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

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( )130أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَََّ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( )133شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُديً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدي وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ ال يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ()134
ترجمه آيات  ...ص 3 :

اي كساني كه ايمان آوردهايد روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب شده بود شايد با تقوا شويد
().130
و اين روزهايي چند است پس هر كس از شما مريض و يا مسافر باشد بايد ايامي ديگر بجاي آن بگيريد و اما كساني كه به
هيچ وجه نميتوانند روزه بگيرند عوض روزه براي هر روز يك مسكين طعام دهند و اگر كسي عمل خيري را داوطلبانه
انجام دهد برايش بهتر است و اينكه روزه بگيريد برايتان خير است اگر بناي عمل كردن داريد ().133
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص3 :
و آن ايام كوتاه ماه رمضان است كه قرآن در آن نازل شده تا هدايت مردم و بياناتي از هدايت و جدا سازنده حق از باطل
باشد پس هر كس اين ماه را درك كرد بايد روزهاش بگيرد و هر كس مريض و يا مسافر باشد بجاي آن چند روزي از
ماههاي ديگر بگيرد خدا براي شما آساني و سهولت را خواسته و دشواري نخواسته و منظور اينست كه عده سي روزه ماه را
تكميل كرده باشيد و خدا را در برابر اينكه هدايتتان كرد تكبير گفته و شايد شكرگزاري كرده باشيد ()134
بيان آيات  ...ص 4 :
ويژگيهاي بياني آيات تشريع روزه  ...ص 4 :
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سياق اين سه آيه داللت دارد بر اينكه :اوال هر سه با هم نازل شدهاند ،براي اينكه ظرف (ايام) در ابتداي آيه دوم متعلق به
كلمه (صيام) در آيه اول است و جمله (شَهْرُ رَمَضانَ) در آيه سوم يا خبر است براي مبتدايي حذف شده كه عبارت است از
ضميري كه به كلمه (اياما) بر ميگردد ،و تقدير جمله (هي شهر رمضان) است و يا مبتدايي است براي خبري كه حذف شده
و تقديرش" شهر رمضان هو الذي كتب عليكم صيامه" است و يا بدل از كلمه صيام در جمله (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) در آيه
اول است ،و به هر تقدير جمله (شَهْرُ رَمَضانَ) بيان و توضيحي است براي روشن كردن جمله (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ )ايام معدودهاي
كه روزه در آنها واجب شده.
پس به دليلي كه ذكر شد آيات سهگانه مورد بحث به هم متصل ،و نظير كالم واحدي است كه يك غرض را دربر دارد ،و
آن غرض عبارت است از بيان وجوب روزه ماه رمضان.
و ثانيا داللت دارد بر اينكه قسمتي از گفتار اين سه آيه به منزله توطئه و زمينهچيني براي قسمت ديگر آن است ،يعني دو
آيه اول به منزله مقدمه است براي آيه سوم ،چون در آيه سوم تكليفي واجب ميشود كه صاحب كالم ،اطمينان ندارد از
اينكه شنونده از اطاعت آن سرپيچي نكند ،براي اينكه تكليف نامبرده تكليفي است كه بالطبع براي مخاطب ،شاق و سنگين
است ،و به اين منظور ،دو آيه اول از جمالتي تركيب شده كه هيچ يك از آنها از هدايت ذهن مخاطب به تشريع روزه
رمضان خالي نيست ،بلكه در همه آنها به تدريج ذهن شنونده را به سوي آن توجه ميدهد ،و به اين وسيله استيحاش و
اضطراب ذهن او را از بين ميبرد ،و در نتيجه عالقمند به روزه ميكند ،تا با اشاره به تخفيف و تسهيلي كه در تشريع اين
حكم رعايت شده ،و نيز با ذكر فوائد و خير دنيوي و اخروي كه در آن است ،حدت و شدت دلخواهي و استكبار او را بشكند.
و بهمين جهت بعد از آنكه در جمله ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ" ،مساله وجوب روزه بر مسلمانان را خاطرنشان
كرد ،بالفاصله فرمود ":كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" و فهمانيد كه شما مسلمانان نبايد از تشريع روزه وحشت كنيد ،و آن
را گران بشماريد ،چون اين
ترجمه الميزان ،ج ،9ص4 :
حكم منحصر به شما نبوده ،بلكه حكمي است كه در امتهاي سابق نيز تشريع شده بود( .لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ،يعني عالوه بر اينكه
عمل به اين دستور ،همان فائدهاي را دارد كه شما به اميد رسيدن به آن ايمان آورديد ،و آن ،عبارت است از تقوا ،و عالوه بر
اين ،اين عمل كه گفتيم در آن ،اميد تقوا براي شما هست ،هم چنان كه براي امتهاي قبل از شما بود ،عملي نيست كه
تمامي اوقات شما را و حتي بيشتر اوقاتتان را بگيرد ،بلكه عملي است كه در ايامي قليل و معدود انجام ميشود( ،أَيَّاماً
مَعْدُوداتٍ) آري نكره (و بدون الف و الم )آمدن كلمه (اياما) داللت بر ناچيزي ايام دارد ،و در اينكه ايام را به وصف معدود
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توصيف كرد ،خود اشعاري است به اهميت نداشتن آن ،هم چنان كه همين توصيف در آيه ":وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ
مَعْدُودَةٍ" «» 1ميفهماند كه يوسف َ را به چند درهم ناچيز فروختند.
عالوه بر اينكه ما در تشريع اين حكم رعايت اشخاصي را هم كه اين تكليف برايشان طاقتفرسا است كردهايم ،و اينگونه
افراد بايد به جاي روزه فديه بدهند ،آنهم فديه مختصري كه همه بتوانند بدهند ،و آن عبارت است از طعام يك مسكين.
"فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ -تا جمله -فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ" و وقتي اين عمل هم خير شما را دربر دارد ،و هم تا
جايي كه ممكن بوده رعايت آساني آن شده خير شما در اين است كه بطوَ و رغبت خود روزه را بياوريد ،و بدون كراهت و
سنگيني و بيپروا انجامش دهيد "،فَمَنْ تَطَوَََّ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ" براي اينكه عمل نيك را بطوَ و رغبت انجام دادن بهتر
است ،از اينكه به كراهت انجام دهند.
بنا بر آنچه گفته شد زمينه گفتار در دو آيه اول مقدمه است براي آيه سوم كه ميفرمايد:
"فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" الخ ،و بنا بر اين پس جمله ":كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ" در آيه اول جملهاي است خبري كه
مي خواهد از تحقق چنين تكليفي خبر دهد ،نه اينكه در همين جمله تكليف كرده باشد ،آن طور كه در آيه شريفه ":يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلي" « »9و آيه" كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ
وَ الْأَقْرَبِينَ" « »0تكليف كرده چون هر چند در هر سه آيه تعبير به (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) آمده ،ليكن بين
__________________________________________________
)(1و او را (يوسف را) به بهاي ناچيزي ،درهمي چند فروختند ".سوره يوسف آيه "93
)(2اي كساني كه ايمان آوردهايد براي شما در باره كشتگان قصاص مقرر شد ".سوره بقره آيه "133
)(3بر شما مقرر شد هنگامي كه مرگ يكي از شما فرا رسد اگر مالي بجاي گذارد براي پدر و مادر و خويشاوندان وصيت
كند ".سوره بقره آيه "133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص3 :
قصاص در مورد كشتگان -در آيه دوم -و وصيت به والدين و اقرباء -در آيه سوم ،و بين مساله صيام -در آيه مورد بحث
فرق است ،و آن اين است كه قصاص در قتلي امري است سازگار با حس انتقامجويي امري است كه دلهاي صاحبان خون
تشنه آن است ،صاحبان خون به حكم غريزه و طبيعت نميتوانند قاتل عزيز و پاره تن خود را زنده و سالم ببينند ،و
نميتوانند اين معنا را تحمل كنند كه نسبت به جنايتي كه به ايشان شده بي اعتنايي شود ،و همچنين وصيت و سفارش
والدين و خويشان كه مطابق با حس ترحم و شفقت و رأفت به ارحام است ،آنهم در هنگامي كه ميخواهد بوسيله مرگ
براي هميشه از آنان جدا شود.
پس قصاص و وصيت دو حكم مقبول بطبع ،و موافق با مقتضاي طبيعت آدمي است ،و انشاء آن احتياج به مقدمه و
زمينهچيني ندارد ،به خالف حكم روزه كه عبارت است از محروميت نفوس از بزرگترين مشتهيات ،و مهمترين تمايالتش،
يعني خوردن و نوشيدن و جماَ ،كه چون محروميت از آنها ثقيل بر طبع و مصيبتي براي نفس آدمي است .در توجيه
حكمش ناگزير از اين است كه قبال براي شنوندگان -با در نظر گرفتن اينكه عموم مردمند و بيشتر مردم عوام و پيرو
مشتهيات نفسند -مقدمهاي بچيند ،و دلهاشان را عالقهمند بدان سازد ،تا تشنه پذيرش آن شوند ،بدين جهت است كه گفتيم
آيه ":كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ" الخ و آيه:
"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ" الخ ،انشاء حكم است ،و حاجتي به زمينهچيني ندارد ،به خالف آيه ":كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ" تا آخر دو آيه كه مشتمل بر هفت فقره است و خبر ميدهد از اينكه بعدها چنين حكمي انشاء ميشود.
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علت تعبير به" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ...ص 6 :

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

و كلمه (صيام) و كلمه (صوم) در لغت مصدر ،و به معناي خودداري از عمل است ،مثال صوم از خوردن ،و صوم از نوشيدن ،و
از جماَ و از سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن به معناي خودداري از آنها است ،و چه بسا در معناي آن اين قيد را اضافه
كرده باشند ،كه به معناي خودداري از خصوص كارهايي است كه دل آدمي مشتاق آن باشد ،و اشتهاي آن را داشته باشد.
صاحب اين گفتار گفته :معناي صوم در اصل لغت خودداري از خصوص چنين كارهايي بوده ،و ليكن بعدها در شرَ در
خصوص خودداري از كارهاي معيني استعمال شده ،و آن هم خودداري از طلوَ فجر تا مغرب و توأم با نيت است و منظور
از" الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "امتهاي گذشته و قبل از ظهور اسالم است ،امتهاي انبياء قبل ،چون امت موسي و عيسي و غير ايشان
است.
چون هر جا كه در قرآن كريم اين كلمه به چشم ميخورد معهود همين معنا است ،البته اين به آن معنا نيست كه جمله"
كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" در مقام اطالق از حيث اشخاص است و ميخواهد بفرمايد :تمامي تك تك امتها روزه
داشتهاند و نيز به آن معنا نيست كه بفهماند روزه اسالم شبيه روزه امتهاي پيشين است ،پس آيه شريفه نه داللت بر اين
دارد كه تمامي امتها بدون استثناء روزه داشتهاند ،و نه داللت دارد بر اينكه روزه همه امتها مانند روزه ما مسلمانان در
خصوص رمضان و از ساعت فالن تا ساعت فالن و داراي همه خصوصيات روزه ما بوده ،بلكه تنها در اين مقام است كه
اصل روزه و خودداري را در امتهاي پيشين اثبات كند ،و بفرمايد :امتهاي پيشين هم روزه داشتهاند.
روزه در اديان و اقوام ديگر ،و بيان فلسفه و حكمت عمده روزه در اسالم  ...ص 7 :
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  "...اينگونه خطاب (اي كساني كه ايمان آوردهايد) به منظور توجه دادن مردم به صفت ايمانشان است ،و
گرنه ميفرمود( :اي مردم) ليكن خواست بفهماند با توجه به اينكه داراي ايمانيد بايد هر حكمي را كه از ناحيه پروردگارتان
ميآيد بپذيريد ،هر چند كه بر خالف مشتهيات ،و ناسازگار با عادات شما باشد.
در اينجا ممكن است بپرسي :علت اين تعبير در آيه مورد بحث روشن شد ليكن اين معنا روشن نشد كه چرا همين تعبير در
ابتداي آيه قصاص آمده ،ولي در آيه وصيت نيامده؟ در پاسخ ميگوئيم :علتش اين است كه حكم قصاص هر چند مطابق
ميل و طبيعت آدمي است ليكن در عصر نزول آيه ،مسيحيان با آن مخالف بودند ،و آنها عفو را بر قصاص ترجيح ميدادند ،و
لذا الزم بود در توجيه حكم قصاص در ميان ملت اسالم ،ايمان ملت خاطرنشان گردد و گفته شود ايمان شما شما را محكوم
ميكند به اينكه احكام الهي را بپذيريد ،هر چند كه ديگران مخالف آن باشند ،و در آيه وصيت چون چنين مخالفتي در كار
نبود ،آن آيه به خطاب (يا ايها الذين آمنوا) آغاز نشد .
ترجمه الميزان ،ج ،9ص3 :
"كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" كلمه كتابت معنايش معروف است ،ليكن گاهي كنايه ميشود از
واجب شدن عملي ،و يا تصميم بر عملي و يا قضاي حتمي كه بر چيزي رانده شده ،كه در آيه ":كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ
رُسُلِي" « »1كنايه از قضاء حتمي ،و در آيه ":وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ" « »9كنايه از عزيمت و قضاء حتمي است و در
آيه" وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ" « »0كنايه از وجوب و وضع قانون و جعل حكم قطعي است.
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روزه در اديان و اقوام ديگر و بيان فلسفه و حكمت عمده روزه در اسالم  ...ص 8 :

وثنيها (همانطور كه اشاره شد) به منظور تقرب و ارضاي آلهه خود و در هنگامي كه جرمي مرتكب ميشدند به منظور
خاموش كردن فوران خشم خدايان روزه ميگرفتند ،و همچنين وقتي حاجتي داشتند به منظور برآمدنش دست به اين عبادت
ميزدند و اين قسم روزه در حقيقت معامله و مبادله بوده ،عابد با روزه گرفتن احتياج معبود را بر ميآورده تا معبود هم حاجت
عابد را برآورد ،و يا او رضايت اين را به دست ميآورده ،تا اين هم رضايت او را حاصل كند.
ولي در اسالم روزه معامله و مبادله نيست ،براي اينكه خداي عز و جل بزرگتر از آن است كه در حقش فقر و احتياج و يا تاثر
و اذيت تصور شود ،و سخن كوتاه آنكه خداي سبحان بري از هر نقص است ،پس هر اثر خوبي كه عبادتها داشته باشد ،حال
هر عبادتي كه باشد تنها عايد خود عبد ميشود ،نه خداي تعالي و تقدس ،هم چنان كه اثر سوء گناهان نيز هر چه باشد به
خود بندگان برميگردد" إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها" «» 1اين معنايي است كه قرآن
__________________________________________________
)(1اگر نيكي كنيد به خود نيكي كردهايد ،و اگر بدي كنيد نيز به خود كردهايد ".سوره اسراء آيه "3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص2 :
كريم در تعليماتش بدان اشاره ميكند ،و آثار اطاعتها و نافرمانيها را به انسان بر ميگرداند انساني كه جز فقر و احتياج
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و مراد از جمله( :الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الخ امتهاي گذشته داراي ملت و دين است البته
__________________________________________________
)(1خدا قضاء رانده كه من و رسوالنم غلبه خواهيم كرد ".سوره مجادله آيه "91
)(2مينويسيم آنچه از پيش فرستادند ،و آنچه اثر كه از دنبال دارند ".سوره يس آيه "19
)(3و بر ايشان (بني اسرائيل) نوشتيم كه شخص در مقابل شخص است (يعني اگر كسي ديگري را كشت اولياء مقتول حق
دارند قاتل را بكشند و جان او برابر مقتول است ").سوره مائده آيه "34
ترجمه الميزان ،ج ،9ص3 :
همانطور كه گفتيم نه همه آنها ،و قرآن كريم معين نكرده كه اين امتها كدامند ،چيزي كه هست از ظاهر جمله( :كَما كُتِبَ)
الخ بر ميآيد كه امتهاي نامبرده اهل ملت و دين بودهاند كه روزه داشتهاند ،و از تورات و انجيل موجود در دست يهود و
نصارا هيچ دليلي كه داللت كند بر وجوب روزه بر اين دو ملت ديده نميشود ،تنها در اين دو كتاب فرازهايي است كه روزه
را مدح ميكند ،و آن را عظيم ميشمارد .و اما خود يهود و نصارا را ميبينيم كه تا عصر حاضر در سال چند روز به اشكالي
مختلف روزه ميگيرند ،يا از خوردن گوشت و يا از شير و يا از مطلق خوردن و نوشيدن خودداري ميكنند.
و نيز در قرآن كريم داستان روزه زكريا و قصه روزه مريم از سخن گفتن آمده است.
و در غير قرآن مساله روزه از اقوام بي دين نيز نقل شده ،هم چنان كه از مصريان قديم و يونانيان و روميان قديم و حتي
وثنيهاي هندي تا به امروز نقل شده ،كه هر يك براي خود روزهاي داشته و دارند ،بلكه ميتوان گفت عبادت و وسيله
تقرب بودن روزه از اموري است كه فطرت آدمي به آن حكم ميكند ،كه بحثش خواهد آمد ان شاء اللَّه.
و بعضي گفتهاند كه مراد از جمله (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) يهود و نصارا و يا انبياي سابق است ،كه بر طبق هر يك از اين دو قول
رواياتي هم آمده ،ولي رواياتي است كه خالي از ضعف نيست.
"لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
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گفتار بعضي از مفسرين عامه در باره" اياما معدودات" و رد آن  ...ص 31 :

بعضي از مفسرين گفتهاند :كه مراد از ايام معدودات روزه مستحبي سه روز در هر ماه و روز عاشورا است ،و بعضي ديگر
گفتهاند :ايام البيض يعني سيزده و چهارده و پانزدهم هر ماه ،و نيز روزه عاشوراء است ،كه مسلمانان و رسول خدا ص در اين
ايام روزه ميگرفتند ،آن گاه آيه شريفه" شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" الخ نازل شد ،و روزههاي چند روز نامبرده نسخ
گرديد ،و براي هميشه روزه رمضان واجب گشت.
صاحبان اين دو قول هر كدام به يك دسته روايات وارده از طرق اهل سنت و جماعت تمسك كردهاند ،رواياتي كه صرفنظر
از سند ،در بين خود تعارض دارند ،و بهمين جهت قابل اعتماد نيستند.
دليل عمدهاي كه ضعف اين قول را روشن ميكند دو چيز است.
اول اينكه :روزه همانطور كه ديگران هم گفتهاند يك عبادت عمومي و همگاني است ،و اگر منظور از آيه شريفه مورد بحث
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چيزي ندارد ،و باز قرآن در بارهاش ميفرمايد ":يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ" «».1
و در خصوص روزه ،همين برگشتن آثار اطاعت به انسان را در جمله( :لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) بيان كرده ،ميفرمايد :فائده روزه تقوا
است ،و آن خود سودي است كه عايد خود شما ميشود ،و فائده داشتن تقوا مطلبي است كه احدي در آن شك ندارد ،چون
هر انساني به فطرت خود اين معنا را درك ميكند ،كه اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود ،و به مقام بلند كمال
و روحانيت ارتقاء يابد ،اولين چيزي كه الزم است بدان ملتزم شود اين است كه از افسار گسيختگي خود جلوگيري كند ،و
بدون هيچ قيد و شرطي سرگرم لذتهاي جسمي و شهوات بدني نباشد ،و خود را بزرگتر از آن بداند كه زندگي مادي را
هدف بپندارد ،و سخن كوتاه آنكه از هر چيزي كه او را از پروردگار تبارك و تعالي مشغول سازد بپرهيزد.
و اين تقوا تنها از راه روزه و خودداري از شهوات بدست ميآيد ،و نزديكترين راه و مؤثرترين رژيم معنوي و عموميترين
آن بطوري كه همه مردم در همه اعصار بتوانند از آن بهرهمند شوند ،و نيز هم اهل آخرت از آن رژيم سود ببرد ،و هم
شكمبارگان اهل دنيا ،عبارت است از خودداري از شهوتي كه همه مردم در همه اعصار مبتالي بدانند ،و آن عبارت است از
شهوت شكم از خوردن و آشاميدن ،و شهوت جنسي كه اگر مدتي از اين سه چيز پرهيز كنند ،و اين ورزش را تمرين نمايند،
به تدريج نيروي خويشتنداري از گناهان در آنان قوت ميگيرد و نيز به تدريج بر اراده خود مسلط ميشوند ،آن وقت در برابر
هر گناهي عنان اختيار از كف نميدهند ،و نيز در تقرب به خداي سبحان دچار سستي نميگردند ،چون پر واضح است كسي
كه خدا را در دعوتش به اجتناب از خوردن و نوشيدن و عمل جنسي كه امري مباح است اجابت ميكند ،قهرا در اجابت
دعوت به اجتناب از گناهان و نافرمانيها شنواتر ،و مطيعتر خواهد بود ،اين است معناي آنكه فرمود( :لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
"أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ" منصوب آمدن كلمه (ايام) بنا بر ظرفيت و به تقدير كلمه (في) است ،و اين ظرف (در ايامي معدود )متعلق
است به كلمه (صيام) ،و ما در سابق هم گفتيم كه نكره آمدن ايام و اتصاف آن به صفت (معدودات) براي اين است كه
بفهماند تكليف نامبرده ناچيز و بدون مشقت است ،تا به اين وسيله مكلف را در انجام آن دل و جرأت دهد ،و از آنجا كه ما
در سابق
__________________________________________________
)(1هان اي مردم شما همان محتاجان به خدائيد ،و خدا همانا بينياز است ".سوره فاطر آيه " [...]14
ترجمه الميزان ،ج ،9ص13 :
گفتيم آيه" شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" الخ بيان ايام است ،قهرا مراد از ايام معدودات همان ماه رمضان خواهد بود.
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آن بوده باشد كه اينان گفتند ،قطعا تاريخ آن را ضبط ميكرد ،و ديگر اختالفي در ثبوتش پديد نميآمد و بهمين دليل نسخ
آن نيز ثابت ميشد و كسي در آن اختالف نميكرد و ميبينيم كه اينطور نيست ،و در هر دو قسمت اختالف شديد هست.
عالوه بر اينكه ملحق شدن عاشورا به سه روز در هر ماه و وجوب يا استحباب روزه آن بعنوان يك عيد از اعياد اسالمي از
بدعتهايي است كه بني اميه (لعنهم اللَّه) آن را ابداَ كردند ،بدين جهت ابداَ كردند كه در آن روز در واقعه كربال ذريه
رسول خدا ص و اهل بيت او را از بين بردند ،مردانشان را كشتند و زنان و ذراري ايشان را به اسارت برده اموالشان را غارت
كردند ،و از خوشحالي و مسرت آن روز را مبارك شمرده ،براي خود عيد گرفتند ،و روزه آن را تشريع كردند تا از روزه گرفتن
آن روز بركت بگيرند.
و باز بهمين منظور براي روزه آن روز فضائلي جعل كردند ،و بركاتي تراشيدند ،و احاديثي (به اين مضمون كه عاشورا يكي از
اعياد اسالمي است ،و بلكه از اعياد عامهاي است كه حتي مشركين جاهليت و يهود و نصارا هم از زمان بعثت موسي و
عيسي آن را پاس ميدارند) جعل كردند ،در حالي كه هيچ يك از اين مضامين درست نيست ،نه يهود عاشورا را عيد
ميدانسته و نه نصارا ،و نه مردم جاهليت و نه اسالم ،چون عاشورا نه يك روز ملي بوده تا نظير نوروز و مهرگان عيد ملي و
قومي بشود ،و نيز در آن روز هيچ واقعهاي از قبيل فتح و پيروزي براي ملت اسالم اتفاق نيفتاده ،تا نظير مبعث و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص11 :
ميالد رسول خدا ص روزي تاريخي براي اسالم باشد ،و هيچ جهت ديني هم ندارد تا نظير فطر و قربان عيدي ديني باشد،
پس عزت و احترامي كه بني اميه براي عاشورا درست كردهاند عزتي است بدون جهت.
دليل دوم :بر ضعف اين قول اين است كه آيه سوم از آيات مورد بحث يعني آيه( :شَهْرُ رَمَضانَ) الخ سياقي دارد كه با نازل
شدنش جداي از دو آيه ديگر نميسازد ،تا ناسخ آيههاي قبل باشد :چون ظاهر سياق اين است كه جمله (شَهْرُ رَمَضانَ) خبر
باشد براي مبتدايي كه حذف شده ،و يا مبتدايي باشد براي خبري كه حذف شده ،كه توضيحش گذشت در نتيجه بياني
خواهد بود براي جمله( :أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) و با در نظر گرفتن اين معنا هر سه آيه كالم واحدي خواهد بود ،كه غرض واحدي را
دنبال ميكند ،و آن عبارت است از واجب بودن روزه ماه رمضان.
و اما اينكه كلمه (شَهْرُ رَمَضانَ) مبتداء و جمله ":الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" خبر آن باشد ،هر چند نظريهاي است كه آيه شريفه
را مستقل از ما قبل ميكند ،و بنا بر آن ،آيه شريفه صالحيت آن را دارد كه به تنهايي نازل شده باشد ،ليكن صالحيت آن را
ندارد كه ناسخ آيه قبلش باشد ،براي اينكه ميان ناسخ و منسوخ بايد منافاتي باشد ،و ميان اين آيه و آيه قبلش هيچ منافاتي
نيست ،تا اين ناسخ آن باشد با اينكه گفتيم در نسخ بايد منافات و تبايني در بين باشد.
ضعيفتر از اين قول ،گفتار جمعي ديگر است ،كه از كلماتشان بر ميآيد كه خواستهاند بگويند آيه دوم يعني آيه( :أَيَّاماً
مَعْدُوداتٍ) الخ ناسخ آيه اول ،يعني آيه( :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) است ،به اين بيان كه قبل از اسالم روزه بر نصارا نيز واجب بود،
ولي نصارا در آن كم و زياد كردند ،تا باآلخره بر عدد پنجاه روز قرار گرفت ،آن گاه خداي تعالي براي مسلمين روزه رمضان
را تشريع كرد ،پس رسول خدا ص و مسلمانان در صدر اسالم و قبل از تشريع روزه رمضان همان روزه پنجاه روز مسيحيان
را ميگرفتند ،و آيه اول هم همين را تشريع كرده ،ميفرمايد شما مسلمانان نيز همان روزه مسيحيان را بگيريد ،ولي آيه دوم
وقتي نازل شد حكم آيه اول را نسخ كرد ،چون فرمود روزه در چند روز معيني واجب است.
و وجه ضعيف تر بودن اين قول از قول قبلي اين است كه همه ايرادهايي كه به وجه قبلي وارد بود بر آن وارد است ،عالوه بر
اينكه متمم بودن آيه دومي براي اولي روشنتر از متمم بودن سومي براي دومي است ،و نيز رواياتي كه اين قائل قول خود
را مستند به آنها كرده جعلي بودن و مخالفتش با قرآن و با سياق آيه روشنتر از مخالفت روايات قول اول با آيه است.
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"فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" حرف فاء در ابتداء آيه ميفهماند كه مطلب آيه نتيجه و فرَ آيه
قبل است ،كه ميفرمود :
ترجمه الميزان ،ج ،9ص19 :
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ )الخ ،و نيز (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) الخ ،و معناي مجموَ آن چنين ميشود :روزه بر شما واجب شده ،و نيز عدد معيني
در آن رعايت شده ،و همانطور كه از اصل روزه رفع يد نميشود ،از عدد آن نيز صرفنظر نميشود ،پس اگر در ايام رمضان
عارضهاي چون مرض و سفر پيش آيد كه حكم وجوب روزه را در آن ايام معدوده يعني ايام رمضان بردارد از اين ايام معدوده
صرفنظر نميشود ،و بايد به همان عدد در ساير روزها روزه گرفت ،و اين همان حقيقتي است كه آيه سوم (وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ)
الخ متعرض است ،پس جمله( :أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) الخ همانطور كه به بيان گذشته معناي تحقير و ناچيز بودن ايام را افاده
ميكند ،اين معنا را هم افاده ميكند ،كه همين عدد ناچيز ركني است كه در غرض و حكم روزه ماخوذ شده است.
كلمه (مرض) به معناي خالف صحت و سالمتي است و كلمه (سفر) از ماده (س -ف -ر) گرفته شده ،كه به معناي كشف
است و گويا سفر را از اين جهت سفر ميخوانند كه مسافر براي بيرون شدن از وطن از خانهاش منكشف و ظاهر ميشود ،و
گويا اينكه فرمود( :أَوْ عَلي سَفَرٍ) و مانند كلمه (مريضا) نفرمود (مسافرا) ،براي اشاره به اين معنا بوده كه آن مسافري روزهاش
شكسته مي شود كه در حال حاضر مسافر باشد ،نه در گذشته( ،مثل كسي كه در سفر ده روز در محلي اقامت كرده است ،كه
چنين كسي قبال مسافر بوده ،و فعال مقيم است ،و روزهاش صحيح است) و نه در آينده (مثل كسي كه ميخواهد بعد از ظهر
حركت كند كه چنين كسي روزه آن روزش صحيح است).

بيشتر دانشمندان و علماي اهل سنت گفتهاند :از آيه ":فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" الخ ،استفاده
ميشود كه مسافر ميتواند روزه نگيرد ،نه اينكه روزه گرفتن برايش حرام است ،پس مريض و مسافر ،هم ميتوانند روزه
بگيرند ،و هم اينكه افطار نموده به همان عدد از روزهاي ديگر سال روزه بگيرند.
ليكن اين حرف صحيح نيست ،زيرا گفتيم ظاهر جمله( :فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (كسي كه مريض و مسافر باشد بايد چند روزي
در ايام ديگر سال روزه بگيرد) عزيمت است ،نه رخصت ،يعني از ظاهر آن بر ميآيد كه مريض و مسافر نبايد در رمضان
روزه بگيرند ،و اين معنا از ائمه اهل بيت َ نيز روايت شده ،و مذهب جمعي از صحابه از قبيل عبد الرحمن بن عوف ،و عمر
بن خطاب ،و عبد اللَّه بن عمر ،و ابي هريرة ،و عروة بن زبير ،نيز همين است ،پس جمله نامبرده حجتي است عليه علماي
نامبرده از اهل سنت.
ايشان براي توجيه نظريه خود چيزي در آيه تقدير گرفته گفتهاند ،تقديرش" فمن كان مريضا او علي سفر فافطر فعدة من
ايام اخر "است ،يعني هر كس مريض يا مسافر باشد ،و به همين جهت افطار كرده باشد به همان عدد از روزهاي ديگر روزه
بگيرد .ترجمه الميزان ،ج ،9ص10 :
و اين تقدير دو اشكال دارد ،اول اينكه اصوال همانطوري كه گفتهاند تقدير گرفتن خالف ظاهر است( ،وقتي گويندهاي سخن
ميگويد تمامي كلماتي كه در افاده منظورش دخالت دارد در كالم خود ميآورد ،و چيزي را نگفته نميگذارد) مگر آنكه به
اتكاء قرينه اي كه در كالمش هست يك كلمه را حذف كند ،چون يقين دارد خواننده يا شنونده با وجود آن قرينه ميفهمد
كه فالن كلمه حذف شده است و اما بدون قرينه دست به چنين حذفي نميزند.
اشكال دوم اينكه :به فرضي كه تسليم شويم و قبول كنيم كه كلمه (فافطر) در آيه حذف شده ،تازه اين كالم هم داللتي بر
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رخصت ندارد( ،كدام شنوندهاي از عبارت" و هر كس مريض يا مسافر باشد ،و افطار كرده باشد در ايامي ديگر روزه بگيرد"،
ميفهمد روزه در سفر و مرض جايز است؟) آري نهايت چيزي كه از عبارت" فمن كان مريضا او علي سفر فافطر" ،در اين
مقام (كه به گفته ساير مفسرين نيز مقام تشريع است) استفاده ميشود ،اين است كه افطارش گناه نبوده چون جايز بوده،
البته جواز به معناي اعم از وجوب و استحباب و اباحه ،جوازي كه با وجوب و استحباب و اباحه ميسازد ،و اما اينكه به معناي
سومي يعني الزامي نبودن افطار باشد به هيچ وجه لفظ آيه بر آن داللت ندارد ،بلكه باز هم بر خالف آن داللت ميكند ،چون
قانونگذار حكيم در مقام تشريع خود ،هرگز در بيان آنچه بايد بيان كند كوتاهي نميكند ،و اين خود روشن است.
"وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ" كلمه (يطيقون) از مصدر اطاقه است ،و اطاقه همانطور كه بعضي گفتهاند به
معناي به كار بستن تمامي قدرت در عمل است كه الزمه آن اين است كه عمل نامبرده آن قدر دشوار باشد ،كه همه نيروي
انسان در انجامش مصرف شود ،در نتيجه معناي جمله" وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ "اين است كه هر كس روزه برايش مشقت
داشته باشد ،و كلمه (فديه) به معناي بدل و عوض است و در اينجا به معناي عوض مالي است ،كه همان طعام مسكين
يعني سير كردن يك مسكين گرسنه است از غذايي كه خود انسان ميخورد ،البته نه آن غذاي سادهاي كه گاهي ميخورد ،و
نه آن غذاي لذيذي كه باز گاه گاه ميخورد ،بلكه از غذاي متوسطي كه غالبا استفاده ميكند ،و حكم اين فديه نيز مانند
حكم قضاي روزه مريض و مسافر واجب است ،چون تعبير (وَ عَلَي الَّذِينَ) تعبيري است كه وجوب تعييني را ميرساند ،نه
تخييري و نه رخصت را.

بعضي از مفسرين گفتهاند جمله نامبرده نيز رخصت را ميرسانده و سپس نسخ شده چون خداي سبحان در اول ،همه مردم
را كه ميتوانند روزه بگيرند مخير كرد بين روزه گرفتن و كفاره دادن از هر روز به طعام يك مسكين ،چون مردم در آن ايام
عادت به روزه نداشتند ،بعدها كه رفته رفته عادت كردند ،اين آيه به وسيله آيه ":فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" الخ نسخ
شد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص13 :
بعضي ديگر از همين مفسرين گفتهاند :تنها نسبت به اشخاص توانا نسخ شد و قرار شد حتما روزه بگيرند ،و اما مثل پير زن
و پير مرد سالخورده و زن حامله و زن بچه شيرده آيه نسخ نشد ،و حكم جواز افطار و فديه دادن باقي ماند.
و به جان خودم اينگونه تفسيرها بازي كردن با قرآن و پاره پاره كردن آيات آن است ،و اگر خواننده عزيز در آيات سهگانه
مورد بحث دقت كند خواهد ديد كه هر سه يك غرض را دنبال ميكند ،و يك سياق متصل و جمالتي به هم پيوسته و
بياني روشن دارد ،آن گاه اگر اين كالم واحد و پيوسته را با نظريه اين مفسرين تطبيق دهد ،خواهد ديد كه ديگر آن سياق
پيوسته را ندارد ،جمالتش با يكديگر متنافي است ،اولش آخرش را نقض ميكند ،يك جا ميگويد:
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) روزه بر شما واجب شده ،دنبالش ميگويد آنهايي كه ميتوانند روزه بگيرند ميتوانند افطار نموده به
جاي آن طعام دهند ،و در آخر ميگويد :روزه بر همه شما واجب است تا حكم آخري ناسخ حكم فديه نسبت به خصوص
قادران باشد ،و حكم فديه نسبت به غير قادران به حال خود باقي بماند ،با اينكه در آيه شريفه بنا بر اين تصوير حكم غير
قادرين اصال بيان نشده است.
مگر اينكه كسي بگويد كلمه (يطيقونه) قبل از نسخ شدن به معناي قدرت داشتن است ،و بعد از نسخ به معناي قدرت
نداشتن ،و اين پيدا است كه چقدر بيپايه است.
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بيان عدم وقوع نسخ در آيات روزه و رد قائلين به وقوع نسخ در اين آيات  ...ص 33 :
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معناي كلمه" تطوع" و موارد استعمال آن  ...ص 31 :

"فَمَنْ تَطَوَََّ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ" كلمه تطوَ از ماده (ط -و )َ -است .و معناي طوَ مقابل معناي كراهت است ،و يا بگو به
اين معنا است كه انسان كاري را به رضا و رغبت خود انجام دهد ،آن گاه همين طوَ وقتي به باب تفعل ميرود و به صورت
تطوَ در ميآيد .معناي داوطلب بودن هم بر آن اضافه ميشود پس تطوَ به معناي اين است كه انسان خودش داوطلبانه
كاري را انجام دهد كه اطاعت خدا هم هست ،بدون اينكه در انجام آن كراهتي داشته باشد ،و اظهار ناراحتي و گرانباري
كند ،حال چه اينكه آن عمل الزامي و واجب باشد .و چه غير الزامي و مستحبّ.
اين معناي اصلي كلمه تطوَ بوده ،پس اگر ميبينيم كه فعال در خصوص افعال مستحبّ استعمال ميشود يك اصطالحي
است جديد ،كه بعد از نزول قرآن در بين مسلمانان رائج گشته ،و منشاش هم اين بوده كه معموال عمل نيكي كه يك
مسلمان داوطلبانه انجام ميدهد عمل مستحبّ است ،و اما عمل واجب هر چه هم كه بطوَ و رغبت انجام شود باز بويي از
اكراه و اجبار در آن هست.
و سخن كوتاه آنكه كلمه (تطوَ) همانطور كه ديگران هم گفتهاند داللتي بر خصوص استحباب ندارد ،نه مادهاش (ط -و-
َ) و نه هياتش (تفعل) ،در نتيجه ميتوان گفت حرف (فاء) كه در آغاز جمله آمده جمله را فرَ و نتيجه معنايي ميكند كه از
كالم سابق استفاده ميشد ،و معناي مجموَ كالم -و خدا داناتر است -اين ميشود :روزه بر شما واجب شده است ،و در آن
خير و صالح شما رعايت شده ،عالوه بر اينكه با داشتن اين فريضه شما هم جزء امتهايي ميشويد كه قبل از شما بودند ،با
اين تفاوت كه در اين فريضه تخفيف و تسهيلي براي شما منظور شده است ،پس آن را بطوَ و رغبت بياوريد ،نه با كراهت
چون هر كس عمل خير را بطوَ بياورد بهتر است تا همان عمل را به كره بياورد.
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و سخن كوتاه اينكه بنا بر اين بايد جمله ":وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ" الخ كه در وسط آيات قرار گرفته ناسخ جمله( :كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) در اول آيات باشد ،كه با آن تنافي دارد ،آن وقت اين سؤال پيش ميآيد كه چرا بدون هيچ علتي حكم ناسخ
را مقيد به كساني كرده كه توانايي ندارند.
و نيز الزمه اين تفسير اين است كه جمله ":فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" تنها ناسخ حكم كساني باشد كه قادر بر
روزهاند ،نه آنهايي كه از روزه عاجزند با اينكه ظاهر عبارت ناسخ مطلق است ،هم قادر را شامل ميشود و هم عاجز را ،عالوه
بر اينكه اصال منسوخ شامل حكم عاجز نبود ،تا ناسخ بخواهد آن حكم را براي عاجز باقي بدارد ،و اين تالي فاسدها
فاحشترين تالي فاسدهايند.
حال اگر عالوه بر نسخهايي كه از آقايان براي تو خواننده عزيز نقل كرديم ،نسخهاي ديگري كه در باره اين سه آيه ذكر
كردهاند اضافه كني ،آن وقت تفسيري عجيب خواهي ديد ،و آن نسخها اين است كه گفتهاند جمله( :شَهْرُ رَمَضانَ) ناسخ
جمله( :أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) الخ است ،و جمله (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) هم ناسخ جمله (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) است.
(بد نيست دوباره نسخهايي را كه آقايان در سه آيه قرآن قائل شدهاند بشماريم ،تا ترجمه الميزان ،ج ،9ص14 :
بازيگري با كالم خدا بر ايمان روشنتر بشود:
1جمله(:وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) الخ ناسخ جمله( :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) است.2جمله(:فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ناسخ حكم (وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) است.3جمله(:شَهْرُ رَمَضانَ) ناسخ جمله (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) است.4-جمله(:أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) الخ ناسخ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) است( .مترجم)
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از اينجا روشن ميشود كه جمله( :فَمَنْ تَطَوَََّ خَيْراً) از قبيل به كار بردن سبب در جاي مسبب است ،سادهتر بگويم در اين
جمله سخن از خصوص روزه نشده بلكه سخن از مطلق تطوَ خير شده ،كه سبب تطوَ در روزه است ،نظير آيه ":قَدْ نَعْلَمُ
إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ ال يُكَذِّبُونَكَ وَ لكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ "
ترجمه الميزان ،ج ،9ص13 :
»«1يعني غم مخور و صبر كن كه علت تكذيب ايشان انكار آيات خدا است ،چون در اين آيه نيز سبب تكذيب در جاي
تكذيب نشسته.
بعضي از مفسرين گفتهاند جمله مورد بحث يعني" فَمَنْ تَطَوَََّ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ" مرتبط به جمله قبل است ،كه ميفرمود ":وَ
عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ" الخ ،و معناي مجموَ آن دو جمله اين است كه كسي كه بيشتر از طعام يك
مسكين فديه بدهد ،مثال براي يك روز روزه دو نفر مسكين را طعام دهد و يا طعام دو مسكين را به يك نفر بدهد برايش
بهتر است.
اشكالي كه بر اين تفسير وارد است همانست كه گفتيم :كلمه (تطوَ) اختصاص به مستحبات ندارد عالوه بر اينكه بنا بر اين
تفسير فاء تفريع بيمعنا ميشود چون در نتيجه قرار گرفتن تطوَ به آن معنا (بيش از طعام يك مسكين دادن) بر حكم فديه
هيچ نكته معقولي بنظر نميرسد ،عالوه بر اينكه اصوال كلمه (تطوَ بخير) هيچ داللتي بر تطوَ به زيادتر دادن ندارد.
"وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"

اين جمله متمم جمله قبلي است ،و معنايش به حسب تقدير -به آن بياني كه گذشت -اين ميشود با روزهاي كه بر شما
واجب شده تطوَ كنيد ،و آن را داوطلبانه بياوريد ،كه تطوَ به كار خير بهتر است ،و روزه هم كه خير شما است پس تطوَ
به روزه هم خيري عالوه بر خير ديگر است.
و بعضي از مفسرين گفتهاند :جمله مورد بحث يعني (وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) خطاب به كساني است كه از روزه گرفتن
معذورند ،نه عموم مؤمنين كه در جمله (روزه بر شما واجب شده) مخاطب بودند ،چون ظاهر عبارت نامبرده رجحان روزه
است ،و معلوم است كه رجحان با ترك هم ميسازد ،در نتيجه عبارت ظاهر در استحباب روزه ميشود نه وجوب كه منافي با
ترك است ،و چون ميدانيم روزه واجب است ناگزير عبارت نامبرده را حمل ميكنيم بر رجحان و استحباب روزه براي
كساني كه از ناحيه شرَ مجاز در ترك آنند ،مانند مريض و مسافر كه ميگوئيم روزهاي كه بر همه واجب است بر مريض و
مسافر مستحبّ است ،و بهتر آن است كه آنها نيز روزه را بر افطار ترجيح دهند ،و در عين حال قضاي آن را هم بگيرند.
اما اين تفسير به خاطر اشكاالتي كه بر آن وارد است صحيح نيست.
اشكال اول اينكه :دليلي بر طبق آن نيست.
اشكال دوم اينكه :اگر مراد از جمله( :وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) استحباب روزه براي
__________________________________________________
)(1ما خبر داريم از اينكه سخن آنان تو را اندوهناك كرده ،ولي آنها تو را تكذيب نميكنند ،بلكه ستمكاران آيات خدا را
انكار ميكنند ".سوره انعام آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص13 :
مريض و مسافر بود ،با در نظر گرفتن اينكه در جمله( :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) الخ مريض و مسافر غايب به حساب آمدهاند،
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مراد از جمله" وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ"  ...ص 36 :
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فرق بين" انزال" و" تنزيل" و اشاره به وجه تسميه قرآن  ...ص 38 :

و كلمه نزول به معناي پائين آمدن و وارد شدن از نقطه بلند است ،و فرق ميان انزال و تنزيل اين است كه انزال به معناي
نازل كردن دفعي و يك پارچه است ،و تنزيل به معناي نازل كردن تدريجي است ،و كلمه (قرآن) اسم كتابي است كه خداي
تعالي آن را بر پيامبر گراميش محمد ص نازل كرده ،و به اين جهت آن را قرآن ناميده كه (قبال از جنس خواندنيها نبود ،و به

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

جا داشت در جمله بعدي هم غايب به حساب آمده ،در بارهشان بفرمايد( :و ان يصوموا خير لهم) مريض و مسافر اگر روزه
بگيرند بر ايشان بهتر است ،ولي فرمود:
(اگر روزه بگيريد برايتان بهتر است) پس معلوم ميشود در جمله دوم روي سخن با خصوص مسافر و مريض نيست.
اشكال سوم اينكه :جمله اولي به خوبي داللت دارد بر اينكه مريض و مسافر مختارند در گرفتن و نگرفتن روزه ،نه اينكه
گرفتن روزه رجحان داشته باشد ،بلكه جمله بعديش كه ميفرمايد( :فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) صريح در اين است كه حتما بايد در
روزهاي ديگر روزه بگيرند ،آن وقت چطور مفسرين نامبرده ميتوانند بگويند آيه در صدد بيان رجحان روزه بر ترك آن
است.
اشكال چهارم اينكه :اگر جمله اولي (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ) الخ در صدد بيان ترخيص روزه براي مسافر و مريض باشد ،و بگويد
گرفتن و نگرفتن روزه براي معذورين يكسان است ،البته جا داشت در جمله بعدي بفرمايد بلكه گرفتن آن بهتر است ،تا يك
طرف تخيير را ترجيح داده و بيانگر رجحان آن باشد ،ولي جمله اولي در مقام بيان روزه رمضان و روزه ايام ديگر سال است،
و با چنين زمينهاي ديگر ممكن نيست تنها از جمله( :وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) و بدون هيچ قرينهاي در كالم استفاده كنيم كه
ميخواهد روزه رمضان را بر روزه غير رمضان ترجيح دهد.
اشكال پنجم اينكه :مقام آيات ،مقام بيان حكم نيست ،تا ظهور رجحان از جمله (فمن كان) با حكم وجوبي منافات پيدا كند،
بلكه مقام ،همانطور كه در سابق هم گذشت مقام بيان مالك تشريع است ،و اينكه اگر شارَ اسالم حكمي را صادر ميكند
خالي از فلسفه و حكمت و خير و نيكويي نيست ،و عينا نظير آيه ":فَتُوبُوا إِلي بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ" « ،»1و
آيه ":فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" « ،»9و آيه:
"تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" « »0است كه در هر
سه آيه ميفرمايد ،حكمي كه شده براي شما خير است و آيات در اين باب بسيار
__________________________________________________
)(1به سوي آفرينندهتان بازگشت كنيد و خودتان را (يعني كساني را كه گوساله پرستيدهاند) بكشيد آن براي شما بهتر
است ".سوره بقره آيه "43
)(2بشتابيد به سوي ذكر خدا و سوداگري را واگذاريد اين براي شما بهتر است ".سوره جمعه آيه "2
)(3ايمان به خداي آوريد و در راه خدا با مال و جان خود جهادي كنيد اين براي شما بهتر است اگر بدانيد ".سوره صف آيه
".11
ترجمه الميزان ،ج ،9ص13 :
است.
"شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُديً" ماه رمضان نهمين ماه از ماههاي سال قمري و عربي است ،كه بين ماه شعبان
و شوال واقع است ،و در قرآن كريم از ماههاي دوازدهگانه غير از ماه رمضان نام هيچ ماه ديگري نيامده.

PDF.tarikhema.org

منظور اينكه درخور فهم بشر شود نازلش كرد و در نتيجه كتابي) خواندني شد ،چنان كه فرمود ":إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ" « »1و اين كلمه هم بر مجموَ قرآن اطالق ميشود و هم بر اجزاي آن.
مراد از نزول قرآن در ماه رمضان و نقد و بررسي اقوال مختلف در باره تدريجي يا دفعي بودن نزول آن  ...ص 38 :
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و اين آيه شريفه داللت دارد بر اينكه قرآن يك پارچه در ماه رمضان نازل شده ،از سوي ديگر ظاهر آيه شريفه ":وَ قُرْآن ًا
فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ ،وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا" « »9داللت دارد بر اينكه قرآن كريم به تدريج و در مجموَ مدت دعوت
رسول خدا ص يعني در مدت تقريبا بيست و سه سال نازل شده ،تاريخ هم مؤيد اين معنا است ،و از همين جهت بعضي
گمان كردهاند كه آيه مورد بحث با اين آيه منافات دارد.
و بعضي ديگر در پاسخ گفتهاند :قرآن كريم دو بار نازل شده ،يك بار در ماه رمضان بطور يك پارچه به آسمان دنيا نازل شد
و بار ديگر از آسمان دنيا به تدريج بر زمين نازل شده ،و اين پاسخي است كه مفسرين نامبرده آن را از روايات گرفتهاند كه
بعضي از آنها را در بحث روايتي آينده نقل خواهيم كرد .ان شاء اللَّه ولي بعضي ديگر به اين مفسرين اشكال كردهاند ،كه در
آيه مورد بحث كه تعبير به انزال -يعني نازل شدن يك پارچه -فرموده دنبالش فرموده ":هُديً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدي وَ
الْفُرْقانِ" به اين منظور نازل شده كه بايد هدايتگر مردم و فارق ميان حق و باطل باشد ،و دالئلي روشن از هدايت ارائه دهد،
و اين معنا با نازل شدن به آسمان دنيا نميسازد ،چون بنا بر اين
__________________________________________________
)(1ما آن را (قرآن را) كتابي خواندني و عربي كرديم باشد كه شما دركش كنيد ".سوره زخرف آيه "0
)(2و قرآني كه آن را قسمت قسمت كرديم تا كم كم بر مردمش ،بخواني و به تدريج نازلش كرديم ".سوره اسراء آيه
"133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص12 :
تفسير قرآن كريم سالها در آسمان دنيا بود ،در حالي كه هدايتگر براي مردم نبود.
بعضي ديگر از اين ايراد پاسخ دادهاند به اينكه هدايت بودن قرآن البته به اين معنا كه ميتواند هادي مردم باشد و مردم را از
ضاللت نجات دهد و فارق ميان حق و باطل باشد ،معنايي است كه منافات ندارد با اينكه چند سالي در آسمان دنيا بدون
هدايت فعلي و خالصه راكد مانده باشد ،تا وقتي زمان به كار افتادنش رسيد از آسمان به زمين نازل گردد ،و نظائر آن بسيار
است ،مانند قوانيني كه از مجلس قانونگذاري گذشته تا هر وقت زمان بكار بردن فالن مادهاش رسيد آن را به كار ببرند ،و از
قوه به فعليت در آورند.
اين بود پرسش و پاسخهايي كه پيرامون آيه كردهاند ،و ليكن حق مطلب اين است كه حكم قوانين و دستورات با حكم
خطاباتي كه متوجه اشخاص ميشود فرق دارد ،در خطابات بايد قبل از صدور خطاب مخاطبي باشد ،هر چند به مدتي اندك
آن گاه به او خطاب كنند ،و معنا ندارد خطاب از مقام تخاطب جلوتر باشد ،و در قرآن كريم از اين خطابها بسيار است ،مانند
خطاب در آيه ":قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما" «».1
و خطاب در آيه ":وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً" »9« .و آيه ":رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ،
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضي نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ،وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"» 0« .كه در اين سه آيه و امثال آن خطابها متوجه مخاطبيني
است كه قبل از خطاب وجود داشتهاند.
عالوه بر اينكه در قرآن كريم ناسخ و منسوخ هست و معنا ندارد كه ناسخ و منسوخ هر دو در يك زمان نازل شوند.
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آنچه در اين باره از تدبر در آيات كتاب استفاده ميشود  ...ص 21 :

و آنچه از تدبر در آيات كتاب بر ميآيد مطلبي ديگر غير از همه اين مطالب است ،چون در آياتي كه ميگويد قرآن در ماه
رمضان و يا در شبي از شبهاي آن نازل شد تعبير به انزال آمده ،كه داللت بر نازل كردن يكپارچه قرآن دارد ،و در هيچ يك
از آنها تعبير به تنزيل نيامده ،مثال يك جا فرموده ":شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" « »0جاي ديگر فرموده ":حم وَ
الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ" « ،»3و در جاي ديگر فرموده ":إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" «».4
و اين تعبير و نازل شدن يكپارچه به دو اعتبار ميتواند باشد ،يكي به اعتبار اينكه مجموَ و روي هم رفته قرآن و يا بعضي
از آن يكپارچه و يك دفعه نازل شده هر چند كه تك تك آياتش به تدريج نازل شده باشد ،هم چنان كه در مورد باران با
اينكه قطره قطره نازل ميشود ،ولي به اعتبار اينكه مجموَ بارانها و قطرات مفيد فائده بوده تعبير ميكند به اينكه
__________________________________________________
)(1سوگند به كتاب روشنگر كه ما آن راي در شبي با بركت نازل كرديم ،كه ما همواره كار بيم رساني راي داشتهايم".
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بعضي از مفسرين پاسخ دادهاند كه مراد از نزول قرآن در ماه رمضان نزول آن قسمتي از قرآن است كه در رمضان نازل
شده.
ولي اين جواب هم درست نيست ،براي اينكه مشهور در نزد مفسرين اين است كه رسول خدا ص كه مبعوث به قرآن بوده
در روز بيست و هفتم از ماه رجب مبعوث
__________________________________________________
)(1خدا سخن آن كس كه در باره همسرش با تو مجادله ميكرد و به خدا شكوه ميكرد شنيد ،و خدا همه گفتگوي شما را
ميشنود ".سوره مجادله آيه "1
)(2و چون تجارت يا لهوي ميبينند تو را در وسط سخن در حالي كه ايستادهاي رها ميكنند ".سوره جمعه آيه "11
)(3مرداني كه عهد خود را كه با خدا بستهاند وفا ميكنند ،بعضي از ايشان عمرشان سرآمده ،و بعضي ديگر منتظر سرآمدن
عمرند ،و كمترين گوشهاي از عهد خود را دگرگون نميسازند ".سوره احزاب آيه "90
ترجمه الميزان ،ج ،9ص93 :
شده ،و بين رجب تا رمضان بيش از يك ماه فاصله است ،آن وقت چگونه ممكن است در اين مدت بعثت آن جناب از نزول
قرآن خالي باشد.
از اينهم كه بگذريم آيههاي اول سوره" علق" شهادت ميدهد كه اين سوره اولين سورهاي بوده كه نازل شده ،و در اولين
روز بعثت نازل شده ،و همچنين سوره "مدثر" شهادت ميدهد كه در روزهاي اول دعوت نازل شده ،و به هر حال بسيار بعيد
است كه اولين آيه نازل ،در ماه رمضان باشد عالوه بر اينكه جمله مورد بحث كه ميفرمايد ":شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ "داللت صريحي ندارد بر اينكه مراد از قرآن اولين قسمت نازل آن باشد ،پس حمل آيه بر اولين جزء نازل آن حملي
است بدون دليل.
و نظير اين آيه در داللت بر اينكه قرآن در يك زمان نازل شده آيه ":وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا
مُنْذِرِينَ" « »1و آيه ":إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" « »9ميباشد چون كه از اين آيات بر ميآيد همه قرآن در يك زمان نازل
شده ،و ظاهر آنها نميسازد با اينكه منظور نزول اولين قسمت نازل آن باشد ،و يا منظور اولين روز انزال آن باشد ،قرينهاي
هم در كالم نيست كه بخاطر آن قرينه بتوانيم دست از ظاهر آن برداريم.
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سوره دخان آيه "0
)(2ما آن راي در شب قدر نازل كرديم ".سوره قدر آيه "1
)(3سوره بقره آيه 134
)(4سوره دخان آيه 0
)(5سوره قدر آيه [...]1
ترجمه الميزان ،ج ،9ص91 :
"كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ" « »1و نيز بهمين اعتبار فرموده ":كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ" «».9
دوم به اعتبار اينكه كتاب ما وراي آنچه ما با فهم عادي خود از آن ميفهميم ،كه معلوم است فهم عادي ما مستلزم آن است
كه آياتش را جدا جدا تدبر كنيم ،و خود هم جدا جدا و به تدريج نازل شود ،حقيقت ديگري دارد كه به لحاظ آن حقيقت
امري واحد و غير تدريجي است ،و نزولش به انزال -يك دفعه -است ،نه تنزيل (نزول بتدريج).
و همين اعتبار دومي از آيات كريمه قرآن استفاده ميشود مانند آيه ":كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ"
« »0چون كلمه" احكمت" از احكام است و احكام در مقابل "تفصيل" است ،و تفصيل عبارت است از اينكه كتاب را فصل
فصل و قطعه قطعه كنند ،در نتيجه احكام به معناي آن است كه به نحوي باشد كه جزء جزء نداشته و اجزايش از يكديگر
متمايز نباشد ،چون همهاش به يك معنا بر ميگردد ،كه آن معنا جزء و فصل ندارد و آيه شريفه صريح است در اينكه اين
تفصيل كه ما امروز در قرآن مشاهده ميكنيم تفصيلي است كه بعدها به قرآن داده شده ،و گرنه در آغاز محكم و بدون جزء
و فصل بوده.
از اين آيه روشنتر ،آيه" وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلي عِلْمٍ هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي
تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ" «».3
و آيه" وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَري مِنْ دُونِ اللَّهِ ،وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ الْكِتابِ ال رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ
الْعالَمِينَ" تا آنجا كه ميفرمايد ":بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ" « »4چه از اين آيات و مخصوصا آيه
شريفه سوره يونس به خوبي استفاده ميشود كه مساله تفصيل و جداسازي امري است كه بعدها بر كتاب خدا عارض شده
است و قبال به اين صورت نبوده.
__________________________________________________
)(1مثل آبي كه ما آن را از باال نازل كردهايم ".سوره يونس آيه "93
)(2كتابي كه ما نازلش كرديم بر تو كتابي پر بركت تا در آياتش تدبر كنند ".سوره ص آيه "92
)(3كتابي است كه قبال نزد حكيم خبير ،فشرده بود ،و سپس آياتش از هم جدا شد ".سوره هود آيه "1
)(4محققا براي آنها كتابي آوردهايم كه از روي علم تفصيل داديم كتابي كه هدايت و رحمت است براي قومي كه ايمان
آورند آيا جز تاويل آن را منتظرند روزي كه تاويلش بيايد آنها كه از پيش آن را فراموش كردهاند اقرار ميكنند كه رسوالن
پروردگار ما به حق آمده و حق گفتند ".سوره اعراف آيه "40 -49
) (5اين كتابي نيست كه بتوان به خدا افتراء زد ،ليكن مصدق كتب آسماني عصر خودش و تفصيل همان كتابها است كتابي
است بدون شك از ناحيه رب العالمين (تا آنجا كه ميفرمايد) :بلكه اينان چيزي را تكذيب ميكنند كه احاطه علمي بدان
ندارند ،و هنوز تاويلش نيامده ".سوره يونس آيه "03 -02
ترجمه الميزان ،ج ،9ص99 :
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پس كتاب به خودي خود چيزي است ،و تفصيلي كه عارض بر آن شده چيزي ديگر ،و كفاري كه كتاب را تكذيب كردند
تكذيبشان مربوط به تفصيل كتاب است ،و ناشي از اين است كه فراموش كردند اين تفصيل به چه چيز برگشت ميكند و به
زودي در قيامت ميفهمند و جز فهميدن چارهاي ندارند ،آن وقت پشيمان ميشوند در حالي كه پشيماني سودي برايشان
نداشته ،و راه گريزي هم ندارند ،و اين آيه اشعاري هم به اين معنا دارد كه كتاب اصلي تاويل كتاب خواندني يعني قرآن
است.
از آيه مورد بحث روشنتر اين آيه شريفه است ":حم وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ ،إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ
لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" « »1چون اين آيه ظهور در اين معنا دارد كه قرآن قبال در كتاب مبيني بوده كه خواندني و عربي نبوده ،و
بعدها خواندني و عربي شده ،و لباس الفاظ آنهم به واژه عربيت پوشيده ،تا مردم آن را بفهمند و گرنه همين كتاب قبال در"
ام الكتاب" ،كه نزد خدا مقامي بلند داشته است ،بوده مقامي كه دست خرد بدان نميرسد ،كتابي كه حكيم است ،يعني مانند
كتاب قرآن آيه آيه و سوره سوره نيست.
و آيات شريفه" فَال أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ،وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ،إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ،فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ،ال يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ ،تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ" « »9نيز در سياق آيه سوره زخرف است ،چون از ظاهر آن به خوبي بر ميآيد ،قرآن
كريم در كتاب مكنون و پنهان از ديد بشر قرار داشته ،در كتابي كه جز پاكان كسي با آن تماس ندارد ،و از آن كتاب كه نزد
رب العالمين است نازل شده است ،و اما قبل از نازل شدن موقعيتي در كتاب مكنون داشته ،مكنون از اغيار همان كه در آيه
سوره زخرف ام الكتابش خوانده ،و در سوره بروج لوح محفوظش ناميده و فرموده ":بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ"
« »0بلكه اين لوح از اين جهت محفوظ است كه دگرگونگي در آن راه ندارد ،و معلوم است قرآني كه بايد به تدريج نازل
شود (چون به عالمي نازل ميشود كه زمان و تدرج بر همه آن حاكم است) هرگز از ناسخ و منسوخ و از تدريج خالي نيست
و اين تدرج خود نوعي تبدل است ،پس كتاب مبين كه اصل قرآن است و خالي از
__________________________________________________
)(1حم سوگند به كتاب روشنگر كه ما آن را كتابي خواندني و عربي كرديم ،تا شايد شما تعقل كنيد ،و گرنه آن كتاب در
كتابي اصلي بود ،كه نزد ما مقامي بلند و فرزانه دارد ".سوره زخرف آيه "3 -1
)(2سوگند به جايگاههاي ستارگان نخورم ،و آن اگر بدانيد سوگندي بزرگ است محققا قرآني است ارجمند در نامهاي
نهفته ،جز پاك شدگان به آن دسترسي نيابند نازل كردني از پروردگار جهانيان است ".سوره واقعه آيه "33
)(3آن قرآني مجيد است كه در لوح محفوظ قرار دارد ".سوره بروج آيه "99
ترجمه الميزان ،ج ،9ص90 :
تفصيل و تدرج است ،امري است غير اين قرآن نازل شده ،و قرآن به منزله لباسي است براي آن امر .و همين معنا يعني
اينكه قرآن ،نازل شده و بشري شده كتاب مبين (كه ما آن را حقيقت كتاب ميناميم) باشد ،و به منزله لباسي باشد براي
اندام صاحب لباس ،و مثال باشد براي حقيقت و نيز به منزله مثل باشد براي غرض صاحب كالم ،خود مصحح آن است كه
احيانا آن حقيقت را هم قرآن بناميم هم چنان كه در آيه شريفه ":بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ" « »1و آياتي ديگر
اين تعبير آمده ،و همين نكته باعث ميشود كه آيه ":شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" « ،»9و آيه" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ
الْقَدْرِ" « ،»0و آيه" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ" « »3را كه داللت دارند بر اينكه قرآن يك دفعه نازل شده حمل كنيم بر نازل
شدن حقيقت قرآن ،يعني كتاب مبين ،بر قلب رسول خدا ص در يك شب ،هم چنان كه همين قرآن بعد از آنكه بشري و
خواندني و مفصل شد ،تدريجا در مدت بيست و سه سال دعوت نبويه نازل شده است.
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گفتار بعضي از اهل بحث در توجيه نزول قرآن در ماه رمضان  ...ص 24 :

بعضي ديگر از اهل بحث و تحقيق در معناي اينكه چگونه ممكن است قرآن در ماه رمضان نازل شده باشد؟ گفتاري دارد كه
خالصهاش از نظر خواننده ميگذرد.
هيچ شكي نيست در اينكه بعثت رسول خدا ص قرين و توأم با نزول اولين بخش آن بوده ،و در آن بخش به وي دستور
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اين نزول تدريجي از آيات زير استفاده ميشود ":وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ" « »4و آيات ":ال
تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ،إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ،فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ"
»«6چون از اين آيات بر ميآيد كه رسول خدا ص ميدانسته چه آيهاي بر او نازل ميشود ،و به همين جهت قبل از آنكه
وحي آيهاي تمام شود او از پيش ،آيه را ميخوانده ،و خداي تعالي از اين كار نهيش فرمود ،كه ان شاء اللَّه توضيحش در
جاي مناسب خواهد آمد.
و سخن كوتاه آنكه :اگر كسي در آيات قرآني تدبر و دقت كند هيچ چارهاي جز اين ندارد كه اعتراف كند به اينكه آيات
قرآني داللت دارد بر اينكه اين قرآني كه تدريجا بر رسول
__________________________________________________
)(1بلكه آن قرآني است ارجمند در لوحي محفوظ ".سوره بروج آيه "99
)(2ماه رمضان كه در آن قرآن را نازل كرديم ".سوره بقره آيه "134
)(3ما نازل كرديم قرآن را در شب قدر ".سوره قدر آيه "1
)(4ما نازل كرديم قرآن را در شبي مبارك ".سوره دخان آيه "9
)(5در قرآن قبل از تمام شدن وحيش عجله مكن ".سوره طه آيه "113
) (6زبان خود را بدان حركت مده ،كه به آن عجله كرده باشي ،چون كه جمع آن و نيز خواندش به عهده ما است ،پس
همين كه آن را خوانديم خواندنش را پيروي كن ،و سپس به عهده ما است كه آن را بيان كنيم ".سوره قيامت آيات -14
" [...]12
ترجمه الميزان ،ج ،9ص93 :
خدا ص نازل شده متكي بر حقيقتي است متعالي و بس بلند كه عقول عامه بشر قاصر از درك آن ،و دست افكار ملوث به
لوث هوسها و قذارتهاي مادهشان از رسيدن به آن حقيقت كوتاه است ،و اينكه نخست اين حقيقت بر رسول خدا ص نازل
شده بود و به وي تعليم داده بود كه منظورش از كتاب (كه بعدا تدريجا نازل ميشود )چيست .و ما ان شاء اللَّه در بحث
پيرامون تاويل و تنزيل در تفسير آيه شريفه ":هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ" « »1باز در اين باره سخن
خواهيم گفت.
اين آن مطلبي است كه گفتيم با دقت و تدبر از آيات كريمه قرآن به دست ميآيد بله محدثين كه كارشان تنها نقل حديث
است و نيز علماي علم كالم و همچنين علماي مادي اين عصر از آنجا كه منكر ما وراي ماده و محسوساتند ناگزير شدهاند
اين آيات و نظائر آن را كه داللت دارند بر اينكه مثال قرآن هدايت و رحمت و نور و روح و مواقع نجوم و كتاب مبين است ،و
يا در لوح محفوظ و نازل از ناحيه خدا است ،و يا در صحف مطهره است ،و يا تعبيرات ديگري كه از قرآن شده ،همه را حمل
كنند بر اقسامي از استعاره و مجازگويي ،و با اين عمل خود قرآن را همپايه يك كتاب شعري كردهاند( ،كه به قول معروف
هر چه گزافيتر و دروغتر باشد شيرينتر و شيواتر است).
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داده كه مردم را تبليغ و انذار كن ،از سوي ديگر در اين نيز هيچ شكي نيست كه بعثت و نزول اولين بخش قرآن ،در شب
اتفاق افتاده ،براي اينكه آيه شريفه:
"إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ" « ،»9صريحا ميفرمايد :كه قرآن در شب نازل شده ،و باز شكي نيست كه آن
شب از شبهاي رمضان بوده ،براي اينكه در سوره بقره آيه  134ميفرمايد ":شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ".
پس تا اينجا هيچ شكي نيست تنها گفتگو در اين است كه منظور اين آيات تمام قرآن است يا بعضي از آن؟
در پاسخ از اين سؤال ميگوئيم :گو اينكه همه قرآن در يك شب نازل نشده ،اما همين كه سوره حمد كه مشتمل بر بسياري
از معارف قرآن است در يك شب نازل شده ،مثل اين
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه 3
)(2ما نازل كرديم قرآن را در شبي مبارك و ما هستيم بيم دهندگان ".سوره دخان آيه "9
ترجمه الميزان ،ج ،9ص94 :
است كه همه قرآن در يك شب نازل شده باشد ،و بهمين اعتبار ميشود گفت( :ما قرآن را در فالن شب نازل كرديم).
پاسخ ديگري كه ميتوان گفت اينكه :كلمه قرآن همانطور كه بر همه آيات بين دو جلد اطالق ميشود ،بر بعض از آن نيز
اطالق ميگردد ،همانطور كه بر ساير كتب آسماني از قبيل تورات و انجيل و زبور نيز اطالق ميگردد ،و اين خود اصطالحي
است از قرآن كريم.
آن گاه اضافه كرده :كه اولين بخشي كه نازل شده" اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ »1« "...
است كه در شب بيست و پنجم رمضان نازل شد ،در حالي كه رسول خدا ص در وسط بيابان بود ،و به طرف خانه خديجه
مي آمد ،همين كه اين آيات به وي وحي شد به خاطرش رسيد از جبرئيل بپرسد :چگونه پروردگار خود را ياد كند ،دوباره
جبرئيل خود را به وي نشان داد و تعليمش داد كه بگويد ":بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ" تا آخر سوره
حمد ،و سپس كيفيت نماز را به او ياد داد ،و از نظرش غائب شد ،رسول خدا ص به خود آمد در حالي كه اثري از جبرئيل
نيافت ،تنها از آنچه ديده بود ،تعبي و كوفتگي در خود احساس كرد ،تعبي كه همواره بعد از ديدن جبرئيل به او دست ميداد،
و چون اولين بار بود كه به چنين منظرهاي بر ميخورد و نميدانست كه از طرف خدا مبعوث به نبوت و هدايت خلق شده،
لذا وقتي به خانه درآمد از شدت خستگي آن شب را تا به صبح خوابيد ،صبح آن شب مجددا فرشته وحي نزد او برگشت و
اين سوره را بر او نازل كرد ":يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ"»9« .
آن گاه مفسر نامبرده مي گويد پس معناي نازل شدن قرآن همين نازل شدن سوره حمد است ،كه در ماه رمضان و مصادف با
شب قدر نازل شده ،و اما آنچه در كتب شيعه ديده ميشود كه بعثت در روز بيست و هفتم رجب بوده ،رواياتي است كه
عالوه بر اينكه جز در بعضي از كتب شيعه كه تاريخ تاليفش جلوتر از قرن چهارم هجرت نيست ،يافت نميشود مخالف
كتاب خدا نيز هست ،چون متوجه شديد كه كتاب خدا نزول قرآن را در ماه رمضان دانسته.
سپس اضافه ميكند :كه در اين ميان روايات ديگري هست مؤيد آن روايات كه ميگويد معناي نزول قرآن در ماه رمضان
اين است كه قرآن قبل از بعثت رسول خدا ص يك جا از لوح محفوظ به بيت المعمور نازل شد ،و جبرئيل آن را در بيت
المعمور به مالئكه امالء كرد ،تا آنكه بعد از بعثت به تدريج بر رسول خدا ص نازل شد.
و اين روايات اوهامي است خرافي كه دست اجانب آنها را با روايات اسالم آميخته
__________________________________________________
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)(1سوره علق آيه 1
)(2اي جامه بخود پيچيده برخيز و بترسان ".سوره مدثر آيه "1 -9
ترجمه الميزان ،ج ،9ص93 :
كرده و به چند جهت مردود است -1 ،مخالف كتاب خدا هستند  -9لوح محفوظ را جزء ما وراي طبيعت دانسته در حالي كه
لوح محفوظ عبارت است از عالم طبيعت و بيت المعمور عبارت است از كره زمين ،كه با سكونت بشر معمور و آباد گشت،
اين بود خالصه گفتار آن مفسر.
توضيح بيپايگي و واهي بودن آن گفتار  ...ص 26 :
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مؤلف :من نميدانم كدام يك از جمالت اين مفسر كه سراسر آن فاسد است قابل اصالح است تا به وجهي از وجوه با حق و
حقيقت منطبق شود ،چون در چنين صورتي قضيه شبيه مثل معروف ميشود كه ميگويند وصله از خود جامه بيشتر است.
زيرا اوال اين افسانه كه وي از پيش خود در باره بعثت درست كرده و يا اينكه گفته اولين بخش نازل شده چيست" اقْرَأْ بِاسْمِ
رَبِّكَ" وقتي نازل شد كه رسول خدا ص در راه بود ،و بعد از آن سوره حمد نازل شد ،و آن گاه نماز را به آن جناب تعليم داده
و آن حضرت داخل خانه شد و از خستگي به خواب رفت ،و صبح آن شب سوره مدثر نازل شده ،امر به تبليغش نمود همه
اينها مطالبي است كه نه آيه محكمه داللت بر آن دارد ،و نه سنت قائمه ،بلكه تنها و تنها قصهاي است تخيلي كه نه با
كتاب موافق است و نه با حديث ،و بيان ناسازگاريش خواهد آمد.
و ثانيا وي گفته :كه بطور مسلم بعثت و نزول قرآن و امر به تبليغ هر سه مقارن هم اتفاق افتاد ،و در مقام تفسير و توضيح
اين سخن گفته است :نبوت با نزول قرآن آغاز شد و رسول خدا ص تنها در يك شب نبي و غير رسول بود ،و صبح همان
شب به مقام رسالت هم رسيد ،چون سوره" مدثر" او را امر به تبليغ نمود ،ولي اين مفسر هرگز نميتواند بر طبق گفتههاي
خود دليلي از كتاب يا سنت بياورد ،و عجب اينجا است كه مساله را از مسلمات گرفته ،در حالي كه چنين نيست اما از نظر
سنت مسلم نيست براي اينكه كتب سنت چه آنها كه علماي اهل سنت تاليف كردهاند ،و چه آنها كه علماي اماميه تاليف
كردهاند ،همه بعد از دو قرن و بيشتر از عصر رسول خدا ص تدوين شدهاند ،هر چند كه مفسر نامبرده اين اشكال را منحصرا
به كتب شيعه وارد دانسته ،ولي تمامي كتب عامه نيز اينطور بودهاند ،اگر در روايات شيعه دسيسه شده باشد .در روايات عامه
نيز شده است و اما كتب تاريخ عالوه بر اينكه متعرض اين جزئيات نشده احتمال دسيسه در آنها بيشتر است ،و اگر بيشتر
هم نباشد حد اقل مانند كتب حديث در معرض آن بوده است.
و اما كتاب خدا كه براي هر اهل فني روشن است كه داللت آيات آن بر مساله بعثت قاصرتر از داللت روايات است ،بلكه
ميتوان گفت آيات قرآن بر خالف آنچه مفسر نامبرده در مساله بعثت گفته داللت دارد ،و رسما افسانه و بافتههاي او را
تكذيب ميكند ،چون سوره علق بطوري كه اهل حديث گفتهاند و به شهادت پنج آيه اول آن اولين سورهاي بوده كه بر
رسول خدا
ترجمه الميزان ،ج ،9ص93 :
ص نازل شده ،و احدي از مفسرين نگفته و حتي احتمالش را هم نداده كه تكه تكه نازل شده باشد ،و حد اقل احتمال
ميدهيم كه يك باره نازل شده باشد ،مشتمل بر اين نكته است كه رسول خدا ص در انظار مردم نماز ميخوانده ،و بعضي از
مردم او را از اين كار نهي ميكردند ،و در مجالس قريش از او بدگويي ميكردهاند ،و اگر قبل از سوره علق قرآن بر آن
جناب نازل نشده بود ،پس رسول خدا ص چگونه نماز ميخوانده ،و در نمازش چه ميگفته؟ سوره علق هم از نماز به غير از
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امر سجده كه دستوري ديگر نداده ،پس معلوم ميشود آن جناب قبل از سوره علق نمازي داشته و كساني بودهاند كه آن
جناب را از نماز نهي ميكردهاند ،و از نهي خود دست بردار نبودهاند ،مگر اينكه بگويي منظور از اين نمازگزار شخصي ديگر
غير از رسول خدا ص است ،و اين حرف بطالنش روشن است ،براي اينكه در آخر سوره به خود آن جناب خطاب نموده
ميفرمايد ":كَلَّا ال تُطِعْهُ" آن كسي را كه به تو ميگويد نماز مخوان اطاعت مكن ،بلكه هم چنان خدا را سجده كن ،و به او
نزديك شو .اينك آياتي از همين سوره كه داللت بر بطالن قول مزبور دارد ":أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهي عَبْداً إِذا صَلَّي أَ رَأَيْتَ إِنْ
كانَ عَلَي الْهُدي .أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوي .أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّي .أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَري؟ .كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ .ناصِيَةٍ
كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ .فَلْيَدَُْ نادِيَهُ .سَنَدَُْ الزَّبانِيَةَ .كَلَّا ال تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ»1« ".
پس از اين سوره استفاده ميشود كه رسول خدا ص قبل از نازل شدن اولين سوره از قرآن هم نماز ميخوانده ،و خود بر
طريق هدايت بوده و احيانا ديگران را هم امر به تقوا ميكرده ،و اين همان نبوت است ،ولي رسالت نيست ،و بهمين جهت
اين وضع آن جناب را انذار نناميده ،پس آن جناب قبل از بعثت هم نبي بوده ،و نماز ميخوانده ،با اينكه هنوز قرآن بر او نازل
نشده بود ،و سوره حمد كه جزء نماز است نيامده ،و مامور به تبليغ نشده بود.
__________________________________________________
)(1آيا ديدي آن كسي را كه بندهاي را از اينكه نماز بخواند نهي ميكرد ،تو اي نهي كننده هيچ ميداني كه اگر آن بنده بر
راه راست باشد ،و يا به پرهيزكاري دستور دهد ،ديگر جا ندارد كه تو او را از نمازش نهي كني ،اي پيامبر تو بگو آيا ميداني
آن نهي كننده را كه اگر تو را تكذيب كند ،و از تو روي بگرداند چه كيفري خواهد داشت؟ راستي آيا او نميداند كه خدا رفتار
او را ميبيند ،و از قصد او اطالَ دارد؟ بداند كه جريان به اين سادگيها نيست اگر از آزار پيامبر دست برندارد موي پيشاني او
را كه موي پيشاني مردي دروغگو و خطاكار است خواهيم گرفت ،پس بايد اهل مجلس و قبيله و عشيره خود را بخواند ،تا او
را ياري دهند ما هم به زودي زبانه دوزخ را عليه او خواهيم خواند ،تا او را فراگيرد .نه چنان است فرمان او مبر و نماز را ترك
مكن هم چنان سجده كن و نزديك شو ".سوره علق آيه "12
ترجمه الميزان ،ج ،9ص93 :
و اما سوره حمد ،مدتها بعد از بعثت نازل شد ،و اگر نزولش بال فاصله بعد از سوره علق بود ،و بقول اين مفسر در قلب رسول
خدا ص خطور كرده بود جا داشت بفرمايد ":قل بسم اللَّه الرحمن الرحيم ،الحمد للَّه رب العالمين  "...و يا بفرمايد ":بسم اللَّه
الرحمن الرحيم قل الحمد للَّه رب العالمين...".
مترجم( :چون سوره علق به عبارتي آغاز شده كه معناي" قل" را ميدهد اگر سوره حمد هم بال فاصله با آن سوره نازل
شده بود بايد كلمه" قل" و يا" اقرء" در اول آن قرار ميداشت).
و نيز الزم بود كه در اين سوره گفتار در جمله" مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" تمام شود زيرا بقيه سوره از غرض بيگانه است از طرفي
ختم شدن سوره در جمله" مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" از نظر بالغت قرآن شريف مناسبتر و اليقتر بود.
بله در سوره حجر كه به شهادت مضامين آياتش از سورههاي مكي است و بيانش خواهد آمد فرموده ":وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً
مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ" « »1و مراد از كلمه" سبع مثاني "سوره حمد است كه در آيه شريفه در مقابل قرآن عظيم قرار
گرفته و اين منتها درجه تجليل و تعظيم از سوره حمد است و ليكن با همه اين احوال سوره حمد قرآن ناميده نشده بلكه
هفت آيه از آيات قرآن معرفي شده به دليل اينكه آيه ":كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ" « »9همه قرآن مثاني خوانده شده و در آيه
سوره حجر سوره حمد هفت عدد از آن مثاني خوانده شده.
و با اين حال از آنجا كه سوره حجر مشتمل بر نامي از سوره حمد است معلوم ميشود سوره حمد قبل از سوره حجر نازل
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شده.
و نيز از آنجايي كه سوره حجر مشتمل بر آيه" فَاصْدََْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ »..." «3
ميفهميم كه رسول خدا ص مدتي دست از انذار كشيده بود و در اين آيه مجددا مامور بدان شده كه ميفرمايد ":فاصدَ"
پس از سوره حجر دو چيز استفاده شد يكي ترك انذار و ديگر نزول سوره حمد قبل از آن و شما از كجا ثابت ميكنيد كه
نزول حمد قبل از ترك انذار بوده؟.
و اما سوره مدثر و مطالبي را كه مشتمل است چون آيه" قُمْ فَأَنْذِرْ" اگر گفته شود همه آن يك باره نازل شده حال آيه ":قُمْ
فَأَنْذِرْ" حال آيه ":فَاصْدََْ بِما تُؤْمَرُ "در سوره حجر است و نيز حال جمله" وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ" در سوره حجر حال
جمله" ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً" در
__________________________________________________
)(1و همانا تو را هفت آيه و اين قرآن بزرگ را داديم ".سوره حجر آيه "33
)(2سوره زمر آيه 90
)(3آنچه را دستور دادهاي آشكار كن و از مشركان روي گردان ".سوره حجر آيه "24
ترجمه الميزان ،ج ،9ص92 :
سوره مدثر است و هر دو مضموني نزديك به هم دارند ،از هر دو فهميده ميشود اوال كساني مزاحم دعوت رسول خدا ص
بودهاند و در ثاني رسول خدا ص مدتي انذار را تعطيل كرده بود.
و چنانچه سوره مدثر قطعه قطعه نازل شده باز از سياق آن بر ميآيد كه تنها صدر آن در آغاز رسالت نازل شده و بقيه بعد از
تعطيل انذار آمده است.
و ثالثا اينكه ميگويد( :رواياتي كه ميگويد قرآن قبل از بعثت و يكپارچه در شب قدر از لوح محفوظ به بيت المعمور نازل
شده و بعد از بعثت به تدريج از بيت المعمور بر رسول خدا ص نازل ميشده رواياتي است جعلي و خرافي چون مخالف كتاب
است و مضموني مستقيم ندارد ،بلكه مراد از لوح محفوظ عالم طبيعت و مراد از بيت المعمور كره زمين است) گفتاري است
خطا و افتراء و به دليل اينكه اوال :ظاهر هيچ آيهاي از آيات قرآن مخالف با اين روايات نيست و بيانش از نظر خواننده
گذشت.
و ثانيا :در روايات نامبرده نفرمودهاند :قرآن قبل از بعثت ،يك جا به بيت المعمور نازل شد ،و كلمه يك جا را مفسر نامبرده در
اثر دقت نكردن در روايات اضافه كرده و ثالثا :تفسير لوح محفوظ به عالم طبيعت تفسيري است بسيار زشت و خندهآور ،و ما
نميدانيم بنا به گفته وي به چه مناسبت عالم طبيعت در كالم خدا لوح محفوظ خوانده شده؟ ،آيا از اين جهت است كه عالم
طبيعت از تغير و دگرگوني محفوظ است؟ كه عالم طبيعت جاي همه دگرگونيها است چون عالم حركات است و ذوات
موجودات سيال و صفاتشان هر لحظه در تغيير است.
و يا از اين جهت لوح محفوظ خوانده شده كه تكوينا و يا تشريعا از فساد و تباهي محفوظ است؟ كه اين نيز خالف واقع
است ،براي اينكه عالم طبيعت عالم كون و فساد است .و يا بدين جهت بوده كه از اطالَ اغيار محفوظ است يعني غير اهل
اطالَ كسي از اسرار آن آگاه نيست هم چنان كه آيه شريفه ":إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ"
« »1خبر ميدهد؟ كه اين نيز صحيح نيست براي اينكه ادراك هر صاحب ادراكي نسبت به عالم طبيعت يكسان است.
و بعد از همه اين اشكاالت اشكال مهمي كه به وي وارد است اين است كه اين مفسر در توجيه نازل شدن قرآن در ماه
رمضان هيچ وجه صحيحي كه هم در جاي خود صحيح باشد ،و هم لفظ آيه آن را بپذيرد ،نياورده ،چون خالصه گفتارش
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اين شد كه معناي جمله" أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" اين است كه" كانما انزل فيه القرآن" يعني گويا قرآن در ماه رمضان نازل شده
و
__________________________________________________
)(1سوره واقعه آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،9ص03 :
معناي آيه" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ"" كانا انزلناه في ليلة" است ،يعني گويا ما قرآن را در يك شب نازل كرديم ،و حال آنكه نه
اهل لغت چنين معنايي از چنين عبارتي ميفهمد ،و نه اهل عرف و آشناي به سياق كالم.
و اگر جايز باشد كسي بگويد نزول قرآن در شب قدر به خاطر نزول سوره حمد است ،كه مشتمل بر رءوس مطالب قرآن
است ،بايد جايز باشد كه ديگري بگويد معناي نزول قرآن نزول همه آن ،يعني اجمال معارف آن است بر قلب رسول خدا
ص ،و هيچ مانعي هم ندارد كه كسي اين حرف را بزند و بيانش در سابق گذشت.
البته در گفتار مفسر نامبرده اشكالهاي ديگري نيز هست ،كه چون بيرون از غرض ما بود متعرض آنها نشديم.
مورد استعمال كلمه" ناس"  ...ص 31 :
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"هُديً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدي وَ الْفُرْقانِ" كلمه ناس -كه عبارت است از طبقه پائين افراد جامعه كه سطح فكرشان
نازلترين سطح است ،بيشتر در همين طبقه اطالق ميشود چنان كه آيه ":وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" « »1و آيه ":وَ
تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ" « »9اطالق گرديده ،معلوم ميشود ناس معنايي اعم از علما و غير علما
دارد.
و اين اكثريت همانهايند كه اساس زندگيشان بر تقليد است و خود نيروي تشخيص و تميز در امور معنوي به وسيله دليل و
برهان را ندارند ،و نميتوانند از راه دليل ميان حق و باطل را تشخيص دهند ،مگر آنكه كسي ديگر ايشان را هدايت نموده
حق را بر ايشان روشن سازد ،و قرآن كريم همان روشنگري است كه ميتواند براي اين طبقه حق را از باطل جدا كند ،و
بهترين هدايت است.
اما خواصي از مردم كه در ناحيه علم و عمل تكامل يافتهاند ،و استعداد اقتباس از انوار هدايت الهيه و اعتماد به فرقان ميان
حق و باطل را دارند ،قرآن كريم براي آنان بينات و شواهدي از هدايت است ،و نيز براي آنان جنبه فرقان را دارد ،چون اين
طبقه را به سوي حق هدايت نموده ،حق را برايشان مشخص ميكند ،و روشن ميكند كه چگونه بايد ميان حق و باطل فرق
گذاشت ،هم چنان كه فرمود ":يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ ،وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ
إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ"»0« .
__________________________________________________
)(1ولي بيشتر مردم نميدانند ".سوره روم آيه "03
)(2و اين مثلها را براي مردم ميزنيم و ليكن به جز دانايان آن را نميفهمند ".سوره عنكبوت آيه "30
)(3خداوند به وسيله قرآن كساني را كه پيرو خوشنودي اويند به سوي راههاي سالمت هدايت نموده از ظلمتها به سوي
نور بيرون ميكند با اذن خودش و به سوي صراط مستقيمشان راه مينماياند ".سوره مائده آيه "13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص01 :
از اينجا علت اينكه چرا ميان" هدي" و ميان" بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدي" مقابله انداخت؟ روشن ميگردد ،چون مقابله ميان آن دو
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مقابله ميان عام و خاص است ،قرآن براي بعضي افراد هدايت ،و براي بعضي ديگر بيناتي از هدايت است.
"فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" كلمه" شهادت" به معناي حاضر بودن در جريان ،و اطالَ يافتن از آن است( ،وقتي
ميگوئيم من در وقوَ فالن امر شاهد بودم ،يعني حاضر بودم ،و در نتيجه حضورم از جريان اطالَ يافتم) ،و شاهد ماه
رمضان بودن ،به اين معنا است كه انسان هم چنان زنده و هوشيار بماند ،تا ماه رمضان فرا رسد ،و آدمي از فرا رسيدنش آگاه
شود ،و اين شهادت هم نسبت به تمامي ماه صادق است ،و هم نسبت به بعضي از آن( ،مانند اينكه آدمي در اوائل ماه،
مسافر باشد و در اواخر آن حاضر شود) و اما اينكه مراد از شهود شهر اين باشد كه انسان شاهد رؤيت هالل رمضان باشد در
حالي كه مسافر هم نباشد ،صحيح نيست چون دليلي در لفظ آيه بر آن نيست ،بله از راه مالزمه آنهم در بعضي از اوقات و به
كمك قرائن ميتوان چنين معنايي را بر آيه تحميل كرد ،و ليكن در آيه هيچ قرينهاي بر اين معنا وجود ندارد.
"وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "وارد ساختن اين جمله در آيه مورد بحث از قبيل تكرار به منظور تاكيد
و غيره نيست ،چون قبال هم گفتيم دو آيه قبلي در مقام بيان حكم نبودند ،و تنها در مقام زمينهچيني بودند ،و فقط آيه سوم
حكم را بيان ميكند ،پس آيه سوم مشتمل بر جمله تكراري نيست.
"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ،وَ ال يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ،وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" كانه اين جمله ميخواهد مجموَ مطالب آيه را تعليل كند ،هم
استثنا شدن مريض و مسافر و افطار كردن آن دو در ماه رمضان را ،و هم روزه گرفتن در ايام ديگر سال را ،چيزي كه هست
اينكه جمله اول مطلب اول را تعليل ميكند و ميفرمايد چون خدا سهولت را برايتان خواسته ،و جمله آخر يعني" وَ لِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ "مطلب بعد را و ميفرمايد اينكه گفتيم به همان عدد از روزهاي ديگر سال را روزه بگيريد براي اين بود كه تكميل
سي روز امري واجب است.
و حرف" الم "در جمله" وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" الخ الم غايت است ،و جمله عطف است بر جمله ":يريد" الخ ،چون آن جمله نيز
مشتمل بر معناي غايت بود ،و تقدير كالم اين است كه:
ترجمه الميزان ،ج ،9ص09 :
اگر ما شما را دستور داديم كه در سفر و مرض روزه را بخوريد براي اين بود كه بار تكليف شما را سبك كنيم ،و هم براي
اينكه عدد سي روزه را تكميل كرده باشيم ،و بعيد نيست كه ايراد جمله ":وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" باعث شده كه ديگر مانند آيه
قبلي حكم آن صورت را كه روزه طاقتفرسا باشد بيان نكند چون هم بيان آيه قبلي براي اينجا نيز كافي بود و هم كلمه
(سختي بر شما نخواسته) داللت بر آن ميكرد ".وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"...
ظاهر دو جمله مورد بحث بطوري كه الم غايت (البته غايت به معناي غرض كه آن نيز اصطالح ديگري است) اشعار دارد،
اين است كه ميخواهند غايت و نتيجه اصل روزه را بيان كنند ،نه حكم استثناي مريض و مسافر را چون وقتي ميبينيم
جمله" شَهْرُ رَمَضانَ" را مقيد كرد به جمله ":الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  ،"...ميفهميم كه ميان وجوب روزه رمضان و نازل
شدن قرآن در رمضان يك نحوه ارتباط و پيوستگي وجود دارد ،در نتيجه برگشت معناي غايت به اين ميشود كه تلبس و
اشتغال به روزه براي اظهار كبريايي حق تعالي است به خاطر اينكه قرآن را بر ايشان نازل فرمود ،و ربوبيت خود و عبوديت
بندگان را اعالم داشت ،و نيز بدين منظور بود كه در مقابل اينكه به سوي حق هدايتشان فرموده و با كتاب خود برايشان
حق را از باطل جدا كرده شكرش را بجاي آرند.
و چون روزه وقتي متصف به اين صفت ميشود ،يعني وقتي شكر نعمتهاي خدا ميشود كه مشتمل بر حقيقت معناي روزه
باشد ،يعني از روي اخالص انجام شود ،و روزهدار از آلودگيهاي طبيعت پاك باشد ،و از بزرگترين مشتهيات نفس چشم
بپوشد ،لذا دنبال آيه نفرمود:
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"و ليتشكروا اللَّه" ،چون شكر تنها با روزه واقعي محقق ميشود ،بلكه در مقابل فرمود ":وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ"
براي اينكه تكبير و بزرگداشت خدا با صورت روزه هم انجام ميشود ،چه اينكه اين صورت ،حقيقت هم داشته باشد و يا
نداشته باشد ،و بهمين جهت مساله شكر را با كلمه" لعل اميد است" ،از تكبير جدا كرد ،و فرمود "،وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما
هَداكُمْ ،وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" همانطور كه در اول آيات ،در باره روزه فرمود ":لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".
بحث روايتي (شامل رواياتي در ذيل آيات روزه و نزول قرآن)  ...ص 32 :
اشاره

در حديث قدسي (يعني احاديثي كه سلسله سندش منتهي به خود خداي تعالي ميشود) آمده :كه
ترجمه الميزان ،ج ،9ص00 :
خداي تعالي فرمود :روزه فقط براي من است ،و من خود جزاي آن را ميدهم»1« .
مراد از حديث قدسي :روزه فقط براي من است و من جزاي آن هستم (يا جزاي آن را ميدهم)  ...ص 33 :
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مؤلف :اين روايت را شيعه و سني البته با مختصر اختالفي نقل كردهاند و وجه اينكه روزه براي خداي سبحان است اين است
كه تنها عبادتي است كه از امور عدمي تشكيل ميشود ،بخالف عبادتهاي ديگر ،از قبيل نماز ،و حج و امثال آن ،كه از امور
وجودي تركيب مييابد ،و يا حد اقل امور وجودي هم در آنها دخالت دارند ،و معلوم است كه فعل وجودي نميتواند محض و
خالص در اظهار عبوديت عبد و ربوبيت رب سبحان باشد ،چون خالي از نقايص مادي و آفت محدوديت و اثبات انانيت
نيست ،و ممكن است در انجام آن قصد غير خدا هم به ميان آيد ،و سهمي از آن را براي غير خدا انجام دهد ،چنان كه در
موارد ريا و سمعه و سجده براي غير خدا اين آفتها مشاهده ميشود ،بخالف عملي كه همهاش نفي است ،يعني روزه كه
عبارت است از نخوردن ،ننوشيدن ،و فالن و بهمان نكردن ،كه صاحبش خود را باالتر از اسارت در برابر ماديات ميبيند ،و با
خويشتنداري خود را از لوث شهوات نفس پاك نگه ميدارد ،و اين امور عدمي چيزي نيست كه غير خدا هم سهمي از آن
داشته باشد ،زيرا امري است تنها ميان بنده و پروردگارش و طبعا كسي جز خدا از آن با خبر نميشود.
و اينكه فرموده :و" انا اجزي به" اگر كلمه" اجزي" را به صيغه معلوم بخوانيم ،يعني من جزاي آن را ميدهم آن وقت
داللت ميكند بر اينكه در دادن اجر به بنده ،كسي ميان او و خدا فاصله و واسطه نميشود ،همانطور كه بنده هم در بندگي و
عبادت خدا به وسيله روزه كسي را دخيل قرار نداد ،و نگذاشت كسي از روزهداريش با خبر شود ،چنان كه در باره صدقه آمده
است :صدقه را تنها خدا ميگيرد ،و بين صدقه دهنده و خدا كسي واسطه نيست ،و در قرآن هم آمده ":و ياخذ الصدقات"
« »9و اما اگر" اجزي" را به صيغه مجهول بخوانيم ،معنايش اين ميشود( :خود من جزاي روزه قرار ميگيرم) آن وقت
عبارت كنايه ميشود از نزديكي روزهدار به خداي تعالي.
و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه رسول خدا ص در اوائل بعثت مدتي پشت سر هم روزه ميگرفت ،بطوري كه
اشخاص مطلع ميگفتند ديگر ترك نميكند و سپس مدتي روزه را ترك ميكرد بطوري كه اشخاص ميگفتند ديگر روزه
نميگيرد ،بعد از مدتي اين رسم را رها كرد ،يك روز روزه ميگرفت ،و يك روز افطار ميكرد ،كه اين همان روزه داوود
پيغمبر است ،بعد از مدتي اين رسم را كنار گذاشت ،و در هر ماه ايام البيض آن
__________________________________________________
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)(1بحار االنوار ج  23ص  934حديث 13
)(2و خداوند ميگيرد صدقات را ".سوره توبه آيه " [...]134
ترجمه الميزان ،ج ،9ص03 :
ماه يعني (سيزده و چهارده و پانزدهم) آن را روزه ميگرفت ،و سپس اين را هم ترك كرد ،و در هر ده روز دو پنجشنبه و
بين آن دو يك چهارشنبه روزه ميگرفت ،و اين رسم را تا آخر عمر ادامه داد»1« .
و از عنبسة العابد روايت شده كه گفت :رسول خدا ص در ايامي كه از دنيا رفت ،در اين رسم و برنامه بود كه همهساله
شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه ميگرفت»9« .
مؤلف :اخبار از طريق اهل بيت َ در اين باب بسيار است ،و اين همان روزه سنتي است كه رسول خدا ص ميگرفت و گرنه
روزه واجب تنها همان روزه رمضان است.
و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت كرده كه در تفسير آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ" فرموده :اين
مخصوص مؤمنين است»0« .
و از جميل روايت آورده كه گفت :از امام صادق َ از معناي آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ" ،و" كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتالُ" پرسيدم ،فرمود:
همه اين خطاب ها شامل حال گمراهان و منافقين و خالصه تمامي افرادي كه به ظاهر شهادت به توحيد و نبوت و معاد
دادهاند ميشود»3« .
و در فقيه از حفص روايت كرده كه گفت از امام صادق َ شنيدم ميفرمود:
روزه ماه رمضان قبل از امت اسالم بر هيچ امتي واجب نبود ،عرضه داشتم :پس اينكه خداي عز و جل ميفرمايد ":يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" چيست؟ فرمود :بله ماه رمضان قبل از امت اسالم روزهاش
واجب بوده ،اما نه بر امتها بلكه تنها بر انبياي آنان ،خداوند امت اسالم را بر ساير امم برتري داده ،چيزي را كه بر رسول خود
واجب كرده بود بر امتش هم واجب فرمود»4« .
مؤلف :اين روايت به خاطر اينكه اسماعيل بن محمد در سند آن هست ضعيف است ،و اين معنا در روايتي ديگر از عالم َ
آمده كه آنهم مرسل است ،يعني اصال سندش ذكر نشده ،و به نظر ميرسد هر دو روايت يكي باشد ،و به هر حال از اخبار
آحاد است ،و ظاهر آيه هم مساعد با اين نيست كه مراد از جمله" كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" تنها خصوص
__________________________________________________
(1و )9فروَ كافي ج  3باب صوم رسول اللَّه ص ص  32و 21
(3و )3تفسير عياشي ج  1ص 33
)(5فقيه ج  9ص  31حديث 13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص04 :
انبيا باشد ،و به فرضي كه چنين چيزي منظور بوده ،از آنجايي كه مقام مقام زمينهچيني و تشويق و ترغيب بوده ،تصريح به
اسم آن انبيا از كنايه بهتر و مؤثرتر بود ،و خدا دانا است.
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و در كافي از كسي كه از امام صادق َ سؤال نموده روايت كرده كه گفت:
پرسيدم آيا كلمه" قرآن" و كلمه" فرقان" به يك معنا است؟ و يا هر يك معنايي جداگانه دارد؟
فرمود :قرآن همه كتاب خدا است ،و فرقان تنها آن آياتي است كه احكام واجب را در بر دارد»1« .
و در كتاب جوامع از آن جناب َ روايت كرده كه فرمود :فرقان عبارت است از هر آيه محكمي كه در قرآن است.
و در تفسير عياشي و قمي از آن جناب َ روايت آوردهاند كه فرمود :فرقان عبارت است از هر امر محكمي كه در قرآن است،
و كتاب عبارت است از آن آياتي كه انبياي قبل را تصديق ميكند»9« .
مؤلف :خود كلمه" فرقان" و كلمه" كتاب" هم با معنايي كه در روايت براي آن دو شده سازگار است
 ،و در بعضي از اخبار آمده كه كلمه" رمضان" يكي از اسماي خداي تعالي است پس ديگر شايسته نيست كسي بگويد
رمضان آمد و رمضان رفت ،بلكه بايد گفت :ماه رمضان آمد و ماه رمضان رفت( ،تا آخر حديث) و اين روايت خبر واحدي
است كه در باب خودش غريب است ،و اين كالم از ميان مفسرين از قتاده نيز نقل شده.
ولي در اخباري كه راجع به اسامي خداي تعالي وارد شده نام" رمضان" ديده نميشود ،عالوه بر اينكه كلمه" رمضان" بدون
اينكه كلمه" ماه" قبل از آن آيد و نيز كلمه" رمضانان"" دو رمضان" در روايات وارده از رسول خدا ص و ائمه اهل بيت َ
بسيار آمده ،و اين جدا بعيد است كه احتمال دهيم هر جا كلمه "رمضان" در احاديث آمده" شهر رمضان" بوده ،و راوي
كلمه" شهر" را از آن انداخته باشد»0« .
و در تفسير عياشي از صباح بن نباته روايت شده كه گفت :من به امام صادق َ عرضه داشتم :ابن ابي يعفور به من دستور
داد چند مساله را از شما بپرسم حضرت پرسيد آن مسائل چيست؟ عرضه داشتم :او از شما ميپرسد :وقتي ماه رمضان آمد و
من در منزل باشم آيا جايز است مسافرت كنم؟ فرمود :خداي تعالي ميفرمايد ":فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" ،پس هر
كس ماه رمضان را درك كند و در ميان خانوادهاش باشد نميتواند مسافرت
__________________________________________________
)(1اصول كافي ج  9ص  303ح 11
)(2تفسير عياشي ج  1ص  2و تفسير قمي ج  1ص 23
)(3وسائل ج  3ص 909
ترجمه الميزان ،ج ،9ص03 :
كند ،مگر براي حج و يا عمره ،و يا براي طلب مالي كه ميترسد اگر به دنبالش نرود تلف بشود»1« .
مؤلف :و اين نكته استفاده لطيفي است كه امام از اطالق آيه براي حكم كراهت سفر كرده است چون مسافرت در رمضان
جايز است اما با كراهت.
و در كافي از علي بن الحسين َ روايت آورده كه فرمود :اما روزه در سفر و در حال مرض ،عامه در آن اختالف كردهاند،
بعضي گفتهاند :مريض و مسافر ميتواند روزه بگيرد ،و بعضي ديگر گفتهاند نبايد بگيرد ،طايفه سوم گفتهاند مختار است ،اگر
خواست بگيرد و اگر نخواست نگيرد ،ولي ما ميگوئيم بايد در اين دو حال حتما روزه را بشكند ،و افطار كند( ،منظور اين
است كه روزه نبايد بگيرد ،پس اگر در سفر و يا حال مرض روزه بگيرد روزهاش درست نيست بايد آن چند روز را دوباره قضا
كند) براي اينكه خداي عز و جل ميفرمايد "،فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"»9« .
مؤلف :اين روايت را عياشي نيز نقل كرده است.
و در تفسير عياشي از امام باقر َ روايت آورده كه در تفسير جمله" فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" فرموده :چقدر اين بيان

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

براي كسي كه تعقلش كند روشن است! براي اينكه در عبارتي كوتاه اين معنا را رسانده ،كه هر كس ماه رمضان را درك
كرد بايد روزهاش را بگيرد ،و هر كس در ماه رمضان مسافرت كرد بايد روزهاش را بخورد»0« .
مؤلف :روايات وارده از ائمه اهل بيت َ در اينكه مريض و مسافر حتما بايد روزهاش را بخورد بسيار زياد است ،و اين مذهب
ائمه اهل بيت َ است( ،بخالف علماي اهل سنت كه روزه رمضان را براي مسافر و مريض اختياري ميدانند) ،و آيه شريفه
بطوري كه خواننده توجه فرمود بر مذهب ائمه اهل بيت َ داللت دارد»3« .
و نيز در تفسير عياشي از ابي بصير روايت آمده كه گفت :من از امام َ از معناي جمله ":وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ
مِسْكِينٍ" پرسيدم فرمود :منظور بيماران و سالخوردگاني است كه توانايي روزه گرفتن ندارند»4« .
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص 33
)(2فروَ كافي ج  3ص 33
)(3عياشي ج  1ص 31
)(4وسائل ج  3ص  143و ص 190
)(5تفسير عياشي ج  1ص 32 -33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص03 :
و باز در همان تفسير از امام باقر َ در تفسير همان آيه نقل كرده ،كه فرمود:
منظور سالخورده و كسي است كه عطش آزارش ميدهد»1« .
و نيز در همان تفسير از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود منظور زني است كه از جان فرزندش بترسد و سالخوردگاني كه
روزه برايشان طاقتفرسا باشد»9« .
مؤلف :روايات در تفسير آيه ،از ائمه َ بسيار است ،و در روايت ابي بصير مراد از مريض آن بيمارانياند كه قبل از ايام ماه
رمضان بيمار باشند و نتوانند قضاي روزه رمضان را در ساير ايام سال بجا آورند ،چون واضح است كه كلمه (مريض )در
جمله ":فمن كان منكم مريضا" شامل مريض نامبرده نميشود ،و كلمه (عطاش )كه در روايت آمده به معناي بيماري
عطش است( »0« .كه ظاهرا همان مرض قند باشد) ".مترجم" باز در همان تفسير از سعيد از امام صادق َ روايت آمده كه
فرمود :در عيد فطر هم تكبير هست ،عرضه داشتم تكبير كه غير از روز قربان نيست ،فرمود :چرا در عيد فطر هم هست،
ليكن مستحبّ است كه در مغرب و عشاء و فجر و ظهر و عصر و دو ركعت نماز عيد گفته شود»3« .
و در كافي از سعيد نقاش روايت كرده كه گفت امام صادق َ فرمود :براي من در شب عيد فطر تكبير هست ،اما واجب
نيست بلكه مستحبّ است ،ميگويد ،پرسيدم اين تكبير در چه وقت مستحبّ است؟ فرمود در شب عيد در مغرب و عشا و در
نماز صبح و نماز عيد آن گاه قطع ميشود ،ميگويد عرضه داشتم :چگونه تكبير بگويم؟ فرمود :ميگويي "اللَّه اكبر ،اللَّه اكبر،
ال اله اال اللَّه ،و اللَّه اكبر ،اللَّه اكبر و للَّه الحمد ،اللَّه اكبر علي ما هدانا" و منظور از كالم خدا كه ميفرمايد ":وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ"
همين است ،چون معنايش اين است كه نماز را كامل كنيد .و خدا را در برابر اينكه هدايتتان كرده تكبير كنيد ،و تكبير همين
است كه بگوئيد:
"اللَّه اكبر ،ال اله اال اللَّه ،و اللَّه اكبر ،و للَّه الحمد" راوي ميگويد در روايت ديگري آمده كه تكبير آخر را چهار بار بايد
گفت»4« .
مؤلف :اختالف اين دو روايت كه يكي تكبير را در ظهر و عصر نيز مستحبّ ميداند و ديگري نميداند ممكن است حمل
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شود بر مراتب استحباب ،يعني دومي مستحبّ باشد ،و اولي مستحبتر ،و اينكه فرمود :منظور از (وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) اكمال نماز
است شايد منظور اين باشد كه
__________________________________________________
(1و )9تفسير عياشي ج  1ص 32 -33
(3و )3تفسير عياشي ج  1ص 39
)(5فروَ كافي ج  3ص [...]133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص03 :
با خواندن نماز عيد ،عدد روزه را تكميل كنيد و باز خود تكبيرات را بگوئيد ،كه خدا شما را هدايت كرد ،و اين با معنايي كه ما
از ظاهر جمله "،وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ  "...فهميديم منافات ندارد ،براي اينكه كالم امام استفاده حكم استحبابي از
مورد وجوب است ،نظير آنكه در سابق در جمله ":فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" گذشت ،كه گفتم از آن ،كراهت مسافرت
در ماه رمضان براي كسي كه اول ماه را درك كند استفاده كردهاند ،و اختالف آخر تكبيرات در دو جاي روايت اخير مؤيد اين
احتمال است كه بعضي داده و گفتهاند در جمله:
"وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ" تكبير به دليل اينكه با حرف (علي) متعدي شده متضمن معناي حمد است .و در تفسير
عياشي از ابن ابي عمير از امام صادق َ روايت كرده كه گفت :به آن حضرت عرضه داشتم :فدايت شوم احاديثي كه در بين
ما بر سر زبانها جريان دارد مبني بر اينكه رسول خدا ص بيست و نه روز روزه ميگرفت ،بيشتر است از احاديثي كه ميگويد،
سي روز روزه ميگرفت؟ آيا احاديث اول درست است؟ فرمود يك كلمه از آنها سخن خدا نيست ،و رسول خدا ص غير از
سي روز روزه نگرفته ،و علتش هم اين است كه قرآن ميفرمايد ":وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" و آيا رسول خدا ص آن را ناقص
ميكرد؟ « »1مؤلف :اينكه امام فرمود( :آيا رسول خدا ص آن را ناقص ميكرد) استفهامي است انكاري ،و روايت داللت دارد
بر بياني كه ما كرديم ،و گفتيم ظاهر تكميل ،تكميل ماه رمضان است.
و در محاسن برقي از بعضي راويان شيعه نقل كرده كه او بدون ذكر سند گفته منظور از تكبير در جمله ":وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي
ما هَداكُمْ" تعظيم ،و منظور از هدايت ،واليت است»9« .
مؤلف :اينكه هدايت به معناي واليت باشد از باب تطبيق كلي بر مصداق است و ممكن است از قبيل همان قسم بياناتي
باشد كه نامش را تاويل گذاشتهاند ،چنان كه در بعضي از روايات آمده و در معناي دو كلمه "يسر و عسر" فرمودهاند :يسر
واليت و عسر مخالفت با خدا و دوستي با دشمنان خداست.
و در كافي از حفص بن غياث از امام صادق َ نقل كرده كه گفت :از آن جناب از كالم خداي عز و جل پرسيدم ،كه
ميفرمايد ":شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ"،
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص 39
)(2محاسن ص  133باب واليت
ترجمه الميزان ،ج ،9ص02 :
چطور ميفرمايد قرآن در ماه رمضان نازل شد ،با اينكه در دو دهه بين اول و آخرش نازل شده؟ « »1امام َ فرمود :قرآن در
ماه رمضان يك باره به بيت المعمور نازل شد و سپس در طول بيست سال به تدريج به زمين نازل گرديد ،آن گاه فرمود :
رسول خدا ص فرموده صحف ابراهيم در اولين شب از ماه رمضان نازل شد ،و تورات در روز ششم رمضان ،و زبور در
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هيجدهم رمضان و قرآن در بيست و سوم از ماه رمضان نازل شده.
مؤلف :اين روايت را كه كافي از امام صادق و آن جناب از رسول خدا ص نقل كرده الدر المنثور به چند طريق آن را از واثلة
بن اسقع از رسول خدا ص نقل كرده است «».9
و نيز در كافي و فقيه از يعقوب روايت كرده كه گفت :مردي را شنيدم كه از امام صادق َ از شب قدر ميپرسيد ،كه آيا
گذشته و يا همهساله هست؟ فرمود :اگر شب قدر از بين برود ،و برداشته شود ،قرآن هم برداشته ميشود»0« .
و در الدر المنثور از ابن عباس روايت كرده كه در باره ماه رمضان و ليله مباركه و ليله قدر گفت :ليله قدر همان ليله مباركه
است كه در ماه رمضان واقع است ،كه در آن ماه قرآن كريم از ذكر به بيت المعمور نازل شد ،و بيت المعمور همان موقع
ستارگان در آسمان دنيا است ،كه قرآن در آنجا قرار گرفت ،و سپس به تدريج به رسول خدا ص نازل شد ،قسمتي در امر و
قسمتي در نهي و آياتي در باره جنگها نازل ميشد»3« .
مؤلف :اين معنا از غير ابن عباس مانند سعيد بن جبير نيز روايت شده ،و از گفتار ابن عباس چنين بر ميآيد كه اين نظريه
خود را از آيات قرآني استفاده كرده ،مانند آيه ":وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ" « »4و آيات ":وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَ الْبَيْتِ
الْمَعْمُورِ وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوَِ »" «6و آيات" فَال أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ،وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ،إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ،فِي كِتابٍ
مَكْنُونٍ ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ"
__________________________________________________
)(1اصول كافي ج  9ص 393
)(2الدر المنثور ج  1ص 132
)(3فروَ كافي ج  3ص  143حديث  3و فقيه ج  9ص 131
)(4الدر المنثور ج  1ص 132
)(5سوره آل عمران آيه 43
)(6سوگند به كتاب سطربندي شده در اوراقي انتشارپذير ،و سوگند به بيت معمور و سقف بلند گشته ".سوره طور آيه "4
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
»«1و آيه ":وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظاً" « »9كه ارتباط گفتار ابن عباس با همه اين آيات روشن است ،تنها نقطه
ابهامي كه در كالم وي هست و معلوم نيست از كجاي قرآن استفاده كرده ،اين است كه گفته :محل ستارگان ،آسمان اول،
و موطن قرآن است ،و داللت آيات سوره واقعه بر اين معنا روشن نيست.
بله در روايات ائمه اهل بيت َ آمده كه بيت المعمور در آسمان است كه ان شاء اللَّه بحث ما پيرامون آن خواهد آمد.
مطلب ديگري كه تذكرش الزم است ،اين است كه احاديث هم مانند قرآن كريم محكم و متشابه دارد ،و اشاره و رمز در
ميان احاديث بسيار شايع است ،و مخصوصا در مثل اينگونه حقايق (كه فهم بشر از دركش عاجز است) مانند لوح ،و قلم ،و
حجب ،و آسمان ،و بيت معمور ،و بحر مسجور ،ال جرم بر يك فرد دانشمند الزم است كه براي بدست آوردن معناي واقعي
كالم سعي كند قرائن كالم را به دست آورد.
__________________________________________________
)(1سوگند به محل ستارگان كه اين سوگند اگر بدانيد سوگندي است عظيم ،كه قرآن كريم در كتاب پنهان بود ،كتابي كه
جز پاكان با آن تماس ندارند ".سوره واقعه آيه "79
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)(2ما آسمان دنيا را به چراغهايي زينت داديم ".سوره فصلت آيه ".19
ترجمه الميزان ،ج ،9ص31 :
[سوره البقرة ( :)2آيه  ... ]386ص 43 :
اشاره

وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاَِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ()133
ترجمه آيه  ...ص 43 :

و چون بندگان من از تو سراغ مرا ميگيرند بدانند كه من نزديكم و دعوت دعاكنندگان را اجابت ميكنم البته در صورتي كه
مرا بخوانند پس بايد كه آنان نيز دعوت مرا اجابت نموده و بايد به من ايمان آورند تا شايد رشد يابند )(186
بيان آيه  ...ص 43 :
اشاره

نكات و دقايقي كه در آيه شريفه بكار رفته و فرق بين دعا و سؤال  ...ص 43 :

اين آيه در افاده مضمونش بهترين اسلوب و لطيفترين و زيباترين معنا را براي دعا دارد.
اوال :اساس گفتار را بر تكلم وحده (من چنين و چنانم) قرار داده ،نه غيبت (خدا چنين و چنان است) ،و نه سياقي ديگر نظير
غيبت ،و اين سياق داللت دارد بر اينكه خداي تعالي ترجمه الميزان ،ج ،9ص39 :
نسبت به مضمون آيه كمال عنايت را دارد.
و ثانيا :تعبير فرموده به (عبادي بندگانم) ،و نفرمود (ناس مردم) و يا تعبيري ديگر نظير آن و اين نيز عنايت ياد شده را بيشتر
ميرساند.
و ثالثا :واسطه را انداخته ،و نفرموده( :در پاسخشان بگو چنين و چنان) بلكه فرمود:
(چون بندگانم از تو سراغ مرا ميگيرند من نزديكم).
و رابعا :جمله( :من نزديكم) را با حرف (ان) كه تاكيد را ميرساند مؤكد كرده و فرموده( :فاني قريب) پس به درستي كه من
نزديكم.
و خامسا :نزديكي را با صفت بيان كرده و فرموده( :نزديكم) نه با فعل( ،من نزديك ميشوم) تا ثبوت و دوام نزديكي را
برساند.
و سادسا :در افاده اينكه دعا را مستجاب ميكند تعبير به مضارَ آورد نه ماضي ،تا تجدد اجابت و استمرار آن را برساند.
و سابعا :وعده اجابت يعني عبارت (اجابت ميكنم دعاي دعا كننده) را مقيد كرد به قيد (اذا دعان -در صورتي كه مرا بخواند)
با اينكه اين قيد چيزي جز خود مقيد نيست ،چون مقيد خواندن خدا است و قيد هم همان خواندن خدا است و اين داللت
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"وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاَِ إِذا دَعانِ"
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نزديك بودن خداي سبحان به بندگان ،مقتضاي مالكيت مطلقه الهي و عبوديت عباد است  ...ص 43 :

پس خداي سبحان ميان هر چيزي و خود آن چيز حائل است ،و ميان آن و تمامي مقارنات آن از فرزند و همسر و دوست و
مال و جاه و حق او حائل است ،پس خداي تعالي از هر چيزي كه فرض شود به مخلوق خود نزديكتر است ،پس او قريب
علي االطالق است ،هم چنان كه خودش فرموده ":وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ ال تُبْصِرُونَ" « »0و نيز فرموده ":وَ نَحْنُ
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دارد بر اينكه دعوت داعي بدون هيچ شرطي و قيدي مستجاب است نظير آيه ":ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" « »1و اين هفت
نكته همه داللت دارد بر اينكه خداي سبحان به استجابت دعا اهتمام و عنايت دارد.
از طرفي در اين آيه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمير متكلم (من) تكرار شده ،و آيهاي به چنين اسلوب در قرآن منحصر
به همين آيه است.
و كلمه (دعا) و (دعوت) به معناي اين است كه دعا كننده نظر دعا شده را به سوي خود جلب كند ،و كلمه (سؤال) به معناي
جلب فائده و يا زي ادتر كردن آن از ناحيه مسئول است ،تا بعد از توجيه نظر او حاجتش برآورده شود ،پس سؤال به منزله
نتيجه و هدف است براي دعا (مثل اينكه از دور يا نزديك شخصي را كه دارد ميرود صدا ميزني ،و ميخواني ،تا روي خود
را برگرداند ،آن وقت چيزي از او ميپرسي تا به اين وسيله حاجتت برآورده شود) پس اين معنا كه براي سؤال شد جامع همه
موارد سؤال هست ،سؤال علمي براي رفع جهل ،و سؤال به منظور حساب و سؤال به معناي زيادتر كردن خير مسئول به
طرف خود ،و سؤالهاي ديگر.
مطلب ديگر اينكه ،كلمه (عبوديت) همانطور كه در سابق هم گفتيم به معناي مملوكيت است ،البته نه هر مملوكيت ،بلكه
مملوكيت انسان (پس گوسفند را عبد صاحبش نميخوانند)،
__________________________________________________
)(1بخوانيد مرا تا استجابت كنم شما را ".سوره مؤمن آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص30 :
و عبد عبارت است از انسان و يا هر صاحب عقل و شعور ديگري كه ملك ديگري باشد ،در نتيجه عبد وقتي به خدا نسبت
داده ميشود نظير ملك منسوب به او است.
و ملك خداي تعالي با ملك ديگران فرق دارد ،فرقي كه بين واقعيت و ادعا و بين حقيقت و مجاز است ،براي اينكه خداي
تعالي كه مالك بندگان خويش است ،ملكش هم طلق است ،و هم محيط به همه نواحي و جوانب بنده است ،بندگان او نه
در ذات خود مستقل از اويند ،و نه در توابع ذاتشان ،از صفات و افعال و هر چيز ديگري كه منسوب به ايشان است ،از قبيل
همسر و اوالد و مال و جاه و غيره ،و جان كالم آنكه آنچه را كه ملك يك بنده ميدانيم چون ميبينيم به نحوي از انحا
نسبتي به آن بنده دارد ،حال چه اينكه اين نسبت حقيقي و به طبع باشد ،مثل نسبتي كه ميان او و جان و بدن و گوش و
چشم او و عمل و آثار او هست ،و يا نسبت وضعي و اعتباري باشد مانند نسبتي كه ميان او و همسر و مال و جاه و حقوق او
هست ،اين ملك را به اذن خدا مالك شده ،و اين نسبتها به وسيله خدا ميان او و ما يملكش برقرار گشته ،حال ما يملكش
هر چه باشد خداي عز اسمه به او تمليك كرده ،او است كه جان بندگان و جسم آنان را به آنان نسبت داده ،و به بندهاش
فرمود :جان تو و جسم تو و گوش تو و امثال آن ،و اگر اين نسبت را برقرار نميكرد اصال بندهاي موجود نميشد ،هم چنان
كه فرمود ":قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ" « »1و نيز فرموده ":وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً"
«».9
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أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" « »3و نيز فرموده ":أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ" « »4و مراد از قلب همان جان آدمي و
نفس مدركه او است.
و سخن كوتاه آنكه مالك بودن خداي سبحان نسبت به بندگانش به مالكيت
__________________________________________________
)(1و او كسي است كه شما را ايجاد كرد ،و برايتان گوش و چشم و دل قرار داد ".سوره ملك ،آيه "90
)(2هر چيزي را او بيافريد و به نوعي كه كس نميداند اندازهگيريش كرد ".سوره فرقان آيه "9
)(3از شما به آن كس كه دارد جان ميدهد نزديكتريم و ليكن شما نميبينيد ".سوره واقعه آيه " [...]34
)(4ما از رگ قلب به او نزديكتريم ".سوره ق آيه "13
)(5كه خدا ميان هر كس و قلب او حائل است ".سوره انفال آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
حقيقي ،و بنده بودن بندگان براي او باعث شده كه او بطور علي االطالق قريب و نزديك به ايشان باشد ،نزديكتر از هر
چيزي كه با او مقايسه شود ،و نيز اين مالكيت باعث شده كه هر تصرفي و به هر نحو كه بخواهد در بندگانش بكند جايز
باشد بدون اينكه دافعي و مانعي جلو تصرفاتش را بگيرد ،و اين جواز تصرف حكم ميكند به اينكه خداي سبحان هر دعاي
دعا كننده را اجابت كند هر چه ميخواهد باشد و با اعطا و تصرف خود حاجتش را برآورد چون مالكيت او عام و سلطنت و
احاطهاش بر جميع تقادير و بدون هيچ قيد و اندازه است.
نه آن طور كه يهود ميپندارد ،و ميگويد :خدا وقتي موجودات را آفريد و در آنها تقدير و اندازهگيري كرد ،كارش تمام شد ،و
زمام تصرفات جديد از دستش بيرون شد ،آنچه از ازل قضايش را رانده صورت ميگيرد ،و حتي خودش هم نميتواند جلو
قضاي رانده شده خود را بگيرد ،پس ديگر نسخ و بداء و استجابت دعا مفهومي ندارد ،چون كار از ناحيه او تمام شده و از
دستش در رفته.
و نه آن طور كه جماعتي از اين امت پنداشتهاند ،كه خدا هيچ دخل و تصرفي در اعمال بندگان خود ندارد ،اينان (قدريه)
هستند كه رسول خدا ص لقب (مجوس اين امت) به ايشان داده ،و شيعه و سني روايت كردهاند كه فرموده ":القدرية
مجوس هذه االمة "قدريه مجوس اين امتند»1« .
بلكه ملك خداي تعالي حتي بعد از راندن قضا و قدر در عالم ،و حتي در اعمال بندگان هم چنان به اطالقش باقي است ،و
هيچ موجودي مالك هيچ چيزي نيست مگر به تمليك و اذن او ،آنچه او بخواهد و تمليك كند و اجازه وقوعش را بدهد واقع
ميشود ،و آنچه او نخواهد ،و تمليك نكند و اجازه وقوعش را ندهد واقع نميشود ،هر چند كه (همه عالم) براي وقوَ آن
دست به دست هم بدهند ،هم چنان كه خودش فرموده ":يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ ،وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ"»9« .
پس روشن شد اينكه فرموده ":وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاَِ إِذا دَعانِ" همانطور كه متعرض حكم
مساله اجابت دعا است متعرض بيان علل آن نيز هست ،و ميفهماند علت نزديك بودن خدا به بندگان همين است كه دعا
كنندگان بنده اويند ،و علت اجابت بيقيد و شرط دعاي ايشان همان نزديكي خدا به ايشان است ،و بيقيد و شرط بودن
اجابت دعا ،مستلزم بيقيد و شرط بودن دعا است ،پس تمامي دعاهايي كه خدا براي اجابت
__________________________________________________
)(1سفينة البحار ج  9ص 332
)(2هان اي مردم شما همه محتاجان به خدائيد ،و خدا به تنهايي بينياز است ".سوره فاطر آيه "14
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص34 :
آن خوانده ميشود مستجاب است.
شرط استجابت دعا و اشاره به تقسيم دعا به غريزي (فطري) و زباني  ...ص 41 :
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البته در اينجا نكتهاي است كه نبايد از نظر دور داشت ،و آن اينكه خداي تعالي وعده" أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاَِ" خود را مقيد كرده
به قيد" إِذا دَعانِ  ،"...و چون اين قيد چيزي زائد بر مقيد نيست ،ميفهماند كه دعا بايد حقيقتا دعا باشد ،نه اينكه مجازا و
صورت آن را آوردن ،آري وقتي ميگوئيم( :به سخن ناصح گوش بده وقتي تو را نصيحت ميكند) ،و يا (عالم را در صورتي
كه عالم باشد احترام كن) منظورمان اين است كه آن نصيحتي را بايد گوش داد كه متصف به حقيقت خيرخواهي باشد .و آن
عالمي را بايد احترام كرد كه حقيقتا عالم باشد يعني به علم خود عمل كند ،جمله( :إِذا دَعانِ) نيز همين را ميفهماند ،كه
وعده اجابت هر چند مطلق و بيقيد و شرط است ،اما اين شرط را دارد كه داعي حقيقتا دعا كند ،و علم غريزي و فطريش
منشا خواستهاش باشد ،و خالصه قلبش با زبانش موافق باشد ،چون دعاي حقيقي آن دعائي است كه قبل از زبان سر ،زبان
قلب و فطرت كه دروغ در كارش نيست آن را بخواهد نه تنها زبان سر ،كه به هر طرف ميچرخد ،به دروغ و راست و شوخي
و جدي و حقيقت و مجاز.
بهمين جهت است كه ميبينيد خداي تعالي تمامي حوائج انساني را هر چند كه زبان درخواست آن را نكرده باشد سؤال
ناميده ،و فرموده ":وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ ،وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ" « .»1كه به حكم
اين آيه انسانها در نعمتهايي هم كه نه تنها به زبان سر درخواستش را نكردهاند ،بلكه از شمردنش هم عاجزند ،داعي و
سائلند ،چيزي كه هست به زبان فطرت و پيشين خود دعا و سؤال ميكنند ،چون ذات خود را محتاج و مستحق مييابند ،و
نيز فرموده ":يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ" « »9و داللت اين آيه بر آنچه گفتم ظاهرتر و
واضحتر است.
پس سؤال فطري از خداي سبحان هرگز از اجابت تخلف ندارد ،در نتيجه دعائي كه مستجاب نميشود و به هدف اجابت
نميرسد ،يكي از دو چيز را فاقد است و آن دو چيز همان است كه در جمله ":دَعْوَةَ الدَّاَِ إِذا دَعانِ" ،به آن اشاره شده.
اول اين است كه دعا دعاي واقعي نيست ،و امر بر دعا كننده مشتبه شده ،مثل كسي كه اطالَ ندارد خواستهاش نشدني
است ،و از روي جهل همان را درخواست ميكند ،يا كسي
__________________________________________________
)(1و آنچه را كه درخواست كردهايد به شما داده ،و اگر نعمتهاي خدا را بشماريد تا به آخرش نميرسيد ،به درستي كه
آدميان ستمپيشه و كفرانگرند ".سوره ابراهيم آيه ".03
)(2همه آنان كه در آسمانها و زمينند از او درخواست ميكنند ،هر روز او در كاري است ".سوره الرحمن آيه "92
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
كه حقيقت امر را نميداند ،و اگر بداند هرگز آنچه را ميخواست درخواست نميكرد ،مثال اگر ميدانست كه فالن مريض
مردني است و درخواست شفاي او درخواست مرده زنده شدن است هرگز درخواست شفا نميكند ،و اگر مانند انبيا اين امكان
را در دعاي خود احساس كند ،البته دعا ميكند و مرده زنده ميشود ،ولي يك شخص عادي كه دعا ميكند از استجابت
مايوس است ،و يا اگر ميدانست كه بهبودي فرزندش چه خطرهايي براي او در پي دارد دعا نميكرد ،حاال هم كه از جهل
به حقيقت حال دعا كرده مستجاب نميشود.
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دوم اين است كه دعا ،دعاي واقعي هست ،ليكن در دعا خدا را نميخواند ،به اين معنا كه به زبان از خدا مسئلت ميكند ،ولي
در دل همه اميدش به اسباب عادي يا امور وهمي است ،اموري كه توهم كرده در زندگي او مؤثرند.
پس در چنين دعائي شرط دوم (اذا دعان ،در صورتي كه مرا بخواند) وجود ندارد ،چون دعاي خالص براي خداي سبحان
نيست ،و در حقيقت خدا را نخوانده چون آن خدايي دعا را مستجاب ميكند كه شريك ندارد ،و خدايي كه كارها را با شركت
اسباب و اوهام انجام ميدهد ،او خداي پاسخگوي دعا نيست ،پس اين دو طايفه از دعا كنندگان و صاحبان سؤال دعاشان
مستجاب نيست ،زيرا دعايشان دعا نيست ،و يا از خدا مسئلت ندارند چون خالص نيستند.
اين بود خالصه گفتار ما در دعا ،و آنچه كه از آيه مورد بحث استفاده كرديم ،و با اين بيان معاني ساير آياتي هم كه در باب
دعا هست روشن ميگردد مثل آيه ":قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ »" «1و آيه ":قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ
أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ ،أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ،بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ ،وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ"
« »9و آيه شريفه ":قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ،تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ،قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها ،وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ،ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ"»0« .
__________________________________________________
)(1بگو اگر دعاي شما نباشد پروردگار من به شما اعتنايي ندارد ".سوره فرقان آيه "33
)(2بگو به من خبر دهيد :اگر عذاب ناگهاني خدا ،و يا قيامت به سراغتان آيد ،باز هم غير خدا را خواهيد خواند؟ اگر در
دعوي شرك خود راستگو باشيد بايد آن روز هم غير خدا را بخوانيد ،در حالي كه نميخوانيد ،بلكه تنها خدا را ميخوانيد و
اگر او بخواهد عذاب را از شما بر ميدارد ،آري آن روز ديگر شرك يك عمر خود را فراموش خواهيد كرد ".سوره انعام آيه
"31
)(3از ايشان بپرس چه كسيرا از ظلمتهاي خشكي وآن گاه كه خدا را به تضرَ و ميخوانيد ،و ميگوئيد :اگر ما را از
ايننجات دهد از شكرگزاران خواهيم بود ،نجات ميبخشد ،آنوقت خودت در پاسخ بگو :شما را از آن ورطه و از هر بالئي
نجات ميدهد ،و شما دوباره شرك ميورزيد ".سوره انعام آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
پس همه اين آيات داللت دارد بر اينكه انسان دعائي غريزي و درخواستي فطري دارد ،كه به زبان فطرتش از پروردگارش
حاجت ميخواهد ،چيزي كه هست در هنگامي كه غرق نعمت و رفاه است ،دلش به اسباب وابسته است ،و آن اسباب را
شريك پروردگارش ميگيرد ،و امر بر او مشتبه شده ،خيال ميكند كه از پروردگارش چيزي نميخواهد ،و دعائي نميكند ،با
اينكه از غير خدا چيزي نميخواهد ،چون هر چه باشد باآلخره انساني داراي فطرت است ،و خلقت و فطرت خدا در افراد
اختالف و دگرگوني نميپذيرد.
به شهادت اينكه وقتي اين سببها از كار ميافتد و گرفتاريها روي ميآورد ،و اسباب در رفع آنها از اثر افتاده شرك
موهومش و شفيعان خياليش همه به كناري ميروند ،آن وقت ميفهمد كه جز خدا كسي بر آورنده حاجتش و جوابگوي
درخواستش نيست ،لذا مجددا به توحيد فطريش بر ميگردد ،و همه اسباب را از ياد ميبرد ،و روي دل سوي خداي كريم
ميكند و خدا هم گرفتاريش را برطرف ساخته ،حاجتش را بر ميآورد ،و در سايه آسايشش ميپروراند ،تا آنكه رفته رفته
خاطرش آسوده و شكمش سير شود ،دوباره بهمان وضعي كه داشت يعني سببپرستي و فراموش نمودن خدا برگردد.
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و نيز مانند آيه شريفه ":وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ،إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ" «»1
چون كه اين آيه شريفه ،هم دعوت به دعا ميكند ،و هم وعده اجابت ميدهد ،و هم عالوه بر اين دعا را عبادت ميخواند ،و
نميفرمايد كساني كه از دعا به درگاه من استكبار ميكنند ،بلكه به جاي آن ميفرمايد كساني كه از عبادت من استكبار
ميكنند .و با اين بيان خود تمامي عبادتها را دعا ميخواند ،براي اينكه اگر منظور از عبادت ،تنها دعا ،كه يكي از اقسام
عبادت است باشد ترك دعا ،استحقاق آتش نميآورد بلكه منظور ترك مطلق عبادت است كه استحقاق آتش ميآورد ،پس
معلوم ميشود مطلق عبادتها دعايند (دقت بفرمائيد).
با اين بيان معناي آيات ديگر هم كه مربوط به اين باب است روشن ميشود ،مانند آيه شريفه ":فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ" « »9و آيه" وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً ،إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ"
__________________________________________________
)(1و پروردگارتان فرمود :مرا بخوانيد تا دعايتان راي مستجاب كنم ،كه آن كساني كه از عبادت من استكبار ميكنند به
زودي خوار و ذليل به دوزخ در ميآيند ".سوره مؤمن آيه "33
)(2پس خدا راي بخوانيد در حالي كه دين راي برايش خالص كنيد ".سوره مؤمن آيه "13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
»«1و آيه شريفه ":وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً ،وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ" « »9و آيه شريفه:
"ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً ،إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" « »0و آيه شريفه ":إِذْ نادي رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا (تا جمله) وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ
رَبِّ شَقِيًّا»"
و آيه شريفه ":وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ،وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ" «».4
و آياتي ديگر كه مناسب باب دعا است ،و اين آيات اركان اصلي دعا و آداب دعا كننده را كه عمدهاش اخالص در دعا ،و
مطابقت قلب و زبان ،و بريدگي از اسباب ظاهري ،و توسل به خداي تعالي است ،بيان ميكند ،و آداب ديگري را هم روايات
به آن ملحق كرده ،از قبيل خوف و طمع ،و رغبت و رهبت ،و خشوَ و تضرَ ،و اصرار ،و ذكر ،و عمل صالح ،و ايمان ،و ادب
حضور ،و امثال آن.
"فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي" حرف (فاء) كه بر سر جمله آمده ،مطلب را فرَ و نتيجه مدلول جمله قبلي ميكند ،البته
مدلول التزامي آن ،و ميفهماند حال كه معلوم شد خدا به بندگانش نزديك است ،و هيچ چيزي ميان او و دعاي بندگانش
حائل نيست ،و معلوم شد كه او نسبت به بندگان خود و به درخواستهايشان عنايت دارد ،و همين خداي مهربان بندگان را
دعوت به دعا ميكند ،و خالصه حال كه معلوم شد خدا داراي چنين صفتي است ،پس بندگان معطل چه هستند ،او را در اين
دعوتش اجابت كنند و به سويش رو آورند و ايمان بياورند كه خدايي است داراي چنين صفت ،و يقين كنند به اينكه او
نزديك است ،و دعايشان را اجابت ميكند ،تا در نتيجه شايد در دعا كردن به درگاه او موفق گردند.
__________________________________________________
)(1او را هم در حال ترس بخوانيد ،و هم در حال طمع ،كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است ".سوره اعراف آيه "44
)(2و ما را در حال رغبت و رهبت (خوف و رجاء) ميخوانند ،و در برابر ما خاشعند" سوره انبياء آيه "23
)(3پروردگار خود را در دو حال تضرَ و خفيه بخوانيد ،كه او گردنكشان را دوست نميدارد.
"سوره اعراف آيه " [...]44
)(4به ياد آر زكريا را ،آن هنگام كه پروردگار خود را پنهاني ندا كرد ،كه چه و چه و در آخر گفت:
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پروردگارا من هرگز در دعا كردن به درگاه تو كوتاهي نكردهام ".سوره مريم آيه "0
)(5و خدا دعاي كساني را كه ايمان دارند و عملهاي صالح ميكنند ،مستجاب نموده ،و از فضل خود بيش از آنچه
ميخواهند ميدهد ".سوره شوري آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص32 :
بحث روايتي [(شامل رواياتي در فضيلت ،و شرائط و آداب دعا)  ...ص 44 :
اشاره

[اخالص در دعا به معناي ابطال اسباب عادي نيست ... ].ص 11 :
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شيعه و سني روايت كردهاند كه رسول خدا ص فرمود :دعا سالح مؤمن است»1« .
و در كتاب عدة الداعي است كه در حديث قدسي آمده :اي موسي از من آنچه احتياج داري درخواست كن ،حتي علوفه
گوسفندت ،و نمك خميرت را از من بخواه»9« .
و در كتاب مكارم از آن جناب روايت كرده كه فرمود :دعا از خواندن قرآن بهتر است ،براي اينكه خود خداي عز و جل
ميفرمايد ":قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ" بگو اگر دعاي شما نباشد پروردگار من هيچ اعتنايي به شما نخواهد كرد
« ،»0اين مضمون از امام باقر و صادق َ نيز نقل شده.
باز در كتاب عدة الداعي در روايت محمد بن عجالن ،از محمد بن عبيد اللَّه بن علي بن الحسين :از پسر عمويش امام
صادق ،از پدران بزرگوارش از رسول خدا ص روايت آورده كه فرمود :زماني خداي تعالي به بعضي از انبيايش وحي فرستاد،
كه به عزت و جاللم سوگند كه آرزوي هر آرزومندي را كه به غير من اميد ببندد مبدل به نوميدي ميكنم ،و جامه ذلت در
ميان مردم بر تنش ميپوشانم ،و از گشايش و فضل خودم دور ميكنم ،آيا بنده ،بنده من باشد ،و در شدايدش به غير من
اميد ببندد با اينكه شدائد همه بدست من است و آيا به غير من اميدوار شود ،با اينكه غني بالذات و جواد علي االطالق منم،
و كليد همه درهاي بسته به دست من است ،و در خانه من به روي هر كس كه بخواهد مرا بخواند باز است( .تا آخر حديث).
«»3
و نيز در عدة الداعي از رسول خدا ص روايت آورده كه فرمود :خداي تعالي فرموده هيچ مخلوقي دست به دامن مخلوق ديگر
نميشود ،مگر آنكه من رشته اسباب آسمانها و اسباب زمين را عليه او قطع ميكنم ،ديگر اگر از من چيزي بخواهد عطايش
نميكنم ،و اگر به درگاهم دعا كند دعايش را مستجاب نميسازم ،و هيچ مخلوقي دست به دامن خود من نميشود و چشم
اميد از مخلوق من نميپوشد مگر آنكه آسمانها و زمين را ضامن رزقش ميكنم ،آن وقت
__________________________________________________
)(1اصول كافي ج  9ص 333
)(2عدة الداعي ص 190
)(3مكارم االخالق ص 032
)(4عدة الداعي ص 193 -190
ترجمه الميزان ،ج ،9ص43 :
اگر دعا كند اجابت ميكنم ،و اگر حاجت بخواهد بر ميآورم ،و اگر طلب آمرزش كند او را ميآمرزم»1« .
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[اشاره به دو نظام در زندگي انسان :نظام فطري و نظام تخيلي]  ...ص 13 :

پس معلوم ميشود انسان در زندگيش دو نظام دارد ،يك نظام به حسب فهم فطري و شعور باطني ،و نظامي ديگر به حسب
تخيل ،نظام فطريش از خطا محفوظ است ،و در مسيرش دچار اشتباه نميشود ،و اما نظام تخيليش بسيار دستخوش خبط و
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مؤلف :آنچه اين دو حديث افاده ميكنند اين است كه دعا بايد خالص باشد ،نه اينكه سببيت اسباب وجودي عالم را كه آنها
را ميان هر موجودي و حوائجش واسطه قرار داده ابطال كنند ،چون هر انساني ميداند كه چنين اسبابي وجود دارند اما
سببيت آنها را خدا به آنها داده ،نه اينكه خود آنها علت تامهاي باشند ،كه مستقل از خداي سبحان فيض را به معلولهاي
خود برساند.
توضيح اينكه انسان با فطرت خود اين معنا را درك ميكند كه براي حاجتش برآرندهاي است ،كه فعلش از او تخلف
نميكند ،و نيز درك ميكند آنچه از سببهاي ظاهري كه وي دست به دامن آنها ميزند سبب تام نيستند ،و فعل و اثرشان
از آنها تخلف ميكند ،كه آن شاعر ميگويد( :ناگهان سركنگبين صفرا فزود).
پس انسان اين شعور و درك را دارد كه آن مبدئي كه سرنخ تمامي امور آنجا است ،و ركني كه در تحقق و وجود هر حاجت
از ح وائجش بدان اعتماد و دلگرمي دارد ،غير اين اسباب ظاهري است ،و الزمه اين درك آن است كه اعتماد كامل و ركون
تام به اين اسباب نداشته باشد ،بطوري كه بكلي از آن سبب تام و حقيقي غافل بماند ،و هر چيزي را مستند به سببهاي
ظاهريش بپندارد.
آري انسان با كمترين دقت و توجه ملتفت به اين نكته ميشود ،حال اگر سؤالي كند و حاجتي بطلبد و حاجتش هم برآورده
گردد ،از اين برآورده شدن كشف ميكند سؤالش سؤال از پروردگارش بوده ،و حاجتي كه داشته و از راه شعور باطني خود آن
را تشخيص داده از طريق اسباب ظاهري به درگاه پروردگارش رسيده ،و از آنجا به وي افاضه شده است ،و اگر همين حاجت
را از سببي از اسباب ظاهري بخواهد ،از كسي خواسته كه شعور فطري و باطنيش حكم ميكند به اينكه آن سبب ،برآرنده
حاجتش نيست ،بلكه خيال ميكرده كه آن سبب برآرنده حاجتش ميباشد ،و قوه خياليش به عللي غير از شعور باطني به
حاجت ،آن سبب را در نظرش برآرنده حاجت تصوير كرده ،و اين در همان مواردي است كه باطن آدمي مخالف با ظاهر او
است.
مثالي كه ميتوانيم در اينجا بياوريم اين است كه ،بسيار ميشود انسان چيزي را دوست دارد ،و به آن اهتمام ميورزد ،تا
آنكه آن را به دست ميآورد و ميبيند كه همين
__________________________________________________
)(1عدة الداعي ص  190و 193
ترجمه الميزان ،ج ،9ص41 :
محبوبش مزاحم و مضر به منافعي است كه براي او مهمتر و محبوبتر است ،ناگزير از آن دست بر ميدارد ،و محبوبتر را
ميگيرد ،و بسيار ميشود كه از چيزي نفرت دارد ،و به خاطر حفظ منافعش از آن ميگريزد ،ولي تصادفا به همان چيز بر
ميخورد ،و ميبيند بر خالف آنچه ميپنداشت از منافعي كه به خاطر آن از اين ميگريخت سودمندتر و بهتر است.
كودك مريض از نوشيدن دواي تلخ ميگريزد ،و در عين اينكه طالب بهبودي خويش است ،از خوردن دوا گريه ميكند ،اين
انسان با شعور باطني و فطريش صحت و سالمتي را ميخواهد ،و به زبان فطرت درخواست آن را دارد ،هر چند كه به زبان
سر و با عملش خالف آن را درخواست ميكند.
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[معناي اينكه فرمودهاند ":عطيه به اندازه نيت است"]  ...ص 12 :

مؤلف :اينكه فرمود( :عطيه به مقدار نيت) است منظورش اين بوده كه استجابت همواره مطابق دعا است ،پس آنچه سائل بر
حسب عقيده قلبيش و حقيقت ضميرش از خدا ميخواهد ،خدا به او ميدهد ،نه آنچه كه گفتارش و لقلقه زبانش اظهار
ميدارد ،چون بسيار ميشود كه لفظ آن طور كه بايد مطابق با معناي مطلوب نيست ،كه بيانش گذشت ،بنا بر اين جمله
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اشتباه ميشود ،چه بسا ميشود كه آدمي به حسب صورت خياليش چيزي را درخواست ميكند ،و جدا ميطلبد .و نميداند
كه با همين سؤال و طلبش درست چيز ديگري مخالف آن ميخواهد پس بايد حديث را به همين معنا توجيه كرد ،و اين
همان معنايي است كه از كالم علي َ كه به زودي ميآيد كه فرمود( :عطيه و بخشش به قدر نيت است) ،به چشم ميخورد.
و در عدة الداعي از رسول خدا ص روايت آورده كه فرمود :در حالي دعا كنيد كه يقين به اجابتش داشته باشيد»1« .
و در حديث قدسي آمده :خداي تعالي فرمود :من همان جايم كه ظن بندهام به من آنجا است ،پس بنده من نبايد به غير از
خير از من انتظاري داشته باشد ،بلكه بايد نسبت به من حسن ظن داشته باشد»9« .
مؤلف :علتش اين است كه دعا در حال نوميدي و تردد كشف ميكند از اينكه صاحبش در حقيقت درخواستي ندارد ،كه
بيانش گذشت ،و نيز روايت شده كه هرگز چيز نشدني را از خدا نخواهيد.
و باز در كتاب عدة الداعي از رسول خدا ص روايت آورده كه فرمود :در حوائج خود به درگاه خدا فزَ كنيد ،و در ناماليمات
خود به او پناهنده شويد ،و به درگاهش تضرَ نموده او را بخوانيد ،كه دعا مغز عبادت است ،و هيچ مؤمن نيست كه خدا را
بخواند مگر
__________________________________________________
)(1عدة الداعي ص  130و بحار ج  20ص 034
)(2عدة الداعي ص 109
ترجمه الميزان ،ج ،9ص49 :
آنكه دعايش را مستجاب ميكند آنهم يا به فوريت ،كه در نتيجه ثمرهاش در دنيا عايد او ميشود ،و يا با مدت كه در نتيجه
ثمرهاش در آخرت عايدش ميشود ،و يا حد اقل ثمره آن را به مقدار دعايش كفاره گناهانش قرار ميدهد ،البته همه اينها در
صورتي است كه از خدا گناه نخواهد»1« .
و در نهج البالغه در يكي از وصاياي امير المؤمنين به فرزندش حسين َ آمده:
سپس خداي تعالي كليد همه خزينههاي غيبش را در دست خود تو قرار داد ،و آن اين است كه به تو اجازه داد از او مسئلت
كني ،با اين كليد كه همان دعا است هر دري از درهاي نعمتهاي او را بخواهي ميتواني بگشايي ،و باران رحمت او را به
سوي خود بباراني ،پس هرگز دير شدن اجابت خدا تو را نوميد نسازد ،كه عطيه به قدر نيت است ،و چه بسا اجابت دعايت
بدين جهت تاخير ميافتد كه اجرش برايت بيشتر باشد ،كه بزرگترين عطا همان آرزو و انتظار اجابت داشتن است ،و چه بسا
چيزي از خدا بخواهي و خدا آن را بتو ندهد ،بلكه بهتر از آن را بدهد ،حال يا در دنيا و يا در آخرت ،و يا بدين جهت
مستجاب نكند كه خواسته است بالئي را از تو بگرداند ،چون آنچه خواستهاي بالي جان تو است ،زيرا بسيار ميشود كه از
خدا چيزي بخواهي كه مايه نابودي دين تو است ،اگر آن حاجتت را برآورند ،دينت را از دست ميدهي ،پس بر تو باد كه
هميشه از خدا چيزي بخواهي كه جمال و زيبائيش برايت بماند ،و وزر و وبالش از بين برود ،نه مال ،كه نه تنها براي تو
نميماند ،بلكه تو هم براي آن نميماني»9« .
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مورد بحث بهترين و جامعترين كلمه است براي بيان ارتباط ميان درخواست و اجابت.
و چگونه جامعترين كلمه نباشد؟ با اينكه در كوتاهترين عبارت موارد بسياري از دعاهايي را كه مستجاب نميشود بيان كرده،
كه چرا نميشود؟ مانند موردي كه اجابت طول ميكشد ،و موردي كه خير دنيايي مسئول با خير مهمتر دنيايي و يا آخرتي
تبديل ميشود و مواردي كه خواسته دعا كننده به صورت ديگري غير صورتي كه خواسته مستجاب ميشود كه سازگارتر به
حال سائل است ،چون بسيار ميشود سائل نعمتي گوارا درخواست ميكند ،كه
__________________________________________________
)(1عدة الداعي ص  94و بحار ج  20ص 039
)(2نهج البالغه رساله 01
ترجمه الميزان ،ج ،9ص40 :
اگر فورا به او داده شود گوارا نميشود ،لذا اجابتش تاخير ميافتد تا سائل تشنهتر شود ،و نعمت نامبرده گواراتر گردد ،چون
خودش در سؤال خود قيد گوارا را ذكر كرده بود ،پس در حقيقت خودش خواسته كه اجابتش تاخير افتد ،و همچنين مؤمن كه
به امر دين خود اهتمام دارد ،اگر حاجتي را درخواست كند كه برآورده شدن آن باعث هالكت دين او ميشود ،و او خودش
اطالَ ندارد ،و خيال ميكند برآورده شدن آن حاجت سعادت او را تامين ميكند ،در حالي كه سعادت او در آخرت او است،
پس در حقيقت درخواست او درخواست سعادت در آخرتش است نه دنيا ،و بهمين جهت دعايش در آخرت مستجاب ميشود
نه در دنيا.
باز در عدة الداعي از امام باقر َ روايت كرده كه فرمود :هيچ بندهاي دست خود به سوي خداي عز و جل نميگشايد .مگر
آنكه خدا از رد آن بدون اينكه حاجتش داده باشد شرم ميكند ،باآلخره چيزي از فضل و رحمت خود كه بخواهد در آن
ميگذارد ،بنا بر اين هر وقت دعا ميكنيد دست خود را برنگردانيد مگر بعد از آنكه آن را به سر و صورت خود بكشيد ،و در
خبري ديگر آمده :كه به صورت و سينه خود بكشيد»1« .
مؤلف :در الدر المنثور هم قريب به اين معنا از عدهاي از صحابه چون سلمان ،و جابر ،و عبد اللَّه بن عمر ،و انس بن مالك،
و ابن ابي مغيث ،از رسول خدا ص مطالبي در ضمن هشت روايت آورده ،و در همه آنها جمله( :دست بلند كردن آمده )
» «2پس ديگر معنا ندارد بعضي اين معنا را انكار نموده ،بگويند دست بلند كردن به معناي آن است كه خدا جسم است ،و
در آسمان قرار دارد ،و خدا بزرگتر از اين است كه جسم باشد.
و اين سخني است فاسد ،براي اينكه حقيقت تمامي عبادتهاي بدني نشان دادن حالت قلبي ،و صورت بخشيدن توجه دروني،
و اظهار حقايق متعالي از ماده است در قالب تجسم ،كه اين وضع در نماز و روزه و حج و عبادات ديگر با اجزاء و شرايط آنها
به خوبي روشن است و اگر اين معنا نبود اصال عبادت بدني تحقق نمييافت.
و يكي از آن عبادتها دعا است ،و آن عبارت است از مجسم ساختن توجه قلبي ،و درخواست باطني به صورت درخواست
ظاهري كه ما افراد بشر در بين خود داريم ،و خالصه در برابر پروردگارمان آن حالتي را ميگيريم ،كه يك انسان فقير كه
خود را پست احساس ميكند در برابر توانگري كه خود را عزيز و عالي پنداشته ،بخود ميگيرد ،دست خود را در مقابل او دراز
نموده ،گردن خود را كج ميكند ،و با حالت ذلت و تضرَ حاجت خود را سؤال
__________________________________________________
)(1عدة الداعي ص  102و بحار ج  20ص 03
)(2الدر المنثور ج  1ص 124
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص43 :
ميكند ،و اتفاقا در روايتي كه شيخ در مجالس خود با ذكر سند از محمد بن علي بن الحسين و برادرش زيد از پدر آن دو از
جدشان حسين بن علي َ روايت كرده ،آمده كه :رسول خدا ص وقتي به دعا مشغول ميشد دست خود را بلند ميكرد ،و
مناجات و دعا مينمود ،به حالتي كه يك فقير گرسنه در گدايي به خود ميگيرد ،و همين معنا را عدة الداعي بدون ذكر سند
نقل كرده است»1« .
و در بحار از علي َ روايت كرده كه مردي را شنيد ميگفت :بار الها پناه ميبرم به تو از فتنه ،امام فرمود :معناي اين دعاي
تو اين است كه خدايا پناه ميبرم به تو از مال و اوالدم ،چون خداي تعالي فرمودهِ:نَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَةٌ"
»«2پس اگر ميخواهي به خدا پناه ببري بايد بگويي :خدايا پناه ميبرم به تو از فتنههاي گمراه كننده»0« .
مؤلف :و اين هم باب ديگري است در تشخيص معناي لفظ ،كه نظائري هم در روايات دارد ،و در روايات آمده كه حق در
معناي هر لفظي همان معنايي است كه در كالم خداي تعالي آمده ،و باز از اين باب است آن رواياتي كه در معناي جزء و
كثير و امثال آن رسيده.
و در عدة الداعي از امام صادق َ روايت كرده ،كه فرموده :خداي تعالي دعاي قلبي فراموش كار را مستجاب نميكند (يعني
كسي كه بيفكر و بيتوجه قلبي دعا ميكند)»3« .
و نيز در عدة الداعي از علي َ روايت كرده كه فرمود :خدا دعاي قلب بازيگر را قبول نميكند»4« .
مؤلف :و در اين معنا روايات ديگري نيز هست ،و سرش اين است كه در اينگونه موارد حقيقت دعا و مسئلت تحقق نمييابد.
و در كتاب دعوات تاليف راوندي آمده :كه خداي تعالي در تورات به بنده خود خطاب كرده ميفرمايد :تو هر وقت بندهاي از
بندگان مرا نفرين كني كه به خاطر ظلمي كه به تو كرده ،نابودش كنم ،در همان وقت كسي هم هست كه تو را نفرين
ميكند به خاطر ظلمي كه
__________________________________________________
)(1عدة الداعي ص  102و بحار ج  20ص [...]033
)(2همانا اموال و اوالد شما فتنه است ".سوره تغابن آيه "14
)(3و در وسائل ج  3كتاب دعا باب 42
)(4بحار ج  20ص 034
)(5عدة الداعي ص  23و بحار ج  20ص 013
ترجمه الميزان ،ج ،9ص44 :
تو به او كردهاي ،اگر ميخواهي هم نفرين تو را مستجاب ميكنم ،و هم نفرين او را ،و اگر بخواهي استجابت نفرين
هردوتان را تا روز قيامت تاخير مياندازم». «1
مؤلف :سر اين معنا روشن است ،براي اينكه وقتي كسي چيزي را به نفع خود مسئلت مينمايد ال بد به آن راضي هم هست،
و وقتي به آن راضي و خشنود باشد بايد به هر چه كه از هر جهت مثل آن است نيز راضي باشد ،وقتي عليه ستمگر خودش
نفرين ميكند ،و انتقام را ميخواهد به خاطر اينكه ظلم كرده ،بايد بطور كلي از انتقام گرفتن از ستمگر راضي باشد ،و آن را
دوست بدارد ،پس اگر خودش هم ستمگر باشد نفرين عليه ستمگرش نفرين عليه خودش هم هست ،چون گفتيم او با نفرين
كردنش ميفهماند كه انتقام از ستمگر را دوست ميدارد ،حال اگر اين انتقام را نسبت به خودش هم دوست بدارد ،كه هرگز
دوست نميدارد ،به بالئي گرفتار ميشود كه آن را براي غير خودش درخواست كرده بود ،و اگر دوست ندارد در حقيقت
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نفريني و دعائي از او سر نزده ،بلكه فقط گفتاري زباني بوده و خداي تعالي در اين باره فرموده ":وَ يَدَُْ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ
بِالْخَيْرِ ،وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا" «».9
و در عدة الداعي روايت كرده كه رسول خدا به ابي ذر فرمود :اي ابا ذر ميخواهي كلماتي به تو بياموزم كه خداي عز و جل
به وسيله آنها به تو سود رساند؟ ابو ذر ميگويد گفتم:
بله يا رسول اللَّه ص فرمود :خدا را پاس دار ،تا خدا پاست بدارد ،خدا را در نظر بگير ،تا همه جا او را پيش رويت ببيني ،در
حال رفاه و خوشي به ياد او باش ،تا در حال شدت بيادت باشد ،و هر وقت خواستي درخواستي كني از خدا بكن ،و چون
خواستي بينياز باشي اين بينيازي را از راه اعتماد به خدا كسب كن ،پس بدان كه قلم قضا بر آنچه كه تا روز قيامت خواهد
شد جريان يافته ،و همه را نوشته ،و اگر تمامي خالئق جمع شوند تا خيري به تو برسانند كه خدا برايت ننوشته ،نخواهند
توانست»0« .
[رابطه دعا با اسباب عادي]  ...ص 11 :
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مؤلف :اينكه فرمود( :در حال رفاه و خوشي به ياد او باش ،تا در حال شدت بيادت باشد) ،معنايش اين است كه در حال
خوشي دعا كن ،و خدا را فراموش مكن ،تا در حال شدت همان دعايت را مستجاب كند ،و فراموشت نكند ،چون كسي كه
پروردگار خود را در حال خوشي فراموش كند ،بطور قطع چنين پنداشته كه اسباب ظاهري در فراهم ساختن رفاه او مستقل
از
__________________________________________________
)(1و در بحار ج  10ص 093
)(2انسان آنجايي كه عجول است ،به جاي اينكه خير خود را مسئلت كند ،شر خود را ميخواهد.
"سوره اسراء آيه "11
)(3عدة الداعي ص  23و در بحار ج  10ص 013
ترجمه الميزان ،ج ،9ص43 :
خدايند ،آن وقت صاحب چنين پنداري ،وقتي در حال شدت پروردگار خود را ميخواند معناي اين خواندنش اين است كه
خداي تعالي تنها در حال شدت رب و مدبر او است ،و حال آنكه خداي تعالي اينطور نيست ،بلكه در هر حال چه شدت و چه
رخا ربوبيت دارد ،در نتيجه صاحب اين پندار نه در حال رفاه خداي عالم و آفريدگار خود را خوانده ،و نه در حال شدت ،بلكه
ديگري را خوانده.
و اين معنا در بعضي روايات به زباني ديگر آمده ،مثال در كتاب مكارم االخالق از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود :كسي
كه از پيش دعا كرده باشد هنگام نزول بال دعايش مستجاب ميشود ،و بعضي گفتهاند :دعا صوتي است پسنديده كه در
رسيدنش به آسمان چيزي جلوگيرش نيست ،و كسي كه قبل از گرفتاري دعا نكرده باشد ،دعاي در هنگام نزول باليش
مستجاب نميشود ،و مالئكه ميگويند اين صداي كيست كه تا كنون نشنيده و آن را نميشناسيم( ،تا آخر حديث) «».1
و اين معنا از اطالق آيه ":نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ" « ،»9استفاده ميشود ،و اين معنا با رواياتي كه ميگويد :دعا با انقطاَ از خلق
رد نميشود ،منافات ندارد ،براي اينكه مطلق شدت و بال غير انقطاَ كامل است (و از مجموَ دو دسته روايات چنين بر
ميآيد ،آن كسي كه در حال خوشي دعا ندارد ،و با خدا كاري ندارد ،در حال شدت هم انقطاَ كامل برايش دست نميدهد،
باز هم كه دعا كند گوشه چشمش به اسباب ظاهري است ،نميتواند به كلي از آنها قطع اميد كند).
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و اينكه فرمود( :و چون درخواستي داشتي از خدا بخواه ،و چون خواستي بينياز باشي با ياد خدا بينيازي را به دست آر ،)...
ارشاد است به اينكه وقتي ميخواهي درخواستي بكني ،و يا كمكي بطلبي ،اين سؤال و استعانت را حقيقتا بكن ،و سؤال و
استعانت حقيقي آن است كه از خداي تعالي بشود ،چون اسباب عادي كه در دسترس ما هست سببيتشان همه محدود به آن
مقداري است كه خدا برايشان مقدر كرده ،نه آن طور كه به نظر ما ميرسد ،و خيال ميكنيم در مقابل خدا آنها هم سبب
مستقل در تاثيرند ،بلكه اين اسباب تنها طريقيت و وساطت در ايصال دارند ،و گرنه كار همهاش به دست خداي تعالي است.
بنا بر اين بر بنده خدا واجب است كه در حوائج خود متوجه به جانب عزت ،و باب كبرياء شود ،و هرگز به هيچ يك از اسباب
ظاهري ركون و اعتماد نكند ،گو اينكه خداي تعالي
__________________________________________________
)(1مكارم االخالق ص 931
)(2خدا را از ياد بردند خدا هم فراموششان كرد ".سوره توبه آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص43 :
چنين تقدير كرده ،كه امور جز از راه اسباب به جريان نيفتد ،و ليكن سبب هر چه باشد چيزي است كه خدا سببش كرده.
پس كالم امام دعوت به اين معنا است كه بندگان خدا به اسباب اعتماد نكنند ،و همه اعتمادشان بر خدايي باشد كه سببيت
را به اسباب داده نه اينكه امام خواسته باشد مردم را به اين اعتقاد هدايت كند كه اسباب به كلي لغو و بياثرند و هر وقت هر
حاجتي دارند از غير مجراي اسباب آن را طلب كنند ،چون چنين چيزي صحيح نيست ،و چنين توقعي بيجا است ،چطور
ممكن است امام چنين چيزي فرموده باشد ،با اينكه اهل دعا در همين دعا كردنش سببهاي زيادي به كار ميبرد ،از قبيل
قلب و زبان ،و در راه به دست آوردن حاجت خود همه اركان وجود خود را بكار ميگيرد ،و همه اينها سببند.
اين معنا را در انسان در نظر بگير ،كه هر چه ميكند با ابزارهاي بدن خود ميكند ،اگر ميدهد با دست ميدهد ،و اگر
ميبيند با چشم ميبيند ،و اگر ميشنود با گوش ميشنود ،پس همين انسان اگر از خدا از كار افتادن اسباب را بخواهد مثل
كسي ميماند كه از من بخواهد چيزي به او بدهم ،اما بدون دست ،و يا به او بنگرم اما بدون چشم ،و يا به سخنانش گوش
دهم اما بدون گوش ،و كسي كه ركون و اعتمادش تنها به اسباب باشد نه به خدا ،مثل كسي است كه تمام اميد و انتظارش
به دست من باشد تا به سويش دراز شود ،و چيزي به او بدهد ،و يا همه اعتمادش به چشم من باشد تا به او بنگرد ،و يا همه
ركونش به گوش من باشد تا سخن او بشنود ،و در عين حال به كلي از وجود من غافل باشد ،معلوم است كه چنين كسي
غافل و ديوانه است (چون ممكن نيست انسان عاقل دست و چشم و گوش را ببيند و به كلي از صاحب آن غافل باشد).
از سوي ديگر بايد دانست اينكه ميگوئيم :امور تنها از مسير اسباب جريان مييابد ،قدرت مطلقه و غير متناهي خدا را مقيد
نميكند و اختيار را از او سلب نميسازد ،همانطور كه ديديم در انسان باعث سلب قدرت و اختيار نشد( ،در عين اينكه مجبور
است هر چه ميكند به وسيله اعضاي بدني خود كند ،باز هم او را موجودي مختار ميدانيم) ،و اين بدان جهت است كه
تحديد مذكور در حقيقت تحديد فعل است نه فاعل ،زيرا بدون شك انسان قادر به دادن و گرفتن و ديدن و شنيدن هست،
ليكن خود اين اعمال جز با دست و چشم و گوش انجام نميشود ،پس تقيد به اسباب از آن فعل است نه فاعل.
خداي واجب تعالي هم همين طور است ،او نيز قادر علي االطالق است ،اما فعل خصوصيتي دارد كه متوقف بر وجود اسباب
است ،مثال زيد كه خود فعلي از افعال خدا است ،در عين حال وقتي زيد ميشود و به وجود ميآيد (آري ما دام كه مشخص
نشود موجود نميشود،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص43 :
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انساني است كلي كه جايش تنها در ذهن است) كه از فالن پدر و مادر متولد شده باشد ،و در فالن زمان و مكان ،و در
شرايطي چنين و چنان و نبودن موانعي چنين و چنان موجود شده باشد ،و گرنه (يا همانطور كه در بين پرانتز گفتيم موجود
نميشود ،و يا اگر بشود) زيد نيست ،بلكه عمرو و يا فردي ديگر است ،پس به وجود آوردن زيد مشروط به همه اين علل و
شرايط هست ،ولي اين توقف مربوط به فعل ايجاد است ،نه به خداي فاعل ايجاد (دقت بفرمائيد).
و اينكه فرمود(:پس بدانكه قلم قضا بر آنچه كه تا روز قيامت خواهد شد جريان يافته و همه را نوشته  ،)...با در نظر داشتن
كلمه (پس) كه در ابتداي آن است ،جمله نتيجه جمله قبلي است كه فرمود( :و هر وقت خواستي درخواستي كني از خدا بكن
 )...و در حقيقت از قبيل ذكر علت است به دنبال معلول ،و ميخواهد بيان كند كه به چه علت گفتيم اگر خواستي درخواستي
كني از خدا بكن ،و معنايش اين است كه حوادث همه از پيش نوشته شده ،و از ناحيه خداي تعالي تقدير شده است ،و در
حقيقت اسباب در پيش آمدن و نيامدن آن حوادث تاثيري ندارند ،پس ديگر معنا ندارد از غير خدا چيزي درخواست كني ،و به
غير خدا خود را بينياز سازي ،و اما خداي تعالي سلطنت و ملكش ثابت و دائم و مشيتش نافذ است" كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ"
در هر روزي كاري جديد دارد و چون معناي روايت اين بود امام دنبال جمله مورد بحث فرموده( :و اگر تمامي خلق جمع
شوند)...
[دعا هم از قدر است]  ...ص 18 :
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و يكي ديگر از اخبار مربوطه به دعا روايتي است كه بسياري از راويان آن را نقل كردهاند ،و آن اين است كه امام فرمود :دعا
خودش هم از قدر است.
مؤلف :در اين روايت به اشكالي كه يهوديان و ديگران بر مساله دعا كردهاند پاسخ داده شده ،و اشكال اين است كه آن
حاجتي كه با دعا در طلبش بر ميآيند يا از قلم قضا گذشته و يا نگذشته ،اگر گذشته كه خودش به خودي خود موجود
مي شود ،و حاجت به دعا ندارد ،و اگر نگذشته هر چه هم دعا كنيم فائده ندارد ،پس در هيچ يك از دو فرض دعا فائده ندارد.
جوابي كه گفتيم روايت داده اين است كه فرض اول كه گفتيم پديد آمدن حاجت از قلم قضا گذشته ،اين گذشتن قلم قضا
باعث نميشود كه ما از اسباب وجود آن بينياز باشيم ،و دعا يكي از همان اسباب است كه با دعا يكي از اسباب وجود آن
محقق ميشود.
و همين است كه ميفرمايند( :دعا خود از قدر است) و در اين معنا روايات ديگري هم هست.
از آن جمله در بحار از رسول خدا ص روايت كرده كه فرمود ":ال يرد
ترجمه الميزان ،ج ،9ص42 :
القضاء اال الدعاء" قضا را رد نميكند مگر دعا «».1
و از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود ":الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم ابراما" دعا قضا را بعد از آنكه تا حدي حتمي شده
رد ميكند»9« .
و از امام ابي الحسن موسي َ روايت آورده كه فرمود :بر شما باد دعا كردن ،كه دعا و درخواست از خداي عز و جل بال را رد
ميكند هر چند كه آن بال مقدر شده قضايش رانده شده باشد ،و تا مرحله اجرا جز امضاي آن فاصلهاي نمانده باشد ،در
همين حال هم اگر از خداي تعالي درخواست شود آن بال را به نحوي كه خود ميداند بر ميگرداند»0« .
و از امام صادق َ روايت شده است كه فرمود :دعا قضاي مبرم و حتمي را بر ميگرداند ،پس دعا بسيار كنيد ،كه كليد همه
رحمتها و رستگاريها و كليد برآمدن هر حاجت است ،و مردم به آنچه نزد خدا دارند نميرسند مگر به دعا ،چون هيچ دري
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نيست كه وقتي بسيار كوبيده شود به روي كوبنده باز نگردد.
»«4
مؤلف :و در اين روايت اشارهاي است به اصرار در دعا ،و اينكه اصرار در دعا يكي از راههاي استجابت آن است ،سرش هم
اين است كه دعا بسيار كردن ،قلب را صفا ميدهد.
و از اسماعيل بن همام از ابي الحسن َ روايت كرده ،كه فرمود :دعاي بنده خدا در خلوت و پنهاني با اينكه يك نفر است با
دعاي هفتاد نفر در عالنيه و آشكارا برابري ميكند.
مؤلف :و در اين كالم اشاره به اين نكته است كه پوشاندن دعا و سري انجام دادن آن خلوص در طلب را بهتر حفظ ميكند.
و در كتاب مكارم االخالق از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود :ال يزال دعا در پس پرده استجابت هست تا بر محمد و
آل او صلوات فرستاده شود.
و نيز از امام صادق َ نقل كرده كه فرمود :كسي كه قبل از خودش چهل نفر از مؤمنين را دعا كند بعد براي خود دعا كند،
دعايش مستجاب ميشود»4« .
و نيز از امام صادق َ روايت كرده كه در پاسخ مردي از اصحابش كه گفت:
__________________________________________________
)(1بحار ج  20ص 923
)(2بحار ج  20ص 924
)(3بحار ج  20ص 924
)(4بحار ج  20ص 924
)(5مكارم االخالق ص [...]933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
(دنبال اثر دو تا از آيههاي قرآن ميگردم پيدايش نميكنم يكي آيه ":ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" است كه هر چه دعا ميكنيم
استجابتي نميبينيم فرمود :يعني ميپنداري خدا خلف وعده ميكند؟ عرضه داشتم :نه ،فرمود :پس چي؟ عرضه داشتم
نميدام علتش چيست ،فرمود ليكن من علتش را برايت ميگويم ،كسي كه خدا را در دستوراتش اطاعت كند ،آن گاه در
جهتي كه بايد ،دعا كند دعايش اجابت ميشود ،عرضه داشتم جهت دعا چيست؟ فرمود :اينكه قبل از دعا خدا را حمد و
تمجيد گويي ،و نعمتهايي كه به تو داده برشماري ،و شكر بگزاري ،و سپس بر محمد و آل او صلوات بفرستي ،آن گاه
گناهان خود را بياد آورده از آنها طلب مغفرت كني ،آن گاه به دعا بپردازي ،اين است جهت دعا ،آن گاه پرسيد :آيه دوم
چيست؟ عرضه داشتم :آيه شريفه ":وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ" « »1است براي اينكه من انفاق ميكنم و خلفي و
اثري نميبينم ،فرمود :آيا ميپنداري خداي تعالي خلف وعده ميكند؟ عرضه داشتم :نه ،فرمود :پس چي ،عرض كردم:
نميدانم ،فرمود :اگر كسي از راه حاللش كسب روزي كند ،و در راه حقش انفاق نمايد يك درهم انفاق نميكند مگر آنكه
خدا نظير و عوض آن را به او ميدهد»9« .
مؤلف :توجيه اين حديث و امثال آن ،كه در باب آداب دعا وارد شده ،روشن است ،براي اينكه همه ميخواهند بنده را به
حقيقت دعا و درخواست نزديك سازند.
و در الدر المنثور است كه ابن عمر گفت :رسول خدا ص فرمود :خدا وقتي ميخواهد دعاي بنده را مستجاب كند حالت دعا
به او ميدهد.
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و نيز ابن عمر از رسول خدا ص نقل كرده كه فرمود :كسي كه در دعا را به رويش گشوده باشند حتما درهاي رحمت را نيز
به رويش گشودهاند.
و در روايتي ديگر فرموده از شما كسي كه در دعا به رويش باز شود درهاي بهشت به رويش باز شده»0« .
مؤلف :اين معنا از طرق ائمه اهل بيت َ نيز روايت شده ،فرمودهاند كسي كه حالت دعايش داده باشند ،اجابتش نيز دادهاند،
و معناي اينگونه احاديث از بيان گذشته ما روشن گرديد.
__________________________________________________
)(1سوره سبا آيه 02
)(2بحار االنوار ج  20ص 013
)(3بحار االنوار ج  32ص  332حديث 113
ترجمه الميزان ،ج ،9ص31 :
و نيز در الدر المنثور است كه معاذ بن جبل از رسول خدا ص نقل كرده كه فرمود :اگر خدا را به حق معرفت ميشناختيد،
كوهها در برابر دعاي شما متالشي ميشدند»1« .
[سر اينكه فرمود ":اگر خدا را به حق معرفت ميشناختيد كوهها در برابر دعاي شما متالشي ميشدند]  ...ص 63 :
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مؤلف :سرش اين است كه جهل به مقام حق ،و سلطنت ربوبيت ،و ركون و اعتماد به اسباب ،رفته رفته اين باور غلط را به
انسان ميدهد ،كه اسباب هم حقيقتا مؤثرند ،و اين پندار را به حدي ميرساند كه هر معلولي را مستند به علت معهود و
اسباب عادي بداند ،و چه بسا ميشود كه انسان از اين پندار غفلت دارد ،و يا اصال چنين اعتقادي ندارد ،ليكن اين مقدار را
معتقد است كه اين اسباب هر يك براي خود جايي دارد ،كه نميشود سببي ديگر جاي آن را بگيرد ،مثال ما ميبينيم حركت
و سير باعث نزديكي به مقصد ميشود ،ولي با كمي پيشرفت در توحيد اين اعتقاد از ما زايل ميشود ،و حركت را سبب
مستقل نميبينيم و ميگوئيم مؤثر حقيقي خدا است ،و حركت جنبه واسطگي را دارد ،ولي اين اعتقاد بر ايمان ميماند كه
درست است مؤثر حقيقي خداست ولي اينطور هم نيست كه حركت ،هيچ اثر نداشته باشد ،بلكه واسطه مؤثري است كه چيز
ديگر جاي آن را پر نميكند ،و اگر حركت و سير نباشد نزديكي به مقصد حاصل نميشود.
و سخن كوتاه آنكه ما معتقديم مسببات از اسباب خود تخلف نميكنند ،هر چند كه اسباب در حقيقت سبب واقعي نباشند ،و
تاثير واقعي از آن خداي مسبب االسباب باشد ،و اسباب تنها جنبه وساطت داشته باشند و اين اعتقاد توهمي است كه علم به
مقام خداي سبحان آن را نميپذيرد ،چون با سلطنت تامه الهيه منافات دارد( ،علم به مقام خداي سبحان ميگويد درست
است كه خداي تعالي چنين مقرر كرده كه مثال در هنگام تحقق سير و حركت ،نزديكي به مقصد نيز محقق شود ،و در
هنگام وجود آتش حرارت نيز پيدا گردد ،ولي چنين هم نيست كه تنها وقتي آتش بود حرارت هم باشد ،و يا وقتي آتش بود
حرارت و سوزاندن هم حتمي باشد و خالصه خداي تعالي با به كار انداختن نظام اسباب و مسببات قدرتش محدود نشده
بلكه هم چنان قدرتش مطلقه است ،ميتواند واسطهها را از وساطت بيندازد و اثر را بدون فالن واسطه ايجاد كند ،هم چنان
كه در مورد معجزات ميبينيم آتش هست اما نميسوزاند ،و يا خوردن نيست ولي سيري و سيرابي هست).
و همين توهم باعث شده كه خيال كنيم تخلف مسببات از اسباب عاديه محال است ،هر جا جسم هست سنگيني و سقوط
نيز هست ،هر جا حركت هست نزديكي به مقصد نيز هست ،هر جا خوردن و نوشيدن هست سيري و سيرابي هم هست و
مانند اينها ،در حالي كه در بحث
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[سوره البقرة ( :)2آيه  ... ]387ص 63 :
اشاره

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ
وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ وَ ال تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ()133
ترجمه آيه  ...ص 63 :

در شب روزه داري نزديكي كردنتان با همسرانتان حالل شد ايشان پوشش شما و شما پوششي هستيد براي آنان خدا دانست
كه شما همواره با انجام اين عمل نافرماني و در نتيجه به خود خيانت ميكرديد پس از جرمتان گذشت و اين حكم را از شما
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__________________________________________________
)(1بحار االنوار ج  32ص  332حديث 113
ترجمه الميزان ،ج ،9ص39 :
اعجاز گفتيم درست است كه ناموس عليت و معلوليت و به عبارتي ديگر وساطت اسباب ميان خداي سبحان و ميان مسببات
حق است ،و گريزي از آن نيست ،و اما اين ناموس باعث نميشود كه ما حدوث حوادث را منحصر در صورتي بدانيم كه
اسبابش مهيا باشد ،بلكه بحث عقلي و نظري و همچنين كتاب و سنت در عين اينكه اصل واسطگي اسباب را اثبات ميكند،
انحصار آنها را انكار مينمايد ،بلكه در اين بين ،امور محال كه عقل تحقق آنها را محال ميداند ،از محل بحث ما خارجند
(چون چيزي كه ممكن الوجود نيست ،بلكه ممتنع الوجود است ،فرض تعلق گرفتن قدرت خدا به ايجاد آن ،فرض ممكن
الوجود شدن آن است ،و ممتنع الوجود ممكن الوجود نميشود.
حال كه اين معنا روشن گرديد ،ميگوئيم :علم و ايمان به خدا ما را وادار ميكند تا معتقد شويم به اينكه آنچه محال ذاتي
نيست و عادت آن را محال نميداند دعاي در مورد آن مستجاب است ،كه قسمت عمده از معجزات انبيا هم مربوط بهمين
استجابت دعا است.
و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل جمله:
"فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي" فرموده :يعني ايمان بياورند كه من قادر هستم آنچه ميخواهند به ايشان بدهم»1« .
و در مجمع البيان ميگويد :از امام صادق َ روايت شده كه فرمود :معناي" وَ لْيُؤْمِنُوا بِي" اين است كه اين معنا را محقق و
ثابت كنند ،كه من ميتوانم خواسته آنان را بدهم و در معناي جمله ":لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ "فرموده :يعني شايد به اعتقاد حق
برسند ،و به سوي آن راه يابند»9« .
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص 30
)(2مجمع البيان ج  1ص 933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص30 :
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برداشت حاال ديگر ميتوانيد با ايشان درآميزيد و از خدا آنچه از فرزند كه برايتان مقدر كرده طلب كنيد و از آب و غذا در
شب هم چنان استفاده كنيد تا سفيدي شفق از سياهي شب برايتان مشخص شود و آن گاه روزه بداريد و روزه را تا شب به
كمال برسانيد و نيز هنگامي كه در مسجدها اعتكاف ميكنيد با زنان نياميزيد اينها كه گفته شد حدود خداست زنهار كه
نزديك آن مشويد
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
اينچنين خدا آيات خود را براي مردم بيان ميكند تا شايد با تقوا شوند ()133
بيان آيه  ...ص 64 :
اشاره

[رعايت ادب در قرآن و استعارهاي لطيف در باره زوجين]  ...ص 64 :

ظاهر از كلمه لباس همان معناي معروفش ميباشد ،يعني جامهاي كه بدن آدمي را ميپوشاند و اين دو جمله از قبيل استعاره
است ،براي اينكه هر يك از زن و شوهر طرف ديگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بين افراد
نوَ جلوگيري ميكند ،پس در حقيقت مرد لباس و ساتر زن است ،و زن ساتر مرد است.
و اين خود استعارهاي است لطيف كه با انضمامش به جمله ":أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ  ،"...لطافت بيشتري
به خود ميگيرد ،چون انسان با جامه عورت خود را از ديگران ميپوشاند ،و اما خود جامه از نظر ديگران پوشيده نيست،
همسر نيز همين طور است ،يعني هر يك ديگري را از رفث به غير ميپوشاند ،ولي رفث خودش به او ديگر پوشيده نيست،
چون لباسي است متصل به خودش ،و چسبيده به بدنش.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص34 :
"عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ ،فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ" كلمه" تختانون" از مصدر اختيان ،و آن هم باب افتعال
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"أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ" كلمه (احل) مجهول ماضي از باب افعال -احالل -به معناي اجازه دادن است ،و
معناي مجهولش (اجازه داده شده) ميباشد ،و اصل كلمه" احالل" و ثالثي مجرد آن از (ح ،ل ،ل) حل است ،كه درست
خالف معناي عقد -گره -را معنا ميدهد( ،عقد) به معناي گره زدن و حل به معناي گره گشودن است ،و كلمه (رفث) به
معناي تصريح به هر سخن زشتي است كه تنها در بستر زناشويي به زبان ميآيد ،و در غير آن مورد گفتنش نفرتآور و قبيح
است ،ليكن در اينجا به معناي آن الفاظ نيست بلكه كنايه است از عمل زناشويي ،و اين از ادب قرآن كريم است ،و همچنين
الفاظ ديگري كه در قرآن براي فهماندن عمل زناشويي بكار رفته ،از قبيل مباشرت ،و دخول ،و مس ،و لمس و اتيان-
آمدن ،و قرب ،همه الفاظي است كه به طريق كنايه بكار رفته ،و همچنين كلمه (وطي) ،و كلمه (جماَ) ،كه اين دو نيز در
غير قرآن الفاظي است كنايتي هر چند كه كثرت استعمال آن در عمل زناشويي ،از حد كنايه بيرونش كرده ،و آن را تصريح
در آن عمل ساخته است ،نظير لفظ فرج و غائط كه به معناي معروف امروزش از همين قبيل است يعني در آغاز كنايه بوده،
بعد تصريح شده ،و اگر كلمه (رفث) را با حرف (الي) متعدي كرده ،با اينكه احتياج به آن نداشت ،براي اين بود كه بطوري كه
ديگران هم گفتهاند معناي افضا را متضمن بود.
"هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ"
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از خيانت است ،و همان معناي خيانت را ميدهد و بطوري كه گفتهاند در اختيان معناي نقص خوابيده ،و جمله ":انكم
تختانون  ،"...داللت بر معناي استمرار دارد ،در نتيجه ميفهماند كه از روز تشريع حكم صيام اين خيانت در ميان مسلمين
مستمر و دائمي بوده ،يعني بطور سري خدا را نافرماني و به خود خيانت ميكردهاند ،و اگر اين خيانتشان نافرماني خدا نبود،
دنبالش آيه توبه و عفو نازل نميشد ،و اين توبه و عفو هر چند صريح در اين نيست كه قبلش نافرماني و معصيتي بود ،ليكن
مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه هر دو كلمه با هم جمع شدهاند ،ظهور در اين معنا دارد.
[ناسخ بودن آيه شريفه حكم قبلي را مبني بر حرمت عمل زناشويي در شبهاي ماه رمضان]  ...ص 61 :
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و بنا بر اين پس آيه شريفه داللت ميكند بر اينكه قبل از نزول اين آيه حكم روزه اين بوده كه در شب روزه زناشويي هم
حرام بوده ،و با نازل شدن اين آيه حليت آن تشريع و حرمتش نسخ شده ،هم چنان كه جمعي از مفسرين نيز اين را گفتهاند،
و جمله" أُحِلَّ لَكُمْ  "...و همچنين جمله ":كُنْتُمْ تَخْتانُونَ  ،"...و جمله ":فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ" و جمله "فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ"...
همه اشعار و بلكه داللت بر اين نسخ دارد ،زيرا اگر قبال عمل زناشويي در شب روزه حرام نبود ،حق كالم اين بود كه
بفرمايد ":فال جناح عليكم أن تباشروهن" حرجي بر شما نيست كه با زنان درآميزيد ،و يا عبارتي نظير آن ،نه اينكه بفرمايد
(حالل شد بر شما) و اين خيلي روشن است.
و بعضي گفتهاند :آيه شريفه ناسخ نيست ،چون در آيات روزه نسبت به عمل جماَ و يا خوردن و شرب چيزي كه حرمت را
برساند نبوده ،تا اين آيه با حالل كردن آن ناسخ باشد ،بلكه ظاهر قضيه چنان كه بعضي روايات هم كه از طرق اهل سنت و
جماعت رسيده به آن اشعار دارد اين است كه مسلمين وقتي حكم وجوب روزه نازل شد ،و آيه" كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما
كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  ،"...را شنيدند ،فهميدند كه احكام اسالم و مسيحيت از جميع جهات مساويند ،و همانطور كه
گفتهاند مسيحيان عمل زناشويي و اكل و شرب را در اول شب انجام ميدادند بعد در آخر شب امساك ميكردند ،مسلمانان
هم همين طور روزه گرفتند ،البته اين معنا بر جوانها گران آمد ،چون نميتوانستند از عمل زناشويي صرفنظر كنند ،لذا با
اينكه اين عمل را گناه ميدانستند ،سري انجام ميدادند ،و در نتيجه اين عمل را خيانتي به خود ميپنداشتند ،پير مردان هم
از ترك خوردن و نوشيدن بعد از خواب ناراحت بودند ،و اي بسا بعضيها خواب ميماندند و به حكم روزه مسيحيان كه بعد از
خواب افطار حرام بوده ،ديگر نميتوانستند سحري بخورند لذا آيه نازل شد ،و بيان كرد كه عمل زناشويي و اكل و شرب در
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
شب براي روزهدار در رمضان حرام نيست ،پس مساله نسخي در بين نبوده.
آن گاه گفتهاند منظور آيه شريفه اين بوده كه مردم را از اشتباه درآورد ،و بفهماند اينكه گفتيم ":كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما
كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" ،اين تشبيه در اصل تشريع روزه بوده ،نه اينكه خصوصيات روزه اسالم هم عين خصوصيات
روزه در مسيحيت است ،و اما اينكه فرموده( :حالل شد بر شما رفث در شبهاي روزه) ،داللت ندارد بر اينكه قبال رفث حرام
بوده ،بلكه تنها ميخواهد بفرمايد اين عمل حالل است ،هم چنان كه آيه ":أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ" « »1اين داللت را ندارد،
چون قبال شكار دريا بر كساني كه در احرام بودند حرام نبوده ،تا اين آيه بخواهد آن را حالل كند.
و همچنين جمله ":عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ" اين داللت را ندارد ،چون اين جمله تنها ميخواهد بفرمايد شما به
نظر خودتان عمل حرامي را انجام ميداديد ،و به نظر خود خيانت ميكرديد ،در حالي كه خيانت نبوده ،و بهمين جهت
فرموده ":تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ" ،و اگر واقعا سحري خوردن بعد از خواب حرام بوده ،بايد بفرمايد( :تختانون اللَّه ،به خدا خيانت
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ميكرديد) هم چنان كه در آيه" ال تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ" « »9گناه را خيانت به خدا و رسول دانسته.
البته همه اينها در صورتي است كه منظور از (تختانون) خيانت باشد ،و اما اگر مراد از آن ،نقص باشد ،كه مطلب روشنتر
است ،و خالصه معناي آيه اين است كه خدا دانست كه شما به نظر خودتان خيانت ميكنيد ،يعني بهره خود را از اكل و
شرب و عمل زناشويي ناقص ميكنيد.
و همچنين جمله" فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ" نيز صراحت ندارد بر اينكه نكاح در شبهاي رمضان حرام بوده.
ولي اين توجيه صحيح نيست ،زيرا خالف ظاهر آيه است ،چون ظاهر جمله ":أُحِلَّ لَكُمْ  "...و جمله ":كُنْتُمْ تَخْتانُونَ
أَنْفُسَكُمْ" ،و جمله" فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ" ،هر چند صريح در نسخ نيستند ،اما كمال ظهور را در آن دارند ،عالوه بر
اينكه جمله ":فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ"، ...
نيز هست ،چه اگر قبل از نزول آيه هم ،حكم خدا همان جواز همخوابگي با زنان بود ،جوازي مستمر از قبل از نزول آيه تا
بعد از آن ،ديگر معنا نداشت اينطور تعبير فرمايد كه (پس االن همخوابگي بكنيد)
__________________________________________________
)(1شكار دريا بر شما حالل است ".سوره مائده آيه "2
)(2خيانت مكنيد به خدا و رسول و خيانت مكنيد امانتهاي خود را ".سوره انفال آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
و اما اينكه آيات سابقه مربوط به روزه مشتمل بر حكم تحريم نبود تا اين آيه ناسخ آن باشد ،در پاسخ ميگوئيم :در آيات
سابق هيچ يك از احكام روزه نيز بيان نشده بود ،نه حرمت نكاح ،و نه حرمت اكل و شرب ،و اين مسلم است كه رسول خدا
ص حكم روزه را قبل از نزول اين آيه براي مسلمانها بيان كرده بوده ،ممكن است حكم حرمت همخوابگي را هم در بين
احكام بيان كرده بوده ،و اين آيه ناسخ حكم رسول خدا ص بوده باشد هر چند كه حكم منسوخ در كالم خدا نيامده باشد.
حال اگر بگويي جمله ":هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ" داللت دارد بر علت تشريع جواز رفث ،و به ناچار نميتواند هم
ناسخ را شامل شود ،و هم منسوخ را ،چون اين حرف بسيار نامربوط است ،كه براي حكم نسخ علتي بياورند ،كه شامل ناسخ
و منسوخ هر دو بشود ،و لو اينكه بگوئيم تعليلهايي كه در موارد احكام شرَ آمده علت نيست ،بلكه حكمت است ،و يا
بگوئيم :كه حكمت الزم نيست مانند علت جامع و مانع باشد ،چون معنا ندارد حكم منسوخ و حكم ناسخ يك حكمت داشته
باشند.
بنا بر اين اگر حكم رفث قبل از نزول آيه حرمت ،بوده ،و سپس با نزول آيه نسخ شده باشد ،ديگر صحيح نيست حكم نسخ
را اينطور تعليل كنند كه زنان جامه شما و مردان نيز جامه زنان هستند ،چون جامه بودن هر يك براي ديگري قبل از حكم
ناسخ نيز بوده.
در پاسخ ميگوئيم :اوال اين اشكال شما نقض ميشود به جمله" لَيْلَةَ الصِّيامِ" كه حليت را مقيد به شب كرده ،در حالي كه
زن و شوهر در روز هم جامه يكديگرند و چون علت در روز نيز هست پس بايد جماَ در روز هم جايز باشد ،و حال آنكه
نيست.
و ثانيا قيودي كه در آيه اخذ شده مانند قيد" لَيْلَةَ الصِّيامِ" ،و قيد" هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ" ،و قيد "أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ" همه داللت دارند بر علتهايي كه هر يك مترتب بر ديگري است ،و حكم ناسخ و منسوخ مترتب بر آنها
است.
لباس بودن هر يك از زن و شوهر براي ديگري ،علت آن شده است كه رفث بين ان دو بطور مطلق جايز باشد ،هم در روز
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و هم در شب ،و حكم روزه كه جمله" ليلة الصيام" متعرض آن است ،اين اطالق را مقيد ميكند ،چون حكم روزه عبارت
است از خودداري كردن از مشتهيات نفس ،از قبيل اكل و شرب و نكاح و چون خودداري از عمل زناشويي در تمامي يك ماه
امري مشكل است ،و باعث ميشود مسلمانان در يك معصيت هميشگي و خيانتي مستمر قرار گيرند ،لذا الزم ميشود
تسهيالتي در اين باره براي آنان در نظر گرفته شود ،و اين عمل را در شب جايز و حالل كنند ،و آن اين است كه حكم
لباس بودن زن و شوهر براي يكديگر كه حكم روزه آن را از بين برده بود ،دوباره به قسمتي از اطالقش برگردد ،و لباس
بودن اين دو براي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
يكديگر در شبهاي رمضان جايز شود.
در نتيجه معنا -و خدا داناتر است -اين ميشود :اطالق حكم لباس كه ما آن را مقيد به ايام و ليالي روزه كرديم ،و آن را در
اين ايام و ليالي تحريم نموديم ،از آنجا كه باعث مشقت شما شد و شما دچار خيانت به نفس شديد ،ما آن را از در رأفت و
رحمت و تخفيف مجددا در خصوص شبهاي رمضان به اطالقش برگردانيديم ،و حكم روزه را منحصر در روز ساختيم"،
فاتموا الصيام الي الليل" ،پس حكم روزه را تنها روزها تا به شب رعايت كنيد ،و شبها آزاد از آن هستيد.
و حاصل كالم اينكه جمله ":هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ ،وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ  ،"...هر چند علت و يا حكمت باشد براي اصل رفث ،ليكن
غرض در آيه متوجه آن نيست ،بلكه غرض بيان حكمت جواز رفث در شبهاي روزه است ،كه از جمله" هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ -تا
جمله "-وَ عَفا عَنْكُمْ"...
متعرض آن است ،و اين حكمت ديگر شامل منسوخ نميشود ،بلكه تنها شامل ناسخ است.
"فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ" امر در اين آيه چون بعد از منع واقع شده ،طبق نظريه علماي اصول تنها بر جواز
داللت دارد ،نه وجوب ،و ميفهماند از هم اكنون رفث با زنان در شبهاي رمضان جايز است ،در اول آيه هم فرموده بود":
أُحِلَّ لَكُمْ" اين كار برايتان حالل است ،و كلمه" ابتغاء" به معناي طلب كردن است ،و منظور از طلب كردن آنچه خدا نوشته
است ،طلب فرزند است ،كه خداي سبحان آن را نوشته و مقرر كرده ،كه نوَ انساني اين كار را از راه جماَ انجام دهد ،و
جنس بشر را با تجهيز شهوت و اشتياق به مباشرت مفطور بر اين عمل كرده ،و به اين وسيله ايشان را مسخر و رام در
مقابل اين عمل نموده است.
البته كمتر كسي در حين عمل توجه به فرزنددار شدن دارد ،بيشتر منظورشان شهوتراني است( ،غافل از اينكه خداي تعالي
در بين اين دو سنگ آرد خود را ميگيرد ،و قضاي خود را به كرسي مينشاند) هم چنان كه افراد منظورشان از اكل و شرب
لذت بردن از غذا است و غافلند از اينكه اين جذبه و رابطه بين انسان و غذا را خدا قرار داده ،تا زندگي بشر بقا يافته ،بدنش
نمو كند ،اين همان تسخير الهي است.
بعضي گفتهاند :مراد از جمله ":ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ" ،همان حليت و رخصت است ،چون خداي تعالي دوست ميدارد بندگانش
همانطور كه از حرامش ميپرهيزند ،از حاللش استفاده بكنند ،ليكن اصطالح كتابت در كالم خدا كه قرآن كريم همواره آن
را در معناي قضا به كار ميبرد ،گفتار اين مفسر را كه ميگويد معناي آن حليت و رخصت است بعيد ميسازد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص32 :
"وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" كلمه" فجر" دو مصداق دارد يكي فجر اول
كه آن را كاذب ميگويند چون دوام ندارد ،بعد از اندكي از بين ميرود ،و شكلش شكل دم گرگ است ،وقتي آن را باال
ميگيرد ،و بهمين جهت آن را ذنب السرحان مينامند .عمودي از نور است كه در آخر شب در ناحيه شرقي افق پيدا ميشود،
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و اين وقتي است كه فاصله خورشيد از دايره افق به هيجده درجه زير افق برسد ،آن گاه به تدريج رو به گسترش نهاده از
بين ميرود ،و چون ريسماني سفيد رنگ به آخر افق ميافتد ،و به صورت فجر دوم در ميآيد ،كه آن را فجر دوم يا فجر
صادق مينامند ،و بدين جهت صادقش ميگويند ،كه از آمدن روز خبر ميدهد ،و متصل به طلوَ خورشيد است.
از اينجا معلوم شد كه مراد از خيط ابيض ،فجر صادق است ،و كلمه (من) بيانيه است ،و جمله ":حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ" از قبيل استعاره است ،يعني سفيدي گسترده و افتاده در آخر افق تاريك را تشبيه به ريسماني
سفيد ،و تاريكي را تشبيه به ريسماني سياه كرده است و آن خط سفيد مجاور خط سياه قرار دارد.
باز از اينجا معلوم ميشود كه مراد از اين جمله تحديد اولين وقت طلوَ فجر صادق است ،براي اينكه بعد از آنكه شعاَ نور
روز باال ميآيد ،هر دو خيط از بين ميرود ،ديگر نه خيطي سفيد ميماند و نه خيطي سياه.
"ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَي اللَّيْلِ" بعد از آنكه تحديد روزه به فجر داللت كرد بر اينكه بعد از روشن شدن و پيدايش فجر ،روزه
واجب ميشود ،ديگر مجددا سخني از اين وجوب به ميان نياورد ،تا رعايت اختصار گويي كرده باشد ،تنها آخر روزه را تحديد
كرد ،و فرمود( :الي الليل) ،و جمله (اتموا) داللت دارد بر اينكه روزه امري است واحد و بسيط ،و نصف بردار نيست ،بلكه از
فجر تا به شب يك عبادت تمام است ،نه اينكه عبادتي باشد مركب از چند امر كه هر كدام عبادتي جداگانه باشند ،و فرق
بين تمام و كمال هم همين است ،كه اولي داللت ميكند بر انتهاي وجود چيزي كه مركب از اجزاء و آثار نيست ،و دوم بر
انتهاي وجود چيزي كه مركب از اجزايي است كه هر جزئش اثري مستقل دارد.
و لذا ميبينيم كه در انتهاي وجود دين -كه امري است مركب از واجبات و محرماتي كه هر يك در جاي خود اثري مستقل
دارد تعبير ميكند به اكمال ،و ميفرمايد ":الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ،وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي" « »1چون همانطور كه گفتيم
دين عبارت است از نماز و
__________________________________________________
)(1امروز دين را برايتان كامل ،و نعمت خود را بر شما تمام كردم ".سوره مائده آيه ".3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
روزه و حج ،و احكام و واجبات ديگر ،كه هر يك براي خود اثري مستقل دارند ،بخالف نعمت كه به بياني كه ان شاء اللَّه در
تفسير همين آيه خواهد آمد ،امري است بسيط.
"وَ ال تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ "عاكفون جمع اسم فاعل از مصدر عكوف است ،و عكوف و اعتكاف به معناي
مالزمت در مكان است (ميگويند فالني در خانه خود عكوف كرده ،يعني هيچ بيرون نميآيد و يا فالني در مسجد اعتكاف
كرده ،يعني مسجد را رها نميكند ،و بيرون نميآيد).
و اعتكاف عبادت مخصوصي است كه يكي از احكامش اين است كه بايد معتكف از مسجد بيرون نيايد ،مگر براي عذري
موجه ،يكي ديگر اين است كه بايد در ايام اعتكاف روزه بگيرد ،و چون جاي اين توهم بود كه به حكم آيه قبلي معتكف
ميتواند در شب با زنان در آميزد ،براي دفع اين توهم فرمود ":وَ ال تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ" ،در حالي كه در
مساجد اعتكاف كردهايد شبها با زنان نياميزيد ،و اينكه گفتيم ميتوانيد درآميزيد مربوط به ايام روزه غير اعتكاف بود.
"تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَقْرَبُوها" كلمه (حد) در اصل به معناي منع است ،و معناي منع در همه موارد استعمال و مشتقات اين
كلمه ديده ميشود ،مثال در حد السيف (تيزي شمشير) و حد الفجور (شكنجهاي كه حاكم شرَ در برابر هر گناهي به گنهكار
مي دهد) و حد الدار (حدود خانه) و حديد (آهن) و مشتقات ديگر .و نهي از نزديك شدن به حدود خدا كنايه است از اينكه
مردم نبايد آنها را مرتكب شوند ،و به آن حدود تجاوز نمايند ،و معناي آيه اين است كه نزديك اين گناهان كه همان اكل و
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شرب و جماَ باشد مشويد ،و يا اين است كه از اين احكام و حرمتهاي الهيه كه برايتان بيان فرمود يعني احكام روزه تجاوز
نكنيد ،و نگذاريد روزه شما به وسيله تجاوز از حدود خدا و ترك تقوا ضايع گردد.
بحث روايتي [(در ذيل آيه كريمه و شان نزول آن)]  ...ص 71 :
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در تفسير قمي از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود :يعني خوردن و آميختن با زنان در شبهاي ماه رمضان بعد از خواب
حرام بود ،حتي اگر كسي بعد از نماز شام هنوز افطار نكرده خوابش ميبرد و آن گاه بيدار ميشد ،ديگر نميتوانست چيزي
بخورد ،و اما عمل زناشويي شب و روز حرام بود ،در اين ميان مردي از اصحاب رسول خدا ص كه نامش خوات بن جبير
انصاري و برادر عبد اللَّه بن جبير بود ،همان كه رسول خدا ص او را با ترجمه الميزان ،ج ،9ص31 :
پنجاه نفر از تيراندازان موكل بر دهانه دره احد كرده بود ،رفقايش گريختند ،و او با يازده نفر ديگر پايمردي كردند تا در
همان دهانه دره شهيد شدند.
برادر اين عبد اللَّه يعني خوات بن جبير در جنگ خندق پير مردي ناتوان بود ،و با زبان روزه با رسول خدا ص كار ميكرد،
هنگام عصر نزد خانوادهاش آمد ،و پرسيد:
هيچ خوردني نزد شما يافت ميشود؟ گفتند :خوابت نبرد تا برايت طعامي درست كنيم ،ولي تهيه غذا طول كشيد ،و او را
خواب ربود ،در حالي كه هنوز افطار نكرده بود ،همين كه بيدار شد به خانوادهاش گفت :طعام خوردن بر من حرام شد ،ديگر
امشب نميتوانم چيزي بخورم ،صبح كه شد به سر كار خود در خندق رفت ،و به كار حفر خندق پرداخت و از شدت ضعف
بيهوش شد ،رسول خدا ص وضع او را ديد و به حالش رقت آورد.
از سوي ديگر جواناني بودند كه در شب رمضان پنهاني با همسران خود مباشرت ميكردند ،لذا خداي تعالي به منظور تخفيف
بر اين دو طايفه اين آيه را نازل كرد ،كه ":أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ  ،"...كه در آن مباشرت با زنان در
شبهاي ماه رمضان حالل شد ،و آيه ":حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" كه خوردن و آشاميدن
را تا جدا شدن سفيدي روز از سياهي شب حالل كرد»1« .
مؤلف :اينكه در روايت داشته (يعني خوردن و آميختن با زنان در شبهاي ماه رمضان بعد از خواب حرام بود -تا آنجا كه
فرمود -در اين ميان مردي  )...از كالم راوي است ،نه كالم امام ،و اين معنا به روايات ديگري نيز نقل شده ،كه كليني و
عياشي و ديگران آن را آوردهاند ،و در همه آنها آمده كه سبب نازل شدن آيه ":وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا  ،"...داستان خوات بن جبير
انصاري بود ،و سبب نازل شدن آيه ":أُحِلَّ لَكُمْ  ،"...عملي بود كه جوانان مسلمين انجام ميدادند.
و در الدر المنثور است كه عدهاي از علماي تفسير و حديث از براء بن عازب نقل كردهاند كه گفت :اصحاب رسول خدا ص
چنين بودند كه اگر كسي قبل از افطار ميخوابيد ،آن شب و روز آن شب غذا و آب نميخورد ،تا غروب فردا ،و در اين ميان
قيس بن صرمة انصاري روزه بود ،و آن روز در زمين خود مشغول كار شد همين كه افطار شد نزد همسرش آمد ،و پرسيد،
طعامي داري؟ گفت ،نه ،ليكن ميروم برايت تهيه ميكنم ،در اين بين خواب بر او غلبه كرد ،و خوابيد ،همسرش وقتي
برگشت و ديد به خواب رفته دلش سوخت و گفت اي بيچاره خوابت برد؟ همين كه شب به نيمه رسيد از گرسنگي بيهوش
شد ،جريانش را به رسول خدا ص عرضه داشتند ،پس اين آيه نازل شد ":أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ -تا
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص39 :
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[سوره البقرة ( :)2آيه  ... ]388ص 73 :
اشاره

وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ()133
ترجمه آيه  ...ص 73 :
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جمله -من الفجر" و در نتيجه مسلمانان سخت خوشحال شدند»1« .
مؤلف -اين قصه به طرقي ديگر نيز روايت شده ،و در بعضي از آن طرق به جاي قيس بن صرمة ،ابو قيس بن صرمة ،و در
بعضي ديگر صرمة بن مالك انصاري آمده ،با اختالفي كه در نقل خود قصه در آنها هست.
و نيز در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده كه گفت:
در ماه رمضان بعد از نماز عشا ،زن و طعام بر مسلمانان حرام ميشد ،تا شب بعد ،در اين ميان جمعي از مسلمانان بر خالف
دستور طعام خوردند ،و با زنان آميختند ،يكي از ايشان عمر بن خطاب بود ،ال جرم نزد رسول خدا ص شكايت بردند ،و به
دنبالش آيه ":أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ -تا جمله -فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ" نازل شد ،و همخوابگي با زنان را حالل كرد»9« .
مؤلف :روايات از طرق اهل سنت در اين معنا بسيار است ،و در بيشتر آنها نام عمر ذكر شده ،و همه در اين جهت مشتركند
كه حكم مباشرت با زنان در شب ،مثل حكم طعام و آب بعد از خواب حرام بود ولي ظاهر اولين روايتي كه ما آورديم اين بود
كه مساله آميختن با زنان در شب و روز رمضان حرام بوده ،به خالف طعام و آب ،كه تنها بعد از خوابيدن حرام ميشده ،كه
از اول شب تا قبل از خواب حالل بوده ،بعد از خواب حرام ميشده ،سياق آيه هم با اين روايت مساعدت دارد ،براي اينكه
اگر جماَ هم مانند اكل و شرب قبل از خواب حالل و بعد از خواب حرام بود ،بايد در لفظ آيه مقيد به آخرين زمان جواز
ميشد ،هم چنان كه آخرين زمان جواز اكل و شرب كه همان متمايز شدن سياهي از سفيدي است بيان شده ولي آيه تنها و
بدون هيچ قيدي فرموده (رفث با زنان در شب روزه حالل است).
و همچنين اينكه در بعضي از روايات آمده كه خيانت مختص به مساله رفث نبوده ،بلكه در اكل و شرب هم خيانت
ميكردهاند ،با سياق آيه سازگار نيست چون در آيه شريفه جمله ":عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ  "...قبل از جمله" وَ
كُلُوا وَ اشْرَبُوا" آمده.
و نيز در الدر المنثور است كه رسول خدا ص فرمود :فجر دو تا است ،اما آنكه مانند دم گرگ است چيزي را نه حرام ميكند
و نه حالل ،و اما آنكه گسترده است و كرانه افق را ميگيرد ،نماز صبح را حالل و خوردن طعام را حرام ميكند»0« .
مؤلف :روايات در اين معنا از طرق عامه و خاصه و همچنين روايات مربوط به اعتكاف و حرمت جماَ در رمضان بسيار زياد
است.
__________________________________________________
(1و )9الدر المنثور ج  1ص 123
)(3الدر المنثور ج  1ص 933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص30 :
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و اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد و براي خوردن مال مردم قسمتي از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه
سرازير منمائيد با اينكه ميدانيد كه اين عمل حرام است ()133
بيان آيه  ...ص 73 :
اشاره

[امضاي مالكيت خصوصي در قرآن]  ...ص 74 :

پس اين آيه شريفه به منزله بيان و شرح است براي آيه شريفه ":خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً" ،و اگر اموال را اضافه كرد
به ضميري كه به مردم بر ميگردد ،و فرمود( :اموالتان) ،براي اين بود كه اصل مالكيت را كه بناي مجتمع انساني بر آن
مستقر شده ،امضا كرده و محترم شمرده باشد.
آري بشر از اولين روزي كه در روي پهناي زمين زندگي و سكونت كرده تا آنجا كه تاريخ نشان ميدهد في الجمله اصل
مالكيت را به رسميت شناخته است و اين اصل در قرآن كريم در بيش از صد مورد به لفظ ملك و مال و يا الم ملك و يا
جانشيني افرادي در تصرف اموال افرادي ديگر تعبير شده و در اينجا حاجتي به ذكر همه آن موارد نيست.
و نيز در مواردي از قرآن كريم با معتبر شمردن لوازم مالكيت شخصي اين نوَ مالكيت را امضا فرموده ،مثال يكي از لوازم
مالكيت صحت خريد و فروش است ،و اسالم فرموده ":أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »" «1يكي ديگر معامالت ديگري است كه با
تراضي طرفين صورت بگيرد كه در اين باره فرموده ":ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ" «»9
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"وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ" منظور از اكل اموال مردم گرفتن آن و يا مطلق تصرف در آن است ،كه بطور مجاز
خوردن مال مردم ناميده ميشود ،مصحح اين اطالق مجازي آن است كه خوردن نزديكترين و قديميترين عمل طبيعي
است كه انسان محتاج به انجام آن است ،براي اينكه آدمي از اولين روز پيدايشش اولين حاجتي كه احساس ميكند ،و اولين
عملي كه بدان مشغول ميشود تغذي است ،سپس رفته رفته به حوائج ديگر طبيعي خود از قبيل لباس و مسكن و ازدواج پي
ميبرد،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
پس اولين تصرفي كه از خود در مال احساس ميكند همان خوردن است ،و بهمين جهت هر قسم تصرف و گرفتن و
مخصوصا در مورد اموال را خوردن مال مينامند ،و اين اختصاص به لغت عرب ندارد ،زبان فارسي و ساير لغات نيز اين
اصطالح را دارند.
كلمه (اموال)جمع مال است ،كه به معناي هر چيزي است كه مورد رغبت انسانها قرار بگيرد ،و بخواهند كه مالك آن شوند،
و گويا اين كلمه از مصدر ميل گرفته شده ،چون مال چيزي است كه دل آدمي به سوي آن متمايل است.
و كلمه (بين)به معناي فاصلهاي است كه به دو چيز يا بيشتر نسبت داده ميشود ،ميگوئيم بين آن دو و يا بين آنها و كلمه
(باطل) در مقابل حق است كه به معناي امري است كه به نحوي ثبوت داشته باشد ،پس باطل چيزي است كه ثبوت ندارد و
اينكه حكم (مخوريد مال خود را به باطل) را مقيد كرد به قيد (بينكم) داللت دارد بر اينكه مجموعه اموال دنيا متعلق است
به مجموعه مردم دنيا ،منتها خداي تعالي از راه وضع قوانين عادله اموال را ميان افراد تقسيم كرده ،تا مالكيت آنان به حق
تعديل شود ،و در نتيجه ريشههاي فساد قطع گردد ،قوانيني كه تصرفات بيرون از آن قوانين هر چه باشد باطل است.
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بحث روايتي [(در ذيل آيه شريفه)]  ...ص 71 :

در كافي از امام صادق َ در تفسير آيه روايت كرده كه فرمود :مردم بر سر مال و حتي ناموس خود قمار ميزدند ،و خداي
تعالي از اين كار نهيشان كرد». «2
و نيز در كافي از ابي بصير روايت كرده كه گفت :به امام صادق َ عرضه داشتم معناي آيه ":وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكَّامِ" در كتاب خدا چيست؟ فرمود :اي ابا بصير خداي عز و جل ميداند كه در امت حكامي جائر
پديد خواهند آمد ،و خطاب در اين آيه متوجه آنهاست ،نه حكام عدل ،اي ابا محمد اگر حقي بر كسي داشته باشي و او را
دعوت كني تا به يكي از حكام اهل ايمان مراجعه كنيد ،و او نپذيرد ،و جز به مراجعه به
__________________________________________________
)(1و تجارتي كه از كساديش ميهراسيد محبوبتر است نزد خدا  "...سوره توبه آيه "93
)(2فروَ كافي ج  4ص 193
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
حكام اهل جور رضايت ندهد ،از كساني خواهد بود كه محاكمه به طاغوت ميبرد ،و قرآن كريم در باره آنان ميفرمايد ":أَ
لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ،يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ" «».1
و در مجمع مي گويد از ابي جعفر َ روايت شده كه فرمود :منظور از باطل سوگند دروغ است ،كه به وسيله آن اموال مردم را

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و نيز فرموده:
__________________________________________________
)(1خدا خريد و فروش را حالل كرده ".سوره بقره آيه "934
)(2اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد ،مگر آنكه معاملهاي ناشي از رضايت طرفين باشد.
"سوره نساء آيه " [...]93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص34 :
"تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها" « »1و آياتي ديگر به ضميمه روايات متواترهاي كه اين لوازم را معتبر ميشمارد ،و آيات نامبرده
را تاييد ميكند.
"وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ" كلمه" تدلوا" مضارَ از باب افعال" ادالء" است ،و ادالء به معناي
آويزان كردن دلو در چاه است براي بيرون كشيدن آب ،و اين كلمه را به عنوان كنايه در دادن رشوه به حكام تا بر طبق ميل
آدمي رأي دهند استعمال ميكنند و اين كنايهاي است لطيف كه ميفهماند مثل رشوه دهنده كه ميخواهد حكم حاكم را به
سود خود جلب كند ،و با ماديات عقل و و جدان او را بدزدد ،مثل كسي است كه با دلو خود آب را از چاه بيرون ميكشد.
و كلمه "فريق" به معناي يك قسمت جدا شده كنار گذاشته شده از هر چيز است ،و جمله مورد بحث عطف است بر جمله"
تاكلوا" و بنا بر اين فعل" تاكلوا" بوسيله نهي قبلي مجزوم شده و گرنه" تاكلون" ميشد ،و ممكن است و او را به معناي"
مع "بگيريم ،و" تاكلوا" را با تقدير" أن" ناصبه منصوب بدانيم و بگوئيم تقدير كالم" مع أن تاكلوا" باشد ،آن وقت مجموَ
آيه كالم واحدي شود ،كه يك غرض را افاده كند ،و آن نهي از مصالحهاي است كه راشي و مرتشي بر سر خوردن مال
مردم ميكنند ،و مال مردم را بين خود تقسيم نموده حاكم يك مقدار از آن را كه راشي به سويش ادالء ميكند بگيرد ،و
خود راشي هم يك مقدار ديگر را ،با اينكه ميدانند اين مال باطل است ،و حقي در آن ندارند.
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بربايند»9« .
مؤلف :اين يكي از مصاديق باطل است ،و آيه شريفه مطلق است.
بحثي علمي و اجتماعي [(پيرامون مالكيت فردي)]  ...ص 76 :
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تمامي موجودات پديد آمدهاي كه هم اكنون در دسترس ما است -كه از جمله آنها نبات و حيوان و انسان است -همه به
منظور بقاي وجود خود به خارج از دايره وجود خود دست انداخته در آن تصرف ميكنند ،تصرفاتي كه ممكن است در هستي
و بقاي او دخالت داشته باشد ،و ما هرگز موجودي سراغ نداريم كه چنين فعاليتي نداشته باشد ،و نيز فعلي را سراغ نداريم كه
از اين موجودات سر بزند و منفعتي براي صاحبش نداشته باشد.
اين انواَ نباتات است كه ميبينيم هيچ عملي نميكنند ،مگر براي آنكه در بقا و نشو و نماي خود و توليد مثلش از آن عمل
استفاده كند ،و همچنين انواَ حيوانات و انسان هر چه ميكند به اين منظور ميكند كه به وجهي از آن عمل استفاده كند،
هر چند استفادهاي خيالي يا عقلي بوده باشد و در اين مطلب هيچ شبههاي نيست.
و اين موجودات كه داراي افعالي تكويني هستند با غريزه طبيعي ،و حيوان و انسان با شعور غريزي درك ميكنند كه تالش
در رفع حاجت طبيعي و استفاده از تالش خود در حفظ وجود و بقا به نتيجه نميرسد مگر وقتي كه اختصاص در كار باشد،
يعني نتيجه تالش هر يك مخصوص به خودش باشد ،به اين معنا كه نتيجه كار يكي عايد چند نفر نشود ،بلكه تنها عايد
صاحب كار گردد( ،اين خالصه امر و مالك آن است).
و بهمين جهت است كه ميبينيم يك انسان و يا حيوان و نبات كه ما مالك كارش را ميفهميم ،هرگز حاضر نميشود
ديگران در كار او مداخله نموده و در فايدهاي كه صاحب
__________________________________________________
)(1هيچ ميبيني كساني را كه ميپندارند به آنچه به تو و انبياي قبل از تو نازل شده ايمان دارند .و در عين حال ميخواهند
محاكمه نزد طاغوت ببرند ".سوره نساء آيه  ""33فروَ كافي ج  3ص "31
)(2مجمع البيان ج  1ص 939
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
كار در نظر دارد سهيم و شريك شوند ،اين ريشه و اصل اختصاص است كه هيچ انساني در آن شك و توقف ندارد ،و اين
همان معناي الم در" لنا و لك ،مال من و مال تو است" ميباشد و نيز ميگوئيم :مراست كه چنين كنم ،و توراست كه
چنين كني.
شاهد اين حقيقت مشاهداتي است كه ما از تنازَ حيوانات بر سر دستآوردهاي خود داريم ،وقتي مرغي براي خود آشيانهاي
ميسازد و يا حيواني ديگر براي خود النهاي درست ميكند نميگذارد مرغ ديگر آن را تصرف كند ،و يا براي خود شكاري
ميكند و يا طعامي ميجويد ،تا با آن تغذي كند ،و يا جفتي براي خود انتخاب ميكند ،نميگذارد ديگري آن را به خود
اختصاص دهد ،و همچنين ميبينيم اطفال دستآوردهاي خود را كه يا خوردني و يا اسباب بازي و يا چيز ديگر است با
بچههاي ديگر بر سر آن مشاجره ميكند ،و ميگويد اين مال من است ،حتي طفل شيرخوار را ميبينيم كه بر سر پستان
مادر با طفل ديگر ميستيزد ،پس معلوم ميشود مساله اختصاص و مالكيت امري است فطري و ارتكازي هر جاندار با شعور.
پس از آنكه انسان در اجتماَ قدم ميگذارد ،باز به حكم فطرت و غريزهاش همان حكمي را كه قبل از ورود به اجتماَ و در
زندگي شخصي خود داشت معتبر شمرده ،باز به حكم اصل فطرت از مختصات خود دفاَ ميكند ،و براي اين منظور همان
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[سوره البقرة ( :)2آيه  ... ]384ص 74 :
اشاره

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقي وَ أْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ()132
ترجمه آيه  ...ص 74 :

از تو از هاللها ميپرسند كه غرض از اينكه قرص قمر در هر ماه يك بار به صورت هالل در ميآيد چيست؟ بگو اينها وقتها
را براي مردم و براي حج معين ميكنند و اين كار خوبي نيست كه شما در حال احرام از پشت بام داخل خانهها شويد ،بلكه
عمل صحيح اين است كه از خدا بترسيد و خانهها را از در درآييد و از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار شويد ()132
بيان آيه  ...ص 74 :
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اصل فطري و اولي خود را اصالح نموده سر و صورت ميدهد ،و به صورت قوانين و نواميس اجتماعي در آورده مقدسش
ميشمارد ،اينجاست كه آن اختصاص اجمالي دوران كودكي به صورت انواعي گوناگون شكل ميگيرد ،آنچه از اختصاصها
كه مربوط به مال است ملك ناميده ميشود ،و آنچه مربوط به غير مال است حق.
انسانها هر چند ممكن است در تحقق ملك از اين جهت اختالف كنند كه در اسباب تحقق آن اختالف داشته باشند ،مثال
جامعهاي وراثت را سبب مالكيت نداند ،ديگري بداند ،و يا خريد و فروش را سبب بداند ولي غصب را نداند ،و يا جامعهاي
غصب را اگر به دست زمامدار صورت بگيرد سبب ملك بداند ،و يا از اين جهت اختالف كنند كه در موضوَ يعني مالك
ملك اختالف داشته باشند ،بعضي انسان بالغ و عاقل را مالك بدانند ،و بعضي صغير و سفيه را هم مالك بدانند ،بعضي فرد را
مالك بدانند ،و بعضي ديگر جامعه را ،و همچنين از جهات ديگري در آن اختالف داشته باشند ،و در نتيجه مالكيت بعضي را
بيشتر كنند ،و از بعضي ديگر بكاهند ،براي بعضي اثبات كنند و از بعضي ديگر نفي نمايند.
و ليكن اصل ملك في الجمله و سربسته از حقايقي است كه مورد قبول همه است ،و چارهاي جز معتبر شمردن آن ندارند ،و
به همين جهت ميبينيم آنها هم كه مخالف مالكيتند مالكيت را از فرد سلب نموده ،حق جامعهاش و يا حق دولتش ميدانند،
دولتي كه بر جامعه
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
حكومت ميكند ولي باز هم نميتوانند اصل مالكيت را از فرد انكار كنند ،چون گفتيم مالكيت فردي امري است فطري ،مگر
اينكه حكم فطرت را باطل كنند ،كه بطالن آنهم مستلزم فناي انسان است.
و ما ان شاء اللَّه به زودي پيرامون متعلقات اين بحث يعني اسباب آن كه عبارت است از تجارت و ربح و ارث و غنيمت و
حيازت و نيز موضوَ آن يعني بالغ و صغير و عاقل و سفيه در موارد مناسب بحث خواهيم كرد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص32 :
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"يسئلونك  ...و الحج" كلمه (اهله) جمع هالل است كه به معناي قرص قمر در شب اول و بطوري كه گفتهاند اول و دوم
ماه است ،يعني وقتي كه از زير شعاَ شمس بيرون ميآيد ،البته بعضي شب سوم را
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
هم اضافه كردهاند ،بعضي ديگر گفتهاند :قرص قمر را از اول ماه هالل ميگويند تا وقتي كه متحجر شود ،يعني به صورت
دايرهاي درآيد ،كه يك طرفش همان هالل شبهاي قبل است ،و بقيهاش را خطي نوراني تشكيل ميدهد ،بعضي ديگر
گفتهاند :اين اطالق هم چنان ادامه دارد تا زماني كه نورش بر ظلمت شب غلبه كند ،و اين در شب هفتم است ،كه بعد از آن
ديگر هاللش نميگويند ،بلكه قمرش ميخوانند ،و در شب چهاردهم بدرش ميگويند ،و اسم عموميش نزد عرب زبرقان
است.
و كلمه (هالل) از استهالل گرفته شده ،كه به معناي گريه و يا صداي طفل در حين والدت است و اطرافيان زائو ميفهمند
كه بچه بدنيا آمده ،و نيز از اين گرفته شده كه در باره حاجيان وقتي كه صدا به گفتن لبيك بلند ميكنند ميگويند( :اهل
القوم) ،و اين بدان جهت است كه وقتي ماه ذي الحجه را ميبينند در باره آن گفتگو ميكنند ،و كلمه (مواقيت) جمع (ميقات)
است ،كه از ماده وقت گرفته شده و به معناي وقت معين شده براي عمل است و اين كلمه بر مكان معين براي عمل نيز
اطالق ميشود ،ميگويند فالن محل ميقات اهل شام ،و آن ديگري ميقات اهل يمن است ،ولي در آيه مورد بحث معناي
اول يعني زمان معين منظور است.
در جمله ":يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ" شرح نداده كه سؤالي كه از رسول خدا ص كرده بودند چه بوده؟ آيا از حقيقت قمر بوده؟ يا
هم چنان كه بعضي پنداشتهاند از علت اينكه چرا به اشكال مختلف يعني هالل و قمر و بدر در ميآيد ،و يا تنها از علت
هالل شدنش يعني پيدا شدنش در افق بعد از ناپديد شدنش در شبهايي چند كه بعض ديگر پنداشتهاند و يا از جهات ديگر
بوده است.
ليكن از همين كه تعبير به اهله -يعني جمع هالل -كرده و فرموده :از تو از اهله ميپرسند ،فهميده ميشود سؤال از ماهيت
و حقيقت قمر ،و علت اشكال گوناگونش نبوده ،زيرا اگر سؤال از اين بود مناسبتر آن بود كه گفته شود" يسئلونك عن
القمر" و نيز اگر سؤال از حقيقت هالل و سبب تشكل خاص آن در اول ماه بود ،مناسبتر آن بود كه بفرمايد :يسئلونك عن
الهالل ،چون ديگر جهتي نداشت كلمه هالل را به صيغه جمع بياورد ،پس اينكه به صيغه جمع آورده ،خود دليل بر اين است
كه سؤال از سبب يا فايدهاي بوده كه ممكن است در هالل شدن هر ماهه و ترسيم ماههاي قمري بوده باشد ،و اگر از اين
فايدهها تعبير به اهله كرده بدين جهت بوده كه اگر واقعا فايدهاي هست ،ناشي و تحقق يافته از همين هاللها است ،و لذا
سائل از اهله پرسيده ،و خداي تعالي از فايده آن پاسخ فرموده.
اين معنا از خصوص جواب استفاده ميشود كه فرمود ":هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ"، ...
براي اينكه مواقيت گفتيم عبارت است از زمانهايي كه براي هر كاري معين ميشود ،و ترجمه الميزان ،ج ،9ص31 :
اين زمان ماهها هستند ،نه هاللها كه عبارت است از قيافه مخصوص قرص قمر ،پس معلوم ميشود پاسخ ،پاسخ سؤال
سائلين نيست ،و نيز معلوم ميشود منظور سائلين از اهله فوايد آن بوده.
و سخن كوتاه آنكه معلوم شد غرض از سؤال ،موقعيت ماههاي قمري بوده كه سبب آنها چيست؟ و چه فوايدي دارد؟ در
پاسخ هم به بيان فوايد آن پرداخته ،و فرموده ماهها عبارتند از زمان و اوقاتي كه مردم براي امور معاش و معاد خود تعيين
ميكنند.
چون انسان از حيث خلقت طوري است كه چارهاي جز اين ندارد كه افعال و كارهايش را كه همه از سنخ حركت به زمان
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است اندازهگيري كند ،و الزمه احتياج به اندازهگيري اين است كه زمان ممتد و بي سر و ته را بر طبق امور خود به صورت
قطعههاي سر و تهدار و كوچك و كوچكتري از قبيل سالها و فصلها و ماهها و هفتهها و روزها در آورد ،و عنايت الهيه هم
اين احتياج بندگان را تامين كرد ،چون او مدبر امور مخلوقات و راهنماي آنها به سوي صالح و اصالح حياتشان ميباشد.
و اين تقطيع و تكه تكه كردن زمان به دو صورت ممكن بود ،يكي بر حسب حركت ساليانه زمين به دور خورشيد ،كه از آن
چهار فصل درست ميشود ،و يكي هم بر حسب حركت ماه به دور زمين ،و چون اين تقطيع بايد طوري باشد كه همه مردم
حتي عوام آنان نيز بتوانند به آساني از حساب آن سردرآورند ،لذا ماههاي قمري را نام برد ،كه هر انسان داراي ادراك صحيح
و حواس مستقيم آن را ميفهمد ،چون ماه و طلوَ و غروب آن را هر سال دوازده بار مشاهده ميكند به خالف خورشيد كه
برجهايش ديدني نيست بلكه بشر بعد از آنكه قرنها در روي زمين زندگي كرد به تدريج به حساب آن كه حسابي است بس
دقيق پيبرد ،حسابي كه هم اكنون نيز عامه مردم از آن سر در نميآورند.
پس ماههاي قمري اوقاتي هستند كه مردم امور دين و دنياي خود را با آن تعيين ميكنند ،و مخصوصا در امور ديني مساله
حج را معين ميكنند كه در ماههاي معلومي انجام ميشود ،و اينكه از ميان همه عبادات حج را دوباره نام برد ،گويا از اين
جهت بوده كه خواسته است زمينه را براي آيات بعدي كه حج را به بعضي از ماهها اختصاص ميدهد فراهم سازد.
"وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقي وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها "دليلي نقلي اين معنا را ثابت كرده
كه جماعتي از عرب جاهليت رسمشان چنين بوده كه چون براي زيارت حج از خانه بيرون ميشدند ديگر اگر در خانه كاري
ميداشتند (مثال چيزي جا گذاشته بودند) از در خانه وارد نميشدند ،بلكه از پشت ،ديوار را سوراخ ميكردند ،و از
ترجمه الميزان ،ج ،9ص39 :
سوراخ داخل ميشدند ،اسالم از اين معنا نهي كرد ،و دستور داد از در خانهها درآيند ،آيه شريفه مورد بحث ميتواند با اين
داستان منطبق باشد ،و ميتوان به رواياتي كه در شان نزول آيه اين داستان را نقل ميكند ،و به زودي از نظر خواننده خواهد
گذشت اعتماد نمود.
و اگر جز اين بود ممكن بود كسي بگويد :آيه مورد بحث كنايه است از نهي از امتثال اوامر الهيه ،و عمل به احكام شرَ به
غير آن وجهي كه بر آن وجه تشريع شده ،مثال ميخواهد بفرمايد :حج را در غير ماههاي حج انجام دادن ،و روزه را در غير
رمضان گرفتن ،و همچنين ساير احكام الهي را به غير آن وجهي كه دستور داده شده انجام دادن ،مانند اين است كه با اينكه
خانه در دارد از بام وارد آن شوي.
آن وقت بنا بر اين ،جمله ":وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ  ،"...متمم اول آيه خواهد بود ،و روي هم معناي آيه چنين ميشود:
اين ماهها اوقاتي است كه براي اعمال شرعي تعيين شده ،و تجاوز از آن اوقات به اوقات ديگر جايز نيست مثال حج را نبايد
در غير ماههايش ،و روزه را در غير ماه رمضان ،و ساير وظائف را در غير موعد مقرر انجام داد ،كه در اين صورت به منزله
وارد شدن به خانه است از غير دروازه آن ،پس صدر و ذيل آيه شريفه تنها ميخواهد يك حكم را بيان كند.
و بنا بر فرض اول كه گفتيم دليل نقلي مؤيد آن است نفي بر و خوبي از آمدن درون خانه از پشت خانه داللت ميكند بر
اينكه عمل نامبرده مورد امضاي دين نيست ،و يك عمل ديني به شمار نميرود ،و گرنه معنا نداشت ،بفرمايد اين عمل بر و
خوبي نيست بلكه بايد بفرمايد اين كار را نكنيد ،و خدا اين كار را حرام كرده ،و امثال اين عبارات كه ميرساند حرمت اين
عمل يكي از احكام شرَ است ،و در آيه شريفه خوب بودن آن را نفي ،و خوب بودن تقوا را اثبات كرده و در اثبات خوبي تقوا
ظاهر كالم اقتضا ميكرد بفرمايد ":و لكن البر هو التقوي" ولي به جاي آن فرمود ":وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقي" ،تا بفهماند كمال
آدمي در اتصاف به تقوا است ،كه مقصود هم همين اتصاف و داشتن تقوا است ،نه صرف حرف و مفهوم ،هم چنان كه
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بحث روايتي [(پيرامون آيه شريفه و شان نزول آن)]  ...ص 83 :

در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت :مردم از رسول خدا ص پرسيدند:
اهله چيست؟ آيه شريفه آمد كه" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ" يعني با اين هاللهاي اول ماه مدتهايي كه
براي دستورات ديني دارند ،و همچنين عده زنان ،و هنگام رفتن به حج را تشخيص ميدهند»1« .
مؤلف :الدر المنثور اين معنا را به چند طريق ديگر از ابي العاليه و قتاده و غير آن دو نقل كرده.
و نيز روايت كرده كه بعضي از صحابه از رسول خدا ص پرسيدند :حاالت مختلف قمر براي چيست؟ در پاسخ اين آيه نازل
شد و ما قبال در باره اين مطلب گفتيم كه با ظاهر آيه نميسازد ،و بهمين جهت اعتباري به اين حديث نيست.
و در الدر المنثور است كه وكيع و بخاري و ابن جرير از براء روايت كردهاند كه گفت:
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
عرب جاهليت وقتي براي زيارت كعبه احرام ميبست اگر ميخواستند داخل خانهاي شوند از پشت خانه داخل ميشدند ،و
بدين جهت آيه شريفه ":لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها ،وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقي وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها" نازل شد.
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نظيرش در آيه شريفه ":لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ" «».1
و امر در جمله ":وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها" امر مولوي و تكليفآور نيست بلكه امر ارشادي و نصيحت است ،به اينكه خانهها
را از در درآمدن بهتر است از اينكه از پشت و يا بام آن درآيي ،براي اينكه آنهايي كه براي خانه در ساختهاند غرضي عقاليي
در نظر گرفتهاند و آن اين است كه همه كساني كه با اين خانه سر و كار دارند از يك نقطه داخل و خارج شوند،
__________________________________________________
)(1در سوره بقره آيه  133گذشت.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص30 :
و اين رسمي است پسنديده كه مردم بر آن عادت دارند ،دليل بر اينكه امر نامبرده مولوي نيست ،اين است كه زمينه كالم
تخطئه عادت زشتي است كه بدون هيچ دليلي در بين مردمي پيدا شده عادتي كه به جز از بين بردن يك عادت پسنديده ،و
موافق با غرض عقاليي ،دليل ديگري ندارد ،در چنين زمينهاي سفارش به اينكه خانهها را از در درآييد ،به بيش از هدايت و
ارشاد به سوي طريقه صواب داللتي ندارد ،و تكليفي نميآورد ،بله داخل شدن در خانهها از پشت خانه و يا از بام به عنوان
اينكه اين عمل جزء دين است ،بدعت است و حرام.
"وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"...
در اول سوره توجه فرموديد كه تقوا يكي از صفاتي است كه با همه مراتب ايمان و همه مقامات كمال جمع ميشود ،و اين
هم معلوم است كه تمامي مقامات مستوجب فالح و رستگاري نيست آن طور كه مقامات آخر كه به كلي شرك و ضاللت را
از دل صاحبش زدوده ميكند ،مستوجب آن است ،بله اين خاصيت را دارد كه آدمي را به سوي فالح هدايت نموده و به
سعادت بشارت ميدهد و بهمين جهت در جمله مورد بحث فرمود( :و از خدا بپرهيزيد شايد رستگار شويد) و نفرمود (تا
رستگار شويد) و ممكن است منظور از تقوا امتثال خصوص امري باشد كه در آيه شريفه آمده بود و آن مذمت در آمدن به
خانهها از پشت خانه بود.
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و نيز در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) از جابر روايت كردهاند كه گفت :قريش را
حمس يعني خشمناك و خطرناك لقب داده بودند و اين بدان جهت بود كه مردم مدينه و ساير بالد عرب وقتي احرام
ميبستند ديگر از هيچ دري وارد نميشدند ،ولي قريش وارد ميشد ،در اين ميان روزي رسول خدا ص در بستاني بود و
خواست تا از در بستان بيرون رود قطبة بن عامر انصاري هم در خدمتش بود ،انصار عرضه داشتند :يا رسول اللَّه اين قطبة
بن عامر مردي فاجر است ،و با شما از در درآمد ،رسول خدا به قطبه فرمود :چرا چنين كردي؟ عرضه داشت :ديدم شما از در
بيرون شديد من نيز بيرون شدم ،فرمود :آخر من مردي احمس هستم( ،يعني اهل مكهام) ،عرضه داشت دين من كه با دين
شما فرق ندارد ،اينجا بود كه آيه شريفه ":لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها" نازل شد»1« .
مؤلف :قريب به اين معنا به طرق ديگري نيز نقل شده و كلمه (حمس) جمع احمس است ،مانند كلمه (حمر) كه جمع احمر
(سرخ) است ،و حماسه به معناي شدت است ،و قريش را از اين جهت حمس ميگفتهاند كه در امر دين خود تعصب و شدت
داشتند ،و يا بدين جهت بوده كه اصوال مردمي با صالبت و خطرناك بودهاند.
از ظاهر روايت بر ميآيد كه رسول خدا ص قبل از وقوَ قصه قطبة بن عامر مساله داخل شدن از پشت خانه را براي غير
قريش امضا كرده بوده و گرنه به قطبه ايراد نميگرفت كه تو چرا از در بيرون شدي ،و بنا بر اين ،آيه شريفه ناسخ آن
امضاي قبلي ميشود ،كه بدون آيه قرآن تشريع شده بوده.
و ليكن خواننده گرامي توجه فرمود كه آيه شريفه با اين روايت منافات دارد ،چون آيه مذمت ميكند از اينكه خانه را از پشت
آن داخل شوند ،و حاشا از خداي سبحان كه خودش و يا رسولش حكمي از احكام را تشريع كند ،آن گاه همان حكم را تقبيح
نموده و سپس نسخ كند ،و اين خود روشن است.
و در محاسن برقي از امام باقر َ روايت آورده كه در تفسير جمله (وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها) فرموده :يعني هر كاري را از
راهش وارد شويد»9« .
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص 130
)(2محاسن برقي ص 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص34 :
و در كافي از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود :اوصياي پيامبران ابواب خدايند ،كه بايد مردم از آن درها به سوي خدا
بروند ،و اگر اوصيا نبودند خداي عز و جل شناخته نميشد ،و با اين اوصيا است كه خداي تعالي عليه خلقش احتجاج ميكند.
«»1
مؤلف :اين روايت از باب بيان مصداق است ،ميخواهد يكي از مصاديق درهاي رفتن به سوي خدا را كه در روايت قبلي
ابواب به آن تفسير شده بود بيان كند ،و گرنه هيچ شكي نيست در اينكه آيه شريفه به حسب معنا تمام است ،هر چند كه به
حسب مورد نزول ،خاص باشد ،و اينكه امام فرمود( :اگر اوصيا نبودند خداي عز و جل شناخته نميشد) معنايش اين است
كه حق بيان نميشد ،و دعوت تامهاي كه با اوصيا بود تمام نميگشت ،البته معناي ديگري دقيقتر از اين هم دارد كه شايد
ما ان شاء اللَّه به بيان آن بپردازيم ،و روايات در معناي اين دو روايت بسيار است.
__________________________________________________
)(1اصول كافي ج  1ص 129
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
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[سوره البقرة ( :)2آيات  341تا  ... ]341ص 86 :
اشاره

وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( )123وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُ ْم
مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّي يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ
جَزاءُ الْكافِرِينَ ( )121فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )129وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَال
عُدْوانَ إِالَّ عَلَي الظَّالِمِينَ ( )120الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدي عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ()123
وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ()124
ترجمه آيات  ...ص 86 :

بيان آيات  ...ص 87 :
اشاره

سياق آيات شريفه داللت دارد بر اينكه همه يكباره و با هم نازل شده و اينكه همه يك غرض را ايفا ميكنند ،و آن عبارت
است از فرمان جنگ براي اولين بار با مشركين مكه ،و اينكه ميگوئيم با خصوص مشركين مكه از اينجا ميگوئيم كه در
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و در راه خدا با كساني كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنيد اما تعدي روا مداريد كه خدا متجاوزان را دوست نميدارد
().123
ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
و ايشان را هر جا كه دست يافتيد به قتل برسانيد و از ديارشان مكه بيرون كنيد همانطور كه شما را از مكه بيرون كردند و
فتنه آنان از اين كشتار شما شديدتر بود ولي در خود شهر مكه كه خانه امن است با ايشان نجنگيد مگر اينكه ايشان در آنجا
با شما جنگ بياغازند كه اگر خود آنان حرمت مسجد الحرام را رعايت ننموده جنگ را با شما آغاز كردند شما هم بجنگيد كه
سزاي كافران همين است ().121
حال اگر از شرارت و جنگ در مكه دست برداشتند شما هم دست برداريد كه خدا آمرزگاري رحيم است ().129
و با ايشان كارزار كنيد تا به كلي فتنه ريشهكن شود و دين تنها براي خدا شود و اگر به كلي دست از جنگ برداشتند ديگر
هيچ دشمني و خصومتي نيست مگر عليه ستمكاران ().120
اگر آنان حرمت ماه حرام را شكستند شما هم بشكنيد چون خدا قصاص را در همه حرمتها جايز دانسته پس هر كس بر
شما ستم كرد شما هم به همان اندازه كه بر شما ستم روا داشتند بر آنان ستم كنيد و نسبت به ستم بيش از آن از خدا
بترسيد و بدانيد كه خدا با مردم با تقوا است ().123
و در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به دست خود به هالكت نيفكنيد و احسان كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دارد
()124
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اين آيات به ايشان تعريض شده ،كه مؤمنين را از مكه بيرون كردند ،و نيز متعرض مساله فتنه و امر قصاص است ،و نيز
نهي ميفرمايد از اينكه اين جنگ را پيرامون مسجد الحرام انجام دهند ،مگر اينكه مشركين در آنجا جنگ را آغاز كنند و
همه اينها اموري است مربوط به مشركين مكه.
عالوه بر اين در اين آيات قتال را مقيد به قتال كرده ،و فرموده( :وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ،در راه خدا قتال
كنيد با كساني كه با شما قتال ميكنند) و معلوم است كه معناي اين كالم اشتراط قتال به قتال نيست ،و نميخواهد بفرمايد
اگر قتال كردند شما هم قتال كنيد ،چون در آيه كلمه (ان -اگر) به كار نرفته ،از سوي ديگر قيد نامبرده احترازي هم
نمي تواند باشد ،تا معنا اين شود كه تنها با مردان قتال كنيد نه با زنان و كودكان لشكر دشمن( ،كه بعضي اينطور معنا
كردهاند) براي اينكه قتال با زنان و اطفال كه قدرت بر قتال ندارند عملي بيمعنا است ،و معنا ندارد بفرمايد با آنان مقاتله
(جنگ طرفيني) مكن ،بلكه اگر منظور اين بود بايد بفرمايد :زنان و كودكان را مكشيد.
بلكه ظاهر آيه اين است كه فعل" يُقاتِلُونَكُمْ" براي حال و وصفي باشد براي اشاره و ترجمه الميزان ،ج ،9ص33 :
معرفي دشمن و مراد از جمله" الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ" الذين حالهم حال القتال مع المؤمنين باشد ،يعني كساني كه حالشان حال
قتال با مؤمنين است ،و كساني كه در مكه چنين حالي را داشتهاند همان مشركين مكه بودند.
پس سياق اين آيات سياق آيه ":أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ،الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ
حَقٍّ ،إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ" «» 1است كه اذن در آن اذني است ابتدايي ،در قتال با مشركيني كه مقاتله ميكنند نه اينكه
معنايش شرط باشد.

عالوه بر اينكه آيات پنجگانه همه متعرض بيان يك حكم است ،با حدود و اطرافش و لوازمش به اين بيان كه جمله" وَ
قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "اصل حكم را بيان ميكند و جمله:
"ال تعتدوا  "...حكم نامبرده را از نظر انتظام تحديد ميكند ،و جمله" و اقتلوهم  ،"...از جهت تشديد آن را تحديد مينمايد
و جمله ":وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ" ، ...آن را از جهت مكان و جمله ":وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ "...از جهت
زمان و مدت تحديد مينمايد ،و جمله" الشَّهْرُ الْحَرامُ " ...بيان ميكند كه اين حكم جنبه قصاص در جنگ و آدمكشي و
خالصه معامله به مثل دارد ،نه جنگ ابتدايي و تهاجمي و جمله" و انفقوا  "...مقدمات مالي اين قتال را فراهم ميكند ،تا
مردم براي مجهز شدن انفاق كنند پس به نظر نزديك چنين ميرسد كه نزول هر پنج آيه در باره يك امر بوده باشد ،نه
اينكه اول آيهاي نازل ،و سپس آيه بعدي آن را نسخ كرده باشد ،آن طور كه بعضي احتمالش را دادهاند ،و نه اينكه در شؤوني
مختلف نازل شده باشد ،كه بعضي ديگر احتمالش را دادهاند ،بلكه به يك غرض نازل شد ،و آن تشريع قتال با مشركين مكه
است كه ،سر جنگ با مؤمنين داشتند.
"وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ"...
قتال به معناي آن است كه شخصي قصد كشتن كسي را كند ،كه او قصد كشتن وي را دارد ،و در راه خدا بودن اين عمل به
اين است كه غرض تصميم گيرنده اقامه دين و اعالي كلمه توحيد باشد ،كه چنين قتالي عبادت است كه بايد با نيت انجام
شود ،و آن نيت عبارت است از رضاي خدا و تقرب به او ،نه استيال بر اموال مردم و ناموس آنان.
پس قتال در اسالم جنبه دفاَ دارد ،اسالم ميخواهد به وسيله قتال با كفار از حق قانوني انسانها دفاَ كند ،حقي كه فطرت
سليم هر انساني به بياني كه خواهد آمد آن را براي
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__________________________________________________
)(1اذن داده شد به كساني كه مورد جنگ واقع ميشوند چون به آنان ظلم شده و همانا خداوند به ياري آنان قادر است.
كساني كه از شهرهاي خود خارج شدهاند به ناحق چون گفتهاند پروردگار ما اللَّه است ".سوره حج آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص32 :
انسانيت قائل است ،آري از آنجايي كه قتال در اسالم دفاَ است ،و دفاَ بالذات محدود به زماني است كه حوزه اسالم مورد
هجوم كفار قرار گيرد ،به خالف جنگ كه معناي واقعيش تجاوز و خروج از حد و مرز است ،لذا قرآن كريم دنبال فرمان قتال
فرمود ":وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ،تجاوز مكنيد كه خدا تجاوزكاران را دوست نميدارد".
"وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ"...
كلمه (تعتدوا) از مصدر (اعتدا) است و اعتدا به معناي بيرون شدن از حد است ،مثال وقتي گفته ميشود ":فالن عدا و يا
فالن اعتدي" معنايش اين است كه فالني از حد خود تجاوز كرد و نهي از اعتدا نهيي است مطلق ،در نتيجه مراد از آن
مطلق هر عملي است كه عنوان تجاوز بر آن صادق باشد مانند قتال قبل از پيشنهاد مصالحه بر سر حق ،و نيز قتال ابتدايي،
و قتل زنان و كودكان ،و قتال قبل از اعالن جنگ با دشمن ،و امثال اينها ،كه سنت نبويه آن را بيان كرده است.
"وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ  ...مِنَ الْقَتْلِ" وقتي گفته ميشود (فالن ثقف ثقافه) معنايش اين است كه فالني برخورد ،و
يافت ،پس معناي آيه همان معنايي ميشود كه آيه ":فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ،مشركين را بكشيد هر جا كه آنان
را يافتيد" « »1بدان معنا است.

كلمه فتنه به معناي هر عملي است كه به منظور آزمايش حال چيزي انجام گيرد ،و بدين جهت است كه هم خود آزمايش را
فتنه ميگويند و هم مالزمات غالبي آن را ،كه عبارت است از شدت و عذابي كه متوجه مردودين در اين آزمايش يعني
گمراهان و مشركين ميشود ،در قرآن كريم نيز در همه اين معاني استعمال شده و منظور از آن در آيه مورد بحث شرك به
خدا و كفر به رسول و آزار و اذيت مسلمين است ،همان عملي كه مشركين مكه بعد از هجرت و قبل از آن با مردم مسلمان
داشتند.
پس معناي آيه اين شد كه عليه مشركين مكه كمال سختگيري را به خرج دهيد ،و آنان را هر جا كه برخورديد به قتل
برسانيد ،تا مجبور شوند از سرزمين و وطن خود كوچ كنند ،همانطور كه شما را مجبور به جالي وطن كردند ،هر چند كه
رفتار آنان با شما سختتر بود ،براي اينكه رفتار آنان فتنه بود ،و فتنه بدتر از كشتن است ،چون كشتن تنها انسان را از
زندگي دنيا محروم ميكند ،ولي فتنه مايه محروميت از زندگي دنيا و آخرت و انهدام هر دو نشاه است.
__________________________________________________
)(1سوره توبه آيه 3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص23 :
"وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ،حَتَّي يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ"...
در اين جمله مسلمين را نهي ميكند از قتال در مسجد الحرام ،براي اينكه حرمت مسجد الحرام را حفظ كرده باشند ،و
ضمير در (فيه) به مكان برميگردد گو اينكه كلمه (مكان) قبال به ميان نيامده بود ،اما كلمه (مسجد الحرام) بر آن داللت
ميكند.
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[معناي" فتنه" در قرآن]  ...ص 84 :
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"فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "كلمه (انتهاء) به معناي امتناَ و خودداري از عملي است ،و منظور در اينجا خودداري از
مطلق جنگ در كنار مسجد الحرام است ،نه خودداري از مطلق قتال بعد از مسلمان شدن دشمن و به اطاعت اسالم درآمدن،
چون عهدهدار اين معنا جمله ":فَإِنِ انْتَهَوْا فَال عُدْوانَ"...
است ،و اما جمله (انتهوا )اول ،قيدي است كه به نزديكترين جملهها برميگردد ،يعني جمله (وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ) ،و بنا بر اين هر يك از دو جمله يعني جمله ":فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ" و جمله ":فَإِنِ انْتَهَوْا فَال عُدْوانَ" ،قيد كالم
متصل به خودش ميباشد ،و ديگر تكراري هم در كالم نشده.
و در جمله" فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" سبب در جاي مسبب به كار رفته تا علت حكم را بيان كند (چون جاي آن بود كه بفرمايد
اگر دست برداشتند شما هم دست برداريد).
"وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ" اين آيه همانطور كه قبال گفتيم مدت قتال را تحديد ميكند ،و كلمه
فتنه در لسان اين آيات به معناي شرك است ،به اينكه بتي براي خود اتخاذ كنند ،و آن را بپرستند ،آن طور كه مشركين
مكه مردم را وادار به آن ميكردند ،دليل اينكه گفتيم فتنه به معناي شرك است جمله ":وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ" است ،و آيه
مورد بحث نظير آيه ":وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ ... ،وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْالكُمْ نِعْمَ الْمَوْلي وَ نِعْمَ النَّصِيرُ" «»1
است كه ميفرمايد با مشركين قتال كنيد تا زماني كه ديگر شركي باقي نماند حال اگر پشت كردند بدانيد كه سرپرست شما
تنها خداست ،كه چه خوب سرپرست و چه خوب ياوري است.

و آيه نامبرده اين داللت را دارد كه قبل از قتال بايد مردم را دعوت كرد ،اگر دعوت را پذيرفتند كه قتالي نيست ،و اگر دعوت
را رد كردند آن وقت ديگر واليتي ندارند ،يعني ديگر خدا كه نعم الولي و نعم النصير است ولي و سرپرست ايشان نيست و
ديگر ياريشان نميكند ،چون خدا تنها بندگان مؤمن خود را ياري ميفرمايد.
و معلوم است كه منظور از قتال اين است كه دين براي خدا به تنهايي شود و قتالي كه
__________________________________________________
)(1سوره انفال آيه 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص21 :
چنين هدفي دارد و تنها به اين منظور صورت ميگيرد معنا ندارد بدون دعوت قبلي به دين حق كه اساسش توحيد است آغاز
شود.
[نسخ نشدن آيه شريفه ":قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ" با آيه  24توبه]  ...ص 43 :

از آنچه گفتيم اين معنا روشن شد كه آيه شريفه به وسيله آيه ":قاتِلُوا الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ال يُحَرِّمُونَ ما
حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ال يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ" « »1نسخ نشده
به اين گمان كه آيه مورد بحث ميفرمايد تا محو آخرين اثر فتنه و نابودي آخرين فرد مشرك و اهل كتاب با ايشان قتال
كنيد ،و آيه سوره توبه ميفرمايد اگر تن به ذلت دادند و جزيه پرداختند دست از قتالشان برداريد پس اين آيه ناسخ آيه مورد
بحث است.
ما گفتيم كه آيه مورد بحث اصال ربطي به اهل كتاب ندارد تنها مشركين را در نظر دارد و مراد از اينكه فرمود( :تا آنكه دين
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[لزوم دعوت قبل از قتال]  ...ص 41 :
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براي خدا شود) اين است كه مردم اقرار به توحيد كنند و خدا را بپرستند و اهل كتاب اقرار به توحيد دارند هر چند كه
توحيدشان توحيد نيست و اين اقرارشان در حقيقت كفر به خدا است هم چنان كه خداي تعالي در اين باره فرموده ":انهم ال
يؤمنون باللَّه و اليوم اآلخر و ال يحرمون ما حرم اللَّه و رسوله و ال يدينون دين الحق" ايشان ايمان به خدا و روز جزا ندارند و
آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام نميدانند و به دين حق متدين نميشوند و ليكن اسالم بهمين توحيد اسمي از
ايشان قناعت كرده ،مسلمين را دستور داده با ايشان قتال كنند تا حاضر به جزيه شوند و در نتيجه كلمه حق بر كلمه آنان
مسلط گشته دين اسالم بر همه اديان قاهر شود.
"فَإِنِ انْتَهَوْا فَال عُدْوانَ إِلَّا عَلَي الظَّالِمِينَ"...
يعني اگر دست از فتنه برداشته به آنچه شما ايمان آوردهايد ايمان آوردند ديگر با ايشان مقاتله مكنيد ،و ديگر عدواني نيست
مگر بر ستمگران ،پس در اين جمله سبب به جاي مسبب به كار رفته ،كه نظيرش در جمله ":فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 "...گذشت ،پس آيه شريفه مورد بحث نظير آيه" فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ" « »9ميباشد.
"الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ"...
كلمه (حرمات) جمع حرمت است و حرمت عبارت است از چيزي كه هتك آن حرام و
__________________________________________________
)(1با كساني كه ايمان به خدا و روز قيامت ندارند و حرامهاي خدا را حرام نشمرده و به دين حق نميگروند ،از اهل كتاب،
بجنگيد .تا با دست خواري و ذلت باج دهند ".سوره توبه آيه "92
)(2حال اگر توبه كردند و نماز به پا داشته زكات دادند برادران ديني شما خواهند بود "،سوره توبه آيه " [...]19
ترجمه الميزان ،ج ،9ص29 :
تعظيمش واجب باشد ،و منظور از حرمات در اينجا حرمت ماههاي حرام و حرمت حرم مكه است و حرمت مسجد الحرام ،و
معناي آيه اين است كه چون كه كفار حرمت ماه حرام را رعايت نكردند ،و در آن جنگ راه انداختند ،و هتك حرمت آن
نموده در سال حديبيه رسول خدا ص و اصحاب او را از عمل حج باز داشته به سويشان تيراندازي و سنگپراني كردند پس
براي مؤمنين هم جايز شد با ايشان مقاتله كنند ،پس عمل مسلمين هتك حرمت نبود بلكه جهاد در راه خدا و امتثال امر او
در اعالي كلمه او بود.
حتي اگر كفار در خود مكه و مسجد الحرام دست به جنگ ميزدند ،باز هم براي مسلمانان جايز بود با آنها معامله به مثل
كنند ،پس اينكه فرمود ":الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ" بيان خاصي است كه تنها شامل يك مصداق از حرمتها ميشود و
آن حرمت شهر حرام است ولي دنبالش بيان عامي آمده كه شامل همه حرمتها ميگردد و آن عبارت است از جمله" فَمَنِ
اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ" ،در نتيجه معناي آيه چنين ميشود كه خداي سبحان قصاص در
خصوص شهر حرام را هم تشريع كرده ،براي اينكه قصاص در تمامي حرمات را تشريع كرده ،كه شهر حرام هم يكي از
آنهاست و اگر قصاص را تشريع كرده بدان جهت است كه تجاوز در مقابل تجاوز را با رعايت برابري تشريع نموده است.
آن گاه مسلمانان را سفارش ميكند به اينكه مالزم طريق احتياط باشند ،و در اعتدا و تجاوز به عنوان قصاص پا از حد فراتر
نگذارند چون مساله قصاص با استعمال شدت و خشم و سطوت و ساير قوايي كه آدمي را به سوي طغيان و انحراف از جاده
عدالت ميخواند سروكار دارد و خداي تعالي معتدين يعني همين منحرفين از جاده اعتدال را دوست نميدارد ،و چنين افراد
بيش از آن احتياجي كه به قصاص و انتقام دارند به محبت خدا و واليت و نصرت او محتاجند ،و بدين جهت در آخر فرمود":
وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ".
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[تجاوز ابتدايي مذموم و ممنوع ،و تجاوز در برابر تجاوز ،پسنديده و مشروع ميباشد]  ...ص 42 :

[معناي احسان در برابر ظالم]  ...ص 43 :

سپس خداي سبحان آيه را با مساله احسان ختم نموده ،ميفرمايد ":وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  ،"...و منظور از
احسان خودداري و امتناَ ورزيدن از قتال ،و يا رأفت و مهرباني كردن با دشمنان دين و امثال اين معاني نيست ،بلكه منظور
از احسان اين است كه هر عملي كه انجام ميدهند خوب انجام دهند ،اگر قتال ميكنند به بهترين وجه قتال كنند ،و اگر
دست از جنگ برميدارند ،باز به بهترين وجه دست بردارند ،و اگر به شدت يورش ميبرند و يا سختگيري ميكنند ،باز به
بهترين وجهش باشد و اگر عفو ميكنند به بهترين وجهش باشد.
پس كسي توهم نكند كه احسان به ظالم آن است كه دست از او بردارند تا هر چه ميخواهد بكند ،بلكه دفع كردن ظالم
خود احساني است بر انسانيت ،زيرا حق مشروَ انسانيت را از او گرفتهاند ،و از دين دفاَ كردهاند كه خود مصلح امور انسانيت
است ،هم چنان كه خودداري از تجاوز به ديگران در هنگام استيفاي حق مشروَ ،و نيز از احقاق حق به طريقه غير
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در اينجا اين سؤال پيش ميآيد :كه چگونه خداي تعالي با اينكه معتدين و متجاوزين را دوست نميدارد ،در اين آيه به
مسلمانان دستور داده به متجاوزين تجاوز كنند؟ جوابش اين است كه اعتدا و تجاوز وقتي مذموم است ،كه در مقابل اعتداي
ديگران واقع نشده باشد و خالصه تجاوز ابتدايي باشد ،و اما اگر در مقابل تجاوز ديگران باشد ،در عين اينكه تجاوز است
ديگر مذموم نيست ،چون عنوان تعالي از ذلت و خواري را به خود ميگيرد ،و اينكه جامعهاي بخواهد از زير بار ستم و استعباد
و خواري درآيد خود فضيلت بزرگي است ،همانطور كه تكبر با اينكه از رذائل است ،در مقابل متكبر از فضائل ميشود ،و
سخن زشت گفتن با اينكه زشت است ،براي كسي كه ظلم شده پسنديده است.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص20 :
"وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ"...
در اين آيه دستور مي دهد براي اقامه جنگ در راه خدا مال خود را انفاق كنند ،و پاسخ از اينكه چرا انفاق را مقيد كرد به قيد
(در راه خدا) همان پاسخي است كه اول آيات در تقييد قتال به قيد (در راه خدا) گفتيم ،و حرف (با) در جمله( :بايديكم)
زيادي است ،كه تنها خاصيت تاكيد را دارد.
و معنا چنين ميشود ":دست خود به تهلكه نيفكنيد" و اين تعبير كنايه است از اينكه مسلمان نبايد نيرو و استطاعت خود را
هدر دهند ،چون كلمه" دست" به معناي مظهر قدرت و قوت است ،بعضي هم گفتهاند :حرف با ،زائد نيست ،بلكه با سببيت
است ،و مفعول" ال تلقوا" حذف شده ،معنايش (ال تلقوا انفسكم بايدي انفسكم الي التهلكة ،يعني خود را به دست خود به
هالكت نيفكنيد) ميباشد و تهلكه به معناي هالكت است ،و هالكت به معناي آن مسيري است كه انسان نميتواند بفهمد
كجا است ،و آن مسيري كه نداند به كجا منتهي ميشود ،و كلمه تهلكه بر وزن تفعله بضمه عين است ،و در لغت عرب هيچ
مصدر ديگري به اين وزن وجود ندارد.
آيه شريفه مطلق است ،و در نتيجه نهي در آن نهي از تمامي رفتارهاي افراطي و تفريطي است ،كه يكي از مصاديق آن
بخل ورزيدن و امساك از انفاق مال در هنگام جنگ است ،كه اين بخل ورزيدن باعث بطالن نيرو و از بين رفتن قدرت
است كه باعث غلبه دشمن بر آنان ميشود ،هم چنان كه اسراف در انفاق و از بين بردن همه اموال باعث فقر و مسكنت و
در نتيجه انحطاط حيات و بطالن مروت ميشود.
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص23 :
صحيح خود احساني ديگر است ،و اصوال غرض نهايي از همه مبارزات و جنگها و ساير واجبات دين ،محبت خداست ،كه بر
هر متدين به دين ،واجب است آن محبت را از ناحيه پروردگارش به وسيله پيروي و متابعت از رسول خدا ص جلب كند ،هم
چنان كه فرمود ":قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" «».1
آيات مورد بحث كه راجع به قتال است با نهي از اعتدا و تجاوز شروَ شده و با امر به احسان و اينكه خدا محسنين را دوست
ميدارد ختم گرديده ،و در اين نكته حالوتي است كه بر هيچ كس پوشيده نيست
معرفي جهادي كه قرآن بدان فرمان داده  ...ص 44 :
[دستههاي مختلف آيات قرآني راجع به جهاد و قتال و مراتب و مراحل آن]  ...ص 44 :
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آيا قرآن بشر را به خونريزي و كشورگشايي دعوت كرده؟ و يا از فرمان جهادش هدف ديگري دارد؟ در قرآن كريم به آياتي
بر ميخوريم كه مسلمانان را به ترك قتال و تحمل هر آزار و اذيتي در راه خدا دعوت كرده ،از آن جمله فرموده ":قُلْ يا
أَيُّهَا الْكافِرُونَ ال أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ،وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ" «».9
و نيز فرموده ":فَاصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ" « »0و نيز ميفرمايد ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا
الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ" « »3و گويا اين آيه اشاره ميكند به آيه ":وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ
إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ،مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ،إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ،وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ" «».4
__________________________________________________
)(1بگو اگر خداي را دوست ميداريد مرا پيروي كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد ".سوره آل عمران ،آيه "01
)(2بگو هان اي كافران من آنچه را كه شما ميپرستيد نميپرستم ،شما هم آنكه را من ميپرستم نميپرستيد( ،تا آنجا كه
ميفرمايد) دين شما براي خودتان ،و دين من براي خودم ".سوره كافرون آيه "3
)(3در برابر آنچه ميگويند حوصله به خرج ده ".سوره مزمل آيه "13
)(4آيا نميبيني كساني را كه به ايشان گفته ميشود دست از ستمگري برداريد ،و نماز بخوانيد و زكات بدهيد ،ولي همين
كه مامور قتال ميشوند  "...سوره نساء آيه "77
)(5بسياري از اهل كتاب دوست ميدارند كه شما را بعد از آنكه ايمان آوردهايد به سوي كفر قبلي برگردانند ،تا به اين وسيله
آتش حسدي كه در دل دارند فرو بنشانند ،و اين مبارزات عليه اسالمشان بعد از يقين به حقانيت آن است ،پس شما از ايشان
عفو كنيد ،و اغماض نمائيد تا خدا امر خود را بياورد كه خدا بر هر چيز قادر است ،و نماز بخوانيد و زكات بدهيد ".سوره بقره
آيه "110
ترجمه الميزان ،ج ،9ص24 :
بعد از آنكه مدتها مسلمين را سفارش ميكرد تا با كفار مماشات كنند ،و در برابر آزار و اذيتشان صبر و حوصله به خرج دهند،
آياتي ديگر نازل شد و مسلمين را امر به قتال با آنان نمود ،كه بعضي از آنها در اينجا از نظر خواننده ميگذرد:
"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ،وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ،الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ،إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ"
« »1و ممكن است بگوئيم آيه شريفه در باره دفاعي نازل شده است ،كه در واقعه بدر و امثال آن مامور بدان شدهاند.
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[اسالم و دين توحيد فطري است و مجاهده در راه دفاع از اين دين نيز فطري است]  ...ص 46 :

و چكيده سخن اين شد كه قرآن كريم خاطرنشان ميسازد كه اسالم و دين توحيد اساس و ريشهاش فطرت است ،و بهمين
جهت ميتواند انسانيت را در زندگيش به صالح بكشاند:
"فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال
يَعْلَمُونَ" « »9و به همين دليل اقامه دين و نگهداري آن مهمترين حقوق قانوني انساني است ،هم چنان كه در جاي ديگر
فرمود ":شَرَََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً ،وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" «3».
قرآن آن گاه حكم ميكند به اينكه دفاَ از اين حق فطري و مشروَ ،حقي ديگر است كه آن نيز فطري است ":وَ لَوْ ال دَفْعُ
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و همچنين آيه شريفه ":وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ ،وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ إِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْالكُمْ نِعْمَ الْمَوْلي وَ نِعْمَ النَّصِيرُ" « »9و نيز آيه شريفه ":وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ،وَ ال
تَعْتَدُوا ،إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" «».0
دسته ديگر آياتي است كه در باره قتال با اهل كتاب نازل شده مانند آيه ":قاتِلُوا الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ،وَ ال
يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ،وَ ال يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ"
«».3
دسته ديگر آيات قتال با عموم مشركين است ،كه غير از اهل كتابند ،مانند آيه شريفه:
"فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" « »4و آيه ":وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً" «».3
__________________________________________________
)(1كساني كه مورد هجوم قرار ميگيرند اجازه قتال دارند چون ستم شدهاند و خدا بر نصرتشان قادر است همانهايي كه از
خانههايشان بدون حق بيرون شدند و تنها به جرم اينكه ميگفتند رب ما اللَّه است از وطن آواره گشتند ".سوره حج آيه
"40
)(2با ايشان قتال كن تا به كلي فتنه از بين برود ،و دين همهاش براي خدا شود اگر دست از فتنه برداشتند كه خدا به آنچه
ميكنيد بينا است ،و اگر هم چنان اعراض كردند پس بدان كه خدا سرپرست شما است ،خدايي كه مولي و ياور خوبي
است ".سوره انفال آيه "33
)(3در راه خدا با كساني كه با شما قتال ميكنند قتال كنيد ،ولي تجاوز نكنيد كه خدا متجاوزان را دوست نميدارد ".سوره
بقره آيه "123
)(4با آن دسته از اهل كتاب كه به خدا و به روز جزا ايمان نميآورند ،و آنچه خدا و رسولش حرام كرده حرام نميدانند ،و به
دين حق نميگروند ،قتال كنيد ،تا مجبور شوند به دست خود و به كمال ذلت جزيه بپردازند ".سوره توبه آيه "92
)(5با مشركين هر جا كه برخورديد قتال كنيد ".سوره توبه آيه "4
)(6با همه مشركين قتال كنيد همانطور كه آنها با همه شما قتال و كارزار ميكنند ".سوره توبه آيه "03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص23 :
دسته ديگر آياتي است كه دستور ميدهد با عموم كفار چه مشرك و چه اهل كتاب قتال كنيد ،مانند آيه ":قاتِلُوا الَّذِينَ
يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ،وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً" «».1

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ"»3« .
به حكم اين آيه قائم ماندن دين توحيد به روي پاي خود ،و زنده ماندن ياد خدا در زمين ،منوط به اين است كه خدا به دست
مؤمنين دشمنان خود را دفع كند ،نظير اين آيه شريفه آيه ":وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ" «».4
و نيز در ضمن آيات قتال در سوره انفال اين جمله را آورده كه ":لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ ،وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ" « »3و
آن گاه بعد از چند آيه ميفرمايد:
__________________________________________________
)(1با كفاري كه در همسايگي شما قرار دارند قتال كنيد ،و بايد كه زهر چشم از ايشان بگيريد.
"سوره توبه آيه "190
)(2به سوي دين روي آر كه حنيف و بر طبق فطرت خدا است فطرتي كه مردم راي بر آن اساس آفريد و در خلقت خدا
دگرگونگي نيست اين است دين استوار ليكن بيشتر مردم نميدانند ".سوره روم آيه "03
)(3از دين همان راي براي شما تشريع كرده كه به نوح توصيه فرمود ،و آنچه به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي
توصيه كرديم اين بود كه دين راي به پا داريد ،و در آن متفرق و پراكنده نشويد ".سوره شورا آيه " [...]10
)(4و اگر نبود كه خداي تعالي بعضي از مردم راي به دست بعضي ديگر دفع كند ،قطعا كليساها و كنيسهها و مساجد كه در
آنها ياد خدا بسيار ميشود ويران ميشد و ليكن خداي تعالي هر كه راي كه ياريش كند به يقين ياري ميكند ،كه خدا به
يقين قوي و عزيز است .سوره حج آيه "33
)(5اگر نبود خدا بعضي از مردم راي به دست بعضي ديگر دفع ميكند زمين فاسد ميشد ".سوره بقره آيه ".941
)(6تا خدا حق راي محقق و باطل راي نابود كند ،هر چند كه مجرمين كراهت داشته باشند" سوره انفال آيه "3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص23 :
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ" « »1كه در اين آيه جهاد و قتالي را كه مؤمنين را بدان
ميخواند زنده كننده مؤمنين خوانده است ،و معنايش اين است كه قتال در راه خدا چه به عنوان دفاَ از مسلمين و از بيضه
اسالم باشد ،و چه قتال ابتدايي باشد در حقيقت دفاَ از حق انسانيت است ،و آن حق عبارت است از حقي كه در حيات خود
دارد ،پس شرك به خداي سبحان هالك انسانيت ،و مرگ فطرت ،و خاموش شدن چراغ درون دلها است ،و قتال كه همان
دفاَ از حق انسانيت است اين حيات را بر ميگرداند ،و بعد از مردن آن حق دوباره زندهاش ميسازد.
از اينجاست كه هر خردمند هوشيار متوجه ميشود كه اسالم به منظور تطهير زمين از لوث مطلق شرك و خالص ساختن
ايمان به خداي سبحان بايد حكمي دفاعي داشته باشد ،چون قتال در آياتي كه از نظر خواننده گذشت قتال براي از بين
بردن شركهاي علني و وثنيت بود ،نه شركتهاي در لفافه ،و يا به منظور اعالي كلمه حق بر كلمه اهل كتاب ،و وادار
ساختن آنان به پرداخت جزيه بود.
و در خود اين آيات سخن از شركهاي در لفافه به ميان آمده ،ميفرمايد :كه اهل كتاب به خدا و رسولش ايمان ندارند ،و به
دين حق نميگروند ،پس معلوم ميشود هر چند به خيال خود داراي دين توحيد هستند ،و ليكن در حقيقت مشركند ،و شرك
خود را پنهان ميدارند ،و دفاَ از حق فطري انسانيت ايجاب ميكند آنان را به دين حق وادار سازد.
و قرآن كريم هر چند بطور صريح حكمي در باره اين دفاَ بيان نكرده ،ليكن با وعدهاي كه داده كه مؤمنين عليه
دشمنانشان روزي در پيش خواهند داشت ،و با در نظر داشتن اينكه اين وعده منجز نميشود مگر با قتال عليه شركهاي در
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لفافه ،از اينجا ميفهميم كه خداي تعالي اين مرتبه از قتال را هم كه همان قتال براي اقامه اخالص در توحيد است تشريع
نموده است ،اينك آياتي كه وعده نامبرده را ميدهد از نظر خواننده ميگذرد ":هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ،
لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" « »9و از اين آيه روشنتر اين آيه است كه ميفرمايد ":وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ
مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ :أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ" « »0و باز از
__________________________________________________
)(1هان اي كساني كه ايمان آوردهايد خدا و رسول را در وقتي كه شما را به چيزي ميخوانند كه مايه حيات شما است
استجابت كنيد" سوره انفال آيه "93
)(2او همان خدايي است كه فرستاده خود را با هدايت و دين حق فرستاد ،تا دين حق را بر همه اديان غلبه دهد ،هر چند
كه مشركين كراهت داشته باشند" سوره صف آيه "9
)(3ما قبال در زبور كه بعد از تورات بود نوشتيم كه زمين را بندگان صالح من ارث ميبرند" سوره انبيا آيه "134
ترجمه الميزان ،ج ،9ص23 :
اين هم صريحتر اين آيه است كه ميفرمايد ":وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ،كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ،وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ،الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ ،وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي ،ال يُشْرِكُونَ بِي
شَيْئاً" « »1چون از جمله( :مرا بپرستند) به قرينه جمله (و چيزي شريكم نسازند) فهميده ميشود منظور از عبادت عبادت با
اخالص و با حقيقت ايمان است.
و در آيه زير ميبينيم كه بعضي از ايمانها را شرك ميداند ،و ميفرمايد ":وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ" «»9
پس معلوم ميشود خدا روزي را وعده داده كه در آن روز زمين تصفيه شده ،و خالص در اختيار مؤمنين قرار ميگيرد ،روزي
كه در آن روز غير خدا پرستش نشود ،و خداي تعالي بطور حقيقت پرستش گردد.
و بسا كه بعضي توهم كنند :اين وعده الهي مستلزم تشريع حكم دفاَ نيست ،چون ممكن است بدون توسل به اينگونه
اسباب ظاهري بلكه به وسيله مصلحي غيبي اين غرض حاصل گردد ،اما اين حرف با جمله "لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ "...
منافات دارد ،براي اينكه استخالف وقتي تحقق مييابد كه عدهاي از بين بروند ،و يا از مكاني كه بودند كوچ كنند ،و عدهاي
ديگر جاي آنان را بگيرند ،پس مساله قتال در اين جمله خوابيده.
عالوه بر اينكه آيه  43از سوره مائده كه تفسيرش خواهد آمد ميفرمايد :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ
يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ،أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ ،أَعِزَّةٍ عَلَي الْكافِرِينَ ،يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،وَ ال يَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ"
«».0
و بطوري كه مالحظه ميكنيد ،به اين معنا اشاره دارد ،كه به زودي به امر خدا دعوتي حقه و نهضتي ديني به پا خواهد
خواست ،و معلوم است كه چنين دعوت و نهضتي بدون جهاد و
__________________________________________________
)(1خدا به كساني كه از شما ايمان آورده و عملهاي صالح كردهاند وعده داده است ،كه بطور قطع ايشان را خليفه در زمين
ميكند ،همانطور كه نياكان ايشان را كرد ،و بطور قطع ديني را كه برايشان پسنديده در دسترسشان قرار ميدهد ،تا كسي
جلوگيرشان نباشد و بطور يقين بدانند كه بعد از دوران وحشت دوران امنيتي برايشان پديد ميآورد ،تا مرا بپرستند و چيزي
شريكم نسازند" سوره نور آيه "55
)(2بيشترشان ايمان نميآورند به خدا مگر اينكه باز مشركند" سوره يوسف آيه "133
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)(3هان اي كساني كه ايمان آوردهايد هر كس از شما مرتد از دين خود شود ،بداند كه خداي تعالي به زودي قومي را
جايگزين ايشان ميكند ،كه دوستشان دارد و آنان نيز خدا را دوست ميدارند ،نسبت به مؤمنين متواضع و افتاده حال ،و
نسبت به كفار متكبر و قاهرند در راه خدا جهاد ميكنند ،بدون اينكه از مالمت سرزنش كنندگان باكي داشته باشند.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص22 :
خونريزي تصور ندارد.
[پاسخ بگفته غلط :اسالم دين شمشير و اجبار است و مخالف روش انبياي سلف ميباشد!!]  ...ص 44 :
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با بياني كه گذشت پاسخ ايرادي كه به حكم جهاد در اسالم كردهاند نيز داده ميشود ،چون اشكال كنندگان ميگويند:
نهضتهاي ديني تا آنجا كه از انبياي گذشته سراغ داريم طوري بوده كه با جهاد سازش نداشته ،چون دين انبيا در سير و
پيشرفتش تنها به دعوت و هدايت تكيه داشته ،نه اكراه مردم بر ايمان ،تا در صورت تخلف پاي قتال به ميان آيد ،و در
نتيجه خونريزي و اسيري و غارت مطرح شود ،و بهمين جهت است كه چه بسا اشخاصي چون مبلغين مسيحيت دين اسالم
را دين شمشير و خون دانسته ،و بعضي ديگر دين اجبار و اكراه خواندهاند.
پاسخي كه گفتيم از بيان گذشته ما استفاده ميشود ،اين است كه قرآن ميگويد اسالم اساسش بر حكم فطرت بشر است،
فطرتي كه هيچ انساني در احكام آن ترديد نميكند ،و كمال انسان در زندگيش را همان ميدانند كه فطرت بدان حكم كرده
باشد ،و به سويش بخواند ،و اين فطرت حكم ميكند به اينكه تنها اساس و پايهاي كه بايد قوانين فردي و اجتماعي بشر بر
آن اساس تضمين شود ،توحيد است ،و دفاَ از چنين اساس و ريشه و انتشار آن در ميان جامعه ،و نگهباني آن از نابودي و
فساد ،حق مشروَ بشر است و بشر بايد حق خود را استيفا كند ،حال به هر وسيلهاي كه ممكن باشد ،البته از آنجايي كه
ممكن است در استيفاي اين حق خود دچار تندرويها و يا كندرويها شود ،خود قرآن راه اعتدال و ميانهروي را ارائه داده،
نخست استيفاء اين حق را با صرف دعوت آغاز كرده ،و دستور داده تا در راه خدا اذيتهاي كفار را تحمل كنند ،و در مرحله
دوم از جان و مال و ناموس مسلمين و از بيضه اسالم دفاَ نموده ،متجاوزين را سر جاي خود بنشانند ،و در مرحله سوم
اعالن جنگ دهند ،و قتال ابتدايي را آغاز كنند ،كه هر چند به ظاهر قتالي است ابتدايي ،ليكن در حقيقت دفاَ از حق
انسانيت و كلمه توحيد و يكتاپرستي است و اسالم هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت جنگ را آغاز نكرده
است ،هم چنان كه تاريخ زندگي پيامبر اسالم شاهد است .كه عادتش بر اين جريان داشته ،و خداي تعالي در اين باره
فرموده ":ادَُْ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ،وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" «».1
و اين آيه شريفه مطلق است ،و اطالقش دليل بر همان گفته ما است ،كه اسالم هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام
حجت جنگ را آغاز نكرده است و نيز فرموده:
__________________________________________________
)(1مردم راي به راه پروردگارت به حكمت و موعظه حسنه دعوت كن ،و به بهترين وجه ممكن با ايشان مجادله كن" سوره
نحل آيه "194
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
"لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ،وَ يَحْيي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ" «».1
و اما اينكه گفتهاند الزمه توسل به جنگ و زور اين است كه بعد از غلبه اسالم بر كفر پارهاي از افراد از ترس مسلمان شوند،
در جواب ميگوئيم :اين اشكال وارد نيست براي اينكه اگر احياء انسانيت و رساندن انسانها به حيات انسانيشان موقوف شد بر
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اينكه اين حق مشروَ را كه همه انسانهاي سليم الفطره خواهان آن هستند بر چند نفري كه سالمت فطرت خود را از دست
دادهاند تحميل كنيم ،تحميل ميكنيم ،و هيچ عيبي و اشكالي هم ندارد ،البته اين كار را بعد از اقامه حجتهاي بالغه و
روشن كردن حق انجام ميدهيم( ،كه چه بسا از آن عده معدود چند تني به وسيله همين اقامه حجت بخود آيند ،و تسليم
حكم فطرت خود شوند).
و مساله تحميل قانون به اقليتهايي كه زير بار قانون نميروند ،طريقهاي است كه در ميان همه ملتها و دولتها داير است،
نخست افراد متمرد و متخلف از قانون را دعوت به رعايت قانون ميكنند ،آن گاه اگر زير بار نرفتند ،به هر وسيلهاي كه
ممكن باشد قانون را بر آنان تحميل ميكنند ،هر چند به جنگ و كشتار باشد باآلخره همه بايد به قانون عمل كنند ،حال يا
بطوَ و رغبت خود ،و يا به اكراه.
عالوه بر اينكه مساله اكراه و اجبار نسبت به قوانين ديني در بيش از يك نسل اتفاق نميافتد ،چون اصوال هميشه كره زمين
محل زندگي يك نسل است ،و اين يك نسل است كه ممكن است افرادي سركش و ياغي داشته باشد و تعليم و تربيت
ديني نسلهاي آتيه و بعدي را اصالح ميكند ،و او را با دين فطري بار ميآورد و قهرا همه افراد بطوَ و رغبت خود به سوي
دين توحيد رو ميآورند ،و خالصه در نسلهاي بعد ديگر اكراهي اتفاق نميافتد.
و اما اينكه اشكال كرده و گفتهاند :ساير انبيا كارشان صرف دعوت و هدايت بود ،و تاريخ زندگي آن حضرات تا آنجا كه در
دسترس ما است هيچ نشان نداده كه دست به اسلحه برده باشند ،و يا اصوال پيشرفت آن چنانهاي كرده باشند كه زمينه قيام
برايشان فراهم شده باشد ،اين نوح و هود و صالح عليهم السالمند كه ميبينيم همواره مقهور و مظلوم دشمنان بودهاند ،و
سلطه دشمن از هر طرف احاطهشان كرده بود ،و همچنين عيسي َ در ايامي كه در بين مردم بود و مشغول به دعوت بود
هيچ پيشرفتي نكرد (و به جز عدهاي انگشت شمار به نام حواريين دورش را نگرفتند ،با اين حال او چگونه ميتوانست قيام
كند) ،و اين انتشاري كه در دعوت آن جناب ميبينيم بعد از آمدن ناسخ شريعتش يعني آمدن اسالم صورت گرفت( ،آري
__________________________________________________
)(1تا اگر كسي هالك ميشود دانسته هالك شود ،و هر كه زنده ميگردد دانسته زنده شود ".سوره انفال آيه "39
ترجمه الميزان ،ج ،9ص131 :
بعد از آنكه اسالم طلوَ كرد جمعي كه نميخواستند زير بار اسالم بروند ،سنگ مسيحيت را به سينه زدند ،و نتيجتا مسيحيت
رواج يافت).
عالوه بر اينكه جمعي از انبيا هم بودند كه در راه خدا قيام كرده ،و دست به شمشير زدند ،كه تورات و قرآن عدهاي از آنان را
نام ميبرند ،قرآن كريم بطور اشاره و بدون ذكر نام ميفرمايد ":وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ،فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا ،وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ،وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي
أَمْرِنا ،وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ»1« ".
و نيز نقل ميكند كه موسي قوم خود را دعوت كرد تا با قوم عمالقه قتال كنند ،و ميفرمايد ":وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ -تا آنجا
كه ميفرمايد -يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ،وَ ال تَرْتَدُّوا عَلي أَدْبارِكُمْ ،فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ -تا آنجا كه
ميفرمايد -قالُوا يا مُوسي إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِال إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ" «».9
و نيز فرموده ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ؟ (مِنْ بَعْدِ مُوسي )إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"
« »0تا آخر داستان طالوت و جالوت.
و نيز در داستان سليمان و ملكه سبا ميفرمايد( :أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مسلمين -تا آنجا كه ميفرمايد -ارْجِعْ إِلَيْهِمْ ،فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ
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بحث اجتماعي [(در بيان اينكه هر قتال و مبارزهاي جنبه دفاعي دارد)]  ...ص 312 :

در اين معنا هيچ شكي نيست كه اجتماَ هر جا تحقق يافته چه اجتماَ نوَ انسان ،و چه اجتماعات مختلفي كه احيانا در
انواعي از حيوانات (چون مورچه و موريانه و زنبور عسل) ميبينيم ،مبني بر احساس فطري آن موجود به احتياج بدان بوده،
سادهتر بگويم موجودي كه ميبينيم اجتماعي زندگي ميكند ،بدين جهت دست به تشكيل اجتماَ زده كه فطرتش حكم
كرده به اينكه تو محتاج هستي كه اجتماعي زندگي كني ،و گرنه هستي و بقايت در معرض خطر قرار ميگيرد.
و همانطور كه فطرتش به او حق داده در حفظ وجود و بقايش در ساير موجودات كه دخالتي در حفظ وجودش دارند تصرف
كند ،انسان نيز در جماد و نبات و حيوان و حتي در انسان به هر وسيله ممكن ،تصرف ميكند ،و براي خود چنين حقي قائل
است هر چند كه مزاحم حقوق حيوانات ديگر و يا كمال نبات و جماد باشد و نيز به حيوان حق داده كه در گياهان و جمادات
تصرف كند ،و خود را صاحب چنين حقي بداند ،همين طور فطرتش به او اين حق را داده كه از حقوق مشروَ خود دفاَ كند،
چون مشروعيت آن حقوق هم به فطرتش ثابت شده ،و معلوم است كه حق تصرف بدون حق دفاَ تمام نميشود (اگر واقعا
تصرف در فالن موجود حق مشروَ من است ،بايد حق داشته باشم كه از تصرف ديگران جلوگيري بعمل آورم ،و گرنه
ديگران مزاحم من خواهند شد).
آري دنيا دار تزاحم و ناموس حاكم بر آن ،ناموس تنازَ در بقا است ،پس هر نوعي كه گفتيم به حكم فطرتش ميخواهد
هستي و بقاي خود را حفظ كند ،با همان شعور فطري اين حق را هم براي خود قائل است كه از حقوق و منافع خود دفاَ
كند ،و اذعان و اعتقاد دارد كه اين عمل برايش مباح است ،همانطور كه معتقد بود تصرف در موجودات ديگر برايش جايز و
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بِجُنُودٍ ال قِبَلَ لَهُمْ بِها ،وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ) « »3و اين تهديدي كه با جمله" فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ ال قِبَلَ لَهُمْ
بِها" كرده تهديدي است
__________________________________________________
)(1و چه بسيار پيغمبراني كه قتال كردند در حالي كه مردان خداي بسيار با ايشان بودند ،و در كارزاري كه ميكردند در برابر
ناماليماتي كه در راه خدا ميديدند سست و ضعيف نگشته ،اظهار ذلت ننمودند ،و خدا صابران را دوست ميدارد ،و جز اين
منطقشان نبود كه ميگفتند پروردگارا گناهان ما را بيامرز و از زيادهرويهاي ما در امور بگذر ،و قدمهامان را استوار بدار ،و بر
كفار نصرتمان ده .سوره آل عمران آيه "133
)(2اي قوم داخل ارض مقدسه شويد كه خدا آن را برايتان مقدر كرده و پشت به جنگ مكنيد كه زيانكار شويد -گفتند :
اي ،موسي ما ابدا داخل اين سرزمين نخواهيم شد ما دام كه آن قوم در آنجايند تو با پروردگارت برو و با آنان كارزار بكنيد ما
اينجا نشستهايم ".سوره مائده آيه "93
)(3آيا خبر نداري كه جمعي از بني اسرائيل بودند كه به پيغمبري كه داشتند گفتند پادشاهي براي ما قرار بده تا در راه خدا با
كفار قتال كنيم ".سوره بقره آيه " [...]933
)(4اين نامه از سليمان است كه ميگويد زنهار بر من استكبار مورز و با درباريانت به حالت تسليم نزد من آئيد -تا آنجا كه
ميفرمايد -سليمان به فرستاده او گفت برگرد به سوي ايشان كه به زودي لشگرهايي به سركوبيشان ميفرستيم كه تا
كنون سابقه مثل آن را نداشته باشند و به زودي با كمال ذلت از آنجا بيرونشان ميكنيم ".سوره نمل آيه "03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص139 :
ابتدايي و ناشي از دعوتي ابتدايي بوده است.
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مباح است.
و هيچ دليلي بهتر از مشاهدات ما در انواَ حيوانات نيست ،كه ميبينيم هر حيواني براي روزي كه بخواهد از حق خود دفاَ
كند بدنش مجهز به ادوات دفاَ شده ،مثال در سرش شاخ روئيده ،يا در سر انگشتانش چنگ ،و يا در دهانش انياب روئيده ،و
يا ظلف و خار و منقار و يا چيز ديگري دارد ،و يا اگر به هيچ يك از اين سالحها مجهز نشده ،براي دفاَ از هستي و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص130 :
بقايش مانند آهو فرار ميكند ،و يا مانند سوسمار پنهان ميشود و يا بعضي از حشرات خود را به مردن ميزند ،و بعضي ديگر
چون ميمون و خرس و روباه و امثال آن كه قادر بر حيلهگري هستند در هنگام دفاَ از خود انواَ حيلهها را بكار ميبرند.
در بين همه حيوانات ،انسان براي دفاَ از خود و از حقوق خود (به جاي شاخ و نيش و چنگال و چيزهاي ديگر) مسلح به
شعور فكري است ،كه در راه دفاَ از خود ميتواند موجودات ديگر را به خدمت بگيرد ،همانطور كه ميتوانست در راه انتفاَ
از آنها سالح شعور خود را بكار گيرد.
انسان نيز مانند ساير انواَ موجودات فطرتي دارد و فطرتش قضايي و حكمي دارد ،كه يكي از آنها اين است كه گفتيم:
انسان حق دارد در موجودات ديگر دخل و تصرف كند ،ديگر اينكه حق دارد از خودش و از حق فطريش دفاَ نمايد ،و همين
حق دفاعي كه انسان به فطرتش معتقد بدان شده ،او را وادار ميكند به اينكه در همه مواردي كه اجتماَ انساني آن را مهم
تشخيص ميدهد از اين حق خود استفاده نموده ،با كسي و يا جامعه ديگري كه ميخواهد حق او را ضايع كند مقاتله و
كارزار كند ،اما به او اجازه نميدهد كه توسل به جنگ و زور را در حق اولش نيز به كار ببندد ،هر چند كه حق اوليش نيز
فطري بود ،و به حكم فطرتش در طريق منافع زندگيش هر چيزي را كه ميتوانست استخدام كند استخدام ميكرد.
حال ممكن است بپرسي :چرا در دفاَ از خود و از منافعش حق داشت متوسل به زور شود ،و كارزار كند ،ولي در به دست
آوردن حق اولش چنين حقي ندارد ،در پاسخ ميگوئيم:
اين معنا را اجتماَ به گردنش گذاشته ،چون هر چند كه فطرتش به او ميگفت تو در به دست آوردن منافعت ميتواني در هر
موجودي دخل و تصرف كني ،و حتي همنوعان خودت را نيز به خدمت بگيري ،و ليكن در زندگي اجتماعي اين را فهميد كه
همنوعانش در احتياج به منافع مانند او هستند .لذا ناگزير شد به منظور حفظ تمدن و عدالت اجتماعي با همنوعان خود
مصالحه كند يعني از آنان آن مقدار خدمت بخواهد كه خودش به آنان خدمت كرده ،و معلوم است كه تشخيص برابري و
نابرابري اين دو خدمت و ميزان احتياج و تعديل آن به دست اجتماَ است.
پس معلوم شد كه انسان در هيچ يك از مقاتالت و جنگهايي كه راه انداخته دليل خود را استخدام و يا استثمار و بردهگيري
مطلق كه حكم اولي فطرت او بود قرار نداده و نميدهد ،بلكه دليل را عبارت ميداند از حق دفاَ ،از اينكه ميتواند در حفظ
منافع خود دست به دفاَ و كارزار بزند ،و خالصه براي خود حقي را فرض ميكند ،و سپس ميبيند كه ديگران دارند آن را
ضايع ميكنند ،لذا برميخيزد و در مقام دفاَ از آن بر ميآيد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
پس هر قتالي در حقيقت دفاَ است ،حتي بهانه فاتحين و كشورگشايان هم همين دفاَ است ،اول براي خود نوعي حق مثال
حق حاكميت و يا لياقت قيموميت بر ديگران و يا فقر و تنگي معيشت و يا كمبود زمين و امثال آن براي خود فرض ميكند،
و آن گاه در مقام دفاَ از اين حق فرضي بر ميآيد ،و وقتي از آنان سؤال ميشود :چرا به مردم حمله ميكني و خونها
ميريزي ،و در زمين فساد راه مياندازي؟ و چرا حرث و نسل را تباه ميكني؟ در پاسخ ميگويد از حق مشروعم دفاَ
ميكنم.
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پس روشن شد كه دفاَ از حقوق انسانيت حقي است مشروَ و فطري ،و فطرت ،استيفاي آن حق را براي انسان جايز
ميداند ،بله از آنجايي كه اين حق مطلوب به نفس نيست ،بلكه مطلوب به غير است ،لذا بايد با آن غير مقايسه شود ،اگر آن
حقي كه به خاطر آن ميخواهد دفاَ كند آن چنان اهميتي ندارد كه به خاطر استيفايش دست به جنگ و خونريزي بزند ،از
آن حق صرف نظر ميكند ،چون ميبيند براي دفاَ از آن ضرر بيشتري را بايد تحمل كند ،و اما اگر ديد منافعي كه در اثر
ترك دفاَ از دست ميدهد ،مهمتر و حياتيتر از منافعي است كه در هنگام دفاَ از دستش ميرود ،در اين صورت تن به
دفاَ و تحمل زحمات و خسارات آن ميدهد.
و قرآن كريم اثبات نموده كه مهمترين حقوق انسانيت توحيد و قوانين دينيهاي است كه بر اساس توحيد تشريع شده ،هم
چنان كه عقالي اجتماَ انساني نيز حكم ميكنند بر اينكه مهمترين حقوق انسان حق حيات در زير سايه قوانين حاكمه بر
جامعه انساني است ،قوانيني كه منافع افراد را در حياتشان حفظ ميكند.
بحث روايتي [(در ذيل آيات قتال)]  ...ص 314 :
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در مجمع البيان از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه ":وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ"...
گفته است :اين آيه در صلح حديبيه نازل شده ،و جريان از اين قرار بود كه رسول خدا ص در سالي كه ميخواست عمره
بجاي آورد با هزار و چهارصد نفر از مدينه بيرون آمد ،و تا حديبيه راه طي كرد ،در حديبيه مشركين مكه آن جناب را از ورود
به مكه مانع شدند ،و مسلمانان ناگزير شدند هدي خود را نحر كنند ،آن گاه با مشركين اينطور صلح كردند كه مسلمانان
امسال به مدينه برگردند ،و سال بعد به زيارت آيند ،و اهل مكه سه روز شهر را براي مسلمانان خالي كنند ،و در اين سه روز
طواف خانه كعبه نموده هر كار ديگري خواستند بكنند ،رسول خدا ص بدون درنگ به مدينه برگشت تا سال بعد آن جناب و
يارانش آماده
ترجمه الميزان ،ج ،9ص134 :
حركت جهت عمرة القضا شدند ،و ترسيدند قريش به عهد سال قبل خود وفا نكنند و باز هم از ورود به مكه جلوگيرشان
شوند ،و ناگزير پاي كارزار به ميان آيد ،و رسول خدا ص هم هيچ راضي نبود كه در ماه حرام و در حرم كارزار كند لذا اين
آيه شريفه نازل شد»1« .
مؤلف :اين معنا در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس و غير او نقل شده «».9
و نيز در مجمع البيان از ربيع بن انس ،و عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ،روايت كرده كه گفتهاند :اين آيه اولين آيهاي است
كه در باره قتال نازل شده ،و چون نازل شد رسول خدا ص با هر كس كه با آن جناب سر جنگ داشت قتال ميكرد ،و با هر
كس كه از جنگ دست بر ميداشت او نيز ترك قتال ميكرد ،تا آنكه آيه شريفه ":فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" نازل
شد ،و آيه قبلي را نسخ كرد»0« .
مؤلف :اين حرف اجتهادي است از انس و عبد الرحمن ،و گرنه خواننده گرامي متوجه شد كه آيه شريفه ناسخ آيه مورد بحث
نيست ،بلكه از قبيل تعميم دادن حكم است بعد از خصوصي بودنش.
و در مجمع در ذيل آيه ":وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ  "...ميگويد :سبب نزول اين آيه اين بود كه مردي از صحابه مردي از
كفار را در ماه حرام به قتل رسانيد ،كفار ،مؤمنين را به اين عمل توبيخ كردند ،خداي تعالي در پاسخ آنان فرمود :جرم فتنه در
دين يعني شرك ورزيدن از جرم قتل نفس در ماه حرام عظيمتر است ،هر چند كه آن نيز جايز نيست.
مؤلف :خواننده محترم توجه فرمود كه از ظاهر كالم بر ميآيد كه سياق آيه شريفه با آيات بعدش يك سياق است ،و همه
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يك دفعه نازل شده( .پس اگر اين واقعه سبب نزول باشد سبب نزول همه آيات مورد بحث است نه تنها آيه نامبرده)".
مترجم" و در الدر المنثور در ذيل آيه ":وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ  "...به چند طريق از قتاده روايت كرده كه گفت:
معناي" قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ "اين است كه با مشركين قتال كنيد ،تا ديگر شركي باقي نماند ،و دين همهاش براي
خدا باشد ،يعني تا آنكه همه به كلمه (ال اله اال اللَّه) كه رسول خدا ص بدان دعوت ميكرد و به خاطر آن قتال مينمود،
اعتراف كنند.
براي ما نقل كردهاند كه رسول خدا ص ميفرمود :خداي تعالي مرا مامور
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  1ص 933
)(2الدر المنثور ج  1ص .933
)(3مجمع البيان ج  1ص 933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
نموده تا با مردم قتال كنم ،و اين قتال را ادامه دهم تا همه بگويند( :ال اله اال اللَّه) حال اگر از دشمني و كفر دست برداشتند،
ما نيز از دشمني دست بر ميداريم ،مگر از دشمني با ستمكاران و ميگويد :مراد از ستمكاران كسانياند كه از گفتن" ال اله
اال اللَّه" خودداري ميكنند ،كه قتال را با آنان ادامه بايد داد ،تا اعتراف كنند»1« .
مؤلف :اينكه گفت( :مراد از ستمكاران  ،)...كالم قتاده است ،كه او از كالم رسول خدا ص استفاده كرده و استفاده خوبي
است و نظير اين روايت را از عكرمه آورده .و نيز در الدر المنثور است كه بخاري و ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عمر روايت
كرده كه گفت :در فتنه عبد اللَّه بن زبير دو نفر نزد عبد اللَّه عمر آمدند و گفتند :چرا با بودن تو كه پسر عمر و صحابي
رسول خدا ص هستي مردم اين فتنهها را بپا كردند ،و چرا تو قيام نميكني؟ گفت :براي اينكه خدا خون برادرم را بر من
حرام كرده ،پرسيدند :مگر خداي تعالي نفرموده( :وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ ،قتال كنيد تا ديگر فتنهاي نماند)؟ گفت :ما
قتال كرديم تا آنكه فتنهاي باقي نماند ،و دين همهاش براي خدا شد ،و شما ميخواهيد قتال كنيد تا فتنه باشد ،و دين براي
غير خدا شود»9« .
مؤلف :عبد اللَّه بن عمر و آن دو نفر در معناي فتنه اشتباه كردند ،نه پرسش كنندگان معناي فتنه را فهميدند ،نه پاسخ
گوينده ،و ما در سابق فتنه را معنا كرديم ،و مورد عبد اللَّه بن زبير اصال مورد فتنه نبوده بلكه مورد فساد در زمين ،و يا مورد
قتال بداعي ظلم بوده ،و مسلمانان نميتوانستند در باره آن سكوت كنند.
و در مجمع البيان در ذيل آيه ":وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ "گفته :يعني تا شرك نماند ،آن گاه گفته است اين تفسير از
امام صادق َ روايت شده»0« .
و در تفسير عياشي در ذيل آيه ":الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ" از عالء بن فضيل روايت كرده كه گفت :از آن جناب پرسيدم:
آيا مسلمانان در شهر حرام ابتداء به قتال ميكنند؟ (يعني آيا چنين عملي جايز است؟) فرمود :وقتي مشركين در آغاز رعايت
حرمت شهر حرام را نكنند ،مسلمين هم ميتوانند از اين بابت آزاد باشند ،اگر ديدند قتالشان در شهر حرام باعث پيروزي
است ،ميتوانند در شهر حرام آغاز كنند ،اين همان است كه آيه شريفه ":الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ"
بيانش ميكند»3« .
__________________________________________________
(1و )9الدر المنثور ج  1ص 934
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)(3مجمع البيان ج  1ص 933
)(4عياشي ج  1ص 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
و در الدر المنثور است كه احمد و ابن جرير و نحاس در كتاب ناسخش از جابر بن عبد اللَّه روايت آورده كه گفت :رسول خدا
ص هرگز در ماه حرام جنگ نميكرد ،مگر وقتي كه كفار جنگ را آغاز كرده باشند ،و حتي اگر قبل از ماههاي حرام در
جنگ بود ،همين كه ماه حرام ميرسيد جنگ را متوقف ميكرد ،تا ماه حرام تمام شود»1« .
و در كافي از معاوية بن عمار روايت كرده كه گفت از امام صادق َ اين مساله را پرسيدم ،كه مردي مردي ديگر را در بيرون
حرم مكه به قتل رسانيده ،و پس از آن داخل حرم شده ،آيا ميشود در حرم حد را بر او جاري كرد؟ فرمود :نه ما دام كه از
حرم بيرون نشده او را نميكشند ،و آب و غذا هم نميدهند ،و چيزي به او نميفروشند تا از حرم بيرون شود ،آن وقت حد بر
او جاري ميكنند ،عرضه داشتم چه ميفرمايي در باره مردي كه در حرم قتل و يا دزدي كرده؟ فرمود در همان حرم حد بر
او جاري ميشود ،براي اينكه خود او رعايت حرمت حرم را نكرده ،و خداي عز و جل در اين مورد فرموده ":فَمَنِ اعْتَدي
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ" ،آن گاه با اينكه او در حرم است حدش ميزنند چون قرآن ميفرمايد( :فَال
عُدْوانَ إِلَّا عَلَي الظَّالِمِينَ ،هيچ عدوان و تجاوزي نيست مگر عليه ستمكاران)»9« .
و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل آيه( :وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ) فرموده :اگر مردي آنچه دارد همه
را در راه خدا انفاق كند كار خوبي انجام نداده ،و نميتوان گفت :مردي موفق است ،مگر نشنيده كه خداي تعالي ميفرمايد:
(ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ ،وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ،خود را به دست خود در هالكت نيفكنيد ،و احسان كنيد كه
خدا نيكوكاران را دوست ميدارد) آن گاه فرمود :يعني اهل اقتصاد و ميانهروي را دوست ميدارد»0« .
شيخ صدوق هم از ثابت بن انس روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :اطاعت سلطان واجب است ،و هر كس
اطاعت سلطان را ترك كند ،اطاعت خدا را ترك كرده ،و در نهي او داخل شده است كه فرمود ":وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي
التَّهْلُكَةِ" « »3و در الدر المنثور به چند طريق از اسلم ابي عمران روايت كرده كه گفت :در قسطنطنيه ميجنگيديم ،فرمانده
نيروي مصر عقبة بن عامر ،و فرمانده نيروي شام فضالة بن عبيد بود
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص 933
)(2فروَ كافي ج  3ص 933
)(3فروَ كافي ج  3ص 40
)(4امالي صدوق ص  933مجلس 43
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
(روزي )لشكر عظيمي از روم در برابر ما صفآرايي كرد ،ما نيز در برابر آنها صفآرايي كرديم ،مردي از مسلمانان بر صف
روم حمله كرد بطوري كه داخل در صف ايشان شد ،مردم صدايشان به گفتن سبحان اللَّه و اينكه چرا اين مرد خود را به
تهلكه افكند بلند شد ،ابو ايوب صحابي رسول خدا ص برخاست و فرياد زد هان اي مردم :چرا شما اين آيه را تاويل ميكنيد،
و مساله جهاد در راه خدا را از مصاديق آن ميشماريد؟ اين آيه در باره ما انصار نازل شد ،كه وقتي خدا دين خود را غلبه و
عزت داد ،و ياوران آن بسيار شدند ،بعضي از ما پنهاني از رسول خدا ص به بعضي ديگر گفتند :فعال كه خدا دين خود را
عزت داد ،و ياري كرد ما به سر وقت اموالمان برويم ،كه بيصاحب مانده است ،و چرا نبايد اين كار را بكنيم و به اصالح
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آنچه از اموال كه فاسد شده بپردازيم؟ اينجا بود كه خداي تعالي در رد گفتار ما اين آيه را نازل كرد ":وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَ ال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ" پس (بر خالف آنچه شما پنداشتهايد) تهلكه جهاد در راه خدا نيست ،بلكه عبارت است از
ترك جهاد و پرداختن به اصالح اموال.
مؤلف :همين اختالف روايات در معناي آيه مؤيد گفتار ما است كه آيه شريفه مطلق است و هر دو طرف افراط و تفريط در
انفاق را شامل ميشود ،بلكه تنها مختص به انفاق نيست ،افراط و تفريط در غير انفاق را هم شامل ميگردد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص132 :
[سوره البقرة ( :)2آيات  346تا  ... ]213ص 314 :
اشاره

ترجمه آيات  ...ص 331 :

حج و عمرهاي را كه آغاز كردهايد تمام كنيد حال اگر مانعي شما را از اتمام آن جلوگير شد هر مقدار از قرباني كه برايتان
ميسور باشد قربان كنيد و سرهايتان را نتراشيد تا آنكه قرباني به محل خود برسد پس اگر كسي مريض بود و يا از نتراشيدن
سر دچار آزاري ميشود سر بتراشد و كفاره آن را روزه بگيرد يا صدقهاي دهد يا گوسفندي ذبح كند و اگر مانعي از اتمام حج
و عمره پيش نيامد پس هر كس كه حج و عمرهاش تمتع باشد هر قدر از قرباني كه ميتواند بدهد و اگر پيدا نميكند و يا
تمكن ندارد به جاي آن سه روز در حج و هفت روز در مراجعت كه جمعا ده روز كامل ميشود روزه بدارد ،البته اين حج تمتع
مخصوص كساني است كه اهل مكه نباشند و بايد از خدا بترسيد و حكم حج تمتع را انكار مكنيد و بدانيد كه خدا شديد
العقاب است ().123
حج در چند ماه معين انجام ميشود پس اگر كسي در اين ماهها به احرام حج درآمد ديگر با زنان نياميزد و مرتكب دروغ و
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وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ ال تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّي يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُ ْم
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَالثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ( )123الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَال رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ
فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوي وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ ( )123لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ
تَبْتَغُوا فَضْالً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ
الضَّالِّينَ ( )123ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )122فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ ()933
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ () 931أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسابِ )(202وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ
اتَّقي وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ()930
ترجمه الميزان ،ج ،9ص113 :
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جدال نشود كه اينگونه كارها در حج نيست و آنچه از خير انجام دهيد خدا اطالَ دارد و توشه برداريد كه بهترين توشه تقوا
است و از من پروا كنيد اي صاحبان خرد ().123
در اثناي حج اگر بخواهيد خريد و فروشي كنيد حرجي بر شما نيست و چون از عرفات كوچ ميكنيد در مشعر الحرام به ذكر
خدا بپردازيد و به شكرانه اينكه هدايتتان كرده يادش آريد چه قبل از آنكه او هدايتتان كند از گمراهان بوديد ().123
آن گاه از مشعر كه مشركين كوچ ميكنند شما هم كوچ كنيد و خدا را استغفار كنيد كه او غفور و رحيم است ().122
پس هر گاه مناسك خود را تمام كرديد خدا را ياد آريد آن طور كه در جاهليت بعد از تمام شدن مناسك پدران خود را ياد
ميكرديد بلكه بيشتر از آن اينجاست كه بعضي ميگويند :پروردگارا در همين دنيا به ما حسنه بده ولي در آخرت هيچ
بهرهاي ندارند ().933
و بعضي از آنان ميگويند پروردگارا به ما هم حسنه در دنيا بده و هم حسنه در آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن ().931
ايشان از آنچه كردهاند نصيبي خواهند داشت و خدا سريع الحساب است ().939
و خدا را در ايام معدود يازده و دوازده و سيزدهم را ياد آريد حال اگر كسي خواست عجله كند و بعد از دو روز برگردد گناهي
نكرده و اگر هم كسي خواست تاخير اندازد گناه نكرده و همه اينها در خصوص مردم
ترجمه الميزان ،ج ،9ص111 :
با تقوا است و لذا از خدا بترسيد و بدانيد كه شما همگي به سوي او محشور خواهيد شد ()930

اشاره

اين آيات در حجة الوداَ يعني آخرين حجي كه رسول خدا ص انجام داد نازل شده ،و در آن حج تمتع تشريع شده است.
[فرق بين تمام و كمال و مراد از امر به اتمام حج]  ...ص 333 :

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ"...
تمام هر چيز عبارت است از آن جزئي كه وقتي با ساير اجزا ضميمه ميشود آن چيز همان چيز ميشود ،و آثاري كه دارد و
يا آن آثار را از آن چيز انتظار داريم نيز مترتب ميگردد ،و تمام كردن آن چيز اين است كه ،بعد از آنكه همه اجزاي آن را
جمع كرديم آن جزء آخري را هم بياوريم تا آثار بر آن چيز مترتب شود ،اين معناي كلمه تمام و اتمام است .و اما كمال هر
چيزي آن حال و يا وصفي و يا امري است كه وقتي موجودي آن را داشته باشد ،داراي اثري عالوه ميشود غير آن اثري كه
بعد از تماميت دارا باشد ،مثال منضم شدن اجزاي بدن انساني به يكديگر عبارت است از تماميت انسان ،و اما عالم و يا
شجاَ و يا عفيف بودنش عبارت است از كمال انسان ،از انسان تمام عيار و بيكمال آثاري بروز ميكند ،و از انساني تمام و
كامل آثاري ديگر ظهور مينمايد.
و چه بسا ميشود كه كلمه تمام در جاي وصف كمال استعمال ميشود ،و آن را استعاره از اين ميگيرند ،به اين ادعا كه آن
وصف زايد از بس مورد اعتنا و اهميت است جزء ذات به حساب ميآيد (و مثال ميخواهند بگويند انساني كه عالم نيست
اصال انسان تمام نيست تا به اين تعبير اهميت علم را برسانند) و مراد از اتمام حج و عمره همان معناي اول يعني معناي
حقيقي كلمه است ،نه استعاره آن.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بيان آيات [(مربوط به حج)]  ...ص 333 :
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به دليل اينكه دنبال جمله ميفرمايد ":فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" ، ...چون ميفرمايد اگر به مانعي برخورديد و
نتوانستيد همه اجزاي حج را بياوريد هر قدر ميتوانيد بياوريد و اين كالم با تماميت به معناي حقيقي سازش دارد ،نه تماميت
به معناي كمال ،و معناي صحيحي به نظر نميرسد كه اكتفاء به بعضي از اجزا را متفرَ كنند بر تماميت به معناي كمال يا
اتمام به معناي اكمال.
و اما اينكه كلمه حج به چه معنا است؟ معناي آن عبارت است از اعمالي كه در بين مسلمين معروف است ،و ابراهيم خليل َ
آن را تشريع كرده ،و بعد از آن جناب هم چنان در ميان اعراب معمول بوده و خداي سبحان آن را براي امت اسالم نيز امضا
كرده ،در ترجمه الميزان ،ج ،9ص119 :
نتيجه شريعتي شده كه تا روز قيامت باقي خواهد بود.
ابتدا ،اين عمل ،احرام ،و سپس وقوف در عرفات ،و بعد از آن وقوف در مشعر الحرام است.
و يكي ديگر از احكام آن قرباني كردن در منا ،و سنگ انداختن به ستونهاي سنگي سهگانه است ،و آن گاه طواف در خانه
خدا ،و نماز طواف ،و سعي بين صفا و مروه است البته واجبات ديگري نيز دارد ،و اين عمل سه قسم است:
1حج افراد  -9حج قران  -0حج تمتع كه در سال آخر عمر رسول خدا ص تشريع شد.و اما عمل عمره عملي ديگر است ،و آن عبارت است از رفتن به زيارت خانه كعبه ،از مسير يكي از ميقاتها ،و طواف و نماز
آن ،و سعي بين صفا و مروه ،و تقصير ،و اين حج و عمره دو عبادتند كه جز با قصد قربت تمام نميشوند ،به دليل اينكه
فرموده( :وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ،حج و عمره را براي خدا تمام كنيد)...
"فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ،وَ ال تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ" كلمه (احصار) به معناي حبس و ممنوَ شدن است ،كه البته
منظور ممنوَ شدن از اتمام آن به خاطر كسالت و بيماري يا دشمن است ،و نيز منظور از اين احصار ممنوعيت بعد از شروَ
و احرام بستن است ،و معناي استيسار در هر عملي آسان كردن آن است .بطوري كه آسانيها را در آن جلب نموده مشكالت
را از آن بيرون كند.
و كلمه (هدي )پيشكش كردن چيزي از نعمتها به كسي و يا به محلي ،به منظور تقرب جستن به آن كس و يا آن محل
است و اصل كلمه از هديه گرفته شده ،كه به معناي تحفه است ،و يا از هدي است كه به معناي هدايتي است كه انسان را
به سوي مقصود سوق ميدهد ،و كلمه (هدي و هديه) همان فرقي را با هم دارند كه كلمه (تمر و تمره) با هم دارد ،كه اولي
جنس خرما است ،و دومي يك خرما ،و مراد از هدي در مساله حج آن حيواني است كه انسان با خود به طرف مكه ميبرد تا
در حج خود آن را قرباني كند.
"فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ"...
حرف "فا" در آغاز جمله براي تفريع است ،يعني جمله را نتيجه سخنان قبلي ميكند ،و تفريع اين حكم بر سخن قبلي كه از
تراشيدن سر نهي ميكرد ،داللت دارد بر اينكه مراد از مرض خصوص آن مرضي است كه با نتراشيدن سر برايش مضر
است ،و اگر سر را بتراشد آن مرض به بهبودي مبدل ميگردد ،و اگر در جمله( :از شما كسي كه مرضي دارد و يا سرش
ترجمه الميزان ،ج ،9ص110 :
ناراحت مي شود) ،كلمه (و يا) را كه مفيدتر ديد است به كار برد ،براي اين بود كه بفهماند مراد از ناراحتي سر ،ناراحتي غير از
سر درد و بيماري است ،بلكه ناراحتي از ناحيه حشرات است ،پس عبارت (أَذيً مِنْ رَأْسِهِ) كنايه است از متاذي شدن از
حشرات از قبيل شپش كه در سر ميافتد.
پس اين دو امر يعني ناراحتي از شپش و يا سر درد ،تراشيدن سر را جايز ميكند ،اما با فديه به يكي از سه خصلت ،اول
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روزه ،دوم صدقه ،و سوم نسك.
و در روايات وارد شده كه روزه نامبرده سه روز است ،و مراد از صدقه سير كردن شش نفر مسكين ،و مراد از نسك قرباني
كردن يك گوسفند است.
"فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ" حرف (فا) بر سر جمله آن را متفرَ بر احصار ميكند و معنايش اين است كه
چون از مرض و دشمن و يا موانع ديگر ايمن شديد ،پس هر كس تمتع ببرد به وسيله عمره تا حج يعني با عمره عمل
عبادت خود را ختم كند ،و تا مدتي محل شود تا دوباره براي حج احرام بپوشد ميتواند اين كار را بكند ،و در آن هديي آسان
با خود ببرد.
بنا بر اين حرف (با) در كلمه (بالعمرة) باي سببيت است ،و سببيت عمره براي تمتع و بهرهگيري ،بدين جهت است كه در
حال احرام نميتوانست از زنان و شكار و امثال آن بهرهمند شود مگر آنكه از احرام درآيد ،و تمتع آدمي را از احرام بيرون
ميآورد.
"فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ"...
از ظاهر آيه بر ميآيد كه هدي نسكي است علي حده ،نه اينكه جبران اين باشد كه شخص متمتع نتوانسته و يا نخواسته
احرام براي حج را از ميقات ببندد ،و ال جرم از شهر مكه براي حج احرام بسته است ،براي اينكه جبران بودن هدي احتياج به
مئونهاي زايد دارد ،تا انسان آن را از آيه شريفه بفهمد ،و خالصه عبارت مورد بحث را هر كس ببيند ،ميفهمد كه هدي
عبادتي است مستقل ،نه جبران چيزي كه فوت شده.
حال اگر بگويي جمله ":فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "...به خاطر حرف (فا) نتيجه جمله( :فَمَنْ تَمَتَّعَ  )...است ،و مترتب بر آن
است ،همانطور كه جزاء شرط در جمله( :اگر به منزل ما بيايي از تو پذيرايي ميكنم) مترتب بر شرط (اگر) است و اين ترتب
به ما ميفهماند كه آوردن هدي كفاره و جبران تمتع و استراحتي است كه بعد از عمره تمتع و قبل از حج آن ميكند ،عالوه
بر اينكه وقتي فعل شرط خود كلمه تمتع است (هر كس تمتع كند بايد چنين و چنان كند) ،ميفهميم كه هدي در ازاي
تمتعي قرار گرفته كه گفتيم نوعي تسهيل شرعي و تخفيف است ،پس هدي جبران اين تخفيف ميشود نه عبادتي جداگانه.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص113 :
در پاسخ ميگوئيم :كلمه (بالعمرة  ،)...اين سخن را رد ميكند ،براي اينكه كلمه نامبرده عمره را از حج جدا و آن دو را دو
عمل مستقل ميسازد ،و جبران بودن هدي وقتي صحيح است كه تسهيل و تخفيف در يك عمل تشريع شده باشد ،نه در
بين دو عمل ،كه احرام اولي يعني عمره تمام شده ،و احرام دومي يعني حج هنوز شروَ نگشته.
عالوه بر اينكه درك اشعار نامبرده به فرضي كه صحيح باشد ،وقتي است كه تشريع هدي به خاطر تشريع تمتع به عمره تا
حج باشد ،نه اينكه به خاطر فوت احرام حج از ميقات باشد.
ظاهر آيه شريفه ":فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" اين است كه ميخواهد خبر دهد از تشريع تمتع ،و
اينكه قبال چنين عمرهاي تشريع شده ،نه اينكه بخواهد با همين جمله آن را تشريع كند ،چون ميفرمايد (پس هر كس به
عمره تا حج تمتع كند ،پس بايد تا جايي كه ميتواند قرباني با خود ببرد) ،معلوم ميشود قبال چنين عمرهاي تشريع شده
بوده ،كه آن را مفروغ عنه و مسلم گرفته از تشريع قرباني در آن خبر ميدهد.
اين خيلي روشن است كه عبارت (هر كس تمتع كرد بايد با خود هدي ببرد) و عبارت (تمتع كنيد و در تمتع با خود قرباني
ببريد )فرق دارد ،اولي را در جايي ميگويند كه شنونده قبال از تشريع تمتع اطالَ داشته باشد ،و دومي را در جايي ميگويند
كه گوينده ميخواهد با همين كالم خود آن را تشريع كند ،خواهي گفت تمتع در كجا تشريع شده؟ ميگوئيم :در آيه

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

شريفه ":ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ".
"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَالثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ"...
اينكه حج را ظرف براي صيام قرار داد ،و فرمود( :سه روز در حج) به اين اعتبار است كه عمل حج و عمل روزه در يك مكان
و يك زمان انجام ميشود ،زماني كه عمل حج در آن انجام ميشود ،و زمان حج شمرده ميشود ،يعني فاصله ميان احرام
حج و مراجعت به مكه همان زمان سه روز روزه است ،و به همين اعتبار است كه در روايات وارده از ائمه اهل بيت َ آمده:
كه وقت روزه براي كسي كه قادر باشد قبل از روز قرباني است ،و براي كسي كه قادر نيست بعد از ايام تشريق يعني يازده و
دوازده و سيزدهم است ،و اگر كسي در اين ايام هم قدرت بر روزه گرفتن نيافت بايد پس از مراجعت به وطن آن را بگيرد ،و
ظرف هفت روز ديگر بعد از مراجعت از مكه است ،چون (ظاهر جمله( :اذا رجعتم ،وقتي برگشتيد) همان برگشتن به وطن
است ،و گرنه ميفرمود :در حال برگشتن ،عالوه بر اينكه التفات از غيبت (كسي كه تمتع كند به عمره تا حج) به حضور
(وقتي برگشتيد) خالي از اشعار و داللت بر اين معنا نيست .
ترجمه الميزان ،ج ،9ص114 :
"تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ"...
يعني سه روز در حج و هفت روز در مراجعت ،ده روز كامل است ،و اگر عدد هفت را مكمل عدد ده خوانده نه متمم آن ،براي
اين بود كه بفهماند هر يك از سه روز و هفت روز حكمي مستقل و جداگانه دارد ،كه بيانش در فرق ميان دو كلمه تمام و
كمال در اول آيه گذشت.
پس معلوم شد كه روزه سه روز عملي است تام في نفسه ،و اگر محتاج به هفت روز است محتاج در كامل بودنش هست ،نه
در تماميتش.
"ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ" يعني حكم نامبرده در باره تمتع به عمره تا حج ،براي غير اهل مكه
است ،يعني براي كسي است كه بين خانه و زندگي او و بين مسجد الحرام (البته بنا بر تحديدي كه روايات كرده) بيش از
دوازده ميل فاصله باشد ،و كلمه اهل به معناي خواص آدمي از زن و فرزند و عيال است:
و اگر از مردم دور از مكه تعبير فرموده به كسي كه اهلش حاضر در مسجد الحرام نباشد ،در حقيقت لطيفترين تعبيرات را
كرده ،چون در اين تعبير به حكمت تشريع تمتع كه همان تخفيف و تسهيل است اشاره فرموده.
توضيح اينكه :مسافري كه از بالد دور به حج -كه عملي است شاق و توأم با خستگي و كوفتگي در راه -ميآيد احتياج
شديد به استراحت و سكون دارد ،و سكون و استراحت آدمي تنها نزد همسرش فراهم است ،و چنين مسافري در شهر مكه
خانه و خانواده ندارد ،لذا خداي تعالي دو رعايت در باره او كرده ،يكي اينكه اجازه داده بعد از مناسك عمره از احرام در آيد ،و
دوم اينكه براي حج از همان مكه محرم شود ،و ديگر مجبور به برگشتن به ميقات نشود.
خواننده محترم توجه فرمود كه جمله دال بر تشريع متعه همين جمله است ،يعني جمله:
"ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ  "...نه جمله" فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ  "...و جمله نامبرده كالمي است مطلق ،نه به وقتي از
اوقات مقيد است ،و نه به شخصي از اشخاص ،و نه به حالي از احوال.
"وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ" اينكه در ذيل آيه چنين تشديد بالغي كرده ،با اينكه صدر آيه چيزي به جز
تشريع حكمي از احكام حج را نداشت ،به ما ميفهماند كه مخاطبين اشخاصي بودهاند كه از حال ايشان انتظار ميرفته حكم
نامبرده را انكار كنند ،و يا در قبول آن توقف كنند ،و اتفاقا مطلب از همين قرار بود ،براي اينكه از ميان همه احكام كه در
دين تشريع شده ،خصوص حج ،از سابق يعني از عصر ابراهيم خليل اللَّه َ در بين مردم وجود داشته ،و معروف بوده ،و
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دلهاشان با آن
ترجمه الميزان ،ج ،9ص113 :
انس و الفت داشت ،و اسالم اين عبادت را تقريبا به همان صورتي كه از سابق داشته امضاء كرد ،و تا اواخر عمر رسول خدا
ص به همان صورت بود ،و تغيير دادن احكام آن بخاطر همان انس و الفت مردم كار بسيار مشكلي بود ،و حتما با انكار و
مخالفت مواجه ميگرديد ،و بطوري كه از روايات هم بر ميآيد در دل بسياري از آنان مقبول واقع نميشد بدين جهت رسول
خدا ص ناگزير بود خود آنان را مخاطب قرار دهد ،و بر ايشان بيان كند ،كه حكم تازهاي كه رسيده از ناحيه خداست ،و
حكمراني فقط كار خداوند است و او هر چه بخواهد حكم ميكند ،و حكمي كه كرده عمومي است ،و احدي از آن مستثنا
نيست ،نه هيچ پيغمبري ،و نه امتي.
و اين نكته باعث شد كه در آخر آيه با تشديد بليغ امر به تقوا نموده ،از عقاب خداي سبحان زنهار دهد.
"الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ،فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ تا كلمه في الحج" يعني زمان حج نزد اين قوم (يعني عرب) ماههاي
معلومي است ،و سنت (يعني روايات) آن را معين كرده ،كه عبارت است از شوال ،و ذي القعده ،و ذي الحجة ،و اگر ذي
الحجة را زمان حج شمرده ،با اينكه زمان حج اوائل آن ماه است ،نه همه آن ،منافاتي ندارد ،براي اينكه اين تعبير از قبيل
تعبيري است كه ميگوئيم من روز جمعه خدمت شما ميرسم ،با اينكه آمدن در يك ساعت از روز جمعه صورت ميگيرد ،نه
در تمامي آن روز.
و در اينكه در آيه شريفه سه مرتبه كلمه حج تكرار شده با اينكه ميتوانست بار دوم و سوم به آوردن ضمير اكتفاء كند ،لطفي
در اختصار گويي به كار رفته ،چون مراد از حج اول زمان حج ،و از حج دوم خود عمل حج ،و از سوم زمان و مكان آن است
و اگر ضمير ميآورد ناگزير بود بدون جهت كالم را طول بدهد( ،و بفرمايد :زمان الحج اشهر معلومات فمن فرض عليه هذا
العمل فال رفث و ال فسوق و ال جدال في زمانها و مكانها) و فرض حج به اين معنا است كه با شروَ در عمل حج اين عمل
را بر خود واجب سازد ،چون به حكم آيه شريفه ":وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ  ،"...شروَ در اين عمل باعث ميشود كه
اتمامش بر آدمي واجب گردد.
و كلمه (رفث) به معناي هر عملي است كه در عرف تصريح به نام آن نميكنند بلكه ،هر وقت بخواهند نام آن را ببرند ،به
كنايه ميبرند ،مانند عمل زناشويي و كلمه (فسوق) به معناي خارج شدن از طاعت خدا است ،و جدال به معناي ستيزگي
كردن و لجبازي در گفتار و بحث است ،ليكن سنت رفث را تفسير كرده به جماَ و فسوق را به دروغ ،و جدال را به گفتن :نه
به خدا و بله به خدا.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص113 :
"وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ"...
اين جمله خاطرنشان ميسازد كه اعمال از خداي تعالي غايب و پنهان نيست ،و كساني را كه مشغول به اطاعت خدايند
دعوت ميكند به اينكه در حين عمل از حضور قلب و از روح و معناي عمل غافل نمانند ،و اين دأب قرآن كريم است كه
اصول معارف را بيان ميكند ،و قصهها را شرح داده شرايع و احكام را ذكر ميكند ،و در آخر همه آنها موعظه و سفارش
ميكند ،تا علم از عمل جدا نباشد ،چون علم بدون عمل در اسالم هيچ ارزشي ندارد ،و بهمين جهت دعوت نامبرده را با
جمله ":وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ" ختم كرد ،و در اين جمله بر خالف اول آيه كه مردم غايب فرض شده بودند ،مخاطب قرار
گرفتند ،و اين تغيير سياق داللت ميكند بر كمال اهتمام خداي تعالي به اين سفارش ،و اينكه تقوا وسيله تقرب و وظيفهاي
است حتمي و متعين.
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"لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ" اين آيه شريفه ميخواهد بفرمايد :در خالل انجام عمل حج دادوستد حالل
است ،چيزي كه هست از بيع و دادوستد تعبير فرموده به (طلب فضل پروردگار) و اين تعبير در سوره جمعه نيز آمده ،آنجا كه
ميفرمايد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّالةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ -تا آنجا كه ميفرمايد -فَإِذا
قُضِيَتِ الصَّالةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ،وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»"
چون در اين دو آيه نخست از دادوستد تعبير به بيع كرده ،و سپس از همان تعبير به طلب رزق خدا نموده ،و بهمين جهت
است كه در سنت نيز ابتغاي از فضل خدا در آيه مورد بحث به بيع تفسير شده ،پس آيه دليل بر اين است كه دادوستد در
خالل عمل حج مباح و جايز است.
"فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ" كلمه (افضتم) از مصدر افاضه است ،كه به معناي بيرون شدن
دسته جمعي عدهاي است از محلي كه بودند ،پس آيه داللت دارد بر اينكه وقوف به عرفات هم واجب است ،هم چنان كه
وقوف به مشعر الحرام كه همان مزدلفه باشد واجب است.
"وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ"...
يعني بياد خدا بيفتيد البته يادي كه با نعمت (هدايت او شما را) برابر و مانند باشد،
__________________________________________________
)(1هان اي كساني كه ايمان آوردهايد ،چون براي نماز در روز جمعه ندا ميدهند به سوي ياد خدا بشتابيد ،و دادوستد را رها
كنيد -تا آنجا كه ميفرمايد -پس همين كه نماز تمام شد در زمين پراكنده شويد ،و از فضل خدا طلب كنيد ".سوره جمعه
آيه "13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص113 :
چون شما قبل از اينكه او هدايتتان كند از گمراهان بوديد.
"ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ"...
ظاهر اين آيه ميرساند كه افاضه بر طبق سنت ديرينهاي كه قريش داشتند واجب است ،و ميخواهد مخاطبين را در اين
سنت ملحق به نياكانشان كند.
بنا بر اين آيه شريفه با روايتي كه ميگويد( :قريش و هم سوگندانشان كه به عرف محلي حمس ناميده ميشدند ،وقوف به
عرفات نميكردند ،بلكه تنها به مزدلفه وقوف ميكردند ،و منطقشان اين بود كه ما اهل حرم نبايد از حرم خدا دور شويم،
خداي تعالي در آيه باال دستورشان داد كه شما هم مانند ساير مردم كوچ كنيد ،از همانجايي كه آنان كوچ ميكنند ،يعني از
عرفات) منطبق ميشود و بنا بر اين ذكر اين حكم بعد از جمله ":فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ  ،"...و بكار بردن كلمه (ثم) كه
بعديت را ميرساند ،در آن جمله براي اين است كه ترتيب ذكري را رعايت كرده باشد ،و در حقيقت گفتار به منزله استدراك
است ،و معنايش اين است كه احكام حج اين هايي بود كه ذكر شد ،چيزي كه هست بر شما واجب است كه در كوچ كردن
مانند ساير مردم از عرفات كوچ كنيد ،نه از مزدلفه.
و بعضي از مفسرين گفتهاند :در اين دو آيه تقديم و تاخيري شده ،آيه اول را بايد بعد از آيه دوم نوشته باشند ،يعني اول
نوشته باشند( :ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ ،و سپس نوشته باشند :فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ)...
"فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ تا جمله أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً" اين آيه شريفه دعوت به ذكر خدا ميكند ،و در اين دعوت مبالغه نموده،
ميفرمايد :جا دارد كه حاجي حد اقل خدا را به قدر پدران خود به خاطر بياورد ،و بلكه بيشتر ،براي اينكه نعمت خدا نسبت به
او كه به حكم آيه ":وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ" همان نعمت هدايت است ،بزرگتر از نعمتي است كه پدران به آدمي دادهاند.
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و بعضي از مفسرين گفتهاند :وجه اينكه در اين آيه سخن از پدران گفته اين است كه در جاهليت رسم بوده بعد از تمام
كردن عمل حج ساعتي در منا توقف ميكردند ،و در آنجا به شعر و نثري كه از پدران خود به يادگار داشتند بر ديگران فخر
ميفروختند ،خداي تعالي در اين آيه ميفرمايد :به جاي يادآوري از پدران خدا را ياد كنيد بلكه بيشتر و كاملتر از ياد پدران
ياد كنيد.
"أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً" اين جمله اعراض از مطلب قبلي است و در نتيجه كلمه (او) معناي بلكه را ميدهد ،در
ترجمه الميزان ،ج ،9ص112 :
اين جمله ذكر را متصف به شدت كرده ،چون ذكر همانطور كه از نظر كميت و مقدار متصف به كثرت ميشود ،هم چنان كه
در جاي ديگر فرموده ":اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً" « »1و نيز فرموده:
"وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً" « »9همچنين از نظر كيفيت متصف به شدت ميشود چون ذكر ،به معناي واقعيش منحصر در ذكر
لفظي نيست بلكه امري است مربوط به حضور قلب ،و لفظ را هم اگر ذكر ميگويند ،از اين جهت است كه لفظ از معناي
قلبي و ياد دروني حكايت ميكند.
و چون چنين است هم اتصافش به كثرت از نظر موارد صحيح است ،چون معنايش ياد خدا در غالب حاالت است ،هم چنان
كه فرمود ":الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِهِمْ" « »0و هم اتصافش به شدت در پارهاي از موارد صحيح است،
و چون مورد آيه بطوري كه از آن استفاده ميشود موردي است كه آدمي را از خدا بيخبر ميكند ،و ياد خدا را از دل ميبرد،
لذا مناسبتر آن بود ذكر را كه بدان امر ميفرمايد به شدت توصيف كند ،نه به كثرت و مطلب روشن است.
"فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا"...
اين جمله تفريع است بر جمله" فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ" ،و مراد از ناس مطلق افراد انسان اعم از مؤمن و كافر است
چه كافر كه به غير از پدران خود بياد كس ديگر نيست ،و جز افتخارات دنيوي را نميخواهد و جز دنيا نميطلبد ،و كاري به
آخرت ندارد ،و چه مؤمن كه جز آنچه نزد خداست نميجويد ،و اگر هم چيزي از امور دنيا را بخواهد چيزي است كه باز مورد
رضاي پروردگارش (و وسيله كسب رضاي او) است ،و بنا بر اين پس اينكه فرمود( :بعضي از مردم ميگويند) منظور گفتن به
زبان قال نيست ،بلكه گفتن به زبان حال است ،و معناي آيه اين است كه :بعضي از مردم نميخواهند مگر دنيا را ،و اينان در
آخرت هيچ نصيبي ندارند ،بعضي هم هستند كه نميجويند مگر آنچه را كه مايه رضا و خوشنودي پروردگارشان باشد ،چه در
دنيا و چه در آخرت :اينان از آخرت هم نصيب دارند.
از اينجا روشن ميشود كه چرا حسنه را در نقل كالم اهل آخرت ذكر كرد و در نقل كالم اهل دنيا نقل نكرد ،چون كسي كه
چيزي از امور دنيا ميخواهد مقيد نيست به اينكه آن چيز نزد خدا هم حسنه باشد يا نباشد ،او دنيا را ميخواهد كه همهاش
نزد او حسنه و خوب
__________________________________________________
)(1سوره احزاب آيه 31
)(2سوره احزاب آيه [...]04
)(3آنان كه خدا را ياد ميكنند در حال ايستاده و حال نشسته و حال به پهلو افتاده ".سوره آل عمران آيه "121
ترجمه الميزان ،ج ،9ص193 :
است ،چون مايه زندگي دنيايي او است ،و با هواي نفسش موافق و سازگار است ،به خالف كسي كه رضاي خدا را ميخواهد
كه در نظر او آنچه در دنيا و آنچه در آخرت است دو جور است ،يكي حسنه و ديگري سيئه ،و او نميجويد و درخواست
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نميكند مگر حسنه را.
و اينكه ميان جمله ":وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ" و جمله ":أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا" مقابله انداخته ،اين معنا را
ميفهماند كه اعمال طايفه اول كه فقط دنيا را ميخواهند باطل و بينتيجه است ،به خالف دسته دوم كه از آنچه ميكنند
بهره ميبرند ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ،فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً" « »1و نيز فرموده":
وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ ،أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا ،وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها" « »9و نيز فرموده:
"فَال نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً" «».0
"وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ" سريع الحساب يكي از اسماي حسناي خداي تعالي است ،و از آنجايي كه هيچ قيدي ندارد ،به
اطالقش هم شامل دنيا ميشود و هم شامل آخرت ،پس حساب خدايي هميشه حاصل است ،و جريان دارد هر عملي كه
بندهاش انجام دهد چه از حسنات باشد و چه غير آن ،خداي عز و جل جزايش را مو به مو و درست بر طبق عملش ميدهد.
پس آنچه از معناي جمله" فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ" تا آخر سه آيه به دست آمد اين شد كه خداي را ياد كنيد ،چون كه مردم
در طرز تفكرشان نسبت به دنيا دو دستهاند ،بعضي از ايشان تنها دنيا را ميخواهند و جز دنيا به ياد هيچ چيز ديگر نيستند كه
اينگونه مردم هيچ نصيبي در آخرت ندارند ،بعضي ديگر كساني هستند كه آنچه مايه رضاي خدا است ميخواهند ،كه اينگونه
افراد از آخرت هم نصيب دارند و خدا سريع الحساب است ،در حساب آنچه بندهاش ميخواهد به زودي ميرسد ،و آن را بر
طبق خواستهاش به او ميدهد ،و بنا بر اين پس اي مسلمانان شما با ياد خدا جزء نصيبداران در آخرت باشيد ،و از آنها
مباشيد كه به خاطر ترك ياد خدا در آخرت بينصيب شدند ،و در نتيجه شما هم نااميد و تهيدست شويد.
"وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ" ايام معدودات همان ايام تشريق يعني يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذي الحجة است
__________________________________________________
)(1و به اعمال آنان ميپردازيم ،و آنچه را كه كردهاند هيچ و پوچ ميسازيم ".سوره فرقان آيه )90
)(2و روزي كه كفار عرضه بر آتش ميشوند ،به ايشان گفته ميشود :به دست خود پاكيزگيهاي زندگيتان را در دنيا از بين
برديد ،و آن را مايه بهرهمنديهاي دنيوي كرديد ".سوره احقاف آيه "93
)(3براي آنان در روز قيامت ميزاني بپا نميكنيم ".سوره كهف آيه "133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص191 :
دليل بر اينكه مراد ايام بعد از دهه ذي الحجه است اين است كه حكم يادآوري خدا در ايام معدودات را بعد از فراغ از بيان
اعمال حج ذكر فرمود ،و دليل بر اينكه مراد سه روز بعد از دهه ذي الحجه است ،اين است كه دنبالش ميفرمايد ":فَمَنْ
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ  ،"...چون تعجيل در دو روز وقتي فرض دارد كه ايام سه روز باشد ،يك روز روز كوچ باشد ،و در دو روز
هم عجله كند ،اين ميشود سه روز ،و اتفاقا در روايات هم ايام معدودات به همين سه روز كه گفتيم تفسير شده است.
"فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ ،وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقي"...
كلمه (ال) نفي جنس ميكند ،پس اينكه در هر دو جا فرمود( :ال اثم عليه) جنس اثم و گناه را از حاجي نفي ميكند ،و
هيچگونه قيدي هم در كالم نياورده ،و اگر مراد اين بود كه بفهماند در تعجيل به تنهايي اثم نيست و يا در تاخير به تنهايي
اثم نيست الزم بود جمله را به آن مقيد كند و بفرمايد( :ال اثم عليه في التعجيل) و يا (ال اثم عليه في التاخير).
در نتيجه معناي آيه اين ميشود :كسي كه عمل حج را تمام كرده ،گناهانش بخشوده شده است ،چه اينكه در آن دو روز
تعجيل كند ،و چه اينكه تاخير كند و از اينجا روشن ميشود كه آيه شريفه در مقام بيان تخيير ميان تاخير و تعجيل نيست
نميخواهد بفرمايد حاجي مخير است بين اينكه تاخير كند و يا تعجيل ،بلكه منظور بيان اين جهت است كه گناهان او
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بحث روايتي [(در ذيل آيات حج و شان نزول و بيان آنها)]  ...ص 322 :

در تهذيب و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آوردهاند كه در ذيل آيه:
"وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ" فرمود :اين تمام كردن حج و عمره واجب است»9« .
و نيز در تفسير عياشي از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق َ روايت كرده كه گفتند :ما از آن دو
بزرگوار از كالم خداي تعالي كه ميفرمايد:
"وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ" پرسيديم ،فرمودند تماميت حج به اين است كه در آن رفث و فسوق و جدال نشود»0« .
و در كافي از امام صادق َ روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود :منظور از تمام كردن حج و عمره اداي آن ،و هم اين
است كه وقتي به احرام آن دو در آمدند از محرمات احرام بپرهيزند»3« .
مؤلف :اين روايات منافاتي با آن معنايي كه ما براي اتمام كرديم ندارد چون واجب بودن حج و عمره و اداي آن همان اتمام
آن است.
و در كافي از حلبي از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود :رسول خدا
__________________________________________________
)(1كساني كه از راه خدا گمراه شدند عذابي سخت دارند بخاطر اينكه روز حساب را فراموش كردند ".سوره ص آيه "93
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آمرزيده شده ،چه تاخير و چه تعجيل.
و اما اينكه فرمود( :لِمَنِ اتَّقي) منظور اين نيست كه تعجيل و تاخير را بيان كند و گرنه حق كالم اين بود كه بفرمايد (فال
اثم علي من اتقي ،گناهي نيست بر كسي كه از خدا بپرهيزد) بلكه ظاهرا قيد (لِمَنِ اتَّقي) نظير همين قيد در جمله ":ذلِكَ
لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) ...است ،و مراد اين است كه حكم نامبرده مخصوص مردم با تقوا است ،اما
كساني كه تقوا ندارند اين آمرزش را ندارند.
و معلوم است كه بايد اين تقوا پرهيز از چيزي باشد كه خداي سبحان در حج از آن نهي كرده ،و نهي از آن را از مختصات
حج قرار داده ،پس برگشت معنا به اين ميشود كه حكم نامبرده تنها براي كسي است كه از محرمات احرام و يا از بعضي از
آنها پرهيز كرده باشد ،و اما كسي كه پرهيز نكرده ،واجب است در منا بماند و مشغول ذكر خدا در ايام معدودات باشد ،و اتفاقا
اين معنا در بعضي از روايات وارده از ائمه اهل بيت َ هم آمده ،كه ان شاء اللَّه ،بزودي از نظر خواننده خواهد گذشت.
"وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" در اين جمله كه خاتمه كالم است امر به تقوا ميكند ،و مساله حشر و مبعوث
شدن در
ترجمه الميزان ،ج ،9ص199 :
قيامت را تذكر ميدهد ،چون تقوا هرگز دست نميدهد ،و معصيت هرگز اجتناب نميشود ،مگر با يادآوري روز جزا ،هم چنان
كه خود خداي تعالي فرمود ":إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ"»1« .
و در اينكه از ميان همه اسماء قيامت كلمه حشر را انتخاب نموده و فرمود ":أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" اشاره لطيفي است به
حشري كه حاجيان دارند ،و همه در منا و عرفات يك جا جمع ميشوند و نيز اشعار دارد به اينكه حاجي بايد از اين حشر و از
اين افاضه و كوچ كردن به ياد روزي افتد كه همه مردم به سوي خدا محشور ميشوند و" ال يغادر منهم احدا" و خداوند
احدي را از قلم نمياندازد.
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)(2تهذيب ج  4حديث  1420و تفسير عياشي ج  1ص 33
)(3تفسير عياشي ج  1ص  33حديث 994
)(4فروَ كافي ج  3ص 934
ترجمه الميزان ،ج ،9ص190 :
ص چون خواست حجة االسالم را بجا آورد ،چهار روز از ذي القعده مانده بيرون آمد ،تا به مسجد شجره رسيد ،و در آنجا
نماز خواند ،سپس مركب خود را براند ،تا به بيدا رسيد ،در آنجا محرم شد ،و لبيك حج گفت ،و صد رأس بدنه با خود حركت
داد ،مردم هم همگي احرام به حج بستند ،و احدي نيت عمره نكرد ،و تا آن روز اصال نميفهميدند متعه در حج چيست؟
تا آنكه رسول خدا ص وارد مكه شد ،طواف خانه را انجام داد ،مردم هم با او طواف كردند ،سپس نزد مقام دو ركعت نماز
خواند و دست به حجر االسود ماليد ،سپس فرمود :من ابتدا ميكنم به آنچه خداي عز و جل ابتدا كرده بود ،پس به صفا آمد،
و سعي را از صفا شروَ كرد ،و هفت نوبت بين صفا و مروه سعي نمود ،همين كه سعيش در مروه خاتمه يافت به خطبه
ايستاد ،و مردم را دستور داد تا از احرام در آيند ،و حج خود را عمره قرار دهند ،و فرمود اين چيزي است كه خداي عز و جل
مرا بدان امر فرموده ،مردم محل شدند ،و رسول خدا ص فرمود :اگر من در اين باره پيشبيني ميداشتم و ميدانستم چنين
دستوري ميرسد ،خود من نيز مانند شما بدنه با خود نميآوردم ،ولي چون آوردهام نميتوانم حج تمتع كنم ،براي اينكه
خداي عز و جل فرموده( :وَ ال تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّي يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ،يعني سر نتراشيد ،و از احرام در نيائيد ،تا آنكه هدي به
جاي خودش كه همان منا است برسد) سراقة بن جعثم كناني عرضه داشت امروز تازه دين خود را شناختيم مثل اينكه همين
امروز به دنيا آمدهايم ،حال به ما خبر بده آيا اين حكم مخصوص امسال ما است ،يا براي هر ساله است؟ رسول خدا ص
فرمود نه ،براي ابد حكم همين است ،مردي برخاست و عرضه داشت:
يا رسول اللَّه ص آيا ممكن است چند روز ديگر كه براي حج احرام ميبنديم قطرات آب غسلي كه در اثر نزديكي با زنان
كردهايم از سر و رويمان بچكد ،و خالصه اين چه حكمي است؟ (و خواننده عزيز بايد توجه داشته باشد كه در سنت جاهليت
بعد از داخل شدن در مكه و طواف ،از احرام در آمدن ،و با زنان آميختن از شنيعترين گناهان شنيعتر بوده ،و از اين جهت
سائل برخاسته و اعتراض كرده) رسول خدا ص فرمود تو تا ابد به اين حكم ايمان نميآوري ،امام صادق َ سپس فرمود :در
همان ايام علي َ از يمن آمد ،و به مكه وارد شد ،و ديد فاطمه َ از احرام در آمده ،و بوي خوش استعمال كرده ،نزد رسول
خدا ص روانه شد ،جريان را از آن جناب پرسيد ،رسول خدا ص فرمود :يا علي تو كه احرام بستي به چه نيت بستي عرضه
داشت :به آنچه رسول خدا ص نيت كرده ،فرمود :پس تو هم نبايد از احرام درآيي ،و او را در هدي خود كه گفتيم صد بدنه
بود شريك كرد ،سي و هفت شتر را به او داد ،و شصت و سه شتر
ترجمه الميزان ،ج ،9ص193 :
را براي خود نگه داشت ،كه همگي را به دست خود نحر كرد ،و از هر شتري قسمتي را گرفته در ديگي قرار داده دستور داد
آن را بپزند ،و خودش از آن گوشت ،و مقداري از آبگوشتش تناول نموده فرمود :االن ميتوان گفت كه از همه شصت و سه
شتر خوردهايم ،و كسي كه حج تمتع بجا آورد بهتر است از كسي كه حج قران بياورد ،و سوق هدي كند ،و نيز از كسي كه
حج افراد بياورد بهتر است :راوي ميگويد از امام صادق َ پرسيدم رسول خدا ص در شب احرام بست يا در روز؟ فرمود :در
روز ،پرسيدم چه ساعتي؟ فرمود هنگام نماز ظهر»1« .
مؤلف :اين معنا در تفسير مجمع البيان و غيره نيز روايت شده.
و در تهذيب از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود :عمره داخل در حج شد تا روز قيامت ،پس كسي كه تمتع كند به عمره
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تا حج (يعني عمره تمتع بياورد قبل از حج) بايد هر قدر ميتواند قرباني كند ،پس كسي نميتواند و چارهاي ندارد جز اينكه
تمتع كند ،چون خداي تعالي اين حكم را در كتاب نازل فرمود ،و سنت رسول خدا ص هم بر آن جاري گشت»9« .
و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود( :فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) يك گوسفند است»0« .
و نيز در كافي از امام صادق َ روايت كرده كه در پاسخ كسي كه پرسيد اگر متمتع گوسفند نيافت چه كند؟ فرمود :قبل از
روز هشتم و روز عرفه را روزه بگيرد ،شخصي پرسيد :حال اگر در همان ترويه كه روز هشتم است تازه از راه رسيده باشد چه
كند؟
فرمود :سه روز بعد از ايام تشريق ،روزه بگيرد شخصي پرسيد :حال اگر شتربانش مهلت نداد كه در مكه بماند ،و اين سه روز
روزه را انجام دهد چه كند؟ فرمود :روز حصبه و دو روز بعدش روزه بگيرد ،پرسيدند :روز حصبه كدام است؟ فرمود :روزي كه
كوچ ميكند ،پرسيدند :آيا روزه بگيرد در حالي كه مسافر است؟ فرمود :،بله مگر در روز عرفه مسافر نبود؟ ما اهل بيت
فتوامان اين است و دليلمان هم قرآن است كه ميفرمايد ":فَصِيامُ ثَالثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ" و منظورش در ذي الحجه است.
«»3
و شيخ طوسي عليه الرحمه از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود :هر كس
__________________________________________________
)(1فروَ كافي ج  3ص 933
)(2تهذيب ج  4ص  94و 93
)(3فروَ كافي ج  3ص 333
)(4فروَ كافي ج  3ص 433
ترجمه الميزان ،ج ،9ص194 :
خانهاش به مكه نزديكتر از فاصله ميقات به مكه باشد او جزء حاضرين در مسجد الحرام است ،و نبايد حج تمتع انجام دهد.
«»1
مؤلف :يعني كساني كه محل سكونتشان نزديكتر از ميقات است به مكه اينگونه افراد مصداق حاضرين در مسجد الحرام
هستند ،كه نبايد حج تمتع بياورند ،و روايات ائمه اهل بيت َ در اين معاني بسيار است.
و در كافي از امام باقر َ روايت آورده كه در معناي جمله (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) فرموده :ماههاي معلوم حج عبارت است از
شوال ،و ذي القعده ،و ذي الحجة ،احدي نميتواند به نيت حج در غير اين سه ماه احرام ببندد»9« .
و در همان كتاب از امام صادق َ روايت كرده كه در ذيل جمله (فال رفث  )...فرموده :رفث به معناي جماَ ،و فسوق به
معناي دروغ ،و جدال به معناي گفتن( :نه به خدا و آري به خداست»). «3
و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت كرده كه در تفسير جمله (ال جناح عليكم ان تبتغوا فضال من ربكم  )...فرمود:
منظور از فضل پروردگار رزق است ،كه بعد از آنكه محرم از احرام خارج شد ميتواند در موسم حج به خريد و فروش بپردازد.
«»3
مؤلف :ميگويند اين خطاب بدين جهت صادر شد كه عرب تجارت و خريد و فروش در موسم حج را گناه ميدانست،
خواست تا با اين آيه محذور نامبرده را بردارد.
و در مجمع البيان گفته :بعضيها گفتهاند معناي جمله نامبرده اين است كه حرجي بر شما نيست كه مغفرت پروردگار خود را
طلب كنيد ،و اين معنا را جابر هم از امام باقر َ روايت كرده»4« .
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مؤلف :در اين روايت به اطالق و بيقيد آمدن فضل تمسك شده ،و آن را به افضل افراد تطبيق كرده است.
و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير جمله:
__________________________________________________
)(1تهذيب ج  4ص 00
)(2فروَ كافي ج  3ص [...]932
)(3فروَ كافي ج  3ص 003
)(4تفسير عياشي ج  1ص 23
)(5مجمع البيان ج  9ص 924
ترجمه الميزان ،ج ،9ص193 :
"ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ  ،"...فرموده :اهل حرم در مشعر وقوف ميكردند و ساير مردم در عرفات ،و اهل حرم از
مشعر حركت نميكردند تا اهل عرفات به مشعر برسند ،در همان ايام مردي كه نامش ابو سيار بود ،و االغي سرحال داشت،
از همه اهل عرفات جلو ميافتاد ،و در نتيجه همين كه اهل مشعر او را ميديدند ميگفتند :اينك ابو سيار از عرفات رسيد،
آن وقت حركت ميكردند ،پس خداي تعالي دستورشان داد همگي بايد به عرفه وقوف كنند و از آنجا كوچ كنند»1« .
مؤلف :در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست.
و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير آيه ":رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً" فرمود:
منظور از حسنه رضوان خدا و بهشت در آخرت است ،و نيز سعة رزق و حسن خلق در دنيا است». «2
و از همان جناب روايت شده كه فرمود حسنه در دنيا رضوان خدا و توسعه در معيشت ،و همنشين خوب ،و در آخرت بهشت
است»0« .
و از علي َ روايت شده كه فرمود( :حسنه در دنيا همسر صالح ،و در آخرت حوريه است ،و منظور از عذاب آتش همسر بد
است)»3« .
مؤلف :اين روايات از باب شمردن مصداق است ،و گرنه آيه شريفه مطلق است ،و از آنجايي كه رضوان اللَّه چيزي است كه
ممكن است نمونهاش و ظهور ناقصش در دنيا ،و ظهور تامش در آخرت حاصل شود ،از اين جهت ميتوان آن را هم از
حسنات دنيا شمرد هم چنان كه در روايت اولي شمرده ،و هم از حسنات آخرت ،هم چنان كه در روايت دومي شمرده.
و در كافي از امام صادق َ روايت كرده كه در ذيل آيه شريفه ":وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ  ،"...فرموده :مراد از اين
ايام ،ايام تشريق است چون عرب وقتي در منا اقامت ميكرد ،بعد از قرباني شتر به تفاخر ميپرداخت ،يكي ميگفت :پدر من
چنين و چنان بود ،آن ديگري ميگفت پدرم چنين و چنان بود ،خداي تعالي فرمود( :فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ ،أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ،چون از مناسك خود پرداختيد به ياد خدا بيفتيد ،همانطور كه به ياد پدران خود ميافتيد ،بلكه
بيشتر و شديدتر از ياد پدران) ،و تكبير اين است كه بگويي :اللَّه اكبر ،اللَّه اكبر ال اله اال اللَّه ،و اللَّه اكبر ،و للَّه الحمد ،اللَّه
اكبر علي ما هدينا اللَّه
__________________________________________________
(1و  9و )0تفسير عياشي ج  1ص 22 -23 -23
)(4مجمع البيان ج  9ص 923
ترجمه الميزان ،ج ،9ص193 :
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بحث روايتي ديگر [(در باره حج تمتع و نقد و بررسي تحريم آن بعد از رسول اللَّه (ص)]  ...ص 328 :
[رواياتي چند از طرق اهل سنت در باره حج تمتع]  ...ص 328 :

در الدر المنثور است كه بخاري ،و بيهقي از ابن عباس روايت كردهاند كه در پاسخ شخصي كه از وي از متعه حج سؤال كرده
بود ،گفته :مهاجرين و انصار و همسران رسول خدا در حجة الوداَ احرام بستند ،ما نيز احرام بستيم ،چون به مكه رسيديم
رسول خدا ص فرمود :نيت احرام حج را به عمره برگردانيد ،مگر كساني كه با خود قرباني آورده ،و به اين عالمت لنگه
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اكبر علي ما رزقنا من بهيمة االنعام»1« .
و نيز در همان كتاب از همان جناب روايت كرده كه فرمود :تكبير در ايام تشريق را بايد از نماز ظهر روز عيد تا نماز صبح
روز سوم عيد ادامه داد ،و اما در شهرها اين تكبير دنبال ده نماز گفته ميشود (كه در حقيقت از ظهر روز عيد شروَ ،و بعد از
نماز صبح روز دوازدهم ختم ميگردد)» 9« .و در كتاب (من ال يحضره الفقيه) از امام صادق َ روايت آورده كه شخصي از
آن جناب از مفاد آيه ":فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ ،وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ)، ...
پرسيد حضرت فرمود :معنايش اين نيست كه بيتوته در روز سيزدهم واجب نيست ،خواستي انجام بده و نخواستي انجام نده
بلكه معنايش اين است كه اگر اين واجب را نياوردي خدا اين گناهت را ميآمرزد ،چون حاجي وقتي از حج بر ميگردد همه
گناهانش آمرزيده است»0« .
و در تفسير عياشي از آن جناب روايت كرده كه فرمود :او از حج بر ميگردد در حالي كه گناهانش آمرزيده شده ،البته خداي
تعالي گناه كسي را ميآمرزد كه تقوا داشته باشد»3« .
و در كتاب فقيه از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل جمله ":لِمَنِ اتَّقي  ،"...فرمود :يعني كسي كه از شكار ميپرهيزد تا
وقتي كه اهل منا از منا كوچ كنند.
و از امام باقر َ روايت آورده كه در معناي جمله( :لمن اتقي  ،)...فرمود:
يعني كسي كه از رفث و فسوق و جدال و ساير محرماتي كه خداي تعالي بر محرم حرام كرده اجتناب كند»4« .
و نيز از آن جناب روايت كرده كه در معناي جمله نامبرده فرمود :يعني از خداي عز و جل پروا داشته باشد»3« .
و از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود :يعني كسي كه از گناهان كبيره پروا كند»3« .
مؤلف :خواننده محترم توجه فرمود كه آيه شريفه چه داللتي دارد ،و از آن چه فهميده ميشود ،ممكن هم هست ما به عموم
تقوا و اينكه قيدي برايش نيامده تمسك نموده ،همانطور
__________________________________________________
)(1فروَ كافي ج  3ص 413
)(2فروَ كافي ج  3ص 413
)(3من ال يحضره الفقيه ج  9ص 932
)(4تفسير عياشي ج  1ص 22
7) ،6 ،(5من ال يحضره الفقيه ج  9ص 933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص193 :
كه در دو روايت اخير آمده ،بگوئيم منظور پروا كردن از عموم گناهان است.
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كفشي به گردن آن حيوان انداخته باشند كه چنين افرادي بايد به همان نيت حج باقي مانده ،بقيه نيت عمره كنند ،و چون
خانه خدا را طواف و در صفا و مروه سعي كرديم ،عمل عمره ما تمام شد ،و از احرام در آمديم ،و با زنان در آميختيم ،و لباس
پوشيديم.
و در باره كساني كه با خود قرباني آورده ،آن را نشان كرده بودند ،فرمود :اينگونه افراد نبايد از احرام درآيند ،بلكه هم چنان
در احرام حج باشند ،تا قربانيشان به جاي خود برسد (يعني در منا ذبح شود) آن گاه در شب ترويه به ما كه از احرام در آمده
بوديم ،دستور فرمود :به نيت حج احرام ببنديم ،ما نيز چنين كرديم ،تا از اعمال و مناسك حج در عرفات و مشعر و منا فارغ
شديم.
و آن گاه در روز عيد به مكه آمديم ،و خانه خدا را طواف و بين صفا و مروه سعي كرديم ،و در اينجا همه اعمال حج ما پايان
يافت ،تنها مساله قرباني باقي ماند ،كه ميبايست به حكم" فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ،فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَالثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ" يا قرباني كنيم( ،كه البته در اين قرباني گوسفند هم كفايت ميكند) ،و يا به جاي آن روزه بگيريم ،سه
روز در حج ،و هفت روز بعد از مراجعت به وطن.
در نتيجه آن سال هر دو عمل عمره و حج را در يك سال انجام داديم ،و اين سابقه نداشت ،دستوري بود كه خدا در كتابش
نازل فرمود و سنت رسول خدا ص بر آن جاري شد ،تا مسلمانان خارج مكه كه از راه دور ميآيند بتوانند قبل از رفتن به
عرفات از احرام درآيند ،و آنچه در احرام برايشان حرام بود حالل شود و اينكه گفتيم (مسلمانان خارج مكه) ،دليلش اين كالم
خدا است كه ميفرمايد ":ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ" ،و ماههاي حج كه خداي تعالي آنها را ماه حج
خوانده شوال ،و ذي القعده ،و ذي الحجه است ،پس هر كس در اين ماهها حج تمتع كند ،بايد يا خوني بريزد ،و يا روزه
بگيرد ،و رفث به معناي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص192 :
جماَ ،و فسوق به معناي معاصي ،و جدال به معناي ستيزگي در گفتار است»1« .
و نيز در الدر المنثور است كه بخاري و مسلم از ابن عمر روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص در حجة الوداَ حج تمتع آورد
به اين صورت كه اول عمره را آورد ،و سپس احرام حج بست و از آغاز كه در مسجد ذو الحليفه (واقع در محل شجره )احرام
ميبست قرباني هم معين كرد ،و قربانيش را با خود سوق داد ،و قبل از هر كس رسول خدا ص به نيت عمره احرام بست،
مردم هم به متابعت وي نيت تمتع كرده ،اول به عمره و سپس به حج احرام بستند.
ولي از آنجاي ي كه مردم دو دسته بودند ،بعضي با خود قرباني آورده بودند ،و بعضي نياورده بودند ،لذا همين كه رسول خدا
ص وارد مكه شد ،به مردم فرمود :هر كس با خود قرباني آورده از احرام در نيايد ،و هيچ يك از محرماتي كه بر او حرام بود
حالل نميشود ،مگر بعد از آنكه از عمل حج فارغ شود ،و كساني كه قرباني نياوردهاند طواف و سعي انجام دهند ،و سپس
تقصير كنند ،و از احرام درآيند ،و آن گاه (قبل از رفتن به عرفات) در مكه احرام حج ببندند و اگر از اين دسته كساني باشند
كه دسترسي به قرباني ندارند ،بايد سه روز در سفر و هفت روز در وطن روزه بگيرند»9« .
و باز در الدر المنثور است كه حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) ،از طريق مجاهد ،و عطا از جابر روايت كرده كه گفت :در
بين مردم بگومگو زياد شد( ،گويا منظور بگومگوي در باره حج بوده) تا آنكه بيش از چند روز به تمام شدن اعمال حج نماند،
كه دستور يافتيم از احرام درآئيم از در تعجب به يكديگر ميگفتيم :چطور ممكن است شخصي كه براي عبادت به حج آمده
احرام ببندد ،در حالي كه يك ساعت قبلش مني از عورتش ميچكيده؟ اين اعتراض به گوش رسول خدا ص رسيد ال جرم
به خطبه ايستاد و فرمود :هان اي مردم آيا ميخواهيد به خداي تعالي چيز ياد بدهيد ،بخدا سوگند علم من از همه شما به
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خدا بيشتر است ،و بيشتر از شما از او پروا دارم ،من اگر جلوتر ميفهميدم آنچه را كه بعدا فهميدم هرگز قرباني با خود سوق
نميدادم ،و مثل همه مردم از احرام در ميآمدم ،بنا بر اين هر كس كه براي عمل حج با خود قرباني نياورده سه روز در حج
و هفت روز در مراجعت به خانهاش روزه بگيرد ،و هر كس توانست در همين جا قرباني تهيه كند آن را ذبح كند ،و ما به
ناچار يك شتر را به نيت هفت نفر قرباني ميكرديم چون قرباني يافت نميشد.
عطا اضافه كرده كه ابن عباس هم گفته كه چون قرباني يافت نميشد رسول خدا
__________________________________________________
(1و )9الدر المنثور ج  1ص  914و 913
ترجمه الميزان ،ج ،9ص103 :
گوسفندان خود را ميان اصحابش تقسيم كرد و به سعد بن ابي وقاص يك تيس (نر بز) رسيد كه به نيت خودش به تنهايي
سر بريد»1« .
و نيز در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه ،و بخاري و مسلم از عمران بن حصين روايت كرده كه گفت :آيه متعه در كتاب
خدا نازل شد ،و ما در عهد رسول خدا ص و با آن جناب به سفر حج رفتيم ،و حج را به صورت متعه يعني تمتع آورديم ،و بعد
از آنهم هيچ آيه ديگري كه حج تمتع را نسخ كند نازل نشد ،و رسول خدا ص هم تا زنده بود از آن نهي نكرد ،تنها و تنها
مردي از صحابه به رأي خود آن را قدغن نمود ،و هر چه خواست گفت»9« .
مؤلف :اين روايت به الفاظ و عباراتي ديگر كه معناي همه آنها قريب به همان روايت در الدر المنثور است نيز نقل شده.
و در صحيح مسلم و مسند احمد و سنن نسايي از مطرف روايت آمده كه گفت:
عمران بن حصين در مرضي كه به آن مرض از دنيا رفت نزد من فرستاد ،و مرا احضار كرد و گفت يكي از كساني كه من
محدثش بودم ،و برايش حديث ميكردم تو بودي ،و به اين اميد برايت حديث ميگفتم كه بعد از من سودي به حالت داشته
باشد ،اگر من زنده ماندم احاديث مرا به من نسبت مده ،و خالصه نگو فالني چنين گفت ،و اگر از دنيا رفتم مستقيما به من
نسبت بده براي اينكه ديگر خطري برايم نيست و بدانكه رسول خدا ص بين حج و عمره را جمع كرد( ،يعني حج تمتع آورد)،
و بعد از آن آيهاي ديگر در نسخ اين حكم نازل نشد و خودش هم از آن نهي نفرمود تنها يك مرد عادي از پيش خود هر چه
خواست گفت»0« .
و نيز در صحيح ترمذي و كتاب زاد المعاد تاليف ابن قيم روايت شده كه شخصي از عبد اللَّه پسر عمر از حج تمتع پرسش
نمود عبد اللَّه پسر عمر گفت :اين عمل عملي است حالل ،پرسيد :آخر پدرت از آن نهي كرده ،گفت :در اين مساله كه پدرم
نهي كرده ،اما رسول خدا ص آن را بجاي آورده ،آيا بايد امر رسول خدا ص را پيروي كنيم ،يا امر و فرمان پدرم را؟ سائل در
پاسخ گفت :البته امر رسول خدا متبع است ،عبد اللَّه بن عمر گفت :اگر امر رسول خدا ص متبع است پس بدان كه رسول
خدا ص خودش اين عمل را بجاي آورد»3« .
و صحيح ترمذي ،و سنن نسايي ،و سنن بيهقي ،و موطا مالك ،و كتاب االم شافعي،
__________________________________________________
2) ،(1الدر المنثور ج  1ص 913
4) ،(3صحيح مسلم ج  3ص  933باب جواز التمتع
ترجمه الميزان ،ج ،9ص101 :
همگي از محمد بن عبد اللَّه روايت آوردهاند كه گفت در سالي كه معاويه حج بجاي آورد از سعد بن ابي وقاص ،و از ضحاك
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بن قيس شنيدم :كه با يكديگر در باره حج تمتع بحث ميكردند ،ضحاك ميگفت :تنها كساني كه اين عمل را انجام
ميدهند كه نسبت به امر خدا جاهلند ،سعد در جوابش ميگفت :بسيار حرف زشتي زدي ،اي برادرزاده ،ضحاك گفت:
آخر عمر از اين عمل نهي كرد ،سعد گفت :آخر رسول خدا ص اين عمل را بجاي آورد ،و همه ما با آن جناب بجا آورديم.
«»1
و در الدر المنثور است كه بخاري ،و مسلم ،و نسايي از ابي موسي روايت آوردهاند كه گفت :در بطحا خدمت رسول خدا ص
رسيده ،عرضه داشتم :در حال احرام نيت كردم :احرام ميبندم به آنچه رسول خدا ص احرام بسته ،فرمود :آيا با خود قرباني
آوردهاي؟ عرضه داشتم نه ،فرمود پس برو در خانه طواف كن ،و سعي بين صفا و مروه بجاي آر ،و سپس تقصير كن ،و از
احرام درآي ،من طواف و سعي كردم و سپس به خيمه زني از بستگانم رفتم ،او سر مرا اصالح كرد ،و شستشو داد.
و من در زمان ابي بكر و همچنين در عهد خالفت عمر به حج تمتع فتوا ميدادم تا آنكه در عهد عمر سالي در موسم حج
مشغول مناسك حج بودم ،كه مردي برايم خبر آورد :چه نشستهاي كه امير المؤمنين (عمر) در باره مناسك حج فتوايي تازه
داده ،من بانگ برداشتم كه اي مردم هر كس از ما فتوايي گرفته تكليفش دشوار شده ،چون امير المؤمنين دارد ميآيد و
حكم هر مساله را از او بگيريد ،و به او اقتدا كنيد ،پس همين كه عمر وارد شد ،از او پرسيدم :چه چيز تازهاي در باره مناسك
حج گفتهاي؟ گفت .اينكه به كتاب خدا تمسك كنيم كه ميفرمايد:
(وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ،حج و عمره را براي خدا تمام كنيد) و نيز به سنت پيامبران تمسك كنيم كه فرموده محرم نبايد
از احرام در آيد تا آنكه قرباني خود را ذبح كند»9« .
و نيز در الدر المنثور است كه مسلم از ابي نضره روايت كرده كه گفت :ابن عباس همواره به مردم دستور ميداد حج تمتع
كنند ،و عبد اللَّه بن زبير همواره از آن نهي ميكرد ،اين اختالف نظر به جابر بن عبد اللَّه گفته شد ،در پاسخ گفت :احاديث
به دست من در بين مردم داير و شايع شده ،ما با رسول خدا ص حج تمتع ميكرديم ،همين كه عمر به خالفت رسيد گفت:
خدا از هر چه ميخواست براي پيغمبرش حالل ميكرد ،و مالك كار ما
__________________________________________________
)(1صحيح ترمذي ج  0كتاب الحج باب  19حديث  393ص [...]134
)(2در الدر المنثور ج  1ص 913
ترجمه الميزان ،ج ،9ص109 :
قرآن است ،كه هر آيهاش در جايي كه بايد نازل شود نازل شده ،و قرآن فرموده ":وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ" بنا بر اين
همانطور كه قرآن دستور داده عمل كنيد ،و حج خود را از عمره جدا سازيد ،يعني در يك سال هر دو را انجام ندهيد ،چون
اگر اين كار را كه ميگويم بكنيد حج شما تمامتر و عمرهتان هم تمامتر ميشود».
و در مسند احمد از ابي موسي روايت شده كه گفت :اين عمل يعني حج تمتع سنت رسول خدا ص است ،ولي من ميترسم
مردم بين عمره و حج در زير درختان اراك با زنان خود همخوابگي كنند و آنان را با خود برداشته به حج بروند»9« .
و در جمع الجوامع سيوطي از سعيد بن مسيب روايت آمده كه گفت :عمر بن خطاب از حج تمتع در ماههاي حج نهي كرد ،و
گفت :هر چند خود من آن را با رسول خدا ص انجام دادم ،و ليكن از آن نهي ميكنم ،چون اين عمل باعث ميشود يك فرد
مسلمان كه از افقي از آفاق به قصد زيارت حركت ميكند ،و خسته و غبارآلود وارد مكه ميشود ،اين خستگي و اين
غبارآلودگيش و آن تلبيه گفتنش تنها مخصوص عمرهاش باشد ،بعد از عمره از احرام در آيد ،و لباس بپوشد ،و خود را خوشبو
كند ،و با همسرش اگر با خود آورده باشد همخوابگي كند ،و هم چنان به عيش و لذت بپردازد ،تا روز هشتم ذي الحجه ،آن

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

وقت به نيت حج احرام ببندد ،و بطرف منا (و عرفات) برود ،و تلبيه بگويد ،در حالي كه نه غبارآلود باشد و نه خسته و كوفته،
و تلبيهاش هم بيش از يك روز نباشد ،در حالي كه حج افضل از عمره است.
عالوه اگر ما از حج تمتع جلوگيري نكنيم مردم در زير همين درختان اراك با زنان خود دست به گريبان ميشوند ،و اين
عمل در انظار مردمي كه نه دامداري دارند و نه كشت و زرَ ،مردمي كه در نهايت فقر بسر ميبرند و بهار زندگيشان همين
ايامي است كه حاجيان به مكه ميآيند خوشايند نيست»0« .
و در سنن بيهقي از مسلم از ابي نضرة از جابر روايت شده كه گفت :به او گفتم:
عبد اللَّه بن زبير از حج تمتع نهي ميكند ،و عبد اللَّه بن عباس به آن امر ميكند ،تكليف چيست؟ كدام درست ميگويند؟
گفت :احاديث به دست من در بين مردم منتشر ميشود ،خالصه متخصص اين فن منم ،و من و همه مسلمانان در عهد
رسول خدا ص و عهد ابي بكر حج تمتع ميكرديم ،تا آنكه عمر به خالفت رسيد ،وي به خطبه ايستاد و گفت :رسول
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص 913
)(2و نيز در صحيح مسلم ج  3ص  931باب جواز تعليق االحرام
)(3جمع الجوامع
ترجمه الميزان ،ج ،9ص100 :
خدا ص همين رسول و قرآن همين قرآن است ،و در عهد رسول خدا ص دو تا متعه حالل بود ،ولي من از اين دو عمل نهي
ميكنم ،و مرتكبش را عقاب هم مينمايم ،يكي متعه زنان است كه اگر به مردي دست پيدا كنم كه زني را براي مدتي
همسر خود كرده باشد ،او را سنگسار ميكنم ،و زنده زنده در زير سنگريزهها دفن ميسازم ،و ديگري متعه حج »1« .و در
سنن نسايي از ابن عباس روايت شده كه گفت :از عمر شنيدم ميگفت :به خدا سوگند من شما را از متعه نهي ميكنم ،هر
چند كه در كتاب خدا هم آمده است ،و رسول خدا ص هم آن را انجام داده ،و منظور عمر در اينجا متعه حج بود»9« .
و در الدر المنثور است كه مسلم از عبد اللَّه بن شقيق روايت كرده كه گفت :عثمان از متعه نهي ميكرد ،و علي به آن امر
ميفرمود :پس روزي عثمان به علي در اين باره اعتراض كرد ،علي َ فرمود :تو خود ميداني كه با رسول خدا ص حج تمتع
كرديم ،عثمان گفت :بله ميدانم ،و ليكن آن روز از رسول خدا ص ميترسيديم و نميتوانستيم مخالفت كنيم»0« .
و نيز در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه و مسلم از ابي ذر روايت كرده كه گفت :متعه در حج مخصوص اصحاب رسول
خدا ص بوده.
و باز در الدر المنثور ميگويد :مسلم از ابي ذر روايت كرده كه گفت :متعه عملي است كه تنها ما ميتوانيم آن را انجام دهيم،
هم متعه زنان و هم متعه حج»3« .
مؤلف :از اينگونه روايات بسيار زياد است ،ولي ما به آن مقدار كه در غرض ما دخالت دارد اكتفاء كرديم ،و غرض ما بحث
تفسيري پيرامون نهي از متعه در حج است ،چون در باره اين نهي از دو نظر ميشود بحث كرد ،يكي اينكه نهي كننده (يعني
عمر) حق داشته كه چنين نهيي بكند ،يا نداشته؟ و اگر نداشته آيا معذور بوده يا نه ،و اين بحث از غرض ما و از مسئوليت
اين كتاب خارج است.
نظر دوم اين است كه روايات نامبرده احيانا به آيات كتاب و ظاهر سنت استدالل كرده ميخواهيم بدانيم اين استداللها
صحيح است يا نه؟ و اين در مسئوليت اين كتاب و سنخه
__________________________________________________
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)(1سنن بيهقي ج  3ص 933
)(2سنن نسايي ج  4ص 112
)(3الدر المنثور ج  1ص 913
)(4و صحيح مسلم ج  3ص  930جواز التمتع.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص103 :
بحث ما در اين كتاب است.
[دالئلي كه در روايات براي تحريم حج تمتع (پس از پيامبر" ص") اقامه شده و نقد و رد آنها]  ...ص 334 :
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لذا ميگوئيم در اين روايات از چند طريق بر نهي عمر از متعه حج استدالل شده است.
1استدالل به اينكه آيه ":وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ" بر آن داللت دارد ،و حاصلش اين است كه آيه نامبرده عموم مسلمينرا مامور كرده به اينكه حج را تمام و عمره را تمام كنند ،و آيهاي كه حج تمتع را تشريع كرده مخصوص رسول خدا ص
است ،اين استدالل در روايت ابي نضره از جابر آمده ،كه گفت :همين كه عمر به خالفت رسيد گفت :خداوند از هر چيز هر
قدر بخواهد براي پيغمبرش حالل ميكند و مالك كار ما قرآن است ،كه هر آيهاش در جايي كه بايد نازل شود نازل شده ،و
فرموده ":فاتموا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ" و به حكم اين آيه بايد حج خود را از عمره خود جدا كنيد.
و اين استدالل به هيچ وجه درست نيست ،چون خواننده عزيز در تفسير آيه نامبرده توجه فرمود كه گفتيم :اين آيه بيش از
اين داللت ندارد كه اتمام حج و عمره واجب است ،و كسي كه بايد اين عبادت را انجام دهد نميتواند در وسط آن را قطع
كند ،به دليل اينكه دنبالش ميفرمايد( :فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ  ،)...و اما اينكه آيه شريفه داللت داشته باشد بر اينكه مسلمانان بايد
عمره را جداي از حج بياورند و متصل آوردنش تنها مخصوص به رسول خدا ص و يا به آن جناب و همراهانش بوده كه در
آن سال يعني در حجة الوداَ در خدمتش بودهاند ،ادعايي است كه اثباتش از خرط القتاد مشكلتر است (خرط القتاد به اين
معنا است كه انسان ساقهاي پر از تيغ زهردار را با دست بگيرد ،و دست خود را بر آن بكشد ،بطوري كه همه تيغهاي ساقه
مانند برگ از ساقه جدا شود و بريزد).
عالوه بر اينكه در اين روايت اعتراف شده است به اينكه حج تمتع سنت رسول خدا ص بوده هم چنان كه در روايت نسايي
از ابن عباس نيز اين اعتراف آمده ،و عمر به نقل ابن عباس گفته :به خدا سوگند من شما را از متعه نهي ميكنم ،با اينكه
رسول خدا ص آن را انجام داد.
2و اما اينكه استدالل كردهاند به اينكه نهي از تمتع در حج موافق با كتاب و سنت است هم چنان كه در روايت ابي موسيآمده بود ،كه گفت :اگر از حج تمتع نهي كنيم هم به كتاب خدا عمل كردهايم ،كه ميفرمايد ":وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ" و
هم به سنت پيامبرمان عمل كردهايم ،كه فرمود( :محرم از احرام در نميآيد تا وقتي كه قربانيش ذبح شود).
در پاسخ ميگوئيم كتاب خدا همانطور كه قبال خاطرنشان كرديم بر خالف اين گفتار داللت دارد ،و اما اينكه گفتند ترك حج
تمتع پيروي از سنت رسول خدا ص است كه فرمود( :محرم از احرام در نميآيد مگر وقتي كه قربانيش ذبح شود).
ترجمه الميزان ،ج ،9ص104 :
در پاسخ ميگوئيم :اوال اين گفتار درست بر خالف فرموده رسول خدا ص است ،كه در رواياتي ديگر آمده ،و بعضي از آنها
گذشت ،كه به صراحت فرمود :اين مخصوص كساني است كه از ميقات با خود قرباني آوردند.
و ثانيا اينكه :روايات تصريح دارد بر اينكه رسول خدا ص خودش اين عمل را بجا آورد ،يعني اول احرام بست به عمره ،و
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سپس بار ديگر احرام بست به حج ،و نيز تصريح دارد بر اينكه آن جناب به خطبه ايستاد و فرمود( :اي مردم آيا ميخواهيد
خدا را چيز بياموزيد؟) ،و ادعاي عجيبي كه در اين مقام شده ادعايي است كه ابن تيميه كرده ،و گفته حج رسول خدا ص (در
آن سال) حج قران بود ،نه حج تمتع چيزي كه هست كلمه متعه بر حج قران هم اطالق ميشود.
و ثالثا :صرف اينكه سر نتراشند تا قرباني به محل خودش برسد احرام حج نيست خود اين روايات هم نميتواند دليل بر اين
مدعا باشد ،و آيه هم داللت دارد بر اينكه آن سائق هديي حكمش سر نتراشيدن است كه اهل مسجد الحرام نباشد ،چنين
كسي است كه حتما بايد حج تمتع بياورد.
و رابعا اينكه :بر فرض كه رسول خدا ص حج تمتع بجا نياورد ليكن اين را كه ممكن نيست انكار كنيم كه آن روز رسول
خدا ص به همه ياران خود يعني آنهايي كه در حضورش بودند و آنها كه نبودند دستور داد حج تمتع بياورند ،و چگونه ممكن
است مسئلهاي كه مبدء تاريخش چنين باشد ،يعني عموم مسلمين در آن مساله حكمي داشته باشند ،و پيامبر اسالم حكمي
ديگر مخ صوص به خودش داشته باشد ،و هر دو حكم در قرآن نيز نازل شده باشد ،آن گاه حكم مخصوص به رسول خدا
ص در ميان امتش سنت گردد؟.
3و اما اين استدالل كه گفتند :تمتع باعث ميشود كه حج (يكي از باشكوهترين مراسم اسالمي) صورتي به خود بگيرد كهبا معنويت آن سازگار نيست ،چون به حاجي اجازه ميدهد در بين عمل خوشگذراني كند ،از زنان كام بگيرد ،و از بوي خوش
و لباسهاي فاخر استفاده كند ،و اين استدالل از روايت احمد از ابي موسي استفاده ميشود ،آنجا كه عمر گفت:
درست است كه حج تمتع سنت رسول خدا ص است و ليكن من ميترسم مردم در بين عمل حج زير درختان اراك با زنان
خود درآميزند ،و آن گاه وقتي احرام حج ببندند كه آب غسل جنابت از سر و رويشان بچكد ،اين بود كه گفتار عمر ،و نيز از
بعضي روايتهاي ديگر كه در آن از عمر نقل شده كه گفت :من ميدانم كه رسول خدا ص و اصحابش حج تمتع را بجا
آوردند ،و ليكن من شخصا دوست نميدارم كساني كه به زيارت خانه خدا ميآيند
ترجمه الميزان ،ج ،9ص103 :
با زنان درآميزند ،آن گاه براي حج احرام ببندند ،در حالي كه آب غسل از سر و رويشان بچكد ،اين نيز گفتار عمر بود ،كه
صريحا اجتهادي است در مقابل نص ،چون خداي تعالي و رسول گراميش بر مساله حج تمتع تصريح كردهاند ،و خدا و
رسولش بهتر ميدانند كه تشريع حكم حج تمتع ممكن است به اينجا منجر شود ،كه مسلمين رفتاري را بكنند كه عمر آن را
دوست نميدارد ،و بلكه از آن ميترسد ،و با وجود چنين تصريحي ديگر جاي اجتهاد نيست.
و از عجائب امور اين است كه در متن آيهاي كه حج تمتع را تشريع كرد همان چيزي كه عمر از آن ميترسيد و از آن
كراهت داشت آمده ،ميفرمايد( :فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ ،يعني كسي كه با آوردن عمره تا انجام حج لذت گيري كند،
بايد قرباني كند) ،بطوري كه مالحظه ميفرمائيد قرآن كريم نام اين قسم حج را حج تمتع يعني (حج لذت گيري) نهاده،
چون تمتع جز اين نيست كه زائر خانه خدا بتواند از آنچه كه در احرام بر او حرام بود يعني از التذاذ با بوي خوش و با آميزش
با زنان ،و پوشيدن لباس و غيره ،بهرهمند شود ،و اين عينا همان است كه عمر از آن ميترسيد و كراهت ميداشت.
و از اين عجيبتر اينكه وقتي آيه شريفه نازل شد اصحاب به خدا و رسول اعتراض كردند ،و رسول خدا ص امر فرمود تا به
عين همان چيزي كه سبب نهي بود تمتع ببرند توضيح اينكه وقتي اين دستور صادر شد ،بطوري كه در روايت در الدر
المنثور از حاكم از جابر آمده (مردم گفتند ،آيا براي عمل حج در حالي به سوي عرفه روانه شويم كه مني از عورتهاي ما
ميچكد) ،اين سخن به گوش رسول خدا ص رسيد بالدرنگ به خطبه ايستاد و در خطبهاش گفتار مردم را رد نموده ،براي
بار دوم دستور داد تمتع كنند ،همانطور كه بار اول آن را بر ايشان واجب كرده بود.
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4و اما استدالل ديگري كه كردهاند و بطوري كه در روايت سيوطي از سعيد بن مسيب آمده كه گفتهاند (حكم تمتع درحج باعث تعطيل شدن بازارهاي مكه است ،و مردم مكه نه زراعتي دارند و نه دامي ،بهار كار مردم مكه همان موقعي است
كه حاجيان به مكه و بر آنان وارد ميشوند) استدالل درستي نيست ،چون اجتهادي است در مقابل نص عالوه بر اينكه خود
خداي تعالي در كالم مجيدش نظير اين استدالل را رد نموده ،آنجا كه فرمان داده بود :از اين پس مشركين حق ندارند به
مسجد الحرام در آيند ،چون مشرك نجس است ،و فرموده بود ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَال يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" « »1چون ممنوعيت
مشركين از ورود به
__________________________________________________
)(1سوره توبه آيه 93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص103 :
مسجد الحرام و قهرا از ورود به مكه معظمه نيز مستلزم كسادي بازار مكه بوده ،و مع ذلك آيه شريفه اين محذور خيالي را
رد نموده ميفرمايد :اگر از فقر ميترسيد بدانيد كه به زودي خداي تعالي به فضل خود شما را بينياز ميكند ".مترجم" -4
و اما استدالل ديگري كه كرده و گفتند :تشريع حج تمتع بر اساس ترس بوده (كه به نظر نگارنده منظور ترس از رسول خدا
ص بوده) و چون امروز رسول خدا ص نيست تا از او بترسيم ديگر جايي براي تمتع در حج نيست ،و اين استدالل در روايت
الدر المنثور از مسلم از عبد اللَّه بن شقيق آمده كه عثمان در پاسخ علي َ گفت :در آن روزها ما از رسول خدا ص
ميترسيديم ،اين بود گفتار عثمان كه نظير آن از ابن زبير هم روايت شده ،و روايت به نقل الدر المنثور اين است كه ابن ابي
شيبه و ابن جرير و ابن منذر از ابن زبير روايت كردهاند كه وقتي به خطبه ايستاد و گفت :ايها الناس به خدا سوگند تمتع به
عمره تا رسيدن حج اين نيست كه شما ميكنيد تمتع وقتي است كه مردي مسلمان احرام حج ببندد ولي رسيدن دشمن يا
عروض كسالت و يا شكستگي استخوان و يا پيشامدي ديگر نگذارد حج خود را تمام كند ،و ايام حج بگذرد ،اينجاست كه
ميتواند احرام خود را احرام عمره قرار دهد ،و پس از انجام اعمال عمره از احرام در آيد ،و تمتع ببرد ،تا آنكه سال ديگر حج
را با قرباني خود انجام دهد ،اين است تمتع به عمره تا حج (تا آخر حديث)»1« .
اشكالي كه در اين استدالل هست اين است كه آيه شريفه مطلق است هم خائف را شامل ميشود ،و هم غير خائف را ،و
خواننده عزيز توجه فرمود كه جملهاي كه داللت دارد بر تشريع حكم تمتع جمله ":ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ  "...است ،نه جمله:
"فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ  ،"...تا در معناي آن قيد ترس را هم از پيش خود اضافه نموده بگويند :يعني هر كس از
ترس ،حج خود را مبدل به عمره كرد ،قرباني كند و معلوم است كه جمله اول ميان اهل مكه و ساير مسلمانان فرق گذاشته،
و حج تمتع را مخصوص ساير مسلمانان دانسته ،و سخني از فرق ميان خائف و غير خائف به ميان نياورده.
عالوه بر اينكه تمامي روايات تصريح دارد بر اينكه رسول خدا ص حج خود را بصورت تمتع آورد ،و دو احرام بست يكي
براي عمره و ديگري براي حج.
6و اما اين استدالل كه گفتهاند :تمتع مختص به اصحاب رسول خدا ص بوده و شامل حال ساير مسلمين نيست (نقل ازدو روايت الدر المنثور از ابي ذر) ،اگر منظور از آن ،همان استدالل عثمان و ابن زبير باشد كه جوابش را داديم ،و اگر مراد اين
باشد
__________________________________________________
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص103 :
كه حكم تمتع خاص اصحاب رسول خدا ص است ،و شامل ديگران نميشود ،سخني است باطل به دليل اينكه آيه شريفه
مطلق است و ميفرمايد( :اين حكم براي هر كسي است كه اهل مسجد الحرام نباشد  )...چه صحابي و چه غير صحابي.
عالوه بر اينكه اگر حكم تمتع مخصوص اصحاب رسول خدا ص و ياران آن جناب بود چرا عمر و عثمان و ابن زبير و ابي
موسي و معاويه (و به روايتي ابي بكر) آن را ترك كردند با اينكه از صحابه آن جناب بودند.
[امتثال دستورات رسول اللَّه (ص) واجب است ،احكام خدا نسخ ناشدني است و والي حق ندارد احكام خدا و رسول (ص) را تغيير دهد]  ...ص: 138
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7و اما اينكه استدالل كردند ،به مساله واليت ،و اينكه عمر در نهي از تمتع از حق واليت خودش استفاده كرد ،چونخداي تعالي در آيه شريفه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ »" «1اطاعت اولي االمر را هم مانند اطاعت
خدا و رسول واجب كرده استدالل درستي نيست ،براي اينكه واليتي كه آيه شريفه آن را حق أولي االمر (هر كه هست) قرار
داده ،شامل اين مورد نميشود (چون أولي االمر حق ندارد احكام خدا را زير و رو كند) توضيح اينكه آيات بسيار زيادي داللت
دارد بر اينكه اتباَ و پيروي آنچه به رسول خدا ص نازل شده واجب است ،مانند آيه شريفه ":اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ" «».9
و معلوم است كه هر حكمي كه رسول خدا ص تشريع كند به اذن خدا ميكند ،هم چنان كه آيه شريفه ":وَ ال يُحَرِّمُونَ ما
حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ" « »0و آيه شريفه ":ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" « .»3و معلوم است كه منظور از
عبارت (آنچه رسول برايتان آورده) به قرينه جمله ":وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ" اين است كه هر چه كه رسول شما را بدان امر كرده،
در نتيجه به حكم آيه :نامبرده بايد آنچه را كه رسول واجب كرده امتثال كرد ،و از هر چه كه نهي كرده منتهي شد ،و
همچنين از هر حكمي كه كرده و هر قضايي كه رانده ،چنان كه در باره حكم فرموده ":وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ" « »4و در آيهاي ديگر فرموده:
"فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ" « »3و در جايي ديگر فرموده ":فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ" «».3
__________________________________________________
)(1اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول خدا و اولي االمر خود را ".سوره نساء آيه "43
)(2پيروي كنيد آنچه را كه از ناحيه پروردگارتان بر شما نازل شده ".سوره اعراف آيه "9
)(3آنچه را كه خدا و رسولش تحريم كرده حرام نميدانند ".سوره توبه آيه "92
)(4آنچه رسول برايتان ميآورد بگيريد ،و از هر چه نهيتان ميكند دست برداريد ".سوره حشر آيه " [...]3
)(5كساني كه حكم نميكنند به آنچه خدا نازل كرده ستمكارانند ".سوره مائده آيه "33
)(6ايشان تبهكارانند ".سوره مائده آيه "43
)(7ايشان كافرانند ".سوره مائده آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص102 :
و در مورد قضا فرموده ":وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ،وَ مَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ،فَقَدْ ضَلَّ ضَاللًا مُبِيناً" «».1
و نيز فرموده ":وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" « »9و ما ميدانيم كه مراد از اختيار در اين آيه قضا و
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تشريع و يا حد اقل اعم از آن و از غير آن است ،و شامل آن نيز ميشود.
و قرآن كريم تصريح كرده به اينكه كتابي است نسخ ناشدني ،و احكامش به همان حال كه هست تا قيامت خواهد ماند ،و
فرموده ":وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ ،تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ" «».0
و اين آيه مطلق است ،و به اطالقش شامل بطالن به وسيله نسخ نيز ميشود ،پس به حكم اين آيه آنچه كه خدا و رسولش
تشريع كردهاند ،و هر قضايي كه راندهاند ،پيرويش بر فرد فرد امت واجب است ،خواه اولي االمر باشد يا نه.
از اينجا روشن ميشود كه جمله ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" حق اطاعتي كه براي أولي االمر قرار
مي دهد ،اطاعت در غير احكام است ،پس به حكم هر دو آيه ،أولي االمر و ساير افراد امت در اينكه نميتوانند احكام خدا را
زير و رو كنند يكسانند .بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر أولي االمر واجبتر است ،و اصوال أولي االمر كساني هستند كه
احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده ،باشد در حفظ آن بكوشند پس حق اطاعتي كه براي أولي االمر قرار داده اطاعت
اوامر و نواهي و دستوراتي است كه أولي االمر به منظور صالح و اصالح امت ميدهند البته با حفظ و رعايت حكمي كه خدا
در خصوص آن واقعه و آن دستور دارد.
مانند تصميمهايي كه افراد عادي براي خود ميگيرند ،مثال با اينكه خوردن و نخوردن فالن غذا برايش حالل است ،تصميم
ميگيرد بخورد ،و يا نخورد (حاكم نيز گاهي صالح ميداند كه مردم هفتهاي دو بار گوشت بخورند) ،و يا با اينكه خريد و
فروش براي افراد جايز
__________________________________________________
)(1هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه را نميرسد بعد از آنكه خدا و رسولش در مسالهاي قضايي رانده باشند باز هم خود را صاحب
اختيار بداند و هر كس خدا و رسول او را نافرماني كند به ضاللتي روشن گمراه گشته است ".سوره احزاب آيه "03
)(2و پروردگارت هر چه بخواهد خلق ميكند ،و هر چه بخواهد اختيار مينمايد ،اما ايشان را نميرسد كه خود را صاحب
اختيار بدانند ".سوره قصص آيه "33
)(3و اينكه قرآن كتابي است شكست ناپذير ،باطل و بطالن در او راه ندارد ،نه در عصر نزولش ،و نه بعد از آن ،نازل شدهاي
است از ناحيه خداي حكيم ستوده ".سوره فصلت آيه "39
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
است فردي تصميم ميگيرد اين كار را بكند ،و يا تصميم ميگيرد نكند( ،حاكم نيز گاهي صالح ميداند مردم از بيع و شرا
اعتصاب كنند ،و يا آن را توسعه دهند).
و يا با اينكه بر فرد فرد جايز است وقتي كسي در ملك او با او نزاَ ميكند به حاكم شرَ مراجعه كند ،و هم جايز است از
دفاَ صرفنظر كند ،أولي االمر نيز گاهي مصلحت ميداند كه از حقي صرفنظر كند ،و گاهي صالح را در اين ميداند كه آن
را احقاق نمايد.
پس در همه اين مثالها فرد عادي و يا أولي االمر صالح خود را در فعلي و يا ترك فعلي ميداند ،و حكم خدا به حال خود
باقي است.
و هم چنان كه يك فرد نميتواند شراب بنوشد و ربا بخورد ،و مال ديگران را غصب نموده ملكيت ديگران را ابطال كند ،هر
چند كه صالح خود را در اينگونه كارها بداند ،أولي االمر نيز نميتواند به منظور صالح كار خود احكام خدا را زير و رو كند،
چون اين عمل مزاحم با حكم خداي تعالي است ،آري أولي االمر ميتواند در پارهاي اوقات از حدود و ثغور كشور اسالمي
دفاَ كند ،و در وقت ديگر از دفاَ چشم بپوشد ،و در هر دو حال رعايت مصلحت عامه و امت را بكند ،و يا دستور اعتصاب
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[سوره البقرة ( :)2آيات  214تا  ... ]217ص 342 :
اشاره

