در همانحال اعتقادشان باطل و فاسد بوده است



 تواند شد و بايد بتوانيم اعتقاد خود راباپس صرف اعتقاد جزمى به چيزى دليل حّقانيت آن نمى

گذاريم. است كه ما اسم آن را فلسفه مىبرهان، اثبات كنيم و برهان يعنى دليل عقل. اين همان چيزى

 !؛ اسم ديگرى بگذارداگر كسى از اين نام خشنود نيست

 .كند؛ همين دانش فلسفه استعلمى كه براهين عقلى را تنظيم و اعتقادات ما را اثبات مى

تواند ظواهر آيات را بر معانى واقعى كه مراد است ؛ حمل كند؛ گرچه ظهور پس: برهان عقلى مى

 .ابتدائى لفظ از فهماندن آن معانى، قاصر باشد

ى ُلّبى و عقلى هم تواند، معناى مجازى را به ما نشان دهد، قرينهى لفظى مىهمچنانكه قرينه

 به ما بگويد كه مراد، آمدن جسمانى نيست ؛ هر جاى ديگرى هم اگر« جاَء ربّكء»تواند در مثل  مى

 توانيم اّدعا كنيم كه مراد، ظاهر آيه نيست و چيز ديگرىدليل عقلى برخالف ظاهر، موجود بود؛ مى

 .مراد است

 نيز به فرض ظهور در معناى ماّدى، اگر دليل عقلى بر تجّرد نفس« نفخت فيه من روحى»ورد در م

هيم توانيم از ظهور بدوى و ابتدايى آن، دست برداريم. ]و دليل عقلى هم داريم و خواداشته باشيم مى

 .است غير ماّدى[توان بدست آورد كه روح حقيقتىگفت كه از قرآن هم مى

افى كپذير است و براى اعتقاد به معاد ح مثل بدن، داراى احكام ماّده باشد؛ زوالبارى؛ پس اگر رو

 .نيست
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ى مّهم ديگر آنكه: اگر روح را عنصر اساسى در وجود انسان ندانيم كه با بقاء آن، انسانّيت  نكته

شماريم بايد با متالشى شدن بدن، انسان باقى باشد و تأثير آن را در تحّقق انسان، همسنگ بدن ب

هوّيت انسانى  شخص، نابود شود زيرا هر چيزى كه مرّكب از دو جزء باشد و شيئّيت آن، وابسته به 

« الكّل ينتفى بانتفاء بعض اجزائه»شود نابود مى« كلّ »هر دوى آنها باشد با نابود شدن يكى از آنها 

شود و ديگر چيزى بنام آب سيژن يا ئيدروژن( نابود مىچنانكه آب با نابود شدن يكى از اجزاء آن )اك

نخواهيم داشت. در صورتى كه اوالً در اين دنيا هم اجزاء بدن تدريجًا از بين ميرود و پس از چند 

ماند بدون اينكه ضررى به بقاء انسان به هوّيت سال هيچيك از سلولهاى گذشته عينًا باقى نمى



رود و قبل از متالشى شدن بدن هم هوّيت انسانى شخص از بين نمى انسانيش بزند،و ثانيًا با مرگ و

 .قيامت و بازگشت روح به بدن هم محفوظ است و آثار و لوازم خودش راخواهد داشت

 توان فهميد كه وجود روح از سنخ وجود بدن نيست و تركيب انسان از روح و بدناز اينجا نيز مى

 .باشدىمانند تركيب چيزى از دو عنصر ماّدى نم

  

 روح در قرآن

اى كند. از روشنترين آنها آيهدر قرآن كريم آيات بسيارى وجود دارد كه داللت بر وجود روح مى

 :فرمايد و به آن پاسخ ميدهداى را ذكر مىاست كه از قول منكران معاد، شبهه

ي َخْلق َجد  » :10سجده /  ّنا َلف  ْرض  َأإ  َِ ي اِلْ ُرونيد َبْل ُهمْ َوقاُلوا َأإ ذا َضَلْلنا ف  ْم كاف   .« ب ل قاء  َربِّه 

 گفتند، هنگامى كه ما در زمين گم شديم آيا بار ديگر آفرينش جديدى خواهيم داشت؟

 :فرمايدسپس مى

ُكْم ُثمَّ إ لى َربِّ » :11سجده /  َل ب  ي ُوكِّ  .«ُكْم ُتْرَجُعونُقْل َيَتَوّفاُكْم َمَلُك اْلَمْوت  الَّذ 

گيرد و سپس به سوى پروردگار باز ى مرگ( شما را مىملك الموت )فرشته در پاسخ آنها بگو:

 .شويدگردانيده مى

 پيداست كه منكران معاد )دستكم آنها كه در اين آيه به آنها اشاره شده است( معتقد بودند كه

شود و زنده نخواهد شد. و انسان همين بدن است و چون ُمرد و بدنش متالشى شد، ديگر ُگم مى

اند؛ ظاهرًا گفتهاند يا تنها از روى استبعاد چنين مىا اينكه آيا توّجه به اشكال عقلى مسأله داشتهامّ 

ى عقلى داشتند و عموم مردم تنها از جهت استبعاد، چنان اظهار ترها، شبههاند؛ عميقمتفاوت بوده

 .اندكردهمى
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است: وقتى معدوم « ى معدوممحال بودن اعاده»ى شبيه مسأله ى عقلى  مسأله، چيزىاّما شبهه

 شويم؟شديم و بدنمان متالشى شد، ديگر نيستيم؛ چگونه دوباره زنده مى

گيرد؛ ى مرگ شما را مىشويد، فرشتهفرمايد: ُگم نمىبه هر حال خداوند در پاسخ اين شبهه مى

مرگ محفوظ است بنابر اين، شما بازهم وجود  ىگردد و نزد فرشتهيعنى آنچه شما هستيد، فانى نمى

 .كندگرداند و زنده مىداريد و خدا شما را برمى

نرا آاين آيه به روشنى داللت دارد براينكه در انسان غير از بدن، چيزى وجود دارد كه ملك الموت 

 .كند.]تّوفى به معناى گرفتن و دريافت كردن است[دريافت مى

« شما»توان كند؛ همان چيزى كه به آن مىآن فرشته؛ دريافت مى پس چيزى در انسان هست كه

به  كند كه هوّيت و شخصّيت،]=ُكْم[ خطاب كرد. يعنى عالوه بر اثبات وجود روح و بقاء آن، اثبات مى

 .مانداست كه پيش ملك الموت مىهمان روحى

يا  ى برخى به ملك الموت وبكار رفته است ول« تّوفى»آيات ديگرى نيز وجود دارد كه در آنها لفظ 

 .مالئكة اهلل و يا رسل اهلل، نسبت داده شده است و برخى به خود خدا

و قبالً گفتيم كه نسبت دادن فعل به چند فاعل هنگامى كه در طول باشد، اشكالى ندارد پس هم 

سل كه ى عاليتر(؛ و هم ملك الموت و هم ركند؛ )در يك مرحلهدريافت مى«[ تّوفى]=»روح را خدا 

 :اعوان ملك الموت اند

ي َمنا» :42زمر /  ي َلْم َتُمْت ف  يَن َمْوت ها َوالَّت  ْنُفَس ح  َِ ي َقضى َعَلْيَها اهلُل َيَتَوفَّى اِلْ ُك الَّت  ها َفُيْمس  م 

ى ْخرى إ لى َأَجل ُمَسمًّ ُِ ُل اِلْ  .«اْلَمْوَت َوُيْرس 

اند، هنگام خواب، پس آنرا كه مرگش ردهگيرد و نيز كسانى كه نمخدا روح افراد را هنگام مرگ مى

فرستد[. از اين آيه، كند ]يا به بدن مىفرا رسيده نگه ميدارد و ديگرى را تا سرآمد معّينى رها مى

شود كه گرفتن جان، دو نوع است: يكى در حال مرگ كه موجب انقطاع كامل روح از بدن استفاده مى

گردد. در هر دو حال، خداست كه آنچه را قصى حاصل مىشود، و ديگر در حال خواب كه انقطاع نامى

صراحت دارد در اينكه « يمسك»كند؛ و تعبير ها به آن است؛ اخذ مىشخصّيت و نفسّيت  انسان

 .چيزى هست كه آن را نگهميدارد



 :ى ديگرآيه

ْم قاُلوا » :97نساء /  ه  ي َأْنُفس  َكُة ظال م  يَن َتَوّفاُهُم اْلَمالئ  يمَ إ نَّ الَّذ  ي ف  يَن ف   ُكْنُتْم قاُلوا ُكّنا ُمْسَتْضَعف 

يها ُروا ف  َعًة َفُتهاج  ْرض  قاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اهلل  واس  َِ  .«اِلْ

 آنان كه بر خود ستم ورزيدند و از حق منحرف شدند هنگامى كه فرشتگان مرگ به
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ه ر چه حالى بوديد؟ ما را در اين سرزمين، ضعيف نگهداشتگويند: دآيند و به آنها مىسراغشان مى

شدند( فرشتگان جواب بودند )يعنى تحت نفوذ ديگران بوديم و آنان مانع از انجام وظايفمان مى

 دهند: مگر زمين خدا گسترده نبود، چرا هجرت نكرديد؟مى

؛ اگر انسانى پس از اند و اين گفتگوى پس از مرگ استظاهر اينست كه اينان ازاين عالم رفته

گويند؟ پس چيزى هست كه انسانّيت انسان به همان مرگ باقى نباشد، فرشتگان با كه سخن مى

 .گيرداست و مورد مكالمه و خطاب قرار مى

 :ى ديگرآيه

ْم َفَأْلَقُوا » :29و28نحل /  ه  ي َأْنُفس  َكُة ظال م  يَن َتَتَوّفاُهُم اْلَمالئ  َلَم ما ُكّنا االَّذ  ْن ُسوء َبلى إ نَّ لسَّ  َنْعَمُل م 

يٌم ب ما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن؛ َفاْدُخُلوا َأْبواَب َجَهنَّم  .«اهلَل َعل 

آيد( ستم كردند؛ برمى« فلبئس َمثوى المتكبرين»كسانى كه به خود )با تكبر به حّق كه از ذيل آيه 

ايم؛ خدا جواب كار بدى نكرده گويند ماو مى)1( آيندگيرند، از در صلح در مىوقتى جانشان را مى

فاْدخلوا ابواب » :دهدايد. و سپس ادامه مىداند كه شما چه كارهايى كردهدهد آرى، خدا مىمى

 .ى دوزخ در آييدحال به كيفر اعمالتان در آستانه «جهّنم

شايد شاره است به اينكه پس از مرگ بى درنگ وارد دوزخ « به ابواب دوزخ درآييد»ى جمله

 .مانند تا در رستخيز وارد دوزخ شوندى دوزخ مىشود؛ در آستانهنمى



شود. در روايات هم آمده است كه در عالم برزخ، درى از اين تقريب، با آيات ديگرى، تأييد مى

، شود تا لهيب آن به آنها عرضه شود. چنانكه براى آنان كه اهل بهشتندجهنم به روى آنان گشوده مى

 .شودان باز مىدرى از بهشت به رويش

بنابراين اگر گاهى در مورد برزخ هم بهشت و جهّنم اطالق شده، بهشت و جهّنم ديگرى غير از 

 .بهشت و جهّنم ابدى ست

ى الّرحمن آمده است؛ اشاره به همين دو بهشت[ كه در سوره«] جّنتان»اند كه برخى نيز گفته

است. بارى، شاهد ما گفتگوى خدا با  دوگونه بهشت يكى در عالم برزخ و ديگرى در عالم قيامت

ماند و بدن نيست زيرا بدن مرده، قدرت تكّلم ندارد پس بايد چيزى است كه پس از مرگ مىچيزى

است شود روحى هست و هم پس از مرگ باقىگيرد. پس هم اثبات مىباشد كه مورد خطاب قرار مى

 .و هم انسانّيت انسان، به اوست

 

َلمْ  .1  .شود: ُلنگ انداختنداست و در زبان فارسى مشابه ندارد؛ شبيه آنچه كه در مورد ديگر در فارسى گفته مىتعبير لطيف عربى :فالقوا السَّ
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 :ى ديگرآيه

يَن َيُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيكُ » :32نحل /  ب  َكُة َطيِّ يَن َتَتَوّفاُهُم اْلَمالئ   .«ُلونَة ب ما ُكْنُتْم َتْعمَ ْم اْدُخُلوا اْلَجنَّ الَّذ 

ا گيرند به آنهدر مقابل ستمگران به خويش، طيّبين قرار دارند كه چون فرشتگان جان آنان را مى

 .گويند: سالٌم عليكم. روشن است كه اين گفتگو هم با بدن نيستمى

ي َيْعَلُموَن ب  » :27و26يس /  يَل اْدُخل  اْلَجنََّة قاَل يا َلْيَت َقْوم  َن ما َغَفَر ل  ق  ي َربِّي َوَجَعَلن ي م 

ينَ   .«اْلُمْكَرم 

پذيرفتند و استهزاء كرد ولى مردم نمىكند كه در دنيا مردم را به خدا دعوت مىمؤمنى را ياد مى

گويد: كاش مردم شود: به بهشت درآى. و او مىرسد و به او گفته مىكردند تا اينكه مرگش در مىمى



كردند به همين فرجام نيك م من به كجا كشيد؛ اگر آنان نيز از من پيروى مىدانستند كه سرانجامى

 .رسيدندمى

َيةً » :27ـ30فجر /  ي إ لى َربِّك  راض  ع  ُة اْرج  نَّ ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئ  ي َواْدُخل   يا َأيَّ باد  ي ع  ًة َفاْدُخل ي ف  يَّ ي َمْرض 

 .«َجنَّت ي

 .هستى، به سوى خدايت بازگرد« اطمينان» ى كمال نفسانى  اى كه داراى مرتبه

آميز است و مورد خطاب محّبتبه روشنى داللت دارد براينكه شخصيت نفس پس از مرگ باقى

 .گيردالهى قرار مى

َكُة باس  » :93انعام /  ي َغَمرات  اْلَمْوت  َواْلَمالئ  ُجوا َأْنفُ َوَلْو َترى إ ذ  الّظال ُموَن ف  ْم َأْخر  يه  َسُكُم ُطوا َأْيد 

ُروناْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َعذاَب اْلُهون  ب ما ُكْنُتْم َتُقوُلوَن َعَلى اهلل  َغْيَر اْلَحقِّ  ه  َتْسَتْكب   .« َوُكْنُتْم َعْن آيات 

 واند و بر سرشان ايستاده و اگر ستمگران را در سكرات مرگ، ببينى كه فرشتگان دستها را گشوده

ى خدا اى خواهيد داشت به خاطر آنچه نادرست دربارهعذاب خواركنندهگويند: جان بكنيد! به آنان مى

ن فرمايد: ]خودتان را خارج كنيد[؛ پس به حكم ايگفتيد و نسبت به آيات او تكّبر مىورزيديد. مىمى

 .گويد آنرا خارج كنيدتعبير، انسانيت آدمى به چيزى جز بدن اوست كه مى

يَن قاُلو» :30فّصلت /  ُل َعلَ إ نَّ الَّذ  َكُة َأالّ َتخاُفوا َوال َتْحَزنُ ا َربَُّنا اهلُل ُثمَّ اْسَتقاُموا َتَتَنزَّ ُم اْلَمالئ  وا ْيه 

ي ُكْنُتْم ُتوَعُدون اْلَجنَّة  الَّت  ُروا ب   .«َوَأْبش 

« اهلل»فرمايد: آنانكه گفتند پروردگار ما آيد كه مربوط به هنگام مرگ است؛ مىاز ذيل آيه برمى

 ى آن ايستادند؛ ]به هنگام مرگ[ فرشتگان بر آنان فرود آيند و گويند: نهراسيد و غمگيناست و پا

 .مباشيد بشارت باد شما را به بهشتى كه از پيش به شما وعده داده شده بود

گويد كاربرد ماضى بعيد ]كنتم توعدون[ داللت دارد براينكه آيه، مربوط به موت است. زيرا مى

 .اگر مربوط به دنيا بود، ماضى بعيد، مناسبتى نداشت« وعده داده شده بوديد»

 ﴾ 443 صفحه در کتاب اصلی﴿ 



 .اين نكته در روايات، مورد تأكيد، واقع شده است

ُعون  لََعلِّي» :100و99مؤمنون /  يما َتَرْكُت َكالّ  َحّتى إ ذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرج  َأْعَمُل صال حًا ف 

ْم َبْرَزٌخ إ لى َيْوم  ُيْبَعُثونإ نَّها كَ  ه  ْن َورائ  َمٌة ُهَو قائ ُلها َوم   .«ل 

ى گويد: پروردگارا مرا باز گردان شايد جبران كارهاچون يه يكى از آنان]كافران[ مرگ دررسد مى

 است تا روزگذشته را با كردار نيك، بكنم؛ هرگز! در اين آرزو خواهد ماند كه از پس  پشت  آنان برزخى

 .رستخيز

گويد: مرا ى ديگر شده است زيرا مىاى گذشته و وارد مرحلهگردد كه از نشئهاز عبارت معلوم مى

 .برگردانيد

ين اكند شاهد بر اين آيه كه داللت بر وجود برزخ دارد و نيز گفتگوى انسان را پس از مرگ ذكر مى

شنود؛ پس زند، جواب مىمى كند، حرفاست كه انسان پس از مرگ باقى ست، آرزو دارد فكر مى

 .است كه پس از مرگ باقى ستشخصيت انسان به همان چيزى

 .«000: »45مؤمن / 

شوند و به فرعونيان پس از مرگ و پيش از بر پا شدن قيامت، صبح و شب بر آتش عرضه مى ...

 .گردندهنگام رستخيز به عذاب سختتر )و نهايى( وارد مى

 :است كه داللت بر حيات شهداء داردكند، آياتىاين مطلب مىاز آيات ديگرى كه داللت بر 

ي َسب يل  اهلل  َأْمواٌت َبْل َأْحياٌء » :154بقره /  ْن ال َتْشُعُرونوَ َوال َتُقوُلوا ل َمْن ُيْقَتُل ف   .«لك 

 .فهميداند ولى شما نمىاند مرده مگوييد كه زندهبه آنانكه در راه خدا كشته شده

هاى بسيار شده است ؛ كسانى كه ايمانشان ضعيف است، منظور از زندگى يه، بحثى اين آدرباره

شويم همان اند تنها چيزى كه در برابر اينان يادآور مىآنها تفسير كرده زنده بودن نام شهدا در آيه را به

فرمايد: حياتى ست كه شما مى «ولكن ال تشعرون» فرمايدداورى قرآن در ذيل آيه است كه مى

 .فهميدىنم



 :تر استآيه ديگر در همين زمينه، روشن

يل  اهلل  َأْمواتًا » :170و169آل عمران /  ي َسب  ُلوا ف  يَن ُقت  ْم بَ َوال َتْحَسَبنَّ الَّذ  ْنَد َربِّه  ْل َأْحياٌء ع 

يَن َلمْ  الَّذ  ُروَن ب  ه  َوَيْسَتْبش  ْن َفْضل  يَن ب ما آتاُهُم اهلُل م  ْم َأالّ َخْوٌف  َيلْ ُيْرَزُقوَن.َفر ح  ه  ْن َخْلف  ْم م  ْم عَ َحُقوا ب ه  َلْيه 

 .«َوال ُهْم َيْحَزُنون

برند و از اند و نزد پروردگارشان روزى مىاند؛ كه زندهاند مردهمپنداريد آنانكه در راه خدا كشته شده

 .آنچه خدا بديشان از فضل خويش مرحمت فرموده است، شادمانند
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دهند كه بيمى برايشان اند بشارت مىاند و در پىو به كسانى كه هنوز به آنها ملحق نشده

 .نخواهد بود و نيز محزون نخواهد شد

 .شود كه حيات شهداء به معنى زنده بودن نامشان نيستاز اين آيه كامالً روشن مى

*** 

ت را دارند، اگر ديگران هم آيد كه مقتولين در سبيل خدا، اين حيادر اينجا اين بحث پيش مى

ى انسانها چه گوييد روح همهداشته باشند امتيازى براى شهداء محسوب نيست در حاليكه شما مى

 .كافر و چه مؤمن، و چه شهيد و چه غير شهيد، زنده و باقى ست

ى بحث ما ى آنها از حوصلهبه اين اشكال، پاسخهاى مختلفى داده شده استكه دنبال كردن همه

 :كنيمج است و به ذكر دو پاسخ، بسنده مىخار 

اى ست. اى ست؛ تنها بقاء روح نيست كه بگوييم موجود زندهـ حيات شهداء، حيات ويژه 1

خواهد؛ اگر كسى با روح باقى، در عذاب باشد مطلوب انسان حيات را براى التذاذ و سعادت مى

 :اى داريمنيست؛ آيه

يها وَ » :13و12اعلى /   .«ال َيْحيىال َيُموُت ف 



نده دانيم كه اگر زاند و نه زنده. و مىفرمايد كافران در دوزخ چنان در عذابند كه نه مردهكه مى

 :كنند، پس منظور اين است كه حيات مطلوبى ندارند و آرزو دارند بميرندنباشند عذابى را درك نمى

 .« إ نَُّكْم ماك ُثونَوناَدْوا يا مال ُك ل َيْقض  َعَلْينا َربَُّك قالَ » :77زخرف / 

گويند: هرچه عذاب كشيديم بس است، به خدا بگو جان ما را بگيرد! جواب به مالك دوزخ مى

 !دهد مرگى در كار نيست، بايد در عذاب باشيدمى

ى آن، روزى خوردن نزد خدا و شاد بودن است. است كه الزمهاىپس حيات شهداء نيز، حيات ويژه

 .گوييم منظور، حيات خاّص است يعنى حيات مطلوبكنيم و مىتصّرف مى پس در لفظ حيات در آيه

ى شهداء است حيات به اوصاف مذكور در آيه است. بين اين دو جواب، فرق دقيقى ـ آنچه ويژه 2

كرديم و آنرا بمعناى حيات مطلوب وجود دارد و آن اينست كه در جواب اول در لفظ حيات، تصّرف مى

در  شود بلكه بوسيله اوصاف مذكوررفتيم، اّما در جواب دّوم، تصّرفى در حيات نمىگو سعادتمندانه مى

 .گرددآيه، مقّيد مى

  

 تجّرد روح

ماند و از تا اينجا از چند دسته از آيات بهره برديم كه جزئى از وجود انسان پس از مرگ باقى مى

 .باشدهمان است و آن روح مىجهت دوام و بقاء، مستقل از بدن است و قوام انسانّيت همه، به 
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ى اينك، تنها اين موضوع بازمانده است كه از آيات استفاده گردد كه اين جزء روحانى انسان يعن

 .روح، مجّرد از ماّده است

توان برهانى بر تجّرد روح بدست ى برخى مقّدمات عقلى مىى اين آيات به ضميمهگرچه از همه

 .ّما درپى آياتى هستيم كه به طور وضوح بتوانيم با آنها تجّرد نفس را اثبات كنيمآورد ا

 .است و در لغت تجّرد به معنى برهنگى ستيك تعبير فلسفى« تجّرد»دانيم كه مى



ات داشت، آنان كه با اصطالح فلسفى آن آشنا نبودند آنرا به ماديّ اگر در قرآن اين كلمه وجود مى

بود، ىمبكار رفته باشد و اگر هم « مجّرد»نبايد توّقع داشته باشيم كه در آيات، لفظ  كردند. ماحمل مى

كرد: اصوالً در قرآن، هرچه مربوط به ماوراء طبيعت است هميشه با صريحًا مقصود ما را بيان نمى

 .شودالفاظ متشابه، ذكر مى

وسعه يافته و در غير ايم كه الفاظ، نخست براى امور حّسى وضع شده و سپس تقبالً گفته

محسوس نيز بكار رفته است؛ حّتى اوصاف خداوند متعال نيز براى معانى حسى وضع شده بعد، از 

 .شودرسد كه بر غير جسم نيز اطالق مىگردد و به معناى لطيفى مىخصوصيات جسمانى مجّرد مى

بر از صفات مادّيات است اّما  ى بكار بعنوان  صفات اله« كبير»و « عظيم»و « عّلى»علّو و عظمت و ك 

رود، همين الفاظ است جز اينكه بايد نخست رود. پس الفاظى كه در مورد ماوراء طبيعت بكار مىمى

جاَء » ىتجريد شوند؛ چنانكه وقتى دانستيم كه خدا جسم ندارد خواهيم دانست كه در آيه و 

ر د« نفخ»فهميم كه جّرد است؛ مىآمدن  با پا منطور نيست؛ و نيز چون دانستيم كه روح م «...ربّكء

 .نيست« ُفوت كردن»به معنى   «ونفخُت فيه من روحى» ىآيه

 :بارى از دو آيه ميتوان تجّرد روح را استفاده كرد

ْن َأْمر  َربِّي» :85اسراء /  وُح م  ، ُقل  الرُّ وح   .«...َوَيْسَئُلوَنَك َعن  الرُّ

 .امر الهى ستپرسند، بگو: روح از ى روح مىاز تو درباره

ى روح اعّم از در اين آيه، چنانكه پيشتر گفته بوديم، احتماالتى هست، زيرا موارد استعمال كلمه

 .حقيقى يا مجازى، در قرآن بسيار است

اند و برخى ديگر آن را خلقى بزرگتر از ملك دانسته ملك اند روح يعنىبرخى از مفّسران گفته

 .ئيلوبعضى روح انسان، و دسته ديگر جبر

ال، پس يكى از احتماالت، اينست كه منظور از روح، روح انسان باشد. اكنون ببينيم بنابراين احتم

 در آيه چيست؟« امر ربّى»منظور از 



 يابيد. به تعبير عاميانهگويد، اين امر مربوط به خداست و شما درنمىاند: آيه مىبرخى گفته
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 :گويدف! در دنبال آيه هم مىيعنى: فضولى موقو

ْلم  إ الّ َقل يال» : / اسراء َن اْلع  يُتْم م   .«َوما ُأوت 

 .به شما جز دانش اندكى، عطا نشده است

گويد: روح اند: اين يك پاسخ كامل است، يعنى در جواب سؤال كنندگان مىبرخى ديگر گفته

است كه متوّقف بر ماّده و نى وجودىآيد. يعاست كه تنها از طريق امر خدا به وجود مىحقيقتى

گردد. پس طبق اين احتمال، است كه فقط با امر الهى موجود مىماّديات نيست و از سنخ ديگرى

 .شودتجّرد روح از نظر قرآن، ثابت مى

توانند اگر بخواهيم تمام وجوه را ذكر و بررسى كنيم مطلب دراز دامن خواهد شد. عالقمندان مى

 .ان، ذيل همين آيه رجوع كنندبه تفسير الميز

 :ى ديگرى كه شايد از آيه اّول روشنتر استآيه

ين ُثمَّ َجَعْلناُه » :14مؤمنون /  ْن ط  ْن ُسالَلة م  ْنساَن م   ِ  .«ْطَفًة...ُثمَّ َأْنَشْأناُه َخْلقًا آَخرنُ َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْ

يم... سپس او را آفرينش ديگرى ى خاك آفريديم آنگاه او را نطفه كردما انسان رااز سالله

ايد بدر دنيا، ى ديگرى از خلق ماّدى باشد مثالً زندگى ؛ مرحله«آفرينش ديگر»بخشيديم. اگر منظور از 

ه است فرمود او را در دنيا متّولد كرديم، از كودكى، تا به پيرى برسد چنانكه در برخى آيات ذكر شدمى

 .«ن يتّوفى ومنكم من يرّد الى ارذل العمرومنكم م» :و يا« ثم نخرجكم طفالً »مثل: 

ثّم » :بكله پس از بيان مراحل مختلف فرموده است «خلقنا النطّفة خلقًا آخر» :و نيز نفرموده است

 .گرددبر مى« انسان»كه ضمير آن به  «انشأناه خلقًا آخر

ل پيش ]كه از نظر بالغت، اقتضاى اين تغيير لحن و بيان اينست كه بايد اين مرحله با مراح

مراحل ماّدى خلقت انسان بود[ فرق داشته باشد، زيرا اين نامحسوس است و قابل شناخت متعارف 



توان معّرفى كرد به همين روى، اجماالً نيست. اين مرحله را مانند مراحل پيش با يك لفظ خاص نمى

 .فرمايد پس از آن مراحل، آفرينش جديد ديگرى به او داديممى

، از سنخ ديگر است و ماّدى «خلق آخر»ف تعبير خود شاهد است كه اين پس، همين اختال

 .نيست

  

 ى معادهاى قرآن در بررسى مسألهشيوه

هاى گوناگونى را بكار گرفته است: از يك ى معاد و بحث با منكران، شيوهقرآن كريم در مسأله

ر نفى معاد نداريد و بى دهد كه شما برهانى بكند و توضيح مىمى« خلع سالح»سوى، منكران را 

 بودنكنيد. از سوى ديگر، شبهاتى را كه ممكن است منشأ توّهم محالمى« استبعاد»دليل همى 
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ن هايى از زنده شدرساند، و از سوى ديگر، نمونهكند و امكان آنرا به اثبات مىمعاد شود دفع مى

 .كنددهد. و سرانجام، برهان بر ضرورت معاد، اقامه مىمردگان را در همين جهان، ارائه مى

پردازيم ]البّته ترتيبى كه ما از نظر منطقى در نظر ها مىاينك به ترتيب به بررسى اين شيوه

ا ايم نه اينكه خود قرآن، آنرا مشّخص كرده باشد. زيرا بيانات قرآنى در هر موردى متناسب بگرفته

 از منكران يا وسوسه گران يا اهل شّك و شبهه است و در مقام تعيينمقام و به اقتضاى حال گروهى 

 .هاى بحث و اسلوبهاى بيان نيست[تربيت بين شيوه

  

 ـ خلع سالح 1

 :فرمايد كه منكران معاد دليلى بر اّدعايشان ندارنددر آيات بسيار، خداوند مى

ْرَض َوما َبْيَنهُ » :27ص /  َِ ماَء َواِلْ الً ذل َك َظنُّ الَّ َوما َخَلْقَنا السَّ يَن َكَفرُ ما باط  ذ  يَن َكَفُروا َفَوْيٌل ل لَّ وا ذ 

نَ   .«الّنار  م 



مان گ ايم ؛ ]بيهوده انگارى آفرينش [تنهاما زمين و آسمانها و آنچه بين آنهاست بيهوده نيافريده

بينيم مى، پس واى بر آنان كه كافرند از دوزخى )كه در پيش خواهند داشت( است كه كافرندكسانى

 .فرمايد: اينان بر اّدعاى خويش، جز گمان و پندار، چيزى ندارندكه در آيه مى

 .«إ نَُّه َظنَّ َأْن َلْن َيُحور» :14انشقاق / 

ى جاثيه كه است در سورهاىگردد! روشنتر از اين دو آيه، آيهكند كه باز نمىانسان گمان مى

فرمايد اين اّدعا را بى دليل و بدون پايه، بيان ىكند و سپس منخست اّدعاى كافران را نقل مى

 :كندمى

ْنيا َنُموُت َوَنْحيا َوما ُيْهل كُ » :24جاثيه /  َي إ الّ َحياُتَنا الدُّ نْ َوقاُلوا ما ه  ْهُر َوما َلُهْم ب ذل َك م  ْلم نا إ الَّ الدَّ  ع 

 .«إ ْن ُهْم إ الّ َيُظنُّون

شويم و جز روزگار ميريم و زنده مىيى ما نيست كه مىگويند:)قضّيه( جز همين زندگى دنيامى

 .كند ؛ انيان دانشى در اينمورد ندارند؛ اينان تنها گمان مىورزندكسى ما را هالك نمى

َتُهْم إ الّ َأنْ » :25جاثيه /  نات ما كاَن ُحجَّ ْم آياُتنا َبيِّ قاُلوا اْئُتوا ب آبائ نا إ ْن ُكْنُتْم  َوإ ذا ُتْتلى َعَلْيه 

ينَ  ق   .«صاد 

گر ا و چون برايشان آيات روشن ما )در مورد معاد( خوانده شود برهانى جز اين ندارند كه بگويند: 

 !گوييد پدران ما را زنده كنيدراست مى

يُتُكْم ُثمَّ َيْجَمُعُكْم إ لى َيْوم  اُقل  » :26جاثيه /  ُكْم ُثمَّ ُيم  يه  َولك  اهلُل ُيْحيي  ياَمة  ال َرْيَب ف  ّناس  نَّ أَْكَثَر الْلق 

 .«الَيْعَلُمون

ميراند؛ سپس همه را در رستخيزى فراهم كند سپس مىاست كه شما را زنده مى« اهلل»بگو 

 .آورد كه شّكى در آن نيست؛ اّما بيشتر مردم درنمى يابندمى

 به آنچه «مالهم بذلك من علم» :شودمنظور از استشهاد به اين آيه همين است كه يادآورى مى
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تا  كنند علم ندارند، و در مقام احتجاج، سخنى جز اين ندارند كه گذشتگان را زنده كنيداّدعا مى

 !«بياور تا بپذيريم»گويند: ها در عصر ما، كه مىبپذيريم، شبيه گرايش پوزيتويست

َي إ الّ َموْ » :34ـ36دخان /  ولى َوما نَ إ نَّ هُؤالء  َلَيُقوُلوَن إ ْن ه  ُِ ُمْنَشر ينَتُتَنا اِلْ  .«ْحُن ب 

وده بگويند: )قضّيه( چيزى جز همين مرگ در همين دنيا )كه از آغاز تاكنون همانا اين )كافران( مى

 .است( نيست و ما دوباره زنده نخواهيم شد

ظامًا َأإ ّنا َلَمْبُعوُثون» :16صاّفات /  ْتنا َوُكّنا ُترابًا َوع   .«َأإ ذا م 

 !شويم؟چون مرديم و خاك شديم دوباره زنده مىآيا 

يُنون» :53صاّفات /  ظامًا َأإ ّنا َلَمد  ْتنا َوُكّنا ُترابًا َوع   .«َأإ ذا م 

گفت(: اگر مرديم و خاك و گويند در دنيا همنشينى داشتيم كه مى)از قول دوزخيان كه مى

 ت؟استخوانى از ما بيش نماند، چگونه براى حساب، باز خواهيم گش

يد» :3ق /  ْتنا َوُكّنا ُترابًا ذل َك َرْجٌع َبع   .«َأإ ذا م 

 !چون مرديم و خاك شديم ؛ ديگر برگشتن ناشدنى است

ظامًا َأإ ّنا لَ » :48و47واقعه /  ْتنا َوُكّنا ُترابًا َوع  ُلونَوكاُنوا َيُقوُلوَن َأإ ذا م  وَّ َِ  .«َمْبُعوُثوَن َأَوآباُؤَنا اِلْ

 !و خاك و استخوان شديم آيا برانگيخته خواهيم شد؟گفتند چون مرديم مى

دان ن ي َأْن ُأْخَرَج َوَقْد َخَلت  » :17احقاف /  ...َأَتع  ي قاَل ل وال َدْيه  يثان  اَوالَّذ  ْن َقْبل ي َوُهما َيْسَتغ  ْلُقُروُن م 

يُر  ْن إ نَّ َوْعَد اهلل  َحقٌّ َفَيُقوُل ما هذا إ الّ َأساط  ل  اهلَل َوْيَلَك آم  وَّ َِ  .«يناِلْ

گفتند معاد حّق است و پدر و مادر صالحى، مؤمن به رستخيز، به فرزند ناخلف و منكر خويش مى

دهيد كه من زنده خواهم شد در حاليكه در تمام اعصار طوالنى پيش از من، گفت: آيا وعده مىاو مى

كنند كه: واى بر وى تأكيد مى ى از خدا بهمردم زنده، مردند و يكى زنده نشد؛ پدر و مادر با استغاثه



دهد كه اين حرفها، ى خدا راستين است اّما او همچنان پاسخ مىتو، ايمان بياور، همانا وعده

 !هاى گذشتگان استافسانه

ه  إ الّ ُكلُّ ُمْعَتد َأث يم، إ ذا ُتْتلى َعَلْيه  » :13و12مطّففين /  ُب ب  وَّ َوما ُيَكذِّ َِ يُر اِلْ  .«ل ين آياُتنا قاَل َأساط 

ما  پندارند؛ همانهايى كه چون برايشان آياتمعاد را جز كسانى كه متجاوز و گناهكارند، دروغ نمى

 !هاى گذشتگان استها افسانهگويند اينخوانده شود، مى

ظام» :11ـ10نازعات /  ،َأإ ذا ُكّنا ع  َرة  ي اْلحاف  َرةَيُقوُلوَن َأإ ّنا َلَمْرُدوُدوَن ف   .«ًا َنخ 

رون هايمان پوسيد، دوباره از زير خاكها بيگويند: آيا چون مرديم و استخوانافران كه مىاز قول ك

 .آييممى
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َي رَ » :78يس /  ظاَم َوه  َي َخْلَقُه قاَل َمْن ُيْحي  اْلع  ي َأْنَشَأهاَوَضَرَب َلنا َمَثالً َوَنس  َها الَّذ  يٌم ُقْل ُيْحيي   م 

َل َمرَّ   .«ة َوُهَو ب ُكلِّ َخْلق َعل يمَأوَّ

زند كه: كيست كه اين كند و براى ما مثل مىانسان ناسپاس، آفرينش خود را فراموش مى

 .استخوانهاى پوسيده را زنده كند؟! بگو آنكس كه نخست آنرا آفريد و او به هر آفرينشى داناست

ْن بَ » :7هود /  ينْعد  اْلَمْوت  َلَيُقوَلنَّ اَوَلئ ْن ُقْلَت إ نَُّكْم َمْبُعوُثوَن م  ْحٌر ُمب  يَن َكَفُروا إ ْن هذا إ الّ س   .«لَّذ 

گويند اين يك سحر آشكار شويد؛ كافران مىاگر به مردم بگويى شما پس از مرگ دوباره زنده مى

 .است

بند يى باطل خود پاتبيين ارتباط بين معاد و اين اّتهام جادوگرى، اينست كه : چنان به اين عقيده

گوييم چشم كنيم و مىگفتند: اگر چنين چيزى را هم ببينيم باز انكار مىو در آن جازم بودند كه مى

 .بندى ست

  



 ـ دفع شبهات 2

ين تواند به عنوان حّجتى براى نفى معاد اظهار شود )گرچه در قرآن صريحًا به اتنها چيزى كه مى

: آدمى چون مرد و نابود شد؛ اگر دوباره زنده است ى معدوماعادهى فلسفى  صورت بيان نشده( شبهه

كه قبالً نابود شده   شود، ديگر خود او نيست، چيز جديدى ست. پس عقالً محال است كه چيزى

 .است، دوباره به وجود آيد و همان باشد

 :قبالً گفتيم كه اين شبهه، احتماالً مورد نظر اين آيه است

يدَوقاُلوا َأإ ذا َضَلْلنا » :10سجده /  ي َخْلق َجد  ّنا َلف  ْرض  َأإ  َِ ي اِلْ  .«ف 

گويند چون در زمين گم گشتيم )نابود شديم( دوباره در آفرينش جديد قرار خواهيم گرفت؟ مى

 چون در مورد اين آيه، دو احتمال وجود دارد؛

 .هاى ديگر استـ از قبيل همان استبعادات  نظير آيه 1

نى شايد در ميان مُنكران رستخيز، در همان روزگاران ى معدوم است؛ يعى اعادهـ همان شبهه 2

ح اند و اين شبهه براى آنان مطر فرمايد؛ افرادى از اهل استدالل نيز بودهاى كه قرآن نقل مىگذشته

رويد؛ فرمايد: شمااز بين نمىاى باشد جواب آن همان است كه در آيه مىبوده است. اگر چنين شبهه

 .نيست بلكه جدا شدن روح و بازگشت آنست كه محال نيستى معدوم پس اصوالً اعاده

شبهات ديگرى هم ممكن است وجود داشته باشد كه شكل فلسفى ندارد و اگر بخواهيم آنها را به 

 :گرددتوان گفت به دو چيز بازمىصورت منطقى منّظم كنيم، مى

 براىقابلى ازمند بهدارد براى انجام آن، و نيز ني فاعلى ـ هر امرى براى وقوع، نياز به 1
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 پذيرش امر. پس اگر معاد بخواهد تحّقق يابد و روح بازگردد؛كسى بايد داراى چنين قدرتى باشد

ايد امكان كه ارواح در اختيار او باشد تا به بدنها باز گرداند از يكسو، و اين تنها كافى نيست بدن هم ب

 .ود. پس يك شرط در فاعل الزم است و يك شرط در قابلداشته باشد كه دوباره زنده ش



شبهه ممكن است در اين جا پيدا شود كه بدن  متالشى شده و خاك شده ديگر اين قابلّيت را 

 !ندارد؛ هرچه هم فاعل قادر باشد؛ ماّده قابل نيست

ن به اين براى رفع اين شبهه، خداوند بياناتى دارد]البّته اين تنظيم به حسب فكر ماست و قرآ

اى از آيات با چنين مقامى، متناسب است[ از جمله: شما به همين صورت نفرموده است؛ بلكه دسته

 .بخشدعالم بنگريد، بيسارى از مواّد بيجان وجود دارد كه خداوند بدانها حيات مى

 ؟ها زنده شوندى مردهى ديگرى؛ همهپس چه مانعى دارد نظامى برقرار فرموده باشد كه درنشئه

 :فرمايدخداوند در آيات بسيارى، اشاره به زنده شدن گياهان مى

ه  َحّتى» :57اعراف /  ياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمت  ُل الرِّ ي ُيْرس  َلد إ ذا َأَقلَّْت َسحابًا ث قاالً ُسْقناُه ل بَ  َوُهَو الَّذ 

ْن ُكلِّ  ه  اْلماَء َفَأْخَرْجنا ب ه  م  ت َفَأْنَزْلنا ب  َمرات  َكذل َك ُنْخر   َميِّ ُرونالثَّ ُكْم َتَذكَّ  .«ُج اْلَمْوتى َلَعلَّ

ن فرستد تا آنگاه كه بادها، ابرهاى سنگيخداست كه باد را پيشاپيش رحمتش )باران(، به مژده مى

باريم و با آن هرگونه رانيم اين ابر را به سرزمين مرده و با آن ابر، آب فرو مىرا با خود بردارند؛ و مى

 .سازيم؛ باشد كه پند گيريدرويانيم؛ مردگان را نيز همينگونه زنده مىرى را مىثم

يز نشود براى اين بود كه متذّكر شويد كه معاد يعنى اينكه بيان كرديم زمين مرده چگونه زنده مى

 .ممكن است

َن اْلَبْعث  َفإ نّا َخلَ » :5حّج /  ي َرْيب م  َها الّناُس إ ْن ُكْنُتْم ف  ْن ْقناكُ يا َأيُّ ْن ُنْطَفة ُثمَّ م  ْن ُتراب ُثمَّ م  ْم م 

رُّ ف   َن َلُكْم َوُنق  َقة ل ُنَبيِّ َقة َوَغْير  ُمَخلَّ ْن ُمْضَغة ُمَخلَّ ى ُثمَّ َعَلَقة ُثمَّ م  ْرحام  ما َنشاُء إ لى َأَجل ُمَسمًّ َِ ي اِلْ

ْنُكْم َمنْ  ُكْم َوم  ْفالً ُثمَّ ل َتْبُلُغوا َأُشدَّ ُجُكْم ط  ْنُكمْ  ُنْخر  ْن َبْعد  َمْن ُيَردُّ إ لى َأْرَذل  اْلُعُمر  ل َكْيال َيْعلَ  ُيَتَوّفى َوم  َم م 

ْت  َدًة َفإ ذا َأْنَزْلنا َعَلْيَها اْلماَء اْهَتزَّ ْرَض هام  َِ ْلم َشْيئًا َوَتَرى اِلْ يجوَ ع  ْن ُكلِّ َزْوج َبه   .«َرَبْت َوَأْنَبَتْت م 

طفه نبريد: بدانيد كه ما شما را از خاك و سپس از شّك به سر مىاى مردم، اگر در مورد رستخيز در 

باريم؛ به جنب و بينى زمين آرام و خاموش است؛ پس چون بر آن آب )باران( مىآفريديم. ...و مى

 .رويدبالد و از هرگونه گياه شادى بخش و خّرم، مىافتد و مىجوش مى



ت  » :19روم /  َن اْلَميِّ ُج اْلَحيَّ م  َن اْلَحيِّ َويُ ُيْخر  َت م  ُج اْلَميِّ ْرَض َبْعَد َمْوت ها َوَكذل َك  َوُيْخر  َِ ْحي  اِلْ

 .«ُتْخَرُجونَ 

ت آورد و زمين را از آن پس كه مرده است؛ حياخداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده برمى

 .شويدبخشد؛ شما نيز همينگونه از زمين دوباره بيرون كشيده مىمى
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 تعبير شده و روشن« اخراج»و « خروج»كنيد كه در بسيارى از اين آيات، از قيامت با مالحظه مى

 .است كه تعبير، كنايى و كنايه از زنده شدن پس از مرگ است

ز اين اگويند منظور و انحراف خانه كرده است؛ مى« زيغ»اّما آنهايى كه در دلهايشان به تعبير قرآن 

 !شوداينست كه انسان از بطن طبيعت، خارج مى خروج

ْرَض َبْعَد َمْوت ه» :50روم /  َِ ا إ نَّ ذل َك َلُمْحي  اْلَمْوتى َوُهَو َفاْنُظْر إ لى آثار  َرْحَمت  اهلل  َكْيَف ُيْحي  اِلْ

ير  .«َعلى ُكلِّ َشْيء َقد 

همانا اين چنين كس، نيز كند، به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مرگ زنده مى

 .تواند كرد و او بر هر كارى تواناستها را زنده مىپس از مرگ مرده

يُر َسحابًا َفُسْقناُه إ لى َبَلد» :9فاطر /  ياَح َفُتث  ي َأْرَسَل الرِّ ْرَض َبْعَد َموْ  َواهلُل الَّذ  َِ ه  اِلْ نا ب  ت َفَأْحيَيْ ت ها َميِّ

ُشور  .«َكذل َك النُّ

آن، زمين  راند آن ابر را به زمين مرده و بافرستد تا ابرها را بپراكنند و مىادها را مىو خداست كه ب

 .گرداند؛ رستخيز نيز همينگونه استرا پس از مرگ آن، زنده مى

َعًة َفإ ذا َأْنَزْلنا َعَليْ » :39فّصلت /  ْرَض خاش  َِ ه  َأنََّك َتَرى اِلْ ْن آيات  ْت َوَربَ َوم  ي ْت إ نَّ الَّذ  َها اْلماَء اْهَتزَّ

ير  .«َأْحياها َلُمْحي  اْلَمْوتى إ نَُّه َعلى ُكلِّ َشْيء َقد 



جنب  بينى و چون باران بر آن بارانديم،و از حال رفته مى)1( و از آيات او اينست كه زمين را شكسته

رده نيز ى انسانهاى مكه زمين مرده را زنده كرد، زنده كننده  يابد؛ همان كسو جوش و بالندگى مى

 .هست

ه  َبْلَدًة » :11زخرف /  َقَدر َفَأْنَشْرنا ب  ماء  ماًء ب  َن السَّ َل م  ي َنزَّ  .«ْيتًا َكذل َك ُتْخَرُجونمَ َوالَّذ 

كند، شما اى را زنده مىفرمايد و با آن، سرزمين مردهى معّين آب نازل مىآنكه از آسمان به اندازه

 .شويدنيز همينگونه زنده مى

ه  َبْلَدًة َمْيتًا َكذل َك اْلُخُروج...» :11ق /  نا ب   .«َوَأْحيَيْ

اى را زنده كرديم؛ خروج شما نيز همينگونه است؛ ]پس هر دو، ممكن و به آن )آب( سرزمين مرده

 .است[

خواهد كه يابيم كه زنده شدن مرده، امر ممكنى ست. اسبابى مىمجموعًا از اين آيات در مى

ى مرده قابل زنده شدن نيست؛ و . آيات براى دفع اين شبهه است كه مادهفرمايدخداوند فراهم مى

 .دهد كه قابل استجواب مى

 

 .ها رفته و بيحال شدهخشعت العين، يعنى چشم .1
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 ى ديگر ممكن است از سوى فاعل باشد. يعنى با پذيرفتن امكان اينكه زمين مرده، زندهـ شبهه 2

 .ه كسى قدرت بر چنين كارى را داردشود چ

براى رفع اين شبهه كه براى خدا چنين قدرتى هست، آياتى چند، متناسب با اين مقام، آمده 

 .است

ة َفَس » :51اسراء /  َل َمرَّ ي َفَطَرُكْم َأوَّ يُدنا ُقل  الَّذ  ُضوَن إ َلْيَك ُرُؤَسُهْم َوَيُقوُلونَ َفَسَيُقوُلوَن َمْن ُيع   ُيْنغ 

يباَمتى   .«ُهَو ُقْل َعسى َأْن َيُكوَن َقر 



خواهند گفت: كيست كه ما را بازگرداند؟ بگو آنكه نخست شما را آفريد، پس زودا كه سر را به 

 .سوى تو بجنبانند و بگويند پس چه هنگام است آن؟ بگو ممكن است نزديك باشد

ُئ اهلُل اْلَخْلَق » :19عنكبوت /  يُدُه إ نَّ َأَوَلْم َيَرْوا َكْيَف ُيْبد  يرذُثمَّ ُيع   .«ل َك َعَلى اهلل  َيس 

، همانا تواند آنرا باز گرداندآورد؟ سپس نيز مىاند كه خدا چگونه آفريدگان را به وجود مىآيا نديده

 .اين كار براى خدا آسان است

ْرض  َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ ا» :20عنكبوت /  َِ ي اِلْ يُروا ف  َرَة إ نَّ اهلُل ُقْل س  ُى النَّْشَأَة اآلْخ  هلَل  ُيْنش 

ير  .«َعلى ُكلِّ َشْيء َقد 

 برويد در زمين بگرديد تا ببينيد كه آغاز آفرينش چگونه است ]وقتى خدا انسانها را نو به نو

ست و بر هر چيز ى ديگرى نيز بوجود آورد؛ همانا قدرت خدا باقىتواند نشأهآفريند[ همو مىمى