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلي ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ ( )933وَ إِذا تَوَلَّي سَعي فِي
الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الْفَسادَ ( )934وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ
جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ ( )933وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ ()933
ترجمه آيات  ...ص 342 :
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عمومي ،و يا انفاق عمومي ،و يا دستورات ديگري نظير آن بدهد.
و سخن كوتاه آنكه آنچه يك فرد عادي از مسلمانان ميتواند انجام دهد ،و بر حسب صالح شخص خودش و با رعايت حفظ
حكم خداي سبحان آن كار را بكند ،و يا در آن چيز تصرف نمايد ،ولي امري كه از قبل رسول خدا ص بر امت او واليت
يافته ،نيز ميتواند آن كار را بكند ،و در آن چيز تصرف نمايد ،تنها فرق ميان يك فرد عادي و يك ولي امر با اينكه هر دو
مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند ،اين است كه يك فرد عادي در آنچه ميكند صالح شخص خود را در نظر دارد ،و
يك ولي امر آنچه ميكند به صالح حال امت ميكند.
و گرنه اگر جايز بود كه ولي مسلمين در احكام شرعي دست بيندازد ،هر جا صالح ديد آن را بردارد ،و هر جا صالح ديد كه
حكم ديگري وضع و تشريع كند ،در اين چهارده قرن يك حكم از احكام ديني باقي نميماند ،هر ولي امري كه ميآمد چند
تا از احكام را بر ميداشت ،و فاتحه اسالم خوانده ميشد ،و اصوال ديگر معنا نداشت بفرمايند احكام الهي تا روز قيامت باقي
است.
حال آنچه را گفته شد با مساله تمتع كه مورد بحث بود تطبيق داده ميگوئيم :چه فرق است بين اينكه گويندهاي بگويد:
حكم تمتع و بهرهمندي از طيبات زندگي با هيات عبادات و نسك نميسازد ،و چون نميسازد شخص ناسك بايد اين تمتع
را ترك كند ،و بين اينكه ترجمه الميزان ،ج ،9ص131 :
گوينده بگويد مباح بودن بردهگيري با وضع دنياي فعلي سازگار نيست ،چون دنياي متمدن امروز همه حكم ميكنند به
حريت عموم افراد بشر ،پس بايد حكم اباحه بردهگيري كه از احكام اسالم است برداشته شود ،و يا اينكه بگويد اجراي احكام
حدود به درد چهارده قرن قبل ميخورد ،و اما امروز بشر متمدن نميتواند آن را هضم كند ،و قوانين جاريه بين المللي هم آن
را قبول نميكند ،پس بايد تعطيل شود.
اين بياني كه ما كرديم از پارهاي روايات وارده در همين باب فهميده ميشود مانند روايت الدر المنثور كه ميگويد :اسحاق
بن راعويه در مسند خود ،و احمد از حسن روايت آوردهاند كه عمر بن خطاب تصميم گرفت مردم را از متعه حج منع كند ،ابي
بن كعب برخاست ،و گفت تو اين اختيار را نداري ،چون متعه حج حكمي است كه قرآن بر آن نازل شده ،و ما خود با رسول
خدا ص عمره تمتع به جاي آورديم ،عمر چون اين بشنيد از تصميم خود تنزل كرد»1« .
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص 913
ترجمه الميزان ،ج ،9ص139 :
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و پارهاي از مردم ،منافق و سالوسند كه وقتي سخن از دين و صالح و اصالح ميكنند تو را به شگفت ميآورند و خدا را گواه
ميگيرند كه آنچه ميگويند مطابق آن چيزي است كه در دل دارند و حال آنكه سرسختترين دشمنان دين و حقند
(204).
(به شهادت اينكه) وقتي بر ميگردند( و يا وقتي به واليت و رياستي ميرسند) با تمام نيرو در گستردن فساد در زمين
ميكوشند و به مال و جانها دست مياندازند با اينكه خدا فساد را دوست نميدارد ().934
و وقتي به ايشان گفته ميشود از خدا بترس دستخوش آن غروري ميشوند كه گناه در دلشان ايجاد كرده و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص130 :
تنها درمان دردشان جهنم است كه بد قرارگاهي است ().933
و بعضي ديگرند كه جان خود را در برابر خوشنوديهاي خدا ميفروشند و خدا نسبت به بندگان رؤوف است ()933
بيان آيات  ...ص 343 :
[تقسيم مردم از نظر صفات و ذكر احوال و خصائص منافق]  ...ص 343 :
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اين آيات مشتمل بر تقسيمي ديگر است يعني مردم را از حيث نتايج صفاتشان تقسيم ميكند ،هم چنان كه آيات قبلي يعني
از آيه ":فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا  "...به بعد مردم را از حيث اصل صفاتشان تقسيم ميكرد ،كه يا طالب دنيايند ،و يا
طالب آخرت ،و آيات مورد بحث از حيث نتيجه دنياطلبي و عقبيطلبي كه در اولي نفاق و در دومي خلوص در ايمان است
تقسيم ميكند ،و تناسب اين آيات با مساله حج تمتع بر كسي پوشيده نيست.
"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا"...
كلمه اعجاب به معناي خرسند كردن است ،و جمله ":فِي الْحَياةِ الدُّنْيا" متعلق است به جمله( :يعجبك) و معناي مجموَ آيه
چنين ميشود( :خرسندي و مسرت در دنيا از اين جهت كه دنياست و نوعي زندگي است منشاش ظاهربيني و حكم كردن بر
طبق ظاهر است ،و اما باطن و سريره در زير پرده و پشت حجاب نهان است ،انسان تا زماني كه بستگي و تعلق به حيات
دنيا دارد ،نميتواند حقايق پشت پرده را ببيند و درك كند ،مگر اينكه از طريق تفكر در آثار مختصري از امر باطن را كشف
كند و بهمين مناسبت است كه دنبالش فرموده ":وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلي ما فِي قَلْبِهِ  ،"...و معناي مجموَ كالم اين است كه
بعضي از مردمند كه وقتي با تو سخن ميگويند ،طوري وانمود ميكنند كه افرادي حقپرستند ،جانب حق را رعايت ميكنند،
و به صالح خلق عنايت دارند ،و پيشرفت دين و امت را ميخواهند ،در حالي كه دشمنترين مردم نسبت به حقند ،و
دشمنيشان با حق از هر دشمن ديگر شديدتر است.
و كلمه (الد) أفعل تفضيل از ماده (ل -د -د) است ،لد ،و لدود ،هر دو به معناي شدت خصومت است.
و كلمه خصام جمع خصم است ،مانند صعب كه جمعش صعاب و كعب كه جمعش كعاب است.
بعضي هم گفتهاند :خصام مصدر است :و جمله ألد الخصام به معناي اشد خصومة ميباشد.
"وَ إِذا تَوَلَّي سَعي فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها"...
كلمه تولي به معناي داراي واليت و سلطنت شدن و تملك آن است ،و مؤيد اين معنا ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
جمله "أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ" گرفتار غروري ميشود كه گناه در دل ايجاد ميكند در آيه بعدي است ،كه ميفهماند عزتي كه
دچارش شده به خاطر گناهاني بوده كه مرتكب شده ،و قلب مخالف با زبانش را ،بيمار كرده است.
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و سعي به معناي عمل و هم به معناي سرعت در راه رفتن است ،در نتيجه معناي آيه چنين است ،كه اين منافق شديد
الخصومه وقتي دستش برسد ،و داراي قدرتي شود و رياستي به دست آرد ،سعي ميكند فساد را در زمين بگستراند و ممكن
است كلمه (تولي) به معناي اعراض از روبرو شدن ،و گفتگو كردن باشد و معنا چنين باشد كه چون از نزد تو بيرون ميشود،
وضعش غير آن وضعي ميشود كه در حضور تو داشت ،در حضور تو دم از صالح و اصالح و خير ميزد ،و ميگفت در اين
راه سعي خواهد كرد ،ولي چون بيرون ميشود در راه فساد و افساد سعي ميكند.
"وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ" از ظاهر اين عبارت بر ميآيد كه ميخواهد جمله قبلي يعني فساد در زمين را بيان كند ،و
بفرمايد فساد و افسادش به اين است كه حرث و نسل را نابود كند ،و اگر نابود كردن حرث و نسل را بيان فساد قرار داده
براي اين است كه قوام نوَ انساني در بقاي حياتش به غذا و توليد مثل است اگر غذا نخورد ميميرد ،و اگر توليد مثل نكند
نسلش قطع ميشود ،و انسان در تامين غذايش به حرث يعني زراعت نيازمند است چون غذاي او يا حيواني است و يا نباتي،
و حيوان هم در زندگي و نموش به نبات نيازمند است پس حرث كه همان نبات باشد اصل در زندگي بشر است ،و بدين
جهت فساد در زمين را با اهالك حرث و نسل بيان كرد ،پس معناي اين آيه اين شد :كه او از راه نابود كردن حرث و نسل
در زمين فساد ميانگيزد ،و در نابودي انسان ميكوشد.
"وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الْفَسادَ" مراد از فساد ،فساد تكويني و آنچه در گردش زمان فاسد ميشود نيست چون پارهاي از فسادها
هست كه دست كسي در آن دخالت ندارد عالم عالم كون و فساد ،و نشاه تنازَ در بقا است ،هيچ موجودي پديد نميآيد،
مگر بعد از آنكه موجودي ديگر تباه ميشود ،و هيچ جانداري متحقق نميشود ،مگر بعد از آنكه جانداراني بميرند و اين كون
و فساد و حيات و موت در اين موجودات طبيعي ،و در اين نشاه طبيعت زنجيروار و از پشت سرهم قرار دارند ،و اين مستند به
خود خداي تعالي است ،و حاشا بر خدا كه چيزي را كه خودش مقدر فرموده مبغوض بدارد.
بلكه مراد از اين فساد ،فسادهاي تشريعي است ،يعني آن فسادي كه دست بشر پديد ترجمه الميزان ،ج ،9ص134 :
ميآورد ،آري خداي عز و جل آنچه از دين كه تشريع كرد به منظور اصالح اعمال بندگان بوده ،تا با عمل صالح روزمره و
تمرين مستمر ،ملكات فاضله را در نفوس آنان پديد آورد ،و اختالفشان را اصالح كند ،و در نتيجه حال انسانيت و جامعه
بشريت حالي معتدل شود ،در اين هنگام است كه زندگيشان هم در دنيا و هم در آخرت عين سعادت ميشود ،كه به زودي
در تفسير آيه" كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً" بيانش خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالي.
و آن كسي كه در آيه اول فرمود ظاهر قولش با باطن قلبش مخالف است ،وقتي در زمين سعي به فساد ميكند ،به نحوي
نميكند كه ظاهر آن فساد باشد ،بلكه به شكلي انجام ميدهد كه ظاهرش اصالح باشد ،يعني كلمات را از جاي خود تحريف
ميكند ،و حكم خدا را از آنچه كه هست تغيير ميدهد ،و در تعاليم ديني دخل و تصرف ميكند ،تصرفي كه منجر به فساد
اخالق و اختالف كلمه شود ،و معلوم است كه در فساد اخالق و اختالف كلمه مرگ دين و فناي انسانيت و فساد دنيا حتمي
است.
آنچه كه در اين آيات آمده ،مورد تصديق تاريخ قرار گرفته ،چون مرداني در امت اسالم آمدند ،و بر دوش اين امت سوار
شده ،در امر دين و دنيا تصرفاتي كردند كه نتيجه مستقيمش و بال براي دين ،و انحطاط براي مسلمين ،و اختالف در امت
بود و كار دين را به جايي كشانيد كه بازيچه دست هر بازيگر شد ،و انسانيت امت لقمه ،هر چپاولگر گرديد ،و نتيجه اين
سعي و خودكامگيها فساد زمين شد ،اوال بخاطر نابود شدن دين ،و ثانيا به خاطر هالك انسانيت و بهمين جهت است كه
ميبينيم در بعضي از روايات هالكت حرث و نسل به هالكت دين و انسانيت تفسير شده كه ان شاء اللَّه رواياتش خواهد
آمد.
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[دستهاي ديگر از مردم (در مقابل منافق)]  ...ص 346 :

"وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ"...
اين آيه در مقابل آيه اول از آيات مورد بحث است ،كه آنجا هم ميفرمود( :وَ مِنَ النَّاسِ)
__________________________________________________
)(1عزت مخصوص خدا و رسول و مؤمنين است ".سوره منافقون آيه "33
)(2چگونه عزت را از پيش خود ميخواهند ،و جستجو ميكنند؟ با اينكه عزت همهاش از خداست.
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"وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ" مفاد كلمه عزت معروف است و معناي كلمه"
مهاد" فرش و هر گستردني است ،و از ظاهر كالم بر ميآيد كه كلمه (باالثم) متعلق است به "العزة" معناي آيه اين است:
او وقتي مامور به تقوا ميشود و كسي نصيحتش ميكند كه از خدا بترس ،در اثر آن عزتي كه با اثم و نفاق كسب كرده ،و
دل خود را بيمار ساخته ،دچار نخوت و غرور ميشود.
بي خبر از اينكه عزت مطلق (كه در تحت تاثير هيچ عاملي از بين نرود) تنها از ناحيه خداي سبحان است ،هم چنان كه
فرموده ":تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ ،وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ" « »1و نيز فرموده:
__________________________________________________
)(1تو هر كه راي بخواهي عزت ميدهي ،و هر كه راي بخواهي ذليل ميكني ".سوره آل عمران ،آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
"وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ" « »1و نيز فرموده ":أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ ،فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً" «».9
و حاشا بر خداي تعالي اينكه چيزي را كه مخصوص خود او است ،و تنها او به بندگان ميدهد به بندهاي بدهد ،و باعث گناه
و شر او گردد ،پس معلوم ميشود عزت مورد بحث در اين آيه عزت خدايي نيست ،بلكه اصال عزت نيست ،بلكه غروري
است كه اشخاص جاهل و ظاهر بين آن را عزت ميپندارند.
و از اينجا اين معنا روشن ميشود كه جمله (باالثم) متعلق به جمله( :أخذته)...
نيست ،تا در نتيجه حرف (با) در آن باء تعديه ،و معنا چنين باشد( :عزت او را وادار به گناه و به اين ميكند كه امر به تقوا را
به عكس العملي ناخوشايند پاسخ دهد) و يا باء سببيت و معنا چنين باشد( :عزت و مناعت ،به سبب اثم و گناه در او پيدا شد
كه مرتكب گرديد).
چرا با تعديه و سببيت نيست؟ براي اينكه مستلزم آن است كه در اين دو صورت خداي تعالي حالت نفساني آن مغرور را
عزت دانسته باشد ،و عزت بودن اين رذيله را امضاء فرموده باشد ،در حالي كه گفتيم :اين حالت دروني كه مورد بحث است،
عزت حقيقي نيست ،و اما اگر كلمه (باالثم) را متعلق به" العزة" بدانيم ،همانطور كه دانستيم ،ديگر اين اشكال وارد
نميشود ،چون آن حالت دروني را عزت ندانسته ،بلكه عزت باثم شمرده است.
و اما اينكه در سوره ص آيه دوم فرموده ":بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَ التَ حِينَ
مَناصٍ" «».0
اين تعبير از باب نامگذاري و امضا نيست ،و در اين آيه حالت كفر و طغيان كفار را عزت ناميده ،و عزت بودن آن را امضا
نفرموده ،چون كلمه عزت را نكره آورده ،و آيه را با جمله( :كَمْ أَهْلَكْنا )ختم نموده تا بفهماند عزت نامبرده عزتي صوري و
ناپايدار بوده ،نه عزت اصلي كه به هيچ وجه از بين رفتني نيست.
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"سوره نساء آيه "103
)(3بلكه آنها كه كافر شدند در عزت و شقاق و دشمني هستند ،و ما چه بسا از امتهاي قبل از ايشان را هالك كرديم و در
حين هالكت فرياد برآوردند ،ولي ديگر هنگام فرياد نبود ،و فرصت فراري نمانده بود.
"سوره ص آيه "9
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
 ،و از اين مقابله فهميده ميشود كه وصف در اين جمله نيز در مقابل وصف آن جمله است يعني همانطور كه مراد از جمله":
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ" بيان اين معنا است كه در آن عصر و آن ايام مردي وجود داشته كه به گناهان خود افتخار
ميكرده ،و عزت ميفروخته ،و از خودش خوشش ميآمده ،و به ظاهر دم از صالح ميزده ،در حالي كه در دل نقشه دشمني
ميكشيده ،مردي بوده كه از رفتارش چيزي جز فساد و هالك عايد دين و انسانيت نميشده.
همچنين از جمله ":وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ  ،"...نيز فهميده ميشود در آن روز مردي وجود داشته كه جز به پروردگار
خود نميباليده ،و جز به دست آوردن رضاي خداي تعالي هيچ هدفي را دنبال نميكرده ،مردي بوده كه رفتارش امر دين و
دنيا را اصالح ميكرده ،و به وسيله او حق احقاق ميشده ،و عيش انسانها پاكيزه ميشده ،و بشر از بركات اسالم برخوردار
ميشد.
با اين بيان ارتباط ذيل آيه با صدر آن به خوبي روشن ميگردد ،و معلوم ميشود كه چرا در ذيل آيه فرموده ":وَ اللَّهُ رَؤُفٌ
بِالْعِبادِ ،خدا نسبت به بندگان رؤوف است"؟ چون وجود چنين فردي در ميان انسانها خود رأفتي است از خداي سبحان به
بندگانش آري اگر مرداني داراي اين صفات بين مردم و در مقابل آن دسته ديگر از مردان منافق و مفسدهجو وجود نداشتند،
اركان دين منهدم ميشد ،و در بناي صالح رشاد سنگي روي سنگ قرار نميگرفت.
اما خداي تعالي همواره آن باطلها را به وسيله اين حقها از بين برده ،و افساد دشمنان دين را به وسيله اصالح اوليااش
تالفي و تدارك ميكند ،هم چنان كه خودش فرموده ":وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ
وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً" « ،»1و نيز فرموده( :فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ) «».9
پس فسادي كه در دين و دنيا راه پيدا ميكند ،از ناحيه عدهاي از افراد است كه جز خودپرستي هواي ديگري بر سر ندارند ،و
اين فساد و شكافي كه اينان در دين ايجاد ميكنند جز باصالح و اصالح آن دسته ديگر كه خود را به خداي سبحان فروخته
و در دل جز به پروردگار خود نميانديشند پر نميشود ،و زمين و زمينيان به صالح نميگرايند ،و خداي تعالي اين معامله
سودمند خود را در آيه شريفه:
__________________________________________________
)(1و اگر نبود كه خداي تعالي شر بعضي از مردم راي به وسيله بعضي ديگر دفع ميكرد ،هر آينه نه صومعهاي به جاي
ميماند و نه كليسا و نه مساجدي كه نام خدا در آنها زياد برده ميشود ".سوره حج آيه "33
)(2اگر اينان به اسالم كفر بورزند باكي نيست چون ما مردمي راي برانگيختهايم ،كه هرگز به آن كفر نميورزند ".سوره
انعام آيه "32
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
"إِنَّ اللَّهَ اشْتَري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ،يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ ،وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي
التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ ،وَ مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ" « »1و اين موضوَ در آيات ديگري
نيز خاطرنشان گرديده است.
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در الدر المنثور از" سدي" روايت آورده در تفسير آيه" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ"...
گفته است :اين آيه در باره أخنس بن شريق ثقفي ،هم پيمان بني زهره نازل شد ،كه وي در مدينه به خدمت رسول خدا ص
رسيد ،و عرضه داشت :آمدهام تا اسالم بياورم ،و خدا ميداند كه من در دعويم راستگويم ،رسول خدا ص خوشش آمد ،و
بهمين جهت خداي تعالي فرمود ":وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلي ما فِي قَلْبِهِ".
أخنس از حضور رسول خدا ص بيرون شد و به زراعتي از مسلمانان و شتراني از ايشان برخورد زراعت را آتش زد ،و شتران را
پي كرد ،و بدين جهت خداي سبحان فرمود ":وَ إِذا تَوَلَّي سَعي فِي الْأَرْضِ ».9« "...
و در مجمع از ابن عباس نقل كرده كه گفت :اين آيات سهگانه در باره همه رياكاران نازل شده ،كه در ظاهر چيزهايي را
اظهار ميكنند كه خالف باطنشان است و صاحب مجمع اضافه كرده كه اين معنا از امام صادق َ روايت شده»0« .
مؤلف :و ليكن اين روايت با ظاهر آيات منطبق نيست.
و در بعضي از روايات ائمه اهل بيت َ آمده :كه آيات نازله در باره دشمنان ايشان نازل شده است.
و در مجمع از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل جمله:
__________________________________________________
)(1خداوند از مؤمنين جان و مالشان راي خريده در مقابل اينكه بهشت از آن آنان باشد ،و اين مؤمنين در راه خدا جهاد
ميكنند ميكشند و كشته ميشوند ،و اين وعدهاي است كه وفاي به آن حق است ،و عدهاي است كه هم در تورات آمده ،و
هم در انجيل ،و هم در قرآن و چه كسي باوفاتر به عهد است از خدا ،پس شما مؤمنين راي بشارت باد به اين فروشي كه
خريدارتان در آن خداست ".سوره توبه آيه " [...]119
)(2الدر المنثور ج  1ص 903
)(3مجمع البيان ج  9ص 033
ترجمه الميزان ،ج ،9ص132 :
"وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ" فرموده :مراد از حرث در اينجا دين ،و مراد از نسل انسان است»1« .
مؤلف :بيان اين روايت گذشت و اين نيز روايت شده كه مراد از حرث ذريه و زراعت هر دو است ،و به هر حال مساله تطبيق
آيه بر مصداق امري است آسان»9« .
و در امالي شيخ از علي بن الحسين َ روايت آمده كه در ذيل جمله ":وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ  ،"...فرموده :اين جمله
در باره علي َ نازل شده ،كه در شب هجرت در بستر رسول خدا ص خوابيد»0« .
مؤلف :روايات از طرق شيعه و سني بسيار آمده كه آيه نامبرده در باره شب فراش نازل شده ،كه تفسير برهان به پنج طريق
آن را از ثعلبي و ديگران نقل كرده است»3« .
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از صهيب روايت كرده كه گفت :وقتي ميخواستم از مكه به سوي رسول خدا ص
هجرت كنم قريش به من گفتند اي صهيب تو آن روز كه به شهر ما آمدي دست خالي بودي ،و حال كه ميخواهي كوچ
كني اموالت را هم ميبري و اين به خدا سوگند ممكن نيست ،و هرگز نميگذاريم آنها را با خود ببري ،من به ايشان گفتم:
آيا اگر اموالم را به شما واگذار كنم دست از من بر ميداريد؟
گفتند :بله به ناچار اموالم را به طرفشان پرتاب كردم و آزاد شدم ،و از مكه بيرون آمده به مدينه رسيدم ،اين خبر به رسول
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[سوره البقرة ( :)2آيات  218تا  ... ]231ص 311 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ () 933فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ
الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( )932هَلْ يَنْظُرُونَ إِالَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَالئِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ إِلَي
اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ()913
ترجمه آيات  ...ص 311 :

اي كساني كه ايمان آوردهايد بدون هيچ اختالفي همگي تسليم خدا شويد و زنهار گامهاي شيطان را پيروي مكنيد كه او
براي شما دشمني آشكار است ().933
پس اگر بعد از اين همه آيات روشن كه برايتان آمد داخل در سلم نگرديد و باز هم پيروي گامهاي شيطان كنيد بدانيد كه
خدا غالبي شكست ناپذير و حكيمي است كه هر حكمي در باره شما براند به مقتضاي حكمت ميراند ().932
( راستي حرف حسابي اينان چيست) آيا انتظار اين را دارند كه خدا و مالئكه بر ابرها سوار شده نزد آنان بيايند (يعني عذاب
خدا به وسيله ابرهاي ويرانگر بيايد) و تكليفشان يكسره شود؟ با اينكه سرنوشتها معين شده و بازگشت امور همه به خداي
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خدا ص رسيد ،دو بار ،فرمود :صهيب در معاملهاش سود برد»4« .
مؤلف :در المنثور اين قصه را به چند طريق ديگر روايت كرده ،كه در بعضي از آنها آمده :آيه" وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي "...
نيز در اين قصه نازل شده ،و در بعضي ديگر آمده آيه نامبرده در باره ابي ذر و صهيب نازل شده كه هر دو جان خود را با
مال خود خريدند ،ولي ما در سابق هم گفتيم كه آيه شريفه با اين احتمال كه شراء به معناي خريدن باشد نميسازد( ،بلكه
شراء كه در لغت هم به معناي خريدن است و هم فروختن .در آيه شريفه به معناي فروختن است ،و تنها با معامله علي َ در
ليلة المبيت قابل انطباق است).
و در مجمع روايتي از علي َ نقل كرده كه فرمود :مراد از اين آيه كسي است كه به خاطر امر به معروف و نهي از منكر
كشته شود»3« .
مؤلف :اين بيان عموم آيه شريفه است پس منافات ندارد كه شان نزول خاصي داشته باشد.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  9ص 033
)(2مجمع البيان ج  9ص 033
)(3امالي شيخ طوسي ص  134طبع قديم
)(4تفسير برهان ج  1ص 933 ،933
)(5الدر المنثور ج  1ص 902
)(6مجمع البيان ج  9ص 031
ترجمه الميزان ،ج ،9ص143 :
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تعالي است ()913
ترجمه الميزان ،ج ،9ص141 :
بيان آيات  ...ص 313 :
اشاره

[معناي" سلم" كه بدان امر شده و مراد از" گامهاي شيطان" كه از آن زنهار داده شده است]  ...ص 313 :

پس سلمي كه بدان دعوت شدهاند عبارت شد از تسليم شدن براي خدا ،بعد از ايمان به او .پس بر مؤمنين واجب است امر را
تسليم خدا كنند ،و براي خود صالح ديد و استبداد برأي قائل نباشند و به غير آن طريقي كه خدا و رسول بيان كردهاند
طريقي ديگر اتخاذ ننمايند ،كه هيچ قومي هالك نشد مگر به خاطر همين كه راه خدا را رها كرده ،راه هواي نفس را
پيمودند ،راهي كه هيچ دليلي از ناحيه خدا بر آن نداشتند ،و نيز حق حيات و سعادت جدي و حقيقي از هيچ قومي سلب نشد
مگر به خاطر اينكه در اثر پيروي هواي نفس ايجاد اختالف كردند.
از اينجا روشن ميگردد كه مراد از پيروي خطوات شيطان ،پيروي او در تمامي دعوتهاي او به باطل نيست ،بلكه منظور
پيروي او است در دعوتهايي كه به عنوان دين
ترجمه الميزان ،ج ،9ص149 :
ميكند ،و باطلي را كه اجنبي از دين است زينت داده و در لفافه زيباي دين ميپيچد ،و نام دين بر آن ميگذارد ،و انسانهاي
جاهل هم بدون دليل آن را ميپذيرند ،و عالمت شيطاني بودن آن اين است كه خدا و رسول در ضمن تعاليم ديني خود
نامي از آن نبرده باشند.
و از خصوصيات سياق كالم و قيود آن اين معنا نيز استفاده ميشود ،كه خطوات شيطان تنها آن گامهايي از شيطان است،
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اين آيات يعني از جمله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تا جمله ":أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ" هفت آيه كامل است ،كه راه تحفظ و نگهداري
وحدت ديني در جامعه انساني را بيان ميكند ،و آن اين است كه مسلمانان داخل در سلم شوند ،و تنها آن سخناني كه قرآن
تجويز كرده بگويند ،و آن طريقه عملي را كه قرآن نشان داده پيش گيرند ،كه وحدت ديني از بين نميرود ،و سعادت دو
سراي انسانها رخت برنميبندد ،و هالكت به سراغ هيچ قومي نميرود ،مگر به خاطر خارج شدن از سلم ،و تصرف در آيات
خدا ،و جابجا كردن آنها ،كه در امت بني اسرائيل و امتهاي گذشته ديگر ديده شد ،و به زودي نظير آن هم در اين امت
جريان خواهد يافت .ولي خداي تعالي اين امت را وعده نصرت داده و فرموده ":أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ".
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً" كلمات سلم و اسالم و تسليم هر سه به يك معنا است :و كلمه (كافه -همگي)
مانند كلمه جميعا تاكيد را افاده ميكند و چون خطاب به مؤمنين بود و مؤمنين مامور شدهاند همگي داخل در سلم شوند پس
در نتيجه امر در آيه مربوط به همگي و به يك يك افراد جامعه است ،هم بر يك يك افراد واجب است و هم بر جميع كه
در دين خدا چون و چرا نكنند ،و تسليم امر خدا و رسول او گردند.
و نيز از آنجايي كه خطاب به خصوص مؤمنين شده ،آن سلمي هم كه به سويش دعوت كرده به معناي تسليم در برابر خدا و
رسول شدن است ،و امري است متعلق به مجموَ امت .و به فرد فرد آنان ،پس هم بر يك يك مؤمنين واجب است .و هم
بر مجموَ آنان.
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كه در طريقه و روش پيروي شود .و اگر فرض كنيم كه اين پيروي كننده مؤمن باشد -كه طريقه او همان طريقه ايمان
است ال جرم طريقه چنين مؤمني طريقه شيطاني در ايمان است ،و وقتي بر هر مؤمني دخول در سلم واجب باشد ،قهرا هر
طريقي كه بدون سلم طي كند خطوات شيطان و پيروي از آن پيروي از خطوات شيطان خواهد بود.
پس اين آيه شريفه نظير آيه ":يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَاللًا طَيِّباً ،وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ ،إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ ،وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ" « »1خواهد بود.
و نيز نظير آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ ،فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ"
«».9
و باز نظير آيه ":كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ :إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ" « »0ميباشد و فرق ميان اين آيات و
آيه مورد بحث اين است كه در آيه مورد بحث به خاطر كلمه (كافه) دعوت متوجه به جماعت شده ،و در آيات نامبرده اين
خصوصيت ،نيست پس آيه مورد بحث در معناي آيه ":وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا" « »3و آيه ":وَ أَنَّ هذا
صِراطِي مُسْتَقِيماً ،فَاتَّبِعُوهُ ،وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ" « »4است ،كه خطاب متوجه جامعه اسالم و مجموعه
افراد شده.
__________________________________________________
)(1هان اي مردم از آنچه در زمين حالل و طيب است بخوريد ،و گامهاي شيطان را پيروي مكنيد كه او براي شما دشمني
است آشكار ،او تنها شما را به بدي و فحشا ميخواند و به اين دستور ميدهد كه به خدا چيزهايي را نسبت دهيد كه علمي
بدان نداريد( ،به تفسير اين آيه مراجعه شود ".سوره بقره آيه "133
)(2اي كساني كه ايمان آوردهايد گامهاي شيطان را پيروي مكنيد ،و هر كس گامهاي شيطان را پيروي كند بداند كه
شيطان به فحشا و منكر امر ميكند ".سوره نور آيه "91
)(3از آنچه خدا روزيتان كرده بخوريد و گامهاي شيطان را پيروي مكنيد كه او براي شما دشمني است آشكار ".سوره انعام
آيه "139
)(4سوره آل عمران آيه 130
)(5سوره انعام آيه 140
ترجمه الميزان ،ج ،9ص140 :
و از آيه شريفه استفاده ميشود كه اسالم تمامي احكام و معارفي را كه مورد حاجت بشر است و صالح مردم را تامين ميكند
تكفل كرده است.
"فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ" كلمه (زللتم )از ماده (ز -ل -ل) است و زلت به معناي لغزش و اشتباه است ،و
معناي آيه اين است كه حال كه دستور داديم همگي داخل در سلم شويد ،اگر نشديد و به خطا رفتيد ،با اينكه زلت همان
پيروي خطوات شيطان بود -پس بدانيد كه خدا عزيز و مقتدري است كه در كارش از هيچ كس شكست نميخورد ،و
حكيمي است كه در قضايي كه در باره شما ميراند هرگز از حكمت خارج نميشود ،آنچه حكم ميكند بر طبق حكمت است،
و بعد از آنكه حكم كرد خودش هم ضامن اجراي آن است اجرا ميكند بدون اينكه كسي بتواند از اجراي آن جلوگيري كند".
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَالئِكَةُ "كلمه (ظلل) جمع (ظلة) است كه به معناي سايبان است ،و
ظاهر آيه اين است كه كلمه (مالئكه) عطف باشد بر كلمه (اللَّه) و در اين آيه شريفه التفاتي از خطاب (فَإِنْ زَلَلْتُمْ) به غيبت
(هَلْ يَنْظُرُونَ) به كار رفته ،و تازه خطاب را متوجه رسول خدا كرده ،تا بفهماند از سخن گفتن با آنان اعراض دارد ،چون حال
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آنان حال كساني است كه منتظر آمدن عذابي هستند كه ما قضايش را راندهايم ،عذابي كه مطابق پيروي خطوات شيطان
باشد كه آنان براي خود اختيار كردهاند ،و در بين خود اختالف و چند دستگي بوجود آوردند.
خالصه منتظرند كه عذاب خدا در ابرهايي سياه بر آنان سايه افكند ،و خدا قضاي خود را از مسيري كه خود آنان احتمالش را
هم نميدهند به كرسي بنشاند ،و يا بگو حالشان حال كسي است كه گمان ميكنند خدا اعتنايي به شان آنان دارد ،و از اينكه
هالك شوند پروا ميكند "،وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ" و با اينكه بازگشت همه امور به خدا است ،ديگر از حكم و قضاي خدا
هيچ مقري ندارند.
پس سياق حكم ميكند به اينكه جمله ":هَلْ يَنْظُرُونَ " ...تهديد و وعيدي باشد كه در آيه قبلي وعدهاش را داده ،و فرموده
بود ":فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".
[خداوند متصف به صفات اجسام نيست و ظواهر برخي آيات بايد به وسيله آيات محكمه قرآني معنا بشود]  ...ص 313 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اين را هم بايد دانست كه از ضروريات كتاب و سنت است كه خداي سبحان متصف به صفت اجسام نيست ،و با اوصاف
ممكنات اوصافي كه مستلزم حدوث و فقر و حاجت و نقص است متصف نميگردد ،هم چنان كه فرموده ":لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ »" «1و نيز فرموده:
__________________________________________________
)(1هيچ چيز چون او نيست ".سوره شوري آيه " [...]11
ترجمه الميزان ،ج ،9ص143 :
"وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ" « »1و نيز فرموده ":اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" « »9و آياتي ديگر نظير اينها ،آيات محكمي كه متشابهات
قرآن به وسيله آن آيات معنا ميشود.
پس هر چه از ظاهر آيات قرآن بر خالف اين آيات محكمه ديده شود مثال صفات و افعالي را به خدا نسبت دهد ،كه متضمن
حدوث است ،بايد به وسيله آيات محكم قرآن معنا شود ،و معنايي از آنها گرفت كه با صفات عليا و اسماي حسناي خداي
تبارك و تعالي منافات نداشته باشد.
حال كه اين قاعده كلي را دانستي ،ميگوئيم :در قرآن هر جا نسبت آمدن و يا آوردن به خدا داد ،مثال فرمود ":وَ جاءَ رَبُّكَ وَ
الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا »" «3و يا فرمود ":فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا" «».3
و يا فرمود ":فَأَتَي اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ" « »4در همه اينها معنايي منظور است كه با ساحت قدس خداي تعالي و تقدس
منافات ندارد ،مانند احاطه و امثال آن ،و لو اينكه بگوئيم از باب مجاز اينگونه تعبيرات شده است و بنا بر اين پس مراد از
آوردن يا آمدن خدا در آيه مورد بحث همان احاطه به مردم براي راندن قضا در حق ايشان است.
عالوه بر اينكه ما در مواردي از كالم خداي تعالي ميبينيم كه وقتي ميخواهد نسبتي از نسبتها و يا فعلي از افعال را از
استقالل اسباب و وسائط سلب كند ،گاهي آن نسبت و يا عمل را به خودش نسبت ميدهد ،و گاهي به امر خود نسبت
ميدهد ،مثال يك جا ميفرمايد:
"اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ" « »3و يك جا ميفرمايد ":يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ" « »3و جايي ديگر ميفرمايد:
"تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا" «».3
و خالصه مساله جان گرفتن را يك بار به خودش نسبت ميدهد ،و يك بار به مالئكه،
__________________________________________________
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[توجيهي لطيف تر و دقيق تر از ظواهري كه افعال حدوثي را به خداوند نسبت ميدهد]  ...ص 311 :

اين است آن توجيهي كه بحث ساده پيرامون اينگونه نسبتها دست ميدهد ،و همه مفسرين نيز آن را پذيرفتهاند ولي تدبر
در كالم خداي تعالي معنايي لطيفتر از اين دست ميدهد.
توضيح اينكه امثال آيه ":وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ" « »4و آيه ":الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ" « »3و آيه ":أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي" «»3
اين معنا را افاده ميكند كه خداي تعالي آنچه را كه از خلقت و شؤون و اطوارش ميدهد خودش واجد آن است ،و آنچه را
ميدهد و به آن جود ميورزد قطرههايي است از اقيانوسي كه نزد خود دارد.
هر چند كه براي فهم ما از جهت انسي كه به ماده و احكام جسمانيت دارد دشوار است كه تصور كند چگونه ميتوان اينگونه
امور را از قيد ماده و اوصاف حدوث جدا و مجرد كرد ،تا نسبت دادنش به خدا محذور نداشته باشد.
آري آنچه باعث ميشود ،آمدن و آوردن و هر نسبت ديگري نظير اينها را به خدا ندهيم ،مساله نبودن نقص و حاجت در
خداست ،و اگر ما بتوانيم اينگونه نسبتها را از معناي نقص و
__________________________________________________
)(1مالئكه به امر او عمل ميكنند ".سوره انبيا آيه "93
)(2پروردگار تو است كه در ميان آنان حكم ميراند ".سوره يونس آيه "20
)(3و چون امر خدا بيايد در بين آنان قضا رانده ميشود ".سوره مؤمن آيه "33
)(4آيا منتظر آنند كه مالئكه نزدشان آيد ،و يا امر پروردگارت به سويشان بيايد ".سوره نحل آيه "00
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)(1تنها غني بالذات خداست ".سوره فاطر آيه "14
)(2يگانه آفريننده هر چيز خداست ".سوره زمر آيه "39
)(3سوره فجر آيه "99
)(4خداوند از جايي كه خود آنان احتمالش را هم نميدادند به سويشان آمد ".سوره حشر آيه "9
)(5خدا بنيان آنان را از ريشه بياورد ".سوره نحل آيه "93
)(6خدا جانها را ميگيرد ".سوره زمر آيه "39
)(7جان شما را ملك الموت ميگيرد ".سوره سجده آيه "11
)(8جان او را رسوالن ما گرفتند ".سوره انعام آيه "31
ترجمه الميزان ،ج ،9ص144 :
آن گاه در باره مالئكه ميفرمايد ":بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ" « »1و نيز يك جا ميفرمايد ":إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ" « »9و نيز
ميفرمايد ":فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ" «».0
هم چنان كه در باره آوردن عذاب در آيات مورد بحث فرموده ":أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ...".
و در جايي ديگر فرمودهَ:لْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ"
«4».
و اين خود باعث مي شود كه ما هر جا كه اموري به خدا نسبت داده شده كه با كبريايي خدا سازگار نيست بتوانيم كلمه (امر)
را تقدير گرفته ،بگوئيم :منظور امر خدا است ،نه خود خدا ،مانند عبارت (جاءَ رَبُّكَ) ،و عبارت (و ياتيهم اللَّه) ،و بگوئيم منظور
(جاء امر ربك) و (ياتيهم امر اللَّه) است.
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)(5سوره فاطر آيه 14
)(6سوره ص آيه [...]2
)(7سوره طه آيه 43
ترجمه الميزان ،ج ،9ص143 :
حاجت مجرد كنيم ،نسبت نامبرده بي اشكال خواهد شد ،بلكه بايد گفت :چارهاي جز اين تجريد نداريم ،اين معنا قابل انكار
نيست كه آنچه نام (چيز) بر آن صادق است از ناحيه خداست ،پس بايد بگوئيم :نسبت هر چيز به خدا نسبتي است كه اليق
به كبريايي و عظمت او باشد( ،يعني بگوئيم اگر همه اجسام از خداست نه به اين معنا است كه خود خدا هم جسم است ،اگر
آثار اجسام از او است ،نه به اين معنا است كه خود او هم اين اثر را دارد ،اگر ميآيد بطوري است كه محتاج پا و بدن باشد).
چون عمل (آمدن) در ميان موجودات جسماني عبارت است از اينكه جسمي مسافتي را كه بين آن و بين جسمي ديگر است
با حركت قطع كند ،و به آن نزديك شود ،و اگر ما اين خصوصيت ماديت را از عمل آمدن مجرد كنيم ،و در نتيجه صرف
نزديكي و رفع فاصله و حائل ميان دو چيز كه غرض نهايي از آمدن است باقي بماند ،چنين آمدني را ميتوانيم به خدا نسبت
دهيم ،و بطور حقيقت هم نسبت دهيم ،نه بطور مجاز ،پس آمدن خدا به سراغ كفار به معناي برطرف شدن موانع ميان
قضاي خدا و ميان آنان است ،و اين خود يكي از حقايق قرآني است كه بحثهاي برهاني نميتواند به آن دست يابد ،مگر
آنكه توأم با امعان و تدبر باشد ،و پيچ و خمهايي كه در اين راه است پشت سر گذاشته بتواند اثبات كند كه حقيقت هستي و
وجود اصيل حقيقتي داراي شدت و ضعف است.
و به هر حال آيه مورد بحث متضمن وعيد و تهديدي است كه آيه قبل به آن اشاره دارد كه ميفرمود ":أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"
و ممكن است تهديدي باشد به عذابي كه كفار در روز قيامت در پيش دارند ،چون آيات مشابه آيه مورد بحث مانند آيهَ:لْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ"
»«1ظهور در همين عذاب دارد.
و ممكن است تهديدي باشد به حادثهاي كه وقوعش در دنيا متوقع است ،و اين احتمال بعد از مراجعه به بعد از آيه" وَ لِكُلِّ
أُمَّةٍ رَسُولٌ" « »9و آيه بعد از آيه ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً" « »0و نيز مراجعه به سوره انبيا و غيره در نظر قوت ميگيرد،
چون از اين موارد استفاده ميشود كه آخرت آينده همين دنيا است ،و ظهور تام هر حقيقتي است كه در اين دنيا است ،و نيز
ممكن است تهديدي باشد به آيندهاي كه در انتظار آنان است چه در دنيا و چه در آخرت ،و به هر حال
__________________________________________________
)(1سوره نمل آيه 00
)(2سوره يونس آيه 43
)(3سوره روم آيه 03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص143 :
جمله ":فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ" را بايد به معنايي گرفت كه مناسب با موردش باشد.
"وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ" از جمله" وَ إِلَي اللَّهِ  "...به خوبي بر ميآيد كه فاعل قضا هم خداي تعالي است و
اگر نام خداي تعالي را نياورد ،و فرمود قضاي امر رانده ميشود ،براي اين بوده كه مانند هر بزرگي ديگر اظهار عظمت و
كبريا كند ،كه وقتي از وقوَ احكامشان و صدور اوامرشان خبر ميدهند نميگويند ما چنين كرديم ،بلكه ميگويند چنين و
چنان شد ،و اينگونه تعبيرها در قرآن كريم بسيار است.
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در تفسير آيه" يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَاللًا طَيِّباً  ،"...عدهاي از روايات نقل كرديم كه معنايي را كه ما براي
پيروي گامهاي شيطان كرديم تاييد ميكرد ،بدانجا مراجعه شود.
و در بعضي از روايات آمده كه سلم عبارت است از واليت ،و معلوم است كه اين روايت ميخواهد يكي از مصاديق سلم را
ذكر كند ،كه مكرر نظاير اين تطبيق گذشت.
و در توحيد و معاني از حضرت رضا َ روايت آورده كه در تفسير آيه ":هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ "
فرمود :آيه شريفه اينطور نازل شده ":هل ينظرون اال ان ياتيهم اللَّه بالمالئكة في ظلل من الغمام" يعني آيا منتظر جز اين
هستند كه خدا مالئكه را با ابرهايي سياه بفرستد و در باره آيه شريفه ":وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا" فرمود :خداي عز و
جل متصف به آمدن و رفتن نميشود او متعالي از اين است كه جابجا شود ،پس منظور از آيه شريفه آمدن امر خداست ،و
تقدير آن (و جاء امر ربك) است»1« .
مؤلف :منظور امام رضا َ اين است كه مراد آيه چنين است ،نه اينكه آيه در اصل به اين صورت نازل شده.
و اين معنايي كه امام براي آيه شريفه كرده ،عينا همان معنايي است كه به نظر ما قريب آمد ،كه منظور از آمدن خدا آمدن
امر خداست ،چون مالئكه هر چه ميكند و هر وقت نازل ميشود به امر خدا ميكند و نازل ميشود ،هم چنان كه آيه ":بَلْ
عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ"
__________________________________________________
)(1توحيد صدوق ره ص 139
ترجمه الميزان ،ج ،9ص143 :
«1».
و در باره نزولشان فرموده ":يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ" «».9
البته در اين ميان معناي ديگري هست كه بعضي از مفسرين آن را احتمال دادهاند و آن اين است كه استفهام در آيه انكاري
باشد ،و بخواهد تمام جمله را انكار كند ،نه تنها مدخول خود را انكار كند.
بنا بر اين احتمال معناي آيه چنين ميشود :اين كفار منتظر همين هستند كه امري محال محقق شود ،و آن اين است كه
خدا سوار بر ابرهايي سياه به سراغشان آيد ،همانطور كه يك جسم به نزديك جسمي ديگر ميآيد ،و نيز انتظار دارند مالئكه
نزدشان آيد ،امر و نهيشان كند ،و حال آنكه چنين چيزي محال است ،پس آيه شريفه بطور كنايه محال بودن اين توقع را
افاده ميكند ،كه كفار با پند و نصيحت به راه بيايند.
ليكن اين توجيه با اينكه گفتيم آيات همه در يك سياقند نميسازد ،چون الزمه وحدت سياق اين است كه كالم متوجه به
مؤمنين باشد ،و مؤمنين چنين وضعي ندارند كه به راه آمدنشان به وسيله نصيحت محال باشد ،بلكه مؤمنين در راه هستند.
عالوه بر اينكه اگر سياق كالم براي افاده اين معنا بود خالي از رد بر كفار نميبود ،هم چنان كه عادت قرآن در أمثال اين
مقامات اين است كه گفتار طرف را رد ميكند ،مانند آيه:
"وَ قالَ الَّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا :لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ؟ أَوْ نَري رَبَّنا؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً" « "»0وَ
قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ" «».3
از اين هم كه بگذريم اگر منظور از آيه مورد بحث چنين معنايي بود ،ديگر جا نداشت جمله ":فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ" را اضافه
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كند ،و همچنين در بقيه كلمات هيچ نكته روشني به چشم نميخورد ،و كافي بود بفرمايد ":هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ".
__________________________________________________
)(1بلكه بندگاني محترمند كه در سخن از خدا پيشي نگرفته ،و به امر او عمل ميكنند ".سوره انبيا آيه "93
)(2مالئكه روح را به امر خدا نازل ميكنند ".سوره نحل آيه "9
)(3آنهايي كه اميد ديدار ما ندارند گفتند چرا مالئكه بر ما نازل نميشود؟ و چرا پروردگار را نميبينيم؟ اينان در نفس خود
استكبار ورزيده و طغياني كبير كردند ".سوره فرقان آيه "91
)(4و گفتند خدا فرزند گرفته ،در حالي كه خدا از آن منزه است ".سوره انبيا آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص142 :
بحث روايتي ديگر [(پيرامون رجعت)]  ...ص 314 :
[تفسير آيه ":هل ينظرون  "...و آيات مشابه آن در روايات ائمه اهل بيت (ع) بر سه وجه]  ...ص 314 :

[مساله رجعت و رد بر منكرين آن]  ...ص 314 :

فرقههاي اسالمي غير شيعه كه عامه مسلمين را تشكيل ميدهد ،هر چند ظهور مهدي َ را قبول دارند ،و رواياتش را به
طرق متواتر از رسول خدا ص نقل
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص 130
)(2بحار ج  40ص  30و منتخب البصائر ج  0ص  012طبع جديد
)(3تفسير عياشي ج  1ص 130
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بايد دانست كه در روايات ائمه اهل بيت َ:
1اين آيه شريفه به روز قيامت تفسير شده ،چنان كه عياشي در تفسير خود از امام باقر َ اين روايت را آورده «».12و نيز بروز رجعت هم تفسير شده ،كه مرحوم صدوق روايت آن را از امام صادق َ نقل كرده»9« .3و به ظهور مهدي َ نيز تفسير شده و عياشي روايتش را در تفسير خود به دو طريق از امام باقر َ آورده»0« .و نظاير اينگونه روايات بسيار است ،كه اگر بخواهي كتب حديث را صفحه به صفحه ببيني ،خواهي ديد كه روايات بسيار
زيادي از ائمه اهل بيت َ در تفسير بسياري از آيات آمده ،كه يا فرمودهاند :مربوط به قيامت است ،و يا فرمودهاند :مربوط به
رجعت است ،و يا فرمودهاند :مربوط به ظهور مهدي َ ،و اين نيست مگر به خاطر وحدت و سنخيتي كه در اين سه معنا
هست.
و مردم چون هيچ بحثي پيرامون حقيقت روز قيامت نكردهاند ،و زحمت اين تحقيق را بخود نداده ،و در نتيجه نفهميدهاند كه
قرآن كريم در باره اين روز عظيم چه فرموده ،لذا در باره اين روايات دچار اختالف شدهاند ،بعضي به كلي آنها را با اينكه
صدها روايت است ،و شايد از پانصد روايت كه در ابواب مختلف نقل شده تجاوز كند طرح كردهاند ،و بعضي ديگر دست به
تاويل و توجيه آنها زدهاند ،با اينكه ظهور آنها روشن است ،و بلكه بعضي از آنها صريح در مفاد است ،و بعضي ديگر كه حد
متوسط و راه ميانه را رفتهاند تنها به نقل آنها اكتفاء نموده ،از بحث پيرامون آنها خودداري نمودهاند.
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
كردهاند و ليكن مساله رجعت را انكار نموده ،آن را از مختصات شيعه دانستهاند ،و چه بسا بعضي از كساني كه شيعه زادهاند،
و اسما خود را شيعه ميشمارند ،در اين اعصار پيدا شدهاند كه ميگويند :روايات شيعه از احاديث دروغي است كه دست يهود
و يا كفاري كه تظاهر به اسالم ميكردند ،مانند عبد اللَّه سبا و يارانش آنها را داخل در احاديث ما كردهاند.
و بعضي ديگر در مقام ابطال رجعت از راه دليل عقلي وارد شده و بطور خالصه گفتهاند( :مرگ امري است كه با در نظر
گرفتن عنايت پروردگار هرگز بر هيچ زندهاي عارض نميشود مگر بعد از آنكه آن موجود زنده به حد كمال رسيده باشد ،و
زندگيش كامل شده ،آنچه در قوه داشته به فعليت رسيده باشد ،و چنين موجودي كه تمامي كماالت بالقوهاش فعليت يافته،
اگر بعد از مردن به دنيا برگردد ،در حقيقت دوباره به حالت قوه و استعداد برگشته است ،و اينكه چيزي كه فعليت يافته
برگردد و بالقوه شود امري است محال ،مگر اينكه مخبري صادق كه يا خود خداست و يا خليفهاي از خلفاي او ،از چنين
برگشتي خبر دهند ،هم چنان كه در داستانهاي موسي ،و عيسي ،و ابراهيم َ و داستانهايي از ديگران چنين خبرهايي آمده،
ولي نه از خدا ،و نه از يكي از خلفاي او خبر معتبري نيامده كه داللت بر رجعت داشته باشد ،و رواياتي كه قائلين به رجعت به
آن تمسك ميكنند تمام نيست ،آن گاه شروَ كردهاند به تضعيف روايات ،و يكي يكي را رد كردهاند ،نه صحيحي باقي
گذاشتند و نه سقيمي .خوب توجه كن كه اين بيچاره نفهميده كه اگر دليلش درست باشد ،و راستي دليل عقلي باشد صدر
دليلش ذيل آن را باطل ميكند ،چون اگر چيزي محال ذاتي شد ،ديگر استثنا بر نميدارد ،كه با خبر دادن مخبر صادق از
محال بودن برگشته ،و ممكن شود ،بلكه مخبر هر كه باشد وقتي از وقوَ امري محال خبر ميدهد ،بايد فورا صادق بودنش
را تخطئه كرد ،و به فرضي كه نتوانيم در صادق بودنش شك كنيم ،ناگزير بايد خبرش را تاويل كنيم ،و معنايي به آن
بدهيم ،كه ممكن باشد ،مثل اينكه اگر خبر داد كه عدد يك نصف عدد دو نيست ،و يا خبر داد كه تمامي خبرهاي صادق در
عين صادق بودن كاذب است ،كه گفتيم اگر بتوانيم در راستگويي اين مخبر تشكيك ميكنيم ،و اگر نتوانستيم ناگزير
كالمش را توجيه ميكنيم ،بطوري كه از محال بودن در آيد.
و اما اينكه گفت :چيزي كه از قوه به فعليت در آمده ،ديگر محال است بالقوه شود ،مطلبي است صحيح ،و ليكن قبول
نداريم كه مساله مورد بحث ما از اين باب باشد ،براي اينكه مورد فرض او با مورد فرض ما مختلف است ،مورد فرض او
كسي است كه عمر طبيعي خود را كرده ،و به مرگ طبيعي از دنيا رفته باشد ،كه برگشتن او به دنيا مستلزم آن امر محال
است ،و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص131 :
اما مرگ اخترامي كه عاملي غير طبيعي از قبيل قتل و يا مرض باعث آن شود برگشتن انسان بعد از چنين مرگي به دنيا
مستلزم هيچ محذور و اشكالي نيست ،چون ممكن است انسان بعد از آنكه به مرگ غير طبيعي از دنيا رفته در زماني ديگر
مستعد كمالي شود ،كه در زماني غير از زمان زندگيش موجود و فراهم باشد ،و بعد از مردن دوباره زنده شود تا آن كمال را
بدست آورد.
و يا ممكن است اصل استعدادش مشروط باشد به اينكه مقداري در برزخ زندگي كرده باشد ،چنين كسي بعد از مردن و
ديدن برزخ داراي آن استعداد ميشود ،و دوباره به دنيا بر ميگردد ،كه آن كمال را به دست آورد ،كه در هر يك از اين دو
فرض مساله رجعت و برگشتن به دنيا جايز است ،و مستلزم محذور محال نيست ،اين گفتاري خالصه و فشرده بود ،در باره
مساله رجعت ،و تمام حرفهاي آن موكول است به مقامي ديگر.
و اما اينكه در يك يك روايات مناقشه كرده ،و آنها را ضعيف شمرده ،در پاسخش ميگوئيم :هر چند هر يك از روايتها
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روايت واحد است ،و ليكن روايات ائمه اهل بيت َ نسبت به اصل رجعت متواتر است ،به حدي كه مخالفين مساله رجعت از
همان صدر اول اين مساله را از مسلمات و مختصات شيعه دانستهاند ،و تواتر با مناقشه و خدشه در تك تك احاديث باطل
نميشود ،عالوه بر اينكه تعدادي از آيات قرآني و روايات كه در باب رجعت وارد شده داللتش تام و قابل اعتماد است ،كه ان
شاء اللَّه به زودي در موردي مناسب متعرض آنها ميشويم ،مانند آيه ":وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا"
« »1و آيات ديگر.
عالوه بر اينكه آيات ديگري از قرآن داللت اجمالي بر وقوَ رجعت دارد مانند آيه ":أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ
مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ" « »9كه ميفهماند آنچه در امتهاي گذشته رخ داده ،در اين امت نيز رخ خواهد داد ،و يكي از
آن وقايع مساله رجعت و زنده شدن مردگاني است كه در زمان ابراهيم و موسي و عيسي و عزير و ارميا و غير ايشان اتفاق
افتاده ،بايد در اين امت نيز اتفاق بيفتد.
هم چنان كه رسول خدا ص هم كالمي دارند كه بطور اجمال ميفهماند آنچه در امتهاي سابق اتفاق افتاده در اين امت نيز
اتفاق خواهد افتاد ،و آن اين است كه فرمود :به آن خدايي كه جانم به دست اوست ،كه شما مسلمانان با هر سنتي كه در
امتهاي
__________________________________________________
)(1روزي كه از هر امتي فوجي از آنان كه آيات ما را تكذيب ميكنند محشور ميكنيم ".سوره نمل آيه "30
)(2شما پنداشتهايد قبل از آنكه آنچه در امتهاي گذشته واقع شده در شما واقع شود داخل بهشت شويد ".سوره بقره آيه
" [...]913
ترجمه الميزان ،ج ،9ص139 :
گذشته جريان داشته روبرو خواهيد شد ،و آنچه در آن امتها جريان يافته مو به مو در اين امت جريان خواهد يافت ،بطوري
كه نه شما از آن سنتها منحرف ميشويد ،و نه آن سنتها كه در بني اسرائيل بود شما را ناديده ميگيرد»1« .
از اينهم كه بگذريم اين قضايايي كه ائمه اهل بيت َ خبر دادهاند جزء مالحم و اخبار غيبي مربوط به آخر الزمان است ،و
راوياني آنها را آوردهاند كه مربوطند به قرنها قبل از اين ،و كتبشان از زمان تاليف تا كنون محفوظ مانده ،و نسخه آنها
دست نخورده ،و ما تا كنون به چشم خود ديدهايم پارهاي از آنچه آن حضرات پيشگويي كردند بدون كم و زياد به وقوَ
پيوست ،قهرا بايد نسبت به بقيه آنها نيز اعتماد كنيم ،و به صحت همه آنها ايمان داشته باشيم.
حال به آغاز سخن برگرديم ،كه ميگفتيم :يك آيه گاهي تفسير ميشود به روز قيامت ،و گاهي به رجعت ،و گاهي به روزگار
ظهور مهدي َ ،اينك ميگوئيم :آنچه از كالم خداي تعالي در باره قيامت و اوصاف آن به دست ميآيد ،اين است كه قيامت
روزي است كه هيچ سببي از اسباب ،و هيچ كاري و شغلي از خداي سبحان پوشيده نيست ،روزي است كه تمامي اوهام از
بين ميرود ،و آيات خدا در كمال ظهور ظاهر ميشود ،و در سراسر آيات قرآني و روايات هيچ دليلي به چشم نميخورد كه
داللت كند بر اينكه در آن روز عالم جسماني به كلي از بين ميرود ،بلكه بر عكس ادلهاي به چشم ميخورد كه بر خالف
اين معنا داللت دارد ،چيزي كه هست اين معنا استفاده ميشود كه در آن روز بشر يعني اين نسلي كه خداي تعالي از يك
مرد و زن به نام آدم و همسرش پديد آورده قبل از قيامت از روي زمين منقرض ميشود.
و خالصه ميان نشاه دنيا و نشاه قيامت مزاحمت و مناقضتي نيست تا وقتي قيامت بيايد دنيا به كلي از بين برود ،هم چنان
كه ميان برزخ كه هم اكنون اموات در آن عالمند ،با عالم دنيا مزاحمتي نيست و دنيا هم مزاحمتي با آن عالم ندارد ،هم
چنان كه از آيه ":تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ،وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ".
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[روز ظهور مهدي (ع) و روز رجعت و روز قيامت مراتب مختلف يك حقيقت هستند]  ...ص 363 :

و اين معنا يعني اتحاد اين سه روز بر حسب حقيقت ،و اختالف آنها از نظر مراتب ظهور باعث شده كه در تفسير ائمه َ
بعضي آيات گاهي به روز قيامت ،و گاهي به روز رجعت ،و گاهي به روز ظهور مهدي تفسير شود ،و در سابق هم گذشت كه
گفتيم چنين روزي في نفسه ممكن است ،بلكه واقع هم هست ،و منكر آن هيچ دليلي بر نفي آن ندارد.
__________________________________________________
)(1بحار االنوار ج  40ص 30
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
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»«2اين نبودن
__________________________________________________
)(1بحار االنوار ج  40ص 193
)(2به خدا سوگند كه ما به سوي امتهاي گذشته كه قبل از تو بودند رسوالني فرستاديم ،ولي شيطان اعمال ايشان را در
نظرشان زينت داد ،و در نتيجه شيطان در امروز هم سرپرست ايشان شد ،و ايشان عذابي دردناك دارند ".سوره نحل آيه
"63
ترجمه الميزان ،ج ،9ص130 :
مزاحمت ،استفاده ميشود.
اين حقيقت روز قيامت است ،روزي كه مردم براي رب العالمين بپا ميخيزند روزي كه همه اسرارشان آشكار ميشود ،چيزي
از ايشان بر خدا پوشيده نميماند ،و بهمين جهت است كه گاهي از روز مرگ به روز قيامت تعبير ميشود چون روز مرگ هم
روزي است كه پردهها از روي اسباب براي ميت كنار ميرود ،هم چنان كه از علي َ روايت شده كه فرمود( :من مات قامت
قيامته ،هر كس بميرد قيامتش بر پا ميشود) كه ان شاء اللَّه بيان همه اينگونه روايات خواهد آمد.
و رواياتي كه رجعت را اثبات ميكند هر چند آحاد آن با يكديگر اختالف دارند ،اال اينكه با همه كثرتش (كه در سابق گفتيم
متجاوز از پانصد حديث است) در يك جهت اتحاد دارند ،و آن يك جهت اين است كه سير نظام دنيوي متوجه به سوي
روزي است كه در آن روز آيات خدا به تمام معناي ظهور ظاهر ميشود ،روزي كه در آن روز ديگر خداي سبحان نافرماني
نميشود ،بلكه به خلوص عبادت ميشود ،عبادتي كه مشوب و آميخته با هواي نفس نيست ،عبادتي كه شيطان و اغوايش
هيچ سهمي در آن ندارد ،روزي كه بعضي از اموات كه در خوبي و يا بدي برجسته بودند ،يا ولي خدا بودند ،و يا دشمن خدا،
دوباره به دنيا بر ميگردند تا ميان حق و باطل حكم شود.
و اين معنا به ما ميفهماند روز رجعت خود يكي از مراتب روز قيامت است ،هر چند كه از نظر ظهور به روز قيامت نميرسد،
چون در روز رجعت باز شر و فساد تا اندازهاي امكان دارد ،به خالف روز قيامت كه ديگر اثري از شر و فساد نميماند و باز
بهمين جهت روز ظهور مهدي َ هم معلق به روز رجعت شده است چون در آن روز هم حق به تمام معنا ظاهر ميشود ،هر
چند كه باز ظهور حق در آن روز كمتر از ظهور در روز رجعت است.
و از ائمه اهل بيت َ نيز روايت شده كه فرمودهاند ايام خدا سه روز است ،روز ظهور مهدي َ و روز برگشت ،و روز قيامت ،و
در بعضي از روايات آمده :ايام خدا سه روز است ،روز مرگ و روز برگشت و روز قيامت»1« .
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[سوره البقرة ( :)2آيات  233تا  ... ]232ص 364 :
اشاره

سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ( )911زُيِّنَ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ()919
ترجمه آيات  ...ص 364 :

از بني اسرائيل بپرس چه قدر آيتهاي روشن برايشان آورديم (آنها خواهند گفت :كه) هر كس نعمت خدا را بعد از آنكه در
اختيارش قرار گرفت تغيير دهد بايد بداند كه خدا در عقاب شديد است ().911
زندگي دنيا در نظر كساني كه كافر شدند زينت داده شده و بهمين جهت كساني را كه ايمان آوردند مسخره ميكنند در حالي
كه مردم با تقوا در روز قيامت فوق آنانند و خدا هر كه را بخواهد بدون حساب روزي ميدهد ()919
بيان آيات [عبرت گرفتن از سرگذشت و سرنوشت بني اسرائيل و اشاره به علت انحراف كفار]  ...ص 364 :
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"سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ"...
اين آيه ميخواهد آن وعيدي كه در آيه ":فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص134 :
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"
بود ،و ميفرمود :مخالفين را به أخذ عزيزي مقتدر خواهد گرفت ،تثبيت كند.
ميفرمايد :اين بني اسرائيل در پيش روي شما هستند ،و اين امتي است كه خداي تعالي كتاب و حكم و نبوت و ملكشان
داد ،و از طيبات روزيشان كرد ،و از ساير امتهاي معاصرشان برتريشان داده بود ،از ايشان بپرس كه چقدر آيت روشن و
معجزات هويدا برايشان فرستاديم ،و خوب در وضعشان بنگر ،كه چه بودند ،و چه شدند؟ و در آخر كلمات را از جايي كه
داشت تغيير داده و تحريف كردند ،و به خاطر دشمني كه با هم داشتند در قبال خدا و آياتش و كتابش اموري ديگر از پيش
خود ساختند ،و خدا به خاطر شركي كه در ايشان پيدا شد به شديدترين وضعي عقابشان كرد ،و دچار اختالف و تشتت
آرائشان ساخت ،تا يكديگر را جويدند و آقائيشان از دست برفت ،و سعادتشان تباه شد ،و دچار عذاب ذلت و مسكنت در دنيا و
عذاب خزي و خواري در آخرت شدند ،در حالي كه ديگر ياوري نداشتند.
و اين سنت جاريه از ناحيه خداي سبحان اختصاص به قومي و ملتي ندارد ،هر كس نعمت خدا را تغيير دهد ،و از محرابش
منحرف كند ،خدا عقابش ميكند و چقدر شديد العقاب است.
بنا بر اين بيان ،پس جمله ":وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ "تا كلمه" العقاب" از قبيل وضع كلي در مورد جزئي است ،تا داللت كند
بر اينكه حكم نامبرده سنتي است در همه ادوار.
"زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا"...
اين جمله در صدد تعليل مطالب گذشته است ،و جنبه تعليل را دارد ،ميخواهد بفرمايد :مالك و علت اين انحرافها زينت
يافتن زندگي دنيا در نظر مردم است ،چون وقتي شيطان زندگي دنيا را در نظر زينت داد ،او را وا ميدارد تا از هواي نفس و
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شهواتش پيروي كند ،و هر حق و حقيقت را از ياد ببرد ،تنها هدف و همتش رسيدن به شهوات و جاه و مقام باشد ،هر چند
كه بر سر راهش حقوقي پايمال شود ،و نيز به منظور رسيدن به آن هدف هر چيزي را به خدمت ميگيرد ،كه از آن چيزهايي
كه به خدمت ميگيرد دين است ،دين را هم وسيله رسيدن به امتيازات و تعينات خود قرار ميدهد در نتيجه دين وسيلهاي
ميشود براي تميز زعما و رؤسا ،و براي هر چيزي كه به درد رياستشان ميخورد و محكي ميشود براي تقرب پيروان و
مقلدان مرءوس ،و تمايل رؤسا به ايشان ،هم چنان كه در امت امروز خود ميبينيم ،و قبال هم در بني اسرائيل ديديم.
و ظاهر كفر هم در قرآن همان ستر است ،چه اينكه كفر اصطالحي باشد ،يا مطلق پوشاندن حق باشد ،كه در برابر مطلق
ايمان است.
بنا بر اين زينت يافتن زندگي دنيا اختصاصي به كفار اصطالحي ندارد ،ممكن است
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
مسلمان اصطالحي هم دچار اين انحراف بشود و حقيقتي از حقايق ديني را بپوشاند ،و نعمتي از نعمتهاي ديني را تغيير
دهد ،كه چنين كسي هم كافري است كه حيات دنيا در نظرش زينت يافته ،او نيز بايد خود را آماده عذاب شديد بكند.
"وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ"...
اگر در اين جمله كلمه ايمان به كلمه تقوا مبدل شده ،براي اين بوده كه بفهماند ايمان بدون تقوا به درد نميخورد ،بايد توأم
با عمل باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :

اشاره

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ َو
مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِالَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ
يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ()910
ترجمه آيه  ...ص 367 :

مردم قبل از بعثت انبياء همه يك امت بودند خداوند به خاطر اختالفي كه در ميان آنان پديد آمد انبيايي به بشارت و انذار
برگزيد و با آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختالف كردهاند حكم كنند اين بار در خود
دين و كتاب اختالف كردند و اين اختالف پديد نيامد مگر از ناحيه كساني كه اهل آن بودند و انگيزهشان در اختالف
حسادت و طغيان بود در اين هنگام بود كه خدا كساني را كه ايمان آوردند در مسائل مورد اختالف به سوي حق رهنمون شد
و خدا هر كه را بخواهد به سوي صراط مستقيم هدايت ميكند )(213
بيان آيه  ...ص 367 :
[اشاره به علت تشريع دين]  ...ص 367 :
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[سوره البقرة ( :)2آيه  ... ]233ص 367 :
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آغاز خلقت انسان  ...ص 368 :

گفتيم آيات ديگر قرآن كه هر كدام در جايي قرار دارد تفصيل تاريخ بشريت را بيان كرده ،و حاصل اين تفصيل اين است كه
نوَ انساني (البته نه تمامي انواَ انسانها كه حتي ترجمه الميزان ،ج ،9ص132 :
شامل ساير ادوار بشريت هم بشود بلكه اين نوعي كه فعال نسلش در روي زمين زندگي ميكند نوعي نيست كه از نوَ
ديگري از انواَ حيوانات و يا غير حيوانات پديد آمده باشد (مثال از ميمون درست شده باشد) ،و طبيعت ،او را كه در اصل
حيواني ديگر بوده با تحوالت خود تحول داده ،و تكامل بخشيده باشد .بلكه نوعي است مستقل ،كه خداي تعالي او را بدون
الگو از مواد زمين بيافريد .و خالصه روزگاري بود كه آسمان و زمين و همه موجودات زميني بودند ،ولي از اين نسل بشر
هيچ خبر و اثري نبود ،آن گاه خداي تعالي از اين نوَ يك مرد و يك زن خلق كرد ،كه نسل فعلي بشر منتهي به آن دو نفر
ميشود ،ميفرمايد ":إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي ،وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا" «» 1و نيز ميفرمايد ":خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها" « »9و نيز ميفرمايد ":إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ" « »0اين بود
خالصهاي از تاريخ پيدايش بشر از نظر قرآن.
و اما اين فرضي كه علماي طبيعي امروز كردهاند ،كه تمامي انواَ حيوانات فعلي و حتي انسان از انواَ سادهتري پيدا شدهاند،
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اين آيه سبب تشريع اصل دين را بيان ميكند ،كه چرا اصال ديني تشريع شده ،و مردم ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
مكلف به پيروي آن دين شوند؟ و در نتيجه بينشان اختالف بيفتد ،يك دسته به دين خدا بگروند ،دستهاي ديگر كافر شوند،
و اين معنا را اينطور بيان كرده :كه انسان -اين موجودي كه به حسب فطرتش اجتماعي و تعاوني است -در اولين اجتماعي
كه تشكيل داد يك امت بود ،آن گاه همان فطرتش وادارش كرد تا براي اختصاص دادن منافع به خود با يكديگر اختالف
كنند ،از اينجا احتياج به وضع قوانين كه اختالفات پديد آمده را برطرف سازد پيدا شد ،و اين قوانين لباس دين به خود
گرفت ،و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گرديد ،و براي اصالح و تكميلش الزم شد عباداتي در آن تشريع شود ،تا
مردم از آن راه تهذيب گردند ،و به منظور اين كار پيامبراني مبعوث شدند ،و رفته رفته آن اختالفها در دين راه يافت ،بر سر
معارف دين و مبدأ و معادش اختالف كردند ،و در نتيجه به وحدت ديني هم خلل وارد شد ،شعبهها و حزبها پيدا شد ،و به
تبع اختالف در دين اختالفهايي ديگر نيز در گرفت ،و اين اختالفها بعد از تشريع دين به جز دشمني از خود مردم ديندار
هيچ علت ديگري نداشت ،چون دين براي حل اختالف آمده بود ،ولي يك عده از در ظلم و طغيان خود دين را هم با اينكه
اصول و معارفش روشن بود و حجت را بر آنان تمام كرده بود مايه اختالف كردند.
پس در نتيجه اختالفها دو قسم شد ،يكي اختالف در دين كه منشاش ستمگري و طغيان بود ،يكي ديگر اختالفي كه
منشاش فطرت و غريزه بشري بود ،و اختالف دومي كه همان اختالف در امر دنيا باشد باعث تشريع دين شد ،و خدا به
وسيله دين خود ،عدهاي را به سوي حق هدايت كرد ،و حق را كه در آن اختالف ميكردند روشن ساخت ،و خدا هر كس را
بخواهد به سوي صراط مستقيم هدايت ميكند.
پس دين الهي تنها و تنها وسيله سعادت براي نوَ بشر است ،و يگانه عاملي است كه حيات بشر را اصالح ميكند ،چون
فطرت را با فطرت اصالح ميكند ،و قواي مختلف فطرت را در هنگام كوران و طغيان تعديل نموده ،براي انسان رشته
سعادت زندگي در دنيا و آخرتش را منظم و راه ماديت و معنويتش را هموار مينمايد ،اين بود يك تاريخ اجمالي از حيات
اجتماعي و ديني نوَ انسان ،اجمالي كه از آيه شريفه مورد بحث استفاده ميشود ،و اگر آن را به تفصيل بيان نكرد ،در
حقيقت به تفصيلي كه در ساير آيات آمده اكتفاء نموده است.
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و گفتهاند :كه اولين فرد تكامل يافته بشر از آخرين فرد تكامل يافته ميمون پديد آمده ،كه مدار بحثهاي طبيعي امروز هم
همين فرضيه است ،و يا گفتهاند :انسان از ماهي تحول يافته ،همه اين حرفها فرضيهاي بيش نيست و فرضيه هم هيچ دليل
علمي و يقيني ندارد ،بلكه آن را فرض و تصور ميكنند ،تا به وسيله آن بيانات علمي خود را توجيه و تعليل كنند ،و هر قدر
هم كه اين فرضيهها معتبر باشد ،اعتبارش ربطي به اعتبار حقايق ديني ندارد ،بلكه حتي با امكانات ذهني هم منافات ندارد،
چون بيشتر از توجيه كردن آثار و احكام مربوطه به موضوَ بحث ،خاصيت ديگري ندارد ،و ما ان شاء اللَّه بحث مفصل اين
موضوَ را در سوره آل عمران در تفسير آيه ":إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ" « »3خواهيم كرد.
__________________________________________________
)(1ما شما را از يك مرد و يك زن خلق كرديم ،و شما را تيره تيره ساختيم ،تا يكديگر را بشناسيد.
"سوره حجرات آيه "10
)(2شما را از يك تن خلق كرد ،كه همسر آن يك تن را هم از جنس خود او كرد ".سوره اعراف آيه "133
)(3مثل عيسي كه بدون پدر خلق شد ،مثل آدم است كه پدر و مادري نداشت ،و از خاك خلق شد.
"سوره آل عمران آيه "42
)(4سوره آل عمران آيه "42
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :

خداي تعالي اين نوَ از موجودات را -آن روز كه ايجاد ميكرد -از دو جزء و دو جوهر تركيب كرد ،يكي ماده بدني ،و يكي
هم جوهري مجرد ،كه همان نفس و روح باشد ،و اين دو ،ما دام كه انسان در دنيا زندگي ميكند متالزم و با يكديگراند،
همين كه انسان مرد بدنش ميميرد ،و روحش ،هم چنان زنده ميماند ،و انسان (كه حقيقتش همان روح است) به سوي
خداي سبحان باز ميگردد.
خداي تعالي در اين باره ميفرمايد ":وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ،ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً ،فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ،فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً ،فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ،ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ،فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ،ثُمَّ
إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ ،ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ" « »1اين آيات عينا همان مطلبي را كه گفتيم خاطرنشان ميسازد.
و در اين معنا است آيه شريفه ":فَإِذا سَوَّيْتُهُ ،وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ،فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ" «».9
و از همه آيات روشنتر آيه شريفه زير است ،كه ميفرمايد ":وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ،بَلْ هُمْ بِلِقاءِ
رَبِّهِمْ كافِرُونَ ،قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ،ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ»0« .
__________________________________________________
)(1همانا انسان را از چكيدهاي از گل خلق كرديم ،و سپس او را نطفهاي در جايگاهي محفوظ كرديم ،و آن گاه آن نطفه را
علقه ،و علقه را مضغه ،و مضغه را استخوانهايي آفريديم ،و سپس استخوانها را با گوشت پوشانديم ،و در آخر او را خلقتي
ديگر كرديم ،پس پر بركت باد خدا كه بهترين خالق است ،آن گاه شما بعد از مدتي عمر ميميريد ،و سپس در روز قيامت
مبعوث ميشويد .جمله( :و در آخر او را خلقتي ديگر كرديم) قابل دقت است" سوره مؤمنون آيه "13 ،11
) (2پس همين كه از خلقتش پرداختم ،و از روح خود در او دميدم ،به عنوان سجده بر او ،به خاك درافتيد ".سوره ص آيه
"39
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انسان از روحي و بدني تركيب شده  ...ص 371 :

PDF.tarikhema.org

)(3و گفتند آيا بعد از آنكه در زمين گم شديم ،آيا در خلقتي جديد واقع ميشويم؟ اينها همه بهانه است ،واقع مطلب اين
است كه اينها معاد و ديدار خداي را قبول ندارند ،به ايشان بگو شما را در دم مرگ ملك الموتي كه موكل بر شما است
تحويل ميگيرد (و شما در زمين گم نميشويد آنچه در زمين گم ميشود تن مادي شما است ،نه خود شما) و سپس به سوي
پروردگارتان بر ميگرديد ".سوره سجده آيه "11
ترجمه الميزان ،ج ،9ص131 :
بطوري كه مالحظه كرديد سؤال كفار ناشي از اين بود كه مردن بدن را مردن آدمي ميپنداشتند ،و از در تعجب ميپرسيدند:
بعد از آنكه مرديم و اعضا و اجزاء ما متالشي و در زمين مستهلك شد ،دوباره زنده ميشويم؟ خداي تعالي در پاسخ فرمود:
آنچه در زمين مستهلك ميشود شما نيستيد ،بدن شما است ،و اما خود شما را ملك الموت ميگيرد ،و ضبط ميكند ،پس
شما غير آن بدن هستيد كه در زمين دفن ميشود ،آنچه در زمين گم ميشود بدنها است ،و اما انسانها كه همان نفوس
بشري باشد گم شدني و از بين رفتني و مستهلك شدني نيستند ،و به زودي ان شاء اللَّه بحث مفصل پيرامون آنچه در اين
باره از قرآن استفاده ميشود ،و بحث در اينكه حقيقت روح انساني چيست در محل مناسبش خواهد آمد.
شعور حقيقي انسان و ارتباطش با اشيا  ...ص 373 :

دانشهاي عملي انسان  ...ص 372 :
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خداي تعالي آن روز كه بشر را ميآفريد شعور را در او به وديعه نهاد ،و گوش و چشم و قلب در او قرار داد ،و در نتيجه
نيرويي در او پديد آمد به نام نيروي ادراك و فكر ،كه به وسيله آن حوادث و موجودات عصر خود و آنچه قبال بوده ،و عوامل
آنچه بعدا خواهد بود نزد خود حاضر ميبيند ،پس ميتوان گفت :انسان به خاطر داشتن نيروي فكر به همه حوادث تا حدي
احاطه دارد چنان كه خداي تعالي هم در اين باره فرموده ":عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ »" «1و فرموده ":وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ
بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ" « .»9و ميفرمايد ":وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها" «3».
و نيز خداي تعالي براي اين نوَ از جنبندگان زمين سنخي از وجود اختيار كرده كه قابل ارتباط با تمامي اشياء عالم هست ،و
ميتواند از هر چيزي استفاده كند ،چه از راه اتصال به آن چيز ،و چه از راه وسيله قرار دادن براي استفاده از چيز ديگر ،هم
چنان كه ميبينيم :چه حيلههاي عجيبي در امر صنعت به كار ميبرد و راههاي باريكي با فكر خود براي خود درست ميكند،
و خداي تعالي هم در اين باره فرموده ":خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً" «».3
__________________________________________________
)(1و آموخت انسان را آنچه نميدانست ".سوره علق آيه "4
)(2و خداوند خارج كرد شما را از شكم مادرانتان چيزي نميدانستيد و قرار داد براي شما گوش و چشمها و دلها ".سوره
نحل آيه "33
)(3خدا نشانه و عالمت هر چيزي را به آدم تعليم داد ".سوره بقره آيه "01
)(4خداي تعالي آنچه در زمين آفريده براي شما آفريده ".سوره بقره آيه " [...]92
ترجمه الميزان ،ج ،9ص139 :
و نيز فرموده ":وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ" « ،»1و آياتي ديگر كه همه گوياي اين حقيقتند كه
موجودات عالم همه براي انسان رام شدهاند.
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اين دو عنايت كه خدا به انسان كرده ،يعني نيروي فكر و ادراك و رابطه تسخير موجودات ،خود يك عنايت سومي را نتيجه
داده ،و آن اين است كه توانست براي خود علوم و ادراكاتي دستهبندي شده تدوين كند ،تا در مرحله تصرف در اشيا و به كار
بردن و تاثير در موجودات خارج از ذات خود آن علوم را بكار بگيرد ،و در نتيجه (با صرف كمترين وقت و گرفتن بيشترين
بهره) از موجودات عالم براي حفظ وجود و بقاي خود استفاده كند.
توضيح اينكه اگر شما خواننده عزيز ذهن خود را از آنچه مشغولش كرده خالي كني ،و مانند كسي كه تا كنون از وضع
انسانها خبري ندارد در انسان ،اين موجود زميني فعال و به كار گيرنده فكر و اراده -نظر بيفكني ،و چنين فرض كني كه
اولين بار است كه اين موجود را ميبيني ،و در بارهاش ميانديشي ،آن وقت خواهي ديد كه يك فرد از اين انسان در كارهاي
زندگيش ادراكات و افكاري را به كار ميگيرد ،و ابزار كار خود قرار ميدهد كه نميتواني آن ادراكات را به شمار آوري ،آن
قدر زياد است كه عقل از كثرت و پردامنگي و تشتت جهات آنها دچار دهشت ميشود.
و اين علوم كه گفتيم ابزار كار انسانها است ،عامل فراهم آمدن ،و دستهبندي شدن ،و انشعاب هر يك از ديگري ،و يا
تركيب آنها ،يا حواس ظاهري و باطني انسان است ،و يا تصرف قوه فكريه او ،تصرفش هم يا تصرفي است ابتدايي ،و يا
تصرفهايي پي در پي ،و اين نكته امري است واضح ،كه هر انساني آن را هم از خودش در مييابد ،و هم از ديگران ،و در
دريافت آن احتياج به دقت و تدبر ندارد ،بلكه صرف توجه كافي است.
حال كه متوجه اين نكته شدي ميگوئيم :اگر اين توجه و نظر را در علوم و ادراكات خود و يا انساني ديگر تكرار كني،
خواهي ديد كه همه آنها يكسان نيستند ،بعضي از ادراكات بشري تنها جنبه حكايت و نشان دادن موجودات خارجي را دارند،
و منشا اراده و عملي در ما
__________________________________________________
)(1خداوند تمامي آنچه در آسمانها و زمين هست رام شما كرده ،و همه آنها از خداست ".سوره جاثيه آيه "19
ترجمه الميزان ،ج ،9ص130 :
نميشوند ،مثل اينكه درك ميكنيم :كه اين زمين است ،و آن آسمان است ،و عدد چهار جفت است ،و آب روان است ،و
سيب يكي از ميوهها است و امثال اين تصورها و تصديقها ،كه تنها از راه فعل و انفعال مغزي حاصل ميشود ،يعني ماده
خارجي وقتي در برابر حس ما و ادوات ادراكي ما قرار ميگيرد حس ما منفصل شده ،ميفهميم كه آن آب و اين زمين است،
و نظير آن علمي است كه از مشاهده نفس خود و حضور نفس يعني همان كه از آن تعبير ميكنيم به (من) در نزد خود براي
ما حاصل ميشود ،و باز نظير آن كليات مقولهاي است كه درك ميكنيم ،و درك آن نه ارادهاي در ما ايجاد ميكنند و نه
باعث صدور عملي از ما ميشوند ،بلكه تنها چيزهايي كه در خارج است براي ما حكايت ميكنند.
اين يك عده از دركهاي ما است ،يك عده ادراكهاي ديگر داريم ،به عكس قسم اول ،ادراكهايي است كه تنها در
موردي به آنها ميپردازيم كه بخواهيم به كارش بزنيم ،و آنها را وسيله و واسطه به دست آوردن كمال و يا مزاياي زندگي
خود كنيم و اگر دقت كنيد ،هيچ فعلي از افعال ما خالي از آن ادراكات نيست ،از قبيل اينكه كارهايي زشت و كارهايي ديگر
خوب است ،كارهايي هست كه نبايد انجام داد ،و كارهاي ديگري هست كه بايد انجام داد ،و عمل خير را بايد رعايت كرد ،و
عدالت خوب و ظلم زشت است ،اين در باب تصديقات ،و اما در باب تصورات مانند تصور مفهوم رياست و مرءوسيت ،عبديت
و مولويت ،و امثال آن.
و اينگونه ادراكات مانند قسم اول از امور خارجي كه منفصل و جداي از ما و از فهم ما است حكايت نميكند ،بلكه ادراكاتي
است كه از محوطه عمل ما خارج نيست ،و نيز از تاثير عوامل خارجيه در ما پيدا نميشود ،بلكه ادراكاتي است كه خود ما با
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الهام احساسات باطني خود براي خود آماده ميكنيم ،احساساتي كه خود آنها هم مولود اقتضايي است كه قواي فعاله ما ،و
جهازات عامله ما دارد ،و ما را وادار به اعمالي ميكند ،مثال قواي گوارشي ما و يا قواي تناسلي ما اقتضاي اعمالي را دارد كه
ميخواهد انجام يابد ،و نيز اقتضاي چيزهايي را دارد كه بايد از خود دور كند ،و اين دو اقتضا ،باعث پيدايش صورتهايي از
احساسات از قبيل حب و بغض ،و شوق و ميل ،و رغبت ميشود.
و آن گاه اين صور احساس ما را وا ميدارد تا علوم و ادراكاتي از معناي حسن و قبح و سزاوار و غير سزاوار ،و واجب و جايز،
و امثال آن اعتبار كنيم ،و سپس آن علوم و ادراكات را ميان خود و ماده خارجي واسطه قرار دهيم ،و عملي بر طبق آن انجام
دهيم تا غرض ما حاصل گردد.
پس معلوم شد كه ما علوم و ادراكاتي داريم كه هيچ قيمت و ارزشي ندارد ،مگر در ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
عمل ،كه اينگونه ادراكات را علوم عملي ميناميم ،و بحث مفصل در اين مقام محلي ديگر دارد.
و خداي سبحان اين علوم و ادراكات را به ما الهام كرده ،تا ما را براي قدم نهادن در مرحله عمل مجهز كند ،و ما شروَ
كنيم به تصرف در عالم ،تا آنچه را كه خدا ميخواهد ،بشود ،و خداي تعالي در اين باره فرموده ":الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
ثُمَّ هَدي" « »1و نيز فرموده:
"الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي" « »9و اين هدايت هدايتي است مربوط به تمامي موجودات ،كه هر موجودي را به
سوي كمال مخصوص به خودش هدايت كرده ،او را براي حفظ وجودش و بقاي نسلش به اعمالي مخصوص به خودش
سوق داده ،چه اينكه آن موجود داراي شعور باشد يا بيشعور.
و اما در خصوص هدايت انسان فرموده" وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها ،فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها »" «3كه به حكم اين آيه فجور و
تقواي انسانها براي آنها معلوم و به الهامي فطري و خدايي مشخص شده است ،هر كسي ميداند چه كارهايي سزاوار است
انجام دهد ،و رعايتش كند ،و چه كارهايي سزاوار انجام نيست ،و اينگونه علوم ،علوم عمليهاي است كه در خارج نفس
انساني اعتبار ندارد ،و شايد بهمين جهت فجور و تقوا را به نفس نسبت داد.
و در باره كارهايي كه نبايد كرد فرمود ":وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ ،وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ"
« »3چون لعب عملي است كه جز در خيال حقيقتي ندارد ،زندگي دنيا هم همين طور است ،جاه و مال و تقدم و تاخر و
رياست و مرءوسيت ،و ساير امتيازاتش همه خيالي است ،و در واقع و خارج از ذهن صاحب خيال حقيقتي ندارد ،به اين معنا
كه آنچه در خارج است حركاتي است طبيعي كه انسان به وسيله آن حركات در مادهاي از مواد عالم تصرف ميكند ،حال
فردي كه اين حركات را از خود بروز ميدهد هر كه ميخواهد باشد ،آنچه در خارج تحقق دارد از اينكه مثال يك انسان
رئيس است ،انسانيت او است ،و اما
__________________________________________________
)(1خداي تعالي است كه خلقت هر چيزي را بداد ،و سپس هدايتش كرد ".سوره طه آيه "43
)(2كسي كه بيافريد و آفرينش را كامل كرد ،و اندازه گرفت ،در نتيجه هدايت كرد ".سوره اعلي آيه "0
)(3سوگند به نفس و خلقت كاملش ،كه هم فجورش را به او الهام كرده ،و هم تقوايش را ".سوره شمس آيه "3
)(4زندگي دنيا به جز لهو و لعب نيست ،و به راستي خانه آخرت است كه زندگي واقعي است ،اگر بخواهند بدانند ".سوره
عنكبوت آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص134 :
رياستش جز در خانه خيال و وهم تحققي ندارد ،و همچنين لباسي كه يك انسان به تن كرده آنچه از اين لباس در خارج
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هست خود لباس است ،اما مملوك بودنش براي او در خارج نيست ،تنها در وهم و خيال صاحب لباس است ،و بر همين
قياس است تمامي شؤون زندگي دنيا.
انسان هر چيزي را جهت انتفاع استخدام ميكند  ...ص 371 :

انسان به مقتضاي طبيعتش مدني است  ...ص 371 :

بشر هم چنان به سير خود ادامه داد ،تا به اين مشكل برخورد ،كه هر فردي از فرد و يا افراد ديگر همان را ميخواهد ،كه آن
ديگران از او ميخواهند ،ال جرم ناگزير شد اين معنا را ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
بپذيرد ،كه همانطور كه او ميخواهد از ديگران بهرهكشي كند ،بايد اجازه دهد ديگران هم به همان اندازه از او بهرهكشي
كنند ،و همين جا بود كه پي برد به اينكه بايد اجتماعي مدني و تعاوني تشكيل دهد ،و بعد از تشكيل اجتماَ فهميد كه دوام
اجتماَ ،و در حقيقت دوام زندگيش منوط بر اين است كه اجتماَ به نحوي استقرار يابد كه هر صاحب حقي به حق خود
برسد ،و مناسبات و روابط متعادل باشد و اين همان عدالت اجتماعي است.
پس اين حكم يعني حكم بشر به اجتماَ مدني و عدل اجتماعي حكمي است كه اضطرار ،بشر را مجبور كرد به اينكه آن را
بپذيرد ،چون اگر اضطرار نبود هرگز هيچ انساني حاضر نميشد دامنه اختيار و آزادي خود را محدود كند ،اين است معناي آن
عبارت معروف كه ميگويند "االنسان مدني بالطبع" ،و اين است معناي اينكه ميگوئيم :انسان حكم ميكند به عدل
اجتماعي و خالصه در هر دو قضيه اضطرار او را وادار كرده به اينكه مدنيت و زندگي اجتماعي و دنبالش عدل اجتماعي را
بپذيرد ،چون ميخواست از ديگران بهرهكشي كند.
و بهمين جهت هر جاي دنيا ببينيم انساني قوت گرفت و از سايرين نيرومندتر شد در آنجا حكم عدالت اجتماعي و تعاون
اجتماعي سست ميشود ،و قوي مراعات آن را در حق ضعيف نميكند ،و همه روزه شاهد رنج و محنتي هستيم كه طبقه
ضعيف دنيا از طبقه قوي تحمل ميكند ،تاريخ هم تا به امروز بهمين منوال جريان يافته ،آري تا به امروز كه عصر تمدن و
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پس اين سلسله از علوم و ادراكات است كه واسطه و رابطه ميان انسان و عمل در ماده ميشود ،و از جمله اين افكار و
ادراكات تصديقي تصديق به اين معنا است كه (واجب است هر چيزي را كه در طريق كمال او مؤثر است استخدام كند).
و به عبارتي ديگر ،اين اذعان است كه بايد به هر طريقي كه ممكن است به نفع خود و براي بقاي حياتش از موجودات ديگر
استفاده كند ،و به هر سببي دست بزند ،و بهمين جهت است كه از ماده اين عالم شروَ كرده ،آالت و ادواتي درست ميكند،
تا با آن ادوات در مادههاي ديگر تصرف كند ،كارد و چاقو و اره و تيشه ميسازد ،سوزن براي خياطي ،و ظرف براي مايعات،
و نردبان براي باال رفتن ،و ادواتي غير اينها ميسازد ،كه عدد آنها از حيطه شمار بيرون است ،و از حيث تركيب و جزئيات
قابل تحديد نيست ،و نيز انواَ صنعتها و فنوني براي رسيدن به هدفهايي كه در نظر دارد ميسازد.
و باز بهمين جهت انسان شروَ ميكند به تصرف در گياهان ،انواَ مختلف تصرفها در آنها ميكند ،انواعي از گياهان را در
طريق ساختن غذا ،و لباس ،و سكني ،و حوائج ديگر استخدام ميكند ،و باز بهمين منظور در انواَ حيوانات تصرفاتي نموده از
گوشت ،و خون ،و پوست ،و مو ،و پشم ،و كرك ،و شاخ ،و حتي پهن آنها و شير و نتاج ،و حتي از كارهاي حيوانات استفاده
ميكند ،و به استعمار و استثمار حيوانات اكتفاء ننموده ،دست به استخدام همنوَ خود ميزند ،و به هر طريقي كه برايش
ممكن باشد آنان را به خدمت ميگيرد ،در هستي و كار آنان تا آنجا كه ممكن باشد تصرف ميكند ،اينها كه گفتيم اجمالي
بود از سير بشر در استخدام موجودات ديگر.
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آزادي است.
اين معنا از كالم خداي تعالي نيز استفاده ميشود ،آنجا كه ميفرمايد ":إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا" « »1و آنجا كه ميفرمايد":
إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً" « »9و آنجا كه ميفرمايد ":إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ" « »0و نيز ميفرمايد ":إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغي أَنْ
رَآهُ اسْتَغْني" «».3
و اگر عدالت اجتماعي اقتضاي اوليه طبيعت انسان بود ،بايد عدالت اجتماعي در شؤون اجتماعات غالب ميبود ،و تشريك
مساعي به بهترين وجه و مراعات تساوي در غالب اجتماعات حاكم ميبود ،در حالي كه ميبينيم دائما خالف اين در جريان
است ،و اقوياي نيرومند خواستههاي خود را بر ضعفا تحميل ميكنند ،و غالب مغلوب را به ذلت و بردگي ميكشد ،تا به
مقاصد و مطامع خود برسد.
__________________________________________________
)(1سوره احزاب آيه 39
)(2انسان حريص و بي طاقت خلق شده ".سوره معارج آيه "12
)(3انسان طبعا ستم پيشه و كفرانگر است ".سوره ابراهيم آيه "03
)(4سوره علق آيه 3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :

تا اينجا روشن گرديد كه هر انساني داراي قريحهاي است كه ميخواهد انسانهاي ديگر را استخدام كند ،و از ساير انسانها
بهرهكشي كند ،حال اگر اين نكته را هم ضميمه كنيم كه افراد انسانها به حكم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگي و
عادات و اخالقي كه مولود خلقت و منطقه زندگي است ،مختلفند ،نتيجه ميگيريم كه اين اختالف طبقات همواره آن اجتماَ
صالح و آن عدالت اجتماعي را تهديد ميكند ،و هر قوياي ميخواهد از ضعيف بهرهكشي كند ،و بيشتر از آنچه به او ميدهد
از او بگيرد ،و از اين بدتر اينكه غالب ميخواهد از مغلوب بهرهكشي كند ،و بيگاري بكشد ،بدون اينكه چيزي به او بدهد ،و
مغلوب هم به حكم ضرورت مجبور ميشود در مقابل ظلم غالب دست به حيله و كيد و خدعه بزند ،تا روزي كه به قوت
برسد ،آن وقت تالفي و انتقام ظلم ظالم را به بدترين وجهي بگيرد ،پس بروز اختالف سرانجام به هرج و مرج منجر شده ،و
انسانيت انسان را به هالكت ميكشاند يعني فطرت او را از دستش گرفته سعادتش را تباه ميسازد.
و اين آيه شريفه ":وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا" « »1به همين معنا اشاره دارد.
و همچنين آيه شريفه ":وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ،وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ" « »9و همچنين آيه مورد بحث كه در آن
ميفرمود ":لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ...".
و اين اختالف همانطور كه توجه فرموديد امري است ضروري ،و وقوعش در بين افراد جامعههاي بشري حتمي است ،چون
خلقت به خاطر اختالف مواد مختلف است ،هر چند كه همگي به حسب صورت انسانند ،و وحدت در صورت تا حدي باعث
وحدت افكار و افعال ميشود ،و ليكن اختالف در مواد هم اقتضايي دارد ،و آن اختالف در احساسات و ادراكات و احوال
است ،و پس انسانها در عين اينكه به وجهي متحدند ،به وجهي هم مختلفند ،و اختالف در احساسات و ادراكات باعث
ميشود كه هدفها و آرزوها هم مختلف شود ،و اختالف در اهداف باعث اختالف در افعال ميگردد ،و آن نيز باعث اختالل
نظام اجتماَ ميشود.
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پديد آمدن اختالف ميان افراد انسان  ...ص 377 :
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و پيدايش اين اختالف بود كه بشر را ناگزير از تشريع قوانين كرد ،قوانين كليهاي كه
__________________________________________________
)(1مردم در آغاز به جز يك امت نبودند ،ولي بعدا اختالف كردند ".سوره يونس آيه "12
)(2انسانها ال يزال در اختالفند مگر كساني كه پروردگارت به آنان رحم كرده باشد و براي همين هم خلقشان كرده بود".
سوره هود آيه "112 -113
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
عمل به آنها باعث رفع اختالف شود ،و هر صاحب حقي به حقش برسد ،و قانونگذاران را ناگزير كرد كه قوانين خود را بر
مردم تحميل كنند و در عصر حاضر راه تحميل قوانين بر مردم يكي از دو طريق است:
[راههاي اعمال قانون در جامعه]  ...ص 378 :
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اول اينكه مردم را مجبور و ناچار كنند از اينكه قوانين موضوعه را كه به منظور شركت دادن همه طبقات در حق حيات و
تساوي آنان در حقوق تشريع شده بپذيرند ،تا آنكه هر فردي از افراد به آن درجه از كمال زندگي كه لياقت آن را دارد برسد،
حال چه اينكه معتقد به ديني باشد يا نباشد ،چون در اين طريقه از تحميل ،دين و معارف ديني از توحيد و اخالق فاضله را
بكلي لغو ميكنند ،به اين معنا كه اين عقائد را منظور نظر ندارند ،و رعايتش را الزم نميشمارند ،اخالق را هم تابع اجتماَ و
تحوالت اجتماعي ميدانند ،هر خلقي كه با حال اجتماَ موافق بود آن را فضيلت ميشمارند ،حال چه اينكه از نظر دين
خوب باشد و چه نباشد ،مثال يك روز عفت از اخالق فاضله به شمار ميرود ،و روز ديگر بي عفتي و بي شرمي ،روزي راستي
و درستي فضيلت ميشود ،و روزي ديگر دروغ و خدعه ،روزي امانت ،و روزي ديگر خيانت و همچنين.
طريقه دوم از دو طريق تحميل قوانين بر مردم اين است كه مردم را طوري تربيت كنند و به اخالقي متخلق بسازند كه خود
به خود قوانين را محترم و مقدس بشمارند ،در اين طريقه باز دين را در تربيت اجتماَ لغو و بي اعتبار ميشمارند.
اين دو طريق از راههاي تحميل قانون بر مردم مورد عمل قرار گرفته ،كه گفتيم يكي تنها از راه زور و ديكتاتوري قانون را
به خورد مردم ميدهد ،و دومي از راه تربيت اخالقي ،و ليكن عالوه بر اينكه اساس اين دو طريق جهل و ناداني است،
مفاسدي هم به دنبال دارد ،از آن جمله نابودي نوَ بشر است ،البته نابودي انسانيت او.
چون انسان موجودي است كه خداي تعالي او را آفريده ،و هستيش وابسته و متعلق به خداست ،از ناحيه خدا آغاز شده ،و به
زودي به سوي او برميگردد ،و هستيش با مردن ختم نميشود ،او يك زندگي ابدي دارد ،كه سرنوشت زندگي ابديش بايد
در اين دنيا معين شود ،در اينجا هر راهي كه پيش گرفته باشد ،و در اثر تمرين آن روش ملكاتي كسب كرده باشد ،در ابديت
هم تا ابد با آن ملكات خواهد بود ،اگر در دنيا احوال و ملكاتي متناسب با توحيد كسب كرده باشد ،يعني هر عملي كه كرد بر
اين اساس كرد كه بندهاي بود از خداي سبحان ،كه آغازش از او و انجامش به سوي اوست ،قهرا فردي بوده كه انسان آمده
و انسان رفته است ،و اما اگر توحيد را فراموش كند ،يعني در واقع حقيقت امر خود را بپوشاند ،فردي بوده كه انسان آمده و
ديو رفته است.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص132 :
پس مثل انسان در سلوك اين دو طريق مثل كارواني را ميماند كه راه بس دور و درازي در پيش گرفته ،و براي رسيدن به
هدف و طي اين راه دور ،همه رقم لوازم و زاد و توشه هم برداشته ،ولي در همان اولين منزل اختالف راه بيندازد ،و افراد
كاروان به جان هم بيفتند ،يكديگر را بكشند ،هتك ناموس كنند ،اموال يكديگر را غارت كنند ،و جاي يكديگر را غصب
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كنند ،آن وقت دور هم جمع شوند و به اصطالح مجلس شورا و قانونگذاري درست كنند ،كه چه راهي پيش بگيرند كه جان
و مالشان محفوظ بماند؟
يكي از مشاورين بگويد :بيائيد هر چه داريم با هم بخوريم ،به اين معنا هر كس به قدر وزن اجتماعيش سهم ببرد ،چون غير
از اين منزل ،منزل ديگري نيست ،و اگر كسي تخلف كرد او را سركوب كنيم.
يكي ديگر بگويد :نه ،بيائيد نخست قانوني كه عهدهدار حل اين اختالف شود وضع كنيم ،و براي اجراي آن قانون و جدان و
شخصيت افراد را ضامن كنيم چون هر يك از ما در واليت و شهر خود شخصيتي داشتهايم ،به خاطر رعايت آن شخصيت با
رفقا و همسفران خود به رحمت و عطوفت و شهامت و فضيلت رفتار نموده ،هر چه داريم با هم بخوريم ،چون غير از اين
منزل منزلي ديگر نداريم.
و معلوم است كه هر دوي اين گويندگان به خطا رفتهاند ،و فراموش كردهاند كه مسافرند ،و تازه به اولين منزل رسيدهاند ،و
معلوم است كه مسافر بايد بيش از هر چيز رعايت حال خود را در وطن و در سر منزلي كه به سوي آن راه افتاده بكند ،و اگر
نكند جز ضاللت و هالكت سرنوشتي ديگر ندارد.
شخص سوم برميخيزد و ميگويد :آقايان در اين منزل تنها از آنچه داريد بايد آن مقداري را بخوريد كه امشب بدان
نيازمنديد ،و بقيه را براي راه دور و درازي كه در پيش داريد ذخيره كنيد ،و فراموش نكنيد كه وقتي از وطن بيرون ميشديد
از شما چه خواستند ،در مراجعت بايد آن خواستهها را برآورده كرده باشيد ،و نيز فراموش نكنيد كه خود شما از اين سفر
هدفي داشتيد ،بايد به آن هدف برسيد.

و به همين جهت خداي سبحان (كه انسانها را بهتر از خود انسانها ميشناسد ،چون خالق آنان است) شرايع و قوانيني براي
آنان تاسيس كرد ،و اساس آن شرايع را توحيد قرار داد،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
كه در نتيجه هم عقايد بشر را اصالح ميكند ،و هم اخالق آنان ،و هم رفتارشان را ،و به عبارتي ديگر اساس قوانين خود را
اين قرار داد كه نخست به بشر بفهماند حقيقت امر او چيست؟
از كجا آمده؟ و به كجا ميرود؟ و اگر ميرود بايد در اين منزلگاه موقت چه روشي اتخاذ كند؟ كه براي فردايش سودمند
باشد؟.
پس تشريع ديني و تقنين الهي تشريعي است كه اساسش تنها علم است و بس هم چنان كه فرمود ":إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ،أَمَرَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ،ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ،وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" «».1
و نيز در آيات مورد بحث فرمود:
"فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ ،وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ" و بطوري كه
مالحظه ميكنيد بعثت انبيا را مقارن و توأم با بشارت و تهديد كرده ،كه همان فرستادن كتابي است مشتمل بر احكام و
شرايعي كه اختالفشان را از بين ميبرد.
و از همين باب است آيه شريفه ":وَ قالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا ،نَمُوتُ وَ نَحْيا ،وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ ،وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ،
إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ»"
چون كه كفار اگر اصرار داشتند به اين گفتار ،براي اين نبود كه بخواهند تنها معاد را انكار كنند ،بلكه بيشتر براي اين بود كه
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تنها راه صحيح رفع اختالف ،راه دين است  ...ص 374 :
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از زير بار احكام شرَ خارج گردند ،چون اعتقاد به معاد مستلزم آن است كه زندگي دنيا را با عبوديت و اطاعت از قوانين
ديني منطبق سازند ،قوانيني كه مواد و احكامي از عبادات و معامالت و سياسات دارد.
و سخن كوتاه آنكه اعتقاد به معاد مستلزم تدين به دين ،و آن هم مستلزم پيروي احكام دين در زندگي است ،و مستلزم آن
است كه در تمام احوال و اعمال مراقب روز بعث و معاد باشند ،لذا معاد را انكار كرده و اساس زندگي اجتماعي را بر صرف
زندگي دنيا قرار دادند ،بدون اينكه نظري به ما وراي آن داشته باشند.
و همچنين آيه شريفه ":إِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ،فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا
__________________________________________________
)(1حكم و قانون تنها به دست خداست ،و او دستور داده كه جز او راي نپرستيد ،اين است دين استوار ،و ليكن بيشتر مردم
نميدانند ".سوره توبه آيه "33
)(2و گفتند زندگياي به جز همين زندگي دنيايي نداريم ،ميميريم و زنده ميشويم ،و مرگمان هم به دست روزگار است،
اينان هيچ علمي به اين گفته خود ندارند ،تنها احتمالي است كه ميدهند.
"سوره جاثيه آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص131 :
 ،ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" « »1كه ميفرمايد كفار زندگي خود را بر اساس جهل و گمان بنا كردهاند ،و خداي تعالي كه مردم
را به سوي دار السالم ميخواند دين خود را بر اساس حق و علم بنا كرده و رسول هم ايشان را به روشي دعوت ميكند كه
مايه حيات آنان است .و ميفرمايد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ" « »9و اين حيات
همان است كه آيه زير بدان اشاره نموده ،ميفرمايد ":وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ ،وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ،كَمَنْ
مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها" «».0
و نيز فرموده ":أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ،كَمَنْ هُوَ أَعْمي؟ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ" «».3
و نيز فرموده ":قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ ،أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي ،وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" «».4
و نيز فرموده ":هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ؟ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ" « »3و باز فرموده ":يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ
وَ الْحِكْمَةَ ،وَ يُزَكِّيهِمْ" « »3و از اين قبيل آياتي ديگر.
و قرآن كريم پر است از آياتي كه علم را ميستايد ،و مردم را به سوي آن ميخواند ،و
__________________________________________________
)(1به درستي مظنه و احتمال به هيچ وجه جوابگوي حق نميشود ،پس از هر كس كه از ياد ما گريزان است و به جز
زندگي دنيا هدفي ندارد رو بگردان ،كه مقدار علم آنان همين است ".سوره نجم آيه " [...]03
)(2هان اي كساني كه ايمان آوردهايد ،بپذيريد خدا و رسول را وقتي شما را به چيزي ميخوانند كه مايه حيات شماست".
سوره انفال آيه "93
) (3آيا كسي كه مرده بود ما او را زنده كرديم ،و برايش نوري قرار داديم كه با آن نور در بين مردم آمد و شد ميكند ،مثلش
مثل كسي است كه در ظلمات قرار دارد ،ظلماتي كه هرگز برون شدني از آن برايش نيست؟ ".سوره انعام آيه "199
)(4آيا كسي ميداند آنچه بر تو از ناحيه پروردگارت نازل شده حق است ،مثل كسي است كه كور باشد؟ نه ،ولي تنها كساني
متذكر ميشوند كه داراي عقلند ".سوره رعد آيه "91
)(5بگو اين راه من است ،كه مردم را به سوي خدا و با بصيرت دعوت كنم ،راه من و هر كس كه مرا پيروي كند ،و منزه
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اختالف در خود دين  ...ص 382 :

و سخن كوتاه آنكه خداي تعالي (كه مخبري است صادق) به ما خبر داده :اولين رفع اختالفي كه در بشر صورت گرفته به
وسيله دين بوده ،و اگر قوانين غير ديني هم به اين منظور درست كردهاند الگويش را از دين گرفتهاند.
و نيز خبر مي دهد به اينكه ،همين ديني كه مايه رفع اختالف بود به تدريج مورد اختالف در ميان بشر قرار گرفت ،اين بار در
خود دين اختالف كردند ،و اين اختالف را حامالن دين و گردانندگان كليسا و كساني كه به كتاب خدا علم داشتند از در
حسادتي كه به يكديگر ميورزيدند و تنها به انگيزه سركشي و ظلم به راه انداختند ،هم چنان كه خداي تعالي فرمود ":شَرَََ
لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ،وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي ،أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ" تا آنجا كه ميفرمايد ":وَ ما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما
ترجمه الميزان ،ج ،9ص130 :
جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ"
«1».
و نيز فرموده ":وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً ،فَاخْتَلَفُوا ،وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" «».9
و منظور از كلمهاي كه در اين دو آيه بدان اشاره شد ،همان كالمي است كه در آغاز خلقت به آدم فرمود كه ":وَ لَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاٌَ إِلي حِينٍ" «».0
و اختالف در دين را مستند به بغي (حسادت و طغيان) كرد نه مستند به فطرت ،و اين براي اين جهت بود كه دين فطري
است ،و چيزي كه سرچشمه از فطرت دارد خلقت در آن نه دگرگونگي ميپذيرد و نه گمراهي ،و در نتيجه حكمش مختلف
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است خدا ،و من از مشركان نيستم ".سوره يوسف آيه "133
)(6آيا آنان كه ميدانند با آنان كه نميدانند برابرند؟ نه ،ولي تنها صاحبان خرد اين را درك ميكنند ".سوره زمر آيه "2
)(7تا ايشان را كتاب و حكمت بياموزد ،و تزكيهشان كند ".سوره بقره آيه "192
ترجمه الميزان ،ج ،9ص139 :
تشويق ميكند ،و تو را همين بس كه به قول بعضيها عهد سابق بر اسالم را عهد جاهليت خوانده است.
پس اين چقدر از انصاف به دور است كه كسي بگويد دين اساسش بر تقليد و جهل و ضديت با علم است ،گويندگان اين
سخن دروغ كساني هستند كه سرگرم علوم طبيعي و اجتماعي شده ،و در آن علوم اثري از معارف مربوطه به ما وراي
طبيعت نيافتند ،در نتيجه خيال كردند عدم اثبات مستلزم اثبات عدم است ،و چه خطاي بزرگي كردند ،و در اين پندار و
حكمشان چه خبطي مرتكب شدند.
آن گاه از طرفي ديگر هم نگاه كردند به جوامع ديندار ،البته آنهايي كه با اموري هوسراني ميكردند ،و نامش را دين
ميگذاشتند ،در حالي كه حقيقتي جز شرك نداشت ،و خدا و رسولش از شرك بيزارند ،آن وقت از سوي ديگر به طرز
دعوتهاي ديني نظر كردند كه مردم را به تعبد و اطاعت چشم و گوش بسته دعوت ميكند ،در حالي كه نه دين عبارت بود از
هوسراني ،و نه دعوت ديني عبارت بود از دعوت به اطاعت كوركورانه ،چون دين شانش اجل از اين است كه بشر را دعوت
به جهل و تقليد كند ،و ساحتش مقدستر از آن است كه مردم را به عملي دعوت كند كه علم همراهش نباشد ،و يا به
طريقهاي بخواند كه هدايت و كتابي روشنگر نداشته باشد ،و چه كسي ستمگرتر است از كسي كه چنين افترايي به خدا ببندد
و يا به حق بعد از آمدنش تكذيب كند.
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نميشود ،هم چنان كه در باره فطري بودن دين فرموده ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ،فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ،ال
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ،ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" «».3
اين فرازهايي بود كه در حقيقت زيربناي تفسير آيه مورد بحث است.
انسان بعد از دنيا  ...ص 383 :
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سپس خداي تعالي خبر ميدهد از اينكه انسان به زودي از اين زندگي اجتماعيش كوچ نموده در عالمي ديگر و منزلگاهي
ديگر فرود ميآيد ،و آن عالم را برزخ ناميده ،و فرموده:
كه بعد از آن منزلگاه منزلي ديگر هست ،كه سرمنزل انسانها است ،و آن را خانه آخرت ناميده،
__________________________________________________
)(1برايتان از دين همان را تشريع كرد كه به نوح و به تو و به ابراهيم و موسي و عيسي وحي و توصيه كرديم ،و آن اين
بود كه دين را بپا داريد ،در آن متفرق و پراكنده نشويد -تا آنجا كه ميفرمايد -و تفرقه نينداختند مگر بعد از آنكه عالم بدان
شدند ،ولي حسادت و طغيان به اختالف وادارشان كرد ،و اگر نبود قضايي كه قبال از ناحيه پروردگارت رانده شده كه هر امتي
تا مدتي زندگي كند نسلشان را قطع ميكرديم.
"سوره شورا آيه "13
)(2مردم تنها يك امت بودند ،ولي بعدها اختالف كردند ،و اگر قضايي از پيش از ناحيه پروردگار تو رانده نشده بود ،ميان
آنان در آنچه اختالف ميكردند حكم ميشد ".سوره يونس آيه "12
)(3شما در زمين تا مدتي معين قرار داريد ".سوره بقره آيه "90
)(4رو به سوي دين حنيف آر ديني كه همان فطرتي است كه بشر را بر آن فطرت آفريده ،و معلوم است كه خلقت خدا
دگرگونگي ندارد ،و دين استوار هم همين دين است كه از نهاد خود بشر سرچشمه گرفته است ".سوره روم آيه "03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
چيزي كه هست او در زندگي بعد از دنيا حياتي انفرادي دارد ،ديگر زندگيش اجتماعي نيست ،به اين معنا كه ادامه زندگي در
آنجا احتياج به تعاون و اشتراك و همدستي ديگران ندارد ،بلكه سلطنت و حكمراني در تمامي احكام حيات در آن عالم از آن
خود فرد است ،هستيش مستقل از هستي ديگران ،و تعاون و ياري ديگران است.
از اينجا ميفهميم كه نظام در آن زندگي غير نظام در زندگي دنياي مادي است چون اگر نظام آنجا هم مانند نظام دنيا بود
چارهاي جز تعاون و اشتراك نبود و ليكن انسان زندگي ماديش را پشت سر گذاشته ،به سوي پروردگارش روي آورده ،و در
آنجا تمامي علوم عمليش نيز باطل ميشود ،ديگر لزومي نميبيند كه ديگران را استخدام كند ،و در شؤون آنان تصرف نمايد،
و ديگر احتياجي به تشكيل اجتماعي مدني و تعاوني احساس نميكند (آن طور كه گفتيم زندگي دنيا مجبورش كرد به اينكه
تشكيل اجتماَ دهد).
او نيز ساير احكامي هم كه در دنيا داشت در آن عالم ندارد ،و در آن عالم تنها و تنها سروكارش با اعمالي است كه در دنيا
كرده ،يا نتيجههايي است كه حسنات و سيئاتش ببار آورده و در آن عالم جز به حقيقت امر بر نميخورد آنجاست كه نبا
عظيم برايش آشكار ميشود ،آن نباي كه در دنيا بر سرش اختالف داشتند ،هم چنان كه فرمود ":وَ نَرِثُهُ ما يَقُولُ وَ يَأْتِينا
فَرْداً" «».1
و نيز در اين باره فرموده ":لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادي كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ،وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ ،وَ ما نَري مَعَكُمْ
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[معناي كلمه" امت" ،ريشه و موارد استعمال آن]  ...ص 381 :

كلمه (ناس) معنايش معروف است ،و آن عبارت است از افرادي از انسان كه دور هم جمع شده باشند ،امت هم بهمين معنا
است ولي گاهي اطالق ميشود بر يك فرد ،هم چنان كه در آيه شريفه ":إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ" « »9و گاهي بر
زمان نسبتا طوالني نيز اطالق ميشود ،مانند آيه ":وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ" « »0و آيه ":وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلي أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ"
«».3
و نيز گاهي اطالق ميشود بر ملت و دين هم چنان كه بعضي از مفسرين كلمه امت را در آيه شريفه ":إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
واحِدَةً ،وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ" « »4و نيز در آيه ":إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ" « »3به اين معنا گرفتهاند.
و اصل كلمه (امت )از ماده" ام -يام" گرفته شده كه به معناي قصد است ،و اگر بر جماعت اطالق شده بر هر جماعتي
اطالق نشده ،بلكه بر جماعتي اطالق ميشود ،كه افراد آن داراي يك مقصد و يك هدف باشند ،و اين مقصد واحد رابطه
واحدي ميان افراد باشد و بهمين جهت توانستهاند اين كلمه را بر يك فرد هم اطالق كنند ،و همچنين در ساير موارد
اطالقش معناي قصد رعايت شده.
__________________________________________________
)(1و اينكه انسان غير آنچه كه كرده پاداشي ندارد ،و اينكه كردههاي خود را به زودي ميبيند و سپس به حد تمام و كامل
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شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ ،لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ" «2».
و نيز فرموده ":هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ ،وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" « »0و نيز
فرموده ":يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ،وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ»". «4
__________________________________________________
)(1ما آنچه را كه گفته است به او ارث ميدهيم ،و آن روز تك و تنها نزد ما ميآيد ".سوره مريم آيه "31
)(2اينك امروز تك و تنها نزد ما آمديد ،مانند همان روز نخست كه شما را آفريديم ،و نعمتهايي كه به شما داده بوديم
پشت سر گذاشتيد ،و آن شفيعاني را هم كه شما شفيع خود ميپنداشتيد با شما نميبينيم ،آري اينك ديگر رابطهاي ميان
شما و آنها نيست و ديگر آنها را و هيچ يك از پندارهاي خود را نميبينيد ".سوره انعام آيه "23
)(3اينجاست كه هر كسي آنچه از پيش فرستاده در مييابد ،و خلق به سوي موالي حقيقيشان بر ميگردند ،و ديگر آنچه را
كه به دروغ خدا ميدانستند نمييابند ".سوره يونس آيه "03
)(4روزي كه آسمان و زمين با آسمان و زميني ديگر مبدل ميشود ،و خلق براي خداي واحد قهار آشكارا ميشوند ".سوره
ابراهيم آيه " [...]33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص134 :
و باز فرموده ":وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي ،وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُري ،ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي" «».1
و آياتي ديگر كه ميفهمانند بعد از مرگ ،آدمي تنها است ،و يگانه همنشين او عمل او است ،و ديگر اثري از احكام دنيوي را
در آنجا نميبيند ،و ديگر زندگي اجتماعي و بر اساس تعاون ندارد ،و از آن علوم عمليهاي كه در دنيا به حكم ضرورت مورد
عمل قرار ميداد اثري نمييابد ،و كيفيت ظهور عملش در آنجا و ظهور و تجسم جزاي عملش طوري است كه با زبان
نميشود بيان كرد.
"كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً"...
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جزاء داده ميشود ".سوره نجم آيه "31
)(2ابراهيم امتي بود عبادتگر براي خدا ".سوره نحل آيه "193
)(3بعد از مدتي به يادش آمد ".سوره يوسف آيه "34
)(4و اگر عذاب را براي مدتي معين از ايشان عقب اندازيم ".سوره هود آيه "3
)(5اين است امت (دين) شما كه ديني است واحد ،و منم پروردگار شما ،پس تنها از من بترسيد.
"سوره مؤمنون آيه "40
)(6اين امت (دين) ديني است واحد ،و منم پروردگار شما پس تنها مرا بپرستيد ".سوره انبيا آيه "29
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
[بيان مراد از امت واحده بودن انسانها و اشاره به پيدايش دو اختالف در ميان آنها]  ...ص 386 :
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و به هر حال ظاهر آيه داللت ميكند بر اينكه روزگاري بر نوَ بشر گذشته كه در زندگي اتحاد و اتفاقي داشته ،به خاطر
سادگي و بساطت زندگي امتي واحد بودهاند ،و هيچ اختالفي بين آنان نبوده ،مشاجره و مدافعهاي در امور زندگي و نيز
اختالفي در مذهب و عقيده نداشتهاند دليل بر اين معنا جمله بعد است كه ميفرمايد ":فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ،
وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ،لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ( "... ،چون بعثت انبيا و حكم كتاب در موارد اختالف را
نتيجه و فرَ امت واحده بودن مردم قرار داد).
پس معلوم ميشود اختالف در امور زندگي بعد از وحدت و اتحاد ناشي شده و دليل بر اينكه در آغاز ،اختالف دومي ،يعني
اختالف در دين نبود ،جمله ":وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ  ...بَغْياً بَيْنَهُمْ" است پس اختالف در دين -تنها از ناحيه كساني
ناشي شده كه حامالن كتاب و علماي دين بودهاند و انگيزه آنان حسادت با يكديگر و طغيان بوده است.
و اتفاقا همين برداشتي كه ما از آيه شريفه كرديم با اعتبار عقلي موافق است ،براي اينكه ما نوَ انساني را ميبينيم كه ال
يزال در مدارج علم و فكر باال رفته ،و در طريق معرفت و تمدن سال به سال و قرن به قرن پيشروي كرده و هماهنگ اين
پيشرفت اركان اجتماعيش روز بروز مستحكمتر شده است ،و توانسته است احتياجات دقيق و رقيقتري را برآورد ،و در برابر
هجوم عوامل مخرب طبيعي ،و استفاده از مزاياي زندگي ،مقاومت بيشتري از خود بروز دهد.
هر چه ما به قهقري و عقبتر برويم ،به رموز كمتري از زندگي بر ميخوريم ،و نوَ بشر را ميبينيم كه به اسرار كمتري از
طبيعت پي برده بودند ،تا آنجا كه ميبينيم نوَ بشر چيزي از اسرار طبيعي را نميداند ،تو گويي تنها بديهيات را ميفهميده،
و به اندكي از نظريات فكري كه وسائل بقا را به سادهترين وجه تامين مينموده دسترسي داشتند ،مانند تشخيص گياهان
قابل خوردن ،و يا استفاده از پارهاي شكارها ،و يا منزل كردن در غارها ،و دفاَ به وسيله سنگ و چوب و امثال اينها.
اين حال انسان در قديمترين عهد و ما قبل تاريخ بوده ،و معلوم است مردمي كه حالشان اينچنين حالي بوده ،اختالف مهمي
نميتوانستند با هم داشته باشند ،و فساد چشمگيري نميتوانسته در ميان آنان بطور مؤثر پيدا شود ،و مثال آنان مثل يك گله
گوسفند بوده ،كه تك تك گوسفندان هيچ همي ندارد مگر همين كه او نيز مثل ساير افراد علف بهتري پيدا كند ،و همه در
يك جا گرد آيند :با هم در مسكن و مرتع و آبشخور شركت داشته باشند.
با اين تفاوت كه انسان از همان روزها هم قريحه استخدام را داشته ،كه بيانش گذشت ،و اين اجتماَ كه گفتيم اضطرار به
گردن بشر گذاشته ،نميتواند جلو آن قريحه را
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
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[تفسيرهاي ديگري بر" كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً" و نقد و رد آنها]  ...ص 387 :

پس با اين بيان فساد گفتار مفسريني كه گفتهاند( :مراد از آيه مورد بحث اين است كه مردم در سابق همه داراي هدايت
بودهاند ،و اختالف بعد از نزول كتاب و به انگيزه بغي و حسد بوده) روشن ميگردد ،چون اين مفسرين غفلت كردهاند از اينكه
آيه شريفه ميخواهد دو اختالف اثبات كند ،نه يك اختالف ،كه بيانش گذشت ،و نيز غفلت كردهاند از اينكه اگر بشر همه
داراي هدايت بودهاند ،و هدايت يكي بوده و اختالفي در آن نبوده ،پس چه چيز موجب و مجوز بعث انبيا و فرستادن كتاب و
دنبالش پديد آمدن اختالف و اشاعه فساد و طغيان غرائز كفر و فجور و مهلكات اخالقي شد؟ با اينكه همه اينها در باطن
بشر پوشيده و پنهان بوده است؟.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص133 :
و نيز با اين بيان فساد گفتار يك عده مفسر ديگر روشن ميشود كه گفتهاند :منظور آيه اين است كه مردم امت واحدهاي در
ضاللت بودند ،چون اگر منظور اين نبود ،وجهي نداشت كه دنبالش بفرمايد( :پس خدا انبيا را برانگيخت)...
و وجه فساد اين گفتار اين است كه اين مفسرين غفلت كردهاند از اينكه خداي سبحان خودش اين ضاللت را ذكر كرده و
بطور اشاره فرموده ":فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ" و فرموده اين ضاللت تنها از ناحيه علماي دين،
و بعد از نزول كتاب و بيان آيات خدا ناشي شده و اگر قبل از بعثت انبيا مردم همگي گمراه بوده گرفتار كفر و نفاق و معاصي
بودهاند ،ديگر معنا ندارد اين ضاللت را به علماي دين نسبت دهد.
و باز از بيان گذشته ما اشكالي كه به گفتار بعضي ديگر از مفسرين وارد است روشن ميشود ،چه آن مفسر گفته :منظور از
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بگيرد ،و صرف تعاون در بقا و رفع حوائج يكديگر اين قريحه را از ياد او نميبرده ،و او هر روز كه از تاريخش ميگذشته يك
قدم به سوي علم و قدرت پيش ميگذاشته ،و به مزاياي بيشتري از زندگي پي ميبرده ،و در طرز بهرهگيري از منافع به
طرق تازهتري راه مييافته.
و مساله اختالف در استعداد هم از همان روز نخست در ميان بشر بوده ،بعضي قوي و نيرومند و داراي سطوت بودهاند .و
بعضي ديگر ضعيف ،و همين خود باعث پيدايش اختالف ميشده ،اختالفي فطري كه قريحه استخدام به آن دعوت
ميكرده ،و مي گفته حال كه تو توانايي و او ضعيف است ،از او استفاده كن ،و او را به خدمت خود در آور ،پس همين قريحه
فطري بود ،كه او را به تشكيل اجتماَ و مدنيت دعوت ميكرده ،و باز همين قريحه فطري بوده كه او را به بهرهكشي از
ضعفا وا ميداشته .خواهي گفت :مگر ممكن است فطرت دو حكم متضاد داشته باشد؟ در پاسخ ميگوئيم :در صورتي كه ما
فوق آن دو حكم حاكمي بوده باشد تا آن دو را تعديل كند ،هيچ مانعي ندارد ،و اين تنها در مساله احكام فطري انسان
نيست ،بلكه در افعال او نيز اين ناسازگاري هست ،زيرا قواي او بر فعلي از افعال او با يكديگر زورآزمايي ميكنند (شهوتش او
را دعوت به انجام كاري نامشروَ ميكند ،و نيروي عقلش او را از آن كار باز ميدارد) جاذبه و شهوت شكم او را به خوردن
غذايي سنگين و زيانبخش دعوت ميكند ،و عقلش او را از اين كار باز ميدارد ،و هر نيرويي را آن قدر آزادي ميدهد كه به
نيروهاي ديگر صدمه وارد نيايد.
و تزاحم در دو حكم فطري در مورد بحث نيز مانند همان تزاحم است ،درست است كه تشكيل اجتماَ و مدنيت به حكم
فطرت ،و آن گاه ايجاد اختالف آن هم به حكم فطرت دو حكم متنافي است از فطرت ،و ليكن خداي تعالي اين تنافي را به
وسيله بعثت انبيا و بشارت و تهديد آن حضرات ،و نيز به وسيله فرستادن كتابهايي در بين مردم و داوري در آنچه با هم بر
سر آن اختالف ميكنند برداشته است.
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كلمه (ناس) بني اسرائيل است ،نه عموم مردم ،چون خداي سبحان در جاي ديگر عين اين اختالف و بغي را به بني اسرائيل
نسبت داده فرمود ":فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" «».1
و اشكال اين تفسير اين است كه هيچ دليلي بر آن نيست ،و صرف اينكه طايفهاي از بشر دچار بغي شدهاند ،دليل نميشود
كه هر جا سخن از بغي ميرود بگوئيم مراد همان قومند.
و از همه اينها فاسدتر تفسير كسي است كه گفته :منظور از كلمه( :ناس) در آيه شريفه خصوص حضرت آدم َ است ،و
معناي آيه اين است كه آدم امت واحده و تنها كسي بود كه هدايت داشت ،و بعد از او ذريهاش اختالف كردند ،و خدا انبيايي
برانگيخت  ،...و آيه شريفه نه از اول تا به آخرش با اين تفسير مطابقت دارد ،و نه حتي بعضي از جمالتش با آن مساعد
است.
و باز با بيان ما فساد اين گفتار روشن ميشود كه بعضي گفتهاند :كلمه (كان) در آيه اصال معناي زمان را نميدهد ،هم چنان
كه در جمله ":وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً" كلمه (كان) منسلخ از زمان است ،و معناي آيه اين است كه مردم همه از اين جهت
كه مدني به طبعند يك امتند ،چون مدنيت به طبع اختصاص به يك نسل و دو نسل ندارد ،بلكه هر جا و در هر زماني
انساني يافت شود ،بالطبع مدني است ،چون زندگيش بدون اجتماَ با افراد ديگر تامين نميشود ،حوائجش آن قدر زياد است
كه خودش به تنهايي نميتواند آنها را برآورد ،و دايره لوازم
__________________________________________________
)(1بني اسرائيل اختالف نكردند مگر از در بغي و بعد از آنكه داراي علم به كتاب خدا شدند.
"سوره جاثيه آيه "13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص132 :
زندگيش آن قدر وسيع است كه جز به اجتماَ و تعاون با افراد ديگر و مبادله در مساعي تامين نگشته به حد كمال نميرسد.
آري او بايد از دسترنج خود آنچه خودش احتياج دارد به خود اختصاص داده ،ما زاد آن را به ديگران كه كارهايي ديگر دارند
بدهد ،و در مقابل آنچه از دست آورد ديگران احتياج دارد بگيرد ،تا همه حوائج زندگيش تامين گردد.
اين وضع انسان است كه هيچ وقتي از اوقات بي نياز از زندگي دسته جمعي نبوده ،تاريخ هم تا آنجا كه در دست است اين
معنا را تاييد ميكند ،براي اينكه ميفهماند تشكيل اجتماَ يك امر تحميلي نبوده ،بلكه به مقتضاي فطرت بشر بوده ،چيزي
كه هست همين مدنيت كه مايه قوام زندگي بشر بوده ،مايه اختالف نيز ميشده ،و نظام اجتماَ را دچار اختالل ميكرده ،و
بهمين جهت خداي تعالي به خاطر عنايت شديدي كه به سعادت اين نوَ داشته ،شرايعي تشريع كرده ،تا اين اختالف را
برطرف سازد ،و اين شرايع را با بعث انبيا و بشارت و انذار آنان ،و با فرستادن كتابي حاكم به همراه انبيا ابالغ فرموده ،تا در
موارد اختالف مورد استفاده قرار گيرد.
پس حاصل معناي آيه بنا بر اين تفسير اين شد كه مردم بر حسب طبع مدني هستند ،و هرگز از زندگي دستهجمعي بي نياز
نيستند ،و همين زندگي دستهجمعي خود مايه اختالف است ،و اين اختالف بود كه بعثت انبيا و فرستادن كتابهاي آسماني را
موجب گرديد.
و اين معني صحيح نيست زيرا اوال :اين مفسر مدنيت را طبع اولي انسان گرفته ،و اجتماَ و اشتراك در زندگي را از الزمه
ذاتي اين نوَ دانسته در حالي كه خواننده عزيز توجه فرمود كه گفتيم اضطرار و ناچاري باعث شد بشر زير بار زندگي
اجتماعي برود ،نه اينكه الزمه ذات او باشد ،و باز توجه فرمودي كه قرآن بر خالف گفتار اين مفسر داللت دارد.
و ثانيا در آيه شريفه بعثت انبيا را نتيجه مستقيم امت واحده بودن بشر قرار داده ،و اگر منظور از امت واحده بودن مساله
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مدنيت بالطبع باشد ،اين نتيجهگيري درست نيست ،چون ربطي به هم ندارند ،مگر اينكه اول اختالف را نتيجه امت واحده
بودن بگيريم ،بعدا بعثت انبيا را نتيجه اختالف قرار دهيم ،پس بايد در كالم مرتكب تقدير شويم ،و بگوئيم تقدير آيه چنين
است( :ناس امت واحدهاي بودند ،بعد در آنان اختالف پديد آمد ،پس خداي تعالي انبيا را برانگيخت تا رفع اختالف كنند) ،و
تقدير گرفتن خالف ظاهر است ،عالوه بر اينكه خود آن مفسر حاضر به تقدير گرفتن نيست.
و ثالثا :بنا بر تفسير نامبرده در آيه شريفه تنها يك اختالف ذكر شده ،در حالي كه آيه ترجمه الميزان ،ج ،9ص123 :
شريفه صريح در اين است كه اختالف دو تا است .چون ميفرمايد ":وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ" ،معلوم ميشود يك اختالفي قبل از بعثت انبيا و انزال كتب داشتهاند ،و به منظور رفع آن خدا انبيا را برانگيخته
و آن گاه ميفرمايد ":وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ (يعني في الكتاب) إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ" ،يعني اختالف نكردند در كتاب مگر علماي كتاب،
و به انگيزه حسدي كه به يكديگر ميورزيدند ،پس معلوم ميشود اين اختالف اختالفي ديگر بوده ،و بعد از آمدن كتاب پديد
آمده ،و دارندگان اين اختالف تنها علماي كتاب بودهاند نه همه مردم.
"فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ" خداي تعالي در اين جمله از فرستادن انبيا تعبير به بعث كرده ،نه ارسال و مانند آن،
و اين بدان جهت است كه آيه از حال و روزي از انسان اولي خبر ميدهد كه حال و روز خمود و سكوت او است ،و در چنين
حالي تعبير به بعث پيامبران مناسبتر از ارسال است ،چون كلمه بعث از بپا خاستن و امثال آن خبر ميدهد ،و شايد همين
نكته باعث شده كه از پيامبران هم تعبير به نبيين كند ،نه مرسلين ،و يا رسل ،عالوه بر اينكه حقيقت بعث و انزال كتاب به
بياني كه گذشت بيان حق براي مردم و تنبيه آنان به حقيقت امر وجودشان و حياتشان ،و خبر دادن به ايشان است از اينكه
مخلوق پروردگارشان هستند ،پروردگاري كه همان اللَّه است ،و معبودي جز او نيست و اينكه هر چه بكنند همان تالششان
تالش براي رسيدن و بازگشتن به سوي خدا و به سوي روزي عظيم است ،و در دنيا در منزلي قرار دارند كه يكي از منازل
سير است ،منزلي كه به جز لهو و بازي و غرور حقيقتي ندارد ،پس الزم است اين حقيقت را در زندگي دنيا و كارهايي كه در
دنيا ميكنند مراعات نموده ،اين معنا را نصب العين خود كنند ،كه از كجا آمده و به كجا ميروند؟ و چنين زمينهاي با كلمه
(نبي )مناسبتر است ،چون نبي به معناي كسي است كه اخبار ما وراء الطبيعة نزد او است ،و اين معنا در كلمه (رسول)
نيست.
و در اينكه بعثت نبيين را به خداي سبحان نسبت داده ،اين داللت هست كه انبيا در تلقي وحي و تبليغ رسالت خدا به سوي
مردم داراي عصمتند ،كه توضيح بيشتر آن در آخر بيان ميآيد .ان شاء اللَّه.
و اما تبشير و انذار (يعني وعده به رحمت خدا و رضوان و بهشت او به كساني كه ايمان آورده و تقوا پيشه كردند ،و تهديد به
عذاب خداي سبحان ،عذابي كه از خشم خدا ناشي ميشود ،به كساني كه خدا و آيات او را تكذيب نموده نافرمانيش كنند)
دو مرتبه از روشنترين مراتب دعوت است ،چون انسانهاي متوسط الحال بيشتر به منافع و مضار خود ميانديشند،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص121 :
هر چند كه اقليتي هم هستند از بندگان صالح و اولياي خدا كه پايبند بهشت و دوزخ نبوده ،جز به خود خدا نميانديشند.
"وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ،لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ" كلمه (كتاب) صيغه (فعال) از ماده (ك -ت -ب) است ،و
كتاب هر چند بر حسب اطالق متعارفش مستلزم نوشتن با قلم بر روي كاغذ است ،و ليكن از آنجايي كه پيمانها و فرامين
دستوري به وسيله كتابت و امضا انجام ميشود ،از اين جهت هر حكم و دستوري را هم كه پيرويش واجب باشد ،و يا هر
بيان و بلكه هر معناي غير قابل نقض را هم كتاب خواندهاند ،قرآن كريم در اين باره فرموده ":إِنَّ الصَّالةَ كانَتْ عَلَي
الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً" « »1و احيانا خود قرآن را كتاب خوانده ،و فرموده ":كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ" « »9و در اينكه
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[نخستين كتاب آسماني كتاب نوح عليه السالم بوده است]  ...ص 342 :

و ثانيا :داللت دارد بر اينكه كتاب نوح اولين كتاب آسماني مشتمل بر شريعت بوده ،چون اگر قبل از آنهم كتابي بوده ،قهرا
بايد شريعتي هم بوده باشد ،و در آيه سوره شوري بايد نام آن را برده باشد.
و ثالثا داللت دارد بر اينكه اين عهدي را كه خداي تعالي در جمله( :مردم همه امت واحدهاي بودند) به آن اشاره كرده ،قبل
از بعثت نوح َ بوده ،و نوح َ در كتاب خود حل اختالف آنان را كرده است.
[اختالف در دين به وسيله علما و از بغي پديد آمده است]  ...ص 342 :

"وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ  ...بَغْياً بَيْنَهُمْ" در سابق گذشت كه گفتيم مراد از اين اختالف ،اختالف بعد از آمدن شريعت،
و در خود شريعت ،و از ناحيه علماي دين و حاملين شريعت است ،و چون دين امري فطري است ،هم چنان كه آيه ":فَأَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها" « »1بر آن داللت دارد ،بدين جهت خداي سبحان اختالف واقع در
دين را ناشي از بغي و حسادت و طغيان دانسته است.
و جمله ":إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ  "...داللت دارد بر اينكه مراد از اين جمله اشاره به اصل ظهور اختالفات ديني است ،نه اينكه هر
تك تك اشخاصي كه از صراط مستقيم منحرف شده ،و يا به ديني غير دين خدا متدين گشته ،اهل طغيان و بغي است،
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فرموده ":فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ  ،"...داللت بر معنايي است كه ما براي آيه كرديم ،و گفتيم معنايش اين است كه (مردم همه يك
امت بودند ،و سپس اختالف كردند ،و خدا به منظور رفع اختالفشان انبيايي برانگيخت)...
و الم در كلمه (الكتاب) يا الم جنس است ،و يا الم عهد ذهني است ،و مراد از كتاب كتاب نوح َ است ،به دليل اينكه در
آيه ":شَرَََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً ،وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي" « »0كه در مقام
منت نهادن و بيان اين حقيقت است كه شريعت نازله بر امت اسالم جامع همه متفرقات تمامي شرايع سابقه است ،كه بر
انبياي گذشته نازل شده ،به اضافه آن معارفي كه بخصوص پيامبر اسالم وحي شده ،پس شريعت مختص است به اين
انبياي عظام ،يعني نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد ص.
و چون جمله ":وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ  "...داللت داشت بر اينكه شرايع به وسيله
كتاب تشريع شده.
در نتيجه آيه مورد بحث بانضمام آيه سوره شورا داللت ميكند بر اينكه اوال نوح َ هم كتابي مشتمل بر شريعت داشته ،و در
جمله ":وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ" تنها همان كتاب -اگر الف و الم براي عهد باشد -و
يا حد اقل آن
__________________________________________________
)(1نماز همواره بر مؤمنين وظيفهاي حتمي بوده است ".سوره نسا آيه "139
)(2سوره ص آيه 92
)(3خداوند از دين براي شما همان را تشريع كرد كه به نوح توصيه و به خود تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي وحي
كرده بود ".سوره شورا آيه "10
ترجمه الميزان ،ج ،9ص129 :
كتاب و ساير كتب آسماني -اگر الف و الم براي جنس باشد -منظور است.
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[فطري بودن دين با غفلت و اشتباه منافاتي ندارد]  ...ص 343 :

عالوه بر اينكه فطرت منافاتي با غفلت و اشتباه ندارد ،بله با گمراهي عمدي و از روي بغي و طغيان منافات دارد( ،و خالصه
هر چند دين خدا فطري است ،اما منافات ندارد كه در اثر ايجاد اختالف علما ،دين خدا دچار اختالف شود ،و عامه مردم هم
به تبع ،دچار گمراهي گردند ،و مسئول هم نباشند ،ولي علمايي كه عمدا اختالف ميكنند ،بر خالف فطرت خود قدم
برداشتهاند.
و بهمين جهت خداي تعالي بغي را مخصوص علما كرده ،كه آيات الهيه بر ايشان روشن بوده ،مع ذلك زير بار نرفتهاند و در
باره آنان در جاي ديگر فرموده ":وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" «».0
و آيات در اين باره بسيار زياد است ،كه در تمامي آنها بعد از كلمه كفر تكذيب را هم اضافه كرد ،تا اهل دوزخ را منحصر در
كساني كند كه با داشتن علم ،خدا و آياتش را انكار كردند ،و سخن كوتاه آنكه مراد از آيه شريفه اين است كه اين اختالف
يعني اختالف در دين به دست علماي دين در مردم ميافتد.
"فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ" اين جمله مورد اختالف را بيان ميكند ،كه آن عبارت است از حق ،حقي
كه كتاب از ناحيه خدا آورده ،هم چنان كه جمله ":وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ" نيز تصريح بدان دارد ،در
__________________________________________________
)(1يك دسته ديگر به گناهان خود اعتراف دارند ،مردمي هستند كه عمل صالح و عمل زشتشان را با يكديگر مخلوط
كردهاند ،و بعيد نيست خدا از آنان بگذرد ،و خدا آمرزگار مهربان است...
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خالصه منظور معرفي ريشه و سر منشا اختالفات ديني است ،درست است كه تك تك منحرفين هم از صراط مستقيم
منحرفند ،و ليكن ريشه گمراهي اين افراد باز همان علماي ديني هستند ،كه از در بغي و طغيان اختالف به راه انداختند ،و
باعث شدند مردم از دين صحيح و الهي محروم شوند.
و خداي سبحان اهل بغي و طغيان را معذور نميداند ،ولي كساني را كه امر بر آنان مشتبه شده ،و راه درستي به سوي دين
درست نجستهاند ،معذور ميداند ،و ميفرمايد:
"إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَي الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ،وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ،أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ"»9« .
و نيز در باره دسته دوم كه امر بر آنان مشتبه گشته ميفرمايد ":وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ،خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً،
عَسَي اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ،إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"( .تا آنجا كه ميفرمايد)" وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ ،إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ ،وَ إِمَّا يَتُوبُ
عَلَيْهِمْ ،وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
__________________________________________________
)(1سوره روم آيه  03ترجمه گذشت.
)(2تنها تقصير و مسئوليت به عهده كساني است كه به مردم ظلم ميكنند ،و در زمين بغي و طغيان ميورزند ،بدون اينكه
حقي داشته باشند ،و اينان عذابي دردناك دارند ".سوره شوري آيه "39
ترجمه الميزان ،ج ،9ص120 :
»«1و نيز در باره كساني كه قدرت تحقيق نداشته ،و به خاطر اختالفي كه علماي دين در دين انداختند امر بر آنان مشتبه
شده ،ميفرمايد ":إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ،ال يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ،وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولئِكَ عَسَي اللَّهُ
أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ،وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً" «».9
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[نكاتي كه از آيه شريفه" كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً" استفاده ميشود]  ...ص 344 :

پس از آيه شريفه چند نكته روشن گرديد:
اول حد دين و معرف آن و اينكه دين عبارت است از روش خاصي در زندگي دنيا كه هم صالح زندگي دنيا را تامين ميكند،
و هم در عين حال با كمال اخروي و زندگي دائمي و حقيقي در جوار خداي تعالي موافق است ،ناگزير چنين روشي بايد در
شريعتش قوانيني باشد كه متعرض حال معاش به قدر احتياج نيز باشد.
دوم اينكه دين از همان روز اولي كه در بشر آمد براي رفع اختالف آمد ،اختالف ناشي از فطرت ،و سپس رو به استكمال
گذاشت ،و در آخر رافع اختالفهاي فطري و غير فطري شد.
سوم اينكه دين خدا ال يزال رو به كمال داشته ،تا آنجا كه تمامي قوانيني را كه همه جهات احتياج بشر را در زندگي در
برداشته باشد متضمن شده باشد ،در اين هنگام است كه دين ختم ميشود و ديگر ديني از ناحيه خدا نميآيد ،و به عكس
وقتي ديني از اديان خاتم اديان باشد ،بايد مستوعب و در برگيرنده تمامي جهات احتياج بشر باشد ،و خداي تعالي در اين باره
ميفرمايد ":ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ،وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ" « »1و نيز فرموده ":وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ
تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ »" «2و نيز فرموده:
__________________________________________________
)(1محمد ص پدر هيچ يك از مردان شما نيست ،و ليكن فرستاده خدا و خاتم انبياء است ".سوره احزاب آيه "33
)(2ما كتاب راي بر تو نازل كرديم كه بيانگر هر چيز است ".سوره نحل آيه "32
ترجمه الميزان ،ج ،9ص124 :
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دسته سوم كساني هستند كه منتظر امر خدايند ،خدا هم يا عذابشان ميكند ،و يا از جرمشان ميگذرد ،و خدا داناي فرزانه
است ".سوره توبه آيه "133
)(2مگر مستضعفين از مردان و زنان و فرزنداني كه نميتوانند خود را از شر مستكبرين رها كنند ،و نه قدرت تشخيص حق
از باطل دارند ،اينگونه افراد اميد است مورد عفو خدا واقع شوند ،چون خدا اهل عفو و مغفرت است ".سوره نساء آيه " 23
][...
)(3و كساني كه كفر ورزيدند ،و آيات ما را تكذيب كردند ،ياران دوزخند ،و در آن جاودانه خواهند بود ".سوره بقره آيه "02
ترجمه الميزان ،ج ،9ص123 :
اينجا عنايت الهيه شامل رفع هر دو اختالف با هم شده ،يعني جمله نامبرده هم شامل اختالف در شؤون زندگي ميشود ،و
هم شامل اختالفات در معارف حقه الهيه ،كه عامل اصلي آن اختالف ،علماي دين بودند ،و اگر هدايت را مقيد به اذن خود
كرد ،بدين جهت بوده كه بفهماند اگر خدا مؤمنين را هدايت كرده ،نه از اين باب بوده كه مؤمنين او را الزام كرده باشند ،و بر
او واجب كرده باشند ،به خاطر ايمانشان ايشان را هدايت كند ،چون خداي سبحان محكوم كسي واقع نميشود ،و كسي
نمي تواند چيزي را بر او واجب كند ،مگر اينكه خودش چيزي را بر خود واجب كند ،و لذا فرمود :هر كه را هدايت كند به اذن
خود هدايت ميكند ،يعني اگر خواست هدايت نكند ميتواند و جمله ":وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" به منزله
تعليل كلمه (باذنه) است ،و معناي آيه چنين است كه اگر خدا دستهاي از مؤمنين را هدايت كرده به اذن خود كرده است،
چون او مجبور به هدايت كسي نيست ،هر كه را بخواهد هدايت ميكند ،و هر كه را بخواهد نميكند ،چيزي كه هست
خودش خواسته كه تنها كساني را هدايت كند و به صراط مستقيم رهنمون شود كه ايمان داشته باشند.

PDF.tarikhema.org

"وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ" «».1
چهارم اينكه هر شريعت الحق ،كاملتر از شريعت سابق است.
پنجم اينكه علت بعثت انبيا و فرستادن كتاب و به عبارتي ديگر سبب دعوت ديني همان سير بشر به حسب طبع و فطرتش
به سوي اختالف است ،همانطور كه فطرتش او را به تشكيل اجتماَ مدني دعوت ميكند ،همان فطرت نيز او را به طرف
اختالف ميكشاند ،و وقتي راهنماي بشر به سوي اختالف فطرت او باشد ،ديگر رفع اختالف از ناحيه خود او ميسر نميشود،
و ال جرم بايد عاملي خارج از فطرت او عهدهدار آن شود ،و بهمين جهت خداي سبحان از راه بعثت انبيا و تشريع شرايع ،نوَ
بشر را به سوي كمال اليق به حالش و اصالحگر زندگيش اين اختالف را برطرف كرد ،و اين كمال ،كمال حقيقي است ،كه
داخل در صنع و ايجاد است ،قهرا مقدمه آنها يعني بعثت انبيا هم بايد داخل در عالم صنع باشد.
اما اينكه گفتيم خداوند نوَ بشر را به سوي كمال حقيقيش هدايت نمود ،بدين جهت است كه به حكم آيه ":الَّذِي أَعْطي
كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي" «».9
[عنايت خداي تعالي به رفع اختالفات انسانها و هدايت بشر بسوي كمال از راه بعث انبياء (ع)]  ...ص 341 :
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يكي از شؤون خدايي خدا اين است كه هر چيزي را به آن نقطهاي كه خلقتش را تمام ميكند هدايت نمايد ،و يكي از
چيزهايي كه خلقت آدمي با آن تمام ميشود ،و اگر نباشد خلقتش ناقص ميماند ،اين است كه به سوي كمال وجودش در
دنيا و آخرت هدايت شود.
هم چنان كه باز خود خداي تعالي فرموده ":كُلًّا نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ ،وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً»0« .
و اين آيه به خوبي ميفهماند كه كار خداي تعالي همين امداد عطا است ،هر كسي را كه در راه حياتش و وجودش محتاج
مدد اوست مدد ميدهد ،و آنچه را كه مستحق است عطا ميكند و عطاي او از ناحيه او دريغ نميشود مگر آنكه كسي با بهره
نگرفتن خودش و از ناحيه خودش از گرفتن عطاي او دريغ كند.
و معلوم است كه انسان خودش نميتواند اين نقيصه خود را تكميل كند ،چون فطرت خود او اين نقيصه را پديد آورده،
چگونه ميتواند خودش آن را برطرف ساخته راه سعادت و
__________________________________________________
)(1و اينكه قرآن كتابي است شكست ناپذير ،كه نه از ناحيه كتب آسماني قبل خلل ميپذيرد ،و نه بعدا كتابي ديگر ناسخ
آن ميشود ".سوره فصلت آيه "39
)(2سوره طه آيه 43
)(3ما هر دو دسته را هم نيكان را و هم بدان را از عطاي پروردگارت مدد ميدهيم ،و عطاي پروردگار تو جلوگيري ندارد".
سوره اسرا آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص123 :
كمال خود را در زندگي اجتماعيش هموار كند؟.
و وقتي طبيعت انسانيت اين اختالف را پديد ميآورد ،و باعث ميشود كه انسان از رسيدن به كمال و سعادتي كه اليق و
مستعد رسيدن به آن است محروم شود ،و خودش نميتواند آنچه را فاسد كرده اصالح كند ،ال جرم اصالح (اگر فرضا
اصالحي ممكن باشد) بايد از جهت ديگري غير جهت طبيعت باشد ،و آن منحصرا جهتي الهي خواهد بود ،كه همان نبوت
است ،و وحي ،و به همين جهت خداي سبحان از قيام انبيا به اين اصالح تعبير كرد به (بعث) ،و در سراسر قرآن بعث را به
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خودش نسبت داده ،فرموده اوست كه در امتها انبيا مبعوث ميكند ،با اينكه مساله قيام انبيا مثل ساير امور ،به ماده و روابط
زماني و مكاني نيز ارتباط دارد ،اما همه جا بعث را به خودش نسبت داده ،تا بفهماند تنها خداست كه ميتواند اختالفات بشر
را حل كند.
پس نبوت حالتي است الهي (و اگر خواستي بگو) حالتي است غيبي ،كه نسبتش به حالت عمومي انسانها ،يعني درك و عمل
آنها ،نسبت بيداري است به خواب ،كه شخص نبي به وسيله آن ،معارفي را درك ميكند كه به وسيله آن اختالفها و
تناقضها در حيات بشر مرتفع ميگردد ،و اين ادراك و تلقي از غيب ،همان است كه در زبان قرآن وحي ناميده ميشود ،و
آن حالتي كه انسان از وحي ميگيرد نبوت خوانده ميشود.
[تقرير دليل و برهان براي نبوت عامه]  ...ص 346 :

[به حكم عقل و تجربه راه رفع اختالفات انسانها منحصر در تفهيم الهي از راه وحي و نبوت است]  ...ص 347 :

دوم به اينكه از راه ديگري كه خارج از فطرت و ذات خود بشر باشد ،و چون راه اول كافي نيست چون گفتيم سبب پيدايش
اختالف خود فطرت بوده ،و معنا ندارد كه فطرت سبب حل اختالف شود ،ناگزير بايد از راه دوم صورت گيرد ،و آن راه عبارت
است از تفهيم الهي ،و غير طبيعي ،كه از آن به نبوت و وحي تعبير ميكنيم.
و اين برهان كه ديديد مركب از چند مقدمه بود ،همه مقدماتش در قرآن كريم به صراحت آمده ،كه بيانش گذشت ،تجربه
هم آن را از تاريخ زندگي بشر و اجتماعاتش مسلم كرده ،چون تا آنجا كه تاريخ نشان ميدهد تمامي امتها كه در قرون
گذشته يكي پس از ديگري آمده و سپس منقرض شدهاند ،بدون استثنا تشكيل اجتماَ دادهاند ،و به دنبالش دچار اختالف
هم شدهاند ،و هر اجتماعي كه پيغمبري داشته به كمال و سعادت خود نائل گشته و از شر اختالف نجات يافته است.
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از اينجا روشن ميگردد كه اين سه مقدمه ،يعني:
1دعوت فطرت (منظور مؤلف دعوت مستقيم فطرت نيست تا اشكال كني كه خود ايشان فطري بودن مدنيت را انكاركردند بلكه منظور دعوت غير مستقيم است يعني فطرت او را به استخدام ديگران دعوت ميكند و اين استخدام او را ناگزير
ميسازد كه به زندگي مدني تن در دهد ".مترجم" بشر را به تشكيل اجتماَ مدني.
2و دعوت آن به اختالف از يك طرف.3و عنايت خداي تعالي به هدايت بشر به سوي تماميت خلقتش از سوي ديگر ،خود حجت و دليلي است بر اصل مسالهنبوت ،و به عبارتي ديگر دليل نبوت عامه است
 ،كه اينك براي خواننده عزيز تقرير ميشود:
نوَ بشر به حسب طبع بهرهكش است ،و اين بهرهكشي و استخدام فطري او را به تشكيل اجتماَ وا ميدارد ،و در عين حال
كار او را به اختالف و فساد هم ميكشاند ،در نتيجه در همه شؤون حياتش كه فطرت و آفرينش برآوردن حوائج آن شؤون را
واجب ميداند ،دچار اختالف ميشود ،و آن حوائج برآورده نميگردد مگر با قوانيني كه حيات اجتماعي او را
ترجمه الميزان ،ج ،9ص123 :
اصالح نموده ،اختالفاتش را برطرف سازد و هدايت انسان به قوانين كذايي ،و در نتيجه به كمال و سعادتش به يكي از دو
طريق ممكن ميشود.
اول اينكه او را از راه فطرتش ملهم كند به اينكه چگونه اختالف را برطرف سازد.
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([نكته ششم) دين اسالم كه خاتم اديان است براي آخرين مرحله كمال انسان تشريع شده است]  ...ص 348 :

ششم اينكه :ديني كه خاتم اديان است ،براي استكمال انسان حدي قائل است ،چون پيامبر را آخرين پيامبر و شريعت را غير
قابل نسخ ميداند ،و اين مستلزم آن است كه بگوئيم:
استكمال فردي و اجتماعي بشر به حدي ميرسد كه معارف و شرايع قرآن او را كافي است ،و به بيش از آن نيازمند
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آري آن طور كه تاريخ نشان ميدهد نه چنين سابقهاي در زندگي انسان وجود داشته ،كه روزي از روزهاي زندگيش از مساله
استخدام دست برداشته باشد ،و نه روزي كه حس استخدامش او را به تشكيل اجتماَ وادار نكرده ،و به زندگي انفرادي
قانعش ساخته باشد ،و نه روزي كه اجتماَ تشكيل يافتهاش از اختالف خالي باشد ،و نه روزي كه اختالفش به غير قوانين
اجتماعي الهي برطرف شده باشد ،و نه روزي كه فطرت و عقل خود او (البته فطرت و عقلي كه به نظر خود او سالم باشد)
توانسته قوانيني وضع كند ،كه اختالف را از ريشه و فساد را از ماده كنده باشد.
چرا راه دور و دراز برويم؟ براي به دست آوردن تماميت اين دليل كافي است به جريان حوادث اجتماعي عصر حاضر بنگريم،
كه جلو چشم خود ما صورت ميگيرد ،و ميبينيم كه اجتماعات بشري تا چه حد دچار انحطاط اخالق و فساد بشريت شده ،و
چه جنگهاي خانمان براندازي تهديدش ميكند ،كه هر يك ميليونها كشته به جاي ميگذارد ،و تا چه حد زورگويي بر
بشريت مسلط شده ،و چطور بهرهگيري از جان و مال و عرض مردم رواج يافته ،تازه همه اين فسادها در عصري جريان دارد
كه عصر تمدن و ترقي و عصر دانشش ميخوانند!!! ديگر در باره اعصار گذشته كه عصر جاهليت و ظلمت بوده چه احتمالي
ميتوان داد؟! و اما اينكه گفتيم :عالم صنع و ايجاد هر موجودي را به سوي كمال اليقش سوق
ترجمه الميزان ،ج ،9ص123 :
ميدهد ،مسالهاي است كه تجربه و بحث آن را اثبات كرده ،و همچنين اينكه گفتيم :وقتي خلقت و تكوين اقتضاي اثري را
داشت ،ديگر اقتضاي خالف آن را ندارد .اين نيز امري است مسلم ،كه تجربه و بحث اثباتش كرده است ،و اما اينكه گفتيم
(تنها تعليم و تربيت ديني كه از مصدر نبوت و وحي صادر ميشود ميتواند اختالفات بشري را رفع و فساد ناشي از آن را
اصالح كند).
اين نيز امري است كه هم بحث و هم تجربه آن را اثبات كرده ،اما اينكه بحث آن را اثبات كرده بيانش اين است كه دين
همواره بشر را به سوي معارف حقيقي و اخالق فاضله و اعمال نيك دعوت ميكند ،و معلوم است كه صالح عالم انساني هم
در همين سه چيز است:
1عقائد حقه.2اخالق فاضله.3اعمال نيك.و اما اينكه گفتيم تجربه آن را اثبات كرده ،بهترين دليلش اسالم است كه در مدتي كوتاه كه در آن مدت در اجتماَ
مسلمانان حكومت كرد ،از منحطترين مردم صالحترين اجتماَ ساخت ،از راه تعليم و تربيت نفوس آن مردم را اصالح نمود،
و آن مردم ديگران را اصالح كردند حتي به جرأت ميتوان گفت اگر در عصر حاضر عصر حضارت و تمدن هم رگ و
ريشهاي از جهات كمال در هيكل جوامع بشري ديده ميشود ،از اثار پيشرفت اسالمي و جريان و سرايت اين پيشرفت در
سراسر جهان است ،و اين معنا را تجزيه و تحليل بدون كمترين ترديدي اثبات ميكند و خود ما ان شاء اللَّه در محلي
مناسبتر پيرامون آن بحث خواهيم داشت.
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نميشود.
و اين خود يكي از پيشگوييهاي قرآن است ،كه جريان تاريخ از عصر نزول قرآن تا به امروز كه قريب چهارده قرن است ،آن
را تصديق كرده ،زيرا ميبينيم از آن روز تا به امروز نوَ بشر در جهات طبيعي و اجتماعي چه گامهاي بلندي در ترقي و
تعالي برداشته ،و چه مسافت دوري را پيموده ،اما از جهت معارف حقيقيش و اخالق فاضلهاش (كه به خاطر همانها انسان
بود ،و بر ساير انواَ حيوانات برتري داشت) ،نه تنها يك قدم ترقي نكرده ،بلكه قدمهاي زيادي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص122 :
به عقب و قهقرا برداشته ،و باآلخره در مجموَ كماالت روحي و جسمي (البته توأم با هم) تكاملي نكرده است( ،تا چه رسد
به اينكه به جايي رسيده باشد كه قرآن و معارف آن كافيش نباشد).
[شبهه شريعت اسالم قابل انطباق با همه اعصار نيست و پاسخ بدان]  ...ص 344 :
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در اين بحث بعضيها گفتهاند :قوانين عمومي چون به منظور صالح حال بشر و اصالح زندگي او است ،بايد همواره با
تحوالت اجتماعي متحول شود ،و با پيشرفت اجتماَ پيشرفت كند ،هر چه بشر به سوي كمال صعود ميكند ،بايد قوانين او
هم دوش به دوش او باال رود ،و شكي نيست كه وضع تمدن عصر حاضر با عصر نزول قرآن قابل مقايسه نيست ،و نسبت
ميان امروز و آن روز بشر قابل مقايسه با نسبت ميان آن روز و روزگار عيسي بن مريم و موسي َ نيست ،بلكه نسبت در
طرف ما بيشتر و ترقي و تكامل بشر زيادتر بوده ،و همين تفاوت باعث ميشود كه شرايع اسالم هم نسخ شود ،و شريعتي
ديگر قابل انطباق بر مقتضيات عصر حاضر تشريع گردد.
جوابش همان است كه گفتيم اسالم در تشريعش تنها كماالت مادي را در نظر نگرفته ،بلكه حقيقت وجود بشر را نيز منظور
داشته ،و اصوال اساس شرايع خود را بر كمال و رشد روحي و جسمي هر دو با هم قرار داده ،و سعادت مادي و معنوي هر دو
را خواسته است ،و الزمه اين معنا آن است كه وضع انسان اجتماعي متكامل ،به تكامل ديني معيار قرار گيرد ،نه انسان
اجتماعي متكامل به صنعت و سياست و بس ،و همين جا است كه امر بر دانشمندان مشتبه شده ،از بس در مباحث اجتماعي
مادي غور و تعمق كردهاند( ،و ديدهاند ماده همواره در تحول و تكامل است اجتماَ مادي هم مانند ماده تحول ميپذيرد)
پنداشتهاند كه اجتماَ مورد نظر دين هم همان اجتماعي است كه مورد نظر آقايان است ،ال جرم گفتهاند :بايد قوانين
اجتماعي با تحول اجتماَ متحول شود و هر چندي يك بار نسخ گردد ،و قوانيني ديگر جايگزين قوانين قبلي شود.
در حالي كه خواننده عزيز توجه فرمود ،كه گفتيم دين اساس شرايع خود را جسم تنها قرار نداده ،بلكه جسم و روح هر دو را
منظور داشته.
و بنا بر اين اگر كسي بخواهد ناتمامي قوانين اسالم را اثبات كند ،بايد بگردد ،يك فرد يا يك اجتماَ ديني را پيدا كند ،كه
جامع تمامي تربيتهاي ديني و زندگي مادي باشد ،يعني آن زندگي مادي و معنوي را كه دين دعوت بدان ميكند يافته
باشد ،آن وقت از او بپرسد آيا ديگر چيزي نقص داري كه محتاج به تكميل باشد؟ ،و يا جهتي از جهات انسانيت تو و حيات
تو دچار سستي هست كه محتاج تقويت باشد؟ يا نه ،اگر چنين فرد و چنين اجتماعي را
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
پيدا كرديم ،آن وقت حق داريم بگوئيم :دين اسالم ديگر براي بشر امروز كافي نيست.
هفتم اينكه انبيا َ از هر خطايي معصومند.
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گفتار در عصمت انبيا (ع)  ...ص 211 :
اشاره

هفتمين نتيجهاي كه ما از آيه مورد بحث گرفتيم ،يعني عصمت انبيا احتياج به توضيح دارد ،تا روشن شود چگونه آيه شريفه
بر آن داللت دارد ،لذا ميگوئيم :عصمت سه قسم است يكي عصمت از اينكه پيغمبر در تلقي و گرفتن وحي دچار خطا گردد،
دوم عصمت از اينكه در تبليغ و انجام رسالت خود دچار خطا شود ،سوم اينكه از گناه معصوم باشد ،و گناه عبارت است از هر
عملي كه مايه هتك حرمت عبوديت باشد ،و نسبت به مولويت موال مخالفت شمرده شود ،و باآلخره هر فعل و قولي است
كه به وجهي با عبوديت منافات داشته باشد .و منظور از عصمت ،وجود نيرويي و چيزي است در انسان معصوم كه او را از
ارتكاب عملي كه جايز نيست چه خطا و چه گناه نگه ميدارد.
و اما خطا در غير آنچه گفتيم ،يعني خطاي در گرفتن وحي ،و خطاي در تبليغ رسالت ،و خطاي در عمل ،از قبيل خطا در
امور خارجي ،نظير غلطهايي كه گاهي در حاسه انسان و ادراكات او و يا در علوم اعتباريش پيش ميآيد ،مثال در تشخيص
امور تكويني و اينكه آيا اين امر صالح است يا نه؟ مفيد است يا مضر؟ و امثال آن از محدوده بحث ما خارج است.
و به هر حال قرآن كريم داللت دارد بر اينكه انبيا َ در همه آن جهات سهگانه داراي عصمتند.
[عصمت انبياء (ع) از خطا در تلقي و در تبليغ وحي]  ...ص 211 :
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اما عصمت از خطا در گرفتن وحي و در تبليغ رسالت ،دليلش آيه شريفه مورد بحث است ،كه ميفرمايد ":فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّي َ
ن
مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ ،وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ،لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما
جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ ،بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ" ،چون ظاهر اين آيه اين است كه خداي
سبحان انبياء را مبعوث كرده براي تبشير و انذار ،و انزال كتاب( ،و اين همان وحي است) تا حق را براي مردم بيان كنند،
حق در اعتقاد ،و حق در عمل را ،و به عبارت ديگر مبعوث كرده براي هدايت مردم به سوي عقايد حقه و اعمال حق ،و
معلوم است كه اين نتايج غرض خداي تعالي در بعثت انبيا بوده.
و از سوي ديگر خود خداي تعالي از قول موسي َ حكايت كرده كه
ترجمه الميزان ،ج ،9ص931 :
فرمود ":ال يَضِلُّ رَبِّي وَ ال يَنْسي" «».1
پس ،از آيه مورد بحث و اين آيه ميفهميم خدا هر چه را بخواهد از طريقي ميخواهد كه به هدف برسد و خطا و گم شدن
در كار او نيست ،و هر كاري را به هر طريقي انجام دهد در طريقهاش گمراه نميشود ،و چگونه ممكن است غير اين باشد؟!
و حال آنكه زمام خلقت و امر به دست او است ،و ملك و حكمراني خاص وي است.
حال كه اين معنا روشن شد ،ميگوئيم يكي از كارهاي او بعثت انبيا و تفهيم معارف دين به ايشان است ،و چون اين را
خواسته ،البته ميشود ،يعني هم انبيا را مبعوث ميكند ،و هم انبيا معارفي را كه از او ميگيرند ميفهمند ،يكي ديگر از
خواستههاي او اين است كه انبيا رسالت او را تبليغ كنند ،و چون او خواسته تبليغ ميكنند ،و ممكن نيست نكنند ،چون در
جاي ديگر فرموده ":إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ ،قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً" « »9و نيز فرموده ":وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ" « »0و اين
همان عصمت از خطاي در تلقي و تبليغ است.
دليل ديگر بر اين عصمت آيه شريفه ":عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً ،إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ ،فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ
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[عصمت انبياء (ع) از معصيت .و ذكر آياتي كه بطور مطلق بر عصمت انبياء (ع) داللت دارند]  ...ص 212 :
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يَدَيْهِ ،وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ،لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ ،وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ ،وَ أَحْصي كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً" «4».
از ظاهر اين آيه به خوبي بر ميآيد كه خداي تعالي رسوالن خود را اختصاص ميدهد به وحي :و از راه وحي به غيب
آگاهشان نموده ،تاييدشان ميكند ،و از پيش رو و پشت سرشان مراقبشان است ،و به منظور اينكه وحي به وسيله دستبرد
شيطانها و غير آنها دگرگون نشود به تمام حركات و سكنات آنان احاطه دارد ،تا مسلم شود كه رساالت پروردگارشان را ابالغ
نمودند.
و نظير اين آيه در داللت بر عصمت انبيا از خطا در تلقي و در تبليغ ،آيه زير است كه
__________________________________________________
)(1پروردگار من اشتباه نميكند و چيزي را از ياد نميبرد ".سوره طه آيه "49
)(2خدا به كار خود ميرسد ،و چگونه نرسد با اينكه او براي هر چيزي اندازهاي معين كرده است.
"سوره طالق آيه "0
)(3و خدا بر كار خويش غالب و مسلط است ".سوره يوسف آيه "91
)(4خداي سبحان داناي غيب است ،و او احدي را بر غيب خود آگاه نميكند ،مگر رسولي كه او را براي دانستن غيب
شايسته بداند ،و تازه بعد از آنكه او را از غيب آگاه كرد ،از پيش رو و عقب سرش مراقبي ميگمارد ،تا بداند آيا رساالت
پروردگارشان را ابالغ كردند؟ و خدا به آنچه نزد ايشان است احاطه دارد ،و او آمار هر چيزي را شمرده دارد ".سوره جن آيه
"93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص939 :
كالم مالئكه وحي را حكايت ميكند ،و ميفرمايد ":وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ،لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا ،وَ ما بَيْنَ ذلِكَ ،وَ ما
كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" «».1
اين آيات همه داللت دارد بر اينكه وحي از حين شروعش به نازل شدن ،تا وقتي كه به پيامبر ميرسد ،و تا زماني كه پيغمبر
آن را به مردم ابالغ ميكند ،در همه اين مراحل از دگرگونگي و دستبرد هر بيگانهاي محفوظ است.
البته اين دو وجه و دو دليلي كه ما آورديم هر چند تنها عصمت انبيا در دو مرحله تلقي و تبليغ را اثبات ميكرد ،و متعرض
عصمت از گناه نبود ،ولي ممكن است همين دو دليل را طوري ديگر بيان كنيم ،كه شامل عصمت از معصيت هم بشود ،به
اينكه بگوئيم :هر عملي در نظر عقال مانند سخن داللتي بر مقصود دارد ،وقتي فاعلي فعلي را انجام ميدهد ،با فعل خود
داللت ميكند بر اينكه آن عمل را عمل خوبي دانسته ،و عمل جايزي شمرده است .عينا مثل اين است كه با زبان گفته
باشد اين عمل عمل خوبي است ،و عملي است جايز.
حال اگر فرض كنيم كه از پيغمبري گناهي سر بزند ،با اينكه خود او مردم را دستور ميداد به اينكه اين گناه را مرتكب
نشويد ،قطعا اين عمل وي داللت دارد بر تناقض گويي او ،چون عمل او مناقض گفتار او است ،و در چنين فرض اين پيغمبر
مبلغ هر دو طرف تناقض است ،و تبليغ تناقض تبليغ حق نيست ،چون كسي كه از تناقض خبر ميدهد از حق خبر نداده،
بلكه از باطل خبر داده است ،چون هر يك از دو طرف طرف ديگر را باطل ميداند ،پس هر دو طرف باطل است ،پس
عصمت انبيا در تبليغ رسالت تمام نميشود مگر بعد از آنكه از معصيت هم عصمت داشته باشند ،و از مخالفت خداي تعالي
مصون بوده باشند.
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تا اينجا آياتي از نظر خواننده گذشت ،كه به توجيهي تنها بر دو قسم عصمت ،و به توجيهي ديگر بر هر سه قسم داللت
ميكرد ،اينك آياتي كه بطور مطلق داللت بر عصمت ميكنند از نظر خواهد گذشت.
"أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَي اللَّهُ ،فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ" « »9معلوم ميشود انبيا َ هدايتشان به اقتدا از ديگران نبوده ،اين ديگرانند كه
بايد از هدايت آنان پيروي كنند.
__________________________________________________
)(1ما به امر پروردگار تو نازل ميشويم ،و آنچه در پيش رو داريم ،و آنچه در پشت سر و آنچه ما بين اين دو داريم ،همه از
آن او است ،و پروردگار تو فراموشكار نيست ".سوره مريم آيه "33
)(2ايشان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده ،پس به هدايت ايشان اقتدا كن ".سوره انعام آيه "23
ترجمه الميزان ،ج ،9ص930 :
آيه شريفه ":وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ ،وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ" « »1هم از هدايتي خبر ميدهد كه هيچ
عاملي آن را دستخوش ضاللت نميكند.
"مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ" «».9
اين آيه شريفه دستبرد و ضاللت هر مضلي را از مهتدين به هدايت خود نفي كرده ،ميفرمايد :در اينگونه افراد هيچ ضاللتي
نيست ،و معلوم است كه گناه هم يك قسم ضاللت است ،به دليل آيه شريفه ":أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا
الشَّيْطانَ؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ،وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً" « »0كه هر معصيتي را
ضاللتي خوانده ،كه با ضالل شيطان صورت ميگيرد ،و فرموده شيطان را عبادت مكنيد ،كه او گمراهتان ميكند.
پس اثبات هدايت خدايي در حق انبيا َ ،و سپس نفي ضاللت از هر كس كه به هدايت او مهتدي شده باشد ،و آن گاه هر
معصيتي را ضاللت خواندن داللت دارد بر اينكه ساحت انبيا از اينكه معصيتي از ايشان سر بزند منزه است ،و همچنين بري
از اينند كه در فهميدن وحي و ابالغ آن به مردم دچار خطا شوند.
يكي ديگر از آن آيات كه بطور مطلق داللت بر عصمت انبيا ميكند آيه شريفه ":وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ،مِنَ النَّبِيِّينَ ،وَ الصِّدِّيقِينَ ،وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ ،وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً" « »3است ،كه مردم را دو دسته
كرده ،يكي آنهايي كه هدايت يافتنشان منوط بر اطاعت خدا و رسول است ،ديگر آن طايفهاي كه خدا بر آنان انعام كرده ،و
غير اطاعت عملي ندارند.
و به شهادت آيه شريفه ":اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ،غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ،وَ لَا الضَّالِّينَ"
__________________________________________________
)(1آن كس كه خدا گمراهش كند ديگر هدايت كنندهاي ندارد و آن كس كه خدا هدايتش كند گمراه كنندهاي ندارد".
سوره زمر آيه "03
)(2كسي كه خدا هدايتش كند او ديگر براي هميشه داراي هدايت است ".سوره كهف آيه " [...]13
)(3مگر به شما سفارش نكرديم اي فرزندان آدم كه شيطان راي نپرستيد چه او براي شما دشمني است آشكار ،و اينكه مرا
پرستش كنيد اين راهي راست است و همانا گروه انبوهي از شما راي گمراه كرده است.
"سوره يس آيه "39
)(4كساني كه خدا و رسول راي اطاعت ميكنند ،با كساني محشورند كه خدا بر آنان انعام فرموده ،يعني انبيا و صديقان ،و
شهدا ،و صالحان ،كه چه نيكو رفقايي هستند ".سوره نسا آيه "33
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
«1».كه اوصاف افرادي را ميشمارد كه خدا بر آنان انعام كرده ،ميفرمايد :اينان گمراه نيستند ،و اگر از انبيا گناه صادر
شود ،و يا در فهم و يا در تبليغ وحي خطا كنند ،گمراه خواهند بود .مؤيد اين معنا آيه زير است كه ميفرمايد ":أُولئِكَ الَّذِينَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ ،وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ ،وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائِيلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا ،إِذا
تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا ،فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ ،وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ ،فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا"
« »9چون اوال دو خصلت را در انبيا جمع كرده ،يكي اينكه داراي انعامي از خدايند ،دوم اينكه داراي هدايتند ،چون در
جمله ":وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا" حرف (من) آورده ،كه بيانگر جمله ":أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  "...باشد ،و ديگر اينكه به بياني
توصيفشان كرده كه در آن نهايت درجه تذلل در عبوديت است ،و جانشين آنان را به ضايع كردن نماز و پيروي شهوات
توصيف نموده است.
و معلوم است كه از اين دو دسته انسانها دسته دوم غير دسته اولند ،چون دسته اول رجالي ممدوح و مشكورند ،ولي دسته
دوم مذمومند ،و وقتي مذمت دسته دوم اين است كه پيروي شهوات ميكنند ،و در آخر دوزخ را خواهند ديد ،معلوم است كه
دسته اول يعني انبيا پيروي شهوات نميكنند ،و دوزخي نميبينند ،و اين هم بديهي است كه چنين كساني ممكن نيست
معصيت از آنان سر بزند ،حتي اين دسته اگر قبل از نبوتشان هم پيروي شهوات ميكردند ،باز ممكن نبود كه دوزخ را ديدار
نكنند ،براي اينكه جمله ":أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا" اطالق دارد ،قبل از نبوت و بعد از نبوت
يكسان است ،پس معلوم ميشود كه انبيا حتي قبل از نبوتشان نيز معصوم بودهاند.
اين استدالل شبيه و نزديك به استدالل كسي است كه مساله عصمت انبيا را از طريق عقلي اثبات كرده ،ميگويد :ارسال
رسل و اجراي معجزات به دست انبيا ،خود مصدق دعوت ايشان است ،و دليل بر اين است كه هيچ دروغي از ايشان صادر
نميشود ،و نيز دليل
__________________________________________________
)(1سوره حمد آيه 3
)(2اينان از انبيا و كساني هستند كه خدا بر آنان انعام كرده ،كه همه از ذريه آدم و از نسل همانهايند كه با نوح در كشتي
سوارشان كرديم ،و از ذريه ابراهيم و اسرائيل و از كساني هستند كه هدايتشان كرديم ،و از نسل بني آدم انتخابشان نموديم،
چون آيات رحمان بر آنان خوانده ميشود ،به عنوان سجده و در حال گريه به خاك ميافتند ،بعد از رفتنشان نسل ديگري
جانشين آنان شدند ،كه نماز را ضايع كرده ،و پيروي شهوات نمودند ،و به زودي دوزخ را ديدار ميكنند ".سوره مريم آيه
".42
ترجمه الميزان ،ج ،9ص934 :
بر اين است كه اهليت تبليغ را داشتهاند ،چرا؟ براي اينكه عقل آدمي انساني را كه دعوتي دارد ،و خودش كارهايي ميكند
كه مخالف آن دعوت است ،چنين انساني را اهل و شايسته آن دعوت نميداند ،پس اجراي معجزات به دست انبيا خود
متضمن تصديق عصمت آنان در گرفتن وحي و تبليغ رسالت و امتثال تكاليف متوجه به ايشان است.
ممكن است كسي به اين استدالل اشكال كند كه مساله دعوت انحصار به انبيا ندارد ،مردم عادي و همين مردم كه شما
عقل آنان را دليل بر عصمت انبيا گرفتهايد خودشان هم دعوت دارند ،چون اغراضي اجتماعي دارند ،كه بايد مردم را به سوي
آن دعوت كنند ،و بر دعوت خود پافشاري و تبليغ هم ميكنند و ما ميبينيم كه گاهي ميشود خود آنان قصور و يا
تقصيرهايي در تبليغ مرتكب ميشوند ،چرا چنين قصور و يا تقصيري در دعوت انبيا جايز نباشد؟
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در پاسخ ميگوئيم :تقصير و قصور مردم به يكي از دو جهت است ،كه هيچ يك در مساله دعوت انبيا نيست ،يا اين است كه
خودشان مختصر قصور و يا تقصير را مضر نميدانند ،و در آن مسامحه ميكنند ،و يا اين است كه غرضشان با رسيدن به
مقداري از مطلوب حاصل ميشود و به مختصر قناعت كرده از تمامي مطلوب صرفنظر ميكنند :و خداي تعالي نه اهل
مسامحه است ،و نه غرض و مطلوب او فوت شدني است.
و نيز اين اشكال بر آن وارد نيست كه كسي بگويد :ظاهر آيه ":فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ،لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ،وَ
لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ،لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" « »1با اين دليل نميسازد ،براي اينكه از هر فرقه طايفهاي را مامور به تبليغ
نموده كه داراي عصمت نيستند.
زيرا هر چند آيه شريفه در حق عامه مسلمانان است كه عصمت ندارند ليكن اين را هم نميخواهد بفرمايد كه اين طايفه
مبلغ هر چه بگويند خدا تصديق دارد ،و سخن ايشان هر چه باشد بر مردم حجت است ،بلكه صرفا ميخواهد اجازه تبليغ
دهد ،و بفرمايد اين طايفه اجازه دارند آنچه را كه خواندهاند در اختيار مردم بگذارند :و آيه شريفه وقتي اشكال به آن دليل
ميشد كه منظور معناي اول بوده باشد ،نه دوم.
و يكي ديگر از ادله عصمت انبيا َ آيه شريفه ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاََ بِإِذْنِ اللَّهِ" « »9ميباشد ،چون مطاَ بودن
رسول را غايت ارسال رسول شمرده ،و آنهم تنها
__________________________________________________
)(1چرا از هر فرقهاي طايفهاي كوچ نميكنند ،تا در دين تفقه كنند ،و چون به بالد خود بر ميگردند قوم خود را انذار كنند،
باشد كه مردم بر حذر شوند؟ ".سوره توبه آيه "190
)(2هيچ رسولي نفرستاديم مگر به اين منظور كه به اذن خدا اطاعت شود ".سوره نسا آيه "30
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
غايت و يگانه نتيجه ،و اين معنا به مالزمهاي روشن مستلزم آن است كه خداي تعالي هم همان را كه رسول دستور ميدهد
اراده كرده باشد ،و خالصه آنچه رسول با قول و فعل خود از مردم ميخواهد خدا هم بخواهد ،چون قول و فعل هر يك
وسيلهاي براي تبلغاند ،حال اگر فرض كنيم رسول در تبليغ خود مرتكب خطايي در قول يا فعل شود ،و يا مرتكب خطايي در
فهميدن وحي گردد ،اين خطا را از مردم خواسته ،در حالي كه خدا از مردم جز حق نميخواهد.
و همچنين اگر فرض كنيم معصيتي از رسول سر بزند يا قولي و يا عملي از آنجا كه قول و فعل پيغمبر حجت است ،همين
معصيت را از مردم خواسته است ،در نتيجه بايد بگوئيم يك قول يا فعل گناه در عين اينكه ،مبغوض و گناه است ،محبوب و
اطاعت هم هست ،و خدا در عين اينكه آن را نخواسته ،آن را خواسته است و در عين اينكه از آن نهي كرده به آن امر نموده
است ،و خداي تعالي متعالي از تناقض در صفات و افعال است.
و چنين تناقضي از خدا سر نميزند ،حتي در صورتي هم كه به قول بعضيها تكليف ما ال يطاق را جايز بدانيم ،و بگوئيم
براي خدا جايز است كه خلق را بما ال يطاق تكليف كند ،براي اينكه تكليف به تناقض تكليفي است كه خودش محال است،
نه اينكه تكليف به محال باشد ،دليل اينكه تكليفي است محال ،اين است كه در مورد يك عمل هم تكليف است هم ال
تكليف ،هم اراده است و هم ال اراده ،هم حب است و هم ال حب ،هم مدح است و هم ذم.
باز از جمله آياتي كه بر عصمت انبيا داللت دارد آيه شريفه زير است ":رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ" « »1براي اينكه ظهور در اين دارد كه خداي سبحان ميخواهد عذري براي مردم نماند :و در هر عملي
كه معصيت و مخالفت با او است حجتي نداشته باشند ،و نيز ظهور در اين دارد كه قطع عذر و تماميت حجت تنها از راه
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فرستادن رسوالن َ است ،و معلوم است كه اين غرض وقتي حاصل ميشود كه از ناحيه خود رسوالن عمل و قولي كه با
اراده و رضاي خدا موافقت ندارد صادر نشود ،و نيز خطايي در فهم وحي و تبليغ آن مرتكب نشوند ،و گرنه مردم در گنهكاري
خود معذور خواهند بود ،و ميتوانند حجت بياورند كه ما تقصيري نداشتيم .زيرا پيغمبرت را ديديم كه همين گناه را ميكرد،
و يا پيغمبرت به ما اينطور دستور داد ،و اين نقض غرض خداي تعالي است ،و حكمت خدا با نقض غرض نميسازد.
[سبب و منشا عصمت انبياء (ع) نيرو و ملكه نفساني آنها است نه عامل و سببي خارج از وجود ايشان]  ...ص 216 :
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حال اگر بگويي :همه آياتي كه تا اينجا مورد استدالل قرار داديد بيش از اين داللت
__________________________________________________
)(1انبيا بشارت ده و بيمرسان بودند تا ديگر بعد از آمدن رسوالن حجتي براي مردم و عليه خدا باقي نماند ".سوره نسا آيه
"133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
ندارد كه انبيا َ خطايي و معصيتي ندارند ،و اين آن عصمتي كه ادعايش ميكرديد نيست ،براي اينكه عصمت بطوري كه
قائلين به آن معتقدند عبارت است از نيرويي كه انسان را از وقوَ در خطا و از ارتكاب معصيت باز دارد و اين نيرو ربطي به
صدور و عدم صدور عمل ندارد ،بلكه ما فوق عمل است ،مبدئي است نفساني كه خودش براي خود افعالي نفساني دارد ،هم
چنان كه افعال ظاهري از ملكات نفساني صادر ميشود.
در پاسخ ميگوئيم :بله ،درست است و ليكن آنچه ما در بحثهاي گذشته به آن احتياج داريم ،همان نبودن خطا و گناه
ظاهري از پيغمبر است ،و اگر نتوانيم اثبات آن نيرويي كنيم كه مصدر افعالي از صواب و طاعت است مضر به دعوي ما
نيست.
عالوه بر اينكه ما ميتوانيم وجود آن نيرو را هم اثبات نموده بگوئيم :عصمت ظاهري انبيا ناشي از آن نيرو است ،به همان
دليلي كه در بحث از اعجاز و اينكه آيه ":إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً" « »1و همچنين آيه ":إِنَّ رَبِّي عَلي
صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" « »9چه داللتي دارند ،گذشت.
از اين هم كه بگذريم اصوال ميتوانيم بگوئيم :هر حادثي از حوادث بطور مسلم مبدئي دارد ،كه حادثه از آن مبدء صادر
ميشود ،افعالي هم كه از انبيا صادر ميشود ،آن هم به يك و تيره ،يعني همه صواب و اطاعت صادر ميشود ،ال بد مستند
به يك نيرويي است كه در نفس انبيا َ هست ،و اين همان قوهاي است كه شما دنبالش ميگرديد.
توضيح اينكه :افعالي كه از پيغمبري صادر ميشود كه فرض كرديم همه اطاعت خداست ،افعالي است اختياري ،عينا مانند
همان افعال اختياريهاي كه از خود ما صادر ميشود ،چيزي كه هست در ما همانطور كه گاهي اطاعت است همچنين گاهي
معصيت است ،و شكي نيست در اينكه فعل اختياري از اين جهت اختياري است كه از علم و مشيت ناشي ميشود ،و اختالف
فعل از نظر اطاعت و معصيت به خاطر اختالفي است كه در صورت علميه آن فعل از نفس صادر ميشود ،اگر مطلوب-
يعني همان صورتهاي علميه -پيروي هوس و ارتكاب عملي باشد كه خدا از آن نهي كرده ،معصيت سر ميزند ،و اگر
مطلوب حركت در مسير عبوديت و امتثال امر مولي باشد اطاعت محقق ميشود.
پس اختالف اعمال ما كه يكي اطاعت ناميده ميشود و ديگري معصيت ،به خاطر
__________________________________________________
)(1سوره طالق آيه 0
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گفتاري در نبوت  ...ص 214 :
اشاره

خداي سبحان بعد از آنكه اين حقيقت (يعني وصف ارشاد مردم به وسيله وحي )را در آيه مورد بحث و در بسياري از موارد
كالمش ذكر كرد ،از مرداني كه متكفل اين وظيفهاند تعبيرهايي مختلف كرده ،يعني دو جور تعبير كرده ،كه كانه نظير
تقسيم است يكي رسول ،و يكي هم نبي ،يك جا فرموده ":وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ" «».1
و جايي ديگر فرموده ":يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ" «».9
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)(2سوره هود آيه 43
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
اختالفي است كه در علم صادر از نفس ما وجود دارد( ،و گرنه ريخت و قيافه گناه و صواب يكي است و ميان شكل عمل زنا
و عمل زناشويي هيچ فرقي نيست) حال اگر يكي از اين دو علم يعني حركت در مسير عبوديت و امتثال امر الهي ادامه يابد
معلوم است كه جز اطاعت عملي از انسان سر نميزند و اگر آن يكي ديگر يعني حركت در مسير هواي نفس كه مبدأ صدور
معصيت است ادامه يابد( ،پناه ميبريم به خدا) جز معصيت از انسان سر نخواهد زد.
و بنا بر اين صدور افعال از رسول خدا ص به وصف اطاعت صدوري است دائمي و اين نيست مگر براي اينكه علمي كه
افعال اختياري آن جناب از آن علم صادر ميشود ،صورت علميهاي است صالح ،و غير متغير ،و آن عبارت است از اينكه دائما
بايد بنده باشد ،و اطاعت كند ،و معلوم است كه صورت علميه و هيات نفسانيهاي كه راسخ در نفس است ،و زوال پذير
نيست ،ملكهاي است نفساني ،مانند ملكه شجاعت و عفت و عدالت و امثال آن ،پس در رسول خدا ص ملكه نفسانيهاي
هست كه تمامي افعالش از آن ملكه صادر است ،و چون ملكه صالحهاي است همه افعالش اطاعت و انقياد خداي تعالي
است ،و همين ملكه است كه او را از معصيت باز ميدارد.
اين معنا و علت عصمت آن جناب از جهت معصيت بود ،اما از آن دو جهت ديگر ،يعني عصمت از خطا در گرفتن وحي ،و در
تبليغ و رسالت ،باز ميگوئيم كه در آن جناب ملكه و هيات نفسانيهاي است كه نميگذارد در اين دو جهت نيز به خطا برود،
و اگر فرض كنيم كه اين افعال يعني گرفتن وحي و تبليغ آن و عمل به آن ،همه به يك شكل يعني به شكل اطاعت و
صواب از آن جناب صادر ميشود ،ديگر احتياج نداريم كه قائل به وجود واسطهاي ميان آن جناب و اعمالش شده ،چيزي را
منضم به نفس شريف رسول خدا ص بدانيم كه با وجود چنان چيزي افعال اختياريه آن جناب به شكل اطاعت و صواب و بر
طبق اراده خداي سبحان از آن جناب صادر شود ،زيرا نه تنها احتياج نداريم ،بلكه در آن صورت افعال اختياريه آن جناب از
اختياريت خارج ميشود ،زيرا در چنين فرضي اراده خود آن جناب تاثيري در كارهايش نخواهد داشت ،بلكه هر كاري كه
ميكند مستند به آن واسطه خواهد بود ،و در اين صورت خارج از فرض شدهايم ،چون فرض كرديم كه آن جناب نيز فردي
از افراد انسان است ،كه هر چه ميكند با علم و اراده و اختيار ميكند ،پس عصمت خدايي عبارت شد از اينكه خداوند سببي
در انسان پديد آورد كه به خاطر آن تمامي افعال انسان نامبرده به صورت اطاعت و صواب صادر شود ،و آن سبب عبارت
است از علم راسخ در نفس ،يعني ملكه نفساني كه بيانش گذشت.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص932 :
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و معناي اين دو تعبير ،مختلف است ،رسول كسي است كه حامل رسالت و پيامي است ،و نبي كسي است كه حامل خبري
باشد ،پس رسول شرافت وساطت ميان خدا و خلق دارد ،و نبي شرافت علم به خدا و به اخبار خدايي.
[معناي" رسول" و" نبي" و فرق آن دو]  ...ص 214 :
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بعضيها گفتهاند :فرق ميان نبي و رسول به عموم و خصوص مطلق است ،به اين معنا كه رسول آن كسي است كه هم
مبعوث است ،و هم مامور ،به تبليغ رسالت ،و اما نبي كسي است كه تنها مبعوث باشد ،چه مامور به تبليغ هم باشد و چه
نباشد.
ليكن اين فرق مورد تاييد كالم خداي تعالي نيست ،براي اينكه ميفرمايد ":وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسي إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَ كانَ
رَسُولًا نَبِيًّا" « »0كه در مقام مدح و تعظيم موسي َ او را هم رسول خوانده ،و هم نبي ،و مقام مدح اجازه نميدهد اين كالم
را حمل بر ترقي از خاص به عام كنيم ،و بگوئيم ،معنايش اين است كه اول نبي بود بعدا رسول شد.
و نيز ميفرمايد ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ" « »3كه در اين آيه ميان رسول و نبي جمع كرده ،در باره هر
دو تعبير به" ارسلنا" كرده است ،و هر دو را مرسل خوانده ،و اين با گفتار آن مفسر درست در نميآيد.
ليكن آيه ":وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ" « »4كه همه مبعوثين را انبيا
__________________________________________________
)(1سوره زمر آيه 32
)(2سوره مائده آيه 119
)(3بياد آر در كتاب موسي را كه داراي اخالص و مردي بود هم رسول ،و هم نبي ".سوره مريم آيه "41
)(4ما قبل از تو هيچ رسولي و نبيي نفرستاديم ،مگر آنكه چنين و چنان شد ".سوره حج آيه "41
)(5سوره زمر آيه [...]32
ترجمه الميزان ،ج ،9ص913 :
خوانده ،و نيز آيه ":وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ" « »1كه پيامبر اسالم را هم رسول و هم نبي خوانده.
و همچنين آيه مورد بحث كه ميفرمايد ":فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ" كه باز همه مبعوثين را انبيا خوانده ،و نيز
آياتي ديگر ،ظهور در اين دارد كه هر مبعوثي كه رسول به سوي مردم است نبي نيز هست.
و اين معنا با آيه( :وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا ،و رسولي نبي بود) منافات ندارد ،چون در اين آيه از دو كلمه رسول و نبي معناي لغوي
آنها منظور است ،نه دو اسمي كه معني لغوي را از دست داده باشد ،در نتيجه معناي جمله اين است كه او رسولي بود با خبر
از آيات خدا ،و معارف او.
و همچنين آيه ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ" ، ...چون ممكن است گفته شود ،كه نبي و رسول هر دو به
سوي مردم گسيل شدهاند ،با اين تفاوت كه نبي مبعوث شده تا مردم را به آنچه از اخبار غيبي كه نزد خود دارد خبر دهد،
چون او به پارهاي از آنچه نزد خداست خبر دارد ،ولي رسول كسي است كه به رسالت خاصي زايد بر اصل نبوت گسيل شده
است ،هم چنان كه امثال آيات زير هم به اين معنا اشعار دارد.
"وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ،فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ ،قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ" « »9و آيه ":وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُولًا" «».0
و بنا بر اين پس نبي عبارت است از كسي كه براي مردم آنچه مايه صالح معاش و معادشان است ،يعني اصول و فروَ دين
را بيان كند ،البته اين مقتضاي عنايتي است كه خداي تعالي نسبت به هدايت مردم به سوي سعادتشان دارد ،و اما رسول
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عبارت است از كسي كه حامل رسالت خاصي باشد ،مشتمل بر اتمام حجتي كه به دنبال مخالفت با آن عذاب و هالكت و
امثال آن باشد ،هم چنان كه فرمود ":لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ" «».3
و از كالم خداي تعالي در فرق ميان رسالت و نبوت بيش از مفهوم اين دو لفظ چيزي
__________________________________________________
)(1و ليكن محمد ص رسول خدا و خاتم انبيا است ".سوره احزاب آيه "33
)(2براي هر امتي رسولي است و همين كه رسولشان بيامد در ميانشان به حق داوري شد ".سوره يونس آيه "33
)(3ما هيچگاه چنين نبودهايم كه مردمي را قبل از آنكه رسولي بر ايشان مبعوث كنيم عذاب دهيم.
"سوره نحل آيه "14
)(4تا بعد از آمدن رسول ،ديگر مردم حجتي عليه خدا نداشته باشند ".سوره نسا آيه "133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص911 :
استفاده نميشود ،و الزمه اين معنا همان مطلبي است كه ما بدان اشاره نموده گفتيم :رسول شرافت وساطت بين خدا و
بندگان را دارد ،و نبي شرافت علم به خدا و معارف خدايي را دارد
 ،و به زودي خواهيم گفت انبيا بسيارند ولي خداي سبحان در كتاب خود نام و داستان همه را نياورده هم چنان كه خودش
در كالم خود فرموده" وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ،مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ ،وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ»"
و آياتي ديگر نظير اين.