 .تواناست

يُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيه  » :27روح /  ي َيْبَدُؤا اْلَخْلَق ُثمَّ ُيع  ماوات  َوُهَو الَّذ  ي السَّ ْعلى ف  َِ  َوَلُه اْلَمَثُل اِلْ

يم ْرض  َوُهَو اْلَعز يُز اْلَحك  َِ  .«َواِلْ

 راى خداست ]گرچه بتواند ايجاد كند، بار دوم كار آسانترىآغازد، باز هم مىآنكه آفرينش را مى

ود و او بينيم بار دوم آسانتر است؛ زيرا بار اّول روحى در كار نبسنجيم مىفرقى ندارد، ولى ما وقتى مى

 .به وجود آورد، بار دّوم كه روح نيز باقى ست[

آيد و شود، در مقام بحث برمىى يس، پس از اينكه ناسپاسى انسان را يادآور مىدر سوره

 :فرمايدمى

ة ُقلْ » :79يس /  َل َمرَّ ي َأْنَشَأها َأوَّ َها الَّذ   .«ُيْحيي 

 .همان كسى كه اولين بار، انسان را آفريد او را زنده خواهد كرد

يد» :15ق /  ْن َخْلق َجد  ي َلْبس م  ل  َبْل ُهْم ف  وَّ َِ اْلَخْلق  اِلْ نا ب   .«َأَفَعيي 



آفرينش جديد را  ؛ )چنين نيست( ولى ايشان درباره)1(آيا با آفرينش نخستين، عاجر شديم

 .اشتباهند

 

 عّى: واماندگى .1

 ﴾ 453 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

ق، َيْخُرجُ » :5ـ  8طارق /  ْن ماء داف  مَّ ُخل َق، ُخل َق م  ْنساُن م   ِ ، إ نَّ  َفْلَيْنُظر  اإلْ رائ ب  ْلب  َوالتَّ ْن َبْين  الصُّ ُه م 

ر ه  َلقاد   .«َعلى َرْجع 

ين ايد بنگرد كه از چه آفريده شده است؛ از آبى جهنده كه از باگر آدمى در معاد، شك دارد پس ب

 .گردد؛ همانا او بر باز گرداندن وى )نيز(، تواناستُصلب و ترائب خارج مى

ُرون» :62واقعه /  ولى َفَلْو ال َتَذكَّ ُِ ْمُتُم النَّْشَأَة اِلْ  .«َوَلَقْد َعل 

 !؟شويدبينيد، پس چرا متذّكر نمىى اولى را كه مىنشأه

َن اْلَبْعث  َفإ نّا َخَلْقناكُ » :5حج /  ي َرْيب م  َها الّناُس إ ْن ُكْنُتْم ف  ْن ُنْطَفةيا َأيُّ ْن ُتراب ُثمَّ م   .«...ْم م 

اى مردم اگر در قيامت شك داريد؛ پس آيا نه اينست كه ما شما را از خاك و سپس از نطفه 

 آفريديم...؟

ْنسا» :36ـ40قيامت /   ِ نْ َأَيْحَسُب اإلْ َمن ّي ُيْمنى. ُثمَّ كاَن َعَلَقًة  ُن َأْن ُيْتَرَك ُسدًى؟ َأَلْم َيُك ُنْطَفًة م 

ْنثى، َأَلْيَس ذل َك ب ق ُِ َكَر َواِلْ ْوَجْين  الذَّ ْنُه الزَّ َي اْلَمْوتى؟َفَخَلَق َفَسّوى َفَجَعَل م  ر َعلى َأْن ُيْحي   .«اد 

 اى از آبى كهشود؟ آيا نطفهو بيهوده رها مىكند حساب و كتابى در كار نيست آيا آدمى گمان مى

]خون بسته[ اى پس آفريدش و سپس او را موزون گردانيد و از « علقه»ست نبوده است و آنگاه منى

 آن، جفت مرد و زن را آفريد؛ آيا چنين كسى قادر نيست كه مردگان را زنده كند؟

ْبُتْم َأنَّما َخَلْقناُكْم عَ » :115مؤمنون /   .«ْرَجُعونَبثًا َوَأنَُّكْم إ َلْينا ال تُ َأَفَحس 



 .آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريديم و بسوى ما بازگشت داده نخواهيد شد

ين إ لى » :20مرسالت /  ي َقرار َمك  ين َفَجَعْلناُه ف  ْن ماء َمه  ْعَم قَ َأَلْم َنْخُلْقُكْم م  َدر َمْعُلوم َفَقَدْرنا َفن 

ُرون  .«اْلقاد 

س پرا از آبى پست نيافريديم و آن آب را در قرارگاهى استوار ننهاديم تا زمان مشخّص،  آيا شما

 .كنيم(گيرى مىسنجيم و اندازهاندازه معّين كرديم و ما چه خوب تواناييم )يا خوب مى

ْن ُنْطفَ » :17ـ19عبس /  ْن َأيِّ َشْيء َخَلَقُه، م  ْنساُن ما أَْكَفَرُه، م   ِ َل اإلْ َرهة َخَلقَ ُقت   .«ُه َفَقدَّ

 مرگ بر اين انسان ناسپاس، خدا از چه او را آفريد؟ از نطفه خلق كرد سپس به او )صورت و شكل

 .و( اندازه داد

 تواند؟ات زنده سازد، نمىآيا اگر چنين خدايى بخواهد پس از مرگ دوباره

ْن َخْلق  الّنا» :57غافر /  ْكَبُر م 
ْرض  أَ َِ ماوات  َواِلْ نَّ أَ َلَخْلُق السَّ  .«ْكَثَر الّناس  ال َيْعَلُمونس  َولك 

 .يابندهمانا آفرينش آسمانها و زمين از آفريدن انسان مهمتر است اّما بيشتر مردم درنمى

ماُء َبناها َرَفَع َسْمَكها َفَسّواه» :27نازعات /   .«اَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلقًا َأم  السَّ
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 .متر است يا خلقت آسمانها؟ )خدا( بلنداى آنرا برافراشت و آنرا سامان دادآفرينش شما مه

ْرَض قاد  » :99اسراء /  َِ ماوات  َواِلْ ي َخَلَق السَّ ْثَلُهْم َوَجَعَل َلهُ َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ اهلَل الَّذ  ْم ٌر َعلى َأْن َيْخُلَق م 

يه  َفَأَبى الّظال ُموَن إ الّ كُ   .«ُفوراَأَجالً ال َرْيَب ف 

براى  اند كه خدايى كه آسمانها و زمين را آفريد تواناست كه مانند ايشان را بيافريند وآيا نديده

 .آنان موعدى قرار داد كه شّكى در آن نيست؛ اّما ستمگران جز ناسپاسى ندارند



لى با ست ومراد ا« انسانهايى ديگر جز انسانهاى موجود»آيد كه شايد در اين آيه، ابتداًء به نظر مى

تواند گردد كه اين مراد نيست چون كسى نگفته بوده است كه خدا نمىكمى دّقت معلوم مى

 .رداندتواند همين انسانها را دوباره زنده گاند كه خدا نمىانسانهاى ديگرى خلق كند بلكه منكران گفته

ر عَ » :81يس /  ْرَض ب قاد  َِ ماوات  َواِلْ ي َخَلَق السَّ ْثَلُهْم َبلى َوُهَو اْلَخالُّق لى َأْن َيْخُلَق َأَوَلْيَس الَّذ   م 

 .«اْلَعل يم

 .اى داناستتواند مثل آنان را بيافريند؟ چرا، او آفرينندهآيا آنكه آسمانها و زمين را آفريد نمى

 .بكار رفته است« خلق مثل»در اين دو آيه بجاى زنده كردن، تعبير 

ْم َأُهْم أَ » :11صاّفات /  ه  ين الز بَشدُّ َخْلقًا َأْم َمْن َخَلْقنا إ ّنا َخَلْقنَفاْسَتْفت  ْن ط   .«اُهْم م 

 بپرس از ايشان آيا آفرينش آنان مهمتر است يا آنكه ما آفريديم؟

ل  چسبنده خلق كرديم  .ما آنان را از گ 

ْرَض َولَ » :33احقاف /  َِ ماوات  َواِلْ ي َخَلَق السَّ ر َعلى َأْن ْم َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ اهلَل الَّذ  نَّ ب قاد  ه  َيْعَي ب َخْلق 

ير َي اْلَمْوتى َبلى إ نَُّه َعلى ُكلِّ َشْيء َقد   .«ُيْحي 

مردگان  آيا ندانستند كه خدائى كه آسمانها و زمين را آفريد و با آفريدن آنها وامانده نشد ميتواند

 .را زنده كند؟ چرا، همانا او بر هر كارى تواناست

 :ت از دو راه براى قدرت خدا بر زنده كردن مردگان، استدالل شده استدر واقع، در اين آيا

 .يكى از راه قدرت بر آفرينش انسانها در اّولين بار )اّول مّرة(

 .دو ديگر از راه قدرت بر آفرينش آسمانها و زمين )همه جهان(

د انسانها بارى، همه اين آيات براى دفع اين شبهه است كه: چه كسى قدرت بر زنده كردن مجدّ 

دارد؟ و پاسخ اينست: همان كسى كه نخستين بار به انسانها حيات بخشيد، و همان كسى كه جهان 

 .با اين عظمت را آفريد
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 اى ديگردفع شبهه

داند كه كدام از جمله شبهات، يكى نيز اينست كه چون روح بخواهد به بدن برگردد خدا از كجا مى

 .ن  كدام بدن است، زيرا از بدنها هيچ به جاى نمانده استروح از آ

 ى حيات براى رسيدن به نتايج اعمال قبلى ست؛ خدا انبوه اعمال اين همهو نيز، احياء و اعاده

 داند كه هر كس چه انجام داده است؟داند؟ چه مىخاليق را از كجا مى

ن اينكه خدا قدرت دارد، ماّده هم امكابارى، ُشبهه در واقع، در علم است؛ يعنى پس از دانستن 

 .گيردپذيرش مجّدد روح را دارد، علم به اينكه كدام روح از كدام بدن است، مورد شبهه قرار مى

 :در دو آيه، بيان متناسب با اين شبهه وجود دارد

يكى سخنى از فرعون نقل شده است هنگامى كه حضرت موسى او را به دين حق دعوت كرد كه 

 :به توحيد و معاد استقوام آن 

ي ك تاب» :52و51طه /  ْنَد َربِّي ف  ْلُمها ع  ولى قاَل ع  ُِ لُّ َربِّي َوال َيْنسى قاَل َفما باُل اْلُقُرون  اِلْ  .«ال َيض 

)فرعون گفت:( تكليف و حال گذشتگان چيست؟ )موسى در پاسخ( گفت: دانش آن نزد پروردگار 

 .كندوش مىشود و نه فراممن است و او نه گمراه مى

وَّ » :ست كه از ديگر منكران معاد نيز نقل شده استاين سؤال، نظير سؤاالتى َِ ولى  «ُلونَأَوآباُؤَنا اِلْ

توان استنباط كرد كه جهت سؤال فرق دارد، جواب فرعون اينست كه: بگو دانش آن نزد از جواب مى

اين، جهت و سوى سؤال اين است كند. بنابرشود و نه فراموش مىپروردگار من است كه نه گمراه مى

داند كه كدام بدن، مال كدام انسان است با اينكه عالمت و تشخّصى باقى نمانده است؟ كه: كه مى

 .داندشناسد و هم اعمال همه را مىحاصل آنكه: خداى متعال هم بدنها را مى

زنده شدن بازگشتى گويند دوباره ى منكران كه مىاست كه بعد از نقل شبهه« ق»ى ديگر در سوره

 :فرمايددور و بعيد است؛ مى



يظ» :40ق /  ْنَدنا ك تاٌب َحف  ْنُهْم َوع  ْرُض م  َِ  .«َقْد َعل ْمنا ما َتْنُقُص اِلْ

ورد ى آنها، در مى آنان يا دستكم يكى از وجوه شبههتوان استنباط كرد كه شبههاز اين آيه نيز مى

شوند(، و نزد كاهد )يعنى خاك مىازه از ايشان را زمين، مىدانيم چه اندفرمايد: مىعلم است. آيه مى

 .ست كه اينهمه در آن ثبت استما لوح محفوظى

  

 ـ ارائه نمونه 3

 گيرد و آن اينكهى ديگرى را نيز قرآن بكار مىبعد از دفع شبهات، از تمام جهات؛ شيوه
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اى شود. و توّجه به اين حوادث، چه برآخرت دارد، يادآور مىحوادثى را كه شباهت زيادى به عالم 

 .ى خوبى براى پذيرش معاد استاند، زمينهآنانكه خود آنها را ديده يا آنكه بعدًا شنيده

ست اىيكى داستان اصحاب كهف است؛ تفصيل جريان را همه ميدانند، در اينجا منظور ذكر نكته

ل ينكه آنان در غارى پنهان شدند و سپس سيصد و نه سال )به ساكه قرآن بر آن تأكيد دارد؛ پس از ا

سال )به سال شمسى( خوابيدند و سپس بيدار شدند و احساس گرسنگى كردند و به 300قمرى( و 

نان را آشهر رفتند و آنرا تغيير يافته ديدند؛ مردم هم از ديدن آنها كنجكاو شدند و نزد آنان آمدند و 

 ...شناختند

 :فرمايدمىدر ذيل آيه 

ْم ل َيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهلل  َحقٌّ َوأَ » :21كهف /  يهاَوَكذل َك َأْعَثْرنا َعَلْيه   .«نَّ الّساَعَة ال َرْيَب ف 

 .ى خدا راست است و شّكى در قيامت نيستمردم را از داستان آنان آگاهانديم تا بدانند وعده

بدون  اى را سيصد سال بى آب و غذا وسى كه بتواند عّده، خواب برادر مرگ است، ك«الّنوُم َاُخ الموت»

دخالت عوامل طبيعى، زنده نگهدارد؛ ]انسانى كه پس از يكى دو روز از گرسنگى بيدار خواهد شد و 

 .تواند همگان را پس از مرگ نيز، زنده كنداگر نشود خواهد مرد[ چنين كسى مى



 :مين نام در قرآناى به هاست در سوره بقره داستان ديگر، داستان

ه  إ نَّ اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا » :67ـ73بقره /  ُذنا ُهُزوًا قاَل:بَ َوإ ْذ قاَل ُموسى ل َقْوم  خ  َأُعوُذ  َقَرًة؛ قاُلوا َأَتتَّ

يَ  ْن َلنا ما ه  ل يَن! قاُلوا: اْدُع َلنا َربََّك ُيَبيِّ َن اْلجاه   َوال ُه َيُقوُل إ نَّها َبَقَرٌة ال فار ٌض ؟ قاَل إ نَّ ب اهلل  َأْن أَُكوَن م 

ْكٌر، َعواٌن َبْيَن ذل َك؛ َفاْفَعُلوا ما ُتْؤَمُرونَ   !ب 

ْن َلنا ما َلْوُنها؟  قاُلوا اْدُع َلنا َربََّك ُيَبيِّ

ر ينَ  ٌع َلْوُنها، َتُسرُّ الّناظ  َي؟ قاُلوا اْدُع َلن قاَل: إ نَُّه َيُقوُل إ نَّها َبَقَرٌة َصْفراُء فاق  ْن َلنا ما ه  نَّ اْلَبَقَر إ  ا َربََّك ُيَبيِّ

 َتشاَبَه َعَلْينا َوإ ّنا إ ْن شاَء اهلُل َلُمْهَتُدونَ 

ي الْحَ  ْرَض َوال َتْسق  َِ يُر اِلْ يهاقاَل إ نَُّه َيُقوُل إ نَّها َبَقَرٌة ال َذُلوٌل ُتث  َيَة ف  َمٌة ال ش   ْرَث ُمَسلَّ

اْلَحقِّ  ْئَت ب   .«!! َفَذَبُحوها َوما كاُدوا َيْفَعُلونَ قاُلوا، االَْن ج 

 :نظيرداستان شگرفى ست! و در نوع خود بى

و چون موسى به قوم خود گفت: خدا فرمان داده است كه گاوى بكشيد؛ گفتند آيا ما را مسخره 

 .برم كه از جاهالن باشمكنى؟ گفت: به خدا پناه مىمى

 وى؟گفتند پس به پروردگار بگو: توضيح بدهد چه گا

 .فرمايد: نه چندان پيرونه بّچه سال، ميانسال است؛ فرمان خدا را انجام دهيدگفت: خدا مى
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 گفتند به خدايت بگو، چه رنگ باشد؟

 )1(.فرمايد: زرد خوشرنگ، نه كمرنگ و نه سيرگفت: خدا مى

 .نوازدو گاو، چشم بيننده را مى



گر ا باالخره نفهميديم چه گاوى بايد بكشيم! گاو براى ما مشتبه است و گفتند به پروردگارت بگو: 

 !خدا بخواهد )به آن( رهنمون خواهيم شد

خورد و نه بكار آبكشى براى ست كه نه از رامى بكار شخم زدن مىفرمايد: گاوىگفت: خدا مى

 و خالى )يا رها شده(؛ و رنگ پوستش يكدست است )در آن خّط )2( ست بى عيبمزرعه، گاوى

 .نيست(

 !گفتند: حاال درست شد؛ اكنون درست گفتى

ه گويى رفتند. قرآن، آنگاه چنانكو آنگاه آنرا كشتند؛ و اين كار برايشان سنگين بود و زير بار نمى

و، ربط كند اّما بعد دوباره آنرا به همين داستان گاداستان پايان يافته است؛ داستان ديگرى را ذكر مى

 .دهدمى

ٌج ما ُكْنُتْم َتْكُتمُ َوإ  » يها َواهلُل ُمْخر   .«ونْذ َقَتْلُتْم َنْفسًا َفاّداَرْأُتْم ف 

كرديم، شما مرتكب قتل نفسى شديد و آنرا به گردن يكديگر انداختيد و خدا چيزى را كه پنهان مى

 .آشكار كرد

زيست مكانى مىاى داشتند و هر طايفه در اسرائيل دوازده طايفه، بودند و زندگانى عشيرهبنى

 ى ديگر را كشته و جسدش را در جايى انداخته بود؛ قتل را بهيكفرد از يك طايفه، يكفرد از طايفه

هاى نهگردن يكديگر انداختند، خدا بدينگونه افشا فرمود كه دستور داد، از همان گاوى كه به آنهمه بها

ه كنند )در برخى روايات گفته شده است اى بردارند و به بدن مقتول بزاسرائيلى، ذبح كردند قطعهبنى

 :فرمايددم گاو بود( و سپس آيه مى

شود كه زدند و زنده شد؛ ولى پيداست كه چنين كرده و يادآور نمى «كذلك ُيحيى اهلل الموتى»

 .اندبوده

گويند: مقتول زنده شد و قاتل را معّرفى كرد و قاتل را قصاص كردند. اين داستان چون روايات مى

اند كه اند بصورتى تفسير كردهالعاده بوده است برخى از كسانى كه كتابهايى به نام تفسير نوشتهقخار 

 .ستبايد گفت تأويالت نادرستى



 اند،اسرائيل راهى براى كشف رازها )مثل دروغ سنج امروز( داشتهگويد بنىمى «َالمنار» در

 

 .«تسرّ »ى است، نه مبتدا« فاقع»فاعل « لونها»فاقع لوُنها  .1

 .اند: بى عيب، و رها شدهمسّلمه را دو گونه معنى كرده .2
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شده است، و چيزى هم از اند و قاتل دچار اضطراب مىزدهچه بسا دم گاو را به بدن مقتول مى

 .اسرائيل متداول بوده استكند كه چنين چيزى بين بنىتورات نقل مى

اند؛ ذيل آيه ى اين كارها با كشف جرمى مّهم كه در صدد كتمان آن هم بودهصرفنظر از نامربوط

ٌج ما ُكْنُتْم َتْكُتُمون» :اصالً ربطى به اين تّرهات ندارد كنيد، ا كتمان مىرخداست كه آنچه  «َواهلُل ُمْخر 

 .كندآشكار مى

كشف جرم بوده  كند... اگر فقطمى زنده خداست كه «كذلك يحيى اهلل» :فرمايدسپس خدا مى

 است، چه ربطى با زنده كردن مرده دارد؟

ست و اند نادرست ااصوالً اينكه مفّسران اين دو داستان را به هم مربوط كرده :اندبرخى ديگر گفته

 .بكنيم تا حقيقت را دريابيم  ما بايد در الفاظ، دّقت بيشترى

 ر زندگى كرده بودند و با مشركان واسرائيل مّدتها در مصشناسانه است؛ بنىمطلب، مطلبى جامعه

هاى مصريان به شكل گاو بود؛ اينان نيز به گاو عالقه ُبت پرستها اختالط داشتند؛ بسيارى از بت

 درست كردند. اين را داشته« گوساله»ى سامرى نيز بت خود را به شكل داشتند، شاهد آنكه در قضّيه

چنين بود  اند در حاليكه اگراى از گاو را به مّيت زدهتّكه اند كهاى گمان بردهباشيد؛ از طرف ديگر، عّده

و او را به بعضى از گا :«فاضربوه ببعضها» :گويددر حالى مى« ضرب بعض البقره به...»گفت: قرآن مى

 .بزنيد

 َضَرُبه»تنها زدن نيست، معانى ديگرى هم دارد مانند ضرب و تقسيم؛ و يا  ضرب :اكنون ببينيم

 .گذاشت  ن را به حساب فالنىيعنى اي« بكذا



بگذاريد )بعض   پاى گاو گردد نه به مقتول، يعنى جنايت رابهبه قتل برمى« اضربوه»پس ضمير 

 پرستى و شرك آنان است؛ و تمامبگويد: گاو، مظهر بت  خواهدگاو يعنى پاى آن( بنابراين، قرآن مى

توحيد د؛ مخصوصًا اگر شماجنايات از شرك است؛ اين جنايت را نيز به پاى شرك بگذاري

 !شويدداشته باشيد مرتكب جنايات نمى اجتماعى

گويد كه تا شرك اصالح نشود هيچ كارى پس قرآن، مطلبى جامعه شناسانه و بسيار عالى مى

 !پذير نيستاصالح

در ذيل آيه اينست كه جامعه بوسيله مبارزه با شرك، « احياء موتى»افزايد: منظور از سپس مى

 .شودزنده مى

*** 

 اندازد كه داستان حضرتاين سخنان بقدرى نامربوط است كه انسان را بياد شخصى مى
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ه و ب« شيرى دختر پادشاه مصر را باالى منارى دريد»كرد: را چنين تعريف مى (عليه السالم)يوسف

پادشاه مصر نبود و پسر حضرت او گفتند: شير نبود و گرگ بود، و دختر نبود و پسر بود، پسر 

ه كدروغى بود   پيامبر خدا بود، و باالى منار نبود و ته چاه بود، و تازه اين (عليه السالم)يعقوب

 !برادرانش ساخته بودند

 :به اين نويسنده هم بايد گفت

 نه «بگذاريد اين كار را بپاى فالن شخص»شود اينست: ـ آنچه در زبان عاميانه فارسى گفته مى 1

 .برندرا بكار نمى« زدن»و در چنين موردى تعبير «. بزنيد»

 .شودـ اين تعبير، يك تعبير عاميانه است و در متون ادبى و فصيح، استعمال نمى 2

او( گ)يا جزئى از  جزئى از فالن شخص اين كار را به»ـ در همين تعبير عاميانه هم اگر گفته شود  3

 .دار خواهد بودخنده« بگذاريد



اى را بتوان ترجمه شود، و چنان نيست كه هر جملهدر زبان عربى چنين تعبيرى يافت نمىـ  4

 .تحت اللفظى كرد

بوه اضر»و معناى « كتبت بالقلم»براى فهماندن وسيله كار است مانند « ببعضها»در « باء»ـ لفظ  5

د كنيد و ينكه بدن او را بلناى از گاو ذبح شده بزنند، نه ااينست كه بدن مقتول را بوسيله پاره« ببعضها

 .به دم گاو بزنيد! )آنچنانكه نويسنده ياد شده تصّور كرده و سپس آنرا رد كرده است(

اسرائيل )آنچنانكه در ميان هندوها هست( وجود ندارد، ـ هيچ دليلى بر تقّدس گاو نزد بنى 6

اسرائيل بحساب يان بنىتوان دليلى بر مقدّس بودن مطلق گاو در مداستان گوساله سامرى را نمى

 .آورد

اى براى ريشه كن كردن آن ـ بفرض وجود چنين گرايشى نميتوان دستور ذبح گاو را وسيله 7

 .اندكردهدانست، زيرا خودشان همه روزه چندين گاو را ذبح و از گوشت آنها استفاده مى

« گاو دوستى»بحساب  توان ناشى از شرك دانست چه رسد به اينكهـ ارتكاب هر جنايتى را نمى 8

 !گذاشته شود

اسرائيل، ـ صرف نظر از همه اين اشكاالت، اين مطالب چه ربطى به كشف رازى دارد كه بنى 9

 َواهلُل » :فرمايداصرار بر كتمان آن داشتند و خداى متعال، آنرا كشف فرمود؟ چنانكه قرآن كريم مى

ٌج ما ُكْنُتْم َتْكُتُمون  .«ُمْخر 

عناى مدارد كه با تعبيرات شايع در قرآن كريم و به « احياء موتى»چه ارتباطى با ـ و سرانجام،  10

مورد  اى كه بايد از اين داستان، استفاده شودزنده كردن حقيقى  مردگان است، و در اينجا بعنوان نكته

 !تأكيد قرار گرفته است؟

 تحت تأثير غرب زدگان با زبان عربى و اندكى انصاف داشته باشد و آشنايى الزم بارى، هر كس
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ْر سيد احمدخان هندى»و « المنار»مانند صاحب  قرار نگرفته باشد از اين آيات، همان را « س 

اند و در همه روايات شيعه و سّنى هم آمده است. فهمد كه همه مفّسران عاليقدر اسالم فهميدهمى



لّقى آميز، تاسرائيل آنرا جاهالنه و مسخره)كه بنى يعنى خداى متعال با يك دستور حيكيمانه

كردند( از يك سوى، راز پنهانى قتل را آشكار كرد، و از سوى ديگر قدرت الهى را بر زنده كردن مى

جانى از حيوان ذبح مردگان، به ايشان نشان داد كه تابع شرايط عادى نيست و حّتى بوسيله جزء بى

 .نده كنداى را زاى ميتواند مردهشده

مده و چه بسا حكمتهاى ديگرى نيز در كار بوده است چنانكه در روايات، درباره تعيين اوصاف گاو آ

است كه حكمتش اين بود كه چنين گاوى در اختيار جوان مستمندى قرار داشت كه به پدر و مادرش 

جات يابد و خواست با فروش اين گاو از فقر و تهيدستى ناحسانها كرده بود و خداى متعال مى

 .پاداش  دنيوى  احسان به پدر و مادر را دريافت كند

*** 

َن َلَك َحّتى َنَرى اهلَل َجْهرَ » :56و  55بقره /  َقُة َوَأْنُتْم َوإ ْذ ُقْلُتْم يا ُموسى َلْن ُنْؤم  ًة َفَأَخَذْتُكُم الّصاع 

ُكمْ ».«َتْنُظُرون ُكْم َلَعلَّ ْن َبْعد  َمْوت   .«َتْشُكُرون ُثمَّ َبَعْثناُكْم م 

را  و هنگامى كه گفتيد اى موسى ما هرگز ايمان به تو نياوريم مگر خدا را روياروى ببينيم و شما

 .نگريستيدصاعقه درگرفت و خود مى

 دوباره شما را پس از مرگتان زنده كرديم شايد سپاس گذاريد. و اين آيه بهترين شاهد بر زنده

 .كردن مردگان است

اى اند وجود دارد؟ صاعقهصاعقه براى كسانى كه آنهمه معجزات از موسى ديدهآيا عالج ديگرى جز 

 آمد و آن مردم را نابود كرد سپس موسى از خدا درخواست كرد تا آنان را دوباره زنده كند و خداى

 .متعال مجّددًا ايشان را زنده كرد

َيٌة عَ » :259بقره /  َي خاو  ي َمرَّ َعلى َقْرَية َوه  ها قاَل أَ َأْو َكالَّذ  ه  اهلُل َبْعَد َمْوت ها لى ُعُروش  ّنى ُيْحي ي هذ 

ْثُت َيْومًا َأوْ  ْثَت قاَل َلب  اَئَة عام ُثمَّ َبَعَثُه قاَل َكْم َلب  اَئَة عام َفانْ َفَأماَتُه اهلُل م  ْثَت م  ُظْر إ لى  َبْعَض َيْوم قاَل َبْل َلب 

ْه َواْنُظرْ  َك َوَشراب َك َلْم َيَتَسنَّ مار َك َول َنْجَعَلَك آَيًة ل لّنا َطعام  ُزها ثُ إ لى ح  ظام  َكْيَف ُنْنش  مَّ س  َواْنُظْر إ َلى اْلع 

َن َلُه قاَل َأْعَلُم َأنَّ اهلَل َعلى ُكلِّ َشْيء َقد    .«يرَنْكُسوها َلْحمًا َفَلّما َتَبيَّ



قفهاى خانه هايش هايش( ويران شده و سگذشت در حاليكه )خانهاى مىيا چون كسى كه از قريه

فرو ريخته بود با شگفتى گفت: چگونه خدا اين قريه را پس از مرگ )اهالى( آن زنده خواهد كرد؟ 

بود سپس او را برانگيخت و فرمود: چقدر درنگ پس خدا او را ميراند و صد سال )مرده( مى

 .اى؟ گفت، يكروز يا بخشى از يكروزداشته
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ت اى، به غذا و آبت بنگر )هنوز( فاسد نشده اّما االغاّما صد سال اينجا ُمتوّقف بودهفرمود: 

 پوسيده و خاك شده است. ما خواستيم تا )زنده شدن تو( آيتى براى مردم باشد؛ به استخوانها بنگر

كنيم و گوشت )و پوست( بر آن كنيم سپس روى هم سوار مىچگونه آنها را از زمين بلند مى

 .يانيمرومى

 .دانم كه خدا بر هر كارى تواناست)آن مرد( چون بر او )اين امر( آشكار شد گفت: مى

  

 توضيحات

فرمايند عطف به ى طباطبائى رضوان اهلل تعالى عليه مىدر آغاز آيه، مرحوم عالّمه« َاوْ »ـ راجع به 

ا به هر صورت هدايت ى خود رست؛ گويى قبالً فرموده است كه: بندگان شايستهمعناى آيات قبلى

ى اسرائيل است كه در آيهسازيم؛ يكى داستان زنده شدن بنىكنيم، راه حق را براى آنها روشن مىمى

 .«...او كالّذى» :قبل ذكر شد و داستانها و شواهد ديگر... و يكى نيز اين داستان است

نشده است ولى برخى ـ در مورد اينكه اين شخص، چه كس بوده است، در قرآن نامى از او برده 

 .دانندمى« ا رميا»اسرائيل و در برخى ديگر از پيامبران بنى« ُعزير»روايات مشهورتر او را 

يا آاى برخورده است ى خراب شدهرسد كه در سفر بوده است و به قريهـ َمّر على َقْريه: به نظر مى

دا بوده اند و استخوانهايشان پيشده بودهها نيز دفن نمقابر را ديده يا استخوانها را. احتمال دارد بدن

 شوند؟است كه اين فكر به ذهنش خطور كرده است كه اينان چگونه دوباره زنده مى



 وشود هم خاليه تقريبًا از جهت معنا، نزديك هستند. به جايى كه خالى مى« خاليه»ـ خاوية: با 

 .گويند. خواء نيز به معنى تهى ستهم خاويه مى

كنند، درست مى مو كه براى درخت عرشى ها. مثلشود با توّجه به پايهف گفته مىـ عرش: به سق

معروشات و غير معروشات؛ پس: وقتى اسكلت ساختمان فرو   است: جناٌت  داربست در واقع همان

 .گويند خاويٌة على عروشهاريزد مىمى

ى د؛ زيرا ترديد در ذهن كسست و نه شك و ترديى شگفتىـ اّنى ُيحيى هذه اهلل: اين جمله، نشانه

 شود كه اعتقاد به معاد نداشته باشد؛ و هر مؤمنى كه از اصول اعتقاداتش معاد است تا چهپيدا مى

از  كرده است. چه بسا به زبان حال، پسرسد به ُعزير يا ارميا كه پيامبر بوده و خدا با او صحبت مى

او و  كند؟ و خداوند براى رفع شگفتىن را زنده مىآنكه به ياد مرگ افتاده، گفته است: خدا چگونه اينا

؛ خود او را ميرانده و سپس صد سال بعد زنده فرموده «زنده كردن  پس از ميراندن»نشان دادن 

 .است

 ﴾ 462 صفحه در کتاب اصلی﴿ 

 آيد كه نفهميده بوده است، زيرا در پاسخگذرد؟ از آيه َبر مىفهميده است كه صد سال مىآيا مى

 .امگويد: يكروز يا بخشى از يكروز ماندهند مىخداو

فهمند؛ تنها با قرائن ممكن است حدود يك روز يا بخشى يعنى در عالم برزخ، گذشت زمان را نمى

 .از يك روز را درك كنند

كنيم كه ساعتى از روز كه مرده ى جواب وى درك مىفرمايند از جملهى طباطبايى مىمرحوم عالّمه

كه زنده شده؛ فرق داشته است. پيداست كه از حركت آفتاب حدس زده بوده است كه است با ساعتى 

 .بايد ُحدود يكروز مانده باشد

كرده است كه در اينمّدت خوابيده بوده است و براى اينكه بر او روشن شود شايد گمان مى

خود « چهار پاى»فرمايد: از يكسو به غذايت بنگر و بين كه فاسد نشده است و از سوى ديگر به مى

 .نگاه كن كه چگونه استخوانهايش خاك شده است



يافت كه صد سال است كه مرده است. و آنگاه پس از شد، شايد در نمىاگر االغش چنين نمى

ند تواند چيزى )طعام( را حفظ كخود او؛ االغش را نيز پيش روى او زنده فرمود تا دريابد كه خدا مى

 .زنده كند ستخيز دوباره به بدن بازگرداند( و چيزى را بميراند و سپس دوباره)و نيز مثالً روح را، و در ر

ى معترضه است؛ در آخر ذكر شده است؛ كه جمله «لنجعلك آيًة للّناس» ىو اّما اينكه چرا جمله

ز شناختند )ولى غرض ازيرا غرض از آيت شدن براى مردم، خود  ُعزير بوده است؛ زيرا مردم او را مى

، دن حمار، براى تفهيم مقصد به خود  ُعزير بوده است( و لذا قبل از بحث از زنده شدن حمارزنده ش

ن فرمايد: زنده شدن خود تو را نشانه براى مردم گردانيديم؛ و آوردن و او عطف براى فهماندن ايمى

يعنى  «...لعلل ولنجعلك» فرمايدمعنى است كه در اين، حكمتهاى ديگرى نيز بوده است، گويى مى

 .اهداف ديگرى نيز در بين بوده است، اين نيز يك هدف

ظام» :نيز فرموده است مار» و نفرموده است «...َواْنُظْر إ َلى اْلع   .«َواْنُظْر إ لى ح 

 !به استخوانها بنگر و نه اينكه به االغ بنگر

ر را كه آدم و حمافرمايند: اين ادب قرآن است ى طباطبائى رضوان اهلل تعالى عليه مىمرحوم عالّمه

هم  فرمايد به استخوانها نگاه كن كه چگونه آنها را روىفرمايد. به صورت مبهم مىكنار هم، بيان نمى

 .پوشانيمشانكنيم و سپس از گوشت مىسوار مى

 .«أعلم اّن اهلل على كّل شىء قدير»و او چون اين جريان را نگريست، گفت: 

 ؛ نكته اينست كه شك نداشته است كه بعد«علمُت » فرمايند: نگفته استمرحوم عالّمه مى
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عالم شود و بگويد دانستم؛ بلكه خلجانى در ذهن او در مورد چيزى كه ثابت بود پيش آمده، بعد 

؛ به هر حال با توّجه به اينكه در «دانممى»گويد دانسته است؛ مىبيند مطلب همان است كه مىمى

مورد نظر پيامبر هم بوده، از پيش علم داشته و تنها تعّجبى به او دست داده است؛ و آيه، شخص 

فّلما »بود: بايد بدينگونه مىاليقين رسيده است. و اگر جز اين بود، جمله مىاليقين به عينبعد از علم

اند و مودهى شريف است؛ مفّسران نيز همينگونه تفسير فراين ظاهر آيه« تبّين له قال: اآلن علمُت 



نمايد كه دو موجود يكى انسان و روايات نيز )جز برخى كه خصوصياتى دارد( همينطور تأييد مى

اند و اين را يكى از اولياء خدا به چشم ديگرى حيوان از دنيا رفته است و پس از صد سال زنده شده

ضعيف است  عادت،خويش ديده است. اّما برخى از مفّسران كه ايمانشان به معجزه و خارق

افتد گاهى ست و اين اّتفاق مىگويند: مرگ در آيه، حقيقى نيست، منظور حالتى شبيه بيهوشىمى

 .كسى ممكن است سالها بيهوش باشد و گاهى در همان بيهوشى بميرد

كنند كه: به هر ست، سؤال مىاين نيز يك بيهوشى طوالنى بوده است. پس تعبير مرگ، مجازى

رسيد يا نه؟ اگر چنين است چه كرد، آب به بدنش مىخورد، تنّفس مىهم مى حال اين صد سال غذا

 رسيد؟كسى به او مى

 رسيم به اينكه پرستارى داشته و ناگزير به پذيرفتن يك مجراى طبيعى نظير بيمارستان وآيا مى

 !امثال آن بايد بشويم يا اينكه مسأله غير عادى بوده است

كند؟ و در ادى بوده است و چون غير عادى باشد چه فرق مىظاهرًا بايد پذيرفت كه غير ع

د اينصورت چرا بايد لفظ را از ظاهر صريح آن بگردانيم و بگوييم بيهوش شده بوده است؟ نيز در مور

اش گويد مرده است و ما زندهگويند: به حمارت نگاه كن و نمىگويند كه قرآن مىدراز گوش، مى

 .كنيممى

 :فرمايداى براى اين تأويالت در آيه نيست؛ زيرا آيه بى درنگ مىهيچ انگيزه گوييم:در پاسخ مى

ُزها ُثمَّ َنْكُسوها َلْحما» ظام  َكْيَف ُنْنش  پوشانيم؛ اينها ا گوشت مىبروى استخوانهايش را  «َواْنُظْر إ َلى اْلع 

 يعنى چه؟

شوند؟ نه مردگان زنده مىپس پاسخ قرآن متناسب با سؤال آن پيامبر است: او پرسيده بود چگو

 .مناسب اين سؤال همين است كه االغ، زنده شود

 .ى قدرت خداوند تعالىبه هر حال، اين امرى غير عادى بوده است و نشانه

 :داستان ديگر
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يُم: َربِّ َأر ن ي َكْيَف ُتْحي  اْلَمْوتى؟ قاَل: » :260بقره /  ْن َأوَ َوإ ْذ قاَل إ ْبراه  ْن؟ قاَل: َبلى، َولك  َلْم ُتْؤم 

ْير  َفُصْرُهنَّ إ َلْيَك، ُثمَّ  َن الطَّ ْنُهنَّ ُجْزءًا ُثمَّ ال َيْطَمئ نَّ َقْلب ي! قاَل: َفُخْذ َأْرَبَعًة م  ْدُعُهنَّ  اْجَعْل َعلى ُكلِّ َجَبل م 

يم يَنَك َسْعيًا َواْعَلْم َأنَّ اهلَل َعز يٌز َحك   .«َيْأت 

كنى؟ فرمود: آيا ايمان راهيم گفت: پروردگارا به من بنما چگونه مردگان را زنده مىو چون اب

 ندارى؟

 !گفت: چرا، اّما تا دلم آرامش يابد

وان، تكه كن و هر تكه را بر كوهى بنه، سپس )هر يك را(فراخفرمود: پس چهار پرنده را برگير و تكه

 .و حكيم است شتابان نزد تو خواهند آمد و بدان كه خدا عّزتمند

 ويابيم كه ايمان با اطمينان دل، تفاوت دارد. اطمينان قلب اينست كه هيچ اضطراب از آيه درمى

خلجانى در ميان نباشد در حاليكه ممكن است شخص ايمان داشته باشد و در همانحال دستكم 

ثابت است اّما توان استخرى را ديد پر آب كه سطح زيرين آن ؛ چنانكه مى«ايا ممكن است؟»بپرسد: 

در سطح ظاهر، گاهى موجى دارد و استخر ديگرى را كه سطح آن نيز چون آينه، بى موج و اضطراب 

 .است

از برخى روايات برمى آيد كه اطمينان قلبى در آيه، چيز ديگرى ست: از حضرت رضا عليه آالف 

ه از كه وى در تفسير اين آيكند التحّية و الثناء روايت شده است كه: علّى بن َجهم از مأمون نقل مى

 چنين در (عليه السالم)آنحضرت پرسيد كه: اگر انبياء معصوم هستند و نبايد شك كنند؛ چرا ابراهيم

عليه )كند، آيا ايمان نداشته است؟ امام عليه الّسالم فرمودند: خداوند به ابراهيمخواستى مى

بودن برسانم و « خليل»را به مقام  خواهم از ميان بندگانم كسىكرده بود كه مى  وحى (السالم

اى را گردد اگر چه بخواهد كه مردهوى آن است كه هر چه دعا كند مستجاب مى« ُخلَّت»ى نشانه

خواست از اين مطلب حدس زد كه آن كس خود اوست؛ و مى (عليه السالم)زنده كنم. ابرهيم

 .)1(اطمينان يابد؛ به همين جهت آن درخواست را عنوان كرد



 ى، در مورد نام پرندگان نيز رواياتى آمده است كه گويا طاووس در همه ذكر شده است. برخىبار 

تى اند. برخى روايات ديگر نيز تأويالاند آن پرندگان: طاووس، خروس، كالغ و كبوتر بودهروايات گفته

 .درنمى آوريمها سر گوييم از آنكنيم و مىاند كه ما به جهل خود اعتراف مىبراى هر يك ذكر كرده

 .آيداند؛ از آيه چيز بيشترى در نمىدانيم پرنده بوده است و ممكن است از يكنوع بودهاجماالً مى

 

 1088حديث  275ص  1نفسير نورالثقلين ج .1
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الف اند، اختتوان كرد؛ و رواياتى كه جزئيات را گفتهاز روايات هم، بروشنى چيزى استفاده نمى

 .دارند

 و« اليك»سخن بسيار است. چه در معناى آن و چه در متعّلق آن يعنى « ُصْرُهنّ »ى در مورد كلمه

ق و متعلَّق  .چه در تناسب بين متعلِّ

و دّومى از « صار يصير»ُصرُهّن دو گونه تلّفظ شده است به كسر صاد و به ضّم آن. اّولى از 

شود يكى ميل دادن و مايل كردن است ى استعمال مىاست؛ معنى آن هنگامى كه متعدّ « صاريصور»

 .و ديگر قطعه قطعه كردن

ران اين كلمات را )در آيه(:  اند؛ و معنى كرده« تكه تكه شان كن»يا « سرشان را بُبر»معموالً مفسَّ

گويد هر تّكه را بر كوهى ن ه و ى بعد در آيه، متناسب نيز هست: زيرا مىتكه تكه كردن با جمله

 .گفت: واجعل عل كل جبل واحدًا )= هر يك را(گويد هر يك را وگرنه مىنمى

ن را آدر روايات آمده است كه به سر بريدن بسنده نكرد بلكه گوشتها را قاطى كرد و كوبيد و آنگاه 

 .به اجزاء تقسيم كرد و هر جزء را بر كوهى نهاد

ى روايات شيعه، آمده است كه ده همه ى كوهها نيز اختالف بسيار است. تقريبًا درى شمارهدرباره

ها را به ده قسمت كرد و هر ى بدنكوه بوده است و اوسرها و منقارها را در دست نگاهداشت و بقّيه

 .قسمت را بر كوهى نهاد



 .اندروايت عاّمه، برخى چهار كوه و برخى هفت كوه ذكر كرده

ت و اجزاء وى از جاى ها مختلف به سرعسپس ابراهيم هر يك را فراخواند مثالً فرمود طاووس بيا 

شد. و حكمت خدا اين بود كه دانسته شود كه در قيامت نيز مردگان را كه آمد و به سر، وصل مىمى

 .كنداجزاء بدنشان پراكنده شده زنده مى

اند كه به كنند در اينجا هم از پذيرش ظاهر آيه استنكاف ورزيدهبرخى از كسانى كه القاء شبهه مى

 .پردازيم و كارى نداريمها نمىآن

خواست دريابد كه مرده چگونه زنده اند كه: حضرت ابراهيم مىبارى، برخى از مفّسران فرموده

 .شودمى

خواسته است درك كند كه فرمايند: مىمرحوم عالّمه طباطبائى رضوان اهلل عليه مى

خواسته كيفّيت ير )يا ارميا( ست؛ مىيعنى مطلب بسيار فراتر از داستان ُعز .كندمى زنده چگونه خدا

ست. ا« كذلك نرى ابراهيم ملكوت الّسموات واالرض»فعل احياء الهى را ببيند. و اين يكى از مصاديق: 

 به عبارت ديگر: يك بار، سؤال اين است كه چگونه چيز ماّدى استعداد
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فهميم كه چه اند، نمىزنده كرده (عليه السالم)سيحاى را حضرت مكند فرضًا مردهحيات پيدا مى

بگوييم ولى يك بار چنين است كه سؤال از « تحيى»بايد   كرده است كه زنده شده است. اينجا

ى ى خدا، به وسيلهكيفّيت زنده كردن است. رسيدن به پاسخ اين سؤال ممكن نيست مگر آنكه اراده

ى ى خداوند قرار گيرد. تا خود شخص در سلسلهمجراى ارادهاو انجام پذيرد، به عبارت ديگر خود در 

و  كند. لذا خدا به او فرمود: خودت آنها را بكش، تكه تكه كنعلل قرار نگيرد، فعل خدا را درك نمى

 .خود آنها را فرا خوان تا بيايند تا در درون خود رابطه بين خويش و آنها را ببينى

خواست حقيقت فعل خدا را بيابد نه اينكه از طريق آثار؛ پس مفاد آيه اينست كه ابراهيم مى

شود، رؤيت و مشاهده است، در حاليكه چيزهايى كه از راه دليل برسد. آنچه موجب اطمينان قلب مى

 .آيد، دانستن است؛ ديدن نيست. ديدن شهود است و از راه آثار نيستبه دست مى



ايمان ندارى؛ براى آن بوده است ابراهيم  آيا« اولم تؤمن»فرمايد: شايد اينكه در آيه مى

 اى در اين زمينهدانسته است و شبههآرى، دارم، تا بعدها دانسته شود كه ابراهيم مى« َبلى»بگويد

دارد كند؛ استفهام حقيقى نيست، زيرا خدا ـ اليعاذ باهلل ـ جهل نپيش نيايد. زيرا وقتى خدا سؤال مى

 .پس حكمتى در سؤال او نهفته است

*** 

خواست اند: ابراهيم، تنها مىبرخى از كسانى كه به دل بيمارند؛]= الّذين فى قلوبهم مرض[ گفته

شود و پاسخ شنيده است: پچنين و چنان كن معناى آيه اين نيست كه بداند مرده چگونه زنده مى

 !واقعًا چنين كارى را انجام داده است

د تو اند فراخوان نزاى و با تو مأنوس شدهموز كردههم يعنى: پرندگانى را كه دستا« ُصرُهّن اليك»

 .خواهند آمد. باز بدينمعنى نيست كه واقعًا ابراهيم چنين كرد

ز اين ُتّرهات، به راستى جرأت ورزيدن نسبت به قرآن ارجمند است. حرفهايى كه اگر در ُرمان ني

خواند اى دستآموز خود را فرا مىانگيخت آيا عمل هر كبوتر بازى كه كبوترهشد، خنده بر مىنوشته مى

 !كندها را زنده مىآيند؛ دليل بر اين است كه خدا مردهو آنها مى

 :رفته است، آيات« احياء موات»از موارد ديگرى كه در قرآن سخن از 

إ ْذن  اهلل...» :49آل عمران /   .«َوُأْحي  اْلَمْوتى ب 

 و

إ  » :110مائده /  ُج اْلَمْوتى ب   .«ْذن يَوإ ْذ ُتْخر 

 .است (عليه السالم)كه در مورد مسيح
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كنم و نگفته است اند: اّوالً گفته است كه: زنده مىهمان مفّسران كذايى در مورد اين دو آيه گفته

اوند كنم؛ ممكن است خدمى« اخراج»ى دّوم نيز، گفته است كه اين كار را هم انجام داد. ثانيًا در آيه

 !ه او اجازه نبش قبر داده بوده استب

 :ى ديگرآيه

ْم َوُهْم ُأُلوٌف َحذَ » :244بقره /  يار ه  ْن د  يَن َخَرُجوا م   َر اْلَمْوت  َفقاَل َلُهُم اهلُل ُموُتوا ُثمَّ َأَلْم َتَر إ َلى الَّذ 

ْكَثَر الّناس  ال 
نَّ أَ  .«َيْشُكُرونَأْحياُهْم إ نَّ اهلَل َلُذو َفْضل َعَلى الّناس  َولك 

 آيا نميدانى كسانى كه هزاران تن بودند؛ از ترس مرگ از ديار خود بيرون رفتند و خدا بدانان

 .فرمود: سپس آنانرا زنده فرمود خدا نسبت به مردم، بزرگوارى دارد اّما بيشتر مردم ناسپاسند

ه به سرشار از آنچمردمى ظاهرًا از يك اپيدمى يا بالى ديگر، از شهر خود خارج شدند اّما آمد 

 .ترسيدند؛ و خداوند همه را ميراند و سپس زنده كردمى

دا خاسرائيل بنام حزقيل زنده گردانيدن آنان را از در روايات آمده است كه يكى از پيامبران بنى

 .خواست و آنان زنده شدند و سالها زيستند

ست. ا« الم تعلم»فّسران، به معناى ى مدر بسيارى از آيات آمده است و بنا به گفته« ترالم»تعبير 

شود گاه در آفرينش زمين و يعنى در مواردى كه مطلب روشن است؛ علم به آن، رؤيت ناميده مى