و از انبيا ،آنان كه قرآن نامشان را آورده عبارتند از -1 :آدم  -9نوح - 0ادريس  -3هود  -4صالح  -3ابراهيم  -3لوط -3
اسماعيل  -2يسع  -13ذو الكفل 11-الياس  -19يونس  -10اسحاق  -13يعقوب  -14يوسف  -13شعيب  -13موسي
- 13هارون  -12داوود  -93سليمان  -91ايوب  -99زكريا  -90يحيي  -93اسماعيل صادق الوعد  -94عيسي  -93محمد
ص.
البته در آيات ديگري از قرآن كريم ميبينيد كه انبيايي ديگر نه به اسم بلكه با توصيف و كنايه ذكر شدهاند ".أَ لَمْ تَرَ إِلَي
الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً" « »9كه مربوط است به جناب صموئيل و طالوت.
"أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها" « »0كه مربوط است به داستان جناب عزير ،كه صد سال به خواب
رفت و دوباره زنده شد ".إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ" « "»3فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ
عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً »". «5كه مربوط است به داستان جناب خضر البته افراد ديگري هم هستند كه قرآن كريم نامشان را
آورده ولي نفرموده جزء انبيا بودهاند ،مانند همسفر موسي كه قرآن تنها در بارهاش فرموده ":وَ إِذْ قالَ مُوسي لِفَتاهُ" « »3و
مانند ذي القرنين و عمران پدر مريم.
__________________________________________________
)(1ما قبل از تو پيامبراني گسيل داشتيم كه داستان بعضي از آنان را برايت آورديم ،و از بعضي ديگر را نياورديم ".سوره
مؤمن آيه "33
)(2مگر نديدي رؤسايي از بني اسرائيل را كه به يكي از پيغمبران خود گفتند براي ما پادشاهي برانگيز" سوره بقره آيه
"933
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[انبيايي كه در قرآن از آنان ياد شده است]  ...ص 233 :
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)(3و يا مثل آن كسي كه از دهكدهاي ويران شده عبور كرد ".سوره بقره آيه "942
)(4آن زمان كه دو تن -از حواريين عيسي -را نزد آن قوم فرستاده و به دنبال آنان نفر سوم -يوسف نجار -را به كمكشان
گسيل داشتيم ".سوره يس آيه "13
)(5موسي و همسفرش به بندهاي از بندگان ما برخوردند كه ما از نزد خود داده بوديمش رحمتي ".سوره كهف آيه "33
)(6سوره كهف آيه "31
ترجمه الميزان ،ج ،9ص919 :
و سخن كوتاه اينكه در قرآن كريم براي انبيا عدد معيني معين نكرده
[تعداد انبياء و انبياي اولو العزم]  ...ص 232 :
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 ،و عده آنان در روايات هم مختلف آمده ،مشهورترين آنها روايت ابي ذر از رسول خدا ص است ،كه فرموده انبيا صد و
بيست و چهار هزار نفر ،و رسوالن ايشان سيصد و سيزده نفر بودند.
البته اين را هم بايد دانست كه سادات انبيا يعني اولوا العزم ايشان كه داراي شريعت بودهاند پنج نفرند -1 :نوح 2-ابراهيم
 -0موسي  -3عيسي  -4محمد ص ،كه قرآن در باره آنان فرموده ":فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ" «».1
و به زودي خواهد آمد كه معناي عزم در أولو العزم عبارت است از ثبات بر عهد نخست ،كه از ايشان گرفته شد ،و اينكه آن
عهد را فراموش نميكنند ،همان عهدي كه در بارهاش فرمود ":وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ ،وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ
وَ مُوسي وَ عِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً" «».9
و نيز فرمود ":وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً »" «3و هر يك از اين پنج پيامبر صاحب شريعت و
كتاب است چنان كه خداوند فرموده ":شَرَََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ
مُوسي وَ عِيسي »" «4و نيز فرمود ":إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولي صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي" «».4
و نيز فرمود ":إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ -تا آنجا كه ميفرمايد -وَ قَفَّيْنا عَلي آثارِهِمْ بِعِيسَي ابْنِ
مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ ،وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ ،فِيهِ هُديً وَ نُورٌ -تا آنجا كه ميفرمايد -وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ ،وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ ،وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ،لِكُلٍّ
جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً ،وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً ،وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ" «».3
__________________________________________________
)(1صبر كن آن چنان كه اولوا العزم از رسوالن صبر كردند ".سوره احقاف آيه "04
)(2آن زمان كه از انبيا پيمانشان را بگرفتيم و همچنين از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و از همهشان پيماني
محكم بستيم ".سوره احزاب آيه "3
)(3و همانا عهد كرديم با آدم از قبل ،پس فراموش كرد و نيافتيم مر او را عزمي ".سوره طه آيه "114
)(4و آئين نهاد براي شما از دين آنچه وصيت كرد به آن نوح را و آنچه وحي كرديم به تو و آنچه وصيت كرديم به آن
ابراهيم و موسي و عيسي را  "...سوره شوري آيه " [...]10
)(5اين حقيقت در صحف نخستين يعني صحف ابراهيم و موسي آمده ".سوره اعلي آيه "12
)(6ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و نور است ،و انبيا از روي آن حكم ميكردند -تا آنجا كه ميفرمايد -به دنبال
آنان عيسي بن مريم را فرستاديم كه تورات را تصديق داشت ،و ما انجيل به او داديم كه در آن هدايت و نور بود ،تا آنجا كه
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ميفرمايد -بر تو هم كتاب را به حق نازل كرديم كه كتابهاي قبلي را تصديق ميكرد ،ولي مسلط و حاكم بر آنها بود ،پس
با آنچه كه خدا نازل كرده در ميان مردم حكم كن ،و پيروي هواهاي ايشان مكن ،و از حقي كه به سويت آمده روي بر
مگردان ،كه ما براي هر يك از شما شريعت و روشي قرار داديم ،و اگر خدا ميخواست همه شما را يك امت ميكرد ولي
براي اين چند شريعت نازل كرد كه آزمايشتان كند ".سوره مائده آيات "33 -33 -34
ترجمه الميزان ،ج ،9ص910 :
و اين آيات بيان ميكند كه اولوا العزم داراي شريعت بودهاند و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد ص كتاب داشتهاند ،و اما
كتاب نوح در سابق توجه فرموديد كه آيه شريفه:
"كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً  "...به انضمام با آيه ":شَرَََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً" بر آن داللت داشتند ،و اين معنا يعني
انحصار شريعت و كتاب در پنج پيغمبر نام برده منافات ندارد با اينكه به حكم آيه ":وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً" « »1داود َ هم كتابي
داشته باشد و همچنين آدم و شيث و ادريس كه به حكم روايات داراي كتاب بودهاند ،براي اينكه كتاب نامبردگان كتاب
شريعت نبوده.
اين را هم بايد دانست كه يكي از لوازم نبوت وحي است ،و وحي نوعي سخن گفتن خدا است ،كه نبوت بدون آن نميشود،
چون در آيه ":إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ" « »9وحي را به تمامي انبيا نسبت داده ،و به زودي در
سوره شوري ان شاء اللَّه بحث مفصلي در اين خصوص خواهد آمد.

اشاره

در مجمع البيان از امام باقر َ روايت آورده كه فرمود( :مردم قبل از نوح همه يك امت بوده ،و هدايتشان همان هدايت
فطري بود ،و از نظر دينداري و بي ديني و اهتدا و ضاللت دو قسم نبودند ،تا آنكه خدا انبيا را مبعوث كرد آن وقت دو
طايفه شدند»0« .
و در تفسير عياشي از امام صادق َ در ذيل همين آيه آمده كه فرمود :اينكه مردم يك امت بودهاند مربوط است به قبل از
نوح ،شخصي پرسيد :قبل از نوح همه مردم داراي هدايت بودند؟ فرمود :نه ،بلكه همه داراي ضاللت بودند ،چون بعد از
انقراض آدم و انقراض ذريه صالح او كسي بجز شيث وصي آدم باقي نماند و او به تنهايي نميتوانست دين خدا را
__________________________________________________
(1و )9سوره نسا آيه 139
)(3مجمع البيان ج  9ص 033
ترجمه الميزان ،ج ،9ص913 :
اظهار كند ،آن ديني را كه آدم و ذريه صالحش بر آن بودند چون قابيل همواره او را تهديد به كشتن ميكرد ،كه اگر سخني
از دين به ميان آوري به سرنوشت هابيل گرفتارت ميكنم ناگزير در ميان مردم به تقيه و كتمان رفتار ميكرد ،در نتيجه
مردم روز به روز گمراهتر ميشدند تا آنكه كسي نماند مگر آنكه ارثي از گمراهي برده بود و شيث ناگزير به جزيرهاي در
وسط دريا رفت ،باشد كه در آنجا خدا را عبادت كند ،در همين موقع بود كه براي خداي تعالي بدا حاصل شد ،و بنايش بر
اين شد رسوالني برانگيزد ،و تو اگر مساله بدا را از مردم بپرسي آن را انكار نموده ميگويند خدا قضاي هر چيز را رانده ،و
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بحث روايتي [(شامل رواياتي در ذيل آيه" كان الناس  "...و پيرامون نبوت و مسائل آن)]  ...ص 233 :
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ديگر كاري به هيچ كار ندارد ،و دروغ ميگويند زيرا مساله رانده شدن قضا مربوط به سرنوشت سال به سال است ،كه در
بارهاش فرموده ":فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ »" «1يعني مقدرات هر سال از شدت و رفاه و آمدن و نيامدن باران در آن شب
معين ميشود ،عرضه داشتم مردم قبل از آمدن انبيا همه گمراه بودند ،يا بر طريق هدايت؟ فرمود :نه ،هدايتشان تنها همان
هدايت فطري بود كه خ دا بر آن فطرت خلقشان كرد ،خلقتي كه در همه يكسان است ،و دگرگوني ندارد ،خودشان كه
نميتوانستند راه بيابند تا آنكه خدا هدايتشان كند ،مگر نشنيدي كالم ابراهيم را كه به حكايت قرآن گفته ":لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي
رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ" « »9يعني ميثاق الهي خود را فراموش خواهم كرد»0« .
مؤلف :اينكه فرمود( :نه هدايتشان تنها همان هدايت فطري بود) بيانگر معناي ضاللتي است كه در اول حديث ذكر شده بود،
ميخواهد بفرمايد :هدايت تفصيلي به معارف الهيه نداشتند ،ولي هدايت اجمالي داشتند ،و هدايت اجمالي با ضاللت يعني
جهل به تفاصيل معارف جمع ميشود ،هم چنان كه در روايت مجمع كه در اول بحث گذشت به اين معنا اشاره نموده،
فرمود :بر فطرت خدا بودند ،نه هدايت داشتند و نه ضاللت.
و اينكه فرمود( :يعني ميثاق الهي خود را فراموش خواهم كرد) ضاللت را تفسير ميكند پس هدايت عبارت است از همين
كه ميثاق را حقيقتا به ياد داشته باشد ،هم چنان كه كاملين از مؤمنين همينطورند ،و يا حد اقل طبق رفتار نامبردگان رفتار
كند ،هر چند كه مانند آنان ميثاق را حقيقتا به ياد نداشته باشد ،و اين حال ساير مؤمنين است ،و اطالق كلمه هدايت بر حال
اينگونه مؤمنين نوعي عنايت الزم دارد.

و در توحيد از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت :زنديقي كه نزد امام صادق
__________________________________________________
)(1در آن قضاء هر امر محكمي رانده ميشود ".سوره دخان آيه "3
)(2اگر پروردگارم هدايتم نكند بطور قطع از گمراهان خواهم بود ".سوره انعام آيه "33
)(3تفسير عياشي ج  1ص 133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص914 :
َ آمده بود ،از آن جناب پرسيد :از چه راهي انبياء و رسل را اثبات ميكني؟ امام صادق َ فرمود :ما بعد از آنكه اثبات كرديم
كه آفريدگاري صانع داريم ،كه ما فوق ما ،و ما فوق تمامي مخلوقات عالم است ،و صانعي است حكيم چنين صانعي جايز
نيست كه به چشم مخلوقاتش ديده شود ،و او را لمس كنند ،و با او و او با مخلوقات خود نشست و برخاست كند ،خلق با او و
او با خلق بگومگو داشته باشد .پس ثابت شد كه بايد سفرايي در خلق خود داشته باشد ،تا آنان خلق را به سوي مصالح و
منافعشان و آنچه مايه بقايشان است و تركش باعث فنايشان ميشود هدايت كنند ،پس ثابت شد كه خدا در ميان خلق
افرادي دارد كه خلق را از طرف او كه حكيم و عليم است به سوي نيكيها امر ميكنند ،و از بديها نهي مينمايند .در اينجا
ثابت ميشود كه خدا در خلق زبانهايي گويا دارد ،كه همان انبيا و برگزيدگان از خلق اويند ،حكمايي هستند مؤدب به حكمت
او ،و به همان حكمت مبعوث شدهاند ،و در عين اينكه از نظر خلقت ظاهري مانند ساير افرادند از نظر حقيقت و حال غير
آنهايند ،بلكه از ناحيه خداي حكيم عليم مؤيد به حكمت و دالئل و براهين و شواهدند ،شواهدي چون زنده كردن مردگان ،و
شفا دادن جذاميان ،و نابينايان ،پس هيچ وقت زمين از حجت خالي نميماند ،همواره كسي هست كه بر صدق دعوي رسول
و وجوب عدالت خدا داللت كند»1« .
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[استدالل امام صادق عليه السالم براي نبوت عامه]  ...ص 234 :
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مؤلف :اين روايت بطوري كه مالحظه كرديد مشتمل است بر سه حجت و دليل ،در باره سه مساله از مسائل نبوت.
اول استدالل بر نبوت عامه كه اگر در كالم آن جناب دقت كني خواهي ديد كه درست همان را افاده ميكند كه ما از
جمله ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً "استفاده كرديم( ،و گفتيم فطرت بشر او را به تشكيل اجتماَ مضطر كرد ،و هم به ايجاد
اختالف كشيد ،و چون فطرت اختالفآور نميتواند رافع اختالف باشد ،پس ناگزير بايد عاملي خارج از محيط و فطرت او
عهدهدار رفع اختالفش شود).
دوم استدالل بر اينكه پيغمبر بايد به وسيله معجزه تاييد شود ،و دليلي كه امام َ در اين باره آورده درست همان مطلبي است
كه ما در بحث از اعجاز در تفسير آيه ":وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلي عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ" « »9بيان كرديم.
__________________________________________________
)(1توحيد صدوق ص  932و احتجاج طبرسي ص  33و اصول كافي ج  1ص 133
)(2سوره بقره آيه 90
ترجمه الميزان ،ج ،9ص913 :
سوم مساله خالي نبودن زمين از حجت است ،كه ان شاء اللَّه بيانش خواهد آمد.
[روايتي مشهور در باره عدد انبياء و رسل و كتب مرسله]  ...ص 236 :

[روايتي در باره مراد از" رسول" و" نبي" و اشاره به نسبت بين آن دو]  ...ص 236 :

و در كافي از امام باقر َ نقل كرده كه در تفسير آيه ":وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا"...
فرمود :پيغمبري كه در خواب فرشته را ميبيند ،و صداي او را ميشنود ولي خود فرشته را نميبيند نبي ،و پيغمبري كه
صوت فرشته را ميشنود ولي در خواب فرشته را نميبيند بلكه در بيداري ميبيند رسول است»0« .
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و در معاني و خصال از عتبه ليثي از ابي ذر رحمة اللَّه عليه نقل كرده كه گفت به رسول خدا ص عرضه داشتم :انبيا چند نفر
بودند؟ فرمود :صد و بيست و چهار هزار نفر ،پرسيدم :مرسلين از آنان چند نفر بودند؟ فرمود :سيصد و سيزده نفر كه خود
جمعيتي بسيارند ،پرسيدم :اولين پيغمبر چه كسي بود؟ فرمود :آدم پرسيدم :آدم جزء مرسلين بود؟ فرمود :بله خدا او را به
دست قدرت خود بيافريد ،و از روح خود در او بدميد .آن گاه فرمود :اي ابا ذر چهار تن از انبيا سرياني بودند آدم ،و شيث ،و
اخنوخ( ،كه همان ادريس باشد ،و او اولين كسي است كه با قلم خط نوشت) ،و چهارم نوح َ ،و چهار نفر ديگر از عرب بودند
هود ،صالح ،شعيب ،و پيامبر تو محمد ص و اولين پيغمبر از بني اسرائيل موسي ،و آخرين ايشان عيسي (و بين آن دو)
ششصد پيغمبر بودند.
پرسيدم :يا رسول اللَّه خداي تعالي چند كتاب نازل كرده؟ فرمود صد كتاب كوچك و چهار كتاب بزرگ ،و خداي تعالي پنجاه
ص حيفه بر شيث نازل كرد ،و سي صحيفه بر ادريس و بيست صحيفه بر ابراهيم ،و چهار كتاب بزرگ تورات و انجيل و زبور
و فرقان است»1« .
مؤلف :اين روايت كه مخصوصا صدر آن متعرض عدد انبيا و مرسلين است ،از روايات مشهور است ،كه هم شيعه آن را نقل
كرده و هم سني در كتب خود نقل كردهاند ،و اين معنا را صدوق در خصال و امالي از حضرت رضا َ از آباء گرامش از رسول
خدا ص و از زيد بن علي از آباء گرامش از امير المؤمنين نقل كرده ،ابن قولويه هم در كامل الزيارة ،و سيد در اقبال از امام
سجاد َ و در بصائر از امام باقر َ نقل كردهاند»9« .
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مؤلف :و در اين معنا رواياتي ديگر آمده و ممكن است از امثال آيه:
__________________________________________________
)(1معاني االخبار
)(2خصال صدوق ص  033و ص  331و بصائر الدرجات ص 191
)(3اصول كافي ج  1ص 133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص913 :
"فَأَرْسِلْ إِلي هارُونَ" « »1نيز اين معنا استفاده شود ،و معناي آن اين نيست كه رسول كسي باشد كه فرشته وحي نزدش
فرستاده شود ،بلكه مقصود اين است كه نبوت و رسالت دو مقام مخصوصند كه خصوصيت يكي رؤيا و خصوصيت ديگري
ديدن فرشته وحي است.
و چه بسا هر دو مقام در يك نفر جمع شود ،و او داراي هر دو خاصيت باشد ،و چه بسا ميشود كه نبوت باشد و رسالت
نباشد ،و در نتيجه معناي رسالت البته از نظر مصداق نه مفهوم اخص از معناي نبوت خواهد بود ،هم چنان كه حديث ابي ذر
هم كه در سابق گذشت تصريح به اين معنا ميكرد ،و ميفرمود :پرسيدم :مرسلين از انبيا چند نفر بودند.
پس روشن گرديد كه هر رسولي نبي هم هست ولي هر نبيي رسول نيست ،و با اين بيان جواب از اعتراضي كه بعضي بر
داللت آيه ":وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ »" «2كردهاند ،كه تنها خاتميت نبوت را ميرساند ،نه خاتميت رسالت را ،و
روايت ابي ذر و نظاير آن هم رسالت را غير نبوت دانسته ،داده ميشود.

به اين بيان كه گفتيم نبوت از نظر مصداق اعم از رسالت است ،و معلوم است كه وقتي اعم موقوف شود اخص هم موقوف
ميشود ،چون موقوف شدن اعم مستلزم موقوف شدن اخص است ،و همانطور كه خواننده توجه فرمود نسبت بين رسالت و
نبوت عام و خاص مطلق است ،نه عام و خاص من وجه( ،كه رسالت از يك نظر عام و از نظري ديگر خاص و نبوت هم از
يك نظر عام و از نظري ديگر خاص باشد).
[رواياتي در باره انبياي اولو العزم (ع)]  ...ص 237 :

و در كتاب عيون از حضرت ابي الحسن الرضا َ روايت آورده كه فرمود :اولوا العزم از اين جهت اولوا العزم ناميده شدند ،كه
داراي عزائم و شرايعند ،آري همه پيغمبراني كه بعد از نوح مبعوث شدند تابع شريعت و پيرو كتاب نوح بودند ،تا وقتي كه
شريعت ابراهيم خليل برپا شد ،از آن به بعد همه انبيا تابع شريعت و كتاب او بودند ،تا زمان موسي َ شد ،و هر پيغمبري پيرو
شريعت و كتاب موسي بود ،تا ايام عيسي از آن به بعد هم ساير انبيايي كه آمدند تابع شريعت و كتاب عيسي بودند ،تا زمان
پيامبر ما محمد ص.
پس اين پنج تن اولوا العزم انبيا و افضل همه انبيا و رسل َ بودند ،و شريعت محمد تا روز قيامت نسخ نميشود ،و ديگر بعد
از آن جناب ،تا روز قيامت پيغمبري نخواهد آمد ،پس بعد از آن جناب هر كس دعوي نبوت كند ،و يا كتابي بعد از قرآن
بياورد،
__________________________________________________
)(1سوره شعرا آيه 10
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[رفع يك شبهه در باره خاتميت رسول اسالم صلي اللَّه عليه و آله]  ...ص 237 :
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)(2سوره احزاب آيه [...]00
ترجمه الميزان ،ج ،9ص913 :
خونش براي هر كس كه بشنود مباح است»1« .
مؤلف :اين معنا را صاحب كتاب قصص االنبيا هم از امام صادق َ روايت كرده.
و در تفسير قمي در ذيل آيه ":فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ  »9« "...آمده :كه ايشان عبارتند از :نوح ،و ابراهيم ،و
موسي ،و عيسي بن مريم َ ،و معناي اولوا العزم اين است كه در اقرار به وحدانيت خدا و به نبوت انبياي قبل و بعد از خود از
ديگران پيشي گرفته ،و تصميم گرفتند در برابر تكذيب و آزار قوم خود صبر كنند»0« .
[معناي اولوا العزم و اقوال متعدد در باره انبياي اولوا العزم]  ...ص 238 :
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مؤلف :و از طرق اهل سنت و جماعت از ابن عباس و قتاده روايت شده :كه اولوا العزم انبيا پنج نفر بودند ،نوح ،و ابراهيم ،و
موسي ،و عيسي ،و محمد ص همانطور كه از طرق اهل بيت روايت شده ولي در اين ميان اقوال ديگر هم هست كه به
بعضي نسبت داده شده ،مثال بعضي گفتهاند :اولوا العزم شش تنند ،نوح ،و ابراهيم ،و اسحاق و يعقوب ،و يوسف ،و ايوب ،و
بعضي ديگر گفتهاند اولوا العزم تنها كساني هستند كه مامور به جهاد و قتال بودند ،و اظهار مكاشفه كرده ،در راه دين جهاد
ميكردند ،و بعضي ديگر گفتهاند :كه ايشان چهارتنند ابراهيم ،و نوح ،و هود ،و چهارمشان محمد ص ،ولي اين چهار قول
هيچ دليلي ندارد ،و وجه صحيح همان است كه ما بيان كرديم.
و در تفسير عياشي از ثمالي از ابي جعفر َ روايت آورده كه فرمود :ما بين آدم و ما بين نوح انبيايي بودند پنهاني ،كه خود را
از مردم پنهان ميداشتند ،و بهمين جهت در قرآن هم نامشان برمال نشده ،و مانند ساير انبيا اساميشان ذكر نشده (تا آخر
حديث) «».3
مؤلف :و از اهل بيت َ به طرق بسياري رواياتي در اين معنا وارد شده.
و در تفسير صافي از مجمع البيان از علي َ روايت شده كه فرمود :خداي تعالي از ميان سياه پوستان پيغمبري مبعوث كرد،
ولي داستانش را در قرآن نياورده»4« .
و در نهج البالغه در خطبهاي كه پيرامون آدم سخن گفته ميفرمايد :خداي تعالي او را
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ج  9ص 33
)(2سوره احقاف آيه 04
)(3تفسير قمي ج  9ص 033
)(4تفسير عياشي ج  1ص 934
)(5تفسير صافي ج  3ص 032
ترجمه الميزان ،ج ،9ص912 :
به زمين كه دار بليه و تناسل ذريه است فرود آورد ،و از ميان فرزندان او انبيايي برگزيد ،و از آنان پيمان گرفت كه در گرفتن
وحي و در تبليغ رسالت او رعايت امانت را بكنند ،و هر يك از اين انبيا وقتي مبعوث شدند كه بيشتر مردم معاصرش عهد
خدا را شكسته ،و حق او را نشناختند ،و شريكها برايش گرفتند ،و شيطان آنان را در معرفت خدا سرگردان ،و از عبادت او
منصرف كرده بود.
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[روايتي از امام صادق (ع) دال بر اينكه شريعت محمدي (ص) كامل ترين شرايع است]  ...ص 221 :

و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن وليد روايت كرده كه گفت :امام صادق َ فرمود :خداي تعالي در قرآن در باره موسي َ
فرمود ":وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" «».9
از اينجا ميفهميم كه پس همه چيز را براي موسي ننوشته ،بلكه از هر چيزي مقداري نوشته ،و نيز در باره عيسي َ
فرموده ":لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ»"
و ما ميفهميم كه پس همه معارف مورد اختالف را بيان نكرده ،و در باره محمد ص فرموده ":وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلي هؤُالءِ
وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ" « »3و « »4مؤلف :در بصائر الدرجات همين معنا را از عبد اللَّه بن وليد به دو طريق
روايت كرده است و اينكه امام َ فرمود( :قال اللَّه لموسي  ،)...اشاره است به اينكه آيه شريفه:
"فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" بيانگر و مفسر آيه ديگري است كه در باره تورات فرموده ":وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ" ،و ميخواهد
بفرمايد تفصيل هر چيز از بعضي جهات است ،نه از هر جهت ،زيرا اگر در تورات همه چيز را از همه جهت بيان كرده بود.
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در اين موقع خداي تعالي پيغمبران خود را يكي پس از ديگري به سويشان گسيل ميداشت ،تا از ايشان بخواهند پيماني را
كه در فطرت خود با خدا بستهاند رعايت كنند ،و نيز نعمتهاي الهي را كه فراموش كردهاند به يادشان آورند ،و از راه تبليغ،
حجت خداي را بر آنان تمام نمايند ،و نيز از اين راه دفينههاي نهفته در عقول بشر را تحريك و بيدار سازند ،و آيات قدرت
الهي را كه از هر سو بر آنان احاطه دارد به ايشان نشان دهند ،از باالي سر ،آيت آسماني بيپايه را و از پائين آيت گهواره
زمين را ،و آياتي كه در معاش آنان و مايه زندگي آنان است ،و نيز اجلها كه ايشان را فاني ميسازد ،و بيماريها و ناماليماتي
كه ايشان را پير ،و زمينگير ميكند ،و حوادث غير منتظرهاي كه هر لحظه و پشت سرهم به ايشان رو ميآورد.
و خداي تعالي هرگز خلق خود را از نبي مرسل و كتابي منزل و يا حجتي تمام شده و راهي مستقيم و هموار خالي نگذاشته
پيغمبراني كه كمي طرفداران و نفرات ،به قصور از انجام رسالت وادارشان نكرد ،و كثرت نفرات دشمن و مكذبين از كارشان
باز نداشت ،و هر يك پيغمبر بعدي خود را ميشناخت ،و گاهي او را به مردم هم معرفي ميكرد ،روزگار بشريت تا بود چنين
بود ،و اين معنا در نسلها كه منقرض شد و نسلهايي كه جانشين آنان گشت جريان داشت ،تا آنكه خداي سبحان محمد ص
را براي وفاي به وعدههايش مبعوث كرد ،تا آخرين پيامبر خود را هم مبعوث كرده باشد( .تا آخر خطبه)»1« .
مؤلف :اينكه در روايت داشت( :اجتالتهم) معنايش همان (سرگردان كرد) است ،چون از ماده جوالن است كه به معناي به هر
طرف دويدن است ،و اينكه فرمود( :واتر اليهم) به معناي فرستادن يكي پس از ديگري است ،و كلمه (اوصاب) جمع وصب و
به معناي مرض است ،و كلمه (احداث) جمع حدث است ،كه به معناي حادثههاي ناگوار است ،و اينكه فرمود( :نسلت القرون)
معنايش اين است كه نسلهايي در گذشته و كلمه (انجاز عدته) به معناي محقق ساختن وعده است ،و مراد به اين وعده
همان است كه قبل از آمدن پيامبر اسالم
__________________________________________________
)(1نهج البالغه خطبه  1ص  93تا 93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص993 :
وعده آمدنش را به عيسي و ساير انبيا َ داده بود ،و در قرآن هم فرمود( :وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا ،كلمه پروردگارت
كه صدق و عدل بود اينك تمام شد)»1« .
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ديگر معنا نداشت بفرمايد( :مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) پس همين جمله شاهد بر آن است كه در تورات هر چند همه چيز بيان شده ،ولي
از هر جهت بيان نشده ،دقت بفرمائيد»3« .
بحث فلسفي  ...ص 221 :
([در باره نبوت عامه از جهت اثر آن در كمال يابي انسان)]  ...ص 221 :
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مساله نبوت عامه از اين نظر كه خود يك نحوه تبليغ احكام و قوانين تشريع شده است و
__________________________________________________
)(1سوره انعام آيه 114
)(2و ما برايش در الواح از هر چيزي مقداري نوشتيم ".سوره اعراف آيه "134
)(3عيسي گفت :من مبعوث شدم ،تا بعضي از مسائل را كه در آن اختالف داريد برايتان بيان كنم ".سوره زخرف آيه "30
)(4كه از جمله اولي ميفهميم پيامبر اسالم آنچه آن دو بزرگوار آوردند گواهي كرده ،و بعالوه كتاب خودش همه چيز را
بيان نموده است ".سوره نحل آيه "12
)(5تفسير عياشي ج  9ص 933
)(6بصائر الدرجات ص 993
ترجمه الميزان ،ج ،9ص991 :
قوانين تشريع شده اموري است اعتباري نه حقايقي خارجي ،هر چند مسالهاي است مربوط به علم كالم نه علم فلسفه كه از
حقايق خارجي و عيني بحث ميكند ،و كاري به امور اعتباري ندارد.
و ليكن از يك نقطه نظر ديگر مساله فلسفي هم هست ،براي اينكه مواد قانون ديني كه يا معارف اصولي است ،و يا احكام
اخالقي است ،و يا دستورات عملي ،هر چه باشد با نفس انسان سروكار دارد ،چون غرض از تشريع اين قوانين اصالح نفس
بشر است ،ميخواهد با تمرين روزانه ملكات فاضله را در نفس رسوخ دهد.
آري علوم و ملكات به نفس انساني صورتي ميدهد ،كه يا هم سنخ با سعادت او است ،و يا مايه شقاوت او ،علي اي حال
تعيين راه سعادت و شقاوت انسان ،و قرب و بعدش از خداي سبحان به عهده همين صورتها است.
زيرا انسان بواسطه اعمال صالحه و عقائد حقه و صادقه براي نفس خود كماالتي كسب ميكند ،كه تنها ميتواند با قرب به
خدا و رضوان و بهشت او ارتباط داشته باشد ،و نيز بواسطه اعمال زشت و عقائد خرافي و باطل براي نفس خود صورتهايي
درست ميكند ،كه جز با دنياي فاني و زخارف ناپايدار آن ارتباطي ندارد ،و اين باعث ميشود كه بعد از مفارقت از دنيا و از
دست رفتن اختيار مستقيما به دار البوار و دوزخ و آتش درآيد ،چون صور نفساني او جز با آتش نميتواند رابطه داشته باشد ،و
اين خود سيري است حقيقي.
و بنا بر اين پس مساله نبوت از اين نظر يك مساله حقيقي خواهد بود ،و حجتي هم كه ما در بيان سابق در باره نبوت عامه
آورديم و آن را از كتاب خداي عزيز استفاده كرديم يك دليل نقلي نبود بلكه حجتي بود عقلي و برهاني.
توضيح اينكه اين صورتها كه گفتيم در اثر تكرار عمل پيدا ميشود ،صورتهايي است براي نفس انسان ،انساني كه در راه
استكمال قرار گرفته ،و در اينكه انسان موجودي است حقيقي و يكي از انواَ موجودات و داراي آثار وجوديه خارجي ،هيچ
حرفي نيست ،و اين انسان از ناحيه علل فياضه كه به هر موجودي قابليتي براي رسيدن به كمالش ميدهد داراي چنين
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قابليتي هست كه به آخرين مرحله كمال وجوديش برسد ،و اين معنا را هم تجربه اثبات كرده و هم برهان.
و چون چنين است پس بر خدايي كه واجب الوجود و تام االفاضه است ،واجب است براي هر نفسي كه استعداد رسيدن به
كمالي را دارد افاضهاي كند ،و شرايطي فراهم آورد ،تا آن نفس به كمال خود برسد ،و آنچه بالقوه دارد بالفعل شود ،و اين
كمال هر چه ميخواهد
ترجمه الميزان ،ج ،9ص999 :
باشد ،البته اگر نفس داراي صفات پسنديدهاي باشد اين كمال سعادت خواهد بود ،و اگر داراي رذائلي و هياتي نازيبا بود ،البته
اين كمال كمال در شقاوت خواهد بود.
و از آنجايي كه اين ملكات و اين صورتها كه براي نفس پيدا ميشود از راه افعال اختياريه او ،و افعال اختياريه او هم از راه
اعتقاد به درستي و نادرستي ،و خوف از نادرستي ،و رجاء به درستي ،و رغبت به منافع ،و ترس از ضررها منشا ميگيرد ال
جرم آن افاضه خدايي الزم است متوجه به دعوت ديني شود ،و خداي تعالي از راه دعوتهاي ديني و بشارت و انذار و تخويف
و تطميع ،بشر را به اعمال صالح وادار و از اعمال زشت دور بدارد ،تا اين دعوتهاي ديني مايه شفاي مؤمنين گشته،
سعادتشان بوسيله آن به كمال برسد ،و از سوي ديگر مايه خسارت ستمگران گشته ،شقاوت آنان هم تكميل گردد ،و چون
دعوت احتياج به داعي دارد تا متعهد و مسئول اين دعوت شود ،ال جرم بايد انبيايي برگزيند ،اينجاست كه بحث فلسفي ما به
مساله نبوت عامه منتهي ميگردد.

حال ممكن است بگويي :در اين دعوت همان عقل خود انسانها كه پيغمبر باطني ايشان است كافي است ،چون عقل هم
ميگويد انسان در اعتقاد و عمل بايد راه حق را پيروي كند ،و طريق فضيلت و تقوا را پيش گيرد ،ديگر چه احتياجي به انبيا
هست ،چه رسد به اينكه مساله نبوت سر از فلسفه در آورد.
در پاسخ ميگوئيم :آن عقلي كه انسان را به حق دعوت ميكند عقل عملي است ،كه به حسن و قبح حكم ميكند ،و براي
ما مشخص ميكند چه عملي حسن و نيكو ،و چه عملي قبيح و زشت است ،نه عقل نظري كه وظيفهاش تشخيص حقيقت
هر چيز است ،و بيانش در سابق گذشت و عقل عملي مقدمات حكم خود را از احساسات باطني ميگيرد ،كه در هر انساني در
آغاز وجودش بالفعل موجود است .و احتياج به اينكه فعليت پيدا كند ندارد ،و اين احساسات همان قواي شهويه و غصبيه
است ،و اما قوه ناطقه قدسيه در آغاز وجود انسان بالقوه است ،و هيچ فعليتي ندارد ،و ما در سابق هم گفتيم :كه اين
احساسات فطري خودش عامل اختالف است.
و خالصه كالم اينكه آن عقل عملي كه گفتيم مقدمات خود را از احساسات ميگيرد ،و بالفعل در انسان موجود است
نميتواند و نميگذارد كه عقل بالقوه انسان مبدل به بالفعل گردد ،هم چنان كه ما وضع انسانها را به چشم خود ميبينيم كه
هر قوم و يا فردي كه تربيت صالح نديده باشد ،به زودي به سوي توحش و بربريت متمايل ميشود ،با اينكه همه انسانهاي
وحشي ،هم عقل دارند ،و هم فطرتشان عليه آنان حكم ميكند ،ولي ميبينيم كه هيچ كاري
ترجمه الميزان ،ج ،9ص990 :
صورت نميدهند ،پس ناگزير بايد بپذيريم كه ما ابناء بشر هرگز از نبوت بينياز نيستيم ،چون نبي كسي است كه از ناحيه
خدا مؤيد شده ،و عقل خود ما نيز نبوتش را تاييد كرده باشد.
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[عقل عملي و احساسات فطري انسان بدون دعوت انبياء (ع) كفايت نميكند]  ...ص 222 :
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بحث اجتماعي [(در باره نبوت و پاسخ به شبهات و اشكاالت)]  ...ص 223 :
اشاره

حال اگر بگويي :بر فرض اينكه عقل بشر به تنهايي نتواند در فرد فرد بشر ،و يا در تك تك اقوام ،در همه تقادير عمل كند،
و راه بشر را پيش پايش روشن سازد ،و ليكن طبيعت سودجوي بشر دائما متمايل به آن جانبي است كه صالح خود را در آن
سو ميبيند ،اجتماعي هم كه تابع طبيعت است ،افراد خود را به همان سو هدايت ميكند ،پس باآلخره اجتماَ انسان هيات
صالحهاي به خود خواهد گرفت ،كه در آن هيات سعادت افراد اجتماَ تامين ميشود ،و اين همان اصل معروف است كه
ميگويند انسان تابع محيط است ،آري واكنشها و تاثيرهاي متقابل كه جهات متضاد در يكديگر دارند ،باآلخره كار اجتماَ را
به صالحي مناسب محيط زندگي انساني ميكشاند ،و در نتيجه سعادت نوَ را در صورتي كه افرادش مجتمع باشند به سوي
نوَ جلب ميكند.
[طبيعت سعادت طلب و سود جوي انسان ،او را به سعادت واقعي و كمال حقيقي نميرساند]  ...ص 223 :
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شاهد اين معنا اين است كه هم خود مشاهده ميكنيم ،و هم تاريخ ميگويد :كه اجتماعات ال يزال رو به سوي تكامل
داشته ،و همواره در جستجوي صالح و بهتر شدن بوده ،و به سوي سعادتي كه در ذائقه انسان لذيذ است متوجه است.
بعضي از اجتماعات به اين آرزوي خود رسيدهاند ،مانند جامعه سويس ،و بعضي در طريق رسيدن به آنند و هنوز شرايط كمال
برايشان فراهم نشده ،مانند ساير دولتها كه بعضي نزديك به رسيدنند و بعضي فاصلهشان زياد است.
در پاسخ ميگوئيم :اينكه طبيعت به سوي كمال و سعادت است ،چيزي نيست كه كسي بتواند آن را انكار كند چون اجتماعي
كه سروكارش منتهي به طبيعت است حالش حال طبيعت است ،در اينكه مانند طبيعت متوجه به سوي كمال است ،و ليكن
آن حقيقتي كه جا دارد مورد دقت قرار گيرد ،اين است كه اين تمايل و توجه مستلزم آن نيست كه كمال و سعادت حقيقيش
فعليت هم داشته باشد ،گفتگوي شما در باره كمال شهوي و غضبي انسان است ،كه ما در سابق گفتيم اين كمال در انسان
فعليت دارد ،آنكه در انسان بالقوه است و همه تكاپوي زندگيش به دنبال آن است ،آن سعادت حقيقي است ،شاهدش عينا،
همان شاهدي است كه خود شما به آن استشهاد كرديد ،كه اجتماعات متمدن گذشته و حاضر همه به سوي كمال متوجه
ترجمه الميزان ،ج ،9ص993 :
بوده و هستند ،همه ميخواهند به مدينه فاصله و سعيده برسند ،چيزي كه هست بعضي به آن نزديك شدهاند ،و بعضي ديگر
هنوز دورند.
آري آن كمال و سعادتي كه ما در اجتماعات ،نامبرده ميبينيم كمال و سعادت جسمي است ،و كمال جسمي كمال انسان
نيست ،چون انسان در همان جسمانيت خالصه نميشود ،بلكه او مركب است از جسمي و روحي ،و مؤلف است از دو جهت
ماديت و معنويت ،او حياتي در بدن دارد ،و حياتي بعد از مفارقت از بدن ،آري او فنا و زوال ندارد ،او احتياج به كمال و
سعادتي دارد كه در زندگي آخرت خود به آن تكيه داشته باشد ،پس اين صحيح نيست كه كمال جسمي او را كه اساسش
زندگي طبيعي او است كمال او و سعادت او بخواني ،و حقيقت انسان را منحصر در همين حقيقت بداني.
پس روشن شد كه اجتماَ به حسب تجربه متوجه است به سوي فعليت كمال جسمانيش ،نه كمال انساني ،و اگر منظور شما
اين است كه انسان به حسب طبيعت به سوي كمال حقيقي و سعادت واقعيش هدايت شده( ،نه كمال جسماني كه اگر
تقويت شود ،انسانيتش هالك گشته ،آن واقعيت دو گونهاش مبدل به يك گونه آنهم حيوانيت شده ،و در نتيجه از صراط
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مستقيم گمراه ميگردد) اشتباه كردهايد ،براي اينكه چنين كمالي جز با تاييدي از ناحيه مساله نبوت ،و جز بوسيله هدايت
الهيه حاصل نميشود.
[رابطه هدايت الهيه و دعوت نبويه با هدايت تكوينيه ] ...ص 224 :

[آثار تكويني هدايت ديني و در اصالح جوامع بشري و تاثير متقابل عمل و نفس در يكديگر]  ...ص 221 :

عالوه بر بعضي اجتماعات ديني كه احيانا تشكيل شده ،و به صورت مدينه فاضلهاي در آمده است ،از اين هم كه بگذريم
عمر دنيا كه هنوز تمام نشده ،و عالم انساني منقرض نگشته ،از كجا كه تحوالت اجتماَ انساني روزي كار انسان را به
تشكيل اجتماعي ديني و صالح نكشاند ،اجتماعي كه زندگي انسانها در آن ،زندگي انسان حقيقي باشد ،و انسان به سعادت
فضائل و اخالق راقيه برسد ،روزي كه در روي زمين جز خدا چيزي پرستيده نشود ،و اثري از ظلم و رذائل باقي نماند ،و ما
نميتوانيم مثل چنين تاثير عظيمي را ناديده گرفته ،و بياعتنا از كنارش بگذريم.
و ثانيا بحثهاي اجتماعي ،و همچنين علم روانكاوي و علم اخالق اين معنا را ثابت كرده كه افعالي كه از انسان سر ميزند،
ارتباطي با احوال دروني و ملكات اخالقي دارد ،و از سرچشمه صفات نفساني تراوش ميكند ،و در عين حال تاثيري متقابل
در نفس دارد.
پس افعال در عين اينكه آثار نفس و صفات نفس هستند ،در نفس و صفات آن اثر هم ميگذارند ،و از اين مطلب مسلم دو
اصل استنتاج ميشود ،يكي سرايت صفات و اخالق ،و يكي هم اصل وراثت آنها ،در اصل اول وجود صفات و اخالق بوسيله
سرايت در عمل وسعت عرضي پيدا ميكند ،و در اصل دوم بقاي وجود آنها بوسيله وراثت وسعت طولي مييابد.
(سادهتر بگويم عمل آدمي مطابق و هم سنخ نفس او صادر ميشود هر قدر نفس داراي صفات كاملتري باشد عمل داراي
كيفيت بيشتري از حسن ميگردد و اين همان وسعت عرضي است و در اثر تكرار اينگونه اعمال ملكات فاضله رسوخ
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و اگر بگويي :از دو حال بيرون نيست ،يا اين هدايت الهيه و دعوت نبويه كه شما مدعي صحت آن هستيد ارتباطي با هدايت
تكويني دارد و يا ندارد ،اگر ارتباط داشته باشد ،بايد تاثيرش در اجتماعات بشري فعليت داشته باشد ،همانطور كه هدايت
تكويني انسان و بلكه هر موجود مخلوقي به سوي منافع وجودش امري است فعلي ،و جاري در خلقت و تكوين ،پس بايد
همه اجتماعات داراي هدايت انبيا باشند ،و عينا مانند ساير غرائزي كه در همه افراد بشر جاري است جريان داشته باشد ،و
اگر ارتباطي با هدايت تكويني نداشته باشد ،كه ديگر معنا ندارد آن را هدايت به سوي كمال حقيقي و اصالح حقيقي بخواني،
چون اجتماعات بشري چنين هدايتي را نميپذيرد.
پس ادعاي اينكه تنها مساله نبوت ميتواند اختالفات زندگي را برطرف كند ،صرف فرضيهاي است كه قابل انطباق با
حقيقت و واقع نيست.
در پاسخ ميگوئيم :اوال هدايت الهيه و دعوت نبويه ارتباط با هدايت تكويني دارد ،و آثارش در تربيت انسانها مشهود و معاين
است ،بطوري كه كسي نميتواند آن را انكار كند ،مگر لجبازي كه سر ناسازگاري داشته باشد ،براي اينكه در تمامي اعصار
كه اين هدايت در بشر ظاهر
ترجمه الميزان ،ج ،9ص994 :
شده ،ميليونها نفر را كه به آن دعوت ايمان آورده و منقاد آن شدند ،براي رسيدن به سعادت تربيت كرده ،و چند برابر آن را
هم به خاطر انكار و ردشان به شقاوت كشانيده.
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بيشتري در نفس پيدا ميكند و در نتيجه صدور اينگونه اعمال دوام و بقاي بيشتري مييابد و اين همان وسعت طولي
است) ".مترجم" پس چنين دعوت عظيمي كه همواره دوش به دوش بشر و از قديميترين عهد بشريت چه قبل از ضبط
تاريخ و چه بعد از آن همراه بشر بوده و بشر آن را پذيرفته حتما اثر عميقي در زندگي اجتماعي بشر داشته ،و در تهذيب
اخالق بشر و تقويت صفات پسنديده او اثر گذاشته ،و گرنه مورد قبول او واقع نميشد ،پس دعوت ديني بدون شك آثاري
در نفوس داشته حتي در آن اكثريتي كه آن را نپذيرفته و به آن ايمان نياوردند.
آري حقيقت امر اين است كه اين تمدني كه ما فعال در جوامع مترقي بشر ميبينيم ،همه از آثار نبوت و دين است ،كه اين
جوامع آن را به وراثت و يا تقليد به دست آوردهاند ،از روزي كه دين در ميان بشر پيدا شد ،و امتها و جماعتهاي بسياري
خود را متدين به آن دانستند،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص993 :
از همان روز عالقه به اخالق فاضله و عشق به عدالت و صالح در بشر پيدا شد ،چون غير از دين هيچ عامل ديگري و هيچ
داعي ديگري بشر را به داشتن ايمان و اخالق فاضله و عدالت و صالح دعوت نكرده.
[اشاره به اقسام اجتماعات بشري و اينكه تنها ميتوان از تربيت ديني اميد خير و سعادت داشت]  ...ص 226 :
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پس آنچه از صفات پسنديده در امروز در ميان اقوام و ملل ميبينيم ،هر قدر هم اندك باشد بطور قطع از بقاياي آثار و نتايج
آن دعوت است ،چون اجتماعاتي كه در بشر پيدا شده ،و سيستمهايي كه براي خود اتخاذ كرده ،بطور كلي سه قسم سيستم
است ،و چهارمي ندارد.
يكي سيستم استبداد است ،كه جامعه را در تمامي شؤون انسانيت محكوم به اسارت و بردگي ميكند.
و يكي ديگر سيستم پارلماني است كه در آن قوانين مدني در ميان مردم حكمفرماست.
و قلمرو اين قوانين تنها افعال مردم است ،و در اخالق و امور معنوي بشر را آزاد گذاشته ،و بلكه به آزادي در آن دعوت هم
ميكند.
و سوم دين است كه بشر را در جميع شؤون مادي و معنوي دعوت به صالح ميكند ،هم در اعتقادات و هم در اخالق و هم
در رفتار.
بنا بر اين اگر در دنيا اميد خير يا سعادتي باشد ،بايد از دين و تربيت ديني اميد داشت ،و در آن جستجو كرد ،شاهد اين معنا
ملل راقيه دنياي عصر حاضر است كه ميبينيم اساس اجتماَ را كماالت مادي و طبيعي قرار داده ،و مساله دين و اخالق را
مهمل گذاشتهاند ،و ميبينيم با اينكه اصل فطرت را دارند ،مع ذلك فضائل انساني از قبيل صالح و رحمت و محبت و
صفاي قلب و غيره را از دست دادهاند ،و احكام فطرت را از ياد بردهاند ،و اگر اصل فطرت در اصالح بشر كافي بود ،و
همانطور كه گفتيم صفات انساني از بقاياي موروثي دين نبود ،نميبايستي كار بشر به اين توحش بكشد و نبايد هيچ يك از
فضائل انساني را از دست داده باشد.
عالوه بر اينكه تاريخ راستگوترين شاهد است بر اينكه تمدن غرب و پيشرفت كشورهاي مسيحي اقتباسهايي است كه
مسيحيان بعد از جنگهاي صليبي از قوانين عامه اسالمي كرده ،و بوسيله آن پيشرفت كردند ،و خود مسلمانان آن قوانين را
پشت سر انداختند ،آنان پيشرفت كردند و اينان عقب ماندند ،كه اگر بخواهيم بيشتر در اينجا قلمفرسايي كنيم دامنه كالم
بسيار وسيع ميشود.
ولي سخن را كوتاه كرده ميگوئيم :اين دو اصلي كه گفته شد ،يعني اصل سرايت و اصل وراثت ،تقليدي است چون انسان
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داراي اين غريزه است ،كه ميخواهد سنت و سيرهاي ترجمه الميزان ،ج ،9ص993 :
را كه با آن انس گرفته محفوظ نگهدارد ،و اين دو اصل تقليدي همانطور كه باعث نفوذ سنتهاي غير ديني ميشوند ،باعث
نفوذ سنتهاي ديني نيز ميشوند ،و اين خود تاثيري است فعلي.
[رابطه دعوت انبياء (ع) با فطرت انسانها]  ...ص 227 :

[بطالن گفتار كسي كه در صدد توجيه طبيعي مسائل نبوت بر آمده است]  ...ص 228 :

در اينجا ممكن است بگويي بنا بر اين بيان اشكال دوباره متوجه مساله نبوت ميشود ،چون بنا بر اين توجيه كه گفتيد نبوت
خارج از فطرت نيست پس همان فطرت براي هدايت خلق كافي است.
چون خالصه بيان شما اين شد كه اوال فطرت انساني او را به تمدن و سپس به اختالف ميكشاند ،و در ثاني همين فطرت
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حال اگر بپرسي :بنا بر اين ديگر فطرت چه نقشي دارد ،وقتي سعادت بشر به دست مساله نبوت تامين ميشود ،ديگر نبايد
فطرت تاثيري داشته باشد ،و حال آنكه ميبينيم تشريع ديني هم اساس كار خود را فطرت بشر قرار داده ،و انبيا ادعا ميكنند
كه قوانين دينيشان بر طبق فطرت است.
در پاسخ ميگوئيم :همان بياني كه در سابق براي ارتباط فطرت با سعادت و كمال انسان گذرانديم ،در پاسخ از اين شبهه
كافي است ،براي اينكه سعادت و كمالي كه نبوت براي انسان جلب ميكند ،امري خارج از اين نوَ ،و بيگانه از فطرت او
نيست ،چون خود فطرت نيز آن كمال را تشخيص ميدهد.
چيزي كه هست اين تشخيص به تنهايي كافي نيست كه آن كمال بالقوه را بالفعل كند ،بدون اينكه معيني او را اعانت و
ياري كند ،و اين معين كه ميتواند فطرت را در رسيدن به آن كمال ياري دهد يعني حقيقت نبوت ،نيز امري خارج از
انسانيت و كمال انسانيت نيست ،كه مانند سنگي كه در دست انساني قرار گرفته چيزي خارج از ذات انسان ،و منضم به
انسان باشد ،چون اگر اينطور بود ،آنچه هم از ناحيه نبوت عايد انسان شده ،بايد چيزي بيگانه از انسان و سعادت و كمال او
باشد و نظير سنگينياي باشد كه در مثال مزبور آن سنگ به سنگيني انسان ميافزايد ،و هيچ ربطي به سنگيني خود او
ندارد.
بلكه آن فايده و اثري كه از ناحيه نبوت عايد انسان ميشود نيز كمال فطري انسان است كمالي است كه در نهاد اين نوَ
ذخيره شده ،و شعوري خاص و ادراكي مخصوص است كه در حقيقت ذات بشر نهفته بوده ،و تنها آحادي از بشر ميتوانند به
آنها پيببرند كه مشمول عنايت الهيه قرار گرفته باشند ،هم چنان كه ميبينيم كساني از افراد بشر ميتوانند لذت نكاح و
زناشويي را درك كنند ،كه به سن بلوغ رسيده باشند ،و آنهايي كه به اين سن نرسيدهاند ،با اينكه استعداد اين درك در آنها
هست ،ولي نميتوانند آن را درك و لمس كنند ،آري هر چند كه تمامي افراد بشر از بالغ و غير بالغ در فطرت انسانيت
مشتركند و هر چند كه درك شهوت دركي است فطري ،اما فعليت آن تنها مخصوص افراد بالغ است.
و سخن كوتاه اينكه نه حقيقت نبوت امري است زايد بر انسانيت انساني كه نبي خوانده ميشود ،و خارج از فطرت او ،و نه
آن سعادتي كه ساير افراد امت را به سويش ميخواند ،امري
ترجمه الميزان ،ج ،9ص993 :
است خارج از انسانيت و فطرت امت و بيگانه از آنچه وجود انسانيشان با آن مانوس است ،و گرنه آن سعادت نسبت به ايشان
سعادت و كمال نبود.
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در بعضي از افراد برجسته از صلحا كه فطرتشان مستقيم و عقولشان از اوهام و هوا و هوسها و رذائل اخالق پاك است آنان
را به راه و روشي كه مايه صالح اجتماَ و سعادت بشريت است هدايت ميكند ،و در نتيجه ايشان قوانيني وضع ميكنند كه
زندگي دنيا و آخرت بشر را اصالح ميكند ،چون بنا بر اين بيان ،نبي عبارت شد از انسان صالحي كه در او نبوغي اجتماعي
وجود دارد.
در پاسخ ميگوئيم :خير ،ما نميخواستيم اين را بگوئيم و اين گفته تفسيري است كه با حقيقت نبوت و آثار آن منطبق
نيست.
اوال براي اينكه اين فرضيهاي است كه بعضي علماي اجتماَ كه هيچ آگهي و تخصصي در مسائل ديني و معارف مربوط به
مبدأ و معاد ندارند فرض كرده و گفتهاند :نبوت نبوغ خاصي است اجتماعي كه از استقامت فطرت و سالمت عقل ناشي
ميشود ،و اين نبوغ او را وادار ميكند در حال اجتماَ ،و آنچه مايه اصالح اجتماعاتي است كه دستخوش اختالل نظام شده،
و آنچه مايه سعادت انسان اجتماعي است تفكر كند.
و آن وقت اين نابغه اجتماعي را پيغمبر خوانده و فكر صالحي كه از قواي فكريه او ترشح ميكند وحي ناميده و قوانيني را
كه او به منظور اصالح جامعه آورده است دين خوانده ،و روح پاك او را كه اين افكار را به قواي فكريه او ميدهد روح
االمين ناميده ،چون طهارت روح او نميگذارد كه هوا و هوس خود را پيروي نموده ،در نتيجه به بشريت خيانت كند( ،البته
ملهم حقيقي را خداي سبحان دانسته) و نيز آن كتابي كه مشتمل بر افكار عاليه و پاك او است ،كتاب آسماني ،و قواي
طبيعي ،و يا جهات داعيه به خير را مالئكه و نفس اماره به سوء و يا قوا و يا جهات داعيه به شر و فساد را شيطان خوانده ،و
بهمين قياس تمامي مسائل نبوت را با مسائل طبيعي توجيه كرده است.
و حال آنكه اين فرضيه فاسد است و ما در بحثي كه پيرامون اعجاز داشتيم گفتيم بايد نبوت به اين معنا را يك بازي سياسي
ناميد ،نه نبوت الهي.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص992 :
و باز در گذشته گفتيم :اين فكري كه آقايان نامش را نبوغ خاص نبوت نهادهاند از خواص عقل عملي است ،كه وظيفهاش
تشخيص كارهاي خير از كارهاي شر است ،كه كدام مصلحت دارد ،و كدام مفسده؟ و اين عقل را همه عقال دارند ،و يكي از
هداياي فطرت است ،كه مشترك ميان همه افراد انسان است.
و نيز گفتيم :اين عقل عينا همان است كه بشر را به اختالف ميكشاند ،و چيزي كه مايه اختالف است نميتواند در عين
حال وسيله رفع اختالف شود ،بلكه محتاج است به متممي كه كار او را در رفع اختالف تكميل كند ،و توجه فرموديد كه آن
متمم بايد شعوري خاص باشد كه به حسب فعليت مختص به بعضي از آحاد انسان باشد ،تا بوسيله آن شعور مرموز به سوي
سعادت حقيقي انسان در معاش و معادش هدايت شود.
از اينجا روشن گرديد كه اين شعور از سنخ شعور فكر نيست ،به اين معنا كه آن نتايج فكري كه انسان از راه مقدمات
عقليهاش به دست ميآورد ،غير شعور نبوي است ،و طريق آن غير طريق اين است.
و روانكاواني كه پيرامون خواص نفس بحث ميكنند شكي در اين معنا ندارند كه در آدمي شعوري هست نفسي و باطني ،كه
چه بسا در آحادي از افراد انسان پيدا ميشود ،و دري از غيب به رويش ميگشايد از عالمي كه وراي اين عالم است و در
نتيجه به عجايبي از معارف و معلومات دست مييابد ،وراي آنچه در دسترس عقل و فكر است ،و تمامي علماي نفس چه
قدماي دانشمندان اسالمي خودمان ،و چه روانكاوان عصر حاضر در اروپا از قبيل جمز انگليسي و غيره به اين حقيقت تصريح
كردهاند.
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پس معلوم شد كه باب وحي نبوي غير باب فكر عقلي است ،و نيز معلوم گرديد كه مساله نبوت و همچنين شريعت و دين و
كتاب و فرشتگان و شياطين را نميتوان با آن معاني كه آقايان براي اين عناوين كردهاند منطبق دانست.
و ثانيا آنچه از كلمات خود انبيا كه مدعي مقام نبوت و وحي بودند ،از قبيل محمد ،و عيسي ،و موسي ،و ابراهيم ،و نوح َ ،و
غير ايشان در دست است -،با در نظر گرفتن اينكه اين حضرات دعوي يكديگر را تصديق دارند -،و نيز آنچه از كتب آنان
باقي مانده ،مانند قرآن كريم ،صريح در خالف اين تفسيري است كه آقايان براي نبوت ،و وحي ،و نزول كتاب ،و همچنين
مالئكه ،و حقايق ديگر ديني كردهاند ،براي اينكه صريح كتاب و سنت اسالم و همچنين آنچه از انبيا َ در باره اين حقايق و
آثارش به ما رسيده خارج از سنخ طبيعي و نشاه ماده و حكم حس است ،و خالصه حقايقي است كه اگر بخواهيم با اسرار
طبيعي ترجمه الميزان ،ج ،9ص903 :
توجيهش كنيم ،تاويلي كردهايم كه طبيعت كالم آنان آن را نميپذيرد ،و ذوق هيچ شنوندهاي آن را نميپسندد.
پس از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه آنچه وسيله رفع اختالف اجتماَ انساني است شعوري باطني است ،كه صالح
اجتماَ را درك ميكند ،و آن شعور باطني نيرويي است كه پيغمبران را از ديگران ممتاز ميكند ،شعوري است غير شعور
فكري ،كه تمامي افراد انسان در آن شريكند.
[پاسخ به اين شبهه كه مساله نبوت امري خارق العاده و از فطرت همگاني بيگانه است]  ...ص 231 :
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باز هم اگر برگردي و بگويي :در سابق گفتيم :هر طريقه و روشي كه فرض شود هادي انسان به سوي سعادت و كمال
نوعي او است ،بايد از راه ارتباط و اتحاد با فطرتش باشد نه اجنبي از فطرت او ،و چون سنگي در دست او ،و اين شعور باطني
كه شما براي انبيا اثبات ميكنيد امري است خارق العاده كه تك تك افراد انسان در خود چنان چيزي نمييابند ،و افراد
انگشتشماري مدعي داشتن آن هستند ،و با اين حال چگونه ميتواند تمامي افراد بشر را به سوي صالح و سعادت
حقيقيشان هدايت كند؟.
در پاسخ ميگوئيم :در اينكه مساله نبوت امري خارق العاده است حرفي نيست ،و همچنين در اينكه شعور نبوت از قبيل
ادراكات باطني است ،و شعوري است پنهان از حواس ظاهري شكي نيست ،ليكن عقل بشر نه منكر خارق العاده است ،و نه
هر چيزي را كه محسوس به حواس ظاهري نيست باطل و خالي از حقيقت ميداند.
آن چيزي كه عقل نميپذيرد تنها امور محال است ،و هيچ دليل عقلي بر محال بودن خارق العاده نداريم ،بلكه خود عقل
اينگونه امور و همچنين امور مستور از حواس ظاهري را اثبات ميكند ،و راه براي اثباتش دارد.
آري عقل ميتواند براي اثبات هر امر ممكن از دو طريق استدالل كند ،يكي از طريق علل وجود آن ،كه اين قسم استدالل
را اصطالحا استدالل لمي ميخوانند ،و ديگري از راه لوازم و آثار آن كه اين طريق را طريق اني مينامند ،از اين دو طريق
وجود آن چيز را اثبات ميكند:
هر چند كه به هيچ يك از حواس ظاهري محسوس نباشد.
نبوت را هم به همان معنايي كه ما براي آن كرديم ميتوان به اين دو طريق اثبات نمود ،يك بار از طريق آثار و بركاتش كه
همان تامين سعادت دنيا و آخرت بشر است و نوبتي از طريق لوازمش ،به اين بيان كه نبوت از آنجا كه امري است خارق
العاده قهرا برگشت ادعاي آن از ناحيه كسي كه مدعي نبوت است ،به اين ادعا است كه آن خدايي كه در وراي طبيعت است
و اله طبيعت است ،و طبيعت را بطور كلي به سوي سعادتش و انسان را هم كه نوعي از موجودات طبيعت است به سوي
كمال و سعادتش هدايت ميكند ،در بعضي از افراد انسان
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص901 :
تصرفي خارق العاده ميكند ،به اين معنا كه به او وحي ميفرستد.
حال ميگوئيم شما بر حسب فرض نبوت را پذيرفتهايد تنها اشكالتان در اين است كه مردمي كه شعور مرموز آن پيغمبر را
ندارند ،فطرتشان ارتباطي و اتحادي با دعوت او ندارد ،چگونه ممكن است به نبوت او پي ببرند ،تا او بتواند ايشان را به سوي
كمال و سعادت حقيقيشان هدايت كند؟.
حاصل جواب ما اين شد كه مردم به محضي كه دعوي او را ميشنوند :اين معنا به ذهنشان ميآيد كه اگر اين شخص
پيغمبر باشد ،يعني شخص خارق العاده باشد كه خداي تعالي در او تصرفي خارق العاده كرده ،بايد كارهاي خارق العاده ديگر
هم صدورش از او ممكن باشد ،چون به اصطالح علمي معروف (حكم االمثال فيما يجوز و ما ال يجوز واحد ،يعني دو چيز
كه مثل همديگرند اگر حكم يكي امكان و جواز باشد ،حكم آن ديگري هم همان است و اگر حكم يكي عدم امكان و جواز
باشد ،در آن ديگري هم همان است).
در مساله مورد بحث نيز وقتي بنا شد يك امر خارق العاده ممكن باشد ،بايد خارق العادههاي ديگر نيز ممكن باشد و اين
شخص خودش دعوي نبوت يعني امري خارق العاده ميكند ،پس بايد خارق العادههايي ديگر نيز برايش ممكن باشد ،و
بتواند براي اثبات نبوت خود معجزه بياورد ،معجزهاي مربوط به نبوتش كه هر بينندهاي كه در نبوت او شك دارد ،با ديدن
آن يقين به نبوت وي بكند ،و ما در بحث اعجاز در تفسير آيه ":وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلي عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ
مِثْلِهِ  »1« "...به قدر كفايت بحث كرديم.

حال اگر بگويي :گيرم كه اختالف بشر بوسيله اين شعور مرموز كه نامش وحي نبوت است ،و شخص پيغمبر آن را از راه
آوردن معجزه اثبات كرد ،و مردم به حكم عقل خودشان محكوم به پذيرفتن آثار نبوت او يعني دين و شريعت او شدند،
برطرف شد ،ليكن اين سؤال باقي ميماند كه از كجا بفهميم اين پيغمبر ايمن از اشتباه است ،و چه عاملي هست كه ميتواند
او را در تشريعاتش از وقوَ در اشتباه جلوگير شود ،او هم فردي است از بشر ،همان طبيعت كه ساير افراد دارند كه احيانا
دچار اشتباه ميشوند ،او نيز دارد ،و معلوم است كه ارتكاب خطا و اشتباه در مرحله تشريع دين و رفع اختالف از اجتماَ خود
عين اختالف اجتماعي است در اينكه از استكمال نوَ انساني جلوگير شده ،و او را از راه سعادت و كمالش منحرف و گمراه
ميكند ،در نتيجه همان محذور دوباره و از نو برميگردد.
[توضيحي در باره عصمت انبياء (ع) در پاسخ به يك شبهه]  ...ص 233 :

در پاسخ ميگوئيم :اين سؤال مربوط به همان مساله عصمت انبيا است ،كه
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه 90
ترجمه الميزان ،ج ،9ص909 :
بحثهاي گذشته صرفنظر از دليل نقلي پاسخگوي آن است ،براي اينكه گفتيم آن عاملي كه نوَ انسان را آفريد و به سوي
فعليت كمال و در آخر به سوي اين كمالي كه گفتيم رفع اختالف ميكند سوق داد ،ناموس خلقت بود ،كه عبارت است از
رساندن هر نوَ از انواَ مخلوق به سوي كمال وجودي و سعادت حقيقيش ،آري آن سبب كه باعث شد انسان در خارج
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[توضيحي در باره عصمت انبياء (ع) در پاسخ به يك شبهه]  ...ص 233 :
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[شعور باطني انبياء (ع) يعني وحي مانند شعور فطري همگاني تغيير و تاثير پذير نيست]  ...ص 232 :

از آنچه گذشت پاسخ از يك اشكال ديگري كه در اين مقام شده روشن ميشود ،و آن ترجمه الميزان ،ج ،9ص900 :
اشكال اين است كه چرا نتوانيم اين احتمال را بدهيم كه اين شعور باطني يعني وحي مانند شعور فطري كه در همه انسانها
هست در سنخه وجود مثل هم نباشند؟ همانطور كه دومي محكوم تغير و دستخوش تاثر است اولي نيز باشد؟.
آري شعور فطري هر چند امري غير مادي و قائم به نفس مجرد از ماده است ،اال اينكه از جهت ارتباطش به ماده شدت و
ضعف و بقا و بطالن را ميپذيرد ،هم چنان كه در مورد افراد ديوانه و سفيه و ابله و كودن و سالخوردگاني كه دچار ضعف
شعور ميشوند ،و ساير آفاتي كه عارض بر قواي مدركه ميگردد مشاهده ميكنيم ،چه اشكال دارد كه در باره شعور مرموز
وحي هم احتمال دهيم و بگوئيم :هر چند امري است مجرد ،ولي هر چه باشد يك نحوه تعلقي به بدن مادي پيغمبر دارد ،و
حتي به فرضي هم كه قبول كنيم كه اين شعور ذاتا غير مادي است ،باز جلو اين احتمال باز است ،كه مانند شعور فكري تغير
و فساد را بپذيرد ،همين كه پاي اين احتمال به ميان آيد ،تمامي اشكاالت قبلي مسلما عود ميكند.
براي اينكه در پاسخ ميگوئيم :ما در سابق روشن كرديم كه اين هدايت و سوق يعني سوق نوَ انساني به سوي سعادت
حقيقيهاش كار آفريدگار ،و به دست صنع و ايجاد خارجي است ،نه كار عقل فكري و عملي ،و گفتيم كه فرض پيدايش خطا
در وجود خارجي فرضي است بيمعنا.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

وجودي حقيقي يابد ،مانند ساير انواَ موجودات خارجي همان سبب او را به هدايت تكويني خارجي به سوي سعادتش هدايت
ميكند.
اين هم مسلم و معلوم است كه امور خارجي از اين جهت كه خارجي هستند دچار خطا و غلط نميشوند ،به اين معنا كه در
وجود خارجي خطا و غلط نيست ،چون پر واضح است كه آنچه در خارج است همان است كه در خارج هست ،و خطا و غلط
جايش ذهن است ،به اين معنا كه گاهي علوم تصديقي و فكري با خارج تطبيق نميكند ،و گاهي ميكند ،آنجا كه تطبيق
نميكند ميگوئيم :فالن مطلب غلط و اشتباه ،و يا فالن خبر دروغ است ،و آنجا كه تطبيق ميكند ،ميگوئيم صحيح و
راست است .و وقتي فرض كرديم كه آن چيزي كه انسانها را به سوي سعادت و رفع اختالف ناشي از اجتماعش هدايت
ميكند ،ايجاد و تكوين است ،قهرا بايد اشتباه و خطايي در هدايتش مرتكب نشود ،نه در هدايتش ،و نه در وسيله هدايتش،
كه همان روح نبوت و شعور مرموز وحي است ،پس نه تكوين در ايجاد اين شعور در وجود شخص نبي اشتباه ميكند ،و نه
خود اين شعور كه پديده تكوين است ،در تشخيص مصالح نوَ از مفاسد آن و سعادتش از شقاوت دچار غلط و اشتباه
ميشود ،و اگر فرض كنيم خطا و غلطي در كارش باشد واجب است كه تكوين اين نقيصه را با امري كه مصون از غلط و
اشتباه است تدارك و جبران كند ،پس واجب است باآلخره كار تكوين در اين خصوص منتهي به امري شود كه خطا و غلط
در آن قرض نداشته باشد.
پس روشن گرديد كه روح نبوي به هيچ چيزي تعلق نميگيرد ،مگر آنكه عصمت همراه او هست و عصمت همان مصونيت
از خطا در امر دين و شريعت تشريع شده است ،و اين عصمت همانطور كه در سابق هم اشاره كرديم غير عصمت از معصيت
است ،چون اين عصمت مربوط به تلقي وحي از خداي سبحان است ،و آن عصمت مربوط به مقام عمل و عبوديت است ،و
مرحله سومي هم هست كه آن عبارت است از عصمت در تبليغ وحي ،و اين دو قسم اخير هر دو در طريق سعادت انسان
تكويني قرار دارند و بطور تكوين هم قرار دارند ،و چون گفتيم خطا و غلطي در تكوين نيست ،پس هيچ پيغمبري در گرفتن
وحي و هم در مرحله تبليغ خطا ندارد.
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و اما اينكه گفتيد :اين شعور مرموز هم بخاطر تعلقش به بدن مادي در معرض تغير و فساد است قبول نداريم كه هر شعوري
كه متعلق به بدن باشد در معرض تغير و فساد است بلكه آن مقداري كه در اين باره مسلم است ،همان شعور فكري است (و
ما گفتيم كه شعور نبوت از قبيل شعور فكري نيست) به دليل اينكه يك قسم از شعورها شعور و درك انسان نسبت به
خودش است ،كه نه بطالن ميپذيرد ،و نه فساد ،و نه تغير و نه خطا (حتي ديوانه و سفيه و سالخورده و ابله همه همواره علم
به نفس خود دارند) ،چون علم به نفس علم حضوري است ،و خود معلوم آن ،عين معلوم خارجي است ،و سخن بيشتر در باره
اين مطلب موكول به محل خودش (در مباحث فلسفي) است.
[نتايجي كه در اين مبحث به دست آمد]  ...ص 233 :

[سوره البقرة ( :)2آيه  ... ]234ص 231 :
اشاره

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّي يَقُولَ الرَّسُولُ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتي نَصْرُ اللَّهِ أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ()913
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پس از آنچه تا كنون گفته شد چند مساله روشن گرديد ،اول اينكه اجتماَ انساني همانطور كه به سوي تمدن ميرود به
سوي اختالف هم ميرود.
دوم اينكه اين اختالف كه قاطع الطريق سعادت نوَ است با فورمولهاي عقل فكري و قوانين مقرره آن از بين نميرود و
نخواهد رفت.
سوم اينكه تنها رافع اين اختالف ،شعور نبوي است ،كه خداي سبحان آن را به آحادي از انسانها ميدهد ،و بس.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص903 :
چهارم اينكه سنخه اين شعور باطني كه در انبيا هست غير سنخه شعور فكري است كه همه عقال از انسانها در آن شريكند.
پنجم اينكه اين شعور مرموز در ادراك عقائد و قوانين حياتبخشي كه سعادت حقيقي انسانها را تضمين ميكند ،دچار اشتباه
نميشود.
ششم اينكه اين نتايج (كه البته سه نتيجه آخر ،يعني لزوم بعثت انبيا ،و اينكه شعور وحي غير شعور فكري است ،و اينكه
پيغمبر معصوم است ،و در تلقي و گرفتن وحي خطا نميكند) نتايجي است كه ناموس عمومي عالم طبيعي آن را دست
ميدهد ،و ناموس عمومي عالم اين است كه هر يك از انواَ موجوداتي كه ما ميبينيم به سوي سعادت و كمالش هدايت
شده ،و هادي آنها همان علل هستي آنها است ،كه هر موجودي را به وسائل حركت به سوي سعادتش و رسيدن به آن
مجهز كرده ،بطوري كه هر موجودي ميتواند سعادت خود را دريابد ،انسان هم يكي از انواَ موجودات است ،او نيز مجهز به
تمامي جهازي كه بتواند بوسيله آن عقايد حقه و ملكات فاضله را دريابد ،و عمل خود را صالح كند ،و اجتماعي فاضل ترتيب
دهد ميباشد ،پس ناگزير ناموس هستي بايد اين سعادت را در خارج براي او فراهم كرده باشد ،و بطور هدايت تكويني او را
به سوي آن سعادت هدايت كرده باشد ،آري بطور هدايت تكويني كه غلط و خطايي در آن راه نداشته باشد ،كه بيانش
گذشت.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص904 :
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ترجمه آيه  ...ص 231 :

آيا به دستوري كه داديم كه همگي داخل در سلم شويد عمل ميكنيد و از اختالف دست بر ميداريد يا نه بلكه ميپنداريد
بدون اينكه آنچه بر سر اقوام و ملل گذشته از مصائب دروني و بروني بيامد بر سر شما آيد داخل بهشت شويد؟ نه ممكن
نيست شما نيز مانند آنها امتحان خواهيد شد آنها آن چنان آزمايش سختي شدند كه دچار تزلزل گشته حتي رسول و مؤمنين
گفتند :پس نصرت خدا چه وقت است آن گاه به ايشان گفته شد :آگاه باشيد كه نصرت خدا نزديك است ()913
بيان آيه  ...ص 231 :
([در باره ثبات و تسليم در برابر سختيها و فتنهها كه امتها بدان مبتال ميگردند)]  ...ص 231 :

[بهشت رضوان و قرب رب العالمين در گرو تحمل سختيها است و سنت الهي در ميان امم گذشته در بين امت اسالم تكرار خواهد شد (تكرار تاريخ)]  ...ص 236 :

در اين آيه شريفه التفاتي از غيبت به خطاب به كار رفته ،چون در آيات قبلي مؤمنين ،غايب فرض شده بودند ،ميفرمود:
(مردم امت واحدهاي بودند) ،و در اين آيه حاضر به حساب آمدهاند ،ميفرمايد( :نكند خيال كردهايد كه ) ،...و اين بدان
جهت بود كه اصال در اين آيات روي سخن با مؤمنين بود ،در شش آيه قبل ميفرمود( :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
كَافَّةً) ،چيزي كه هست در آيه قبلي موقعيت ايجاب كرد مؤمنين غايب به حساب آيند ،همين كه آن عنايت كالميه اعمال
شد دو باره به سياق قبلي برگشته مؤمنين را مخاطب قرار داد.
كلمه (ام) متصله و به معناي (يا اينكه) نيست ،بلكه منقطعه و به معناي (بلكه) است ،و معناي آيه بطوري كه ديگران هم
گفتهاند اين است كه (نه ،بلكه گويا پنداشتهايد كه قبل از برخورد با آنچه امم گذشته برخوردند داخل بهشت ميشويد).
البته اختالفي كه در ميان اهل ادب در باره كلمه (ام) منقطعه وجود دارد معروف است :ولي حق مطلب به نظر ما اين است
كه اصل اين كلمه براي افاده ترديد (يا اينكه) است ،و اگر گاهي معناي (بلكه) را ميدهد ،از اين نظر است كه معناي بلكه
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در سابق گفتيم :اين آيات از جمله ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً" تا آخر آيه مورد بحث يك سياق دارند ،و همه
به هم مربوطند .
ترجمه الميزان ،ج ،9ص903 :
"أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ"...
در اين جمله آنچه را كه آيات سابق بر آن داللت ميكرد تثبيت ميكند ،و آن اين بود كه دين يك نوَ هدايت خدايي است،
براي مردم هدايتي است به سوي سعادتشان در دنيا و آخرت ،و نعمتي است كه خداوند بشر را به آن اختصاص داده .پس بر
انسانها واجب است در برابر آن تسليم شوند ،و با وجود آن ديگر گامهاي شيطان را پيروي نكنند ،و در اين هدايت اختالف
نيندازند ،و دوا را به صورت دردي جديد در نياورند ،و بوسيله پيروي هوا و به طمع زخرف دنيا نعمت خداي سبحان را با كفر
و عذاب معاوضه ننمايند كه اگر چنين كنند غضبي از ناحيه پروردگارشان به ايشان ميرسد ،همانطوري كه به بني اسرائيل
رسيد ،چون آنها هم نعمت پروردگار را بعد از آنكه در اختيارشان قرار گرفت تغيير دادند آري خدا با بني اسرائيل عداوت
خاصي نداشت ،اين سنت دائمي خدا است كه فتنهها پيش آورد ،و احدي از مردم به سعادت دين و قرب رب العالمين
نميرسد مگر با ثبات و تسليم.
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هم در آن موارد منطبق است ،نه اينكه بر حسب وضع لغوي دو جور (ام) داريم ،در نتيجه معناي ام منقطعه در مورد آيه مورد
بحث اين ميشود( :هل انقطعتم بما امرناكم من التسليم ،بعد االيمان ،و الثبات علي نعمة الدين ،و االتفاق و االتحاد ام ال بل
حسبتم أن تدخلوا الجنة  ،)...يعني آيا بعد از آنكه به شما دستور داديم كه بعد از ايمان آوردن هم استقامت به خرج دهيد و
هم تسليم شويد آيا از آرزوي كاذب خود دست برداشتهايد يا نه ،بلكه گمان داريد كه داخل بهشت ميشويد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص903 :
"وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ" كلمه (مثل) اگر با كسره ميم و سكون ثا خوانده شود به معناي شبه (مانند) است،
و اگر بفتحه ميم و فتحه ثا خوانده شود معناي شبه (شباهت) را ميدهد ،و منظور از مثل كه براي چيزي ميآورند بياني است
كه كانه آن چيز را در نظر شنونده مجسم كرده است ،كه اين چنين بيان را استعاره تمثيليه ميگويند ،مانند اينكه خداي
تعالي در باره علماي يهود كه به علم خود عمل نميكردند مثل زده به چهارپايي كه كتاب بر آن بار كرده باشند ،ميفرمايد:
"مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً" « »1و نيز از همين باب است مثل به معناي صفت
مانند آيه ":انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ" « »9چون اين در پاسخ آن تهمتها است كه به رسول خدا ص ميزدند ،و
ميگفتند :او مجنون است ،ساحر است ،كذاب است ،و امثال اينها ،پس كلمه امثال در اينجا به معناي صفت است و از
آنجايي كه در آيه مورد بحث خداي تعالي با جمله (مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ  )...آن مثل را بيان كرده ،ال جرم بايد گفت :كه
كلمه نامبرده معناي اول را ميدهد.
"مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ"...
بعد از آنكه شوق مخاطب براي فهميدن تفصيل اجمالي كه جمله( :وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ  )...بر آن داللت داشت شديد شد،
با جمله مورد بحث آن را تفصيل داد ،و كلمه (باساء) به معناي شدت و سختي است كه از خارج نفس آدمي به آدمي وارد
ميشود ،مانند گرفتاريهاي مالي ،و جاهي ،و خانوادگي ،و نداشتن امنيتي كه در زندگيش به آن نيازمند است.
و اما ضراء عبارت است از شدتي كه به جان و تن انسان ميرسد ،مانند جراحت و قتل و مرض ،و كلمه زلزله و زلزال
معنايش معروف است ،و اصل آن از ماده (ز -ل -ل) است ،كه به معناي لغزيدن است ،و اگر اين كلمه تكرار شده ،براي اين
بود كه بر تكرار داللت كند ،تو گويي زميني كه مثال دچار زلزله شده ،لغزشهايي پشت سر هم كرده ،و اين معنا ،در كلمه
(صر -و صرصر) ،و كلمه (صل و صلصل) و كلمه (كب و كبكب) نيز جريان دارد ،و كلمه زلزال در آيه شريفه كنايه است از
اضطراب و دهشت.
"حَتَّي يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ"...
كلمه (يقول) به نصب الم خوانده شده و بنا بر اين قرائت جمله در معناي غايت و نتيجه
__________________________________________________
)(1مثل كساني كه تورات برايشان بار شد سپس زير بار نرفتند مانند حكايت االغ است كه كتابهايي را بار دارد ".سوره
جمعه آيه " [...]4
)(2ببين چگونه برايت صفتهاي نادرست ميتراشند ".سوره فرقان آيه "2
ترجمه الميزان ،ج ،9ص903 :
است .براي جمالت قبل بعضي هم آن را به ضمه الم خواندهاند .و بنا بر اين قرائت جمله نامبرده حكايت حال گذشته است،
و هر چند هر دو معنا صحيح است ،ليكن دومي با سياق مناسبتر است ،براي اينكه اگر جمله نامبرده غايتي باشد كه جمله
(زلزلوا) را تعليل كند ،آن طور كه بايد با سياق مناسب نيست.
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[سوره البقرة ( :)2آيه  ... ]231ص 234 :
اشاره

يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ )(215
ترجمه آيه  ...ص 234 :

از تو ميپرسند :چه انفاق كنند بگو (اوال بايد ميپرسيديد كه به چه كسي انفاق كنيم در ثاني ميگوئيم) هر چه انفاق
ميكنيد به والدين و خويشاوندان و ايتام و مساكين و در راه ماندگان انفاق كنيد و از كار خير هر چه به جاي آريد بدانيد كه
خدا به آن دانا است ()914
بيان آيه [(در باره انفاق)]  ...ص 234 :
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"مَتي نَصْرُ اللَّهِ أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ" اين جمله حكايت كالم رسول و مؤمنين به آن حضرت با هم است ،و گرچه چنين
كالمي از رسول خدا به ذهن ميزند ،كه آن جناب چرا بايد بگويد (ياري خدا كي ميرسد)؟ ولي با در نظر گرفتن اينكه
خداي تعالي قبال به رسول و مؤمنين وعده نصرت داده بود ،و مثال فرموده بود ":وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ ،إِنَّهُمْ
لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ" « »1و نيز فرموده بود ":كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي" « »9جمله مورد بحث هيچ به ذهن نميزند ،و اگر
بنا باشد از شنيدن امثال اين عبارتها يكه بخوريم بايد از آيه ":حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ،وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ،جاءَهُمْ نَصْرُنا"
« »0بايد يكه بخوريم ،كه لحنش شديدتر از لحن آيه مورد بحث است.
و نيز ظاهر آن است كه جمله ":أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ" حكايت كالم خداي تعالي باشد ،نه تتمه كالم رسول و مؤمنين با
وي.
و اين آيه همانطور كه قبال هم اشاره كرديم داللت ميكند بر اينكه مساله ابتال و امتحان در امت اسالم نيز جريان دارد ،و
اين سنت هميشگي است.
و نيز داللت دارد بر اينكه مثل و وصف امتهاي گذشته عينا تكرار ميشود ،آنچه بر سر امتهاي گذشته رفته است بر امت
اسالم نيز خواهد رفت ،و اين همان است كه نامش را تكرار تاريخ و يا عود آن ميگذاريم.
__________________________________________________
)(1قبال قضاء ما براي بندگان فرستاده خود رانده شده كه ايشان آري ايشان ياري خواهند شد.
"سوره صافات آيه "139
)(2خدا چنين قضا راند كه من و رسوالنم مسلما غالبيم ".سوره مجادله آيه "91
)(3تا آنكه رسوالن نزديك بود مايوس شوند ،و اين فكر به ذهنشان رسيد كه نكند وعدهاي كه داده شدهاند دروغي بوده،
در اين هنگام بود كه نصرت ما فرا ميرسيد ".سوره يوسف آيه "113
ترجمه الميزان ،ج ،9ص902 :
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[توضيح نكتهاي كه در عدم انطباق جواب با سؤال (در آيه) نهفته است و رد وجوه نادرستي كه در اين مورد گفته شده است]  ...ص 234 :
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"يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ؟ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ"...
مفسرين گفتهاند اين آيه سؤال و جوابي است كه جواب آن طبق اسلوب حكمت داده شده ،براي اينكه سؤال از جنس و نوَ
انفاقات كردهاند ،كه از چه جنسي و چه نوعي انفاق كنند ،و اين سؤال بيشباهت به لغو نيست ،براي اينكه هر كسي ميداند
كه انفاق با چه چيز انجام ميشود( ،با انواَ مال) ،پس جا داشت بپرسند به چه كسي انفاق كنيم ،و بهمين جهت
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
سؤال ايشان را پاسخ نداده ،جواب را از سؤال صحيحي داد كه آنها نكرده بودند ،يعني بيان حال و انواَ كساني كه بايد به
ايشان انفاق كرد ،تا هم جوابي داده باشد ،و هم تعليمشان كرده باشد كه چگونه سؤال كنند.
و اين سخن از مفسرين سخني است بليغ ،اال اينكه يك چيز را نگفتند و آن اين است كه آيه شريفه در عين حال جنس
مورد انفاق را هم بيان كرده ،و با دو جمله بطور اجمال متعرض آن نيز شده ،اول با كلمه (من خير) ،و دوم با جمله (وَ ما
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ...).
پس آيه شريفه داللت دارد بر اينكه آن چيزي كه بايد انفاق شود مال است ،حال هر چه ميخواهد باشد ،چه كم و چه زياد،
و اينكه اين عمل عمل خبري است ،و خدا بدان آگاه است ،و ليكن ايشان بايد ميپرسيدند به چه كسي انفاق كنند ،و
مستحق انفاق را بشناسند ،و مستحقين انفاق عبارتند از والدين ،و اقربا ،و ايتام ،و مساكين ،و ابن السبيل.
و از سخنان عجيب و غريب ،گفتار بعضي از مفسرين است كه گفتهاند :مراد از كلمه (ما) در جمله (ما ينفقون) پرسش از
ماهيت نيست ،چون استعمال (ما) در ماهيت يك اصطالح منطقي است ،كه نبايد يك جمله عربي و مخصوصا جمله قرآني
را كه فصيحترين كالم و بليغترين كلمات عربي است با اصطالح منطقي معنا كنيم ،بلكه كلمه نامبرده سؤال از كيفيت انفاق
است ،كه به چه صورت اين عمل را انجام دهند؟ و مال را در چه محلي مصرف كنند؟ در پاسخ فرموده در اين مصارف خرج
كنيد ،پس جواب مطابق سؤال است ،نه آن طور كه علماي بالغت گفتهاند.
نظير اين سخن بلكه غريبتر از آن گفتار بعضي ديگر است كه گفتهاند :هر چند سؤال بلفظ (ما) آمده ،اال اينكه مقصود
سؤال از كيفيت است ،چون همه ميدانند كه آنچه انفاق ميشود مال است ،نظير آيه ":قالُوا ادَُْ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ
الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا» ،" «1كه در سؤال خود كلمه (ما) را آوردهاند ،با اينكه بني اسرائيل ميدانستند گاو چيست ،و چه صفتي
دارد ،و ما نمي توانيم كلمه (ما هي) را حمل بر سؤال از ماهيت كنيم ،ناگزير بايد بگوئيم سؤال از صفاتي است كه گاو مورد
نظر را از گاوهاي ديگر جدا كند ،و به همين جهت جواب را مطابق سؤال داد و فرمود ":قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ ال ذَلُولٌ "...
«».9
امر بر اين مفسرين مشتبه شده و خيال كردهاند وقتي كلمه (ما) در لغت وضع نشده
__________________________________________________
)(1بني اسرائيل گفتند :اي موسي از خدايت بخواه براي ما بيان كند كه آن چيست چون گاو بر ما مشتبه شده است ".سوره
بقره آيه "34
)(2سوره بقره آيه 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص931 :
براي سؤال از ماهيت ،كه يك اصطالح منطقي است ،و معنايش سؤال از جنس قريب و فصل قريب است ،پس حتما وضع
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[مواردي از آيات قرآني كه در آنها يكي از فنون بالغت كه انتقال از مطلبي به مطلب ديگر است به كار رفته است]  ...ص 243 :

و اينكه در پاسخ به معناي ديگر توجه داد ،براي همين بود كه بفهماند سؤال صحيح چيست ،و اين عمل يعني برگرداندن
وجهه كالم به جايي ديگر در قرآن كريم بسيار است ،و اين خود از لطيفترين بياناتي است كه جز در قرآن در هيچ كالمي
ديگر يافت نميشود ،مانند آيه شريفه:
"وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما ال يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَ نِداءً" »1« ،و آيه شريفه:
__________________________________________________
)(1مثل كساني كه كافر شدند مثل كسي است كه نهيب ميزند به چيزي كه نه صدايي ميشنود و نه ندايي ".سوره بقره
آيه ".133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص939 :
َثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ"
«1».و آيه شريفه ":مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ" « »9و آيه شريفه ":يَوْمَ ال
يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" « »0و آيه شريفه ":قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلي
رَبِّهِ سَبِيلًا" « »3و آيه شريفه ":سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ »" «5و آياتي ديگر نظير اينها.
"وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ"...
در اين جمله انفاق در جمله قبل به كلمه (خير) تبديل شده ،هم چنان كه در اول آيه مال به كلمه (خير) تبديل شده بود ،و
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شده براي سؤال از كيفيت ،در حالي كه هيچ مالزمه ميان اين دو نيست ،تا كسي بتواند در سؤال از مستحقين انفاق بپرسد:
(ما ذا انفق چه انفاق كنم) و منظورش اين باشد كه به چه كسي انفاق كنم ،و در جوابش گفته شود :به والدين و اقربا ،چون
اينگونه سؤال كردن از روشنترين موارد غلط حرف زدن است.
بلكه كلمه (ما) وضع شده است براي سؤال از مشخصاتي كه مورد سؤال را معرفي كند ،حال چه اينكه اين تعريف با حد و
ماهيت باشد ،و چه با خواص و اوصاف پس معناي اين كلمه اعم از اصطالح منطقيها است ،نه اينكه مغاير آن باشد و تنها
وضع شده باشد براي سؤال از كيفيت چيزي ،و از همين جا معلوم ميشود كه در آيه شريفه( :يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ) ،و پاسخ (إِنَّها
بَقَرَةٌ ال ذَلُولٌ) سؤال و جوابي مطابق با اصل لغت واقع شده ،و در آنجا نيز خواستهاند گاو مورد نظر را با مشخصاتش تعريف
كند ،و موسي َ در پاسخ همين كار را كرد.
و اما اينكه گفتند از آنجا كه ماهيت گاو معلوم بوده ناگزيريم كلمه (ما) را حمل بر سؤال از كيفيت گاو كنيم ،نه از ماهيت آن،
خطايي است كه روشنتر از آن خطايي نيست ،چون صرف اين جهت باعث نميشود كه كلمه نامبرده معناي وضعي و
لغويش تغيير كند.
گفتار ديگري كه غرابت كمتري از گفتار مفسر قبلي ندارد ،اين است كه بعضي گفتهاند :سؤال از هر دو جهت بوده ،هم از
اينكه چه انفاق كنند و هم از اينكه كجا انفاق كنند ،ولي يكي از دو سؤال حذف شده و تنها يكي ذكر شده است ،چون از
جواب فهميده ميشود كه يكي حذف شده ،و خطا بودن اين حرف براي خواننده روشن است.
و به هر حال جاي هيچ شكي نيست ،در اينكه در آيه شريفه به جاي پاسخ اصلي پاسخي ديگر داده شده ،تا بفهماند كه
سؤال سؤالي درست نبوده ،بايد ميپرسيدند به چه كسي انفاق كنيم ،و گرنه جواب اين سؤال كه چه چيز را بايد انفاق كرد
بسيار روشن است ،و سؤال از آن بيجا است،
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بحث روايتي [(در ذيل آيه شريفه مذكوره و شان نزول آن)]  ...ص 243 :

در در المنثور از ابن عباس روايت كرده كه گفت :من هيچ مردمي نديدم كه بهتر از اصحاب محمد ص باشند ،چه به جز
سيزده مساله از او نپرسيدند ،تا آن جناب از دنيا رفت ،و همه آن سؤاالت در قرآن هست ،از آن جمله است آيه ":يَسْئَلُونَكَ
عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ" ،و" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ" ،و" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي" ،و" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ" ،و"
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ" ،و" يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ" ،و خالصه از آن جناب نپرسيدند مگر چيزي را كه به حالشان سود
داشت»9« .
در مجمع البيان در ذيل آيه نامبرده گفته است :در باره عمرو بن جموح -كه پير مردي سالخورده و ثروتمند بود -نازل شده،
كه پرسيد :يا رسول اللَّه به چه چيز صدقه دهم ،و به چه كسي دهم؟ خداي تعالي در پاسخ اين آيه را فرستاد»0« .
مؤلف :اين حديث را در در المنثور از ابن منذر از ابن حيان روايت كرده ،و گفتند :ايشان روايت را ضعيف دانستهاند ،ولي ما

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اين براي اشاره به اين نكته است كه انفاق چه كم و چه زيادش عملي پسنديده و سفارش شده است ،و ليكن در عين حال
بايد چيزي باشد كه مورد رغبت و عالقه باشد هم چنان كه قرآن كريم فرموده ":لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ"
«».3
و نيز فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ،وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ ال تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ" «».3
و نيز اشاره باشد به اينكه انفاق بايد به صورتي زشت و شر نباشد ،مانند انفاق توأم با منت و اذيت ،هم چنان كه در جاي
ديگر به اين نكته تصريح كرده ميفرمايد ":ثُمَّ ال يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذيً"»3« .
__________________________________________________
)(1مثل آنچه در اين زندگي دنيا خرج ميكنند ،حكايت آن بادي است كه در آن سرما باشد.
"سوره آل عمران آيه "113
)(2مثل كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق ميكنند مثل دانهاي است كه هفت سنبل و در هر سنبل صد دانه
ميآورد ".سوره بقره آيه "931
)(3روزي كه نه مال و نه فرزندان سودي ندهد ،مگر كسي را كه قلبي سالم آورده باشد ".سوره شعرا آيه "32
)(4بگو من از شما در برابر رسالتم اجري درخواست نميكنم مگر كسي كه خودش بخواهد به سوي پروردگارش راهي
برگزيند ".سوره فرقان آيه "43
)(5منزه است خدا از آنچه توصيف ميكنند ،مگر بندگان مخلص خدا ".سوره صافات آيه "142
)(6هرگز به خير و خوبي نميرسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد ".سوره آل عمران آيه "29
)(7اي كساني كه ايمان آوردهايد از آنچه بدست آوردهايد و از آنچه ما از زمين برايتان بيرون كردهايم پاكيزهاش را انفاق
كنيد و پست آن را كه خودتان نميگيريد ،مگر از آن چشم بپوشيد ،براي انفاق انتخاب مكنيد ".سوره بقره آيه ]267" [...
)(8به دنبال انفاق منت نمينهند و آزار نميرسانند ".سوره بقره آيه "939
ترجمه الميزان ،ج ،9ص930 :
و نيز فرموده ":يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ" «».1
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[سوره البقرة ( :)2آيات  236تا  ... ]238ص 241 :
اشاره

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ
أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ )(216يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ ال يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّي يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَ
مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
( )913إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ()913
ترجمه آيات  ...ص 241 :

قتال بر شما واجب شده در حالي كه آن را مكروه ميداريد و چه بسا چيزها كه شما از آن كراهت داريد در حالي كه خيرتان
در آن است و چه بسا چيزها كه دوست ميداريد در حالي كه شر شما در آن است و خدا خير و شر شما را ميداند و خود شما
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ميگوئيم عالوه بر آن با مضمون آيه هم منطبق نيست ،چون در آيه تنها يك سؤال آمده آنهم سؤال از اينكه چه چيز انفاق
كنند ،و سخني از اينكه به چه كسي انفاق كنند نيامده»3« .
و نظير اين روايت در عدم انطباق با آيه روايتي است كه باز در المنثور از ابن جرير ،و ابن منذر ،از ابن جريح آورده كه گفت :
مؤمنين از رسول خدا ص پرسيدند اموال خود را به چه مصرفي برسانند؟ اين آيه نازل شد ،كه" يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ؟ قُلْ
ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ  ،"...و اين آيه مربوط به صدقات مستحبي است و زكات غير اينها است.
باز نظير آن در ضعف و عدم انطباق با آيه روايتي است كه در الدر المنثور از سدي نقل كرده كه گفت :روزي كه آيه نازل شد
هنوز زكات واجب نشده بود و اين آيه مربوط به مخارجي است
__________________________________________________
)(1ميپرسند چه انفاق كنند بگو ما زاد را ".سوره بقره آيه "912
)(2در المنثور ج  1ص 933
)(3مجمع البيان ج  9ص 02
)(4در المنثور ج  1ص 940
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
كه افراد براي خانواده خود ميكنند ،و صدقاتي است كه ميدهند ،بعدا آيه زكات نازل شد و اين آيه را نسخ كرد»1« .
مؤلف :نسبت بين آيه زكات كه ميفرمايد ":خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً" « »9و بين اين آيه نسبت ناسخ و منسوخ نيست مگر
اينكه معناي نسخ چيز ديگري باشد.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور
)(2از اموال آنان صدقه بگير ".سوره توبه آيه "133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص934 :
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نميدانيد ().913
از تو از ماه حرام و قتال در آن ميپرسند بگو قتال در ماه حرام گناهي بزرگ است ولي جلوگيري
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
مشركين از راه خدا و كفر به آن و جلوگيريشان از رفتن شما به مسجد الحرام و بيرون كردنشان مؤمنين را از آنجا نزد خدا
گناه بزرگتري است چون فتنه است و فتنه جرمش از قتل بزرگتر است و اين مشركين ال يزال با شما قتال ميكنند به اين
اميد كه اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند و هر كس از شما از دين خود برگردد و در حال كفر بميرد اينگونه افراد اعمال
نيكشان بياجر شده در دنيا و آخرت از آن بهرهمند نميشوند و آنان اهل جهنم و در آن جاويدانند ().913
كساني كه ايمان آوردند و كساني كه مهاجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند آنان اميدوار رحمت خدا باشند كه خدا غفور و
رحيم است ()913
بيان آيات  ...ص 246 :
اشاره

[چرا جنگيدن و قتال بر مؤمنين كره و گران بوده؟]  ...ص 247 :
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"كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ"...
كتابت همانطور كه مكرر گذشت ظهور در واجب شدن دارد ،البته اگر كالم در زمينه تشريع باشد ،و امام اگر زمينه كالم
تكوين باشد ،و در چنين زمينهاي مثال بفرمايد( :كتب اللَّه) ،آن وقت معناي راندن قضا را ميدهد.
و چون زمينه گفتار مساله تشريع است كلمه (كتب) معناي (واجب شد) را ميدهد ،پس آيه داللت دارد بر اينكه جنگ و قتال
بر تمامي مؤمنين واجب است ،چون خطاب متوجه مؤمنين شده ،مگر كساني كه دليل آنها را استثنا كرده باشد ،مانند آيه ":
لَيْسَ عَلَي الْأَعْمي حَرَجٌ وَ ال عَلَي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ،وَ ال عَلَي الْمَرِيضِ حَرَجٌ" « »1و آيات و ادله ديگر.
و در آيه مورد بحث نفرمود( :كتب اللَّه) خدا بر شما واجب كرد ،بلكه فرمود (كتب) بر شما واجب شد ،و اين بدان جهت است
كه در ذيل آن دارد (وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) ،و در چنين مقامي نام خدا بردن و فاعل را معرفي كردن نوعي هتك حرمت خداست ،و
تعبير به صيغه مجهول نام خداي عز اسمه را از سبكي و استخفاف حفظ ميكند ،چون در آيه فرماني صادر شده كه مورد
كراهت مؤمنين است.
و كلمه (كره) به ضمه كاف به معناي مشقتي است كه انسان از درون خود احساس كند حال چه از ناحيه طبع باشد و يا از
ناحيهاي ديگر و كلمه (كره) با فتحه كاف به معناي مشقتي است كه از خارج به انسان تحميل شود ،مثل اينكه انساني ديگر
او را به كاري كه نميخواهد مجبور سازد ،و در قرآن كريم آمده ":ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً" « »9و نيز آمده:
"فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً" «».0
__________________________________________________
)(1بر نابينا و لنگ و بيمار حرجي در ترك جهاد نيست ".سوره نور آيه "31
)(2اين عمل بر شما حالل نيست كه با تهديد از زنان ارث ببريد ".سوره نساء آيه "13
)(3به آسمان و زمين گفت :بايد بيائيد چه به رغبت و چه به زور ".سوره فصلت آيه "11
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
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[معناي كلماتي چون" عسي" و" لعل" در كالم خداي سبحان]  ...ص 247 :

"وَ عَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ"...
در سابق گذشت كه كلمات (عسي) و (لعل) و امثال آن در كالم خداي تعالي در همان معناي اميدواري استعمال شده ،ليكن
الزم نيست كه اميد قائم به خود گوينده يعني ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
خداي تعالي باشد ،تا اشكال شود اميد نسبت به جاهل از آينده است ،و در خدا معنا ندارد ،بلكه كافي است كه قائم به
مخاطب يا در مقام تخاطب باشد ،پس اگر خداي سبحان هم ميفرمايد (اميد است چنين و چنان شود) ،نه از اين جهت است
كه خود او اميد دارد ،بلكه به اين عنايت است كه مخاطب و يا شنونده اميدوار شود.
و تكرار كلمه (عسي) در آيه شريفه براي اين است كه مؤمنين از جنگ كراهت داشتند ،و عالقمند به صلح و سلم بودند،
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و اما اينكه چرا جنگيدن و قتال بر مؤمنين كره و گران بوده؟ يا از اين جهت است كه در جنگ جانها در خطر قرار ميگيرد،
و حد اقل خستگي و كوفتگي دارد و ضررهاي مالي به بار ميآورد ،و امنيت و ارزاني ارزاق و آسايش را سلب ميكند ،و از
اين قبيل ناراحتيها كه مورد كراهت انسان در زندگي اجتماعي است به دنبال دارد.
آري اينگونه ناماليمات طبعا بر مؤمنين هم شاق است ،هر چند خداي سبحان مؤمنين را در كتاب خود مدح كرده و فرموده:
در ميان آنان افرادي هستند كه در ايمانشان صادقند ،و آنچه ميكنند جدي و سودمند است ،ليكن در عين حال طايفهاي از
ايشان را مذمت ميكند كه در دلهايشان انحراف و لغزش هست ،و اين معنا با مراجعه به آيات مربوطه به جنگ بدر و احد و
خندق و غزوات ديگر كامال به چشم ميخورد.
و معلوم است مردمي كه مشتمل بر هر دو طايفه هستند .و بلكه اكثريت آنها را طايفه دوم تشكيل ميدهد .وقتي مورد
خطاب قرار گيرند ،صحيح است كه صفت اكثر آنان را به همه آنان نسبت داد ،و گفت( :قتال مكروه شما است) ،البته اين
وجه اول بود.
و يا از اين جهت بوده كه مؤمنين به تربيت قرآن بار آمدهاند ،و عرق شفقت و رحمت بر تمامي مخلوقات در آنان شديدتر از
ديگران است ،تربيت شدگان قرآن حتي از آزار يك مورچه هم پرهيز دارند ،و نسبت به همه خاليق رأفت و مهر دارند ،چنين
كساني البته از جنگ و خونريزي كراهت دارند ،هر چند دشمنانشان كافر باشند ،بلكه دوست دارند با دشمنان هم به مدارا
رفتار كنند ،و آميزشي دوستانه داشته باشند ،و خالصه با عمل نيك و از راه احسان آنان را به سوي خدا دعوت نموده ،و به
راه رشد و در تحت لواي ايمان بكشانند ،تا هم جان برادران مؤمنشان به خطر نيفتد ،و هم كفار با حالت كفر هالك نشوند و
در نتيجه براي ابد بدبخت نگردند.
چون مؤمنين اينطور فكر ميكردند ،خداي سبحان در آيه مورد بحث به ايشان فهمانيد كه اشتباه ميكنند ،چون خدايي كه
قانونگذار حكم قتال است ،خوب ميداند كه دعوت به زبان و عمل .در كفاري كه دچار شقاوت و خسران شدهاند هيچ اثري
ندارد ،و از بيشتر آنان هيچ سودي عايد دين نميشود ،نه به درد دنياي كسي ميخورند ،نه به درد آخرت .پس اينگونه افراد
در جامعه بشريت عضو فاسدي هستند كه فسادشان به ساير اعضا هم سرايت ميكند ،و هيچ عالجي به جز قطع كردن ،و
دور افكندن ندارند .اين وجه هم براي خود وجهي است.
و اين دو وجه هر چند هر دو ميتوانند جمله( :وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) را توجيه كنند ،و ليكن وجه اول به نظر با آيات عتاب مناسبتر
است ،عالوه بر اينكه تعبير در جمله( :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) هم به بياني كه گذشت كه چرا به صيغه مجهول آمده مؤيد وجه
اول است.
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[سؤال در باره جنگ در ماه حرام و پاسخ آن]  ...ص 244 :

"يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ" اين آيه شريفه از قتال در ماههاي حرام منع و مذمت ميكند ،و ميفرمايد :اين كار
جلوگيري از راه خدا و كفر است ،و اين را هم ميفرمايد كه با اين حال بيرون كردن اهل مسجد الحرام از آنجا جرم
بزرگتري است نزد خدا ،و بطور كلي فتنه از آدمكشي بدتر است.
ميخواهد اعالم بدارد اين سؤال كه آيا جنگ در ماههاي حرام جايز است يا نه؟ به دنبال حادثهاي بوده كه چنين سؤالي را
ايجاب ميكرده ،و قبال قتلي البته اشتباها واقع شده بوده .چون در آخر آيات هم ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ،وَ الَّذِينَ هاجَرُوا،
وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ،وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ،...و با جمله خدا غفور و رحيم است ميفهماند
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خداي سبحان خواست تا ارشادشان كند بر اينكه در هر دو جهت اشتباه ميكنند ،توضيح اينكه اگر ميفرمود( :عسي ان
تكرهوا شيئا و هو خير لكم ،او تحبوا شيئا و هو شر لكم) معنايش اين ميشد كه مالك كار كراهت و محبت شما نيست،
چون بسا ميشود كه اين كراهت و محبت به چيزي تعلق ميگيرد كه واقعيت ندارد ،و اين سخن را به كسي ميگويند كه
يك بار اشتباه كرده باشد مثال تنها از ديدن زيد كراهت داشته و اما كسي كه دو بار خطا كرده يكي اينكه از ديدن اشخاص
كراهت ورزيده ،و يكي هم اينكه دوستدار گوشهگيري و تنهايي شده ،در برابر چنين كسي بالغت در گفتار ايجاب ميكند به
هر دو خطايش اشاره شود ،و گفته شود تو نه در كراهتت از معاشرت راه درست را پيش گرفتهاي ،و نه در عالقهات به
گوشهگيري زيرا (عسي ان تكره شيئا و هو خير لك و عسي أن تحب شيئا و هو شر لك ،چه بسا از چيزي بدت آيد كه
برايت خوب باشد و چه بسا به چيزي عالقمند باشي و برايت بد باشد) براي اينكه تو جاهل هستي ،و خودت به تنهايي
نميتواني به حقيقت امر برسي.
در آيه مورد بحث هم مؤمنين چنين وضعي داشتند ،هم از قتال كراهت داشتند ،و هم بطوري كه جمله" أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ
تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ" نيز اشاره دارد ،به سلم و صلح عالقمند بودند ،لذا خداوند خواست
ايشان را به هر دو اشتباهشان واقف سازد ،با دو جمله مستقل يعني" عَسي أَنْ تَكْرَهُوا  "...و" عَسي أَنْ تُحِبُّوا " ...مطلب را
بيان فرمود.
"وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ "اين جمله بيان خطاي ايشان را تكميل ميكند ،چون خداي تعالي خواسته است در بيان اين
معنا راه تدريج را بكار ببندد تا ذهن مؤمنين يكه نخورد ،لذا در بيان اول تنها احتمال خطا را در ذهنشان انداخت ،و فرمود در
باره هر چه كراهت داريد احتمال بدهيد كه خير شما در آن باشد .و در باره هر چه عالقمنديد احتمال بدهيد كه برايتان بد
باشد ،و بعد از آنكه ذهن مؤمنين از افراط دور شد ،و حالت اعتدال به خود گرفته به شك افتاد ،قهرا جهل مركبي كه داشت
زايل شد ،و در چنين حالتي دوباره روي سخن را متوجه آنان كرده فرمود :اين حكم يعني حكم قتال كه شما از آن كراهت
داريد حكمي است كه خداي داناي به حقايق امور تشريع كرده ،و آنچه شما آگهي داريد و ميبينيد هر چه باشد مستند به
نفس شما است ،كه بجز آنچه خدا
ترجمه الميزان ،ج ،9ص932 :
تعليمش داده علمي ندارد ،و از حقايق بيشتري آگاه نيست .پس ناگزير بايد در برابر دستورش تسليم شويد.
و اين آيه شريفه در اثبات علم علي االطالق براي خدا ،و نفي آن از غير خدا مطابق ساير آياتي است كه داللت بر معنا دارد،
مانند آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَخْفي عَلَيْهِ شَيْءٌ" « »1و آيه شريفه ":وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ،إِلَّا بِما شاءَ" « »9و ما
در تفسير آيه ":وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" « »0پارهاي مطالب در باره جنگ و قتال گذرانديم بدانجا نيز مراجعه شود.
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گفتاري پيرامون حبط  ...ص 211 :
اشاره

كلمه حبط به معناي باطل شدن عمل ،و از تاثير افتادن آن است ،و در قرآن هم جز به عمل نسبت داده نشده ،از آن جمله
فرموده ":لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ،وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ" «».9
و نيز فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ،وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ ،مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً ،وَ
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بعضي از مهاجرين قتلي مرتكب شده ،و به ناچار مهاجرت كرده بودند و كفار همين جرم را مايه جنجال قرار داده بودند ،و
اين قرائن داستان عبد اللَّه بن جحش و اصحابش را كه در روايات آمده تاييد ميكند.
"قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ،وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ،وَ كُفْرٌ بِهِ ،وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ"...
كلمه (صد) به معناي جلوگيري و يا برگرداندن است ،و مراد از سبيل اللَّه عبادتها و مخصوصا مراسم حج است ،و ظاهرا
ضمير در كلمه (به) به سبيل بر ميگردد ،در نتيجه مراد از كفر نامبرده كفر عملي است نه كفر اعتقادي ،و كلمه (المسجد
الحرام) عطف است بر كلمه (سبيل اللَّه) ،و در نتيجه معنا چنين ميشود كه قتال در مسجد الحرام صد از سبيل اللَّه ،و صد از
مسجد الحرام است.
اين آيه داللت ميكند بر حرمت قتال در شهر حرام ،و بعضي از مفسرين گفتهاند :اين
__________________________________________________
)(1خدا هيچ چيزي بر او پوشيده نيست ".سوره آل عمران آيه "4
)(2مردم احاطه به هيچ يك از علمهاي خدا ندارند ،مگر به آن مقداري كه او خواسته باشد ".سوره بقره آيه "944
)(3سوره بقره آيه 123
ترجمه الميزان ،ج ،9ص943 :
آيه بوسيله آيه ":فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" « »1نسخ شده ولي درست نيست ،به همان دليلي كه در تفسير آيات
قتال گذشت.
"وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ"...
يعني اين عملي كه مشركين مرتكب شدند و رسول خدا و مؤمنين به وي را كه همان مهاجرين باشند از مكه كه زادگاه
ايشان بود بيرون كردند ،از قتال در مسجد الحرام بزرگتر است ،و آزار و شكنجههايي كه مشركين در باره مسلمانان روا
داشته ،و نيز دعوت به كفرشان از يك قتلي كه از سوي مسلمانان رخ داده بزرگتر است ،پس مشركين حق ندارند مؤمنين را
مالمت كنند ،با اينكه آنچه خود كردهاند بزرگتر است از خالفي كه مؤمنين را به خاطر آن مالمت ميكنند ،عالوه بر اينكه
آنچه مؤمنين كردند و در شهر حرام يك مشرك را كشتند ،به خاطر خدا و به اميد رحمت خدا كردند .و خدا هم آمرزگار
رحيم است.
"وَ ال يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ"...
كلمه (حتي) براي تعليل است ،و معناي (ليردوكم) را ميدهد (وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ...).
اين جمله تهديدي است عليه مرتدين ،يعني كساني كه از دين اسالم برگردند ،به اينكه اگر چنين كنند عملشان حبط
ميشود ،و تا ابد در آتش خواهند بود.
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سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ ،يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ،وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ" «».0
__________________________________________________
)(1سوره توبه آيه [...]3
)(2اگر شرك بورزي بطور مسلم عملت حبط ميشود و از زيانكاران خواهي بود ".سوره زمر آيه "34
)(3به درستي كساني كه كافر شدند و از راه خدا جلوگيري نموده ،با رسول به دشمني برخاستند ،بعد از آنكه راه هدايت بر
ايشان روشن شد ،بدانند كه به خدا هيچ ضرري نميرسانند ،و به زودي اعمالشان حبط ميشود ،اي كساني كه ايمان
آوردهايد شما خدا و رسول را اطاعت كنيد ،و زنهار كه اعمال خود را باطل مكنيد ".سوره محمد آيه "00
ترجمه الميزان ،ج ،9ص941 :
و ذيل همين آيه سوره محمد كه ميان كفار و مؤمنين مقابله انداخته ،به آنان فرموده اعمالتان حبط شده ،و به اينان
ميفرمايد زنهار مواظب باشيد عملتان باطل نگردد ،داللت دارد بر اينكه حبط به معناي بطالن عمل است ،هم چنان كه از
آيه ":وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها ،وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" «» 1نيز اين معنا استفاده ميشود و قريب به آن آيه ":وَ قَدِمْنا إِلي ما
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ،فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً" « »9است.
[معنا و آثار حبط اعمال و بيان اينكه مراد از حبط ابطال مطلق اعمال (عبادي و معيشتي) است]  ...ص 213 :
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و سخن كوتاه اينكه كلمه (حبط) به معناي باطل شدن عمل و از تاثير افتادن آن است ،بعضي گفتهاند :اصل اين كلمه از
حبط با حركت است ،يعني با فتحه حا و با ،و حبط به معناي پرخوري حيوان است ،بطوري كه شكمش باد كند ،و گاهي
منجر به هالكتش شود.
و آنچه خداي تعالي در باره اثر حبط بيان كرده باطل شدن اعمال انسان هم در دنيا و هم در آخرت است ،پس حبط ارتباطي
با اعمال دارد ،از جهت اثر آخرتي آنها ،آري ايمان بخدا همانطور كه زندگي آخرت را پاكيزه ميكند زندگي دنيا را هم پاكيزه
ميسازد ،هم چنان كه قرآن كريم فرمود ":مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ،فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" «».0
اين بود معناي كلمه حبط ،حال ببينيم چگونه اعمال كفار و مخصوصا مرتدين در دنيا و آخرت حبط ميشود؟ و ايشان
زيانكار ميگردند؟ اما زيانكاريشان در دنيا كه بسيار روشن است.
و هيچ ابهامي در آن نيست براي اينكه قلب كافر و دلش به امر ثابتي كه همان خداي سبحان است بستگي ندارد ،تا وقتي
به نعمتي ميرسد نعمت را از ناحيه او بداند ،و خرسند گردد ،و چون به مصيبتي ميرسد آن را نيز از ناحيه خدا بداند ،و دلش
تسلي يابد ،و نيز در هنگام حاجت دست به درگاه او دراز كند ،به خالف مؤمن كه در همه اين مراحل زندگي دلش به جايي
بستگي دارد.
__________________________________________________
)(1آنچه در دنيا كردند بينتيجه شد ،و آنچه كردند باطل گشت ".سوره هود آيه "13
)(2و ما به آنچه كردند پرداختيم ،و تمامي اعمالشان را به باد فنا داديم ".سوره فرقان آيه "90
)(3هر كس چه مرد و چه زن عمل صالحي كند ،به شرطي كه ايمان داشته باشد ،ما او را به حياتي طيب زنده نموده و
اجرشان را طبق بهترين آنچه ميكردند ميدهيم ".سوره نمل آيه "23
ترجمه الميزان ،ج ،9ص949 :

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و خداي تعالي در اين مقايسه ميفرمايد ":أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ ،وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ،كَمَنْ مَثَلُهُ فِي
الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها؟" « »1و مؤمن را در زندگي دنيا نيز داراي نور و حيات خوانده و كافر را مرده و بينور ،و نظير آن
آيه ":فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَال يَضِلُّ وَ ال يَشْقي ،وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ،وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي"
«».9
كه از راه مقابله ميفهميم زندگي مؤمن و معيشتش فراخ و وسيع و قرين با سعادت است.
و همه اين مطالب و علت سعادت و شقاوت را در يك جمله كوتاه جمع كرده و فرموده:
"ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَي الَّذِينَ آمَنُوا ،وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْ" «».0
پس از آنچه گذشت معلوم شد مراد از اعمالي كه حبط ميشود ،مطلق كارهايي است كه انسان به منظور تامين سعادت
زندگي خود انجام ميدهد ،نه خصوص اعمال عبادتي ،و كارهايي كه نيت قربت الزم دارد ،و مرتد ،آنها را در حال ايمان ،و
قبل از برگشتن به سوي كفر انجام داده ،عالوه بر دليل گذشته ،دليل ديگري كه ميرساند :مراد از عمل ،مطلق عمل است،
نه تنها عبادت ،اين است كه :ديديد حبط را به كفار و منافقين هم نسبت داده ،با اينكه كفار عبادتي ندارند ،و در اين باره
فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ ،وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ ،ذلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ ،فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ" «».3
و نيز ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ،وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ،وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ،
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ،أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ"
__________________________________________________
)(1آيا كسي كه مرده بود ما زندهاش كرديم ،و نوري برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم زندگي ميكند ،مثلش مثل
كسي است كه در ظلمتهايي قرار گرفته باشد كه بيرون شدن برايش نيست؟.
"سوره انعام آيه "199
)(2زندگي كافر و معيشتش در دنيا نيز تنگ و خسته كننده است و در قيامت او را كور محشور ميكنيم ".سوره طه آيه
"193
)(3و همه اينها بدان جهت است كه خدا سرپرست كساني است كه ايمان آوردهاند ،و اينكه كافران سرپرستي ندارند ".سوره
محمد آيه "11
)(4اي كساني كه ايمان آوردهايد اگر خدا راي ياري كنيد ،ياريتان ميكند ،و قدمهايتان راي ثابت و استوار ميسازد ،و
كساني كه كافر شدند و اعمالشان  ...را گم كرد ،چون آنان از آنچه خدا نازل كرده بود كراهت داشتند ،و خدا هم اعمالشان
راي حبط كرد ".سوره محمد آيه "2
ترجمه الميزان ،ج ،9ص940 :
»«1و آياتي ديگر.
پس حاصل آيه مورد بحث مانند ساير آيات حبط اين است كه كفر و ارتداد باعث آن ميشود كه عمل از اين اثر و خاصيت
كه در سعادت زندگي دخالتي داشته باشد ميافتد ،هم چنان كه ايمان باعث ميشود ،به اعمال آدمي حياتي و جاني ميدهد،
كه به خاطر داشتن آن اثر خود را در سعادت آدمي ميدهد ،حال اگر كسي باشد كه بعد از كفر ايمان بياورد ،باعث شده كه
به اعمالش كه تا كنون حبط بود حياتي ببخشد ،و در نتيجه اعمالش در سعادت او اثر بگذارند ،و اگر كسي فرض شود كه بعد
از ايمان مرتد شده باشد ،تمامي اعمالش ميميرد ،و حبط ميشود ،و ديگر در سعادت دنيا و آخرت وي اثر نميگذارد ،و ليكن
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هنوز اميد آن هست كه تا نمرده به اسالم برگردد ،و اما اگر با حال ارتداد مرد ،حبط او حتمي شده ،و شقاوتش قطعي
ميگردد.
[بي اساس بودن نزاع در اينكه آيا اعمال شخص مرتد تا حين مرگ باقي است يا به محض ارتداد حبط ميشود]  ...ص 213 :

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

در اينجا مساله ديگري هست كه تا حدي ممكن است آن را نتيجه بحث در حبط اعمال دانست ،و آن مساله احباط و تكفير
است ،و آن عبارت است از اينكه آيا اعمال در يكديگر اثر متقابل دارند و يكديگر را باطل ميكنند ،و يا نه بلكه حسنات حكم
خود ،و اثر خود را دارند ،و سيئات هم حكم خود و اثر خود را دارند ،البته اين از نظر قرآن مسلم است كه حسنات چه بسا
ميشود كه اثر سيئات را از بين ميبرد ،چون قرآن در اين باره تصريح دارد.
بعضي از علما قائل به تباطل و تحابط اعمال شدهاند ،و گفتهاند :اعمال يكديگر را باطل ميسازند ،و آن گاه اين علما در بين
خود اختالف كرده ،بعضي گفتهاند :هر گناهي حسنه قبل از خود را باطل ميكند ،و هر حسنهاي سيئه قبل از خود را از بين
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از اينجا روشن ميشود كه بحث و نزاَ در اينكه آيا اعمال مرتد تا حين مرگ باقي است و در هنگام مرگ حبط ميشود ،يا
از همان اول ارتداد حبط ميشود بحثي است باطل و بيهوده.
توضيح اينكه بعضي قائل شدهاند ،به اينكه اعمالي كه مرتد قبل از ارتداد انجام داده ،تا دم مرگش باقي است ،اگر تا آن
لحظه به ايمان خود برنگردد آن وقت حبط ميشود ،و به اين آيه استدالل كرده كه ميفرمايد ":وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ »" «2و چه بسا آيه ":وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ
هَباءً مَنْثُوراً" « »0هم آن را تاييد كند ،چون اين آيه نيز حال كفار در هنگام مرگ را بيان ميكند و نتيجه اين نظريه آن
است كه اگر مرتد در دم مرگ به ايمان سابق خود برگردد ،صاحب اعمال سابق خود نيز ميشود ،و دست خالي از دنيا
نميرود.
بعضي ديگر قائل شدهاند به اينكه به محض ارتداد اعمال صالح آدمي باطل ميشود ،و
__________________________________________________
)(1آنهايي كه به آيات خدا كفر ميورزند ،و پيامبران را ميكشند ،آنان را هم كه مردم را به رعايت عدالت ميخوانند به قتل
ميرسانند ،تو ايشان را به عذابي دردناك مژده ده ،كه اينان همانهايند كه اعمالشان در دنيا و آخرت حبط ميشود و به هيچ
وجه ياوري ندارند ".سوره آل عمران آيه "99
)(2و كسي كه از شما از دين خود برگردد ،و در نتيجه در حال كفر بميرد اعمالشان در دنيا و آخرت حبط ميشود.
)(3سوره فرقان آيه "90
ترجمه الميزان ،ج ،9ص943 :
ديگر بر نمي گردد ،هر چند كه بعد از ارتداد دوباره به ايمان برگردد ،بله بعد از ايمان بار دومش ميتواند تا دم مرگ اعمال
ص الحي انجام دهد ،و آيه شريفه كه قيد مرگ را آورده منظورش بيان اين جهت است ،كه تمامي اعمال كه تا دم مرگ
انجام داده حبط ميشود.
و ما گفتيم اصال جايي براي اين بحث نيست ،چون اگر در آنچه ما گفتيم دقت كني متوجه ميشوي كه آيه شريفه در صدد
بيان اين معنا است كه تمامي اعمال و افعال مرتد از حيث تاثير در سعادتش باطل ميشود.
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ميبرد ،و الزمه آن حرف آن است كه انسان يا تنها حسنه برايش مانده باشد ،و يا تنها سيئه.
و بعضي ديگر گفتهاند :ميان حسنات و سيئات موازنه ميشود ،به اين معنا كه از حسنات و سيئات هر كدام بيشتر باشد ،به
مقدار آنكه كمتر است از آنكه بيشتر است كم ميشود ،تا بقيه بيشتر بدون منافي باقي بماند ،و الزمه اين دو قول اين است
كه براي هر انساني از اعمال گذشتهاش بجز يك قسم نمانده باشد ،يا حسنه به تنهايي ،و يا سيئه به تنهايي و يا اينكه هر
دو با هم مساوي بوده ،و تساقط كردهاند ،و هيچ چيز برايش نمانده باشد.
و اين درست نيست ،زيرا اوال از ظاهر آيه ":وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ،خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً ،عَسَي اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ
عَلَيْهِمْ ،إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »" «1بر ميآيد كه اعمال چه حسنات و چه سيئات ،باقي ميماند ،و تنها توبه خدا سيئات را از
بين ميبرد ،و تحابط به هر معنايي كه تصورش كنند با اين آيه نميسازد.
و ثانيا خداي تعالي در مساله تاثير اعمال همان روشي را دارد كه عقال در اجتماَ انساني خود دارند و آن روش مجازات است،
كه كارهاي نيك را جدا پاداش ميدهند ،و
__________________________________________________
)(1و يك دسته ديگرند كه به گناهان خود اعتراف كرده ،اعمالي صالح و اعمالي طالح را بهم در آميختهاند و اميد است خدا
از ايشان در گذرد ،كه خدا آمرزگار مهربان است ".سوره توبه آيه "130
ترجمه الميزان ،ج ،9ص944 :
كارهاي زشت را جداگانه كيفر ،مگر در بعضي از گناهان كه باعث قطع رابطه مولويت و عبوديت از اصل ميشود ،كه در اين
موارد تعبير به حبط عمل ميكنند ،و آيات در اينكه روش خدا اين است بسيار زياد است ،و حاجتي به آوردن آنها نيست.
بعضي ديگر گفتهاند :نوَ اعمال محفوظند ،و هر يك از اعمال اثر خود را دارد چه حسنه و چه سيئه.
بله چه بسا ميشود كه حسنه سيئه را از بين ميبرد هم چنان كه فرمود ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً،
وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ" «».1
و نيز فرموده ":فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ" « »9و نيز فرموده ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئاتِكُمْ" «».0
بلكه بعضي از اعمال گناه را مبدل به حسنه ميكند ،هم چنان كه فرمود :إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ
يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ" «».3
در اينجا مساله ديگري هست كه اصل و بنيان آن دو مساله است ،و آن اين است كه ببينيم مكان و زمان اين جزا و
استحقاق آن كجا و چه وقت است؟ بعضي گفتهاند :هنگام عمل ،بعضي ديگر گفتهاند :حين مرگ و بعضي ديگر گفتهاند:
عالم آخرت است ،بعضي هم گفتهاند هنگام عمل است به موافات ،به اين معنا كه اگر آن حالي را كه در حال عمل داشت تا
دم مرگ ادامه ندهد ،مستحق جزا نيست مگر آنكه خدا بداند كه سرانجام حال او چيست ،و بر چه حالي مستقر ميشود ،در
نتيجه ،همان جزائي را كه در حال عمل مستحق بود برايش نوشته ميشود.
صاحبان اين اقوال هر يك براي گفته خود استدالل به آياتي متناسب با آن كردهاند ،چون بعضي از آيات هستند كه مناسب
با يكي از اين اوقات و منطبق با آن ميشود ،البته گاهي به وجوه عقليهاي كه براي خود تركيب و تلفيق كردهاند استدالل
نمودهاند.
__________________________________________________
)(1اي كساني كه ايمان آوردهايد ،اگر از خدا بترسيد خداي تعالي برايتان نيروي جداسازي حق از باطل قرار ميدهد ،و
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گناهانتان را تكفير ميكند ".سوره انفال آيه " [...]92
)(2پس هر كس عجله كند در دو روز ،گناهي بر او نيست ".سوره بقره آيه "930
)(3اگر از كبيرههاي گناهاني كه از آنها نهي ميشويد دوري كنيد بديهايتان را از شما محو ميكنيم ".سوره نسا آيه "01
) (4مگر كسي كه توبه كند ،و ايمان آورده عمل صالح انجام دهد ،اينان همانهايند كه خدا گناهانشان را مبدل به حسنات
ميكند ".سوره فرقان آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص943 :
[مساله اصلي در مبحث احباط و تكفير ،زمان و مكان استحقاق جزاي اعمال است]  ...ص 216 :
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ولي آنچه جا دارد گفته شود :اين است كه اگر ما در باب ثواب و عقاب و حبط و تكفير و مسائلي نظير اينها راه نتيجه اعمال
را كه در تفسير آيه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها » ،..." «1بيان شد پيش بگيريم ،الزمه آن
راه اين است كه بگوئيم نفس و جان انساني ما دام كه متعلق به بدن است جوهري است داراي تحول كه قابليت تحول را
هم در ذات خود دارد ،و هم در آثار ذاتش ،يعني آن صورتهايي كه از او صادر ميشود ،و نتايج و آثار سعيده و شقيه قائم به
آن صورتها است.
بنا بر اين وقتي حسنهاي از انسان صادر ميشود ،در ذاتش صورت معنويهاي پيدا ميشود ،كه مقتضي آن است كه متصف به
صفت ثواب شود ،و چون گناهي از او سر ميزند صورت معنويه ديگري در او پيدا ميشود كه صورت عقاب قائم بدان است،
چيزي كه هست ذات انسان از آنجايي كه گفتيم متحول و از نظر حسنات و سيئاتي كه از او سر ميزند در تغير است ،لذا
ممكن است صورتي كه در حال حاضر به خود گرفته مبدل به صورتي مخالف آن شود ،اين است وضع نفس آدمي ،و همواره
در معرض اين دگرگوني هست تا مرگش فرا رسد ،يعني نفس از بدن جدا گشته ،از حركت و تحول (حركت از استعداد به
فعليت و تحول از صورتي به صورتي ديگر) بايستد.
در اين هنگام است كه صورتي و آثاري ثابت دارد ،ثابت يعني اينكه ديگر تحول و دگرگونگي نميپذيرد ،مگر از ناحيه خداي
تعالي ،يا به آمرزش و يا شفاعت به آن نحوي كه در سابق بيان كرديم.
و همچنين اگر در مساله ثواب و عقاب مسلك مجازات را به آن جور كه در گذشته بيان كرديم اختيار كنيم ،در آن صورت
حال انسان از جهت به دست آوردن حسنه و سيئه و اطاعت و معصيت نسبت به تكاليف الهيه و ترتب ثواب و عقاب بر آنها
حال يك انسان اجتماعي از جهت تكاليف اجتماعي و ترتب مدح و ذم بر آنها خواهد بود.
و ما ميبينيم عقال به مجرد اينكه فعلي از فاعلش سرزد ،اگر فعل خوبي باشد شروَ ميكنند به مدح او ،و اگر بد باشد
ميپردازند به مذمت و مالمتش ولي اين معنا را هم در نظر دارند كه مدح و ذمشان دائمي نميتواند باشد ،چون ممكن است
به خاطر عوض شدن فاعل عوض شود ،آنكه فعال مستحق مدح است در آينده مستحق مذمت و آنكه فعال مستحق مذمت
است در آينده مستحق مدح شود.
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه 93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص943 :
پس عقال هم هر چند مدح و ذم فاعل را به محض صدور فعل از فاعل بكار ميزنند ،و ليكن بقاي آن دو را مشروط به اين
ميدانند كه فاعل عملي بر خالف آنچه كرده بود نكند ،و تنها كسي را مستحق مدح ابدي و يا مذمت هميشگي ميدانند ،كه
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يقين كنند وضع او عوض نميشود ،و اين يقين وقتي حاصل ميشود كه فاعل دستش از عمل كوتاه شود ،يا به اينكه بميرد
و يا حد اقل ديگر استعداد زنده ماندن نداشته باشد ،چنين كسي را اگر فاعل عمل نيكي بوده مستحق ستايش دائمي ،و اگر
مرتكب جنايتي شده سزاوار مذمت دائمي ميدانند.
[قول صحيح در مساله احباط و تكفير با توجه به مساله زمان و مكان استحقاق جزا]  ...ص 217 :

از اينجا معلوم شد كه همه آن اقوالي كه در مسائل نامبرده نقل كرديم ،اقوالي باطل و منحرف از حق بود ،براي اينكه بناي
بحث را بر اساسي گذاشته بودند كه اساسي و درست نبود .و معلوم شد كه اوال حق مطلب اين است كه انسان به مجرد
اينكه عملي را انجام داد مستحق ثواب و يا عقاب ميشود ،و ليكن اين استحقاقش دائمي نيست ،ممكن است دستخوش
دگرگوني بشود ،و وقتي از معرض دگرگوني در ميآيد كه ديگر عملي از او صادر نشود ،يعني بميرد.
و ثانيا در مساله حبط شدن به وسيله كفر و امثال آن ،حق اين است كه حبط هم نظير استحقاق اجر است ،كه به مجرد
ارتكاب گناه ميآيد ،ولي همواره در معرض دگرگوني هست تا روزي كه صاحبش بميرد ،آن وقت يك طرفي ميشود.
و ثالثا حبط همانطور كه در اعمال اخروي هست در اعمال دنيوي هم جريان مييابد.
و رابعا فرض تحابط يعني حبط طرفيني در اعمال ،و اينكه يك عمل عمل ديگر را حبط كند ،و دومي هم اولي را حبط كند،
فرضيهاي است باطل ،به خالف تكفير و امثال آن.

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

يكي از احكام اعمال آدمي اين است كه پارهاي از گناهان حسنات دنيا و آخرت را حبط ميكند ،مانند ارتداد كه آيه شريفه":
وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ  "...آن را باعث حبط اعمال در دنيا
و آخرت معرفي كرده ،و يكي ديگر كفر است كفر به آيات خدا و عناد به خرج دادن نسبت به آنكه آن نيز به حكم آيه ":إِنَّ
الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ،وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ،أُولئِكَ
الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" « »1باعث حبط اعمال در
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه ( 09كه ترجمهاش در همين نزديكيها گذشت)
ترجمه الميزان ،ج ،9ص943 :
دنيا و آخرت است.
و همچنين در مقابل آن دو گناه بعضي از اطاعتها و اعمال نيك هست ،كه اثر گناهان را هم در دنيا محو ميكند و هم در
آخرت ،مانند اسالم و توبه ،به دليل آيه شريفه ":قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ،ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ،وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ ،وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ،ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ ،وَ اتَّبِعُوا
أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ"»1« ".
و آيه شريفه ":فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَال يَضِلُّ وَ ال يَشْقي ،وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ
أَعْمي" «».9
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گفتاري پيرامون احكام اعمال از حيث جزا  ...ص 217 :
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و نيز بعضي از گناهان است كه بعضي از حسنات را حبط ميكند مانند دشمني با رسول خدا ص كه به حكم آيه شريفه ":إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً ،وَ سَيُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ ،يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ ال تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ" « »0باعث حبط بعضي از حسنات ميشود ،چون مقابله
ميان دو آيه اقتضا ميكند كه امر به اطاعت از رسول در مقابل و به معناي نهي از مشاقه با رسول بوده.
و نيز ابطال در آيه دوم معناي حبط در آيه اول باشد.
و نيز مانند صدا بلند كردن در حضور رسول خدا ص كه به حكم آيه شريفه "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ .وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ"
__________________________________________________
)(1بگو اي بندگان من كه بر نفس خود ستم كرديد ،از رحمت خدا مايوس مشويد ،كه خدا همه گناهان راي ميآمرزد ،چون
كه او آمرزگار رحيم است ،و به سوي پروردگارتان برگرديد ،و تسليمش شويد ،قبل از آنكه عذاب به سراغتان آيد ،و آن وقت
ياري نشويد ،و بهترين آنچه از ناحيه پروردگارتان به سويتان نازل شده پيروي كنيد ".سوره زمر آيه "44
)(2پس هر كس هدايتم راي پيروي كند نه گمراه ميشود و نه بدبخت ،و هر كس از ياد من اعراض كند معيشتي تنگ
خواهد داشت و روز قيامت هم او راي كور محشور ميكنيم ".سوره طه آيه "193
)(3به درستي آنان كه كافر شدند ،و از راه خدا جلوگيري كردند ،و با رسول دشمني ورزيدند آنهم بعد از آنكه راه هدايت
برايشان روشن شد ،هرگز هيچ ضرري به خدا نميزنند ،و به زودي اعمال خودشان حبط ميشود ،هان اي كساني كه ايمان
آوردهايد خدا راي و نيز رسول راي اطاعت كنيد ،و اعمال خود راي باطل مسازيد ".سوره محمد آيه "00
ترجمه الميزان ،ج ،9ص942 :
«1».
و نيز بعضي از كارهاي نيك است كه اثر بعضي از گناهان را از بين ميبرد مانند نمازهاي واجب كه به حكم آيه شريفه ":وَ
أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ،وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ،إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ" »9« .باعث محو سيئات ميگردد و مانند حج كه به
حكم آيه شريفه:
"فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ ،وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ" «».0
و نيز مانند اجتناب از گناهان كبيره كه به حكم آيه شريفه ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ" «»3
باعث محو سيئات ميشود ،و نيز به حكم آيه شريفه ":الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ،إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ
الْمَغْفِرَةِ" « »4باعث محو اثر گناهان كوچك ميشود.
و نيز بعضي از گناهان است كه حسنات صاحبش را به ديگران منتقل ميكند ،مانند قتل كه خداي تعالي در بارهاش
فرموده ":إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ" « »3و اين معنا در باره غيبت و بهتان و گناهاني ديگر در روايات وارده از رسول
خدا و ائمه اهل بيت َ نقل شده ،و همچنين بعضي از طاعتها هست كه گناهان صاحبش را به غير منتقل ميسازد ،كه
بزودي خواهد آمد.
و نيز بعضي از گناهان است كه مثل سيئات غير را به انسان منتقل ميكند ،نه عين آن را ،مانند گمراه كردن مردم كه به
حكم آيه:
__________________________________________________
)(1هان اي كساني كه ايمان آوردهايد صدايتان راي بلندتر از صداي پيامبر در نياوريد ،آن طور كه با يكديگر داد و فرياد
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ميكنيد ،و زنهار مواظب باشيد با اين رفتار اعمالتان ندانسته حبط نشود ".سوره حجرات آيه "9
)(2نماز راي در دو طرف روز و پارهاي از شب بپا دار كه حسنات سيئات راي از بين ميبرد ".سوره هود آيه "114
)(3كسي كه دو روز زودتر و يا ديرتر برگردد گناهي بر او نيست ".سوره بقره آيه "930
)(4اگر از گناهان كبيرهاي كه از آن نهي شدهايد اجتناب كنيد ما سيئات شما راي محو ميكنيم.
"سوره نسا آيه "03
)(5كساني كه از گناهان كبيره و فواحش اجتناب ميكنند ،و تنها جرمشان گناهان كوچك است خدا آنان راي ميآمرزد،
چون پروردگار تو آمرزشي وسيع دارد ".سوره نجم آيه "09
)(6من ميخواهم كه تو با كشتن من گناهان خودت و گناهان مرا به دوش بگيري ".سوره مائده ،آيه " [...]03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
"لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ،وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ" «».1
و نيز فرموده ":وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ»"
و همچنين بعضي از اطاعتها هست كه مثل حسنات ديگران را به انسان منتقل ميكند ،نه عين آنها را ،و قرآن در اين باره
فرموده ":وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ" «».0
باز پارهاي از گناهان است كه باعث دو چندان شدن عذاب ميشود ،و قرآن در اين باره فرموده ":إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ
ضِعْفَ الْمَماتِ" « »3و نيز فرموده ":يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ" «».4
و همچنين پارهاي از طاعتها هست كه باعث دو چندان شدن ثواب ميشود ،مانند انفاق در راه خدا كه در بارهاش فرموده ":
مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ" «6».
و نظير اين تعبير در دو آيه زير آمده ":أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ" « "»3يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ،وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً
تَمْشُونَ بِهِ ،وَ يَغْفِرْ لَكُمْ" «».3
عالوه بر اينكه به حكم آيه شريفه" مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها" « »2بطور كلي كارهاي نيك پاداش مكرر دارد.
و نيز پارهاي از حسنات هست كه سيئات را مبدل به حسنات ميكند ،و خداي تعالي
__________________________________________________
)(1تا تمامي وبال گناهان خود را و پارهاي از گناهان كساني را كه بدون دليل گمراه كردهاند در روز قيامت به دوش
بكشند ".سوره نحل آيه "04
)(2حتما وزر و وبالهاي خود را با وزرهايي ديگر به دوش خواهند كشيد ".سوره عنكبوت آيه "10
)(3آنچه خود كردند مينويسيم ،و آنچه اثر نيك هم باقي گذاشتند مينويسيم ".سوره يس ،آيه "19
)(4آن گاه دو برابر در زندگي و دو برابر در مرگ عذابت ميچشانديم ".سوره اسرا آيه "34
)(5عذاب او دو برابر خواهد شد ".سوره احزاب آيه "03
)(6مثل كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق ميكنند مانند دانهاي است كه هفت سنبله ميدهد ،و در هر سنبله صد
دانه ميآورد ".سوره بقره آيه "941
)(7اينان اجرشان را دو بار ميگيرند ".سوره قصص آيه "43
)(8خدا از رحمت خود دو چندان به شما ميدهد ،و برايتان نوري قرار ميدهد تا با آن نور مشي كنيد ،و شما را ميآمرزد".
سوره حديد آيه "93
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)(9هر كس عمل خيري كند ده برابر مثل آن را خواهد داشت ".سوره انعام آيه "133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص931 :
در اين باره فرموده ":إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ" «».1
و نيز پارهاي از حسنات است كه باعث ميشود نظيرش عايد ديگري هم بشود ،و در اين باره فرموده ":وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ ،أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ،كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ" «».9
ممكن است اگر در قرآن بگرديم نظير اين معنا را در گناهان نيز پيدا كنيم ،مانند ظلم به ايتام مردم ،كه باعث ميشود فرزند
خود انسان يتيم شود ،و نظير آن ستم در فرزندان ستمگر جريان يابد ،كه در اين باره ميفرمايد ":وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا
مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ" «».0
و باز پارهاي حسنات است كه سيئات صاحبش را به ديگري و حسنات آن ديگري را به وي ميدهد هم چنان كه پارهاي از
سيئات است كه حسنات صاحبش را به ديگري و سيئات ديگري را به او ميدهد ،و اين از عجايب امر جزا و استحقاق است،
كه ان شاء اللَّه بحث پيرامون آن در ذيل آيه شريفه ":لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ،وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ،
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً ،فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ »" «4و در موارد همه اين آياتي كه ديديد روايات بسيار متنوعي وارد شده ،كه ان شاء
اللَّه هر دسته از آنها را در ذيل آيه مناسبش نقل خواهيم كرد.
[نظامي كه از لحاظ پاداش و كيفر اعمال بر اعمال حاكم است مغاير نظام طبيعي اعمال است]  ...ص 263 :
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و با دقت در آيات سابق و تدبر در آنها اين معنا روشن ميشود كه اعمال انسانها از حيث مجازات يعني از حيث تاثيرش در
سعادت و شقاوت آدمي نظامي دارد غير آن نظامي كه اعمال از حيث طبع در اين عالم دارد.
چون در اين عالم عمل خوردن مثال كه يك عمل انساني است ،از حيث اينكه عبارت است از مجموَ حركاتي جسماني و
فعل و انفعالهايي مادي كه تنها قائم به شخص خورنده است ،و اثرش هم كه عبارت است از سير شدن ،عايد فاعل به
تنهايي ميشود ،و با خوردن من ديگري
__________________________________________________
)(1مگر كساني كه توبه كنند ،و ايمان آورده اعمال صالح كنند كه خدا گناهانشان را مبدل به حسنات خواهد كرد ".سوره
فرقان آيه "33
)(2كساني كه ايمان آوردند و ذريهشان از ايشان در ايمان به خدا پيروي كردند ،ما ذريهشان را به ايشان ملحق ميكنيم ،و
از عملشان چيزي كم نميكنيم ،هر كسي در گرو عمل خويش است ".سوره طور آيه "91
)(3كساني كه ميترسند بعد از مردنشان به ذريهشان ستم شود ،بايد از خدا بترسند ".سوره نسا آيه "3
)(4ميخواهد تا خبيث را از طيب جدا نموده ،و همه خبيثها را روي هم نهاده يك جا متراكم كند و در جهنمش قرار
دهد ".سوره انفال آيه "03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص939 :
سير نميشود ،و همچنين قيامي به غذاي خورده شده دارد ،كه آن را از صورتي به صورت ديگر در ميآورد ،ولي با جويدن
اين غذا غذاهاي ديگر جويده نميشود ،و هضم نميگردد ،و نيز غذايي كه به صورت نان بوده مبدل به برنج نميشود ،و ذات
و هويتش متبدل نميگردد و همچنين اگر زيد عمرو را بزند ،اين حركاتي كه از او سر زده تنها زدن است و چيز ديگري
نيست ،و تنها زيد زننده است نه ديگري ،و تنها عمرو زده شده نه ديگري ،و همچنين مثالهاي ديگر.
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و ليكن همين افعال در نشاه سعادت و شقاوت احكامي ديگر دارد ،هم چنان كه ميبينيم قرآن كريم گناهان را كه از نظر
نظام دنيايي اي بسا خدمت به نفس و كامگيري از لذات باشد ظلم به نفس خوانده ميفرمايد ":وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" «».1
و نيز فرموده ":وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ" « »9و نيز فرموده ":انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ" «».0
و نيز فرموده ":ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ،مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالُوا :ضَلُّوا عَنَّا ،بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً .كَذلِكَ
يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ" «».3
[اختالف بين اين دو نظام نه تنها مخالف مباني عقلي نيست بلكه مبتني بر احكام كليه عقالئيه است]  ...ص 262 :
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و سخن كوتاه آنكه عالم مجازات نظامي جداگانه دارد ،چه بسا ميشود كه يك عمل در آن عالم مبدل به عملي ديگر
ميشود ،و چه بسا عملي كه از من سر زده مستند به ديگري ميشود ،و چه بسا به فعلي حكمي ميشود غير آن حكمي كه
در دنيا داشت ،و همچنين آثار ديگري كه مخالف با نظام عالم جسماني است.
و اين معنا نبايد باعث شود كه كسي توهم كند كه اگر اين مطلب را مسلم بگيريم بايد احكام عقل را در مورد اعمال و آثار
آن بكلي باطل بدانيم ،و در اينصورت ديگر سنگ روي سنگ قرار نميگيرد ،بدين جهت جاي اين توهم نيست كه ما
ميبينيم خداي سبحان هر جا استدالل خودش و يا مالئكه موكل بر امور را بر مجرمين در حال مرگ يا برزخ حكايت
ميكند،
__________________________________________________
)(1به ما ستم نكردند و ليكن در همان حال به نفس خود ستم ميكردند ".سوره بقره آيه " [...]43
)(2و نيرنگ بد ،جز به صاحبش نرسد ".سوره فاطر آيه "30
)(3چگونه عليه خود به خود دروغ گفتند ".سوره انعام آيه "93
)(4سپس به ايشان گفته ميشود :كجايند آن خداياني كه به جاي خدا و بعنوان شريك خدا ميپرستيدند؟ در پاسخ اول
ميگويند چنين چيزي نمييابيم( ،بعدا عادتي كه به دروغ داشتند وادارشان ميكند بگويند) اصال ما در دنيا چيزي
نميپرستيديم ،آري خدا اينطور كافران را گمراه ميكند ".سوره مؤمن آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص930 :
و همچنين هر جا امور قيامت و آتش و بهشت را نقل مينمايد ،همه جا به حجتهاي عقلي يعني حجتهايي كه عقل بشر
با آنها آشنا است استدالل ميكند ،و همه جا بر اين نكته تكيه دارد ،كه خدا به حق حكم ميكند و هر كس هر چه كرده به
كمال و تمام به او بر ميگردد.
و از آن جمله ميفرمايد ":وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ ،ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْري ،فَإِذا
هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها ،وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ ،وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال
يُظْلَمُونَ ،وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ" «».1
و نيز در قرآن اين خبر مكرر آمده ،كه خدا بزودي در قيامت در ميان مردم به حق داوري ،و در آنچه اختالف دارند به حق
حكم ميكند ،و در اين باب كالمي كه از شيطان حكايت فرموده كافي است كه گفت ":إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ،وَ
وَعَدْتُكُمْ ،فَأَخْلَفْتُكُمْ ،وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ ،إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ،فَال تَلُومُونِي ،وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ" «».9
از اينجا ميفهميم كه هر چند ميان نشاه طبيعت و نشاه جزا همانطور كه گفتيم اختالف روشني هست ،و ليكن چنان هم
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نيست كه حجت و دليل عقلي در نشاه اعمال و نشاه جزا باطل باشد ،چيزي كه هست بايد با دقت و تدبر حل عقده كرد.
و چيزي كه اين عقده را ميگشايد ،اين است كه خداي تعالي در دعوت مردم و ارشادشان به زبان خود آنان حرف زده ،و در
مخاطباتش با آنان و بياناتي كه براي آنان دارد ،طبق عقول اجتماعي سخن گفته ،و به اصول و قوانيني تمسك كرده ،كه در
عالم عبوديت و مولويت داير است ،خود را مولي و مردم را بندگان ،و انبيا را فرستادگاني به سوي بندگان شمرده ،و با امر و
نهي و بعث و زجر و بشارت و انذار و وعده و تهديد و ساير ملحقات آن از قبيل عذاب ،و مغفرت ،و غيره ارتباط خود را با
آنان حفظ فرموده.
__________________________________________________
)(1چون در صور دميده ميشود هر كس كه در آسمانها و زمين است ،ميميرد مگر كسي كه خدا بخواهد آن گاه نوبتي
ديگر در صور دميده ميشود ،كه ناگهان همه به حالت ايستاده و تماشا در ميآيند ،و زمين به نور پروردگارش روشن گشته،
نامه اعمال را ميآورند ،و انبيا و شهدا آورده ميشوند ،و بين بشر به حق داوري ميشود ،و ستمي نميشود و هر كس هر چه
كرده به كمال و تمام پس ميگيرد ،و او به آنچه مردم كردهاند داناتر است ".سوره زمر آيه "33
)(2به درستي خدا به شما وعده داد وعدهاي حق و من هم وعدهاي دادم ،و وفا نكردم ،ولي با اين حال من دست زوري بر
شما نداشتم ،جز اين نبود كه شما را دعوت كردم و شما هم به اختيار خود اجابتم كرديد ،پس مرا مالمت نكنيد بلكه خود را
مالمت كنيد ".سوره ابراهيم آيه "99
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
اين طريقه قرآن كريم است در سخن گفتن با مردم ،و خود او تصريح ميفرمايد كه مساله عظيمتر از آن توهمها و خياالتي
است كه به ذهن مردم ميرسد ،و چيزي است كه حوصله مردم گنجايش آن را ندارد ،حقايقي است كه فهم بشر بدان احاطه
نمي يابد ،و بهمين جهت آن حقايق را نازل و باز هم نازل كرده ،تا هم افق با ادراك بشر شود ،و در نتيجه آن مقداري كه
خدا ميخواهد از آن حقايق و از تاويل اين كتاب عزيز بفهمند هم چنان كه فرمود:
"وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ،وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" «1».
پس قرآن كريم در خبر دادن از خصوصيات احكام جزا و آنچه مربوط به آن است اعتمادش بر احكام كليه عقالئيه است ،كه
در بين عقال داير است ،و اساسش مصالح و مفاسد است.
و لطف قضيه در اينجا است كه اين حقايق پنهان از سطح فهمهاي عادي با همه بلندي افقش قابل تطبيق با احكام عقاليي
نامبرده است ،و ميشود با آنها توجيهش كرد.
آري عقل عملي اجتماعي هيچ امتناعي ندارد از اينكه بعضي از مفسدين را مثال به تمامي آثار سويي كه بر عمل زشتش
مترتب ميشود ،و ضررهايي كه به اجتماَ ميزند مؤاخذه نموده ،مثال از قاتل تمامي حقوق اجتماعي كه به خاطر مرگ
مقتول فوت شده ،مطالبه كند ،و يا اگر سنت زشتي در اجتماَ باب كرده او را به تمامي زشتيهايي كه ديگران مرتكب
ميشوند مؤاخذه كند.
در مثال اول حكم كند به اينكه آنچه مقتول گناه داشته به حسب اعتبار عقلي به گردن قاتل است ،و در مثال دوم حكم كند
به اينكه تمامي گناهاني را كه افراد اجتماَ به خاطر پيروي از سنت او انجام دادهاند گناه خود او است ،هر چند كه گناه يك
يك آن افراد هم هست و همانطور كه تك تك افراد را مؤاخذه ميكند ،او را نيز مؤاخذه مينمايد.
و همچنين ممكن است در باره كسي كه عملي را انجام داده حكم كند به اينكه انجام نداده ،و يا در باره فعلي معين و
محدود حكم كند به اينكه آن فعل نيست ،و يا حسنات ديگران حسنات ما است ،و يا اينكه انسان امثال آن حسنات را دارد،

PDF.tarikhema.org

همه اينها به مقتضاي مصالحي است كه موجود باشد.
پس قرآن كريم اين احكام عجيبي كه در باب جزا دارد از قبيل مجازات و يا پاداش
__________________________________________________
)(1سوگند به كتاب مبين كه ما آن را خواندني عربي كرديم تا شايد تعقلش كنند ،و اينكه اين كتاب در ام الكتاب بود ،كه
نزد ما مقامي بلند و فرزانه دارد ".سوره زخرف آيه "3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص934 :
انسان ،به خاطر كاري كه ديگران كردهاند ،و نسبت دادن فعل به كسي كه فاعل آن نيست ،و فعلي را غير آن كردن و امثال
آن را تعليل نموده ،و با قوانين عقالئيهاي كه در ظرف اجتماَ و در سطح افكار عمومي جريان دارد توضيح ميدهد ،هر چند
كه بر حسب واقع و حقيقت نظامي دارد غير نظام عالم حس ،و احكام اجتماعي و عقاليي محصور در چهار ديواري زندگي
دنيا است و به زودي براي انسان چيزهايي كه در امروز برايش مستور بود كشف ميشود و اين كشف در روز قيامت است كه
همه سرائر و باطنها ظاهر ميشود.
هم چنان كه قرآن كريم فرموده ":وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلي عِلْمٍ هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ،هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ؟
يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ ،قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ" «».1
و نيز فرموده ":وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَري مِنْ دُونِ اللَّهِ ،وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ،وَ تَفْصِيلَ الْكِتابِ ال رَيْبَ فِيهِ
مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ" (تا آنجا كه ميفرمايد) ":بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ،وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ" «».9

با اين بياني كه ذكر كرديم اختالفي كه در نظر ابتدايي ميان آيات مربوطه به اين احكام عجيب و ميان امثال آيه ":فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ،وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" « »0و آيه ":كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ" « »3و آيه ":وَ أَنْ
لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي" « »4و آيه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً" « »3و آيات بسياري ديگر موجود است برطرف
ميشود.
__________________________________________________
)(1با اينكه ما كتابي به سويشان فرستاديم ،كه آن را از روي علم شرح دادهايم ،تا هدايت و رحمت باشد براي مردمي كه
ايمان ميآورند ،آيا جز اين است كه اين كفار در انتظار تاويل آن كتابند ،روزي كه تاويلش ميآيد آنها كه در دنيا از يادش
برده بودند ميگويند به راستي رسوالن پروردگار ما حق آورده بودند ".سوره اعراف آيه "49
)(2اين قرآن را نميتوان گفت افترايي است به خدا ،بلكه مصدق كتب آسماني قبل از خود ،و تفصيل و توضيح آن كتابها
است ،شكي در آن نيست كه از ناحيه پروردگار عالميان است -تا آنجا كه ميفرمايد -بلكه چيزي را كه به علم آن
نرسيدهاند ،و از تاويل آن خبر ندارند دروغ شمردهاند ".سوره يونس آيه "02
)(3سوره زلزال آيه 3
)(4هر كس گروگان عمل خويش است ".سوره طور آيه "91
)(5انسان به جز كرده خودش پاداشي ندارد ".سوره نجم آيه "02
)(6خدا مردم را به هيچ وجه ظلم نميكند ".سوره يونس آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
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[بيان عدم اختالف و تعارض بين دو دسته آيات مربوط به جزاي اعمال]  ...ص 261 :
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[مراد از نفي علم از مجرمين در دنيا و آخرت]  ...ص 267 :

حال اگر بگويي :ظاهر آياتي كه علم را از مجرمين هم در دنيا و هم در آخرت سلب ميكند ،منافات دارد با آيات ديگري كه
اثبات علم براي آنان ميكند ،مانند آيه شريفه:
"كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" « »1و مانند آياتي كه عليه كفار احتجاج ميكند ،و احتجاج عليه كسي كه
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براي اينكه آيات دسته اول كه مورد بحث ما است حكم ميكند به اينكه گناهان كشته شده به ظلم ،به گردن قاتل ظالم
است ،و وقتي به گردن او بود اگر مؤاخذهاش كنند ،به گناهان خودش مؤاخذهاش كردهاند ،و نيز آن آيات حكم ميكرد كه
هر كس سنت بدي باب كند پيروان آن سنت به تنهايي آن گناه را مرتكب نشدهاند ،باب كننده نيز مرتكب شده ،پس يك
معصيت دو معصيت است ،و اگر حكم ميكرد به اينكه ياور ظالم در ظلمش و پيرو پيشواي ضاللت هر دو شريك در
معصيتند ،و مثل خود ظالم و پيشوا ،فاعلند ،قهرا مصداق آيه ":ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري  "...و نظاير آن ميشوند ،نه اينكه اين
دو طايفه از حكم آيه نامبرده مستثنا باشند و يا مورد نقض آن واقع گردند.
آيه شريفه ":وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ،وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ ،وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ" « »1هم به همين
معنا اشاره ميكند ،چون جمله (و خدا به آنچه ميكردند داناتر است) داللت و يا حد اقل اشعار به اين دارد كه پرداخت و دادن
عمل هر كسي به وي بر حسب علم خدا و محاسبهاي است كه او از افعال خلق دارد ،نه بر حسب محاسبهاي كه خلق پيش
خود دارند ،چون خلق علم و عقل اين محاسبه را ندارند ،زيرا خدا اين عقل را در دنيا از آنان سلب كرده ،و در حكايت گفتار
دوزخيان فرموده ":لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ" «».9
و نيز در آخرت هم عقل و علم را از آنان گرفته ميفرمايد ":وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي ،فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي ،وَ أَضَلُّ سَبِيلًا"
«».0
و نيز فرموده ":نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَةِ" « »3و در تصديق اين گرفتن علم و عقل فرموده ":قالَتْ أُخْراهُمْ
لِأُوالهُمْ :رَبَّنا هؤُالءِ أَضَلُّونا ،فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ ،قالَ :لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ ال تَعْلَمُونَ" «» 4كه در اين آيه براي همه
متبوعان و تابعان عذاب دو چندان اثبات
__________________________________________________
)(1و ميان آنان به حق داوري ميشود ،بدون اينكه ظلمي شوند ،و هر كس هر چه كرده به تمام و كمال داده ميشود ،و
خدا به آنچه ميكردند داناتر است ".سوره زمر آيه "33
)(2اگر ما ميشنيديم و تعقل ميكرديم ،از دوزخيان نميبوديم" سوره ملك آيه " [...]13
)(3كسي كه در دنيا كور بوده در آخرت هم كور و بلكه گمراهتر است ".سوره اسرا آيه "39
)(4آتش افروخته خدا كه بر دلها مسلط شود ".سوره همزه آيه "3
)(5پيروانشان راجع به پيشروان خود گفتند پروردگارا اينان ما را گمراه كردند ،پس عذابشان را از آتش دو چندان كن ،خداي
تعالي گويد همه را عذاب دو چندان است اما شما نميدانيد ".سوره اعراف آيه "03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
كرده ،اما متبوعان براي اينكه هم خودشان گمراه بودند ،و هم ديگران را گمراه كردند ،و اما تابعان براي اينكه هم گمراه
شدند و هم با پيروي متبوعين مكتب آنان را زنده نگه داشتند ،و باعث رونق آن مكتب شدند ،آن گاه ميفرمايد :هر دو
طايفه نادانند.
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[گفتاري از امام غزالي پيرامون نقل اعمال (از شخصي به شخص ديگر)]  ...ص 268 :

امام غزالي از اين اشكال كه چگونه اعمال از يكي به ديگري منتقل ميشود ،پاسخي ديگر داده ،و در بعضي از رسالههاي
خود بطور خالصه گفته :نقل حسنات و سيئات به خاطر ظلمي كه انسان كرده ،در همين دنيا و هنگام جريان ظلم واقع
ميشود ،ولي روز قيامت براي انسان كشف ميشود ،و مثال ظالم ميبيند كه طاعتهايش در نامه عمل ديگري است ،پس اين
معنا در آخرت معلوم ميشود ،و گرنه در همان دنيا منتقل شده بود.
هم چنان كه فرمود ":لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ" « »0كه ميفرمايد در روز قيامت خداي واحد قهار مالك است ،و
حال آنكه در دنيا نيز مالك حقيقي خدا است ،ال جرم بايد بگوئيم منظور از اثبات ملك براي خدا در قيامت اين است كه اين
حقيقت در دنيا براي همه منكشف نيست ،در قيامت منكشف ميشود ،چيزي را هم كه انسان نميداند ،و در خود سراغ ندارد،
چنين چيزي براي او وجود ندارد ،هر چند در واقع وجود داشته باشد ،و همين كه علم به آن چيز پيدا كرد در حقيقت همان
هنگام داراي آن شده است.
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علم ندارد ،و استدالل سرش نميشود معنا ندارد.
عالوه بر اينكه خود آيات مورد بحث مشتمل بر احتجاجي است كه در آخرت عليه كفار ميشود ،و ما چارهاي نداريم مگر
اينكه براي آنان در آخرت عقل و ادراكي اثبات كنيم.
از اين كه هم بگذريم در اين ميان آياتي است كه براي كفار در خصوص آخرت علم و يقين اثبات ميكند ،مانند آيه
شريفه ":لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا ،فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" «».9
و آيه شريفه ":وَ لَوْ تَري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ،رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا ،فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ»"
.در پاسخ ميگوئيم :منظور از اينكه گفتيم خداي تعالي علم در دنيا را از آنان نفي كرده ،نفي پيروي از علم است ،و منظور از
نفي علم در آخرت از آنان اين است كه وقتي سر از قبر بر ميآورند جهالتي كه در دنيا بر اساس آن زندگي كردند گريبانشان
را ميگيرد ،و اعمالشان از ايشان منفك نميشود هم چنان كه فرمود ":وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ،وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ
الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً" «».3
__________________________________________________
)(1كتابي است كه آياتش جداي از هم شده ،قرآني است عربي براي قومي كه ميدانند ".سوره فصلت آيه "0
)(2تو در دنيا از چنين عالمي در غفلت بودي ،ما پردهات از پيش رويت برداشتيم ،در نتيجه امروز ديدگانت تيزبين شده".
سوره ق آيه "99
)(3اگر آن روز را بنگري ميبيني كه مجرمين نزد پروردگارشان سرها بزير افكنده ،ميگويند:
پروردگارا ديگر بينا و شنوا شديم ،پس ما را برگردان تا عمل صالح كنيم ،كه ما داراي يقين گشتيم ".سوره سجده آيه "19
)(4هر انساني نامه عملش را بطور جدا ناشدني به گردنش انداختهايم ،و روز قيامت كتابي راجع به او بيرون ميآوريم ،كه آن
را باز و گسترده ميبيند ".سوره اسرا آيه "10
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
و نيز فرموده ":قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ،فَبِئْسَ الْقَرِينُ" «».1
و آياتي ديگر نظير آن ،و بزودي در تفسير آيه ":يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" «».9
پيرامون اين مطلب بطور مفصل بحث خواهد آمد.
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پس با اين پاسخ مقصود كالم آن كسي كه گفته چگونه معدوم و امور عرضي منتقل ميشود؟ از اعتبار ساقط ميگردد ،زيرا
آنچه منتقل ميشود ثواب عمل و اطاعت است ،نه خود عمل ،و ليكن از آنجايي كه منظور از عمل نيك ثواب آن است،
تعبير ميكنند به اينكه عمل فالني منتقل به ديگري ميشود.
و اما اينكه گفت امور عرضي چگونه منتقل ميشود ميگوئيم :اثر اطاعت امري خارج از انسان ،و عارض و الحق به او
نيست ،تا اين اشكال پيش آيد و نيز انتقال آن در آخرت بعد از معدوم شدنش در دنيا از قبيل اعاده معدوم و محال باشد ،و
شما هم نميتوانيد اثر طاعات را امري جوهري بدانيد ،و گرنه از شما ميپرسيم نام اين جوهر چيست؟.
بلكه اثر طاعات آن روشنايي است كه در قلب آدمي پديد ميآورد ،چون طاعات اثري در قلب دارد ،كه ما نام آن را تنوير
ميگذاريم ،هم چنان كه گناهان در قلب اثري دارد كه بايد
__________________________________________________
)(1ميگويد اي كاش ميان من و تو به دوري مشرق از مغرب فاصله بود ،كه چه بد قريني هستي.
"سوره زخرف آيه "03
)(2سوره بقره آيه 939
)(3امروز سلطنت از آن كيست؟ از آن خداوند قهار است ".سوره مؤمن آيه "13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص932 :
نامش را قساوت و ظلمت گذاشت ،و با انوار طاعات مناسبت و ارتباط قلب با عالم نور و معرفت و شهود معنوي مستحكم
ميشود ،و به خاطر تاريكيها و قساوت استعداد قلب براي دوري و حجاب بيشتر ميشود ،و ميان طاعات و معاصي تعاقب و
تضاد است ،هم چنان كه خود قرآن فرموده ":إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ" « »1و رسول خدا ص فرموده( :اتبع السيئة
الحسنة تمحها ،دنبال گناه حسنهاي بجاي آر تا آن را محو كني) ،و نام آثار سوء گناهان اثم است ،پس آثام آثار حاصله از
گناهان است و بهمين مناسبت است كه آن جناب فرمود( :آدمي حتي از اينكه تيغي به پايش برود اجر ميبرد)" ان الرجل
ليثاب حتي بالشوكة تصيب رجله" و نيز فرمود :حدود شرعي كفاره گناهان است ".الحدود كفارات".
بنا بر اين ظالم از ظلمي كه ميكند ظلمت و قساوتي در دلش پيدا ميشود ،كه آن ظلمت اثر نوري را كه از طاعات در
قلبش پيدا شده بود ميزدايد ،و مظلوم از ظلم او متالم گشته شهوتش ميشكند ،و در نتيجه اثر گناهان يعني ظلمتي كه از
ناحيه آن در دلش پيدا شده بود ،زدوده ميشود ،و دلش به نوعي نوراني ميشود ،پس ميتوان گفت نوري كه قبال در قلب
ظالم بوده ،به قلب مظلوم منتقل ميشود ،و ظلمتي كه قبال در دل مظلوم بود به قلب ظالم منتقل ميشود .اين است معناي
انتقال حسنات و سيئات.
حال اگر كسي بگويد :اينكه نقل نيست ،بلكه آنچه تو گفتي معنايش اين شد كه نور قلب ظالم ميميرد ،و خاموش ميشود،
و نوري ديگر در قلب مظلوم پيدا ميشود ،و همچنين ظلمت قلب مظلوم ميميرد ،و ظلمتي ديگر در قلب ظالم پيدا ميشود،
و اين نقل حقيقي نيست.
در پاسخ ميگوئيم :كلمه (نقل) گاهي بر همين معنا نيز بطور استعاره به كار ميرود ،مثال گفته ميشود سايه از فالن جا به
جاي ديگر منتقل شد ،و يا گفته ميشود نور آفتاب و يا چراغ از زمين به ديوار افتاد ،و از اين قبيل تعبيرات ،معناي انتقال
طاعات هم از همين قبيل است.
به اين معنا كه از انتقال ثواب طاعات ،به انتقال طاعات تعبير شده ،و از مسبب به سبب كنايه آورده شده است ،و اثبات
وصف در محلي و ابطال مثل آن در محلي ديگر را نقل ناميده و همه اين تعبيرات در لسانها شايع است :و به برهان معلوم
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شده ،هر چند كه در لسان شرَ وارد نشده باشد ،تا چه رسد به اينكه در لسان شرَ هم وارد شده باشد ،اين بود خالصه گفتار
امام غزالي.
[اشكال بر كالم غزالي]  ...ص 264 :

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

يكي ديگر از احكام اعمال اين است كه به حكم آيات زير اعمال بندگان محفوظ و نوشته شده است ،و روزي مجسم خواهد
شد" يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ،وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً" « "»1وَ كُلَّ
إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ،وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً" « "»9وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ ،وَ كُلَّ شَيْءٍ
أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ" « "»0لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ ،فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" « »3و ما در سابق
__________________________________________________
)(1روزي كه هر انساني آنچه كار نيك كرده حاضر شده مييابد و همچنين هر كار زشتي كه مرتكب شده ،آرزو ميكند اي
كاش بين او و آن عمل زشت فاصلهاي دور بود ".سوره آل عمران آيه "0
)(2هر انساني پرونده اعمالش را همراه او كردهايم ،و چون روز قيامت شود برايش كتابي در ميآوريم كه آن را باز و گويا
ميبيند ".سوره اسرا آيه "10
)(3ما آنچه را كه كردهاند مينويسيم آثارشان را هم خواهيم نوشت و هر چيزي را در كتابي آشكار شمردهايم ".سوره يس
آيه " [...]19
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مؤلف :حاصل گفتار وي اين شد كه اگر رفتاري كه خداي سبحان نسبت به هر قاتل
__________________________________________________
)(1سوره هود آيه 113
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
و هر مقتول دارد نقل خوانده شده ،در حقيقت استعارهاي است در استعاره نخست به استعاره اثر طاعت را طاعت خوانده ،و
سپس محو چيزي و اثبات چيزي ديگر را نقل ناميده ،و ما اگر اين پاسخ را كه غزالي داده در همه احكامي كه براي اعمال
شمرديم جاري كنيم بايد همه آنها را مجاز بدانيم در حالي كه خواننده عزيز توجه فرمود ،كه گفتيم خداي سبحان اين احكام
را بر طبق نظريه عقل عملي و اجتماعي مقرر كرده ،و احكام خود را بر اساس آن نظريهها تاسيس نموده ،آنچه را كه عقل
مصالح بداند مصالح دانسته ،آنچه را مفاسد بشمارد مفاسد دانسته ،و شكي نيست كه اين احكام عقلي كه از عقل صادر
ميشود به اعتقاد حقيقت صادر ميشود نه مجاز ،و بهمين حساب قاتل را به جرم مقتول مؤاخذه نموده ،و مقتول و يا ورثه او
را به پاداش حسنات قاتل پاداش و هديه ميدهد ،و همچنين معامالتي ديگر نظير اينكه ناشي از اين اعتقاد است ،كه جرم او
عين جرم اين ،و حسنه اين عين حسنه او است و همچنين.
اين وضع احكام نامبرده است در ظرف اجتماَ ،كه موطن احكام عقلي عملي است :و اما بالنسبه به غير اين ظرف يعني در
ظرف حقايق ،البته بايد گفت :تمامي اين احكام مجازند ،مگر اينكه پاي تحليل عقلي پيش آيد ،به اين معنا كه اين مفاهيم از
آنجا كه مفاهيمي اعتباريه هستند كه از حقايق گرفته شدهاند و به مجاز و ادعا جزء مصاديق آن حقايق شمرده شدند ال جرم
همه آنها با مقايسه با آن حقايق ماخوذه مجازهايي خواهند بود( .دقت فرمائيد)
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)(4تو از امروزت در غفلت بودي ،ما پرده غفلتت را كنار زديم اينك ديدگانت امروز خيره و تيزبين شده است ".سوره ق آيه
"99
ترجمه الميزان ،ج ،9ص931 :
بحثي پيرامون تجسم اعمال گذرانديم.
[وجود ارتباط بين اعمال انسان و حوادث خارجي اين جهان]  ...ص 273 :
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يكي ديگر از احكام اعمال اين است كه بين اعمال انسان و حوادثي كه رخ ميدهد ارتباط هست ،البته منظور ما از اعمال
تنها حركات و سكنات خارجيهاي است كه عنوان حسنه و سيئه دارند ،نه حركات و سكناتي كه آثار هر جسم طبيعي است،
به آيات زير توجه فرمائيد:
"وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" « "»1إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ ،حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا
أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ" « "»9ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلي قَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ" « »0و اين
آيات ظاهر در اين است كه ميان اعمال و حوادث تا حدي ارتباط هست ،اعمال خير و حوادث خير و اعمال بد و حوادث بد.
و در كتاب خداي تعالي دو آيه هست كه مطلب را تمام كرده ،و به وجود اين ارتباط تصريح نموده است ،يكي آيه شريفه" وَ
لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ،وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" « »3و
ديگري آيه ":ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ،لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ،لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" «».4
پس معلوم ميشود حوادثي كه در عالم حادث ميشود ،تا حدي تابع اعمال مردم است ،اگر نوَ بشر بر طبق رضاي خداي
عمل كند ،و راه طاعت او را پيش گيرد ،نزول خيرات و باز شدن درهاي بركات را در پي دارند ،و اگر اين نوَ از راه عبوديت
منحرف گشته ،ضاللت و فساد نيت را دنبال كنند ،و اعمال زشت مرتكب گردند ،بايد منتظر ظهور فساد در خشكي و دريا ،و
هالكت امتها ،و سلب امنيت ،و شيوَ ظلم ،و بروز جنگها ،و ساير بدبختيها باشند،
__________________________________________________
)(1و آنچه مصيبت كه به شما ميرسد به خاطر كارهايي است كه به دست خود كردهايد ،البته خداي تعالي از تاثير بسياري
از كارهاي شما جلوگيري ميكند ".سوره شورا آيه "03
)(2به درستي خداوند نعمت هيچ قومي را سلب نميكند و وضع آنان را تغيير نميدهد تا خودشان وضع خود را تغيير دهند ،و
چون خدا براي قومي بدي بخواهد ديگر برگشتي برايش نيست ".سوره رعد آيه "19
)(3و اين بدان جهت است كه خدا هرگز چنين نبوده كه نعمت قومي را تغيير دهد ،و به عذاب مبدل سازد ،مگر وقتي كه
آنان وضع خود را تغيير داده باشند ".سوره انفال آيه "40
)(4اگر اهل بالد ايمان ميآوردند ،و تقوا پيشه ميكردند ،ما بركتهايي از آسمان بر آنان ميگشوديم ،و ليكن تكذيب كردند
و ما به جرم اين عادتشان گرفتيم ".سوره اعراف آيه "24
)(5فساد در خشكي و تري زمين اگر پيدا شد به خاطر اعمالي است كه مردم كردند ،تا خدا بعضي از آنچه را كه كردند به
ايشان بچشاند .تا شايد بر گردند ".سوره روم آيه "31
ترجمه الميزان ،ج ،9ص939 :
بدبختيهايي كه راجع به انسان و اعمال انسان است ،و همچنين بايد در انتظار ظهور مصائب و حوادث جوي ،حوادثي كه
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مانند سيل و زلزله و صاعقه و طوفان و امثال آن خانمان برانداز است باشند ،و خداي سبحان در كتاب مجيدش به عنوان
نمونه داستان سيل عرم ،و طوفان نوح ،و صاعقه ثمود ،و صرصر عاد ،و از اين قبيل حوادث را ذكر فرموده.
[نتايج اعمال نيك و بد افراد و جوامع در اين عالم]  ...ص 272 :
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پس هر امتي كه طالح و فاسد شد قهرا در رذائل و گناهان فرو ميرود ،و خدا هم وبال آنچه كرده بدو ميچشاند ،و قهرا
منتهي به هالكت و نابوديشان ميشود ،به اين آيات توجه فرمائيد ":أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ
كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ،كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ ،فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ،وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ" «».1
"وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها ،فَفَسَقُوا فِيها ،فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ،فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً"
"»«2ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ ،فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً ،وَ جَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ"
«».0
اين آيات همه راجع به امت طالحه بود ،و معلوم است كه وضع امت صالحه خالف اين وضع است.
فرد هم مثل امت است ،او نيز حسنه و سيئه و عذاب و نقمت دارد ،چيزي كه هست بسيار ميشود كه فرد به نعمت اسالف
و نياكان خود متنعم ميشود ،هم چنان كه به مظالم آنان معذب ميگردد ،به آيات زير توجه فرمائيد ":قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا
أَخِي ،قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا ،إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ :فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" «».3
__________________________________________________
)(1چرا در زمين سير نميكنند تا ببينند عاقبت كساني كه قبل از ايشان بودند چه شد؟ با اينكه از اينان نيرومندتر ،و داراي
اثري بيشتر در زمين بودند ،ولي خدا به جرم گناهانشان بگرفت ،و از ناحيه خدا هيچ نگهدارندهاي نداشتند ".سوره مؤمن آيه
"91
)(2و چون بخواهيم جامعهاي را نابود كنيم عياشان آنجا را وادار ميكنيم تا در آنجا فسق و فجور كنند تا عذاب بر آن جامعه
حتمي شود ،آن وقت به ناگهاني زير و رويش ميكنيم ".سوره اسرا آيه "13
)(3سپس فرستادگان خود را يكي پس از ديگري فرستاديم ،هر وقت امتي رسول ما به سويشان آمد ،و امت تكذيبش
كردند ،هر امتي را به سرنوشت امت قبل دچار نموده ،همه را سرگذشت و مايه عبرت قرار داديم ،پس دوري باد نصيب
مردمي كه ايمان نميآوردند ".سوره مؤمنون آيه "33
) (4گفت من يوسفم :و اين برادرم است ،كه خدا بر ما منت نهاد چون هر كس تقوا به خرج دهد و صبر كند خداوند اجر
نيكوكار را ضايع نميكند ".سوره يوسف آيه "23
ترجمه الميزان ،ج ،9ص930 :
و مراد از منتي كه خدا بر او نهاد همان ملك و عزت و نعمتهاي ديگر او است" ،فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ" « "»1وَ جَعَلْنا
لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا" « »9كه گويا منظور از ياد خير ذريه صالحهاي است كه مشمول انعام او باشند ،هم چنان كه در جايي
ديگر فرموده ":وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ" « "»0وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُالمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ ،وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما ،وَ
كانَ أَبُوهُما صالِحاً ،فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما ،وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما" « "»3وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً،
خافُوا عَلَيْهِمْ" «».4
و مراد از اين ذريه هر نسل آيندهايست كه گرفتار آثار شوم ظلم نياكان خود ميشوند.
و سخن كوتاه اينكه وقتي خداي عز و جل نعمتي را بر امتي يا فردي افاضه فرمود ،اگر آن امت و يا آن فرد صالح باشد ،آن

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

نعمت در واقع هم نعمتي بوده كه خدا بر او انعام فرموده ،و يا امتحاني بوده كه خواسته او را به اين وسيله بيازمايد ،هم چنان
كه از سليمان حكايت كرده است كه گفت ":هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ،لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ،وَ مَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ" «6».
و نيز فرموده ":لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ،وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ" « »3و اين آيه نظير آيه قبلش داللت دارد بر اينكه
خود عمل شكر ،يكي از اعمال صالحهاي است كه نعمت را در پي دارد.
و اگر طالح و بد باشد ،نعمتي كه خدا به او داده به ظاهر نعمت است ،و در واقع مكري
__________________________________________________
)(1ما او و خانهاش را در زمين فرو برديم ".سوره قصص آيه "31
)(2ما ياد خير و نام بلندش را در آيندگان حفظ كرديم ".سوره مريم آيه "43
)(3و آن را كلمهاي باقي و ماندني قرار داد در نسل او ".سوره زخرف آيه "93
)(4و اما ديوار داستانش چنين بود كه در زير آن گنجي بود متعلق به دو كودك يتيم ،كه پدرشان مردي صالح بود،
پروردگارت خواست تا به حد بلوغ برسند و گنج خود بيرون كنند ".سوره كهف آيه " [...]30
)(5بترسند كساني كه احتمال ميدهند فرزنداني يتيم و ناتوان از خود بجاي ميگذارند ،و ميترسند كه مورد ستم ديگران
واقع شوند ،امروز زور نگويند ".سوره نساء آيه "13
)(6اين يكي از فضلها و كرامتهاي پروردگار من است تا مرا بيازمايد ،آيا شكر ميگذارم و يا كفران ميكنم؟ و هر كس
شكر كند به نفع خود كرده ،و هر كس كفران كند بايد بداند كه پروردگار من بينياز كريم است ".سوره نمل آيه "33
)(7اگر شكر بگذاريد برايتان زياد ميكنم ،و اگر كفران كنيد بايد بدانيد كه عذاب من سخت است ".سوره ابراهيم آيه "3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
است كه در حقش كرده ،و استدراج و امال است چنان كه در باره (نيرنگ) در كالم مجيدش فرموده ":وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ
وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ" «».1
و در باره استدراج و امال فرموده ":سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ ،وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ" « »9و نيز فرموده ":وَ
لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ" «».0
و وقتي بالها و مصائب يكي پس از ديگري ميرسد ،مردم در مقابل اين نيز مانند نعمتها دو جورند ،اگر مردمي و يا فردي
باشند صالح ،اين مصيبتها براي آنان فتنه و آزمايش است ،و خدا بوسيله آن بندگان خود را ميآزمايد ،تا خبيث از طيب و
پاك از ناپاك جدا و متمايز شود ،و مثل امت صالحه و فرد صالح كه گرفتار آنها ميگردد ،مثل طال است كه گرفتار بوته
آتش و محك آزمايش ميشود ،تا خالصش از ناخالص مشخص شود.
و خدا در اين باره فرموده ":أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ؟ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ،فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ ،أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ،ساءَ ما يَحْكُمُونَ" «».3
و نيز فرموده ":وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ ،وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ" «».4
و اگر قوم و فردي كه به آن گرفتاريها و مصائب گرفتار شدهاند طالح و بدكار باشند ،خود اين حوادث عذاب و كيفري است
كه در مقابل اعمال خود ميبينند ،و آيات سابق نيز بر اين معنا داللت داشت.
__________________________________________________
)(1با خدا مكر ميكنند ،خدا هم مكر ميكند و خدا بهترين مكر كنندگان است ".سوره انفال ،آيه "03
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[اعتقاد به تاثير اعمال انسان در پيدايش حوادث عمومي به معناي انكار نظام عليت در جهان طبيعت نيست]  ...ص 271 :

حال اگر كسي بگويد:حوادث عمومي و مخصوصا از قبيل سيلها ،و زلزلهها ،و بيماريهاي واگير ،و جنگ و جدالها ،هر يك
براي خود علل طبيعي دارد ،عللي كه اختصاص به يك قوم و دو قوم ندارد ،هر وقت و هر جا آن علل پيدا شد ،معلولشان هم
پيدا ميشود ،چه مردم آنجا صالح باشند و چه طالح ،و بنا بر اين ديگر معنا ندارد پيدايش آنها را به اعمال خوب و بد تعليل و
توجيه كنيم ،و اينگونه تعليلها فرضيههايي است ،ديني كه با واقع مطابقت ندارد.
در پاسخ ميگوئيم :اين يك اشكال فلسفي است كه منافاتي با بحث تفسيري ما كه مربوط است به آنچه از كالم خدا
استفاده ميشود ندارد ،و ما به زودي اين اشكال را در بحث فلسفي جداگانهاي در تفسير آيه ":وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ
اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ" «» 9بطور مفصل متعرض ميشويم ان شاء اللَّه.
و خالصه بحثي كه در آنجا خواهيم كرد اين است كه اين اشكال ناشي از بدفهمي و عدم توجه به منطق قرآن است ،و اهل
قرآن خيال كردهاند اينكه قرآن و اهل آن اعمال نيك و بد مردم را باعث حدوث حوادثي نيك و بد ميدانند ،ميخواهند به
كلي علل طبيعي را از عليت
__________________________________________________
)(1اگر نبود كه همه مردم بايد در تحت يك نظام قرار بگيرند ،هر آينه براي هر كس كه به رحمان كفر ميورزند براي
خانههاشان سقفها از نقره و پلهها قرار ميداديم :تا باال روند و خودنمايي كنند و براي خانههاشان دروازهها و تختها قرار
ميداديم ،كه بر آنها تكيه كنند ،و زيور آالتي قرار ميداديم ،و همه آنها بجز سرگرمي زندگي دنيا چيزي نيست و زندگي
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)(2ما به زودي از راهي كه خودشان نفهمند استدراجشان نموده مهلتشان ميدهيم ،كه كيد و نقشه ريزي ما متين است".
سوره قلم آيه "33
)(3ما قبل از اينان قوم فرعون را دچار فتنه و آزمايش نموديم ".سوره دخان آيه "13
)(4آيا مردم پنداشتهاند به صرف اينكه بگويند ايمان آوردهايم رها ميشوند؟ و ديگر مورد آزمايش قرار نميگيرند؟ نه ،چنين
نيست ،ما آنها را كه قبل از ايشان بودند نيز بيازموديم ،و خدا بايد آنهايي را كه راست گفتهاند از يك سو ،و آنها كه
دروغگويند از سويي ديگر جدا و مشخص كند ،و يا بدكاران گمان كردهاند كه ميتوانند از ما سبقت بگيرند؟ چه بد حكمي
است كه ميكنند ".سوره عنكبوت آيه "3
)(5ما اين روزگار را در ميان مردم ميچرخانيم و خدا بايد آنهايي را كه ايمان آوردهاند مشخص نموده ،از شما شهيداني
بگيرد ".سوره آل عمران آيه "133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص934 :
پس اين هم يكي از احكام عمل آدمي است ،كه به صورت حوادث نيك و بد در ميآيد ،و عايد صاحب عمل ميشود.
و اما اين آيه شريفه كه ميفرمايد ":وَ لَوْ ال أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ ،وَ
مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ ،وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ ،وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاَُ الْحَياةِ الدُّنْيا ،وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِينَ" « »1نظري به بحث ما ندارد ،بلكه مراد از آن (و خدا داناتر است) مذمت دنيا و سرگرميهاي آن است ،ميخواهد
بفرمايد لذات دنيا در برابر نعمتهايي كه نزد خداي سبحان است قدر و قيمتي ندارد ،و بهمين جهت خداي تعالي آن را به
كفار ميدهد ،و از آخرت نميدهد ،و قدر و قيمت هر چه هست در زندگي آخرت است ،و اگر نبود كه افراد انسان مثل
همديگرند و مساعيشان يكي و نظير هم است ،هر آينه زندگي دنيا را مخصوص كفار ميكرد.
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آخرت نزد پروردگارت خاص متقين است ".سوره زخرف آيه "04
)(2سوره اعراف آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
انداخته ،تاثير آنها را انكار كنند ،و يا بگويند همانطور كه علل طبيعي عليت دارد ،اين اعمال هم دارد ،در حالي كه چنين
نيست ،اعتقاد به تاثير افعال كه جاي خود دارد ،حتي قرآن و اهل آن و بلكه عموم خداپرستان با اثبات صانع نميخواهند
قانون عليت و معلوليت عمومي را انكار كنند ،و بگويند آنچه اتفاق ميافتد صرف اتفاق است ،و حتي نميخواهند خداي تعالي
را در پديد آمدن حوادث شريك علل طبيعي بدانند ،بعضي از حوادث را به علل طبيعي مستند كنند ،و بعضي ديگر را به
خداي تعالي نسبت دهند.
بلكه منظورشان در هر دو مرحله اثبات علتي است ،در طول علل طبيعي ،اثبات عاملي است معنوي ،فوق عوامل مادي،
ميخواهند بگويند ،هم علل طبيعي دست اندر كارند ،و هم افعال بندگان و هم خود خداي تعالي ،اما بطور ترتيب ،نزديكترين
علت به حدوث حوادث ،علل طبيعي است ،و باعث بكار افتادن عوامل ،رحمت و غضب الهي است ،و باعث جلب رحمت و
فوران غضب الهي ،اعمال نيك و بد انسانها است نظير نامه نوشتن كه يك عمل است ،هم به نوك قلم نسبتش ميدهيم ،و
هم به خود قلم ،و هم به دست و پنجه نويسنده و هم به خود او.
حال خواهي پرسيد :منظور از اين حرف چيست؟ ميگوييم همانطور كه در بحث از نبوت عامه گفتيم ،خداي تعالي كه عالم
كون را آفريد ،و به راه انداخت ،انسان را هم به سوي سعادت هستي و كمال زندگيش به راه انداخته ،و معلوم است كه يكي
از مراحل اين نوَ در مسيرش به سوي سعادت ،مرحله عمل او است :كه اگر بشر در اين مرحله دچار مانعي بشود ،كه او را از
سير به سوي سعادت متوقف نموده ،و مشرف به هالكت و نابودي سازد ،خداي تعالي در مقابل آن مانع چيزي قرار ميدهد
تا آن مانع را بر طرف كند ،و اگر آن مانع جزئي از همين انسانها است آن جزء فاسد را از بين ميبرد ،نظير مزاج بدني كه
همواره در جنگ با عوارض و بيماريهايي است ،كه يا همه بدن و يا عضوي از آن را تهديد ميكند ،اگر بتواند آن بيماري را
ريشهكن ميكند ،و اگر نتوانست عاجز ماند بدن و يا آن عضو را رها ميكند ،تا به كلي از كار بيفتد.
و مشاهده و تجربه اين معنا را اثبات كرده ،كه صانع عالم هر نوَ از انواَ صنع و تكوين را مجهز به اسلحه دفاَ از آفات و
فسادهايي كرده كه متوجه به سوي او است ،و معنا ندارد كه تمامي موجودات مسلح به اين نوَ اسلحه باشند ،و تنها نوَ و يا
فرد انسان از كليت مستثنا باشد و نيز اثبات كرده كه هر موجود نوعي را به دشمني گرفتار كرده ،تا دفاَ از خود و دور كردن
دشمن وادارش كند به اينكه قواي وجودي خود را به كار بگيرد ،و از اين راه وجودش كامل شود و به آن غايت و سعادتي كه
برايش در نظر گرفته شده برسد ،وقتي وضع همه موجودات اينطور است،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
چگونه ممكن است انسان اينطور نباشد ،و عالم صنع نسبت به خصوص او بياعتنايي كرده باشد.
اين همان معنايي است كه آيه شريفه ":وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ،ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ ،وَ لكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ" « »1و نيز آيه شريفه ":وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا :ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا" « »9بر آن
داللت دارند.
پس همانطور كه يك صنعتگر اگر چيزي را به عنوان سرگرمي و تفريح بسازد ،بدون اينكه عنايتي و حاجتي به آن داشته
باشد ،همين كه آن را ساخت ارتباطش با آن قطع ميشود ،و ديگر اعتنايي به آن ندارد كه چه ميشود و در كدام خاكروبه
ميافتد ،و فاسد ميشود ،و اما اگر چيزي را براي منظوري بسازد ،همواره مراقب آن خواهد بود ،و آن را زير نظر ميگيرد ،تا
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[عوامل سعادت و خير بر عوامل شقاوت و شر غلبه دارد]  ...ص 278 :

يكي ديگر از احكام اعمال از حيث سعادت و شقاوت اين است كه عوامل سعادت بر عوامل شقاوت غلبه دارد ،و بر آن فائق
است ،و از طايفه اول هر صفت و خصوصيت جميلهاي چون فتح و پيروزي و ثبات و استقرار و امنيت و تاصل و بقا است،
هم چنان كه مقابالت اين صفات يعني بي دوامي و بطالن و تزلزل و ترس و زوال و مغلوبيت و نظاير آن از جمله عوامل
طايفه دوم است.
و آيات قرآني در اين معنا بسيار زياد است ،و در اين باره كافي است آيات زير را از نظر بگذراني ... ":مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ
طَيِّبَةٍ ،أَصْلُها ثابِتٌ ،وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ ،تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ،وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَ مَثَلُ
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اگر خطري كه آن را از صالحيت به كار بردن در آن منظور ساقط ميكند تهديدش كرد ،از آن خطر جلوگيري كند ،و به اين
منظور اگر صالح ديد از يكي از اجزاي آن كه در نتيجه دادنش مؤثر است صرفنظر ميكند ،و يا جزئي ديگر به آن اضافه
ميكند ،و يا اگر ديد ديگر منظورش را تامين نميكند ،اوراقش نموده ،از نو آن را ميسازد ،و صنعت جديدي درست ميكند.
وضع خلقت آسمانها و زمين و موجودات در آنها كه يكي از آنها انسان است نيز چنين است ،خداي تعالي آنچه را خلق كرده
عبث و بيهوده خلق نكرده ،بلكه براي اين خلق كرده كه به حد كمالش برساند ،و دو باره به سوي خودش برگرداند ،هم
چنان كه فرمود ":أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً ،وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا ال تُرْجَعُونَ" « »0و نيز فرموده ":وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي"
«».3
و وقتي وضع بدين قرار باشد ،بديهي است كه عنايت الهيه بايد شامل انسان نيز بشود ،و او را مانند ساير مخلوقاتش به آن
غايتي كه براي رسيدن به آن غايتش آفريده برساند ،و براي رساندنش به آن غايت نخست او را دعوت و ارشاد كند ،و سپس
امتحان و ابتال را در كارش اعمال كند ،و اگر از اين راه هم نشد آن كسي كه غايت خلقت در او باطل شده ،و ديگر
__________________________________________________
)(1ما آسمانها و زمين را و آنچه را كه ميان آن دو است به بازي نيافريديم ،و ما آن دو را جز به حق خلق نكرديم ،و ليكن
اكثرشان نميدانند ".سوره دخان آيه "38
)(2ما آسمان و زمين و ما بين آن دو را باطل نيافريديم ،اين پندار كساني است كه كافرند ".سوره ص آيه "93
)(3آيا پنداشتهايد كه ما شما را بيهوده آفريديم ،و شما به سوي ما بر نميگرديد؟ ".سوره مؤمنون آيه "13
)(4و اينكه نهايت و پايان خلقت به سوي او است ".سوره نجم آيه " [...]39
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
وجودش به آن غايت نميرسد ،و هدايت به دردش نميخورد ،آن كس را هالك سازد ،و اين هالك ساختن خود مايه اتقان
در فرد و در نوَ است ،به سرنوشت امتي خاتمه ميدهد ،و ديگران را از شر آن امت راحت ميكند.
هم چنان كه فرموده ":وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ،إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ ،كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ
آخَرِينَ" « »1دقت در جمله (وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ) پروردگار تو بينياز و داراي رحمت است ،را فراموش نفرمائيد.
و اين سنت يعني سنت ابتال و انتقام سنتي رباني است كه در كتاب خود آن را سنتي شكستناپذير ،و غير مقهور خوانده ،و
غالب و منصورش معرفي نموده ،فرموده" وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ،وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ،وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
فِي الْأَرْضِ ،وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ" «».9
و نيز فرموده ":وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ ،إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ،وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ" «3».
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كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ،كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ،اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ،ما لَها مِنْ قَرارٍ ،يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ،فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ،وَ
فِي الْآخِرَةِ ،وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ،وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ" «».3
در اين آيه شريفه حق را به درختي طيب و ريشهدار و بارور ،و باطل را به بوتهاي خبيث
__________________________________________________
)(1پروردگار تو بينياز ،و داراي رحمت است ،اگر بخواهد ميتواند همه شما را ببرد ،و بعد از شما هر كه را كه خواست
جانشينتان كند ،هم چنان كه شما را از ذريه اقوامي ديگر پديد آورد ".سوره انعام آيه "100
)(2سوره شورا آيه 01
)(3سوره صافات آيه 130
)(4سوره ابراهيم آيه 93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص932 :
و بيريشه و بيدوام و بيخاصيت مثل زده است "،لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ" « "»1وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي ،سرانجام از آن تقوا
است" « "»9وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ ،إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ،وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ" «3».
[به علت محدود بودن فكر و درك انسان ،غلبه خدايي براي اكثريت مردم مجهول است]  ...ص 274 :
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"وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ ،وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" « »3و آياتي ديگر نظير اينها.
و اينكه در ذيل آيه اخير فرموده( :و ليكن بيشتر مردم نميدانند) ،خود اشعار به اين دارد كه اين غلبه خدايي طوري نيست
كه همه مردم آن را بفهمند ،بلكه اكثر مردم نسبت بدان جاهلند ،و اگر اين غلبه غلبه محسوس بود ،همه آن را ميديدند ،و
ديگر معنا نداشت بفرمايد:
بيشتر مردم نميدانند ،پس غلبه نامبرده از دو جهت براي اكثريت مردم مجهول است ،و آنها كه منكر آنند انكارشان از دو
جهت است.
اول اينكه فكر انسان محدود است و تنها پيش پاي خود را ميبيند ،و ميفهمد ،و اما اموري كه از نظر او غايب است
نميبيند ،او هر چه ميگويد در باره وضع روز حاضرش ميگويد ،و از آينده خود غافل است ،تنها دولت يك روزه را دولت و
غلبه يك ساعته را غلبه ميداند ،و عمر كوتاه خود و زندگي اندك خويش را معيار و مقياس قرار داده ،بر طبق آن بر له يا
عليه كل جهان حكم ميكند.
اما خداي سبحان كه محيط به زمان و مكان ،و حاكم بر دنيا و آخرت ،و قيوم بر هر چيز است ،وقتي حكمي ميكند حكمش
فصل ،و چون قضايي ميراند قضايش حتم است ،دنيا و عقبي نسبت به او حاضر ،و عالم واحدي است ،او ترس فوت ندارد ،و
بهمين جهت در هيچ امري عجله نميكند ،پس ممكن است -بلكه واقع هم شده -كه فساد يك روز را وسيله اصالح
عمري ،و يا محروميت فردي را وسيله رستگاري امتي قرار دهد ،آن وقت جاهل تنگ نظر خيال ميكند كه وضع آن يك
فرد خدا را به ستوه آورده ،و خدا نتوانسته آن را اصالح كند ،و يا فكر ميكند خدا مغلوب هم ميشود ،و كساني ميتوانند از او
پيشي بگيرند( ،و چه بد حكمي است كه ميرانند).
نميدانند كه خداي سبحان همانطور كه يك قطعه زمان را ميبيند ،سراپاي سلسله
__________________________________________________
)(1تا حق را محقق ،و باطل را نابود كند ".سوره انفال آيه "3
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)(2سوره طه آيه 199
)(3كلمه ما از پيش به نفع بندگان مرسل ما گذشته ،كه نصرت تنها نصيب آنان خواهد بود ،جند ما سرانجام غالب خواهند
شد ".سوره صافات آيه "130
)(4و خدا بر كار خويش غالب است ،و ليكن بيشتر مردم نميدانند ".سوره يوسف آيه "91
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
زمان را هم ميبيند ،و همانطور كه بر يك فرد از خلق خود حكم ميكند ،بر تمامي خلق نيز حكم ميكند ،هيچ كاري او را از
كارهايي ديگر باز نميدارد و حفظ زمين و آسمان خستهاش نميكند ،خدايي است علي و عظيم ،همو است كه به پيامبرش
ميفرمايد ":ال يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِالدِ ،مَتاٌَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ ،وَ بِئْسَ الْمِهادُ" «».1
[غلبه معنويات غير غلبه جسمانيات است]  ...ص 281 :
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دوم اينكه غلبه معنويات غير غلبه جسمانيات است ،چون غلبه جسمانيات اين است كه مسلط بر افعال شود ،و آن را منقاد و
مطيع قاهر و غالب سازد به اين معنا كه حريت اختيار را سلب نموده ،كره و اجبار را گسترش دهد ،همانطور كه عادت
سالطين مستبد و غالب همين است ،كه بعد از غلبه عدهاي را ميكشند ،جمعي را اسير ميكنند ،و در بقيه به دلخواه خود
تحكم و زورگويي روا ميدارند از سوي ديگر تجربه و حكم و برهان هم داللت دارد بر اينكه فشار و كره دوام ندارد( ،در مثل
ميگويند به نيزه ميتوان تكيه داد اما روي نيزه نميتوان نشست) ،و سلطه اجانب هيچوقت بر امتهاي زنده استقرار دائمي
نيافته ،بلكه در گرو چند روزي اندك است.
به خالف غلبه معنويات كه دلهايي يافت ميشود تا در آن منزل گيرد ،و افرادي معتقد و مؤمن به آن بار ميآورد ،و معلوم
است كه نه ما فوق ايمان تام درجهاي هست ،و نه چون احكام آن حصني است ،وقتي ايمان به يكي از امور معنوي در دل
پيدا ميشود ،هر چند كه روزي و برههاي از زمان نگذارند ظهور كند ،باآلخره روزي خودنمايي خواهد كرد ،و دهري طوالني
حكومت خواهد كرد ،و بهمين جهت است كه ميبينيم دولتهاي بزرگ و جوامع زنده امروز كمال اعتنا را به مساله تبليغ
دارند ،بيش از آن مقداري كه به ارتش و سالحهاي جنگي اعتنا به خرج ميدهند ،چون ميدانند كه سالح معنوي شديدتر از
سالح ارتش است.
تازه اين در معنويات صوري و موهوماتي است كه مردم در شؤون اجتماعي خود به آن اعتقاد دارند ،و امور موهوم هم از حد
خيال و وهم تجاوز نميكند ،حال ببين غلبه و دوام معنويات حقيقي كه خداي سبحان بدان دعوت ميكند (و از نهاد خود
بشر سرچشمه ميگيرد) چقدر است و چقدر ريشهدار است.
پس حق از اين جهت كه حق است چيزي جز باطل و ضاللت در مقابلش قرار ندارد ،هم چنان كه قرآن كريم فرموده ":فَما
ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ" « »9و معلوم است كه باطل تاب
__________________________________________________
)(1زدوبندي كه كفار در بالد دارند تو را فريب ندهد ،كه زندگيشان متاعي اندك است ،و سرانجام جايگاهشان در آتش
است ،كه بد جايگاهي است ".سوره آل عمران آيه "123
)(2بعد از حق چه هست بجز ضاللت ".سوره يونس آيه "00
ترجمه الميزان ،ج ،9ص931 :
مقاومت در برابر حق را ندارد ،پس همواره غلبه با حجت حق است بر باطل.
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اين وضع حق است ،از همين جهت كه حق است ،و اما وضع حق از حيث تاثير و رساندن بشر به هدف ،نيز غلبهاش
شكست ناپذير است ،نه تخلف دارد و نه اختالف ،چون اگر مؤمن به حق بر دشمن حق غلبه كند ،و در همين ظاهر زندگي
دنيا بر او چيره گردد كه معلوم است هم پيروز است و هم ماجور ،و اگر دشمن حق بر او غلبه كند ،باز هم ضرر نميكند حتي
اگر او را مجبور به كاري كند وظيفهاش اين است كه طبق اجبار و اضطرار عمل كند ،و همين عمل باز مطابق رضاي خداي
تعالي است ،هم چنان كه فرمود ":إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً" « »1و حتي اگر او را بكشد مرگش مرگ نيست ،بلكه حياتي است
طيب ،هم چنان كه فرمود ":وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ ال تَشْعُرُونَ" «».9
[مؤمن در هر حال منصور و غير مغلوب است و حق در دنيا هم در ظاهر و هم در باطن غالب است]  ...ص 283 :
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پس مؤمن در هر حال و هميشه منصور و غير مغلوب است ،حال يا هم در ظاهر و هم در باطن ،و يا تنها در باطن هم چنان
كه فرمود ":قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَي الْحُسْنَيَيْنِ" «».0
از اينجا روشن ميشود كه حق در دنيا غالب است ،هم در ظاهر دنيا و هم در باطن آن ،اما در ظاهر براي اينكه عالم خلقت
همانطور كه توجه فرموديد نوَ انساني را تكوينا به سوي حق و سعادت هدايت ميكند ،و به زودي بشر را به هدف نهايي
ميرساند ،آري غلبهاي كه به ظاهر از باطل ميبينيم ،تاخت و تازهايي بيدوام است كه نبايد بدان اعتنا كرد ،و بايد دانست
كه تاخت و تاز باطل همواره مقدمهايست براي ظهور حق ،رشته زمان هم كه به آخر نرسيده و روزگار هنوز تمام نشده و
نظام هستي هم هرگز شكست نميخورد ،و اما اينكه گفتيم در باطن هم غالب است ،براي اينكه حجت و دليل قاطع هميشه
با حق است و باطل هيچ دليلي ندارد.
و اما اينكه گفتيم :قول و فعل حق عبارت است از قول و فعلي كه متصف به صفات جميلهاي چون ثبات و بقا و حسن باشد،
و قول و فعل باطل آن است كه متصف به صفات ناپسند چون تزلزل و زوال و قبح و بدي باشد ،وجهش همان است كه در
بحثهاي گذشته به آن اشاره كرديم ،و گفتيم از آيه شريفه ":ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" « »3و آيه شريفه:
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه 93
)(2به كساني كه در راه خدا كشته ميشوند مگوييد مردگانند بلكه زندگانند و ليكن درك نميكنيد ".سوره بقره آيه "143
)(3به كفار بگو :مگر جز اين است كه يكي از دو افتخار راي براي ما آرزو ميكنيد ".سوره توبه ،آيه "43
)(4سوره مؤمن آيه [...]39
ترجمه الميزان ،ج ،9ص939 :
"الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ" «».1
و آيه شريفه ":ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ،وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ" « »9استفاده ميشود كه سيئات و بديها
اعدام و بطالنهايي هستند كه مستند به خدا نميباشند ،زيرا هستي مستند به خداي فاطر و مفيض وجود است ،نه نيستيها،
به خالف حسنات كه چون به حكم آيات مذكوره مستند به خدايند ،امور وجودي هستند ،و به همين جهت است كه فعل و
قول حسن منشا هر جمال و منبع هر خير و سعادت از قبيل ثبات و بقا و بركت و نفع است ،و بر عكس قول و فعل بد منشا
هر زشتي و منبع هر بدبختي است.
و خداي تعالي در همين باره ميفرمايد ":أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ،فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً ،وَ مِمَّا يُوقِدُونَ
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عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ ،أَوْ مَتاٍَ ،زَبَدٌ مِثْلُهُ ،كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ ،فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" «».0
[اقوال و افعال نيك (حسنات) منطبق بر حكم عقل هستند]  ...ص 282 :

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

در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت من پشت سر رسول خدا ص سوار شده بودم ،فرمود:
اي ابن عباس از خدا به آنچه برايت مقدر كرده راضي باش هر چند كه مخالف خواسته و آرزويت باشد ،براي اينكه مقدرات
تو از پيش در كتاب خدا ثبت شده ،عرضه داشتم :يا رسول اللَّه اين در كجاي قرآن است ،با اينكه من قرآن را خواندهام
(چنين چيزي بياد ندارم؟ )فرمود :آيه ":وَ عَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ،وَ عَسي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ ،وَ اللَّهُ
يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ" «».1
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يكي ديگر از احكام اعمال اين است كه حسنات چه اقوال و چه افعال مطابق حكم عقل است ،به خالف سيئات كه چه
اقوالش و چه افعالش بر خالف عقلند ،و در سابق هم گفتيم كه خداي سبحان اساس تمامي آنچه را كه براي بشر بيان كرده
عقل قرار داده( ،البته منظور ما از عقل همان نيرويي است كه بوسيله آن انسان حق را از باطل و خوب را از بد تميز ميدهد.
و بهمين جهت است كه مردم را به پيروي از عقل سفارش نموده ،و از چيزي كه سالمت و حكمراني آن را مختل ميسازد
نهي فرموده ،مانند شراب ،و قمار ،و لهو و غش ،و غرر در معامالت ،و نيز از دروغ ،و افترا ،و بهتان و خيانت ،و ترور ،و هر
عملي كه سالمت عقل در حكمراني را مختل ميسازد نهي فرموده ،چون همه اين كارها عقل انسان را در مرحله عمل دچار
خبط ميكند ،و اين را هم ميدانيم كه اساس حيات بشر در همه شؤون فردي و اجتماعيش بر سالمت ادراك و صحت فكر
و انديشه است.
__________________________________________________
)(1سوره طه آيه 43
)(2آنچه از خير و خوبي به تو برسد از خداست :و آنچه از شر و بدي به تو برسد از خود تو است.
"سوره انعام آيه "33
)(3خدا از آسمان آبي را فرود ميآورد ،بيابانها هر كدام بقدر خود زير آب روان قرار ميگيرند ،و سيل برميخيزد ،در حالي كه
كفي بلند به دوش خود ميكشد ،و همچنين از هر چيزي كه با آتش ميجوشانيد و يا براي درست كردن زيور آالت ذوب
ميكنيد ،كفي مثل كف سيل پيدا ميشود ،خداوند اينچنين براي حق و باطل مثل ميزند ،كه كف با خشك شدن از بين
ميرود ،و اما آب كه به مردم سود ميرساند در زمين باقي ميماند ".سوره رعد آيه "12
ترجمه الميزان ،ج ،9ص930 :
و شما خواننده عزيز اگر مفاسد اجتماعيه و فرديه را ،حتي آن مفاسدي كه فسادش براي همه جوامع مسلم است ،و كسي
منكر آن نيست ،مورد تجزيه و تحليل قرار دهي ،خواهي ديد كه اساس آن مفاسد اعمالي است كه باعث از كار افتادن عقل
در حكومت و هدايت است ،و بقيه مفاسد هم هر قدر كه زياد باشد ،و هر قدر بزرگ باشد ،باز اساسش همين بطالن حكومت
عقل است ،كه جاي توضيحش محل ديگري است ،كه ان شاء اللَّه تعالي خواهد آمد.
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مؤلف :در اين روايت اشعار و اشارهاي هست به اينكه تقدير تنها اختصاص به تكوين و مقدرات زندگي ندارد ،بلكه شامل
تشريع هم ميشود( ،چون آيه شريفه راجع به تشريع است) چيزي كه هست به اختالف اعتبارات مختلف ميشود و اما اينكه
كلمه :عسي (اميد است) در خصوص اين آيه به معناي (واجب بودن) استعمال شده باشد ،آيه شريفه داللتي بر آن ندارد ،و ما
در سابق هم گفتهايم كه اين كلمه در مورد خداي تعالي هم به همان معناي لغويش در قرآن بكار رفته ،كه همان اظهار اميد
باشد ،پس نبايد به گفته بعضيها اعتنا كرد كه گفتهاند :در قرآن همه چيز مصداق (عسي) است ،چون عسي در قرآن و از
ناحيه خدا واجب است ،و از اين عجيبتر مطلبي است كه از بعضي مفسرين نقل شده كه گفتهاند هر چيزي كه در قرآن با
كلمه (عسي) بيان شده واجب است ،مگر دو جا يكي در مساله تحريم كه فرموده ":عَسي رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ" « »9و يكي هم
در سرگذشت بني اسرائيل كه فرموده ":عَسي رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ" «».0
و نيز در الدر المنثور است كه ابن جرير از طريق سدي روايت كرده كه گفت :رسول خدا
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص "933
)(2سوره تحريم آيه 4
)(3سوره اسرا آيه 3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
ص قشوني به ناحيهاي فرستاد ،و در آن قشون هفت نفر يك فرمانده داشتند ،كه فرمانده آنان عبد اللَّه بن جحش اسدي و
بقيه نفرات عمار ياسر بود ،و ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ،و سعد بن ابي وقاص ،و عتبة بن صفوان سلمي ،هم پيمان بني
نوفل ،و سهل بن بيضا ،و عامر بن فهيرة ،و واقد بن عبد اللَّه يربوعي ،هم پيمان عمر بن خطاب ،و رسول خدا ص فرماني
نوشت براي ف رمانده آنان ،و دستور داد آن را نخواند تا به ملل برسد ،و در آنجا پياده شود همين كه عبد اللَّه و نفراتش به آن
بيابان رسيدند ،نامه را گشود ،ديد نوشته حركت كن تا برسي به بيابان نخله عبد اللَّه به يارانش گفت :هر كس خريدار مرگ
است راه بيفتد ،و وصيت خود را بكند من وصيت خود را ميكنم ،و به پيروي از دستور رسول خدا حركت خواهم كرد ،اين
بگفت و حركت كرد ،و از نفراتش سعد بن ابي وقاص و عتبة بن غزوان (ظاهرا صفوان باشد) كه شتري از شتران خود را گم
كرده و به دنبال آن رفته بودند جاي ماندند ،و ابن جحش هم چنان پيش ميرفت ،تا رسيد به حكم بن كيسان و عبد اللَّه بن
مغيرة بن عثمان ،و عمر و حضرمي ،عبد اللَّه با اين چند نفر جنگ كرد ،تا در آخر حكم بن كيسان و عبد اللَّه بن مغيرة بن
عثمان اسير شدند ،و عمر و حضرمي كشته شد ،كه واقد بن عبد اللَّه او را كشت ،و اين اولين غنيمتي بود كه به دست
اصحاب محمد ص افتاد ،همين كه وارد مدينه شدند ،و اسرا و اموال را همراه آوردند مشركين اعتراض كردند كه محمد ادعا
ميكند كه پيرو فرمان خداست آن وقت خود اولين كس ميشود كه حرمت ماه حرام را ميشكند.
به دنبال اين واقعه بود كه اين آيه شريفه نازل شد" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ" درست است ما
هم مي گوئيم اين عمل حالل نيست ،اما شما مشركين بزرگتر از قتل در ماه حرام را مرتكب شديد آن زمان كه كفر ورزيديد،
و محمد را از آمدن به مكه جلوگير شديد ،و فتنه (كه همان شرك به خدا باشد )نزد خدا از قتال در ماه حرام بزرگتر است ،و
باز بهمين جهت فرمود ":وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ،وَ كُفْرٌ بِهِ" «».1
مؤلف :روايات در اين معنا و قريب به اين معنا از طرق اهل سنت بسيار است ،و نيز در مجمع البيان اين معنا روايت شده ،و
در بعضي روايات آمده كه قشون نامبرده هشت نفر بودند ،كه نهمي آنان اميرشان بود»9« .
و باز در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن جرير و ابن ابي حاتم و بيهقي از طريق يزيد بن رومان از عروه روايت
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كردهاند كه گفت :رسول خدا ص عبد اللَّه بن جحش
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص 943
)(2مجمع البيان ج  1ص 019
ترجمه الميزان ،ج ،9ص934 :
را به نخله فرستاد ،و به او فرمود :آنجا بمان تا از اخبار قريش چيزي كسب نموده براي ما بياوري ،و دستور جنگ به او نداده
بود ،چون اين جريان در ماه حرام اتفاق افتاد ،و قبل از براه انداختنش فرماني برايش نوشته بود ،آن گاه فرمود تو و نفراتت
حركت كنيد ،و بعد از دو روز راهپيمايي فرمان را باز كن ،و بخوان هر چه دستورات داده بودم عمل كن ،و زنهار هيچيك از
نفراتت را در آمدن با خودت مجبور مساز عبد اللَّه بعد از دو روز راهپيمايي فرمان را باز كرد ،ديد در آن نوشته شده به راه
خود ادامه بده تا به نخله برسي ،و از آنجا اخبار قريش را آنچه بدست ميآوري در دسترس ما قرار دهي ،بعد از خواندن
فرمان به نفرات خود گفت :من مطيع فرمان رسول خدايم ،از شما هم هر كس ميل به شهادت دارد ،با من به راه بيفتد كه
من به امر رسول خدا راهم را ادامه ميدهم ،و هر كس از آمدن كراهت دارد برگردد ،چون رسول خدا ص مرا از اينكه شما را
مجبور سازم نهي كرده ،نفراتش همه با او رفتند تا به نجران رسيدند ،در نجران سعد بن ابي وقاص و عتبة بن غزوان شتري
را كه داشتند گم كردند ،و به تعقيبش رفتند ،و در نتيجه از عبد اللَّه جدا گشتند .عبد اللَّه با بقيه نفراتش به راه خود ادامه
دادند ،تا به نخله رسيدند ،در نخله بودند كه سر و كله عمرو بن حضرمي ،و حكم بن كيسان ،و عثمان و مغيرة بن عبد اللَّه،
با اموالي كه با خود داشتند و از طايف چرم و روغن به مكه ميبردند پيدا شد ،مسلمانان همين كه آنها را ديدند ،واقد بن عبد
اللَّه كه سر خود را تراشيده بود به ايشان نزديك شد ،و ايشان مردي سر تراشيده ديدند عمار گفت :او با شما كاري ندارد ،آن
گاه اصحاب رسول خدا ص با يكديگر مشورت كردند كه چه كنيم؟ يكي گفت :اگر اينها را بكشيد در ماه حرام كشتهايد،
چون اين جريان در روز آخر جمادي واقع شده بود ،و اگر رهايشان كنيد ديگر دست به آنها پيدا نخواهيد كرد ،چون همين
شب وارد مكة الحرام ميشوند ،و مكه هم جاي كشتن كسي نيست ،و سرانجام نتيجه مشورتشان اين شد كه ايشان را
بكشند ،پس واقد بن عبد اللَّه تميمي با يك تير عمرو بن حضرمي را كشت ،و عثمان بن عبد اللَّه و حكم بن كيسان هم
اسير شدند ،و مغيره هم فرار كرد ،و دست مسلمانان به او نرسيد ،شتران و اموال را حركت دادند ،تا به مدينه نزد رسول خدا
ص آوردند ،حضرت فرمود :به خدا سوگند من به شما دستور نداده بودم در ماه حرام جنگ كنيد ،پس رسول خدا ص آن دو
اسير و اموالشان را توقيف كرد ،و در آنها تصرفي نكرد وقتي اين سخن را از رسول خدا ص شنيدند ،سخت پريشان شده
پنداشتند كه هالك گشتهاند ،مسلمانان هم به اين عمل توبيخشان ميكردند.
و اما قريش وقتي از عمل مسلمانان خبردار شد گفتند :محمد خون حرام را ريخت ،و اموالي را به غارت برد ،و اسيراني
گرفت ،و حرمت ماه حرام را هتك كرد( ،و از اين قبيل ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
بدگوييها سر دادند) تا آنكه اين آيه نازل شد" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ  ،"...همين كه اين آيه نازل شد ،رسول
خدا ص اموال را تصرف كرد ،و از دو اسير هم فديه گرفت ،مسلمانان گفتند :يا رسول اللَّه آيا طمع داري كه ما هم جنگ
كنيم؟ در پاسخ آنان اين آيه نازل شد" إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ "
»«1و اين جمعيت هشت نفر بودند ،كه نهمي آنان عبد اللَّه بن جحش امير ايشان بود»9« .
مؤلف :در اينكه آيه شريفه ":إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا  "...در باره داستان اصحاب عبد اللَّه بن جحش نازل شده،
روايات ديگري نيز هست ،و اين آيه داللت دارد بر اينكه اگر كسي عملي را قربة الي اللَّه انجام دهد ،و در عمل خطا كند،
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معذور است ،و خالصه هيچ گناهي در صورت خطا گناه نيست و نيز داللت دارد بر اينكه مغفرت به غير مورد گناه هم تعلق
ميگيرد.
و در اين روايات اشارهاي هم به اين معنا هست كه سائليني كه جمله" يسئلونك" پرسش آنان را نقل ميكند ،مؤمنين
بودهاند ،نه مشركين كه كار مؤمنين را مورد طعنه قرار ميدادند ،روايت ابن عباس هم كه در بحث روايتي سابق گذشت اين
معنا را تاييد ميكند ،چون در آن روايت داشت :هيچ مردمي را بهتر از اصحاب رسول خدا ص نديدم ،چون تا رسول خدا ص
زنده بود بيش از سيزده سؤال از او نكردند كه همه آنها در قرآن است ،و آن عبارت است از" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ"
و" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ" (تا آخر حديث) ،باز مؤيد اين معنا اين است كه خطاب در آيه به مؤمنين است ،چون
ميفرمايد( :و ال يزال با شما قتال ميكنند ،تا شما را از دينتان برگردانند...).
__________________________________________________
)(1كساني كه ايمان آوردند و كساني كه هجرت نموده در راه خدا جهاد نمودند آنان اميدوار رحمت خدايند.
)(2در المنثور ج  1ص 943
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
[سوره البقرة ( :)2آيات  234تا  ... ]221ص 287 :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ( )912فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ
تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ()993
ترجمه آيات  ...ص 287 :

از تو حكم شراب و قمار را ميپرسند بگو در آن دو گناهي است بزرگ و منافعي است براي مردم اما اثر سوء آن دو در دلها
بيش از منافع صوري آنها است و نيز از تو ميپرسند چه تعداد انفاق كنند؟ بگو حد متوسط را خدا اينچنين آيات را برايتان
بيان ميكند تا شايد تفكر كنيد ().912
هم در باره دنيا تفكر كنيد و هم در باره آخرت و از تو مساله ايتام را ميپرسند بگو اصالح امور آنان بهتر است از رها كردن
آنان از ترس اينكه مبادا از مال آنان بطرف شما آيد و اگر با آنان اختالف كنيد برادران شمايند و خدا مفسد شما را از
مصلحتان ميشناسد و اگر خدا ميخواست شما را به مشقت ميانداخت )(220
ترجمه الميزان ،ج ،9ص933 :
بيان آيات  ...ص 288 :
[معناي خمر و ميسر و ذكر چگونگي بازي ميسر]  ...ص 288 :
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اشاره
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[معناي" اثم" و بيان مضرات جسماني و اخالقي ميگساري]  ...ص 284 :

"قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ" كلمه (كبير) با ثاي سه نقطه يعني كثير نيز قرائت شده ،و كلمه (اثم) از نظر معنا نزديك است به
كلمه (ذنب) ،و نظاير آن ،و آن عبارت است از حالتي كه در انسان ،يا هر چيز ديگر يا در عقل پيدا ميشود كه باعث كندي
انسان از رسيدن به خيرات ميگردد ،پس اثم آن گناهي است كه به دنبال خود شقاوت و محروميت از نعمتهاي ديگري را
ميآورد ،و سعادت زندگي را در جهات ديگري تباه ميسازد ،و دو گناه مورد بحث از همين گناهان است و بدين جهت آن را
اثم خوانده.
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يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ"...
كلمه (خمر) بطوري كه از لغت استفاده ميشود به معناي هر مايع مست كننده است ،مايعي كه اصال به اين منظور درستش
ميكنند ،و اصل در معنايش ستر (پوشيدن) است ،و اگر مسكر را خمر و پوشاننده خواندند ،بدين جهت است كه عقل را
ميپوشاند ،و نميگذارد ميان خوب و بد و خير و شر را تميز دهد ،روپوش را هم كه زنان با آن سر خود را ميپوشانند از
همين جهت خمار ميگويند ،و نيز ميگويند (خمرت االناء) يعني من روي ظرف را پوشاندم ،و نيز اگر ميگويند (اخمرت
العجين )معنايش اين است كه من مايه خمير را داخل خمير كردم ،و اگر مايه را خمير گفتهاند ،به اين جهت است كه قبال
خمير ميشود ،و رويش را ميپوشانند.
و خمر به معناي مسكر در عرب تنها در شراب انگور و خرما و جو استعمال ميشده چون غير اين چند قسم مسكري
نميشناختند و بعدها مردم به تدريج اقسام آن را زياد كردند كه هم از جهت نوَ بسيار شد ،و هم از حيث درجه سكرش
انواَ مختلفي پيدا كرد ،و به هر حال همه انواعش خمر است.
و كلمه (ميسر) در لغت به معناي قمار است ،و مقامر (قمارباز) را ياسر ميگويند ،و اصل در معنايش سهولت و آساني است ،و
اگر قمارباز را آسان خواندند به اين مناسبت است كه قمارباز بدون رنج و تعب و به آساني مال ديگران را به چنگ ميآورد،
بدون اينكه كسبي كند ،يا بيلي بزند ،و عرقي بريزد البته ميسر در عرب بيشتر در يك نوَ خاصي از قمار استعمال ميشود ،و
آن عبارت است از انداختن چوبه تير كه از الم و اقالمش هم ميگويند.
و اما چگونگي اين بازي اينطور بوده كه شتري را ميخريدند و نحر ميكردند ،و آن را بيست و هشت قسمت ميكردند ،آن
گاه ده چوبه تير كه يكي نامش فذ ،و دوم توأم ،و سوم رقيب و چهارم حلس ،و پنجم نافس ،و ششم مسبل ،و هفتم معلي ،و
هشتم منيح ،و نهم سنيح ،و دهم رغد ،نام داشت قرار ميدادند ،و همه ميدانستند كه از اين بيست و هشت سهم يك جزء
سهم فذ است ،و دو جزء سهم توأم ،و سه جزء سهم رقيب ،و چهار جزء سهم حلس و پنج قسمت سهم نافس ،و شش سهم
از آن مسبل ،و هفت قسمت كه از همه بيشتر است از آن معلي است ،و هشتم و نهم و دهم سهم نداشتند ،آن گاه به شكل
بختآزمايي دست ميبردند ،و يكي از آن ده تير را بيرون ميآوردند ،اگر فذ بيرون ميشد ،يك سهم از بيست و هشت سهم
را به كسي كه
ترجمه الميزان ،ج ،9ص932 :
فذ را به نامش بيرون آوردند ميدادند و اگر توأم بيرون ميشد دو سهم ،و همچنين و اگر يكي از سه چوبه منيح و سفيح و
رغد به نام كسي در ميآمد ،چيزي از آن سهام عايدش نميشد ،با اينكه صاحبان اين سه سهم در دادن پول شتر شركت
داشتند و اين عمل هميشه ميان ده نفر انجام ميشد ،و در تعيين اينكه چه كسي صاحب فذ ،و چه كسي صاحب توأم و يا
آن هشت چوبه ديگر باشد با قرعه تعيين ميكردند.
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[تحريم تدريجي ميگساري توسط شارع مقدس اسالم]  ...ص 241 :

و از آنجايي كه مردم به قريحه حيوانيت كه دارند همواره متمايل به لذائذ شهوت هستند ،و اين تمايل اعمال شهواني را
بيشتر در بين آنان شايع ميسازد تا حق و حقيقت را ،و قهرا مردم به ارتكاب آنها عادت نموده تركش برايشان دشوار
ميشود ،هر چند كه ترك آن مقتضاي سعادت انساني باشد ،بدين جهت خداي سبحان مبارزه با اينگونه عادتها را تدريجا در
بين مردم آغاز كرد ،و با رفق و مدارا تكليفشان فرمود:
يكي از اين عادات زشت و شايع در بين مردم ميگساري بود ،كه شارَ اسالم به تدريج تحريم آن را شروَ كرد ،و اين
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اما مي گساري مضراتي گوناگون دارد ،يكي مضرات طبيعي ،و يكي اخالقي ،و يكي مضرات عقلي ،اما ضررهاي طبيعي و
آثار سوء و جسمي اين عمل اختاللهايي است كه در معده ،و روده ،و كبد ،و شش ،و سلسله اعصاب و شرايين ،و قلب ،و
حواس ظاهري ،چون بينايي و چشايي و غير آن پديد ميآورد كه پزشكان حاذق قديم و جديد تاليفات بسياري نوشته و
آمارهاي عجيبي ارائه دادهاند ،كه از كثرت مبتاليان به انواَ مرضهاي مهلكي خبر ميدهد كه از اين سم مهلك ناشي
ميشود.
و اما مضرات اخالقي شراب اين است كه عالوه بر آثار سويي كه گفتيم در درون انسان دارد و عالوه بر اينكه خلقت ظاهري
انسان را زشت و بيقواره ميكند ،انسان را به ناسزاگويي وا ميدارد ،و نيز به ديگران ضرر ميرساند ،و مرتكب هر جنايتي و
قتلي ميشود ،اسرار خود و ديگران را فاش ميسازد ،به نواميس خود و ديگران هتك و تجاوز ميكند ،تمامي قوانين و
مقدسات انساني را كه اساس سعادت زندگي انسانها است باطل و لگدمال ميكند ،و مخصوصا ناموس عفت نسبت به
اعراض و نفوس و اموال را مورد تجاوز قرار ميدهد ،آري كسي كه مست شده و نميداند چه ميگويد و چه ميكند ،هيچ
جلوگيري كه از افسار گسيختگي مانعش شود ندارد ،و كمتر جنايتي است كه در اين دنياي ماالمال از جنايات ديده شود و
شراب در آن دخالت نداشته باشد ،بلكه مستقيم و يا حد اقل غير مستقيم در آن دخالت دارد.
و اما ضررهاي عقليش اين است كه عقل را زايل و تصرفات عقل را نامنظم و مجراي ادراك را در حال مستي و خماري
تغيير ميدهد ،و اين قابل انكار نيست و بدترين گناه و فساد ترجمه الميزان ،ج ،9ص923 :
هم همين است ،چون بقيه فسادها از اينجا شروَ ميشود و شريعت اسالم همانطور كه قبال هم گفته شد اساس احكام خود
را تحفظ بر عقل قرار داده ،خواسته است با روش عملي ،عقل مردم را حفظ كند( ،و بلكه رشد هم بدهد) ،و اگر از شراب ،و
قمار ،و تقلب ،و دروغ ،و امثال اين گناهان نهي كرده ،باز براي اين است كه اينگونه اعمال ويرانگر عقلند و بدترين عملي
كه حكومت عقل را باطل ميسازد در ميان اعمال شرب خمر ،و در ميان اقوال دروغ و زور است.
پس اين اعمال يعني اعمالي كه حكومت عقل را باطل ميسازد ،و در رأس آن سياستهايي است كه مستي و دروغ را
ترويج ميكند ،اعمالي است كه انسانيت را تهديد ميكند ،و بنيان سعادت او را منهدم ساخته ،آثاري هر يك تلختر از ديگري
ببار ميآورد ،آري شراب آب شور را ميماند كه هر چه بيشتر بنوشند تشنهتر ميشوند ،آنجا كه كار به هالكت برسد ،آثار اين
آب آتشين هم روز به روز تلختر ،و بر دوش انسانها سنگينتر است ،چون مبتالي به شراب جرعهاي ديگر مينوشد تا بلكه
شايد خستگيش بر طرف شود ،ولي تالشي بيهوده ميكند.
و اين فخر براي دين مبين اسالم اين محجه بيضا و شريعت غرا بس است ،كه زير بناي احكام خود را عقل قرار داده ،و از
پيروي هواي نفس كه دشمن عقل است نهي فرموده.
و گفتني هاي ما پيرامون شرب خمر بيش از اينها است ان شاء اللَّه تتمه آن در سوره مائده از نظر خواننده خواهد گذشت.
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[رد سخن بعضي از مفسرين كه گفتهاند آيه سوره بقره صريح در حرمت شراب نيست ... ].ص 243 :

از اينجا فساد گفتار بعضي از مفسرين روشن ميشود كه گفتهاند :آيه سوره بقره صريح در حرمت نيست ،چون تنها دارد" قُلْ
فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ" ،و اين بيش از اين داللت ندارد كه در شراب اثم يعني ضرر هست ،و در جاي ديگر بطور كلي هر چيز
مضري تحريم شده ،ولي آيا خصوص چيزهايي را كه مضر از جهتي و مفيد از جهت ديگر است نيز شامل ميشود يا نه؟
جاي اجتهاد است ،و بهمين جهت صحابه در آن اجتهاد كرده ،بعضي بطور كلي آن را ترك
__________________________________________________
)(1و يكي از نعمتهاي خدا ميوههاي درخت خرما و انگور است ،كه از آن شراب و رزق پاكيزه ميگيرند ".سوره نحل آيه
"33
)(2با حالت مستي به نماز نزديك مشويد ".سوره نسا آيه "39
ترجمه الميزان ،ج ،9ص929 :
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مطلب با تدبر در آيات مربوط به اين تحريم كه ميبينيم چهار بار نازل شده كامال به چشم ميخورد.
بار اول فرموده ":قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ ،وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ" « »1و اين آيه در مكه نازل
شده ،و بطور كلي هر عملي را مصداق اثم باشد تحريم كرده،
__________________________________________________
)(1بگو پروردگار من تنها فواحش چه ظاهري و چه باطني آن و نيز اثم و ستم بدون حق را تحريم كرده ".سوره اعراف آيه
"09
ترجمه الميزان ،ج ،9ص921 :
و ديگر نفرموده كه شرب خمر هم مصداق اثم است ،و اينكه در آن اثمي كبير است.
و احتماال اين همان جهت است كه گفتيم خواسته است رعايت سهولت و ارفاق را كرده باشد ،چون سكوت از اينكه شراب
هم اثم است خود نوعي اغماض است ،هم چنان كه آيه شريفه ":وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً
حَسَناً" « »1نيز اشاره به اين اغماض دارد( ،چون شراب را در مقابل رزق نيكو قرار داده) ،و گويا مردم با اينكه صراحتا
بفرمايد شراب حرمتي بزرگ دارد ،دست بردار نبودند ،تا آنكه آيه شريفه ":ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكاري" « »9در مدينه
نازل شد ،و تنها از ميگساري در بهترين حاالت انسان و در بهترين اماكن يعني نماز در مسجد نهي كرده.
و اعتبار عقلي خود ما و نيز سياق آيه شريفه نميپذيرد كه اين آيه بعد از آيه بقره ،و دو آيه مائده كه بطور مطلق از
ميگساري نهي ميكنند نازل شده باشد ،و معنا ندارد كه بعد از نهي از مطلق ميگساري ،دوباره نسبت به بعضي از موارد آن
نهي كنند ،عالوه بر اينكه اين كار با تدريجي كه گفتيم از اين آيات استفاده ميشود منافات دارد ،چون تدريج عبارت از اين
است كه اول تكليف آسان را بيان كنند بعدا به سختتر و سختتر از آن بپردازند نه اينكه اول تكليف دشوار را بيان كنند،
بعدا آسانتر آن را بگويند.
و سپس آيه سوره بقره كه مورد بحث ما است نازل شد ،و فرمود ":يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ،قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ
مَنافِعُ لِلنَّاسِ ،وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما" و اين آيه بعد از آيه سوره نسا نازل شد ،به بياني كه گذشت ،و داللت بر تحريم هم
دارد ،براي اينكه در اينجا تصريح ميكند بر اينكه شرب خمر اثم است ،و در سوره اعراف بطور صريح بيان ميكند كه هر
چه مصداق اثم باشد خدا از آن نهي كرده.
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كردهاند ،و بعضي ديگر هم چنان بر نوشيدنش اصرار ميورزيدند ،و گويا پيش خود فكر كردهاند كه چه مانعي دارد ،ما شراب
را طوري بنوشيم كه هم از منافعش برخوردار شويم ،و هم ضررش بما نرسد ،و همين اشتباه باعث و زمينه شد براي اينكه
تحريم قطعي آن نازل شود ،و بفرمايد ":إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ -تا آنجا كه
ميفرمايد -فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" « »1و وجه فساد اين تفسير آن است كه اوال مفسر نامبرده كلمه (اثم) را به معناي مطلق
ضرر گرفته ،در حالي كه اثم به معناي ضرر نيست ،و صرف اينكه در آيه شريفه در مقابل نفع قرار گرفته ،دليل نميشود بر
اينكه به معناي ضرر باشد ،كه مقابل نفع است ،و اگر به اين معنا باشد مفسر نامبرده آيه" وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَري إِثْماً
عَظِيماً" « »9و آيه ":فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" « »0و آيه ":أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ" « »3و آيه ":لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ
الْإِثْمِ" « »4و آيه ":وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلي نَفْسِهِ"
»«6و آياتي ديگر را چگونه معنا ميكند ،و چگونه كلمه اثم را در آنها به معناي ضرر ميگيرد؟.
و ثانيا در آيه شريفه حكم شراب را به ضرر تعليل نكرده ،و بر فرض كه تسليم شويم اينطور تعليل كرده :كه ضرر شراب و
قمار از نفعش بيشتر است ،ديگر معنا ندارد عبارت به اين صراحت را به اجتهاد ارجاَ دهد ،و در حقيقت اين عمل ،اجتهاد در
مقابل نص است.
و ثالثا گيرم كه آيه شريفه به خودي خود قاصر باشد از اينكه داللت بر حرمت كند ،ليكن در داللت كردنش بر اثم صراحت
دارد ،و با در نظر داشتن اينكه در مدينه نازل شده ،و آيه سوره اعراف كه اثم را تحريم كرده قبل از آن نازل شده بوده ،با اين
حال كسي كه آيه سوره اعراف را در مكه شنيده ،ديگر چگونه ميتواند در آيه مورد بحث كه در مدينه نازل شده اجتهاد كند.
از اينهم كه بگذريم آيه سوره اعراف داللت بر حرمت مطلق اثم دارد ،و آيه مورد بحث شراب و قمار را اثم كبير يعني فرد
اعالي اثم خوانده ديگر كسي شك نميكند در اينكه اين دو از مصاديق كامل و تام اثم تحريم شدهاند ،چون قرآن كريم
قتل ،و كتمان شهادت ،و افترا ،و
__________________________________________________
)(1سوره مائده آيه [...]23
)(2سوره نسا آيه "33
)(3سوره بقره آيه 930
)(4سوره مائده آيه 09
)(5سوره نور آيه 11
)(6سوره نسا آيه 113
ترجمه الميزان ،ج ،9ص920 :
غيره را نيز اثم خوانده ،و هيچ يك را اثم كبير نخوانده به جز شراب ،و قمار ،و به جز شرك كه آن را اثم عظيم ناميده و
فرموده ":وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَري إِثْماً عَظِيماً" «».1
و سخن كوتاه اينكه :هيچ شكي نيست در اينكه آيه مورد بحث داللت بر تحريم دارد.
آن گاه دو آيه سوره مائده نازل شد ،و فرمود ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطانِ ،فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ،وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَ عَنِ الصَّالةِ ،فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" «».9
از ذيل اين دو آيه بر ميآيد كه مسلمانان بعد از شنيدن آيه سوره بقره هنوز از ميگساري دست بردار نبودند ،و به كلي آن را
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ترك نكرده بودند ،تا اين دو آيه نازل شد ،و در آخرش فرمود حاال ديگر دست بر ميداريد يا خير؟.
همه آنچه گفته شد در باره شراب بود.
[شرح بقيه مفردات آيه شريفه]  ...ص 243 :
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و اما ميسر :مفاسد اجتماعي آن و اينكه مايه فرو ريختن پايههاي زندگي است امري است كه هر كسي آن را به چشم خود
ميبيند ،و نياز به بيان ندارد ،و ان شاء اللَّه به زودي در سوره مائده متعرض آن خواهيم شد.
اينجا گفتگوي ما در شراب و قمار پايان يافت ،حال به بحثي كه در باره كلمات آيه داشتيم برگرديم "،قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ،وَ
مَنافِعُ لِلنَّاسِ" معناي كلمه اثم را گفتيم ،اما كلمه (كبير) صفت مشبهه از كبر است ،و كبر در حجمها به منزله كثرت است
در اعداد ،و مقابل كبر صغر است ،هم چنان كه در مقابل كثرت قلت است ،پس كبر و صغر دو وصف نسبي هستند ،به اين
معنا كه جسم و يا حجمي معين ،نسبت به حجمي ديگر كوچكتر از حجم كبير ،و نسبت به حجمي سوم بزرگتر از حجم
صغير است ،و اگر اين مقايسه و نسبت نبود هيچ چيز نه كبير بود و نه صغير ،هم چنان كه هيچ عددي نه بسيار بود و نه
اندك.
و اين معنا به نظر نزديك ميرسد كه اولين باري كه بشر متوجه معناي كبر شده در حجمها بوده ،چون حجم يك كميت
متصل در جسمانيت است ،آن گاه از حجم و صورت آن
__________________________________________________
)(1سوره نسا آيه 33
)(2اي كساني كه ايمان آوردهايد شراب و قمار و انصاب و ازالم پليدي و از عمل شيطان است ،زنهار كه از آن اجتناب كنيد،
شايد رستگار گرديد ،تنها هدف شيطان اين است كه با شراب و قمار ميانه شما دشمني و كينه بيندازد ،و شما را از راه خدا و
از نماز جلوگيري كند آيا دست از آنها بر ميداريد؟" سوره مائده آيه "21
ترجمه الميزان ،ج ،9ص923 :
منتقل به معناي شده ،به عنوان گسترش دادن معناي كلمه ،كبر و صغر معاني را هم با اين دو كلمه توصيف كردند( ،مثال
گفتند فالن عمل جرمي بزرگ ،و يا خطايي بزرگ و يا احساني كوچك است )خداي تعالي هم فرموده( :إِنَّها لَإِحْدَي الْكُبَرِ،
آن عمل يكي از بزرگها است)»1« .
و نيز فرموده ":كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ" « »9و نيز فرموده ":كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ" «».0
و اما كلمه (عظم) همان معناي كبر را ميدهد ،با اين تفاوت كه عظم ظاهرا از عظم (استخوان) گرفته شده ،كه يكي از
اجزاي بدن هر حيوان استخوانداري است ،چون معيار در بزرگي جثه هر حيواني درشتي استخوانهاي او است ،كه در داخل
بدن او بهم پيوسته است ،آن گاه هر چيز بزرگ و درشتي را هم به عنوان استعاره عظيم خواندند ،و بعد از كثرت استعمال
معناي اصلي كلمه شد و مانند ساير مواد اصلي و مشتقات هم از آن اشتقاق يافت.
و كلمه (نفع) مخالف كلمه (ضرر) است و اين دو كلمه بر اموري اطالق ميشود كه يا محبوب و مطلوب ديگران است ،و يا
مكروه ،هم چنان كه دو كلمه خير و شر اطالق ميشود بر اموري كه يا مطلوب براي خودش است ،و يا مكروه براي
خودش( ،دواي نافع است براي مريض ،و سم مضر است براي انسان ،ولي چيزي كه خير و يا شر است براي خودش خير و
يا شر است) ،و مراد از منافع شراب و قمار ،منافعي است كه در خريد و فروش و يا ساختن آن ،و يا در سرگرمي با آن است،
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و چون در ذيل آيه ،اثم با منافع آن دو مقايسه شد ،و فرمود اثم آن دو اكبر است لذا جهت كثرت منافع را الغا كرد ،و فرمود:
(نفعهما) براي اينكه عدد در كبر دخالتي ندارد.
[معناي عفو در" يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  ... ]"...ص 244 :

[دو نكته در آيه -3 :تشويق مردم به تفكر پيرامون حقائق وجود  -2عدم رضايت به تقليد و اطاعت كور كورانه]  ...ص 241 :

در اين آيه شريفه دو نكته هست ،اول اينكه مردم را تشويق و تحريك ميكند به اينكه پيرامون حقايق وجود ،و معارف مبدأ
و معاد و اسرار طبيعت بحث كنند و در طبيعت اجتماَ و نواميس اخالق ،و قوانين زندگي فردي و اجتماعي بينديشند و سخن
كوتاه آنكه از ميان تمامي علومي كه از مبدأ و معاد و حقايق بين آن دو بحث ميكند ،آنچه را كه مربوط به سعادت و
شقاوت انسان است بكار بگيرند.
دوم اينكه قرآن كريم هر چند كه بشر را به اطاعت مطلقه و بيچون و چراي خدا و رسول دعوت ميكند ،اال اينكه به اين
هم رضايت نميدهد كه مردم احكام و معارف قرآني را با جمود محض و تقليد كوركورانه ،و بدون هيچ تفكر و تعقلي
بپذيرند ،بلكه بايد فكر و عقل خود را بكار بگيرند ،تا در هر مساله حقيقت امر كشف شود ،و با نور عقل راهشان در اين سير
و سلوك روشن گردد.
و گويا مراد از تبيين همان كشف و پرده برداري از علل احكام و قوانين ،و روشنگري اصول معارف و علوم باشد.
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"وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ" « »3كلمه (عفو )بطوري كه راغب گفته به معناي آن است كه به سوي چيزي خم
شوي ،تا آن را بگيري ،اين معناي اصلي كلمه نامبرده است ليكن از آنجايي كه عنايات مختلفهاي در كالم پيدا شد ،ناگزير
كلمه نامبرده را در معاني مختلفهاي استعمال كردند ،مانند آمرزش ،و محو كردن اثر ،و واسطه شدن در انفاق ،كه همين
معناي اخير منظور آيه است و خدا داناتر
__________________________________________________
)(1سوره مدثر آيه 04
)(2اين سخني كه از دهانشان بيرون ميآيد جرمي است بزرگ ".سوره كهف آيه "4
)(3اينكه تو مشركين را به سويش ميخواني بر آنان گران است ".سوره شورا آيه "10
)(4سوره بقره آيه 913
ترجمه الميزان ،ج ،9ص924 :
است.
گفتار در اينكه چرا در پاسخ از اينكه (چه انفاق كنيم؟) فرموده( :عفو را) همان گفتاري است كه ما در تفسير آيه" يَسْئَلُونَكَ
ما ذا يُنْفِقُونَ؟ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ " ...گذرانديم.
"يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" ظرف (در دنيا و آخرت) متعلق است به جمله (تتفكرون) ،ولي
ظرف آن نيست ،و معناي آيه اين است كه شايد شما در باره امور دنيا و آخرت فكر كنيد( ،نه اينكه در دنيا و آخرت فكر
كنيد) ،بلكه در باره حقيقت اين دو نشاه ،البته آنچه مربوط به شما است فكر كنيد ،و بفهميد كه دنيا خانهاي است كه خدا آن
را براي شما آفريد ،تا در آن زندگي كنيد ،و آنچه برايتان در خانه آخرت كه بازگشتگاه شما است نافع است كسب كنيد ،چون
در آخرت به سوي پروردگارتان بازگشت ميكنيد و خدا شما را در برابر اعمالي كه در دنيا كردهايد جزا ميدهد.
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"وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي ،قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ" اين آيه شريفه اشعار بلكه داللت دارد بر نوعي تخفيف و تسهيل ،چون اول
اجازه خلط و آميزش با ايتام را ميدهد ،بعدا ميفرمايد و اگر خدا خواست كمكتان ميكند ،و از اين تعبير معلوم ميشود كه
مسلمانان قبال تشديدي از خدا نسبت به امر ايتام شنيده بودند ،كه مايه تشويش
ترجمه الميزان ،ج ،9ص923 :
و اضطراب دلهاشان ميشده ،و همين اضطراب وادارشان كرده كه از امر ايتام سؤال كنند ،و واقع هم همين طور بوده ،چون
آياتي شديد اللحن در امر ايتام نازل شده بود ،مانند آيه ":إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً ،إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ،وَ
سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً" « »1و آيه:
"وَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ ،وَ ال تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ،وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي أَمْوالِكُمْ ،إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً" « .»9كه در اولي
خوردن مال يتيم را خوردن آتش ،و در دومي خوردن خبيث و جرمي كبير خوانده.
پس از ظاهر امر چنين بر ميآيد كه آيه مورد بحث بعد از آيات سوره نساء نازل شده ،و با اين معنا آن رواياتي كه در شان
نزول آيه وارد شده و به زودي از نظر خواننده ميگذرد ،تاييد ميشود و در جمله ":قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ " ،...از آنجا كه كلمه
(اصالح) نكره و بدون الف و الم آمده ،داللت دارد بر اينكه آنچه مرضي خداست نوَ خاصي از اصالح است ،نه هر
اصالحي ،هر چند كه اصالح ظاهري باشد ،پس بايد گفت نكره آمدن اصالح براي افاده تنوَ است و در نتيجه مراد از صالح
اصالح حقيقي است ،نه صوري و جمله ذيل آيه هم كه ميفرمايد ":وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ  ،"...به اين نكته اشعار
دارد.

"وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ" اين جمله به مساواتي اشاره ميكند كه خداي تعالي در ميان تمامي مؤمنين برقرار كرده
ميخواهد ،تمامي صفات و تعيناتي كه باعث امتياز يك طبقه از طبقه ديگر است ،و ريشه بروز همه انواَ فساد در ميان مردم
ميشود مثال اين آن ديگري را برده خود ميكند ،و آن اين ديگري را به استضعاف ميكشد ،و ذليل خود نموده به او بزرگي
ميفروشد ،و نيز باعث انواَ ظلمها و تجاوزات ميشود لغو شده اعالم كند ،آري با اين اعالم برادري است كه موازنه و هم
سنگي ميان دو طبقه مردم ميان يتيم ضعيف و ولي قوي ،ميان توانگر ميليونر و فقير خاكسترنشين ،و همچنين ميان هر
ناقص و تامي بر قرار ميشود ،هم چنان كه در جاي ديگر هم فرمود ":إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" «».0
__________________________________________________
)(1آنان كه اموال يتيمان را به ستم ميخورند همانا در شكمهاشان آتشي ميخورند و بزودي افروخته ميسوزند ".سوره نسا
آيه "2
)(2اموال يتيمان را بدهيد و بد را با خوب تبديل نكنيد و اموال آنان را با اموال خود مخوريد كه آن گناهي بزرگ است".
سوره نسا آيه "9
)(3رابطه ميان مؤمنين تنها و تنها بر اخوت برقرار است ".سوره حجرات آيه " [...]13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص923 :
پس معلوم ميشود آيه شريفه آن مخالطه با يتيم را تجويز ميكند كه مخالطه برادرانه باشد ،مخالطه دو برادر كه در حقوق
اجتماعي بين مردم برابرند آنچه از مالش برداشته ميشود ،مانند و برابر همان مالي است كه به او ميدهند پس آيه مورد
بحث مقابل آيه ":وَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ ،وَ ال تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ،وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً"
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[ترخيص در اختالط سر پرستان و اولياي ايتام با ايتام ،متضمن مساوات بين تمام مؤمنين است ... ].ص 246 :
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« »1قرار دارد ،و اين محاذات يكي از شواهدي است بر اينكه در آيه مورد بحث نوعي تخفيف و تسهيل داده شده ،هم چنان
كه ذيل آيه نيز بر آن داللت كرد و نيز جمله ":وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ" هم تا حدي بر آن داللت داشت.
پس معناي آيه چنين است كه آميزش با ايتام اگر ضروري شد جايز است (و اين همان تخفيف نامبرده است) ،ولي بايد نظير
مخالطت دو برادر باشد يعني با تساوي حقوق باشد ،آن وقت است كه ديگر جاي ترس و دلواپسي نيست ،چون اين عمل اگر
به فرض ،اصالح باشد ،آنهم اصالح حقيقي نه صوري ،عمل خيري است ،و حقيقت امر هم بر خدا پوشيده نيست ،تا بترسيد
مبادا صرفا به خاطر اينكه مخالطت كردهايد از شما مؤاخذه كند ،نه خداي سبحان مفسد را از مصلح تميز ميدهد.
"وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ"...
كلمه (يعلم) نسبت به كلمه (مفسد) كه مفعول آن است بدون واسطه عمل كرده ،ولي كلمه (مصلح) را با حرف (من) مفعول
خود كرده ،و اين گويا بدين جهت است كه كلمه (يعلم) در اينجا متضمن معناي تميز است ،و كلمه (عنت) به معناي كلفت و
مشقت است.
بحث روايتي [(در ذيل آيات گذشته مربوط به شراب و قمار ،انفاق و سرپرستي ايتام)]  ...ص 247 :
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در كافي از علي بن يقطين روايت كرده كه گفت :مهدي عباسي از ابي الحسن موسي بن جعفر َ از شراب پرسيد ،آيا در
كتاب خدا حرام است يا خير؟ چون كه مردم منهي بودن آن را ميدانند ولي حرمتش را نميدانند .حضرت فرمود بلكه حرام
است ،پرسيد در كجاي قرآن تحريم شدهاي ابا الحسن؟ فرمود :در آيه ":إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ ،وَ
الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ" ،آن گاه امام پس از چند كلمه فرمود :اما اثم عينا همان خمر است ،براي اينكه در جاي ديگر
فرموده ":يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ،وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ ،وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما" پس به حكم اين آيه
خمر و ميسر در كتاب خدا اثم
__________________________________________________
)(1سوره نسا آيه 9
ترجمه الميزان ،ج ،9ص923 :
است و اثم آن دو از منفعتي كه ممكن است داشته باشد بيشتر است هم چنان كه خدا فرمود ،مهدي گفت :اي علي بن
يقطين اين فتوايي است هاشمي گفتم :درست است ،يا امير المؤمنين ،حمد خداي را كه اين علم را از شما اهل بيت بيرون
نكرد ميگويد :به خدا سوگند مهدي بدون درنگ گفت :تو درست ميگويي اي رافضي»1« .
مؤلف :در سابق بياني كه معناي اين روايت را روشن كند گذشت.
و باز در كافي از ابي بصير از يكي از دو امام صادق و باقر َ روايت كرده كه فرمود خداي تعالي براي معصيت خانهاي و
صندوقي قرار داده ،و براي آن دري درست كرده ،و آن در را قفل كرده ،و براي آن قفل كليدي هست ،و آن شراب است .
»«2
و نيز در همان كتاب از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود :رسول خدا ص فرمود :شراب سر منشا تمامي گناهان است.
«»0
و باز در آن كتاب از اسماعيل روايت كرده كه گفت :امام باقر َ به طرف مسجد الحرام آمد ،جمعي از قريش به وي نگريسته
و گفتند :اين معبود اهل عراق است ،بعضي از خود آنان گفت :خوب است كسي را بفرستيم نزدش ،جواني را فرستادند ،جوان
پرسيد:
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عمو جان از همه گناهان كبيره بزرگتر چيست؟ فرمود :شرب خمر»3« .
و نيز از ابي البالد از يكي از آن دو بزرگوار روايت كرده كه فرمود :خداي تعالي به هيچ گناهي بزرگتر از شرب مسكر
نافرماني نشده ،چون اين مست است كه ندانسته هم نماز واجب را ترك ميكند ،و هم به مادر و دختر و خواهر خود ميپرد.
«»4
و در احتجاج آمده كه زنديقي از امام صادق َ پرسيد :يا ابا عبد اللَّه چرا خدا شراب را كه هيچ لذتي لذيذتر از آن نيست حرام
كرد؟ فرمود :بدين جهت حرام كرد كه ام الخبائث ،و منشا تمامي شرور است ساعتي بر شارب خمر ميگذرد كه در آن ساعت
عقلش از كفش رفته ،نه پروردگار خود را ميشناسد و نه از هيچ معصيتي پروا دارد (تا آخر حديث)»3« .
مؤلف :اين روايات يكديگر را تفسير ميكنند ،و تجربه و حساب عقل هم مساعد آنها
__________________________________________________
)(1فروَ كافي ج  3ص 333
)(2فروَ كافي ج  3ص 330
)(3فروَ كافي ج  3ص 330
)(4فروَ كافي ج  3ص 392
)(5فروَ كافي ج  3ص 330
)(6احتجاج طبرسي ج  9ص 29
ترجمه الميزان ،ج ،9ص922 :
است.
و در كافي از جابر از امام باقر َ روايت آورده كه فرمود :رسول خدا ص در مساله خمر ده نفر را لعنت كرد  -1آنكه درخت
خرما و يا انگور و يا چيز ديگر را به منظور شراب ميكارد  -9آنكه باغبانيش ميكند  -0آنكه آن را ميفشارد 4-آنكه
مينوشد  -4آنكه ساقي شراب ميشود  -3آنكه شراب را بار ميكند - 3آنكه بار شراب را برايش ميبرند  -3آنكه آن را
ميفروشد  -2آنكه شراب را ميخرد  -13آنكه پول شراب را ميخورد»1« .
و نيز در كافي و محاسن از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود رسول خدا ص فرمود :ملعون و باز ملعون است ،كسي كه
كنار سفرهاي بنشيند كه در آن سفره شراب نوشيده ميشود»9« .
مؤلف :آيه شريفه" وَ ال تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ" « »0مؤيد اين دو روايت است.
و در خصال به سند خود از ابي امامه روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :چهار طايفهاند كه خدا در قيامت نظري به
آنان نميافكند (يعني رحمتش را شامل حال آنان نميكند)  -1عاق  -9كسي كه زياد منت ميگذارد  -0كسي كه قضا و
قدر را تكذيب ميكند  -3كسي كه بر شرب خمر عادت كرده است»3« .
و در امالي ابن الشيخ به سند خود از امام صادق َ از رسول خدا ص روايت آمده كه فرمود :پروردگارم جل جالله سوگند
خورده كه هيچ بندهاي از بندگانم در دنيا شراب ننوشد ،مگر آنكه در قيامت به همان مقدار كه نوشيده از حميم دوزخ به او
ميچشانم ،حال چه اينكه اهل عذاب باشد و يا آمرزيده باشد آن گاه فرمود :روز قيامت شارب الخمر با روي سياه و چشماني
كبود محشور ميشود در حالي كه گونهاش كج و معوج است ،آب از دهانش ريزان ،و زبانش از پشت سرش آويزان است .
»«5
و در تفسير قمي از امام باقر َ روايت كرده كه فرمود :اين معنا بر خدا حق و سزاوار است ،كه به شارب الخمر بنوشاند آن
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آبي را كه از فرج زنان فاحشه ميريزد و در آن روز آن آب عبارت است از صديد ،و صديد چرك و خون غليظ و درهمي است
كه حرارتش و بوي
__________________________________________________
)(1فروَ كافي ج  3ص 392
)(2فروَ كافي ج  3ص 933
)(3و بر گناه و دشمني يكديگر را كمك مكنيد" سوره مائده آيه ".0
)(4خصال ص 930
)(5امالي ج  1ص 41
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
گندش اهل دوزخ را عذاب ميدهد»1« .
مؤلف :شايد بتوان گفت كه آيه ":إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ،كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ،خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلي
سَواءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ ،ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ" »9« .اين روايات را تاييد ميكند ،چون
ميفرمايد( :به درستي درخت زقوم طعام گنهكار است كه چون مس مذاب در درون دلها ميجوشد ،فرمان ميرسد :بگيريد او
را و تا وسط دوزخ ببريد ،و سپس از باالي سرش عذاب حميم بريزيد( ،و به او بگوئيد )بچش اين را كه تو همان دردانهاي
بودي كه براي خود احترامي قائل بودي) و در همه معاني گذشته روايات بسياري ديگر هست.
و در كافي از وشاء از ابي الحسن َ روايت آورده كه گفت :من از آن جناب شنيدم ميفرمود :ميسر قمار است»0« .
مؤلف :روايات در اين معنا بسيار زياد است ،بطوري كه هيچ شكي در آن نيست.
و در الدر المنثور در تفسير آيه" وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ " ...از ابن عباس روايت آورده كه گفت :چند نفر از صحابه بعد از
آنكه مامور شدند در راه خدا انفاق كنند ،نزد رسول خدا ص شدند ،و عرضه داشتند ما نفهميديم اين نفقهاي كه مامور شدهايم
از اموالمان در راه خدا بدهيم چيست؟ بفرما چه بايد بدهيم ،خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ":وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوَ" ،و قبل از اين آيه مسلمانان آن قدر انفاق ميكردند كه حتي مختصري كه صدقه دهند و مالي كه غذايي براي خود
فراهم كنند برايشان نميماند»3« .
و نيز در الدر المنثور است كه از يحيي روايت شده كه گفت :من شنيدم معاذ بن جبل ،و ثعلبه نزد رسول خدا ص شدند و
پرسيدند :يا رسول اللَّه ما بردهدار و زن و بچهدار هستيم ،بفرما از اموال خود چه مقدار انفاق كنيم؟ خداي تعالي اين آيه را
نازل كرد كه ":وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ".
و در كافي و تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آمده كه فرمود :عفو به معناي حد متوسط است»4« .
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص 133
)(2سوره دخان آيه [...]32
)(3فروَ كافي ج  4ص 193
)(4الدر المنثور ج  1ص 940
)(5فروَ كافي ج  3ص 49
ترجمه الميزان ،ج ،9ص031 :
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[سوره البقرة ( :)2آيه  ... ]223ص 312 :
اشاره

وَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ ال تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْ ٌد
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَي الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ()991
ترجمه آيه  ...ص 312 :
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و در تفسير عياشي از امام باقر و امام صادق َ روايت آورده كه فرمود :عفو يعني مقدار كفايت ،و در روايتي كه از ابي بصير
نقل كرده فرموده عفو ،به معناي ميانهروي است»1« .
و نيز در آن كتاب در ذيل آيه ":الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ،وَ لَمْ يَقْتُرُوا ،وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً" از امام صادق َ روايت كرده
كه فرمود :وقتي آن صحيح نبود ،و اين هم صحيح نبود ،قهرا حد وسط صحيح است.
و در مجمع البيان از امام باقر َ روايت كرده كه فرمود :عفو آن مقداري است كه از قوت سال زياد بيايد»9« .
مؤلف :روايات همه با هم متوافقند ،و روايت اخير از قبيل بيان مصداق است ،و روايات در فضل صدقه و كيفيت و مورد و
كميت آن از حد شمار بيرون است كه ان شاء اللَّه بعضي از آنها در موارد مناسب خواهد آمد.
و در تفسير قمي در ذيل آيه ":وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي" از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود بعد از آنكه آيه ":إِنَّ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً ،إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ،وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً" نازل شد ،هر كس يتيمي در خانه داشت از خانه
بيرون كرد ،و از رسول خدا ص پرسيدند جز اين چه ميتوانستيم بكنيم؟ در پاسخ ،اين آيه نازل شد:
"يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ،وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ،وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ" «».0
و در الدر المنثور از ابن عباس روايت كرده كه گفت :وقتي خداي تعالي آيه ":وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"
 ،و آيه ":إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي  ،"...نازل شد ،كساني كه يتيمي در خانه خود داشتند طعام و شراب خود را از طعام
و شراب يتيم جدا نموده ،سهم او را بيشتر از سهم خود ميدادند ،و اگر يتيم نميتوانست همه آن طعام و نوشيدني را مصرف
كند ،و زياد ميآمد ،زياديش را هم مصرف نميكردند تا فاسد شود ،و اين براي آنان دشوار بود ،ال جرم جريان را به عرض
رسول خدا ص رساندند خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ":يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي ،قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ،وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ
فَإِخْوانُكُمْ" ،از آن پس سفره خود و ايتام را يكي كردند با آنها خوردند و نوشيدند»3« .
مؤلف :اين معنا از سعيد بن جبير و عطا و قتاده نيز روايت شده.
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص 133
)(2مجمع البيان ج  1ص 013
)(3تفسير قمي ج  1ص .39
)(4الدر المنثور ج  1ص 944
ترجمه الميزان ،ج ،9ص039 :
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با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان آورند و يك كنيز با ايمان بهتر است از خانمي مشرك هر چند آن خانم مورد شگفت و
خوشايندتان باشد و با مردان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان آورند كه يك برده مؤمن از آقايي مشرك بهتر است هر چند كه
مورد شگفت و خوشايند شما باشد آري مشركين شما را به سوي آتش دعوت ميكنند و خدا به سوي جنت و مغفرتي به اذن
خود ميخواند و آيات خود را براي مردم بيان ميكند تا شايد متذكر شوند ()991
بيان آيه  ...ص 312 :
اشاره

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

و كلمه (مشركات) اسم فاعل از مصدر اشراك ،يعني شريك گرفتن براي خداي سبحان است ،و معلوم است كه شريك
گرفتن مراتب مختلفي از نظر ظهور و خفا دارد ،همانطور كه كفر و ايمان هم از اين نظر داراي مراتبند.
مثال اعتقاد به اينكه خدا دو تا و يا بيشتر است و نيز بتها را شفيعان درگاه خدا گرفتن ،شركي است ظاهر ،و از اين شرك
كمي پنهانتر شركي است كه اهل كتاب دارند ،و براي خدا فرزند قائلند ،و مخصوصا مسيح و عزير را پسران خدا ميدانند.
و به حكايت قرآن ميگويند ":نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ" « »9و اين نيز شرك است ،از اين هم كمي مخفيتر اعتقاد به
استقالل اسباب است ،اينكه انسان مثال دوا را شفا دهنده بپندارد ،و همه اعتمادش به آن باشد ،اين نيز يك مرتبه از شرك
است ،و همچنين ضعيفتر و ضعيفتر ميشود ،تا برسد به شركي كه به جز بندگان مخلص خدا احدي از آن بري نيست ،و
آن عبارت است از غفلت از خداوند تعالي و توجه به غير خداي عز و جل ،پس همه اينها شرك است.
اما اين باعث نميشود كه ما كلمه (مشرك) را بر همه دارندگان مراتب شرك اطالق كنيم ،هم چنان كه ميدانيم اگر
مسلماني نماز و يا واجبي ديگر را ترك كند ،به آن واجب كفر ورزيده ،ولي كلمه (كافر) را بر او اطالق نميكنيم ،مثال خداي
تعالي ترك عمل حج را كفر خوانده ،و فرموده ":وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاََ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعالَمِينَ"
__________________________________________________
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"وَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ"...
راغب در مفردات ميگويد كلمه نكاح در اصل لغت به معناي عقد نكاح بوده ،بعدا
ترجمه الميزان ،ج ،9ص030 :
بعنوان استعاره در عمل زناشويي استعمال شده ،و اين محال است كه در اصل لغت به معناي عمل زناشويي بوده و سپس
استعاره شده باشد در عقد ازدواج ،براي اينكه تمامي الفاظي كه عمل زناشويي را افاده ميكنند ،كنايات هستند (و هيچ لفظي
در برابر اين عمل وضع نشده) ،چون همه مردم گفتگوي از آن را زشت ميدانند ،و با اين حال محال است كسي كه
ميخواهد به مخاطب خود از يك عمل مشروَ و پسنديده خبر دهد ،و بگويد :من با فالني ازدواج كردهام ،تعبيري كند كه
تنها در هنگام فحش دادن استعمال ميشود.
اين بود گفتار راغب « »1و گفتار درستي است ،چيزي كه هست بايد اين را هم ميگفت ،كه منظور از عقد علقه زوجيت
است ،نه عقد لفظي (كه بين هر ملت و مذهبي در هنگام مراسم ازدواج خوانده ميشود).
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)(1راغب كتاب النون
)(2ما همه پسران خدا و دوستان اوئيم.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
»«1ولي چنين كسي را كافر نميخوانيم ،بلكه فاسقي است كه به يكي از واجبات خدا كفر ورزيده و بر فرض هم كه
بتوانيم اطالق كنيم ،بايد بگوئيم فالني كافر به حج است.
و همچنين ساير صفاتي كه در قرآن استعمال شده ،مانند صالحين و قانتين ،و شاكرين ،و متطهرين ،و يا فاسقين ،و ظالمين،
و و و ،برابر و معادل افعالي كه اين صفات از آنها مشتق شده نيستند( ،كسي كه يك عمل صالح ،و يك عبادت ،و يك شكر،
و يك طهارت ،و يك فسق ،و يك ظلم كرده ،صالح و قانت و شاكر و متطهر و فاسق و ظالم خوانده نميشود) و اين واضح
است ،پس اين عناوين را نام يا صفت كسي كردن ،حكمي دارد ،و صرف نسبت دادن فعل به آن كس حكمي ديگر.
[در قرآن كريم كلمه" مشرك" بر غير اهل كتاب اطالق شده و اطالق آن بر اهل كتاب ثابت و معلوم نيست]  ...ص 314 :
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عالوه بر اينكه اين معنا به روشني معلوم نشده ،كه قرآن كريم كلمه مشرك را بر اهل كتاب هم اطالق كرده باشد ،به
خالف لفظ كافرين ،بلكه تا آنجا كه ميدانيم اين كلمه بر غير اهل كتاب اطالق شده ،مثال فرموده ":لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ،وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ ،حَتَّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ" «».9
و يا فرموده ":إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ،فَال يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ »" «3و يا فرموده ":كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ" « »3و
نيز ميفرمايد ":وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً" « »4و باز ميفرمايد:
"فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" « »3و مواردي ديگر.
و اما اينكه فرمود ":وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصاري تَهْتَدُوا ،قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً ،وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" «» 3منظورش
از مشركين يهود و نصاري نيست ،تا تعريضي بر اهل كتاب باشد ،و در نتيجه با گفته ما منافات داشته باشد ،بلكه ظاهرا
منظور غير اهل كتاب است ،به
__________________________________________________
)(1براي خدا بر مردم -البته آنها كه استطاعت دارند -است كه به زيارت خانه بروند ،و هر كس كفر بورزد خدا از همه
عالميان بينياز است ".سوره آل عمران آيه "23
)(2آنهايي كه از اهل كتاب كفر ورزيدند ،و نيز مشركين هرگز جدا نميشدند تا آنكه بليهاي ببينند ".سوره بينه آيه "1
)(3جز اين نيست كه مشركين نجسند ،پس نبايد به مسجد الحرام نزديك شوند ".سوره توبه آيه "92
)(4چگونه پيمان مشركين احترام دارد ".سوره توبه آيه "3
)(5مشركين را با همگيشان قتال كنيد ".سوره توبه آيه " [...]93
)(6مشركين را هر جا يافتيد بكشيد ".سوره توبه آيه "3
)(7و گفتند يهودي و يا مسيحي باشيد ،تا راه يافته باشيد ،بگو :نه ،بلكه بايد به كيش ابراهيم حنيف بود ،و او از مشركان
نبود ".سوره بقره آيه "104
ترجمه الميزان ،ج ،9ص034 :
قرينه اينكه در آيهاي ديگر فرموده ":ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ"
«».1
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چون از اين آيه استفاده ميشود كلمه (حنيف) تعريضي بر يهود و نصاري است ،نه جمله (وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ،چون
حنيف به معناي بريء بودن ساحت ابراهيم از انحراف از وسط به طرف افراط و تفريط است ،به طرف ماديت محضه يهود ،و
معنويت محضه نصارا ،و كلمه (مسلما) تعريض بر مشركين است ،چون ميفهماند كه ابراهيم تنها تسليم خدا بود ،و چون
بتپرستان براي او شريكي نميگرفت.
و همچنين آيات زير كه در آنها كلمه مشركين آمده ،با گفتار ما منافاتي ندارد چون در اينها منظور از اين كلمه معناي وصفي
و اسمي آن نيست ،بلكه منظور كساني است كه گاهگاهي شرك از آنان سر ميزند ،و آن آيات اين است ":وَ ما يُؤْمِنُ
أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ،إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ" « "»9إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَي الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ،وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ" « »0چون ميدانيم
مؤمنين هم كه احيانا گناه ميكنند ،در حال گناه در تحت تسلط شيطانند پس اين شرك شرك مشركين اصطالحي نيست،
شركي است كه بعضي از مؤمنين و بلكه همه آنان سواي افرادي انگشت شمار يعني اولياي مقرب و عباد صالحين گرفتار آن
ميشوند.
[ظاهر آيه شريفه تحريم ازدواج با زن و مرد بت پرست است نه ازدواج با اهل كتاب]  ...ص 311 :

پس از اين بيان كه قدري هم طوالني شد ،اين معنا روشن گرديد كه ظاهر آيه شريفه كه ميفرمايد ":وَ ال تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ" تنها ميخواهد ازدواج با زن و مرد بتپرست را تحريم كند ،نه ازدواج با اهل كتاب را.

پس از اينجا فساد گفته بعضي روشن ميشود كه گفتهاند :آيه شريفه ناسخ آيه سوره مائده است ،كه ميفرمايد ":الْيَوْمَ أُحِلَّ
لَكُمُ الطَّيِّباتُ ،وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ،وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ،وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ،وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" «».3
__________________________________________________
)(1ابراهيم يهودي و نصراني نبود ،و ليكن حنيف و مسلم بود ،و از مشركين نبود ".سوره آل عمران آيه "33
)(2اكثر آنان به خدا ايمان نميآورند مگر آنكه مرتكب شرك هم ميشوند ".سوره يوسف آيه "133
)(3شيطان تنها بر كساني تسلط دارد ،كه او را دوست ميدارند ،و كساني كه به خدا شرك آورند.
"سوره نحل آيه "133
)(4امروز ديگر هر چيز پاكيزهاي برايتان حالل شد ،و طعام اهل كتاب براي شما ،و طعام شما براي آنان ،و زنان پارساي
مؤمن ،و زنان پارسايي كه قبل از شما اهل كتاب بودند ،حالل گرديد ".سوره مائده آيه "3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
و نيز فساد اين گفتار كه گفتهاند :آيه مورد بحث كه ميفرمايد (با زنان مشركه ازدواج نكنيد) ،و آيه ":وَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكَوافِرِ" «» 1ناسخ آيه مائده هستند ،و نيز اينكه گفتهاند :آيه سوره مائده ناسخ دو آيه سوره بقره و ممتحنه هستند روشن
ميگردد.
و وجه فساد آنها اين است كه آيه سوره بقره به ظاهرش شامل اهل كتاب نميشود ،و آيه سوره مائده تنها شامل اهل كتاب
است پس هيچ منافاتي ميان آن دو نيست ،تا بگوئيم آيه سوره بقره ناسخ آيه سوره مائده و يا منسوخ به آن است ،و
همچنين آيه سوره ممتحنه ،هر چند عنوان (زنان كافر) در آن مورد بحث واقع شده ،و اين عنوان ،هم شامل اهل كتاب
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[عدم تعارض و عدم وقوع نسخ بين آيات سوره بقره و آيات سوره مائده و ممتحنه]  ...ص 311 :
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[مالك شايستگي در طرف ازدواج ايمان است نه مزاياي اعتباري ديگر]  ...ص 317 :

"وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ" ظاهرا مراد از امه مؤمنه كنيز باشد ،كه در مقابل حره (زن آزاد) است ،و
مردم در روزگاري كه بردهداري معمول بود كنيزان را خوار ميشمردند ،و از اينكه با آنها ازدواج كنند عارشان ميآمد ،و اگر
كسي اين كار را ميكرد سرزنشش ميكردند ،پس اينكه در آيه كنيز را مقيد به مؤمنه كرد ،ولي مشركه را مقيد به حريت
نكرد ،با اينكه گفتيم مردم كنيز را خوار ميشمردند ،و از ازدواج با آنان احتراز داشتند ،خود دليل بر اين است كه ميخواهد
بفرمايد :زن با ايمان هر چند كه كنيز باشد بهتر است از زن مشرك ،و لو آزاد باشد ،و داراي حسب و نسب و مال و ساير
مزايايي باشد كه عادتا خوشايند انسان است.
بعضي از مفسرين گفتهاند :مراد از كلمه (امة) و همچنين كلمه (عبد) در جمله بعدي ،كنيز و غالم نيست ،بلكه كنيز خدا و
بنده خدا است ،ولي اين حرف احتمال بعيدي است.
"وَ ال تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا ،وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ"...
گفتار در اين جمله همان گفتاري است كه در جمله قبلي گذشت.
"أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ ،وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَي الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ"...
اين جمله اشاره است به حكمت تحريم آن دو قسم ازدواج ،ميفرمايد ،مشركين از آنجا كه اعتقاد به باطل دارند راه ضاللت
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ميشود ،و هم مشركين ،چون كلمه (كافر) اهل كتاب را هم به اينطور شامل ميشود ،كه با صدق آن ديگر نام مؤمن
برايشان صادق نباشد ،به شهادت اينكه فرموده ":مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ ،فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِلْكافِرِينَ" «».9
اال اينكه ظاهر آيه به بياني كه در همان سوره خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالي اين است كه اگر مردي مسلمان شد ،در حالي
كه زني كافر در عقد دارد حرام است كه ديگر به عقد آن زن وقعي بنهد ،و خالصه او را به همسري خود باقي بگذارد ،مگر
اينكه او نيز ايمان بياورد آن وقت مرد ميتواند به عقد سابق همسرش اعتبار قائل باشد ،و اين معنا هيچ داللتي بر ازدواج
ابتدايي با اهل كتاب ندارد.
و بر فرض كه تسليم شويم ،و بگوئيم :دو آيه نامبرده يعني آيه بقره و آيه ممتحنه داللت دارد بر حرمت ازدواج ابتدايي با زن
اهل كتاب ،باز هم ناسخ آيه مائده نميشوند ،براي اينكه آيه مائده بطوري كه از سياقش برميآيد در مورد امتنان و تخفيف
نازل شده ،و چنين موردي قابل نسخ نيست بلكه تخفيفي كه از آن استفاده ميشود حاكم بر تشديدي است كه از آيه بقره
فهميده ميشود ،پس اگر نسخي در ميان شده باشد ،بايد بگوئيم آيه سوره مائده ناسخ است.
عالوه بر اينكه سوره بقره اولين سورهاي است كه بعد از هجرت در مدينه نازل شده ،و سوره ممتحنه در مدينه قبل از فتح
مكه نازل شده ،و سوره مائده آخرين سورهاي است كه بر رسول خدا ص نازل گشته ،و اين سوره نميتواند منسوخ واقع شود،
چون بعد از آن ،آيهاي نازل نشده ،و معنا ندارد آيات سورههاي قبل ناسخ آن باشد.
__________________________________________________
)(1و به عقد زنان كافر اعتبار منهيد ".سوره ممتحنه آيه "13
)(2آنهايي كه (يعني اهل كتاب كه) دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبريل و ميكائيلند ،بدانند كه خدا هم دشمن
كافران است ".سوره بقره آيه "23
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :

PDF.tarikhema.org

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

در مجمع البيان در ذيل آيه مورد بحث آمده :كه اين آيه در باره مرثد بن ابي مرثد غنوي نازل شده ،كه رسول خدا ص او را
به مكه فرستاد تا عدهاي از مسلمانان را از مكه بياورد ،و چون او مردي شجاَ و قوي بود ،در مكه زني به نام عناق او را به
سوي خود خواند ،و مرثد از اين كار امتناَ ورزيد ،با اينكه در جاهليت دوست هم بودند ،عناق گفت ،ميل داري با من ازدواج
كني؟ مرثد گفت :بايد از رسول خدا ص اجازه بگيرم ،و چون به مدينه برگشت :از آن جناب اجازه خواست تا با عناق ازدواج
كند (اين آيه نازل شد) «».1
مؤلف :اين معنا را سيوطي هم در الدر المنثور از ابن عباس روايت كرده.
و نيز در الدر المنثور است كه واحدي در ذيل اين آيه از طريق سدي از ابي مالك از ابن عباس روايت كرده كه گفته :آيه" وَ
لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ" در باره عبد اللَّه بن رواحه نازل شد ،كه كنيزي سياه داشت ،روزي بر كنيز خود خشم كرد ،و او
را لطمهاي زد ،پس از آنكه خشمش فرو نشست ،نزد رسول خدا ص شد ،و داستان خود را عرضه داشت ،رسول خدا ص
پرسيد وضع كنيزت چگونه است؟ عرضه داشت روزه ميگيرد ،و نماز ميخواند ،و وضو را نيكو ميگيرد ،و شهادت به
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را طي ميكنند ،قهرا ملكات رذيله كه باعث جلوه يافتن كفر و فسوق در نظر آدمي است ،و انسان را از ديدن طريق حق و
حقيقت كور ميكند ،در دلهاشان رسوخ مييابد ،بطوري كه گفتار و كردارشان دعوت به شرك ميشود ،و به سوي هالكت
راهنمايي ميكند ،و باآلخره آدمي را به آتش ميكشاند.
پس مشركين چه زن و چه مردشان به سوي آتش دعوت ميكنند ،ولي مؤمنين بر خالف آن با سلوك راه ايمان و
اتصافشان به لباس تقوا انسان را به زبان و عمل به سوي جنت و مغفرت ميخوانند ،و به اذن خدا هم ميخوانند ،چون خدا
اجازهشان داده كه مردم را به سوي ايمان دعوت كنند ،و به رستگاري و صالح كه سرانجامش جنت و مغفرت است راه
بنمايانند.
در اين آيه جا داشت بفرمايد ":اولئك يدعون الي النار ،و هؤالء يدعون الي الجنة و المغفرة "،آنها به سوي آتش دعوت
ميكنند ،و مؤمنين به سوي جنت و مغفرت ،ولي فرمود و خدا به سوي جنت و مغفرت ،و اين بدان جهت بود كه بفهماند
مؤمنين در دعوتشان به سوي جنت و مغفرت و بلكه در تمامي شؤون وجودشان خود را مستقل از پروردگار خود نميدانند ،و
خدا را ولي خود ميدانند ،هم چنان كه خدا هم فرمود ":وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" «».1
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
و در آيه شريفه وجهي ديگر است ،و آن اين است كه بگوئيم :مراد از دعوت خدا به سوي جنت و مغفرت همان حكمي است
كه در صدر آيه تشريع كرده ،و فرمود :با زنان مشركه ازدواج نكنيد ،تا ايمان بياورند  ،...چون همين نهي مؤمنين از همنشيني
و معاشرت با كسي كه معاشرت و نزديك شدن با او ،و انس گرفتن با او ،جز دوري از خداي سبحان ثمري ندارد و تحريك
مؤمنين به معاشرت با كسي كه نزديكي با او نزديك شدن به خداي سبحان ،و يادآوري آيات او ،و مراقبت امر و نهي او
است ،خود دعوتي است از خدا به سوي جنت ،و مؤيد اين معنا تذييل آيه است به جمله (وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ )البته ممكن هم هست دعوت را اعم از دعوت اولي و دومي بدانيم ،تا آيه شامل هر دو وجه بشود ،كه در اين
صورت سياق خالي از لطفي مخصوص نخواهد بود( .دقت فرمائيد)
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[سوره البقرة ( :)2آيات  222تا  ... ]223ص 331 :
اشاره

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذيً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّي يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ( )999نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُالقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ()990
ترجمه آيات  ...ص 331 :

از تو از مساله حيض ميپرسند بگو آن آزاري است براي زنان پس بايد كه از زنان در حال حيض كناره گيري كنيد و با
ايشان نزديكي جنسي ننمائيد تا وقتي كه پاك شوند پس همين كه غسل كردند ميتوانيد آن طور كه خدا دستورتان داده با
ايشان نزديكي كنيد كه خدا مردم تائب را دوست ميدارد و آنهايي را هم كه در پي پاك شدن هستند دوست ميدارد
().999
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وحدانيت خدا و رسالت تو ميدهد ،فرمود :اي عبد اللَّه كنيز تو مؤمنه است ،عبد اللَّه گفت حال كه او را مؤمنه ميداني به آن
خدايي
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  9ص 013
ترجمه الميزان ،ج ،9ص032 :
كه تو را به حق مبعوث فرموده :آزادش ميكنم ،و با او ازدواج مينمايم ،و همين كار را كرد ،مردم كه اين را شنيدند او را
مالمت كردند( ،كه تو با كنيزي ازدواج كردي)؟ و اين مردم ازدواج با زنان و مردان مشرك را به خاطر اينكه حسب و نسبي
معين دارند دوست ميداشتند ،خداي تعالي اين آيه را فرستاد ،و در آن فرمود( :كنيز با ايمان بهتر است از زن آزاد مشرك)
«».1
و نيز در آن كتاب از مقاتل روايت كرده كه در ذيل جمله ":وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ" گفته است:
به ما چنين رسيده كه منظور از امه نامبرده كنيزي از حذيفه بود كه حذيفه او را آزاد كرد و با او ازدواج نمود»9« .
مؤلف :ميان اين روايات كه در شان نزول آيه وارد شده منافات نيست ،چون ممكن است چند نفر با كنيز خود ازدواج كرده
باشند ،و مورد مالمت واقع شده باشند آن گاه اين آيه در پاسخ همه ايراد كنندگان نازل شده باشد.
البته در اين ميان روايات متعارضهاي هست كه در خصوص جمله" وَ ال تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ  "...وارد شده مبني بر
اينكه اين جمله ناسخ آيه ":وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" ،و يا منسوخ آن است ،كه ان شاء اللَّه در تفسير
سوره مائده از نظر خواننده خواهد گذشت.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص .943
)(2الدر المنثور ج  1ص .943
ترجمه الميزان ،ج ،9ص013 :
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زنان شما كشتزار شمايند از هر طرف خواستيد به كشتزار خود درآئيد و در صدد پديد آوردن يادگاري و نسلي براي خود
برآئيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه شما او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنين را بشارت ده ()990
ترجمه الميزان ،ج ،9ص011 :
بيان آيات  ...ص 333 :
اشاره
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وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذيً"...
كلمه (محيض )مانند كلمه (حيض) مصدر (حاضت المرأة -تحيض) است ،و معنايش جريان خون معروفي است كه صفات
مخصوصي دارد ،و زنان حائض آن صفات را ميشناسند ،و چون اين مصدر مختص زنان است لذا اسم فاعل آن را مذكر هم
ميآورند ،و ميگويند زن حائض ،هم چنان كه ميگويند زن حامل.
و كلمه (اذي) -بطوري كه گفتهاند -به معناي ضرر است ،ليكن اين حرف قابل خدشه است ،چون اگر اذيت ضرر بود ،بايد
صحيح باشد در مقابل نفع استعمال شود ،همانطور كه كلمه ضرر در مقابل كلمه نفع استعمال ميشود ،و معلوم است كه هيچ
وقت به جاي دواي مضر نميگوئيم :دواي موذي ،چون موذي يك معناي ديگري غير مضر را افاده ميكند و بهمين جهت
است كه خداي تعالي فرموده ":لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذيً" «».1
و اگر فرموده بود ":لن يضروكم اال ضررا" كالم فاسد ميشد ،و نيز اگر كلمه (اذيت )را به معناي ضرر بگيريم آن گاه در
امثال آيه ":إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ" « »9و آيه ":لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ" « »0دچار اشكال
ميشويم چون در اينگونه آيات كلمه (اذيت) ظهوري در معناي ضرر ندارد ،پس ظاهر اين است كه كلمه (أذي) به معناي
هر عارضهاي باشد براي چيزي كه ماليم با طبع آن نباشد ،كه اين معنا به وجهي منطبق با معناي ضرر نيز هست.
و اينكه محيض را اذي خوانده ،به همان معنايي است كه گفتيم ،چون خون حيض كه به عادت زنان مربوط است ،از عمل
خاصي حاصل ميشود كه طبيعت زن در مزاج خون طبيعي زن انجام ميدهد ،و مقداري از خون طبيعي او را فاسد ،و از حال
طبيعي خارج نموده ،و به داخل رحم ميفرستد ،تا بدين وسيله رحم را پاك كند ،و يا اگر جنين در آن باشد ،با آن خون جنين
را غذا دهد ،و يا اگر بچه بدنيا آمده ماده اصلي براي ساختن شير جهت كودك را آماده
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه 111
)(2كساني كه خدا و رسول را اذيت ميكنند ".سوره احزاب آيه " [...]43
)(3چرا مرا اذيت ميكنيد ،با اينكه ميدانيد كه من فرستاده خدا به سوي شمايم؟" ".سوره صف آيه "4
ترجمه الميزان ،ج ،9ص019 :
سازد.
و بنا بر آن تفسيري كه كلمه (أذي) را به معناي ضرر گرفتند ،محيض را هم به معناي جمع شدن با زنان در حال حيض
گرفته ،و در معناي آيه گفتهاند :از تو ميپرسند آيا در چنين حالي جايز است با زنان جمع شد؟ جواب داده شده اين عمل
ضرر است ،و درست هم هست چون پزشكان گفتهاند :طبيعت زن در حال حيض سرگرم پاك كردن رحم ،و آماده كردن آن
براي حامله شدن است ،و جماَ در اين حال نظام اين عمل را مختل ميسازد ،و به نتيجه اين عمل طبيعي يعني به حمل (و
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به رحم زن) صدمه ميزند.
"فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ،وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ"...
كلمه (اعتزال) كه جمله (فاعتزلوهن) امر از آن است ،به معناي عزلت گرفتن ،و دوري گزيدن از معاشرت است ،و نيز وقتي
گفته ميشود( :عزلت نصيبه) ،معنايش اين است كه من سهم او را مشخص نموده ،و از ساير سهام جدا كردم ،و كنار گذاشتم
و كلمه (قرب) در مقابل كلمه (بعد) است ،و اين كلمه هم به خودي خود متعدي ميشود ،و هم با حرف (من) ،و مراد از
اعتزال ترك نزديكي از محل خون است ،كه بيانش خواهد آمد.
[آراء طوائف و مذاهب مختلف در مساله محيض و رعايت اعتدال در نظريه اسالم در اين باره]  ...ص 332 :

[معناي طهارت و بررسي منشا پيدايش مفهوم طهارت و نجاست در بين مردم]  ...ص 333 :
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طوائف مختلف مردم در مساله محيض آراء و مذاهبي مختلف دارند ،يهود در اين مساله شدت عمل به خرج ميداد ،و در
حال حيض زنان ،حتي از غذا و آب و محل زندگي و بستر زنان دوري ميكرد ،و در تورات نيز احكامي سخت در باره زنان
حائض و كساني كه در محل زندگي و در بستر و غيره با ايشان نزديكي ميكنند وارد شده.
و اما نصارا ،در مذهب ايشان هيچ حكمي در باره اجتماَ با زنان حائض ،و نزديك شدن به ايشان نيامده ،و اما مشركين
عرب ،آنان نيز در اين باره هيچ حكمي نداشتند ،جز اينكه ساكنين مدينه و دهات اطراف آن ،از اين كار اجتناب ميكردند ،و
اين بدان جهت بود كه آداب و رسوم يهوديان در ايشان سرايت كرده بود ،و همان سختگيريهاي يهود را در معاشرت با
زنان حائض معمول ميداشتند ،و اما عربهاي ديگر ،چه بسا اين عمل را مستحبّ هم ميدانستند ،و ميگفتند جماَ با زنان
در حال حيض باعث ميشود فرزندي كه ممكن است پديد شود خونخوار باشد ،و خونخواري در ميان عشاير صحرانشين
صفتي پسنديده بوده است.
و به هر حال پس اينكه فرمود( :از زنان در حال حيض كنارهگيري كنيد) هر چند ظاهرش امر به مطلق كنارهگيري است
همانطور كه يهوديان ميگفتند ،و هر چند كه براي تاكيد اين ظاهر بار دوم هم فرمود ":وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ" ،و ليكن جمله":
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" ،با در نظر داشتن اينكه منظور از (آنجايي كه خدا دستور داده) همان مجراي خون است ،كه
در آخر آيه است ،خود قرينه است بر اينكه جمله( :فاعتزلوا) ،و جمله دوم يعني" وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ" جنبه
ترجمه الميزان ،ج ،9ص010 :
كنايه دارند ،نه تصريح ،و مراد از آمدن زنان و نزديكي با ايشان نزديكي از محل خون است فقط ،نه مطلق مخالطت و
معاشرت ،و نه مطلق تمتع و لذتگيري از آنان.
پس معلوم شد اسالم در مساله حيض زنان راه وسط را اتخاذ كرده ،راهي ميانه در بين تشديد تمامي كه يهود اتخاذ كرده ،و
در بين اهمال مطلقي كه نصارا پيش گرفتهاند ،و آن راه ميانه اين است كه مردان در هنگام عادت زنان از محل ترشح خون
نزديكي نكنند
 ،و تمتعات غير اين را ميتوانند ببرند ،و در جمله( :في المحيض) اسم ظاهر در جاي ضمير به كار رفته چون ميتوانست
بفرمايد ":فاعتزلوا النساء فيه" و نكته اين تبديل اين است كه منظور از محيض اول معناي مصدري كلمه است ،و از محيض
دوم زمان حيض است ،پس كلمه دوم غير كلمه اول است ،و اگر ضمير ميآورد ،قهرا به مرجعي بر ميگشت كه معناي آن
منظور نبود.
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[كلماتي كه بر طهارت و نجاست مادي و معنوي داللت دارند ،و اينكه اسالم هر دو قسم طهارت و نجاست را معتبر شمرده است]  ...ص 334 :

و اما نظافت ،و نزاهت ،و قدس ،و سبحان ،الفاظي هستند كه از نظر معنا با لفظ طهارت نزديكند ،چيزي كه هست نظافت به
معناي طهارتي است كه بعد از پليدي در چيزي حاصل ميشود( ،مثال لباس بعد از شسته شدن نظيف ميشود ،و بهمين
جهت) كلمه نظافت بخصوص در محسوسات استعمال ميشود.
و اما كلمه (نزاهت) در اصل به معناي دوري بوده ،و اگر در طهارت استعمال شود ،بطور استعاره استعمال شده است.
و كلمه (قدس) و (سبحان) تنها مخصوص طهارت معنوي است.
و همچنين كلمات (قذارت) و (رجس) قريب المعناي با كلمه (نجاست) است .ليكن قذارت در اصل به معناي دوري بوده:
مثال ميگفتند( :ناقة قذور) ،يعني شتري كه ،هميشه از گله شتران دوري ميكند ،و يا ميگفتند( :رجل قاذورة) يعني مردي
كه به خاطر بد خلقيش با مردم نميجوشد ،و از مردم دوري ميكند و حاضر نيست با آنان يك جا جمع شود ،و (رجل مقذر)
با فتحه ميم ،يعني مردي كه مورد نفرت و اجتناب مردم است.
و نيز ميگفتند( :قذرت الشيء) ،و يا (تقذرت الشيء) ،و يا (استقذرت الشيء) كه در هر سه عبارت معنا اين است كه من از
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"حَتَّي يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" كلمه (طهارت -پاكي) كه در مقابلش كلمه (نجاست -پليدي )
قرار دارد از كلماتي است كه معنايش در ملت اسالم داير است ،و احكام و خواصي براي آنها تشريع شده ،و قسمت عمدهاي
از مسائل ديني را تشكيل ميدهد ،و اين دو كلمه به خاطر اينكه بسيار بر سر زبانها است ،حقيقتي شرعي و يا حد اقل
حقيقت متشرعهاي گرديده است كه معناي اين دو جور حقيقت در فن اصول بيان شده.
و اما معناي طهارت ،چيزي است كه همه مردم با وجود اختالفي كه در زبانهايشان هست ميدانند ،و از همين جا بايد
دانست كه طهارت از آن معاني است كه اختصاص به يك قوم و دو قوم يا يك عصر و دو عصر ندارد ،بلكه تمامي انسانها
در زندگي خود با آن سروكار دارند.
چون اساس زندگي بر تصرف در ماديات ،و بوسيله آنها رسيدن به هدفهاي زندگي است ،بايد از ماديت استفاده كند تا به
مقاصد زندگي خود برسد ،آري انسان هر چه را كه ميخواهد و طبعش متمايل به آن ميشود بدين جهت است كه در آن
فايده و خاصيتي سراغ دارد ،و به خاطر آن فايده به سوي آن چيز جذب ميشود ،و از همه فوايدي كه آدمي دارد ،فايدههاي
مربوط به تغذي و توليد دامنهدارتر است ،و با خيلي چيزها سروكار دارد.
و اين چيزهايي كه مورد استفاده خوردن و توليد واقع ميشود ،گاهي مورد هجوم عوارضي واقع ميشود ،كه آن صفات رغبت
انگيزش را كه بيشتر رنگ و بو و طعم است از دست ميدهد ،و ديگر انسان به آن چيزها رغبتي پيدا نميكند ،بلكه طبع
آدمي از آن متنفر ميشود ،آن حالت اولي طهارت ،و حالت دومي نجاست ،ناميده ميشود پس طهارت و نجاست
ترجمه الميزان ،ج ،9ص013 :
دو صفت وجودي است كه در اشيا هست ،اگر صفت اولي در چيزي وجود داشت ،و مايه رغبت انسان در آن شد ،آن چيز
طاهر است و اگر صفت دومي پيدا شد ،آن چيز پليد است.
و اولين باري كه انسان متوجه اين دو معنا شد ،در محسوسات به آن برخورد ،آن گاه آن دو را در معقوالت هم استعمال كرد،
و لفظ در هر دو جور طهارت و نجاست بكار برد ،چه طهارت و نجاست مادي و محسوس ،و چه طهارت و نجاست معنوي
مثال طهارت حسب و نسب ،و طهارت در عمل ،و طهارت در اخالق ،و عقايد ،و اقوال ،و نجاست در آنها.
اين خالصه گفتاري است كه در معناي طهارت و نجاست از ديدگاه مردم بايد دانست
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فالن چيز بدم ميآيد ،و بنا بر اين استعمال قذارت در معناي نجاست در اصل استعمالي مجازي بوده چون نجاست هر چيزي
مستلزم آن است كه انسان از آن دوري كند.
و همچنين كلمه (رجس) ،و كلمه (رجز) به كسره را ،و گويا اصل در معناي رجز هول و وحشت بوده ،پس داللت آن بر
نجاست نيز به استعاره است.
و اسالم معناي طهارت و نجاست را معتبر شمرده ،و همچنين طهارت و نجاست مادي و معنوي هر دو را پذيرفته ،بلكه در
معارف كليه و در قوانين مقرره نيز سرايت داده ،بعضي قوانين را طاهر ،و بعضي را نجس خوانده ،از آن جمله ميفرمايد ":وَ
ال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّي يَطْهُرْنَ" كه منظور
ترجمه الميزان ،ج ،9ص014 :
از اين طهارت پاكي از حيض است "،وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ" « "»1وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ" « "»9أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ
يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ" « "»0ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" «4».
شريعت اسالم همچنين يك عده چيزهايي را نجس شمرده ،مانند خون ،و بول ،و غائط ،و مني ،از انسان (و بعضي حيوانات)،
و پارهاي حيوانات زنده چون خوك ،و حكم كرده به اينكه در نماز و خوردن و نوشيدن از آنها اجتناب شود و اموري را هم
طهارت خوانده ،مانند شستشوي جامه و بدن از نجاستي كه به آنها برخورده كه آن را طهارت خبيثيه خوانده ،و طهارت با
وضو و غسل آن طور كه در كتب فقهي شرح داده شده به دست ميآيد و آن را طهارت حدثيه خوانده.

و در سابق هم گذشت كه بيان كرديم اسالم دين توحيد است ،و تمامي فروَ آن به همان اصل واحد بر ميگردد ،و آن اصل
واحد است ،كه در تمامي فروَ دين منتشر شده است.
از اينجا روشن ميگردد كه اصل توحيد ،طهارت هم هست ،طهارت كبرا نزد خداي سبحان ،و بعد از اين طهارت كبرا و
اصلي ،بقيه معارف كليه نيز طهارتهايي است براي انسان ،و بعد از آن معارف كليه اصول اخالق فاضله نيز طهارت (باطن از
رذائل) است ،و بعد از اصول اخالقي احكام عملي نيز كه به منظور صالح دنيا و آخرت بشر تشريع شده طهارتهايي ديگر
است ،و آيات مذكوره نيز بر همين مقياس انطباق دارد ،هم آيه" يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ »" «5و هم آيه ":وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»"
و هم آيات ديگري كه در معناي طهارت وارد شده.
حال برگرديم به مطلبي كه داشتيم ،و ميگوئيم طهارت در جمله( :حَتَّي يَطْهُرْنَ) به معناي قطع شدن جريان خون از زنان
است ،و در جمله( :فَإِذا تَطَهَّرْنَ) يا به معناي شستن محل خون است ،و يا به معناي غسل كردن است ،و جمله ":فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ"، ...
امري است كه تنها جواز را ميرساند ،و داللت بر وجوب ندارد ،چون بعد از نهي واقع شده ،و ميخواهد بطور كنايه بفهماند:
بعد از پاك شدن ،و يا غسل كردن زن ،نزديكي كردن با او جايز است ،و اين ادبي است الهي و اليق به قرآن كريم ،و اگر
امر نامبرده را مقيد كرد به قيد
__________________________________________________
)(1جامهات را پاك كن ".سوره مدثر آيه "3
)(2ولي ميخواهد بوسيله اين قوانين پاكتان كند ".سوره مائده آيه "3
)(3آنها كساني هستند كه خدا نخواسته دلهاشان را پاك كند ".سوره مائده آيه "33
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PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

)(4كسي جز پاكان با آن كتاب تماس ندارد ".سوره واقعه آيه "32
)(5سوره مائده آيه 3
)(6سوره احزاب آيه 00
ترجمه الميزان ،ج ،9ص013 :
(أَمَرَكُمُ اللَّهُ) براي اين بود كه آن ادب را تكميل كرده باشد چون عمل جماَ در نظر بدوي امري است لغو ،و لهو ،لذا آن را
مقيد كرد به امر خدا ،و با اين قيد از اموري قرارش داد كه خدا تكوينا به آن امر كرده ،تا داللت كند بر اينكه جماَ يكي از
اموري است كه تماميت نظام نوَ انساني هم در حياتش و هم در بقايش منوط به آن است ،پس سزاوار نيست چنين امري را
بازيچه قرار داد ،بلكه بايد از ديدگاه يكي از اصول نواميس تكوينيش نظر كرد.
و آيه شريفه ":فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" از نظر سياق شباهت به آيه شريفه ":فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ
لَكُمْ" «1».
و آيه ":فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ ،وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ" « »9دارد ،پس از اين شباهت چنين به نظر ميرسد كه مراد از امر به
آمدن در آيه مورد بحث ،امر تكويني است ،كه خلقت و تكوين انسان هم بر آن داللت دارد ،چون خلقتش مجهز به اعضايي
است كه اگر مساله تناسل نبود اعضايي زايد و بيهوده بود ،و نيز مجهز به قوايي است كه انسان را به عمل زناشويي دعوت
ميكند ،تا نسل بشر قطع نگردد ،پس امر نامبرده امر شرعي نيست ،هم چنان كه منظور از كتابت در جمله ":وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ" نيز همين مساله توالد و تناسل است ،و اين معنا به خوبي از آيه استفاده ميشود.
البته ممكن است بگوئيم :مراد از امر دستور شرعي است ،و ميخواهد مساله ازدواج و تناسل را بطور كفايي واجب كند ،به
اين معنا كه بر عموم انسانها واجب است نسلي براي بعد از خود درست كنند ،اگر چند نفر اين كار را كردند ،تكليف از
ديگران ساقط است ،مانند ساير واجبات كفايي ،كه زندگي جز با انجام آنها تامين نميشود ،ليكن اين احتمال بعيد است.
بعضي از مفسرين به اين آيه استدالل كردهاند بر اينكه جمع شدن با زنان از عقب حرام است ،ولي استدالل بسيار سست و
ناپسند است ،براي اينكه منشا و اساس آن يكي از دو پندار است ،كه هر دو غلط است ،يا گمان كردهاند كه مفهوم (پس نزد
ايشان شويد از آنجا كه خدا دستور داده) ،اين است كه از عقب نزديك نشويد ،كه اين مفهوم لقب است ،و قطعا حجت نيست
(و اين عبارت كه فرمان تكويني خدا به اينكه بايد نسل بشر حفظ شود با نزديكي از جلو اطاعت ميشود) ،هيچ ربطي به
حليت و حرمت ساير اقسام نزديكي ندارد.
و يا اينكه پنداشتهاند :امر به هر چيزي داللت دارد بر نهي از ضد آن ،كه نيز قطع داريم
__________________________________________________
)(1حاال ديگر ميتوانيد با زنان بياميزيد ،و آنچه خدا مقدرتان كرد طلب كنيد ".سوره بقره آيه "133
)(2پس از هر راه و هر جور كه خواستيد به كشتزار خود رويد ،و بر خود مقدم بداريد ".سوره بقره آيه "990
ترجمه الميزان ،ج ،9ص013 :
بر ضعف چنين داللتي.
عالوه بر اينكه اگر بطور كلي صيغه امر داللت بر وجوب كند ،در خصوص جمله مورد بحث داللت ندارد ،براي اينكه امر در
آن بعد از نهي واقع شده (و در علم اصول مسلم شده كه امر به دنبال نهي تنها ميفهماند حاال ديگر نهيي نيست ،و آن
عمل در اين صورت جايز است) اين در صورتي است كه خواسته باشند به امر در (فاتوهن) استدالل كنند ،و اگر به امر در
جمله (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) استدالل كنند ،بايد پرسيد :آيا امر نامبرده را امر تكويني ميدانيد ،يا تشريعي اگر تكويني باشد،
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كه از داللت لفظي خارج است ،زبان ندارد ،تا با آن استدالل شود ،و اگر تشريعي باشد ،تازه بر وجوب كفايي داللت ميكند و
ما بر فرض كه در مساله (آيا امر به هر چيز داللت بر نهي از ضد آن دارد يا نه) قائل شويم كه داللت دارد ،در اوامري قائل
ميشويم كه بخواهد تكليفي را بطور عيني و مولوي واجب كند ،نه بطور كفايي و يا ارشادي.
"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" توبه به معناي برگشتن به سوي خداي سبحان است و تطهر به معناي پذيرفتن
و شروَ به طهارت است ،يا بگو صرفنظر كردن جدي از پليدي و برگشتن به اصل (يعني طهارت )است ،پس در نتيجه هر
دو عنوان توبه و تطهر در مورد اوامر و نواهي خدا ،و مخصوصا در مورد طهارت و نجاست صادقند ،چون گردن نهادن به
اوامر خدا و دست برداري از هر چيز كه خدا نهي كرده ،هم تطهر از قذارت است ،كه مخالف اصل و مفسدهآور است ،و هم
توبه و بازگشت به سوي خدا است ،و بهمين مناسبت بوده كه خداي تعالي حكم در آيه را با جمله ":إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ
يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  "...تعليل نموده.
چون الزم است ميان حكم و علتي كه براي آن ذكر ميشود مناسبت و انطباقي باشد ،و در آيه مورد بحث چند حكم آمده،
يكي دوري كردن از جماَ در حال حيض ،و يكي انجام اين عمل در غير آن حال ،و از آنجايي كه توابين و متطهرين در
جمله مورد بحث مطلق آمده ،تمامي مراتب توبه و طهارت را به بياني كه گذشت شامل ميشود.
و چون كلمه (توابين) صيغه مبالغه و به معناي كسي است كه بسيار توبه ميكند ،بعيد نيست اين مبالغه را از كلمه
(متطهرين) نيز استفاده كنيم ،در نتيجه كثرت در توبه و طهارت از هر جهت استفاده شود ،هم كثرت از جهت نوَ توبه و
طهارت ،و هم از جهت عدد آن دو ،آن وقت معنا چنين ميشود كه خدا همه انواَ توبه را دوست ميدارد ،چه اينكه با استغفار
باشد و چه اينكه با امتثال همه اوامر و نواهي او باشد ،و چه با معتقد شدن به همه اعتقادات حقه باشد ،و نيز خدا همه انواَ
تطهر را دوست ميدارد ،چه اينكه با گرفتن وضو و انجام غسل باشد،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص013 :
و چه اينكه با انجام اعمال صالحه باشد ،و چه اينكه با كسب علوم حقه باشد ،هم همه اين انواَ توبه و تطهر را دوست
ميدارد ،و هم تكرار آن دو را.
"نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ،فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ" كلمه (حرث) مصدر و به معناي زراعت است ،و مانند زراعت بر زميني هم كه
در آن زراعت ميشود اطالق ميگردد ،هم ميگويند( :اين گندمها كشت و زرَ فالني است) ،و هم ميگويند( :اين زمين
زراعت فالني است) ،و كلمه (اني) از اسماي شرط است ،كه مانند كلمه (متي) در خصوص زمان استعمال ميشود ،البته
گاهي در مكان هم بكار ميرود هم چنان كه در قرآن آمده ":يا مَرْيَمُ أَنَّي لَكِ هذا ،قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" «».1
حال اگر در آيه مورد بحث به معناي مكان باشد ،معنا چنين ميشود (شما به كشتزار خود وارد شويد ،از هر محلي كه
خواستيد) ،و اگر به معناي زمان باشد معنايش اين ميشود (شما هر وقت خواستيد به كشتزار خود برويد).
و به هر معنا كه باشد ميخواهد اطالق را برساند ،مخصوصا با قيد (شئتم) اين اطالق روشنتر به چشم ميخورد ،و اين
همان مانعي است كه نميگذارد جمله (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ) داللت بر وجوب كند ،چون معنا ندارد عملي را واجب كنند و به دنبالش
اختيار انجام آن را به خود واگذار نمايند.
اين را هم بايد بدانيم كه آوردن جمله( :زنان شما كشتزار شمايند) قبل از بيان (فاتوا حرثكم) و نيز تعبير از زنان براي بار دوم
به (كشتزار) خالي از اين داللت نيست ،كه مراد توسعه و آزادي دادن در عمل زناشويي است ،يا از نظر مكان و يا از نظر
زمان البته مكاني كه زنان انتخاب كنند ،نه آنجايي كه مردان از زنان انتخاب كنند ،حال اگر اطالق تنها از نظر مكان باشد،
ديگر آيه شريفه متعرض اطالق نيست ،و در نتيجه آيه قبلي كه ميفرمود ":فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ" ،و جمله" وَ ال
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[حاصل كالم در معناي جمله" زنان شما كشتزار شمايند"]  ...ص 334 :

پس حاصل كالم در معناي آيه اين شد كه نسبت زنان به جامعه انساني نسبت كشتزار است به انسان كشتكار ،همانطور كه
كشتزار براي بقاي بذر الزم است ،و اگر نباشد بذرها به كلي نابود ميشود ،و ديگر غذايي براي حفظ حيات و ابقاي آن
نميماند ،همچنين اگر زنان نباشند نوَ انساني دوام نمييابد ،و نسلش قطع ميشود ،آري خداي سبحان تكون و پديد آمدن
انسان ،و يا بگو به صورت انسان در آمدن ماده را تنها در رحم مادران قرار داده ،و از سوي ديگر طبيعت مردان را طوري قرار
داده كه متمايل و منعطف به سوي زنان است با اينكه مقداري از آن ماده اصلي در خود مردان هم وجود دارد ،و در نتيجه
ميان دو دسته از انسانها مودت و رحمت قرار داده و چون چنين بوده قطعا غرض از پديد آوردن اين جذبه و كشش ،پديد
آوردن وسيلهاي بوده براي بقاي نوَ ،پس ديگر معنا ندارد ،آن را مقيد به وقتي و يا محلي معين نموده ،از انجام آن در زماني
و مكاني ديگر منع كند ،بله مگر آنكه در يك موردي خاص انجام اين عمل مزاحم با امري ديگر شود ،امري كه في نفسه
واجب بوده ،و اهمالش جايز نباشد ،و با اين بيان معناي جمله ":وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ" به خوبي روشن ميشود.
يكي از تفسيرهاي عجيب و غريب استداللي است كه بعضي به جمله "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ  "...كردهاند ،بر اينكه در هنگام
جماَ عزل (يعني بيرون ريختن نطفه) جايز است ،با اينكه آيه شريفه هيچ نظري به اين جهت ندارد ،تا اطالقش شامل آن
شود ،نظير اين حرف تفسير ديگري است كه گفتن بسم اللَّه قبل از جماَ را از جمله ":وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ  "...استفاده كرده
__________________________________________________
)(1خدا نميخواهد شما را به زحمت اندازد ،بلكه ميخواهد پاكتان كند و نعمت خود بر شما تمام كند ".سوره مائده آيه "3

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّي يَطْهُرْنَ  "...تعارضي ندارد.
و اگر اطالق آيه تنها از نظر زمان باشد ،آن وقت اين اطالق بوسيله محيض تخصيص ميخورد ،براي اينكه آيه محيض
مشتمل بر كلمهاي است كه نميگذارد آيه بوسيله آيه حرث نسخ شود ،و آن كلمه (اذي) است ،كه ميفهماند محيض آزاري
است ،و اصال علت تشريع حرمت نزديكي با زنان در حيض همين آزار بودن حيض است ،و معلوم است ما دام كه حيض
هست آزار هم هست ،و اين نسخ بردار نيست.
و نيز علت ديگري كه نميگذارد نسخ نامبرده صورت بگيرد ،اين است كه آيه محيض
__________________________________________________
)(1مريم اين طعام از كجا برايت آماده شد ،گفت از ناحيه خدا ".سوره آل عمران آيه "03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص012 :
داللت دارد بر اينكه حرمت اجتماَ با زنان در حال حيض خود نوعي تطهير زنان از پليدي است ،و خداي سبحان هميشه
تطهير را دوست ميدارد ،و بر بندگان خود منت ميگذارد ،كه تطهيرشان كرده ميفرمايد ":ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ،وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ" «».1
و معلوم است كه اين معنا قابل نسخ نيست ،و نميشود آن را با امثال آيه ":نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ،فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ ،"...
مقيد كرد چون اين آيه اوال ميخواهد آزادي دهد ،و علت آزاد شدن مردم با علت تحريم يعني آزار بودن حيض جمع
ميشود ،و در نتيجه در برداشتن حرمت كاري نميتواند بكند ،و ثانيا آيه حرث مشتمل بر جمله ":وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ  "...است،
كه به خوبي از آن استفاده ميشود كه حرث بودن زنان نميتواند ناسخ آيه محيض باشد ،چه بعد از آن آيه نازل شده باشد ،و
چه قبل از آن
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص093 :
است.
[امر به ازدواج و تناسل و ديگر دستوراتي كه مربوط به زندگاني دنيوي است به امر به عبادت و ذكر خدا منتهي ميشوند]]  ...ص 321 :
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"وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ،وَ اتَّقُوا اللَّهَ ،وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُالقُوهُ ،وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"...
گفتيم :مراد از اينكه فرمود ":قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ" -كه يا خطاب به مردان است ،و يا به مردان و زنان هر دو -،واداشتن انسانها
به ازدواج و تناسل است ،تا نوَ بشر در زمين باقي بماند ،و اين هم معلوم است كه غرض خداي سبحان از بقاي نوَ بشر در
زمين ،بقاي دين او ،و ظهور توحيد و پرستش او است ،و براي اين است كه جوامع بشري باشند تا با تقواي عمومي خود او را
بپرستند ،هم چنان كه فرمود ":وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" «1».
بنا بر اين اگر دستوراتي ميدهد كه با حيات آنان و بقايشان مرتبط است ،براي اين است كه به اين وسيله آنان را به عبادت
پروردگارشان برساند ،نه براي اينكه بيشتر به دنيا بگروند ،و در شهوات شكم و فرج فرو رفته ،در وادي غي و غفلت
سرگردان شوند.
پس مراد از جمله (و براي خود مقدم بداريد )هر چند مساله توالد و تقديم داشتن افرادي جديد الوجود به بشريت و جامعه
است ،بشريتي كه همه روز افراد زيادي از آن دستخوش مرگ و فنا ميشود ،و به مرور زمان عددش نقصان ميپذيرد ،و
ليكن اين مطلوبيت في نفسه نيست غرض به خود توالد تعلق نگرفته ،بلكه براي اين است كه با توالد و آمدن افرادي جديد
به روي زمين ذكر خداي سبحان در زمين باقي بماند ،و افراد صالحي داراي اعمال صالح پديد آيند ،تا خيرات و مثوباتشان
هم عايد خودشان شود ،و هم عايد پدراني كه باعث پديد آمدن آنان شدند ،هم چنان كه فرمود ":وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ
آثارَهُمْ" «».9
بياني كه از نظر خواننده گذشت اين احتمال را تاييد ميكند كه مراد از تقديم براي خود از پيش فرستادن اعمال صالح است،
براي روز قيامت ،هم چنان كه در جايي ديگر فرموده:
َوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ"
»«3و نيز فرموده ":وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ ،تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً" «».3
پس جمله ":وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُالقُوهُ" « »4از نظر سياق نظير آيه:
__________________________________________________
)(1من جن و انس را نيافريدم مگر براي اينكه مرا بپرستند ".سوره ذاريات آيه "43
)(2ما هم اعمال خود آنان را مينويسيم ،و هم آثارشان را ".سوره يس آيه "19
)(3روزي كه هر كسي به تماشاي آنچه از پيش فرستاده ميايستد ".سوره نبا آيه " [...]31
)(4و آنچه را از پيش براي خود فرستاديد ،نزد خدايش مييابيد ،كه اگر خير بود خيرتر شده ،و اجري عظيم دارد ".سوره
مزمل آيه "93
)(5از پيش براي خود بفرستيد ،و از خدا بترسيد ،و بدانيد كه روزي آنچه را كردهايد خواهيد ديد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص091 :
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ،وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ ،وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ" « »1ميباشد.
پس مراد از جمله مورد بحث (و خدا داناتر است )تقديم عمل صالح و تقديم اوالد به اين اميد است كه اوالد نيز افرادي
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صالح براي جامعه باشند ،و مراد از جمله ":وَ اتَّقُوا اللَّهَ  "...تقوا به صورت عمل صالح در خصوص نزديكي با حرث است ،و
خالصه ميخواهد بفرمايد در نزديكي با زنان از حدود خدا تعدي نكنيد و پاس حرمت خدا را بداريد ،و محارم خدا را هتك
مكنيد و مراد از جمله ":وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُالقُوهُ  "...تشويق به تقوا و شكافتن معناي آن است ،ميفرمايد از روز لقاي اللَّه و
سوء حساب بترسيد ،هم چنان كه در آيه سوره حشر هم كه ميفرمود ":وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ  "...تقوا به
معناي ترس از خداست ،و اطالق كلمه (بدانيد) و اراده الزمه آن كه همان مراقبت و تحفظ و اتقا باشد ،امري است كه در
كالم شايع است ،از آن جمله خداي عز و جل فرموده ":وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ" « »9كه منظور از آن
الزمه آن است ،كه همان تقوا باشد ،يعني بترسيد و پروا داشته باشيد ،از حائل شدن خدا ميان شما و دلهايتان ،و چون عمل
صالح و ترس از روز حساب از لوازم خاصه ايمان بود ،لذا در آخر كالم فرمود ":وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ" ،همانطور كه ديديم در آيه
سوره حشر عنوان مؤمنين را در اول آيه آورده فرمود ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا".
بحث روايتي [(در ذيل آيات گذشته مربوط به حيض ،طهارت  ... ])...ص 323 :
اشاره
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در الدر المنثور است كه احمد .و عبد اللَّه بن حميد .و دارمي ،و مسلم ،و ابو داود ،و ترمذي ،و نسايي ،و ابن ماجه ،و ابو يعلي،
و ابن منذر ،و ابو حاتم ،و نحاس( .در كتاب ناسخش) ،و ابو حيان ،و بيهقي (در سنن خود) ،همگي از انس روايت كردهاند كه
يهود وقتي زنانشان حيض ميشدند او را از خانه بيرون ميكردند ،و در خوردن و نوشيدن با او شركت نميكردند ،و در يك
خانه با او بسر نميبردند ،مساله از رسول خدا ص سؤال شد ،در پاسخ اين آيه نازل شد "،وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ،قُلْ هُوَ
أَذيً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ  ،"...رسول خدا ص فرمود :با زنان حائض در يك خانه زندگي
__________________________________________________
)(1اي كساني كه ايمان آوردهايد ،از خدا بترسيد و هر فردي نگران عملي باشد كه براي فردا از پيش ميفرستد ،و از خدا
بترسيد ،كه خدا به آنچه ميكنيد با خبر است ".سوره حشر آيه "13
)(2و بدانيد كه خدا ميان هر كس و قلب او حائل است ".سوره انفال آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص099 :
بكنيد ،و هر كار ديگري انجام بدهيد اال جماَ ،اين معنا به گوش يهود رسيد ،گفتند اين مرد مثل اينكه تصميم گرفته هر چه
را كه ما داريم با آن مخالفت كند ،به دنبال اين سخن اسيد بن خضير ،و عباد بن بشر ،نزد رسول خدا شده گفتند :يهود چنين
و چنان گفتند ،آيا ما به گفته آنان از اجتماَ با زنان اجتناب كنيم؟ چهره رسول خدا از شنيدن اين سخن متغير شد بطوري
كه ما گمان كرديم بر آن دو نفر خشم گرفته ،ولي وقتي آن دو نفر بيرون ميرفتند ،شخصي ظرفي شير جهت آن جناب
هديه ميآورد ،رسول خدا ص در پي آن دو نفر فرستاد ،تا از آن شير بنوشند آن دو فهميدند رسول خدا ص از آنان خشمگين
نشده»1« .
و در الدر المنثور از سدي روايت كرده كه در تفسير آيه ":وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ" گفته:
اين آيه در پاسخ ثابت بن دحداح نازل شد ،چون سائل او بوده.
مؤلف :نظير اين روايت از مقاتل هم نقل شده.
و در تهذيب از امام صادق َ روايت آمده كه در ضمن آن در باره جمله:
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[...اين حالت نفاق نيست]  ...ص 323 :

باز در همان كتاب از سالم بن مستنير روايت آورده كه گفت :نزد امام ابي جعفر َ بودم ،كه حمران بن اعين داخل شد ،و
چند مساله پرسيد همين كه حمران خواست برخيزد به امام عرضه داشت :اين را خدمت شما عرضه بدارم خدا بقايت را
طوالني كند و ما را از وجودت برخوردار فرمايد كه ما هر وقت خدمت شما شرفياب ميشويم بيرون نميرويم مگر در حالي
كه دلهايمان رقت و خاطرمان آسايش و امنيت يافته ،بطوري كه ديگر هيچ غمي از دنيا در دلمان نميماند ،و آنچه از مال
دنيا كه در دست مردم است چون پر كاهي به نظرمان ميرسد ولي وقتي از حضورتان بيرون ميشويم ،و با مردم و تجار
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"فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  ،"...فرموده :اين جمله در باره طلب فرزند است ،ميفرمايد:
فرزند را از راهي كه خدا دستور داده طلب كنيد»9« .
و در كافي است كه از امام صادق َ پرسيدند ،مردي كه زنش حائض است چه بهرهاي از او ميتواند داشته باشد؟ فرمود:
همه چيز اال جلو بعينه»0« .
و نيز در همان كتاب از آن جناب پرسيدند :زني كه در آخرين روز عادت خون حيضش قطع شده چه حكمي دارد؟ فرمود :اگر
همسرش دچار طغيان شهوت شود بايد دستورش دهد محل خون را بشويد ،آن گاه اگر خواست ميتواند قبل از غسل با او
نزديكي كند ،و در روايتي ديگر آمده كه اضافه فرمود :ولي غسل كردن بهتر است»3« .
مؤلف :روايات در اين معاني بسيار زياد است ،و اين روايات قرائت آيه را به صورت (يطهرن) بدون تشديد تاييد ميكند،
چون بطوري كه گفتهاند كلمه نامبرده به معناي قطع جريان خون زنان است ،به خالف (يتطهرن) با تشديد ها كه به معناي
قبول طهارت است ،كه در آن معناي اختيار خوابيده ،و در نتيجه با غسل كردن كه يك عمل اختياري است مناسب است ،به
خالف قطع جريان خون ،كه به اختيار زن نيست.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص 943
)(2تهذيب ج  3ص 313
)(3فروَ كافي ج  4ص 403
)(4فروَ كافي ج  4ص 402
ترجمه الميزان ،ج ،9ص090 :
و مراد از تطهر اگر غسل به فتحه غين -شستشو -باشد ،آيه شريفه داللت ميكند بر استحباب شستشو ،و اگر غسل به ضمه
غين باشد داللت بر استحباب غسل ميكند ،هم چنان كه امام هم فرمود :غسل بهتر است ،و در هر تقدير داللت بر حرمت
جماَ قبل از غسل بفتحه غين يا غسل بضمه غين ندارد ،چون اگر حرام بود ،ديگر معنا نداشت غسل و يا غسل غايت و
منتهي اليه نهي بوده باشد( .دقت فرمائيد) و نيز در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل جمله ":إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ ،وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" فرموده مردم در جاهليت خود را با پنبه و سنگ پاك ميكردند ،سپس رسم شد كه خود را
شستشو كنند ،و چون كار پسنديدهاي بود رسول خدا ص همه را موظف كرد چنين كنند ،خود نيز چنين كرد ،و خدا در
كتابش نازل كرد كه" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" «».1
مؤلف :اخبار در اين معنا بسيار است ،و در بعضي از آنها آمده :اولين كسي كه با آب طهارت گرفت ،براء بن عازب بود ،كه به
دنبال عمل او آيه شريفه نازل شد ،و استنجاي با آب سنت گرديد.
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همنشين ميگرديم ،دنيا در نظرمان محبوب ميشود ،سر اين چيست؟ امام ابي جعفر َ فرمود :اين مربوط به دلها است كه
گاهي نرم است و گاهي سخت ،آن گاه فرمود :آگاه باشيد كه وقتي اصحاب رسول خدا ص به آن جناب عرضه داشتند از
خطر نفاق بر خود ميترسيم ،امام اضافه كرد رسول خدا ص پرسيد :چرا از آن ميترسيد؟ عرضه داشتند :براي اينكه هر وقت
در حضور شما هستيم ،و شما ما را به عذاب خدا تذكر ميدهيد :و به ثوابش ترغيب ميكنيد.
در نتيجه دلمان نرم ميشود ،و دنيا را فراموش ميكنيم ،و نسبت به آن زاهد و بيرغبت ميشويم ،بحدي كه گويي آخرت را
ميبينيم ،و آتش و بهشت را مشاهده ميكنيم ،اما اين تا
__________________________________________________
)(1فروَ كافي ج  0ص 13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص093 :
لحظهاي است كه نزد توايم ،همين كه از تو دور ميشويم ،داخل اين خانهها شده فرزندان را ميبوئيم ،زن و اهل خود را
مشاهده ميكنيم آن حالتمان كه نزد تو داشتيم بر ميگردد ،بطوري كه گويي اصال چنان حالتي نداشتهايم ،آيا جا دارد اين
معنا را در خود نوعي نفاق بشماريم ،و از آن بترسيم؟ رسول خدا ص در پاسخشان فرمود :ابدا ،اين پندارها گامهاي شيطان
است ،كه ميخواهد شما را متمايل به دنيا كند به خدا سوگند اگر دائما آن حالتي را كه نزد من داريد داشته باشيد مالئكه به
مصافحه شما ميآيند :آن وقت ميتوانيد روي آب قدم بزنيد ،و اگر شما نبوديد كه گناه كنيد و به دنبالش از خدا آمرزش
بطلبيد خداي تعالي خلقي ديگر ميآفريد كه گناه كنند ،و به دنبالش طلب مغفرت نمايند ،و او هم ايشان را بيامرزد ،آري
مؤمن هم بسيار دچار فتنه ميشود و هم بسيار مغفرت نمايند ،و او هم ايشان را بيامرزد ،آري مؤمن هم بسيار دچار فتنه
ميشود و هم بسيار به خدا بازگشت ميكند ،مگر نشنيدي كالم خداي تعالي را كه فرمود ":إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ،وَ يُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ" ،و نيز فرموده ":اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ" «».1
مؤلف :نظير اين روايت را عياشي هم در تفسير خود نقل كرده است ،و اينكه فرمود:
(اگر دائما آن حالتي را كه نزد من داريد داشته باشيد  )...اشاره است به مقام واليت ،مقامي كه دارندهاش به كلي از دنيا
منصرف ميشود ،و به آنچه نزد خدا است مشرف گشته ،و ميانديشد ،و ما در بحث پيرامون آيه ":الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ
مُصِيبَةٌ" پارهاي مطالب در اين باره تقديم داشتيم»9« .
و اينكه فرمود( :اگر شما نبوديد كه گناه كنيد  )...اشاره است بر قدر ،يعني جريان حكم اسماي الهي به مرتبه افعال و جزئيات
حوادث بر طبق اقتضائاتي كه مفاهيم اسما دارد كه توضيح آن در ذيل آيه شريفه" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ ،وَ ما نُنَزِّلُهُ
إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ »" «3خواهد آمد ،و همچنين گفتار در باره آن در ذيل ساير آيات قدر ميآيد.
جمله :مگر نشنيدي كالم خداي تعالي را كه فرموده ":إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ"، ...
جزء كالم امام ابي جعفر َ است ،و خطابش به حمران است ،ميخواهد به اين وسيله توبه و تطهر را تفسير كند ،اولي را به
بازگشت نمودن از گناهان به سوي خدا ،و دومي را به ازاله پليديهاي گناهان از نفس ،و تيرگي آن را از قلب
 ،و اين يكي از موارد استفاده مراتب حكم
__________________________________________________
)(1اصول كافي ج  9ص 393
)(2تفسير عياشي ج  1ص 132
)(3سوره حجر آيه 91
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص094 :
است از حكم بعضي مراتب ،و نظير آن در قرآن كريم آيه ":ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" « »1آمده ،كه با آن استدالل كردهاند بر
اينكه علم كتاب تنها نزد پاكان از اهل بيت است ،و نيز استدالل كردهاند بر اينكه بدون وضو نميشود دست به خطوط قرآن
گذاشت (با اينكه ضمير در ال يمسه بكتاب مكنون بر ميگردد).
و همانطور كه به حكم آيه شريفه ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ" « »9عالم خلقت از ناحيه خدا شروَ شده ،و در يك
قوس نزول پائين و پائينتر ميآيد ،تا به پستترين مراحل برسد همچنين احكام مقادير نيز نازل نميشود مگر با مرور به
منازل حقايق (دقت فرمائيد) و به زودي ان شاء اللَّه توضيح بيشترش در تفسير آيه ":هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ
مُحْكَماتٌ »0« "...
ميآيد.
از اينجا ميتوان به آنچه قبال اشاره كرديم آشنايي بيشتري پيدا كرد ،در آنجا گفتيم :مراد از توبه و تطهر در آيه شريفه -البته
بنا بر ظاهر لفظ ،نه تاويل آن -شستشوي با آب و برگرداندن بدن پليد است ،-بعد از ازاله پليدي -به سوي خداي سبحان.
و نيز معناي روايت قمي روشن ميشود كه قبال نقل كرديم ،كه فرمود خداي تعالي حنفيت يعني طهارت را در آغاز بر
ابراهيم نازل كرد ،و طهارت ده قسمت است پنج قسمت آن مربوط به سر و گردن است و پنج قسمت مربوط به بدن اما
آنچه مربوط به سر است ،يكي كوتاه كردن شارب ،دوم كوتاه نكردن ريش ،سوم اصالح مو ،چهارم مسواك ،پنجم خالل
كردن دندان ،و اما آنچه مربوط به بدن است ،اول گرفتن موهاي بدن ،دوم ختنه كردن ،سوم ناخن گرفتن ،چهارم غسل از
جنابت ،پنجم طهارت با آب ،و اين است آن حنفيت طاهره كه ابراهيم آورده ،و تا كنون نسخ نشده ،و تا قيامت نسخ نخواهد
شد (تا آخر حديث) و اخباري كه همه اينها را مصداق طهارت ميشمارد بسيار است ،و در بعضي آمده كه نوره كشيدن نيز
طهور است.
و در تفسير عياشي در ذيل آيه ":نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ  "...از معمر بن خالد ،از ابي الحسن رضا َ روايت كرده كه فرمود :شما
در باره وطي زنان در عقب ايشان چه نظري داريد؟ عرضه داشتم :من چنين شنيدهام كه فقهاي مدينه در آن اشكالي
نكردهاند ،فرمود :يهود ميگفت وقتي مرد از عقب زن نزديكي كند فرزندش لوچ بيرون ميآيد( ،شايد منظور از لوچ كج
فكري باشد) ،لذا خداي تعالي در رد نظريه يهود در اين مساله اين آيه را نازل كرد ،كه:
__________________________________________________
)(1سوره واقعه آيه 32
)(2سوره حجر آيه [...]91
)(3سوره آل عمران آيه 3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص093 :
(زنان شما كشتزار شمايند به كشتزار خود از هر جا خواستيد نزديكي كنيد).
و باز در همان كتاب از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل همين آيه فرموده ،يعني خواه از مقابل و خواه از پشت ،در جلو
او تصرف كنيد»1« .
و نيز در همان كتاب از ابي بصير از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود :من از وي از مردي پرسيدم كه در عقب همسرش
وطي ميكرد حضرت بدش آمد و فرمود :زنهار كه در روده زنان جماَ مكنيد.
و نيز فرمود :معناي اينكه قرآن ميفرمايد ":نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ،فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ" « .»9اين است كه هر وقت
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خواستيد به كشتزار خود درآئيد ،نه از هر جا كه خواستيد.
و در آن كتاب از فتح بن يزيد جرجاني روايت كرده كه گفت نامهاي به امام رضا َ نوشته ،از چنين مسالهاي پرسيدم جواب
چنين آمد كه از كسي پرسيدهاي كه با كنيزش از عقب نزديكي ميكند ،بايد بداني كه زن لعبتي است كه نبايد اذيت شود ،و
كشتزار است همانطور كه خدا كشتزارش خوانده.
مؤلف :روايات در اين معاني از ائمه اهل بيت َ بسيار زياد است كه در كتابهاي كافي و تهذيب و دو تفسير عياشي و قمي
آمده و همه داللت بر اين دارند ،كه آيه بيش از اين نميرساند ،كه نزديكي با زنان از جلو آزاد است ،و بنا بر اين ممكن است
كالم امام صادق َ را در روايت عياشي از عبد اللَّه بن ابي يعفور بهمين معنا حمل كنيم ،چون در آن روايت آمده من از امام
صادق َ از نزديكي با زنان در عقب ايشان پرسيدم ،فرمود:
اشكال ندارد و دنبالش اين آيه را تالوت فرمود ":نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ،فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ".
مؤلف :ظاهرا مراد از نزديكي با زنان در عقب ايشان اين است كه از عقب در جلو ايشان وطي شود ،و استدالل به آيه هم بر
اين اساس بوده هم چنان كه ،خبر معمر بن خالد گذشته بر آن شهادت ميدهد.
و در الدر المنثور است كه ابن عساكر از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت :انصار تنها بطور مضاجعه با زنان نزديكي
ميكردند :ولي قريش اين كار را به صورتهاي گوناگون انجام ميدادند ،اتفاقا مردي از قريش با زني از انصار ازدواج كرد ،و
خواست با او نزديكي كند زن گفت :حاضر نيستم مگر به همان صورت معموليش ،نزاعشان به رسول خدا ص
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص 111
)(2سوره بقره آيه .990
ترجمه الميزان ،ج ،9ص093 :
رسيد ،آيه شريفه ":فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ" نازل شد ،يعني چه در حال ايستاده ،و چه نشسته چه خوابيده اما در هر حال تنها
از يك صمام»1« .
مؤلف :اين معنا به چند طريق از صحابه روايت شده ،كه سبب نزول آيه اين بوده ،و روايتي هم از حضرت رضا َ مطابق آن
گذشت.
و اينكه فرمود :از يك صمام معنايش از يك مجرا و سوراخ است كنايه از اينكه تنها از فرج باشد ،چون روايات بسياري از
طرق اهل سنت وارد شده كه نزديكي با زنان از مجراي پشت را تحريم كرده ،و اين معنا را به چند طريق از عدهاي از
صحابه رسول خدا ص روايت كردهاند ،و قول ائمه اهل بيت هر چند جواز با كراهت شديد است ،بطوري كه اصحاب اماميه
به طرق خود كه تا ائمه دارند آن را روايت كردهاند ،اال اينكه همانطور كه گفتيم هيچ يك از ائمه در حكم مساله به آيه":
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ "...
تمسك نكردهاند ،بلكه به گفتار لوط پيغمبر تمسك كردهاند ،كه فرمود ":هؤُالءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ" « »9تمسك
كردهاند ،چون لوط با اينكه ميدانست قومش جز لواط را نميخواهند دختران خود را عرضه كرد ،و در قرآن كريم آيهاي
براي نسخ اين حكم نيامده.
و با اين حال مساله در روايات صحابه مورد اختالف است ،از عبد اللَّه بن عمر و مالك بن انس ،و ابي سعيد خدري ،و جمعي
ديگر روايت شده كه به جواز آن فتوا ميدادند ،و به آيه "نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ  "...تمسك ميكردند ،حتي از ابن عمر روايت
شده كه گفته است:
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اصال آيه نامبرده براي همين جهت نازل شده.
در الدر المنثور از دارقطني (در كتاب غرائب مالك) و او با ذكر سند از نافع روايت كرده كه روزي ابن عمر به من گفت :اي
نافع اين قرآن را نگه دار ،و گوش بده تا بخوانم ،و از حفظ خواند تا رسيد به آيه ":نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي
شِئْتُمْ" در اينجا به من گفت:
اي نافع مي داني در باره چه كسي نازل شده؟ گفتم :نه ،گفت :در باره مردي از انصار كه با زنش از عقب او وطي كرده بود ،و
در بين مردم عملي زشت تلقي شده بود ،خدا اين آيه را فرستاد ،گفتم :يعني ميخواهي بگويي از عقب در جلو همسرش قرار
داده بود گفت نه رسما در عقب او»0« .
مؤلف :در الدر المنثور اين معنا را از ابن عمر به چند طريق روايت كرده ،آن گاه ميگويد:
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص 931
)(2سوره حجر آيه 31
)(3الدر المنثور ج  1ص 933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص093 :
ابن عبد البر گفته :روايت به اين مضمون كه از عبد اللَّه بن عمر نقل شده معروف و مشهور و سند آن صحيح است.
و نيز در الدر المنثور آمده كه ابن راهويه ،و ابو يعلي ،و ابن جرير ،و طحاوي ،در كتاب مشكل اآلثار ،و ابن مردويه ،همگي با
سندي حسن از ابي سعيد خدري روايت كردهاند كه گفت :مردي همسرش را از عقب نزديكي كرده مردم او را سرزنش
كردند ،آيه شريفه:
"نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ  ،»1« "...نازل شد.
و نيز در همان كتاب است كه خطيب در روايت مالك از ابي سليمان جوزجاني نقل كرده كه گفت :من از مالك بن انس از
وطي در عقب همسران پرسيدم او به من گفت :هم االن از اين عمل غسل سر و گردن كردهام»9« .
و نيز در همان كتاب آمده كه طحاوي از طريق اصبغ بن فرج ،از عبد اللَّه بن قاسم روايت كرده كه گفت :من هيچ استادي
كه در دينم از آنها تقليد ميكنم نديدم ،مگر آنكه اين عمل (وطي آنان در عقبشان) را حالل ميدانست آن گاه اين آيه را
قرائت كرد ،كه" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ" ،سپس گفت :ديگر روشنتر از اين چه بياني؟ «3».
و در سنن ابي داود از ابن عباس روايت كرده كه گفت :عبد اللَّه بن عمر كه خدا از گناهانش بگذرد -خيال كرده زن و
شوهري بودند از دو طايفه ،آن يكي يعني زن از طايفه انصار و از بتپرستان بوده ،در حالي كه شوهرش از قريش بوده ،و
انصار از يهوديان تقليد ميكردند كه اهل كتاب بودند و براي خود فضيلتي در علم قائل بودند و بسياري از غير يهود از عمل
يهود تقليد و پيروي ميكردند و از جمله خصايص ايشان اين بود كه با زنان از يك مجرا نزديكي ميكردند ،و اين بسي مايه
خوشحالي زنان است و آن قبيله قريش با زنان به هر شكلي آميزش ميكردند از عقب و از جلو خوابيده و ايستاده ،همين كه
مهاجرين قريش به مدينه آمدند ،مردي از ايشان با زني از انصار ازدواج كرد و رفت كه با او نيز همين كارها را بكند ،زن
نپذيرفت ،و گفت رسم ما اين است كه تنها يك جور ،و در يك مجرا ،ميخواهي بخواه نميخواهي دوري كن ،اين نزاعشان
علني شد ،و به رسول خدا ص رسيد خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ":نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ" ،يعني
چه از جلو و چه از عقب ،چه
__________________________________________________
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)(1الدر المنثور ج  1ص 933
)(2الدر المنثور ج  1ص 933
)(3الدر المنثور ج  1ص 931
ترجمه الميزان ،ج ،9ص092 :
خوابيده و چه غير آن .اما منظور اين است كه در همه اين احوال از مجراي فرزند باشد»1« .
مؤلف :اين روايت را سيوطي هم در در المنثور به چند طريق از مجاهد از ابن عباس نقل كرده ».و نيز در همان كتاب است
كه ابن عبد الحكم نقل كرده كه شافعي با محمد بن حسن در اين مساله مناظره كرد ،محمد عليه او استدالل كرد به اينكه
تنها فرج زن كشتزار است ،و آنجا است كه فرزند تكون مييابد ،شافعي گفت پس به گفته تو بايد غير فرج حرام باشد ،محمد
ملتزم شد كه آري همين طور است ،شافعي گفت حال بگو ببينم :اگر با ساق زن و يا گوشت شكم او اين كار را بكند چطور
است ،آيا ساق و گوشت شكم هم كشتزار است ،و اوالد درست ميكند گفت :نه ،گفت :چون كشتزار نيست بايد حرام باشد؟
گفت :نه ،شافعي گفت پس چطور با كلمه (كشتزار) استدالل ميكني»0« .
و نيز در همان كتاب آمده :كه ابن جرير ،و ابن ابي حاتم ،از سعيد بن جبير روايت كردهاند كه گفت :در حيني كه من و
مجاهد نزد ابن عباس نشسته بوديم ،مردي نزد او آمد و گفت آيا مرا از آيه محيض راحت نميكني؟ گفت :بله ميكنم،
بخوان ":وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ -تا جمله -فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" ،ابن عباس گفت :يعني با آنان نزديكي كنيد ،از
همانجايي كه خون ميبينند ،چون قبال از جماَ در آن نهي شده بودي ،و بعد از قطع خون ماموري كه در همانجا جماَ
كني ،سائل پرسيد :با آيه" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ" چرا استدالل نميكني؟ ابن عباس گفت :واي بر تو آيا
عقب زنان هم كشتزار است ،اگر اين حرف تو حق باشد بايد آيه محيض نسخ شده باشد ،چون هر وقت زن از جلو حيض
شود تو ميتواني از عقب جماَ كني ،با اينكه آيه ميفرمايد :بايد (از آنان كنارهگيري كنيد ،پس معناي (اني شئتم )هر وقت
از شب و روز است»3« .
مؤلف :استدالل ابن عباس همانطور كه مالحظه ميكنيد مخدوش است ،براي اينكه آيه محيض بيش از اين داللت ندارد
كه جماَ در محل جريان خون در حال حيض حرام است ،پس اگر آيه حرث داللت كند بر جواز وطي در عقب ،بين دو آيه
هيچ تعارضي نخواهد بود ،تا باعث نسخ آيه اول شود ،عالوه بر اينكه توجه فرموديد كه آيه حرث هم داللت بر مقصد آنان
يعني
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص 930
)(2الدر المنثور ج  1ص 930
)(3الدر المنثور ج  1ص 933
)(4الدر المنثور ج  1ص 930
ترجمه الميزان ،ج ،9ص003 :
جواز وطي در عقب ندارد ،بله در بعضي از روايات كه از ابن عباس نقل شده ،ديده ميشود كه استدالل كرده به حرمت آن
به امري كه در جمله ":فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ  ،"...آمده و شما خواننده محترم در آنچه گذشت توجه فرموديد ،كه
استدالل مزبور فاسدترين استدالل است ،و آيه شريفه هيچ داللتي ندارد بر حكم غير مجراي خون ،تنها حكم مجراي خون
را بيان ميكند ،كه در حال حيض حرام و در حال طهر حالل است ،و آيه حرث هم هيچ داللتي بر توسعه از جهت حرث
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ندارد و نميخواهد بفرمايد همه جاي زنان كشتزار شما است ،و به هر حال مساله مربوط به تفسير نيست ،مربوط به فقه
است ،چيزي كه هست ما اين مقدار هم كه بحث كرديم ،از اين نظر بود كه بدانيم داللت آيات چقدر است.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص001 :
[سوره البقرة ( :)2آيات  224تا  ... ]227ص 333 :
اشاره

وَ ال تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ () 993ال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي
أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ () 994لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )993وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّالقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ()993
ترجمه آيات  ...ص 333 :

بيان آيات  ...ص 332 :
اشاره

"وَ ال تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا"...
كلمه عرضة به ضم عين از ماده" عرض" است ،كه به معناي عرضه كردن چيزي است به كسي ،و يا چيزي ،تا ببيند اگر به
كارش ميآيد و در تامين غرضش دخالت دارد بپذيرد ،مثل اينكه كااليي را در معرض فروش قرار دهي ،يا منزلي را به
مشتري عرضه كني ،تا اگر خواست در آنجا اسكان گزيند ،يا غذا را براي خوردن عرضه كني ،و به همين جهت ميگويند:
فالن هدف در معرض تيراندازي و نشانهگيري قرار گرفت ،و يا در باره دختري كه شايستگي ازدواج دارد ميگويند :فالن
دختر در عرضه (معرض) ازدواج قرار گرفت ،و در باره ماشيني كه صالحيت براي سفر دارد ميگويند فالن ماشين در معرض
سفر واقع شد ،اين معناي اصل كلمه بود.
اما عرضه به معناي مانعي كه سر راه در ميآيد ،و همچنين عرضهاي كه نصب ميكنند ،تا مانند هدف تيراندازي معرض
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خدا را در معرض سوگندهاي خود قرار ندهيد و سوگند او را مانع از پرهيزكار بودن و اصالح بين مردم نسازيد كه خدا شنوا و
دانا است ().993
خدا شما را به سوگندهاي بيهودهتان بازخواست نميكند ولي به آنچه دلهايتان مرتكب شده مؤاخذه مينمايد ،و خدا آمرزنده
و بردبار است ().994
آنان كه سوگند ميخورند كه تا ابد از زنان خود دوري كنند ،تنها چهار ماه مهلت دارند ،اگر برگشتند خدا آمرزنده و رحيم است
(). 993
ترجمه الميزان ،ج ،9ص009 :
و اگر تصميم بر طالق گرفتند باز هم مجرم شناخته نميشوند و خدا شنوا و دانا است (و اما اگر نه طالق دهند و نه حق
زنان را كه از آن جمله نزديكي با ايشان است بدهند مجرمند) ()993
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[آثار سوء رواني و اجتماعي سوگند بسيار]  ...ص 333 :

و نيز ممكن است كلمه" عرضه" به معناي" چيزي كه عرضه بر آن بسيار است "بوده باشد ،آن وقت آيه شريفه ،نهي از
زياد سوگند خوردن به خداي سبحان خواهد بود ،و چنين معنا خواهد داد كه بسيار به خدا سوگند نخوريد ،كه اگر چنين كنيد
باعث ميشود كه ديگر موفق به نيكي و تقوا و اصالح بين مردم نشويد ،چون كسي كه بسيار به خدا سوگند ميخورد نام
خدا ديگر در نظرش عظيم نميماند و سوگند به او را عملي سبك ميشمارد ،چون هر عملي كه تكرار شد از اهميت ميافتد،
و چنين كسي از دروغ هم پروا نميكند ،و دروغ هم بسيار خواهد گفت ،تازه اين ضرر رواني سوگند بسيار است ،و اما ضرر
اجتماعي آن ،اين است كه جامعه ،براي چنين فردي ارزش و منزلتي نميشناسد ،چون همه ميفهمند كه او براي خودش
حرمتي در نظر مردم قائل نيست ،و خودش ميداند كه هر چه بگويد ،جامعه آن را نميپذيرد ،و تكذيبش ميكند و نيز
ميفهمند كه او اينقدر براي نفس خودش احترام قائل نيست كه به آن اعتماد كند ،ما چگونه به او اعتماد كنيم؟ در نتيجه
آيه شريفه ،همان را خواهد گفت كه آيه شريفه ":وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ" «( »9هيچ حالف بيمقداري را اطاعت مكن)،
آن را افاده
__________________________________________________
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توارد واردات پي در پي قرار گيرد.
و در نتيجه از كلمه ،معناي كثرت عوارض استفاده شود ،داخل در معناي اصلي كلمه نيست ،بلكه بعدها پيدا شده است.
و اما كلمه" أيمان" ،جمع يمين يعني سوگند است ،و اين معنا را از كلمه يمين به معناي دست راست گرفتهاند ،چون در بين
عرب مرسوم و معمول بود كه وقتي سوگندي مي خوردند ،و يا عهدي ميبستند ،و يا بيعتي ميكردند ،و يا مثال معاملهاي
انجام ميدادند ،براي اينكه بفهمانند عمل نامبرده قطعي شد ،به يكديگر دست ميدادند (اين رسم در بين ايرانيان نيز معمول
است) ،پس در حقيقت از ابزار عمل ،كه همان دست باشد ،نامي براي عمل ،كه عهد و سوگند و امثال آن باشد اسمي مشتق
كردند ،چون بين عمل و ابزار مالزمهاي بوده ،هم چنان كه از عمل سب (انگشتنگاري) اسمي مشتق كردهاند ،براي آن
انگشتي كه مهر ميزند ،و آن را انگشت سبابه خواندهاند.
و معناي آيه شريفه (و خدا داناتر است) اين است كه خدا را معرضي كه هدف سوگندهايتان شود قرار مدهيد ،آن هم سوگند
به اينكه ديگر نيكي نكنيد ،و تقوا به خرج ترجمه الميزان ،ج ،9ص000 :
ندهيد ،و بين مردم اصالح نكنيد ،براي اينكه خداي سبحان راضي نيست كه نامش را وسيلهاي قرار دهيد براي امتناَ از
آنچه كه بدان أمر كرده ،چون خدا به نيكي و تقوا و اصالح امر فرموده است مؤيد اين معنا رواياتي است كه در شان نزول
اين آيه وارد شده و به زودي انشاء اللَّه از نظر خواننده خواهد گذشت.
و بنا بر اين در سه جمله ":أَنْ تَبَرُّوا" ،وَ" تَتَّقُوا" ،وَ "تُصْلِحُوا" ،حرف" ال" در تقدير است ،و تقدير كالم" ان ال تبروا و ال
تتقوا و ال تصلحوا" ميباشد ،و اين قسم استعمال در جايي كه حرف" أن" در كالم باشد ،شايع است ،مانند آيه شريفه"
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا" « »1كه جمله ":ان تضلوا" معناي" ان ال تضلوا" را ميدهد.
البته ممكن هم هست طوري معنا كنيم كه احتياج به تقدير" ال" نيفتد ،و آن اين است كه بگوئيم جمله ":ان تبروا" تا به
آخر متعلق است به الزمه معناي" و ال تجعلوا" چون الزمه آن اين است كه خداي تعالي از چنين سوگندهايي نهي كرده
باشد ،و معناي آيه اين باشد كه خدا شما را از اين سوگند نهي نموده و حكم كذايي خود را برايتان بيان ميكند ،كه نيكي و
تقوا و اصالح بكنيد.
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[معناي" كسب" و فرق آن با" اكتساب"]  ...ص 334 :

و كلمه" كسب" به معناي جلب منفعت به وسيله سعي و عمل است ،با صنعت و يا حرفه و يا زراعت و امثال آن ،و اين
كلمه در اصل به معناي به دست آوردن چيزهايي است كه حوائج مادي زندگي را برآورد ،ولي بعدها به عنوان استعاره در
مورد تمامي دستآوردهاي انسان استعمال شد ،چه دستآوردهاي خير و چه شر ،مانند كسب مدح و ثنا ،و كسب افتخار ،و
كسب ياد خير و نام نيك از راه حسن خلق و خدمت به مردم ،و مانند كسب فضائل اخالقي و كسب علم نافع ،و كسب
فضيلت از راه اعمالي كه مناسب با آن است.
و مانند كسب مالمت و مذمت ،و كسب لعنت و طعنه ،و كسب گناهان و آثار زشت
ترجمه الميزان ،ج ،9ص004 :
گناه ،و امثال آن از راه اعمالي كه چنين آثاري دارد ،در نتيجه استعمال زياد در اين موارد همه اين موارد معناي كلمه كسب و
اكتساب شده است.
بعضي گفتهاند :فرق ميان كسب و اكتساب اين است كه ،اكتساب به معناي جلب منفعت براي خويش است ،و كسب اعم
است ،هم شامل كسب منفعت براي خويش ميشود ،و هم شامل كسب و جلب منفعت براي ديگران ،پس كسب برده براي
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)(1برايتان بيان ميكند تا گمراه نشويد و يا مبادا گمراه شويد ".سوره نساء" [...]133 ،
")(2سوره قلم ،آيه "13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص003 :
ميكند.
بنا بر اين فرض نيز مناسبتر آن است كه حرف" ال" در تقدير نگيريم ،بلكه بگوئيم كه سه جمله" تبروا -تتقوا -تصلحوا"
به خاطر حذف حرف جر منصوبند و تقدير كالم" حتي تبروا  "...باشد ،و معنا چنين شود كه خدا را در معرض سوگندهاي
بسيار خود قرار ندهيد ،تا در نتيجه موفق به نيكي و تقوا و اصالح بشويد ،و يا بگوئيم سه جمله نامبرده ،مفعول له براي نهي
است كه در باال هم گفتيم جمله ":ال تجعلوا" بر آن داللت ميكند ،و معنا چنين ميشود:
نهي" ال تجعلوا" بخاطر اين بود كه نيكي و تقوا و اصالح بكنيد.
و در اينكه فرمود ":وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" ،نوعي تهديد است بر مضمون آيه ،چه اينكه آيه را به معناي اول بگيريم ،يا به معاني
ديگر ،چيزي كه هست معناي اول همانطور كه بر خواننده نيز پوشيده نيست .روشنتر است.
"ال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ"...
"لغو" از كارهايي است كه اثري به دنبال نداشته باشد ،و معلوم است كه اثر هر چيزي به خاطر اختالف متعلقات و جهاتش
مختلف ميشود ،سوگند هم اثري از جهت لفظش دارد ،و هم اثر ديگري از اين جهت دارد كه گفتار آدمي را تاكيد ميكند ،و
اثر سومش از اين جهت است كه خود عقد و پيماني است ،و نيز اثر ديگري دارد از حيث مخالفت و شكستن آن ،و همچنين
از جهات ديگر آثار ديگري دارد ،اال اينكه چون در آيه شريفه مقابله شده ميان عدم مؤاخذه بر سوگند لغو ،و مؤاخذه بر آثار
سويي كه هر گناهي و مخصوصا سوگند لغو ،در دلها باقي ميگذارد ،لذا به نظر ميرسد كه مراد از سوگند لغو ،آن سوگندي
باشد كه هيچ اثري در قصد صاحب سوگند نداشته باشد ،سوگندهاي بيهودهاي است كه صاحبش نميخواهد به وسيله آن
عقدي و پيماني ببندد ،و به اصطالح فارسي زبانها ،تكيه كالمي است كه بعضي به آن عادت كردهاند ،و مرتب ميگويند "،آره
و اللَّه" "،نه و اللَّه".
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مواليش ،و كسب ولي براي عبدش كسب هست ،ولي اكتساب نيست و همچنين كسبهاي ديگري از اين قبيل ،و به هر
حال كاسب و مكتسب خود انسان است نه ديگري.
گفتاري پيرامون معناي قلب در قرآن كريم  ...ص 331 :
اشاره
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آيه مورد بحث از شواهدي است كه داللت ميكند بر اينكه مراد از قلب خود آدمي يعني خويشتن او و نفس و روح او است،
براي اينكه هر چند طبق اعتقاد بسياري از عوام ممكن است تعقل و تفكر و حب و بغض و خوف و امثال اينها را به قلب
نسبت داد ،به اين پندار كه در خلقت آدمي ،اين عضو است كه مسئول درك است ،هم چنان كه طبق همين پندار ،شنيدن را
به گوش ،و ديدن را به چشم ،و چشيدن را به زبان ،نسبت ميدهيم ،و ليكن مدرك واقعي خود انسان است( ،و اين اعضاء،
آلت و ابزار درك هستند) چون درك خود يكي از مصاديق كسب و اكتساب است ،كه جز به خود انسان نسبت داده نميشود.
نظير آيه مورد بحث در شهادت به اين حقيقت آيه" فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" « »1و آيه شريفه ":وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ"»9« .
حال ببينيم چه عاملي باعث شده كه ادراكات انساني را به قلب نسبت ميدهند؟ ظاهرا منشا آن ،اين بوده كه انسان وقتي
وضع خود و ساير انواَ حيوانات را بررسي كرده و مشاهده نموده كه بسيار اتفاق ميافتد كه يك حيوان در اثر بيهوشي و
غش و امثال آن شعور و ادراكش از كار ميافتد ،ولي ضربان قلب و نبضش هنوز زنده است ،در صورتي كه اگر قلبش از كار
بيفتد ديگر حياتي برايش باقي نميماند.
از تكرار اين تجربه يقين كرد كه مبدأ حيات در آدمي ،قلب آدمي است ،به اين معنا
__________________________________________________
)(1براي اينكه قلب و دل او گناه بود ".سوره بقره ،آيه "930
)(2در صورتي كه با دلي و قلبي خاشع به درگاه او باز آمد ".سوره ق ،آيه ".00
ترجمه الميزان ،ج ،9ص003 :
كه ،روحي را كه معتقد است در هر جانداري هست نخست به قلب جاندار متعلق شده ،هر چند كه از قلب به تمامي اعضاي
زنده نيز سرايت كرده ،و نيز يقين كرد ،كه آثار و خواص روحي و رواني چون احساسات وجداني يعني شعور و اراده و حب و
بغض و رجاء و خوف و امثال اينها ،همه مربوط به قلب است ،به همين عنايت كه قلب اولين عضوي است كه روح بدان
متعلق شده است.
و اين باعث نميشود كه ما هر يك از اعضا را مبدأ فعل مخصوص به خودش ندانيم ،چون هيچ منافاتي بين اين و آن نيست،
در عين اينكه قلب را مبدأ حيات ميدانيم ،دماغ را هم مبدأ فكر ،و چشم را وسيله ديدن ،و گوش را ابزار شنيدن ،و شش را
آلت تنفس ،و هر عضو ديگر را منشا عمل خاص به خودش ميدانيم ،چون همه اعضا (و حتي خود قلب) به منزله آلت و
ابزاري است براي انجام كاري كه به وساطت آن آلت محتاج است.
و چه بسا كه تجربههاي مكرر علمي هم اين نظريه را تاييد كند ،چون بارها اين آزمايش را در مرغان انجام دادهاند كه در
يك عمل جراحي دماغ (مغز سر) مرغ را بيرون آوردهاند ،و ديدهاند كه حيوان هم چنان زنده است ليكن ،هيچگونه درك و
شعور و تشخيصي ندارد( ،حتي نميفهمد كه گرسنه و يا تشنه است ،و نميداند كه آب رفع تشنگي و دانه رفع گرسنگي
ميكند ،و اينكه اين دانه و آن سنگريزه است) ،و چون مواد غذايي به او نميرسد قلبش از ضربان ميايستد و ميميرد و
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همچنين چه بسا بتوان اين نظريه را از اين راه تاييد كرد كه تا كنون بحثهاي علمي طبيعي نتوانسته و موفق نشده مركزي
را در بدن كشف كند كه تمامي دستوراتي كه در بدن به وسيله اعضا انجام ميشود از آن مركز صادر بشود ،و اعضاي
مختلف بدن همه مطيع فرمان آن باشند ،ولي وجود چنين مصدر و مركزي برايش مسلم شده است ،زيرا ميبينيد كه اعضاي
مختلف بدن با اينكه بسيار زياد و بسيار مختلف است ،هم خودشان اختالف دارند و ساختمانشان متفاوت است ،و هم اثر و
كارشان و عملكردشان مختلف است ،در عين حال همه در تحت يك لوا ،و مطيع يك مركز فرماندهي ،و داراي وحدتي
حقيقي هستند.
و نبايد گمان كرد كه اگر بشر نتوانسته به وجود چنين مركز فرماندهياي پيببرد ،براي اين بوده كه از اهميت و حساسيت
دماغ و ادراكات آن غافل بوده است( ،و تمدن امروز تا حدي به اسرار آن پي برده ،در نتيجه نميتواند مركز احساسات
وجداني از قبيل شعور و اراده و حب و بغض و خوف و رجا و امثال آن را قلب بداند).
زيرا بشر همانطور كه به اهميت قلب پي برده بود ،به اهميت سر ،كه جايگاه دماغ
ترجمه الميزان ،ج ،9ص003 :
است نيز پيبرده بود ،به شهادت اينكه ميبينيم از قديمترين زمانها امتهاي مختلف و با زبانهاي مختلف مبدأ حكم و امر و
دستورات جامعه را رأس و رئيس ناميده ،و لغتهاي مختلفي از آن منشعب كرده است ،نظير رأس ،و رئيس و رئاسه ،و رأس
الخيط( ،سر نخ) و رأس المدة (سر رسيد) ،و رأس المسافة ،و رأس الكالم ،و رأس الجبل (سر كوه) ،و همچنين سر جانداران
و چهار پايان را رأس خوانده ،و نوك شمشير را رأس السيف ناميده است( ،پس بشر از همان ديرباز به اهميت دماغ پي برده
بود ،و ليكن به خاطر همان شواهدي كه گفتيم ،نمي توانست بپذيرد كه دماغ مركز فرماندهي بدن باشد).
و ظاهرا همين مسئله باعث شد كه ادراك و شعور و هر چه كه بويي از شعور در آن باشد ،از قبيل :حب و بغض و رجاء و
خوف و قصد و حسد و عفت و شجاعت و جرأت و امثال آن را به قلب نسبت دهند ،و منظورشان از قلب ،همان روحي است
كه به بدن وابسته است ،و يا به وسيله قلب ،در بدن جريان مييابد ،و لذا ادراكات نامبرده را ،هم به قلب نسبت ميدهند ،و
هم به روح ،و هم به نفس ،گاهي ميگويند :فالني را دوست دارم ،و گاهي ميگويند روحم او را دوست ميدارد ،و نيز
ميگويند قلبم او را دوست ميدارد ،و گاهي هم ميگويند نفسم او را دوست ميدارد ،آن گاه اين مجاز گويي آن قدر ادامه
مييابد كه لفظ قلب را بر" نفس" اطالق ميكنند ،هم چنان كه بسيار اتفاق افتاده كه از اين هم تجاوز نموده كلمه" صدر"
را بر قلب اطالق ميكنند چون قلب در سينه قرار دارد انحاء ادراكات و افعال و صفات روحي را به سينه نسبت ميدهند.
و در قرآن كريم از اين قسم نسبتها در موارد بسياري آمده ،از آن جمله فرموده ":يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ »" «1و نيز
فرموده ":أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ" « »9و نيز فرموده ":وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ" « »0كه در اين آيه هم رسيدن دلها به گلوگاه
كنايه است از تنگي سينه و نيز فرموده:
"إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ" « »3و بعيد نيست كه اينگونه موارد در كالم خداي تعالي اشاره باشد به تحقيق اين نظريه،
چيزي كه هست متاسفانه تا كنون اين نظريه آن طور كه بايد و شايد روشن نشده است.
شيخ ابو علي ابن سينا ،در اين مسئله كه" مركز ادراكات و صفات نفساني در ساختمان
__________________________________________________
)(1سينهاش را براي پذيرفتن معارف اسالم فراخ كرده و ميگشايد ".سوره انعام ،آيه "194
)(2سينهات تنگي ميكند ".سوره حجر ،آيه "23
)(3دلها (جانها) به گلوگاه رسيد ".سوره احزاب ،آيه "13
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)(4خداوند به آنچه كه از سينهها ميگذرد ،دانا است ".سوره مائده ،آيه "3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص003 :
بدن انساني چيست؟" اين احتمال را ترجيح داده است كه همان قلب باشد ،به اين معنا كه قلب مركز همه ادراكات و شعور
باشد و دماغ تنها جنبه ابزار را داشته باشد( ،همانطور كه چشم آلت بينايي و گوش آلت شنوايي است ولي آن عضوي كه
ميبيند و ميشنود قلب است) ،پس همه ادراكات از قلب است و دماغ واسطه درك است.
[اشاره به كراهت سوگندهاي لغو و بيهوده]  ...ص 338 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در اينجا به تفسير آيه مورد بحث برگشته و ميگوئيم :جمله" وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ" خالي از مجاز عقلي
نيست ،براي اينكه ظاهر كلمه" لكن" كه اعراض از مؤاخذه در بعضي از اقسام سوگند يعني از سوگند به لغو به بعضي ديگر
است ،اين است كه خود آن بعض ديگر را ذكر كند و نكرده ،بلكه اثر شكستن آن سوگند را كه همان" اثم" (گناه) باشد ذكر
نمود ،و اين خود مجاز عقلي و اعراض در اعراض است و اشاره است به اينكه خداي سبحان تنها با قلب انسانها كار دارد،
هم چنان كه در جاي ديگر فرمود ":وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ »" «1و نيز فرموده ":وَ لكِنْ يَنالُهُ
التَّقْوي مِنْكُمْ"»9« .
و در جمله ":وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ" اشارهاي است به اينكه قسم اول سوگند هم كه همان سوگندهاي لغو بود ،كراهت دارد و
سزاوار نيست از مؤمن سر بزند هم چنان كه در جاي ديگر نيز از مطلق" لغو" نهي كرده و فرموده" قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
هُمْ فِي صَالتِهِمْ خاشِعُونَ ،وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ"»0« .
"لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ"...
كلمه "يؤلون" مضارَ از مصدر ايالء باب افعال است ،كه ثالثي آن ،يعني ماده اصليش "اليه" است كه به معناي سوگند
است ،چيزي كه هست در زبان شرَ بيشتر در يك قسم سوگند استعمال ميشود ،و آن اين است كه شوهري از در خشم و
به منظور ضرر رساندن به همسرش سوگند بخورد كه ديگر نزد او نرود ،و منظور از ايالء در آيه نيز همين سوگند است ،و
كلمه" تربص" به معناي انتظار ،و كلمه" فيء" كه مصدر فعل" فاؤوا" است به معناي برگشتن است.
__________________________________________________
)(1خداوند حساب شما را تنها با آنچه كه در دلهايتان هست ،ميرسد چه آن را اظهار كنيد و چه نكنيد ".سوره بقره ،آيه
"933
)(2خداوند منظوري از قرباني شما ندارد ،آنچه مورد نظر اوست تقواي دلهاي شما است ".سوره حج ،آيه "03
)(3بطور يقين مؤمنان رستگارند ،همانهايي كه در نمازشان خاضع و خاشع هستند و آنها كه از لغو دوري ميجويند ".سوره
مؤمنون ،آيه "0 -9 -1
ترجمه الميزان ،ج ،9ص002 :
و ظاهرا متعدي كردن كلمه" يؤلون" با حرف" من" به خاطر اين بوده است كه كلمه نامبرده عالوه بر معناي خودش
متضمن و در بر دارنده معنايي چون" دوري گزيدن "و مانند آن است ،پس خود اين كلمه ميفهماند كه منظور از سوگند
اين است كه از مباشرت با زنان دوري كنند ،و اين هم كه در آيه شريفه تربص را محدود به چهار ماه كرده است اشعاري به
اين دوري دارد ،چون حد چهار ماه همان حدي است كه شارَ و قانونگذار اسالم براي ترك مباشرت با همسران معين كرده،
و فرموده كه بيش از آن نميتوانند مباشرت را ترك كنند ،و از همين اشارات فهميده ميشود كه مراد از عزم بر طالق عزم
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به خود طالق است ،نه صرف تصميم بر آن ،هم چنان كه دنباله آيه نيز كه ميفرمايد ":فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" « »1به اين
معنا اشعار دارد ،براي اينكه شنوايي به اطالقي كه واقع شده ارتباط دارد ،نه با تصميم قلبي بر آن.
و اينكه فرمود ":فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" داللت دارد بر اينكه شكستن" سوگند ايالء" و برگشتن به سوي همسر گناه ندارد ،و
اگر شرَ براي شكستن آن كفارهاي معين كرده داللت ندارد بر اينكه شكستن آن گناه است هم چنان كه جمله مورد بحث
داللت ندارد بر اينكه ميشود آن كفاره را ترك كرد ،چون كفاره مغفرت پذير و بخشيدني نيست ،و كفاره شكستن سوگند در
آيه زير آمده ،كه ميفرمايد ":ال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ
مَساكِينَ" «2».
بنا بر اين معناي آيه اين است كه ،هر كس سوگند بخورد كه ديگر به همسرش نزديك نشود ،حاكم شرَ چهار ماه صبر
ميكند ،اگر برگشت و حق همسرش را ادا كرد ،يعني با او هم بستري نمود ،و كفاره شكستن قسم خود را داد ،كه او را
عقاب نميكند ،و اگر تصميم گرفت طالقش دهد و طالقش داد كه باز عقابي ندارد چون طالق هم گريزگاه ديگري است از
عقاب ،و خداي شنواي دانا است.
بحث روايتي [(شامل رواياتي راجع به قسم خوردن و ايالء)]  ...ص 334 :
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در تفسير عياشي از امام صادق َ روايتي آورده كه در ذيل آيه
__________________________________________________
)(1چون كه خداوند شنوا و دانا است.
)(2و خداوند شما راي به خاطر سوگندهاي لغوتان مؤاخذه نميكند ولي به آن سوگندهايي كه با آن پيمانهاي خود محكم
ميكنيد و سپس ميشكنيد ،مؤاخذه ميكند ،كه كفاره شكستن آن ،سير كردن ده مسكين است ".سوره مائده ،آيه "29
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
"وَ ال تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ  ،"...فرمود :منظور ،گفتن" نه بخدا" و" آري بخدا" است»1« .
و نيز در همان كتاب از امام باقر و امام صادق َ در تفسير همان آيه روايت آورده كه فرمودند :منظور اين است كه كسي
مثال سوگند بخورد كه ديگر با برادرش هم صحبت و هم كالم نشود ،و يا كار ديگري نظير سخن گفتن انجام ندهد و يا
سوگند بخورد كه ديگر با مادرش سخن نگويد.
و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير آيه نامبرده فرموده :اگر تو را خواستند تا ميان دو نفر اصالح دهي نگو
كه من قبال سوگند خوردهام كه چنين كاري نكنم»9« .
مؤلف :روايت اولي همانطور كه مالحظه كرديد آيه را به يكي از دو معنا تفسير كرده ،و دومي و سومي به معناي دوم معنا
كرده ،و قريب به دو روايت اخير روايتي است كه باز در تفسير عياشي از امام باقر و امام صادق َ آمده ،كه فرمودند :آيه
شريفه ،در باره مردي است كه بين دو نفر اصالح ميكند ،و در بين ،گرفتار پارهاي از گناهان (از دروغ و غيبت و امثال آن)
ميشود ،و از اين بابت ناراحت ميگردد آيه شريفه ميفرمايد خدا او را ميآمرزد»0« .
پس چنين كسي هم از مصاديق عامل به آيه است.
و در كتاب اصول كافي از مسعدة از امام صادق َ روايت كرده كه در تفسير آيه شريفه ":ال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ
" ،...فرمود ":سوگند لغو" اين است كه كسي بگويد ":نه بخدا" و" بله بخدا" بدون اينكه بخواهد عهدي ببندد ،و يا پيماني
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محكم كند»3« .
مؤلف :و اين معنا در كافي بدون ذكر سند نيز از آن جناب روايت شده ،و در تفسير مجمع البيان نيز از امام باقر و امام صادق
َ آمده است»4« .
و نيز در كتاب اصول كافي از امام باقر و امام صادق َ روايت آورده كه فرمودند :اگر مردي سوگند بخورد كه ديگر با
همسرش نزديكي نكند ،زن نميتواند تا چهار ماه اعتراضي بكند ،و در اين مدت هيچ حقي ندارد ،شوهر هم در خودداري از
زنش گناهي نكرده تا
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص 111
)(2كتاب اصول كافي ،ج  9ص [...]913
)(3تفسير عياشي ،ج  1ص 119
)(4كتاب كافي ،ج  3ص 330
)(5تفسير مجمع البيان ،ج  9ص 903
ترجمه الميزان ،ج ،9ص031 :
مدت چهار ماه بسر آيد ،اگر در خالل اين مدت با او هم بستر شد كه شده است و اگر نشد و زن نيز سكوت كرد و راضي بود
و شكايتي نكرد باز هم هيچ حرفي نيست ،و مرد در حليت و وسعت است ،و اما اگر بعد از تمام شدن چهار ماه ،زن شكايت
كرد ،حاكم شرَ به شوهرش اخطار مي كند كه :يا از سوگندش برگردد ،و با همسرش تماس برقرار كند ،و يا طالقش دهد،
حال اگر عزم بر طالق داشتند بايد مرد از او كنارهگيري كند ،تا زن يك حيض ببيند ،و از آن پاك شود و آن گاه شوهر او را
طالق دهد ،و بعد از طالق هم تا مدت سه حيض ،خود او سزاوارتر از ديگران به همسر خويش است ،و در اين مدت
ميتواند رجوَ كند ،و اين همان اياليي است كه خداي تعالي در كتابش نازل كرده ،و رسول خدا (ص) آن را سنت خويش
قرار داده ،و بر طبق آن عمل كرده است»1« .
و نيز در همان كتاب از امام صادق َ آمده كه در ضمن حديثي فرمود :ايالء عبارت از اين است كه مردي به همسرش
بگويد ":و اللَّه ديگر با تو جماَ چنين و چناني نميكنم" ،و يا بگويد" و اللَّه تو را به خشم ميآورم" و در اين مقام نيز بر آيد
»9« ...
مؤلف :و در خصوصيات ايالء و مسائل مربوط به آن بين شيعه و سني اختالفهايي وجود دارد و چون بحث فقهي است بايد
به آنجا مراجعه كرد.
__________________________________________________
)(1كتاب كافي ،ج  3ص 101
)(2كتاب كافي ،ج  ،3ص 101
ترجمه الميزان ،ج ،9ص039 :
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ترجمه آيات  ...ص 343 :

زنان طالق گرفته ،تا سه پاكي منتظر بمانند و اگر به خدا و روز جزا ايمان دارند روا نيست چيزي را
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
كه خدا در رحمهايشان خلق كرده ،نهان دارند ،و اما شوهرانشان اگر سر اصالح دارند در رجوَ به ايشان در عده طالق
سزاوارترند زنان را نيز مانند وظائفشان حقوق شايسته است و مردان را بر آنان مرتبتي و برتري هست و خدا عزيز و حكيم
است ().993
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وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ وَ ال يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْالحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ( )993الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِالَّ أَنْ يَخافا
أَالَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَال جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( )992فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَال جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ
يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( )903وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ ال تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ
اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ()901
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَال تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكي لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ ()909
وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ال تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَها ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَي الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصاالً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ
فَال جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْالدَكُمْ فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( )900وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَال
جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( )903وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ ال تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِالَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْالً مَعْرُوفاً وَ ال تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
النِّكاحِ حَتَّي يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( )904ال جُناحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَي الْمُحْسِنِينَ ( )903وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِالَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوي وَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ()903
حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ )(238فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجاالً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما
عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ () 902وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَي الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ
خَرَجْنَ فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( )933وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاٌَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي
الْمُتَّقِينَ ( )931كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ()939
ترجمه الميزان ،ج ،9ص030 :
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طالق دو بار است و پس از دو بار يا نگهداري به شايستگي و يا رها كردن با احسان و شما را نرسد كه چيزي از آنچه به
زنان دادهايد بگيريد ،مگر آنكه بدانيد كه حدود خدا را بپا نميدارند ،كه در اين صورت در آنچه زن به عوض خويش دهد
گناهي بر آنان نيست ،اين حدود خدا است ،از آن تجاوز نكنيد و كساني كه از حدود خدا تجاوز كنند ،ستمكارانند ().992
و اگر بار ديگر زن را طالق داد ،ديگر بر او حالل نيست تا با شوهري غير او نكاح كند اگر طالقش داد و شوهر قبلي و زن
تشخيص دادند كه حدود خدا را بپا ميدارند ،باكي بر آنان نيست كه به يكديگر باز گردند ،اين حدود خداست كه براي گروهي
كه دانا هستند بيان ميكند ().903
و چون زنان را طالق داديد و بسر آمد مدت خويش رسيدند به شايستگي نگاهشان داريد ،و يا به شايستگي رها كنيد ،و زنها
را براي ضرر زدن نگاهشان نداريد كه ستم كنيد ،هر كس چنين كند به خويش ستم كرده است ،آيتهاي خدا را به مسخره
نگيريد نعمت خدا را بر خويشتن با اين كتاب و حكمت كه بر شما نازل كرده و به وسيله آن پندتان ميدهد و از خدا بترسيد
و بدانيد كه خدا به هر چيز دانا است ().901
و چون زنان را طالق داديد و به مدت خويش رسيدند ،منعشان نكنيد كه با شوهران خود به شايستگي به همديگر رضايت
دادهاند زناشويي كنند ،هر كه از شما به خدا و روز جزا ايمان دارد از اين اندرز ميگيرد ،اين براي شما بهتر و پاكيزهتر است
خدا ميداند و شما نميدانيد ().909
مادران ،فرزندان خويش را دو سال تمام شير دهند ،براي كسي كه ميخواهد شير دادن را كامل كند و صاحب فرزند خوراك
و پوشاك آنها را به شايستگي عهدهدار است هيچكس بيش از توانش مكلف نمي شود ،هيچ مادري به سبب طفلش زيان
نبيند و نه صاحب فرزند ،به سبب فرزندش ،وارث نيز مانند اين را بر عهده دارد اگر پدر و مادر به رضايت و مشورت هم
خواستند طفل را از شير بگيرند گناهي بر آنان نيست و اگر خواستيد براي فرزندان خود دايه بگيريد ،اگر فردي را كه در نظر
ميگيريد به شايستگي به او حقي بدهيد گناهي بر شما نيست ،از خدا بترسيد و بدانيد كه خدا بيناي اعمال شما است ().900
كساني از شما كه بميرند و همسراني به جا گذارند ،زنان چهار ماه و ده روز ،به انتظار بمانند و چون به مدت خويش رسيدند
آنچه به شايستگي در باره خويش كنند ،گناهي بر شما نيست كه خدا از آنچه ميكنيد آگاه است ().903
آنچه در باره خواستگاري زنان به اشاره ميگوئيد يا در دل خويش نهان ميكنيد ،گناهي بر شما نيست ،خدا ميداند كه شما
يادشان خواهيد كرد ولي با آنها قرار آميزش سري نبنديد ،مگر آنكه سخني شايسته گوئيد ،و نيز قصد بستن عقد زناشويي
نكنيد تا از عده در آيند و بدانيد كه خدا بر آنچه در دلهاي شما است آگاه است ،از او بترسيد و بدانيد كه خدا آمرزنده و بردبار
است ().904
اگر زنان را طالق داديد قبل از اينكه به آنان دست زده باشيد و مهري هم برايشان معين نكردهايد گناهي بر شما نيست ولي
بايد از بهرهاي شايسته ،كه در خور نيكوكاران است بهرهورشان كنيد ،توانگر به ترجمه الميزان ،ج ،9ص034 :
اندازه خويش و تنگدست به اندازه خودش ().903
و اگر پيش از آنكه به زنان دست بزنيد طالقشان داديد و مهري براي آنها مقرر داشتهايد ،نصف آنچه مقرر داشتهايد بايد
بدهيد مگر آنكه گذشت كنند يا آنكه گره زناشويي به دست او است گذشت كند و گذشت كردن شما به پرهيزكاري نزديكتر
است ،بزرگواري را ميان خودتان فراموش نكنيد كه خدا به آنچه ميكنيد بينا است ().903
همه نمازها و نماز ميانه را مواظبت كنيد و براي خدا مطيعانه بپاي خيزيد ().903
و اگر در حال ترس بوديد ميتوانيد پياده و سواره نماز گزاريد و چون ايمن شديد خدا را ياد كنيد چنان كه به شما چيزهايي
را كه نميدانستهايد تعليم داده است ().902
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كساني از شما كه مرگشان فرا رسد و همسراني بجا گذارند ،براي همسران خويش معاشي تا يك سال بدون بيرون كردن
وصيت كنند ،اگر خود بيرون رفتند در باره خويش كاري كه شايسته باشد ،هر چه كنند گناهي بر شما نيست و خدا عزيز و
حكيم است ().933
زنان طالق گرفته بهرهاي به شايستگي در خور پرهيزكاران دارند ().931
بدينسان خدا آيههاي خويش را براي شما بيان ميكند شايد تعقل كنيد ()939
بيان آيات  ...ص 341 :
اشاره

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

و اما اينكه عده براي چيست ،و چه حكمتي در تشريع آن هست؟ ميفهماند براي اين است كه آب و نطفه مردان به يكديگر
مخلوط نشود ،و نسبها فاسد نگردد( ،و اگر زن مطلقه حامله است معلوم باشد كه از شوهر اولش حمل برداشته نه دوم ،و
اگر عده واجب نميشد معلوم نميشد چنين فرزندي ،فرزند كدام يك از دو شوهر است) ،البته اين حكمت الزم نيست كه در
تمامي موارد موجود باشد،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
چون قوانين و احكام هميشه دائر مدار مصالح و حكمتهاي غالبي است ،نه حكمتهاي عمومي (در نتيجه اگر زن عقيم هم
مطلقه شد ،بايد عده را نگه بدارد).
پس اينكه فرمود ":يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ" به منزله اين است كه فرموده باشد زنان مطلقه به خاطر احتراز از اختالط نطفهها و
فساد نسل ،عده نگه ميدارند ،و با هيچ مردي تمكين نميكنند و اين جمله هر چند جملهاي خبري است ليكن منظور از آن
انشاء است ،و خالصه به جاي اينكه بفرمايد ":بايد عده نگه دارند" به منظور تاكيد فرموده ":عده نگه ميدارند".
و كلمه" قروء "جمع" قرء" است ،و قرء لفظي است كه هم معناي حيض را ميدهد ،و هم معناي پاكي از آن را ،بطوري كه
گفتهاند ،از واژه هايي است كه دو معناي ضد هم دارد ،چيزي كه هست معناي اصلي آن جمع است ،اما نه هر جمعي ،بلكه
جمعي كه دگرگونگي و تفرقه به دنبال داشته باشد ،و بنا بر اين بهتر اين است كه بگوئيم معنايش در اصل پاكي بوده است،
چون در حال پاكي رحم ،خون در حال جمع شدن در رحم است ،و سپس در حيض هم استعمال شده ،چون حيض حالت
بيرون ريختن خون بعد از جمع شدن آن است ،و به همين عنايت جمع كردن حروف ،و سپس بيرون ريختن آن براي
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اين آيات در باره احكام طالق و عده و شير دادن زن مطلقه به فرزند خود و در خاللش بعضي از احكام نماز است.
"وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ"...
اصل در معناي" طالق" آزاد شدن از قيد و بند است ولي به عنوان استعاره در رها كردن زن از قيد ازدواج استعمال شده ،و
در آخر به خاطر كثرت استعمال ،حقيقت در همين معنا گشته است.
كلمه" تربص" هم به معناي" انتظار" ميآيد و هم به معناي" حبس" ،و اگر در آيه مورد بحث ،آن را مقيد كرد به قيد"
بانفسهن "براي اين بوده كه بر معناي تمكين به مردان داللت كند ،و بفهماند كه عده طالق چيست ،و براي چيست ،عده
طالق اين است كه :زن مطلقه در مدت عده به هيچ مردي تمكين نكند ،و پذيراي ازدواج با كسي نشود،
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خواندن را هم قرائت ناميدهاند ،اهل لغت هم تصريح كردهاند به اينكه معناي قرائت جمع كردن است ،و نيز از جمله
شواهدي كه اشعار و بيان ميدارد كه اصل در ماده" ق -ر -ء" جمع است ،آيه شريفه:
"ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ،إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ ،فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ"
»«1است كه ميفرمايد :زبانت را به انگيزه عجله در خواندن قرآن حركت مده ،جمع آن و قرآنش به عهده ما است ،هر
وقت آن را قرائت كرديم خواندنش را به دنبالش قرار بده ،و همچنين آيه شريفه:
"وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ" «( »9و مجموعهاي كه ما آن را جزء جزء كرديم تا آن را به تدريج بخواني)
كه خداي تعالي در آن و در آيه قبلي از كالم خود تعبير به قرآن كرد ،نه به كتاب ،و نه به فرقان و نظائر آن و اصال به همين
جهت بود كه گفتيم كالم خداي تعالي قرآن ناميده شده است.
راغب در مفردات خود ميگويد :كلمه" قرء" در حقيقت نامي است براي داخل شدن از پاكي به حيض ،و از آن جايي كه اسم
جامعي است براي دو چيز ،طهر و حيض بعد از طهر ،لذا بر هر دو اطالق ميشود ،هم طهر يعني پاكي از حيض را قرء
ميگويند ،و هم خود حيض را ،چون اين قاعده كلي است كه وقتي كلمهاي نام براي دو چيز شد بر تك تك آنها اطالق
__________________________________________________
)(1سوره قيامت ،آيه 13 -13 -13
)(2سوره اسري ،آيه 133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
ميشود .مانند كلمه" مائده" كه چون به معناي سفره طعام است ،هم بر سفره به تنهايي اطالق ميشود ،و هم بر طعام به
تنهايي ،و كلمه" قرء" نام طهر به تنهايي نيست ،هم چنان كه نام حيض به تنهايي نيز نيست ،به دليل اينكه به زن طاهري
كه اثري از خون حيض نميبيند نمي گويند فالني داراي قرء است ،هم چنان كه به زني هم كه دائما حيض است نميگويند
فالني دائم القرء است ،اين بود گفتار راغب.
"وَ ال يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ"...
آيه شريفه ميخواهد زنان مطلقه را از اين عمل نهي كند كه به خاطر زودتر از عده در آمدن ،حيض يا آبستن بودن خود را
كتمان كنند ،و يا بخواهند با كتمان خود ،در كار رجوَ شوهران خللي وارد آورند ،و يا غرض ديگري امثال اين داشته باشند و
اگر خداي تعالي مساله كتمان را در اين آيه مقيد كرد به قيد ":اگر زنان ايمان به خدا و روز جزاء دارند" ولي اصل حكم عده
را مقيد به اين قيد نكرد ،براي اين است كه زنان را به نوعي تشويق كند ،تا حكم او را اطاعت كنند ،و بر عمل به آن ثبات
قدم به خرج دهند ،چون اين تقيد بطور اشاره ميفهماند كه اين حكم از لوازم ايمان به خدا و روز جزائي است كه پايه و
اساس شريعت اسالم است ،پس هيچ مسلماني بينياز از اين حكم نيست ،و اين تعبير مثل اين است كه به شخصي بگوئيم
اگر خير و خوبي ميخواهي با مردم نيكو معاشرت كن ،و يا به مريض بگوئيم :اگر طالب شفا و بهبودي هستي بايد پرهيز
كني.
"وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْالحاً" كلمه" بعولة" جمع" بعل" است ،و بعل به معناي نر از هر جفتي
است ،البته ما دام كه جفت هستند ،و عالوه بر داللتي كه بر مفهوم خود دارد ،اشعاري و بويي هم از تفوق و نيرومندي و
ثبات در شدائد دارد ،واقعيت خارجي هم همين طور است ،چون ميبينيم :در هر حيواني نر از ماده در شدائد نيرومندتر است،
و بر ماده خود نوعي برتري دارد ،و در انسان نيز ،شوهر نسبت به همسرش همين طور است و نيز به همين جهت زمين
بلندتر از زمينهاي اطرافش را بعل ميگويند ،بت بزرگ و نخلي كه بزرگتر از همه نخلها باشد ،و هر چيز بزرگي از اين قبيل
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[تكرار كلمه" معروف" در آيات طالق نشانه اهتمام شارع مقدس نسبت به انجام اين عمل به وجه سالم است]  ...ص 348 :

و كلمه" معروف" در آيات مورد بحث تكرار شده ،يعني در دوازده مورد آمده است و اين بدان جهت است كه خداي تعالي
اهتمام دارد به اينكه عمل طالق و ملحقات آن بر وفق سنن فطري انجام شود ،و عملي سالم باشد ،بنا بر اين كلمه "
معروف" هم متضمن هدايت عقل است ،و هم حكم شرَ ،و هم فضيلت اخالقي ،و هم سنتهاي ادبي و انساني( ،آن عملي
معروف است كه هم طبق هدايت عقل صورت گرفته باشد ،و هم با حكم شرَ و يا قانون جاري در جامعه مطابق باشد ،و
هم با فضائل اخالقي منافي نباشد ،و هم سنتهاي ادبي آن را خالف ادب نداند).
ترجمه الميزان ،ج ،9ص032 :
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را بعل ميگويند.
ضمير در كلمه" بعولتهن" به مطلقات بر ميگردد ،ليكن ،منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نيست ،بلكه حكم در اين آيه
يعني رجوَ شوهر به همسرش در ايام عده ،مخصوص طالق رجعي است ،و شامل طالقهاي بائن نميشود ،و مشار اليه به
اشاره" ذلك" همان تربص ،يعني عده است ،و اگر مطلب را مقيد كرد به قيد" إِنْ أَرادُوا إِصْالحاً -اگر در صدد اصالحند"،
براي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
اين بود كه بفهماند رجوَ بايد به منظور اصالح باشد ،نه به منظور اضرار ،كه در جمله ":وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا" در
سه آيه بعد صريحا از آن نهي شده است.
و كلمه" أحق" اسم تفضيل است ،و حق" اسم تفضيل" اين است كه دائما معنايش با" مفضل عليه" باشد( ،وقتي ميگوئيم
زيد شجاعتر از عمرو است ،بايد عمرو هم شجاَ باشد ،و گرنه سخن غلطي گفتهايم) ،و در آيه دارد كه بايد هم شوهر در زن
مطلقه حق داشته باشد ،و هم هر خواستگار ديگر ،چيزي كه هست ،شوهر احق از ديگران باشد ،يعني حق او بيشتر باشد،
ليكن از آنجا كه در آيه ،كلمه" رد -برگشت" آمده ،به معناي برگشتن جز با همان شوهر اول محقق نميشود ،زيرا ديگران
اگر با آن زن ازدواج كنند با عقدي جداگانه ازدواج ميكنند ،ولي تنها شوهر است كه ميتواند بدون عقد جديد به عقد اولش
برگردد و آن زن را دو باره همسر خود كند.
از همين جا روشن ميشود كه در آيه شريفه به حسب معنا تقديري لطيف به كار رفته ،و معناي آيه اين است كه :شوهران
زنان مطلقه به طالق رجعي ،سزاوارترند به آن زنان از ديگران ،و اين سزاواري به اين است كه شوهران ميتوانند در ايام
عده برگردند :و البته اين برگشتن تنها در طالقهاي رجعي است ،نه طالقهاي بائن ،و همين سزاواري قرينه است بر اينكه
منظور از مطلقات ،مطلقات به طالق رجعي است ،نه اينكه ضمير در" بعولتهن" از باب استخدام و شبيه آن به بعضي از
مطلقات برگردد ،البته اين را هم بگوئيم كه آيه شريفه ،مخصوص زناني است كه همخواب شده باشند ،و حيض هم ببينند ،و
حامله هم نباشند ،و اما آن زناني كه شوهران آنها با ايشان نزديكي نكردهاند ،و يا در سن حيض ديدن نيستند ،يا نابالغند ،و يا
به حد يائسگي رسيدهاند و نيز زناني كه حامله هستند ،حكمي ديگر دارند كه آيات ديگري متعرض حكم آنها است ".وَ لَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ،وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ".
"معروف" به معناي هر عملي است كه افكار عمومي آن را عملي شناخته شده بداند ،و با آن مانوس باشد ،و با ذائقهاي كه
اهل هر اجتماعي از نوَ زندگي اجتماعي خود به دست مي آورد سازگار باشد ،و به ذوق نزند.
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"[معروف" از نظر اسالم و روش صحيح رعايت تساوي در قانونگذاري اسالم]  ...ص 344 :