فرمايد: آيا نديديد خداوند زمين و آسمانها را چگونه آفريد؟ پيداست كسى آنجا نبوده آسمان مى

 دانيد؟است كه ببيند؛ يعنى آيا نمى

در حكم يك اصطالح است، منظور از آن، در واقع نه علم است و نه « ترالم»گويد: زمخشرى مى

 .شودرؤيت، بلكه در مقام تعجيب چنين گفته مى

را  كه چند جا وجود دارد و مفّسران همه جا آن« ارأيتكم»در عربى مورد مشابه، بسيار دارد، مثل 

 .اندمعنى كرده« َاخبرنى»

 .خواهد بيان شودانگيز مىطلبى تعّجبى آن است كه مهم، نشانه« ترالم»



فرمايد است كه خداوند در تحّقق هر امرى مى« كن»، بايد گفت: ظاهرًا همان امر «موتوا»در مورد 

ست كه بدون سبب طبيعى از است و جاى تكليف نيست. و اّما اينكه بدين معنىپس امرى تكوينى

رد بر فرمايند:آيه داللتى ندااهلل عليه مىيى رحمةجهان رفتند يا با اسباب طبيعى؛مرحوم عالمه طباطبا

اينكه اسباب طبيعى نداشته است؛ ممكن است سبب طبيعى نيز داشته است و در همان حال امر 

 .شودفرموده است كه: بميريد! زيرا تمام اسباب، به او منتهى مى
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 گريختند اّما طاعون بهت و آنان از ترس طاعون مىدر روايات آمده است كه طاعون آمده بوده اس

 .اندآنان سرايت كرده بوده است و مرده

 سپس خداوند آنانرا« ُثّم أحياهم»فرمايد ى بعد است كه مىبه هر حال، مورد استشهاد ما، جمله

 .زنده گردانيد

ّتى ت آمده است كه حآيه، داللت دارد بر اينكه هزاران تن مردند و دوباره زنده شدند و در روايا

 .يكنفر هم ُمرده، باقى نماند و همه زنده شدند

توان پس از مرگ، حياتى وجود تواند شاهدى باشد بر اينكه در همين عالم نيز مىپس آيه مى

 .داشته باشد. و چون دراين جهان ممكن باشد، بى گمان در جهان ديگر نيز ممكن است

 اند: مراد، مرگ حقيقى نيستدرصدد تأويل برآمده و گفتهبرخى از مفّسران كذايى در اينجا نيز 

ه بلكه مراد اينست كه آنان در جايى ساكن بودند، دشمن به آنان حمله ور شد، آنان گريختند و تن ب

ان كم اين فكر در آنننگ ذلّت دادند و بنابراين مقصود، مرگ اجتماعى ست. مّدتى آواره بودند تا كم

جنگيديم، اين انديشه توسعه يافت، همه آمادگى مانديم و مىار خود مىقّوت يافت كه كاش در دي

اند! مبارزه يافتند و برگشتند و دشمن را بيرون كردند و بنابراين دوباره از جهت اجتماعى، زنده شده

 اند: از جمله اينكه حيات، در مورد حيات معنوى در قرآن بكار رفتهاين مفّسران شواهدى هم آورده

 :است

ُسول  إ ذا َدعا » :24فال / ان ِ  َول لرَّ يُبوا هلل  يَن آَمُنوا اْسَتج  َها الَّذ  ُكميا َأيُّ  .«ُكْم ل ما ُيْحيي 



ت ايد، چون خدا و رسول شما را فرا خوانند پاسخ گوييد. و منظور اينساى كسانى كه ايمان آورده

 .ى حيات يعنى سعادت و شرف و كرامت استكه دستورهاى خدا مايه

شد و بايست در تورات ذكر مىبود؛ مىاسرائيل مىگويند: اگر آن آيه مربوط به بنىمىسپس 

 .نشده است

توانست دو داشت مىتواند دو مرگ داشته باشد؛ چون اگر دو حيات مىبه عالوه، يك موجود نمى

 :ى دخان نيز آمده استمرگ داشته باشد. در سوره

يَها الْ » :56دخان /  ولىال َيُذوُقوَن ف  ُِ  .«َمْوَت إ الَّ اْلَمْوَتَة اِلْ

 .چشند، و اين بدين معناست كه يك مرگ بيشتر وجود نداردجز همان مرگ نخستين را نمى

ت گوييم: كاربرد حيات در حيات معنوى داللت ندارد براينكه هماره، همين كاربرد مورد نظر اسمى

هاى زمان ما قيامت را التقاطىست نظير آنچه كه برخى ها، دستاويزهاى بى حاصلىاين حرف

 را به اينكه: ساعت« اّن الّساعة آتيٌة الريت فيها»اند و معنا كرده« رستخيز جامعه»
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پذير نيست؟ همينان قيامت بايد مخفى باشد! اگر باب تأويل باز شود، كدام مطلب قرآن تأويل

 !يعنى ايده آل اخالقى« ا له»اند اند و گفتهكردهرا هم تأويل « ال اله ا اّل اهلل»حّتى 

د هم در و اّما در مورد اينكه اين داستان در تورات نيامده است: اّوالً داستانهاى پس از موسى نباي

تورات باشد و از كجا اين داستان مربوط به بعد از موسى نيست! ثانيًا تورات موجود تحريف شده 

 .است

ى پيش از آن نيز مراجعه ى مبارك دخان؛ كاش آنان به آيهاز سوره« ىالموتة االول»و در مورد 

 .گرددبه چه بر مى« فيها»كردند تا ببينند ضمير  مى

 .انداين آيه مربوط به بهشت است كه در آن اصالً مرگى نيست؛ جز همان كه در دنيا چشيده بوده



هيچ ربطى به تعّدد مرگ در دنيا ميرد و و مفهوم آيه اينست كه هركس به بهشت برود هرگز نمى

 .اند ـ نداردـ چنانكه اينان پنداشته

وى به عالوه، اينهمه آيه در مورد زنده شدن مردگان در همين دنيا داريم، چگونه است كه از اينس

آن  ههه« وال يذوقون فيها الموت...»اند؟ و دست از اينهمه آيه شسته و به استناد يك عام: غش نكرده

 .اندرا ناديده گرفته آيات ديگر

كنند. اين دانند و اين آيات را تأويل مىاند. رجعت را محال مىاينان برخالف شيعه، منكران رجعت

ادّل دليل على »اند. به هر حال ست كه در آيات ديگر هم مرتكب شدههاى خنكىاز سنخ همان تأويل

 .ر همين عالم، واقع شده استدليل امكان زندگى پس از مرگ اينست كه د« امكان شىء وقوعه

ست و نه وقوعى، محال ذاتى نيست آيد كه: معاد، نه محال ذاتىپس، از مجموع آيات بدست مى

چون مستلزم تناقض نيست: اگر بگوييم در حاليكه زنده است مرده است، تناقض است ولى اينكه 

 .پس از مرگ دوباره زنده شود، محال نيست

ماند و آن شود: تنها يك مرحله باقى مىچيزى مانع انجام آن نمىمحال وقوعى نيز نيست زيرا 

ى وقوع تواند زنده كند يعنكند يا نه؟ تاكنون ثابت شد اگر خدا بخواهد مىاينكه: آيا خدا اينكار را مى

 كند؟معاد ممكن است و دليل بر عدم امكان نداريم؛ اّما آيا خدا اينكار را مى

 خواهد؟از كجا بفهميم مى

 .ه طبيعى اينست كه از خود او سؤال كنيمرا

كنم؛ پس اگر ثابت شود كه قرآن از سوى خداست و در قرآن فرموده باشد و چينن كارى را مى

 .مطلب تمام است
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و  به عبارت ديگر: اّولين دليل بر ضرورت معاد، دليل تعبّدى ست. اگر دانستيم قرآن كالم خداست

 .كنم؛ حّجت بر مردم تمام استگويد اين كار را مىمىاو خود 



نها آدانيم كه قرآن، در اين زمينه، بسيار فرموده است. به عنوان نمونه، چند دسته را كه در و مى

كنيم؛ و گرنه در قرآن حدود دو هزار آيه وجود دارد كه هر يك به تأكيد بيشترى ست، انتخاب مى

 .كند يا با داللت مطابقه يا تضّمن يا استلزامنوعى داللت بر وقوع قيامت مى

 :دهدشود و به پيامبر دستور سوگند خوردن مىفرمايد: واقع مىدر يكدسته، با تأكيد بسيار مى

ُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل إ ي َوَربِّي إ نَُّه َلَحقٌّ َوما أَ » :53يونس /  ز ينَوَيْسَتْنب   .«ْنُتْم ب ُمْعج 

شود و شما شود؟ بگو آرى به خدا قسم، راست است و واقع مىيامت واقع مىپرسند: قاز تو مى

 .توانيد )خدا را( عاجز كنيد )و او را از وقوع آن باز داريد(نمى

يَنا الّساَعُة ُقْل َبلى َوَربِّي َلَتأْ » :3سبأ /  يَن َكَفُروا ال َتْأت  ُكْم عال م  اْلَغْيب  ال َيْعُزُب عَ َوقاَل الَّذ  َينَّ ْثقاُل ْنُه م  ت 

ْكَبُر إ الّ ف  
ْن ذل َك َوال أَ ْرض  َوال َأْصَغُر م  َِ ي اِلْ ماوات  َوال ف  ي السَّ ة ف  ينَذرَّ  .«ي ك تاب ُمب 

آيد. او كافران گفتند قيامت به سراغ ما نخواهد آمد؛ )در پاسخ( بگو، به خدا قسم به سراغتان مى

ه نزمين پوشيده نيست و نه حّتى كوچكتر از ذّره و  اى در آسمانها وى غيب است و از او ذّرهداننده

 .شود كه در كتاب روشن )ما( نباشدبزرگتر از آن يافته مى

ده است كند. يعنى انواع ادوات تأكيد را بكار برجواب را با قسم و الم و نون تأكيد ثقيله تأكيد مى

داند اى رفع اين شبهه كه او چه مىتا بگويد كه حتمًا قيامت بر پا خواهد شد. و در ذيل آيه، گويى بر

كه هر بدن از آن  كدام روح است؛ به اصطالح دفع دخل مقّدر كرده و فرموده است: او از همه چيز 

ه علم ى آسمانها و زمين، آگاهست و نه تنها ذات او به اين هماى باشد در همهحّتى اگر كوچكتر از ذّره

 بت به اشياء عالم، در كتابى نيز منعكس است و اگر مثالً ى اين معلومات نسدارد بلكه همه چيز، همه

 .فرشتگان هم به اين كتاب اشراف يابند؛ آن معلومات را خواهند دانست

يَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا ُقْل َبلى َوَربِّي َلُتْبعَ » :7تغابن /  ْلُتْم َوذَزَعَم الَّذ  ُؤنَّ ب ما َعم  َلى ل َك عَ ُثنَّ ُثمَّ َلُتَنبَّ

ير  .«اهلل  َيس 

اند كه برانگيخته نخواهند شد؛ بگو به خدا قسم حتمًا برانگيخته خواهيد شد و هر كافران پنداشته

 .يكتان از كردارتان يقينًا آگاه خواهيد شد و اين بر خداوند آسان است



ْم ال َيْبَعُث اهلُل َمْن َيُموُت » :38نحل /  ا َبلَوَأْقَسُموا ب اهلل  َجْهَد َأْيمان ه   .«ى َوْعدًا َعَلْيه  َحقًّ

اى راست كند، اّما چرا، اين وعدهخورند كه خدا مرده را زنده نمىبه خداوند سوگند شديد مى

 .اوست

 گويد كه سوگندهاىدر آيات قبل، تنها نقل قول كافران بود و در اينجا از كسانى سخن مى
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اند؛ به اهلل قسم خوردهاد نيست. به الت و ُعزى هم سوگند نمىاند كه معخوردهسنگين مى

 :راند و در آيات  ديگر، نظير آن نيزسخن مى ى حقوعده خوردند؛ و سپس خداوند ازمى

نْ » :5؛ فاطر / 33لقمان /  نَُّكُم الَْحياُة الدُّ نَُّكْم ب اهلل  الْ إ نَّ َوْعَد اهلل  َحقٌّ َفال َتُغرَّ  .«َغُروريا َوال َيُغرَّ

ر ى خداوند به فريب شيطان دچاى خدا راست است. زندگى دنيا شما را نفريبد و دربارههمانا وعده

 .نگرديد

يعاد...» :20ُزَمْر /   .«َوْعَد اهلل  ال ُيْخل ُف اهلُل اْلم 

 .كندى خداست و خدا در وعده خالف نمىوعده

ا » :9لقمان /  يها َوْعَد اهلل  َحقًّ يَن ف  يمخال د   .«َوُهَو اْلَعز يُز اْلَحك 

 .ى درست خداستمؤمنان در بهشت جاودانه خواهند بود و اين وعده

يال» :122نسأ /  َن اهلل  ق  ا َوَمْن َأْصَدُق م   .«َوْعَد اهلل  َحقًّ

 ى خدا راست است و چه كسى از خدا راستگوتر است؟وعده

ُع الّناس  ل يَ » :9آل عمران /  يه  إ نَّ اهلَل ال َربَّنا إ نََّك جام  يعاديُ ْوم ال َرْيَب ف   .«ْخل ُف اْلم 

عرض مؤمنان در مناجات: پروردگارا، تو همگان را روزى فراهم خواهى آورد كه در آن ترديدى 

 .نيست، همانا خداوند در وعده خالف نمىورزد



 :ـ آياتى كه در آنها بر ترديد ناپذيرى معاد تأكيد شده است

ْكَثَر الّناس  ال يُ إ نَّ ال» :59مؤمن / 
نَّ أَ يها َولك  َيٌة ال َرْيَب ف  ُنونّساَعَة آلَت   .«ْؤم 

يه» :7شورى /  َر َيْوَم اْلَجْمع  ال َرْيَب ف   .«َوُتْنذ 

يها» :32جاثيه /   .«َوالّساَعُة ال َرْيَب ف 

 :ـ آياتى كه داللت دارد بر اينكه بر خدا، آوردن قيامت، الزم است

ْخرىَوَأنَّ » :47نجم /  ُِ  .«َعَلْيه  النَّْشَأَة اِلْ

 .ى ديگرى را به وجود آَوَردبر خود الزم فرموده است كه نشأه

ل ين» :103انبياء /   .«َوْعدًا َعَلْينا إ ّنا ُكّنا فاع 

 .ى ماست كه انجامش خواهيم داداى بر عهدهاين وعده

ين» :95واقعه /   .«إ نَّ هذا َلُهَو َحقُّ اْلَيق 

 .در نهايت استحكام است يقين به قيامت

 :داندـ آياتى كه اعتقاد به قيامت را هدف انيباء مى

َر » :15غافر /  ه  ل ُيْنذ  باد  ْن ع  ه  َعلى َمْن َيشاُء م  ْن َأْمر  وَح م  ي الرُّ القيَ ُيْلق   .«ْوَم التَّ
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 .را از قيامت بترساند فرستد تا مردمخدا به هر كس از بندگانش كه بخواهد وحى مى

ا بدر اين آيه، يعنى روزى كه مردم را « يوم التالق»براى قيامت تا حدود چهل نام ذكر شده است 

وم كنند؛ نامهاى ديگر نظير يوم الجمع، يوم الخلود، يوم الشهود، يوم الحساب، الييكديگر تالقى مى

 .كندقيامت، اشاره مىاى از آالخر، الداّر آالخرة و غير آنها هر يك، به خصيصه



ُنون» :2رعد /  ُكْم ب ل قاء  َربُِّكْم ُتوق  ُل اآلْيات  َلَعلَّ  .«ُيَفصِّ

 .كنيم شايد به ديدار پروردگارتان يقين پيدا كنيدما اين آيات را براى شما به تفصيل بيان مى

َر ُأمَّ » :7شورى /  ا ل ُتْنذ  يًّ َر َيْوَم اْلَجْمع  ال رَ وَ  اْلُقرى َوَكذل َك َأْوَحْينا إ َلْيَك ُقْرآنًا َعَرب  يه  َمْن َحْوَلها َوُتْنذ  ْيَب ف 

ير ع  ي السَّ ي اْلَجنَّة  َوَفر يٌق ف   .«َفر يٌق ف 

ترسانى و اينچنين ما قرآن را به سوى تو به زبان عربى فرو فرستاديم تا مردم مّكه و اطراف آن را ب

اى به بهشت و ى در آن نيست و در آن دستهآيند بيم دهى كه شكو از روزى كه همه فراهم مى

 .روندگروهى به دوزخ مى

 .توان گفت انذار از قيامت يكى از اهداف پيامبر اكرم بوده استدستكم مى

 :گويد و از تعبيرات شگرف استسخن مى علم قيامت اى نيز در قرآن ازـ آيه

ْلٌم ل لّساَعة  َفال َتْمَتُرنَّ » :61زخرف /  رَوإ نَُّه َلع  ُعون  هذا ص  ب  يم ب ها َواتَّ  .«اٌط ُمْسَتق 

 .همانا آن دانش قيامت است، بدان شك مكن و از من پيروى كن، راه راست اين است

 .گرددظاهرًا به قرآن برمى« اّنه»ضمير 

 :ى قيامت، در رابطه با يك پيامبر خاص ذكر شده استـ در برخى از آيات نيز، مسأله

يُثمَّ آتَ » :154انعام /  ي َأْحَسَن َوَتْفص  تاَب َتمامًا َعَلى الَّذ  الً ل ُكلِّ َشْيء َوُهدًى َوَرْحَمًة ْينا ُموَسى اْلك 

ُنون ْم ُيْؤم  ُهْم ب ل قاء  َربِّه   .«َلَعلَّ

سپس تورات را كه هدايت و رحمت و بيان تفصيلى احكام مورد نياز مردم بود بر موسى نازل 

 .ان ايمان آورندكرديم تا آنان به ديدار پروردگارش

به  آيد كه: آيا پيامبران فرستاده نشدند تاـ در دو آيه هم در قيامت با كّفار گفتگو به عمل مى

 !شمايان بگويند چنين روزى در پيش است؟



وَن َعَلْيُكْم آيات ي َوُيْنذ  » :130انعام /  ْنُكْم َيُقصُّ ُكْم ُرُسٌل م  ُكْم َأَلْم َيْأت   .«هذاُروَنُكْم ل قاَء َيْوم 

 .داشته استآيد كه هيچ پيامبرى نبوده است كه انذار و بيم دهى از قيامت نمىاز ظاهر آيه برمى

ْنُكْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم آيات  َربُِّكْم وَ » :71ُزمر /  ُكْم ُرُسٌل م  ُكْم هذاَأَلْم َيْأت  ُروَنُكْم ل قاَء َيْوم   .«ُيْنذ 
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 هاى ديگر، اهّميت اعتقاد به قيامت و ضرورت اين اعتقاد ورى نيز داريم كه با لحنـ آيات ديگ

 .كندوقوعش را بيان مى

يى دو دهد چنانكه گواز جمله آياتى كه اعتقاد به قيامت را همدوش اعتقاد و ايمان به اهلل قرار مى

 :ى يك ترازويند؛ اين دو آيه استكّفه

َن الّناس  َمنْ » :8بقره /  ر  َوما ُهمْ َوم  اْلَيْوم  اآلْخ  ن ين َيُقوُل آَمّنا ب اهلل  َوب  ُمْؤم   .« ب 

 .ارندگويند با اهلل ايمان داريم و نيز به روز قيامت و آنان ايمان نداز مردم كسانى هستند كه مى

َل صال حا» :62بقره /  ر  َوَعم   .«َمْن آَمَن ب اهلل  َواْلَيْوم  اآلْخ 

 .وز پسين دارد و كردار نيك نيزآنكه ايمان به خدا و ر

 :آيات در اين زمينه بسيار است از جمله به اين آيات مراجعه كنيد

 .264ـ232ـ228ـ177ـ126بقره / 

 114آل عمران / 

 39ـ59ـ162نساء / 

 69مائده / 

 18ـ29ـ44ـ45توبه / 



 2نور / 

 21احزاب / 

 .22و مجادله /  6ممتحنه / 

ى كتب آسمانى، مهمتر از ايمان به خدا نيست و و اصوالً همه دانيم هيچ امرى در زبان قرآنمى

 .اى برخوردار استاگر چيزى جفت و قرين آن قرار گيرد از اهميت ويژه

 ـ آياتى كه داللت دارد براينكه سعادت و فالح متوّقف بر ايمان و يقين به آخرت است و ظّن و

 :گمان، كافى نيست

َرة  ُهْم يُ » :4بقره /  مَوب االْخ  ْن َربِّه  ُنوَن ُأولئ َك َعلى ُهدًى م   .«وق 

 .اندو يقين به آخرت دارند ايشانند كه از سوى پروردگار هدايت يافته ...

ُنون» :4لقمان /  َرة  ُهْم ُيوق   .«َوُهْم ب اآلْخ 

 :داندـ نيز آياتى هست كه متقابالً آنان را كه به قيامت اعتقاد ندارند اهل دوزخ و عذاب مى

َرة  َأْعَتْدنا َلُهْم َعذابًا » :10/  اسراء ُنوَن ب اآلْخ  يَن ال ُيْؤم   .«ل يماأَ َوَأنَّ الَّذ 

 .ايماى دردناك آماده كردهبراى آنانكه به قيامت ايمان ندارند شكنجه
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بر  رديم كه تنهاآياتى كه منكران معاد و نبّوت را باهم ذكر فرموده، بسيار است ما موردى را آو]

 .[قيامت تكيه دارد

يرا» :11فرقان /  الّساَعة  َسع  َب ب   .«َوَأْعَتْدنا ل َمْن َكذَّ

 .ايمبراى آنكه قيامت را دروغ پندارد آتش آماده كرده

يد» :8سبأ /  الل  اْلَبع  ي اْلَعذاب  َوالضَّ َرة  ف  ُنوَن ب اآلْخ  يَن ال ُيْؤم   .«َبل  الَّذ 



، ن به آخرت ندارند در عذاب و گمراهى عميق اند اگر كسى يك دو گام، گم شودبلكه آنان كه ايما

 .تواند راه را دوباره بيايد اّما اگر خيلى از مقصد پرت شد، اميد بازگشتى نيستمى

راط  َلناك ُبون» :74مؤمنون /  َرة  َعن  الصِّ ُنوَن ب اآلْخ  يَن ال ُيْؤم   .«َوإ نَّ الَّذ 

 .اندن ندارند از راه )خيلى( دور افتادهآنانكه به قيامت ايما

  

 اثبات معاد

رسيم به گفتيم پس از اثبات اينكه معاد امرى ممكن است و تحّقق آن مستلزم محالى نيست؛ مى

 .اثبات ضرورت معاد

ى اين امر يكراه، بيان وحى بود كه يادآور شديم و مستقيم راه همان بود كه دريابيم خدا خود اراده

 .استرا فرموده 

ه وجود هاى عقلى نيز اشاره فرموده است؛ از آياتى كه در اين زمينعالوه بر آن، قرآن كريم به برهان

 :آيددارد مجموعًا دو استدالل، به دست مى

ْرض  َربَّنا ما َخَلقْ » :191آل عمران /  َِ ماوات  َواِلْ ي َخْلق  السَّ ُروَن ف  ناَوَيَتَفكَّ الً ُسْبحاَنَك َفق   َت هذا باط 

 .«َعذاَب الّنار

يهوده باى؛ منّزهى )از انديشند: پروردگارا اين را بيهوده نيافريدهو در آفرينش آسمانها و زمين مى

 !ى دوزخ بازداركارى( ما را از شكنجه

ست كه عالوه بر توّجه به مقام ربوبى؛ تفّكر هم دارند و پس از انديشه در آيه در وصف كسانى

رسند كه آفرينش بيهوده و ياوه نيست. سپس خدا را از بيهوده كارى ه مىآفرينش جهان به اين نتيج

رسند كه جهان ديگرى نيز هست كه كنند و از طريق باطل نبودن آفرينش به اين نتيجه مىتنزيه مى

 .برندبهشت و دوزخى دارد و آنگاه از دوزخ آخرت، به خدا پناه مى



ماوات  » :2رعد /  ي َرَفَع السَّ َغْير  َعَمد َتَرْوَنها ُثمَّ اْسَتوى عَ اهلُل الَّذ  ْمَس َواْلَقَمرَ  ب  َر الشَّ  َلى اْلَعْرش  َوَسخَّ

ُكْم ب ل قا ُل اآلْيات  َلَعلَّ ْمَر ُيَفصِّ َِ ى ُيَدبُِّر اِلْ َجل ُمَسمًّ َِ ُنونُكلٌّ َيْجر ي ِل   .«ء  َربُِّكْم ُتوق 
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ى كه به چشم آيد، بركشيده است سپس بر عرش استقرار خداست كه آسمانها را بى ستون

 .)2(بود ماه و خورشيد را زير فرمان آورد و هر يك )از آندو( تا زمان معّينى در جريان خواهند و)1( يافت

تان كند تا مگر شمايان، به ديدار پروردگاركند؛ آيات را به تفصيل بيان مىكار جهان را تدبير مى

 .يقين يابيد

 .تفصيل دو وجه وجود دارددرباره 

فرمايد؛ زيرا پيش از خلقت؛ ماه و خورشيد و ساير ـ آيات تكوينى را از يكديگر متمايز مى 1

ت بود؛ پس از آفرينش آسمانها، مخلوقا« دخان»ى آسمانها، يكنواخت و به تعبير قرآن ستارگان و همه

جه، از هم جدا كرد و تفصيل داد. اين ومتمايز و منفصلى پيدا شد؛ يعنى خداوند اين آيات تكوينى را 

 .در الميزان مرحوم عالّمه طباطبايى، آمده است

معنى « ُيبّين»ى موارد ديگر كه اين كلمه به كار رفته است؛ ـ ساير مفّسران، مثل همه 2

 .اند:يبّين آيات اهلل فى كتابه تفصيالكرده

ُكْم ب ل قاء  رَ » :فرمايدبارى، در ذيل آيه مى ُنونَلَعلَّ ى آيات شد كه امتياز همهچه منظور اين با «بُِّكْم ُتوق 

شود و چه اينكه: به اين آيات تكوينى كه مندرج در آيات الهى در اين جهان براى شما بيان مى

خواهد بگويد كه اين آيات شما را به سوى معاد رهنمون تشريعى و تدوينى ست، توجه كنيد؛ مى

 .گرددمى

ن اين آيات اين است كه انسان راهى به سوى معاد پيدا كند. و نتيجه پس، جهت اصلى در بيا

نرا باز رساند. )چگونگى آآنكه: تأّمل در خلقت آسمانها و زمين و ساير آيات الهى، انسان را به معاد مى

 .خواهيم گفت(



ي َغْفَلة ُمْعر ُضوَن... وَ » :16ـ18انبياء /  ساُبُهْم َوُهْم ف  ْرَض َوما خَ ما اْقَتَرَب ل لّناس  ح  َِ ماَء َواِلْ َلْقَنا السَّ

ْن َلُدّنا إ   َذ َلْهوًا الَتََّخْذناُه م  خ  يَن. َلْو َأَرْدنا َأْن َنتَّ ب  اْلَحقِّ َعَلى الْ َبْيَنُهما الع  ُف ب  ل يَن. َبْل َنْقذ  ل  ْن ُكّنا فاع  باط 

ُفون ّما َتص  ٌق َوَلُكُم الَْوْيُل م   .«َفَيْدَمُغُه َفإ ذا ُهَو زاه 

نچه بين رسد و آنان با غفلت روگردان )از حّق(اند...؛... و ما آسمانها و زمين و آحساب مردم فرا مى

ا حق بكرديم. اّما ما باطل را خواستيم چنين كنيم، نزد خود مىايم. اگر مىآنهاست به بازيچه نيافريده

 .كنيدكه مىكوبيم و آنرا از بين خواهيم برد و آنگاه واى بر شما از توصيفى مى

 .بريمپس، از راه تفّكر در اينكه آفرينش آسمانها و زمين حق است نه باطل، پى به معاد مى

 

ه در توضيح عرش بايد گفت يكى از وجوه اين است كه پس از پايان كار آفرينش به تدبير جهان پرداخت و اين تأّخر تدبّر، ُرتبى ست، ن .1

 .ر؛ و از مظاهر تدبير او، يكى نيز، چيرگى بر شمس و قمر استى متأخّ يعنى در مرتبه« ُثمّ »زمانى.