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

و ظاهرا مراد از" تسريح زن به احسان" اين است كه او را در جدا شدن و نشدن آزاد بگذارد ،به اين معنا كه زن بعد از دو
نوبت مطلقه شدن ،ديگر محكوم به اين نباشد كه اگر همسرش خواست در عده رجوَ كند ،دست او به جايي بند نباشد ،بلكه
شوهر در مدت عده ،رجوَ نكند ،تا عده سر آيد ،لكن از اين واضحتر اين است كه مراد ،طالق سوم باشد ،چون تفريع جمله"
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و چون اسالم شريعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده ،معروف از نظر اسالم همان چيزي است كه مردم آن را
معروف بدانند ،البته مردمي كه از راه فطرت به يك سو نشده ،و از حد نظام خلقت منحرف نگرديده باشند ،و يكي از احكام
چنين اجتماعي اين است كه تمامي افراد و اجزاي اجتماَ در هر حكمي برابر و مساوي باشند و در نتيجه احكامي كه عليه
آنان است برابر باشد با احكامي كه به نفع ايشان است ،البته اين تساوي را بايد با حفظ وزني كه افراد در اجتماَ دارند رعايت
كرد ،آن فردي كه تاثير در كمال و رشد اجتماَ در شؤون مختلف حيات اجتماَ دارد ،بايد با فردي كه آن مقدار تاثير را
ندارد ،فرق داشته باشد ،مثال بايد براي شخصي كه حاكم بر اجتماَ است حكومتش محفوظ شود ،و براي عالم ،علمش و
براي جاهل جهلش ،و براي كارگر نيرومند ،نيرومندياش ،و براي ضعيف ،ضعفش در نظر گرفته شود ،آن گاه تساوي را در
بين آنان اعمال كرد ،و حق هر صاحب حقي را به او داد ،و اسالم بنا بر همين اساس احكام له و عليه زن را جعل كرده،
آنچه از احكام كه له و به نفع او است با آنچه كه عليه و بر ضد او است مساوي ساخته ،و در عين حال وزني را هم كه زن
در زندگي اجتماعي دارد ،و تاثيري كه در زندگي زناشويي و بقاي نسل دارد در نظر گرفته است ،و معتقد است كه مردان در
اين زندگي زناشويي يك درجه عالي بر زنان برتري دارند و منظور از درجه ،همان برتري و منزلت است.
از اينجا روشن ميگردد كه جمله" وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  ،"...قيدي است كه متمم جمله سابق است و با جمله قبلي روي
هم يك معنا را نتيجه ميدهد و آن اين است كه خداي تعالي ميان زنان مطلقه با مردانشان رعايت مساوات را كرده ،در عين
حال درجه و منزلتي را هم كه مردان بر زنان دارند ،منظور داشته است ،پس آن مقدار كه له زنان حكم كرده ،همان مقدار
عليه آنان حكم نموده نه بيشتر ،و ما انشاء اللَّه به زودي در يك بحث علمي جداگانه به تحقيق اين مساله بر ميگرديم.
"الطَّالقُ مَرَّتانِ ،فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ،أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" كلمه" مرة" به معناي يك دفعه است ،پس كلمه "مرتان" به
معناي دو دفعه است ،و از ماده مرور گرفته شده ،تا داللت كند بر يك عمل ،هم چنان كه كلمات" دفعه" و" كره" و" نزله"
هم معناي آن را ميدهند ،و بر وزن آن نيز هستند و هم از نظر اعتبار نظير آن ميباشند.
و كلمه" تسريح" در اصل به معناي رها كردن در چريدن است ،از اصطالح" سرحت
ترجمه الميزان ،ج ،9ص043 :
اإلبل شتر را رها كردم ،تا برود و از ميوه درخت سرخ بخورد" گرفته شده ،و درخت سرخ داراي باري است كه تنها شتران آن
را ميخورند ،و در آيه شريفه ،به عنوان استعاره در رها شدن زن مطلقه استعمال شده ،البته رها شدني كه شوهر نتواند رجوَ
كند ،بلكه او را ترك بگويد ،تا عدهاش سر آيد كه به زودي جزئياتش ميآيد و مراد از طالق در جمله ":الطَّالقُ مَرَّتانِ"، ...
طالق رجعي است كه شوهر ميتواند در بين عده برگردد ،و لذا آيه شريفه ،شوهر را مخير كرده بين دو چيز ،يكي امساك،
يعني نگه داشتن همسرش كه همان رجوَ در عده است و ديگري رها كردن او ،تا از عده خارج شود ،و أما طالق سوم
همان است كه جمله ":فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ  ،"...حكمش را بيان ميكند.
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فامساك  "...را مطلق آورده و بنا بر اين جمله" فَإِنْ طَلَّقَها  "...بياني تفصيلي بعد از بياني اجمالي براي تسريح خواهد بود.
و در اينكه" امساك" را مقيد به قيد "معروف "و" تسريح" را مقيد به قيد" احسان" كرده ،عنايت لطيفي است كه بر
خواننده پوشيده نيست ،براي اينكه چه بسا ميشود كه امساك همسر و نگهداري او در حباله زوجيت (پيوند زن و شوهري)
به منظور اذيت و اضرار او باشد ،و معلوم است كه چنين نگهداري ،نگهداري منكر و زشتي است ،نه معروف و پسنديده ،آري
كسي كه همسرش را طالق ميدهد و هم چنان تنهايش ميگذارد تا نزديك تمام شدن عدهاش شود و آن گاه به او رجوَ
نموده بار ديگر طالقش ميدهد و به منظور اذيت و اضرار به او اين عمل را تكرار ميكند چنين كسي امساك و زنداري او
منكر و ناپسند است ،و از چنين زنداري در اسالم نهي شده است ،آن زنداري در شرَ جائز و مشروَ است كه اگر بعد از
طالق به او رجوَ ميكند به نوعي از انواَ التيام و آشتي رجوَ كند ،طوري رجوَ كند كه آن غرضي كه خداي تعالي در
خلقت زن و مرد داشته ،يعني سكون نفس و انس بين اين دو حاصل گردد.
اين در باره امساك بود كه گفتيم دو جور است ،و اسالم امساك به معروف را جائز دانسته و آن نوَ ديگر را جائز ندانسته
است و اما" تسريح" يعني رها كردن زن ،آن نيز دو گونه تصور ميشود ،يكي اينكه انسان همسر خود را به منظور اعمال
غضب و داغ دل گرفتن طالق دهد ،كه چنين طالقي منكر و غير معروف است و يكي به صورتي كه شرَ آن را تجويز
كرده( ،به همين دليل كه احكامي براي طالق آورده) ،و آن طالقي است كه در عرف مردم متعارف است
ترجمه الميزان ،ج ،9ص041 :
و شرَ منكرش نميداند ،هم چنان كه در آيات بعدي ميفرمايد ":فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" ،اصل در
تعبير هم همين است كه در دو آيه بعد كرده ،و اگر در آيه مورد بحث اينطور تعبير نكرد بلكه امساك را مقيد به معروف و
تسريح را مقيد به احسان كرد ،به خاطر اين بود كه آيه ،با مطالب آيه بعدش كه ميفرمايد ":وَ ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً  ،"...تناسب و ارتباط بيشتري داشته باشد.
توضيح اينكه :مقيد شدن" امساك" و" تسريح" به قيد معروف و هم به قيد احسان ،همه براي اين است كه اين دو عمل
(يعني نگه داشتن زن و رها كردن او) به نحوي صورت بگيرد كه موجب فساد حكم شرَ نشود ،با اين تفاوت كه شارَ در
فرض رها كردن زن ،نخواسته است به صرف معروف بودن آن اكتفاء كند ،بلكه خواسته است عالوه بر معروف بودن ،احسان
هم بوده باشد ،سادهتر بگويم در فرض نگهداري زن همين مقدار كافي است كه نگهداري به شكل معروفش باشد يعني
منظور مرد از رجوَ به زن ،اذيت و آزار او نباشد ،هم چنان كه در آيات بعد فرموده ":وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا" «» 1
ولي در مورد رها كردن زن ،معروف بودن شكل آن كافي نيست ،چون ممكن است مرد به همسرش بگويد به شرطي تو را
طالق ميدهم و آزادت ميكنم كه فالن مقدار از مهريهاي كه از من گرفتهاي برگرداني ،او هم راضي شود ،و اين شكل
طالق دادن چه بسا ميشود كه از نظر افكار عمومي طالق معروفي باشد ،و كسي آن را منكر و ناپسند نداند ،پس قيد
معروف به تنهايي كافي نبود و به همين جهت در اينجا قيد ديگري آورد ،و حكم را مقيد به احسان كرد.
و اگر در اين آيه ،اين قيد زائد را آورد ،و در آيه بعدي نياورد ،براي اين بود كه مي خواست دنبال آيه مورد بحث بفرمايد ":وَ
ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً" « »9تا با تشريع اين حكم ضرر زنان را جبران كرده باشد ،براي اينكه طالق به
ضرر زن است و يكي از مزاياي زندگي زن را كه همان زندگي زناشويي است از او سلب ميكند ،اسالم خواست تا زنان از دو
سو خسارت نبينند ،و اگر در آيه مورد بحث فرموده بود ":او تسريح بمعروف و ال يحل لكم " ،...اين نكته فوت ميشد.
"إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ" منظور از اينكه فرمود ":مگر اينكه بترسند كه حدود خدايي را بپا ندارند" ،اين است كه
چنين گماني در دلشان قوي باشد ،و منظور از حدود خدا ،اوامر و نواهي او ،واجبات و محرمات ديني او
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[اكتفاء به عمل به ظواهر دين و غفلت از روح آن و تفرقه بين احكام فقهي و معارف اخالقي ،ابطال مصالح شريعت است]  ...ص 313 :

و چه بسا بتوان از آيه شريفه بويي از عدم جواز تفرقه ميان احكام فقهي و معارف اخالقي استشمام نمود ،و ميتوان گفت كه
آيه ،اشعاري هم به اين معنا دارد كه صرف عمل به احكام فقهي ،و جمود به خرج دادن بر ظواهر دين كافي نيست( ،براي
اينكه احكام فقهي دين مانند اسكلت ساختمان است ،اسكلتي كه به هيچ وجه زندگي در آن قابل تحمل نيست ،و احكام
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__________________________________________________
)(1زن را به منظور اذيت و تجاوز به حق او نگه نداريد.
)(2و اين براي شما حالل نيست كه از مهريهاي كه به آنان دادهايد از ايشان بگيريد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص049 :
است ،و اين در صورتي است كه زن و شوهر هر دو تشخيص دهند كه توافق اخالقي ندارند ،و در نتيجه نه اين بتواند حوائج
او را برآورد ،و نه او بتواند حوائج اين را برآورد ،و در آخر ،كارشان به دشمني با يكديگر منجر شود (كه در چنين فرضي براي
مرد جائز است چيزي از مهريه زنش را از او پس بگيرد و طالقش دهد ،و اگر زن نيز به آن رضايت داد و چيزي از مهريه را
به او بگردانيد ،كمك به گناه شوهر نكرده است ،چون گفتيم گرفتن مقداري از مهريه توسط شوهر در اين فرض حالل است
نه گناه).
"فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَال جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" در جمله قبلي ،زن و شوهر را دو نفر فرض كرده بود ،و
كلمات" يخافا" و" يقيما" را تثنيه آورد ،و در اين جمله خطاب را متوجه جمع كرد ،و فرمود ":پس اگر ترسيديد كه حدود
خدا را بپا ندارند  "...و اين گويا براي اشاره به اين ميباشد كه بايد خوف نامبرده خوف غير متعارف نباشد ،بلكه ناجوري
اخالق آن دو نفر طوري باشد كه اگر يك يك همه شما مسلمانان از وضع آنان خبردار شويد شما هم دچار آن ترس بشويد،
و اما اگر وضع آن دو طوري است كه براي هيچيك از عقالي قوم غير قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه
مي گويند به نظر ما وضع قابل دوام نيست ،حال يا به خاطر اينكه هر دو دنبال هوسراني هستند ،و يا هر دو از شدت تقدس
دچار وسوسه شدهاند ،و يا هر انگيزه ديگري كه ممكن است داشته باشند ،در چنين فرصتي پس گرفتن مهريه زن حالل
است ،و باز به همين جهت بود كه با اينكه ميتوانست بفرمايد ":فان خفتم ذلك" (اگر از چنين چيزي ترسيديد) ،اينطور
نفرمود ،بلكه دو باره كلمه" يقميا" را تكرار كرد خواست تا هيچ نقطه اشتباهي باقي نماند.
و اما اين سؤال كه با اينكه پس گرفتن مهريه (چه حاللش و چه حرامش) مربوط به شوهر است ،چرا نفي جناح را از هر دو
كرد( ،و فرمود براي شما زن و شوهر اشكالي نيست؟) جوابش اين است كه پس گرفتن مهريه در آن صورت كه بر مرد حرام
است دادنش هم بر زن حرام ميباشد ،براي اينكه پس دادن مهريه در اين صورت اعانت بر گناه و بر ظلم است ،و اما در آن
صورت كه حالل است كه همان صورت طالق خلع است ،نه گرفتن مهريه از زن براي مرد حرام است ،و نه دادن زن اعانت
بر ظلم است ،پس درست است كه از هر دو نفي جناح كند.
"تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَعْتَدُوها ،وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ"...
مشار اليه به كلمه" تلك -آن" همان معارفي است كه در دو آيه مورد بحث ،ذكر شد ،و آن عبارت بود از احكام فقهي
آميخته با مسائل اخالقي ،و يك قسمت ديگر مسائل علمي بر اساس معارف اصولي ،و كلمه" اعتداد" كه مصدر فعل" ال
تعتدوها" است ،به معناي تعدي و تجاوز است.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص040 :
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اخالقي به منزله سفيد كاري و سيمكشي و دكوربندي آن ساختمان است ،مثال احكام فقهي و قانوني زناشويي ،احكامي
است خشن ،كه نه شوهر حق دارد به زن خود فرماني دهد و نه زن حق دارد بدون اذن او از خانه در آيد ،ولي همين قوانين
فقهي وقتي توأم شد با احكام اخالقي كه اسالم در باب زناشويي داده آن وقت قانوني بسيار گوارا و قابل عمل ميشود و نيز
احكام فقهي راجع به عبادت و دعا و ذكر ،اسكلتي است كه مجرد آن انسان را به فرض دين كه همان سعادت بشريت است
نميرساند ،ولي وقتي اين جسد توأم با روح و معناي عبادت شد كه همان ورزيدگي و تزلزلناپذيري روح است ،آن وقت
قوانيني خواهد شد كه بشريت بي نياز از آن نخواهد بود و هيچ قانوني جايگزين آن نميشود ").مترجم" پس اكتفاء نمودن
بر عمل به ظواهر دين ،و رعايت نكردن روح آن ،باطل كردن مصالح تشريع ،و از بين بردن غرض دين است ،چون اسالم
همانطور كه مكرر گفتهايم دين عمل است ،نه دين حرف ،و شريعت كوشش است نه فرض ،و مسلمانان به اين درجه از
انحطاط و سقوط اخالقي و فرهنگي نرسيدند مگر به خاطر همين كه به انجام تشريفات ظاهري اكتفاء نموده و از روح دين
و باطن امر آن بيخبر ماندند .دليل اين معنا بياني است كه انشاء اللَّه در تفسير آيه  901همين سوره كه ميفرمايد ":وَ مَنْ
يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" خواهد آمد.
و در اين آيه التفاتي « »1از خطاب جمعي در" وَ ال يَحِلُّ لَكُمْ  ،"...و در" فَإِنْ خِفْتُمْ"، ...
به خطاب فردي در" تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ" ،و سپس به خطاب جمعي در" فَال تَعْتَدُوها  ،"...و باز به خطاب فردي در" فَأُولئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ "به كار رفته است( ،چون كلمه تلك در عربي تنها به معناي كلمه" اين" نيست ،بلكه به معناي" اينكه
ميبيني" نيز هست ،و خالصه خطاب به مفرد است ،و جمع آن" تلكم" ميآيد و همچنين كلمه" اولئك" به معناي" آنان
كه شناختي" است ،و اين التفاتها براي اين بوده كه ذهن مخاطب را نشاط بخشد و كسالت از
__________________________________________________
)(1مراد از التفات اين است كه كسي كه در حال سخن گفتن است گاهي براي ابراز حاالت نفساني مستمعين و يا براي
اظهار نظر خود نسبت به مخاطبين ضميرهاي مخاطب يا متكلم يا غائب را جابجا ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص043 :
شنيدن و گوش دادن به سياقي يك نواخت را از او ببرد ،و او را هوشيار سازد.
"فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" اين آيه حكم طالق سوم را كه همان حرمت رجوَ است بيان
ميكند ،و ميفرمايد بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طالق داد ديگر نميتواند با عقدي و يا با رجوَ جديد با وي
ازدواج كند ،مگر بعد از آنكه مردي ديگر با او ازدواج بكند ،اگر او طالقش داد ،وي ميتواند براي نوبت چهارم با او رابطه
زناشويي برقرار سازد ،و با اينكه در چنين فرضي عقد ازدواج و يا هم بستري با آن زن براي مرد حرام است ،حرمت را به خود
زن نسبت داده ،فرموده ديگر اين زن بر او حالل نيست ،تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطي نيست ،هم وطي او حرام
است و هم عقد كردنش ،و نيز اشاره كرده باشد به اينكه منظور از جمله" حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" ،اين است كه هم بايد به
عقد شوهري ديگر در آيد ،و هم آن شوهر او را وطي كند ،و عقد به تنهايي كافي نيست ،آن گاه اگر شوهر دوم طالقش داد
ديگر مانعي از ازدواج آن دو يعني زن و شوهر اول نيست ،بلكه ميتوانند" ان يتراجعا" اينكه به زوجيت يكديگر برگردند ،و
با توافق طرفيني عقدي جديد بخوانند ،فراموش نشود كه فرمود" أن يتراجعا" و مساله تراجع غير رجوَ است ،كه در دو
طالق اول ،كه تنها حق مرد بود ،بلكه تراجع طرفين است ،و نيز فرموده اين وقتي است كه احتمال قوي بدهند كه ميتوانند
حدود خدا را بپا دارند.
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و اگر در جمله" وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ" ،دو بار كلمه حدود را تكرار كرد ،با اينكه ممكن بود با آوردن ضمير اكتفاء كند ،براي اين
بود كه منظور از اين حدود غير حدود قبلي است.
[لطائف و ظرائف دقيقي كه در آيات طالق به كار رفته است]  ...ص 314 :
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و در اين آيه ،كوتاه گويي عجيبي به كار رفته كه عقل را مبهوت ميكند ،چون در آيه شريفه ،با همه كوتاهيش چهارده
ضمير به كار رفته ،با اينكه مرجع بعضي از آنها مختلف و بعضي ديگر مختلط است ،و در عين حال هيچ تعقيد و نارواني در
ظاهر كالم بچشم نميخورد ،و هيچ اغالق و گنگي هم در معناي آن نيست.
و عالوه بر اين كه در آيه شريفه و آيه قبل از آن عدد بسياري از أسماء ناشناس و از كنايات آمده ،و با كمال تعجب ذرهاي از
زيبايي كالم را نكاسته ،و سياق را بر هم نزده ،مانند جمله ":فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ،أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" ،كه چهار اسم ناشناسند،
و مانند جمله" مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً" ،كه كنايه از مهر زنان است ،و جمله ":فَإِنْ خِفْتُمْ  "...كه كنايه است از اينكه بايد ترس
مزبور معمولي و عادي باشد ،نه ناشي از وسوسه ،و جمله ":فِيمَا افْتَدَتْ" كه كنايه است از مالي كه زن به همسرش ميدهد
تا به طالق او رضايت دهد ،و جمله ":فَإِنْ طَلَّقَها" كه منظور از آن" فان طلقها للمرة الثالثة" (و اگر براي بار سوم طالقش
داد )ميباشد ،و جمله ":فَال تَحِلُّ لَهُ" كه منظور از آن اين است كه ديگر نه عقد بستن او براي مرد حالل است و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص044 :
نه وطيش ،و جمله ":حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" كه منظور از آن هم عقد است و هم وطي ،و اين خود كنايهاي است مؤدبانه ،و
جمله ":أَنْ يَتَراجَعا "كه كنايه است از عقد فقط.
و در اين دو آيه ،مقابلههاي زيبايي بكار رفته ،يك مقابله بين امساك و تسريح و يكي بين" أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ" ،و
بين" إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ" ،و تفنن در تعبير در دو جمله" فَال تَعْتَدُوها" "،وَ مَنْ يَتَعَدَّ" ،آمده است.
"وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ" تا جمله "،لتعتدوا" مراد از بلوغ أجل رسيدن و مشرف شدن بر انقضاي عده است ،چون
كلمه" بلوغ" همانطور كه در رسيدن به هدف استعمال ميشود همچنين در رسيدن به نزديكيهاي آن نيز بكار ميرود،
دليل بر اينكه منظور از بلوغ اشراف است .جمله ":فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " ...است ،چون ميفرمايد :بعد
از اين بلوغ مخير هستيد بين اينكه همسر را نگه داريد ،و يا رها كنيد ،و ما ميدانيم بعد از تمام شدن عده ديگر چنين
اختياري نيست ،و در جمله" وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا " ...از رجوَ به قصد اذيت و ضرر نهي كرده ،هم چنان كه از رها
كردن با ندادن مهر (در غير خلع و رضايت همسر) نهي فرموده" وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ"...
اين آيه اشاره است به حكمت نهي از امساك به قصد ضرر ،و حاصلش اين است كه ازدواج براي تتميم سعادت زندگي است،
و اين سعادت تمام نميشود مگر با سكونت و آرامش هر يك از زن و شوهر به يكديگر و كمك كردن در رفع حوائج غريزي
يكديگر ،و" امساك" عبارت است از اينكه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دو باره به او برگردد ،و بعد از كدورت و نقار،
به صلح و صفا برگردد ،اين كجا؟ و برگشتن به قصد اضرار كجا؟.
پس كسي كه به قصد اضرار بر ميگردد ،در حقيقت به خودش ستم كرده ،كه او را به انحراف از طريقهاي كه فطرت
انسانيت به سويش هدايت ميكند ،واداشته است.
عالوه بر اينكه چنين كسي آيات خدا را به مسخره گرفته ،و به آن استهزاء ميكند ،براي اينكه خداي سبحان احكامي را كه
تشريع كرده به منظور مصالح بشر تشريع نموده است ،نه اينكه اگر به كارهايي امر و از كارهايي نهي كرده ،خواهان نفس
آن كارها و متنفر از نفس اين كارها بوده است ،و در مورد بحث با نفس امساك و تسريح و اخذ و اعطا كار دارد ،نه ،بلكه
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بناي شارَ همه بر اين بوده است كه مصالح عمومي بشر را تامين نموده ،و مفاسدي را كه در اجتماَ بشر پيدا ميشود
اصالح كند ،و به اين وسيله سعادت حيات بشر را تمام كند و لذا به همين منظور آن دستورات عملي را با دستوراتي اخالقي
مخلوط كرده ،تا نفوس را تربيت و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص043 :
ارواح را تطهي ر نموده ،معارف عاليه ،يعني توحيد و واليت و ساير اعتقادات پاك را صفايي ديگر دهد ،پس كسي كه در دين
خود به ظواهر احكام اكتفاء نموده و به غير آن پشت پا ميزند ،در حقيقت آيات خدا را مسخره كرده است.
و مراد از نعمت در جمله ":وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" نعمت دين ،و يا حقيقت دين است ،كه گفتيم همان سعادتي است كه
از راه عمل به شرايع دين حاصل ميشود ،مانند آن سعادت زندگي كه مختص است به الفت ميان زن و شوهر ،دليل بر
اينكه منظور از نعمت "،نعمت دين است" ،اين است كه خداي سبحان در آيات زير سعادت ديني را نعمت خوانده ،و
فرموده ":الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي" « ،»1و نيز فرموده ":وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ" « »9و نيز فرموده":
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً" «».0
و بنا بر اين اينكه بعدا ميفرمايد ":وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ"...
به منزله تفسيري است براي اين نعمت ،و قهرا مراد از كتاب و حكمت ظاهر شريعت و باطن آن ،و يا به عبارتي ديگر احكام
و حكمت احكام است.
ممكن نيز هست مراد از نعمت مطلق نعمتهاي الهيه باشد ،چه نعمتهاي تكويني و چه غير آن ،در نتيجه معناي جمله
چنين ميشود :حقيقت معناي زندگي خود را بياد آوريد ،و متوجه آن باشيد ،و مخصوصا به مزايا و محاسني كه در الفت و
سكونت بين زن و شوهر است و به آنچه از معارف مربوط به آن كه خداي تعالي به زبان وعظ بيان كرده ،و حكمت احكام
ظ اهري آن را شرح داده ،توجه كنيد كه اگر شما در آن مواعظ دقت كامل به عمل آوريد و به تدريج كارتان به جايي ميرسد
كه ديگر به هيچ قيمتي دست از صراط مستقيم برنداريد ،و كمال زندگي و نعمت وجود خود را تباه نكنيد ،و از خدا پروا كنيد،
تا دلهايتان متوجه شود كه خدا به هر چيزي دانا است ،در اين صورت است كه ديگر ظاهر شما مخالف باطنتان نخواهد شد،
و ديگر چنين جرأت و جسارتي عليه خدا نخواهيد كرد ،كه باطن دين او را در شكل تعمير ظاهر آن منهدم سازيد.
"وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَال تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ"...
كلمه" عضل" كه مصدر فعل" فَال تَعْضُلُوهُنَّ" است ،به معناي منع است ،و ظاهرا
__________________________________________________
)(1امروز دين شما را برايتان تكميل نموده و نعمت خود را بر شما تمام كرديم ".سوره مائده ،آيه "3
)(2خداوند دستور وضو و غسل و تيمم را داد تا نعمتش را بر شما تمام كند ".سوره مائده ،آيه "3
)(3در نتيجه به نعمت خدا با يكديگر برادر شديد ".سوره آل عمران ،آيه "130
ترجمه الميزان ،ج ،9ص043 :
خطاب در جمله" فَال تَعْضُلُوهُنَّ -پس آنان را منع نكنيد" به اولياي زنان مطلقه و كساني است كه اگر شرعا واليت بر آن
زنان ندارند ليكن زنان از ايشان رودربايستي دارند ،و نميتوانند با آنان مخالفت كنند ،و مراد از كلمه "ازواجهن" شوهران
قبل از طالق است.
پس آيه داللت دارد بر اينكه اوليا و بزرگترهاي زن مطلقه ،نبايد زن نامبرده را اگر خواست با شوهرش آشتي كند ،از آشتي
آنها جلوگيري نمايند ،پس اگر بعد از تمام شدن عده خود زن راضي بود كه دوباره با همسر قبلي خود ازدواج كند ،أوليا و
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بزرگان زن نبايد غرضهاي شخصي يعني خشم و لجاجتي كه با داماد قبلي دارند در اين كار دخالت دهند و چه بسيار
ميشود كه دخالت ميدهند ،آيه شريفه تنها بر اين مقدار داللت دارد ،اما اينكه عقد دوم هم محتاج به اجازه ولي است هيچ
مورد نظر آيه نيست! براي اينكه اوال جمله ":فَال تَعْضُلُوهُنَّ  "...اگر نگوئيم كه بر نداشتن چنين واليتي داللت دارد ،حد اقل
مي گوئيم داللتي بر تاثير واليت ندارد ،و ثانيا صرف اينكه خطاب را متوجه اوليا به تنهايي كرده ،هيچ داللتي بر اين معنا
ندارد ،چون اين توجيه خطاب ،هم با تاثير واليت ميسازد ،و هم با عدم تاثير ،و اصال نهي در آيه حكم مولوي نيست ،تا
دعوا كنيم كه آيا بر تاثير واليت داللت دارد يا نه ،بلكه حكمي است ارشادي كه ميخواهد مردم را به مصالح و منافع اين
آشتي ارشاد كند ،هم چنان كه در آخر آيه ميفرمايد ":اين به پاكيزگي و طهارت شما نزديكتر است" و اين خود بهترين
دليل است بر اينكه حكم نامبرده ارشادي است.
و چه بسا مفسرين كه گفتهاند :خطاب نامبرده به خود همسران است ،چون خطاب در اول آيه نيز به همسران بود ،و
ميفرمود ":وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ  "...و معناي دو خطاب رويهم اين است كه وقتي زنان را طالق داديد ،هان اي شوهران وقتي
عده آنان سرآمد از اينكه شوهراني ديگر اختيار كنند آنان را باز نداريد ،و منظور از اين بازداشتن ،اين است كه وقتي طالق
مي دهند به همسران اطالَ ندهند تا از ناحيه طول مدت عده متضرر شوند ،و يا به نحوي ديگر از شوهر گرفتن آنان
جلوگيري كنند.
ليكن اين تفسير با كلمه ":ازواجهن" نميسازد ،چون اگر منظور آن بود كه بعضي از مفسرين گفتهاند ،ميبايست فرموده
باشد ":فَال تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ »" «1و يا فرموده باشد ":ان ينكحن أزواجا" ،ولي فرموده ":جلوگيريشان نكنيد از اينكه
با شوهران خود ازدواج كنند" ،و از ظاهر اين عبارت پيدا است كه منظور ،جلوگيري اوليا و يا بستگان ايشان است از اينكه
دوباره
__________________________________________________
)(1جلوي آنان را نگيريد از اينكه شوهر كنند][...
ترجمه الميزان ،ج ،9ص043 :
با شوهران قبلي خود ازدواج كنند.
و مراد از اينكه فرمود ":فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ" اين است كه عدهشان سرآيد ،چون اگر عده زن مطلقه سر نيامده باشد ،شوهر
ميتواند رجوَ كند ،هر چند كه أوليا و يا بستگان زن راضي نباشند ،چون قبال فرمود ":وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ"،
عالوه بر اينكه جمله" ان ينكحن" ،صريح در ازدواج بعد از عده است ،كه نكاحي جداگانه است ،و اما در داخل عده نكاح
نيست ،بلكه رجوَ به ازدواج قبلي است ".ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ"...
اين جمله مانند جملهاي است كه قبال بعد از نهي زنان از كتمان وضع رحمها آمده بود ،و ميفرمود ":وَ ال يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ" و اگر در ميان همه مسائل ازدواج تنها در اين دو مورد
فرمود ":اگر به خدا و روز جزا ايمان دارند" يعني اگر به دين توحيد معتقد هستند ،براي اين بود كه دين توحيد همواره به
اتحاد دعوت ميكند نه افتراق و جدايي ،و انبيا براي وصل كردن آمدهاند نه فصل كردن و جدايي انداختن.
و در جمله ":ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ" ،التفاتي از خطاب به جمع در" طلقتم" به خطاب به مفرد" ذلك" ،و دوباره از
خطاب به مفرد به خطاب به جمع" منكم" به كار رفته و حال آنكه اصل در اين كالم ،اين بود كه همه جا خطاب را متوجه
مجموَ اين امت و رسول خدا (ص) كند ،اما ميبينيم در غير از جهات احكام ،خطاب را متوجه شخص آن حضرت نموده ،و
فرموده ":تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَعْتَدُوها" ،و يا فرموده ":فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" و يا فرموده:
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"وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ" و يا فرموده ":ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ" ،كه در اين چهار مورد با"
كاف" خطاب نمود" تلك" و" اولئك" و" ذلك" آورده و ميدانيم كه خطابش به رسول خدا (ص) است ،تا قوام خطاب را
حفظ نموده ،حال آن كسي را كه ركن در اين مخاطبه هست رعايت كرده باشد ،و ركن مخاطبه در مساله وحي رسول خدا
(ص )است بدون واسطه ،و عموم مردم هستند با وساطت رسول خدا (ص).
و اما خطابهايي كه مشتمل است بر احكام ،همه متوجه مجموَ امت است ،و بازگشت حقيقت اينگونه التفات كالمي به
توسعه خطاب بعد از تضيق و تضييق آن بعد از توسعه است ،و بايد در آن تدبر شود.
"ذلِكُمْ أَزْكي لَكُمْ وَ أَطْهَرُ"...
كلمه زكات كه اسم تفضيل" ازكي" از آن مشتق شده به معناي نمو صحيح و پاك است ،و اما كلمه" طهارت" كه مصدر
اسم تفضيل" اطهر" است در معنايش بحث كرديم ،و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص042 :
مشار اليه به اشاره" ذلكم" مانع نداشتن از رجوَ زنان به شوهران و يا خود رجوعشان است ،و برگشت هر دو به يك معنا
است ،چه بگوئيم مانع نشدن شما از رجوَ زنان به شوهران براي شما ازكي و أطهر است ،و چه بگوئيم رجوَ زنان به
شوهران براي شما ازكي و اطهر است.
و اما علت اينكه ازكي و أطهر است اين است كه چنين رجوعي ،رجوَ از دشمني و جدايي به التيام و اتصال است ،و غريزه
توحيد در نفوس را تقويت ميكند و بر اساس آن ،همه فضائل ديني رشد نموده ،ملكه عفت و حيا در ميان زنان تربيت
ميشود ،و نمو ميكند ،و معلوم است كه چنين تربيتي در پوشاندن معايب زن و پاكي دلهايشان مؤثرتر است.
و از جهت ديگر ،در اين رجوَ فائدهاي ديگر است ،و آن اين است كه دلهايشان از اينكه متمايل به اغيار شود محفوظ
ميماند ،به خالف اينكه اوليا و بستگانش او را از ازدواج با همسر قبلي منع كنند ،كه در آن صورت چنين خطري به احتمال
قوي پيش خواهد آمد.
و اسالم دين زكات و طهارت و علم است ،هم چنان كه خداي تعالي فرموده ":وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ»"
.و نيز فرموده ":وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ" «».9
"وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ" منظور از اينكه ميفرمايد ":و شما نميدانيد" اين است كه شما به غير آنچه خدا تعليمتان
داده نميدانيد ،و آنچه ميدانيد او به شما تعليم داده ،هم چنان كه فرموده ":وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ" «».0
و نيز فرموده ":وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ" « »3پس ميان آيه مورد بحث با دو آيه قبل كه ميفرمود ":وَ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  "...منافات ندارد ،بلكه ميخواهد بفرمايد هر چه ميدانند ،به تعليم خدا ميدانند.
"وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ،لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ" منظور از والدات مادرانند ،و اگر نفرمود" امهات" و
به جاي آن فرمود" والدات" براي اين بود كه كلمه" ام" اعم از كلمه" والده "است ،هم چنان كه كلمه" أب" اعم از
كلمه" والد"
__________________________________________________
)(1تا ايشان را تزكيه نموده ،كتاب و حكمتشان بياموزد ".سوره آل عمران ،آيه "133
)(2و ليكن او ميخواهد شما را پاك كند ".سوره مائده ،آيه "3
)(3سوره آل عمران ،آيه 133
)(4بندگان خدا هيچ مقدار از علم خدا احاطه ندارند ،مگر به آن مقداري كه خود او خواسته باشد.
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"سوره بقره ،آيه "944
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
است ،و كلمه" ابن" اعم از" ولد" است ،و حكم در آيه شريفه تنها در مورد والده و ولد و مولود له (والد) تشريع شده،
[وجه اينكه در آيه شريفه به جاي كلمه" والد" "،مولود له" آورده شده است]  ...ص 361 :
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و اما اينكه چرا بجاي" والد" كلمه (مولود له -آن كس كه فرزند براي او متولد شده) را به كار برده؟ براي اين بوده كه به
حكمت حكمي را كه تشريع كرده اشاره نموده باشد ،يعني بفهماند پدر به علت اينكه فرزند براي او متولد ميشود و در بيشتر
احكام زندگيش ملحق به اوست -البته در بيشترش نه همه احكام كه بيانش در آيه تحريم خواهد آمد ناگزير مصالح زندگي
و لوازم تربيت و از آن جمله خوراك و پوشاك و نفقه ،مادري كه او را شير ميدهد به عهده او است ،و اين هم بعهده مادر او
است كه پدر فرزند را ضرر نزند ،و آزار نكند ،براي اينكه فرزند براي پدرش متولد شده است.
و از سخنان بسيار عجيب و غريب ،سخني است كه بعضي از مفسرين در پاسخ به سؤال باال گفتهاند ،و آن اين است كه
گفته است :از اين جهت فرمود ":مولود له" و نفرمود:
"والد" ،كه زنان هر چه ميزايند براي مردان ميزايند براي اينكه اوالد ،مال پدران است ،و به همين جهت است كه هر
كسي از پدر خود نسبت ميبرد ،نه از مادر ،و مامون پسر رشيد در اين باره شعري گفته است كه ميبينيد ":و انما امهات
الناس أوعية مستودعات و لآلباء ابناء" « »1فرزندان مال پدران هستند و بس.
اين بود آن گفتار عجيب ،و گويا گوينده آن از صدر آيه و نيز از ذيلش غفلت كرده كه اوالد را به مادران نسبت داده ،و در
صدر فرموده ":اوالدهن" و در ذيل فرموده ":بولدها" ،كه حكم اين صدر و ذيل فرزند همانطور كه فرزند پدر است فرزند
مادر نيز هست ،و اما شعر مامون ،بايد توجه داشت كه مامون و امثال او چه كسي هستند ،تا شعرشان چه باشد اينها
بيارزشتر از آنند كه كسي بخواهد كالم خداي تعالي را با گفتار آنان تفسير كند ،و يا احتمالي را تاييد نمايد.
و نيز بايد دانست كه مساله ادبيات و قوانين اجتماعي و امور تكويني بر بسياري از علماي ادب خلط شده ،و در نتيجه در
بسياري از مواقع براي روشن ساختن يك حكم اجتماعي و يا يك حقيقت تكويني به يك معناي لغوي استشهاد ميكنند.
و حق مطلب در مساله فرزند اين است كه نظام تكوين فرزند را ملحق به پدر و مادر و هر دو ميكند ،براي اينكه هستي
فرزند مستند به هر دوي آنها است ،و اما اعتبار اجتماعي البته در اين باره مختلف است ،بعضي از امتها فرزند را ملحق به
مادر ميدانند ،و بعضي به پدر ،و آيه
__________________________________________________
)(1مادران مردم تنها يك صدف و ظرفي براي پديد آمدن مردم ميباشند ،ظرفي كه به عاريت وارد خانهاي ميشود ،نه
اينكه جزء آن خاندان باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص031 :
شريفه ،نظريه دوم را معتبر شمرده و با تعبير از پدر به" مولود له" به اين اعتبار اشاره كرده ،و در باال بيان اينكه چرا اين
نظريه را معتبر شمرده ،گذشت.
كلمه "ارضاَ" كه مصدر فعل" يرضعن" است ،مصدر باب افعال و از ماده رضاعة و رضع گرفته شده است ،كه به معناي
مكيدن پستان به منظور نوشيدن شير از آن است ،و كلمه" حول" به معناي سال است ،و اگر سال را حول (گردش)
ناميدهاند به خاطر اين است كه سال ميگردد و اگر حول را به وصف كمال مقيد كرد ،براي اين بود كه سال اجزاي بسياري
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دارد "،دوازده ماه" و" سيصد و پنجاه و پنج روز" است ،و چه بسا ميشود كه به مسامحه يازده ماه و يا سيصد و پنجاه روز
را هم يك سال مينامند ،مثال ميگويند ":در فالن شهر يك سال ماندم" ،در حالي كه چند روز كمتر بوده.
و جمله" لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ" ،داللت دارد بر اينكه :حضانت (كودكي را در دامن پروريدن) و شير دادن حق مادر
طالق داده شده ،و موكول به اختيار او است ،اگر خواست ميتواند كودكش را شير دهد و در دامن بپرورد ،و اگر نخواست
ميتواند از اين كار امتناَ بورزد ،و همچنين رساندن مدت دو سال را به آخر ،حق اوست ،اگر خواست ميتواند دو سال كامل
شير دهد ،و اگر نخواست ميتواند مقداري از دو سال را شير داده ،از تكميل آن خودداري كند ،و اما شوهر چنين اختياري
ندارد( ،كه از ابتدا اگر خواست بچه را از همسر مطلقهاش بگيرد و اگر نخواست نگيرد) ،البته در صورتي كه همسرش موافق
بود ،ميتواند يكي از دو طرف را اختيار كند ،هم چنان كه جمله" فَإِنْ أَرادا فِصالًا  "...اين معنا را ميرساند.
"وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ،ال تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها" منظور از كلمه" مولود له" همانطور كه گفتيم
پدر طفل است و منظور از رزق و كسوة ،خرجي و لباس است ،و خداي عز و جل اين خرجي و نفقه را مقيد به معروف كرد،
يعني متعارف از حال چنين شوهر و چنين همسر ،و آن گاه مطلب را چنين تعليل كرد :كه خدا هيچ كسي را به بيش از
طاقتش تكليف نميكند ،و آن گاه دو حكم ديگر هم بر اين حكم ضميمه كرد.
اول اينكه :حق حضانت و شير دادن و نظير آن مال همسر است ،پس شوهر نميتواند به زور ميان مادر و طفل جدايي
بيندازد ،و يا از اينكه مادر فرزند خود را ببيند ،و يا مثال ببوسد ،و يا در آغوش بگيرد جلوگيري كند ،براي اينكه اين عمل
مصداق روشن مضاره و حرج بر زن است ،كه در آيه شريفه ،از آن نهي شده است.
دوم اينكه :زن نيز نميتواند در مورد بچه شوهر ،به شوهر مضاره و حرج وارد آورد ،مثال نگذارد پدر فرزند خود را ببيند ،و از
اين قبيل ناراحتيها فراهم كند ،چون در آيه شريفه مي فرمايد ":ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ،وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" ،نه زن به وسيله
فرزندش به ضرر و حرج
ترجمه الميزان ،ج ،9ص039 :
ميافتد ،و نه پدر ،و اگر در اين جمله ميفرمود ":و ال مولود له به" ،و مرجع ضمير (به) را كه همان" ولده" باشد نميآورد،
تناقضي به چشم ميخورد چون در چنين فرضي ضمير" به" به كلمه" ولدها" بر ميگردد ،چون در سابق ذكري از كلمه ":
ولد" به ميان نيامده بود ،در نتيجه اين توهم پيش ميآمد كه در آيه شريفه تناقض هست ،از يك طرف ميفرمايد ":شوهر،
كسي است كه فرزند براي او متولد ميشود" ،و از طرفي ديگر ميفرمايد ":فرزند براي مادر متولد مي شود".
پس در جمله مورد بحث ،هم حكم تشريع مراعات شده ،و هم حكم تكوين ،يعني هم فرموده ،از نظر تكوين ،فرزند هم مال
پدر و هم مال مادر است ،و از طرفي ديگر فرموده :از نظر تشريع و قانون ،فرزند تنها از آن پدر است.
"وَ عَلَي الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ" از ظاهر آيه بر ميآيد :آنچه كه به حكم شرَ به گردن پدر است ،مانند خرجي و لباس در
صورتي كه پدر فوت شود به گردن وارث او خواهد بود ،ليكن مفسرين آيه را به معاني ديگري تفسير كردهاند كه با ظاهر آيه
نميسازد ،و از آنجا كه اصل مساله مربوط به فقه است متعرض آن معاني نشديم ،اگر كسي بخواهد به آنها آگاه شود بايد به
كتب فقهي مراجعه نمايد ،و آنچه ما در معناي آيه گفتيم موافق با مذهب ائمه اهل بيت َ است ،چون از اخباري كه از ايشان
رسيده ،همين معنا استفاده ميشود ،و همچنين موافق با ظاهر آيه شريفه نيز هست.
"فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ"...
كلمه "فصال" به معناي از شير جدا كردن كودك است ،و كلمه" تشاور" به معناي اجتماَ كردن در مجلس مشاوره است ،و
اين جمله به خاطر حرف" فاء" كه در آغاز دارد تفريع بر حقي است كه قبال براي زوجه تشريح شده ،و به وسيله آن حرج از
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قبل از اسالم امتهاي مختلف ،در باره زن شوهر مرده ،عقائد خرافي مختلفي داشتند ،بعضي معتقد بودند كه او را با همسر
مردهاش بايد آتش زد ،يا زنده زنده در گور شوهرش به خاك سپرد ،بعضي ديگر معتقد بودند كه تا آخر عمر نبايد با هيچ
مردي ازدواج كند و اين عقيده نصارا بود ،و بعضي ميگفتند :بايد تا يك سال بعد از مرگ شوهرش از هر مردي اعتزال و
كنارهگيري كند ،و اين عقيده عرب جاهليت بود ،بعضي ديگر نزديك به يك سال را معتقد
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
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بين برداشته شد ،پس حضانت و شير دادن بر زن واجب و غير قابل تغيير نيست ،بلكه حقي است كه ميتواند از آن استفاده
كند ،و ميتواند تركش كند.
پس ممكن است نتيجه مشورتشان اين باشد كه هر دو راضي شده باشند بچه را از شير بگيرند ،بدون اينكه يكي از دو طرف
ناراضي و يا مجبور باشد و همچنين ممكن است نتيجه اين باشد كه پدر ،فرزند خود را به زني ديگر بسپارد تا شيرش دهد ،و
همسر خودش راضي به شير دادن نشود و يا فرضا شيرش خراب باشد ،و يا اصال شير نداشته باشد ،و يا جهاتي ديگر ،البته
همه اينها در صورتي است كه مرد به خوبي و خوشي آنچه را كه زن استحقاق دارد به او بدهد ،و در همه موارد منافاتي با
حق زن نداشته باشد ،و قيد" إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ" همين را ميرساند.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص030 :
"وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" در اين جمله ،امر به تقوا ميكند و اينكه اين تقوا به اصالح صورت اين
اعمال باشد ،چون احكام نامبرده همه اموري بود مربوط به صورت ظاهر ،و لذا دنباله جمله فرمود ":و بدانيد كه خدا بدانچه
ميكنيد دانا است  ،"...به خالف ذيل آيه قبلي يعني آيه" وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ " ،...كه در ذيل آن فرمود ":از
خدا پروا كنيد ،و بدانيد كه خدا به هر چيزي دانا است" براي اينكه آيه نامبرده مشتمل بود بر جمله ":وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً
لِتَعْتَدُوا" ،و معلوم است كه ضرار و دشمني سبب ميشود كه از ظاهر اعمال تجاوز نموده ،به نيت نيز سرايت كند ،و در نتيجه
پارهاي از دشمنيهايي كه در صورت عمل ظاهر نيست انجام دهد ،دشمنيهايي كه بعدها اثرش معلوم گردد.
"وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً" كلمه" توفي" به معناي ميراندن است ،وقتي
گفته ميشود خداي تعالي فالني را توفي كرد ،معنايش اين است كه او را ميراند ،پس خدا متوفي است( ،به كسر فاء) و او
(شخص مرده) متوفي (به فتح فاء) است :متوفي اسم فاعل و متوفي اسم مفعول است و كلمه" يتوفون" فعل مجهول است
يعني فعلي است كه حالت اسم مفعولي را بيان ميكند و كلمه" يذرون" مانند كلمه" يدعون" فعل مضارعي است كه از
ماده آن دو فعل ماضي مشتق نشده است ،و معناي هر دو رها كردن و ترك نمودن است ،و منظور از كلمه" عشره" ده روز
است كه چون از ظاهر كالم پيدا بود كلمه روز را ذكر نفرمود ".فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ"...
مراد از" بلوغ أجل" تمام شدن مدت عده است ،و جمله ":فَال جُناحَ  "...كنايه است از دادن اختيار به زنان در كارهايي كه
ميكنند ،پس اگر خواستند ازدواج كنند ميتوانند ،و خويشاوندان ميت نميتوانند او را از اين كار باز بدارند به استناد اينكه در
فاميل ما چنين چيزي رسم نيست .زيرا اينگونه عادات كه اساسش جاهليت و كوري و يا بخل و يا حسد است نميتواند حق
زن را از او سلب كند ،چون زنان خود صاحب اختيار ميباشند ،و اين حق معروف و مشروَ آنان است ،و در اسالم كسي
نميتواند از عمل معروف نهي كند.
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بودند ،مثال نه ماه ،كه اين اعتقاد بعضي از ملل راقيه و متمدن است.
بعضي ديگر معتقد بودند كه شوهر متوفي حقي به گردن همسرش دارد و آن همين است كه از ازدواج با ديگران تا مدتي
خودداري كند ،همه اين عقايد خرافي ناشي از احساسي است كه در خود سراغ داشتند ،و آن اين بود كه ازدواج يعني شركت
در زندگي و آميخته شدن در آن ،و معلوم است كه اين احساس ،اساسش انس و الفت و محبت بود ،و خود محبت ،احترامي
دارد كه بايد رعايتش كرد ،و محبت هر چند دو طرفي است و زن و شوهر هر دو بايد رعايت آن را بكنند ،و هر يك مرد
ديگري به خاطر محبتي كه مرده به او داشت ازدواج نكند ،زن شوهر نكند و شوهر زن نگيرد ،و ليكن رعايت اين احترام از
ناحيه زن واجبتر و الزمتر است ،چون زن بايد رعايت حيا و پوشيدگي و عفت را هم بكند.
پس سزاوار نيست زني كه شوهرش مرده ،خود را مانند كااليي مبتذل (كه هر كس آن را دستكاري ميكند) در معرض
ازدواج قرار دهد ،پس انگيزه احكام مختلفي كه در امتهاي مختلف در اين باب جعل شده ،همين است ،و اسالم چنين حكم
كرده است كه چنين زني تقريبا يك ثلث سال يعني چهار ماه و ده روز شوهر اختيار نكند ،و عده وفات بگيرد.
"وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".
از آنجايي كه گفتار در آيه مشتمل بر تشريع حكم عده وفات ،و حق ازدواج براي زنان بعد از تمام شدن عده بود ،و هر دوي
اين احكام مستلزم آن است كه خداي تعالي اعمال بندگان را تشخيص دهد و از صالح و فساد آن با خبر باشد ،لذا از بين
اسماي حسناي خداي تعالي اسم" خبير" براي تعليل حكم مناسب بود ،تا بفهماند كه اگر خداي تعالي چنين حكم فرمود ،به
اين جهت بود كه او از عملي كه ممنوَ است و عملي كه مباح و بياشكال است خبر دارد ،پس زنان بايستي در بعضي موارد
از ازدواج خودداري كنند ،و در بعضي از موارد ديگر هر چه ميخواهند براي خود اختيار كنند.
"وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ" كلمه" تعريض" كه مصدر باب تفعيل است ،و
فعل" عرضتم" كه از آن مشتق شده به معناي گرداندن وجهه كالم به سويي است كه شنونده ،مقصود گوينده را بفهمد ،و
گوينده به مقصود خود تصريح نكرده باشد ،كه به زبان فارسي آن را طعنه زدن و گوشه زدن و كنايه هم مي گويند ،و فرق
ميان تعريض و كنايه اين است كه در گفتاري كه در آن تعريض باشد به معنايي غير ظاهر عبارت ،در نظر است ،مثل گفتار
خواستار به زني كه خواستگاري ميكند كه مي گويد من خيلي زن دوست و خوش معاشرتم ،كه مقصودش اين است كه اگر
با من ازدواج كني به زندگي خوشي ميرسي ،و محبوب ميشوي ،بر خالف كنايه ،كه غير از معناي مقصود ،چيز
ترجمه الميزان ،ج ،9ص034 :
ديگري در نظر نيست ،مثل اينكه براي فهماندن اينكه مثال حاتم طائي مردي سخي و بخشنده بود بگويي خاكسترش زياد
بود كه در اين مثال به خاكسترش كاري نداري ،بلكه ميخواهي بگويي بسيار ميهماندار و با سخاوت است.
و كلمه" خطبه ""بكسره خاء" از (مصدر خ -ط -ب) است ،كه به معناي تكلم و برگشتن در كالم است ،وقتي كه گفته
ميشود فالني فالن زن را خطبه (با كسره خاء) كرد ،معنايش اين است كه در امر تزويج با او گفتگو كرد ،پس آن مرد
خاطب است نه خطيب ،و وقتي گفته ميشود فالن خطيب براي مردم ايراد خطبه (بضمه خاء) كرد معنايش اين است يا
بطور كلي با ايشان سخن گفت ،و يا در خصوص مواعظ سخن گفت ،پس چنين كسي خطيبي است از خطباء و اما خواستگار
خاطبي است از خطاب.
و كلمه "اكنان" كه مصدر باب افعال" اكنان" است ،از ثالثي مجرد (ك -ن -ن) گرفته شده است كه به فتح كاف به
معناي پنهان كردن و پوشاندن است ،اما نه هر پوشاندني ،بلكه باب افعال آن ،يعني خصوص اكنان به معناي پوشاندن در
دل است ،پس اين فصل تنها در مورد اسرار نهفته در نفس به كار ميرود هم چنان كه در آيه مورد بحث هم فرمود ":أَوْ
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أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ" ،و اما ثالثي مجرد آن ،يعني" كن" مختص است به پوششهاي مادي ،از قبيل محفظه و جامه و خانه
هم چنان كه در آيه ":كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ" « »1و آيه ":كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ" « »9در مورد تخم شتر مرغي كه زير بال
او از گرد و غبار محفوظ مانده و لؤلؤيي كه در صندوقچهاش محفوظ داشته است استعمال شده است ،و مراد از آيه مورد
بحث اين است كه در مورد خواستگاري مانعي نيست از اينكه شما به كنايه سخني بگوييد ،و خواسته خود را به كنايه
بفهمانيد ،و يا در امر زن مورد نظرتان اموري را در قلب پنهان بداريد ،كه بعد از چند صباح ديگر كه فالن زن از عده بيرون
ميآيد از او خواستگاري خواهم كرد ،و يا مثال آرزو كنيد كه كي ميشود من به وصل او نائل شوم؟ و يا اموري از اين قبيل.
"عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ"...
اين جمله در مورد تعليل براي نفي جناح از خواستگاري است و تعريض در آن است ،مي فرمايد :اينكه گفتيم در خواستگاري
و تعريض اشكالي نيست براي اين است كه به ياد زنان بودن ،امري است مطبوَ طبع شما مردان ،و خدا هرگز از چيزي كه
غريزه فطري و نوَ خلقت شما است نهي نميكند ،بلكه آن را تجويز هم ميكند ،و مساله زنان خود يكي از مواردي است
__________________________________________________
)(1سوره صافات ،آيه 32
)(2سوره واقعه ،آيه 90
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
كه به روشني داللت ميكند بر اينكه احكام دين اسالم همه بر اساس فطرت است و هيچ حكم غير فطري ندارد.
"وَ ال تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّي يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ "كلمه" عزم" به معناي تصميم جدي و عقد قلب است بر اينكه فعلي را
انجام دهي ،و يا حكمي را تثبيت كني ،بطوري كه ديگر در اعمال آن تصميم و تاثيرش هيچ سستي و وهن باقي نماند ،مگر
آنكه به كلي از آن تصميم صرف نظر كني ،به اين معنا كه عاملي باعث شود به كلي تصميم شما باطل گردد ،و اما كلمه"
عقده" اين كلمه از ماده (َ -ق -د) است كه به معناي بستن است ،و در اين آيه ،علقه زناشويي به گرهي تشبيه شده كه دو
تا ريسمان را به هم متصل ميكند ،به طوري كه آن دو را يك ريسمان (البته بلندتر) ميسازد ،گويي حبالة و ريسمان نكاح
هم دو نفر انسان را (يعني زن و شوهر را) به هم متصل ميكند.
و در اينكه عقده نكاح را وابسته به عزم كرد كه يك امري است قلبي ،اشاره است به اينكه سنخ اين گره و اين دلبستگي با
سنخ گرههاي مادي تفاوت دارد ،اين گره امري است قائم به قلب و به نيت و اعتقاد ،چون اصل مساله شوهر بودن (از طرف
مرد) و همسر بودن (از طرف زن) يك امر اعتباري عقاليي است ،كه جز در ظرف اعتقاد و ادراك موطني ندارد( ،آنچه ما در
خارج مييابيم تنها و تنها شخص فالن آقا و فالن خانم است ،و شوهر بودن او و همسر بودن اين چيزي نيست كه عالوه از
خود آنها در خارج وجود داشته باشد) ،عينا نظير ملك و ساير حقوق اجتماعي و عقاليي ،كه بيانش در ذيل آيه شريفه ":كانَ
النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً » ..." «1گذشت ،پس ميتوان گفت در آيه شريفه ،هم استعاره به كار رفته كه تصميم جدي را محكم
كردن گره ناميده و هم كنايه به كار رفته كه مساله ازدواج را نوعي گره خوانده است ،و مراد از كتاب مكتوب حكمي است
كه خداي تعالي رانده ،كه زن بايد فالن مدت عده نگه دارد ،و در مدت عده ازدواج نكند.
پس معناي آيه اين ميشود ،كه مادامي كه عده زنان به آخر نرسيده ،عقد ازدواج را جاري نكنيد ،و اين آيه شريفه كشف
ميكند كه گفتاري در آن آيه و در آيه قبل از آن كه ميفرمود ":ال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ  ،"...تنها
راجع به خواستگاري از زنان در عده و عقد بستن آنان است ،بنا بر اين" الم" در كلمه" النساء" الم عهد است ،نه الم جنس
و غيره( ،و معنايش در آيه قبل اين است كه اشكالي بر شما نيست كه در خواستگاري همين زناني كه مورد بحث بودند،
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چنين و چنان كنيد ،و در آيه مورد بحث اين است كه در مورد
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه 910
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
همين زنان ما دام كه از عده در نيامدهاند اجراي عقد نكنيد)" مترجم".
"وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ"...
در اين آيه از صفات خداي تعالي سه صفت علم و مغفرت و حكم را نامبرده ،و اين خود دليل است بر اينكه مخالفت حكمي
كه در دو آيه آمده ،يعني خواستگاري كردن از زنان در عده و تعريض به آنان و بستن قول و قرار محرمانه با ايشان از
مهلكات است ،كه خداي سبحان آن طور كه بايد آنها را دوست نميدارد ،هر چند كه به خاطر مصالحي تجويزش كرده
باشد.
"ال جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" كلمه" مس" كه در لغت به معناي تماس گرفتن
دو چيز با يكديگر است و در اينجا كنايه است از عمل زناشويي ،و منظور از فرض كردن فريضهاي براي زنان ،معين كردن
مهريه است .و معناي آيه اين است كه انجام نگرفتن عمل زناشويي و همچنين معين نكردن مهريه مانع از صحت طالق
نيست.
"وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ" كلمه" تمتيع" كه مصدر فعل امر" متعوا" است به
معناي آن است كه به كسي چيزي دهي كه از آن بهرهمند گردد ،و كلمه" متاَ" و نيز" متعه" عبارت از همان چيز است ،و
در آيه مورد بحث كلمه" متاعا" مفعول مطلق براي" متعوهن" است ،هر چند كه جمله" علي الموسع قدره و علي المقتر
قدره" ،بين اين مفعول و فعلش فاصله شده است.
و كلمه" موسع" ،اسم فاعل از باب افعال است كه ماضي آن" اوسع" ميباشد و موسع به كسي گويند كه داراي وسعت
مالي باشد ،و گويا اين فعل از آن افعال متعدي است كه هميشه مفعولش به منظور اختصار حذف ميشود ،تا ثبوت اصل معنا
را برساند و به همين جهت بر خالف ظاهر لغوياش فعل الزم شده ،و كلمه" مقتر" نيز اسم فاعل از همان باب است ،و
مقتر به كسي گويند كه در ضيق مالي قرار داشته باشد ،و كلمه قدر به فتح دال و سكون آن به يك معنا است.
و معناي آيه اين است كه :واجب است بر شما كه همسر خود را طالق ميدهيد در حالي كه در حين عقد ازدواجش مهري
برايش معين نكرده بوديد ،اينكه چيزي به او بدهيد ،چيزي كه عرف مردم آن را بپسندد( ،البته هر كسي به اندازه توانايي
خود ،ثروتمند به قدر وسعش يعني بقدري كه مناسب با حالش باشد ،بطوري كه وضع همسر مطلقهاش بعد از جدايي و قبل
از جدايي تفاوت فاحش نداشته باشد) ،و فقير هم به قدر وسعش ،البته اين حكم مخصوص مطلقهاي است كه مهريهاي
برايش معين نشده باشد ،و شامل همه زنان مطلقه نيست ،و نيز مخصوص زني است كه شوهرش با او هيچ نزديكي نكرده
باشد ،و دليل اين معنا آيه بعدي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
است كه حكم مساله ساير زنان مطلقه را بيان ميكند.
"حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنِينَ".
كلمه "حقا" مفعول مطلق است براي فعلي كه حذف شده ،و تقدير آن" حق الحكم حقا "است ،و از ظاهر اين جمله هر چند
به نظر ميرسد كه وصف محسن بودن دخالت در حكم دارد ،و چون از خارج ميدانيم احسان واجب نيست ،نتيجه ميگيريم
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كه پس احسان مستحبّ است و حكم در آيه حكمي است" استحبابي" ،نه" وجوبي" ،و ليكن روايات صريح از طرق ائمه
اهل بيت َ حكم در آيه را واجب دانسته ،و شايد وجه در آن همان باشد كه در سابق فرمود ":الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ  "...كه در آن آيه احسان بر زنان مطلقه" مسرحه" را واجب كرد ،پس در اين آيه نيز حكم
احسان بر محسنين كه همان مردان طالقگو باشند محقق و واجب شده است ،و خدا داناتر است ".وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمَسُّوهُنَّ"...
يعني و اگر طالق را قبل از ادخال به ايشان واقع ساختيد ،ولي در آغاز كه عقدشان ميكرديد مهريهاي برايشان معين كرديد،
واجب است كه نصف آن مهر معين شده را به ايشان بدهيد ،مگر اينكه خود آن زنان طالقي و يا ولي آنان نصف مهر را
ببخشند ،كه در اين صورت همه مهر ساقط ميشود ،و اگر زن آن را قبال گرفته بوده ،بايد برگرداند ،و يا آنكه شوهر كه تمام
مهر را قبال داده ،نصف مهري كه از آن زن طلب دارد به وي ببخشد اين مساله را به اين جهت ميگوييم كه آيه شريفه
ميفرمايد ":أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ" و در مساله نكاح ،سه نفر عقده را به دست دارند ،يكي زن و دوم ولي زن ،و
سوم شوهر ،و هر يك از اين سه طائفه ميتوانند نصف مهر را ببخشند.
و به هر حال آيه شريفه بخشيدن نصف مهر را به تقوا نزديكتر شمرده ،و اين بدان جهت است كه وقتي انسان از چيزي كه
حق مشروَ و حالل او است صرف نظر كند ،يقينا از هر چيزي كه حق او نيست و بر او حرام است بهتر صرف نظر ميكند و
بر چشمپوشي از آن قويتر و قادرتر است.

وَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ"...
كلمه" فضل" مانند كلمه فضول به معناي زيادي است ،با اين تفاوت كه فضل به طوري كه گفتهاند زيادي در مكارم و
كارهاي ستوده است ،و فضول ،به معناي زيادي در ناستوده است ،در اين جمله كلمه فضل آمده كه از نظر اخالقي سزاوار
است انسان در مجتمع حياتش آن را به كار گيرد ،و افراد اجتماَ در آن قلمرو با يكديگر زندگي و معاشرت كنند ،و منظور
اين بوده كه مردم را به سوي احسان و فضل به يكديگر تشويق كند ،تا افراد به آساني از حقوق خود
ترجمه الميزان ،ج ،9ص032 :
صرف نظر كنند ،و شوهر در مورد همسرش تسهيل و تخفيف قائل شود ،و همسر او نيز نسبت به شوهرش سختگيري
نكند و نكتهاي كه در جمله ":إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" ،همان نكتهاي است كه در ذيل آيه ":وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ"
بيان كرديم.
"حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ" حفظ هر چيز به معناي ضبط آن است ،ولي بيشتر در مورد
حفظ معاني در نفس ،استعمال ميشود ،و كلمه ":وسطي" مؤنث" اوسط" (ميانهتر) است ،و منظور از" صالة وسطي"
نمازي است كه در وسط نمازها قرار ميگيرد و از كالم خداي تعالي استفاده نميشود كه منظور از آن چه نمازيست؟ تنها
سنت است كه آن را تفسير ميكند و انشاء اللَّه به زودي رواياتش از نظر خواننده ميگذرد.
و" الم" در جمله ":قُومُوا لِلَّهِ" ،الم غايت است و قيام به هر امري كنايه است از اشتغال به انجام آن و كلمه ":قنوت" به
معناي خضوَ در اطاعت است ،در جاي ديگر فرموده:
"كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ" « »1و نيز فرموده ":وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ" « »9پس حاصل معناي آيه اين است كه بايد شما
مردم متصف به اطاعت خدا و خضوَ و خلوص براي او شويد.
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"فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً"...
اين جمله شرطيه ،عطف است بر جمله قبل و داللت دارد بر شرطي كه حذف شده ،و معنايش اين است كه اگر نترسيديد
محافظت بكنيد ،و اما اگر ترسيديد اين محافظت را با مقدار امكانات خود تقدير كنيد ،و به همان مقدار نماز بخوانيد ،چه در
حال پياده (كه ايستاده باشيد ،يا در راه باشيد) و چه در حال سواره و كلمه" رجال" جمع رجل (مرد) نيست ،بلكه جمع راجل
(پياده) است ،و كلمه "ركبان" جمع راكب است ،و اين قسم نماز ،همان نماز خوف است.
حرف" فا" در جمله ":فَإِذا أَمِنْتُمْ" فاي تفريع است ،و معناي جمله را چنين ميكند:
"حال كه گفتيم محافظت بر نمازها امري است كه در هيچ شرايطي ساقط نميشود ،بلكه اگر ترسي در كارتان نبود و
توانستيد نماز را حفظ كنيد واجب است بكنيد و اگر محافظت بر نماز برايتان دشوار شد هر قدر ممكن بود محافظت كنيد،
پس بايد هر وقت آن ترس از بين رفت و دو -باره امنيت پيدا كرديد مجددا در محافظت نماز بكوشيد ،و خدا را بياد آوريد".
__________________________________________________
)(1همه براي او خاضع و مطيع هستند ".سوره بقره ،آيه "113
)(2و از شما بانوان ،هر كس كه مطيع و خاضع براي خدا و رسول باشد ".سوره احزاب ،آيه "01
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
حرف "كاف" در جمله" كَما عَلَّمَكُمْ  "...كاف تشبيه است ،و جمله ":ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ" از قبيل به كار بردن عام در
مورد استعمال خاص است ،تا داللت كند بر منتهاي بسياري كه خدا از نعمتهاي بسيار و از تعليم بر مردم دارد و گرنه جا
داشت بفرمايد :و چون امنيت يافتيد خدا را همانطور كه قبال در مورد نماز خوف ،تعليمتان داد بياد آوريد ،ولي اينطور نفرمود،
بلكه تعليم را عموميت داد ،و فرمود :خدا را همانطور كه چيزهايي به شما تعليم داد كه نميدانستيد بياد بياوريد و اين تعبير
براي آن بود كه بر امتنان بر همه نعمتها و تعليمها داللت كند و بنا بر اين معناي آيه چنين ميشود پس خدا را آن چنان
بياد آوريد كه يادآوريتان مساوي و برابر با اين نعمت باشد ،كه نماز در حال امن و در حال خوف و نيز همه شرايع دين را به
شما تعليم كرد.
"وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ".
كلمه "وصية" در اينجا مفعول مطلقي است براي فعلي تقديري ،و تقدير آيه" ليواصوا وصية" است ،و اينكه كلمه" حول" را
با الف و الم تعريف كرده خالي از داللت بر اين نيست كه آيه شريفه قبل از تشريع عده وفات يعني چهار ماه و ده روز نازل
شده چون زنان عرب جاهليت ،بعد از مرگ شوهران خود يك سال تمام در خانه مينشستند ،يعني شوهر نميكردند ،و اين
آيه شريفه سفارش ميكند به مردان كه براي همسران خود وصيتي كنند و مالي معين نمايند ،كه بعد از مرگشان به ايشان
بدهند ،مالي كه كفاف مخارج يك سال ايشان را بدهد ،بدون اينكه از خانههاي خود اخراج شوند ،چيزي كه هست از آنجايي
كه اين تعيين مال ،حق زنان است و حق چيزيست كه هم ميتوان آن را استيفا كرد و هم از آن صرف نظر نمود ،لذا
مي فرمايد :اگر زنان شوهر مرده در اين مدت از خانه شوهر بيرون شدند ،ديگر شما ورثه شوهر تقصيري در ندادن آن مال
نداريد ،و يا اگر خواستند بطور شايسته شوهر كنند ديگر شما مسئول نيستيد ،و اين نظير سفارشي است كه به اشخاص
مشرف به مرگ كرده كه چيزي از مال خود را براي والدين و خويشاوندان وصيت كنند و فرمود ":كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ" «».1
و از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه آيه مورد بحث به وسيله آيه شريفهاي كه عده وفات را چهار ماه و ده روز معين
كرده ،و نيز به آيهاي كه براي زنان داراي فرزند ،هشت يك و براي زنان بي اوالد چهار يك مال شوهر را ارث معين
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ميكند ،نسخ شده است.
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه 133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص031 :
"وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاٌَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ"...
اين آيه شريفه در باره تمام مطلقات است ،چيزي كه هست ،از اينكه حكم را وابسته به صفت تقوا كرده ،استفاده ميشود كه
حكم وجوبي نيست ،بلكه استحبابي است». «1
"كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" كلمه" عقل" در لغت به معناي بستن و گره زدن است »9« .و به همين
مناسبت ادراكاتي هم كه انسان دارد و آنها را در دل پذيرفته و پيمان قلبي نسبت به آنها بسته ،عقل ناميدهاند ،و نيز مدركات
آدمي را و آن قوهاي را كه در خود سراغ دارد و به وسيله آن خير و شر و حق و باطل را تشخيص ميدهد "،عقل" ناميدهاند،
و در مقابل اين عقل ،جنون و سفاهت و حماقت و جهل قرار دارد كه مجموَ آنها كمبود نيروي عقل است ،و اين كمبود به
اعتباري جنون ،و به اعتباري ديگر سفاهت ،و به اعتبار سوم حماقت ،و به اعتبار چهارم جهل ناميده ميشود.
[كلماتي كه بر انواع ادراكات آدمي داللت ميكنند ،در قرآن كريم ] ...ص 373 :
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كلماتي كه در قرآن كريم در باره انواَ ادراكات انساني آمده ،بسيار است و چه بسا تا بيست جور لفظ برسد ،مانند" ظن""،
حسبان" "،شعور" "،ذكر"" ،عرفان" "،فهم" "،فقه" "،درايت" "،يقين" "،فكر" "،رأي" "،زعم" "،حفظ"" ،حكمت""،
خبرت" "،شهادت" ،و" عقل" ،كه كلماتي نظير" فتوي" و" بصيرت" نيز ملحق به آنها است و بد نيست در اينجا معناي
اين كلمات را بدانيم ،لذا ميگوئيم:
كلمه" ظن" به معناي تصديق بيش از پنجاه درصد و نرسيده به صد در صد است ،زيرا كه اگر به درجه صد در صد برسد
جزم و قطع ميشود.
كلمه "حسبان" هم به معناي ظن است ،با اين تفاوت كه گويا استعمال كلمه حسبان در مورد ظن استعمالي است استعاري،
مانند كلمه" عد -شمردن" چون همه ميدانيم كه لفظ حساب كردن و لفظ شمردن ،معناي اصلياش چيست ،ولي ما همين
دو كلمه را در
__________________________________________________
)(1براي اينكه قبال نيز گفتيم كه دادن خرجي به زن مطلقه و طالق گرفته ،واجب نيست تنها در مورد زني واجب است كه
نه مهري معين دارد و نه تصرف شده است و اما زني كه تصرف شده و مهر دارد ،همان مهر را به او ميدهند ،و اگر
مهريهاش معين نشده مهر المثل ميبرد و آنكه مهرش معين شده ولي تصرف نشده ،نصف همان مهر را ميبرد ،پس اطالق
آيه در صورتي محفوظ ميماند كه ما حكم دادن متاَ (خرجي) را مستحبي دانسته و بگوئيم :در همه اقسام طالق مستحبّ
است كه تا خارج شدن زن از عده ،نفقهاي به او بدهند ".مترجم"
)(2و لذا طنابي را كه با آن پا و يا زانوي شتر را ميبندند نيز" عقال" ميگويند مثال ميگويند" عقل البعير" -شتر را عقال
كن ".مترجم"
ترجمه الميزان ،ج ،9ص039 :
مورد احتمال راجح نيز استعمال ميكنيم ،و ميگوييم :من فالني را از شجاعان ميدانستم ،و از دالوران به حساب ميآوردم،
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و منظور اين است كه او را در هنگام شمردن شجاعان ،ملحق به آنان ميدانستم.
و اما كلمه" شعور" كه به معناي ادراك دقيق است از ماده" شعر -به فتح شين" گرفته شده ،كه به معناي مو بوده و ادراك
دقيق را از آنجا كه مانند مو باريك است ،شعور خواندهاند و مورد استعمال اين كلمه محسوسات است ،نه معقوالت و به
همين جهت حواس ظاهري را مشاعر ميگويند.
و كلمه" ذكر" ،به معناي پيش كشيدن صورتهايي است كه در خزينه ذهن انبار شده ،و آن را بعد از آنكه از نظر و فكر غايب
بوده ،حاضر سازيم ،و يا اگر حاضر بوده ،نگذاريم غايب شود.
و اما كلمه" عرفان و معرفت" ،به معناي آن است كه انسان صورتي را كه در قوه دراكهاش ترسيم شده ،با آنچه كه در
خزينه ذهنش پنهان دارد ،تطبيق كند ،و تشخيص دهد كه اين همان است يا غير آن ،و بدين جهت است كه گفتهاند معرفت
عبارت است از ادراك بعد از علم قبلي.
اما كلمه" فهم" به معناي آن است كه ذهن آدمي در برخورد با خارج به نوعي عكس العمل نشان داده و صورت خارج را در
خود نقش كند.
و كلمه" فقه" به معناي آن است كه فهم ،يعني همان صورت ذهني را بپذيرد ،و در پذيرش و تصديق آن مستقر شود.
و كلمه" درايت" به معناي فرو رفتن در اين نقش و دقت در آن براي درك خصوصيات و اسرار و مزاياي نهفته آن است ،و
به همين جهت ،اين كلمه در مقام بزرگداشت و تعظيم به كار ميرود ،هم چنان كه ميبينيم در آيات شريفه" الْحَاقَّةُ مَا
الْحَاقَّةُ وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ" « »1و آيات" إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ" « »9استعمال شده ،ميفهماند
كه تشخيص خصوصيات و اسرار قيامت و اسرار ليلة القدر امري عظيم است كه كسي قادر به درك آن نيست و اما يقين
عبارت است از اينكه همان درك ذهني آن چنان قوت و شدت داشته باشد كه ديگر قابل سستي و زوال نباشد.
و كلمه" فكر" به معناي نوعي سير و مرور بر معلومات موجود حاضر در ذهن است ،تا
__________________________________________________
)(1سوره الحاقة ،آيه . [...]9
)(2سوره قدر ،آيه 9
ترجمه الميزان ،ج ،9ص030 :
شايد از مرور در آن ،و يك بار ديگر در نظر گرفتن آن ،مجهوالتي براي انسان كشف شود.
و كلمه" رأي" به معناي تصديقي است كه از همان فكر و تجديد نظر در مطالب حاضر در ذهن پيدا ميشود ،چيزي كه
هست بيشتر در علوم عملي كه پيرامون آنچه "بايد كرد" و آنچه" نبايد كرد" ،بحث ميكند ،استعمال ميشود ،نه در علوم
نظري كه مربوط است به امور تكويني .كلمات سهگانه" قول" و" بصيرت" و "افتاء" هم نزديك به همين معنا را ميدهد،
با اين تفاوت كه استعمال" قول" در تصديق حاصل از فكر ،استعمال در معناي لغوي آن (گفتن) نيست ،بلكه تقريبا شبيه به
استعمال مجازي و استعاري و از قبيل بكار بردن" الزم" در مورد "ملزوم" است ،چون قول در هر چيز ،بعد از آن است كه
اعتقاد به آن پيدا شده باشد ،پس استعمال قول در خود اعتقاد ،استعمال الزم در مورد ملزوم است.
و اما كلمه" زعم" به معناي تصديق مطلب است ،تصديق از اين حيث كه مطلب نامبرده صورتي است در ذهن ،حال يا اين
تصديق شصت در صد باشد ،و يا صد در صد( .پس كلمه نامبرده هم در مورد ظن استعمال ميشود و هم در مورد قطع و
جزم).
و كلمه" علم" همانطور كه گفتيم به معناي احتمال صد در صد است ،بطوري كه حتي يك در صد هم احتمال خالف آن
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داده نميشود.
و كلمه" حفظ" به معناي ضبط كردن صورت آن چيزي است كه براي ما معلوم شده است ،بطوري كه هيچ دگرگوني و
تغييري در آن پيدا نشود.
و كلمه" حكمت" ،به معناي صورت علميه است ،اما از اين جهت كه مطلبي محكم و استوار است.
و كلمه" خبرت" به معناي اين است كه شخص خبره صورت علميهاي را كه در ذهن دارد آن چنان بدان احاطه داشته باشد
كه بداند از مقدمات آن چه نتائجي بر آن مترتب ميشود.
و كلمه" شهادت" ،به معناي ديدن و رسيدن به عين يك چيز و يا يك صحنه است ،حال يا به حس ظاهري مانند"
ديدن" "،شنيدن" "،بوئيدن" ،و "لمس محسوسات" ،و يا به حس باطن مانند" مشاهده" "،درك يقيني وجدانيات" ،درك
اين كه مثال (من ميدانم و اراده و محبت و بغض و نظائر آن را دارم).
همه الفاظي كه تا كنون معنا كرديم به غير از پنج لفظ اخير تا حدي سر و كار با ماده و حركت و دگرگوني دارند ،و به همين
جهت در مورد خداي تعالي استعمال نميشوند ،مثال گفته نميشود :خداي تعالي ظن ميكند و ميپندارد ،و يا خيال ميكند و
يا ميفهمد ،و يا تفقه ميكند و...
و اما الفاظ پنجگانه اخير از آنجايي كه مستلزم نقص و فقداني نيست ،در مورد خداي ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
سبحان نيز به كار ميرود ،هم چنان كه ميبينيم در آيات زير بكار رفته" وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" « "»1وَ رَبُّكَ عَلي كُلِّ
شَيْءٍ حَفِيظٌ" « "»9وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" « "»0إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" « "»3أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" «».4

حال به بحثي كه داشتيم برگشته و ميگوئيم :لفظ" عقل" همانطور كه توجه فرموديد از اين باب بر ادراك اطالق ميشود
كه در ادراك عقد قلبي به تصديق هست و انسان را به اين جهت عاقل ميگويند ،و به اين خصيصه ممتاز از ساير جانداران
ميدانند كه خداي سبحان انسان را فطرتا اينچنين آفريده كه در مسائل فكري و نظري حق را از باطل ،و در مسائل عملي
خير را از شر ،و نافع را از مضر تشخيص دهد ،چون از ميان همه جانداران او را چنين آفريده كه در همان اول پيدا شدن و
هست شدن خود را درك كند و بداند كه او ،اوست و سپس او را به حواس ظاهري مجهز كرده تا به وسيله آن ،ظواهر
موجودات محسوس پيرامون خود را احساس كند ،ببيند و بشنود و بچشد و ببويد و لمس كند و نيز او را به حواسي باطني
چون ":اراده" "،حب" "،بغض" "،اميد" "،ترس" و امثال آن مجهز كرده تا معاني روحي را به وسيله آنها درك كند ،و به
وسيله آن معاني ،نفس او را با موجودات خارج از ذات او مرتبط سازد و پس از مرتبط شدن ،در آن موجودات دخل و تصرف
كند ،ترتيب دهد ،از هم جدا كند ،تخصيص دهد و تعميم دهد و آن گاه در آنچه مربوط به مسائل نظري و خارج از مرحله
عمل است ،تنها نظر دهد و حكم كند ،و در آنچه كه مربوط به مسائل عملي است و مربوط به عمل است حكمي عملي كند،
و ترتيب اثر عملي بدهد و همه اين كارهايي را كه ميكند بر طبق مجرايي ميكند كه فطرت اصلي او آن را تشخيص داده،
و اين همان عقل است.
ليكن بسا ميشود كه يكي يا چند قوه آدمي بر ساير قوا غلبه ميكند و كوراني و طوفاني در درون به راه مياندازد ،مثال
درجه شهوتش از آن مقداري كه بايد باشد تجاوز مي كند ،و يا درجه خشمش باال ميرود( ،و به حكم اين كه گفتهاند:
حقيقت سرابي است آراسته -هوا و هوس گرد برخاسته) چشم عقلش نميتواند حقيقت را درك كند ،در نتيجه حكم بقيه
قواي درونيش باطل و يا ضعيف ميشود ،و انسان از مرز اعتدال يا به طرف وادي افراط ،و
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[در باره عقل و خردمندي انسان]  ...ص 374 :
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__________________________________________________
)(1سوره نساء ،آيه 133
)(2سوره سبا ،آيه 91
)(3سوره بقره ،آيه 903
)(4سوره يوسف ،آيه 30
)(5سوره فصلت ،آيه 40
ترجمه الميزان ،ج ،9ص034 :
يا به طرف وادي تفريط سقوط ميكند ،آن وقت عقل آدمي نظير آن قاضي ميشود كه بر طبق مدارك باطل و شهادتهاي
كاذب و منحرف و تحريف شده ،حكم ميكند ،يعني در حكمش از مرز حق منحرف ميشود ،هر چند كه خيلي مراقب است
به باطل حكم نكند ،اما نميتواند.
چنين قاضياي در عين اينكه در مسند قضا نشسته ،قاضي نيست.
[در قرآن ،مراد از تعقل ادراك توأم با سالمت فطرت است ،نه تعقل تحت تاثير غرائز و اميال نفساني]  ...ص 371 :
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انسان عاقل هم در مواردي كه يك يا چند تا از غرائز و اميال درونيش طغيان كرده يا عينك محبت به چشم عقل خود
بسته ،و يا عينك خشم ،يا ترس زياده از حد ،يا اميد بيجا ،يا حرص ،يا بخل ،يا تكبر ،در عين اينكه هم انسان است و هم
عاقل نميتواند به حق حكم كند ،بلكه هر حكمي كه ميكند باطل است ،و لو اينكه (مانند معاويهها) حكم خود را از روي
عقل بداند ،اما اطالق عقل به چنين عقلي ،اطالق به مسامحه است و عقل واقعي نيست ،براي اينكه آدمي در چنين حالي از
سالمت فطرت و سنن صواب بيرون است.
و خداي عز و جل هم ،كالم خود را بر همين اساس ادا نموده و عقل را به نيرويي تعريف كرده كه انسان در دينش از آن
بهرهمند شود ،و به وسيله آن راه را به سوي حقائق معارف و اعمال صالحه پيدا نموده و پيش بگيرد ،پس اگر عقل انسان در
چنين مجرايي قرار نگيرد ،و قلمرو علمش به چهار ديوار خير و شرهاي دنيوي محدود گردد ،ديگر عقل ناميده نميشود ،هم
چنان كه قرآن كريم از خود چنين انسانهايي حكايت ميكند كه در قيامت ميگويند ":لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي
أَصْحابِ السَّعِيرِ" « »1اگر ما ميشنيديم و تعقل ميكرديم ديگر از دوزخيان نميبوديم.
و نيز فرموده ":أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها ،أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها ال تَعْمَي الْأَبْصارُ وَ لكِنْ
تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ" « »9چرا در زمين سير نكردند تا داراي دلهايي شوند كه با آن تعقل كنند ،و يا گوشهايي كه
با آن بشنوند؟ آخر تاريك شدن چشم سر ،كوري نيست ،اين چشم دل است كه كور ميشود ،دلهايي كه در سينهها است.
پس اين آيات همانطور كه مالحظه گرديد كلمه عقل را در علمي استعمال كرده كه انسان خودش بدون كمك ديگران به
آن دست يابد ،و كلمه" سمع" را در علمي بكار برده كه انسان به كمك ديگران آن را به دست ميآورد ،البته با سالمت
فطرت در هر دو براي اينكه ميفرمايد آن عقل ،عقلي است كه با دل روشن توأم باشد نه با دل كور.
و نيز فرموده ":وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" و چه كسي از ملت
__________________________________________________
)(1سوره ملك ،آيه 13
)(2سوره حج ،آيه 33
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
ابراهيم كه دين فطري است روي ميگرداند بجز كسي كه خود را سفيه و نادان كرده باشد»1« .
در سابق هم گفتيم كه آيه شريفه ،به منزله عكس نقيض است ،براي آن حديثي كه ميفرمايد ":العقل ما عبد به الرحمن
 »9« "...عقل آن است كه به وسيله آن خداي رحمان پرستش شود...
پس از همه آنچه تا اينجا گفتيم اين معنا روشن گرديد كه مراد از عقل در كالم خداي تعالي آن ادراكي است كه با سالمت
فطرت براي انسان دست دهد ،و اينجا است كه معناي جمله ":كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" به خوبي روشن
ميشود ،چون در اين جمله بيان خدا مقدمه تماميت علم است ،و تماميت علم هم مقدمه عقل و وسيلهاي به سوي آن است،
هم چنان كه در جاي ديگر نيز فرموده ":وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ »" «3همه اين مثلها را
براي انسان ميزنيم ،ولي وي آنها را تعقل نميكند ،مگر كساني كه عالم باشند.
بحث روايتي [(در ذيل آيات طالق)]  ...ص 376 :
اشاره
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در سنن ابي داود از اسماء انصاريه بنت يزيد بن سكن روايت كرده كه گفت :در زمان رسول خدا همسرم مرا طالق داد ،و تا
آن ايام زن مطلقه عده نداشت ،در همان روزهايي كه من مطلقه شدم حكم عده طالق نازل شد »3« ،كه ميفرمود ":وَ
الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ" ،پس به حكم اين حديث" اسماء أنصاريه" اولين زني است كه بر آيه مربوط به عده
طالق عمل كرده است.
و در تفسير عياشي در ذيل آيه" وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ" ،از زراره روايت آمده كه گفت :من از ربيعة الرأي
شنيدم كه ميگفت :يكي از نظرات من اين است كه منظور از" قرء" هايي كه خداي تعالي در قرآن نام برده همان طهر و
پاكي بين دو حيض است نه خود حيض ،من وقتي اين را از ربيعه شنيدم به خدمت امام ابي جعفر (َ )شرفياب شده جريان
را به عرض آن حضرت رساندم.
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه 103
)(2كتاب اصول كافي ،ج  1ص 11
)(3سوره عنكبوت ،آيه 30
)(4سنن ابي داود ،ج  9حديث 9931
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
فرمود :ربيعه اين حرف را به رأي خود نزده بلكه از علي َ به او رسيده ،عرضه داشتم :خدا شايستهات بدارد مگر رأي علي
(َ) اين بوده؟ فرمود بله آن جناب قرء را طهر و پاكي از حيض ميدانسته كه در آن حال خون در رحم جمع ميشود چون"
قرء "به معناي جمع شدن است .و اين جمع شدن خون هم چنان ادامه دارد تا ناگهان سرازير ميشود و حالت حيض پديد
ميآورد.
عرضه داشتم خدا شايستهات بدارد ،اگر مردي همسر خود را قبل از آنكه با او جماَ كرده باشد در حالت طهارت زن و در
حضور دو شاهد عادل طالق دهد آيا او نيز بايد عده نگه دارد؟ با اينكه شوهر به او نزديكي نكرده؟ فرمود بله ،وقتي داخل
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حيض سوم شد عدهاش تمام شده و ميتواند شوهر كند »1« ...
مؤلف :اين معنا به چند طريق از آن جناب نقل شده ،و اينكه زراره بعد از كالم امام كه فرمود :ربيعه اين حرف را به رأي خود
نزده بلكه از علي (َ) به او رسيده است ،پرسيده بود خدا شايستهات بدارد مگر رأي علي (َ) اين بوده ،از اين جهت بوده كه
در بين اهل سنت معروف شده بود كه رأي علي (َ) اين است كه منظور از" قروء" حيضها است ،نه طهرها و پاكيها ،به
شهادت روايتي كه در تفسير الدر المنثور آمده و از شافعي و عبد الرزاق و عبد بن حميد و بيهقي از علي بن ابي طالب (َ)
نقل كرده كه فرمود :شوهر" زن مطلقه" ميتواند به او رجوَ كند ،تا زماني كه از حيض سوم غسل نكرده باشد ،بعد از آن
ديگر نميتواند رجوَ كند ،و بر همه مردان حالل است كه با وي ازدواج كنند»9« .
ولي ائمه اهل بيت منكر اين نسبت هستند و به آن نسبت ميدهند كه فرموده:
"قرءها" عبارتند از پاكي و طهرها ،نه حيضها ،هم چنان كه در روايت ربيعه هم همين را به آن جناب نسبت دادند ،البته
اين نظريه را به عدهاي ديگر از اصحاب مانند زيد بن ثابت و عبد اللَّه بن عمر و عايشه نسبت دادهاند ،و از ايشان روايت هم
كردهاند.
و در مجمع البيان از امام صادق َ روايت كرده ،كه در ذيل جمله" وَ ال يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ"،
فرمود :منظور حمل است و حيض»0« .
و در تفسير قمي آمده است كه خداي تعالي سه چيز را به خود زنان واگذار كرده (كه خود آنان بايد طبق واقع از آنها خبر
دهند ،زيرا اين چند چيز اموري است كه به غير خود زن
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  1ص 113
)(2تفسير الدر المنثور ،ج  1ص [...]934
)(3مجمع البيان ،ج  1ص 093
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
كسي از آن خبردار نميشود ،تا بر طبق آن شهادت دهد) و آن عبارت است از پاكي و حيض و حاملگي»1« .
و نيز در همان تفسير آمده كه امام َ در ذيل جمله" وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" فرمود :حق مردان بر زنان بيشتر است از حقي
كه زنان بر مردان دارند»9« .
مؤلف :اين مطلب با تساوي حقوق زن و مرد منافات ندارد ،به همان بياني كه در ذيل جمله نامبرده گذشت.
و در تفسير عياشي در ذيل آيه" الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ،أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" از ابي جعفر َ روايت آورده كه فرمود:
خداي تعالي تا دو نوبت طالق دادن زن را براي مرد جائز دانسته ،بار سوم كه او را به خانه آورد يا بايد به خوبي نگه دارد ،و
يا به احسان او را تسريح و رها كند ،كه رها كردن به احسان ،همان طالق سوم است»0« .
و در تهذيب از ابي جعفر َ روايت شده كه فرمود ":طالق سنت" اين است كه مردي همسرش را طالق دهد ،البته در حالي
كه زن در حال حيض نباشد ،و در آن پاكي با وي جماَ هم نكرده باشد ،آن گاه به او رجوَ نكند تا سه پاكياش تمام شود،
وقتي سه دوره از پاكي او تمام شد ديگر رابطهاي بين آن دو نميماند آن وقت همسرش يكي از مرداني خواهد بود كه اگر
خواست از او خواستگاري كند ،و اگر پذيرفت ميتواند دوباره با وي ازدواج كند و اگر نخواست نميكند و اما اگر خواست قبل
از تمام شدن پاكيهايش به او رجوَ كند ،دو نفر را بر رجوَ خود شاهد گيرد و رجوَ ميكند كه در اين صورت با اينكه
طالقش داده بود باز زن اوست »3« ...
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[حكمت تحريم رجوع بعد از طالق سوم]  ...ص 378 :

و در كتاب فقيه از حسن بن فضال روايت آمده است كه گفت :من از حضرت رضا َ پرسيدم علت اين كه مرد بعد از طالق
سوم نميتواند در عده رجوَ كند ،چيست؟
فرمود :خداي عز و جل براي دو نوبت اجازه طالق به مردان داده ،و فرموده ":الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسانٍ" ،و منظور از" تسريح" ،طالق سوم است ،كه بعد از آن ديگر نميتواند با همسرش ازدواج كند ،براي اينكه نافرماني
خدا را كرده ،چون خداي تعالي طالق را دوست نميدارد و اگر ازدواج با همسر مطلقه را بعد از طالق سوم تحريم كرده،
علتش
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  1ص 33
)(2مصدر مزبور
)(3تفسير عياشي ،ج  1ص 113
)(4تهذيب ،ج  ،3ص 94
ترجمه الميزان ،ج ،2ص032 :
اين است كه نخواسته مردم امر طالق را سبك بشمارند و با طالقهاي پي در پي زنان را اذيت كنند »1« ...

مؤلف :مذهب ائمه اهل بيت َ بطوري كه شيعه روايت كرده اين است كه طالق با يك لفظ و يا در يك مجلس ،فقط يك
طالق است ،هر چند كه گفته باشد ":طلقتك ثالثا" -من سه بار طالقت دادم ،و اما اهل سنت و عامه رواياتشان مختلف
است ،بعضي از آن روايات داللت دارد بر اينكه سه طالق به حساب ميآيد و چه بسا كه اهل سنت همين نظريه را از علي و
جعفر بن محمد َ هم روايت كردهاند.
و ليكن از بعضي ديگر از روايات آنان كه صاحبان صحاح مانند مسلم و نسايي و ابي داود و غير ايشان نقل كردهاند برميآيد
كه واقع شدن سه طالق با يك لفظ چيزي بوده كه عمر (خليفه دوم) آن را در سال دوم و يا سوم خالفت خويش وضع
نمود ،از آن جمله در تفسير الدر المنثور است كه عبد الرزاق و مسلم و ابو داود و نسايي و حاكم بيهقي از ابن عباس روايت
كردهاند كه گفت :طالق در يك جلسه ،در زمان رسول خدا ص و ابي بكر و دو سال از خالفت عمر يك طالق بود (هر چند
كه در يك جلسه ميگفتند" تو را سه طالقه كردم") ،بعد از دو سال عمر در باره اين مساله گفت :مردم در باره طالق كه
شارَ براي آنها مهلت قرار داده بود از من ميخواهند كه به عجله انجام شود ،و چه خوب است ما خواسته آنان را امضا كنيم،
و امضا كرد « »9و در سنن ابي داود از ابن عباس روايت كرده كه گفت :عبد يزيد پدر ركانه ،مادر ركانه را طالق داد ،و زني
از قبيله مزينه گرفت ،آن زن نزد رسول خدا (ص) آمد و عرضه داشت :همانطور كه اين يك موي من (مويي از سر خود
گرفته بود) به درد موي ديگر نميخورد ،عبد يزيد هم براي من مثل همان است( ،كنايه از اين است كه او مردي ندارد) پس
بين من و او جدايي بينداز»0« .
رسول خدا (ص) را غيرت گرفت و ركانه و برادرانش را خواند آن گاه به اهل مجلس خود فرمود :به نظر شما آيا اين پسر از
نظر فالن و فالن شباهتي به عبد يزيد دارد ،و آيا اين پسر ديگر از نظر فالن و فالن شبيه عبد يزيد نيست؟ همه گفتند بله
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[در باره وقوع سه طالق با يك لفظ يا در يك مجلس از نظر خاصه و عامه]  ...ص 374 :
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پس رو كرد به عبد يزيد و فرمود:
__________________________________________________
)(1فقيه ،ج  0ص  093حديث 1433
)(2تفسير الدر المنثور ،ج  1ص 932
)(3سنن ابي داود ،ج  9حديث 9123
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
اين زن مزينهاي را طالق بده ،او هم طالق داد ،بعد فرمود به همسر اول خود ام ركانه رجوَ كن ،عرضه داشت آخر من
گفتهام" تو را سه طالقه كردم" ،فرمود :ميدانم ،ولي در عين حال رجوَ كن ،آن گاه اين آيه را تالوت كرد ":يا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"»1« .
(اين حديث به توضيحي مختصر نيازمند است ،و آن اين است كه عقد نكاح در چند جا از ناحيه زن قابل فسخ است ،و زن
بدون احتياج به طالق شوهر ميتواند عقد را فسخ كند ،يكي از آن موارد عارضه عنن يعني قيام نكردن آلت تناسلي مرد
است)" مترجم" رسول خدا (ص) از ادعاي آن زن مزينهاي چنين فهميد كه ميخواهد بگويد ،عبد يزيد به چنين عارضهاي
مبتال است ،و رسول خدا (ص) براي اينكه اثبات كند كه در او چنين عارضهاي هست يا نه ،فرزندان عبد يزيد را خواند ،و
همه حضار در مجلس شهادت دادند كه از نظر قيافه ،اين اشخاص فرزندان عبد يزيد هستند پس معلوم شد عبد يزيد عنن
نداشته و گرنه داراي فرزند نميشد ،در نتيجه ،نزديكي نكردنش با همسر جديدش از بي ميلي بوده( ،روايات ديگري كه اين
قصه را نقل كردهاند و در كنز العمال و غيره آمده و ذيال از نظر خواننده ميگذرد ،مؤيد اين معنا است ،چون در آنها آمده كه
عبد يزيد از طالق همسرش سخت اندوهناك بوده است).
بدين جهت بود كه رسول خدا (ص) دستور داد زن جديدش را طالق بدهد و در تفسير الدر المنثور از بيهقي از ابن عباس
روايت كرده كه گفت :ركانه همسرش را در يك مجلس سه طالقه كرد ،بعد پشيمان شد ،و از دوري او سخت اندوهناك
گرديده و جريان را از رسول خدا (ص) پرسيد .حضرت پرسيد ،چه جور طالقش دادي؟ عرضه داشت :در يك مجلس سه
طالقهاش كردم ،حضرت فرمود خيلي خوب پس يك بار او را طالق دادهاي ،و اگر ميخواهي رجوَ كني همين اكنون رجوَ
كن ،به همين جهت فتواي ابن عباس اين بود كه طالق تنها در هنگام پاكي صحيح است ،و طالق سنتي هم كه خدا بدان
امر كرده و فرموده ":فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" ،همين است»9« .
مترجم :در اين روايت دو سؤال هست:
اول اينكه :چرا در روايت باال به نقل سنن ابي داود قصه مربوط به پدر ركانه يعني عبد يزيد بود ،و در نقل الدر المنثور مربوط
به خود ركانه آمده؟ جواب اين سؤال اين است كه اوال من در الدر المنثور در تفسير آيه مورد بحث و آيه سوره طالق چنين
نقلي نيافتم ،و تنها همان
__________________________________________________
)(1سوره طالق ،آيه 1
)(2تفسير الدر المنثور ،ج  1ص 932
ترجمه الميزان ،ج ،9ص031 :
رو ايت ابي داود آمده ،و ثانيا اگر در جاي ديگر در الدر المنثور نقل شده علت اينكه قصه را مربوط به ركانه دانسته به احتمال
قوي اين است كه وي بعد از نقل روايت قبلي گفته است:
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اين روايت صحيح نيست ،چون عبد يزيد اسالم را درك نكرده ،و قبل از اسالم فوت كرده بود.
سؤال دوم اين است كه :چطور الدر المنثور بعد از نقل حديث ،مسئله طالق در پاكي را نتيجه آن دانسته ،و به آيه" فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ" ،استشهاد كرده؟ جوابش اين است كه به حكم روايات شيعه و سني ،طالق سنت كه آيه نامبرده ناظر به آن است،
آن طالقي است كه شرائط صحت را داشته باشد و يكي از اين شرائط اين است كه شوهر طالق را در طهري واقع سازد كه
در آن پاكي با وي جماَ نكرده باشد (پايان سخن مترجم).
مؤلف :اين معنا در روايات ديگر نيز آمده ،و بحث در اينكه عمر به چه مجوزي سه طالقه را در يك مجلس اجازه داده است،
نظير آن بحثي است كه در مسئله متعه حج گذشت.
بعضي از مفسرين و يا فقها در باره واقع نشدن سه طالق در يك مجلس استدالل كردهاند به آيه "الطَّالقُ مَرَّتانِ" و گفتهاند
كه دو نوبت و سه نوبت طالق بر طالق در يك مجلس كه بگويي ":من تو را سه طالقه كردم" ،صادق نيست ،هم چنان
كه همين صادق نبودن در مورد لعان (نفرين كردن) مورد اتفاق همه است ،كه بايد هر يك از شوهر و زن چهار مرتبه خدا را
شاهد بگيرند كه تفصيلش در سوره نور در جلد  92اين كتاب خواهد آمد.
و در مجمع البيان در ذيل جمله" أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ" ،گفته در اينكه" منظور از آن چيست" دو قول است ،يكي اينكه
منظور ،طالق بار سوم است ،دوم اينكه منظور اين است كه زن در حال عده را به حال خود بگذارند تا از عده در آيد ،نقل از
سدي و ضحاك ،و اين معنا از امام باقر و امام صادق َ نيز روايت شده است»1« .
مؤلف :اخبار همانطور كه مالحظه ميكنيد در معناي جمله نامبرده مختلف است.

و در تفسير قمي در ذيل جمله" وَ ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ  ،"...از امام
صادق َ روايت كرده كه فرمود:
طالق" خلع" اين نيست كه زن را آن قدر شكنجه دهي تا بگويد مهرم حالل و جانم آزاد ،بلكه اين در وقتي است كه زن
بگويد هيچ سوگندي كه براي تو ميخورم راست نميگويم ،و به آن وفا نمي كنم ،و از اين به بعد بدون اجازهات از خانه
بيرون ميروم ،و مرد اجنبي را به بسترت راه ميدهم ،و از جنابتي كه از جماَ تو حاصل شود غسل نميكنم ،و يا بگويد هيچ
امري را از تو اطاعت نميكنم ،تا
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  1ص 092
ترجمه الميزان ،ج ،9ص039 :
طالقم دهي ،اگر اين را گفت ،آن وقت بر شوهر حالل ميشود آنچه مهر به او داده ،پس بگيرد ،و يا عالوه بر آن مقداري
هم از مال زن را كه زن قادر بر آن است طلب كند ،و با رضايت طرفين در طهري كه با او جماَ نكرده طالقش دهد ،در
حالي كه شهود هم حاضر باشند ،در چنين شرايطي طالق بائن خواهد بود ،هر چند كه يك طالق است ،و ديگر شوهر
نمي تواند در عده رجوَ كند ،و بعد از عده ،او هم مانند سايرين يك خواستگار است ،اگر زن راضي شد دوباره خود را به عقد
او در ميآورد ،و اگر خواست در نمي آورد ،پس اگر خود را به عقد او در آورد ،نزد شوهر دو طالق ديگر محل دارد ،و جا دارد
كه شوهر بر زن شرط كند ،آن شرطي را كه صاحب مبارات « »1ميكند»9« .
مترجم( :فرق طالق مبارات با طالق خلع اين است كه در طالق خلع تنها زن طالب جدايي است ،و به همين جهت مرد
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ميتواند هم مهري را كه داده پس بگيرد ،و هم چيزي از مال زن را مطالبه نموده بگويد ":اگر فالن چيز را به من بدهي
طالقت ميدهم" ،ولي در طالق مبارات هر دو طالب جدايي هستند ،و به همين جهت شوهر نميتواند عالوه بر پس گرفتن
مهر چيز ديگري را طلب كند).
در مبارات ،مرد شرط ميكند كه اگر دوباره ،به مهريهات برگردي و آن را طلب كني من هم به همسري تو برميگردم.
و يا بگويد اگر تو چيزي از آنچه را كه به من دادهاي درخواست كني من هم به همسري تو بر ميگردم.
و نيز فرمود :طالق خلع و مبارات و تخيير تنها و تنها در حال پاكي بدون جماَ ،و با شهادت دو نفر شاهد عادل صحيح
است ،و زني كه به خلع مطلقه شده اگر شوهر ديگري اختيار كند و از او هم طالق بگيرد بر شوهر اول حالل است كه با وي
ازدواج كند.
و نيز فرمود :مردي كه زنش را به طالق خلع يا مبارات طالق داده نميتواند در عده رجوَ كند ،مگر اينكه زن پشيمان شود،
آن وقت ميتواند آنچه گرفته به او برگرداند و رجوَ كند.
مترجم( :در اين حديث كلمه" تخيير" آمده بود كه الزم است معنا شود ،بعد از آنكه آيه شريفه" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ
 »0« "...نازل شد رسول خدا (ص )همسران خود را در ماندن در همسري آن جناب و طالق خود دادن و رفتن مخير كرد،
برادران اهل سنت به اتفاق به اين آيه استناد كردهاند كه شوهر مي
__________________________________________________
)(1بريء و بيزار شدن از يكديگر را مبارات گويند "،طالق مبارات" يعني اينكه زن و شوهر كه از يكديگر بيزار شده و قرار
بگذارند كه زن قسمتي از مهر و كابين خود را به مرد ببخشد و طالق بگيرد و مرد نيز از آنچه داده صرف نظر كند.
)(2تفسير قمي ،ج  1ص 34
)(3سوره احزاب ،آيه [...]93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص030 :
تواند زن خود را مخير كنيد ،و همين كه گفت تو مخيري ،اگر زن هم راضي بوده ،در حقيقت طالق واقع شده ،ولي مذهب
اماميه اين است كه اين حكم مخصوص رسول خدا (ص) است ،و روايت باال هر چند از امام صادق َ است ،ليكن به خاطر
معارضه و مخالفتش با رواياتي ديگر مورد قبول و عمل قرار نگرفته است).
و در فقيه از امام باقر َ روايت كرده كه فرمود :آن گاه كه زن به شوهرش صريحا بگويد ":ديگر هيچ دستوري را از تو
اطاعت نميكنم" حال چه اينكه توضيح هم بدهد و چه ندهد براي مرد حالل است با گرفتن چيزي از او ،طالقش دهد ،و
اگر چيزي گرفت ديگر نميتواند در عده رجوَ كند»1« .
و در تفسير الدر المنثور است كه احمد از سهل بن ابي حثمه روايت آورده كه گفت :حبيبه دختر سهل زن ثابت بن قيس بن
شماس بود ،و از او بدش ميآمد ،چون مردي كوچك و زشترو بود ،به ناچار نزد رسول خدا (ص) آمد ،و عرضه داشت يا
رسول اللَّه من قدرت ديدن او را ندارم ،و اگر ترس از خدا نبود تف به روي او ميانداختم حضرت فرمود :آيا حاضري آن
باغچهاي كه مهريهات كرده به او برگرداني؟ عرضه داشت :آري ،باغچه را برگردانيد ،و رسول خدا (ص) بين آن دو جدايي
انداخت ،و اين اولين خلعي بود كه در اسالم واقع شد»9« .
و در تفسير عياشي از امام باقر َ روايت كرده كه در تفسير كالم خدا كه فرموده ":تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَعْتَدُوها  "...فرمود:
خداي تعالي بر زناكار غضب كرده صد تازيانه براي كيفر او معين كرد ،بنا بر اين هر كس كه بر زناكار خشم بگيرد و بيش از
صد تازيانه بزند من نزد خدا از او بيزارم ،خداي تعالي هم فرموده ":تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَعْتَدُوها"»0« .
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و در كتاب كافي از ابي بصير روايت كرده است كه گفت :از امام صادق َ پرسيدم آن چه زني است كه ديگر براي شوهرش
حالل نيست تا آنكه شوهري ديگر كند؟ فرمود :زني است كه شوهرش او را طالق دهد ،بعد رجوَ كند و بار دوم طالقش
دهد و باز رجوَ كند ،و سپس بار سوم طالق دهد ،اينجا است كه ديگر براي شوهرش حالل نيست ،تا آنكه شوهري ديگر
كند و آن شوهر شيريني و" عسيله" جماَ او را بچشد»3« .
مؤلف :كلمه" عسيله" به معناي جماَ است ،در صحاح گفته :در جماَ ،عسيله است .يعني
__________________________________________________
)(1فقيه ،ج  ،0ح 3390
)(2تفسير الدر المنثور ،ج  1ص 931
)(3تفسير عياشي ،ج  1ص 113
)(4كافي ،ج  ،3ص 34
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
لذتي است كه تشبيه به عسل شده ،و اگر" هاي" تصغير در آخرش آوردهاند براي اين است كه" عسل" غالبا مؤنث
استعمال ميشود ،بعضي هم گفتهاند براي اين است كه" هاء" نامبرده بر يك قطعه از عسل داللت كند هم چنان كه وقتي
ميخواهند يك تكه طال را نام ببرند ميگويند ":ذهبة" ،اين بود گفتار صاحب صحاح .و در اينكه امام فرمود ":و عسيله او را
بچشد" اقتباسي از كالم رسول خدا (ص) شده كه در داستان مردي به نام رفاعة فرمود ":ال حتي تذوقي عسيلته و يذوق
عسيلتك" ،و داستان وي چنين بود:
در تفسير الدر المنثور از بزاز و طبراني و بيهقي روايت آمده كه رفاعة بن سموأل همسرش را طالق داد ،همسرش خدمت
رسول خدا (ص) رسيد و عرضه داشت :يا رسول اللَّه عبد الرحمن با من ازدواج كرده ولي با او نيست مگر چيزي مثل اين (و
اشاره كرد به رشتهاي از جامهاش) ،رسول خدا (ص) جوابش را نداد ،و او هم چنان تكرار كرد تا آنكه رسول خدا (ص )
فرمود :به نظرم ميخواهي دوباره به همسري رفاعة برگردي؟ نه ،ممكن نيست مگر بعد از آنكه تو عسيله او را بچشي و او
عسيله تو را بچشد»1« .
مؤلف :اين روايت از روايات معروف است ،جمع كثيري از صاحبان صحاح و غير ايشان از اهل سنت نيز آن را نقل كردهاند ،و
بعضي از محدثين شيعه ،نيز هر چند الفاظ آن مختلف نقل شده ،ليكن بيشتر نقلها مشتمل بر جمله نامبرده است.
و در تهذيب از امام صادق َ روايت آمده كه در باره متعه سؤال شد كه آيا عقد متعه هم در محلل شدن كافي است يا حتما
بايد عقد دائم باشد؟ فرمود :نه ،كافي نيست ،براي اينكه خداي تعالي در آيه شريفه" فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّي
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ،فَإِنْ طَلَّقَها فَال جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا" ،ميفرمايد اگر شوهر دوم كه در حقيقت محلل است او را طالق
داد آن گاه شوهر اول ميتواند با او ازدواج كند ،و در متعه طالق نيست»9« .
و نيز در همان كتاب از محمد بن مضارب روايت شده كه گفت :از حضرت رضا َ پرسيد :آيا مرد خواجه هم محلل ميشود؟
فرمود :نه « »0و در تفسير قمي در ذيل آيه ":وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  ...وَ ال تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » 3« "...
ميگويد :امام َ فرمود وقتي طالقش داد ديگر نميتواند به او برگردد مگر آنكه آنچه را كه گرفته برگرداند.
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ،ج  1ص 930
)(2تهذيب ،ج  ،3ص 03
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)(3تهذيب ،ج  ،3ص 03
)(4تفسير قمي ،ج  ،1ص 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص034 :
و در كتاب فقيه از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود :براي مرد شايسته نيست كه همسرش را طالق بدهد و دو باره
رجوَ كند ،در حالي كه احتياجي به او نداشته باشد ،و آن گاه دوباره طالقش دهد ،چون اين ضرري است كه خداي عز و
جل از آن نهي فرموده ،مگر اينكه در رجوعش بناي نگهداري از او داشته باشد»1« .
و تفسير عياشي در ذيل جمله ":وَ ال تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً " ...از عمرو بن جميع و او بدون ذكر سند از امير المؤمنين َ
روايت كرده كه در ح ديثي فرمود :و كسي كه از اين امت قرآن بخواند و داخل آتش دوزخ شود از آنهايي است كه آيات خدا
را به مسخره گرفته است.
و در صحيح بخاري در ذيل آيه ":وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  "...آمده كه خواهر معقل بن يسار از شوهرش طالق
گرفت ،و شوهرش در عده وي رجوَ نكرد ،تا از عده در آمد ،بعدا خواستگاريش كرد ،ولي معقل نميپذيرفت پس اين آيه در
موردش نازل گرديد ":فَال تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ»". «2
مؤلف :در تفسير الدر المنثور اين حديث را از او و از عدهاي از صاحبان صحاح از قبيل نسايي و ابن ماجه و ترمذي و ابي داود
و غير ايشان نقل كرده است»0« .
و نيز در تفسير الدر المنثور ،از سدي روايت آمده كه گفت :آيه نامبرده در شان جابر بن عبد اللَّه أنصاري نازل شده ،او دختر
عمويي داشت كه شوهرش طالقش داد ،و با اينكه عدهاش تمام شده بود ميخواست رجوَ كند جابر جلوگيري ميكرد و
ميگفت تو دختر عموي ما را طالق دادهاي دوباره ميخواهي با او ازدواج كني؟ و خود آن زن عالقمند به شوهرش بود ،اين
آيه نازل شد كه چرا از ازدواج زنان جلوگيري ميكنيد»3« .
مؤلف :برادر و پسر عمو بنا بر مذهب ائمه اهل بيت ،واليتي نسبت به خواهر و دختر عمو ندارند ،بنا بر اين اگر مسلم بگيريم
كه يكي از دو روايت باال درست است ،و آيه در باره منع معقل و يا جابر نازل شده ،قهرا بايد بگوئيم نهي در آن نه در مقام
تحديد كردن واليت است ،و نه جعل حكمي وضعي ،بلكه فقط ميخواهد ارشاد كند به اينكه مانع شدن از اينكه زن و
شوهري دوباره به هم برگردند عمل زشتي است ،و يا اگر در مقام بيان حكم تكليفي باشد ميخواهد كراهت و يا حرمت
تكليفي اين عمل را برساند
__________________________________________________
)(1فقيه ،ج  ،0حديث 3339
)(2صحيح بخاري ،ج  ،12ص  23حديث 3334
)(3تفسير الدر المنثور ،ج  ،1ص 933
)(4تفسير الدر المنثور ،ج  ،1ص 933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
حال اين عمل چه از ناحيه برادر و يا پسر عمو باشد ،و چه از ناحيه بيگانه.
مترجم :در فقه شيعه و سني اين مسئله مورد اختالف است كه آيا برادر واليتي نسبت به ازدواج خواهر دارد يا خير ،ابو حنيفه
و شافعي در يك قولش و نيز مالك قائل به واليت شدهاند ،و شيعه قائل به اين است كه واليت ندارد ،چون دليلي بر آن
نيست»1« .
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[رواياتي در باره شير دادن به فرزند و احكام آن]  ...ص 386 :
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و در تفسير عياشي در ذيل آيه ":وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ "...از امام صادق روايت آمده كه اين آيه را تالوت كرد،
سپس فرمود :فرزند ،ما دام كه شير ميخورد متعلق به پدر و مادر است ،و هر دو بالسويه با فرزندشان مرتبطند ،ولي همين
كه از شير گرفته شد پدر از مادر و بستگان وي به او نزديكتر و سزاوارتر است ،و اگر پدر ،زني را پيدا كند كه با روزي چهار
درهم او را شير بدهد ،و مادر گفت من پنج درهم ميگيرم ،پدر قانونا ميتواند فرزند را از همسرش بگيرد ،و به دايه بدهد،
ليكن اين عمل اخالقا درست نيست ،و نوعي اجبار و خشونت نسبت به فرزند است ،و او را در دامن مادرش باقي گذاشتن به
لطف و مهرباني و مدارا نزديك است»9« .
و نيز در همان كتاب و از همان جناب روايت آورده كه در ذيل جمله" ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها "...فرمود :بسيار اتفاق ميافتاد
كه زن هنگام جماَ ،دست رد به سينه شوهر ميزد ،و ميگفت ميترسم حامله شوم ،با اينكه من بچهدار هستم ،و چه بسا
ميشد كه شوهر از جماَ خودداري ميكرد و ميگفت ميترسم حامله شوي و دختر آوري ،و من مبتال به كشتن وي شوم ،و
لذا در اسالم خداي تعالي نهي كرد از اينكه مرد موجب زيان زن گردد و يا زن باعث ضرر مرد شود»0« .
و نيز در همان كتاب از امام باقر و يا امام صادق َ روايت كرده كه در ذيل جمله" وَ عَلَي الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ" فرمود :منظور
خرج است ،اگر شوهر در همين ايام از دنيا برود نفقه زن مطلقهاش را بايد ورثه او بدهند»3« .
و نيز در همان كتاب از امام صادق َ روايت كرده كه در معناي همين جمله فرمود :وارث هم مانند خود متوفي نبايد زن
مطلقه را آزار دهد ،مثال بگويد نميگذارم بچهاش به ديدنش برود ،و زن مطلقه هم وارث را نبايد آزار دهد ،مثال اگر ورثه
چيزي نزد او دارند از دادنش مضايقه نكند ،و ورثه نبايد بر آن كودك سخت بگيرند»4« .
__________________________________________________
)(1نقل از خالف شيخ ،جلد دوم ،صفحه 133
)(2تفسير عياشي ،ج  1ص [...]193
)(3تفسير عياشي ،حديث 039
(4و )4تفسير عياشي ،ص 191
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
باز در كافي از حماد ،از امام صادق َ روايت آمده كه فرمود :بعد از فطام ديگر رضاعي نيست ،ميگويد :پرسيدم فدايت شوم
فطام چيست؟ فرمود :حولين -دو سال شيرخوارگي -كه خداوند فرموده است»1« .
مؤلف :اينكه امام كلمه" حولين" را در جواب آورده خواسته است كه عبارت آيه را حكايت كرده باشد ،و به همين جهت
فرمود :آن حولين كه خدا فرموده و گرنه فطام به معناي از شير گرفتن است.
و در تفسير الدر المنثور است كه عبد الرزاق در كتاب مصنف و ابن عدي از جابر بن عبد اللَّه روايت كردهاند كه گفت ،رسول
خدا فرمود :بعد از" حلم" (رسيدن به حد بلوغ) ديگر يتيمي باقي نميماند ،يعني وقتي طفل يتيم به حد بلوغ رسيد ديگر
مشمول احكام خاص يتيمان نيست»9« .
و نيز فرمود :بعد از فصال ديگر رضاعي نيست ،يعني بعد از دو سال ديگر نبايد طفل را شير داد.
و نيز فرمود :سكوت از روز تا به شب در اسالم نيست (و اين خود نوعي روزه بود كه از صبح تا به شب سكوت كنند).
و باز فرمود :وصال در روزه نيست ،يعني دو شبانه روز يا بيشتر روزه يكسره مشروَ نيست ،و هيچ نذري در معصيت نيست،
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و هيچ نفقهاي در معصيت نيست ،اگر كسي كه نفقهاش بر مسلمان واجب است از مسلمان بخواهد كه خرج شرابش را هم
بدهد ،بر مسلمان واجب نيست اينگونه مخارج را بپردازد ،و هيچ سوگندي در قطع رحم معتبر و واجب الوفاء نيست ،و هيچ
كس حق ندارد هنگام ضعف اسالم ،بعد از آنكه خدا هجرت به سرزمينهاي اسالم را واجب كرده در سرزمينهاي كفر
سكونت اختيار كند ،و هيچ كس حق ندارد هنگام قدرت اسالم و فتح و پيروزي مسلمين به جايي كه اسالم در آنجا ضعيف
است هجرت كند ،و هيچ سوگندي كه بين زن و شوهر خورده ميشود واجب الوفاء نيست ،و نه بين فرزند با پدرش و نه بين
برده با مالكش ،و هيچ طالقي قبل از نكاح معتبر نيست ،و هيچگونه آزادياي قبل از مالك شدن ،بر برده صحيح نيست.
[رواياتي راجع به عده زن مطلقه و شوهر مرده]  ...ص 387 :
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و در تفسير عياشي از ابي بكر حضرمي از امام صادق َ روايت آمده كه فرمود:
وقتي آيه شريفه ":وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً"
__________________________________________________
)(1كافي ،ج  ،4ص 330
)(2تفسير الدر المنثور ،ص 933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص033 :
نازل شد ،زنان شروَ كردند به بگومگوي با رسول خدا (ص) كه :ما نميتوانيم چهار ماه و ده روز صبر كنيم ،حضرت به
ايشان فرمود :در جاهليت وقتي يكي از شما شوهرش ميمرد مدفوَ شتري ميگرفت و پشت سر خود ميانداخت ،و بعد از
مرگ شوهر خود ،در پرده مينشست تا درست يك سال بگذرد ،آن وقت در مثل همان روز آن مدفوَ را بر ميداشت و
ميسائيد و به چشم خود سرمه ميكرد ،و آن گاه شوهر ميگرفت حاال چطور شده كه در برابر چهار ماه و ده روز كه حكم
خداست نميتوانيد صبر كنيد؟»1« .
و در تهذيب از امام باقر َ روايت آورده كه فرمود :در تمامي اقسام نكاح ،وقتي شوهر ميميرد بر زن واجب است كه چهار
ماه و ده روز عده نگهدارد ،چه عقد دائم باشد و چه متعه و چه ملكيت ،و آن زن چه آزاد باشد و چه كنيز»9« .
و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از امام باقر َ روايت كرده كه گفت:
بحضورش عرضه داشتم :فدايت شوم چطور شد كه عده زن مطلقه ،سه حيض و يا سه ماه شد ،و عده زن شوهر مرده چهار
ماه و ده روز؟ فرمود :اما سه حيض مطلقه براي اين بود كه رحم وي از فرزند استبراء شود ،و معلوم گردد كه از شوهرش
حامله نيست ،چون درست است كه زن حامله هم ممكن است حيض ببيند ،اما ممكن نيست سه ماه پشت سر هم حيض
شود ،و اگر حيض شود معلوم ميگردد كه حامله نيست.
و اما عده زن شوهر مرده ،از اين رو چهار ماه و ده روز شد كه :خداي تعالي يك جا به نفع زن حكم كرده ،و در جاي ديگر
به نفع مرد ،به ضرر زن حكم نموده است تا در مساله" ايالء" رعايت عدالت شده باشد ،كه شوهر به منظور اذيت و ضرر
رساندن به زن سوگند مي خورد كه تا ابد با او نزديكي نكند ،خداي تعالي به نفع زن" ابد" را محدود به چهار ماه كرده ،و
فرموده ":لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ" ،در نتيجه هرگز براي هيچ مردي جائز نيست كه بيش از چهار ماه
زن خود را معطل كند ،چون خداي تعالي كه خالق زنان است مي داند منتهي صبر زنان در دوري از مردان چهار ماه است ،و
جاي ديگر به ضرر او حكم كرده ،چون به او دستور داده كه هر گاه شوهرش فوت كرد ،چهار ماه و ده روز عده نگهدارد،
پس در عده وفات همان را از او گرفته كه در مساله ايالء به او داده است ،و از شوهرش هم همان را در ايالء گرفته كه در
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[مراد از" صالة وسطي" در" حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي"]  ...ص 384 :

و در كافي و فقيه و تفسير عياشي و قمي در ذيل آيه شريفه" حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي  "...به طرق بسياري
از امام باقر و امام صادق َ روايت آمده كه
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،1ص 193
)(2كافي ،ج  ،3ص 133
)(3كافي ،ج  ،3ص  133و تفسير عياشي ،ج  ،1ص 194
ترجمه الميزان ،ج ،9ص023 :
فرمودند :منظور از صالة وسطي ،نماز ظهر است»1« .

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

هنگام مرگش به او داده است»0« .
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،1ص 191
)(2تهذيب ،ج  ،3ص 143
)(3تفسير عياشي ،ج  ،1ص 199
ترجمه الميزان ،ج ،9ص032 :
مؤلف :اين معنا از حضرت رضا و حضرت هادي َ نيز به طرقي ديگر نقل شده است.
و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت كرده كه در ذيل آيه" ال جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ  "...فرمود :هر گاه مرد
قبل از وطي همسرش او را طالق دهد نصف مهرش را بايد بدهد ،و اگر همه را داده نصف آن را پس ميگيرد و اگر اصال
مهريهاي برايش معين نكرده به خوبي و خوشي و رعايت اينكه عمل پسنديدهاي بايد انجام دهد چيزي به او بدهد ،آنكه
توانگر است به قدر توانش ،و آنهم كه فقير است به قدر توانايي خود ،و چنين مطلقهاي عده ندارد ،ميتواند در همان ساعت
شوهر كند»1« .
و در كتاب كافي از امام صادق َ روايت كرده كه در باره مردي كه زنش را قبل از وطي طالق داده فرموده است :بر عهده
او است كه نصف مهرش را بدهد البته در صورتي كه مهري برايش معين كرده باشد ،و اگر معين نكرده ،بايد نصف مهريهاي
را كه معموال براي چنان زني معين ميكنند بدهد (مهر المثل)»9« .
مؤلف :در اين روايت جمله" متاَ بمعروف" در آيه شريفه تفسير شده است.
و در كتاب كافي و تهذيب و تفسير عياشي و غير آنها از امام باقر و امام صادق َ در تفسير جمله ":الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ"،
رواياتي آمده كه فرمودند :منظور از ولي ،دختر و پسر است ،كه با واليتي كه نسبت به آنان داشتند بين آن دو ازدواج برقرار
كردند ،با همان واليت ميتوانند از گرفتن نصف مهر صرف نظر كنند»0« .
مؤلف :روايات در اين باب بسيار است ،و در بعضي از روايات وارده ،از طرق اهل سنت و جماعت ،از رسول خدا (ص) و علي
َ آمده كه فرمودهاند :تنها شوهر است كه اختيار نكاح به دست اوست.
مترجم :در نتيجه ،و بنا بر اين روايات ،معناي آيه چنين ميشود كه چنين زناني ،نصف مهر ميبرند ،مگر آنكه به شوهران
ببخشند ،و يا شوهر آن نصف ديگر را ببخشد و پس نگيرد.
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مؤلف :اين معنا از ائمه اهل بيت در رواياتي كه از ايشان نقل شده به كلمه واحد آمده است ،و بين روايات ائمه ،هيچ
اختالفي ديده نميشود ،بله ،در بعضي از آنها آمده است كه منظور از آن نماز جمعه است ولي چيزي كه هست اينكه :از
همانها نيز استفاده ميشود كه ظهر و جمعه را يك نوَ گرفتهاند ،و عبارت از نماز نيمه روز كه در جمعه به صورتي و در غير
جمعه به صورتي ديگر خوانده ميشود دانستهاند ،نه اينكه مانند نماز صبح و ظهر دو نوَ نماز و مربوط به دو وقت باشد ،هم
چنان كه اين معنا در كافي و تفسير عياشي از زراره از امام باقر َ آمده و عبارت روايت كافي چنين است:
خداي تعالي فرموده ":حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي" ،و منظور از نماز وسطي نماز ظهر است ،يعني اولين نمازي
كه رسول خدا (ص) خواند ،كه از دو جهت وسطي ناميده شده ،يكي از اين جهت كه درست در وسط روز خوانده ميشود و
دوم اينكه ،بين نماز صبح كه اول روز است ،و نماز عصر كه اواخر روز است قرار دارد.
آن گاه فرمود :اين آيه وقتي نازل شد كه رسول خدا (ص) در سفر بود و در سفر در ركعت دوم قنوت خواند ،و آن دو ركعت
را در سفر و حضر (غير سفر) به همان حال باقي گذاشت ،و براي شخص مقيم و غير مسافر دو ركعت ديگر اضافه كرد ،و
همين دو ركعت اضافي ظهر را در روز جمعه به خاطر دو خطبهاي كه در نماز جمعه واجب است ،و نيز براي اينكه بايد آن دو
خطبه را امام بخواند از نماز ظهر روز جمعه برداشت ،از اين جهت كسي كه ظهر جمعه ،نماز را بدون جماعت بخواند ،بايد
مانند روزهاي ديگر چهار ركعت بخواند...
و اين روايت بطوري كه مالحظه ميكنيد ظهر و جمعه را يك نماز دانسته و حكم مي كند به اينكه هر دو نماز وسطي
هستند ،ولي بيشتر اين روايات سندهايشان از وسط بريده است ،بعضي هم كه سندش تمام است متن آن خالي از تشويش و
اضطراب نيست ،مانند همين روايت كافي كه از يك طرف ميگويد در نماز ظهر قنوت خواند ،و آن دو ركعت را در سفر و
حضر به همان حال گذاشت.
و از طرف ديگر ميگويد :براي شخص مقيم دو ركعت ديگر اضافه كرد ،به اينكه حضري هم مقيم است ،و بايد چهار ركعت
نماز بخواند ،از همه اينها گذشته اصال انطباق روايات بر آيه شريفه واضح نيست ،و خدا ميداند.
__________________________________________________
)(1كافي ،ج  ،0ص  931و فقيه ،ج  ،1حديث  333و تفسير عياشي ،ج  ،1ص 193
ترجمه الميزان ،ج ،9ص021 :
و در تفسير الدر المنثور است كه احمد و ابن منيع و نسايي و ابن جرير و شاشي و ضياء همگي از طريق زبرقان روايت
كردهاند كه جمعي از قريش نشسته بودند كه زيد بن ثابت از كنارشان رد شد ،دو جوان را نزدش فرستادند تا از وي معناي
صالت وسطي را بپرسند»1« .
زيد گفت :نماز ظهر است .دو جوان برگشتند و نزد اسامة بن زيد شده و از او پرسيدند ،او هم گفت :نماز ظهر است ،چون
رسول خدا (ص) در هجير مشغول نماز بود و به جز يك صف و دو صف با او نبودند ،مردم مشغول گفتگو و معاملهشان
بودند ،و به همين جهت اين آيه نازل شد كه:
"حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ وَ الصَّالةِ الْوُسْطي وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ" ،به دنبال نزول آيه رسول خدا (ص) فرمود مردمي كه در
هنگام نماز مشغول گفتگو و معامله بودند ،يا اينكه از اين عمل خود دست بر ميدارند و يا آنكه خانههايشان را آتش ميزنم.
مؤلف :اين شان نزول از زيد بن ثابت و غير از او به طرق ديگري روايت شده است و خواننده بايد توجه داشته باشد كه اقوال
مفسرين در تفسير صالت وسطي مختلف است و بيشتر اختالفشان ناشي از اختالفي است كه در روايات قوم است ،در نتيجه
يكي گفته :نماز صبح است ،و آن را از علي (َ) و از بعضي صحابه نقل كردهاند ،و بعضي گفتهاند :نماز ظهر است و آن را از
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رسول خدا (ص) و از عدهاي از صحابه نقل كردهاند جمعي گفتهاند :نماز عصر است و آن را باز به رسول خدا (ص) و جمعي
از صحابه نسبت دادهاند ،و سيوطي در الدر المنثور نزديك به پنجاه و چند روايت بر طبق اين نسبت آورده ،بعضي ديگر
گفتهاند :نماز مغرب است ،بعضي گفتهاند :صالت وسطي در بين همه نمازها نامعلوم است ،هم چنان كه شب قدر در بين
شبها نامعلوم است ،و بر طبق گفته خود ،رواياتي از صحابه آوردهاند ،بعضي هم گفتهاند :نماز عشاء است ،و بعضي آن را
نماز جمعه دانستهاند.
و در مجمع البيان در تفسير جمله ":وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ" ،ميگويد :قنوت به معناي دعا كردن در نماز و به حال ايستاده است،
و همين معنا از امام باقر و امام صادق َ روايت شده است»9« .
مؤلف :اين مطلب از بعضي صحابه نيز نقل شده است.
و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آورده كه در معناي جمله نامبرده فرمود :منظور اين است كه انسان نسبت به
نمازش اهتمام بورزد ،و بر اوقات آن محافظت كند،
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ،ص 031
)(2مجمع البيان ،ج  ،1ص 030
ترجمه الميزان ،ج ،9ص029 :
و خالصه هيچ كار ديگري ،او را در نماز مشغول نسازد»1« .
مؤلف :خواننده متوجه است كه منافاتي ميان اين دو روايت نيست.
و در كافي از امام صادق َ در ذيل جمله ":فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً " ...روايت كرده كه فرمود :اين در وقتي است كه از درنده يا دزد
بترسد ،كه در حال راه رفتن و دويدن بعد از تكبير به جاي ركوَ و سجود اشاره ميكند»9« .
و در فقيه از همان جناب روايت آورده كه در باره نماز" زحف" (جنگ) فرمود:
عبارت است از تكبير و تهليل و تسبيح و ديگر هيچ ،آن گاه اين آيه را تالوت كردند»0« .
و نيز در همان كتاب از همان جناب روايت آورده كه فرمود :اگر در سرزمين هولناكي واقع شدي و ترسيدي كه دزدي و يا
درندهاي به تو حملهور شود ،نماز واجب خود را ميتواني باالي مركب بخواني»3« .
و باز در همان كتاب از امام باقر َ روايت كرده كه فرمود :كسي كه از دزدان راه ترس دارد ،بر باالي مركبش نماز را
ميخواند ،و براي ركوَ و سجدهاش اشاره ميكند»4« .
مؤلف :روايات در اين معاني بسيار زياد است.
و در تفسير عياشي از ابي بصير روايت كرده كه گفت :از آن جناب از اين كالم خدا پرسيدم كه ميفرمايد ":وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَي الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ" ،فرمود :حكم اين آيه كه ميفرمايد :خرجي يك سال
همسر را بايد وصيت كرد ،نسخ شده ،پرسيدم :جريان چگونه بوده است؟ فرمود :قرار اين بود كه هر گاه مردي از دنيا رفت
نخست از اصل مالش خرجي يك سال همسر و يا همسرانش را جدا بر ميداشتند ،و ديگر به ايشان ارث نميدادند ولي
آيهاي كه هشت يك مال را براي زن بچهدار و چهار يك مال را براي زني كه شوهرش بچه ندارد ،ارث معين كرده اين آيه
را نسخ كرد ،و بعد از آن اگر خرجي زن را بدهند به حساب ارث او ميدهند»3« .
و نيز در همان كتاب از معاوية بن عمار روايت كرده كه گفت :از آن جناب از كالم خداي عز و جل پرسيدم كه ميفرمايد":
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ  ،"...فرمود :اين آيه به وسيله آيه تربص چهار ماه و ده روز و نيز به وسيله آيه ميراث نسخ شده است .
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»«7
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،1ص [...]193
)(2كافي ،ج  ،0ص 343
(3و  3و )4فقيه ،ج  1حديث  1031و  1039و 1030
(6و )3تفسير عياشي ،ج  ،1ص 192
ترجمه الميزان ،ج ،9ص020 :
مترجم :معناي نسخ شدن آن به وسيله آيه ميراث روشن شد ،و اما نسخ شدنش به وسيله آيه عده وفات براي اين است كه
آيه مورد بحث مشتمل بر دو چيز بود ،يكي همان كه ،خرجي يك سال را از مال شوهر ميبرد ،دوم اينكه ،در مدت يك
سال از خانه شوهر بيرون نميرود ،و اگر رفت خرجي يك سال را به او نميدهند ،آيه ،عده وفات را ميگويد كه زن تنها
چهار ماه و ده روز از شوهر كردن خودداري ميكند.
و در كتاب كافي و تفسير عياشي آمده ،كه شخصي از امام صادق َ سؤال كرد مردي كه زنش را طالق داده ،آيا بايد چيزي
از مال به او بدهد؟ فرمود بله ،مگر آن مرد دوست نميدارد از نيكوكاران باشد ،مگر نميخواهد از پرهيزكاران باشد؟!»1« .
بحث علمي [(پيرامون زن ،حقوق و شخصيت و موقعيت اجتماعي او از نظر اسالم و ديگر ملل مذاهب) ... ].ص 343 :

از آنجايي كه قانونگذار قوانين اسالم ،خداي تعالي است همه ميدانيم كه اساس قوانينش (مانند قوانين بشري) بر پايه
تجارب نيست ،كه قانوني را وضع كند و بعد از مدتي به نواقص آن پي برده ناگزير لغوش كند ،بلكه اساس آن مصالح و
مفاسد واقعي بشر است ،چون خدا به آن مصالح و مفاسد آگاه است ،ليكن به حكم تعرف االشياء باضدادها ،ما براي درك
ارزش قوانين الهي چه بسا نيازمند باشيم به اينكه در احكام و قوانين و رسوم دائر در ميان امتهاي گذشته و حاضر تامل و
دقت كنيم.
از سوي ديگر پيرامون سعادت انساني بحث كنيم ،و به دست آوريم كه به راستي سعادت واقعي بشر در چيست؟ ،و آن گاه
نتيجه اين دو بررسي را با يكديگر تطبيق كنيم تا ارزش قوانين اسالم و مذاهب و مسلكهاي اقوام و ملتهاي ديگر را به
دست آوريم ،و روح زنده آن را در بين ارواح آن قوانين متمايز ببينيم ،و اصال مراجعه به تواريخ ملل و سير در آنها و بررسي
خصائل و مذاهب ملل عصر حاضر براي همين است كه به قدر و منزلت اسالم پي ببريم ،نه اينكه احتمال ميدهيم در اقوال
گذشته و معاصر ،قانون بهتر و كاملتري هست و ميخواهيم به جستجوي آن برخيزيم.
و به همين منظور مساله را از چند نقطه نظر مورد بحث قرار ميدهيم.
1اينكه زن در اسالم چه هويتي دارد؟ و هويت زن را با هويت مرد مقايسه كنيم.__________________________________________________
)(1كافي ،ج  ،3ص  133و تفسير عياشي ،ج  ،1ص 193
ترجمه الميزان ،ج ،9ص023 :
2زن در نظر اسالم چه ارزش و موقعيتي در اجتماَ دارد ،تا معلوم كنيم تاثير زن در زندگي بشريت تا چه حد است؟.3-اينكه :در اسالم چه حقوق و احكامي براي زن تشريع شده است؟.
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4تشريع آن احكام و قوانين بر چه پايهاي بوده است.و همانطور كه گفتيم براي روشنتر شدن بحث ناگزيريم آنچه را كه تاريخ از زندگي زن در قبل از اسالم ضبط كرده پيش
بكشيم ،و در آن نظري بكنيم ،ببينيم اقوام قبل از اسالم و اقوام غير مسلمان بعد از اسالم تا عصر حاضر چه اقوام متمدن و
چه عقب افتاده ،با زن چه معاملهاي ميكردند؟ و معلوم است كه بررسي تاريخي اين مساله بطور كامل از گنجايش اين
كتاب بيرون است ،ناگزير شمهاي از تاريخ را از نظر ميگذرانيم و ميگذريم.
زندگي زن در ملتهاي عقب مانده  ...ص 344 :
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زندگي زن در امتها و قبائل وحشي ،از قبيل ساكنين افريقا و استراليا و جزائر مسكون در اقيانوسيه و امريكاي قديم و غير
اينها نسبت به زندگي مردان نظير زندگي حيوانات اهلي بود ،آن نظري كه مردان نسبت به حيوانات اهلي داشتند همان نظر
را نسبت به زن داشتند ،و به زنان با همان ديد مينگريستند.
به اين معنا كه انسان به خاطر طبع استخدامي كه در او هست همانطور كه اين معنا را حق خود ميشمرد ،كه مالك گاو و
گوسفند و شتر و ساير حيوانات اهلي خود باشد ،و در آن حيوانات هر نوَ تصرفي كه ميخواهد بكند ،و در هر حاجتي كه
برايش پيش ميآيد به كار ببندد ،از مو و كرك و گوشت و استخوان و خون و پوست و شير آن استفاده كند ،و به همين
منظور براي حيوان طويله ميساخت ،و حفظش ميكرد ،و نر و ماده آنها را به هم ميكشانيد تا از نتائج آنها هم استفاده كند،
بار خود را به پشت آنها ميگذاشت ،و در كار شخم زمين و كوبيدن خرمن و شكار ،آنها را به كار ميگرفت ،و به طرق
مختلف براي كارهاي ديگر ،كه نميتوان شمرد ،حيوانات را استخدام ميكرد.
و اين حيوانات بي زبان از بهرههاي زندگي و آنچه كه دلهايشان آرزو ميكرد از خوردني و نوشيدني و مسكن و جفتگيري و
استراحت آن مقدار را دارا بودند كه مالكش در اختيارش بگذارد ،و انسان هم آن مقدار در اختيار حيوانات ميگذاشت كه
مزاحم و منافي با اغراضش نباشد ،او اين حيوانات را تسخير كرد ،تا به زندگي او سود رساند ،نه اينكه مزاحم زندگي او باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص024 :
و به همين جهت بسيار ميشد كه بهرهكشي از آن زبانبستهها ،مستلزم رفتاري ميشد كه از نظر خود آن حيوانات بسيار
ظالمانه بود ،و اگر حيوان زبان ميداشت و خودش ناظر در سرنوشت خود بود فريادش از اين زورگوييهاي عجيب بلند
ميشد ،چه بسيار حيواني كه بدون داشتن هيچ جرمي مظلوم واقع ميشد ،و چه بسيار حيوان ستمكشي كه از ظلم صاحبش
به استغاثه در ميآمد و امروز هم در ميآيد ،و كسي نيست كه به دادش برسد ،و چه بسيار ستمكاري كه بدون هيچ مانعي به
ظلم خود ادامه ميدهد ،چه بسيار حيواناتي كه بدون داشتن هيچگونه استحقاق ،زندگي لذتبخشي دارند ،و تنها به خاطر
اينكه سگ خوش قوارهاي است از كاخها و بهترين ماشينها و بهترين غذاها برخوردار باشند ،و فالن اسب فقط به خاطر
اينكه نژاد خوبي دارد در ناز و نعمت بسر برده و در مساله تخمگيري از او استفاده كنند.
و بر عكس چه بسيار حيواناتي كه بدون هيچ تقصيري ،در سختترين شرايط زندگي كنند ،و مانند االغ باربر و اسب
عصاري ،دائما در زحمت و سختي باشند.
حيوان براي خودش هيچ حقي از حقوق زندگي ندارد ،و در سايه حقوقي كه صاحبش براي خودش قائل است زندگي ميكند،
اگر كسي پاي سگي و يا اسبي را بشكند از اين نظر تعقيب نميشود كه چرا حيوان بي زبان را آزردي ،و حق او را پايمال
ساختي؟ ،بلكه از اين نظر تعقيب ميشود كه چرا به صاحب حيوان ضرر رساندي ،و حيوان قيمتي او را از قيمت انداختي،
همه اينها براي اين است كه انسان ،زندگي و هستي حيوانات را دنبالهرو زندگي خود و فرَ هستي خود ميداند ،و ارزش
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زندگي زن در امتهاي پيشرفته قبل از اسالم  ...ص 346 :

منظور ما از امتهاي متمدن و پيشرفته آن روز ،آن امتهايي است كه تحت رسوم ملي و عادات محفوظ و موروثي زندگي
ميكردهاند بدون اينكه رسوم و عاداتشان مستند به كتابي يا مجلس قانوني باشد ،مانند مردم چين و هند و مصر قديم و
ايران و نظائر اينها.
آنچه در اين باب در بين تمامي اين امتها مشترك بوده ،اين بود كه زن در نظر اين اقوام هيچگونه استقالل و حريت و
آزادي نداشته ،نه در ارادهاش و نه در اعمالش ،بلكه در همه شؤون زندگياش تحت قيمومت و سرپرستي و واليت بوده،
هيچ كاري را از پيش خود منجز و قطعي نميكرده ،و حق مداخله در هيچ شاني از شؤون اجتماعي را نداشته است (نه در
حكومت ،نه در قضاوت ،و نه در هيچ شاني ديگر ).
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جايگاه آنها را طفيلي ارزش وجودي خود ميشمارد.
در اين امتها و قبائل زندگي زنان نيز در نظر مردان چنين زندگييي بود ،يعني مردان زندگي زنان را پيرو زندگي خود
ميدانستند ،و معتقد بودند كه زنان براي خاطر مردان خلق شدهاند ،و بطور اجمال و سربسته و بدون اينكه فكر كنند چه
ميگويند ،ميگفتند :هستي و وجود زنان و زندگيشان تابع هستي و زندگي مردان است ،و عينا مانند حيوانات هيچ استقاللي
در زندگي و هيچ حقي ندارند و زن ،ما دام كه شوهر نكرده تحت سرپرستي و واليت پدر است ،و بعد از ازدواج تحت واليت
شوهر است ،آن هم واليت بدون قيد و شرط و بدون حد و مرز.
در اين امتها مرد ميتوانست زن خود را به هر كس كه بخواهد بفروشد ،و يا ببخشد و يا او را مانند يك كاال قرض دهد تا از
او كام بگيرند ،بچهدار شوند ،يا به خدمت بگيرند و يا بهرههايي ديگر بكشند ،و مرد حق داشت او را تنبيه و مجازات كند،
كتك بزند ،زندان كند ،و حتي به قتل برساند ،و يا او را گرسنه و تشنه رها كند ،حال او بميرد يا زنده بماند ،و نيز حق
ترجمه الميزان ،ج ،9ص023 :
داشت او را مخصوصا در مواقع قحطي و يا جشنها مانند گوسفند چاق بكشد ،و گوشتش را بخورد ،و آنچه را كه از مال
مربوط به زن بود ،مال خودش ميدانست ،حق زن را هم ،حق خود ميشمرد ،مخصوصا از جهت دادوستد و ساير معامالتي
كه پيش ميآمد خود را صاحب اختيار ميدانست.
و بر زن الزم بود كه از مرد (پدرش باشد يا شوهرش) در آنچه امر و دستور ميدادند كوركورانه اطاعت كند ،چه بخواهد و
چه نخواهد و باز به عهده زن بود كه امور خانه و اوالد و تمامي ما يحتاج زندگي مرد را در خانه فراهم نمايد ،و باز به عهده
او بود كه حتي سختترين كارها را تحمل كند ،بارهاي سنگين را به دوش بكشد ،گل كاري و امثال اين كارها را بكند ،و در
قسمت حرفه و صنعت پستترين حرفه را بپذيرد.
و اين رفتار عجيب ،در بين بعضي از قبائل به حدي رسيده بود كه وقتي يك زن حامله بچه خود را به دنيا ميآورد بال فاصله
بايد دامن به كمر بزند و به كارهاي خانه بپردازد .در حالي كه شوهرش با نداشتن هيچ كسالتي خود را به بيماري بزند ،و در
رختخواب بخوابد و زن بدبختش به پرستاري او بپردازد ،اينها كلياتي بود از حقوقي كه زن در جامعه عقب مانده داشت ،و از
بهرههايي كه از زندگياش ميبرد ،كه البته اهل هر قرن از قرنها بربريت و وحشيگري و خصلتها و خصوصيتهاي
مخصوص به خود داشته ،سنتها و آداب قومي با اختالف عادات موروثيشان و اختالف مناطق زندگي و جوي كه بر آن
زندگي احاطه داشت ،مختلف ميشد كه هر كس به كتب تاليف شده در اين باب مراجعه كند ،از آن عادات و رسوم آگاه
ميشود.
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص023 :
حال ببينيم با نداشتن هيچ حقي از حقوق ،چه وظائفي به عهده داشته است؟ اوال تمامي آن وظائفي كه به عهده مرد بوده به
عهده او نيز بوده است ،حتي كسب كردن و زراعت و هيزمشكني و غير آن ،و ثانيا عالوه بر آن كارها ،اداره امور خانه و
فرزند هم به عهده او بوده ،و نيز موظف بود كه از مرد در آنچه ميگويد و ميخواهد اطاعت كند.
البته زن در اينگونه اقوام ،زندگي مرفهتري نسبت به اقوام غير متمدن داشته است ،چون اينان ديگر مانند آن اقوام به خود
اجازه نميدادند زني را بكشند ،و گوشتشان را بخورند ،و بطور كلي از مالكيت محرومشان نميدانستند ،بلكه زن في الجمله
ميتوانست مالك باشد ،مثال ارث ببرد ،و اختيار ازدواج داشته باشد ،گو اينكه ملكيت و اختياراتش در اينگونه موارد هم ،به
استقالل خود او نبود.
در اين جوامع مرد ميتوانست زنان متعدد بگيرد ،بدون اينكه حد معيني داشته باشد ،و ميتوانست هر يك از آنان را كه دلش
خواست طالق دهد ،و شوهر بعد از مرگ زنش ميتوانست بدون فاصله ،زن بگيرد ،ولي زن بعد از مرگ شوهرش
نميتوانست شوهر كند ،و از معاشرت با ديگران در خارج منزل ،غالبا ممنوَ بود.
و براي هر يك از اين امتها بر حسب اقتضاي مناطق و اوضاَ خاص به خود ،احكام و رسوم خاصي بود ،مثال امتياز طبقاتي
كه در ايران وجود داشت چه بسا باعث ميشد زنان از طبقه باال حق مداخله در ملك و حكومت و حتي رسيدن به سلطنت و
امثال آن را داشته باشند ،و يا مثال بتوانند با محرم خود چون پسر و برادر ازدواج كنند ،ولي ديگران كه در طبقه پائين اجتماَ
بودند چنين حقي را نداشته باشند.
و مثال در چين از آنجا كه ازدواج نوعي خودفروشي و مملوكيت بود ،و زن در اين معامله خود را يكباره ميفروخت ،قهرا
ديگر معقول نبود كه اختيارات يك زن ايراني را داشته باشد ،و همين طور هم بود يك زن چيني از ارث محروم بود ،و حق
آن را نداشت كه با مردان و حتي با پسران خود سر يك سفره بنشيند ،و مردان ميتوانستند دو نفري و يا چند نفري يك زن
بگيرند ،و در بهرهگيري از او ،و استفاده از كار او با هم شريك باشند ،آن وقت اگر بچهدار ميشد غالبا فرزند از آن مردي بود
كه كودك به او بيشتر شباهت داشت.
و مثال در هند ،از آنجايي كه معتقد بودند زن پيرو مرد و مانند يكي از اعضاي بدن او است ديگر معقول نبود كه بعد از
شوهر ،ازدواج براي او حالل و مشروَ باشد ،بلكه تا ابد بايد بي شوهر زندگي كند و بلكه اصال نبايد زنده بماند ،چون گفتيم
زن را به منزله عضوي از شوهر ميدانستند ،و در نتيجه همانطور كه بر حسب رسوم خود مردگان را ميسوزاندند ،زن زنده را
هم
ترجمه الميزان ،ج ،9ص023 :
با شوهر مردهاش آتش ميزدند ،و يا اگر زماني زنده ميماندند ،در كمال ذلت و خواري زندگي ميكردند.
زنان هند قديم در ايام حيض ،نجس و پليد بودند ،و دوري كردن از آنان الزم بود ،و حتي لباسهايشان و هر چيزي كه با
دست يا جاي ديگر بدنشان تماس ميگرفت ،نجس و خبيث بود.
و ميتوان وضع زنان در اين امتها را اينطور خالصه كرد كه :نه انسان بودند و نه حيوان ،بلكه برزخي بين اين دو موجود به
حساب ميآمدند ،به اين معنا كه از زن ،به عنوان يك انسان متوسط و ضعيف استفاده ميكردند ،انساني كه هيچگونه حقي
ندارد ،مگر اينكه به انسانهاي ديگر در امور زندگي كمك كند ،مثل فرزند صغير كه حد وسطي است بين حيوان و انسان
كامل ،به ساير انسانها كمك ميكند ،اما خودش مستقال حقي ندارد ،و تحت سرپرستي و واليت پدر يا ساير اولياي خويش
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است ،بله بين فرزند صغير و زن ،اين فرق بود كه فرزند بعد از بلوغش از تحت سرپرستي خارج ميشد ،ولي زن تا ابد تحت
سرپرستي ديگران بود.
زن در ميان كلدانيان ،آشوريان ،روميان و يونانيان قديم  ...ص 348 :
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امتهايي كه تا كنون نام برديم ،امتهايي بودند كه بيشتر آداب و رسومشان بر اساس اقتضاء منطقه و عادات موروثي و
امثال آن بود ،و ظاهرا به هيچ كتاب و قانوني تكيه نداشت ،در اين ميان امتهايي از قبيل كلدانيان و روميان و يونانيان
هستند كه تحت سيطره قانون و يا كتاب هستند.
اما كلده و آشور ،كه قوانين" حامورابي" در آن حكومت ميكرد ،به حكم آن قوانين ،زن را تابع همسرش دانسته و او را از
استقالل محروم ميدانستند .و نيز به حكم آن شريعت ،زن نه در ارادهاش استقالل داشت و نه در عمل ،حتي اگر زن از
شوهرش در امور معاشرت اطاعت نميكرد و يا عملي را مستقال انجام ميداد ،مرد ميتوانست او را از خانه بيرون كرده ،و يا
زني ديگر بگيرد ،و بعد از آن حق داشت با او معامله يك برده را بكند ،و اگر در تدبير امور خانه اشتباهي مينمود مثال اسراف
ميكرد ،شوهر ميتوانست شكايتش را نزد قاضي ببرد ،و بعد از آنكه جرم او اثبات شد ،او را در آب غرق كند.
و اما روم ،كه از قديميترين امتهايي است كه قوانين مدني وضع كرده است ،اولين باري كه دست به وضع قانون زد ،حدود
چهار صد سال قبل از ميالد بود كه به تدريج ،در
ترجمه الميزان ،ج ،9ص022 :
صدد تكميل آن برآمد ،و اين قانون ،نوعي استقالل به خانه داده ،كه در آن چهار ديواري دستورات سرپرست خانه واجب
االجراء است ،و اين سرپرست يا شوهر است و يا پدر فرزندان كه نوعي ربوبيت و سرپرستي نسبت به اهل خانه دارد ،و اهل
خانه بايد او را بپرستند ،همانطور كه خود او در كودكي پدران گذشته خود را كه قبل از او تاسيس خانواده كردند ميپرستيد ،و
اين سرپرست اختيار تام دارد ،و اراده او در تمامي آنچه كه ميخواهد و به آن امر ميكند نسبت به اهل خانهاش يعني زنان و
فرزندان نافذ و معتبر است ،حتي اگر صالح بداند كه فالن زن و يا فالن فرزند بايد كشته شود ،بايد بدون چون و چرا
اطاعتش ميكردند ،و كسي نبود كه با وي مخالفت كند.
و زنان خانه يعني همسر و دختر و خواهر وضع بدتري نسبت به مردان و حتي پسران داشتند ،با اينكه مردان و پسران هم
تابع محض سرپرست خانه بودند ،ولي زنان اصوال جزء جامعه نبودند ،و در نتيجه به شكايت آنها گوش نميدادند ،و هيچ
معاملهاي از ايشان معتبر و نافذ نميشد ،و مداخله در امور اجتماعي به هيچ وجه از آنان صحيح نبود ،ولي مردان خانه ،يعني
اوالد ذكور و برادران سرپرست و حتي پسر خواندهها (چون در آن روزها پسرخواندگي در ميان روميان و همچنين يونانيان و
ايرانيان و اعراب معمول بوده) ميتوانستند با اجازه سرپرست مستقل شوند ،و همه امور زندگي خود را اداره كنند.
زنان در روم قديم جزء اعضاي اصلي خانه و خانواده نبودند ،خانواده را تنها مردان تشكيل ميدادند ،زنان تابع خانواده بودند،
در نتيجه قرابت اجتماعي رسمي كه مؤثر در مساله توارث و امثال آنست ،مختص در بين مردان بود (مردان بودند كه از
يكديگر ارث ميبردند ،و يا مثال شجره دودمانشان به وسيله ايشان حفظ ميشد) و اما زنان نه در بين خود خويشاوندي
( خواهري و دختر عمويي و غيره) داشتند ،و نه در بين خود و مردان ،حتي بين زن و شوهر خويشاوندي نبود ،بين پسر با
مادرش و بين خواهر و برادرش و بين دختر و پدرش ارتباط خويشاوندي كه باعث توارث شود نبود.
بلكه تنها قرابت طبيعي (كه باعث اتصال زن و مردي به هم و تولد فرزندي از آن دومي شد) وجود داشت ،و بسا ميشد كه
همين نبودن قرابت رسمي مجوز آن ميشد كه با محارم يكديگر ازدواج كنند ،و سرپرست خانه ،كه ولي همه دختران و زنان
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خانه بود ،با دختر خود ازدواج كند ،چون ولي دختر و سرپرست او بود همه رقم اختياري در او داشت.
و سخن كوتاه اينكه در اجتماَ خانواده ،وجود زن در نظر روميان وجودي طفيلي ،و زندگيش تابع زندگي مردان بود ،زمام
زندگي و ارادهاش به دست سرپرست خانه بود ،كه يا
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
پدرش باشد اگر پدري در خانه بود ،و يا همسرش اگر در خانه كسي به نام همسر باشد ،و يا مردي ديگر غير آن دو ،و
سرپرست خانه هر كاري ميخواست با او ميكرد ،و هر حكمي كه دلش ميخواست ميراند.
چه بسا ميشد كه او را ميفروخت ،و يا به ديگران ميبخشيد ،و يا براي كامگيري به ديگران قرض ميداد ،و چه بسا به
جاي حقي كه بايد بپردازد (مثال قرض يا ماليات) خواهر يا دخترش را در اختيار صاحب حق ميگذاشت ،و چه بسا او را با
كتك و حتي كشتن مجازات ميكرد ،تدبير مال زنان نيز بدست مردان بود ،هر چند كه آن مال مهريهاي باشد كه با ازدواج
بدست آورده ،و يا با اذن ولي خود كسب كرده باشد ،ارث را كه گفتيم نداشت و از آن محروم بود ،و اختيار ازدواج كردن
دختر و زن به دست پدر و يا يكي از بزرگان قوم خود بود ،طالقش هم كه به دست شوهر بود و  ...آري اين بود وضع زن در
روم.
و اما يونان ،وضع زن در آنجا و اصوال وضع به وجود آمدن خانواده و ربوبيت و سر پرستي خانواده ،نزديك همان وضع روم
بود.
يعني قوام و ركن اجتماَ مدني و همچنين اجتماَ خانوادگي نزد آنان ،مردان بودند ،و زنان تابع و طفيلي مردان به حساب
ميآمدند ،و به همين جهت زن در اراده و در افعال خود استقالل نداشت ،بلكه تحت واليت و سرپرستي مرد بود .ليكن همه
اين اقوام ،در حقيقت قوانين خود را ،خودشان نقض كردند ،براي اينكه اگر براي زن استقاللي قائل نبودند ،بايد همه جا قائل
نباشند ،يعني همانطوري كه يك كودك نه در منافعش مستقل است و نه در جرائمش ،بايد در مورد زنان نيز اينطور حكم
ميكردند كه اگر در اراده و اعمالشان آنجا كه مثال ميخواهند چيزي بخرند و يا بفروشند مستقل نيستند ،در جرائمشان هم
مستقل نباشند ،يعني اگر كار خالفي كردند ،نبايد خودشان جريمه شوند ،و يا شكنجه گردند ،بلكه بايد ولي و سرپرستشان
جريمه بپردازد.
ولي همانطور كه گفتيم ،اين اقوام ،طفيلي بودن زن را فقط در طرف منافعشان حكم ميكردند ،اگر كار نيكي ميكردند
پاداش آنها به كيسه سرپرست آنها ميرفت و اما اگر كار بدي ميكردند ،خودشان شكنجه ميشدند.
و اين خود عينا يكي از شواهد و بلكه از داليلي است كه داللت ميكند بر اينكه در تمامي اين قوانين زن را به اين نظر كه
موجودي است ضعيف و جزئي است از اجتماَ ،اما جزئي ناتوان و محتاج به قيم ،مورد توجه قرار ندادند ،بلكه به اين ديد به
او نگاه كردهاند كه موجودي است مضر ،و مانند ميكروبي است كه مزاج اجتماَ را تباه ميكند ،و صحت آن را ترجمه
الميزان ،ج ،9ص331 :
سلب مينمايد ،چيزي كه هست ميديدند كه اجتماَ حاجت حياتي و ضروري به اين ميكروب دارد ،زيرا اگر زن نباشد نسل
بشر باقي نميماند ،لذا ميگفتند :چارهاي نيست جز اينكه بايد به شان وي اعتنا كنيم و وبال امر او را به عهده بگيريم.
پس اگر جرمي و خيانتي كرد بايد خودش عذاب آن را بچشد ،و اما اگر كار نيكي كرد و سودي رسانيد مردان از آن بهرهمند
شوند ،و براي ايمني از شرش نبايد هيچگاه آزادش گذاشت ،كه هر كاري خواست بكند ،عينا مانند يك دشمن نيرومندي كه
در جنگ شكست خورده باشد و او را اسير گرفته باشند ،ما دام كه زنده است بايد مقهور و زير دست باشد ،اگر كار بدي كند
شكنجه ميشود ،و اگر كار نيكي كند تشكر و تقدير از او به عمل نميآيد.
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و همين كه ديديد ميگفتند كه قوام اجتماَ به وجود مردان است ،باعث شد كه معتقد شوند به اينكه اوالد حقيقي انسان،
فرزندان پسر ميباشند ،و بقاي نسل به بقاي پسران است( ،و اگر كسي فرزند پسر نداشته باشد و همه فرزندانش دختر باشند،
در حقيقت بال عقب و اجاق كور است) ،و همين اعتقاد منشا پيدايش عمل تبني (فرزندگيري) شد ،يعني باعث آن شد كه
اشخ اص بي پسر ،پسر ديگري را فرزند خود بخوانند و ملحق به خود كنند ،و تمامي آثار فرزند واقعي را در مورد او هم
مترتب سازند ،براي اينكه ميگفتند خانهاي كه در آن فرزند پسر نيست محكوم به ويراني و نسل صاحب خانه محكوم به
انقراض است ،لذا ناچار ميشدند بچههاي پسر ديگران را فرزند خود بخوانند ،تا به خيال خودشان نسلشان منقرض نشود ،و
با اينكه ميدانستند اين فرزند خوانده ،فرزند ديگران است و از نسل ديگران آمده ،مع ذلك فرزند قانوني خود به حساب
ميآوردند ،و به او ارث ميدادند و از او ارث ميبردند ،و تمامي آثار فرزند صلبي را در مورد او مترتب و جاري ميكردند.
و وقتي مردي از اين اقوام يقين ميكرد كه عقيم است و هرگز بچهدار نميشود ،دست به دامن يكي از نزديكان خود از
قبيل :برادر و برادر زاده ميشد ،و او را به بستر همسر خود مي برد تا با او جماَ كند ،و از اين جماَ فرزندي حاصل شده ،و
او آن فرزند را فرزند خود بخواند و خاندان او باقي بماند.
مساله ازدواج و طالق نيز در يونان و روم نزديك به هم بود ،در هر دو قوم تعدد زوجات جائز بود ،اما در يونان اگر زن از
يكي بيشتر ميشد يكي از آن زنان ،زن قانوني و رسمي بود و بقيه غير رسمي.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص339 :

عرب از همان زمانهاي قديم در شبه جزيره عربستان زندگي ميكرد ،سرزميني بيآب و علف و خشك و سوزان ،و بيشتر
سكنه اين سرزمين ،از قبائل صحرانشين و دور از تمدن بودند ،و زندگيشان با غارت و شبيخون ،اداره ميشد ،عرب از يك
سو ،يعني از طرف شمال شرقي به ايران و از طرف شمال به روم و از ناحيه جنوب به شهرهاي حبشه و از طرف غرب به
مصر و سودان متصل بودند ،و به همين جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود ،كه در بين آن رسوم ،احيانا اثري از عادات
روم و ايران و هند و مصر قديم هم ديده ميشد.
عرب براي زن نه استقاللي در زندگي قائل بود و نه حرمت و شرافتي ،بله حرمتي كه قائل بود براي بيت و خاندان بود ،زنان
در عرب ارث نميبردند ،و تعدد زوجات آن هم بدون حدي معين ،جائز بود ،هم چنان كه در يهود نيز چنين است ،و همچنين
در مساله طالق براي زن اختياري قائل نبود ،و دختران را زنده به گور ميكرد ،اولين قبيلهاي كه دست به چنين جنايتي زد،
قبيله بنو تميم بود ،و به خاطر پيشامدي بود كه در آن قبيله رخ داد ،و آن اين بود كه با نعمان بن منذر جنگ كردند ،و
عدهاي از دخترانشان اسير شدند كه داستانشان معروف است ،و از شدت خشم تصميم گرفتند دختران خود را خود به قتل
برسانند ،و زنده دفن كنند و اين رسم ناپسند به تدريج در قبائل ديگر عرب نيز معمول گرديد ،و عرب هر گاه دختري برايش
متولد ميشد به فال بد گرفته و داشتن چنين فرزندي را ننگ ميدانست بطوري كه قرآن ميفرمايد:
"يَتَواري مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ" « ،»1يعني پدر دختر از شنيدن خبر والدت دخترش خود را از مردم پنهان ميكرد و
بر عكس هر چه بيشتر داراي پسر ميشد (هر چند پسر خوانده) خوشحالتر ميگرديد ،و حتي بچه زن شوهرداري را كه با او
زنا كرده بود ،به خود ملحق ميكرد و چه بسا اتفاق ميافتاد كه سران قوم و زورمندان ،بر سر يك پسري كه با مادرش زنا
كرده بودند نزاَ ميكردند ،و هر يك آن پسر را براي خود ادعا مينمودند.
البته از بعضي خانوادههاي عرب اين رفتار هم سرزده ،كه به زنان و مخصوصا دختران
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وضع زن در عرب و محيط زندگي عرب( ،آن محيطي كه قرآن در آن نازل شد)  ...ص 412 :
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[نتايجي كه از آنچه گفته شد به دست ميآيد]  ...ص 414 :
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__________________________________________________
)(1سوره نحل آيه 42
ترجمه الميزان ،ج ،9ص330 :
خود در امر ازدواج استقالل داده ،و رعايت رضايت و انتخاب خود او را كرده باشند ،كه اين رفتار از عرب ،شبيه همان عادتي
است كه گفتيم در اشراف ايرانيان معمول بود ،و خود يكي از آثار امتياز طبقاتي در جامعه است.
و به هر حال رفتاري كه عرب با زنان داشت ،تركيبي بود از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش ،ندادن استقالل به زنان
در حقوق ،و شركت ندادن آنان در امور اجتماعي از قبيل حكومت و جنگ و مساله ازدواج و اختيار دادن امر ازدواج به زنان
اشراف را از ايران و روم گرفته بودند ،و كشتن آنان و زنده به گور كردن و شكنجه دادن را از اقوام بربري و وحشي اقتباس
كرده بودند ،پس محروميت زنان عرب از مزاياي زندگي مستند به تقديس و پرستش رئيس خانه نبود ،بلكه از باب غلبه قوي
و استخدام ضعيف بود.
و اما مساله" پرستش" در بين عرب اينچنين بود كه همه اقوام عرب (چه مردان و چه زنان) بت ميپرستيدند ،و عقائدي كه
در باره بت داشتند شبيه همان عقائدي است كه صابئين در باره ستاره و ارباب انواَ داشتند ،چيزي كه هست بتهاي عرب
بر حسب اختالفي كه قبائل در هواها و خواستهها داشتند مختلف ميشد ،ستارگان و مالئكه (كه به زعم ايشان دختران خدا
هستند) را ميپرستيدند و از مالئكه و ستاره صورتهايي در ذهن ترسيم نموده و بر طبق آن صورتها ،مجسمههايي
ميساختند ،كه يا از سنگ بود و يا از چوب ،و هواها و افكار مختلفشان به آنجا رسيد كه قبيله بني حنيفه بطوري كه از
ايشان نقل شده بتي از" خرما" "،كشك" "،روغن" "،آرد" و  ...درست كرده و سالها آن را ميپرستيدند و آن گاه دچار
قحطي شده و خداي خود را خوردند! .شاعري در اين زمينه چنين گفت:
أكلت حنيفة ربها زمن التقحم و المجاعة
لم يحذروا من ربهم سوء العواقب و التباعة
قبيله بني حنيفه در قحطي و از گرسنگي پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار خود حذر كردند ،و نه از سوء عاقبت اين
كار پروا نمودند!! و بسا ميشد كه مدتي سنگي را ميپرستيدند ،اما آن گاه كه به سنگ زيبايي ميرسيدند سنگ اول را دور
انداخته و دومي را براي خدايي بر ميگزيدند ،و اگر چيزي پيدا نميكردند براي پرستش مقداري خاك جمع نموده و گوسفند
شيردهي ميآوردند و شيرش را روي آن خاك ميدوشيدند ،و از آن گل بتي ميساختند و بال فاصله به دور همان بت ،طواف
ميكردند! و زنان محروميت و تيرهبختيهايي كه در اين جوامع داشتند در دل و فكر آنان ضعفي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
ايجاد كرد ،و اين ضعف فكري أوهام و خرافات عجيب و غريبي در مورد حوادث و وقايع مختلف در آنان پديد آورد ،كه كتب
تاريخي اين خرافات و اوهام را ضبط كرده است.
و اين بود خالصهاي از احوال زن در مجتمع انساني در ادوار مختلف قبل از اسالم ،و در عصر ظهور اسالم.
همانطور كه در اول بحث وعده داده بوديم ،تمامي سعي خود را در اختصار گويي بكار برديم ،و از همه آنچه كه گفتيم ،چند
نتيجه به دست ميآيد:

PDF.tarikhema.org

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

سراسر دنيا عقائدي را كه شرح داديم ،هم چنان در باره زن داشت ،و رفتارهايي كه گفتيم معمول ميداشت ،و زن را در
شكنجهگاه ذلت و پستي زنداني كرده بود ،بطوري كه ضعف و ذلت ،يك طبيعت ثانوي براي زن شده و گوشت و استخوانش
با اين طبيعت ميروئيد ،و با اين طبيعت به دنيا ميآمد و ميمرد ،و كلمات زن و ضعف و خواري و پستي نه تنها در نظر
مردان ،بلكه در نظر خود زنان نيز مثل واژههاي مترادف و چون انسان و بشر شده بود ،با اينكه در معاني متفاوتي وضع شده
بودند ،و اين خود امري عجيب است ،كه چگونه در اثر تلقين و شستشوي مغزي فهم آدمي واژگونه و معكوس ميگردد ،و تو
خواننده عزيز اگر به فرهنگ محلي امتها مراجعه كني ،هيچ امتي را نخواهي يافت ،نه امتهاي وحشي و نه امتهاي متمدن
كه مثلهايي ساري و جاري در باره ضعف زنان و خواري آنان ،در آن فرهنگ وجود نداشته باشد ،بلكه به هر يك از اين
فرهنگها مراجعه كني ،خواهي ديد كه با همه اختالفاتي كه در اصل زبان و سياقها و لحنهاي آن هست ،انواعي از
استفاده و كنايه و تشبيه مربوط به كلمه" زن" خواهي يافت ،و خواهي ديد كه مرد ترسو و يا ضعيف و يا بي عرضه و يا
خواري طلب و يا ذلت پذير و يا تن به ذلت ده را زن مينامند ،مثل اين شعر عرب كه ميگويد:
و ما أدري و ليت اخال أدري أقوم آل حصن ام نساء
نميدانم و اي كاش ميدانستم كه آل حصن مردانند و يا زنان ،و صدها هزار از اينگونه مثلهاي شعري و نثري را در هر لغتي
خواهي يافت.
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اول اينكه :بشر در آن دوران در باره زن دو طرز تفكر داشت ،يكي اينكه زن را انساني در سطح حيوانات بيزبان ميدانست،
و ديگر اينكه او را انساني پست و ضعيف در انسانيت ميپنداشت ،انساني كه مردان ،يعني انسانهاي كامل در صورت آزادي
او از شر و فسادش ايمن نيستند ،و به همين جهت بايد هميشه در قيد تبعيت مردان بماند ،و مردان اجازه ندهند كه زنان
آزادي و حريتي در زندگي خود كسب كنند ،نظريه اول با سيره اقوام وحشي و نظريه دوم با روش اقوام متمدن آن روز
مناسبتر است.
دوم اينكه :بشر قبل از اسالم نسبت به زن از نظر وضع اجتماعي نيز دو نوَ طرز تفكر داشت ،بعضي از جوامع زن را خارج از
افراد اجتماَ انساني ميدانستند ،و معتقد بودند زن جزء اين هيكل تركيب يافته از افراد نيست ،بلكه از شرايط زندگي او
است ،شرايطي كه بشر بينياز از آن نميباشد ،مانند خانه كه از داشتن و پناه بردن در آن چارهاي ندارد ،و بعضي ديگر معتقد
بودند زن مانند اسيري است كه به بردگي گرفته ميشود ،و از پيروان اجتماَ غالب است ،و اجتماعي كه او را اسير كرده ،از
نيروي كار او استفاده ميكند ،و از ضربه زدنش هم جلوگيري مينمايد.
سوم اينكه :محروميت زن در اين جوامع همه جانبه بود ،و زن را از تمامي حقوقي كه ممكن بود از آن بهرهمند شود ،محروم
ميدانستند ،مگر به آن مقداري كه بهرهمندي زن در حقيقت به سود مردان بود ،كه قيم زنان بودند.
چهارم اينكه :اساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوي بر ضعيف و به عبارت ديگر هر معاملهاي كه با زنان
ميكردند بر اساس قريحه استخدام و بهرهكشي بود ،اين روش امتهاي غير متمدن بود ،و اما امتهاي متمدن عالوه بر
آنچه كه گفته شد اين طرز تفكر را هم داشتند كه زن انساني است ضعيف الخلقه ،كه توانايي آن را ندارد كه در امور خود
مستقل باشد ،و نيز موجودي است خطرناك كه بشر از شر و فساد او ايمن نيست و چه بسا كه اين طرز تفكرها در اثر
اختالط امتها و زمانها در يكديگر اثر گذاشته باشند.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص334 :
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و اين به تنهايي براي اهل تحقيق كافي است كه بفهمد جامعه بشري قبل از اسالم چه طرز تفكري در باره زن داشته است،
و ديگر حاجت ندارد به اينكه سيرهنويسان و كتب تاريخي فصل جداگانه و يا كتابي مختص به دادن آماري از عقائد امتها و
ملتها در مورد زنان نوشته باشند ،براي اينكه خصال روحي و جهات وجودي هر امت و ملتي در لغت و آداب آن امت و ملت
تجلي ميكند.
و در هيچ تاريخ و نوشتهاي قديمي چيزي كه حكايت از احترام و اعتنا بشان زن كند ،نخواهي يافت ،مگر مختصري در
تورات و در وصاياي عيسي بن مريم َ كه بايد به زنان مهرباني كرد و تسهيالتي براي آنان فراهم نمود.
و اما اسالم يعني آن ديني كه قرآن براي تاسيس آن نازل گرديده ،در حق زن نظريهاي ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
ابداَ كرده كه از روزي كه جنس بشر پا به عرضه دنيا گذاشت تا آن روز چنين طرز تفكري در مورد زن نداشت ،اسالم در
اين نظريه خود ،با تمام مردم جهان در افتاد ،و زن را آن طور كه هست و بر آن اساسي كه آفريده شده ،به جهان معرفي
كرد ،اساسي كه به دست بشر منهدم شده و آثارش نيز محو گشته بود.
اسالم عقائد و آرايي كه مردم در باره زن داشتند و رفتاري كه عمال با زن ميكردند را بي اعتبار نموده و خط بطالن بر آنها
كشيد.
و اما هويت زن در اسالم ... :ص 416 :
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اسالم بيان ميكند كه زن نيز مانند مرد انسان است ،و هر انساني چه مرد و چه زن فردي است از انسان كه در ماده و
عنصر پيدايش او دو نفر انسان نر و ماده شركت و دخالت داشتهاند ،و هيچ يك از اين دو نفر بر ديگري برتري ندارد ،مگر به
تقوا ،هم چنان كه كتاب آسماني خود ميفرمايد ":يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي ،وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ
لِتَعارَفُوا ،إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ"»1« .
بطوري كه مالحظه ميكنيد قرآن كريم هر انساني را موجودي گرفته شده و تاليف يافته از دو نفر انسان نر و ماده ميداند،
كه هر دو بطور متساوي ماده وجود و تكون او هستند ،و انسان پديد آمده (چه مرد باشد و چه زن) مجموَ مادهاي است كه
از آن دو فرد گرفته شده است.
قرآن كريم در معرفي زن مانند آن شاعر نفرمود ":و انما امهات الناس اوعية" « ،»9و مانند آن ديگري نفرمود:
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال األباعد «»0
بلكه هر فرد از انسان (چه دختر و چه پسر) را مخلوقي تاليف يافته از زن و مرد معرفي كرد ،در نتيجه تمامي افراد بشر امثال
يكديگرند ،و بياني تمامتر و رساتر از اين بيان نيست ،و بعد از بيان اين عدم تفاوت ،تنها مالك برتري را تقوا قرار داد.
و نيز در جاي ديگر فرمود ":أَنِّي ال أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي ،بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" « ،»3در اين آيه تصريح
فرموده كه كوشش و عمل هيچكس نزد خدا ضايع نميشود ،و
__________________________________________________
)(1هان اي مردم ،ما يك يك شما را از نر و ماده آفريديم ،و شما را شعبه و قبيلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ،و
بدانيد كه گراميترين شما نزد خدا با تقواترين شما است ".سوره حجرات ،آيه "10
)(2مادران تنها و تنها صدف و ظرف پيدايش انسانها هستند.
)(3فرزندان پسران ما ،فرزندان خودمان هستند و اما فرزندان دختران ما ،فرزند مردمي بيگانهاند.
)(4من عمل هيچ عامل را ضايع و بي نتيجه نميكنم چه مرد و چه زن ،بعضي از شما از بعضي ديگر هستيد ".سوره آل
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عمران ،آيه "124
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
اين معنا را تعليل كرده به اينكه چون بعضي از بعض ديگر هستيد ،و صريحا نتيجه آيه قبلي كه ميفرمود ":إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَ أُنْثي » ..." «1را بيان ميكند ،و آن اين است كه مرد و زن هر دو از يك نوَ هستند ،و هيچ فرقي در اصل خلقت و
بنياد وجود ندارند.
آن گاه همين معنا را هم توضيح ميدهد به اينكه عمل هيچ يك از اين دو صنف نزد خدا ضايع و باطل نميشود ،و عمل
كسي به ديگري عايد نميگردد ،مگر اينكه خود شخص عمل خود را باطل كند .و به بانگ بلند اعالم ميدارد ":كُلُّ نَفْسٍ
بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ" « ،»9نه مثل مردم قبل از اسالم كه ميگفتند ":گناه زنان به عهده خود آنان و عمل نيكشان و منافع
وجودشان مال مردان است!" و ما انشاء اللَّه به زودي توضيح بيشتري در اين باره خواهيم داد.
پس وقتي به حكم اين آيات ،عمل هر يك از دو جنس مرد و زن (چه خوبش و چه بدش) به حساب خود او نوشته ميشود،
و هيچ مزيتي جز با تقوا براي كسي نيست ،و با در نظر داشتن اينكه يكي از مراحل تقوا ،اخالق فاضله (چون ايمان با
درجات مختلفش و چون عمل نافع و عقل محكم و پخته و اخالق خوب و صبر و حلم) است ،پس يك زني كه درجهاي از
درجات باالي ايمان را دارد ،و يا سرشار از علم است ،و يا عقلي پخته و وزين دارد ،و يا سهم بيشتري از فضائل اخالقي را
دارا ميباشد ،چنين زني در اسالم ذاتا گراميتر و از حيث درجه بلندتر از مردي است كه هم طراز او نيست ،حال آن مرد هر
كه ميخواهد باشد ،پس هيچ كرامت و مزيتي نيست ،مگر تنها به تقوا و فضيلت.
و در معناي آيه قبلي بلكه روشنتر از آن آيه زير است ،كه ميفرمايد ":مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً ،وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" «».0
و نيز آيه زير است كه ميفرمايد ":وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ،يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ
حِسابٍ" «».3
__________________________________________________
)(1سوره حجرات ،آيه 10
)(2هر كسي در گرو عمل خويش است ".سوره مدثر آيه "03
)(3هر آن كس كه عمل صالح بجا آورد ،چه مرد باشد و چه زن ،به شرطي كه عملش توأم با ايمان گردد ،بر او زندگي
طيب و پاكي داده و اجرشان بر طبق بهترين عملي كه ميكردند ميدهيم ".سوره نحل ،آيه "23
)(4و هر كس عملي صالح كند ،چه مرد باشد و چه زن ،به شرط اينكه ايمان داشته باشد ،چنين كساني داخل بهشت
ميشوند و بدون حساب روزي خواهند داشت ".سوره مؤمن ،آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
و نيز آيه زير است كه ميفرمايد ":وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ،وَ ال
يُظْلَمُونَ نَقِيراً" « »1عالوه بر اين آيات كه صريحا تساوي بين زن و مرد را اعالم ميكند ،آيات ديگري هست كه صريحا
بياعتنايي به امر زنان را نكوهش نموده ،از آن جمله ميفرمايد ":وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثي ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ،
يَتَواري مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ ،أَ يُمْسِكُهُ عَلي هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ ،أَال ساءَ ما يَحْكُمُونَ" «».9
و اينكه ميفرمايد خود را از شرمساري از مردم پنهان ميكند ،براي اين است كه والدت دختر را براي پدر ننگ ميدانستند،
و منشا عمده اين طرز تفكر اين بود كه مردان در چنين مواقعي تصور ميكردند كه اين دختر به زودي بزرگ خواهد شد ،و
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و اما و زن و موقعيت اجتماعي زن در اسالم  ...ص 414 :

اسالم بين زن و مرد از نظر تدبير شؤون اجتماَ و دخالت اراده و عمل آن دو در اين تدبير ،تساوي برقرار كرده ،علتش هم
اين است كه همانطور كه مرد ميخواهد بخورد و بنوشد و بپوشد ،و ساير حوائجي كه در زنده ماندن خود به آنها محتاج است
به دست آورد ،زن نيز همين طور است ،و لذا قرآن كريم ميفرمايد ":بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" «».1
پس همانطور كه مرد ميتواند خودش در سرنوشت خويش تصميم بگيرد و خودش مستقال عمل كند و نتيجه عمل خود را
مالك شود ،همچنين زن چنين حقي را دارد بدون هيچ تفاوت ":لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ" «».9
پس زن و مرد در آنچه كه اسالم آن را حق ميداند برابرند ،و به حكم آيه ":وَ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ" « ،»0چيزي كه هست
خداي تعالي در آفرينش زن دو خصلت قرار داده كه به آن دو خصلت ،زن از مرد امتياز پيدا ميكند.
[دو خصلت ويژه در آفرينش زن]  ...ص 414 :

اول اينكه:زن را در مثل به منزله كشتزاري براي تكون و پيدايش نوَ بشر قرار داده ،تا نوَ بشر در داخل اين صدف تكون
يافته و نمو كند ،تا به حد والدت برسد ،پس بقاي نوَ بشر بستگي به وجود زن دارد ،و به همين جهت كه او كشتزار است
مانند كشتزارهاي ديگر احكامي مخصوص به خود دارد و با همان احكام از مرد ممتاز ميشود.
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ملعبه و بازيچه جوانان قرار خواهد گرفت ،و اين خود نوعي غلبه مرد بر زن است ،آن هم در يك امر جنسي كه به زبان
آوردن آن مستهجن و زشت است ،در نتيجه ،ننگ زبان زد شدنش به ريش پدر و خاندان او مي چسبد.
همين طرز تفكر ،عرب جاهليت را واداشت تا دختران بي گناه خود را زنده زنده دفن كنند .سبب ديگر قضيه را كه علت اولي
اين انحراف فكري بود در گذشته خوانديد ،و خداي تعالي در نكوهش از اين عمل نكوهيده ،تاكيد كرده و فرمود ":وَ إِذَا
الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ،بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ"»0« .
از بقاياي اينگونه خرافات بعد از ظهور اسالم نيز در بين مسلمانان ماند ،و نسل به نسل از يكديگر ارث بردند ،و تا كنون
نتوانستهاند لكه ننگ اين خرافات را از صفحه دل بشويند ،به شهادت اينكه ميبينيم اگر زن و مردي با يكديگر زنا كنند،
ننگ زنا در دامن زن تا ابد ميماند ،هر چند كه توبه هم كرده باشد ،ولي دامن مرد ننگين نميشود ،هر چند كه توبه هم
__________________________________________________
)(1و كسي كه عملي را از اعمال صالحه انجام دهد ،چه مرد باشد و چه زن ،البته به شرط آنكه داراي ايمان باشد ،چنين
كساني داخل بهشت ميشوند و به اندازه خردلي ستم نميشوند ".سوره نساء ،آيه " [...]193
)(2و هر گاه يكي از آنان اطالَ حاصل ميكند كه خداوند دختري به او داده ،صورتش شروَ به سياه شدن ميكند و اين در
حالي است كه ماالمال از خشم است و خود را از شرمساري ،از مردم پنهان نموده ،فكر ميكند ،آيا پيه و روغن اين ذلت را
بر خود بمالد و دخترش را نگهدارد و يا براي رهايي از اين ننگ ،او را زنده زنده در خاك كند ،آگاه باشيد كه در اين طرز
تفكر سخت خطا كردهاند ".سوره نحل ،آيه "42
)(3روزي كه از دختر زنده به گور شده ميپرسند به چه گناهي كشته شد ".سوره تكوير ،آيه "2
ترجمه الميزان ،ج ،9ص332 :
نكرده باشد ،با اين كه اسالم اين عمل نكوهيده را هم براي زن ننگ ميداند ،و هم براي مرد ،هم او را مستحق حد و
عقوبت ميداند و هم اين را ،هم به او صد تازيانه ميزند و هم به اين.
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[احكام مختص و احكام مشترك زن و مرد در اسالم]  ...ص 431 :

و اما احكام مشترك بين زن و مرد و احكامي كه مختص به هر يك از اين دو طائفه است:
در اسالم زن در تمامي احكام عبادي و حقوق اجتماعي شريك مرد است ،او نيز مانند
__________________________________________________
)(1هرگز آرزوي اين را نكنيد كه آنچه ديگران بيش از شما دارند داشته باشيد ،مردان از آنچه بدست ميآورند ،بهرهاي و
زنان از آنچه كسب ميكنند بهرهاي دارند و همواره فضل خدا را از خدا بخواهيد كه خدا به هر چيزي دانا است ".سوره نساء،
آيه "09
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دوم اينكه:از آنجا كه بايد اين موجود ،جنس مخالف خود يعني مرد را مجذوب خود كند ،و مرد براي اين كه نسل بشر باقي
بماند به طرف او و ازدواج با او و تحمل مشقتهاي خانه و خانواده جذب شود ،خداوند در آفرينش ،خلقت زن را لطيف قرار
داد ،و براي اينكه زن مشقت بچهداري و رنج اداره منزل را تحمل كند ،شعور و احساس او را لطيف و رقيق كرد ،و همين دو
خصوصيت ،كه يكي در جسم او است و ديگري در روح او ،تاثيري در وظائف
__________________________________________________
)(1شما زنان و مردان از جنس همديگر ميباشيد ".سوره آل عمران ،آيه "124
)(2سود و زيان كارش ،عايد خودش ميشود ".سوره بقره ،آيه "933
)(3آنچه حق ميداند ،حق واقعي است ".سوره يونس ،آيه "39
ترجمه الميزان ،ج ،9ص313 :
اجتماعي محول به او دارد.
اين بود مقام و موقعيت اجتماعي زن ،و با اين بيان موقعيت اجتماعي مرد نيز معلوم مي شود و نيز پيچيدگي و اشكالي كه در
احكام مشترك بين آن دو و احكام مخصوص به هر يك از آن دو ،در اسالم هست حل ميگردد ،هم چنان كه قرآن كريم
ميفرمايد ":وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ ،لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ،وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ،وَ سْئَلُوا
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ،إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً" « »1و منظورش از اين گفتار آنست كه اعمالي كه هر يك از زن و مرد به
اجتماَ خود هديه ميدهد باعث آن ميشود كه به فضلي از خدا اختصاص يابد ،بعضي از فضلهاي خداي تعالي فضل
اختصاصي به يكي از اين دو طائفه است ،بعضي مختص به مردان و بعضي ديگر مختص به زنان است.
مثال مرد را از اين نظر بر زن فضيلت و برتري داده كه سهم ارث او دو برابر زن است ،و زن را از اين نظر بر مرد فضيلت
داده كه خرج خانه را از گردن زن ساقط كرده است ،پس نه مرد بايد آرزو كند كه اي كاش خرج خانه به عهدهام نبود ،و نه
زن آرزو كند كه اي كاش سهم ارث من برابر برادرم بود ،بعضي ديگر برتري را مربوط به عمل عامل كرده ،نه اختصاص به
زن دارد و نه به مرد ،بلكه هر كس فالن قسم اعمال را كرد ،به آن فضيلتها مي رسد (چه مرد و چه زن) و هر كس نكرد
نميرسد (باز چه مرد و چه زن) و كسي نميتواند آرزو كند كه اي كاش من هم فالن برتري را ميداشتم ،مانند فضيلت
ايمان و علم و عقل و سائر فضائلي كه دين آن را فضيلت ميداند.
اين قسم فضيلت فضلي است از خدا كه به هر كس بخواهد ميدهد ،و لذا در آخر آيه ميفرمايد ":وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ"،
دليل بر آنچه ذكر كرديم آيه شريفه ":الرِّجالُ قَوَّامُونَ»..." «2
است ،به آن بياني كه به زودي خواهد آمد.
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[حيات اجتماعي سعادتمندانه ،حيات منطبق با خلقت و فطرت است]  ...ص 432 :
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)(2سوره نساء ،آيه 03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص311 :
مردان مي تواند مستقل باشد ،و هيچ فرقي با مردان ندارد (نه در ارث و نه در كسب و انجام معامالت ،و نه در تعليم و تعلم ،و
نه در به دست آوردن حقي كه از او سلب شده ،و نه در دفاَ از حق خود و نه احكامي ديگر) مگر تنها در مواردي كه طبيعت
خود زن اقتضا دارد كه با مرد فرق داشته باشد.
و عمده آن موارد مساله عهدهداري حكومت و قضا و جهاد و حمله بر دشمن است (و اما از صرف حضور در جهاد و كمك
كردن به مردان در اموري چون مداواي آسيب ديدگان محروم نيست )و نيز مساله ارث است كه نصف سهم مردان ارث
ميبرد ،و يكي ديگر حجاب و پوشاندن مواضع زينت بدن خويش است ،و يكي اطاعت كردن از شوهر در هر خواستهاي
است كه مربوط به تمتع و بهره بردن باشد.
و در مقابل ،اين محروميتها را از اين راه تالفي كرد كه" نفقه" را يعني هزينه زندگي را به گردن پدر و يا شوهرش
انداخته ،و بر شوهر واجب كرده كه نهايت درجه توانايي خود را در حمايت از همسرش به كار ببرد ،و حق تربيت فرزند و
پرستاري او را نيز به زن داده است.
و اين تسهيالت را هم براي او فراهم كرده كه :جان و ناموسش و حتي آبرويش را (از اينكه دنبال سرش حرف بزنند) تحت
حمايت قرار داده ،و در ايام عادت حيض و ايام نفاس ،عبادت را از او ساقط كرده ،و براي او در همه حاالت ،ارفاق الزم
دانسته است.
پس ،از همه مطالب گذشته ،اين معنا بدست آمد كه زن از جهت كسب علم ،بيش از علم به اصول معارف و فروَ دين
(يعني احكام عبادات و قوانين جاريه در اجتماَ) وظيفه وجوبي ديگر ندارد ،و از ناحيه عمل هم همان احكامي را دارد كه
مردان دارند ،به اضافه اينكه اطاعت از شوهرش نيز واجب است ،البته نه در هر چيزي كه او بگويد و بخواهد ،بلكه تنها در
مساله مربوط به بهرههاي جنسي ،و اما تنظيم امور زندگي فردي يعني رفتن به دنبال كار و كاسبي و صنعت ،و نيز در تنظيم
امور خانه ،و نيز مداخله در مصالح اجتماعي و عمومي ،از قبيل دانشگاه رفتن و يا اشتغال به صنايع و حرفههاي مفيد براي
عموم و نافع در اجتماعات ،با حفظ حدودي كه برايش معين شده ،هيچ يك بر زن واجب نيست.
و الزمه واجب نبودن اين كارها اين است كه وارد شدنش در هر يك از رشتههاي علمي و كسبي و تربيتي و امثال آن،
فضلي است كه خود نسبت به جامعهاش تفضل كرده ،و افتخاري است كه براي خود كسب نموده ،و اسالم هم اين تفاخر را
در بين زنان جايز دانسته است ،بر خالف مردان كه جز در حال جنگ نميتوانند تفاخر كنند ،و از آن نهي شدهاند .
ترجمه الميزان ،ج ،9ص319 :
اين بود آنچه كه از بيانات گذشته ما به دست ميآمد كه سنت نبوي هم مؤيد آن است ،و اگر بحث ما بيش از حوصله اين
مقام طول نميكشيد ،نمونههايي از رفتار رسول خدا (ص) با همسرش خديجه َ و دخترش فاطمه ص و ساير زنانش و زنان
امت خود و آنچه در باره زنان سفارش كرده و نيز شمهاي از طريقه ائمه اهل بيت َ و زنانشان مانند زينب دختر علي (َ) و
فاطمه و سكينه دختر حسين َ و غير ايشان را نقل ميكرديم ،و نيز پارهاي از كلماتي كه در مورد سفارش در باره زنان ،از
ايشان رسيده ميآورديم ،و شايد در بحثهاي روايتي مربوط به آيات سوره نساء بعضي از آن روايات را بياوريم انشاء اللَّه،
خواننده محترم ميتواند به جلدهاي بعدي مراجعه كند.
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[فطرت در مورد وظائف و حقوق اجتماعي افراد و عدالت بين آنان چه اقتضايي دارد؟]  ...ص 433 :

حال ببينيم فطرت در وظائف و حقوق اجتماعي بين افراد چه ميگويد ،و چه اقتضايي دارد؟
با در نظر داشتن اين معنا كه تمامي افراد انسان داراي فطرت بشري هستند ،ميگوييم:
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و اما آن اساسي كه اسالم احكام نامبرده را بر آن اساس تشريع كرده ،همانا فطرت و آفرينش است ،و كيفيت اين پايهگذاري
در آنجا كه در باره مقام اجتماعي زن بحث ميكرديم ،روشن شد ،ولي در اينجا نيز توضيح بيشتري داده و ميگوييم :براي
جامعهشناس و اهل بحث ،در مباحثي كه ارتباط با جامعهشناسي دارد ،جاي هيچ شكي نيست كه وظائف اجتماعي و تكاليف
اعتباريي كه منشعب از آن وظائف ميشود ،سرانجام بايد منتهي به طبيعت شود ،چون اين خصوصيت توان طبيعي انسان بود
كه از همان آغاز خلقتش او را به تشكيل" اجتماَ نوعي" هدايت كرد ،به شهادت اينكه ميبينيم هيچ زماني نبوده كه نوَ
بشر ،داراي چنين اجتماعي نوعي نبوده باشد ،البته نميخواهيم بگوئيم اجتماعي كه بشر طبق مقتضاي طبيعتش تشكيل
ميداده ،همواره سالم هم بوده ،نه ،ممكن است عواملي آن اجتماَ را از مجراي صحت و سالمت به سوي مجراي فساد
كشانده باشد ،همانطور كه ممكن است عواملي بدن طبيعي و سالم آدمي را از تماميت طبيعي آن خارج نموده و به نقص در
خلقت گرفتارش كند ،و يا آن را از صحت طبيعي به در آورده و مبتال به بيماري و آفتش سازد.
پس اجتماَ با تمامي شؤون و جهاتش چه اينكه اجتماعي صالح و فاضل باشد و چه فاسد ،باآلخره منتهي به طبيعت
ميشود ،چيزي كه هست آن اجتماعي كه فاسد شده ،در مسير زندگيش به عاملي برخورده است كه فاسدش كرده ،و
نگذاشته به آثار خوب اجتماَ برسد( ،به خالف اجتماَ فاضل).
پس اين يك حقيقت است كه دانشمندان در مباحث اجتماعي خود يا تصريحا و يا بطور كنايه به آن اشاره كردهاند ،و قبل از
همه آنان كتاب خداي عز و جل با روشنترين و واضحترين بيان ،به آن اشاره كرده و فرموده ":الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
ثُمَّ هَدي"»1« .
__________________________________________________
)(1پروردگار ما همان كسي است كه خلقت هر چيزي را داد و سپس آن را هدايت نمود ".سوره طه ،آيه "43
ترجمه الميزان ،ج ،9ص310 :
و نيز فرموده ":الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي ،وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي" « »1و نيز فرموده ":وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها"
«».9
و آيات ديگر كه متعرض مساله قدر است.
پس تمامي موجودات و از آن جمله انسان در وجودش و در زندگيش به سوي آن هدفي كه براي آن آفريده شده ،هدايت
شده است ،و در خلقتش به هر جهاز و ابزاري هم كه در رسيدن به آن هدف به آن جهاز و آالت نيازمند است مجهز گشته و
زندگي با قوام و سعادتمندانهاش ،آن قسم زندگياي است كه اعمال حياتي آن منطبق با خلقت و فطرت باشد ،و انطباق
كامل و تمام داشته باشد و وظائف و تكاليفش در آخر منتهي به طبيعت شود ،انتهايي درست و صحيح ،و اين همان حقيقتي
است كه آيه زير بدان اشاره نموده و ميفرمايد ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ،فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ،ال تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ،ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" ،رو به سوي ديني بياور كه افراط و تفريطي از هيچ جهت ندارد ،ديني كه بر طبق آفرينش
تشريع شده ،آفرينشي كه انسان هم يك نوَ از موجودات آن است ،انساني كه خلقت او و فطرتش تبديل پذير نيست ،دين
استوار هم ،چنين ديني است «»0
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[معناي تساوي در مورد حقوق زن و مرد]  ...ص 434 :

از سوي ديگر مشترك بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودي ،يعني در داشتن انديشه و اراده ،كه اين دو ،خود
مولد اختيار هستند ،اقتضا ميكند كه زن نيز در آزادي فكر و اراده و در نتيجه در داشتن اختيار ،شريك با مرد باشد ،همانطور
كه مرد در تصرف در جميع شؤون حيات فردي و اجتماعي خود به جز آن مواردي كه ممنوَ است ،استقالل دارد ،زن نيز
بايد استقالل داشته باشد ،اسالم هم كه دين فطري است اين استقالل و آزادي را به كاملترين وجه به زن داده ،هم چنان
كه در بيانات سابق گذشت.
آري ،زن از بركت اسالم مستقل به نفس و متكي بر خويش گشت ،اراده و عمل او كه تا ظهور اسالم گره خورده به اراده
مرد بود ،از اراده و عمل مرد جدا شد ،و از تحت واليت و قيمومت مرد در آمد ،و به مقامي رسيد كه دنياي قبل از اسالم با
همه قدمت خود و در همه ادوارش ،چنين مقامي به زن نداده بود ،مقامي به زن داد كه در هيچ گوشه از هيچ صفحه تاريخ
گذشته بشر چنين مقامي براي زن نخواهيد يافت ،و اعالميهاي در حقوق زن همانند اعالميه قرآن كه ميفرمايد ":فَال جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  »1« ،"...نخواهيد جست.
ليكن اين به آن معنا نيست كه هر چه از مرد خواستهاند از او هم خواسته باشند ،در عين اينكه در زنان عواملي هست كه در
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آنچه فطرت اقتضاء دارد اين است كه بايد حقوق و وظائف يعني گرفتنيها و دادنيها بين افراد انسان مساوي باشد ،و اجازه
نميدهد يك طائفه از حقوق بيشتري برخوردار و طائفهاي ديگر از حقوق اوليه خود محروم باشد ،ليكن مقتضاي اين تساوي
در حقوق ،كه عدل اجتماعي به آن حكم ميكند ،اين نيست كه تمامي مقامهاي اجتماعي متعلق به تمامي افراد جامعه شود
(و اصال چنين چيزي امكان هم ندارد) چگونه ممكن است مثال يك بچه ،در عين كودكيش و يك مرد سفيه نادان در عين
ناداني خود ،عهدهدار كار كسي شود كه هم در كمال عقل است ،و هم
__________________________________________________
) (1پروردگارت همان كسي است كه بيافريد و اجزاي آفرينش را متناسب كرد و كسي است كه هر چيزي را تقدير و سپس
هدايت فرمود ".سوره اعلي ،آيه "0
)(2به نفس سوگند و تناسبي كه در آن قرار داده ،آن گاه تقوا و فجورش را به او الهام كرد ".سوره شمس ،آيه "3
)(3سوره روم ،آيه 03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص313 :
تجربهها در آن كار دارد ،و يا مثال يك فرد عاجز و ضعيف عهدهدار كار كسي شود كه تنها كسي از عهدهاش بر ميآيد كه
قوي و مقتدر باشد ،حال اين كار مربوط به هر كسي كه مي خواهد باشد ،براي اينكه تساوي بين صالح و غير صالح ،افساد
حال هر دو است ،هم صالح را تباه ميكند و هم غير صالح را.
بلكه آنچه عدالت اجتماعي اقتضا دارد و معناي تساوي را تفسير ميكند اين است كه در اجتماَ ،هر صاحب حقي به حق
خود برسد ،و هر كس به قدر وسعش پيش برود ،نه بيش از آن ،پس تساوي بين افراد و بين طبقات تنها براي همين است
كه هر صاحب حقي ،به حق خاص خود برسد ،بدون اينكه حقي مزاحم حق ديگري شود ،و يا به انگيزه دشمني و يا تحكم و
زورگويي يا هر انگيزه ديگر به كلي مهمل و نامعلوم گذاشته شود ،و يا صريحا باطل شود ،و اين همان است كه جمله ":وَ
لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  ،"...به آن بياني كه گذشت ،به آن اشاره ميكند ،چون جمله نامبرده
در عين اينكه اختالف طبيعي بين زنان و مردان را ميپذيرد ،به تساوي حقوق آن دو نيز تصريح ميكند.
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[عدم اجراي صحيح قانون به معناي نقص در قانونگذاري نيست]  ...ص 436 :

حال اگر بگويي اين همه ارفاق كه اسالم نسبت به زن كرده ،كار خوبي نبوده است ،براي اينكه همين ارفاقها زن را مفت
خور و مصرفي بار ميآورد ،درست است كه مرد حاجت ضروري به زن دارد ،و زن از لوازم حيات بشر است ،ولي براي رفع
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مردان نيز هست ،زنان از جهتي ديگر با مردان اختالف دارند.
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه 903
ترجمه الميزان ،ج ،9ص314 :
(البته اين جهت كه ميگوييم جهت نوعي است نه شخصي ،به اين معنا كه متوسط از زنان در خصوصيات كمالي ،و ابزار
تكامل بدني عقبتر از متوسط مردان هستند).
سخن سادهتر اينكه :هر چند ممكن است ،يك يا دو نفر زن فوق العاده و همچنين يك يا دو نفر مرد عقب افتاده پيدا شود،
ولي به شهادت علم فيزيولوژي ،زنان متوسط از نظر دماغ (مغز) و قلب و شريانها و اعصاب و عضالت بدني و وزن ،با مردان
متوسط الحال تفاوت دارند ،يعني ضعيفتر هستند .و همين باعث شده است كه جسم زن لطيفتر و نرمتر ،و جسم مرد خشن
تر و محكمتر باشد و احساسات لطيف از قبيل دوستي و رقت قلب و ميل به جمال و زينت بر زن غالبتر و بيشتر از مرد
باشد و در مقابل ،نيروي تعقل بر مرد ،غالبتر از زن باشد ،پس حيات زن ،حياتي احساسي است ،هم چنان كه حيات مرد،
حياتي تعقلي است.
و به خاطر همين اختالفي كه در زن و مرد هست ،اسالم در وظائف و تكاليف عمومي و اجتماعي كه قوامش با يكي از اين
دو چيز يعني تعقل و احساس است ،بين زن و مرد فرق گذاشته ،آنچه ارتباطش به تعقل بيشتر از احساس است (از قبيل
واليت و قضا و جنگ) را مختص به مردان كرد ،و آنچه از وظائف كه ارتباطش بيشتر با احساس است تا تعقل مختص به
زنان كرد ،مانند پرورش اوالد و تربيت او و تدبير منزل و امثال آن ،آن گاه مشقت بيشتر وظائف مرد را از اين راه جبران
كرده كه :سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داد( ،معناي اين در حقيقت آن است كه نخست سهم ارث هر دو را
مساوي قرار داده باشد ،بعدا ثلث سهم زن را به مرد داده باشد ،در مقابل نفقهاي كه مرد به زن ميدهد).
و به عبارتي ديگر اگر ارث مرد و زن را هيجده تومان فرض كنيم ،به هر دو نه تومان داده و سپس سه تومان از آن را (كه
ثلث سهم زن است) از او گرفته و به مرد بدهيم ،سهم مرد دوازده تومان ميشود ،براي اين كه زن از نصف اين دوازده
تومان هم سود ميبرد.
در نتيجه ،برگشت اين تقسيم به اين ميشود كه آنچه مال در دنيا هست دو ثلثش از آن مردان است ،هم ملكيت و هم عين
آن ،و دو ثلث هم از آن زنان است ،كه يك ثلث آن را مالك هستند ،و از يك ثلث ديگر كه گفتيم در دست مرد است ،سود
ميبرند.
پس ،از آنچه كه گذشت روشن شد كه غالب مردان (نه كل آنان) در امر تدبير قوي ترند ،و در نتيجه ،بيشتر تدبير دنيا و يا به
عبارت ديگر ،توليد به دست مردان است ،و بيشتر سودها و بهرهگيري و يا مصرف ،از آن زنان است ،چون احساس زنان بر
تعقل آنان غلبه دارد( ،و ما انشاء اللَّه در ذيل آيات ارث توضيح بيشتري در اين باره خواهيم داد) ،اسالم عالوه بر آنچه كه
گذشت تسهيالت و تخفيفهايي نسبت به زنان رعايت نموده ،كه بيان آن نيز گذشت.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص313 :
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آزادي زن در تمدن غرب  ...ص 437 :

هيچ شكي نيست كه پيشگام در آزاد ساختن زن از قيد اسارت و تامين استقالل او ،در اراده و عمل اسالم بوده است ،و اگر
غربيها (در دوران اخير) قدمي در اين باره براي زنان برداشتهاند ،از اسالم تقليد كردهاند (و چه تقليد بدي كرده و با آن روبرو
شدهاند) و علت اينكه نتوانستند بطور كامل تقليد كنند ،اين است كه احكام اسالم چون حلقههاي يك زنجير به هم پيوسته
است (و همچون چشم و خط و خال و ابرو است) و روش اسالم كه در اين سلسله حلقه اي بارز و مؤثري تام التأثير است،
براي همين مؤثر است كه در آن سلسله قرار دارد ،و تقليدي كه غربيها از خصوص اين روش كردهاند ،تنها از صورت
زليخاي اسالم نقطه خال را گرفتهاند كه معلوم است خال به تنهايي چقدر زشت و بدقواره است.
و سخن كوتاه اينكه ،غربيها اساس روش خود را بر پايه مساوات همه جانبه زن با مرد در حقوق قرار دادهاند ،و سالها در اين
باره كوشش نمودهاند و در اين باره وضع خلقت زن و تاخر كمالي او را (كه بيان آن بطور اجمال گذشت) در نظر نگرفتهاند.
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اين حاجت الزم نيست كه زن ،يعني نيمي از جمعيت بشر تخدير شود و هزينه زندگيش به گردن نيمي ديگر بيفتد ،چون
چنين روشي همانطور كه گفتيم زن را انگل و كسل بار ميآورد ،و ديگر حاضر نيست سنگيني اعمال شاقه را تحمل كند ،و
در نتيجه موجودي پست و خوار بار ميآيد ،و چنين موجودي به شهادت تجربه ،به درد تكامل اجتماعي نميخورد.
در پاسخ ميگوييم :اين اشكال ناشي از اين است كه بين مسئله قانونگذاري و اجراي قانون ،خلط شده است ،وضع قوانيني
كه اصالحگر حال بشر باشد مسئلهاي است ،و اجراء آن به روشي درست و صالح و بار آمدن مردم با تربيت شايسته ،امري
ديگر ،اسالم قانون صحيح و درستي در اين باره وضع كرده بود ،و ليكن در مدت سير گذشتهاش (يعني چهارده قرن) ،گرفتار
مجريان غير صالح بود ،اوليائي صالح و مجاهد نبود تا قوانين اسالم را بطور صحيح اجراي كنند ،نتيجهاش هم اين شد كه
احكام اسالم تاثير خود را از دست داد ،و تربيت اسالمي (كه در صدر اسالم ،مردان و زنان نمونه و الگويي بار آورد) متوقف
شد ،و بلكه به عقب برگشت.
اين تجربه قطعي ،بهترين شاهد و روشنگر گفتار ما است ،كه قانون هر قدر هم صحيح باشد ،ما دام كه در اثر تبليغ عملي و
تربيت صالح در نفس مستقر نگردد و مردم با آن تربيت خوي نگيرند اثر خود را نميبخشد ،و مسلمين غير از زمان كوتاه
رسول خدا (ص) و حكومت علي (َ) از حكومتها و اولياي خود كه دعوي دار واليت و سرپرستي امور آنان بودند ،هيچ تربيت
صالحي كه علم و عمل در آن توأم باشد نديدند اين معاويه است كه بعد از استقرار يافتن بر اريكه خالفت در منبر عراق،
خطابهاي ايراد ميكند كه حاصلش اين است كه من با شما نمي جنگيدم كه نماز بخوانيد يا روزه بگيريد ،خودتان ميدانيد،
ميخواهيد بگيريد و ميخواهيد نگيريد ،بلكه براي اين با شما ميجنگيدم كه بر شما حكومت كنم و به اين هدف رسيدم.
و نيز ساير خلفاي بني اميه و بني عباس و ساير زمامداران كه دست كمي از معاويه نداشتند ،و بطور قطع اگر نورانيت خود
اين دين نبود ،و اگر نبود كه اين دين به نور خدايي روشن شده ،كه هرگز خاموش نميشود ،هر چند كه كفار نخواهند،
قرنها قبل از اين اسالم از بين رفته بود.
مترجم :كسي كه به قوانين اسالم در مورد زنان خرده ميگيرد ،بايد دورهاي از ادوار گذشته اسالم را نشان دهد كه در آن
دوره تمامي قوانين اسالمي اجرا شده باشد و مردم با خوي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص313 :
اسالم بار آمده باشند و اين قوانين زنان را تخدير كرده باشد و مهمل و مصرفي بار آورده باشد ،و چنين دورهاي در تمامي
چهارده قرن گذشته ،براي اسالم پيش نيامده است.
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و رأي عمومي آنان تقريبا اين است كه تاخر زن در كمال و فضيلت ،مستند به خلقت او نيست ،بلكه مستند به سوء تربيتي
است كه قرنها با آن تربيت مربي شده ،و از آغاز خلقت دنيا تا كنون ،در محدوديت مصنوعي به سر برده است ،و گرنه
طبيعت و خلقت زن با مرد فرقي ندارد.
ايراد و اشكالي كه به اين سخن متوجه است اين است كه همانطور كه خود غربيها اعتراف كردهاند ،اجتماَ از قديمترين روز
شكل گرفتنش بطور اجمال و سربسته حكم به تاخر كمال زن از مرد كرده ،و اگر طبيعت زن و مرد يك نوَ بود ،قطعا و
قهرا خالف آن حكم هر چند در زماني كوتاه ظاهر ميشد ،و نيز خلقت اعضاي رئيسه و غير رئيسه زن ،در طول تاريخ تغيير
وضع ميداد ،و مانند خلقت مرد ،ميشد.
مؤيد اين سخن روش خود غربيها است كه با اينكه سالها است كوشيده و نهايت درجه عنايت خود را به كار بردهاند تا زن
را از عقب ماندگي نجات بخشيده و تقدم و ارتقاي او را فراهم كنند ،تا كنون نتوانستهاند بين زن و مرد تساوي برقرار سازند،
و پيوسته آمارگيريهاي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص313 :
جهان اين نتيجه را ارائه ميدهد كه در اين كشورها در مشاغلي كه اسالم زن را از آن محروم كرده ،يعني قضا و واليت و
جنگ ،اكثريت و تقدم براي مردان بوده ،و همواره عدهاي كمتر از زنان عهدهدار اينگونه مشاغل شدهاند.
و اما اينكه غربيها از اين تبليغاتي كه در تساوي حقوق زن و مرد كردند ،و از تالشهايي كه در اين مسير نمودهاند ،چه
نتائجي عايدشان شد در فصلي جداگانه تا آنجا كه برايمان ممكن باشد انشاء اللَّه شرح خواهيم داد.