 .يعنى اين نظام سرانجام تمام خواهد شد .2
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ْبُتْم َأنَّما َخَلْقناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم إ َلْينا ال تُ » :115مؤمنون /   .«ْرَجُعوَن؟َأَفَحس 

 گرديد؟ايم و به سوى ما بازنمىايد شما را بيهوده آفريدهگمان برده

اند يعنى اگر به سوى خدا در اين آيه، عبث نبودن خلقت و وجود معاد متالزم دانسته شده

 .ى آن، عبث بودن خلقت استبازگشتى نباشد، الزمه

َِ » :8روم /  ماوات  َواِلْ ْم ما َخَلَق اهلُل السَّ ه  ي َأْنُفس  ُروا ف  اْلَحقِّ َوَأَجل ْرَض َوما َبيْ َأَوَلْم َيَتَفكَّ َنُهما إ الّ ب 

ُرون ْم َلكاف  َن الّناس  ب ل قاء  َربِّه  يرًا م  ى َوإ نَّ َكث   .«ُمَسمًّ

عّين اند كه خدا آسمانها و زمين و مابينشان را جز به حق و براى مّدت مآيا با خويشتن نينديشيده

 .ميباشدنيافريده است و همانا بسيارى از مردم به ديدار پروردگارشان كافر 



ْم متعّلق تفّكر نيست؛ گاهى در آياتى كه در آنهامفّسران گفته ه  ي َأْنُفس  تفّكروا فى خلق يَاَوَلم » اند ف 

ر، آمده است؛ متعلَّق تفّكر، آفرينش آسمانها و زمين است ولى در اين آيه، متعلَّق  تفكّ  «السموات

 .مطلب بعدى ست

كنند. انديشند و كاله خود را قاضى مىر دل مىيعنى وقتى حواسشان جمع است و پيش خود و د

ى ذكر ه اجل باى دارد: اگر جهان همين كه هست باشد با توّجه نكته «ب اْلَحق» هم بعد از َأَجل ُمَسمًّ

ى آن معّين و پايان پذيرى آن، و اينكه عوامل طبيعت موجب تزاحم و خاتمه يافتن عمر است؛ الزمه

دهد؟ و در ذيل آيه ايد كه خدا كار باطل انجام نمىد نينديشيدهبطالن خلقت است و آيا نزد خو

ُرون.«» :فرماىمى ْم َلكاف  َن الّناس  ب ل قاء  َربِّه  يرًا م   .«َوإ نَّ َكث 

در  معاد با اينكه جا دارد همه بينديشند و به اين نتيجه برسند كه آفرينش باطل نيست و بنابراين

 .انديشند تا دريابند ديدار خدا حّق استنمى  بين است، اّما بيشتر مردم، شگفتا

الً ذل َك َظنُّ الَّ » :27ص /  ْرَض َوماَبْيَنُهما باط  َِ ماَء َواِلْ يَن َكَفُرواَوما َخَلْقَنا السَّ ذ  يَن َكَفُروا َفَوْيٌل ل لَّ  ذ 

نَ   .«الّنارم 

س پست كه كافرند؛ انىايم؛ اين پندار كسآسمانها و زمين و آنچه را بين آنهاست بيهوده نيافريده

 .واى بر آنان كه كافرند از دوزخ

 .كند كه در مقام اثبات معاد استسياق آيه و قرائن صدور ذيل آن، روشن مى

يَن ما خَ » :39و38دخان /  ب  ْرَض َوما َبْيَنُهما الع  َِ ماوات  َواِلْ نَّ َوما َخَلْقَنا السَّ اْلَحقِّ َولك  َلْقناُهما إ الّ ب 

 .«ال َيْعَلُمونأَْكَثَرُهْم 

ولى َوما» :گويندبعد از ذكر قول مشركان و كافران كه مى ُِ َي إ الّ َمْوَتُتَنا اِلْ ُمْنَشر ين إ ْن ه   «َنْحُن ب 

 :فرمايديعنى پس از مرگ زنده نخواهيم شد؛ مى
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اند؛ آنها جز بر حّق آفريده نشدهايم؛ ما آسمانها و زمين و آنچه را بين آنهاست به بازيچه نيافريده

 .داننداّما بيشتر آنان نمى



 :فرمايدبعد تأكيد مى

ين» :40دخان /  يقاُتُهْم َأْجَمع   .«إ نَّ َيْوَم اْلَفْصل  م 

 .ى آنان در قيامت استميعاد همه

  

 تقرير استدالل

 :ن استتر است ايتوان كرد، آنچه به نظر ما روشناز ميان تقريرهاى مختلفى كه مى

كند و كارهايش حق يعنى ى نخست: خداوند عّز اسمه و جّل جالله، كار عبث نمىمقدمه *

هدف آفرينش چيست و آيا خدا از آفرينش »حكيمانه است. در بحث خداشناسى زير عنوان اينكه 

رابر بر ى آيات مربوط را نقل و استدالل كرديم و گفتيم معناى حق كه د؛ تقريبًا همه«هدفى دارد يا نه؟

باطل، عبث، لهو و لعب قرار داده شده؛ اين است كه داراى هدف حكيمانه است. در آنجا استدالل 

ى نخست قرار ى در آن مبحث را، مقدمهكرديم كه كار خدا گزاف نيست. اين مطلب ثابت شده

 .دهيم كه: كار خدا عبث نيست و داراى هدف حكيمانه استمى

ست شاهد؛ هاى اين جهان به حكم قوانين حاكم بر آنها، نابودشدنىى پديدهى دوم: همهمقدمه *

 .كه در آيات مربوط بر آن بسيار تأكيد شده است« اجل مسّمى»ى كلمه

است. ها، چيز ديگرى در كار نباشد، خلقت اين جهان، عبثى سوم:اگر فراسوى اين پديدهمقّدمه *

شته تر از خود كار دااى ارزندهندانه است كه نتيجهتوضيح آنكه: كارهاى ما در اين جهان هنگامى خردم

شود به سوددهى آنست اگر نتيجه اى و نيروى كارى ساخته مىاى كه با سرمايهباشد. ارزش كارخانه

كمتر از پولى كه صرف ساختمان آن شده، باشد؛ احداث آن احمقانه است؛ بلكه حّتى اگر نتيجه 

 .مساوى با آن باشد؛ نيز

 !ب كندنديشمندى، دستگاه كامپيوترى بسازد و بعد از تكميل، آنرا در كوره بيندازد و ذونظير آنكه ا



گرچه مثالها با ممّثل بسيار متفاوت است و عينًا در مورد خدا صادق نيست زيرا او زحمتى 

ست است كه چون چيزى را ن دكار او ازاي «إ نَّما َأْمُرُه إ ذا َأراَد َشْيئًا َأْن َيُقوَل لَُه ُكْن َفَيُكون» كشدنمى

ن گويد: باش! خواهد بود ولى ذكر اين مثالها به خاطر وجه مشترك آنهاست و آاراده فرمود به آن مى

 .اى ارزشمند استاينكه كار حكيمانه براى گرفتن نتيجه

 اىآفريند و به ويژه موجود پيچيدهها و اسرار شگرف مىيعنى خدا هم اين جهان را با حكمت
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دهد همه كند كه هر عضوى از اعضاء او، داراى شگفتيهاست آنگاه فرمان مىچون انسان خلق مى

 !اى هم در بين نيست؟فرمايد جان همه را بگير! و هيچ نتيجهرا خراب كنيد و به عزرائيل مى

َوجًا َوال» :107و106طه /  يها ع   .«َأْمتا َفَيَذُرها قاعًا َصْفَصفًا؛ ال َترى ف 

 توان يافت؟گذارد كه در آن هيچ پستى و بلندى نمى)جهان( را چون زمين هموارى وامى

اگر كسى بگويد، از سوى خدا ُبخلى نيست؛ جهان گنجايش بيشتر ندارد؛ خدا امساك در نعمت 

ع گوييم: زنده شدن انسانها امرى ممكن است و براى وقوكند؛ ولى جهان امكان دوام ندارد؛ مىنمى

آن محال و تناقضى در بين نيست؛ بنابراين اگر زنده نكند، چيزى جز امساك فيض و بخل نيست. 

توانند براى زندگى ابدى آماده شوند ولى خدا اين زندگى يعنى موجوداتى را خلق كرده است كه مى

خدا ى خود كاشته را، ريشه كن كند. پس اگر ست كه درخت ميوهابدى را لطف نكند؛ مثل باغبانى

 مردم را در قيامت زنده نكند، كار عبثى كرده است يعنى موجودى را كه قابل دريافت فيض بى نهايت

الهى )بى نهايت زمانى: هم فيها خالدون( است؛ به فعلّيت نرسانده است. و گفتيم كه هدف نهايى 

ات است و ايم اين غايت مخلوقخلقت رسيدن رحمت بى پايان الهى به آفريده هاست. البّته گفته

ى نازله، مراد هدف الهى به معناى دقيق كلمه، خود ذات است ولى در اينجا، هدف دست دوم و مرتبه

خواهد رحمت كند؟ چون مقتضاى ذات اوست و اين چرا مى« تا به بندگان سود دهد»است كه: 

ب حرف ديگرى ست. پس، چون خلقت آسمان و زمين عبث نيست، بايد غرض حكيمانه بر آن مترتّ 

شود و اين موجودات به سرانجامى كه ممكن است برسند؛ و اگر بميرند، نخواهند رسيد مگر آنكه 

 .جهان ديگرى وجود داشته باشد



نتيجه آنكه: حكمت الهى اقتضاء دارد كه پس ازاين جهان، جهان ديگر وجود داشته باشد كه 

 .انسانها به حيات جاودانى برسند تا خلقت اين جهان عبث نباشد

  

 )1(استدالل دوم قرآن

 :در آيات ذيل آمده است

ي » :28ص /  يَن ف  د  ُلوا الّصال حات  َكاْلُمْفس  يَن آَمُنوا َوَعم  يَن اَأْم َنْجَعُل الَّذ  ق  ْرض  َأْم َنْجَعُل اْلُمتَّ َِ ِلْ

 .«َكاْلُفّجار  

دهيم ىزمين قرار مكنند مانند فساد كنندگان در آيا ما آنان را كه ايمان دارند و كارهاى شايسته مى

 دانيم؟يا پرهيزگاران را با تبهكاران يكى مى

 در جهان دو دسته انسان هستند، مفسد و صالح، پرهيزگار و تبهكار، اگر جهان منحصر به

 

 .اندى طباطبايى ذكر فرمودهاستدالل قبلى و اين استدالل را مرحوم عالّمه .1
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ا رباشد، چه بسا مفسدان، چيره شوند و پرهيزگاران زيردست آنان زندگى ناگوارى همين عالم دنيا 

 .ى عمل خود برسندبگذارنند؛ پس عدل الهى اقتضاء دارد كه جهان ديگرى باشد تا هر يك به نتيجه

ْن َخْلق  الّناس  وَ » :58و57مؤمن )غافر(/  ْكَبُر م 
ْرض  أَ َِ ماوات  َواِلْ نَّ أَكْ َلَخْلُق السَّ َثَر الّناس  ال لك 

ُلوا الّصال   يَن آَمُنوا َوَعم  يُر َوالَّذ  ْعمى َواْلَبص  َِ ي اِلْ ُرونَيْعَلُموَن َوما َيْسَتو  يُء َقل يالً ما َتَتَذكَّ  .«حات  َوالَ اْلُمس 

رابر بدانند كور و بينا آفرينش آسمانها و زمين بزرگتر از آفرينش انسان است اّما بيشتر مردم نمى

 .يابندتر كسانى در مىنه نيز كسانى كه ايمان دارند و كردارشان شايسته است با گناهكار؛ كمنيستند و 



نَّ أَْكَثَر النّ » :گيردو بعد نتيجه مى يها َولك  َيٌة ال َرْيَب ف  ُنونإ نَّ الّساَعَة آلَت  قيامت خواهد  «اس  ال ُيْؤم 

اى بر اثبات است كه ذكر اين مطلب مقدمهآمد شكى در آن نيست اّما بيشتر مردم ايمان ندارند. پيد

 .آورندست كه ايمان نمىقيامت است كه شكى در آن نيست، و توبيخ كسانى

ئات  َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَّ » :22و21جاثيه /  يِّ يَن اْجَتَرُحوا السَّ َب الَّذ  ُلوا الّصال حات  َأْم َحس  يَن آَمُنوا َوَعم  ذ 

ْرَض َسواًء َمْحياُهْم َوَمماُتهُ  َِ ماوات  َواِلْ اْلَحقِّ َول ُتْجزى ُكلُّ َنْفس ب ما ْم ساَء ما َيْحُكُموَن َوَخَلَق اهلُل السَّ  ب 

 .«َكَسَبْت َوُهْم ال ُيْظَلُمون

ايسته انجام پندارند كه آنها را با كسانى كه ايمان دارند و كردار شاند مىآيا آنان كه به گناهان آلوده

كنند! و حال آنكه خدا هيم؟ زندگى و مرگشان يكى ست؟ چه بد داورى مىددهند، برابر قرار مىمى

َرَود عاقبت كار، كه كشت( و به كسى ستم  آسمانها و زمين را به حق آفريده است )و هر كسى آن د 

 .نخواهد شد

يَن ما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمون» :35قلم /  م  يَن َكاْلُمْجر  َفَنْجَعُل اْلُمْسل م  َِ». 

 كنيد؟دهيم چگونه داورى مىسلمانان را چون تبهكاران قرار مىآيا ما م

ح و سياق مفهوم اين دسته آيات، تقريبًا يگانه است؛ و آن اينكه: در اين جهان مؤمن و كافر، صال

يفر كهاى خدا برابرند؛ بنابراين بايد عالم ديگرى وجود يابد تا هر يك به طالح، در بهرهورى از نعمت

. همه اين آيات مبتنى بر يك مقدمه است كه يا عدل الهى و يا حكمت اوست.]در كردار خود برسند

ّما ى مذكور در باال، عدل مقّدمه است [استداللها نيز به هم نزديك اند اى قبلى حكمت، و در آيهآيه

 :مقّدمات با هم اندكى تفاوت دارند

  

 تقرير استدالل دوم

ى انسانها را در اين جهان مختار قرار داده است مهبينيم كه هكند و مىخدا به كسى ستم نمى

 اى، برى اين اختيار دستهدست بشر را براى كارهاى خوب و بد باز گذارده است؛ در سايه
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ا كنند و حاضرند در راه خدنهند و حّتى گاه ايثار مىگردند و پا بر آن مىهواى نفسانى چيره مى

هاى ست بدهند تا كلمة اهلل در عالم، سر بلندى و عّزت يابد و چون پرچمى بر فراز َچكادجان را از د

در  ى ديگر تمام نيرو راى باطل سرنگون گردد اّما دستهسربلند اعصار و قرون در اهتزاز باشد و كلمه

را فرو  ُگمارند و در اين راه هيچ كوششى و كردارىارضاء شهوتها و آرزوهاى شيطانى خود بكار مى

وردار گذارند و از غصب و هتك و قتل باكى ندارند و گاهى تا آخر عمر نيز اينان شاد و مرّفه و برخنمى

عمال او كاميار و كامگارند. پس، عالم ديگرى بايد باشد تا اين دو دسته هر يك پادافره كردار و كيفر 

 .خويش بينند. اين استدالل مبتنى بر اصل عدل الهى ست

 .ين استدالل، سخنهايى برخى فّنى و برخى جاهالنه، گفته شده استدر مورد ا

اند و دليل منطقى بر اند، ضرورت معاد، حرف درستى نيست و آخوندها آن را ساختهبرخى گفته

د اند كه قبل از آخوندها، خود قرآن به اين مطلب تصريح داراين ضرورت وجود ندارد. گويى برنخورده

 .دكنو آن را استدالل مى

سخن اينان ارزش نقد ندارد. در ذهن خويش و با اصول به اصطالح علمى! خود، معادى در همين 

اند، و سفاينى اند كه بر مبناى آن سرانجام روزى در همين دنيا كسانى كه زحمت كشيدهجهان ساخته

مانند و ىخواهند رفت و ديگران م (اى خوش آب وهوا )كه در كاينات خواهند يافتاند به كرهساخته

 .گيرد و دوزخ خواهد شدى زمين نيز مثالً آتش مىكره

 ُكره»اين سخنها ربطى به معاد ندارد، اگر روزى هم اين خواب خوش آنان تعبير شود و برخى به 

ى شود؟ معاد قرآن، ويژهبروند، تكليف مردگانى مثل چنگيز و نرون و هيتلر و صّدام چه مى«! بهشت

 :دگوييك نسل نيست و مى

يه» :7شورى /  َر َيْوَم اْلَجْمع  ال َرْيَب ف   .«َوُتْنذ 

 .«...َيْوَم َيْجَمُعُكْم ل َيْوم  اْلَجْمع» :9تغابن / 

 .«ذل َك َيْوٌم َمْجُموٌع َلُه الّناُس َوذل َك َيْوٌم َمْشُهود» :103هود / 

يَن َلَمْجُموُعوَن إ  » :50واقعه /  ر  ل يَن َواآلْخ  وَّ َِ يقات  َيْوم َمْعُلومُقْل إ نَّ اِلْ  .«لى م 



پس اين مسافرت است نه معاد؛ تازه ممكن است بدترين و فاسدترين كسان به آن ُكره بروند؛ 

گر ى كيفر و پاداش چگونه خواهد بود؟ بارى، اين تّرهات ارزش بررسى ندارد. اّما بيانى ديپس مسأله

 :ست و آن اينكهى فّنىوجود دارد كه قدرى داراى جنبه

رده كبرهان بر مفاهيم ارزشى تكيه شده يعنى اگر خدا به انسانها كيفر وپاداش ندهد، كار زشتى  در

 ست كه از مفاهيماىاى كه در اين برهان انتخاب شده، مقّدمهاست. پس مقّدمه
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چنانكه اهل  ارزشى اخذ شده است و مفاهيم ارزشى برهانى و به اصطالح منطقى يقينى نيست و

خورد و برهان از چنين آرايى، اى است كه به درد جدل مىو پسنديده« آراء محمود»اند، منطق گفته

تشكيل « آراء محمود»ست كه از گردد؛ بنابراين؛ اين استدالل حّداكثر يك استدالل جدلىتشكيل نمى

ل به آن سخن را بدرازا يافته است و ارزش برهانى ندارد. اين اشكال، قدرى فّنى ست؛ پاسخ كام

 :كشاند؛ جواب اجمالى آن اينست كهمى

 گردد. آنچه اهل منطق در مورد آراء محمودما معتقديم مفاهيم ارزشى، به مفاهيم حقيقى باز مى

ست كه در شكل آراء محمود باشد اّما همين اهل منطق خورد، هنگامىاند كه به درد جدل مىگفته

شود به صورت مان قضايايى را كه به صورت قضاياى محمود ذكر مىتوان هاعتقاد دارند كه مى

ان خود ها استفاده شود. بسيارى از بزرگقضاياى يقينى دگرگون كرد و باز گرداند تا در برهان نيز از آن

« سنٌ الّصدق ح»گويد: آراء محمود مثل اند. در برهان شفاء، ابن سينا مىما نيز ازاين نكته غفلت كرده

د ى يقينى برگردشكل كّلى و به اتكاء پسند مردم، برهانى نيست اّما ممكن است به يك فضّيهبه اين 

 .و در برهان نيز از آن استفاده شود

ه گوييم كه: هر مفهوم ارزشى چنين نيست كه در برهان، قابلّيت استفاده نداشتبارى، اجماالً مى

ات اند؛ اّما آن مفاهيم ارزشى كه به واقعيّ باشد؛ مگر ارزشهايى كه اعتبارى محض و تنها قراردادى 

 .ست كه مّتكى به واقعّيات استمّتكى اند؛ برهانى اند و صفت عدل الهى از چيزهايى

ايم كه بازگشت عدل، به حكمت است و بازگشت حكمت، به صفات در جاى خود توضيح داده

 .كندو معيوب، نمى ذاتى خداوند يعنى كمال  مطلق او؛ چون او كمال مطلق است، كار ناقص



گردد و گوييم؛ زشت است كه خدا ستم كند؛ بدين جهت است كه ستم به نقص برمىاينكه مى

گردد. اين بحث را تا چون خدا كمال مطلق است، نقص از آن جهت كه نقص است؛ از او صادر نمى

 .حدودى در مبحث حكمت الهى توضيح داده بوديم

ست و داشتن شكل مفاهيم ارزشى؛ منافاتى با برهانى بودن ىبارى، از نظر ما، اين مطلب، برهان

 .ست متكى بر واقعّيات حقيقىآن ندارد؛ زيرا مفاهيمى

*** 

 دگرگونى نظام جهان در قيامت

 وترين دليل است پس از اينكه دانستيم قيامتى وجود دارد، هم با وحى كه مهمترين و قانع كننده

ا يموده است ]شايد براهين ديگرى هم از قرآن بتوان در آورد و هم با براهينى كه خود قرآن بيان فر

پرسيم، آيا براهين عقلى اقامه نمود[ و پس از اينكه دانستيم بالضروّره بايد تحّقق يابد؛ اينك مى

 .شودتوانيم تصويرى از عالم قيامت داشته باشيم؟ آيا قيامت چگونه محّقق مىمى
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ست و همين جهان و زى حقيقى بين اين عالم و عالم قيامت وجود دارد يا اينكه اعتبارىآيا مر

شود و چون مردند، آخرت همين نظام است و تا زمانى كه انسانها زنده هستند دنيا ناميده مى

شوند؛ همين نظام است همين زمين اند، زنده مىناميم؛ و تنها فرق اينست كه انسانهايى كه مردهمى

 همين آسمان؟و 

گويند و جايى ديگر هم مثالً در درون زمين ى بهترى وجود دارد كه به آن بهشت مىاحيانًا كره

 .شودروند و دوزخ ناميده مىهست كه مذاب است و بدها بدانجا مى

 ى ديگرى ست؟آيا چنين است يا به گونه

است چون َمثل ما نسبت به آن البّته توّقع اينكه تصوير كاملى از دنياى ديگر داشته باشيم، بيج

توانيم حقيقت آن دنيا را دريابيم. دنيا؛ َمثل جنين است در رحم مادر، نسبت به اين دنيا. تا نرويم نمى

ى فهم و ظرفّيت عقل ما تصويرى تواند به اندازهولى قرآن كريم تفّضالً بياناتى در اين باره دارد كه مى



ابهام نيز از بخل خدا ]العياذ باهلل[ نيست؛ ما بيشتر ظرفّيت  )هر چند مبهم( به ما ارائه دهد. اين

هايى ذكر فرموده است در حّد مفاهيمى كه ما با آن سر و كار داريم تا ها و تشبيهنداريم. گاه مثال

هايى از آيات بسيارى كه در اين زمينه تصويرى هر چند مبهم نسبت به آخرت پيدا كنيم. اينك نمونه

 :آمده است

ُقوا َربَُّكْم إ نَّ َزْلَزَلَة الّساَعة  َشْيٌء َعظ  » :1 حج / َها الّناُس اتَّ  .«يميا َأيُّ

 .ى قيامت چيز سترگى ستاى مردم در پيشگاه پروردگاران متقّى باشيد، همانا زلزله

ست كه در اين جهان رخ اىافتد زلزلهاز جمله حوادثى كه پيش از بر پا شدن قيامت، اتفاق مى

ست كه همه چيز را در زمين، در شناسيم قابل مقايسه نيست. لرزشىهايى كه مىكه با زلزلهدهد مى

 :ى زلزال نيز ذكر شده استريزد. و در سورههم فرو مى

ْرُض َأْثقاَلها» :2ـ1زلزال /  َِ ْلزاَلها َوَأْخَرَجت  اِلْ ْرُض ز  َِ  .«إ ذا ُزْلز َلت  اِلْ

 .ى گران خويش را بيرون افكندهنگامى كه زمين به لرزش افتد و بارها

پس زمين به صورتى كه اكنون هست باقى نميماند و چنان نيست كه مثالً فقط مواّد مذاب خود 

 .اند، دوزخ ايجاد كندرا بيرون افكند تا چنانكه برخى پنداشته

ا َفكاَنْت َهباءً » :4ـ6واقعه /  باُل َبسًّ ت  اْلج  ا َوُبسَّ ْرُض َرجًّ َِ ت  اِلْ ا إ ذا ُرجَّ  .«ُمْنَبثًّ

نيز « رجّ »هنگامى كه زمين به لرزشى سخت اوفتد و كوهها فرو پاشند و چون غبار بپرا كنند. 

 .نزديك به معناى زلزله است

َفة» :5نازعات /   .«َيْوَم َتْرُجُف الّراج 
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 .روزى كه زمين را بلرزاند لرزاننده

اَكالّ إ ذا ُدكَّت  » :21فجر /  ا َدكًّ ْرُض َدكًّ َِ  .«اِلْ



اى كه شود. َدَك: نهايت كوبيده و له شدن چيزى ست. بگونهزمين كاماًل درهم كوبيده و له مى

 .ميتوان گفت: نابود شد

َدة» :14الحاقه /  ًة واح  تا َدكَّ باُل َفُدكَّ ْرُض َواْلج  َِ َلت  اِلْ  .«َوُحم 

د. يعنى اين كار با سرعت و در يك لحظه و شوزمين و كوهساران يكجا و يكباره، فرو كوبيده مى

 .شودانجام مى« آن»يك 

ْهن» :8معارج /  باُل َكاْلع  ماُء َكاْلُمْهل  َوَتُكوُن اْلج   .«َيْوَم َتُكوُن السَّ

 .گرددشود و كوهها چون پشم مىست كه آسمان چون مواّد گداخته ذوب مىقيامت روزى

باُل َكالْ » :5قارعه /  ْهن  اْلَمْنُفوشَوَتُكوُن اْلج   .«ع 

 .شوندكوهها مثل پشم زده شده مى

باُل َسْيرا» :10و9طور  يُر اْلج  ماُء َمْورًا َوَتس   .«َيْوَم َتُموُر السَّ

و  َمْور: يعنى چيزى حركت و نوسانى پيدا كند و بعد، نابود شود مثل آتشى كه برمى فروزند دودى

 .شوداى دارد و سپس نابود مىشعله

مانند و حركت سريعى در آنها وهها ظاهرًا تكيه براينست كه اين كوهها برجاى نمىو در سير ك

 .آيدبوجود مى

ْمُس َواْلَقَمر» :9قيامت /  َع الشَّ  .«َوُجم 

هاى ديگر قيامت اينست كه ماه و خورشيدى كه طبق نظام متينى در حال حركت از عالمت

 .شوندهستند. قبل از تحّقق قيامت به هم ملحق مى

ع» :7مرسالت /   .«إ نَّما ُتوَعُدوَن َلواق 

 .آيدايد، پيش مىآنچه بدان وعده داده شده



َست» ُجوُم ُطم  َذا النُّ  .«َفإ 

 .شوندهنگامى كه ستارگان فروزان خاموش مى

ماُء ُفر َجت»  .«َوإ َذا السَّ

 .گرددو هنگامى كه آسمان شكافته مى

َفت» باُل ُنس   .«َوإ َذا اْلج 

 .شوندكوههاى سترگ بر باد داده مى و هنگامى كه
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باُل َفكاَنْت » :20و19نبأ /  َرت  اْلج  ماُء َفكاَنْت َأْبوابًا َوُسيِّ َحت  السَّ  .«راباسَ َوُفت 

آيند و چون سرابى گشايد و كوهها به حركت درمىها مىشود و دروازهو اين آسمان )بسته( باز مى

ُجوُم اْنَكَدَرْت َوإ َذا » :4ـ1ير / گردند. تكومى َرْت َوإ َذا النُّ ْمُس ُكوِّ َرتاإ َذا الشَّ باُل ُسيِّ  .«ْلج 

 .چون خورشيد فرو پيچيده شود و ستارگان تاريك گردند و كوهها به حركت درآيند

ل مفسّران، اختالف دارند. بنده هم معناى درستى براى آن نتوانستم بيابم. اص« تكوير»در مورد 

رد، يعنى عمامه را گ  « كّور العمامة»تكوير به معناى گرد كردن و يا پيچيدن چيزى به شكل گرد است: 

 .دور سر پيچيد

 رود؟شود يعنى نور آن از بين مىآيا منظور اينست كه: گويى روى خوشيد چيزى فرو پيچيده مى

 .دهدود را از دست مىشود و نورافشانى خگويند: خورشيد خاموش مىى مفسّران مىتقريبًا همه

ماُء اْنَفَطَرْت َوإ َذا اْلَكواك ُب اْنَتَثَرْت َوإ َذا الْ » :4ـ1انفطار /  َرتإ َذا السَّ  .«ب حاُر ُفجِّ

 .دهندشوند و درياها مهار خود را از دست مىهنگامى كه آسمان و ستارگان پراكنده مى



اكنون، شكافى ندارند و يكنواخت  آسمان در بيان قرآن، به صورت يكپارچه تصوير شده است كه

است، اّما روزى خواهد آمد كه اين حالت يكپارچگى دريده خواهد شد و شكافهايى در آن بوجود 

ين اآيد؛ و اّما اينكه سرانجام چگونه خواهد شد؛ شايد از آيات ديگر بتوانيم دريافت. به هر حال مى

 .وضع كه آسمان اكنون دارد، از بين خواهد رفت

 .خوردشوند يعنى نظامشان به هم مىست پس از نظم. اختران پراكنده مىر: پراكندگىانتثا

ن هاى تسبيح تا در نخ است نظمى دارد، چون نخ پاره شد، اين حالت انتثار است. اين نخ، ايدانه

 «:واذا البحار فجّرت»دانست. « ى عمومىجاذبه»توان همان ى نظم و ارتباط را در ستارگان مىوسيله

شوند آبها اند، رها مىهايى كه آنها را در ميان گرفتهاند، اّما آنروز خشكىيعنى درياها اكنون مهار شده

 .گردداز درياها سرازير مى

اى بيش نيست؛ تنها به تقريب ذهن هاى كودكانهاين سخنهاى ما، در برابر سترگى واقعه، گفته

 .پاشدات از هم مىدانيم كه نظام حاكم بر كائندلخوشيم اينقدر مى

ماُء اْنَشقَّت» :1انشقاق /   .«إ َذا السَّ

 .چون آسمان دوپاره گردد

َية» :16 / الحاقه َي َيْوَمئ ذ واه  ماُء َفه  ت  السَّ  .«َواْنَشقَّ

 .شودگردد و بى بنيان مىدارد و در اين روز )قيامت(، سست مىآسمان شكاف برمى

ت  ال» :37الّرحمن /  َذا اْنَشقَّ هانَفإ  ماُء َفكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ  .«سَّ
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 .گردد و چون چرم سرخرنگشكافد و چون گل سرخ مىهنگامى كه آسمان مى

 .تعبير شگرفى ست؛ مفسّران هم به همين دليل، توضيحات مختلفى دارند



هان» اند يعنى: وغن مشتق دانستهاند و برخى هم از ُدْهن به معناى ررا اديم احمر معنا كرده« د 

شود. ولى كنند كه تشبيهى است يعنى: گلى رنگ مىيك چيز نرم روغن مانند. غالبًا اينگونه معنا مى

 .شودفرمايد وردًة. آسمان يك ُگل سرخ مىفرمايد: وردَيًة؛ بلكه مىباز كمى نامأنوس است زيرا نمى

 .بل فهم نيستست و براى بنده قابه هر حال، تعبير شگفت انگيزى

ماوات» :48ابراهيم /  ْرض  َوالسَّ َِ ْرُض َغْيَر اِلْ َِ ُل اِلْ  .«َيْوَم ُتَبدَّ

 ...گرددروزى كه زمين و آسمانها به غير خود تبديل مى

گردند و چه فرقى بين آنها اّما اينكه چگونه زمين و آسمان به زمين و آسمان ديگرى تبديل مى

ى بى فهميديم، زيرا پديدهفرمود نمىاگر هم بيان مى وجود خواهد داشت، بيان نشده است و

 .اى ستسابقه

 :خوردتعبيرات ديگرى با ابهام بيشتر نيز در قرآن ارجمند به چشم مى

لِّ ل ْلُكُتب» :104انبياء /  ج  ماَء َكَطيِّ السِّ ي السَّ  .«َيْوَم َنْطو 

 .پيچيم چون فرو پيچيدن طومارروزى كه آسمان را فرو مى

ه چه مناسبت چنين تشبيهى شده است؟ آيا كنايه از اين است كه آسمان كه نخست چون آيا ب

شود؟ تازه اين خود به چه ى عالم طبيعت را احاطه كرده است؛ در قيامت، لوله مىكاغذ مسّطح، همه

 معنى ست؟

 :كنداى ديگر، ابهام مسأله را در همين زمينه بيشتر مىآيه

ْرُض َجم  » :زمر / 67 َِ ّياَواِلْ ماواُت َمْطو  ياَمة  َوالسَّ ين هيعًا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلق  َيم   .«ٌت ب 

ى زمين را در قيامت در مشت دارد و آسمانها در دست راست او )خداوند( درهم پيچيده همه

يعنى « اخذه بيمينه»در قرآن براى خدا داريم كه يك تعبير مجازى يا كنائى است « يمين»است. تعبير 

ا قدرت در دست گرفت ]شايد بدين تناسب كه عمومًا دست راست به خاطر فعالّيت بيشتر، چيزى را ب



ى شگرفى ست، اگر منظور اين است كه همه چيز در دست خداست قويتر است[ به هر صورت، آيه

ى زمين فرمايد در قيامت همهبايد گفت كه اكنون مگر نيست؟ پس در قيامت چه خواهد شد كه مى

 .مشت خدا قرار دارد؟ شايد بلحاظ از كار افتادن عوامل طبيعى باشد و آسمانها در

ْرُض ب ُنور  َربِّها» :69زمر /  َِ  .«َوَأْشَرَقت  اِلْ
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ست و براى ما بسيار مبهم. گردد. تعبير مرموزىدر قيامت زمين با نور پروردگار خويش روشن مى

 !و در آنروز با نور خداشود اكنون با خورشيد روشن مى

*** 

م هخورد، ماه و خورشيد به يابيم كه در قيامت، نظام موجود برهم مىبارى، اجماالً از آيات درمى

 ى زمين  ناهموار ما، به صورت  بيابانىمانند، ُگستَرهپيوندند و بدينصورت كه هستند باقى نمىمى

 :آيديكدست و هموار و بسيار صاف درمى

َوجًا َوال َأْمتا» :107و106طه /  يها ع   .«َفَيَذُرها قاعًا َصْفَصفًا ال َترى ف 

پراكنند؛ تمام نورها از منابع نورى موجود از بين شوند و ستارگان مىكوهها چون پشم زده مى

رود. و زمين به نور خداوند روشن است و آسمانها و زمين در مشت خداست؛ نخست انفجارى و مى

گردند و زمين روانه مى جنبند و در همهشكافند، درياها از جاى مىد، آسمانها مىشواى واقع مىزلزله

 ...افكند وو زمين بارهاى دل خويش را بيرون مى شوددل زمين زيرورو مى

دانيم كه جهان كاملترى تحّقق خواهد فهميم؛ تنها مىدانيم و نمىبعد چه خواهد شد؟ هيچ نمى

 :ى آسمانها و زمين استيرتر از همهيافت. جهانى كه بهشت آن فراگ

ين...» :133آل عمران /  ق  ْت ل ْلُمتَّ دَّ ْرُض ُأع  َِ ماواُت َواِلْ  .«َجنَّة َعْرُضَها السَّ

 .بهشتى كه پهناى آن، آسمانها و زمين است؛ براى پرهيزگاران آماده شده است



ى آسمانها و همهى آن؛ به وسعت فرمايد بهشت به وسعت كرات آسمانى ست؛ بلكه گسترهنمى

فهميم؛ در حّد فهم ما همين قدر است؛ به نّص زمين است بسا موضوع ازاين باالتر است ولى ما نمى

ى او گنجايش آنرا دارد و نهايت تصّور اوست، نعمت قرآن به هر مؤمن در بهشت تا آنجا كه اراده

 :دهندمى

يها َوَلَدْينا َمز يد» :35ق /   .«َلُهْم ما َيشاُؤَن ف 

 .آنچه بخواهند، مال آنهاست و ما بيشتر داريم

ى نعمات به صالحان و چه در وسعت و عمق اجماالً: آن عالم، مظهر قدرت خداست چه در گستره

اينكه با خداست كه به قدرت « طالح و صالح متاع خويش نمودند»عذاب به طالحان و بقول حافظ: 

 .بى پايان، پاداش و كيفر دهد

الم عآيد كه حساب گر عالم با اين ر قرآن و چه در روايات هست كه از آنها برمىتعابير عجيبى چه د

 .به هيچوجه قابل مقايسه نيست

 ىبه اين جهان درافتد همه« حميم دوزخ»اى از در روايات بسيار آمده است كه اگر قطره
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اى از اينسو فرو چكد، هيچ موجود زندهآن قطرهوارى در « غّساق»جهان خواهد سوخت و اگر از 

 !بوى ناخوش آن، باقى نخواهد ماند

 ...پس درك آن عالم در حّد ما نيست و بايد آنچه از زبان وحى آمده است بر چشم نهيم و بپذيريم

  

 رابطه دنيا و آخرت

كه  ستاز امورى كه انسان بايد بشناسد تا افعال اختيارى وى شكل مطلوبى پيدا كند؛ شناختى

 .ى خود داردآدمى نسبت به زندگى آينده



 ى همين دنياست يا بعد از اين عالم نيز، زندگى ديگرى خواهد داشت؟آيا زندگى، ويژه

به همين مناسبت به مبحث معاد رسيديم و به اين نتيجه كه هم با برهان نقلى و از راه وحى و 

 .كردتوان عالم آخرت و معاد را اثبات هم با برهان عقلى، مى

رف دانستن اينكه زندگى ابدى داريم، كافى ثير ست كه در افعال اختيارى ما در اين جهان، تأآيا ص 

 اى موجود باشد؟بگذارد؟ يا اينكه هنگامى مؤّثر است كه بين اين زندگى و زندگى ابدى، رابطه

كه با مرگ ى مشّخص اگر كسى معتقد باشد كه آدمى يكدوره زندگى در اين جهان دارد با پرونده

اى با زندگى قبل آغازد كه رابطهشود و زندگى جديدى مىشود و يكدوره دوباره زنده مىاو تمام مى

 .ندارد؛ اعتقاد  صرف به چنين حيات مجدّدى، تأثير بر كردار او در زندگى نخستين نخواهد گذارد

 اى هست؟اكنون، سؤال اينست كه آيا براستى رابطه

 پنداشتند كه نظام آخرت نيز، چون نظام زندگى دنياست اگر اينجااد، مىبرخى از معتقدان به مع

كين طال و نقره اندوختى، در آنسو آنرا همراه خواهى برد و اگر در اينسو فقر بردى، در آنسو نيز مس

برخواهى خاست. يعنى رابطه را مثبت و مستقيم و بين مزاياى زندگى دنيا و مزاياى زندگى آخرت 

شود؛ زينت و پول و جواهر و حّتى غذا و وز هم گاهى چون قبرهاى باستانى كشف مىديدند؛ هنمى

 .آيدها، به دست مىوسايل در كنار تابوت

 .كند از اين نوع نيستاى كه قرآن نقل مىبى گمان رابطه

عث اند هر خوشى در دنيا بااند؛ يعنى پنداشتهبرخى نيز عكس اعتقاد مذكور در فوق را تصّور كرده

هاى دنيا موجب سعادت و برخوردارى آخرت ها و محرومّيتناخوشى در آخرت خواهد بود و رنج

ه و رزق. اگر از اين رزق در دنيا بهر« روزى»پندارند ما دو زندگى داريم و يك خواهد شد. گويى مى

 !ببريم در آخرت نخواهيم داشت؛ و اگر در دنيا استفاده نكنيم، براى آخرت ذخيره خواهد شد
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خورد. اّما حقيقت امر، غير از اين است اين گرايش بين اصحاب اديان و متدّينان به چشم مى

 .يعنى چنين نيست كه محرومّيت دنيا عّلت سعادت آخرت باشد



هاى فراوانى داشتند و در آخرت هم سعادتمند فرمايد كه در دنيا بهرهقرآن كسانى را ذكر مى

م هاند و در آخرت نيز كسانى كه در دنيا بدبخت و محروم و مبتال به عذابهاى گوناگون بوده هستند و

َرَة ذل َك ُهَو اْلُخْسراُن اْلمُ » :ترى در پيش دارندعذابهاى سخت ْنيا َواآلْخ  َر الدُّ ى اّول دسته .«ب ينَخس 

 اند و در آخرت همت هم داشتهاسرائيل كه مقام نبوّ چون سليمان بن داود و برخى ديگر از ملوك بنى

 .سعادتمند هستند

ايد كه خدمت حضرت ابا محّمد حسن بن على المجتبى صلوات نيز داستان آن يهودى را شنيده

 اهلل عليه رسيد در حاليكه آنحضرت سوار بر اسب مجلّلى بودند و او بسيار فقير بود. عرض كرد جدّ 

ؤمن و دنيا زندان م «الّدنيا سجن المؤمن وجّنة الكافر» :فرموده است (صلى اهلل عليه وآله)شما پيامبر

، اينك من با اين درماندگى در زندان هستم يا شما؟! آيا شما با اين شكوه و جالل بهشت كافر است؛

 معتقديد من اهل دوزخم؟  اهل سعادت هستيد و

ى نعمت مهدانستى كه دنيا با هديدى، مىحضرت فرمود، اگر تو مقامات ما را در آخرت مى

ديدى، همين فقر و هايش، زندان ماست و اگر عذابهايى را كه خدا براى تو مهّيا فرموده است مى

 !بودبدبختى ات هم در نظرت بهشت مى

پس چنين نيست كه هر كه در دنيا متّنعم بود در آخرت محروم خواهد بود و برعكس؛ بنابراين 

 ؟اى بين اين دنيا و آخرت برقرار استچه رابطه

ن اين رابطه را قرآن كريم، در آيات بسيار زيادى كه شمارش آن مشكل است؛ بيان فرموده است و آ

داند: اگر در دنيا اهل ايمان و عمل صالح را بين اعمال اختيارى آنها و سعادت و شقاوت آخرت مى

ب باشد در آخرت سعادتمند خواهد بود چه متنّعم و چه مسكين باشد. فقر و غنى تابع اسبا

شود و هم براى كافر، و هيچ يك موجب ست كه در اين دنيا هم براى مؤمن حاصل مىخاّصى

 .گرددمقبولّيت يا مبغوضّيت نزد خدا نمى

 :ى آيات در اين زمينهنمونه

يَئُتُه َفُأولئ َك أَ » :82و  81بقره /  َئًة َوَأحاَطْت ب ه  َخط  يهَبلى َمْن َكَسَب َسيِّ ا خال ُدوَن ْصحاُب الّنار  ُهْم ف 

يها خال دُ  ُلوا الّصال حات  ُأولئ َك َأْصحاُب اْلَجنَّة  ُهْم ف  يَن آَمُنوا َوَعم   .«ونَوالَّذ 



يمان اآنان كه گناه ورزند و گناهشان آنان را احاطه كند، دوزخى اند و جاودانه در آنند و آنانكه 

 .در آن جاودانندى بهشتى هايند و آورند و كردار نيكو از ايشان سر زند از دسته
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ما نَ » :57و56نساء /  ْم نارًا ُكلَّ آيات نا َسْوَف ُنْصل يه  يَن َكَفُروا ب  ْلناُهْم ُجُلودًا إ نَّ الَّذ  َجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ ض 

يَن آَمُنوا وَ  يمًا َوالَّذ  ُلُهْم َجّناتعَ َغْيَرها ل َيُذوُقوا الَْعذاَب إ نَّ اهلَل كاَن َعز يزًا َحك  ُلوا الّصال حات  َسُنْدخ   .«...م 

اره آنانكه به آيات ما كفر ورزند؛ زودا كه به آتش درآوريمشان و هرگاه كه پوستشان بسوزد، دگرب

نهيم تا )پوسته( عذاب را بچشند؛ خداوند قدرتمند داناست و آنان كه ايمان پوست نو جاى آن مى

 ...بريمشاند، به بهشت مىدهنآورند و كردار نيكو انجام مى

ئ» :31نساء /  ْر َعْنُكْم َسيِّ َر ما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّ ُبوا َكبائ  ْلُكْم ُمْدَخالً َكر يماإ ْن َتْجَتن   .«ات ُكْم َوُنْدخ 

رجمندى گذاريم و شما را در قرارگاه ااگر از گناهان بزرگ اجتناب كنيد، از گناهان )كوچكتان( در مى

 .م كردوارد خواهي

أثر تكند؛ تأثير و ويژگى اين آيه اين است كه عالوه بر اينكه نتايج اخروى اعمال صالح را ذكر مى

اعث بكند كه حّتى اجتناب از گناهان بزرگ فرمايد. اشاره مىبين اعمال را در همين عالم نيز، بيان مى

ست كه بين اعمال، رابطه ى سترگىشود كه گناهان كوچك مورد عفو قرار گيرد. اين باب گشودهمى

توانند اثر عمل ديگر را خنثى كند خواه عمل خيرى كه شّرى را خنثى وجود دارد يعنى يك عمل مى

 .كند و خواه برعكس. اين بحث در كتب كالمى مفّصالً تحت عنوان احباط و تكفير بيان شده استمى

ه د و تكفير )= پوشاندن( اينست كبراحباط اينست كه عمل شّرى كاريا كارهاى خير را از ميان مى

 .عمل خيرى نتيجه و آثار عمل يا اعمال شّر را از بين خواهد برد

دَ » :145نساء /  َن الّنار  َوَلْن َتج  ْسَفل  م  َِ ْرك  اِلْ ي الدَّ يَن ف  ق  يراإ نَّ اْلُمناف   .« َلُهْم َنص 

 .يابىياورى نمى ترين جايگاه دوزخ خواهند بود و هرگز براى آنانمنافقين در پايين



اى بين ايمان و عمل با مقامات و سعادت اخروى از يكسو و بين كفر و عصيان و اينكه چه رابطه

فرمايد اين دسته اهل عذاب اخروى از سوى ديگر، موجود است؛ در آيات بيان نشده است. تنها مى

 .سعادت و آن دسته اهل شقاوت اند

وضع فرموده است مثل برخى قراردادهاى اجتماعى ما؛ ست كه خداوند قراردادى آيا بدين معنى

ى ى روشن تكوينى موجود نيست. آيا رابطهچنانكه در كيفرهاى عرفى ما، بين كيفر و جرم رابطه

ردادى اى اعتبارى و قرامندى از رضوان الهى و يا دچار شدن به عذاب الهى نيز با اعمال ما، رابطهبهره

 توانست انجام شود؟ست؟ يعنى به شكل ديگر نيز مى

آيد. ست كه از آنها رابطه قراردادى و اعتبارى به ذهن مىاىزبان آيات در بيشتر موارد به گونه

 توان تعّقل كرد كهتوانيم تعّقل كنيم: نمىها را نمىى تكوينى بين اعمال و پاداشبخصوص كه رابطه

 .اى وجود داردچه رابطه« ها االنهارجّناٌت تجرى تحت»بين نماز خواندن يا احسان به والدين با 
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 :هاى آياتنمونه