عمل هم خوابي ،يكي از اصول اعمال اجتماعي بشر است ،و بشر از همان آغاز پيدايش و ازدياد خود ،تا به امروز دست از
اين عمل اجتماعي نكشيده و قبال هم گفته بوديم كه اين اعمال بايد ريشهاي در طبيعت داشته باشد تا آغاز و انجامش به
آن ريشه برگشت كند.
و اسالم وقتي ميخواهد اين عمل جنسي را با قانون خود نظام بخشد ،اساس تقنين خود را بر خلقت دو آلت تناسلي نري و
مادگي نهاده است ،چون دو جهاز تناسلي متقابل كه در مرد و زن است (و هر دو در كمال دقت ساخته شده و با تمامي بدن
نر و ماده ،اتصال و بستگي دارد )بيهوده و عبث در جاي خود قرار نگرفته و به باطل خلق نشده ،و هر متفكري كه در اين
باره خوب دقت كند به روشني خواهد ديد كه طبيعت مرد در مجهز شدنش به جهاز نري چيزي به جز جهاز طرف مقابل را
نميطلبد.
و همچنين طبيعت زن در تجهيزش به آالت مادگي چيزي جز جهاز طرف مقابل را نمي جويد ،و اين دو جذبه در كشش
طرفيني خود هدفي به جز توليد مثل و بقاي نوَ بشر دنبال نميكند ،پس عمل همخوابگي اساسش بر همين حقيقت طبيعي
است( ،نه بر بازيچه و لذت گيري و بس ،و نه بر اساس مدني بودن انسان) و تمامي احكامي را هم كه اسالم در باره اين
عمل مقرر كرده و پيرامون اين حقيقت دور ميزند و ميخواهد اين عمل به صورت بازي انجام نشود.
و خالصه همه احكام مربوط به حفظ عفت ،و چگونگي انجام عمل همخوابي ،و اينكه هر زني مختص به شوهر خويش
است ،و نيز احكام طالق ،عده ،اوالد ،ارث ،و امثال آن همه براي همين است كه اين دو جهاز در راهي به كار بيفتد كه براي
آن خلق شدهاند ،يعني بقاي نوَ بشر.
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بحث علمي ديگر [(در باره زناشويي و منشا طبيعي و فطري آن)]  ...ص 438 :
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص312 :
و اما در قوانين ديگري كه در عصر حاضر در جريان است اساس همخوابي شركت زن و شوهر در مساعي حيات است ،و در
حقيقت از نظر اين قوانين نكاح ،كه معني فارسي آن ،همان همخوابي است يك نوَ اشتراك در عيش است و چون دايره
اشتراك در زندگي درون خانه تنگتر از دايره اشتراك در زندگي شهر و همچنين مملكت است ،و با در نظر داشتن اينكه
قوانين اجتماعي و مدني امروز تنها اجتماَ شهر و مملكت را در نظر ميگيرد ،و كاري به زندگي مشترك در درون خانهها
ندارد ،به همين جهت متعرض هيچ يك از احكامي كه اسالم در باره بستر زناشويي و فروعات آن وضع كرده نيستند ،در آن
قوانين سخني از عفت و اختصاص و امثال آن ديده نميشود.
و بنائي كه تمدن امروز بر اين اساس چيده شده عالوه بر نتائج نامطلوب و مشكالت و محذورهاي اجتماعي كه به بار آورده
و انشاء اللَّه به زودي بيان خواهد شد با اساس خلقت و فطرت به هيچ وجه سازش ندارد ،براي اينكه ميدانيم آن هدفي كه
در انسان انگيزه كرد و باعث شد تا انسان طبيعي به طبع خود (و نه سفارش هيچكس) ،زندگي خود را اجتماعي و بر اساس
تشريك مساعي بنيان نهد ،غير آن داعي است كه او را به ازدواج واميدارد ،داعي و انگيزه او در تشكيل اجتماَ اين بوده كه
ميديد آن سعادت زندگي كه طبيعت ،بنيهاش را در او نهاده ،به اموري بسيار نيازمند است كه خود او به تنهايي نميتواند
همه آن امور را انجام دهد و ناگزير بايد از راه تشكيل اجتماَ و تعاون افراد و طبقات به دست آورد ،بدون هيچ توجهي به
اينكه اين افراد مرد باشند يا زن ،خالصه او نان ميخواهد حال نانوا چه زن باشد و چه مرد.
پس به دست آمدن همه آن حوائج نيازمند به همه مردم است ،و عجب اينجا است كه همين طبيعت و فطرت ،شوق و
عالقه به هر شغلي را در دل طائفهاي قرار داده ،تا از كار مجموَ آنان ،مجموَ حوائج تامين گردد.
و اما انگيزه و داعيش بر ازدواج تنها و تنها مساله غريزه جنسي و جذبهاي است كه بين مرد و زن هست ،و از طرف آن
انگيزه كه وي را به تشكيل اجتماَ واميداشت ،هيچ دعوتي به ازدواج نميشود ،پس كساني كه ازدواج را بر پايه و اساس
تعاون زندگي بنا كردهاند ،از مسير اقتضاي طبيعي" تناسل" و" توليد مثل" ،به ديگر سوي منحرف شدهاند ،به جايي
منحرف شدهاند كه طبيعت و فطرت هيچ دعوتي نسبت به آن ندارد.
و اگر مساله ازدواج بر پايه تعاون و اشتراك در زندگي بود ،ميبايست مساله ازدواج ،هيچ يك از احكام مخصوص به خود را
جز احكام عمومياي كه براي همه شركتها و تعاونيها وضع شده است ،نداشته باشد( .مثال همه مردان در همه زنان شريك
و نيز تمامي زنان در
ترجمه الميزان ،ج ،9ص393 :
تمامي مردان شريك باشند) و معلوم است كه در اين صورت ديگر در بشر فضيلتي به نام عفت ،باقي نميماند ،و نسبها و
دودمانها مختلط ميشد ،مساله ارث ،دچار هرج و مرج ميگرديد ،و همان وضعي پيش ميآمد كه شيوعيها (كمونيستها)
يعني بلشويكها پيش آوردند ،و نيز در چنين صورتي ،تمامي غرائز فطري كه مرد و زن (انسان) مجهز به آن غرائز است
باطل مي گردد ،و ما انشاء اللَّه در محلي مناسب توضيح بيشتري در اين باره خواهيم داد.
اين بود اجمال گفتار ما در مساله زناشويي ،و اما طالق كه خود يكي از مفاخر اين شريعت است ،و اين نيز مانند همه
احكامش ،از فطرت بشر سرچشمه دارد ،به اين معنا كه جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته ،و از ناحيه فطرت هيچ
دليلي بر منع از طالق نيست ،و اما خصوصيات قيودي كه در تشريع طالق رعايت شده ،انشاء اللَّه بحث از آنها در تفسير
سوره طالق خواهد آمد.
در اينجا همين را بگوئيم و بگذريم كه در فطري بودن اصل طالق همين بس كه ملل متمدن دنيا و كشورهاي بزرگ امروز
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نيز بعد از سالها و قرنها ناگزير شدند حكم ممنوعيت آن را لغو نموده و جواز طالق را در قوانين مدني خود بگنجانند
ترجمه الميزان ،ج ،9ص391 :
[سوره البقرة ( :)2آيه  ... ]243ص 423 :
اشاره

أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ
لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَ ()930
ترجمه آيه  ...ص 423 :

مگر داستان آنان كه هزاران نفر بودند و از بيم مرگ ،از ديار خويش بيرون شدند نشنيدي كه خدا به ايشان گفت بميريد ،آن
گاه زندهشان كرد كه خدا بر مردم كريم است ولي بيشتر مردم سپاسگزاري نميكنند ()930
بيان آيه  ...ص 423 :

"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ"...
كلمه" رؤيت" كه مصدر فعل" تري" است و به معناي ديدن است ،در اينجا به
ترجمه الميزان ،ج ،9ص399 :
معناي ديدن نيامده ،بلكه به معناي علم آمده ،و علت اينكه از علم تعبير به رؤيت كرده براي اين است كه بفهماند مطلب آن
قدر روشن است كه ميتوان آگاهي از آن را ديدن خواند اين آيه شريفه ،همانند آيات زير است كه ميفرمايد ":أَ لَمْ تَرَ أَنَّ
اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ" « »1و نيز ميفرمايد ":أَ لَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً؟" « »9زمخشري
در اين باره گفته است كلمه" ا لم تر" به منزله يك مثال است كه در مقام شگفتانگيزي و تعجب به كار ميرود ،وقتي كه
ميگوئيم ":أ لم تر كذا و كذا" معنايش اين است كه :راستي تعجب نميكني از اينكه چنين و چنان شد؟ و كلمه" حَذَرَ
الْمَوْتِ" مفعول له براي فعل" خرجوا" است ،و معنايش اين است كه :مگر نديدي آن كساني را كه به خاطر ترس از مرگ،
از ديار خود خارج شدند؟ و نيز ممكن است كه آن را مفعول مطلق گرفته و بگوئيم:
تقدير آيه ":خرجوا من ديارهم و هم الوف يحذرون الموت حذرا" ،است يعني از ديار خود بيرون شدند در حالي كه هزاران
نفر بودند ،و از مرگ ميترسيدند ،ترسيدني كه ناگفتني است.
"فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ"...
امر در اين آيه شريفه ،امر تكويني است و منافاتي ندارد كه مرگ اين گروه از مجراي طبيعي واقع شده باشد ،هم چنان كه
در روايات هم آمده است كه به مرض طاعون مردهاند ،و اگر تعبير به امر (بميريد) كرده و نفرمود" خدا ايشان را ميراند و
سپس زنده كرد" ،براي اين بود كه بهتر بر نفوذ قدرت و غلبه امر الهي داللت كند ،چون تعبير به انشاء در امور تكويني از
تعبير به خبر دادن مؤثرتر و مؤكدتر است ،هم چنان كه در اوامر تشريعي تعبير به اخبار مؤكدتر است از تعبير به انشاء.
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[گفتار يكي از مفسرين مبني بر اينكه آيه در مقام بيان حكايتي واقعي نيست بلكه تمثيلي است از قيام و دفاع مردم]  ...ص 423 :

يكي از مفسرين هم گفتهاند :كه آيه شريفه مثالي است كه خداي تعالي زده و حال امتي عقب مانده و توسري خور اجانب و
زير سلطه و سيطره بيگانگان را مثال ميزند ،كه با قيام و دفاعش از حقوق حياتي خود و به دست آوردن استقالل در
حكومت خويش را تامين نموده ،حياتي نو به دست ميآورد ،و اينك حاصل گفتار آن مفسر از نظر شما ميگذرد.
او مي گويد اگر اين آيه شريفه در مقام نقل داستان قومي از بني اسرائيل و يا غير بني اسرائيل بود ،هم چنان كه هر دو
احتمال در رواياتي آمده ،جا داشت نام پيامبر معاصر آن قوم را ببرد ،و مثال بفرمايد كه اين قوم از بني اسرائيل بودند ،هم
چنان كه روش و مرام قرآن در ساير داستانهايش همين است ،پس معلوم ميشود در چنين مقامي نيست.
عالوه بر اينكه اگر به راستي و بگفته روايات ،چنين قومي در بني اسرائيل وجود داشتند ،و معاصر حزقيل پيغمبر (علي نبينا و
آله و عليه السالم) بودند بايد تورات داستانهاي حزقيل َ را نقل ميكرد ،و نكرده ،پس معلوم ميشود روايات نامبرده از همان
روايات معروف اسرائيلي است كه به دست پليد يهود ،جعل و به منظور بي اعتبار كردن احاديث صحيح ،داخل در روايات
شده است.
از اين هم كه بگذريم ما همه ميدانيم كه مرگ و حيات در دنيا يكي است انسان يك بار زنده ميشود و يك بار ميميرد،
هم چنان كه آيه شريفه ":ال يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولي" « »1و آيه ":وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ" « »9بر اين معنا داللت
دارند ،پس دو حيات در دنيا معنا ندارد ،پس آيه شريفه در مقام مثل زدن است ،و مراد از آن ،مجسم نمودن وضع قومي است
كه دشمني نيرومند بر آنان حملهور شده و ذليل و زير دستشان كرده ،و سلطه خود را در همه شؤون آنان گسترش داده ،هر
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(وقتي بخواهيم به مامور خود دستور مؤكدي بدهيم ،گفتن اين كه فالن كار را ميكني مؤكدتر است از گفتن اينكه فالن
كار را بكن ").مترجم" و جمله ":ثم احياهم" تا حدي داللت دارد بر اينكه خداي تعالي زندهشان كرده تا زندگي كنند ،و بعد
از زنده شدن مدتي زندگي كردهاند ،براي اينكه اگر اين احياء و زنده ساختن ،صرفا معجزهاي بوده تا ديگران از آن عبرت
بگيرند و يا دليلي و يا بياني براي اثبات حقيقتي بوده باشد ،بايد آن را ذكر ميكرد ،چون رسم قرآن در بالغتش همين است،
هم چنان كه در داستان اصحاب كهف ذكر كرد كه بعد از زنده شدن چه كارهايي كردند ،عالوه بر اينكه جمله بعدش هم
كه ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ " ،...اشعاري بر اين معنا دارد ،چون زنده كردن وقتي فضل ميشود كه زنده
شده چند صباح ديگر زنده بماند.
__________________________________________________
)(1مگر نديدي كه خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريد؟ ".سوره ابراهيم ،آيه "12
)(2مگر نديديد كه چگونه خداي تعالي آسمانها را هفت طبقه آفريد؟ ".سوره نوح ،آيه " [...]14
ترجمه الميزان ،ج ،9ص390 :
"وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَ".
در اين جمله ميتوانست به جاي كلمه" ناس" ضمير بياورد (چون قبال اين كلمه در كالم آمده بود) و بفرمايد" و لكن
اكثرهم ال يشكرون" ،ولي دوباره كلمه" ناس "را ذكر كرد تا داللت كند بر پائين بودن سطح فكر ايشان عالوه بر اينكه اگر
ضمير ميآورد معنايش اين ميشد كه بيشتر همان زنده شدگان ،شكرگزار نيستند ،با اينكه منظور اين نبوده ،بلكه خواسته
است بفرمايد :بطور كلي اكثر مردم جهان شاكر نيستند .و اين آيه بدون مناسبت با آيات بعدي خود كه متعرض فريضه قتال
است نيست ،چون قتال نيز باعث ميشود كه مردمي بعد از مردن زنده شوند.
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[رد گفتار اين مفسر]  ...ص 424 :

و اين گفتار بطوري كه مالحظه ميكنيد زماني قابل قبول است كه اوال يا بطور كلي معجزات و خوارق عادات را منكر
شويم ،و يا بعضي از انحاي آن را (چون مرده را زنده كردن) و
__________________________________________________
)(1هان !اي كساني كه به خدا و رسول ايمان آوردهايد دعوت خداي را كه شما را به چيزي ميخواند كه شما را زنده كند،
اجابت كنيد ".سوره انفال ،آيه "93
)(2آيا كسي كه مرده بود و ما او را زندهاش كرده نوري برايش قرار داديم تا با آن در بين انسانها مشي كند ،مثل او مثل
كسي است كه در ظلمتهايي قرار دارد كه بيرون شدن از آن برايش مقدور نيست.
"سوره انعام ،آيه "199
)(3ما شما را از خاندان فرعون نجات داديم ".سوره اعراف ،آيه "133
)(4سپس شما را بعد از مردنتان مبعوث كرديم ".سوره بقره ،آيه "43
ترجمه الميزان ،ج ،9ص394 :
ما در بحث پيرامون معجزه آن را اثبات نموديم ،عالوه بر اينكه خود قرآن ظهور در اين دارد كه مرده زنده كردن و امثال آن
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كاري دلش ميخواهد ميكند ،و اين مردم ذليل از استقالل خود
__________________________________________________
)(1مرگ را نميچشند مگر همان مرگ اول را ".سوره دخان ،آيه "43
)(2دو بار ما را زنده كردي ".مؤمن ،آيه "11
ترجمه الميزان ،ج ،9ص393 :
دفاَ ننموده ،با اينكه هزاران نفر بودند و هر كاري ميتوانستند بكنند ،اما از ترس مرگ ،از ديار خود بيرون شدند.
خداي سبحان به ايشان فرمود :به مرگ ذلت و جهل بميريد كه جهل و خمود و ذلت خود نوعي مرگ است ،هم چنان كه
علم و غيرت و زير بار ظلم نرفتن خود نوعي حيات به شمار ميآيد ،و در كالم مجيدش فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ"» 1« .و نيز ميفرمايد ":أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ
فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها"»9« .
و سخن كوتاه اينكه :اين هزاران نفر به ذلت و در زير چكمههاي دشمن ميميرند ،و هم چنان مرده ميمانند ،تا آنكه خداي
سبحان روحيه قيام و دفاَ از خويشتن را به آنان القا ميكند ،و همين مردگان تو سري خور ،قيام نموده و حقوق از دست
رفته خود را ميطلبند ،و در آخر استقالل مييابند ،و اينها كه خدا زندهشان كرده هر چند به حسب اشخاص ،غير آنهايي
هستند كه خدا آنها را دچار مرگ ذلتبار كرده بود ،به جز اينكه همه در حقيقت يك امتند ،كه در دورهاي مرده بودند و در
دورهاي ديگر زنده شدند ،و در قرآن كريم مورد ديگري هست كه خداي تعالي قومي را واحد خوانده ،با اينكه اشخاص آن
مختلف هستند مانند آيه شريفه ":وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ" « »0كه اولين و آخرين بني اسرائيل را يك قوم دانسته ،به
آخرين ايشان ميفرمايد :كه ما شما را از فرعون نجات داديم ،با اينكه اولين ايشان را نجات داده بود ،و نيز مانند آيه
شريفه ":ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ" »3« .پر واضح است كه اگر نظريه ما در باره اين آيه درست نباشد ارتباط آيه كه در
مقام مثل زدن است ،با آيات بعدش كه در باره قتال است برقرار نميشود ،و اين خالصهاي از گفتار آن مفسر بود.
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را اثبات كرده است ،و به فرض اينكه ما نتوانيم معجزه را از راه عقل اثبات كنيم ،هيچ مسلماني نميتواند ظهور قرآن را در
اثبات آن ،انكار نمايد.
و ثانيا صاحب اين نظريه ميخواهد اين ادعاي خود را كه قرآن داللت دارد بر اينكه بيش از يك زندگي در دنيا ممكن نيست
اثبات كند ،هم چنان كه در مقام اثبات هم برآمده ،و به آيات" ال يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولي" « »1و "أَحْيَيْتَنَا
اثْنَتَيْنِ" « »9استدالل كرده است.
ولي هرگز نمي تواند اثبات كند ،بلكه تمامي آياتي كه داللت بر احياي مردگان دارد ،مانند آيات مربوط به داستانهاي ابراهيم
و موسي و عيسي و عزير كه داللتش به نحوي است كه قابل انكار نيست ،در رد دعوي او كافي است ،عالوه بر اينكه حيات
دنيا اگر در وسطش مرگي اتفاق بيفتد دو حيات نميشود ،هم چنان كه اين معنا با كمال خوبي از داستان عزير كه پس از
زنده شدن مدتها از مرگ خود بيخبر بود استفاده ميشود ،چون خود عزير و امثال او معتقد بودند يك بار به دنيا آمدند و يك
بار هم ميروند ،و اما آن دو آيهاي كه به آنها استدالل كرده بود ،هيچ داللتي بر مدعايش ندارد و تنها بر نوعي از حيات
داللت ميكند ،ميخواهد بفرمايد زندگي اهل بهشت يك نوَ زندگياي است كه مرگ در پي ندارد و با نوَ زندگي دنيا فرق
دارد.
و ثالثا اينكه گفت ":اگر اين آيه مربوط به سرگذشت قوم معيني بود ،بايد نام آن قوم را ميبرد ،و پيامبر آن قوم را معين
ميكرد" ،درست نيست ،براي اينكه وجوه بالغت همه جا يك جور نيست ،جايي هست كه بالغت اقتضا ميكند كالم
طوالني شود ،و جزئيات واقعه ذكر شود ،و جايي ديگر اقتضاي كوتاه گويي و حذف جزئيات را دارد .و نظائر اين آيه در قرآن
هست ،مانند آيه شريفه ":قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ،النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ وَ هُمْ عَلي ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ"
« »0و آيه شريفه ":وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ" « »3آنان را كه مالحظه ميكنيد نام اين دو قوم را نبرده
است.
__________________________________________________
)(1سوره دخان ،آيه 43
)(2سوره مؤمن ،آيه 11
)(3دارندگان و اصحاب آن گودالهاي آتش پر از هيزم كه مؤمنين در آن آتشها شكنجه ميشدند و آنان تماشا ميكردند،
كشته شدند ".سوره بروج ،آيه "4
)(4و بعضي از آنان را كه ما خلق كردهايم ،امتي هستند كه به سوي حق ،هدايت نمود و به معيار حق ميسنجند ".سوره
اعراف ،آيه "133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص393 :
مترجم( :و مانند تمامي آياتي كه به اتفاق شيعه و سني در فضائل امير المؤمنين و جايگاه آن جناب از قبيل ليلة المبيت و
غدير خم و خيبر و نذر و صدقه انگشتر و تطهير و امثال آن نازل شده ،كه در هيچ يك از آنها نام آن جناب نيامده است).
و رابعا اينكه گفت :اگر آيه را حمل بر تمثيل نكنيم ارتباطش با آيات بعد از نظر معنا درست نميشود صحيح نيست ،براي
اينكه خواننده خوب ميداند كه وقتي همه ميدانيم آيات قرآن تكه تكه و به تدريج نازل شده ديگر احتياج نداريم كه با
زحمت و با چسبهاي نچسب بين آنها ارتباط برقرار كنيم ،بله بعضي از آيات قرآن هست كه به يكديگر مربوطند ،و
ارتباطشان روشن است ،كه شان كالم بليغ هم همين است.
پس حق مطلب اين شد ،كه ظاهر آيه مورد بحث ميرساند كه در مقام بيان يك سرگذشت است ،و اي كاش از اين مفسر
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ميپرسيديم اين چه بالغتي است كه گويندهاي كالمي بگويد كه ظهور در قصه و واقعهاي دارد ولي منظور خود گوينده آن
معناي ظاهري نباشد ،بلكه يك معناي خيالي و خالي از حقيقتي باشد كه به عنوان تمثيل در قالب يك قصه ريخته باشد؟.
عالوه بر اينكه شيوه و روال قرآن كريم همواره بر اين است كه مثال را طوري بزند تا از غير مثال مشخص باشد ،هم چنان
كه ميبينيم در موارد مثل تعبيرات زير را ميآورد ":مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا" « "»1مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي" « "»9إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ
الدُّنْيا" « »0و تعبيرات ديگري نظير اينها ،كه در همه آنها كلمه مثل را ميآورد ،تا از قصه مشخص باشد.
بحث روايتي [(در باره شان نزول آيه شريفه)]  ...ص 426 :

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

وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( )933مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَ اللَّهُ
يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( )934أَ لَمْ تَرَ إِلَي الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَالَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنا أَالَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ
أَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِالَّ قَلِيالً مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ( )933وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ
مَلِكاً قالُوا أَنَّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ
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در احتجاج از امام صادق َ روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود :خداي تعالي قومي را كه از ترس طاعون از خانههاي
خود و از وطن مانوس خود بيرون شدند ،و فرار كردند همه آنها را كه عددي بي شمار داشتند بميراند ،مدتي طوالني از اين
ماجرا گذشت ،حتي استخوانشان پوسيد ،و بند بند استخوانها از هم جدا شد ،و خاك شدند ،آن گاه خداي تعالي
__________________________________________________
)(1سوره جمعه ،آيه 4
)(2سوره بقره ،آيه 13
)(3سوره يونس ،آيه 93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص393 :
پيامبري را به نام حزقيل مبعوث كرد و آن جناب در وقتي كه خدا هم ميخواست خلق خويش را زنده ببيند دعا كرد ،و
بدنهاي متالشي شده آنان جمع شده جانها به بدنها برگشت ،و برخاستند به همان هياتي كه مرده بودند ،يعني حتي يك نفر
از ايشان كم نشده بود ،پس از آن مدتي طوالني زندگي كردند»1« .
مؤلف :اين معنا را كليني و عياشي به نحو گستردهتري روايت كردهاند و در آخر روايتشان آمده كه در باره همين قوم بود كه
آيه شريفه ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ  "...نازل شد»9« .
__________________________________________________
)(1احتجاج ،ج  9ص [...]33
)(2كافي ،ج  ،3ص  903و تفسير عياشي ،ج  1ص 103
ترجمه الميزان ،ج ،9ص393 :
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بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ( )933وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُ ُم
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسي وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
)(248
فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِالَّ مَنِ اغْتَرَفَ
غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِالَّ قَلِيالً مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا ال طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ
يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ( )932وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ
قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ ( )943فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعالَمِينَ
( )941تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ()949
ترجمه الميزان ،ج ،9ص392 :
ترجمه آيات  ...ص 424 :
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در راه خدا كارزار كنيد و بدانيد كه خدا شنوا و دانا است ().933
كيست كه خدا را وامي نيكو دهد و خدا وام او را به دو برابرهاي بسيار افزون كند خدا است كه تنگي ميآورد و فراواني
نعمت ميدهد و به سوي او بازگشت مييابيد ().934
مگر داستان آن بزرگان بني اسرائيل را نشنيدي كه پس از موسي به پيامبر خود گفتند :پادشاهي براي ما نصب كن تا در راه
خدا كارزار كنيم و او گفت :از خود ميبينيد كه اگر كارزار بر شما واجب شود شانه خالي كنيد؟ گفتند :ما كه از ديار و فرزندان
خويش دور شدهايم براي چه كارزار نميكنيم؟ ولي همين كه كارزار بر آنان مقرر شد به جز اندكي روي برتافتند و خدا به
كار ستمگران دانا است ().933
پيغمبرشان به آنان گفت :خدا طالوت را به پادشاهي شما نصب كرد گفتند :از كجا وي را بر ما سلطنت باشد كه ما به شاهي
از او سزاوارتريم چون او مال فراواني ندارد گفت :خدا او را از شما سزاوارتر ديده ،چون دانشي بيشتر و تني نيرومندتر دارد،
خدا ملك خويش را به هر كه بخواهد ميدهد كه خدا وسعت بخش و دانا است ().933
و نيز به ايشان گفت نشانه پادشاهي وي اين است كه صندوق معروف دوباره به شما بر ميگردد تا آرامشي از پروردگارتان
باشد و باقي ماندهاي از آنچه خدا به خاندان موسي و هارون داده بود در آن است فرشتگان آن را حمل ميكنند كه در اين
نشانه براي شما عبرتي هست اگر ايمان داشته باشيد ().933
و همين كه طالوت سپاهيان را بيرون برد گفت خدا شما را با نهري امتحان كند ،هر كه از آن بنوشد از من نيست و هر كس
از آن ننوشد از من است مگر آن كس كه با مشت خود كفي بردارد و لبي تر كند و از آن همه لشگر به جز اندكي ،همه
نوشيدند و همين كه او با كساني كه ايمان داشتند از شهر بگذشت گفتند امروزه ما را طاقت جالوت و سپاهيان وي نيست
آنها كه يقين داشتند به پيشگاه پروردگار خويش ميروند گفتند:
چه بسيار شده كه گروهي اندك به خواست خدا بر گروهي بسيار غلبه كردهاند و خدا پشتيبان صابران است (). 932
ترجمه الميزان ،ج ،9ص303 :
و چون با جالوت و سپاهيانش روبرو شدند گفتند :پروردگارا صبري به ما ده و قدمهايمان را استوار ساز و بر گروه كافران
پيروزمان كن ().943
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پس به خواست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدايش پادشاهي و فرزانگي بداد و آنچه ميخواست به او
بياموخت اگر بعض مردم را به بعضي ديگر دفع نميكرد زمين تباه ميشد ولي خدا با اهل جهان صاحب كرم است ().941
اين آيتهاي خدا است كه ما به حق بر تو ميخوانيم و همانا تو از پيامبراني ()949
بيان آيات  ...ص 431 :
[بيان اتصال و ارتباط آيات مذكوره و آهنگ كلي آنها]  ...ص 431 :

[وجه مقيد ساختن قتال و جهاد به قيد" في سبيل اللَّه" و اشاره به معناي قرض دادن به خدا]  ...ص 433 :

"وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" اين آيه جهاد را واجب ميكند ،و ميبينيم كه اين فريضه را در اين آيه و ساير موارد از كالمش
مقيد به قيد "سبيل اللَّه" كرده و اين براي آن است كه به گمان كسي در نيايد و كسي خيال نكند كه اين وظيفه ديني
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اتصال روشني كه در بين اين آيات به چشم ميخورد ،و ارتباطي كه ميان مساله قتال و مساله ترغيب در قرض الحسنه و نيز
ارتباطي كه ميان اين دو مساله با سرگذشت طالوت و داود و جالوت هست ،اين نكته را به ما ميفهماند كه اين آيات يك
باره نازل شده و منظور از آن ،بيان دخالتي است كه قتال در شؤون حيات و پديد آوردن روحيه پيشرفت امت در حيات ديني
و دنيائيش دارد ،و اهل قتال را به سعادت حقيقيشان ميرساند.
آري ،خداي سبحان در اين آيات فريضه جهاد را بيان نموده و مردم را دعوت ميكند به اينكه در تجهيز يكديگر و فراهم
نمودن نفرات و تجهيزات ،انفاق كنند .و اگر اين انفاق را قرض دادن به خدا خوانده ،چون انفاق در راه خدا است ،عالوه بر
اينكه اين تعبير هم تعبيري است سليس ،و هم مشعر به قرب خدا ،ميفهماند انفاق كنندگان نزديك به خدا هستند بطوري
كه با او دادوستد دارند.
آن گاه داستان طالوت و جالوت و داوود را خاطر نشان ميكند ،تا مؤمنين كه مامور به قتال با دشمنان دين هستند عبرت
بگيرند و بدانند كه حكومت و غلبه همواره از آن ايمان و تقوا است ،هر چند كه دارندگان آن كم باشند ،و خواري و نابودي از
آن نفاق و فسق است ،هر چند كه صاحبانش بسيار باشند ،براي اينكه بني اسرائيل كه اين داستان مربوط به ايشان است ما
دام كه در كنج خمود و كسالت و سستي خزيده بودند مردمي ذليل و تو سري خور بودند ،همين كه قيام كرده و در راه خدا
كارزار نمودند ،كلمه حق را پشتيبان خود قرار دادند ،هر چند كه افراد صادق ايشان در اين دعوي اندك بودند ،و اكثرشان
وقتي جنگ حتمي شد فرار كردند ،و دوم اينكه سر اعتراض بر طالوت را باز نمودند ،و سوم اينكه ،از آن نهري كه مامور
بودند ننوشند ،نوشيدند ،و چهارم اينكه ،به طالوت گفتند ما حريف جالوت و لشگر او نميشويم ولي مع ذلك خدا ياريشان
كرد ،و بر دشمن پيروزيشان داد ،و دشمن را به اذن خدا فراري كردند ،و داوود،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص301 :
جالوت را به قتل رساند ،و ملك و سلطنت در بني اسرائيل مستقر گرديد ،و حيات از دست رفته آنان دو باره به ايشان
بازگشت ،و بار ديگر سيادت و قوت خود را باز يافتند ،و همه اين موفقيتها جز به خاطر آن كالمي كه ايمان و تقوا به
زبانشان انداخت نبود ،و آن كالم اين بود كه وقتي با جالوت و لشگرش برخوردند گفتند ":رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا
وَ انْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ" ،اين ماجرا عبرتي است كه اگر همه مؤمنيني كه در هر عصر ميآيند آن را نصب العين خود
قرار داده و راه گذشتگان صالح را پيش بگيرند ،بر دشمنان خود غلبه خواهند كرد ،البته ما دام كه مؤمن باشند.
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مهم ،صرفا براي اين تشريع شده كه امتي بر ساير مردم تسلط پيدا كرده ،و اراضي آنان را ضميمه اراضي خود كند ،همانطور
كه نويسندگان تمدن اسالم (چه جامعهشناسان و چه غير ايشان) همين طور خيال كردهاند ،و حال آنكه چنين نيست و قيد"
فِي سَبِيلِ اللَّهِ" ميفهماند كه منظور از تشريع جهاد در اسالم ،براي اين است كه دين الهي كه مايه صالح دنيا و آخرت
مردم است ،در عالم سلطه يابد.
"وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
اين جمله ،به مؤمنين هشدار ميدهد از اينكه در اين سير خود ،قدمي بر خالف دستور خدا و رسول او بردارند و كلمهاي در
مخالفت با آنها (خدا و رسول او )بگويند ،و حتي نفاقي در دل مرتكب شوند ،آن طور كه بني اسرائيل كردند ،آن زمان كه در
باره طالوت به پيامبرشان اعتراض كردند ،كه او چگونه ميتواند بر ما سلطنت كند و يا گفتند ":ال طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ
جُنُودِهِ" « »1و هنگامي كه جنگ بر آنان واجب شد ،سستي به خرج دادند ،و پشت به جنگ كردند ،و آن زمان كه واجب شد
تا از نهر آب ننوشند ،مخالفت نموده ،و فرمان طالوت را اطاعت نكردند.
"مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً" معناي كلمه" قرض "معروف است ،خداي تعالي هزينهاي
را كه مؤمنين در راه او خرج ميكنند ،قرض گرفتن خودش ناميده ،و اين به خاطر همان است كه گفتيم ميخواهد
__________________________________________________
)(1ما امروز طاقت رويارويي با جالوت و لشگرش را نداريم.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص309 :
مؤمنين را بر اين كار تشويق كند ،و هم براي اين است كه انفاقهاي نامبرده براي خاطر او بوده ،و نيز براي اين است كه
خداي سبحان به زودي عوض آن را چند برابر به صاحبانش بر ميگرداند.
خداي تعالي سياق خطاب را كه قبال امر بود و ميفرمود ":جهاد كنيد" ،به سياق خطاب ،استفهامي برگردانيد ،و فرمود :
كيست از شما كه چنين و چنان كند؟ ،با اينكه ممكن بود همين مطلب را نيز به صورت امر بفرمايد ،مانند جمله" در راه خدا
جهاد كنيد و به او قرض بدهيد" ،و اين تغيير به خاطر نشان دادن ذهن مخاطب است ،چون سياق امر خالي از كسب تكليف
نيست ،ولي سياق استفهام دعوت و تشويق است ،در نتيجه ذهن شنونده تا حدي از تحمل سنگيني امر استراحت ميكند ،و
نشاط مييابد.
"وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" كلمه" قبض" به معناي گرفتن چيزي و كشيدن آن به طرف خويش است ،در
مقابل كلمه" بسط" و همچنين" بصط" كه به معناي دادن و از خود دور كردن است ،و اين كلمه كه در اصل از ماده (باء -
سين -ط) است ،و طبق يك قاعده صرفي (سين) آن به خاطر اينكه پهلوي حرف (ط) كه به اصطالح از حروف (اطباق و
تقسيم) است قرار گرفته مبدل به (صاد) شده است.
و اينكه از صفات خداي تعالي سه صفت (قبض و بسط و مرجعيت) او را آورده ،براي اين توجه كه اشعار كند آنچه در راه خدا
به او ميدهند باطل نميشود ،و بعيد نيست كه چند برابر شود ،براي اينكه گيرنده آن خدا است و خدا هر چه را بخواهد
ناقص ميكند و هر چه را بخواهد زياد ميكند ،و شما به سوي او بر ميگرديد و آن زياد شده را پس ميگيريد.
"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ"...
كلمه "مال" بطوري كه گفتهاند به معناي جماعتي از مردم است كه بر يك نظريه اتفاق كردهاند و اگر چنين جمعيتي را مال
ناميدند براي اين است كه عظمت و ابهتشان چشم بيننده را پر ميكند.
و چنين جمعيتي از بني اسرائيل به پيامبر خود گفتند :پادشاهي براي ما معين كن تا در تحت فرمانش در راه خدا بجنگيم ،و
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از سياق بر مي آيد كه پادشاهي كه تا آن روز بر آنان تسلط داشته همان جالوت بوده ،كه در آنان به روشي رفتار كرده بود كه
همه شؤون حياتي و استقالل و خانه و فرزند را از دست داده بودند و اين گرفتاري بعد از نجاتشان از شر آل فرعون بود ،كه
شكنجهشان ميكردند و خدا موسي َ را بر آنان مبعوث كرد ،و بر آنان واليت و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص300 :
سرپرستي داد ،بعد از موسي واليت ايشان را به اوصياي موسي وا گذاشت ،بعد از اين دورهها بود كه گرفتار ديو جالوت شدند،
و وقتي ظلم جالوت به ايشان شدت يافت و فشار از طرف دستگاه جالوت بر ايشان زياد شد ،قواي باطنشان كه رو به خمود
گذاشته بود ،بيدار شد ،و تعصب تو سري خورده و ضعيفشان زنده گشت ،در اينجا بود كه بزرگان قوم از پيامبرشان درخواست
ميكنند پادشاهي برايشان برگزيند تا به وسيله او اختالفات داخلي خود را برطرف نموده و قوايشان را تمركز دهند ،و در
تحت فرمان آن پادشاه ،در راه خدا كارزار كنند ".قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا" بني اسرائيل از پيامبر
خود درخواست ميكردند كه پادشاهي برايشان معين كند ،تا در تحت لواي او در راه خدا كارزار كنند ،و چون پيغمبرشان
چنين اختياري نداشت ،لذا كارزار كردن و تعيين فرمانده را به خداي تعالي ارجاَ ميداد ،و در اين آيه از در تعظيم ،نام خدا را
نبرده ،و تنها در پاسخشان از ايشان پرسيد ،آيا اگر چنين فرماندهي معين شود احتمال آن را مي دهيد كه نافرمانيش كنيد؟ از
اين پاسخ پيدا است كه آن جناب به وحي خدا ،اين نافرماني را از ظاهر حال آن خبردار شده ،و به همين جهت خداي تعالي
را منزهتر از آن دانسته كه نامش را ببرد ،تنها اشاره كرده كه امر اين درخواست مربوط به خدا و راجع به اوست ،چون كتابتي
كه در اين پاسخ آمده به معناي واجب شدن است و تنها كار خداي تعالي است.
گفتيم مخالفت و پشت كردن به جنگ از ظاهر حال آنان محتمل بود ،ولي همين امر ظاهر را به صورت استفهام بيان كرد،
تا مردم اين ظاهر حال را انكار نموده ،در نتيجه تا حجت بر آنان تمام شود ،و همين پاسخ را داده گفتند ":وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟" (چه جهت دارد كه ما در راه خدا قتال نكنيم؟).
"قالُوا :وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا"...
در اين پاسخ مساله بيرون شدن جبري از خانه و شهر را علت جنگيدن و كنايه از آن كردند و چون بيرون شدن از وطن
مالوف مستلزم دور شدن از زن و فرزند و سبب محروميت از همه اين نعمتها ميشود ،لذا بيرون شدن را هم به وطن نسبت
دادند ،و هم به فرزندان و گفتند:
با اينكه از وطن و فرزند خود بيرون شدهايم.
"فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ،وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" اين آيه به شهادت اينكه حرف" فاء" در اول آن است،
فرَ و نتيجه گفتار پيامبر آن قوم ،كه پرسيد ":هَلْ عَسَيْتُمْ  "...و جواب قوم كه گفتند ":وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ" ،واقع شده ،و
جمله ":وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" ،داللت دارد بر اينكه پرسش پيامبرشان كه پرسيد ":هَلْ عَسَيْتُمْ
ترجمه الميزان ،ج ،9ص303 :
إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا
"...ناشي از وحي خداي سبحان بوده و معلوم ميشود خداي تعالي به او خبر داده كه اينها فردا كه صاحب فرمانده شدند از
او اطاعت نخواهند كرد ،و قرار خواهند نمود و گرنه معنا ندارد ابتدا چنين سؤالي را پيش بكشد.

PDF.tarikhema.org

[علم به مصالح و قدرت بر اجراي آن ،لوازم و شرائط زمامدار است نه شرافت دودمان و ثروتمندي]  ...ص 431 :

"قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ" كلمه" اصطفا" و" و استصفاء" به معناي اختيار و انتخاب
است ،اصل آن ماده:
(صاد -فاء -واو) است كه به معناي چكيده و خالص از هر چيز است ،و كلمه" بسطه" به معناي سعة و قدرت است ،و اين
كالم ،جواب به هر دو اعتراض بني اسرائيل است.
اما اعتراضشان به اينكه خودشان سزاوارتر به ملك و سلطنت هستند چون داراي شرافت دودمانند ،جوابش اين است كه
وقتي خداي تعالي طالوت را براي سلطنت انتخاب كند قهرا او و دودمان او شرافتي پيدا ميكند ما فوق شرافت ساير افراد
بني اسرائيل و ساير دودمانهاي آن ،چون فضيلت همواره تابع تفضيل خداي تعالي است ،هر كه را او برتر بداند ،برتر است.
و اما اعتراض دوم آنها كه مالك پادشاه شدن پول است جوابش را داد به اينكه سلطنت الهيه براي همين است كه ديگر
پولداري مالك برتري قرار نگيرد ،سلطنت و استقرار حكومت در جامعهاي از مردم ،تنها و تنها براي اين است كه ارادههاي
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"وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ :إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا :أَنَّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْ َ
ت
سَعَةً مِنَ الْمالِ؟" اين آيه شريفه پاسخ پيامبر ايشان است و اگر وي تعيين فرماندهي را به خداي تعالي نسبت داده ،خواسته
است بني اسرائيل را متوجه اشتباهشان كند ،كه تعيين فرماندهي را به پيامبرشان نسبت دادند ،و گفتند :تو يك پادشاه
فرمانده براي ما معين كن ،و نگفتند :از خدا در خواست كن فرماندهي براي ما معين كند ،و قتال را بر ما واجب سازد.
و به هر حال اينكه آن جناب نام آن فرمانده را برد و فهماند كه او طالوت است باعث شد كه از دو جهت اعتراض كنند ،كه
اين دو جهت به نظر آنان با سلطنت طالوت منافات داشته ،و خداي تعالي يكي از آن دو جهت را از ايشان حكايت كرده كه
گفتند ":أَنَّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ...؟" و معلوم است كه اين اعتراض كه به پيامبرشان كردند و در
آن هيچ دليلي بر اينكه طالوت ،شايستگي سلطنت ندارد و خود آنان سزاوارترند ،نياوردند ،گفتاري بوده كه احتياج به استدالل
نداشته يعني دليلش امر روشني بوده و آن امر روشن جز اين نميتواند باشد كه بيت نبوت و بيت سلطنت دو بيت و دو
دودمان بوده در بني اسرائيل كه اهل آن دودمان همواره به آن فخر ميكردهاند و طالوت از هيچ يك از اين دو بيت دو
خاندان نبود و به عبارتي ديگر طالوت نه از خاندان سلطنت بود ،و نه از خاندان نبوت ،و به همين جهت گفتند :او كجا و
سلطنت كجا؟ خود ما سزاوارتر به سلطنت هستيم تا او ،چون هم از دودمان نبوتيم و هم از دودمان سلطنت ،و خدايي كه ما
را شايسته چنين افتخاري دانسته ،چگونه راضي ميشود آن را به ديگري انتقال دهد.
(و اين گفتار يك ريشه اعتقادي داشته و گرنه ظاهرا اعتراضي بسيار بيجا است) ،و ريشه اين گفتار اين است كه يهود معتقد
بودند كه در كار خدا" بداء" "،نسخ" و" تغييري" نيست ،و اين سه از خدا محال است كه قرآن از ايشان حكايت كرده ،كه
گفتند ":يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ -دست خدا بسته است ،دستشان بسته باد" و پيامبرشان در پاسخ فرموده ":إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ -خدا او را بر شما ترجيح داده" پس اين يكي از دو جهت اعتراض بني اسرائيل بود.
جهت ديگري كه آن نيز به نظر ايشان منافات با سلطنت طالوت داشته همان است كه در جمله ":وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ"
آمده ،چون طالوت مردي فقير بوده و به نظر بني اسرائيل
ترجمه الميزان ،ج ،9ص304 :
سلطان بايد مردي توانگر باشد ،پيامبر آنان به اين هم جواب داده به اينكه ":وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ  "...يعني
سلطنت پول نميخواهد ،بلكه نيروي فكري و جسمي ميخواهد ،كه طالوت هر دو را بيش از شما دارد.
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افعال خداي سبحان حكيمانه و داراي مصلحت است و در عين حال باري تعالي محكوم و مقهور مصالح نيست  ...ص 436 :

و" ايتاء" و افاضه الهيه هر چند كه گفتيم به هر جور كه او بخواهد و به هر كس كه اراده كند صورت ميگيرد ،اال اينكه در
عين حال بطور بيهوده و گزاف و بدون حكمت و رعايت مصالح صورت نميگيرد ،چون مقصود ما از اينكه ميگوئيم خداي
تعالي هر چه بخواهد ميكند و ملك را به هر كس كه بخواهد ميدهد و از اين قبيل مطالب اين نيست كه خدا در كارهايش
جانب مصلحت را رعايت نميكند ،و يا خدا كاري را كه ميكند نظير تيري است كه به تاريكي بيندازد ،اگر تصادفا مطابق
مصلحت صورت بگيرد كه گرفته ،و اگر نگيرد جزافي ميشود و محذوري هم پيش نميآيد براي اينكه ملك ،ملك او است،
هر چه بخواهد ميكند ،نه منظور ما اين نيست زيرا كه اين را ادله ديني و براهين عقلي باطل ميكند (وقتي جزاف از خدا
صحيح باشد ،ديگر عقل ما را ملزم به انجام تكاليف ديني او نميكند ،زيرا در يك يك احكام احتمال جزاف ميدهد) و اين
معنا را هم ظواهر ديني باطل ميداند و هم براهين عقلي.
بلكه مقصود ما اين است كه خداي سبحان از آنجا كه هر خلق و امري به او بازگشت دارد قهرا مصالح و جهات خير هم،
مانند ساير موجودات مخلوق او هستند پس اگر ميگوئيم خدا هر كاري را طبق مصلحت انجام ميدهد معنايش اين نيست

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

متفرق مردم كه با نداشتن حكومت همه به هدر ميرفت ،در استقرار حكومت همه يك جا متمركز شود ،يعني همه تابع اراده
مسلمانان گردد ،و تمامي زمامها و اختيارات به يك زمام وصل شده ،و سرنخ همه اختيارات به دست يك نفر بيفتد و در
نتيجه هر فرد از افراد جامعه به راه كمالي كه خود اليق آن است بيفتد و در اين راه تكامل احدي مزاحم فردي ديگر نشود و
هيچ فردي بدون داشتن حق (و فقط به خاطر داشتن ثروت يا قدرت) جلو نيفتد ،و فردي ديگر فقط به خاطر نداشتن ثروت
عقب نماند.
و سخن كوتاه اينكه :غرض از تشكيل ملك و حكومت اين است كه صاحب حكومت امور جامعه را طوري تدبير كند كه هر
فردي از افراد جامعه به كمال اليق خود برسد ،و كسي و چيزي مانع پيشرفتش نگردد ،و براي چنين حكومت چيزي كه
الزم است داشتن دو سرمايه است ،يكي علم به تمامي مصالح حيات جامعه و مفاسد آن ،و دوم داشتن قدرت جسمي بر
اجراي آنچه كه صالح جامعه ميداند ،و اين دو در طالوت هست ":وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ".
و اما مساله پول داري ،اگر كسي آن را هم دخيل در اين مساله بداند ،و از اركان اين كار بشمارد ،از جهل و بي خبري
است .
ترجمه الميزان ،ج ،9ص303 :
پيامبر اسرائيلي سپس هر دو پاسخ را يك جا و به صورت يك دليل در آورده و ميگويد ":وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ" ،و
خالصه آن اين است كه ملك تنها از آن خدا است و احدي را در آن نصيبي نيست ،مگر آن مقداري كه خدا به هر كسي
داده باشد ،و در آن هم با اينكه تمليكش كرده باز خود او مالك است ،هم چنان كه از اضافه در (ملكه) اين معنا به خوبي
استفاده ميشود ،خوب وقتي داستان از اين قرار باشد پس خداي تعالي در ملكش هر جور بخواهد و اراده كند تصرف ميكند،
و احدي قادر نيست بگويد چرا و به چه جهت؟ (يعني كسي را نميرسد كه از علت تصرف خدا پرسش كند ،براي اينكه تنها
خداي تعالي سبب مطلق است ،و نيز كسي قادر نيست كه از متمم عليت و ابزار كار او بپرسد ،براي اينكه خداي تعالي
خودش به تنهايي سبب تام است ،او نيازي به متمم ندارد) پس ديگر جاي اين سؤال نيست كه چرا ملك و سلطنت را از
دودماني به دودمان ديگر منتقل كرد؟ و يا چرا آن را به كسي داد كه اسباب ظاهري و ابزار آن كه همان ثروت و نفرات باشد
ندارد؟.
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گفتاري در معناي سكينت [ -آرامش رواني در سايه ايمان ... ]-ص 438 :

كلمه" سكينة" از ماده سكون است كه خالف حركت است ،و اين كلمه در مورد سكون و آرامش قلب استعمال ميشود و
معنايش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطني در تصميم و اراده است ،هم چنان كه حال انسان حكيم اين چنين است،
(البته منظور ما از حكيم دارنده حكمت اخالقي است) كه هر كاري ميكند با عزم ميكند ،و خداي سبحان اين حالت را از
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كه در كارهاي خود مقهور مصلحت و محكوم به حكم آن است ،بر خالف ما كه در كارهايمان محكوم به آنيم ،پس وقتي
خداي سبحان كاري ميكند يا خلقي ميآفريند (و جز خوب و جميل نميكند) قهرا فعل او داراي مصلحت است ،و صالح
بندگانش در آن رعايت شده ،و در عين حال محكوم و مقهور مصلحت هم نيست .
ترجمه الميزان ،ج ،9ص303 :
از اينجا معلوم ميشود كه اجتماَ تعليل" وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ" با تعليل" إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي
الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ" ،درست است ،و منافاتي بين اين دو تعليل نيست ،براي اينكه اولي مطلب را به مصالح و اسباب تعليل
ميكند ،و ميفرمايد طالوت علم و نيروي بدني بيشتري دارد ،و دومي مطلب را با اطالق مالكيت خدا تعليل ميكند ،خدايي
كه هر كاري بخواهد ميكند ،و اگر اينكه گفتيم منافاتي نيست بين اطالق ملك خدا و اينكه هر چه ميخواهد ميكند ،و
بين اينكه كارهايش همه از روي مصالح و حكمتها است درست نباشد ،اصال اين دو جمله از آيه با هم نميخواند تا چه
رسد به اينكه يكي متمم و مؤيد ديگري باشد.
و اين معنا را ذيل آيه كه ميفرمايد ":وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ" ،به بهترين وجهي توضيح ميدهد ،براي اينكه كلمه" واسع" داللت
ميكند بر اينكه خداي تعالي از هيچ فعلي و ايتايي (دادني) ممنوَ نيست ،و كلمه" عليم" داللت ميكند بر اينكه :فعل او
فعلي است كه از روي علم ثابت و غير قابل خطا سر ميزند ،پس خداي سبحان هر چه ميخواهد ميكند بدون اينكه چيزي
مانعش شود ،و كاري نميكند مگر آنكه آن كار ،داراي مصلحت واقعي باشد.
باقي ميماند معناي كلمه" واسع" كه يكي از اسامي خداي تعالي است و ماده" وسعت" كه كلمه سعه نيز از مشتقات آن
است ،در اصل به معناي حالتي در جسم است كه با داشتن آن حالت اشيايي ديگر را در خود ميگنجاند ،مانند سعه ظرف كه
هر چه بيشتر باشد آب بيشتر يا طعام بيشتر را در خود جاي ميدهد ،و سعه صندوق به معناي گنجايش آن است نسبت به
آنچه در آن ميگذارند ،و سعه خانه كه افراد بيشتري را در خود جاي ميدهد ،و ليكن به عنوان استعاره در غني نيز استعمال
ميشود اما نه هر غنائي و از هر جهتي ،بلكه غني از اين جهت كه گنجايش بذل و بخشش را دارد ،كانه مال وسيع ،آن مالي
است كه ظرفيتي دارد كه هر چه بخواهند ميتوانند از آن خرج كنند و به همين معنا كلمه نامبرده در مورد خداي سبحان نيز
استعمال ميشود ،وقتي ميگوئيم خدا واسع است معنايش اين است كه او غني است كه هر چه بخواهد بذل كند ،ناتوانش
نميسازد ،بلكه هر قدر بخواهد ميتواند بذل كند.
"وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ" كلمه" تابوت" به معناي صندوق است ،و اين
كلمه بطوري كه گفتهاند صيغه فعلوت از ماده" توب" است ،و توب به معناي رجوَ است( ،و به همين جهت برگشتن از راه
شيطان به سوي خدا را توبه گفتهاند) و اگر صندوق را تابوت گفتهاند براي اين است كه صاحبش همواره و پي در پي به
سراغ او ميرود و به آن رجوَ ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص303 :
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خواص ايمان كامل قرار داده و آن را از مواهب بزرگ خوانده است.
توضيح اينكه آدمي به غريزه فطريش كارهايي كه ميكند ناشي از تعقل قبلي است ،يعني قبل از انجام هر كاري در عقل
خود مقدمات آن را ميچيند ،و طوري ميچيند كه وقتي عمل را انجام دهد مشتمل بر مصالح او باشد ،و در سعادتش تاثير
خوبي بگذارد ،و سعادت اجتماعي او را به قدر خودش تامين كند ،آن گاه بعد از رديف كردن مقدمات در فكر و عقل عمل را
طوري كه نقشهاش را كشيده انجام ميدهد ،و در انجامش آنچه بايد بكند و آنچه نبايد بكند ،رعايت مينمايد.
و اين عمل فكري وقتي بر طبق اسلوب فطرت آدمي صورت بگيرد ،و با در نظر داشتن اينكه انسان نميخواهد و نميطلبد،
مگر چيزي را كه نفع حقيقي در سعادتش داشته باشد ،قهرا اين عمل فكري طبق جرياني جاري ميشود كه منتهي به
سكونت و آرامش خاطرش باشد ،و خالصه قبل از هر عمل نقشه آن را طوري ميچيند كه در هنگام انجام عمل بدون هيچ
اضطراب و تزلزلي آن را انجام دهد.
اين وضع انساني است داراي حكمت به معناي اخالقيش ،و اما انساني كه در زندگي خود در ماديات فرو رفته و تابع هوي و
هوس خود باشد ،چنين انساني همواره در مقدمه چينيهاي فكريش دچار اشتباه ميشود ،چون نافع واقعي و خيالي در دلش
مختلط شده نمي تواند آن دو را از هم جدا كند ،مسائل خيالي با آن زرق و برقي كه در خياالت هست در مسائل فكري و
جدي او مداخله ميكند ،گاهي باعث انحراف او از سنن صواب ميشود ،و گاهي باعث تردد و اضطرابش ميگردد ،بطوري
كه نتواند در اراده خود تصميم بگيرد ،و بطور جدي اقدام نمايد و در نتيجه شدائد و گرفتاريهايش را تحمل كند.
اما كسي كه داراي ايمان به خداي تعالي است ،تكيه بر پايگاهي دارد كه هيچ حادثه و گرفتاري تكانش نميدهد ،و به ركني
وابسته است كه انهدام نميپذيرد ،و چنين كسي امور
ترجمه الميزان ،ج ،9ص302 :
خود را بر پايه معارفي بنا نهاده كه شك و اضطراب قبول نميكند ،و در اعمالش با روحيهاي اقدام ميكند كه از تكليف الهي
صد در صد صحيح منشا گرفته ،او هيچ سرنوشتي را به دست خود نميداند تا از فوت آن بترسد ،و يا از فقدانش اندوهناك
گردد ،و يا در تشخيص خير و شرش دچار اضطراب شود.
ولي غير مؤمن كه براي خود ولي نميشناسد ،كسي را كه عهدهدار امورش باشد ندارد ،بلكه خير و شر خود را به دست
خودش ميداند ،خودش را هم كه گفتيم چه وضعي دارد ،پس او در همه عمر در ميان ظلمت افكاري كه از هر سو بر او
هجوم ميآورد قرار دارد ،افكاري از سوي هواهاي نفساني ،افكاري از ناحيه خيالهاي باطل ،افكاري از ناحيه احساسات شوم،
اينجا است كه به درستي معناي آيات زير را درك ميكنيم.
"وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" « "»1ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْ" « "»9اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ" « "»0إِنَّا جَعَلْنَا
الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ" « "»3ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ" « »4اينكه اضافه ميكنيم كه در آيه شريفه ":ال
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" « »3در باره كساني كه ايمان به خدا و رسول دارند ميفرمايد :اينان ممكن
نيست با دشمنان خدا و رسول دوستي كنند ،هر چند كه پدر يا فرزند يا برادر يا خويشاوندشان باشد ،چون خداوند ايمان را در
دلهايشان نوشته و حك كرده و به روحي از خود تاييدشان كرده است ،پس ميفهميم آن حيات جدا از حيات كفار ،كه در
مؤمنين هست،
__________________________________________________
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[بيان آيات  ...ص 441 :
اشاره

"وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسي وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ"...
__________________________________________________
)(1او همان خدايي است كه سكينت و آرامش را در دلهاي مؤمنين نازل كرد ،تا ايماني جديد بر ايمانشان بيفزايد و تمامي
آسمانها و زمين لشگريان خدا هستند و خدا همواره داناي فرزانه است ".سوره فتح ،آيه "3
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)(1سوره آل عمران ،آيه 33
)(2اين بدان جهت است كه خدا سرپرست كساني است كه ايمان آوردهاند و اما كافران سرپرستي ندارند ".سوره محمد ،آيه
"11
)(3خدا سرپرست آنهايي است كه ايمان آوردهاند ،ايشان را از ظلمتها به سوي نور بيرون ميكشد ".سوره بقره ،آيه "943
)(4خود ما شيطانها را سرپرست كساني كرديم كه ايمان نميآورند ".سوره اعراف ،آيه "93
)(5اينكه ميبينيد شيطان است كه در كفار نيز هست حياتي دارد كه اين اثر آن نور زندگي است.
"سوره آل عمران ،آيه "134
)(6سوره مجادله ،آيه 99
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
حياتي است كه از حيات و روح خدا سرچشمه دارد و پاداش و اثرش حك شدن ايمان و استقرار آن در قلب است ،پس اين
مؤمنين مؤيدند به روحي از خدا ،و اين روح وقتي افاضه ميشود كه ايمان در دل رسوخ كند ،آن وقت است كه حياتي جديد
در جسم و كالبدشان دميده ميشود ،و در اثر آن نوري پيش پايشان را روشن ميكند.
و اين آيه بطوري كه مالحظه ميكنيد نزديك به انطباق با آيه زير است ":هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا
إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً" »1« ،مضمون اين آيه تقريبا همان مضموني است
كه آيه سوره مجادله داشت ،با اين تفاوت كه در آن آيه ،روح به جاي سكينت در اين آيه ،و زياد شدن ايماني بر ايمان
مؤمنين در اين آيه ،به جاي كتابت ايمان در آن آيه قرار گرفته ،مؤيد اين انطباق ذيل آيه سوره فتح است كه لشگر آسمانها
و زمين را از آن خدا ميداند ،و قرآن كريم در مواردي ديگر مالئكه و روح را لشگر خدا دانسته است.
باز نزديك به سياق اين آيه ،آيه شريفه زير است كه ميفرمايد ":فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلي رَسُولِهِ وَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ ،وَ أَلْزَمَهُمْ
كَلِمَةَ التَّقْوي وَ كانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها) »9« ،و نيز آيه زير است كه ميفرمايد ":فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ
تَرَوْها" «».0
از مطالب گذشته هم روشن گرديد كه ممكن است از كالم خداي تعالي استفاده كرد كه مراد از سكينت ،روحي است الهي ،و
چيزي است كه مستلزم آن روح الهي است ،امري است از خداي تعالي كه باعث سكينت قلب و استقرار و آرامش نفس و
محكمي دل ميشود و معلوم است كه اين توجيه باعث نميشود كه كالم از معناي ظاهريش بيرون شود ،و كلمه" سكينت"
كه به معناي سكون قلب و عدم اضطراب آن است در روح الهي استعمال شده باشد و جا دارد كه با همين معنا روايات آينده
توجيه شود.
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)(2پس خداي تعالي سكينت را بر رسولش و بر مؤمنين نازل كرد و كلمه تقوي را در دلهايشان حك نمود و حقيقتا اهل و
سزاوار آن بودند ".سوره فتح ،آيه "93
)(3پس خدا سكينت خود را بر او نازل كرد و او را با لشگرياني كه شما آنها را نميديديد ،تاييد نمود ".سوره توبه ،آيه "31
ترجمه الميزان ،ج ،9ص331 :
آل هر كس اهل بيت او است ،كه خود او را هم شامل ميشود ،پس آل موسي و آل هارون عبارتست از خود موسي و هارون
و اهل بيت آن دو ،و جمله" تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ" حال از تابوت است ،و جمله ":إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" مانند
سياق اول آيه داللت دارد بر اينكه بني اسرائيل از پيامبرشان پرسيده بودند كه نشاني صدق گفتار تو چيست؟ و از كجا بدانيم
اينكه ميگويي( :خداي تعالي طالوت را ملك و فرمانده شما كرده) راست است.
[اشاره به پيروي جمعي اندك و با ايمان بر لشگري گران و بي ايمان ،در داستان طالوت و جالوت]  ...ص 443 :
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"فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ  ...إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ" كلمه" فصل" به معناي جدايي مكاني است ،هم
چنان كه در آيه ":وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ" «» 1به همين معنا است ،و چه بسا كه در معناي قطع يعني ايجاد جدايي دو چيز
استعمال شود مانند آيه" وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ" « »9و بنا بر اين كلمه نامبرده هم متعدي استعمال ميشود (كه در آيه 43
سوره انعام ديديد) ،و هم الزم (كه در آيه مورد بحث و آيه سوره يوسف مالحظه كرديد).
كلمه" جند "به معناي مجتمعي انبوه است ،چه از انسان و چه از هر چيز ديگر ،و اگر لشگر را جند ناميدهاند به خاطر همين
است كه جمعيتي متراكم هستند و اگر در آيه مورد بحث ،كلمه را به صيغه جمع" جنود" آورده ،براي اين بوده كه بفهماند
جمعيت بني اسرائيل كثرت قابل مالحظهاي داشتند ،با اينكه به حكم جمالت بعدي همين آيه ،مؤمنين واقعي آنان ،بعد از
عبور از نهر اندك بودند( ،و اين مالكي دست ميدهد كه در سختيها هميشه مؤمنين پايدار مي مانند) و نظير اين نكته در
آيه بعد هم كه ميفرمايد ":وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ" ،از كلمه" جنود" استفاده ميشود.
و در مجموَ اين گفتار اشارهاي است به يك حقيقت كه از سراپاي اين داستان استفاده ميشود ،و آن اين است كه خداي
تعالي قادر است عدهاي بسيار قليل و از نظر روحيه مردمي ناهماهنگ را بر لشكري بسيار زياد ياري دهد ،توضيح اينكه
تمامي بني اسرائيل از پيامبر خود درخواست فرماندهي كردند ،و همگي پيمان محكم بستند كه آن فرمانده را نافرماني نكنند،
و كثرت جمعيت آنان آن قدر بود كه بعد از تخلف جمعيت بسياري از آنان از شركت در جنگ ،تازه باقي مانده آنان جنودي
بودند ،و اين جنود هم در امتحان آب نهر كه داستانش ميآيد كه اكثرشان رفوزه و مردود شدند ،و به جز اندكي از آنان در
آن امتحان پيروز نشد ،و تازه آن عده اندك هم هماهنگ نبودند ،بخاطر اينكه بعضي از آنان يك شب ،آب خوردند ،و معلوم
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيه 23
)(2و او بهترين جدا سازنده بين حق و باطل است ".سوره انعام ،آيه "43
ترجمه الميزان ،ج ،9ص339 :
شد كه دچار نفاق هستند ،پس در حقيقت آنچه باقي ماند ،اندكي از اندك بود ،در عين حال پيروزي نصيب آن اندك شد،
چون ايمان داشتند و در برابر لشكر بسيار انبوه جالوت صبر كردند.
كلمه" ابتالء" كه اسم فاعل آن" مبتلي" از مشتقات آن است به معناي امتحان است ،و كلمه" نهر" به معناي مجراي آب
پر از آب است ،و كلمه" اغتراف" و كلمه" غرف" به معناي آن است كه چيزي را بلند كني و بگيري ،مثال ميگويند ":فالن
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غرف الماء" و يا ميگويند ":فالن اغترف الماء" ،يعني فالني آب را بلند كرد تا بنوشد.
و اينكه اغتراف يك غرفه ،يعني گرفتن يك مشت آب را از مطلق نوشيدن استثنا كرده ،داللت ميكند بر اينكه پيامبر
اسرائيلي آن مردم را از مطلق نوشيدن نهي نكرده بوده بلكه از نوشيدن در حالت خاصي نهي كرده بوده( ،مثال از اينكه لب
آب دراز بكشند و با دهان بنوشند تا سيراب شوند).
مقتضاي ظاهر كالم اين بود كه بفرمايد ":فمن شرب منه فليس مني ،اال من اغترف غرفة بيده ،و من لم يشرب فانه مني"،
هر كس از اين نهر آب بنوشد از من نيست ،مگر آنكه با دستش مشتي بردارد و بنوشد ،و كسي كه ننوشد ،او از من است،
ليكن اينطور نفرمود ،بلكه اوال جمله دوم را به جمله اول وصل كرد و ثانيا كلمه شرب را در جمله دوم مبدل به طعم كرد و
بايد ديد چرا؟
علتش اين بود كه اگر اينطور فرموده بود مفاد كالم چنين ميشد ،كه تمامي جنود طالوت از طالوت بودند ،و تنها يك طائفه
از او بيگانه و جدا شدند ،و آنها كساني بودند كه آب نوشيدند ،و از اين عده جمعي كه سيراب نشدند و تنها مشتي آب
برداشتند ،از ايشان جدا شده و قهرا به طائفه اول ملحق شدند.
در نتيجه جنود طالوت دو طائفه ميشوند ،يكي آنهايي كه از طالوت بودند ،و دوم آنهايي كه از او بيگانه شدند ،و حال آنكه
مقصود آيه اين نبوده ،بلكه خواسته است بفرمايد سه طائفه شدند ،كه طائفه سوم ،آنهايي بودند كه مشتي آب برداشتند ،نه از
طالوت بودند و نه بيگانه از او ،بلكه با آزمايشي ديگر وضعشان روشن ميشود.
و به همين منظور جمله دوم يعني جمله ":وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي" ،را پهلوي جمله اول قرار داد ،تا مفاد آيه چنين شود:
كه لشكريان طالوت هر چند همه با طالوت و از او بودند ،ليكن باطن آنها غير از ظاهرشان بود ،و با يك آزمايش واقعيتها
روشن ميشد ،و آن آزمايش نهري بود كه در راه با آن برخوردند ،و آن نهر مشخص كرد كه چه كسي از طالوت ،و چه كسي
بيگانه
ترجمه الميزان ،ج ،9ص330 :
از او بود ،هر كس از آن نهر نوشيد از طالوت بيگانه شد و هر كس لب از آن تر نكرد از او و منسوب به او شد.
و وقتي مفاد كالم تا اينجا اين شد ،ديگر آمدن جمله" إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ" ،نميرساند كه اين طائفه سوم از طالوت
بودند ،چون وقتي اين داللت را داشت كه بال فاصله بعد از جمله" فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ" واقع شده بود ،ولي بعد از ذكر هر دو
طائفه آمده ،و معلوم است كه اين استثنا و اخراج از طائفه اول ،تنها باعث ميشود كه طائفه سوم داخل و جزء طائفه اول
نباشند ،نه اينكه داخل در طائفه دوم باشند ،و الزمه اين سخن آنست كه آيه شريفه خواسته است لشكريان طالوت را با دو
آزمايش به سه طائفه تقسيم كند اول آنهايي كه از طالوت نبودند چون از نهر نوشيدند ،دوم آنهايي كه از وي بودند چون از
نهر ننوشيدند ،سوم آنهايي كه مردد بودند ،و وضعشان در آزمايش نهر معلوم نشد ،چون مشتي آب برداشتند و نوشيدند ،و
آزمايشي ديگر وصفشان را روشن ميكند ،و آن اين است كه اگر در حال جنگ به خدا اعتماد نموده ،در برابر دشمن مقاومت
كنند از طالوت خواهند شد ،و اگر دچار قلق و اضطراب شوند ،از طائفه دوم خواهند گرديد.
"فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ"...
كلمه "فئة" به معناي پارهاي از مردم است ،و دقت در اين آيات ميرساند كه گويندگان اين سخن كه" ال طاقَةَ لَنَا ،"...
همان طائفه سوم بودند كه با مشت خود آب برداشتند ،و پاسخ دهندگان به ايشان همانهايي بودند ،كه اصال آب ننوشيدند ،و
آيه شريفه از آنان تعبير كرده به ":الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ" و چون نميتوانيم كلمه" ظن" را در باره آنان به معناي
پنداشتن بگيريم ،ناگزير بايد بگوئيم يا به معناي يقين است و يا كنايه از خشوَ است.
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و اين طائفه ممكن بود در پاسخ بگويند ":غلبه جمعيتي اندك بر جمعيتي بسيار امر محالي نيست بلكه با اذن خدا امري
است ممكن" ،ولي اينطور نگفتند بلكه براي اينكه طرف را بهتر قانع كنند ،قاطعتر جواب دادند ،و از حوادثي كه در جاهاي
ديگر اتفاق افتاده خبر داده و گفتند :چه بسيار اندكها كه بر بسيارها غالب شدند.
"وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ"...
[استعاره از كنايهاي لطيف در ":رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً"]  ...ص 443 :

كلمه" بروز" به معناي آشكار شدن است ،و به همين جهت بيرون شدن هماورد از لشگر دشمن و مبارزه طلب كردن او را"
براز" ميگويند ،و كلمه" افراغ" كه فعل امر" افرغ" ،مشتق از آن است به معناي ريختهگري است ،يعني فلز آب شدهاي را
در قالب بريزند ،و ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
منظور از آن در اينجا اين است كه خداي تعالي صبر را در دل آنان و به قدر ظرفيت دلهايشان بريزد.
پس در حقيقت اين تعبير ،استعاره از كنايه لطيفي است ،و همچنين تثبيت اقدام كنايه است از اينكه ايشان را در جهاد ثابت
قدم كند تا فرار نكنند.
"فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ"" هزم" به معناي دفع كردن دشمن است.
[توضيحي در باره دفاع و فطري بودن آن در ذيل" لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ"]  ...ص 444 :
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"وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ"...
همه ميدانند كه منظور از فساد زمين ،فساد سكنه زمين است ،يعني فساد اجتماَ انساني ،البته اگر به دنبال فساد اجتماَ،
خود كره زمين هم فاسد شود ،اين فساد به تبع منظور آيه ميشود ،نه بالذات ،و اين خود يكي از حقايق علمي است كه قرآن
از آن پرده برداري كرده است.
توضيح اينكه :سعادت نوَ بشر به حد كمال نميرسد مگر به اجتماَ و تعاون ،و معلوم است كه اجتماَ و تعاون تمام
نمي شود مگر وقتي كه وحدتي در ساختمان اجتماَ پديد آيد ،و اعضاي اجتماَ و اجزاي آن با يكديگر متحد شوند ،بطوري
كه تمامي افراد اجتماَ چون تن واحد شوند ،همه هماهنگ با يك جان و يك تن فعل و انفعال داشته باشند ،و وحدت
اجتماعي و محل و مركب اين وحدت ،كه عبارت است از اجتماَ افراد نوَ ،حالي شبيه به حال وحدت اجتماعي عالم مشهود
و محل آن دارد.
و ما ميدانيم كه وحدت نظام عالم نتيجه هماهنگي تاثير و تاثري است كه در بين اجزاي عالم در جريان است ،سادهتر
بگويم نظامي كه در عالم هست به اين جهت برقرار است كه بعضي از اجزاي عالم بعضي ديگر را دفع ميكند ،و در جنگ و
ستيزي كه بين اسباب عالم است :بعضي بر بعضي ديگر غلبه نموده و آن را از خود ميراند ،و آن بعض رانده شده هم تسليم
و رانده ميشود ،و اگر اين زورآزمايي نبود عاملي كه بايد مغلوب شود ،مغلوب نميشد ،اجزاي اين نظام هماهنگ و به هم
مربوط نميشد بلكه هر سببي به همان مقدار از فعليت كه خاص او است باقي ميماند ،و در نتيجه هيچ جنب و جوشي
جريان نمييافت ،و عالم وجود از كار ميافتاد.
نظام اجتماَ انساني نيز چنين است ،اگر بر پايه تاثير و تاثر و غلبه و دفع قرار نميگرفت ،اجزاي اين نظام به هم مرتبط
نميشد ،و در نتيجه اصال نظامي برقرار نميگشت ،و سعادت نوَ باطل ميشد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص334 :

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

به شهادت اينكه ،اگر فرض كنيم كه چنين دفعي در نظام بشر نميبود ،يعني بعضي بر بعض ديگر غلبه ننموده و اراده خود
را بر او تحميل نميكرد ،آن وقت هر فردي از افراد اجتماَ كاري كه خودش ميخواست ميكرد ،هر چند كه با منافع
ديگران منافات داشته باشد( ،حال چه آن كار مشروَ باشد و چه نامشروَ ،فعال در مشروَ و نامشروَ بودن آن نظري
نداريم) و آن ديگري نميتوانست او را از آن كار منصرف كرده و به كاري وادارد كه منافي با منافع خودش نباشد ،اين وضع
را در باره تمامي افراد در نظر بگير ،آن وقت خواهي ديد كه ديگر هيچ وحدتي بين اجزاي اجتماَ پيدا نميشود ،و اجتماعي
هم كه فرضا قبال بوده متالشي ميگردد.
و اين بحث همان بحثي است كه در جلد سوم ترجمه فارسي ذيل آيه ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً" « ،»1گذرانديم ،و گفتيم
اولين اصل فطري انسان (همين انساني كه تشكيل اجتماَ داده) استخدام و بهرهكشي از ديگران است ،و مساله تعاون و
تمدن متفرَ بر آن و زائيده از آن بوده و اصلي ثانوي است كه تفصيلش گذشت.
و در حقيقت مسئله دفع و غلبه ،معنايي است عمومي كه در تمام شؤون اجتماَ بشري جريان دارد ،و وقتي مغز آن را
بشكافيم عبارت ميشود از اينكه انسان از يك سو ديگران را به هر صورتي كه ممكن باشد ،وادار كند به اينكه خواستهاش را
برآورند ،و از سوي ديگر هر چه مزاحم و مانع انجام خواسته او است ،از سر راه بردارد.
و اين معنايي است عمومي كه هم در جنگ اعمال ميشود و هم در صلح هم در سختي و هم در آسايش ،هم در راحت و
هم در ناراحتي ،و اختصاص به يك طبقه يا دو طبقه ندارد ،بلكه در تمامي گروه و دستههاي اجتماَ در جريان است ،بله
آدمي در حال عادي متوجه اين حقيقت نميشود خيال ميكند تنها ستمگران بهرهكشي ميكنند ولي وقتي متوجه ميشود
خودش هم اين كاره است كه كسي مزاحم و مانع حقي از حقوق حياتي او و يا شهوتي از شهوات او و امثال آن شود ،آن
وقت است كه شروَ ميكند به اينكه انسان مزاحم را از سر راهش بردارد ،و معلوم است كه اين بهرهكشي مراتبي از شدت و
ضعف دارد ،كه يكي از آن مراتب ،جنگ و قتال است.
اين را هم ميدانيم كه فطري بودن دفع و غلبه اختصاص به مورد دفاَ مشروَ ندارد ،بلكه شامل همه انحاء دفاَ ميشود،
چه آنجا كه دفاَ به عدل و از حقي مشروَ باشد ،و چه به ظلم و از حقي خيالي و نامشروَ ،چون اگر از يك اصل مسلم و
فطري سرچشمه نميگرفت
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه [...]910
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
هرگز از او سر نميزد ،نه مشروَ و بر حقش و نه غير آن ،براي اينكه اعمال آدمي به بياني كه در سابق گذشت ،همه مستند
به فطرت او است ،پس اگر فطرتي مشترك ميان مؤمن و كافر نبود معنا نداشت كه تنها مؤمنين به داشتن فطرتي اختصاص
يابند و اعمال خود را بر آن اصل فطري پايهگذاري كنند.
و اين اصل فطري است كه بشر در ايجاد اصل اجتماَ به بياني كه گذشت ،آن را مورد استفاده قرار داده ،و بعد از آنكه
اجتماَ را به وسيله آن تشكيل داد باز به وسيله آن ،اراده خود را بر غير ،تحميل كرده و به ظلم و طغيان آنچه در دست غير
بود تملك كرد ،و نيز به وسيله همين اصل فطري آنچه ظالم و طاغي از دست او ربوده بود ،به خود باز گردانيد ،و نيز به
وسيله همين اصل است كه حق را بعد از آنكه به خاطر جهل در بين مردم مرده بود احيا كرد ،و سعادتشان را تحميلشان
نمود ،پس مساله دفاَ ،اصلي است فطري كه بهرهمندي بشر از آن از يك بعد و دو بعد نيست.
و شايد همين حقيقتي كه ما خاطر نشان كرديم ،منظور از آيه شريفه ":وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
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الْأَرْضُ" باشد ،مؤيد اين احتمال ذيل آيه است كه ميفرمايد:
"وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعالَمِينَ".
[گفتههاي ساير مفسرين در معناي دفع در آيه شريفه]  ...ص 446 :
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حال ببينيم ساير مفسرين در معناي اين دفع چه گفتهاند؟ بعضي گفتهاند مراد از" دفع" در آيه شريفه دفع كفار است كه
خداي تعالي به دست مؤمنين كرده هم چنان كه آيه شريفه هم در اين مورد نازل شده ،و چه بسا گفتار خود را با آيه زير نيز
تاييد كردهاند كه ميفرمايد ":وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ
اللَّهِ" و اگر خدا بعض مردم را به بعض ديگر دفع نميكرد ،ديرها و كليساها و كنشتها ،و مسجدها كه نام خدا در آن بسيار
ياد ميشود ،ويران ميشد"»1« .
ليكن اين تفسير درست نيست ،چون هر چند كه مطلب در جاي خود صحيح است ،ليكن ظاهر آيه اين است كه مراد از
صالح زمين ،مطلق صالح و دائم آن است ،صالحي است كه اجتماَ را همواره محفوظ و باقي ميدارد ،نه صالح خاصي كه
در پارهاي زمانهاي كوتاه مي شود ،از قبيل صالحي كه داستان طالوت و ساير داستانهاي كوتاه مدت و معدود در زمين پديد
آورد.
و چه بسا مفسريني ديگر كه گفتهاند :مراد از اين دفع ،دفع خدا است ،عذاب و
__________________________________________________
)(1سوره حج ،آيه 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
هالكت را از فاجران ،كه به پاداش كارهاي نيكي كه ميكنند عذاب را از آنان دفع ميكند ،رواياتي هم كه از طرق عامه و
خاصه (شيعه و اهل سنت) نقل شده آيه را اينطور تفسير كردهاند ،مانند روايتي كه در مجمع البيان و الدر المنثور از جابر آمده
كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود:
خداي تعالي به خاطر صالح مردي مسلمان ،وضع فرزند او و نوه او حتي اهل خانه او و بلكه اهل محله او را اصالح ميكند،
و ما دام كه آن مرد صالح در بين آنان هست ايشان را در حفظ و حمايت خود ،محفوظ ميدارد»1« .
و نيز مانند روايتي كه در كافي و تفسير عياشي از امام صادق َ آمده كه فرمود :خداي تعالي به احترام يك نمازگزار از
شيعيان ما از بينمازان شيعه ما دفاَ ميكند ،و اگر همه آنان در ترك نماز متحد شوند آن وقت هالك ميگردند ،و خداوند
به احترام يك زكات دهنده از شيعيان ما ،از شيعياني كه زكات نميدهند دفاَ ميكند ،و اگر شيعيان همگي در ترك زكات
متحد شوند هالك خواهند شد ،و خداي تعالي به احترام يك شيعه كه حج بجا ميآورد ،از كساني كه حج بجا نميآورند دفاَ
ميكند ،و اگر همگي در ترك حج هم داستان شوند هالك ميگردند( ،تا آخر حديث)»9« .
و نظير اين دو روايت ،رواياتي ديگر هست ليكن انطباق نداشتن دو آيه نامبرده با اين دو حديث چيزي نيست كه بر كسي
پوشيده باشد ،مگر اينكه بگوئيم تنها از اين جهت بين آن دو و اين دو انطباق هست كه هم آيات در مورد دفع مردم نازل
شده ،و هم روايات در اين مورد وارد شده است .و چه بسا مفسريني ديگر كه گفتهاند مراد از دفع خدا دفع ظالمان است به
دست ظالماني ديگر ،و بيپايگي اين تفسير بر كسي پوشيده نيست.
"تِلْكَ آياتُ اللَّهِ"...
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اين آيه به منزله خاتمهاي است كه كالم و داستان را با آن پايان داده ،چيزي كه هست اينكه جمله آخرش كه ميفرمايد ":وَ
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" ،بي ارتباط با آيه بعدي نيست.
بحث روايتي [(در ذيل آيات گذشته ،مربوط به قرض دادن به خدا ،داستان طالوت ،مراد از سكينت  ... ])...ص 447 :
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در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و ابن جرير از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفت:
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،1ص  043و الدر المنثور ،ج  ،1ص 093
)(2اصول كافي ،ج  ،9ص  341و تفسير عياشي ،ج  ،1ص 104
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
وقتي آيه ":مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً" نازل شد ابو دحداح نزد رسول خدا (ص) آمد ،و عرضه داشت :يا نبي اللَّه آيا
درست فهميدهام كه خدا از آنچه به ما عطا فرموده ،قرض ميخواهد ،و تازه براي خود ما قرض ميخواهد؟ حال كه چنين
است من دو قطعه زمين دارم ،يكي باالي شهر و يكي پائين شهر ،و من هر يك را كه بهتر از ديگري تشخيص داديد در راه
خدا صدقه ميدهم ،رسول خدا (ص) مكرر فرمود :چه شاخههاي پر برگي در بهشت ،بر ابي دحداح سايه افكندهاند»1« !.
مؤلف :اين روايت به طرق مختلف نقل شده است.
و در كتاب معاني االخبار از امام صادق َ نقل شده كه فرمود :وقتي آيه" مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها" نازل شد ،رسول
خدا (ص) عرضه داشت :پروردگارا اجر امت مرا بيشتر كن ،خداي سبحان اين آيه را نازل كرد ":مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ
قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً" ،رسول خدا (ص) فهميد كه منظور از كلمه" كثير" در دادگاه خدا ،عددي است كه از
شمار بيرون باشد ،و انتها نداشته باشد»9« .
مؤلف :مرحوم طبرسي در مجمع البيان و عياشي در تفسيرش نظير اين را نقل كردهاند»0« .
و قريب به اين مضمون از طرق اهل سنت نيز آمده ،و اينكه امام در روايت فرمود ،رسول خدا (ص) فهميد  ...اشاره است به
مضمون آخر آيه كه ميفرمايد ":وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ  ،"...چون هيچ حدي كه عطاي خداي تعالي را محدود كند وجود
ندارد ،خداوند خود نيز فرموده ":وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً" «( »3عطاء پروردگار تو هرگز جلوگيري نداشته است).
و در تفسير عياشي از ابي الحسن َ روايت كرده كه در ذيل همين آيه فرمود:
منظور از قرض الحسنه به خدا ،صله و بخشش به امام است»4« .
مؤلف :نظير اين روايت در كافي از امام صادق َ آمده »3« ،و بايد دانست كه منظور در اين روايات بيان يكي از مصاديق
قرض الحسنه دادن به خدا است.
و در مجمع البيان در ذيل آيه" إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ  "...گفته :پيامبر نامبرده "،شموئيل"
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،1ص 019
)(2معاني االخبار ،ص 023
)(3مجمع البيان ،ج  ،1ص  032و تفسير عياشي ،ج  ،1ص 101
)(4سوره اسراء ،آيه 93
)(5تفسير عياشي ،ج  ،1ص 101
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)(6اصول كافي ،ج  ،1ص 403
ترجمه الميزان ،ج ،9ص332 :
بوده ،كه به زبان عربي" صموئيل" گفته ميشود»1« .
و در تفسير قمي ،از پدرش از نضر بن سويد از يحياي حلبي از هارون بن خارجه از ابي بصير از ابي جعفر َ روايت آمده كه
فرمود :بني اسرائيل بعد از در گذشت موسي مرتكب گناهان شده ،دين خدا را دگرگون نموده از فرمان پروردگارشان
سرپيچي كردند ،در ميان آنان پيامبري بود كه به كارهاي نيك امرشان ،و از كارهاي زشت نهيشان ميكرد ولي اطاعتش
نميكردند ،و روايت شده كه آن پيامبر ارميا (علي نبينا و آله و عليه السالم) بوده ،خداي تعالي به همين جرم ،جالوت را كه
مردي قبطي (بومي مصر) بود بر آنان مسلط نمود ،و او بني اسرائيل را ذليل كرده و مردانشان را به قتل رسانيد ،و از
سرزمينشان و اموالشان بيرون كرد ،و زنانشان را برده گرفت ،بني اسرائيل نزد پيامبرشان شكايت برده و ناله و زاري كردند ،و
گفتند:
از خداي تعالي درخواست كن فرماندهي براي ما برانگيزد ،تا در راه خدا كارزار كنيم»9« .
در آن روزگار نبوت همواره در يك دودمان و سلطنت در دودماني ديگر بود ،و خدا هرگز نبوت و سلطنت را در يك دودمان
جمع نكرده بود ،و به همين جهت بود كه آن تقاضا را كردند (و گرنه در خواست ميكردند خود آن پيامبر ،فرماندهي را
بپذيرد) ،پيامبرشان پرسيد ،آيا اگر چنين فرماندهي برايتان معين شد و آن گاه جهاد بر شما واجب گشت قول ميدهيد كه از
جهاد شانه خالي نكنيد؟ و يا چنين عزمي در خود نميبينيد؟ گفتند :ما چه بهانه و عذري داريم كه در راه خدا قتال نكنيم ،با
اينكه دشمن ما را از خانه بيرون رانده و از زن و فرزند دور ساخته است.
ليكن خداي تعالي به آن پيامبر خبر داد كه اينان پشت به جنگ خواهند كرد ،و همين طور كه پيشگويي كرده بود شد،
همين كه جهاد بر آنان واجب شد ،به جز عده كمي از ايشان ،همه از جنگ اعراض و دوري نمودند ،و خدا به وضع
ستمكاران دانا است ،و سرانجام پيامبرشان به ايشان گفت :خداي تعالي طالوت را مبعوث كرد ،تا فرمانده و پادشاه شما باشد.
بني اسرائيل از بعثت طالوت خشمگين شده گفتند :او كجا و سلطنت كردنش بر ما كجا؟ خود ما كه سزاوارتر به سلطنت
هستيم ،او نه ثروتي دارد و نه از دودمان" الوي" است كه بايد نبوت در دودمان او باشد ،و نه از دودمان" يوسف" است كه
سلطنت همواره در آن دودمان بوده بلكه او از دوره" ابنيامين" برادر پدر و مادري يوسف است ،و دودمان او نه بيت نبوت
بوده
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،1ص 043
)(2تفسير قمي ،ج  ،1ص 31
ترجمه الميزان ،ج ،9ص343 :
و نه بيت سلطنت.
پيامبرشان در پاسخ گفت :خداي تعالي او را بر شما ترجيح داده و نيروي علمي و جسمي بخشيده ،و خدا ملك خود را به هر
كس بخواهد ميدهد ،و او كسي است كه هيچ چيزي جلوگير بخشش او نميشود ،و كسي است كه هر چه ميكند از روي
علم و آگاهي است و طالوت ،همانطوري كه" صموئيل" فرموده ،مردي قوي هيكل و داناترين مردم بني اسرائيل بود ،ولي
چيزي كه هست اينكه مردي فقير بود ،و بني اسرائيل از همين خصلتش خرده گرفتند ،و گفتند :آخر او مال فراواني ندارد،
پيامبرشان گفت:
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نشانه اينكه او از طرف خدا ،سلطان شما شده اين است كه آن تابوت را كه سكينتي از پروردگارتان و بقيهاي از آنچه از آل
موسي و آل هارون به جاي مانده در آن است براي شما ميآورد ،در حالي كه مالئكه آن تابوت را حمل ميكنند.
و اين تابوت همان صندوقي است كه خداي تعالي بر (مادر) موسي نازل كرد و مادر موسي قنداق او را در آن نهاده و به دريا
افكند ،و اين صندوق همواره در بين بني اسرائيل بود و از آن تبرك ميجستند و چون مرگ موسي فرا رسيد ،الواح و زره
خود را و آنچه از آيات نبوت داشت در آن نهاده و به وصي خود" يوشع" سپرد ،و اين تابوت هم چنان در بين ايشان بود تا
آنكه آن را خوار و بي ارزش شمردند ،بطوري كه بچهها با آن بازي كردند .بني اسرائيل كه تا آن روز در كمال عزت و شرف
زندگي ميكردند ،به خاطر اينكه راه گناه را پيش گرفته و به تابوت بي حرمتي كردند خدا آن تابوت را از بين برداشت.
اين مساله ادامه داشت تا آن روزي كه از ظلم جالوت ،جانشان به لب آمده ،و از پيامبر زمان خود درخواست كردند تا از خدا
بخواهد فرماندهي بر ايشان برانگيزد و آنان در ركابش با كفار بجنگند ،در آن روزگار خدا دوباره تابوت را به ايشان برگردانيد
كه قرآن در بارهاش فرمود:
"إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسي وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ" ،سپس
فرمود :منظور از" بقية" ذريه انبياء است.
مؤلف :اينكه در روايت آمده بود (و روايت شده كه آن پيامبر" ارميا" (علي نبينا و آله و عليه السالم بوده) ،خودش روايتي
است كه در وسط اين روايت قرار گرفته ،و اينكه امام َ فرمود( :هم چنان كه خداي تعالي فرمود  )...منظورش اين بوده كه
عده بسياري از ايشان روي بر گردانيده و جز اندكي از آنان تسليم حكم قتال نشدند.
و در بعضي از اخبار آمده است كه اين عده اندك شصت هزار نفر بودند ،و اين روايت را قمي در تفسيرش از پدرش از حسين
بن خالد از حضرت رضا و عياشي از امام باقر َ ترجمه الميزان ،ج ،9ص341 :
نقل كردهاند»1« .
و اينكه فرمود :نبوت در دودمان" الوي" و سلطنت در دودمان" يوسف" بود بعضي گفتهاند :سلطنت در دودمان" يهودا"
بوده ،و اين سخن مورد اعتراض قرار گرفته كه قبل از طالوت و" داود" و" سليمان" (كه بعد از" طالوت" بودند) از دودمان
يهودا كسي به سلطنت نرسيده و همين اعتراض مؤيد آن مطلبي است كه در روايات ائمه اهل بيت َ آمده كه فرمودهاند:
سلطنت در دودمان" يوسف" بود ،چون كسي نميتواند سلطنت خود" يوسف" َ را انكار كند.
و اينكه در آخر حديث آمده :منظور از" بقيه" ذريه انبياء است ،توهم و اشتباهي است از راوي ،كه جمله ذريه انبياء را تفسير
كلمه" بقية" گرفته ،و حال آنكه اين جمله در روايتي ديگر تفسير جمله" آل موسي و آل عمران" واقع شده است ،مؤيد اين
گفته ما ،روايتي است كه در تفسير عياشي از امام صادق َ آمده :كه شخصي از آن جناب پرسيد :جمله" بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ
مُوسي وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ" چه معنايي دارد؟ فرمود :منظور از آل موسي و آل هارون ،ذريه انبياء است.
و در كتاب كافي از محمد بن يحيي از محمد بن احمد از محمد بن خالد و حسين بن سعيد از نضر بن سويد از يحياي حلبي
از هارون بن خارجه از ابي بصير از امام ابي جعفر َ روايت آمده كه در ضمن حديثي فرمود :آن عده قليلي كه در داستان
طالوت از آب نهر ننوشيدند ،سيصد و سيزده نفر بودند»9« .
پس لشگر طالوت دو طائفه شدند ،يك عده آنهايي كه با مشت خود از آب نهر نوشيدند ،و عده ديگر آنهايي كه ننوشيدند،
همين كه در برابر لشگر جالوت قرار گرفتند ،آنهايي كه آب نهر را نوشيده بودند گفتند ":ال طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ"
و آنهايي كه از آن ننوشيدند گفتند ":كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ".
مؤلف :و اما اينكه باقي ماندگان با طالوت سيصد و سيزده نفر ،و به عدد مجاهدين در جنگ" بدر" بودند ،مطلبي است كه
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روايات بسياري از طرق خاصه و عامه بر طبقش وارد شده ،و اما اينكه گويندگان "ال طاقَةَ لَنَا  "...آنهايي بودهاند كه مشتي
آب نوشيدند و گويندگان "كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً  "...آنهايي بودهاند كه اصال آب ننوشيدند ،ممكن است از
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،1ص  39و تفسير عياشي ،ج  ،1ص 109
)(2فروَ كافي ،ج  ،3ص 323
ترجمه الميزان ،ج ،9ص349 :
نحوه استثناء در آيه (البته بنا بر آن بياني كه ما در معناي استثناء كرديم) استفاده كرد.
و در كافي به سند خود از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از فضالة بن ايوب از يحياي حلبي از عبد اللَّه بن سليمان از امام
باقر َ روايت آمده ،كه در ذيل جمله" إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ  ...تَحْمِلُهُ الْمَالئِكَةُ" فرموده :مالئكه آن را به صورت گاو حمل ميكردند.
«»1
خواننده عزيز بايد توجه داشته باشد كه مبناي ما در اين كتاب بر اين بوده و بر اين است كه سند احاديث را بيندازيم ،چون
وقتي مضمون حديثي موافق با كتاب خدا باشد احتياجي به ذكر سند آن نيست ،و اگر در خصوص حديث باال سند را ذكر
كرديم براي اين بود كه مضمون آن يعني اينكه مالئكه به صورت گاو در آمده باشد را نميتوان با قرآن تطبيق كرد ناچار
بايد سند آن ذكر شود تا اگر خواننده خواست بتواند به تراجم احوال راويان آن مراجعه نمايد ،و ما در عين حال از ميان
اينگونه احاديث ،آن احاديثي را ميآوريم كه سند آنها صحيح ،و يا حد اقل مؤيد به قرائن صدق باشد.
و در تفسير عياشي از محمد حلبي از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود:
داوود و برادرانش چهار نفر بودند ،پدرشان هم كه مردي سالخورده بود با ايشان زندگي ميكرد ،و او كه از همه كوچكتر بود
گوسفندان پدر را ميچرانيد و برادرانش در لشگر طالوت خدمت ميكردند ،روزي پدر داوود او را صدا زد كه پسرم بيا اين
طعام را كه درست كردهايم براي برادرانت ببر ،تا عليه دشمنان خود نيرويي بگيرند.
داوود كه جواني كوتاه قد و كبود چشم و كم مو و پاك دل بود طعام را برداشته و به طرف ميدان جنگ روانه شد ،و در
ميدان جنگ صفوف لشگر را ديد كه به هم نزديك شده بودند.
عياشي از اينجا به بعد جريان را از ابي بصير نقل ميكند ،ابي بصير ميگويد :من از آن جناب شنيدم كه ميفرمود :داود
همين طور كه ميرفت به سنگي برخورد كه آن سنگ داود را صدا زد و گفت :اي داوود مرا بردار و با من جالوت را به قتل
برسان ،كه خدا مرا براي كشتن وي خلق كرده است»9« .
داوود آن سنگ را برداشته در توبرهاي كه سنگ" مقذاف" فالخنش « »0را در آن گذاشته
__________________________________________________
)(1فروَ كافي ،ج  ،3ص [...]322
)(2تفسير عياشي ،ج  ،1ص 103
)(3رشته نخ يا ابريشمي كه با آن از جايي به جاي ديگر سنگ مياندازند.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص340 :
بود (تا گوسفندان را با آن براند) انداخت و به راه افتاد تا داخل لشگر شد و شنيد كه همگي از خونخواري و قهرماني جالوت
تعريف ميكردند ،و امر او را عظيم ميشمردند.
داوود گفت :چه خبر است كه اينقدر او را بزرگ شمرده و خود را در برابرش باختهايد؟
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به خدا قسم به محضي كه با او روبرو شوم به قتلش خواهم رساند ،مردم جريان او را به طالوت خبر دادند ،و او را نزد طالوت
بردند ،طالوت گفت :اي پسر مگر تو چه نيرويي داري؟ و چه تجربهاي در امر كارزار اندوختهاي؟ گفت :هميشه شير درنده به
گوسفندان من حمله ميكند و گوسفند مرا ميربايد ،او را تعقيب ميكنم و سرش را به يك دست گرفته فك پائينش را با
دست ديگر باز نموده گوسفندم را از دهانش ميگيرم.
طالوت به لشگريان گفت زرهي بلند برايم بياوريد ،وقتي آوردند ،آن را به گردن داوود انداخت ،زره تا زانوي داوود را پوشانيد،
طالوت و ساير بني اسرائيل از اينكه اولين زره به اندازه اندام او شد تعجب كرده طالوت گفت :اميد است خدا جالوت را به
دست او به قتل برساند.
ابو بصير ميگويد :وقتي صبح شد مردم گرد طالوت جمع شده ،دو صف لشگر ،روبروي هم قرار گرفتند ،داوود گفت :جالوت
را به من نشان دهيد ،همين كه او را ديد آن سنگ را از توبره در آورد در فالخن (مقذاف) گذاشت ،و به سوي جالوت رها
كرد ،سنگ مستقيم بين دو چشم جالوت خورد ،و تا مغز سرش فرو رفت ،جالوت از اسب سرنگون شد ،مردم فرياد زدند،
داوود جالوت را كشت ،داود بايد پادشاه ما باشد از آن به بعد ديگر فرمان طالوت را گردن ننهاده ،داوود را فرمانده خود كردند.
و خداي تعالي" زبور" (كتاب داوود) را بر او نازل كرد ،و صنعت آهنگري به او آموخت و آهن را برايش نرم كرد ،و به كوهها
و مرغان فرمان داد تا با او تسبيح بگويند ،ابو بصير ميگويد :احدي صوت داوود را نداشت ،داوود هم چنان در بني اسرائيل
بود ،و خود را از ايشان پنهان ميداشت و خداي تعالي نيروي فوق العادهاي در عبادت به او داده بود.
مؤلف :كلمه" مقذاف "همان فالخني است كه چوپانها با آن سنگ را به هر طرف بخواهند پرتاب ميكنند و لسان اخبار
چه از طرق شيعه و چه از طرق سنت در اينكه جالوت به دست داود كشته شده متفق است.
در مجمع البيان ميگويد :سكينتي كه در آن نسيمي از بهشت ميوزيد رويي مانند روي آدمي داشت( ،نقل از علي َ) «»1
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،1ص 040
ترجمه الميزان ،ج ،9ص343 :
مؤلف :اين معنا در الدر المنثور از سفيان بن عيينة و ابن جرير از طريق سلمة بن كهيل از علي َ و همچنين از عبد الرزاق و
ابي عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) و ابن عساكر و
بيهقي (در كتاب دالئل) از طريق ابي االحوص از علي َ نظير آن را روايت كردهاند»1« .
و در تفسير قمي از پدرش از علي بن الحسين بن خالد از حضرت رضا َ روايت شده كه فرمود :سكينت ،بادي است كه از
بهشت ميوزد ،و صورتي چون صورت انسان دارد»9« .
مؤلف :اين معنا را شيخ صدوق هم در كتاب معاني االخبار و عياشي در تفسيرش از حضرت رضا َ نقل كردهاند « »0و اين
اخباري كه در معناي سكينت وارد شده هر چند خبر واحدند ،ولي چيزي كه هست اينكه قابل توجيه هستند و ميتوان آنها را
به معناي آيه نزديك كرده و گفت :منظور اين روايات بنا بر اينكه روايات صحيحي باشد اين است كه سكينت ،مرتبهاي از
مراتب سير نفس به سوي كمال است ،مرتبهاي است از كمال كه باعث آرامش نفس در برابر امر خدا ميشود ،و امثال اين
تعبيرات كه مشتمل بر تمثيل است ،در كالم ائمه َ بسيار ديده ميشود ،اينجا است كه ميتوان گفت ،منظور از سكينت
همان روح ايمان است ،و در بيان سابق نيز توجه كرديد كه سكينت با روح ايمان منطبق ميشد.
پس ميتوان روايت معاني االخبار زير را هم بر همين معنا حمل نمود ،و آن روايت اين است كه از ابي الحسن َ نقل
ميكند كه در معناي سكينت فرمود :روحي است از خدا كه تكلم ميكند ،و بني اسرائيل وقتي بر سر چيزي اختالف

PDF.tarikhema.org

ميكردند آن روح با ايشان سخن ميگفت ،و حقيقت مطلب را به ايشان خبر ميداد( ،تا آخر حديث) و ميتوان در معنايش
گفت كه اين روح همان روح ايمان است كه مؤمن را در هر مساله مورد اختالف به سوي حق هدايت ميكند.
بحث علمي و اجتماعي [(بررسي سه اصل تنازع بقا ،انتخاب و تبعيت محيط در طبيعت و اجتماع و نظر اسالم در اين مورد)]  ...ص
414 :
اشاره

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

از اين جريان ،اين نتيجه را ميگيريم كه طبيعت ،هميشه و پيوسته از بين افراد يك نوَ و يا دو نوَ ،كاملتر آن دو را
انتخاب ميكند ،و فرد عقب افتاده به حكم طبيعت محكوم به فنا است و به تدريج از بين ميرود ،پس در عالم همواره دو
قاعده كلي حاكم است ،يكي تنازَ در بقا ،و دوم انتخاب طبيعي اشرف و كاملتر براي بقا.
از سوي ديگر از آنجايي كه اجتماَ بشري در وجود خود متكي به طبيعت است ،نظير آن قانون در اجتماَ نيز حاكم است،
يعني اجتماعات بشري هم در بقاي خود همواره در تنازَ هستند ،و در نهايت آن اجتماعي باقي ميماند و از خطر انقراض
دورتر است كه كاملتر باشد.
پس اجتماَ كامل كه بر اساس اتحادي كامل و محكم تشكيل شده و حقوق فردي و اجتماعي افراد در آن به كاملترين
وجهش رعايت گرديده سزاوارتر به بقا است ،و آن اجتماعي كه چنين تشكلي و چنان قوانين و حقوقي ندارد سزاوارتر به
نابودي و انقراض است.
تجربههاي مكرر نيز حكم ميكند به اينكه هر امت زندهاي كه مراقب وظايف اجتماعي خويش است و هر فردي كه سعي
ميكند به وظائف اجتماعي خود عمل كند باقي ميماند ،و هر امتي كه دلهاي افرادش متفرق و نفاق و ظلم و فساد در آن
شايع است و ثروتمندان آن در پي عياشي بوده و كارگرانش از كار و كوشش گريزانند ،چنين اجتماعي نابود ميشود.
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زيستشناسان ميگويند تجربههاي علمي كه بر روي موجودات عالم طبيعت از اين
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،1ص  013و دالئل
)(2تفسير قمي ،ج  ،1ص 39
)(3معاني االخبار ،ص  934و تفسير عياشي ،ج  ،1ص 100
ترجمه الميزان ،ج ،9ص344 :
نظر صورت گرفته كه چگونه با قواي فعاله خود كارهايي را انجام ميدهند كه مقتضاي آن قوا و مناسب با آن است ،و به
اين وسيله وجود و بقاي خود را حفظ ميكنند؟ اين نتيجه را دست داده كه اوال آنچه ميكنند به سرشت و فطرت خود
ميكنند ،و ثانيا كارهايي كه هر يك به اين منظور انجام ميپذيرد با منافع و بقاي موجوداتي ديگر منافات دارد ،و در نتيجه
تنازعي در همه آنها بر سر "بقاء" به چشم ميخورد ،و چون اين تنازَ از اينجا ناشي ميشود كه موجود طبيعي ميخواهد
تاثير خود را در ديگري گسترش دهد و اين باعث ميشود كه قهرا از ديگري متاثر هم بشود ،در نتيجه همواره در ميدان
كشمكش بين دو موجود طبيعي ،غلبه نصيب آن موجودي است كه از ديگري قويتر و داراي وجودي كاملتر باشد.
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آري ،به قول بعضيها اجتماَ هم به نوبه خود از همان ناموس طبيعي تنازَ در بقا و انتخاب اشرف حكايت ميكند،
زيستشناسان هم از راه شناسايي فسيلها و آثار باستاني ،به وجود حيواناتي در ما قبل تاريخ پي بردهاند كه امروز اثري از
آنها بطور كلي در تمام روي زمين ديده نميشود ،مانند حيواني كه نامش را" برونتوساروس "گذاشتهاند ،و نيز به حيواناتي از
قبيل تمساح و قورباغه برخورد كردهاند كه به جز از نمونههايي از آن در اين اعصار نمانده ،و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص343 :
دانشمندان مزبور گفتهاند براي انقراض آنها هيچ عاملي به جز همان تنازَ در بقا و انتخاب اشرف در كار نبوده ،و همچنين
انواَ حيواناتي كه در اين عصر موجودند ،هميشه در تحت عوامل تنازَ بقا و انتخاب اشرف در حال تغيير شكل هستند و از
ميان آنها ،حيواني قابل بقا و دوام است كه وجودش اشرف و اقوي باشد ،چنين موجودي به حكم وراثت كه آن هم خود
عاملي ديگر است ،نسلش باقي ميماند.
و بر همين قياس ،ساير موجودات تكون يافته است ،به اين معنا كه اصل و منشا تمامي موجودات طبيعت اجزاي مادهاي بود
كه در فضا پراكنده و سرگردان بودند ،و در تحت همين دو ناموس طبيعي به هم چسبيده ،نخست كرات آسماني را تشكيل
دادند و سپس ،باز به حكم اين دو اصل ،انواَ موجودات در آن پديد آمدند و آنچه صالحيت بقا را داشت ،باقي ماند ،و عامل
وراثت ،نسل آن را نيز حفظ كرد و آنچه صالحيت بقا را نداشت به خاطر ناموس تنازَ و به دست موجودات قسم اول فاسد و
منقرض شد ،اين بود نظريه طبيعي دانان و جامعهشناسان قديم.
متاخرين از اين دانشمندان به متقدمين اشكال كردهاند :به اينكه اين دو قانون كليت ندارد ،براي اينكه هم اكنون در عالم،
بسياري از انواَ موجودات ضعيف باقي ماندهاند ،و اگر قانون اول ،يعني تنازَ در بقاء كليت ميداشت بايد اثري از آنها باقي
نمانده باشد.
و نيز بسياري از انواَ گياهان و حيوانات وحشي هستند كه بعضي از آنها اهلي شده و به كماالتي رسيدهاند.
و بعضي ديگر هم چنان وحشي و فاقد آن كماالت باقي ماندهاند و روز به روز به طرف ضعف ميروند ،و عامل وراثت اين
ضعف و نقص را در نسل آنها دست به دست ميچرخاند ،و اگر قاعده دوم ،يعني انتخاب اشرف كليت ميداشت ،بايد اثري از
حيوانات و گياهان وحشي و موجودات ضعيف در روي زمين نمانده باشد ،بايد اصال عامل وراثت نتواند در مقابل قاعده دوم
حكومت كند ،پس دو قاعده نامبرده حكميت ندارند.
بعضي ديگر از طرفداران اين نظريه ،موارد استثنايي را با فرضيهاي ديگر به نام" تبعيت محيط" تعليل و توجيه كرده و
گفتهاند :دو قاعده تنازَ در بقا و انتخاب طبيعي ،دو قاعده فرعي هستند از يك قاعده ديگر كه همان تبعيت محيط باشد ،و
توضيح دادهاند كه هر موجودي محكوم است به اينكه تابع محيط وجود خود باشد ،و محيط عبارت است از مجموَ عوامل
طبيعي در تحت شرائط خاص زماني و مكاني ،كه هر موجودي را محكوم ميكند به اينكه در جهات وجوديش تابع او باشد،
و همچنين طبيعتي هم كه در فرد هست فرد را واميدارد تا خود را با
ترجمه الميزان ،ج ،9ص343 :
خصوصيات موجود در محيط زندگيش وفق دهد.
به همين جهت است كه ميبينيم هر نوَ از انواَ موجودات زنده كه در دريا و يا خشكي و در نقاط قطبي و يا استوايي
زندگي ميكند اعضا و ادوات و قوايي كه دارد همه مناسب با منطقه زندگي او است.
از اينجا ميفهميم كه در محيط زندگي تنها عامل مؤثر است ،اگر وجود موجودي با مقتضيات محيطش منطبق بود آن
موجود باقي ميماند ،و اگر نبود محكوم به فنا و زوال است.
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پس دو قاعده "تنازَ" و" انتخاب" ،دو قاعده فرعي هستند كه از قانون تبعيت محيط انتزاَ ميشوند و هر جا كه ديديم آن
دو قاعده حكومت ندارد ،بايد بفهميم محيط ،اجازه چنين حكومتي به آنها نداده است ،اين بود آن توجيهي كه براي موارد
نقض ذكر كردهاند.
ليكن همين توجيه نيز حكميت ندارد ،و موارد نقضي دارد كه در كتب اين فن ذكر شده ،و اگر قانون تبعيت محيط حكميت
مي داشت بايد هيچ مورد نقضي در هيچ جاي عالم نداشته باشد ،و هيچ نوَ موجودي و يا هيچ فرد از نوعي غير تابع يافت
نشود ،و نيز هيچ محيطي دگرگون نگردد ،و حال آنكه همانطور كه گفتيم انواعي و افرادي را يافتهاند كه نه تنها تابع محيط
نيستند بلكه احيانا محيط را تابع خود ميكنند و آن را به دلخواه خود دگرگون ميسازند.
بنا بر اين ،نه اين قانون كليت دارد ،و نه آن دو قانون قبلي ،زيرا اگر آن دو قانون كليت ميداشت موجوداتي ضعيف
دوشادوش موجوداتي قوي ديده نميشدند ،و حكم توارث در گياهان و حيوانات ناقص و پست ،نافذ نميشد ،پس حق مطلب
بطوري كه بحثهاي علمي نيز اعتراف كردهاند اين است كه اين سه قاعده هر چند في الجمله درست باشند ،كليت ندارند.
و اما نظريه كلي فلسفي در اين باب:
بايد دانست كه در مساله پيدايش حوادث يعني پيدايش موجودات و دگرگونگيهايي كه بعد از پيدايش در اطراف وجود آنها
رخ ميدهد ،همگي نشانگر قانون عليت و معلوليت است.
پس هر موجود مادي كه به نفع هستي خود فعاليت ميكند اثر وجودي خود را متوجه غير خود ميكند تا صورت و وصفي در
آن غير ايجاد كند كه متناسب با صورت و وضع خود باشد ،اين حقيقتي است كه اگر در حال موجودات و وضعي كه با
يكديگر دارند دقت شود به هيچ وجه قابل انكار نيست.
در نتيجه ،پس هر موجودي ميخواهد از موجود ديگر بكاهد و به نوَ خود اضافه كند و الزمه اين ،آن است كه هر موجود
براي ابقاي وجود و حيات خود فعاليت كند و بنا بر اين صحيح
ترجمه الميزان ،ج ،9ص343 :
است بگوئيم بين موجودات تنازعي در بقا هست.
و نيز الزمه ديگر اين تاثير كه علت در معلول دارد اين است كه هر موجود قوي در موجود ضعيف تصرف كند و او را به نفع
خودش فاني كند و يا حد اقل دگرگون سازد بطوري كه بتواند به نفع خود از آن بهرهور شود.
با اين بيان ممكن است آن سه قانون كه طبيعيدانان ارائه داده بودند يعني قانون تنازَ در بقا ،و قانون انتخاب طبيعي ،و
قانون تبعيت محيط را توجيه كرد ،براي اينكه هر نوَ از انواَ موجودات از آنجا كه تحت تاثير عوامل تضادي است كه از
ناحيه نوَ ديگر ،تهديدش ميكند ،قهرا وقتي ميتواند در برابر آن عوامل مقاومت كند كه وجودي قوي و نيرومند داشته
باشد و بتواند از خود دفاَ كند ،حال افراد از هر نوعي نيز همين طور است ،آن فردي صالحيت بقا را دارد كه وجودي قوي
داشته و در برابر منافيات و اضدادي كه متوجه او شده و تهديدش ميكند ،مقاوم باشد .اين همان انتخاب طبيعي و بقاي
اشرف است.
و همچنين وقتي كه عده بسياري از عوامل دستاندركارند و بيشتر آنها در نحوه تاثير متحد ميشوند ،و يا آثارشان نزديك به
هم است ،قهرا موجودي كه در وسط اين عوامل قرار گرفته از تاثير اين عوامل متاثر و اثري را ميپذيرد كه با وضعش
تناسب دارد و اين همان تبعيت محيط است.
چيزي كه در اينجا بايد به آن توجه داشت اين است كه امثال اين قواعد و نواميس ،يعني ناموس تبعيت محيط و غير آن هر
جا كه اثر ميگذارد تنها در عوارض وجود يك موجود و لو احق آن اثر ميگذارد ،و اما در نفس ذات آن موجود به هيچ وجه
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اثر نميگذارد ،و نميتواند موجودي را موجود ديگر كند (مثال ميموني را انسان كند) ،ولي طبيعيدانان از آنجايي كه قائل به
وجود ذات جوهري نيستند ،زير بناي دانش خود را اين قرار دادهاند كه هر موجودي عبارت است از مجموَ عوارض دست به
دست هم دادهاي كه عارض بر ماده ميشود.
لذا گفتهاند همين عوارض است كه مثال انسان را انسان و زرافه را زرافه كرده و در حقيقت هيچ نوعي نيست كه جوهر
ذاتش مباين با جوهر ذات نوعي ديگر باشد بلكه تمامي انواَ موجودات بعد از تجزيه و تحليل به يك موجود بر ميگردند و
جوهره ذاتشان يك چيز است و آن عبارت است از ماده كه وقتي فورمول تركيبي آن مختلف ميشود به صورت انواعي
مختلف در ميآيد.
از همين جا است كه ميبينيد زيربناي روش علميشان ،كارشان را بدينجا كشانده كه بگويند انواَ موجودات در اثر
تاثيرپذيري از محيط و از ساير عوامل طبيعي دگرگون شده و ترجمه الميزان ،ج ،9ص342 :
فالن موجود به صورت موجودي ديگر در ميآيد ،و با كمال بيپروايي بگويند ذات آن ،مبدل به ذات ديگري ميشود.
و اين بحث دامنه گستردهاي دارد كه انشاء اللَّه در آيندهاي نزديك به آن خواهيم پرداخت.
[سخن بعضي از مفسرين مبني بر اينكه آيه" لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ  "...و آياتي ديگر به دو اصل تنازع و انتخاب اشاره دارد]]  ...ص: 459
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اينك به اول گفتار برگشته ،ميگوئيم :بعضي از مفسرين گفتهاند :آيه شريفه ":وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعالَمِينَ" ،به دو قانون تنازَ در بقا و انتخاب طبيعي اشاره دارد.
و سپس گفته آيه شريفه ":أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ،الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ،وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً
وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ،إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ،الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ
نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ" « »1هم اين دو قانون را از نظر شرعي امضاء نموده و جامعه اسالم را به سوي آن ارشاد
ميكند و ميفرمايد تنازَ بقا و دفاَ از حق امري است مشروَ كه سرانجام منتهي به اين ميشود كه افراد صالح باقي
بمانند ،كه اين همان اصل دوم طبيعي يعني انتخاب اشرف است.
و نيز مفسر نامبرده ،اضافه كرده :از جمله آياتي كه از قرآن كريم داللت بر قاعده تنازَ دارد ،آيه شريفه زير است كه
ميفرمايد ":أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها ،فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً ،وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ
مَتاٍَ زَبَدٌ مِثْلُهُ ،كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ ،فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ،كَذلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ"
__________________________________________________
)(1كساني كه به خاطر ظلمي كه به ايشان رفته كارزار ميكنند ،خدا اجازه كارزار به ايشان داده ،و به ياري دادنشان توانا
است.
آري ،همان كساني كه به جرم يكتاپرستي و اينكه گفتهاند پروردگار ما اللَّه است از خانه و كاشانه خود بيرون رانده شدند ،و
اگر نبود كه خدا بعضي از مردم راي به دست بعضي ديگر دفع ميكند قطعا ديرها و كليساها و كنشتها و مسجدها كه نام
خدا در آنها بسيار زياد برده ميشود ويران ميشد ،خدا كساني را كه او راي ياري كنند ياري ميكند ،كه خدا به يقين توانايي
مقتدر است.
ياوران ،همان كساني هستند كه اگر در زمين استقرارشان دهيم ،نماز بپا ميكنند و زكات ميدهند و مردم راي به هر كار
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ستوده واداشته ،از هر نكوهيدهاي باز ميدارند و سرانجام همه امور با خداست ".سوره حج ،آيات "31 -02
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
«1».
چون اين آيه به ما ميفهماند كه سيل حوادث و ميزان تنازَ كفهاي باطل و مضر به حيات اجتماَ را كنار زده و از بين
ميبرد و در نتيجه ابليز «( »9كه حق و نافع بوده ،و مايه آباداني در زمين ميباشد) و نيز ابريز « »0به عنوان زيور و ابزار كار
انسان مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين بود گفتار مفسر نامبرده.
[رد آن گفته و توضيح بطالن استشهادات آن مفسر از برخي آيات قرآني]  ...ص 461 :
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مؤلف :اما دو قاعده تنازَ در بقا و انتخاب طبيعي (به آن معنايي كه ما برايش كرديم) هر چند في الجمله و تا حدودي درست
است ،و قرآن هم آن دو را مورد عنايت قرار داده ،ليكن اين دو صنف آيهاي كه از قرآن آورده به هيچ وجه در صدد بيان آن
دو قاعده نيستند ،براي اينكه دسته اول از آيات ،در صدد بيان اين جهت است كه خداي تعالي در اراده خود مغلوب هيچ
چيزي نيست و از هيچ عاملي شكست نميخورد ،و يكي از چيزهايي كه اراده او بدان تعلق گرفته و آن را خواسته معارف
ديني است.
پس معارف ديني هم به هيچ وجه مغلوب واقع نميشود ،و حامل آن معارف نيز در صورتي كه آن را به راستي و درستي
حمل كرده به هيچ وجه شكست نخواهد خورد.
جمله ":بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" كه در آيه اول بود ،و جمله" الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ
يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ"  ،كه در آيه دوم بود ،كامال بر اين مطلب داللت دارد ،براي اينكه اين دو جمله در اين صدد است كه بيان كند
مؤمنين به زودي بر دشمنانشان غلبه خواهند كرد ،اما نه به حكم تنازَ در بقا و انتخاب اشرف ،براي اينكه اشرف و اقوي از
نظر طبيعت ،آن فرد و جامعهاي است كه از نظر تجهيز طبيعي مجهز به جهازهايي قوي باشد ،نه اينكه از نظر حقانيت و
اشرافيت معنوي نيرومندتر باشد.
__________________________________________________
)(1خداي تعالي آبي را از آسمان نازل ميكند و آب هر ذرهاي به اندازه ظرفيت آن جريان يافته و سيل ميشود و آن سيل
كفي بلند و پف كرده با خود ميآورد بعضي از فلزات هم كه براي ساختن زيور و يا ابزار كار در آتش ميگدازند كفي مانند
كف سيل دارد خدا حق را به آب و فلز خالص و باطل را به كف آن دو مثل ميزند كه كف به كناري افتاده از بين ميرود و
آنچه به مردم سود ميدهد در زمين ميماند خدا اينچنين مثلها را بيان ميكند ".سوره رعد ،آيه "13
")(2ابليز "عربي شده كلمه آب ليز و به معناي گلي است كه رود نيل در ايام طغيان با خود ميآورد ،و وقتي تهنشين شد به
جاي كود مصرف ميشود.
")(3ابريز" عربي شده آبريز است كه به معناي فلز خالص و بدون خلط است.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص331 :
و بر خالف گفته شما فرد و جمعيتي كه نيروي معنويش قوي بوده و داراي دين حق و معارف حقه است ،غالب ميشود ،و به
اين جهت غالب ميشود كه مظلوم است ،و به اين جهت مظلوم است كه بر قول حق پايداري ميكند و خداي تعالي كه
خودش حق است ،همواره حق را ياري ميكند ،به اين معنا كه هر جا حق و باطل با هم روبرو شدند ،باطل نميتواند حجت
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حق را از بين ببرد.
و نيز خداي تعالي حامل حق را هم در صورتي كه در حملش صادق باشد ياري ميفرمايد ،هم چنان كه در همان آيه
فرمود ":وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ،إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ،الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ  "...يعني خدا آن ياوران
حق را ياري ميكند كه وقتي قدرت پيدا كردند از نماز و زكات دست برندارند ،و خالصه در ياري كردن حق صادق باشند.
و در آخر ميفرمايد ":وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ" و با اين جمله ،به تعدادي از آيات اشاره ميفرمايد كه از آنها بر ميآيد عالم كون در
طريق كمال خود به سوي حق و صدق و سعادت حقيقي سير ميكند.
و در اين هم شكي نيست كه قرآن داللت ميكند بر اينكه غلبه ،همواره نصيب خدا و لشگر او است ،به آيات زير توجه
فرمائيد ":كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي" « "»1وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ ،إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ،وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ
الْغالِبُونَ" « "»9وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ" «».0
و همچنين دسته دوم كه از آنها تنها آيه ":أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها" « ،»3را آورده بود ،نميخواهد در باره
اصل تنازَ و اصل انتخاب و يا تبعيت محيط ،چيزي بگويد ،بلكه در اين مقام است كه بفرمايد :حق باقي و باطل فاني است،
و بقاي حق و فناي باطل چه از باب تنازَ باشد( ،هم چنان كه در حق و باطلهايي كه از سنخ ماديات است از اين باب
است) ،و يا اينكه از باب تنازَ در بقا نباشد( ،مانند حق و باطلهايي كه بين ماديات و معنويات هست ،كه غلبه حق در آنها از
باب تنازَ نيست) براي اينكه معنا (منظور ما از معنا ،موجود مجرد
__________________________________________________
)(1خداوند با قلم قضائش چنين نوشته است كه غلبه نصيب من و رسوالن من است ".سوره مجادله ،آيه "91
)(2قضاي ما به نفع بندگان مرسل ما رانده شده كه ايشان و تنها ايشان ياري ميشوند و اينكه لشگر ما همواره غالب
هستند ".سوره صافات ،آيه "130
)(3خدا به امر خود مسلط و غالب است ".سوره يوسف ،آيه "91
)(4سوره رعد ،آيه [...]13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص339 :
از ماده است) مقدم بر ماده است ،و در هيچ حالي مغلوب واقع نميشود ،پس بقاي معنا و تقدمش بر ماده از باب تنازَ نيست،
و نيز مانند حق و باطلي كه هر دو از سنخ معنويات و مجردات باشد (مانند ايمان و نفاق دروني) كه اگر حق هميشه غالب
است از باب تنازَ نيست ،بلكه قضايي است كه خدا در اين باره رانده ،هم چنان كه خودش فرمود ":وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ
الْقَيُّومِ" « »1و نيز فرمود ":لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ »" «2و باز فرموده ":وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي".
«»0
پس خداي عز و جل بر هر چيزي غالب است ،و او واحد و قهار است.
و اما آيه مورد بحث كه ميفرمود ":وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ  "...در سابق توجه فرموديد كه
گفتيم :در اين مقام است كه به حقيقتي اشاره كند كه اجتماَ انساني بر آن متكي است ،و آباداني زمين وابسته به آن است ،و
اگر اختاللي در آن پديد آيد نظام آبادي زمين مختل گشته ،و حيات در زمين رو به تباهي ميگذارد ،و آن حقيقت عبارت
است از غريزه استخدام ،كه خداي تعالي آن را جبلي و فطري انسان كرده است ،چون همين غريزه استخدام است كه
سرانجام به اينجا منتهي ميشود كه انسانها منافع خود را با يكديگر مصالحه كنند و اجتماَ مدني پديد آورند.
و گو اينكه پارهاي از رگ و ريشههاي اين استخدام تنازَ در بقا و انتخاب طبيعي است ،و ليكن در عين حال نميتوان گفت
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بحثي در تاريخ و اينكه قرآن از چه نظر به آن اهتمام ورزيده است  ...ص 463 :
اشاره

كلمه" تاريخ" بر وزن" تعريف" مصدر و به معناي شناختن حوادث و علت و زمان پديد آمدن آن است ،و اصطالحا به
معناي باستانشناسي و طبقات االرض نيز استعمال مي شود ،و گفتار ما در معناي لغوي آن يعني تاريخ نقلي است و تاريخ
نقلي عبارت است از ضبط حوادث كلي و جزئي ،و نيز نقل آن و گفتگو پيرامون آن.
بايد دانست كه بشر از قديمترين عهد زندگي و زمان وجودش در زمين به ضبط حوادث اهميت ميداده ،و تا آنجا كه ما
ميدانيم در هر عصري از اعصار عدهاي ديگر هم يا به ذهن ميسپردهاند ،و يا يادداشت نموده و يا كتاب تاليف ميكردهاند،
و عدهاي ديگر هم آنچه را كه آنان ضبط كرده بودند دست به دست ميگرداندند ،و پيوسته انسان در جهات مختلف زندگي
خود از تاريخ استفاده ميكرده ،يا در طرز تشكيل اجتماَ از تاريخ الگو بر ميگزيده ،و يا از سرگذشت گذشتگان عبرت
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كه آيه شريفه به آن دو قاعده نظر دارد ،چون آن دو قاعده ،دو سبب بعيد هستند ،و غريزه استخدام سبب نزديك است.
سادهتر بگوئيم ،آنچه مايه آباداني زمين و مصونيت آن از تباهي است غريزه استخدام است ،و آن دو قاعده در پيدايش اين
غريزه دخالت دارند ،نه در آباداني زمين ،پس بايد آيه شريفه را كه ميخواهد سبب آبادي زمين و فاسد نشدن آن را بيان
كند ،بر اين غريزه حمل كنيم ،نه بر آن دو قاعده.
باز هم به عبارتي سادهتر اينكه دو قاعده" تنازَ در بقا" و" انتخاب طبيعي" باعث
__________________________________________________
)(1چهرهها براي خداي زنده به پا دارنده عالم خاضع شد ".سوره طه ،آيه "111
)(2آنچه در آسمانها و زمين است ملك اوست و همه براي او خاضع هستند ".سوره بقره ،آيه "113
)(3محققا سرانجام همه امور به سوي پروردگار تو منتهي ميشود ".سوره نجم ،آيه "39
ترجمه الميزان ،ج ،9ص330 :
منحل شدن كثرت و متالشي شدن اجتماَ است ،و اين دو قاعده ،جامعه را به (بياني كه ميآيد) به وحدت ميكشاند ،براي
اينكه هر يك از دو طرف نزاَ ميخواهد به وسيله نزاَ طرف ديگر را فاسد نموده ،آنچه او دارد ضميمه خودش كند ،يعني
وجود او و مزاياي وجودي او را ضميمه وجود خود كند ،اين مقتضاي قاعده اول است ،قاعده دوم هم اقتضا دارد كه از اين دو
طرف نزاَ آن كه قويتر و شريفتر است بماند ،و آن ديگري فداي او شود.
پس نتيجه دو قاعده نامبرده ،اين ميشود كه از دو طرف نزاَ يكي بماند ،و ديگري از بين برود ،و اين با اجتماَ و تعاون و
اشتراك در زندگي كه مطلوب فطري انسان است و غريزهاش او را به سوي آن هدايت ميكند تا زمين به دست اين نوَ آباد
شود منافات دارد ،و دفعي كه به حكم آيه مورد بحث ،وسيله آبادي زمين ميشود و آن را از فساد محفوظ ميدارد دفعي
است كه به اجتماَ دعوت كند و اتحادي در كثرت افراد اجتماَ پديد آورد ،نه دفعي كه باعث بطالن اجتماَ شود ،و وحدتي
پديد آورد كه كثرت را از بين ببرد ،و اگر جنگ سبب آباداني زمين و عدم فساد آن ميشود ،از اين جهت است كه به وسيله
آن ،حقوق اجتماعي و حياتي قومي كه تا كنون به دست مستكبرين پايمال شده بود ،احياء شود ،نه از اين جهت كه به وسيله
جنگ ،وحدت جامعه را مبدل به تفرقه نموده و افراد را به جان هم مياندازند ،تا يكديگر را نابود كنند ،و تنها اقويا و
قدرتمندان باقي بمانند( .دقت فرمائيد).
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ميگرفته ،و يا داستانسرايي ميكرده ،و يا با ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
نقل آن شوخي و تفريح ميكرده ،و يا در مسائل سياسي ،اقتصادي ،صنعتي و يا غير آن مورد استفاده قرار ميدادهاند.
ليكن فن تاريخ با اين همه شرافت و منافع كه دارد ،همواره ملعبه دو عامل فساد بوده ،و از اين به بعد هم خواهد بود ،و اين
دو عامل تاريخ را از صحت طبع ،و صدق بيان به سوي باطل و دروغ منحرف كرده است.
[دو عامل مهم همواره در فن تاريخ دخالت كرده و موجب فساد و بي اعتباري آن گشتهاند]  ...ص 464 :

[عوامل ديگري كه در گذشته و در عصر حاضر موجب بد گماني به تاريخ نقلي شدهاند]  ...ص 461 :

از آن دو عامل گذشته ،عواملي ديگر هست كه باعث فساد و بياعتباري تاريخ شده ،از آن جمله يكي نبودن وسائل گرفتن
خبر ،و ديدن واقعه ،و ضبط و نقل آن براي ديگران ،و تاليف كتابي در باره آن ،و حفظ و نگهداري آن كتاب از پوسيدن و
دگرگوني و گم شدن ،بوده است ،و اين عوامل هر چند امروز در بين نيست (و در اين عصر به آساني ميتوان اخبار آن طرف
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عامل اول :حكومتهاي خودكامهاي بوده كه به حكم خودكامگي و داشتن قوه و قدرت ،هر چيزي كه به نفعش تمام ميشد،
اشاعه ميداده است( ،هر چند دروغ محض ميبود) و هر چه را كه به ضررش تمام ميشده ،با اعمال قدرت ،جلوي اشاعه آن
را ميگرفته است( ،هر چند كه صدق محض ميبود) و يا آن را به صورتي اشاعه ميداد كه باز به نفعش تمام شود ،و اين
چيزي نيست كه كسي در آن ترديد داشته باشد (اصال اقتضاي خودكامگي همين است و همواره به چشم خود ميبينيم) كه
اينگونه حكومتها باطل و دروغ را به لباس حق و صدق در ميآورند ،و به خورد مردم ميدهند علتش هم اين است كه
انسان چه فرد فردش و چه مجتمعش ،بر اين فطرت مفطور شده و به هر جور كه ممكن باشد منافع را به سوي خود جلب
نموده ،و ضررها را از خود دفع ميكند ،و كسي كه كمترين شعوري داشته باشد و بتواند اوضاَ حاضر عصر خود را درك
نموده و در تاريخ امتهاي گذشته و حتي امتهاي خيلي دور نظر بيفكند ،اين حقيقت را ميبيند.
عامل دوم :متهم بودن بينندگان و شنوندگان حوادث و مطالب تاريخي ،و نيز آن كساني است كه از ايشان نقل ميكنند ،و يا
در كتاب خود ميآورند ،و چون ما ميدانيم كه اين دو طايفه ،خالي از احساسات باطني و يا تعصبهاي قومي نيستند ،و در
آنچه كه تحمل ميكنند و يا در باره آن داوري مينمايند حب و بغض و يا تعصبهاي دروني را دخالت ميدهند ،براي اينكه
حاملين اخبار در گذشته ،با در نظر گرفتن اينكه حكومت در اعصار ايشان حكومت دين بوده ،و قهرا خود آنان متدين به يكي
از اديان و مذاهب بودهاند ،و احساسات مذهبي و تعصبات قومي در ايشان شديد بوده ،قهرا اخبار تاريخي آنان از آن جهت كه
يك حدي از آن به احكام دين بر ميخورده ،مشوب با آن احساسات و تعصبات بوده است.
هم چنان كه امروزه به چشم خود ميبينيم احساسات و تعصبهاي شديدي كه مردم مادي نسبت به آزادي در شهوات و
هواهاي نفساني و عليه دين و عقل دارند باعث شده كه خبرنگاران امروز آن تعصبها را در اخباري كه ميدهند و يا
مينويسند دخالت دهند ،همانطور كه گذشتگان در آنچه ضبط كرده و نقل نمودهاند ،دخالت دادهاند .
ترجمه الميزان ،ج ،9ص334 :
و از اينجا است كه ميبيني هيچ نويسندهاي كه متدين به ديني و مذهبي است در كتاب خود و گردآوريهايش خبري كه
مخالف و بر ضرر مذهبش باشد نياورده ،پس اهل هر مذهب هر چه در باره مذهبش نوشته موافق با اصول مذهب خود بوده
هم چنان كه امروز هم هيچ گفتاري تاريخي در نوشتههاي ماديين نميبيني ،مگر اينكه از جهتي و به وجهي مذهب ماديت
او را تاييد ميكند.
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[امتياز و اعتبار داستانهايي كه در قرآن آمده نسبت به عهدين و كتب تاريخ]  ...ص 466 :

پس اگر ميبينيم اغلب داستانهاي قرآني (نظير داستان مورد بحث يعني قصه طالوت) ،مخالف با نقلي است كه در كتب
عهدين (تورات و انجيل) است ،نبايد در صحت آنچه كه در قرآن آمده شك كنيم ،براي اينكه كتب عهدين ،چيزي زائد بر
تواريخ معمولي نيست و مانند ساير تواريخ ،از دستبرد عوامل باال ،دور نمانده بلكه آن نيز ملعبه آن عوامل قرار گرفته است،
عالوه بر اينكه سراينده داستان صموئيل و شارل به نقل كتب عهدين ،معلوم نيست كه كيست و به هر حال ما اعتنايي به
مخالفت تاريخ و مخصوصا عهدين ،با آنچه كه در قرآن آمده نداريم ،پس تنها قرآن كريم كالم حق و از ناحيه خداوند تبارك
و تعالي است.
از اين نيز كه بگذريم ،قرآن اصال كتاب تاريخ نيست و منظورش از نقل داستانهاي خود قصهسرايي مانند كتب تاريخ و بيان
تاريخ و سرگذشت نيست ،بلكه كالمي است الهي كه در قالب وحي ريخته شده ،و منظور آن هدايت خلق به سوي رضوان
خدا و راههاي سالمت است ،و به همين جهت است كه ميبينيم هيچ قصهاي را با تمام جزئيات آن نقل نكرده ،و از هر
داستان ،آن نكات متفرقه كه مايه عبرت و تامل و دقت است و يا آموزنده حكمت و موعظهاي است و يا سودي ديگر از اين
قبيل دارد ،نقل ميكند هم چنان كه در داستان مورد بحث ،يعني قصه طالوت و جالوت ،اين معنا كامال به چشم ميخورد ،در
آغاز ميفرمايد ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ" آن گاه بقيه جزئيات را رها كرده و ميفرمايد ":وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

دنيا را در اين طرف گرفت ،و حتي با چشم ديد ،و آن را به سهولت ضبط نمود ،و به وسيله رسانههاي گروهي انتشار داد ،و
در اسرَ وقت چاپ نموده و در كتابخانههاي مدرن از پوسيدن و دگرگونگي و گم شدن حفظش كرد) چون شهرها به هم
نزديك شده و وسائل ارتباط بسيار و نقل و انتقال و تحول آسان گشته ،ليكن بالي تاريخ ،از جهتي ديگر عمومي شده ،و آن
مساله سياست است ،كه در تمامي شؤون زندگي انسان مداخله ميكند ،و چرخ دنياي امروز بر محور سياست (كه خود فني از
فنون شده است) دور ميزند ،و با تحول آن ،همه اخبار دنيا ناگهان از حالي به حالي ميشود و اين خود عاملي بزرگ و دردي
بي درمان است كه آدمي را نسبت به تاريخ بدگمان ميسازد ،حتي تاريخ را به سقوط تهديد ميكند.
وجود نواقص و يا به عبارتي ديگر ،نواقصي كه براي تاريخ نقلي شمرديم علت عمده بياعتنايي علماي امروز نسبت به تاريخ
است ،و باعث شده كه دانشمندان بطور كلي از تاريخ نقلي دوري نموده به تاريخ زميني (يعني باستانشناسي) روي آوردند و
اين علم هر چند از پارهاي اشكاالت كه در كار تاريخ نقلي بود سالم و به دور است مثال دستخوش مداخالت حكومتها
نشده ،و ليكن از بقيه اشكاالت خالي نيست ،براي اينكه اين دانشمندان نيز داراي احساسات و تعصبهايي هستند ،اينها نيز
تحت تاثير سياستها قرار ميگيرند ،پس آنچه كه از اسرار باستانشناسي خود افشا ميكنند نميتواند مورد اعتماد قرار گيرد،
ممكن است در آنچه افشا ميكنند و در آنچه كتمان مينمايند و تغيير و تبديل ميدهند ،اعمال سياست كنند ،يعني چيزي را
افشا كنند كه واقعيت نداشته باشد ،و چيزهايي را كه واقعيت دارد كتمان نمايند ،و يا در آن تغيير و تبديلي بدهند.
اين بود حال تاريخ و عوامل متعددي كه از جهات مختلف ،آن را تباه كرده و تا ابد هم
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
قابل اصالح نيست.
بنا بر اين چنين تاريخي كه حال و وصفش را ديدي ،نميتواند با قرآن كريم در داستانهايي كه نقل ميكند مقابله كند،
براي اينكه قرآن كريم وحي الهي و منزه از خطا و مبراي از دروغ است ،پس تاريخ نميتواند با آن معارضه كند ،چون تاريخ
هيچ پشتوانهاي براي ايمني از دروغ و خطا ندارد ،بلكه همانطور كه ديديد دستخوش عوامل كذب و خطا است.
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[سوره البقرة ( :)2آيات  213تا  ... ]214ص 468 :
اشاره

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُو ِح
الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ
شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ ( )940يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ال بَيْعٌ فِيهِ وَ ال
خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ()943
ترجمه آيات  ...ص 468 :

اين پيامبران بعضي از ايشان را بر بعض ديگر برتري دادهايم بعضي از آنان كسي بوده كه خدا با وي سخن گفت و بعضي از
آنان را مرتبهها باال برد و عيسي بن مريم را محبت داديم و او را به روح پاك قوي كرديم ،اگر خدا ميخواست كساني كه
پس از پيامبران بودند با وجود حجتها كه سويشان آمده بود با هم جنگ نميكردند ولي مختلف شدند ،از آنان كساني بودند
كه ايمان داشتند و كساني بودند كه كافر بودند ،اگر خدا ميخواست با هم كارزار نميكردند ولي خدا هر چه بخواهد ميكند
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قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً  "...باز بقيه مطالب را مسكوت گذاشته ميفرمايد ":وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ  ،"...آن گاه
ميفرمايد ":فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ  ،"...بعدا جزئيات مربوط به داوود را رها نموده و ميفرمايد ":وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ...".
و كامال پيدا است كه اگر ميخواست اين جملهها را به يكديگر متصل كند ،داستاني طوالني ميشد ،و ما در گذشته هم آنجا
كه داستان گاو بني اسرائيل را در سوره بقره تفسير كرديم ،خواننده را به اين نكته توجه داديم و اين نكته در تمامي
داستان هايي كه در قرآن آمده ،مشهود است و اختصاصي به يك داستان و دو داستان ندارد ،بلكه بطور كلي از هر داستان آن
قسمتهاي برجستهاش را كه آموزنده حكمتي يا موعظهاي و يا سنتي از سنتهاي الهيه است
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
كه در امتهاي گذشته جاري شده نقل ميكند ،هم چنان كه اين معنا را در داستان حضرت يوسف َ تذكر داده و
ميفرمايد ":لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ" « »1و نيز ميفرمايد ":يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ" « »9و نيز فرموده ":قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ،هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ
وَ هُديً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ" »0« .و آياتي ديگر از اين قبيل.
__________________________________________________
)(1به راستي در داستان ايشان عبرتي است براي خردمندان ".سوره يوسف ،آيه "111
)(2خدا ميخواهد شما را به سنتهايي كه در امتهاي قبل از شما جريان داشته ،هدايت كند.
"سوره نساء ،آيه "93
)(3قبل از شما سنتهايي جريان يافته ،پس در زمين بگرديد و ببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بوده ،اين قرآن بياني
است براي مردم و هدايت و موعظهاي براي مردم با تقوا ".سوره آل عمران ،آيه "103
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
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(). 940
ترجمه الميزان ،ج ،9ص332 :
شما كه ايمان داريد پيش از آنكه روزي بيايد كه در آن معامله و دوستي و شفاعت نباشد از آنچه روزيتان كرده انفاق كنيد و
كافران خود ،ستمگرانند)943( .
بيان آيات  ...ص 464 :
اشاره

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ  ...هُمُ الظَّالِمُونَ" سياق اين دو آيه خيلي از سياق آيات قبل كه امر به جهاد و تشويق
به انفاق ميكرد دور نيست ،چون در آخر آن آيات ،داستان جنگ طالوت را آورده تا مؤمنين از آن عبرت بگيرند ،و آن قصه با
جمله ":وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  "...خاتمه يافت و دو آيه مورد بحث هم با جمله" تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ"،
آغاز شده ،و سپس به مساله جنگ در امتهاي انبياي بعد از آن حضرات بر ميگردد.
و نيز در داستان قبلي يعني قصه طالوت ميفرمود ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي  ،"...و قيد" مِنْ بَعْدِ
مُوسي" را ذكر نموده ،دو باره به دعوت و تشويق به انفاق برگشت ،و فرمود ":انفاق كنيد قبل از اينكه روزي فرا رسد كه
 "...پس همه اينها اين احتمال را تاييد ميكند كه دو آيه مورد بحث ،ذيل آيات سابق بوده و همه با هم نازل شدهاند.

و سخن كوتاه آنكه :آيه شريفه ،در مقام رد و دفع توهمي است كه چه بسا به ذهن برسد ،و آن توهم اين است كه رسالت،
خصوصا از اين جهت كه همراه با معجزاتي روشن است كه بر حقانيت آن داللت ميكند ،بايد بالي جنگهاي خانمان
برانداز را از بين ببرد ،نه اينكه خود رسالت ،آتش جنگ را برافروزد ،حال يا از اين جهت بايد از بين ببرد كه غرض خداي
سبحان از ارسال رسوالن و دادن معجزات به ايشان ،اين است كه مردم را به سوي سعادت دنيوي و اخرويشان هدايت كند،
پس براي بدست آمدن اين غرض ،بايد آنان را از قتال باز داشته ،ديگر اجازه چنين عملي را ندهد ،و همه را در راه هدايت
جمع و متحد سازد ،و حال آنكه ميبينيم بعد از انبيا باز هم جنگها و مشاجرات در ميان امتهاي آنان ادامه دارد ،و
مخصوصا بعد از انتشار دعوت اسالم كه اتحاد و اتفاق از اركان و اصول احكام و قوانين آن است ،چرا بايد هنوز اين
درگيريها در اين امت پديد آيد؟.
و يا از اين جهت بايد از بين ببرد كه مگر غير از اين است كه فرستادن رسوالن و آوردن معجزات روشن ،براي دعوت به
سوي حق است و براي اين است كه ايمان در دلها پديد آيد؟
ايمان هم از صفات قلب است ،و نميشود آن را با زور در دلها ايجاد كرد ،پس فايده قتال چيست؟ و بعد از استقرار نبوت و پا
گرفتن دعوت ديني ديگر جنگ چه معنا دارد؟ اين اشكال
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
را در آيات قتال آورديم و به آن جواب داديم.
در آيه مورد بحث ،خداي تعالي چنين پاسخ ميدهد كه" قتال" معلول اختالفي است كه امتها خودشان پديد ميآورند ،چون
اگر اختالفي نباشد كار اجتماعات به جنگ نميكشد.
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[دفع اين توهم كه بعد از دعوت انبيا (ع) جنگ چه فايده دارد؟ و اشاره به علل پيدايش جنگها در اين آيات]  ...ص 464 :
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پس علت به وجود آمدن جنگها در بين مردم ،اختالف آنان است ،و اگر خدا ميخواست ،يا به كلي نميگذاشت اختالفي پديد
آيد ،و در نتيجه ،جنگ هم پديد نميآمد ،و يا بعد از پيدا شدن اين علت آن را خنثي ميكرد ،ليكن خداي سبحان آنچه را كه
ما مي خواهيم ،انجام نميدهد چون تابع خواست ما نيست ،او هر چه بخواهد ميكند و يكي از چيزهايي را كه خواسته ،اين
است كه جلوي علتها را نگيرد و امور عالم طبق سنت العلل و االسباب جريان يابد ،اين اجمال و خالصه پاسخي است كه
از آيه استفاده ميشود.
"تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ".
[انبيا (ع) در عين حال كه در اصل فضل رسالت مشتركند ،از درجات مختلفي برخوردارند]  ...ص 471 :
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از آنجا كه خواسته است به امر رسوالن و به مقام واالي ايشان احترام بگذارد با كلمه" تلك" كه ضمير اشاره به دور است
اشاره نمود ،و اين جمله داللت دارد بر اين كه خداي سبحان انبيا را در يك درجه قرار نداده ،بلكه بين آنان برتري نهاده
است ،بعضي برتر از بعضي ديگر هستند ،و بعضي پائينتر از بعض ديگر ،ولي همه آنها مشمول فضل خدا هستند ،چون
رسالت في نفسه فضيلتي است كه در همه آنان هست.
پس در بين انبيا اختالف مقام و تفاضل در درجات هست ،در عين اينكه همه آنان در اصل فضل رسالت مشترك هستند ،و
در مجمع كماالت كه همان توحيد باشد سهيم هستند ،بر خالف اختالفاتي كه در بين امتهاي آنان ،بعد از آنان پيدا ميشود،
چون اختالف امتها به ايمان و كفر ،و نفي و اثبات است ،و معلوم است كه ميان اين دو جامع نيست.
و به همين جهت است كه در آيه مورد بحث از اين دو گونه اختالف دو جور تعبير آورد ،اختالف انبيا را تفضيل خواند ،و اين
تفضيل را به خودش نسبت داده و فرمود :ما بين آنان اختالف درجه قرار داديم ،و اختالف امتها را اختالف خواند ،و آن را به
خود امتها نسبت داده فرمود ":و ليكن اختالف كردند".
و از آنجايي كه در ذيل آيه اشاره به مساله قتال شده و مرتبط به آن بود ،و آيات قبل نيز راجع به قتال سخن ميگفت ،و
داستان قتال طالوت را ذكر ميكرد ،چارهاي جز اين نبود كه قطعهاي از كالم را زمينهچيني و مقدمه ذيل آيه بفرمايد ":تِلْكَ
الرُّسُلُ فَضَّلْنا  ...بِرُوحِ الْقُدُسِ" تا ذيل آيه را كه ميفرمايد ":وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ  ...وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما
يُرِيدُ"
ترجمه الميزان ،ج ،9ص331 :
روشن سازد.
و بنا بر اين صدر آيه ،در صدد بيان اين معنا است كه مقام رسالت ،هر چند مشترك در ميان همه رسوالن َ است ،و مقامي
است كه خيرات و بركات را به سوي بشر سرازير ميكند ،و كمال سعادت و درجات نزديكي به خدا از قبيل هم كالمي با خدا
و دارا شدن معجزات و مؤيد شدن به روح القدس از اين سرچشمه زالل ميجوشد ،ليكن با همه اين بركات ،باعث نميشود
كه جنگ و خونريزي را از ميان بشر براندازد ،چون اين رنج و مصيبت مستند به اختالف خود مردم است.
و به عبارت ديگر حاصل معناي آيه اين است كه :شرافت و فضيلتي كه مقام رسالت دارد ،براي اين است كه هر خير و
بركتي كه در بعضي از انسانهاي عادي به كندي رشد ميكند ،و در بعضي ديگر به كلي ريشهكن ميگردد ،در مقام رسالت به
سرعت رشد و نمو ميكند ،از هر سو و از هر جهت كه به اين مقام نزديك شوي ،چه از جهت تقوا ،چه از ناحيه علم و يا
ايمان و يا فضائل نفساني ،از قبيل ":شجاعت" "،سخاوت" "،تواضع" "،مهر" و امثال آن ،حد اعالي آن را خواهي ديد و
به مراحل جديدي برخورد خواهي كرد ،ليكن با همه ارزش و نوري كه دارد ،و با اينكه معجزاتي روشن از آن سر ميزند،
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نميتواند اختالف مردم را كه ناشي از كفر و ايمان است بر طرف سازد ،زيرا اين خود مردم هستند كه به اختيار خود يا به
سوي ايمان و يا به طرف كفر گرائيده ،اختالف پديد ميآورند.
[اختالف و درگيري بين مردم از جانب خود آنها و مستند به اختيار انسانها است]  ...ص 473 :

[دو نوع فضيلت و برتري كه بعضي از انبيا (ع) بر بعض ديگر دارند]  ...ص 472 :
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پس اين اختالف ،مستند به خود مردم است ،هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگر ميفرمايد ":إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ وَ
مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" « »1بيان مفصل اين معنا ،در تفسير آيه ":كانَ النَّاسُ
أُمَّةً واحِدَةً" »9« ،گذشت.
و اگر خدا ميخواست ،ميتوانست تكوينا از اين درگيريها و جنگها جلوگيري كند( ،و مثال آن كس و يا كساني كه آتش
افروزي ميكنند هالك سازد) ،و ليكن از آنجا كه اين اختالف مستند به او نيست بلكه مستند به خود مردم است و سنت
الهي كه سنت سببيت و مسبب بودن بين موجودات عالم است ،همواره جاري است ،و يكي از علل درگيري و جنگ ،اختالف
است( ،مردمي كه ميدانند اختالف به جنگ منتهي ميشود ،بايد از آن دوري
__________________________________________________
) (1همانا دين پسنديده در نزد خداوند تنها اسالم است و اهل كتاب در آن راه اختالف نپيمودند مگر بعد از آنكه آياتي روشن
ديدند و آن را ناديده گرفته و به دنبال ستمكاري خود رفتند ".سوره آل عمران ،آيه "12
)(2سوره بقره ،آيه 910
ترجمه الميزان ،ج ،9ص339 :
كنند).
بله ،تنها كاري كه خداي تعالي ممكن است انجام دهد ،دخالت تشريعي است ،به اينكه امر بفرمايد ،جنگ نكنيد و يا دستور
بدهد كه جنگ بكنيد و از اين جهت خداي تعالي دستور وحي را داده و فرموده ،جنگ بكنيد و منظور او از اين دستور
آزمايش بندگان است تا معلوم كند افراد خبيث كدام ،و پاكان چه كساني هستند ،مردم با ايمان كدام و دروغگويان چه
كساني هستند.
و سخن كوتاه اينكه قتال در بين امتهاي انبيا كه بعد از آن حضرات پديد آمده امري غير قابل اجتناب بوده ،براي اينكه
اختالف دو جور است يكي اختالف ناشي از سوء تفاهم كه بعد از آنكه طرفين سخن يك ديگر را فهميدند اختالفشان
برطرف ميشود ،و يكي اختالف ناشي از زورگويي و طغيان است ،چنين اختالفي باآلخره به جنگ منجر ميشود ،مقام
رسالت تنها ميتواند اختالف به معناي اول را برطرف كند ،و شبهاتي كه در دلها پيدا شده برطرف سازد ،اما ياغيگري و
لجاجت و نظائر اين صفات پست را نميتواند از روي زمين براندازد ،و تنها عاملي كه ميتواند زمين را از لوث چنين رذائلي
پاك سازد ،جنگ است و بس.
چون تجربههاي مكرر هم اين معنا را ثابت كرده كه همه جا حرف حسابي و حجت و برهان مؤثر نيست ،مگر وقتي كه
دنبالش تازيانه و اسلحه باشد ،و به همين جهت هر جا كه مصلحت اقتضاء نموده ،خداي سبحان دستور داده است براي
احقاق حق قيام نموده و در راه خدا جهاد كنند ،هم چنان كه در زمان ابراهيم و بني اسرائيل و بعد از بعثت خاتم االنبياء ص،
دستور داد ،و ما در سابق هر جا كه به آيات قتال برخورد نموديم ،پارهاي از اين قبيل مطالب را آورديم.
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[ اقوال مختلف در باره اينكه در آيه مراد از پيامبري كه خدا با او سخن گفته كيست؟]  ...ص 473 :

مفسرين در اينكه مشمول اين دو خصلت چه كساني هستند ،اختالف دارند ،بعضي گفتهاند منظور از آنكه خدا با او سخن
گفت ،موسي َ است ،به دليل اينكه در جاي ديگر فرموده ":وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسي تَكْلِيماً" «».1
و نيز جاهايي ديگر ،و بعضي ديگر گفتهاند :مراد از آن رسول خدا (ص) است كه خدا در شب معراج بدون واسطه با او سخن
گفت به دليل اينكه فرموده ":ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّي ،فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني ،فَأَوْحي إِلي عَبْدِهِ ما أَوْحي" « »9و معلوم است كه با
چنين قربي ديگر واسطهاي نميماند.
بعضي ديگر گفتهاند منظور از اين تكلم ،مطلق وحي است ،براي اينكه وحي هم تكلم است ،چيزي كه هست تكلمي است
پنهاني ،و خود خداي تعالي آن را تكلم خوانده و فرموده:
"وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ »0« ."...
ليكن اين وجه با تعبير" بعضي را چنين و بعضي را چنان كرد" نميسازد.
از اين وجوه ،آنكه سازگارتر به مقام آيه است ،همان است كه بگوئيم مراد از آيه،
__________________________________________________
)(1سوره نساء ،آيه 130
) (2آن قدر او را به سوي خود نزديك كرد كه بين خود از دو قوس و يا كمتر فاصله بماند ،آن گاه به بندهاش وحي كرد،
آنچه را كه كرد ".سوره نجم ،آيه "13
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"مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ"...
در اين دو جمله ،التفاتي از تكلم قبلي" فضلنا" به غيبت شده ،با اينكه قبل از اين جمله خداي تعالي گوينده بود و ميفرمود:
ما چنين و چنان كرديم ،بعد از اين دو جمله نيز ميفرمايد :و ما به عيسي بن مريم ،بينات داديم.
در اين وسط خداي سبحان غايب فرض شده و ميفرمايد :خدا با بعضي از ايشان سخن گفت ،و بعضي را بر بعضي ديگر
درجاتي برتري داد ،و نكته اين التفات (و خدا داناتر است) ،اين است كه فضيلتها دو گونه هستند ،يك نوَ آن فضيلتي
هست كه نام آن به خودي خود داللت بر فضيلت ميكند ،مانند" آيات بينات" و" تاييد به روح القدس" كه بعدا در باره
عيسي بن مريم ذكر ميكند ،چون اين صفات و خصال به خودي خود صفاتي برجسته و ارجمند
ترجمه الميزان ،ج ،9ص330 :
است و بعضي ديگر به خودي خود فضيلت نيستند ،و آن گاه فضيلت ميشوند كه به مقام بزرگي بستگي داشته باشند ،و از
آن مقام كسب ارزش و فضيلت كنند ،مثل سخن گفتن كه به خودي خود يكي از فضائل نيست ،ولي اگر به خدا منسوب
شود ،و گفته شود كه خدا با فالني سخن گفت ،آن وقت از فضائل به حساب ميآيد ،و نيز مانند رفع درجات (كه اگر يك
ظالم بي آبرو به كسي درجه دهد ،فضيلت نيست) وقتي فضيلت ميشود كه باز به خدا منسوب گردد ،مثال گفته شود خدا
فالني را به درجاتي باال برد.
حال كه اين معنا روشن شد ،ميگوئيم :در دو جمله مورد بحث كه دو فضيلت سخن گفتن ،و رفع درجات را آورده ،به اين
جهت خدا غايب فرض شد كه اين دو خصلت را به خدا نسبت داده و بفرمايد :خدا با بعضي از انبيا سخن گفت ،و بعضي را
ترفيع درجه داد ،بعد از آنكه اين مقصود حاصل شد ،دوباره به سياق قبلي برگشته و فرمود :عيسي بن مريم را آيات بينات
داديم.
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)(3سوره شوري ،آيه 41
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
موسي َ است ،چون قبل از اين سوره كه در مدينه نازل شده ،در سوره اعراف كه در مكه نازل شده بود ،در باره سخن گفتن
خدا با موسي َ آيهاي نازل شده بود ،و آن اين آيه است كه ميفرمايد ":قالَ يا مُوسي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَي النَّاسِ بِرِساالتِي
وَ بِكَالمِي"»1« .
پس ،هم كالم بودن موسي براي خدا امري معهود بوده است.
[اختالف ديگر در معناي" رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ" و مراد از بعض در آن]  ...ص 474 :
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و همچنين اختالف ديگري در معناي" وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ " ...كردهاند ،بعضي گفتهاند :مراد از آن پيامبر اسالم است كه
خدا درجات او را بلند كرد ،و بر تمامي انبيا برتري داد ،زيرا هر پيغمبري ،مبعوث بر امت خود بود ،و آن جناب مبعوث بر
تمامي خلق اولين و آخرين است ،هم چنان كه خداي تعالي فرمود ":وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ" «».9
و نيز به دليل اينكه خداي تعالي آن جناب را به حكم آيه شريفه ":وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ" « »0رحمت براي همه
عالم دانسته ،و باز به دليل اينكه او را خاتم نبوت دانسته و فرموده:
"وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ" «».3
و باز به اين جهت به او كتابي داده كه ما فوق تمامي كتب آسماني و بيانگر هر چيز و كتابي است كه از تحريف مبطلين
محفوظش داشته ،و معجزهاي يافته است كه تا آخرين روز دنيا اعجازش باقي است ،هم چنان كه فرمود ":وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ
الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ"»4« .
و نيز فرموده ":وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ" « ،»3و نيز فرموده ":إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" « ،»3و
نيز فرموده ":قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلي أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ،وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً"
« ،»3و نيز به دليل اينكه آن جناب را به ديني
__________________________________________________
)(1اي موسي من تو را به خصيصه و مشخصه متمايز كردم :يكي به رسالتهايم و ديگر به كالمم.
"سوره اعراف ،آيه "130
)(2ما تو را جز براي اينكه عموم بشر را (به رحمت خدا) بشارت دهي و از عذابش بترساني نفرستاديم.
)(3سوره احزاب ،آيه [...]133
)(4سوره احزاب ،آيه 33
)(5اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم ،در عين اينكه تصديق ميكند كه آن ما فوق همه كتابها است ".سوره مائده ،آيه
"41
)(6ما اين كتاب را به تدريج بر تو نازل كرديم ،تا روشنگر هر چيزي باشد ".سوره نحل ،آيه "32
)(7ما ذكر را بر تو نازل كرديم و خود نيز آن را حفظ خواهيم نمود ".سوره حجر ،آيه "2
)(8قطعا اگر تمامي انس و جن جمع شوند تا مثل اين قرآن را بياورند ،نخواهند توانست هر چند كه از يكديگر پشتيباني
نمايند ".سوره اسراء ،آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص334 :

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اختصاص داد كه قيم است ،يعني از عهده تامين تمامي مصالح دنيا و آخرت بشر بر ميآيد ،هم چنان كه فرمود ":فَأَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ" «».1
بعضي هم گفتهاند مراد از اين ترفيع درجه ،همان امتيازاتي است كه به انبياء داده ،مثال در باره نوح فرموده ":سَالمٌ عَلي نُوحٍ
فِي الْعالَمِينَ"»9« .
و در باره ابراهيم َ فرموده ":وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً" «».0
و نيز در باره آن جناب فرموده :كه از خدا چنين درخواست كرد ":وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ" «».3
و در باره ادريس َ فرموده ":وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا" « »4و در باره يوسف َ ،فرموده ":نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ" « »3و در باره
داود َ فرموده ":وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً" « »3و غير از اين آيه نيز آياتي كه مختصات انبياء را ذكر ميكند موجود است.
و همچنين بعضي ديگر گفتهاند مراد از كلمه" رسل" در آيه شريفه آن رسوالني است كه در همين سوره (يعني سوره بقره)
نامشان ذكر شده ،مانند ":ابراهيم" "،موسي" "،عيسي" "،عزير"" ،ارميا" "،شموئيل" "،داود" و" محمد" ،ص ،كه تا
اينجا موسي و عيسي را نام برده ،و بقيه باقي ماندهاند ،پس مراد از بعضي از انبيا كه درجه آنان باال رفته محمد ص است كه
نسبت به بقيه ،درجه باالتري دارد.
بعضي ديگر گفتهاند از آنجايي كه مراد از رسل در آيه ،آناني هستند كه اندكي قبل از اين آيه ،نامشان به ميان آمده بود،
يعني موسي و داود و شموئيل و محمد َ ،و
__________________________________________________
)(1روي دل به سوي ديني كن كه قيم است ".سوره روم ،آيه "30
)(2سوره صافات ،آيه 32
)(3و چون پروردگار ابراهيم ،او را با پديد آوردن صحنههايي آزمايش نمود و او از عهده امتحان بر آمد ،به او فرمود :من تو
را امام مردم قرار ميدهم ".سوره بقره ،آيه "193
)(4ياد خير مرا در اعصار و روزگار آينده حفظ كن ".سوره شعراء ،آيه "33
)(5او را به مكاني بلند برديم ".سوره مريم ،آيه "33
)(6ما هر كه را بخواهيم به درجاتي باال ميبريم ".سوره يوسف ،آيه "33
)(7ما به داود كتاب داديم ".سوره نساء ،آيه "139
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
مختصات موسي را بيان كرده بود ،و آن مساله سخن گفتن با او بود ،و بعد از اين مساله رفع درجات را آورده ،قهرا منظور جز
پيامبر اسالم نميتواند باشد ،و ممكن است بنا بر اين قول ،تصريح به نام عيسي َ را اينطور توجيه كرد كه چون قبال نام
اين بزرگوار در بين انبيايي كه در اين آيات ذكر شده نيامده بود .نام آن حضرت آورده شده است.
ولي آنچه سزاوار است كه گفته شود اين است كه شكي نيست كه ترفيع درجه رسول خدا (ص) نيز در آيه هست ،چيزي كه
هست اختصاص دادن آيه به آن جناب دليلي ندارد ،و همچنين اختصاص دادن آن به ساير نامبردگان يعني ارميا و شموئيل و
داود و يا به همه آنهايي كه نامشان در اين سوره آمده ،هيچيك از اين نظريهها درست نيست و بدون دليل سخن گفتن
است ،بلكه ظاهر آيه اين است كه به اطالق آن شامل همه رسوالن َ ميشود ،و كلمه "بعض" در جمله" و رَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجاتٍ" ،شامل تمام انسانهايي ميگردد كه خدا بر آنان انعام نموده و بر ساير افراد برتري داده است.
بعضي از مفسرين اختصاص آيه به پيامبر اسالم را توجيه كرده و گفتهاند :اسلوب كالم اقتضا ميكند كه مراد از" بعض"،
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پيامبر اسالم باشد ،براي اينكه سياق كالم براي عبرت گرفتن امتهايي است كه بعد از در گذشت پيامبرشان به جان هم
افتاده و با هم جنگ كردند ،با اينكه دينشان ،يك دين بود ،و از اين امتها آنهايي كه در زمان نزول آيه وجود داشتند امت
موسي و عيسي و پيامبر اسالم بودند ،پس بايد همين سه بزرگوار منظور نظر آيه باشند ،چيزي كه هست از آنجايي كه در
آيه مورد بحث تفضيل موسي و عيسي ذكر شده ،ناگزير بايد منظور از جمله" وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ" ،تنها پيامبر اسالم
باشد.
ليكن اين توجيه هم درست نيست ،براي اينكه قرآن كريم حكم ميكند به اينكه تمامي انبيا فرستاده شده به سوي تمامي
مردم هستند ،قرآن ميفرمايد ":ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ" «».1
پس همين كه تمامي انبيا داراي آياتي روشن بودند ميبايد ريشه فساد و درگيري و قتال را از ميان بشر بردارد ،و بعد از انبيا،
ديگر جايي براي اين وحشيگريها باقي نماند ،اما خود مردم به انگيزه حسد و طغياني كه نسبت به يكديگر داشتند ،به جان
هم افتادند ،پس ريشه اصلي جنگها همين طغيانگريها بوده ،خداي تعالي هر وقت مصلحت ديده ،دستور قتال داده است،
تا با كلمات خود حق را به كرسي بنشاند ،و هر آنچه را كه باطل است ،نابود سازد ،پس بهترين وجه همان است كه عموميت
آيه را حفظ كنيم.
__________________________________________________
)(1ما بين احدي از انبيا فرق نميگذاريم ".سوره بقره ،آيه "103
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :

[ويژگيهاي انبياء (ع) و اخباري كه ايشان آوردهاند امور حقيقيه هستند و در بيان حقائق الهيه مجاز گويي نشده است]  ...ص 477 :

از جمله" مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ  "...بر ميآيد كه اجماال عمل "سخن گفتن" از خداي تعالي سرزده ،و بطور حقيقت هم سرزده،
نه اينكه جمله نامبرده ،مجازگويي كرده باشد ،خداي سبحان هم اين عمل را در كتاب خود ،كالم ناميده ،حال چه اينكه
اطالق كالم بر عمل نامبرده خدا ،اطالق حقيقي باشد ،و يا اطالقي مجازي ،پس پيرامون كالم از دو نظر بايد بحث كرد.
جهت اول اينكه :كتاب خداي عز و جل داللت دارد بر اينكه آن ويژگيهاي مخصوصي كه خداي تعالي به انبياي خود داده،
و ساير مردم از درك آن عاجز ميباشند از قبيل وحي و تكلم و نزول روح و مالئكه و ديدن آيات بزرگ الهيه و نيز آنچه كه
خبرش را به ايشان داده ،از قبيل ":فرشته" "،شيطان" "،لوح" "،قلم" و ساير اموري كه از درك و حواس انسان مخفي
است ،همه اموري است حقيقي ،و واقعياتي است خارجي ،نه اينكه انبيا خواسته باشند در اين دعاوي خود مجازگويي كرده
باشند ،و مثال نام قواي عقالني را كه بشر را بسوي خير دعوت ميكند ،مالئكه گذاشته باشند و نام هر چيزي را كه اين قوا
به ادراك انسان تحويل ميدهد ،وحي نهاده باشند ،و مرتبه عالي از اين قوا را كه افكار خوب و مفيد به اجتماَ بشري از آن
ترشح ميشود ،روح القدس يا روح االمين ناميده باشند ،و قواي شهواني و غضبيه را كه در نفس آدمي داعي به سوي شر و
فساد است ،جن و يا شيطان خوانده باشند ،و افكار پليدي كه اجتماَ صالح را به فساد ميكشانند و يا انسانها را به عمل
زشت وا ميدارند وسوسه و نزعة ناميده باشند ،و يا اينكه انبيا ،در ساير گفتههاي خود مجازگويي كرده باشند.
براي اينكه آيات قرآني و همچنين آنچه از بيانات انبياء گذشته َ كه براي ما نقل شده ،همه آن آيات ،روشنگر اين نكتهاند،
كه آن حضرات (انبياء) در مقام مجازگويي نبوده ،و نخواستهاند حاالت دروني خود را با مثل بيان كنند ،و اگر كسي اين نكات
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گفتاري پيرامون تكلم خداي تعالي  ...ص 477 :
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[حقيقت" كالم" و تعريف آن در عرف بني آدم]  ...ص 478 :

حال ببينيم حقيقت كالم و تعريف آن در عرف ما بني آدم چيست؟ آدمي به خاطر احتياج خود به تشكيل اجتماَ و تاسيس
مدنيت به حكم فطرت ،به هر چيزي كه اجتماَ بدان نيازمند است( ،كه يكي از آنها سخن گفتن است) ،تا به وسيله آن
مقاصد خود را به يكديگر بفهمانند ،و فطرتش او را در رسيدن به اين هدف هدايت كرده ،به اينكه از راه صدايي كه از
حلقومش بيرون مي آيد ،اين حاجت خود را تامين كند ،يعني صداي مزبور را در فضاي دهانش جزء جزء نموده و از تركيب
آن جزءها عالمتهايي به نام كلمه درست كند ،كه هر يك از آنها( ،عالمتها )معنايي كه دارد ادا شود ،چون به جز اين
عالمتهاي قراردادي ،هيچ راه ديگري نداشت تا به طرف مقابل خود بفهماند در دل چه دارد ،و چه ميخواهد.
پس انسان از اين جهت به تكلم نيازمند است كه براي تفهيم ديگران و فهميدن خود ،راه ديگري به جز اين نداشت كه آواز
خود را پاره پاره كند ،و از تركيب آنها عالمتهايي به نام كلمه بسازد ،كه هر يك از آن كلمهها نشان دهنده معنايي باشد ،و
به همين جهت است كه ميبينيم واژهها ،در زبانهاي مختلف ،با همه وسعتش دائر مدار احتياجات موجود بشر است،
__________________________________________________
)(1خدا با موسي به نوعي تكلم كرد ".سوره نساء ،آيه " [...]130
)(2بعضي از انبياء كسي است كه خدا با او تكلم كرد.
)(3كسي چنين شايستگي ندارد كه خداوند با او تكلم كند ،مگر بطور وحي و يا از پس پرده و يا اينكه رسولي بفرستد و به
اذن خود هر چه ميخواهد به او وحي كند ".سوره شوري ،آيه "41
ترجمه الميزان ،ج ،9ص332 :
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روشن و بديهي را انكار كند ،قطعا سر ناسازگاري و لجبازي دارد ،و ما با او هم كالم نميشويم ،و اگر جائز باشد كه اينگونه
بيانات را با آن گونه تاويلها و مجازگوييها توجيه كنيم ،بايد جايز بدانيم كه تمامي خبرهايي كه از حقايق الهيه دادهاند،
بدون استثنا به امور مادي محض تاويل نموده و از بيخ ،همه امور ما وراي ماده را منكر شويم ،و ما در اين باره در بحث از
اعجاز ،بياناتي ايراد نموديم ،و چون نميتوانيم دست به چنين تاويلي بزنيم ،و ناگزيريم همه را به همان معناي ظاهري آن
حمل كنيم ،در مورد تكلم خداي تعالي ناگزيريم بگوئيم امري است حقيقي ،و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
واقعيتي است خارجي ،همان آثاري كه بر تكلمهاي خود ما انسانها مترتب ميشود.
توضيح اينكه خداي سبحان از بعضي كارهاي خود تعبير به" كالم" و" تكليم" كرده ،مثال فرموده ":وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسي
تَكْلِيماً" «».1
و يا فرموده ":مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ" « »9و اين دو اطالق سر بسته و مبهم و نظاير آن را در آيه زير تفسير نموده ،و فرموده":
وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ،أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ" «».0
اين آيه ،اطالق ساير آيات را تفسير ميكند ،براي اينكه استثناي" إِلَّا وَحْياً  "...معنا نميدهد مگر وقتي كه منظور از تكليم در
جمله" أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ" ،تكليم حقيقي باشد ،پس تكليم خدا با بشر تكليم هست ،اما به نحوي خاص (هم چنان كه در آيه
سوره نساء ديديد كه فرمود :خدا با موسي تكلم كرد).
پس حد و تعريف اصل تكليم بطور حقيقت ،بر آن صادق است ،و داراي معني منفي نيست و نميشود گفت كه اين عمل،
تكليم نيست.
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يعني احتياجاتي كه بشر در طول زندگي و در زندگي عصر حاضر خود به آنها بر ميخورد.
و باز به همين جهت است كه ميبينيم روز به روز دامنه لغتها گسترش مييابد ،هر قدر تمدن و پيشرفت جامعه در راه
زندگيش بيشتر ميشود لغتها هم زيادتر ميشود.
از اينجا روشن ميشود كه كالم (يعني تفهيم آنچه در ضمير است به وسيله صداهاي تركيب شده و قراردادي) ،وقتي تحقق
مييابد كه انسان در ميان اجتماَ قرار گيرد ،حتي اگر حيواني هم اجتماعي زندگي كند ،گمان نميكنم كه زبان و عالمتهايي
نداشته باشد ،قطعا دارد ،و اما انسان در غير ظرف اجتماَ ،محتاج به كالم نيست ،به اين معنا كه اگر فرض كنيم انساني
بتواند به تنهايي زندگي كند و هيچ تماسي با انسانهاي ديگر نداشته حتي اجتماَ خانوادگي هم نداشته باشد چنين فردي
قطعا احتياج به كالم پيدا نميكند ،براي اينكه نيازمند به فهميدن كالم غير نبوده ،و احتياج به فهماندن كالم به غير را
ندارد.
و همچنين هر موجود ديگر كه در وجودش احتياج به زندگي اجتماعي و تعاوني ندارد فاقد زبان است ،مانند فرشته و شيطان.
[در قرآن كريم تكلم به معناي معهود بين ما از خدا نفي و حقيقت معناي تكلم در باره خداي سبحان اثبات شده است]  ...ص 474 :
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پس كالم به آن نحوي كه از انسان سر ميزند از خداي تعالي سرنميزند يعني خدا حنجره ندارد تا صدا از آن بيرون آورد ،و
دهان ندارد تا صدا را در مقطعهاي تنفس در دهان قطعه قطعه كند ،و با غير خودش قراردادي ندارد (كه بفرمايد مثال هر
وقت اگر فالن كلمه را گفتم بدان كه فالن معنا را منظور دارم) براي اينكه شان خداي تعالي أجل و ساحتش منزهتر از آن
است كه مجهز به تجهيزات جسماني باشد ،و بخواهد با دعاوي خيالي و اعتباري استكمال كند ،هم چنان كه خودش
فرمود ":لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" «».1
ليكن در عين حالي كه قرآن كريم تكلم به معناي معهود بين مردم را از خداي تعالي نفي ميكند ،آيه شريفه ":وَ ما كانَ
لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ" «( »9كه ترجمهاش گذشت) حقيقت معناي تكلم را در باره خداي تعالي
اثبات نموده است.
پس خداي تعالي تكلم با آثار و خواص خود را دارد ،ولي آن حد اعتباري را كه در تكلم معهود بشري است ،ندارد ،و وقتي اثر
كالم و نتيجه آن كه همان فهماندن طرف باشد ،در خداي تعالي هست ،قهرا بطور محدود جزء امور اعتباريه باقي ميماند،
يعني اموري كه تنها در اجتماَ انساني اعتبار دارد ،مانند ذرَ كه فلز بودن آن واقعيت دارد ،ولي ذرَ بودن آن حدي
__________________________________________________
)(1خدا به هيچ چيزي قياس و تشبيه نميشود ".سوره شورا ،آيه "11
)(2سوره شورا ،آيه 41
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
است اعتباري ،و مانند كيل و ترازو كه آهن بودن و شكل آن واقعيت دارد ،ولي ترازو بودنش امري است اعتباري ،و همچنين
چراغ ،كه اثرش يعني روشنايي و روشنگريش امري است واقعي ،ولي حد و حدودش امري است اعتباري ،و باز مانند سالح
كه از بين بردن دشمن توسط آن امري است ثابت ،ولي به فالن شكل بودن آن امري است قراردادي ،و امثال اين امور كه
بيانش در سابق گذشت.
پس تا اينجا معلوم شد كه خاصيت كالم در خداي سبحان هست ،يعني خدا هم مقصود خود را به پيامبر خود ميفهماند ،و
اين همان حقيقت كالم است ،و خداي سبحان هر چند كه براي ما بيان كرده كه اين فهماندن انبيا حقيقت كالم است و
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اشاره كرد كه كالم او صفات و وضع كالم ما آدميان را ندارد ،و ليكن براي ما بيان نكرده ،و خود ما هم از كالم او درك
نكردهايم كه در حقيقت كالم او چيست؟ ،و او چگونه با پيامبرانش حرف ميزند و مقاصد خود را به ايشان تفهيم ميكند؟،
چيزي كه هست اينكه :چه اين چگونگي را بفهميم و چه نفهميم نميتوانيم خواص كالم معهود نزد خود را از خدا سلب
نموده و بگوئيم خدا كالم ندارد ،بلكه بايد بگوئيم آثار كالم يعني تفهيم معاني مقصود و القاي آن در ذهن شنونده ،در خداي
تعالي هست.
[تكلم خداي تعالي مانند خلقت ،احيا ،اماته ،رزق و هدايت از افعال زماني خداوند است]  ...ص 481 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

پس كالم خداي تعالي مانند زنده كردن و ميراندن و رزق و هدايت و توبه و ساير عناوين فعلي از افعال خداي تعالي است ،و
در نتيجه صفات ":متكلم"" ،محيي" "،مميت" "،رازق" "،هادي" "،تواب" ،و غيره صفات فعل خدا هستند ،يعني بعد از
اينكه خدا موجودي شنوا آفريد ،و با او سخن گفت "،محيي" و" متكلم "ميشود ،و چون حيات را از او گرفت" مميت" به
شمار ميآيد ،و وقتي او را هدايت كرد ،و از گناهش صرف نظر نمود "،هادي" و" تواب" ميشود.
پس الزم نيست كه خداي سبحان قبل از اين هم اين صفات را داشته باشد ،و ذات او از اين جهت تمام باشد ،بر خالف علم
و قدرت و حيات كه صفات ذاتند ،و بدون آنها ذات ،تماميت ندارد ،و چگونه ميتوان گفت ،بين صفات ذات و صفات افعال،
كه صفاتي بعد از تماميت ذات و چه بسا قبل از انطباق بر زمان است ،فرقي نيست؟ ،با اينكه خود خداي تعالي در آيات زير
پارهاي از صفات و افعال خود را زماني دانسته و ميفرمايد ":وَ لَمَّا جاءَ مُوسي لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ
قالَ لَنْ تَرانِي" « »1بعد از آنكه موسي به ميقات ما
__________________________________________________
)(1سوره اعراف ،آيه 139
ترجمه الميزان ،ج ،9ص331 :
آمد ،و پروردگارش با او سخن گفت ،وي گفت :پروردگارا خودت را به من نشان بده ،تا به سوي تو نظر كنم ،گفت :هرگز مرا
نخواهي ديد.
و نيز فرمود ":وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً" با اينكه من قبال تو را آفريدم ،در حالي كه هيچ چيزي نبودي »1« ،و
باز فرموده ":فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ" خداي تعالي نخست به ايشان فرمود بميريد ،و سپس آنها را زنده كرد »9« .و
نيز فرموده ":نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ" ما شما و آنها را روزي ميدهيم »0« .و همچنين ميفرمايد ":الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي "موسي به فرعون گفت :پروردگار ما كسي است كه نخست هر چيزي را خلق كرد و سپس آن را هدايت
نمود »3« .و نيز فرمود ":ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا "سپس نظر رحمت خود را به ايشان برگردانيد تا توبه كنند»4« .
بطوري كه مالحظه ميكنيد اين آيات" كالم خدا" "،خلقت" "،ميراندن" "،زنده كردن"" ،رزق" "،هدايت" و" توبه" را
زماني ميداند ،و همه را يكسان زماني ميداند.
اين آن حقيقتي است كه انديشيدن در آيات قرآن و بحث و تفسيري كه سر و كار آن تنها با خود قرآن است در خصوص
معناي كالم دست ميدهد ،و اما اين سؤال كه از نظر علم كالم ،كه خود علمي جداگانه است ،و متخصصين آن را متكلمين
گويند ،سخن گفتن خدا چه معنا دارد؟ و متكلمين گذشته ،در اين باره چه گفتهاند؟ و نيز اين سؤال كه علم فلسفه در اين
باره چه اقتضايي دارد؟ پاسخ آن انشاء اللَّه به زودي ميآيد.
اين را هم بايد دانست كه لفظ" كالم" يا" تكليم "از الفاظي است كه خداي تعالي در قرآن آن را در غير مورد انسان
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استعمال نكرده ،بلكه لفظ" كلمه" ،و يا لفظ" كلمات" را در غير مورد انسان استعمال كرده ،مثال نفس آدمي را در آيه زير"،
كلمه" خوانده ،و فرمود:
"وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ" « »3و دين خدا را كلمه خوانده و فرموده ":وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا"»3« .
__________________________________________________
)(1سوره مريم ،آيه 2
)(2سوره بقره ،آيه 930
)(3سوره انعام ،آيه 141
)(4سوره طه ،آيه 43
)(5سوره توبه ،آيه 112
)(6سوره نساء ،آيه 131
)(7سوره توبه ،آيه 31
ترجمه الميزان ،ج ،9ص339 :
و نيز فرموده ":وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا" « ،»1و قضاي خدا و يا نوعي از خلق او را كلمه خوانده ،و فرموده ":ما
نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ" « »9كه توضيح بيشترش خواهد آمد.