ْن ُدون  اهلل  وَ » :124و123نساء /  ْد َلُه م  نَ َمْن َيْعَمْل ُسوءًا ُيْجَز ب ه  َوال َيج  يرًا َوَمْن َيْعَمْل م  ا َوال َنص   ل يًّ

ٌن  ْن َذَكر َأْو ُأْنثى َوُهَو ُمْؤم   .«َفُأولئ َك َيْدُخُلوَن اْلَجنَّةالّصال حات  م 

هر كس كار بدى انجام دهد مجازات آن را خواهد ديد و جز خدا ولّى و ياورى نخواهد يافت. و 

 .كسانى كه كردارهاى شايسته دارند و چه مرد و چه زن، اينان به بهشت خواهند رفت

نْ » :85مائده /  ْنهارُ َفَأثاَبُهُم اهلُل ب ما قاُلوا َجّنات َتْجر ي م  َِ َها اِلْ يها َوذل َك َجزاُء   َتْحت  يَن ف  خال د 

ن ينَ   .«اْلُمْحس 

 دهد كه از ُبن آنها نهرها روانهايى مىى حق( پاداش بهشتخداوند به آنان به خاطر گفتن )كلمه

 .است؛ و در آن جاودانند. اين پاداش نيكوكاران است

ِ  » :120انعام /  ُبوَن اإلْ يَن َيْكس   .«ُفونْثَم َسُيْجَزْوَن ب ما كاُنوا َيْقَتر  إ نَّ الَّذ 



ين آيه كه در ا« جزاء»اند، پاداش داده شوند. چه آنانكه گناه مىورزند، زودا كه به خاطر آنچه كرده

در  كند البّته صراحتكه در برخى آيات ديگر، هر دو قرارداد را تداعى مى« اجر»بكار رفته است و چه 

 ى انسى كه با مفاهيم قراردادهاىآيد در نتيجهچيزى كه به ذهن ما مى قرارداد ندارد اّما نخستين

 .اجتماعى داريم، همان جزاء قراردادى است

ْندَ » :112بقره /  ٌن َفَلُه َأْجُرُه ع  ِ  َوُهَو ُمْحس  ْم َوال ُهْم  َبلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل  َربِّه  َوال َخْوٌف َعَلْيه 

 .«َيْحَزُنونَ 

ا تسليم خدا كند و كار نيكو انجام دهد، نزد خدا اجر آن را خواهد داشت و ترس و آنكه خود ر

 .غمگينى ندارد

الَة َوآتَ » :277بقره /  ُلوا الّصال حات  َوَأقاُموا الصَّ يَن آَمُنوا َوَعم  ْنَد َربِّ إ نَّ الَّذ  كاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ع  ْم َوال ُوا الزَّ ه 

ْم َوال ُهمْ   .«َيْحَزُنون َخْوٌف َعَلْيه 

ش را آنانكه ايمان آورند و كردار شايسته بجاى آرند و نماز بر پا دارند و زكات دهند، پاداش خوي

 .نزد پروردگارشان خواهند داشت و بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند بود

يم...» :179آل عمران /  ُقوا َفَلُكْم َأْجٌر َعظ  ُنوا َوَتتَّ  .«َوإ ْن ُتْؤم 

 .ن آوريد و تقوا پيشه كنيد. مزدى بزرگ خواهيد داشتاگر ايما

يل  اهلل  َفُيْقَتْل َأْو َيْغل ْب َفَسْوَف ُنْؤت  » :74نساء /  ي َسب  يماَوَمْن ُيقات ْل ف   .«يه  َأْجرًا َعظ 

 .زودا كه خدا به مؤمنان پادافرهى بزرگ بخشد

ْن َذَكر َأْو ُأْنثى َوهُ » :97نحل /  َل صال حًا م  نَّ َمْن َعم  َ ٌن َفَلُنْحيي  ُهْم َأجْ َو ُمْؤم  َينَّ َبًة َوَلَنْجز  َرُهْم ُه َحياًة َطيِّ

 .«ب َأْحَسن  ما كاُنوا َيْعَمُلون

بخشيم و هر كه، از مرد و زن، كار نيك كند در حاليكه مؤمن )به خدا( باشد بدو زندگى پاكى مى

 .مزد او را به حساب بهترين كارى كه كرده است خواهيم داد
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در اين آيه، ويژگيهايى رعايت شده است: يكى تعميم عمل صالح به مرد و زن. ديگر: شرط عمل 

را  صالح، ايمان يه خداوند است؛ كار كافر چنين اجرى ندارد. و ديگر اينكه فرموده است: چنين كسانى

 واهيم كرد. ظاهر آيه متوّجه حياتكه مؤمن باشند و عمل نيك انجام دهند، با زندگى خوشى، زنده خ

اند كه: در همين دنيا زندگى خوشى خواهند داشت. مؤمن در اين ست ولى برخى احتمال دادهاخروى

 .دنيا نيز آرامش روحى و سعادت دارد

فرمايد. بدون شك، دهند، عطا مىى ديگر اينكه: اجر را براساس بهترين كارى كه انجام مىنكته

 دهد. پس احتماالً منظور اينه براى كارهايى كه ارزش كمترى دارند، پاداشى نمىمنظور اين نيست ك

عف اند و برخى از كارهاى نيك خود را در ضباشد: كسانى كه در عمر خود داراى مراتبى از ايمان بوده

 ؟دهدايمان قرار مىاند و برخى را در قّوت ايمان، خدا تفّضالً مالك را، قّوت  ايمان انجام داده

 :آيات بسيارى وجود دارد كه در آنها بين كارهاى خوب و بد در اجر و جزا فرق گذاشته است

يِّ » :160انعام /  اْلَحَسَنة  َفَلُه َعْشُر َأْمثال ها َوَمْن جاَء ب السَّ ْثَلهاَمْن جاَء ب   .«َئة  َفال ُيْجزى إ الّ م 

 .بيندد، جز برابر همان كيفر نمىيابد و آنكه بدى كنآنكه نيكى كند ده برابر آن پاداش مى

دهد يعنى به حسب لياقت و شايستگى آيات ديگرى نيز وجود دارد كه بيش از ده برابر اجر مى

 :شود؛ مانندمؤمنان پاداش، چندين برابر اضافه مى

ُقون» :260بقره /  يَن ُيْنف   .«َمَثُل الَّذ 

بين ثواب و عقاب اخروى و اعمال  ىبه هر صورت؛ ظاهر ابتدائى  اين آيات اينست كه رابطه

ى ديگرى از آيات است كه در آنها تعبير به خريد و دنيوى، قراردادى ست. شبيه اين آيات، دسته

 :ست و انسان فروشندهفروش شده است: خدا مشترى

أَ » :111توبه /  ن يَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمواَلُهْم ب  َن اْلُمْؤم  يل  اهلل  نَّ َلُهمُ إ نَّ اهلَل اْشَترى م  ي َسب    اْلَجنََّة ُيقات ُلوَن ف 

ا  .«َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيه  َحقًّ



كشند و كشته خرد اينان مىهمانا خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را به )قيمت( بهشت مى

 ...ى خداست و راست استاى كه بر عهدهشوند؛ وعدهمى

ْن َعذاب َأل يم؟َهْل َأُدلُّ » :11و10صف /  يُكْم م   ُكْم َعلى ت جاَرة ُتْنج 

َأْموال ُكْم َوَأنْ  يل  اهلل  ب  ي َسب  ُدوَن ف  ُنوَن ب اهلل  َوَرُسول ه  َوُتجاه  ُكْم ذل ُكْم َخْيٌر َلُكْم إ ْن ُكْنُتْم َتعْ ُتْؤم   .«َلُمونُفس 

 رهاند؟دردناك مىخواهيد( شما را به تجارتى رهنمون شوم كه شما را از عذاب آيا )مى

د، براى به خدا ايمان آوريد و به پيامبر وى و در راه خدا با مال و جانتان بكوشيد؛ اين، اگر بداني

 !شما بهتر است
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ى بين اعمال توان از آنها استظهار كرد كه رابطهدر مقابل اين آيات، آيات ديگرى وجود دارد كه مى

فرمايد ولى وى آن، بيش از حّد قرارداد است. يعنى اگرچه خدا اجر را تفّضالً اضافه مىما و نتايج اخر

اى عينى و حقيقى بين اعمال و نتايج اخروى آن، اينطور نيست كه صرف قرارداد باشد، بلكه رابطه

 .وجود دارد

خود  گرد آَوَرد، كند بر اينكه اموالى را كه انسان در اين جهان ناحقست كه داللت مىيكدسته آياتى

 :گرددتبديل به عذاب و شخص، به آنها معّذب مى

يراُث ا» :180آل عمران /  ِ  م  ياَمة  َوهلل  ه  َيْوَم اْلق  ُلوا ب  ُقوَن ما َبخ  ْرض  َواهلُل َسُيَطوَّ َِ ماوات  َواِلْ لسَّ

 .«ب ماَتْعَمُلوَن َخب ير

 شود بگردنشان؛ و ميراث آسمانهامى اندوزند( به زودى )در قيامت( طوقى)اموالى كه در جهان مى

 .كنيد آگاه استو زمين از آن  خداست و خدا بدانچه مى

ى در روايات داريم كه اگر كسى زمينى از مالك آن غصب كند، در روز قيامت اين زمين تا طبقه

 كتاب 172ص  2افتد. )تحرير الوسيله امام ج ى زمين، به صورت طوقى به گردن غاصب مىهفتم كره

 .الغصب(



ُكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامى ُظْلمًا إ نَّما َيأُْكُلونَ » :10نساء / 
يَن َيأْ يراإ نَّ الَّذ  ْم نارًا َوَسَيْصَلْوَن َسع  ي ُبُطون ه   .« ف 

ه انبارند و به زودى بخورند؛ )در واقع( در شكم خود آتش مىآنانكه اموال يتيمان را به ستم مى

 .دوزخ وارد خواهند شد

شود؛ در حقيقت آتش است توان از آيه، استظهار كرد كه خود اين مال كه وارد شكم غاصب مىمى

كند؛ ولى در آخرت معلوم خواهد شد كه همين مال، آتش بوده گرچه او، آتش بودنش را درك نمى

 .است

ي َسب  » :35توبه /  ُقوَنها ف  َة َوال ُيْنف  ضَّ َهَب َواْلف  ُزوَن الذَّ يَن َيْكن  ْرُهْم ب َعذاب َأل يم .َيوْ َوالَّذ  َم يل  اهلل  َفَبشِّ

باُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم  َم َفُتْكوى ب ها ج  ي نار  َجَهنَّ ُكْم َفُذوُقوا ما هُيْحمى َعَلْيها ف  ْنُفس  َِ ذا ما َكَنْزُتْم ِل 

 .«ُكْنُتْم َتْكن ُزون

ه! روانبارند و آنرا در راه خدا صرف نمىآنانكه زر و سيم مى زى كه كنند به عذاب الهى بشارتشان د 

ود كنند. اين همان بُگدازند و پيشانى و پهلو و پشتشان را با آن داغ مىآن زر و سيم را در آتش مى

 .انباشتيد؛ پس بچشيد آنچه را كه انباشته بوديدكه براى خود مى

نْ » :16لقمان /  ْثقاَل َحبَّة م  ي َص  يا ُبَنيَّ إ نَّها إ ْن َتُك م  ي َخْرَدل َفَتُكْن ف  ماوات  َأْو ف  ي السَّ ْخَرة َأْو ف 

ير يٌف َخب  َها اهلُل إ نَّ اهلَل َلط  ْرض  َيْأت  ب  َِ  .«اِلْ
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( ى خردلى و آنهم در )جوف ى دانهى كار تو در اين دنيا( به اندازهاى پسركم، همانا اگر )نتيجه

 .ين باشد؛ خدا آنرا خواهد آورد، خدا لطيف و آگاه استسنگى، در آسمانها يا زم

دهند. آيات ديگرى فرمايد جزايش را به تو مىآورند؛ نمىرا مى خود عمل ست كهظاهر آيه حاكى

گويد كارهايى كه در اينجا انجام كند و مىهم داريم كه كم و بيش، همين مضمون را افاده مى

 .)1(فرستيددهيد، براى خود پيش مىمى

ْنَد اهلل  إ نَّ » :110بقره /  ُدوُه ع  ْن َخْير َتج  ُكْم م  ْنُفس  َِ ُموا ِل  يراَوما ُتَقدِّ  .«هلَل ب ما َتْعَمُلوَن َبص 



 .كند بيناستهرچه براى خود پيش فرستيد، نزد خدا خواهيد يافت؛ خداوند به آنچه مى

ُقوا اهلَل وَ » :223بقره /  ُكْم َواتَّ ْنُفس  َِ ُموا ِل  ن يناْعَلُموا َأنَُّكْم ُمالقُ َوَقدِّ ر  اْلُمْؤم   .«وُه َوَبشِّ

د و براى خود )كارهاى نيك( از پيش فرستيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه شما خدا را مالقات كني

 .بشارت باد مؤمنان را

مَ » :18حشر /  ُقوا اهلَل َوْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ يَن آَمُنوا اتَّ َها الَّذ  يٌر ْت ل  يا َأيُّ ُقوا اهلَل إ نَّ اهلَل َخب  ما ب  َغد َواتَّ

 .«َتْعَمُلونَ 

فرستد ايد، از خدا بترسيد و بايد بنگرد هر كس كه براى فردا چه از پيش مىاى آنانكه ايمان آورده

 .كنيد آگاه استو از خدا بترسيد، همانا خدا از آنچه مى

ْن » :20مزّمل /  ُكْم م  ْنُفس  َِ ُموا ِل  ْنَد اهلل  ُهَو خَ َوما ُتَقدِّ ُدوُه ع  ُروا اهلَل َخْير َتج   إ نَّ ْيرًا َوَأْعَظَم َأْجرًا َواْسَتْغف 

يم  .«اهلَل َغُفوٌر َرح 

لب يابيد و با پاداش بزرگتر؛ از خدا طفرستيد نزد خدا آنرا نيكى مىآنچه براى خود نيكى پيش مى

 .ى مهربان استبخشش كنيد و خدا بخشاينده

َمْت َيداهُ َيوْ » :40نبأ /   .«...َم َيْنُظُر اْلَمْرُء ما َقدَّ

 .اندنگرد به آنچه كه دستانش پيش فرستادهروزى كه انسان مى

ور دهيد به ويژه انفاقات، در قيامت، به طى ديگرى از آيات آمده است كه: آنچه انجام مىدر دسته

ه طور رمايد هر كار را انجام دهيد بفشود. در برخى از آيات هم بطور عام مىكامل به شما برگردانده مى

 :شودكامل به شما برگردانده مى

ُقوَن إ الَّ اْبت  » :272بقره /  ُكْم َوما ُتْنف  ْنُفس  َِ ْن َخْير َفال  ُقوا م  ْن َخْيرَوما ُتْنف  ُقوا م   غاَء َوْجه  اهلل  َوما ُتْنف 

 .«ُيَوفَّ إ َلْيُكْم َوَأْنُتْم ال ُتْظَلُمون

 بخشيد مگر براى رضاىنفاق كنيد براى خودتان است در حالى كه نمىآنچه از خيرات ا



 

 :گويد، مىسعدى شايد با توّجه به همين دسته از آيات بوده است كه .1

 برگ سبزى به گور خويش فرست *** كس نياَرد، ز َپس، تو پيش فرست
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به شما پرداخت خواهد شد و به شما ستم نخواهد خدا، و هر چيزى را كه انفاق كنيد بطور كامل 

 .شد

 .«ُثمَّ ُتَوّفى ُكلُّ َنْفس ما َكَسَبْت َوُهْم ال ُيْظَلُمون» :161آل عمران / 

شود و به آنان ستم روا هركس هر چه انجام داده و كسب كرده است در آخرت بدو پرداخت مى

 .گرددنمى

ْن َشْيء » :60انفاق /  ُقوا م  يل  اهلل  ُيَوفَّ إ َلْيُكْم َوَأْنتُ َوما ُتْنف  ي َسب   .«ْم ال ُتْظَلُمونف 

 .گرددبخشيد به شما پرداخت خواهد شد و به شما ستم روا نمىدر راه خدا هر چه مى

ُهْم َربَُّك َأْعماَلُهْم إ نَُّه ب ما» :111هود /  َينَّ  .«َيْعَمُلوَن َخب ير َوإ نَّ ُكالًّ َلّما َلُيَوفِّ

جام گرداند و خدا به آنچه اناند، در قيامت بر مىى مردم هرآنچه انجام دادهوند به همههمانا خدا

 .دهند آگاه استمى

ساب» :50ابراهيم /  يُع اْلح   .«ل َيْجز َي اهلُل ُكلَّ َنْفس ما َكَسَبْت إ نَّ اهلَل َسر 

 .ستتا جزا دهد خداوند به هر كس آنچه را بدست آورده است؛ خدا حسابرس سريعى 

بما »فرمايد دهند؛ نمىدر اينجا تعبير جزاست ولى بدين معنا كه خود عمل را جزاى آن قرار مى

مقّدر است ولى ظاهر آيه، اين « باء»ممكن است گفته شود كه «. ما كسبت»فرمايد: مى« كسبت

 .است كه خود عمل، پاداش اخروى انسان است، و تقدير گرفتن، خالف ظاهر است

َلْت َوُهْم ال ُيْظَلُمونوَ » :111نحل /   .«ُتَوّفى ُكلُّ َنْفس ما َعم 



 .شودگردانند و به آنان ستم نمىبه هر كس، آنچه انجام داده است، برمى

ُم َربَُّك َأَحدا» :49كهف /  رًا َوال َيْظل  ُلوا حاض   .«َوَوَجُدوا ما َعم 

 .كندت به احدى ستم نمىبيند و پروردگارحاضر مى [در قيامت هر كس هر چه كرده بوده است]

 .شايد اين آيه كه ذكر شد از همه صريحتر باشد

ْن َشْيء َفُهَو ُيْخل ُفه» :39سبأ /   .«َوما َأْنَفْقُتْم م 

 .بخشيد، )خدا جاى ديگر ذخيره فرموده و( به شما بر ميگرداندچيزهايى را كه مى

 .گرداندا باز مى)أخلفه: اعطاه خلَف شىء( پشت سر  عملتان، خداوند آنرا به شم

 .«َوال ُتْجَزْوَن إ الّ ما ُكْنُتْم َتْعَمُلون» :54يس / 

 .كنيد، پاداشى به شما داده نخواهد شدجز همان كه مى

 .آيد كه خود  عمل، جزاستاز ظاهر آيه بروشنى برمى

ُبون» :/24ُزَمر  يَن ُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكس  يَل ل لّظال م   .«َوق 

 !د: آنچه را بدست آورديد اكنون بچشيدگوينبه ستگران مى
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 .«إ نَّما ُتْجَزْوَن ما ُكْنُتْم َتْعَمُلون» :7تحرير / 

 .شويدكرديم پاداش داده مىهمانا با آنچه مى

ْثقاَل َذرَّ » :/ زلزال ة َخْيرًا َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل م  ْثقاَل َذرَّ اَفَمْن َيْعَمْل م   .«َيَره ة َشرًّ

ن را اى بدى ورزد؛ هماى ذّرهبيند و آنكه به اندازهاى نيكى كند، همان را مىهر كه به مقدار ذّره

 .خواهد يافت



 .ظاهر اين است كه خود عمل را خواهد ديد

ى بين اعمال ما و نتايج آن در آخرت؛ پس اين دسته از آيات، داللت دارد براينكه رابطه

ست و اعمال نيك و بد، عّلت ى تكوينىقرارداد و اعتبار، و نوعى رابطه ست بيش از حدّ اىرابطه

 ها را خود اعمال، تلّقى كرد. شبيه آنچه در مورداى كه ميتوان آنپيدايش ثواب و عقاب است بگونه

ى آن ميتوان گفت كه ميوه همان هسته است كه امروز به اين صورت درآمده ى درخت و ميوههسته

 .است

 بينيم كه نمازايم، در آنجا مىخواندهنظور اين نيست كه فرضًا اگر در اينجا نماز مىالبّته م

دهيم؛ اى نشسته است و ما به او پول مىبينيم كه فقيرى در كوچهخوانيم؛ يا در مورد انفاق مىمى

 جّناٌت »ها كه در قرآن به عنوان پاداش ذكر شده است از ُجمله اين پاداش نيست؛ آن همه نعمت

فرمايد، جزاى شما همان هاست. اّما مىپاداشهاى انسان« ازواٌج مطّهرة»و « تجرى تحتها االنهار

دهيم، خود اينها، در اخرت صورت ديگرى ايد. پس اعمالى كه در دنيا انجام مىست كه كردهكارهايى

 .دارد

د... اّول قبر وجود دارآيد: از جمله روايتى در مورد شب اين مطلب از بسيارى از روايات نيز برمى

شود و او را بشارت ميدهد و خير مقدم آيد و با او مأنوس مىصورت خوشبو و زيبايى كنار مؤمن مى

ص  3گويد من اعمال نيكوى تو هستم...)كافى ج پرسد تو كيستى؟ مىميگويد پس مؤمن مى

232). 

كبير ميگويد خداوند در در رواياتى نيز آمده است كه چون كسى تسبيح يا حمد يا تهليل يا ت

 .(207ـ206، ص4نمايد )وسائل الشيعه، ج بهشت برايش درختى غرس مى

 دهيم، يك صورت اخروى دارد كه آندر روايات بسيارى آمده است كه اعمالى كه در دنيا انجام مى

 .)1(هاى بهشتى ستصورت اخروى، نعمت

 د دارد؟ اين براى ما قابل فهم نيست.ى بين اين عمل و آن صورت اخروى وجوو اّما چگونه رابطه

لم اى را هم كه بين اين عالم و آن عاتوانيم درك كنيم، طبعًا رابطهاز آنجا كه حقيقت آخرت را نمى

 .توانيم درك كنيموجود دارد؛ نمى
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 اند كه اين رابطه با قوانين طبيعى قابل تفسير است. يعنى همانطور كه ماّده بهبرخى پنداشته

ست كه مصرف هايىدهيم، بصورت انرژىگردد؛ اعمالى نيز كه ما انجام مىانرژى و بالعكس تبديل مى

 .آيندها، دوباره به صورت ماّده درمىكنيم و سپس در قيامت اين انرژىىم

شود و روز ها، متكاثف مىكنيم اين انرژىهايى در انجام آن مصرف مىخوانيم، انرژىنمازى كه مى

بود، آيد! اّما اين تفسير بسيار ُسستى ست؛ اگر اين رابطه فيزيكى مىقيامت به صورت ماده درمى

 كنيم؟و شّر فرقى نميداشت؛ مگر براى گناه، انرژى مصرف نمى اعمال خير

؛ تواند با قوانين اين جهانى تبيين كندى مسائل را مىاين نوع علم زدگى كه آدمى خيال كند همه

 .يك نوع ساده انديشى ست

 ى يك گرمى به وجود آيد؟اّوالً چقدر انرژى بايد مصرف شود تا مثالً يك ماّده

ى نگيزهشود، تعيين نخواهد كرد كه در راه خير بوده است يا شّر؛ با ارژى كه مصرف مىثانيًا: اين ان

 الهى بوده است يا ريائى...؟

 :پس بايد گفت

ى بين كردارهاى انسان در اين جهان، با نتايج اخروى آن، از قبيل روابط شّكى نيست كه رابطه

 .نيستست كه براى ما قابل فهم دنيوى نيست؛ بلكه نوع ديگرى

ى عينّيت ى علّيت و با معناى دقيقتر، رابطهنتيجه آنكه: بين اعمال ما و نتايج اخروى، يك رابطه

ايم با همان شكل و با همان ويژگيها در آن است؛ اّمآ نه به اين معنا كه عين همان كارى كه انجام داده

ان نستوه ما كه در نهايت جا، پيش روى ما خواهد آمد؛ مثالً نه اينطور است كه اكنون كه دالور

جنگند و هاى جنگ با دشمن كفر آيين مىپايدارى و پايمردى و با كمال خلوص و ايمان، در جبهه



بخشند و خونشان چون شقايق بر سنگ و جان شيرين و ارجمند را در اين راه، به دوست اعلى مى

ها و روزها و كارها و كشته شدن ها ودمد؛ اينهمه در قيامت، عينًا، تمام لحظهى شرف؛ مىخاك جبهه

ها عينًا، دوباره انجام خواهد شد؛ اين چنين نيست، زيرا پاداش نخواهد بود، بلكه فيلمى بلند كشتن

 .ست و تكرارى كه ديدن آن جز ماللت چيزى به باز نخواهد آوردو طوالنى

ه براى ما شناخته ست كاىپس بايد گفت بين صورت دنيوى اعمال ما با صورت اخروى آن، رابطه

 .نيست

اى از وجود است در عالمى ديگر، كه آن عالم ما ناشناخته است اّما هر چه هست؛ از مرتبه

ى آن، ايمان، عمل صالح و نّيت  ناب و آيد و شكل دهندهموجودى كه در اين جهان است به وجود مى

 .يا كفر و عصيان و نّيت شيطانى است« ل ّله»زالل  

ُر دعو  انا ان الحمد ل له رب العالمينَواخ 

 

 

 

 