و اما لفظ" قول" را در قرآن مجيد بطور عموم استعمال كرده ،يعني هم سخن گفتن خدا با انسان را شامل ميشود ،و هم با
غير انسان را ،از آن جمله در مورد انسان فرموده ":فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ" پس گفتيم اي آدم ،اين ابليس
دشمن تو و دشمن همسر تو است»0« ".
و در مورد مالئكه فرموده ":إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" آن زمان كه پروردگارت به مالئكه گفت:
من در زمين جانشين خواهم نهاد»3« .
و نيز فرموده ":إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ" آن زمان كه پروردگارت به مالئكه گفت ،من بشري از گل
خواهم آفريد»4« .
و در مورد ابليس فرموده ":قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ" فرمود:
اي ابليس چه عامل و انگيزهاي تو را از اينكه سجده كني در برابر چيزي كه من به دست خود آفريدهام بازداشت؟»3« .
و در مورد غير صاحبان عقل فرموده ":ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً ،قالَتا أَتَيْنا
طائِعِينَ" سپس به خلقت آسمان كه دودي بيش نبود بپرداخت ،پس به آسمان و زمين گفت :چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد
بيائيد ،گفتند :به طوَ و رغبت آمديم»3« .
و نيز فرموده ":قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَالماً عَلي إِبْراهِيمَ" به آتش گفتيم بر ابراهيم سرد و بي آزار شود»3« .
و نيز فرموده ":وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي" « »2گفته شد اي زمين آب
__________________________________________________
)(1سوره انعام ،آيه 114
)(2سوره لقمان ،آيه [...]93
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[موارد استعمال لفظ" قول" در قرآن مجيد]  ...ص 482 :
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)(3سوره طه ،آيه 113
)(4سوره بقره ،آيه 03
)(5سوره ص ،آيه 31
)(6سوره ص ،آيه 34
)(7سوره فصلت ،آيه 11
)(8سوره انبياء ،آيه 32
)(9سوره هود ،آيه 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص330 :
خودت را فرو ببر ،و اي آسمان تو هم بس كن.
و در آيه زير تمامي موارد را يعني صاحبان عقل و غير صاحبان عقل را جمع كرده با اينكه موارد آن بسيار مختلف است
يكسره فرموده ":إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" امر او در وقتي كه چيزي را اراده كرده باشد تنها اين است
كه به آن چيز بفرمايد موجود شو و آن چيز موجود ميشود»1« .
و نيز فرموده ":إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" چون قضاي امري را براند تنها به آن امر ميگويد موجود شو و آن
امر موجود ميشود»9« .

و آنچه كه بعد از دقت و تدبر از كالم خداي تعالي استفاده ميشود ،اين است كه لفظ" قول" از خداي تعالي به معناي ايجاد
چيزي است كه :آنچه با وجود يافتنش داللت بر معنايي ميكند كه مقصود خدا بوده است( ،هم چنان كه قول در اصطالح
خود آدميان نيز به معناي ايجاد صدايي است كه بر معناي مقصود ما داللت ميكند).
دليل بر اينكه لفظ قول در قرآن مجيد به معناي چنين ايجادي است اين است كه هم در مواردي كه شنوندهاي داراي گوش
و درك است استعمال شده ،و هم در مواردي كه گوش و درك به آن معنايي كه معهود بين ما است ندارد ،مانند آسمان و
زمين ،و تنها راه سخن گفتن با آنها تكوين و ايجاد است ،و به دليل اينكه دو آيه اخير يعني آيه سوره يس و سوره مريم"،
قول" در آيات قبلي را به ايجاد و خلقت تفسير كرده است.
اين همان معنايي است كه گفتيم از تدبر در كالم خدا به دست ميآيد حال هر يك از دو مورد تكوينيات و غير تكوينيات را
توضيح داده و مي گوئيم :اما قول خدا در مورد تكوينيات عبارت شد از خود آن موجود تكويني ،كه خدا ايجادش كرد ،پس
موجودات عالم در عين اينكه مخلوق خدايند قول خدا هم هستند ،براي اينكه خاصيت قول در آنها هست ،خاصيت قول اين
است كه غير مرا به آنچه در قلب من است آگاه ميسازد ،مخلوقات خدا هم با خلقت و وجود خود بر خواست خدا داللت
ميكنند ،و اين پر واضح است كه به حكم دو آيه سوره يس و مريم ،وقتي خدا چيزي را اراده ميكند و ميفرمايد موجود شو
حتي كلمه" باش" هم بين خدا و آن چيز واسطه نيست ،و غير از وجود خود آن چيز هيچ امر ديگري دست اندر كار نيست،
پس هستي آن چيز ،بعينه ،قول خدا و" باش" خدا است ،پس قول خدا در تكوينيات عين همان خلقت و
__________________________________________________
)(1سوره يس ،آيه 39
)(2سوره مريم ،آيه 04
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[قول خدا در تكوينيات عبارتست از خود موجودات تكويني]  ...ص 483 :
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
ايجاد است ،كه آن نيز عين وجود است ،و وجود هم عين آن چيز است و اما در غير تكوينيات از قبيل سخن گفتن با يك
انسان ،مثال بايد دانست كه قول خدا عبارت است از ايجاد امري كه باعث پديد آمدن علمي باطني در انسان ميشود ،علم به
اينكه فالن مطلب چنين و چنان است ،حال يا به اينكه خداي تعالي صدايي در كنار جسمي ايجاد كند ،و انساني كه پهلوي
آن جسم ايستاده ،مطلب را بشنود و بفهمد ،و يا به نحوي ديگر كه ما نه آن را درك ميكنيم ،و نه ميتوانيم كيفيت تاثيرش
را در قلب پيامبر تصور نمائيم ،و نميدانيم چگونه خداي تعالي به پيامبري از پيامبران خود ميفهماند كه مثال فالن مطلب
چنين و چنان است ،اما اينقدر ميدانيم كه قول و كالم خدا با پيامبر خود ،حقيقت معناي" قول "و" كالم" را دارد.
[قول خداوند در غير تكوينيات و قول خدا با مالئكه و شيطان و كالم خود فرشتگان با يكديگر چگونه است؟]  ...ص 484 :
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و همچنين در مورد" قول خدا" با مالئكه يا شيطان ،ليكن در خصوص اين دو مورد و شبيه آن اگر مشابهي داشته باشند ،به
خاطر اينكه وجودشان از سنخ وجود ما انسانها نيست ،يعني حيواني اجتماعي نيستند ،و همانند ما از راه تحصيل علم ،تكامل
تدريجي ندارند.
بايد" قول" معنايي ديگر داشته باشد ،در ما انسانها" قول" عبارت بود از استخدام صوت يا اشاره به ضميمه قرارداد قبلي ،كه
فطرت انساني ما ،و اينكه حيواني اجتماعي هستيم آن را ايجاب ميكرد و اما مالئكه و جن و مشابه آن دو و بطوري كه از
كالم خداي سبحان بر ميآيد چنين وجودي ندارند ،پس قطعا سخن گفتن خدا با آنان طوري ديگر است.
از اينجا روشن ميشود كه سخن گفتن خود فرشتگان با يكديگر ،و خود شيطانها با يكديگر از راه استخدام صدا و استعمال
لغتهايي در برابر معاني نيست و بنا بر اين وقتي يك فرشته ميخواهد با فرشتهاي ديگر سخن بگويد و مقاصد خود را به او
بفهماند ،و يا شيطاني ميخواهد با شيطان ديگر سخن بگويد ،اينطور نيست كه مانند ما ،بدني و سري و در سر دهني و در
دهان زباني داشته باشد ،و آن زبان صدا را قطعه قطعه نموده ،از هر چند قطعهاش لفظي در برابر مقصد خود درست كند ،و
شنوندهاي هم سري و در سر سوراخي بنام گوش و داراي حس شنوايي و در پشت آن ،دستگاه انتقال صوت به مغز داشته
باشد ،تا سخنان گوينده را بشنود ،و اين پر واضح است.
اما هر چه باشد بطور مسلم در بين اين دو نوَ مخلوق ،حقيقت معناي سخن گفتن و سخن شنيدن هست ،و اثر قول و
مخصوصا فهم ،معناي مقصود و ادراك آن را دارد ،هر چند كه قولي چون قول ما ندارند ،و همچنين بين خداي سبحان و
بين مالئكه و شيطان قول هست ،اما نه چون ما ،كه عبارت است از ايجاد صوت از طرف صاحب قول ،و شنيدن آن از طرف
مقابل.
و همچنين قولي كه احيانا به پارهاي از حيوانات بي زبان نسبت داده شده ،و از آن
ترجمه الميزان ،ج ،9ص334 :
جمله قرآن كريم در باره مورچه زمان حضرت سليمان فرموده است ":قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ" مورچهاي
بانگ زد :اي مورچگان به سوراخهاي خود برويد»1« .
و نيز در باره هدهد سليمان َ ميفرمايد ":فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ" گفت :من به چيزي
دست يافتم كه تو هرگز از آن خبر نداري ،و من از شهر سبأ خبري يقيني آوردهام»9« .
و نيز در باره وحيي كه خود خدا به بعضي از جانداران بيزبان كرده ميفرمايد ":وَ أَوْحي رَبُّكَ إِلَي النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ
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الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ" پروردگارت به زنبور عسل وحي كرد كه از سوراخ كوهها و سقف خانههايي كه
مردم ميسازند و از شكاف درختان براي خود خانهها بسازيد»0« .
[الفاظ ديگري در قرآن كه به معناي" قول" و" كالم" نزديك ميباشد]  ...ص 481 :
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اين را هم بايد تذكر داد كه غير از لفظ" قول" و" كالم" الفاظ ديگري در قرآن هست كه به معناي آن دو نزديك است ،از
قبيل لفظ" وحي" ،مانند آيه زير كه ميفرمايد ":إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ" ما به سويت وحي كرديم آن
چنان كه به انبيايي كه قبل از تو بودند وحي كرديم»3« .
يكي ديگر ،لفظ" الهام" است ،كه در اين باره فرموده ":وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها ،فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها "سوگند به نفس ،كه
آن را چه كامل آفريد ،و سپس فجور و تقوايش را الهامش كرد». «5
يكي ديگر لفظ" نبا" است كه در آن باره فرمود ":قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ" گفت:
خداي دانا و با خبر مرا خبر داد»3« .
يكي ديگر لفظ" قص" است ،كه در آن باره فرموده ":يَقُصُّ الْحَقَّ" حق را ميسرايد»3« .
و معناي سخن گفتن در همه اين الفاظ يعني در وحي و الهام و نبا و قصه همان معنايي است كه در اول بحث گفتيم ،و آن
اين بود كه حقيقت معناي قول در اين موارد بايد باشد ،و اثر
__________________________________________________
)(1سوره نمل ،آيه 13
)(2سوره نمل ،آيه 99
)(3سوره نحل ،آيه 33
)(4سوره نساء ،آيه 139
)(5سوره شمس ،آيه [...]3
)(6سوره تحريم ،آيه 0
)(7سوره انعام ،آيه 43
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
قول و خاصيت آن را داشته باشد ،چه اينكه ما حقيقت امر آن را بشناسيم ،و يا نشناسيم ،و يا اجماال چيزي از آن را درك
كنيم ،و اما در خصوص وحي كه چگونه است گفتاري داريم كه به زودي در تفسير سوره شوري انشاء اللَّه خواهيد ديد.
سؤال ديگر كه در اينجا باقي ميماند اين است كه چرا بعضي از موارد باال را به بعضي از آن تعبيرات اختصاص داده ،با اينكه
معناي مشتركي كه گفتيد در همه هست؟ ،مثال چرا بعضي از موارد را" كالم" ناميده ،و بعضي را" قول" و بعضي را"
وحي"؟ و چرا جاي اين تعبيرات را عوض نكرده است؟ و مثال آنجايي كه تعبير به قول كرده تعبير به وحي نكرده است؟.
جواب اين سؤال اين است كه اختصاص هر مورد به يك تعبير از اين جهت بوده كه انطباق عنايت لفظي با مورد ،ظهور
بهتري داشته باشد ،مثال اگر در آنجا كه از" قول" تعبير" به كالم" كرده ،خواسته است هم اصل معنا را برساند ،و آن اين
است كه خداي تعالي به موسي چنين و چنان گفت ،هم احترامي از موسي َ كرده باشد ،و بفهماند كه او نسبت به ساير
انبياي قبل از خود ،فضيلتي دارد ،و لذا از گفتار خود با موسي تعبير "به كالم" كرده و فرموده :خدا با موسي گفتگو كرد.
پس عنايت در اينطور تعبير نكردن ،در همين است كه بفهماند موسي مورد خطاب و گفتگوي با خدا قرار گرفت ،هر چند كه
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همين معنا از نظر اينكه به موسي چنين و چنان فهمانده ،قول است ،و لذا از اين امر الهي در مورد قضا و قدر و حكم و
تشريع و امثال آن تعبير به قول كرده است ،مثال فرموده ":قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ" « »1كه در جمله" وَ الْحَقَّ
أَقُولُ" ،گفتن به معناي قضا راندن است.
و همين" قول" در جايي كه به اين جهت مورد عنايت است كه بفهماند اين گفتار پنهاني ،از غير انبياء صورت ميگيرد و از
آن به وحي تعبير ميشود ،و به همين جهت است كه تفهيم به انبياء َ را وحي خواند ،و از آن جمله فرموده ":إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ
كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ" « »9ما به تو وحي كرديم همانطور كه به انبياي قبل از تو وحي ميكرديم.
[بيان حقيقي بودن استعمال لفظ" كالم" و" قول" در غير موارد بشري]  ...ص 486 :
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جهت دوم :يعني بحث از جهت كيفيت استعمال -در سابق توجه فرموديد كه بشر در آغاز مفردات لغات را در مقابل
محسوسات و امور جسماني وضع كرد ،و هر وقت لغتي را به
__________________________________________________
)(1سوره ص ،آيه 33
)(2سوره نساء ،آيه 130
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
زبان ميآورد ،شنونده به معناي مادي و محسوس آن منتقل ميشد و خالصه دايره استعمال لغات امور مادي و محسوس
بود ،سپس به تدريج منتقل به امور معنوي شد ،و اين انتقال و استعمال لفظ در امور معنوي هر چند در ابتدا ،استعمال مجازي
بود ليكن در اثر تكرار استعمال كار به جايي رسيد كه آن امر معنوي هم معناي حقيقي كلمه شد ،چون يكي از نشانيهاي
حقيقت بودن استعمال ،تبادر است ،يعني اينكه هر وقت كلمه به زبان جاري شود آن معنا به ذهن راه يابد ،و استعمال لغات
در امور معنوي اينطور شد.
و ترقي اجتماَ و پيشرفت انسان در تمدن باعث ميشد كه وسايل زندگي دوشادوش حوائج زندگي تحول پيدا كند ،و مرتب
رو به دگرگوني بگذارد ،در حالي كه فالن كلمه و اسم ،همان اسم روز اول باشد ،مصداق و معناي فالن كلمه تغيير شكل
دهد ،در حالي كه غرضي كه از آن مصداق منظور بوده همان غرض سابق باشد.
مثال روز اولي كه بشر" عربي زبان" ،كلمه" سراج" و بشر" فارسي زبان" كلمه" چراغ" ،را وضع كرد ،براي آن ابزار و
وسيلهاي وضع كرد كه احتياجش را به نور برطرف سازد ،و در روزهاي اولي كه اين كلمه وضع شده بود معنا و مصداقش
يعني آن وسيلهاي كه در شبهاي تاريك پيش پايش را روشن ميكرد عبارت بود از يك پياله پايهدار سفالي ،كه مقداري
روغن خوراكي و يا هر چربي ديگر در آن قرار داشت ،و فتيلهاي در آن روغن ،غوطه خورده بود ،و سر فتيله در لبه پياله قرار
گرفته و افروخته ميشد ،و شعله آن ،اطاق و مسير راه او را روشن ميكرد ،و سراميك سازان آن روز هم همين پياله پايهدار
را ميساختند ،و نام آن را چراغ ميگذاشتند ،سپس اين وسيله استضائه و روشنايي ،به صورتهاي ديگري در آمد ،و در هر بار
كه تغيير شكل ميداد ،كمالي زائد بر كمال قبلي خود را واجد ميشد ،تا آخر منتهي شد به چراغ الكتريكي ،كه نه پياله دارد و
نه روغن و نه فتيله ،و با اينكه هيچيك از اجزاي روز اول را ندارد ،باز لفظ چراغ را بر آن اطالق ميكنيم ،و اين لفظ را بطور
مساوي در مورد همه انحاء چراغها استعمال ميكنيم ،بدون اينكه احتياج به اعمال عنايتي داشته باشيم ،و اين نيست مگر به
خاطر همين كه غرض و نتيجهاي كه روز اول بشر را واداشت تا پياله پيه سوز را بسازد ،آن غرض بدون هيچ تفاوتي در
تمامي اشكال چراغها حاصل است ،و آن عبارت بود از روشن شدن تاريكيها.
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و معلوم است كه بشر به هيچيك از وسائل زندگي عالقه نشان نميدهد و آن را نميشناسد مگر به نتائجي كه براي او ،و در
زندگيش دارند.
پس حقيقت چراغ ،عبارت شد از هر چيزي كه با روشنايي خود در شب نور دهد
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
مادامي كه اين خاصيت و اثر باقي است حقيقت چراغ هم هست ،اسم چراغ هم بطور حقيقت بر چنين وسيلهاي صادق است،
به شرط اينكه تغييري در معناي كلمه رخ نداده باشد ،هر چند كه احيانا در شكل آن وسيله يا در كيفيت كارش يا در كميت
آن ،يا در اصل اجزاي ذاتش تغييراتي رخ داده باشد ،همانطور كه در مثال چراغ ديديم.
و بنا بر اين ،پس مالك در بقاي معناي حقيقي و عدم بقاي آن ،همان بقاي اثر است ،كه مطلوب از آن معنا است ،ما دام كه
در معناي كلمه ،تغييري حاصل نشده باشد ،كلمه در آن معنا استعمال ميشود ،و بطور حقيقت هم استعمال ميشود ،و در
وسايل زندگي امروز كه به هزاران هزار رسيده و همه در همين امروز ساخته ميشود كمتر وسيلهاي ديده ميشود كه ذاتش
از ذات روز اولش تغيير نكرده باشد.
مع ذلك به خاطر اينكه خاصيت روز اول را دارد نام روز اول را بر آن اطالق ميكنيم( ،يخچال را كه در روز اول عبارت بود
از ميداني وسيع براي يخ شدن آب ،و چالهاي عميق براي ذخيره كردن آن يخ ،امروز به چيزي اطالق ميكنيم كه نه ميدان
دارد و نه چاله) و در لغات و اسامي هر زباني از انتقاالت قسم اول ،نمونههاي زيادي ديده ميشود ،و انتقاالت قسم اول اين
بود كه لفظي كه در آغاز وضع شده بود براي معنايي محسوس در آخر به معنايي معقول و غير محسوس درآمده باشد ،چيزي
كه هست مردي جستجوگر ميخواهد تا آماري از اينگونه لغات بگيرد.
پس معلوم شد كه استعمال لفظ" كالم" و لفظ "قول" در موارد غير بشري استعمالي حقيقي است ،و هيچ مجازي در كار
نيست ،براي اينكه غرض از كالم و قول كه همان تفهيم ديگران است در كالم خدا با انبيا و مالئكه و جن ،و در كالم
مالئكه و جن با يكديگر موجود است ،هر چند كه لوازم انساني آن يعني داشتن ريه و دهان و حنجره و صدا در آن موارد
نباشد.
بنا بر اين ،از همه بيانات قبلي ،معلوم شد كه اطالق كالم و قول در مورد خداي تعالي اطالقي است كه از امري حقيقي و
واقعي حكايت ميكند ،قولش ميفهماند كه واقعا خدا گفتاري داشته ،و كالمش حكايت ميكند از اينكه خداي تعالي به
راستي تكلمي كرده و سخني گفته است.
و نيز معلوم شد كه كالم و قول خدا مرتبهاي از مراتب معناي حقيقي اين دو كلمه است ،هر چند كه از نظر مصداق با
مصداقي كه معهود بين ما انسانها است اختالف داشته باشد ،و اين مطلب اختصاصي به دو لفظ" كالم" و" قول" ندارد،
همه الفاظي كه هم در خدا استعمال ميشود و هم در ما ،از قبيل ":حيات" "،علم" "،اراده" "،اعطاء"" ،سميع" و ترجمه
الميزان ،ج ،9ص332 :
"بصير" همين طور هستند ،چون معناي همه اين الفاظ در بشر مستلزم جسمانيت است ،اگر ما ميبينيم براي اين است كه
دو چشم داريم ،و اگر ميشنويم براي اين است كه دو گوش داريم و  ...و ليكن اين معاني در خدا هست ،ولي لوازم امكاني
آن در ساحت مقدس او نيست.
اين را هم بايد دانست كه آنجا هم كه لفظ" قول" در معناي رفع درجات است ،و فرموده ":درجه بعضي را از درجه بعضي
ديگر باالتر برده" از آن جهت كه مشتمل است بر يك امري حقيقي و واقعيتي غير اعتباري ،همان بگومگو و مطالبي كه در
قول خدا داشتيم ،در اينجا نيز ميآيد ،و بيشتر علمايي كه كارشان بحث در اطراف معارف ديني است ،خيال كردهاند اينگونه
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بيانات از يك امر اعتباري و معناي وهمي خبر ميدهند ،نظير همان امور اعتباري و وهمياي كه در بين ما اهل اجتماَ
هست ،پيش خود يكي را رئيس و زعيم اعتبار نموده و ديگران را مرءوس او قرار داده و يا يكي را بر ديگران برتري و تقدم
و صدارت ميدهيم ،و از اين قبيل عناوين اعتباري.
و در نتيجه ادامه اين خيال ،كارشان به آنجا كشيده شده است ،كه آنچه از حقائق اخروي است را هم با آن عناوين وهمي
مرتبط دانسته ،و گفتهاند :بهشت و دوزخ و سؤال و حساب و ساير جزئيات معاد ،نيز مترتب بر همين امور اعتباري است ،و به
عبارتي ديگر رابطه ميان مقامات معنوي نامبرده و نتايجي كه مترتب بر آن ميشود ،خود يك رابطهاي است اعتباري و
قراردادي.
و چون به اينجا رسيدند ،به حكم اضطرار مجبور شدند بگويند :جاعل و برقرار كننده اين روابط ،خداي تعالي است ،و خدا
خود محكوم به اين آراي اعتباري است كه از يك شعور و همي ناشي ميشود ،عينا مانند انسان در عالم ماده كه عالم
حركت و استكمال است ،و به همين جهت ميبينيد كه حاضر نيستند انبيا و اوليا را داراي كماالتي حقيقي و معنوي بدانند ،و
به زحمت ،همه عباراتي را كه در كتاب و سنت ظهور در اين كلمات حقيقي دارد به نحوي از اعتبارات تاويل ميكنند.
[دادن بينات و تاييد به روح القدس در باره حضرت عيسي (ع) به نحوي خاص است]  ...ص 484 :
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"وَ آتَيْنا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" در اين جمله به اصل سياق كه سياق تكلم بود برگشته ،كه بيان آن
گذشت.
و اگر در ميان همه انبيا ،تنها نام عيسي را ذكر كرده ،علتش اين است كه هر چند آنچه از جهات فضيلت در اينجا براي
عيسي َ ذكر كرده ،يعني دادن بينات و تاييد به روح القدس ،اموري است كه به حكم آيه ":لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ" «»1
و آيه:
__________________________________________________
)(1سوره حديد ،آيه 94
ترجمه الميزان ،ج ،9ص323 :
"يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا" « »1اختصاصي به عيسي بن مريم َ ندارد ،بلكه بين
همه رسوالن مشترك است ،و ليكن در خصوص عيسي َ به نحوي خاص است ،چون تمامي آيات بينات آن جناب از قبيل
مرده زنده كردنش با نفخه ،مرغ آفريدنش ،بهبودي دادن به پيسي و كوري و از غيب خبر دادنش ،اموري بوده متكي بر
حيات ،و ترشحي است از روح.
و به همين جهت آن را فقط به عيسي (َ) نسبت داده و به نام آن جناب تصريح كرد ،زيرا اگر تصريح نميكرد معلوم نميشد
كه اين آيات فضيلت خاص او است ،و مانند اين ميشد كه بفرمايد ":و آتينا بعضهم البينات و ايدناه بروح القدس" « »9كه
در اين صورت معلوم نميشد آن بعض كيست؟ ،براي اينكه بينات و روح القدس مشترك است ،نه مختص به پيامبري معين،
و زماني صفت بارز پيامبري ميشود كه اسم آن پيامبر را صريحا ببرد ،تا شنونده بفهمد كه بينات و تاييد به روح القدس در
آن پيامبر به نحوي خاص است ،نه به آن نحوي كه در همه پيامبران هست ،عالوه بر اينكه در اسم عيسي خصوصيت
ديگري هست ،و در آن آيتي روشن وجود دارد ،و آن آيت ،اين است كه وي پسر مريم است كه بدون پدر از او متولد شد،
هم چنان كه آيه ":وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ" »0« .نبودن پدر براي عيسي و نبودن همسر براي مريم را آيتي براي
همه عالميان دانسته ،پس مجموَ پسر و مادر آيت الهيه روشني ،و فضيلت اختصاصي ديگري است.
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"وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ"...
در اين آيه ،براي بار دوم به غيبت عدول شده است.
سادهتر بگويم ،قبل از اين جمله ،خود خدا گوينده بود ،و ميفرمود :ما به عيسي چنين و چنان داديم ،ولي در آيه مورد بحث
خداي سبحان غايب فرض شده ،ميفرمايد ":و اگر خدا بخواهد  ،"...اين التفات از اين جهت است كه مقام آيه ،مقام اظهار
اين نكته است ،كه مشيت و اراده رباني شكست ناپذير است ،و قدرت او بطالن بردار نيست.
و خالصه ،صفت الوهيت ،صفتي است كه با مقيد بودن قدرت منافات دارد ،و ايجاب ميكند به هر دو طرف ايجاب و سلب
تعلق گيرد ،چون آن مقام ،چنين مقامي بود ،الزم شد كه
__________________________________________________
)(1سوره نحل ،آيه 9
)(2ما بعضي از پيامبران و انبيا را بينات داديم و به روح قدسي تاييد كرديم.
)(3سوره انبياء ،آيه 21
ترجمه الميزان ،ج ،9ص321 :
صفت متعاليه الوهيت او يعني كلمه" اللَّه" ذكر شود ،لذا فرمود ":وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ  ،"...و نفرمود ":و لو شئنا ما اقتتل"،
و عينا همين وجه باعث شد در آخر آيه بفرمايد ":وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا" ،و نيز بفرمايد ":وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ".
و نيز همين وجه باعث شد كه در جمله نامبرده ،به جاي ضمير اسم" اللَّه" را بياورد ،يعني به جاي" و لكنه" بفرمايد ":و
لكن اللَّه" ".وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ" در اين جمله ،اختالف را به خود مردم نسبت داده ،نه به خداي
تعالي ،براي اينكه در مواردي از كالم خود فرموده :اختالف به ايمان و كفر و ساير معارف اصولي كه در كتب آسماني و
فرستاده شده از ناحيه خدا بر انبياي او بيان شده ،همهاش از ناحيه مردم و به انگيزه دشمني آنها با يكديگر بوده ،و حاشا كه
خدا دشمني و يا ظلم را به خود نسبت دهد.
"وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ".
و اگر خدا ميخواست از تاثير اختالف مردم در پديد آمدن جنگ جلوگيري ميكرد ،و ليكن او هر چه خودش بخواهد ميكند،
و خداوند چنين خواسته است كه در دار دنيا كه دار اسباب است جلو اسباب را از تاثير نگيرد ،و اختالف سبب ميشود كه
مردم به سوي جنگ رانده شوند ،اگر نميخواهند خون يكديگر را بريزند بايد خودشان با ترك اختالف از پديد آمدن سبب
جلوگيري كنند.
و حاصل معناي آيه (و خدا داناتر است) اين است كه رسوالني كه به سوي مردم گسيل شدند بندگان مقرب خدا هستند ،و
افق آنها از افق مردم عادي بلندتر است ،و تازه در بين خود آنان نيز اختالف افق وجود دارد ،بعضي بر بعض ديگر برتري
دارند ،با اينكه در يك اصل كه همان رسالت باشد ،مشترك ميباشند.
اين حال رسوالن است ،و همه اين رسوالن با آياتي روشن به سوي مردم آمدند و حق صريح را با آن آيات اظهار كردند،
بطوري كه ديگر هيچ ابهامي باقي نماند ،و طريق هدايت را با كاملترين بيان روشن نمودند ،و الزمه اين صراحت و بي پرده
شدن حق و روشن شدن راه هدايت اين بود كه ديگر از آن به بعد ،مردم راه وحدت و الفت و محبت در دين خدا را پيش
گيرند ،و ديگر اختالفي و جنگي پيش نياورند ،اما چه بايد كرد كه در اين ميان عامل ديگري نيز دست اندر كار بوده ،و آن،
عامل سببيت ارسال رسوالن در پديد آمدن وحدت و الفت را عقيم و خنثي كرد ،و آن وجود حس انحصارطلبي در مردم بود،
كه آنان را به اختالف واداشت ،و به دنبال اختالف به ظلم و ستم كشانيد ،و در آخر آنها را به دو دسته مؤمن و كافر تقسيم
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كرد ،و به
ترجمه الميزان ،ج ،9ص329 :
دنبال آن هم تفرقههايي ديگر در ساير شؤون حيات و سعادت زندگيشان پديد آورد ،و اگر خدا ميخواست ،ميتوانست از
تاثير اختالف جلوگيري كند ،بطوري كه هر چند اختالف در آنان وجود داشته باشد كارشان به جنگ و قتال منتهي نشود ،و
پنجه به روي هم نكشند ،و ليكن چنين چيزي را نخواست و اين سبب را مانند ساير اسباب و علل به حال خود گذاشت ،تا
طبق سنت جاريهاش در همه اسباب رفتار كرده باشد ،همان سنتي كه خود او در عالم صنع و ايجاد جاري كرده ،و خدا هر
چه بخواهد ميكند.
[سر پيچي كردن از انفاق كفر و ظلم است]  ...ص 442 :

"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا"...
معناي اين جمله واضح است ،نكتهاي كه در اين آيه است اين است كه ذيلش داللت دارد بر اينكه سرپيچي كردن از انفاق،
كفر و ظلم است.
بحث روايتي [(در ذيل آيات گذشته ،وقوع اختالف بعد از رسول خدا (ص) و رواياتي در باره تكليم خدا)]  ...ص 442 :
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در كافي ،از امام باقر َ روايت آورده كه در تفسير جمله" تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا  "...فرموده :همين آيه داللت دارد بر اينكه
اصحاب محمد ص هم از اين كليت مستثني نبودند يعني ايشان هم بعد از رسول خدا (ص) دو دسته شدند ،بعضي كافر و
بعضي مؤمن»1« .
و در تفسير عياشي از اصبغ بن نباته روايت آورده كه گفت :در خدمت امير المؤمنين علي بن ابي طالب سالم اللَّه عليه در
روز جنگ جمل ايستاده بودم كه مردي نزدش آمد ،و پيش رويش ايستاده و عرضه داشت :يا امير المؤمنين مردم تكبير
گفتند ،ما هم گفتيم ،مردم" ال اله اال اللَّه" گفتند ،ما نيز گفتيم ،مردم نماز خواندند ما هم خوانديم ،پس چرا با اين مردم
بجنگيم؟!»9« .
حضرت فرمود :بر سر اين آيه ميجنگيم كه خداي تعالي ميفرمايد ":تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ ،مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ
اللَّهُ ،وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ ،وَ آتَيْنا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ ،وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ (و
مائيم آن مسلماناني كه بعد از انبيا قرار داريم) وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ،وَ لكِنَّ
اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ"
__________________________________________________
)(1نيز در تفسير نور الثقلين ،ج  ،1ص 910
)(2تفسير عياشي ،ج  ،1ص 103
ترجمه الميزان ،ج ،9ص320 :
.پس به حكم اين آيه ،امت پيامبر اسالم هم بعد از آن جناب دو دسته شدند ،كافر و مؤمن ،و دسته مؤمن ،ما ،و كفار اينها
هستند آن مرد عرضه داشت :آري ،به خداي كعبه سوگند كه اينها كافر شدند ،آن گاه به لشگر دشمن حمله كرد تا كشته
شد( ،خدايش رحمت كند).
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مؤلف :اين قصه را شيخ مفيد و شيخ طوسي هر دو در امالي « »1خود و مرحوم قمي در تفسير « »9خود آوردهاند ،و اين
روايت داللت دارد بر اينكه امير المؤمنين سالم اللَّه عليه كفر در آيه را به معنايي اعم از كفر خاص و اصطالحي گرفته ،كه
در اسالم احكام خاصي دارد ،چون اين را ميدانيم و روايات بسيار زياد و همچنين تاريخ هم مسلم كرده كه آن جناب با
مخالفين خود معامله كفار مشرك و حتي معامله اهل كتاب ،و نيز معامله اهل رده « »0نميكرده ،و خالصه مخالفين خود را
مسلمان ميدانسته است.
پس معلوم ميشود ،اين كه در روايت ،مخالفين خود را كافر خوانده توسعهاي در معناي كافر داده است ،و آن معناي اعم و
وسيع جز اين نميتواند باشد كه دشمنان او نسبت به باطن و معناي دين كافر هستند ،نه نسبت به ظاهر آن ،و به همين
جهت كه ميبينيم بارها ميفرمود:
من با اين مخالفين بر سر تاويل ميجنگم ،نه بر سر تنزيل.
مترجم( :در مسند احمد بن حنبل جلد سوم صفحه  00آمده كه رسول خدا (ص) به اصحابش فرمود :يكي از شما كسي
است كه با مردم بر سر تاويل قرآن ميجنگد ،همانطور كه من بر سر تنزيل آن جنگيدم.
ابو بكر و عمر از جا برخاستند ،رسول خدا (ص) فرمود :نه شما نيستيد ،پينهدوز است ،و در همان حال علي َ داشت كفش او
را پينه ميزد) و ظاهر آيه شريفه هم مساعد با اين روايت است ،و براي اينكه آيه نيز داللت دارد بر اينكه آن بيناتي كه
رسوالن خدا آوردند ،در رفع اختالف امتها مؤثر واقع نشده و بعد از رفتن هر پيامبري امتش اختالف و جنگ كردند ،و اين
به خاطر اين است كه اختالفشان مستند به خودشان بوده ،و اين چيزي نيست كه آيات بينات رسوالن جلوگيرش شود ،بلكه
خاصيت اجتماَ انسانها كه هيچگاه خالي از بغي و ظلم نيست ،همين است.
__________________________________________________
)(1امالي شيخ مفيد ،ص  33مجلس 19
)(2تفسير قمي ،ج  ،1ص 33
")(3رده" يعني ارتداد و از دين برگشتن "،اهل ردة" -جمعيتي كه پس از رحلت پيغمبر اكرم (ص) و زمان خالفت ابو بكر
از دين اسالم برگشتند.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص323 :
پس آيه شريفه هم ميخواهد همان معنايي را بفهماند كه آيات زير در مقام بيان آن است ":وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً،
فَاخْتَلَفُوا ،وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" « »1يعني :مردم ،همه يك امت بودند ،بعدا مختلف
شدند ،و اگر اين قضا از ناحيه پروردگارت رانده نشده بود كه مردم تا مدتي معين زندگي كنند ،هر آينه در هر اختالفي طومار
هستي آنان را بر ميچيد.
"كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً" تا آنجا كه ميفرمايد ":وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ،فَهَدَي
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ" «( »9ترجمه اين آيه در اواخر جلد سوم گذشت).
"وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ" « »0پيوسته در اختالف هستند مگر كساني كه خدا به ايشان رحم كرده باشد.
همه اين آيات داللت ميكند بر اينكه اختالف در كتاب آسماني (كه خود اختالفي است ديني) همواره بعد از انبيا بين پيروان
ايشان بوده ،و قابل اجتناب نبوده ،هم چنان كه در خصوص اين امت فرموده:
"أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ" « »3و يا گمان كردهايد قبل از اينكه آن آزمايشها
كه امتهاي قبل از شما پس دادند ،پس بدهيد داخل بهشت ميشويد؟.
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و نيز از پيامبر خود حكايت ميكند كه روز قيامت چنين ميگويد ":يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً" « »4اي
پروردگار من ،امت من بعد از من اين قرآن را پشت سر انداختند ،و در مطاوي و خالل آيات قرآني تصريحات و اشاراتي به
اين معنا هست.
و اما اينكه دامنه اين اختالف تا زمان صحابه يعني بعد از رحلت رسول خدا (ص) كشيده شد ،تاريخ مورد اعتماد و روايات
متواتره بر آن داللت دارد ،و نيز داللت دارد بر اينكه اصحاب رسول خدا (ص )بعد از آن جناب با هم اختالف كردند ،و
فتنهها بپا ساختند ،و در اين فتنهها همان معامله را با يكديگر كردند كه ساير امتها بعد از پيامبرشان كرده بودند ،و هيچيك
__________________________________________________
)(1سوره يونس ،آيه [...]12
)(2سوره بقره ،آيه 910
)(3سوره هود ،آيه 112
)(4سوره بقره ،آيه 913
)(5سوره فرقان ،آيه 03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص324 :
از صحابه امت اسالم را از كليت آيه شريفه ،استثنا نكرد ،و نگفت آخر ما معصوم هستيم ،و يا رسول خدا (ص) بشارت داده و
پيشگويي كرده كه امت اسالم با هم جنگ نميكنند ،و يا اجتهاد من اين است كه امت اسالم نبايد اختالف كنند ،و يا خدا و
رسول امت اسالم را استثنا كردهاند ،پس مساله اختالف امتها امري است اجتناب ناپذير آزمايشي است كه بايد پيش بيايد ،تا
سيهروي شود آنكه در او غش باشد.
مترجم :در اين مساله ،بيش از اين طول دادن با وضع اين كتاب مناسب نيست.
و در اصول كافي از ابي بصير روايت آورده كه گفت :از امام صادق َ شنيدم كه ميفرمود :خداي عز و جل همواره ،عالم به
ذات خود بود ،در حالي كه هيچ معلومي نبود ،و همواره قادر به ذات خود بود ،در حالي كه مقدوري نبود ،عرضه داشتم :فدايت
شوم پس بايد همواره متكلم هم باشد؟ فرمود :نه ،كالم امري حادث است ،خداي عز و جل بود در حالي كه متكلم نبود
(چون كسي نبود تا با او تكلم كند) ،و سپس كالم را ايجاد كرد «».1
و در احتجاج از صفوان بن يحيي روايت آورده كه گفت :ابو قره محدث در ضمن سؤاالتش از حضرت رضا َ ،عرضه داشت:
فدايت شوم ،پس بفرمائيد كه سخن گفتن خدا با موسي چگونه بود؟ فرمود :خدا بهتر ميداند كه با چه زباني با او سخن
گفت ،با سرياني يا عبراني؟ ابو قره دست برد و زبان خود را گرفته ،عرضه داشت :منظورم اين زبان است( ،يعني سؤالم از اين
است كه مگر خدا هم زباني گوشتي دارد) حضرت رضا فرمود:
سبحان اللَّه ،خدا از آنچه كه تو ميگويي منزه است ،و معاذ اللَّه از اين كه خدا شبيه به خلق خود شود ،و يا مثل خلقش تكلم
كند ،ولي خداي سبحان همانطور كه "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" هيچ چيز شبيه او نيست ،همچنين هيچ متكلمي هم شبيه او
نيست ،عرض كرد ،توضيح دهيد ،فرمود:
سخن گفتن خالق با مخلوق خود مانند سخن گفتن مخلوقي با مخلوق ديگر نيست ،يعني از راه قطعه قطعه كردن صدا به
وسيله دهان و زبان نيست ،بلكه تنها به اين است كه سخن را ايجاد كند ،همانطور كه هر موجودي را با فرمان" كن" ايجاد
ميكند و فرمان او همان مشيت او است ،گفتگويي كه با موسي كرد يعني اوامر و نواهي او به موسي ،از همين باب بود ،نه
اينكه چون ما به وسيله تردد نفس و قطعه قطعه كردن آن باشد (تا آخر حديث)»9« .

PDF.tarikhema.org

و در نهج البالغه خطبهاي از امير المؤمنين َ آورده كه در آن فرموده :خداي
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،1ص  133كتاب التوحيد باب صفات الذات
)(2احتجاج ،ج  ،9ص 133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص323 :
تعالي متكلمي است بدون اينكه سخن با انديشه بگويد ،و اراده كنندهاي است بدون عزم (تا آخر خطبه)»1« .
و نيز در نهج البالغه در خطبهاي از آن جناب آمده :همان خداي تعالي كه به نوعي با موسي تكلم كرد و آياتي عظيم ،نشان
او داد ،اما بدون ادوات ،و نطقي بدون حلق و حنجره (تا آخر خطبه)»9« .
مؤلف :اخباري كه در اين معنا از ائمه اهل بيت َ رسيده بسيار زياد است ،و همه يك چيز ميگويند ،از اين هم كه بگذريم
آنچه را كه كتاب و سنت كالم خدا خوانده ،صفت فعل است ،نه صفت ذات.
بحث فلسفي [(در باره حقيقت كالم و مصاديق آن و بيان فلسفي متكلم بودن خداوند)]  ...ص 446 :
اشاره
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حكما گفتهاند :آن عملي كه نام آن در نظر مردم گفتار و كالم است ،عبارت است از اينكه صاحب كالم بخواهد معنايي را كه
در دل دارد به ديگران بفهماند ،و به اين منظور ،لغت وضع ميكند ،يعني قبل از هر كار با ديگران قرار ميگذارد كه هر وقت
من فالن صدا را از دهان بيرون آوردم ،بدان كه منظورم فالن چيز است( ،و به همين جهت است كه در تمامي جوامع
بشري لغات و واژههايي معين شده كه هر لغت آن از معنايي حكايت ميكند) ،و چون آن صدا به گوش طرف مقابل و يا هر
شنوندهاي رسيد ،معنايي كه طبق قرارداد قبلي براي آن لغت معين كرده بودند ،به ذهن او وارد ميشود ،و در نتيجه ،گوينده
و شنونده هر دو به يك معنا متوجه ميشوند ،و غرض از تكلم كه همان تفهيم و تفهم است ،حاصل ميگردد ،و گفتهاند
غرض نهايي از كالم و حقيقت آن همين است كه فهم و ذهن كسي به معنايي آشنا شود كه تا كنون آشناي به آن نبود ،و
اما بقيه خصوصيات و اينكه مثال تفهيم كننده ،انساني باشد ،و دستگاه تنفس داشته باشد ،و با نفس صدايي در حنجره خود
پديد آورد ،و آن صدا را در فضاي دهان و به وسيله زبان ،شكل دهد ،و با تركيب چند صدا ،كلمهاي بسازد ،كه قبال با همه
شنوندگان قرار گذاشته بود كه اين صدا عالمت فالن معنا است ،و اينكه شنونده ،دستگاه شنوايي داشته باشد ،دستگاهي كه
صدا را در شرايطي معين بشنود يعني در صورتي كه ارتعاش
__________________________________________________
)(1نهج البالغه صبحي صالح ،ص  ،943خطبه 132
)(2نهج البالغه صبحي صالح ،ص  ،939خطبه 139
ترجمه الميزان ،ج ،9ص323 :
صدا در ثانيه فالن مقدار باشد ،نه كمتر و نه بيشتر ،همه اين خصوصيات مربوط به مصداق و مورد تكلم بشري است ،نه
اينكه همه آنها در تحقق حقيقت كالم دخالت داشته باشند ،و تفهيمهاي ديگر كالم نباشد .پس در حقيقت كالم مصاديقي
دارد ،يكي از آنها ،همان بود كه گفتيم ،مصداق ديگرش اشاره است ،مثل اينكه با دست به كسي اشاره كني كه بنشين ،و يا
بيا ،و يا اشاره كني كه نرو ،و يا نگو ،براي اينكه اين حركت هم وسيلهاي براي تفهيم و مصداقي براي حقيقت كالم است ،و
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[وجه تسميه علم كالم و اشاره به اختالف اشاعره و معتزله در باره قديم يا حادث بودن كالم خدا]  ...ص 448 :

اين را هم بايد دانست كه بحث كالم از قديميترين بحثهايي است كه علماي اسالم را به خود مشغول داشته ،و اصال علم
كالم را به همين مناسبت علم كالم ناميدند كه چون از اينجا شروَ شد كه آيا كالم خدا قديم است يا حادث؟
اشاعره قائل بودند به اينكه كالم خدا قديم است ،و گفتار خود را چنين تفسير كردند كه منظور از كالم ،معاني ذهني است
كه كالم لفظي بر آنها داللت ميكند ،و اين معاني همان علوم خداي سبحان است كه قائم به ذات او است ،و چون ذات او
قديم است صفات ذاتي او هم قديم است ،و اما كالم لفظي خدا كه از مقوله صوت و نغمه است ،حادث است ،چون زائد بر
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همچنين موجودات خارجي كه هر يك معلول علتي است ،با هستي خود ،هستي علت خود را نشان ميدهد ،و با خصوصيات
ذاتش بر خصوصيات علت خود داللت ميكند ،پس اگر بگوئيم معلول با خصوصيات وجودش كالمي است براي علت خود،
درست گفتهايم ،براي اينكه اگر معلول و خصوصيات آن نبود ،كسي از ذات و صفت علت آگاه نميشد ،پس هر موجود از
موجودات عالم به آن جهت كه وجودش مثالي است براي كمال علت فياضه خود ،قهرا هر مجموعي از مجموعههاي
موجودات كلمهاي ،و آن گاه مجموَ تمامي اين مجموعهها يعني سراپاي عالم امكان ،كالمي است براي خداي سبحان ،و
خداي تعالي با اين كلمات سخن ميگويد ،و كماالت اسما و صفات خود را كه نهفته در ذات او است ظاهر ميسازد ،پس
خداي تعالي همانطور كه او خالق عالم و عالم مخلوق او است ،همچنين او متكلم به عالم ،و عالم ،كالم او است ،چون به
وسيله همين عالم است كه كماالت نهفته در اسماء و صفات خود را ظاهر ميسازد.
بلكه اگر در معناي جمله (داللت بر معنا) دقت كنيم ،ناگزير ميشويم كه بگوئيم:
ذات خداي تعالي بر ذات خود داللت ميكند ،براي اينكه داللت از هر راهي كه باشد باآلخره شاني از شؤون هستي ،و اثري
از آثار آن است ،و هيچ موجودي اين داللت را از پيش خود نياورده ،بلكه همانطور كه وجودش از خدا است داللتش هم از
خدا و قائم به خدا است ،پس هر موجود كه با وجودش بر موجودش داللت ميكند ،اين داللتش فرَ داللتي است كه به
نوعي بر ذات خود دارد( ،چون قبل از اينكه بر غير خودش داللت كند بر هستي خود داللت ميكند ،و سادهتر بگويم به
خاطر اينكه موجود هست ،بر وجود صانع خود داللت دارد) ،و اين داللتها در حقيقت از خدا است ،پس دال بر اين موجود كه
داراي داللت است ،و دال بر داللتش خداي سبحان است( ،زيرا او است كه موجودي آفريده كه با آثارش بر وجود خودش ،و
با هستي خود بر وجود خدا داللت ميكند).
پس خداي سبحان تنها كسي است كه با ذات خود هم بر ذاتش داللت ميكند ،و هم ترجمه الميزان ،ج ،9ص323 :
بر تمامي مصنوعاتش ،و بنا بر اين ميتوان مرتبهاي از ذات او را كالم ناميد ،هم چنان كه به بيان گذشته مرتبهاي از فعل او
را كالم ناميديم.
پس خالصه بيان فلسفي اين شد كه خداي تعالي از دو جهت متكلم است يك مرتبه از كالم ،صفت ذات است ،از اين جهت
كه بر ذات او داللت ميكند ،و مرتبه ديگر آن صفت فعل است ،كه همان خلقت و ايجاد باشد ،چون هر موجودي بر كمال
پديد آورندهاش داللت دارد.
و آنچه در اينجا از فالسفه نقل كرديم به فرض كه درست هم باشد ،لغت با آن مساعد نيست ،براي اينكه آنچه از كتاب و
سنت كه براي خدا اثبات كالم كرده با امثال عبارات زير اثبات كرده ،ميفرمايد ":مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ" « "،»1وَ كَلَّمَ اللَّهُ
مُوسي تَكْلِيماً" «" ،»9إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسي" « "،»0وَ قُلْنا يا آدَمُ" « "،»3إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ" "»4« ،نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ"
« »3و كالم به معناي عين ذات با هيچيك از اين عبارتها سازش ندارد.
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[نزاع اشاعره و معتزله پايه و اساسي ندارد]  ...ص 444 :

مؤلف :و بياني كه اين نزاَ را از ريشه بر ميكند ،اين است كه صفت علم در خداي سبحان به هر معنايي كه گرفته شود چه
عبارت باشد از علم تفصيلي به ذات ،و علم اجمالي به غير ،و چه عبارت باشد از علم تفصيلي به ذات و به غير ،در مقام ذات
(اين دو معنا دو نوَ معنايي است كه از علم ذاتي خدا كردهاند )و چه عبارت باشد از علم تفصيلي قبل از ايجاد و بعد از ذات،
و يا عبارت باشد از علم تفصيلي بعد از ايجاد و ذات هر دو ،به هر معنا كه باشد علم حضوري است ،نه حصولي ،و آنچه
معتزله و اشاعره بر سر آن نزاَ كردهاند ،علم حصولي است ،كه عبارت است از مفاهيم ذهنيهاي كه از خارج در ذهن نقش
ميبندد ،و هيچ اثر خارجي ندارد (آتش ذهني ذهن را نميسوزاند ،و تصور نان صاحب تصور را سير نميكند) و اين مطلبي
است كه در جاي خودش اقامه برهان بر آن كردهايم ،و گفتهايم مفهوم و ماهيت در تمامي زواياي عالم به جز ذهن انسانها و
يا حيواناتي كه اعمال حيواني دارند و با حواس ظاهري و احساسات باطني خود كارهاي زندگي را صورت ميدهند ،وجود
ندارند.
و خداي سبحان منزه است از اينكه ذهن داشته باشد ،تا مفاهيم ،در ذهن او نقش ببندد ،و باز يكي از چيزهايي كه جز در
ذهن انسانها جايي ندارد ،مفاهيم اعتباري است كه به جز وهم ،مالكي براي تحقق ندارد ،نظير" مفهوم عدم" "،ملكيت""،
مملوكيت" و ساير اعتباريات در ظرف اجتماَ ،و چنين چيزهايي در ذات خداي تعالي نيست ،و گرنه بايد ذات او محل تركيب
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ذات ،و از صفات فعل او است.
در مقابل ،معتزله قائل شدند به اينكه كالم خدا حادث است چيزي كه هست گفته خود را تفسير كردهاند به اينكه منظور ما
از كالم ،الفاظي است كه طبق قرارداد لغت داللت بر معاني ميكند ،و كالم عرفي هم همين است ،و اما معاني نفساني كه
اشاعره آن را كالم
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه 940
)(2سوره نساء ،آيه 133
)(3سوره آل عمران ،آيه 44
)(4سوره بقره ،آيه 04
)(5سوره نساء ،آيه 130
)(6سوره تحريم ،آيه [...]0
ترجمه الميزان ،ج ،9ص322 :
ناميدهاند ،كالم نيست ،بلكه صورتهاي علمي است ،كه جايش در نفس است.
و به عبارتي ديگر وقتي ما سخن ميگوئيم در درون دل و در نفس خود چيزي به جز مفاهيم ذهني كه همان صورتهاي
علمي است نمييابيم ،اگر منظور اشاعره از كالم نفسي ،همين مفاهيم باشد ،كه مفاهيم كالم نيست ،بلكه علم است ،و اگر
چيز ديگري غير صور علمي را كالم ناميدهاند ،ما در نفس خود چنين چيزي سراغ نداريم.
ميتوان به معتزله اشكال كرد ،و پرسيد چرا جايز نباشد كه يك چيز به دو اعتبار ،مصداق دو صفت و يا بيشتر بشود؟ و چرا
صور ذهني به آن جهت كه انكشاف واقعيات و درك آن است ،مصداق علم ،و به آن جهت كه ميتوان آن را به ديگران القا
كرد ،كالم نباشد.
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و معرض حدوث حوادث باشد ،و گفتارش احتمال صدق و كذب داشته باشد ،و محذوراتي ديگر از اين قبيل كه ساحت او
منزه از آنها است.
باقي ميماند اين سؤال كه خداي تعالي چگونه زبان موجودات را ميفهمد؟ و علم او به مفاهيم الفاظ گويندگان چگونه
است؟ كه انشاء اللَّه تعالي در جاي مناسب پاسخ آن داده ميشود.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
[سوره البقرة ( :)2آيه  ... ]211ص 111 :
اشاره

اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِذْنِ ِه
يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِالَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ال يَؤُدُهُ حِفْظُهُما
وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ()944
ترجمه آيه  ...ص 111 :

بيان آيه  ...ص 111 :
اشاره

"اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" در تفسير سوره حمد پارهاي مطالب در معناي لفظ" اللَّه" آورده و گفتيم :چه از ماده
ترجمه الميزان ،ج ،9ص431 :
"إله الرجل" (آن مرد سرگردان شد) بوده باشد و چه از" إله" به معناي (عبادت كرد) باشد ،الزمهاش اين است كه لفظ
جالله بر سبيل اشاره ،به معناي ذاتي باشد كه تمامي صفات كمال را با هم داشته باشد.
و در تفسير آيه ":وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ" « »1پارهاي از مطالب را در معناي جمله" ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" ايراد كرديم ،و ضمير" هو"
هر چند به" اللَّه" بر ميگردد كه گفتيم به معناي ذات شامل همه كماالت است ليكن چون در اثر كثرت استعمال نام خداي
تعالي شده ،تنها بر ذات داللت ميكند ،بله ،الف و الم اول آنكه الف و الم عهد است به پارهاي از معاني وصفي اشاره دارد ،و
به فرض اينكه الف و الم نداشته باشد ،اصل اطالق كلمه" اللَّه" آدمي را به ياد صفات او هم مياندازد ،و ليكن ضمير
همانطور كه گفتيم تنها به ذات بر ميگردد ،پس جمله "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" ،داللت دارد بر اينكه آلههاي كه مشركين اثبات
كردند ،حق ثبوت ندارد.
و اما اسم" حي" به معناي كسي است كه حياتي ثابت داشته باشد ،چون اين كلمه صفت مشبه است ،و مانند ساير صفات
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خداوند يكتا است كه معبودي به جز او نيست خدايي است زنده و پاينده ،چرت نميزند تا چه رسد به خواب ،هر چه در
آسمانها و زمين هست از آن اوست آنكه به نزد او بدون اجازهاش شفاعت كند كيست؟
آنچه پيش رو و پشت سرشان هست ميداند و به چيزي از دانش وي جز به اجازه خود او احاطه ندارند قلمرو او آسمانها و
زمين را فرا گرفته و نگهداشتن آنها بر او سنگيني نميكند ،كه او واال و بزرگ است ()944
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[اقسام سه گانه زندگاني در آيات قرآني]  ...ص 112 :

همانطور كه آيات فوق موجود زنده را سه قسمت ميكرد ،آيات زير هم زندگي را چند قسمت ميكند:
"وَ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ اطْمَأَنُّوا بِها"»3« .
"رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ" »4« .كه دو بار زنده كردن در آيه ،شامل زندگي در برزخ و زندگي در آخرت ميشود و
آيه قبلي هم از زندگي دنيا سخن ميگفت ،پس زندگي هم سه قسم است ،همانطور كه زندگان سه قسم هستند.
و خداي سبحا ن با اينكه زندگي دنيا را زندگي دانسته ،ولي در عين حال در مواردي از كالمش آن را زندگي پست و خوار و
غير قابل اعتنا دانسته ،از آن جمله فرموده:
"وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاٌَ"»3« .
"تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا"»3« .
"تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا"»3« .
"وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ"»2« .
"وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاَُ الْغُرُورِ"»13« .
__________________________________________________
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مشبه ،داللت بر دوام و ثبات دارد.
انسانها از همان روزهاي اولي كه به مطالعه حال موجودات پرداختند آنها را دو جور يافتند ،يك نوَ موجوداتي كه حال و
وضع ثابتي دارند ،حس آدمي تغييري ناشي از مرور زمان در آنها احساس نميكند ،مانند سنگها و ساير جمادات و قسم ديگر
موجوداتي كه گذشت زمان تغييراتي محسوس در قوا و افعال آنها پديد ميآورد ،مانند انسان و ساير حيوانات ،و همچنين
نباتات كه ميبينيم در اثر گذشت زمان ،قوا و مشاعرشان و كارشان يكي پس از ديگري تعطيل ميشود ،و در آخر به تدريج
دچار فساد و تباهي ميگردد.
در نتيجه ،انسانها اين معنا را فهميدند كه در موجودات نوَ دوم ،عالوه بر اندام و هيكل محسوس و مادي چيز ديگري
هست ،كه مساله احساسات و ادراكات علمي و كارهايي كه با علم و اراده صورت ميگيرد همه از آن چيز ناشي هستند ،و نام
آن را حيات ،و از كار افتادن و بطالنش را مرگ ناميدند ،پس حيات يك قسم وجودي است كه علم و قدرت از آن ترشح
ميشود.
خداي سبحان هم در مواردي از كالم خود اين تشخيص انسانها را امضا كرده ،از آن جمله فرموده ":اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها" »9« ،و نيز فرموده:
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه 130
)(2اين خدا است كه زمين راي بعد از آنكه مرد زنده ميكند ".سوره حديد ،آيه "13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص439 :
"أَنَّكَ تَرَي الْأَرْضَ خاشِعَةً ،فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ ،إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتي" »1« ،و نيز فرموده:
"وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ لَا الْأَمْواتُ" »9« ،و نيز فرموده ":وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ" »0« ،و اين آيه شامل حيات همه
اقسام زنده ميشود ،چه انسان و چه حيوان و چه گياه.
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)(1تو زمين را ميبيني كه بي حركت افتاده ،همين كه ما آب را بر آن نازل ميكنيم ،به جنب و جوش ميافتد ،و پف
ميكند ،آن كسي كه آن را زنده كرد همان كسي است كه مردگان را زنده خواهد كرد ".سوره فصلت ،آيه "02
)(2زندگان همه با هم برابر نيستند ،مردگان هم مساوي نيستند ".سوره فاطر ،آيه "99
)(3ما چنين كردهايم كه زندگان از آب زنده باشند ".سوره انبياء ،آيه "03
)(4به زندگي راضي و قانع شدند و به آن دل بستند ".سوره يونس ،آيه "3
)(5پروردگارا دو بار ما را ميراندي و دو بار زنده كردي ".سوره مؤمن ،آيه "11
)(6زندگي دنيا در برابر زندگي آخرت جز چيز كوچكي نيست ".سوره رعد ،آيه "93
)(7شما همه در پي كاالي پست هستيد ".سوره نساء ،آيه "23
)(8زينت زندگي پست را ميخواهي ".سوره كهف ،آيه "93
)(9زندگي پست دنيا جز بازي و بيهوده كاري نيست ".سوره انعام ،آيه "09
)(10زندگي دنيا به جز دام فريب چيز ديگري نيست ".سوره حديد ،آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص430 :
[اوصاف زندگي دنيا در قرآن و اشاره به حيات جاوداني آخرت]  ...ص 113 :
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پس مالحظه كرديد كه خدا زندگي دنيا را به اين اوصاف توصيف كرد و آن را متاَ خوانده و متاَ به معناي هر چيزي است
كه خود آن هدف نباشد ،بلكه وسيلهاي براي رسيدن به هدف باشد ،و آن را عرض خواند ،و عرض چيزي است كه خودي
نشان ميدهد و به زودي از بين ميرود ،و آن را زينت خواند ،و زينت به معناي زيبايي و جمالي است كه ضميمه چيز
ديگري شود ،تا به خاطر زيبائيش ،آن چيز ديگر محبوب و جالب شود ،در نتيجه آن كسي كه به طرف آن چيز جذب شده،
چيزي را خواسته كه در آن نيست ،و آنچه را كه در آن هست نخواسته ،و نيز آن را لهو خوانده ،و لهو عبارت است از كارهاي
بيهودهاي كه آدمي را از كار واجبش باز بدارد ،و نيز آن را لعب خوانده ،و لعب عبارت است از عملي كه به خاطر يك هدف
خيالي و خالي از حقيقت انجام گيرد ،و آن را متاَ غرور خوانده ،و متاَ غرور به معناي هر فريبندهاي است كه آدمي را گول
بزند.
آيه ديگري جامع همه خصوصيات آيات باال است ،و آن آيه اين است ":وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ ،وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ" « »1اين آيه شريفه ميخواهد حقيقت معناي زندگي ،يعني كمال آن را از زندگي دنيا نفي
نموده ،و آن حقيقت و كمال را براي زندگي آخرت اثبات كند ،چون زندگي آخرت حياتي است كه بعد از آن مرگي نيست،
هم چنان كه فرمود ":آمِنِينَ ال يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولي" « »9و نيز فرموده ":لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ"
« »0پس اهل آخرت ديگر دچار مرگ نميشوند ،و هيچ نقصي و كدورتي عيششان را مكدر نميكند ،ليكن صفت اول يعني
ايمني ،از آثار حقيقي ،و خاص زندگي آخرت ،و از ضروريات آن است.
پس زندگي اخروي ،زندگي حقيقي و بر طبق حقيقت است ،چون ممكن نيست مرگ بر آن عارض شود ،بر خالف حيات
دنيا ،اما خداي سبحان با اين حال در آيات بسيار زياد ديگري فهمانده كه حيات حقيقي را او به آخرت داده و انسان را او به
چنين حياتي زنده ميكند و زمام همه امور به دست او است پس حيات آخرت هم ملك خدا است نه اينكه خودش مالك
__________________________________________________
)(1زندگي دنيا جز بيهوده كاري و بازي نيست و زندگي واقعي تنها زندگي آخرت است ،اگر بنا دارند بفهمند ".سوره
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عنكبوت ،آيه "33
)(2در حالي كه ايمن ميباشند و به جز مرگ اول ديگر تلخي هيچ مرگي را نميچشند ".سوره دخان ،آيه " [...]43
)(3در بهشت هر آنچه بخواهند دارند و نزد ما بيش از آنهم هست ".سوره ق ،آيه "04
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
باشد ،و مسخر خدا است نه يله و رها ،و خالصه زندگي آخرت خاصيت مخصوص به خود را ،از خدا دارد ،نه از خودش.
[حيات حقيقي حيات واجب الوجود است كه بالذات فنا ناپذير است]  ...ص 114 :

[معناي" قيوم"]  ...ص 114 :

كلمه" قيوم" بطوري كه علماي صرف گفتهاند ،بر وزن" فيعول" است ،هم چنان كه كلمه" قيام" بر وزن" فيعال" از ماده
قيام است ،صفتي است كه بر مبالغه داللت دارد ،و قيام بر هر چيز به معناي درست كردن و حفظ و تدبير و تربيت و مراقبت
و قدرت بر آن است ،همه اين معاني از قيام استفاده ميشود ،چون قيام به معناي ايستادن است ،و عادتا بين ايستادن و
مسلط شدن بر كار مالزمه هست ،از اين رو از كلمه" قيوم" همه آن معاني استفاده ميشود.
__________________________________________________
)(1بر خدايي توكل كن كه زندهاي است كه هرگز نميميرد ".سوره فرقان ،آيه "43
)(2سوره غافر ،آيه 9
)(3سوره آل عمران ،آيه 1
ترجمه الميزان ،ج ،9ص434 :
و خداي تعالي در كالم مجيدش اصل قيام به امور خلق خود را براي خود اثبات نموده و ميفرمايد ":أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي
كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ" »1« ،و نيز با بياني كليتر ميفرمايد:
"شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَالئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" « ،»9اين آيه شريفه چنين
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از اينجا يك حقيقت روشن ميشود و آن اين است كه حيات حقيقي بايد طوري باشد كه ذاتا مرگپذير نباشد ،و عارض
شدن مرگ بر آن محال باشد ،و اين مساله قابل تصور نيست مگر به اينكه حيات عين ذات حي باشد ،نه عارض بر ذات او،
و همچنين از خودش باشد نه اينكه ديگري به او داده باشد ،هم چنان كه قرآن در باره خداي تعالي فرموده ":وَ تَوَكَّلْ عَلَي
الْحَيِّ الَّذِي ال يَمُوتُ" »1« ،و بنا بر اين ،پس حيات حقيقي ،حيات خداي واجب الوجود است ،و يا به عبارت ديگر حياتي
است واجب ،و به عبارت ديگر چنين حياتي اين است كه صاحب آن به ذات خود عالم و قادر باشد.
از اينجا كامال معلوم ميشود كه چرا در جمله ":هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" « »9حيات را منحصر در خداي تعالي كرد ،و فرمود:
تنها او حي و زنده است ،و نيز معلوم ميشود كه اين حصر حقيقي است نه نسبي ،و اينكه حقيقت حيات يعني آن حياتي كه
آميخته با مرگ نيست و در معرض نابودي قرار نميگيرد تنها حيات خداي تعالي است.
و بنا بر اين در آيه مورد بحث كه ميفرمايد ":اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" ،و همچنين آيه ":الم اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ" « »0مناسبتر آن است كه كلمه" حي" را خبر بگيريم ،و بگوئيم كلمه" اللَّه" مبتداء ،و جمله" ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" خبر
آن ،و كلمه" حي" خبر بعد از خبر ديگري براي آن است ،تا انحصار را برساند ،چون در اين صورت تقدير آن" اللَّه الحي"
ميشود ،ميرساند كه حيات تنها و تنها خاص خدا است ،و اگر زندگان ديگر هم زندگي دارند خدا به آنها داده است.
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ميرساند كه خدا قائم بر تمامي موجودات است ،و با عدل قائم است ،به اين معنا كه عطا و منع او همه به عدل است ،و با
در نظر گرفتن اينكه عالم امكان همان عطا و منع آن است (دادن هستي است ،و در چهارچوب دادن آن است ،چون هيچ
موجودي بدون چهارچوب و حد و ماهيت وجود پيدا نميكند) ،پس هر چيزي را همان قدر كه ظرفيت و استحقاق دارد
ميدهد ،آن گاه ميفرمايد:
علت اينكه به عدالت ميدهد اين است كه عدالت مقتضاي دو اسم" عزيز" و" حكيم "است ،خداي تعالي به آن جهت كه
عزيز است ،قائم بر هر چيز است ،و به آن جهت كه حكيم است در هر چيزي عدالت را اعمال ميكند.
و سخن كوتاه اينكه :خداي تعالي از آنجا كه مبدأ هستي است ،و وجود هر چيز و اوصاف و آثارش از ناحيه او آغاز ميشود ،و
هيچ مبدئي براي هيچ موجودي نيست مگر آنكه آن مبدأ هم به خدا منتهي ميشود ،پس او قائم بر هر چيز و از هر جهت
است ،و در حقيقت معناي كلمه قائم است ،يعني قيامش آميخته با خلل و سستي نيست ،و هيچ موجودي به غير از خدا چنين
قيامي ندارد ،مگر اينكه به وجهي قيام او منتهي به خدا و به اذن خدا است ،پس خداي تعالي هر چه قيام دارد قيامي خالص
است (نه قيامي آميخته با ضعف و سستي) و غير خدا به جز اين چارهاي ندارد كه بايد به اذن او و به وسيله او قائم باشد،
پس در اين مساله از دو طرف حصر هست ،يكي منحصر نمودن" قيام" در خداي تعالي و اينكه غير او كسي قيام ندارد ،و
ديگر منحصر نمودن خدا در قيام ،و اينكه خدا به جز قيام كاري ندارد ،حصر اول از كلمه قيوم استفاده ميشود كه گفتيم خبر
بعد از خبر براي مبتداء" اللَّه" است ،و حصر دوم از جمله بعدي استفاده ميشود كه ميفرمايد ":ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ -او را
چرت و خواب نميگيرد".
(ما چند حالت داريم ،يا در حال قيام و تسلط بر كاريم ،يا نشسته و در حال رفع
__________________________________________________
)(1و يا كسي كه بر تك تك انسانها و بر آنچه ميكنند قائم و مسلط است ".سوره رعد ،آيه "00
)(2خدا شهادت ميدهد كه معبودي بجز او نيست ،مالئكه و صاحبان علم نيز شهادت ميدهند و اين شهادت خدا در حالي
است كه قيام به عدل ميكند معبودي جز او كه عزيز و حكيم باشد وجود ندارد.
"سوره آل عمران ،آيه "13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
خستگي هستيم ،يا در حال چرتيم ،يا در حال خوابيم ،و همچنين احوالي ديگر ،ليكن خداي تعالي تنها قيوم است).
از اين بيان ،مطلبي ديگر نيز استفاده ميشود ،و آن اين است كه اسم قيوم اصل و جامع تمامي اسماي اضافي خدا است ،و
منظور ما از اسماي اضافي اسمايي است كه به وجهي بر معاني خارج از ذات داللت ميكند ،مانند اسم" خالق" "،رازق"" ،
مبدي" "،معيد" "،محيي" "،مميت" "،غفور" "،رحيم" "،ودود" و غير آن چرا كه اگر خدا ،آفريدگار و روزيرسان و مبدأ
هستي و باز گرداننده انسانها در معاد و زنده كننده و ميراننده و آمرزنده و رحيم و ودود است به اين جهت است كه قيوم
است.
"ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ" كلمه" سنة" بكسره سين به معناي سست شدن بدن جانداران در ابتداي خواب است ،و كلمه"
نوم" به معناي راكد شدن بدن و خود خواب است ،چون وقتي جانداران به خواب ميروند عوامل طبيعي كه در بدن حيوان
پديد ميآيد حواس و مشاعر آن را از كار مياندازد ،و اما كلمه" رؤيا" معنايي ديگر دارد ،و آن عبارت است از آنچه كه يك
انسان خواب رفته ،در عالم خواب مشاهده ميكند( ،كه از ماده رؤيت به معناي ديدن است) بعضي در جمله ":سنة و ال نوم"
ايرادي كرده و گفتهاند :اين خالف ترتيب است ،و بالغت اقتضا ميكرد كه بفرمايد:
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"ال تاخذه نوم و ال سنة" براي اينكه مقام آيه ،مقام ترقي دادن مطلب است ،و ترقي در جايي كه بخواهند چيزي را اثبات
كنند اقتضا ميكند اول مرتبه ضعيف را ذكر كنند ،بعد به مرتبه قوي ترقيش دهند ،مثال وقتي ميخواهند نيرومند بودن كسي
را اثبات كنند ،ميگويند او ميتواند ده من بار را بردارد ،بلكه حتي بيست من هم بر ميدارد ،و چون بخواهند سخاوت كسي
را برسانند ميگويند فالني قلمهاي صد توماني بذل و بخشش دارد ،بلكه قلمهاي هزار توماني هم دارد ،و اما در جايي كه
بخواهند چيزي را نفي كنند ،بالغت اقتضا ميكند اول مرتبه قوي آن چيز را بگويند ،بعد مطلب را ترقي داده مرتبه ضعيف
آن را ذكر كنند ،مثل اينكه بگويي فالني آن قدر ناتوان است كه نميتواند بيست من بار را بردارد ،بلكه از برداشتن ده من
هم عاجز است ،و يا بگويي فالني هيچ وقت قلم هزار توماني بذل و بخشش نداشته ،و حتي قلم صد توماني هم ندارد ،به
همين جهت در آيه مورد بحث بايد فرموده باشد خدا را خواب نميگيرد ،و حتي چرت هم نميگيرد.
جواب از اين اشكال اين است كه ترتيب نامبرده هميشه بر مدار اثبات و نفي دور نميزند ،براي اينكه بنا به گفته شما بايد
صحيح باشد بگوئيم :حمل ده من بار فالني را خسته ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
ميكند ،بلكه حمل بيست من هم ،و حال آنكه صحيح نيست ،آنچه صحيح است اين است كه ترقي بطور صحيح و مطابق
بالغت انجام شود ،و ترقي صحيح در موارد مختلف اختالف پيدا ميكند ،و در آيه مورد بحث از آنجايي كه ضرر خواب و
ناسازگاري آن با قيوميت آن بيشتر از چرت است ،مقتضاي بالغت اين است كه اول تاثير چرت را نفي بكند ،و سپس مطلب
را ترقي داده تاثير خواب را كه قويتر است نفي كند ،تا معنا چنين شود :نه تنها چرت كه عامل ضعيفي است بر خدا مسلط
نميشود ،و قيوميت او را از كار نمياندازد ،بلكه عامل قويتر از آن هم كه خواب است بر او مسلط نميگردد.
"لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ،مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ".
از اول آيه شريفه تا اينجا چند صفت از صفات خداي سبحان ذكر شده -1 :اينكه معبودي جز او نيست  -9اينكه او حي و
قيوم است  -0اينكه هيچ عاملي از قبيل چرت و خواب با تسلط خود ،قيوميت او را از كار نمياندازد  -3اينكه او مالك آنچه
در آسمانها و زمين است ميباشد  -4اينكه كسي بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد.
در ذكر اين صفات رعايت ترتيب شده است ،نخست وحدانيت خدا در الوهيت آمده ،و بعد قيوميت او ،چون قيوميت بدون
توحيد تمام نميشود ،و سپس مساله مالكيت او نسبت به آسمانها و زمين را آورد تا تماميت قيوميت او را برساند ،چون
قيوميت وقتي تمام است كه صاحب آن مالك حقيقي آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو باشد.
و در دو جمله اخير يعني مالكيت آسمانها و زمين ،و مساله شفاعت ،براي هر يك دنبالهاي آورده كه اگر قيد نباشد چيزي
شبيه قيد است تا به وسيله اين دنبالهها توهمي را كه ممكن است بشود دفع كرده باشد ،براي مساله مالكيت يعني جمله" لَهُ
ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ" جمله ":يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ "را ،و براي جمله :مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا
بِإِذْنِهِ "جمله ":وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ" را آورد.
اما جمله ":لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ" ،همانطور كه قبال تذكر داديم خداي تعالي نسبت به موجودات هم داراي"
ملك "بكسره ميم است ،و هم داراي ملك به ضمه ميم ،و ملك بكسره ميمش نسبت به موجودات به اين معنا است كه
ذات موجودات و اوصاف و آثار آنها كه توابع ذات هستند همه قائم به ذات خدا است ،و جمله مورد بحث هم همين معنا را
افاده ميكند ،پس اين جمله هم بر مالكيت خدا نسبت به ذات موجودات داللت دارد ،و هم بر مالكيتش نسبت به نظام آثار
آن.
پس بر روي هم" الْقَيُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ" ،اين ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
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مطلب تمام شد ،كه سلطنت مطلقه در عالم وجود از آن خداي سبحان است و هيچ تصرفي از كسي و در چيزي ديده
نميشود ،مگر آنكه تصرف هم مال خدا و از خدا است،
[تاثير علل و اسباب طبيعي به اذن و تاثير و تصرف خدا منتهي ميگردد]  .....ص 118 :

[حد شفاعت هم با شفاعت زباني منطبق است و هم با سلبيت تكويني]  .....ص 114 :
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در نتيجه ،اين شبهه به ذهن ميافتد كه اگر مطلب از اين قرار باشد پس ديگر ،اين اسباب و عللي كه ما در عالم ميبينيم
چكارهاند؟ و چطور ممكن است در عين حال آنها را هم مؤثر بدانيم؟ و در آنها تصور اثر كنيم؟ با اينكه هيچ تاثيري نيست
جز براي خداي سبحان.
از اين توهم چنين جواب داده شده كه تصرف اين علل و اسباب در اين موجودات و معلولها خود وساطتي است در تصرف
خدا ،نه اينكه تصرف خود آنها باشد ،به عبارتي ديگر علل و اسباب در مورد مسببات شفاء دهندگاني هستند كه به اذن خدا
شفاعت ميكنند و شفاعت (كه عبارت است از واسطهاي در رساندن خير و يا دفع شر و اين خود نوعي تصرف است از شفيع
در امر كسي كه مورد شفاعت است) وقتي با سلطنت الهي و تصرف الهي منافات دارد كه منتهي به اذن خدا نگردد ،و بر
مشيت خداي تعالي اعتماد نداشته باشد ،بلكه خودش مستقل و بريده از خدا باشد ،و حال آنكه چنين نيست براي اينكه هيچ
سببي از اسباب و هيچ علتي از علل نيست ،مگر آنكه تاثير آن به وسيله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن خدا است ،پس در
حقيقت تاثير و تصرف خود خدا است ،پس باز هم درست است بگوئيم در عالم به جز سلطنت خدا و قيوميت مطلق او هيچ
سلطنتي و قيوميتي نيست( ،عز سلطانه).
و بنا بر بياني كه ما كرديم شفاعت عبارت شد از واسطه شدن در عالم اسباب و وسائط ،چه اينكه اين توسط به تكوين باشد،
مثل همين وساطتي كه اسباب دارند ،و يا توسط به زبان باشد و شفيع بخواهد با زبان خود از خدا بخواهد كه فالن گناهكار
را مجازات نكند ،كتاب و سنت هم از وجود چنين شفاعتي در قيامت خبر داده ،كه بحث آن در تفسير آيه" وَ اتَّقُوا يَوْماً ال
تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً »" «1گذشت.
پس جمله ":مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ" ،پاسخگوي همان توهم است ،براي اينكه اين جمله ،بعد از مساله قيوميت خدا و
مالكيت مطلقه او آمده ،كه اطالق آن ملكيت ،هم شامل تكوين ميشود ،و هم تشريع ،حتي ميتوان گفت قيوميت و مالكيت
بر حسب ظاهر ،با تكوين ارتباط دارند ،و هيچ دليلي ندارد كه ما آن دو را مقيد به قيوميت و سلطنت تشريعي كنيم ،تا در
نتيجه ،مساله شفاعت هم مخصوص به شفاعت تشريعي و زباني در روز قيامت بشود.
در نتيجه ،سياق آيه در اينكه شامل شفاعت تكويني هم بشود نظير سياق آيات زير
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص432 :
است كه آنها نيز شامل هر دو قسم شفاعت هستند "،إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوي
عَلَي الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ"»1« .
"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ،ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال شَفِيعٍ".
«»9
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در بحث از شفاعت هم توجه فرموديد كه حد آن همانطور كه با شفاعت زباني انطباق دارد همچنين با سببيت تكويني نيز
منطبق است ،پس هر سببي از اسباب نيز شفيعي است كه نزد خدا براي مسبب خود شفاعت ميكنند ،و دست به دامن
صفات" فضل" و" جود" و" رحمت" او ميشوند ،تا نعمت وجود را گرفته به مسبب خود برسانند پس نظام سببيت بعينه
منطبق با نظام شفاعت است ،هم چنان كه با نظام دعا و درخواست هم منطبق است ،براي اينكه در آيات زير تمامي
موجودات را صاحب درخواست و دعا ميداند ،همانطور كه انسانها را ميداند ،پس معلوم ميشود درخواست هم منحصر به
درخواست زباني نيست ،درخواست تكويني هم درخواست است ،اينك آن آيات" يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ
هُوَ فِي شَأْنٍ" « "»0وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ" «» 3كه بيانش در تفسير آيه ":وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي" « »4گذشت.
"يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ"...
سياق اين جمله با در نظر داشتن اينكه قبال مساله شفاعت ذكر شده بود ،نزديك به سياق آيه زير است كه ميفرمايد ":بَلْ
عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي وَ هُمْ مِنْ
خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ"»3« .
__________________________________________________
)(1به درستي كه پروردگار شما همان اللَّه است كه آسمانها و زمين را بيافريد و سپس بر اريكه فرماندهي مسلط شده و
تدبير امر كرد ،هيچ شفيعي نيست مگر به اذن او ".سوره يونس ،آيه "0
)(2خدايي كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و سپس بر اريكه تدبير آنها تكيه زد شما به جز او هيچ سرپرستي و
شفيعي نداريد ".سوره سجده ،آيه "0
)(3تمامي آنها كه در آسمانها و زمين هست از او درخواست ميكنند و او هر روزي در كاري است ".سوره رحمان ،آيه "92
)(4و به شما داد آنچه را كه از او درخواست كرديد (چه با زبان سر و چه با زبان تكوين و حاجت) ".سوره ابراهيم ،آيه "03
)(5سوره بقره ،آيه 139
)(6بلكه بندگاني بزرگوارند كه هرگز در سخن از او پيشي نميگيرند و به دستورات او عمل ميكنند و او به پشت و روي امر
آنها آگاه است و ايشان هرگز شفاعت نميكنند ،مگر براي كسي كه خدا از او راضي باشد و هم ايشان از خشيت و ترس خدا
حالتي آميخته از عشق و ترس دارند ".انبياء ،آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص413 :
اين را به آن جهت گفتيم كه نتيجه بگيريم ظاهر عبارت مورد بحث اين است كه ضمير جمع" بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ" به
شفيعاني بر ميگردد كه آيه قبلي اشاره به آنان داشت ،پس علم خدا به پشت و روي امر شفيعان ،كنايه است از نهايت درجه
احاطه او به ايشان ،پس ايشان نميتوانند در ضمن شفاعتي كه به اذن خدا ميكنند كاري كه خدا نخواسته و راضي نيست
در ملك او صورت بگيرد ،انجام دهند ،ديگران هم نميتوانند از شفاعت آنان سوء استفاده نموده ،در ملك خداي تعالي
مداخله كنند و كاري صورت دهند كه خدا آن را مقدر نكرده است.
آيات كريمه زير هم به همين معنا اشاره ميكند كه ميفرمايد ":وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ
ذلِكَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" « "»1عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ
مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ ،وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصي كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً" «».9
براي اينكه اين آيات احاطه خدا به مالئكه و انبياء را بيان ميكند تا از انبياء عملي كه او نخواسته سر نزند و مالئكه جز به
امر او نازل نشوند و انبياء جز آنچه را كه او خواسته ابالغ نكنند ،و بنا بر اين بيان ،مراد از جمله" ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ" آن رفتاري
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است كه از مالئكه و انبياء مشهود و محسوس است ،و مراد از جمله" وَ ما خَلْفَهُمْ" چيزهايي است كه از انبيا غايب و بعيد
است ،و حوادثي است كه پس از ايشان رخ ميدهد ،پس برگشت معناي اين دو جمله به همان غيب و شهادت است.
[احاطه خداي تعالي بر آنچه كه با شفيعان حاضر است و آنچه از آنها غايب است]  .....ص 131 :
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و سخن كوتاه اينكه :جمله" يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ" كنايه است از احاطه خداي تعالي به آنچه كه با شفيعان حاضر
و نزد ايشان موجود است و به آنچه از ايشان غايب است و بعد از ايشان رخ ميدهد ،و لذا دنبال جمله مورد بحث اضافه
كرد ":وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ" ،تا احاطه كامل و تام و تمام خداي تعالي و سلطنت
__________________________________________________
)(1فرشتگان به پيامبر اسالم گفتند :ما جز به امر پروردگار تو سر فرود نميآوريم ،پشت و روي و ظاهر و باطن ما از آن او
است ،پروردگار تو فراموشكار نيست ".سوره مريم ،آيه " [.....]33
)(2خدا است داناي غيب و غيب خود را براي كسي اظهار نميكند مگر براي كساني از رسوالن خود كه آنها را شايسته
بداند ،تازه از پيش رو و پشت سر سياه زاغشان را چوب ميزند و آنان را ميپايد تا بداند رسالتهاي پروردگارشان را ابالغ
كردند و خدا به آنچه كه رسوالن دارند آگاه است و تمامي موجودات را شمرده است ".سوره جن ،آيه "93
ترجمه الميزان ،ج ،9ص411 :
الهيهاش را تبيين كند و بفهماند كه خداي تعالي محيط به ايشان و به علم ايشان است و ايشان احاطهاي به علم خدا ندارند
مگر به آن مقداري كه خود او خواسته باشد.
در اينجا سؤالي باقي ميماند و آن اين است كه شما قبال مساله شفاعت را عموميت داده و شفاعت زباني و سببيت تكويني و
تشريعي ،همه را شفاعت دانستيد ،در حالي كه در آيه مورد بحث هر چه ضمير به" شفعاء" برگردانيده ضمير مخصوص به
عقال است يعني ضمير" هم" كه سه بار آمده ،يكي در" ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ" ،و يكي در" ما خلفهم" ،و ديگر در" يحيطون" ،و
حال آنكه مطلق اسباب و علل تكويني عقال نيستند؟.
جواب اين سؤال اين است كه چون معهود از كلمات" شفاعت" "،وساطت" "،تسبيح" و" تحميد" اين است كه اينگونه
كارها از عقال و صاحبان شعور سر ميزند ،و تعبير به اين كلمات بيشتر در مورد صاحبان عقل شايع است ،لذا قرآن كريم
اينگونه اعمال را هر چند از علل تكويني و فاقد شعور هم سر بزند ،با تعبير خاص به عقال تعبير ميكند ،و اين عرف و عادت
قرآن است ،هم چنان كه ميبينيم در باره تسبيح تمامي كائنات همين تعبير را آورده و ميفرمايد ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ"»1« .
و نيز ميفرمايد ":ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ" « »9كه
ترجمهاش در چند صفحه قبل گذشت و همچنين آياتي ديگر از اين قبيل.
گفتيم كه جمله ":وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ" ،معناي تماميت تدبير خدا و كمال آن را ميرساند ،زيرا يكي از
نشاني هاي كمال تدبير ،اين است كه موجود تدبير شده ،خودش نفهمد كه تدبير كننده او چه منظوري از او و از تدبير او دارد،
و چه آيندهاي برايش در نظر گرفته تا براي خالصي از آن آينده (اگر ناگوار است) دست و پا نكند و نقشه مدبر را خنثي
نسازد ،و تدبير شدگان ،مانند قافله چشم و گوش بستهاي باشند كه بر خالف ميل به طرفي سوقشان ميدهند ،و آن قافله
هم ميرود صاحب قافله كمال جديت را به خرج ميدهد تا از هيچ ناحيهاي به افراد قافله آگهي نرسد و افراد ندانند به كجا
ميروند و كجا منزل ميكنند و مقصد نهاييشان كجا است.
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__________________________________________________
)(1هيچ موجودي نيست مگر آنكه خدا را با حمد خود تسبيح ميگويد اما شما تسبيح ايشان را نمي فهميد ".سوره اسراء ،آيه
"33
)(2سوره فصلت ،آيه 11
ترجمه الميزان ،ج ،9ص419 :
خداي سبحان با اين جمله ،اين معنا را بيان ميكند كه تدبير عالم خاص او است براي اينكه تنها او است كه به روابط بين
موجودات آگاه است ،چون او موجودات و روابط آنها را آفريده ،و اما بقيه اسباب و علل و مخصوصا علل و اسبابي كه از
صاحبان عقل هستند هر چند كه دخل و تصرفي ،و علمي دارند و ليكن هر چه دارند آن را مورد استفاده قرار ميدهند ،خود
مرتبهاي است از شؤون علم الهي ،و هر چه تصرف دارند ،خود شاني است از شؤون تصرفات الهي و نحوهاي است از انحاي
تدابير او پس ديگر كسي نميتواند به خود اجازه دهد كه بر خالف اراده خداي سبحان و تدبير جاري در مملكتش قدمي
بردارد ،و اگر برداشت ،آن نيز از تدبير خداوند است.
[علم ،هر چه هست از خدا است هم چنان كه قوت و عزت و حيات منحصر در خدا است]  .....ص 132 :

[مراد از كرسي و وسعت كرسي خداوند در" وسع كرسيه  ..... ]"...ص 133 :
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و جمله ":وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ" ،بنا بر اينكه مراد از" علم" معناي مصدري آن (دانستن) و يا معناي
اسم مصدري آن باشد ،و مراد از آن" معلوم" (دانسته شده) نباشد ،داللت دارد بر اينكه علم هر چه هست ،از خدا است ،و هر
علمي هم كه نزد عالمي يافت شود آن هم از علم خدا است ،و نظير اين مطلب از كالم خدا در باره اختصاص قدرت و عزت
و حيات به خداي تعالي استفاده ميشود ،از آن جمله ،در باره انحصار قدرت در خدا ميفرمايد ":وَ لَوْ يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ
يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً"»1« .
و نيز در مورد انحصار عزت در خدا ميفرمايد ":أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً"»9« .
و نيز در مورد انحصار حيات در خدا ميفرمايد ":هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" « »0و در خصوص انحصار علم در خداي تعالي كه
مورد بحث ما بود ممكن است به دو آيه زير تمسك كرد ":إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ "»" «4وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ"
« »4و آياتي ديگر كه اين معنا از آنها استفاده ميشود ،و اگر در آيه مورد بحث علم را به احاطه تعبير كرده ،خواسته است
لطفي در تعبير كرده باشد.
"وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ"
__________________________________________________
)(1اگر امروز آنهايي كه ستم ميكنند ،آن حالي را كه در هنگام ديدن عذاب دارند ميديدند آن وقت ميفهميدند كه قوت و
قدرت ،هر چه هست از خدا است ".سوره بقره ،آيه "134
)(2آيا عزت را از پيش خود جستجو ميكنند؟ با اينكه عزت همهاش براي خدا است ".سوره نساء ،آيه "103
)(3يگانه حي و زنده خدا است كه معبودي به جز او نيست ".سوره مؤمن ،آيه "34
)(4به درستي خداوند ،آري فقط اوست فرزانه و عليم ".سوره يوسف ،آيه "30
)(5و خدا ميداند و شما نميدانيد ".سوره آل عمران ،آيه "33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص410 :
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بحث روايتي [رواياتي در فضيلت و اهميت آية الكرسي]  .....ص 134 :
اشاره
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كلمه" كرسي" (از ماده كاف -راء -سين) گرفته شده كه به معناي به هم وصل كردن اجزاي ساختمان است و اگر تخت را
كرسي خواندهاند به اين جهت بوده كه اجزاي آن به دست نجار (اگر چوبي باشد) و يا صنعتگر ديگر ،در هم فشرده و
چسبيده شده است ،و بسياري از مواقع اين كلمه را كنايه از ملك و سلطنت ميگيرند ،و ميگويند فالني از كرسينشينان
است ،يعني او منطقه نفوذي و قدرت وسيعي دارد.
و به هر حال جملههايي كه قبل از اين جمله بودند ،يعني جمله" لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ" اين معنا را
ميفهماندند كه مراد از وسعت كرسي احاطه مقام سلطنت الهي است ،و بنا بر اين در ميان معاني محتملي كه ميشود براي
كرسي كرد ،اين معنا متعين ميشود كه مراد از آن مقام ربوبي است ،همان مقامي كه تمامي موجودات آسمانها و زمين قائم
به آن هستند چون مملوك و مدبر (به فتح باء) و معلوم آن مقام هستند ،پس بايد گفت :كرسي ،مرتبهاي از مراتب علم است،
در نتيجه از معاني محتمل كه براي وسعت هست اين معنا معلوم ميشود كه اين مقام تمامي آنچه در آسمانها و زمين است،
هم ذاتشان و هم آثارشان را حافظ است (پس وسعت كرسي خدا به اين معنا شد كه مرتبهاي از علم خدا ،آن مرتبهاي است
كه تمامي عالم قائم به آن است ،و همه چيز در آن محفوظ و نوشته شده است) و به همين جهت به دنبال جمله مورد بحث
فرمود ":وَ ال يَؤُدُهُ حِفْظُهُما".
"وَ ال يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" كلمه" يؤد" مضارَ از مصدر" أود "است ،كه به معناي سنگيني و خستهكنندگي
است ،و چون گفته شود ":العمل الفالني آد زيدا" معنايش اين است كه فالن عمل ،زيد را خسته كرد و به ستوه آورد ،و
ظاهرا مرجع ضمير در" يؤده" همان كرسي باشد ،هر چند كه ممكن است آن را به خود خداي تعالي برگردانيد ،و اگر در
دنباله مطالب قبلي فرمود :حفظ آسمانها و زمين ،خدا و يا كرسي را خسته نميكند ،براي اين بود كه ذيل آيه با صدر آن آيه
(كه سخن از نفي چرت و خواب داشت) وصل و متناسب شود ،چون آنجا هم ميفرمود :چرت و خواب ندارد ،تا او را از
قيوميت آسمانها و زمين باز بدارد.
و حاصل آن معنايي كه از آيه استفاده ميشود اين است كه خداي تعالي كه هيچ معبودي به جز او نيست ،تمام حيات و
زندگي مال اوست ،و او قيوميتي مطلق دارد ،قيوميتي كه هيچ عاملي آن را دستخوش ضعف و سستي نميسازد ،و به همين
جهت وقتي ميخواهد اين معنا را تعليل كند با دو نام مقدس" علي" و" عظيم" ،تعليل ميكند ،و ميفهماند كه خدا به
خاطر علو مقامي كه دارا است مخلوقات به او نميرسند تا به وسيلهاي در وجود او سستي و در
ترجمه الميزان ،ج ،9ص413 :
كار او ضعفي پديد آورند ،و به خاطر عظمتش از كثرت مخلوقات به تنگ نيامده ،و عظمت آسمانها و زمين طاقتش را طاق
نميسازد ،و جمله ":وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" ،خالي از داللت بر حصر نيست ،و تا حدي از آن بر ميآيد كه ميخواهد علو و
عظمت را منحصر در خدا كند ،و اين حصر ،يا حصر حقيقي است كه حق هم همين است ،براي اينكه علو و عظمت ،خود از
كماالت است ،و حقيقت هر كمالي از آن او است ،و يا حصري ادعايي است ،كه چون مقام ،مقام تعليل بود احتياج پيدا شد
كه بطور ادعا ،علو و عظمت را منحصر در خدا كند ،تا آسمانها و زمين در قبال علو و عظمت خداي تعالي از علو و عظمت
ساقط شود.
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در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود :ابو ذر به رسول خدا (ص) عرض كرد :يا رسول اللَّه ،مهمترين و پر
فضيلتترين آيهاي كه بر تو نازل شده كدام است؟ فرمود :آيت الكرسي ،و آسمانهاي هفتگانه در مقابل كرسي ،در مقام
مقايسه بيش از حلقهاي نيست كه در سرزميني افتاده باشد ،آن گاه فرمود :و برتري عرش بر كرسي مانند برتري بياباني
است بر همان حلقهاي كه در گوشهاي از آن افتاده است»1« .
مؤلف :صدر اين روايت را سيوطي در الدر المنثور از ابن راهويه و او در كتاب مسند خود از عوف بن مالك از ابي ذر نقل
كرده ،و احمد و ابن الفريس و حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) و بيهقي (در كتاب شعب االيمان) همگي از ابي ذر
روايت كردهاند.
و در الدر المنثور است كه احمد و طبراني از ابي امامه روايت كردهاند كه گفت :به رسول خدا (ص) عرض كردم :يا رسول
اللَّه كدام يك از آيات كه بر تو نازل شده عظيمتر است؟
فرمود ":اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" (آية الكرسي)»9« .
مؤلف :اين معنا را در الدر المنثور از تاريخ خطيب بغدادي نيز از انس از آن جناب روايت كرده است.
باز در همان كتاب است كه دارمي از ايفع بن عبد اللَّه كالغي روايت كرده كه گفت:
مردي عرض كرد :يا رسول اللَّه ،كدام آيه در كتاب خدا عظيمتر است فرمود :آية الكرسي( ،اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) تا
آخر حديث». «3
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،1ص 103
(2و )0تفسير الدر المنثور ،ج  ،1ص 090
ترجمه الميزان ،ج ،9ص414 :
مؤلف :ناميدن اين آيه به آية الكرسي از همان صدر اول اسالم مشهور بوده ،حتي در زمان حيات رسول خدا (ص) و حتي در
زبان خود آن جناب به اين نام بيان ميشد ،هم چنان كه اين نامگذاري در روايات وارده از آن جناب و از ائمه اهل بيت َ و
از صحابه ،به چشم ميخورد ،و اين براي اعتنا و احترام زيادي بوده كه نسبت به اين آيه داشتند ،و اين احترام هم بدون
جهت نبوده ،بلكه به خاطر معارف دقيق و لطيفي است كه در اين آيه آمده ،و آن معارف عبارت است از توحيد خالصي كه
جمله" اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" ،بر آن داللت دارد ،و قيوميت مطلقهاي كه بازگشت تمامي اسماي حسناي الهي به جز اسماي ذات
او كه بيان آن گذشت ،به آن است.
و نيز در صدر و ذيل اين آيه جريان قيوميت در تمامي موجودات خرد و كالن عالم ،شرح داده شده ،به اين بيان كه آنچه از
موجودات كه به نظر ميرسد از تحت سلطنت الهيه خارج شده ،به همان جهت كه خارج است ،داخل در سلطنت است ،و به
همين جهت در روايات آمده كه آية الكرسي عظيمترين آيه در كتاب خدا است ،و به راستي نيز چنين است ،براي اينكه بيان
اين آيه بياني است شكافته و مفصل ،مثال آيه ":اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني" « »1را داريم كه همان مضمون آية
الكرسي را دارد ،اما اجمالي از معنا را دارد و مطلب در آن باز نشده ،و لذا در پارهاي اخبار آمده است كه آية الكرسي ،سيد و
آقاي آيههاي قرآن است.
اين روايت را سيوطي در الدر المنثور از ابي هريرة از رسول خدا (ص) نقل كرده و در بعضي ديگر آمده :براي هر چيزي يك
نقطه برجستهاي است و نقطه برجسته قرآن آية الكرسي است ،اين روايت را عياشي در تفسير خود از عبد اللَّه بن سنان از
امام صادق َ روايت كرده است»9« .
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و در كافي از زراره روايت آورده كه گفت :من از امام صادق َ از قول خداي عز و جل پرسيدم ،كه ميفرمايد ":وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ" آيا آسمانها و زمين گنجايش كرسي را و يا كرسي گنجايش آسمانها و زمين را دارد؟ فرمود :هر چه تو
تصور كني در كرسي هست ،و كرسي گنجايش آن را دارد»0« .
مؤلف :اين معنا در تعدادي از روايات وارده از ائمه اهل بيت َ آمده كه همه نزديك به معناي سؤال و جواب در روايت باال
است ،و اين سؤال و جواب ظاهرا غريب است ،براي اينكه وقتي اين سؤال جا دارد كه كلمه" كرسي" به دو جور قرائت شده
باشد ،يكي به صداي باال ،كه در آن صورت معناي جمله چنين ميشود ":آسمانها و زمين كرسي خدا را در خود جاي
دادهاند" ،و يكي به صداي پيش كه در آن صورت معناي جمله چنين ميشود:
"كرسي خدا آسمانها و زمين را در خود ميگنجاند" ،و آن وقت زراره بپرسد كدامش درست است؟ ولي در ميان قرائت
كنندگان قرآن كسي جمله را به صورت اول قرائت نكرده بود ،تا جايي براي اين سؤال باشد.
__________________________________________________
)(1امالي شيخ طوسي ،ج  ،9ص 199
)(2تفسير الدر المنثور ،ج  ،1ص [.....]093

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و شيخ طوسي در امالي به سند خود از ابي امامة باهلي روايت كرده كه گفته است:
از علي بن ابي طالب َ شنيدم كه ميفرمود :باور نميكنم كه كسي اسالم را فهميده باشد و يا در اسالم متولد شده باشد ،و
سياهي شب را به صبح سر كند و اين آيه را نخواند "،اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ...وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" عرض كردم
منظور از سياهي شب چيست؟
فرمود :يعني همه شب ،آن گاه فرمود :اگر بدانيد كه اين آيه چيست و يا فرمود اگر بدانيد در اين آيه چيست در هيچ حالي
آن را ترك نخواهيد كرد.
__________________________________________________
)(1سوره طه ،آيه 3
)(2تفسير الدر المنثور ،ج  ،1ص  093و تفسير عياشي ،ج  ،1ص 103
ترجمه الميزان ،ج ،9ص413 :
رسول خدا (ص) فرمود :آية الكرسي را از گنجينهاي كه در زير عرش است به من دادهاند و به هيچ پيغمبري قبل از من
نداده بودند ،علي َ سپس اضافه كرد از آن وقت كه من اين مطلب را از رسول خدا (ص) شنيدم هيچ شبي را به سر نبردم
مگر آنكه آن را قرائت كردم (تا آخر حديث) »1« .مؤلف :اين معنا در الدر المنثور هم از عبيد و ابن ابي شيبه و دارمي و
محمد بن نصر و ابن الضريس از آن حضرت نقل شده ،ديلمي هم آن را از آن جناب نقل كرده است ،و روايات از طريق
شيعه و سني در فضيلت آية الكرسي بسيار است ،و اين هم كه علي (َ )فرمود :رسول خدا (ص) فرمود اين آيه را از
گنجينهاي كه در زير عرش بود به من دادهاند ،در الدر المنثور نقل از تاريخ بخاري و ابن الضريس از انس آمده ،چيزي كه
هست در نقل نامبردگان به اين عبارت آمده :رسول خدا (ص )فرموده آية الكرسي را از عرش به من دادهاند و اين اشاره
است به اينكه منظور از كرسي همان زير عرش است ،و عرش محيط به آن است ،و به زودي بياني در اين باره از نظر
خوانندگان خواهد گذشت انشاء اللَّه»9« .
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)(3اصول كافي ،ج  ،1ص 109
ترجمه الميزان ،ج ،9ص413 :
پس ،از ظاهر قضيه چنين به نظر ميرسد كه سؤال نامبرده ناشي از يك توهم عاميانه است كه از كلمه كرسي ،تختي در
نظرشان مي آيد كه در باالي آسمانها و يا آسمان هفتم و در حقيقت ما فوق عالم اجسام كار گذاشته شده ،و احكام عالم
جسماني از آنجا صادر ميشود و قهرا از اين نقطه نظر ،آسمانها و زمين ،كرسي را در خود جاي دادهاند ،نه كرسي آنها را ،آن
وقت معناي سؤال اين ميشود كه يا بن رسول اللَّه ،مناسب آن است كه آيه شريفه را به صورت" وَسِعَ كُرْسِيُّهُ" به صداي
باال بخوانيم ،چرا به صداي ضمه قرائت شده؟ ،مگر كرسي ،آسمانها و زمين را در خود جاي نميدهد هم چنان كه نظير اين
سؤال در باره عرش شده ،امام هم جواب داده ،وسعت در اينجا از سنخ وسعت و جا گرفتن جسمي در جسم ديگر نيست.
در معاني االخبار از حفص بن غياث روايت آورده كه گفت :من از امام صادق َ از قول خداي عز و جل پرسيدم كه
ميفرمايد ":وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ" فرمود:
منظور از كرسي ،علم خداست»1« .
و نيز در همان كتاب است كه آن جناب در ذيل جمله ":وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ" فرمود :آسمانها و زمين و آنچه بين
اين دو است همه در كرسي است و اما عرش خدا علمي است كه احدي نميتواند اندازهاش را تقدير كند»9« .
مؤلف :از اين دو روايت بر ميآيد كه كرسي ،مرتبهاي از مراتب علم خداي تعالي است هم چنان كه قبال هم از روايات ديگر
چنين استفاده شد و در معناي دو روايت نامبرده ،رواياتي ديگر نيز هست.
و همچنين از اين دو روايت و رواياتي كه ميآيد استفاده ميشود كه در عالم وجود مرتبهاي از علم وجود دارد كه غير محدود
است ،و به عبارت ديگر در ما فوق اين عالم كه ما جزئي از آن هستيم عالمي ديگر است كه موجوداتش اموري غير
محدودند ،يعني وجودشان حدود جسماني اين عالم را ندارد ،و آن تعينات كه براي هستي ما هست براي آنها نيست ،و اين
موجودات در عين اينكه نامحدودند ،براي خداي سبحان معلوم هستند ،يعني وجودشان عين علم است ،هم چنان كه
موجودات محدودي كه در عالم وجودند در مرتبه وجودشان ،براي خداي سبحان معلوم هستند ،يعني وجودشان همان علم
خدا است به آنها ،و حضورشان است نزد خدا و اميد است كه ما موفق شويم اين علم را كه علم فعلي مينامند بيان كنيم ،و
انشاء اللَّه در جاي
__________________________________________________
)(1معاني االخبار ،ص 03
)(2معاني االخبار ،ص 92
ترجمه الميزان ،ج ،9ص413 :
مناسبي بيان خواهيم كرد.
و اين علم نامحدود كه ذكر كرديم همان مطلبي است كه در روايت به اين عبارت آمده بود( :عرش همان علمي است كه
احدي نميتواند اندازهگيري و تقديرش كند )و پر واضح است كه اين نه به آن جهت است كه مقدار معلومات اين علم
نامحدود است ،براي اينكه وجود عدد نامحدود ،امري است محال و هر عددي در داخل عالم وجود باآلخره متناهي خواهد
بود ،چون اين عدد هر چه باشد در مقابل عددي كه برابر آن فرض شود و يك عدد بيشتر باشد به يك عدد كمتر است و اگر
متناهي نبودن علم ،يعني اگر عرش خدا به خاطر نامتناهي بودن عدد معلومات آن باشد ،بايد كرسي ،قسمتي از عرش باشد،
چون كرسي هم عبارت بود از علم ،هر چند علمي محدود.
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و در توحيد « »1از حنان روايت آورده كه گفت :از امام صادق َ از عرش و كرسي پرسيدم ،فرمود عرش صفاتي بسيار
مختلف دارد ،در هر سببي و صنعي كه در قرآن آمده ،صفت جداگانهاي دارد ،در جمله ":رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "منظور ملك
عظيم است.
و همچنين در جمله ":الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي" كه ميفرمايد رحمان بر ملك مسلط است ،و اين عرش همان علم به
كيفيت دادن به اشياء است ،و در جايي كه عرش و كرسي جداي از هم ذكر شوند هر يك معنايي جداگانه دارند ،براي اينكه
عرش و كرسي دو باب از بزرگترين ابواب غيب بوده ،و خود آن دو نيز غيب هستند و همچنين آن دو مقرون با غيب هستند،
چون كرسي باب ظاهر از غيب است كه براي اولين بار موجودات بي سابقه از آن باب طلوَ ميكنند ،و آن گاه همه اشياء از
همانجا به وجود ميآيند ،اما عرش ،باب باطن غيب است كه علم چگونگيها و علم عالم كون و علم قدر و اندازهگيريها ،و
نيز مشيت و صفت اراده و علم الفاظ و حركات و سكنات و علم بازگشت و ابتدا ،همه در آن باب است ،پس عرش و كرسي
در علم دو باب قرين همديگرند ،چون ملك عرش ،غير ملك كرسي است ،و علم آن پنهانتر از علم كرسي است.
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پس نامتناهي بودن علم تنها از جهت كمال وجودي آن است و حدود و قيود وجودي كه در اين عالم يعني در عالم ماده
باعث افزايش موجودات و تمايز و امتياز هر يك از ديگري شده و از اين تمايزات انواَ و اصناف و افراد زائيده شده ،و افراد
هم داراي حاالتي و اضافاتي شدهاند ،نميتواند آن كمال نامتناهي را اندازهگيري و تحديد كند ،هم چنان كه آيه زير هم بر
اين معنا داللت دارد ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" « ،»1و همانطور كه وعده داديم انشاء اللَّه به
زودي دنباله اين بحث خواهد آمد.
و اين موجودات همانطور كه معلوم است به علمي بي نهايت و غير مقدر ،يعني موجود در ظرف علم است به وجودي غير
مقدر و بياندازه ،همچنين با حدودي كه دارند معلوم و موجود در ظرف علم هستند و اين علم يعني علم به محدودات
بطوري كه توضيحش خواهد آمد ،همان كرسي است.
و چه بسا همين معنا از جمله ":يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ" نيز استفاده شود ،براي اينكه معلوم خدا را عبارت دانسته
از" ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ" و" ما خَلْفَهُمْ" ،و اين دو معنا( :ما بين ايدي و ما خلف) در عالم ماده با هم جمع نميشوند ،پس ناگزير
بايد مقامي باشد كه حال و آينده ،و خالصه تمامي چيزهايي كه در زمان و مكان و امثال آن متفرق هستند ،در آنجا به يك
مكان جمع باشند ،و مسلما اين وجودات كه در آن مقام يك جا جمع هستند وجودات غير متناهي نيستند ،زيرا اگر وجود و
كمالي غير محدود و غير مقدر ميداشتند ،ديگر صحيح نبود
__________________________________________________
)(1هيچ موجودي نيست مگر آنكه خزينههاي آن نزد ما است و ما آن را نازل نميكنيم مگر به اندازهاي معلوم ".سوره
حجر ،آيه "91
ترجمه الميزان ،ج ،9ص412 :
با جمله ":وَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ" ،علم به پارهاي از آن موجودات را استثنا كند ،و بفرمايد :شفيعان به
مقداري از آنها كه خدا خواسته باشد علم پيدا ميكنند ،پس معلوم ميشود آن مقام ،مقامي است كه شفيعان ميتوانند به
بعضي از حقايق آن احاطه يابند ،در نتيجه معلوم ميشود آن مقام مرحله علم به محدودات و مقدرات است ،البته به آن جهت
كه محدود و مقدر هستند( ،و خدا داناتر است).
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از اين جهت است كه خداي تعالي در باره عرش ميفرمايد ":رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ" يعني عرشي كه صفتش عظيمتر از صفت
كرسي است ،در عين اينكه هر دو ،علم قرين هم هستند.
عرض كردم :فدايت شوم ،پس چرا عرش در فضيلت ،همسايه كرسي شد؟ فرمود :براي اين همسايه آن شد كه علم
كيفيتها در آن است ،و از ابواب بداء و انيت و حد رتق و فتق آن هر چه ظاهر ميشود ،در آن ظاهر ميگردد ،به اين جهت
عرش و كرسي ،همسايه يكديگر شدند ،چيزي كه هست يكي ديگري را در ظرفيت خود گنجانيده ،و خداي تعالي با الفاظي
از قبيل عرش و كرسي براي دانشمندان مثلي زده ،تا بر درستي ادعاي آن دو استدالل كنند ،چون
__________________________________________________
)(1توحيد صدوق ،ص 091
ترجمه الميزان ،ج ،9ص493 :
خدا هر كس را كه بخواهد به رحمت خود مخصوص ميدارد و او قوي و عزيز است.
مؤلف :اينكه فرمود ":چون كرسي باب ظاهر از غيب است" وجهش را بطور اجمال فهميدي ،پس يك مرتبهاي از علم كه
مرتبه مقدر و محدود آن است به عالم ما ،كه عالم جسماني است و عالم مقدر و محدود است ،نزديكتر از آن مرتبهاي است
كه قدر و حد ندارد ،و به زودي شرح فقرات اين روايت در تفسير آيه ":إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ" «»1
خواهد آمد انشاء اللَّه تعالي.
و اينكه فرمود ":و بمثل صرف العلماء  "...اشاره است به اينكه الفاظ عرش و كرسي و نظاير آنها مثلهايي است كه مردم را
توجه ميدهد به اينكه چگونه استدالل كنند ،ليكن غير از كساني كه عالم هستند اين مثلها را نميفهمند.
و در احتجاج از امام صادق َ روايت آورده كه در حديثي فرمود :خداي تعالي هر چيزي را در داخل كرسي خلق كرد ،به غير
از عرش خود كه او عظيمتر از آن است كه در كرسي جاي بگيرد».
مؤلف :توضيح معناي اين حديث در سابق گذشت ،و اين روايت موافق با ساير روايات است ،پس اينكه در بعضي از اخبار
واقع شده كه عرش ،علمي است كه خدا ،انبياء و رسوالن خود را به آن آگاه نموده ،و كرسي ،علمي است كه احدي را به آن
آگاه نكرده ،مانند خبري كه شيخ صدوق آن را از مفضل از امام صادق َ نقل كرده ،درست نيست ،و گويا اشتباهي است از
راوي كه جاي دو كلمه عرش و كرسي را عوض نموده ،و يا اصال روايت صحيح نيست ،و مانند روايتي است كه به زينب
عطرفروش نسبت دادهاند ،بايد دور انداخته شود.
و در تفسير عياشي از علي َ روايت آورده كه فرمود :آسمان و زمين و همه مخلوقي كه بين آن دو است همه در داخل
كرسي قرار دارند ،و اين كرسي را چهار فرشته به امر خدا حمل ميكنند»0« .
مؤلف :اين روايت را شيخ صدوق هم آورده ،و آن را از اصبغ بن نباته از امير المؤمنين َ نقل كرده ،و جمله" و اين كرسي را
چهار فرشته حمل ميكنند" ،در روايات ائمه
__________________________________________________
)(1سوره اعراف ،آيه 43
)(2احتجاج ،ج  ،9ص 133
)(3تفسير عياشي ،ج  ،1ص 103
ترجمه الميزان ،ج ،9ص491 :
اهل بيت َ تنها در اين روايت آمده و ساير روايات تنها به اثبات حاملين براي عرش اكتفاء كرده و در حقيقت همان را گفته
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[سوره البقرة ( :)2آيات  216تا  ..... ]217ص 122 :
اشاره

ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي ال انْفِصامَ لَها وَ
اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )(256اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ
مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ()943
ترجمه آيات  .....ص 122 :

هيچ اكراهي در اين دين نيست ،همانا كمال از ضالل متمايز شد ،پس هر كس به طغيانگران كافر شود و به خدا ايمان آورد،
بر دستاويزي محكم چنگ زده است ،دستاويزي كه ناگسستني است و خدا شنوا و دانا است ().943
خدا سرپرست و كارساز كساني است كه ايمان آورده باشند ،ايشان را از ظلمتها به سوي نور هدايت ميكند و كساني كه
(به خدا) كافر شدهاند ،سرپرستشان طاغوت است كه از نور به سوي ظلمت سوقشان ميدهد ،آنان دوزخيانند و خود در آن
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كه قرآن كريم مي گويد ،چون در قرآن به همين معنا اكتفاء شده ،كه عرش ،حامليني دارد ،فرموده ":الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ
مَنْ حَوْلَهُ"»1« .
و نيز فرموده ":وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ" « »9ممكن هم هست كه خبر نامبرده را بتوان اينطور تصحيح
كرد :كه كرسي (به بياني كه خواهد آمد) با عرش متحد است ،و هر دو يك چيز هستند ،يك چيزي كه ظاهر و باطني دارد،
ظاهر آن كرسي و باطن آن عرش است قهرا وقتي يكي از آن دو ،حاملين داشته باشد ،ديگري هم دارد.
و نيز در تفسير عياشي از معاوية بن عمار از امام صادق َ روايت كرده كه معاويه گفت :از آن جناب پرسيدم :معناي جمله ":
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" چيست؟
و منظور از اين شفيعان چه كساني هستند؟ فرمود :مائيم آن شفيعان»0« .
مؤلف :اين روايت را برقي هم در كتاب محاسن « »3خود آورده ،و خواننده توجه فرمود كه شفاعت در آيه مطلق است ،هم
شفاعت تكويني يعني وساطت اسباب را شامل ميشود ،و هم شفاعت تشريعي و اصطالحي را كه همان شفاعت آل محمد َ
است.
پس بايد گفت روايت خواسته است آيه شريفه را با مصداق روشني از شفيعان تطبيق كرده باشد.
__________________________________________________
)(1آنهايي كه عرش و ساكنان پيرامون آن را حمل ميكنند ".سوره مؤمن ،آيه "3
)(2امروز عرش پروردگارت را هشت نفر كه ما فوق فرشتگان هستند حمل ميكنند ".سوره الحاقه ،آيه "13
)(3تفسير عياشي ،ج  ،1ص 103
)(4محاسن برقي ،ص 133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص499 :
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بطور ابد خواهند بود ().943
ترجمه الميزان ،ج ،9ص490 :
بيان آيات  .....ص 123 :
اشاره

ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"...
"اكراه" به معناي آن است كه كسي را به اجبار وادار به كاري كنند.
[معناي رشد و غي و فرق آن دو با هدايت و ضاللت]  .....ص 123 :

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

و در جمله ":ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ" ،دين اجباري نفي شده است ،چون دين عبارت است از يك سلسله معارف علمي كه
معارفي عملي به دنبال دارد ،و جامع همه آن معارف ،يك كلمه است و آن عبارت است از" اعتقادات" ،و اعتقاد و ايمان هم
از امور قلبي است كه اكراه
__________________________________________________
)(1همين كه احساس كرديد يتيم رشد خود را يافته  "...سوره نساء آيه "3
)(2ما رشد ابراهيم را از پيش به او داده بوديم ".سوره انبياء آيه " [.....]41
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كلمه" رشد" كه هم با ضمه" راء" و هم با ضمه" راء و شين" خوانده ميشود به معناي رسيدن به واقع مطلب و حقيقت
امر و وسط طريق است ،مقابل" رشد "كلمه" غي" قرار دارد ،كه عكس آن را معنا ميدهد ،بنا بر اين" رشد" و" غي "اعم
از هدايت و ضاللت هستند ،براي اينكه هدايت به معناي رسيدن به راهي است كه آدمي را به هدف ميرساند ،و ضاللت هم
(بطوري كه گفته شده) نرسيدن به چنين راه است ولي ظاهرا استعمال كلمه" رشد" در رسيدن به راه اصلي و وسط آن از
باب انطباق بر مصداق است.
سادهتر بگويم :يكي از مصاديق رشد و يا الزمه معناي رشد ،رسيدن به چنين راهي است ،چون گفتيم رشد به معناي رسيدن
به وجه امر و واقع مطلب است و معلوم است كه رسيدن به واقع امر ،منوط بر اين است كه راه راست و وسط طريق را پيدا
كرده باشد ،پس رسيدن به راه ،يكي از مصاديق وجه االمر است.
پس حق اين است كه كلمه" رشد" معنايي دارد و كلمه "هدايت" معنايي ديگر ،اال اينكه با اعمال عنايتي خاص به يكديگر
منطبق ميشوند ،و اين معنا واضح است و در آيات زير كامال به چشم ميخورد ":فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً" « "»1وَ لَقَدْ آتَيْنا
إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ" «».9
و همچنين كلمه" غي" و" ضاللت" به يك معنا نيستند ،بلكه هر يك براي خود معنايي جداگانه دارند ،اما اين دو نيز با
اعمال عنايتي مخصوص ،در موردي هر دو با يكديگر منطبق ميشوند ،و به همين جهت قبال گفتيم كه" ضاللت" به
معناي انحراف از راه (با در نظر داشتن هدف و مقصد) است ،ولي" غي" به معناي انحراف از راه با نسيان و فراموشي هدف
است ،و" غوي" به كسي ميگويند كه اصال نميداند چه ميخواهد و مقصدش چيست.
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص493 :
و اجبار در آن راه ندارد ،چون كاربرد اكراه تنها در اعمال ظاهري است ،كه عبارت است از حركاتي مادي و بدني (مكانيكي)،
و اما اعتقاد قلبي براي خود ،علل و اسباب ديگري از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد و محال است كه مثال جهل ،علم را
نتيجه دهد ،و يا مقدمات غير علمي ،تصديقي علمي را بزايد.
و در اينكه فرمود ":ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ" ،دو احتمال هست ،يكي اينكه جمله خبري باشد و بخواهد از حال تكوين خبر دهد،
و بفرمايد خداوند در دين اكراه قرار نداده و نتيجهاش حكم شرعي ميشود كه :اكراه در دين نفي شده و اكراه بر دين و
اعتقاد جايز نيست و اگر جملهاي باشد انشايي و بخواهد بفرمايد كه نبايد مردم را بر اعتقاد و ايمان مجبور كنيد ،در اين
صورت نيز نهي مذكور متكي بر يك حقيقت تكويني است ،و آن حقيقت همان بود كه قبال بيان كرديم ،و گفتيم اكراه تنها
در مرحله افعال بدني اثر دارد ،نه اعتقادات قلبي.
[علت اينكه در دين اكراه نيست]  .....ص 124 :

[داللت آيه شريفه بر اينكه اسالم دين شمشير و خون و اكراه و اجبار نيست]  .....ص 124 :

و اين آيه شريفه يكي از آياتي است كه داللت ميكند بر اينكه مبنا و اساس دين اسالم شمشير و خون نيست ،و اكراه و زور
را تجويز نكرده ،پس سست بودن سخن عدهاي از آنها كه خود را دانشمند دانسته ،يا متدين به اديان ديگر هستند ،و يا به
هيچ ديانتي متدين نيستند ،و گفتهاند كه :اسالم دين شمشير است ،و به مساله جهاد كه يكي از اركان اين دين است،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص494 :
استدالل نمودهاند ،معلوم ميشود.
جواب از گفتار آنها در ضمن بحثي كه قبال پيرامون مساله" قتال" داشتيم گذشت ،در آنجا گفتيم كه آن قتال و جهادي كه
اسالم مسلمانان را به سوي آن خوانده ،قتال و جهاد به مالك زورمداري نيست ،نخواسته است با زور و اكراه دين را
گسترش داده ،و آن را در قلب تعداد بيشتري از مردم رسوخ دهد ،بلكه به مالك حق مداري است و اسالم به اين جهت
جهاد را ركن شمرده تا حق را زنده كرده و از نفيسترين سرمايههاي فطرت يعني توحيد دفاَ كند ،و اما بعد از آنكه توحيد
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خداي تعالي دنبال جمله" ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ" ،جمله" قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" ،را آورده ،تا جمله اول را تعليل كند ،و
بفرمايد كه چرا در دين اكراه نيست ،و حاصل تعليل اين است كه اكراه و اجبار -كه معموال از قوي نسبت به ضعيف سر
ميزند -وقتي مورد حاجت قرار ميگيرد كه قوي و ما فوق (البته به شرط اينكه حكيم و عاقل باشد ،و بخواهد ضعيف را
تربيت كند) مقصد مهمي در نظر داشته باشد ،كه نتواند فلسفه آن را به زير دست خود بفهماند( ،حال يا فهم زير دست قاصر
از درك آن است و يا اينكه علت ديگري در كار است) ناگزير متوسل به اكراه ميشود ،و يا به زيردست دستور ميدهد كه
كوركورانه از او تقليد كند و...
و اما امور مهمي كه خوبي و بدي و خير و شر آنها واضح است ،و حتي آثار سوء و آثار خيري هم كه به دنبال دارند ،معلوم
است ،در چنين جايي نيازي به اكراه نخواهد بود ،بلكه خود انسان يكي از دو طرف خير و شر را انتخاب كرده و عاقبت آن را
هم (چه خوب و چه بد )ميپذيرد و دين از اين قبيل امور است ،چون حقايق آن روشن ،و راه آن با بيانات الهيه واضح است،
و سنت نبويه هم آن بيانات را روشنتر كرده پس معني "رشد" و" غي" روشن شده ،و معلوم ميگردد كه رشد در پيروي
دين و غي در ترك دين و روگرداني از آن است ،بنا بر اين ديگر علت ندارد كه كسي را بر دين اكراه كنند.
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در بين مردم گسترش يافت ،و همه به آن گردن نهادند ،هر چند آن دين ،دين اسالم نباشد ،بلكه دين يهود يا نصارا باشد،
ديگر اسالم اجازه نميدهد مسلماني با يك موحد ديگري نزاَ و جدال كند ،پس اشكالي كه آقايان كردند ناشي از بي
اطالعي و بي توجهي بوده است.
[آيه" ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ  "...با آيات وجوب جهاد و قتال نسخ نشده است]  .....ص 121 :

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

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي"...
كلمه "طاغوت" به معناي طغيان و تجاوز از حد است ،ولي اين كلمه ،تا حدي مبالغه در طغيان را هم ميرساند ،مانند كلمه"
ملكوت" و كلمه" جبروت" كه مبالغه در مالكيت و جباريت است ،و اين كلمه در مواردي استعمال ميشود كه وسيله طغيان
باشند ،مانند اقسام معبودهاي غير خدا ،امثال بتها و شيطانها و جنها و پيشوايان ضاللت از بني آدم ،و هر متبوعي كه خداي
تعالي راضي به پيروي از آنها نيست ،و اين كلمه در مذكر و مؤنث و مفرد و تثنيه و جمع ،مساوي است و تغيير نميكند.
و اگر خداوند متعال در اين آيه كفر را جلوتر از ايمان ذكر كرد و فرمود ":كسي كه به طاغوت كفر بورزد و به خدا ايمان
بياورد" براي اين است كه موافق ترتيبي ذكر كرده باشد كه با فعل جزا مناسب است ،چون فعل جزا عبارت است از
استمساك به عروة الوثقي ،و اين استمساك عبارت است از ترك هر كار و گرفتن عروة الوثقي ،پس استمساك يك" ترك"
ميخواهد و يك" گرفتن" ،لذا بايد اول كفر را ذكر ميكرد كه عبارت است از ترك ،سپس ايمان را كه عبارت است از اخذ،
تا فعل شرط مطابق با جزاي آن باشد.
و كلمه" استمساك "كه مصدر است براي فعل ماضي (استمسك) به معناي چنگ زدن و چيزي را محكم چسبيدن است ،و

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

از آنچه كه گذشت اين معنا روشن شد كه آيه مورد بحث يعني" ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ" به وسيله آيهاي كه جهاد و قتال را
واجب ميكند نسخ نشده است ،و قائلين به نسخ اشتباه كردهاند.
يكي از شواهد بر اينكه اين آيه نسخ نشده ،تعليلي است كه در خود آيه است ،و ميفرمايد ":قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ""،
رشد" و" غي" از هم جدا شدهاند و معقول نيست آيهاي كه ميخواهد اين آيه را نسخ كند فقط حكمش (حرمت) را نسخ
كرده ،ولي علت حكم باقي بماند و اينكه ميبينيم علت حكم باقي مانده براي اينكه مساله روشن شدن" رشد" از" غي" در
اسالم چيزي نيست كه برداشته شود ،پس آيه ":فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" « »1يا آيه" وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ"
« »9چون نميتواند در ظهور حقانيت دين اثري داشته باشد ،پس آن وقت نخواهد توانست حكمي را كه معلول اين ظهور
است بردارد ،و اصال چه ارتباطي ميان آيات جهاد با آن مساله هست؟.
و به عبارتي ديگر در آيه شريفه ،جمله" ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ" اينطور تعليل ميشود ،كه چون حق روشن است ،بنا بر اين
قبوالندن حق روشن ،اكراه نميخواهد ،و اين معنا چيزي است كه حالش قبل از نزول حكم قتال و بعد از نزول آن فرق پيدا
نميكند پس روشنايي حق ،امري است كه در هر حال ثابت است و نسخ نميپذيرد.
__________________________________________________
)(1سوره توبه آيه  "4با مشركين هر كجا آنها را يافتيد قتال كنيد".
)(2سوره بقره آيه  "993و در راه خدا قتال كرده و به جنگ بپردازيد".
ترجمه الميزان ،ج ،9ص493 :
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كلمه" عروة" به معناي دستگيره و يا به عبارت ديگر دستهاي است كه با آن چيزي را گرفته و بلند ميكنند ،مانند دسته
كوزه و دلو و دستگيره ظرفهاي مختلف ،البته گياههاي ريشهدار و نيز درختهايي را كه برگ آنها نميريزد" عروة"
مينامند ،و اين كلمه در اصل به معناي" تعلق" ميباشد و وقتي گفته ميشود ":فالن عري فالنا" ،معنايش اين است كه
فالني به فالن چيز تعلق و دلبستگي دارد.
و جمله مورد بحث ،يعني" فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي" استعاره است ،و ميخواهد بفرمايد :رابطه ايمان با سعادت ،رابطه
عروة و دستگيره ظرف با ظرف و يا با محتواي ظرف است ،همانطوري كه گرفتن و برداشتن ظرف ،گرفتن و برداشتني
مطمئن نيست مگر وقتي كه دستگيره آن را بگيريم ،به همانسان سعادت حقيقي امرش مستقر نميشود ،و اميدي به
رسيدن به آن نيست مگر اينكه به خدا ايمان آورده و به طاغوت كفر بورزيم.
"لَا انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
كلمه "انفصام" به معناي انقطاَ و انكسار است ،و اين جمله در واقع جمله حاليه است از" عروة" كه معناي عروة الوثقي را
تاكيد ميكند و به دنبالش ميفرمايد ":خدا شنوايي دانا است" ،چون ايمان و كفر هم متعلق به قلب و هم متعلق به زبان
(هر دو) است ،پس خداي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص493 :
آگاه به آن ،هم به شنوايي ستوده ميشود و هم به دانايي.
"اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ"...

در سابق پارهاي مطالب در معناي" اخراج از نور به ظلمت" گذشت ،و در آنجا گفتيم كه اين اخراج و معاني ديگري نظير آن،
اموري است حقيقي و واقعي ،و بر خالف توهم بسياري از مفسرين و دانشمندان از باب مجازگويي نيست ،و قرآن نميخواهد
اعمال ظاهري را كه عبارت است از عدهاي حركات و سكنات بدني ،و نيز نتايج خوب و بد آن را تشبيه به نور و ظلمت
بكند.
اين عده گفتهاند :اعتقاد درست و حق ،از اين نظر نور خوانده شده كه باعث از بين رفتن ظلمت جهل و حيرت شك و
اضطراب قلب ميشود ،عمل صالح هم از اين جهت نور است كه رشد آن روشن ،و اثرش در سعادت آدمي واضح است ،هم
چنان كه نور حقيقي هم همين طور است و ظلمت هم عبارت است از جهل و شك و ترديد و عمل زشت و همه اينها از باب
مجاز است.
و اين اخراج از ظلمات به نور ،كه در آيه شريفه به خداي تعالي نسبت داده ،مثل اخراج از نور به ظلمت است كه به طاغوت
نسبت داده ،خود اين عقايد و اعمال است ،نه اينكه خداي تعالي ما وراي اين عقائد و اعمال ،كاري ديگر داشته باشد ،مثال
دست كسي را بگيرد و از ظلمت بيرون آورد ،براي اينكه ما به غير از اين اعمال ،نه فعلي و نه غير فعلي از خدا به نام اخراج،
و اثر فعلي از خدا به نام نور و ظلمت و غير آن دو سراغ نداريم ،اين بود نظريه دستهاي از مفسرين و دانشمندان .جمعي
ديگر گفتهاند :خدا كارهايي از قبيل اخراج از ظلمات به نور و دادن حيات و وسعت و رحمت و امثال آن دارد كه آثاري از
قبيل نور و ظلمت و روح و رحمت و نزول مالئكه ،بر فعل او مترتب ميشود ،و ليكن فهم و مشاعر ما نميتواند فعل خدا را
درك كند ،ولي چون خدا از چنين افعالي خبر داده ،به آن ايمان داريم ،و چون خدا هر چه ميگويد حق است بدين جهت به
وجود اين امور معتقديم ،و آنها را فعل خدا ميدانيم ،هر چند كه احاطه و آگاهي به آن نداشته باشيم.
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[چند قول در باره مراد از ظلمت و نور و اخراج از ظلمت به نور و بعكس]  .....ص 127 :
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الزمه اين گفتار هم مانند گفتار سابق ،اين است كه الفاظ نامبرده ،يعني امثال نور و ظلمت و اخراج ،بطور استعاره و مجاز
استعمال شده باشد ،فرقي كه بين اين دو قول هست اين است كه بنا بر قول اول ،مصداق نور و ظلمت و امثال آن ،خود
اعمال و عقائد هستند ،ولي بنا بر قول دوم ،اموري خارج از اعمال و عقائدند ،كه فهم ما قادر بر درك آنها نيست ،و نميتواند
بفهمد چيست .
ترجمه الميزان ،ج ،9ص493 :
و اين دو قول (هر دو) از راه راست منحرف هستند ،يكي به سوي افراط منحرف شده و ديگري به سوي تفريط.
حق مطلب اين است كه اينگونه اموري كه خدا از آنها خبر داده كه بندگان هنگام اطاعت و معصيت آنها را ايجاد ميكنند،
اموري حقيقي و واقعي هستند ،مثال اگر ميفرمايد كه بنده مطيع را از ظلمت به سوي نور ،و گناهكار را از نور به سوي
ظلمت ميبريم ،نخواسته است مجازگويي كند ،اال اينكه اين نور و ظلمت چيزي جداي از اطاعت و معصيت نيست ،بلكه
همواره با آنها است ،و در باطن اعمال ما قرار دارد و ما قبال در اين باره سخن گفتيم.
و اين معنا با دو جمله مورد بحث ،كنايه از هدايت خدا و اضالل طاغوت باشد ،منافات ندارد ،چون در بحث مربوط به كالم و
سخن گفتن خدا گفتيم :صحبت در مساله مورد بحث در دو مقام است:
در مقام اول در اين زمينه بحث ميكنيم كه آيا نور و ظلمت و كلماتي شبيه اينها كه در كالم خداي تعالي آمده ،در معاني
مجازي استعمال شده و صرفا تشبيهي است كه در اين عالم هيچ حقيقت ندارد؟ و يا آنكه استعمال حقيقي است؟ چون در
اين عالم معناي حقيقي دارند.
و در مقام دوم سؤال ميشود از اينكه به فرض آنكه قبول كنيم معاني حقيقي دارند ،آيا استعمال اين كلمات در آن معاني،
مثال استعمال كلمه نور در آن حقيقتي كه منظور است يعني در حقيقت هدايت ،استعمال لفظ در معناي حقيقي است و يا
استعمال در معناي مجازي است؟
و به هر حال پس دو جمله مورد بحث يعني جمله" يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ" و جمله" يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي
الظُّلُماتِ" كنايه از هدايت و ضاللت ميباشند ،و گرنه الزم ميآيد كه هر مؤمن و كافري ،هم در نور باشد و هم در ظلمت،
مؤمن قبل از آنكه به فضاي نور برسد در ظلمت باشد ،و كافر قبل از رسيدن به فضاي ظلماني كفر ،در نور باشد ،و قبل از
رسيدن به اين دو فضا ،يعني دوران كودكي ،هم در نور باشد و هم در ظلمت ،و وقتي به حد تكليف ميرسد اگر ايمان بياورد
به سوي نور در آيد ،و اگر كافر شود به سوي ظلمت در آيد و معلوم است كه چنين سخني صحيح نيست.
ليكن ممكن است اين گفتار را تصحيح كرد و چنين گفت كه :انسان از همان آغاز خلقت ،داراي نوري فطري است كه نوري
است اجمالي ،اگر مراقب او باشند ترقي ميكند ،و تفصيل ميپذيرد ،چون در همان اوان خلقت نسبت به معارف حقه و
اعمال صالح به تفصيل نور ندارد ،بلكه در ظلمت است ،چون تفصيل اين معارف براي او روشن نشده ،پس نور و ظلمت به
ترجمه الميزان ،ج ،9ص492 :
اين معنا با هم جمع ميشوند ،و اشكالي هم ندارد ،مؤمن فطري كه داراي نور فطري و ظلمت ديني است ،وقتي در هنگام
بلوغ ايمان ميآورد ،به تدريج از ظلمت ديني به سوي نور معارف و اطاعتهاي تفصيلي خارج ميشود و اگر كافر شود از نور
فطريش به سوي ظلمت تفصيلي كفر و معصيت بيرون ميشود .و اگر در آيه شريفه كلمه نور را مفرد و كلمه ظلمت را جمع
آورده ،و فرموده ":يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ" و" يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ" اشاره به اين است كه حق
هميشه يكي است ،و در آن اختالف نيست ،هم چنان كه باطل متشتت و مختلف است و هيچ وقت وحدت ندارد.
هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ"»1« .
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بحث روايتي [(در شان نزول آيه ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ و روايتي در باره مراد از ظلمات و نور در آيه) ..... ].ص 124 :

[سوره البقرة ( :)2آيات  218تا  ..... ]261ص 133 :
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در كتاب الدر المنثور است كه ابو داود ،و نسايي ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،و نحاس ،در كتاب ناسخ و ابن منده در غرائب
شعب ،و ابن حيان و ابن مردويه ،و بيهقي در كتاب سنن ،و ضياء در كتاب مختار ،همگي از ابن عباس روايت كردهاند كه
گفت :قبل از اسالم در بين اهل مدينه رسم چنين بود كه اگر بچه زني زنده نميماند نذر ميكرد كه هر گاه بچهاي براي او
بماند او را يهودي كند ،در نتيجه بعد از اسالم و هنگامي كه قبيله بني النضير مامور شدند از مدينه كوچ كنند عدهاي از اين
افراد در بين آنها بودند ،مردم مدينه گفتند :ما نميگذاريم فرزندانمان يهودي بمانند ،و با بني النضير كوچ كنند ،در اينجا بود
كه آيه ":ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ" نازل شد»9« .
مؤلف :اين معنا به اسناد و طرقي ديگر از سعيد بن جبير و شعبي نقل شده است.
و نيز در آن كتاب (تفسير الدر المنثور) آمده كه عبد بن حميد ،و ابن جرير ،و ابن منذر ،از مجاهد روايت كردهاند كه گفته
است :بني النضير عدهاي از مردان قبيله اوس را در كودكيشان شير داده بودند ،بعد از آنكه رسول خدا ص امر فرمود تا از
مدينه كوچ نموده و جالي وطن كنند ،اين فرزندان شيري اوسي گفتند :ما هم با قبيله بني النضير كوچ
__________________________________________________
)(1همانا صراط و راه من اين است در حالي كه صراطي است مستقيم ،پس از آن پيروي كنيد و به راههاي مختلف ديگر
نرويد كه متفرق خواهيد گشت ".سوره انعام آيه "140
)(2تفسير الدر المنثور ج  1ص 092
ترجمه الميزان ،ج ،9ص403 :
ميكنيم ،و به دين ايشان در ميآئيم ،مردم مدينه اين عده را از اين كار بازداشته و آنان را به زور وادار به گفتن" ال اله اال
اللَّه" و پذيرفتن اسالم كردند ،و آيه شريفه ":ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ" در باره آنان نازل شد»1« .
مؤلف :اين معنا از طريق ديگر هم روايت شده ،و با مضمون روايت قبلي (كه داشت:
زناني از اهل مدينه چنين نذر ميكردند) منافات ندارد.
و نيز در تفسير الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن جرير از ابن عباس روايت كردهاند كه در تفسير آيه ":ال إِكْراهَ فِي
الدِّينِ" گفته است :اين جمله در باره مردي از اهل مدينه و از قبيله بني سالم بن عوف بنام حصين نازل شد ،كه دو فرزند
نصراني داشت ،و خودش مردي مسلمان بود ،به رسول خدا ص عرض كرد :آيا ميتوانم آن دو را مجبور به پذيرفتن اسالم
كنم ،چون حاضر نيستند غير از نصرانيت ديني ديگر را بپذيرند؟ در پاسخ او آيه" ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ" نازل شد.
و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود :مراد از" نور" آل محمد ،و مراد از" ظلمات" دشمنان ايشان هستند.
«»9
مؤلف :اين روايت ميخواهد كلي نور و ظلمت را بر مصداق تطبيق كند ،و يا از باب تاويل و بيان باطن آيه است.
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ج  1ص 092
)(2تفسير برهان ج  1ص  933و تفسير عياشي ج  1ص  102نقل شده است.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص401 :
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اشاره

أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ قا َ
ل
إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )(258أَوْ
كَالَّذِي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها قالَ أَنَّي يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ
قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلي طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلي حِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً
لِلنَّاسِ وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( )942وَ إِذْ قالَ
إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلي وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ
ثُمَّ اجْعَلْ عَلي كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ()933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص409 :
ترجمه آيات  .....ص 132 :

بيان آيات  .....ص 132 :
اشاره

اين آيات در بر دارنده معناي توحيد است و بهمين جهت بيارتباط با آيات قبل نيست و احتمال دارد با همان آيات يك جا
نازل شده باشد.
"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ".
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مگر نشنيدي سرگذشت آن كسي را كه خدا به او سلطنت داده بود و غرور سلطنت كارش را به جايي رساند كه با ابراهيم در
مورد پروردگارش بگومگو كرد ،ابراهيم گفت :خداي من آن كسي است كه زنده ميكند و ميميراند ،او گفت :من زنده
ميكنم و ميميرانم ،ابراهيم گفت :خداي يكتا ،خورشيد را از مشرق بيرون ميآورد تو آن را از مغرب بياور در اينجا بود كه
كافر مبهوت شد .و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نميكند ().943
يا مثل آن مردي كه بر دهكدهاي گذر كرد كه با وجود بناهايي كه داشت از سكنه خالي بود ،از خود پرسيد خدا چگونه مردم
اين دهكده را زنده ميكند پس خدا او را صد سال بميرانيد ،آن گاه زندهاش كرد و پرسيد چه مدتي مكث كردي؟ گفت :يك
روز و يا قسمتي از يك روز خداوند فرمود( :نه) بلكه صد سال مكث كردي ،به خوردني و نوشيدني خويش بنگر كه طعمش
در اين صد سال دگرگون نشده و به دراز گوش خويش بنگر( ،ما از اين كارها منظورها داريم يكي اين است كه) تو را آيتي و
عبرتي براي مردم قرار دهيم استخوانها را بنگر كه چگونه آنان را برميانگيزانيم و سپس آنها را با گوشت ميپوشانيم همين
كه بر او روشن شد كه صد سال است مرده و اينك دوباره زنده شده گفت :ميدانم كه خدا به همه چيز توانا است ().942
و بياد آور آن زمان را كه ابراهيم گفت :پروردگارا نشانم بده كه چگونه مردگان را زنده ميكني؟
فرمود مگر ايمان نداري؟ عرض كرد ،چرا! ولي ميخواهم قلبم آرامش يابد ،فرمود :پس چهار مرغ بگير و قطعه قطعه كن و
هر قسمتي از آن را بر سر كوهي بگذار آن گاه يك يك آنها را صدا بزن ،خواهي ديد كه با شتاب نزد تو ميآيند و بدان كه
خدا مقتدري شكست ناپذير و محكم كار است ()933
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كلمه "محاجه" كه مصدر فعل ماضي" حاج" است به معناي ارائه حجت و دليل در مقابل حجت خصم و طرف مقابل ،و
اثبات مدعاي خود يا ابطال حجت خصم است ،و كلمه "حجت" در اصل به معناي قصد بوده و بعدا در اثر كثرت و غلبه
استعمال ،در" به كرسي ترجمه الميزان ،ج ،9ص400 :
نشاندن مقصد و مدعا" ،به كار رفت و كلمه" في ربه" متعلق است به فعل" حاج" و ضمير آن هم به ابراهيم بر ميگردد
چون جمله بعدي كه ميفرمايد ":رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ" بيانگر همين معنا است.
و اين كسي كه با ابراهيم در خصوص پروردگار ابراهيم بحث و محاجه ميكرده پادشاه معاصر او يعني نمرود بود و بنا به
گفته تاريخ و روايات يكي از سالطين بابل قديم بوده است.
با دقت در سياق آيه و در مضمون آن و مقايسهاش با آنچه امروز و همه روزه در ميان بشر جريان دارد ،معناي آيه به دست
ميآيد كه محاجه و بگومگويي كه در اين آيه ،خداي تعالي از ابراهيم َ و پادشاه زمانش نقل كرده بر چه چيز بوده است.
[منشأ اعتقاد به رب النوعها و پرستش بتها]  ......ص 133 :
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توضيح اينكه :انسان همواره و بر حسب فطرت در برابر كسي كه بر او بزرگي ميكند و در او اثر ميگذارد خاضع و تسليم
است ،و اين چيزي نيست كه دانشمندي جامعهشناس كه در اطوار و احوال امتهاي گذشته و طوائف مختلف بشر امروز
بحث ميكند ،در آن ترديد كند ،ما اين معنا را در مباحث گذشته كامال روشن كرديم.
از سوي ديگر همين انسان به فطرت خود براي عالم صانعي اثبات ميكند ،صانعي كه بر حسب تكوين و تدبير در عالم اثر
ميگذارد ،و دخل و تصرف ميكند ،اين نيز بيانش گذشت ،و اين امري است كه حاالت مختلف بشر در حكم كردن در آن
اختالف پيدا نميكند ،انسان چه متدين به دين توحيد (كه انبيا به آن دعوت ميكردند) باشد و چه نباشد ،و يا معتقد به تعدد
خدايان باشد هم چنان كه وثنيها معتقدند و يا اصال و بكلي منكر صانع باشد (هم چنان كه دهريها و ماديين معتقدند)،
باآلخره فطرت خودش را نميتواند منكر شود ،مگر اينكه به فرض محال روزي فرا رسد كه انسان انسان نباشد ،بله اين معنا
امكان دارد كه فطرت بشر مورد غفلت قرار گيرد ،يعني بشر در اثر عوارضي از فطريات خود غافل بماند.
ليكن انسانهاي ساده اوليه از آنجا كه هر چيزي را با وضع خود مقايسه ميكردند ،و از سوي ديگر افعال مختلف خود را
ميديدند كه مستند به قوا و اعضاي مختلفشان است ،و نيز ميديدند كه افعال مختلف اجتماعي هم مستند به اشخاص
مختلف در اجتماَ است ،و همچنين حوادث مختلف ،مستند به علتهاي مختلف نزديك به هر حادثه است ،هر چند كه علت
العلل و سرنخ همه آن حوادث نزد صانعي است كه مجموَ عالم وجود ،مستند به او است ،ناگزير براي انواَ مختلف حوادث،
اربابي مختلف قائل شدند كه همانند خداوند ،خدايي ميكنند.
و در معرفي اين خدايان يك وقت آنها را به نام ارباب انواَ ،اثبات و معرفي ميكنند،
ترجمه الميزان ،ج ،9ص403 :
از قبيل رب زمين ،رب درياها ،رب آتش ،رب هوا ،بادها و امثال اينها ،و بار ديگر آنها را به نام كواكب و مخصوصا ستارگان
سيار معرفي مينمودند (و طبق اختالفاتي كه در آنها تشخيص ميدادند آثار مختلفي در عالم عناصر و مواليد براي آنها قائل
ميشدند) هم چنان كه از صابئين اين معنا نقل شده است آن گاه مجسمهها و صورتهايي براي آن ارباب (رب زمين ،رب
دريا و  )...ميساختند و آن صورتها و مجسمهها را ميپرستيدند كه وسيله شفاعتشان نزد صاحب صنم (رب زمين ،رب دريا و
 )...شود و سرانجام خداي زمين ،خداي دريا ،خداي باد و...
آنان را نزد خداوند بزرگ و منزه شفاعت نمايند ،تا به اين وسيله به سعادت دنيوي و اخروي نائل شوند.
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و به همين جهت است كه ميبينيم بتها بر حسب اختالف امتها و مردم هر دوراني مختلف شده است ،چون آراي آنها در
تشخيص انواَ مختلف بوده ،و هر قومي شكل بتها را طوري ساخته كه مطابق شكلي باشد كه در مخيله و ذهن خود از
ارباب آن بتها داشته است ،و چه بسا كه در اين مجسمهسازيها غير از آن صورتهاي خيالي ،هوا و هوسها و اميال شخصي
هم دخالت داشته ،و چه بسا كه رفته رفته رب النوَ و حتي رب االرباب كه همان خداي سبحان باشد به كلي فراموش
ميشده ،و يك سره دست به دامن خود بتها ميشدند ،و آرايشگريهايي كه به وسيله خيال و حس در بتها ميشده ،غير
بت را فراموش نموده همه به ياد بت ميبودند و اين باعث ميشد كه جانب بت بر جانب خداي سبحان غلبه كند.
همه اينها از اين جهت بود كه خيال ميكردند ارباب اين بتها (يعني آنهايي كه تدبير زمين و دريا و آتش و امثال آن به
ايشان واگذار شده) تاثيري در شؤون زندگي آنان دارد ،بطوري كه اراده آن ارباب بر اراده خود اين افراد غلبه داشته و تدابير
آنها بر تدبير خود ايشان مسلط است.
[ادعاي ربوبيت سالطين و حاكمان خود كامه با سوء استفاده از اعتقادات باطل عوام]  .....ص 134 :

[محاجه و مشاجره ابراهيم عليه السالم با نمرود ،پادشاه زمان كه مدعي الوهيت بوده]  .....ص 131 :

با اين بيان معناي محاجه و مشاجرهاي كه بين ابراهيم َ و نمرود واقع شده ،كامال روشن ميشود چون نمرود براي خداي
سبحان قائل به الوهيت بوده ،و گرنه وقتي ابراهيم َ به او گفت ":خدا آفتاب را از مشرق ميآورد تو آن را از مغرب بياور"
نمرود ميتوانست (مبهوت نشده و) حرف ابراهيم را قبول نكند و بگويد آفتاب را من از مشرق ميآورم ،نه آن خدايي كه تو
به آن معتقدي و يا بگويد اصال اين كار كار خداي تو نيست بلكه كار خداياني ديگر است ،چون نمرود قائل به خداياني ديگر
غير خداي سبحان نيز بود.
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و چه بسا ميشده است كه بعضي از سالطين خودكامه و ديكتاتور ،از اين اعتقادات عوام سوء استفاده كرده ،و اوامر مستبدانه
خود را از اين راه به خورد مردم ميدادند ،و در شؤون مختلف زندگي مردم ،تصرفاتي نموده و رفته رفته به طمع به دست
آوردن مقام الوهيت ميافتادند (و ال بد پيش خود فكر ميكردند وقتي مردم سنگ و چوب را خدا بدانند ،ما كه كمتر از سنگ
نيستيم) هم چنان كه تاريخ اين معنا را از فرعون و نمرود و غيره نقل كرده ،در نتيجه با اينكه خودشان مانند ديگران بت
ميپرستيدند ،در عين حال خود را در سلك ارباب جا ميزدند.
اين جريان هر چند در ابتداي امر ،چنين سيري داشت ،ليكن از آنجايي كه مردم اوامر ملوكانه آنان را نافذتر از دخالت ارباب
مي ديدند ،اگر دخالت ارباب در زندگيشان خيالي بود ،دخالت اوامر ملوكانه برايشان محسوس بود ،لذا محسوس بودن نفوذ
باعث ميشد كه اين
ترجمه الميزان ،ج ،9ص404 :
خدايان بشري از خدايان خيالي ،خداتر باشند ،و مردم آنان را بيشتر بپرستند ،در سابق هم به اين معنا اشاره كرديم.
قرآن كريم هم در آيه ":أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي" « »1از قول فرعون حكايت ميكند كه گفت ":من خداي بزرگتر شما هستم"
مالحظه ميكنيد كه فرعون خود را رب بزرگتر دانسته ،با اينكه خود بت ميپرستيده ،هم چنان كه قرآن از قوم او حكايت
كرده كه گفتند" يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ" « »9يعني آيا به موسي اجازه ميدهي كه خدايي تو و خدايي خدايانت را هيچ كند؟.
و همچنين اين ادعا از نمرود حكايت شده ،آنجا كه به حكايت قرآن گفته است ":أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ" « »0زيرا از اين سخن
به خوبي استفاده چنين ادعايي ميشود و به زودي بيان آن خواهد آمد.
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و همچنين قوم نمرود همين اعتقاد را داشتند ،هم چنان كه همه داستانهاي ابراهيم َ كه در قرآن آمده بر اين معنا داللت
دارد ،مانند داستان كوكب و ماده و خورشيد ،و گفتگويي كه آن جناب با پدرش درباره بتها داشت ،و خطابي كه به قوم خود
كرد ،و داستان شكستن بتها ،و سالم گذاشتن بت بزرگ و ساير داستانها .پس معلوم ميشود نمرود هم مانند قومش براي
خدا الوهيت قائل بود ،چيزي كه هست قائل به خداياني ديگر نيز بود ،ليكن با اين حال خود را هم" اله" ميدانست ،و بلكه
خود را از باالترين" خدايان" ميپنداشت ،و به همين جهت بود كه در پاسخ ابراهيم َ و احتجاجش ،بر ربوبيت خود احتجاج
كرد ،و در باره ساير خدايان چيزي نگفت .پس معلوم ميشود خود را باالتر از همه آنها ميدانست.
از اينجا اين نتيجه به دست ميآيد كه محاجه و بگومگويي كه بين نمرود و ابراهيم َ واقع شده اين بوده كه ابراهيم َ
فرموده بوده :كه رب من تنها اللَّه است
__________________________________________________
)(1سوره نازعات آيه 93
)(2سوره اعراف آيه 193
)(3من زنده ميكنم و ميميرانم
ترجمه الميزان ،ج ،9ص403 :
و ال غير.
و نمرود در پاسخ گفته بود كه :خير ،من نيز معبود تو هستم ،معبود تو و همه مردم ،و به همين جهت موقعي كه ابراهيم َ
عليه ادعاي او چنين استدالل كرد كه ":رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ" "،پروردگار من كسي است كه زنده ميكند و ميميراند"،
او در جواب ابراهيم َ گفت ":من زنده ميكنم و ميميرانم" ،و خالصه براي خود همان وصفي را ادعا كرده و قائل شده كه
ابراهيم َ آن را وصف پروردگار خود ميدانست ،تا آن جناب را مجبور كند به اينكه بايد در برابرش خاضع شود و به عبادتش
بپردازد.
آري بايد تنها او را بپرستند نه خدا را و نه هيچ آلههاي ديگر را ،و به همين جهت ميبينيم در پاسخ آن جناب نگفت ":و أنا
احيي و اميت" (من نيز زنده ميكنم و ميميرانم) ،و با نياوردن واو عطف فهماند كه اصال زنده كننده و ميراننده منم ،نه
اينكه خدا هم با من شركت داشته باشد و نيز نگفت :آلهه نيز زنده ميكنند و ميميرانند ،چون خود را بزرگترين آلهه
ميدانست.
وقتي كالم به اينجا رسيد و نمرود نتوانست با سخن منطقي و به حق معارضه كند دست به نيرنگ زد ،خواست تا با مغالطه،
امر را بر حاضران مجلس مشتبه سازد ،و لذا گفت ":من زنده ميكنم و ميميرانم" با اينكه منظور ابراهيم َ از جمله" رَبِّيَ
الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ" حيات و موتي بود كه در اين موجودات جاندار و با اراده و شعور ميبينيم.
اين حياتي است كه حقيقتش براي بشر معلوم نيست ،و اين حيات است كه كسي جز پديد آورنده جانداران و كسي كه
خودش واجد آن است قادر بر ايجاد آن نيست ،و چنين حياتي را نه ميشود مستند به طبيعت جامد و بيجان دانست ،و نه به
هيچ موجودي از موجودات جاندار ،چون جان جانداران همان وجود آنها است ،و مرگشان هم عدمشان است و هيچ موجودي
نه ميتواند خود را ايجاد كند ،و نه ميتواند معدوم سازد.
و اگر نمرود كالم آن جناب را به همين معنا ميگرفت ديگر نميتوانست پاسخي بدهد ،و ليكن مغالطه كرد و حيات و موت
را به معناي مجازي آن گرفت ،و يا به معنايي اعم از معناي حقيقي و مجازي ،چون كلمه" احياء" همانطور كه بر زنده كردن
موجودي بي جان چون جنين در رحم و نفخه روح در او اطالق ميشود همچنين بر نجات دادن انساني از ورطه مرگ نيز
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اطالق ميگردد.
و همچنين كلمه" اماتة" همانطور كه بر ميراندن -كه كار خدا است -اطالق ميشود ،همچنين بر كشتن با آلت قتاله نيز
اطالق ميگردد ،و لذا نمرود دستور داد دو نفر زنداني را
ترجمه الميزان ،ج ،9ص403 :
آوردند ،يكي را امر كرد تا كشتند و ديگري را زنده نگه داشت و سپس گفت :من زنده ميكنم و ميميرانم ،و به اين وسيله
امر را بر حاضرين مشتبه كرد.
آنها هم تصديقش كردند ،و ابراهيم نتوانست به آنها بفهماند كه اين مغالطه است ،و منظور او از احيا و اماته اين معناي
مجازي نبود و حجت نمرود نميتواند معارض با حجت وي باشد ،و اگر ميتوانست وجه اين مغالطه را بيان كند قطعا
ميكرد ،و اين نتوانستن ال بد از اين جهت بوده كه آن جناب حال نمرود را در مغالطهكاريش و حال حضار را در تصديق
كوركورانه آنها از وي را ديده و فهميده بود كه اگر بخواهد وجه مغالطه را بيان كند احدي از حضار تصديقش نميكند ،به
همين جهت از اين حجت خود صرفنظر نموده و به حجت ديگر دست زد ،حجتي كه خصم نتواند با آن معارضه كند ،و آن
حجت اين بود كه فرمود ":فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ" و وجه اين حجت اين است كه هر چند
خورشيد در نظر نمرود و نمروديان و يا حد اقل نزد بعضي از آنان يكي از خدايان است چنان كه گفتگوي ابراهيم َ با
كواكب و ماه نيز ظهور در اين معنا دارد.
ليكن در عين حال خود آنان قبول دارند كه خورشيد و طلوَ و غروب آن مستند به خدا است ،كه در نظر آنان رب االرباب
است ،و معلوم است كه هر فاعل مختار و با اراده وقتي عملي را با اراده خود اختيار ميكند خالف آن را هم ميتواند انجام
دهد ،براي اينكه انجام دادن آن عمل و ترك آن دائر مدار اراده است.
كوتاه سخن اينكه وقتي ابراهيم َ اين پيشنهاد را كرد ،نمرود مبهوت شد و ديگر نتوانست پاسخي بدهد ،چون نميتوانست
بگويد :مساله طلوَ و غروب خورشيد كه امري است مستمر و يك نواخت ،مسالهاي است تصادفي ،و در اختيار كسي نيست،
تا تغييرش هم به دست كسي باشد ،و نيز نميتوانست بگويد اين عمل مستند به خود خورشيد است ،نه به خداي تعالي،
چون خودش خالف اين را ملتزم بود ،و باز نميتوانست بگويد اين خود من هستم كه خورشيد را از مشرق ميآورم و به
مغرب ميبرم ،چون اگر اين ادعا را ميكرد فورا از او ميخواستند كه براي يك بار هم كه شده قضيه را به عكس كند ،و لذا
خداي تعالي سنگ به دهان او گذاشت و اللش كرد .آري خدا مردم ستمگر را هدايت نميكند.
"أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ "از ظاهر سياق بر ميآيد كه اين جمله از قبيل اين است كه كسي بگويد ":فالني به من بدي كرد،
چون من به او خوبي كرده بودم" و منظور از اين سخن اينست كه احسان من اقتضاء ميكرد او هم به من احسان كند ،و
ليكن احسان را به بدي مبدل كرد ،در نتيجه به من بدي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص403 :
كرد ،و به همين جهت است كه روايت شده" اتق شر من احسنت اليه" "،بپرهيز از شر كسي كه به او احسان كردهاي".
شاعر هم گفته:
جزي بنوه أبا الغيالن عن كبر و حسن فعل كما يجزي سنمار «»1
پس جمله" أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ" حرف الزم در تقدير دارد كه محاجه و بگومگوي نمرود را تعليل ميكند.
پس اين جمله از باب به كار بردن چيزي در جاي ضد آن است ،تا شكوه و گلهمندي را بهتر برساند ،و ميفرمايد نمرود با
فرستاده خدا در باره خدا محاجه و بگومگو كرد ،و خدا را منكر شد ،براي اينكه خدا به او احسان كرده بود ،و ملك و دولتش
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[دفع يك توهم در باره جمله" خدا به او (نمرود) ملك و دولت داد"]  .....ص 134 :

در اينجا سؤالي پيش ميآيد ،و آن اين است كه مگر سلطنت جائرانه امثال نمرودهاي روزگار ،عطيه خدا است ،كه در آيه
مورد بحث ميفرمايد ":خدا به او ملك و دولت داد"؟.
در پاسخ ميگوئيم :هيچ منافاتي و محذوري پيش نميآيد ،براي اينكه ملك كه نوعي سلطنت گسترده بر يك امت است،
مانند ساير انواَ سلطنتها و قدرتها نعمتي است از خدا و فضلي است كه خدا به هر كسي كه بخواهد ميدهد ،و خداي
تعالي در فطرت هر انساني معرفت آن و رغبت در آن را قرار داده ،حال اگر انسان اين عطيه را در جاي خودش به كار برد،
نعمت و سعادت خواهد بود.
هم چنان كه در كالم مجيدش فرموده ":وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ" « »1و اگر در جايش به كار نبرد و در استعمال
آن از راه راست منحرف گرديد ،همان نعمت در حق او نقمت و هالكت ميشود.
هم چنان كه باز فرموده ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ"»9« .
در سابق هم گفتيم كه هر چيزي نسبتي با خدا دارد ،ولي نسبتي كه اليق به ساحت قدس او باشد .يعني جهت حسن هر
چيز منسوب به خدا است ،نه جهت قبح و بديش (پس ملك نمرود هم از آن جهت كه ميتوانست وسيله تعالي جامعه باشد،
از خدا است و از اين جهت كه خود او آن را وسيله ذلت و بدبختي جامعه قرار داد از خدا نيست).
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داده بود در حالي كه اگر خدا به او چنين احساني نكرده بود ،جا داشت نمرود احتجاج كند ،و خدا هم بفرمايد ":نمرود در باب
خدايي خدا ،با رسول وي احتجاج كرد ،چون خدا به او احساني نكرده بود" در حالي كه خدا در باره نمرود به جز احسان هيچ
كاري نكرده بود ،پس جمله نامبرده ،كفران نعمت نمرود را ميرساند ،و نظير آيه" فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ
حَزَناً" « »9است ،كه ميفرمايد ":فرعونيان صندوقچه را از آب گرفتند ،و موسي را نجات دادند ،تا دشمن و مايه دردسرشان
باشد" ،پس نكته آوردن مساله سلطنت ،روشن شد.
در اينجا نكتهاي ديگر نيز هست و آن اين است كه با ذكر اين احسان ،سخافت و نادرستي اصل ادعاي نمرود روشن
ميشود ،چون ادعاي خدايي نمرود به خاطر ملك و دولتي بود كه خدا به او داده بود ،و خودش آن را به دست نياورده بود ،و
مالك آن نبود پس نمرود به وسيله نعمت پروردگارش پادشاه و داراي سطوت و سلطنت شد ،و گرنه او خودش هيچ تفاوتي
با مردم عادي نداشت ،و كسي براي او امتيازي قائل نميشد ،و از نظر نعمت انگشتنما نميگشت ،و به همين جهت است
كه قرآن از ذكر نامش خودداري كرد ،و از او تعبير كرد به آن كس كه در باره پروردگارش با ابراهيم محاجه و بگومگو كرد،
تا بر حقارت شخص او و پستي و
__________________________________________________
)(1يعني فرزندان ابا غيالن در مقابل نيكيهايي كه پدر در حقشان كرد ،همان پاداشي را به او دادند كه نعمان بن امرء
القيس به سنمار (آن معمار زبردست) داد ،كه چون نقل كردهاند بعد از آنكه سنمار قصر" خورنق" را در نواحي كوفه براي او
ساخت ،و از ساختنش فارغ شد ،نعمان بن امرء القيس دستور داد تا او را از باالي همان قصر به زير افكنده و كشتند ،تا زنده
نماند و مثل آن قصر زيبا را براي احدي نسازد و در نتيجه در دنيا تنها وي صاحب چنان قصري باشد.
)(2سوره قصص آيه 3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص402 :
بيمقداريش اشاره كرده باشد.
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از اينجا فساد و بطالن گفتار بعضي از مفسرين روشن ميشود كه گفتهاند ضمير در آيه" آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ" به ابراهيم بر
ميگردد ،و مراد از ملك هم ،ملك ابراهيم است ،هم چنان كه در جاي ديگر در باره ملك ابراهيم فرموده ":أَمْ يَحْسُدُونَ
النَّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ،فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ،وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً" « »0و منظور از ملك در
آيه ،ملك نمرود نيست ،براي اينكه ملك جور و كفر و معصيت را نميتوان به خدا نسبت داد.
دليل بطالن اينست كه اوال:
__________________________________________________
)(1تو در آنچه خداوند ارزانيت داشته ،خانه آخرت را بجوي ".سوره قصص آيه "33
)(2مگر آن كسان را نديدي كه نعمت خدا را تبديل به كفر كردند و در نتيجه قوم خود را به ورطه هالكت افكندند ".سوره
ابراهيم آيه "93
)(3يا به مردم بر سر آن نعمتهايي كه خدا از فضل خود به آنها داد ،حسد ميورزند و ما به هر كس هر چه اليق بود
داديم ،ما آل ابراهيم را حكمت و ملك عظيم داديم ".سوره نساء آيه " [.....]40
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
قرآن كريم همين گونه ملكها و چيزهايي نظير آن را در بسياري از موارد به خود خدا نسبت داده ،از آن جمله :از مؤمن آل
فرعون حكايت ميكند كه گفت ":يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ" « »1و از خود فرعون حكايت كرده كه
گفت ":يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ" « »9و حكايت اين دو خود امضايي است از طرف خداي تعالي ،چون در جاي ديگر
همه ملكها را از آن خود دانسته و فرموده ":لَهُ الْمُلْكُ" « »0كه به حكم اين جمله ملك منحصر در خدا است ،هيچ ملكي
نيست مگر آنكه از ناحيه خدا است ،و به حكم آيه ":رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً" « »3و آيه ":وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما
إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ" « »4و آيه زير كه خطاب به پيامبر است "ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَ جَعَلْتُ لَهُ مالًا
مَمْدُوداً" «» 3و همچنين به حكم آياتي ديگر ملك نامشروَ فرعون و قومش و گنج قارون و اموال وليد بن مغيره همه از
خداي تعالي بوده است.
و ثانيا اين تفسير با ظاهر آيه نميسازد ،براي اينكه ظاهر آيه اينست كه نمرود با ابراهيم بر سر مساله توحيد و ايمان نزاَ و
مجادله داشت ،نه بر سر ملك و دولت ،چون ملك و دولت ظاهري در دست نمرود بود ،و او براي ابراهيم ملكي قائل نبود تا
بر سر آن با وي مشاجره كند.
و ثالثا هر چيزي با خداي سبحان نسبتي دارد ،ملك هم از جمله همين اشياء است ،و نسبت دادن آن به خداي تعالي هيچ
محذوري ندارد كه تفصيلش گذشت.
"قالَ إِبْراهِيمُ :رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ "مساله" حيات" و" موت" هر چند در غير جنس جانداران نيز هست ،و نباتات هم
براي خود زندگي دارند ،و قرآن نيز به بياني كه در تفسير آية الكرسي گذشت آن را تصديق كرده ،ليكن مراد ابراهيم َ از
مرگ و حيات خصوص حيات و موت حيواني ،و يا اعم
__________________________________________________
)(1اي قوم من امروز ملك جهان و غلبه زمين از آن شماست ".سوره مؤمن آيه "92
)(2اي قوم من آيا ملك مصر از آن من نيست؟" سوره زخرف آيه "41
)(3سوره تغابن آيه 1
)(4پروردگارا تو خودت زينت دنيا را به فرعون و قومش دادهاي ".سوره يونس آيه "33
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[توضيح احتجاجات ابراهيم (ع) و تناسب آنها با عوام فريبيهاي نمرود و انحطاط فكري مردم آن زمان]  .....ص 143 :

و ليكن اين حجت با همه روشني و قاطعيتي كه داشت ،در حق آن مردم هيچ فائدهاي نكرد ،چون انحطاط فكري و خبط در
تفكر و تعقلشان بيش از آن بوده كه ابراهيم َ ميپنداشت ،بهمين جهت معناي حقيقي ميراندن" اماتة" و احياء را از معناي
مجازي اينها تميز ندادند ،و كشتن و رها كردن دو زنداني را ميراندن و احياي حقيقي پنداشتند ،و ادعاي نمرود را (كه من نيز
احياء و اماته دارم )پذيرفتند.
با كمي دقت در سياق اين احتجاج ،ممكن است حدس زد كه انحطاط فكري مردم آن روز در باره معارف ديني و معنويات
چقدر بوده ،و اين انحطاط در معنويات منافاتي با پيشرفت در تمدن ندارد.
پس اگر آثار باستاني قوم بابل و مصر قديم از تمدن آنان خبر ميدهد ،نبايد پنداشت كه در معارف معنوي نيز پيشرفتي
داشتهاند و تقدم و ترقي متمدنين عصر حاضر در امور مادي ،و همچنين انحطاطشان در اخالق و معارف ديني ،بهترين دليل
بر سقوط اين شبهه است.
از اينجا روشن ميشود كه چرا ابراهيم َ در احتجاج خود و اثبات توحيد به اين مطلب (كه سراسر عالم احتياج به صانعي دارد
كه آسمانها و زمين را پديد آورده باشد) استدالل نكرد ،با اينكه در آنجا كه براي بصيرت و روشن كردن خودش در كودكي
استدالل ميكرد ،چنين كرد ،و بنا به حكايت قرآن با خود گفت ":إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ ترجمه الميزان،
ج ،9ص439 :
وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ"
»«1علتش اين بود كه نمروديان هر چند به سبب فطرت خود بطور اجمال اعتراف به اين معنا داشتند ،و ليكن به خاطر
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)(5ما به قارون از گنجينهها آن قدر داديم كه حمل كليدهاي آن ،مردان نيرومند را خسته ميكرد.
"سوره قصص آيه "33
)(6امر آن كس را كه من او را آفريدم و هنگام آفرينش تنها بود و براي او مالي فراوان قرار دادم ،به خودم واگذار  ...و با
اينكه همه وسائل را برايش فراهم كرده بودم باز طمع آن داشت كه زيادتر به او بدهم.
"سوره مدثر آيه "13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص431 :
از آن و شامل آن است ،براي اينكه اين دو كلمه وقتي مطلق و بدون توضيح استعمال ميشود (منصرف به اينگونه مرگ و
زندگي است ،و اگر منصرف هم نباشد اطالق )شامل آن ميشود ،دليل بر اين معنا ،كالم نمرود است كه گفت ":من نيز
زنده ميكنم و ميميرانم" ،چون آنچه كه او براي خود ادعا كرد از قبيل زنده كردن گياهان با زراعت ،و نهال كاري نبود ،و
نيز مثل زنده كردن حيوانات از راه جوجهكشي و توليد نسل نبوده ،براي اينكه اينگونه كارها اختصاص به نمرود نداشت،
ديگران هم ميتوانستند حيوانات و گياهاني را زنده كنند ،و اين خود مؤيد رواياتي است كه ميگويد :نمرود دستور داد دو نفر
از زندانيانش را حاضر كردند ،يكي را بكشت و ديگري را رها كرد ،و در اين موقع گفت ":من نيز زنده ميكنم و
ميميرانم"!.
و اگر ابراهيم َ مساله احيا و ميراندن را در استدالل خود مورد استفاده قرار داد ،براي اين بود كه اين دو چيز از طبيعت بي
جان بر نميآيد ،مخصوصا احيا و زنده كردن موجود جاندار كه حياتش مستلزم شعور و اراده است ،چون شعور و اراده بطور
قطع مادي نيستند ،و همچنين مرگي كه در مقابل چنين حياتي است.
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[ستمكاري علت محروميت از هدايت است]  .....ص 143 :

از ظاهر سياق كالم بر ميآيد كه اين جمله تعليل است براي جمله" فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ" ،و خداوند متعال ميخواهد بيان كند
كه علت مبهوت شدن ،كفر او نبود ،بلكه اين بود كه خداي سبحان او را هدايت نكرد.
و به عبارتي ديگر معنايش اين است كه خدا او را هدايت نكرد ،و اين باعث شد كه مبهوت شود ،و اگر هدايتش كرده بود در
احتجاج بر ابراهيم َ غالب ميآمد اين است آن چيزي كه از سياق بر ميآيد ،نه اينكه خواسته باشد بفرمايد چون خدا
هدايتش نكرده بود از اين جهت كافر شد ،براي اينكه عنايت در مقام متوجه به محاجه ابراهيم َ است ،نه به كفر نمرود ،و
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كوتاه فكري و ضعف بيش از حد ،در تعقل ،نميتوانستند آن را بطور تفصيل درك كنند ،تا احتجاج آن جناب سودي به
حالشان داشته باشد ،و مقصدش را بفهمند ،هم چنان كه ديديم از كالم ابراهيم َ كه گفت ":رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ"
چيزي نفهميدند.
"قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ" يعني نمرود گفت من هم چنين ميكنم ،و اگر مالك ربوبيت اين است پس من پروردگار تو
هستم.
"قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ".
بعد از آن كه ابراهيم َ از مؤثر بودن احتجاجش مايوس شد و به خاطر ناداني مردم و عوامفريبيهاي نمرود نتوانست به
ايشان بفهماند كه پروردگارش آن خدايي است كه زنده ميكند و ميميراند ،ناگزير به توضيح مقصود خود از احيا و اماته
نپرداخت ،بلكه حجتي ديگر آورد ،ولي اين دفعه اساس حجت دوم خود را بر همان دعوايي كه خصم در حجت اول داشت
قرار داد.
هم چنان كه تفريع به" فاء" در جمله" فَإِنَّ اللَّهَ  "...بر آن داللت دارد ،و معناي كالم آن جناب چنين ميشود ":اگر مطلب
چنين است كه تو مي گويي ،و من مربوب تو ،و تو رب مني و از شؤون رب تدبير امور نظام تكوين و دخل و تصرف است ،تو
نيز بايد داشته باشي ،خداي سبحان در خورشيد تصرف دارد ،و آن را از مشرق به مغرب ميبرد ،تو هم در آن تصرف كن و
بر عكس از مغرب به مشرقش ببر ،تا روشن شود تو هم ربي ،هم چنان كه خدا رب هر چيز است ،و يا اصال تو رب همه
عالم و ما فوق همه اربابي" ،اينجا بود كه نمرود كافر ،مبهوت شد.
در اينجا يك سؤال كوچكي باقي ميماند و آن اين است كه چرا در حكايت گفتار ابراهيم َ با حرف" فاء" مطلب متفرَ بر
ما قبل شده است.
جوابش اين است كه اگر اين تفريع در كالم نميآمد ،ممكن بود كساني توهم كنند كه حجت اول به نفع نمرود تمام شده ،و
ادعاي او را ثابت كرده ،و باز به همين منظور گفت:
"فان اللَّه" ،و نگفت ":فان ربي" ،براي اينكه نمرود در حجت اول از كلمه" رب" سوء
__________________________________________________
)(1من بدون انحراف روي دل به سوي آن خدايي ميدارم كه آسمانها و زمين را بيافريد ".سوره انعام آيه "32
ترجمه الميزان ،ج ،9ص430 :
استفاده كرد ،و آن را به خود تطبيق داد ،لذا ابراهيم َ در حجت دوم ،اسم جالله "اللَّه" را آورد ،تا از تطبيق سابق مصون
بماند ،در سابق هم گفتيم كه نمرود در برابر حجت دوم ابراهيم َ جز تسليم چارهاي نيافت.
"وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ".
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گفتاري در باره اين كه احسان وسيله هدايت ،و ظلم باعث گمراهي است  .....ص 144 :
[با اينكه خداوند همه موجودات را بسوي كمال هدايت كرده چرا ظالم از اين هدايت محروم است؟]  .....ص 144 :

اين حقيقت كه در چند سطر قبل ذكر شد كه ظلم و فسق علت محروميت است ،حقيقتي است ثابت و قرآني ،حقيقتي است
كلي و استثنا ناپذير ،كه قرآن با تعبيرات مختلف آن را ذكر فرموده ،و آن را زيربناي حقايق بسياري از معارف خود قرار داده
است ،حال بايد ديد با اينكه به حكم آيه ":الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي ،خداي تعالي همه موجودات را به سوي
كمال وجودشان هدايت كرده" « »1چه ميشود كه ستمكاران از اين هدايت محروم ميشوند ،و ظلم گمراهشان ميكند.
براي روشن شدن اين مطلب بايد به دو مقدمه توجه كرد.
1آيه نامبرده داللت دارد بر اينكه هر موجودي بعد از تماميت خلقتش با هدايتي از ناحيه خداي سبحان به سوي مقاصدوجودش و كماالت ذاتش هدايت شده است ،و اين هدايت تنها از اين مسير صورت گرفته كه بين هر موجود با ساير
موجودات ارتباط برقرار است ،از آنها غير استفاده ميكند ،و به آنها فايده ميرساند ،از آنها اثر ميپذيرد ،و در آنها اثر
ميگذارد ،با موجوداتي دست به دست هم ميدهد ،و از موجوداتي جدا ميشود ،به بعضي نزديك و از بعضي دور ميشود،
چيزهايي را ميگيرد و اموري را رها ميكند ،و از اين قبيل روابط مثبت و منفي.
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اين خود روشن است.
از اينجا بر ميآيد كه در وصف" ظالمين" اشعاري است به عليت ،و اينكه اگر خدا ستمكاران را هدايت نميكند ،به خاطر
ستمكاريشان است ،و اين نكته ،منحصر در مورد اين آيه نيست ،بلكه در ساير موارد از كالم خداي تعالي نيز بر ميآيد كه
ستمكاري هم ،علت محروميت از هدايت است ،از آن جمله ميفرمايد ":وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ ،وَ هُوَ
يُدْعي إِلَي الْإِسْالمِ ،وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"»1« .
و نيز ميفرمايد ":مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً ،بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ
وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" « »9و ظلم نيز نظير فسق است ،كه آن هم در آيه زير علت محروميت از هدايت معرفي
شده است ،ميفرمايد ":فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ،وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ" «».0
__________________________________________________
)(1چه كسي ستمكارتر از كسي است كه به دروغ به خداوند افترا ميبندد ،با اينكه به اسالم دعوتش ميكنند؟ و خداوند
مردم ستمكار را هدايت نميكند ".سوره صف آيه "3
)(2مثل كساني كه عالم به تورات هستند ،ولي به آن عمل نميكنند مثل خري است كه كتاب بارش كرده و صفت
تكذيبگر آيات خدا بد صفتي است و خدا مردم ستمكار را هدايت نميكند ".سوره جمعه آيه "4
)(3آن گاه كه منحرف شدند خدا نيز دلهايشان را منحرف كرد و خدا مردم فاسق را هدايت نميكند.
"سوره صف آيه "4
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
و سخن كوتاه اينكه ظلم كه عبارت است از انحراف از حد وسط و عدول از آن عملي كه بايد كرد ،به عملي كه نبايد كرد،
خود علت محروميت از هدايت به سوي هدف اصلي است و كار آدمي را به نوميدي و خسران آخرت ميكشاند ،و اين يكي
از معارف برجستهاي است كه قرآن شريف آن را ذكر كرده ،و در آيات بسياري در بارهاش تاكيد هم فرموده است.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

2در امور تكويني اشتباه و غلط نيست ،يعني ممكن نيست موجودي در اثر بخشيدنش اشتباه كند ،و يا در تشخيص هدفو غرض ،دچار اشتباه گردد ،مثال آتش كه كارش سوزاندن است ،ممكن نيست با هيزم خشك تماس بگيرد و آن را نسوزاند،
و يا به جاي سوزاندن آن را خشك كند ،و جسم داراي نمو همچون نباتات و حيوانات كه از جهت نموش رو به ضخامت
حجم است ،ممكن نيست اشتباه نموده ،به جاي كلفتي نازك شود ،و همچنين هر موجودي
__________________________________________________
)(1سوره طه آيه 43
ترجمه الميزان ،ج ،9ص434 :
ديگر ،و اين همان است كه آيه ":إِنَّ رَبِّي عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" « »1به آن اشاره دارد ،پس در نظام تكوين نه تخلف هست
و نه اختالف.
الزمه اين دو مقدمه يعني" عموم هدايت" و" نبودن خطا در تكوين" ،اين است كه براي هر چيزي روابطي حقيقي با ديگر
اشيا باشد ،و نيز بين هر موجود و بين آثار و نتايج آن -كه آن موجود براي آن نتايج خلق شده -راهي و يا راههايي
مخصوص باشد ،بطوري كه اگر آن موجود آن راه و يا راهها را پيش بگيرد به هدفش كه همان داشتن آثار است ميرسد.
ما هم اگر بخواهيم از آثار و نتايج آن موجود بهرهمند شويم بايد آن را به همان راه بيندازيم ،مثال يك دانه بادام وقتي درخت
بادام ميشود ،و استعداد درخت شدنش به فعليت ميرسد كه راهي را برويم كه منتهي به اين هدف ميشود ،اسباب و
شرايطي را كه خاص رسيدن به اين هدف است فراهم سازيم.
و همچنين درخت بادام وقتي به ثمر ميرسد كه استعداد به ثمر رسيدن را داشته باشد و اين راه مخصوصش هم طي شود،
پس چنين نيست كه هر سببي بتواند هر نتيجهاي بدهد هم چنان كه خداي تعالي فرمود ":وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ
رَبِّهِ ،وَ الَّذِي خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً" « »9عقل و حس خود ما نيز شاهد اين جريان است ،و گرنه قانون عليت عمومي،
مختل ميشود.
بعد از بيان اين دو مقدمه روشن گرديد كه نظام صنع و ايجاد ،هر چيزي را به هدف خاص هدايت ميكند ،و به غير آن
هدف سوق نميدهد ،و اين هدايت را هم از طريق مخصوص انجام ميدهد ،و از غير آن راه هدايت نميكند "،صُنْعَ اللَّهِ
الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ" « »0آري اين صنع خدا است كه هر چيزي را استوار و محكم كرد ،پس هر سلسله از اين سلسلههاي
وجودي كه ال يزال به سوي غايات و آثار خود روانند ،اگر يك حلقه از آنها را فرضا مبدل به چيز ديگر كنيم ،قهرا اثر همه
سلسله تغيير ميكند.
اين وضع موجودات بود حال ببينيم وضع امور اعتباري و قراردادي چگونه است؟ امور اعتباري از قبيل سلطنت و مالكيت و
امثال آنها ،از آنجا كه از فطرت منشا ميگيرد ،و فطرت هم متكي بر تكوين است ،قهرا اين امور و افعال و نتايجي كه از اين
امور به دست ميآيد هر يك
__________________________________________________
)(1سوره هود آيه 43
)(2سرزمين پاك ،روئيدنيهايش به اذن پروردگارش بيرون ميآيد و اما از آنكه خبيث و ناپاك است جز خاشاك بيرون
نميآيد ".سوره اعراف آيه "43
)(3سوره نمل آيه [.....]33
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
از آنها با آثار و نتايجش ارتباط خاصي دارد.
[در امور اعتباري و تكويني از هر امري آثار خودش بروز ميكند]  .....ص 146 :

[حق ،مرگ و تزلزلي ندارد و باطل نيز ثبات و بقايي ندارد هر چند صباحي امر بر افرادي مشتبه شود]  .....ص 146 :

پس حق نه مرگ دارد و نه اثرش متزلزل ميگردد ،هر چند كه صاحبان ادراك چند لحظهاي آن اثر را نبينند ،باطل هم به
كرسي نمينشيند ،و اثرش باقي نميماند ،هر چند كه امرش و وبالش بر افرادي مشتبه باشد.
به آيات زير توجه فرمائيد ":لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ" « »9و يكي از مصاديق به كرسي نشاندن حق همين است كه اثر
حق را تثبيت كند ،و يكي از مصاديق ابطال باطل همين است كه فسادش را بر مال سازد ،و آن لباسي كه از حق بر تن
پوشيده و امر را بر مردم مشتبه ساخته ،از تنش بيرون آورد.
__________________________________________________
)(1براي سنت الهي هرگز تبديل و دگرگوني نخواهي يافت ".سوره فاطر آيه "30
)(2تا خداوند با كلمات خود حق را به كرسي بنشاند و باطل را از بين ببرد ".سوره انفال آيه "3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
"أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ،كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ،أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ ،تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ،وَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ،وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ،اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ ،وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ،وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ" «».1
بطوري كه مالحظه ميكنيد در اين آيه ظالمين را مطلق آورده ،پس خدا هر ظالمي را كه بخواهد از راه باطل اثر حق را به
دست آورد ،بدون اينكه راه حق را طي كند ،گمراه ميداند ،هم چنان كه در سوره يوسف از خود آن جناب حكايت كرده كه
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خالصه از هر امر اعتباري تنها آثار خودش بروز ميكند ،و آن آثار هم تنها از آن امر اعتباري بروز ميكند.
و نتيجه اين گفتار اين است كه :تربيت صالح تنها از مربي صالح محقق ميشود ،و مربي فاسد جز اثر فاسد بر تربيتش
مترتب نميشود ،چرا كه ":از كوزه برون همان تراود كه در اوست" ،هر چند كه شخص فاسد تظاهر به صالح كند ،و در
تربيت كردنش طريق مستقيم را مالزم باشد ،و صد پرده ضخيم بر روي فسادي كه در باطن پنهان كرده ،بكشد و واقعيت
خود را كه همان فساد است در پشت هزار حجاب پنهان كند.
و همچنين حاكمي كه صرفا به منظور غلبه بر ديگران مسند حكومت را اشغال كرده و يا آن قاضي كه بدون لياقت در
قضاوت اين مسند را غصب كرده ،و همچنين هر كس كه منصبي اجتماعي را از راه غير مشروَ عهدهدار گردد.
و نيز هر فعل باطلي كه به وجهي از وجوه باطل بوده ولي در ظاهر شبيه حق باشد ،مثال در باطن خيانت و در ظاهر امانت ،يا
در باطن بدي و دشمني و در ظاهر احسان باشد ،يا در باطن نيرنگ و در ظاهر خيرخواهي باشد ،يا در باطن دروغ و در ظاهر
صداقت باشد ،اثر واقعي تمامي اينها روزي نه خيلي دور ظاهر ميشود هر چند كه چند صباحي امرش مشتبه و به لباس
صدق و حق ملبس باشد (چون دروغ و خيانت و باطل و خالف واقع را با زنجير هم نميتوان بست ،عاقبت زنجير را پاره
ميكند و خود را نشان ميدهد) اين سنتي است كه خداي تعالي در خالئق خود جاري ساخته "،فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ
لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا" «».1
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[بيان آيات]  .....ص 148 :
اشاره

"أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها "كلمه" خاوية" به معناي خالي و تهي شده است ،وقتي گفته ميشود":
خوت الدار "معنايش اين است كه خانه خالي شد ،و كلمه" عروش" جمع" عرش" است ،كه به معناي داربست و آالچيق
است ،يعني سقفي كه بر روي پايههايي زده ميشود ،تا بوتههاي مو را روي آن بخوابانند.
باز در قرآن آمده ":جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ" « »9سقف خانه را هم كه عرش مينامند از اين باب است چيزي كه
هست بين سقف و عرش اين فرق هست كه سقف تنها به طاق خانه اطالق ميشود ،ولي عرش به معناي مجموَ طاق و
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گفت ":مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ،أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ" «» 9پس ظالم نه خودش رستگار ميشود ،و نه ظلمش او را
به هدفي كه احسان محسن محسن را و تقواي متقي ،متقي را به آن هدايت ميكند ،راه مينمايد ،به دو آيه زير كه يكي
نيكوكاران و ديگري مردم با تقوا را توصيف ميكند ،توجه فرمائيد ":وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ" « "»0وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي" «4».
آيات قرآني در اين معاني بسيار زياد است ،و مضامين گوناگون دارند ،ولي آيهاي كه از همه جامعتر و بيانش كاملتر است،
آيه زير ميباشد كه ميفرمايد:
"أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ،فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً ،وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاٍَ زَبَدٌ
مِثْلُهُ ،كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ ،فَأَمَّا
__________________________________________________
)(1مگر نديدي چگونه خدا كلمه طيبه راي به درختي پاك مثل زده كه ريشهاش در اعماق زمين ثابت ،و شاخههايش در
آسمان است ،و ميوه و خوردنيهايش راي به اذن پروردگارش همه وقت ميدهد ،و خدا براي مردم مثلها ميزند تا شايد
متذكر شوند ،و كلمه خبيث و ناپاك راي به درختي خبيث مثل زده كه ريشهاش روي زمين است و قرار و دوام ندارد ،خدا
كساني راي كه به قول ثابت ايمان دارند -كه همان عقائد حقه است -در دنيا و آخرت ثابت نگه ميدارد ،و خدا ستمكاران
راي گمراه نموده و خدا هر چه بخواهد ميكند.
"سوره ابراهيم آيه "09
)(2پناه ميبرم به خدا ،او پروردگار من است ،او است كه جايگاهي نيكو ارزانيم كرد ".سوره يوسف آيه "90
)(3كساني كه در راه ما مجاهدت ميكنند ما بطور قطع به راههاي خود هدايتشان ميكنيم و به يقين خدا با نيكوكاران
است ".سوره عنكبوت آيه "32
)(4سرانجام از آن تقوا است ".سوره طه آيه "109
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ،كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ" « »1در سابق هم اشاره كرديم كه
عقل هم مؤيد اين حقيقت است ،براي اينكه اين حقيقت الزمه قانون كلي عليت و معلوليت است كه در بين اجزاي عالم
جريان دارد ،و تجربه قطعي هم كه از تكرار امور حسي حاصل شده ،شاهد بر آن است ،و احدي در دنيا نخواهي يافت كه در
اين باره يعني عاقبت بد امر ستمكاران (و دروغگويان و خائنان و امثال ايشان) خاطرهاي به خاطر نداشته باشد.
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[داللت بر هدايت كردن خدا و مراتب سه گانه هدايت در آيات مورد بحث]  .....ص 144 :

توضيح :خداي تعالي بعد از آنكه فرمود ":اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ ،وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُ ُم
الطَّاغُوتُ ،يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ" اين معنا به دست آمد كه :خدا مؤمن را به سوي حق هدايت ميكند ،ولي كافر
را در كفرش هدايت نميكند ،بلكه اوليائي كه خود او براي خود گرفته او را گمراه ميسازند ،دنبال آن سه تا شاهد ذكر
ميكند ،تا هم شاهد هدايت كردن خدا باشد ،و هم بفهماند هدايت داراي سه مرتبه پشت سر هم است.
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پايههاي آن است ،چون گفتيم كه عرش به معناي داربست مو است ،و به همين جهت است كه به دياري كه از سكنه خالي
شده است گفته ميشود ".خالية علي عروشها" ،ولي گفته نميشود ":خالية علي سقفها".
آيه مورد بحث با كلمه" أو" عطف به ما قبل شده و مفسرين در توجيه اين عطف وجوهي ذكر كردهاند.
بعضي گفتهاند بر جمله ":الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ" كه در آيه قبلي بود ،عطف شده و حرف" كاف" اسميه است ،و معناي آيه با
ارتباط به آيه قبل چنين ميشود ":ا لم تر الي الذي حاج ابراهيم ،و ا لم تر مثل الذي مر علي قرية" ،يعني آيا نديدي آن
كسي را كه با ابراهيم جدل نمود
__________________________________________________
)(1خدا آبي از آسمان نازل ميكند ،هر سرزميني به قدر ظرفيت خود از آن آب را گرفته سيلي جاري ميسازد ،و اين سيل
كفي بلند را روي خود دارد ،فلزاتي هم كه آتش بر آنها ميدمند تا زيوري و يا اثاثي بسازند ،مثل آن سيل كف دارد ،خدا حق
و باطل را چنين مثل ميزند كه باطل چون آن كف با خشك شدن از بين ميرود و اما چيزهايي كه به درد مردم ميخورد،
در زمين باقي ميماند خدا اين چنين مثلها ميزند ".سوره رعد آيه "13
)(2باغهايي پايهدار و بيپايه ".سوره انعام آيه "131
ترجمه الميزان ،ج ،9ص432 :
و آيا نديدي آن كسي را كه به قريهاي چنين و چنان عبور كرد؟ خواهي پرسيد :بنا بر اين چه حاجتي به آوردن كاف تشبيه و
يا كلمه مثل بود؟ ميگوئيم كلمه "مثل" اين نكته را ميفهماند كه شاهد اين گفتار يكي دو تا نيست ،بلكه شواهدي متعدد
دارد ،يكي از آنها همين شخص است.
بعضي ديگر گفتهاند :آيه مورد بحث عطف بر همان" ا لم تر  "...است ،ليكن عطف است به معنايي كه اين جمله به آن
جمله قبلي ميدهد ،و آن را در معنا به صورت" ا لم تر كالذي حاج ابراهيم  "...ميآورد ،و آن وقت معناي مجموَ دو آيه،
چنين ميشود :آيا نظير آن كس را كه با ابراهيم بر سر پروردگارش محاجه و مشاجره ميكردند نديدهاي؟ و يا به مثل آن
كس كه به قريهاي ميگذشت كه ويران شده بود برنخوردي؟
بعضي ديگر گفتهاند :اين آيه جزء سخنان ابراهيم َ است ،كه در پاسخ خصم خود كه ادعا ميكرد او هم زنده ميكند و
ميميراند گفته است ،و تقدير كالم چنين است:
"اي نمرود كه ادعا ميكني من مرده را زنده ميكنم اگر راست ميگويي مثل آن كسي را زنده كن كه از قريهاي چنين و
چنان ميگذشت  ،...اين بود چند وجهي كه در توجيه حرف" أو" ذكر كردهاند ،و بطوري كه مالحظه ميكنيد هيچ يك
چنگي به دل نميزند.
من گمان ميكنم -خدا داناتر است -كه عطف بر معنا است ،همانطور كه در احتمال سوم گذشت ،اما تقدير و بيان واقع آيه
غير از آن تقديري است كه آنجا بيان شده بود.
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مرتبه اول :هدايت به سوي حق از راه استدالل و برهان است ،كه داستان محاجه ابراهيم َ و نمرود ،نمونه آن است كه
ديديم خداي تعالي ابراهيم َ را به سخن حق هدايت كرد ،و نمرود را نكرد ،بلكه او را كفرش مبهوت و گمراه كرد ،و اگر
خداوند متعال سخني از هدايت شدن ابراهيم َ نفرمود بلكه عمده گفتار را در باره نمرود قرار داد براي اين بود كه بر يك
نكته جديدي داللت كند ،همان نكتهاي كه جمله" وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" ،بر آن داللت دارد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص443 :
مرتبه دوم :هدايت به حق از راه نشان دادن است ،نظير داستان شخصي كه از قريه خالي از سكنه عبور كرد و خداي تعالي
آن شخص را از اين طريق به ايمان و به معاد هدايت كرد كه مردگان قريه را پيش رويش زنده كرد.
مرتبه سوم :اين است كه شخصي را از راه بيان واقعه و نشان دادن حقيقت و علتي كه باعث وقوَ آن واقعه شده است
هدايت كنند ،و به عبارت ديگر سبب و مسبب هر دو را به شخص نشان دهند ،و اين مرتبه از هدايت قويترين مراتب
هدايت و بيان و عاليترين مراتب آن است.
مثال كسي را كه پنير نديده و در وجود پنير شك دارد سه جور ميتوان او را به شناخت پنير هدايت كرد:
يكي اينكه :به او بگوئيم چنين چيزي وجود دارد ،به دليل اينكه فالني و فالني از آن خوردهاند ،و از كساني كه به راستي
پنير خوردهاند آن قدر استشهاد كنيم تا وي را يقين حاصل شود ،كه بله چنين خوردني وجود دارد.
دوم اينكه :يك تكه پنير به او نشان داده حتي مختصري هم به او بدهيم تا بخورد.
سوم اينكه :مقداري شير بياوريم و آن را كمي حرارت داده ،مقداري مايه پنير مخلوطش كنيم ،تا سفت شود ،آن وقت در
اختيارش بگذاريم تا بخورد ،اين مرتبه از هدايت ،مؤثرترين راه در ازاله و از بين بردن شك و ترديد شخص است.
حال كه به اين مقدمه توجه شد ،ميتوان به آساني دريافت كه در مقام آيات سهگانه مورد بحث كه مقام استشهاد براي
هدايت خداست ،به كار بردن هر سه جور سياق براي فهماندن مخاطب صحيح است.
هم ميتوان گفت :خدا مؤمنين را به سوي حق هدايت ميكند ،مگر داستان ابراهيم و نمرود را نديدي؟ و يا مگر داستان آن
شخصي كه به قريهاي خراب عبور كرد نديدي؟ و يا مگر داستان ابراهيم و مرغ زنده كردنش را نديدي؟.
و هم ميتوان گفت :خدا مؤمنين را به سوي حق هدايت ميكند ،مثل هدايتي كه ابراهيم را در محاجه و گفتگو با نمرود كرد
كه خود نوعي از هدايت است ،و يا مثل هدايتي كه در باره آن شخصي كه از قريهاي خراب عبور كرد معمول داشت ،و آن
نيز نوعي ديگر از هدايت است ،و يا مثل آن هدايتي كه در باره ابراهيم در داستان مرغ پرنده معمول داشت كه آن نيز نوعي
هدايت است.
و هم ميتوان گفت :خدا مؤمنين را به سوي حق هدايت ميكند و من شواهد آن را به ترجمه الميزان ،ج ،9ص441 :
ياد تو ميآورم ،به ياد آور داستان محاجه را ،و به ياد آور داستان آن مردي را كه از قريهاي خراب ميگذشت و به ياد آور
داستان ابراهيم و طير را كه گفت :خدايا به من بنمايان كه چگونه مردگان را زنده ميكني.
پس موقعيت و سياق آيات سهگانه ،با هر سه جور تعبير ميسازد ،چيزي كه هست ،خداي سبحان در اين آيات تفنن در تعبير
كرده و هر يك از سه آيه را با يكي از آن سه سياق آورده تا شنونده را به نشاط آورد و همه رقم فوائد سياق را كه استيفا آن
ممكن باشد ايفا كرده باشد.
اينجاست كه به روشني معلوم ميشود جمله" او كالذي "عطف بر مقداري است كه آيه سابق بر آن داللت ميكرد و تقدير
كالم چنين است "يا مثل آن كس كه با ابراهيم محاجه كرد ،و يا مثل آن كس كه به قريهاي خرابه عبور كرد" ،و نيز معلوم
ميشود كه جمله" إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ" در آيه بعدي نيز عطف بر مقدر است مقدري كه آيه قبلي بر آن داللت ميكرد ،و تقدير
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كالم چنين است ":اذكر قصة المحاجه و قصة من مر علي قرية ،و اذكر اذ قال ابراهيم"...
يعني به ياد آور داستان محاجه را ،و داستان كسي را كه از قريهاي خرابه گذشت و به ياد آر آن زماني را كه ابراهيم چنين و
چنان گفت.
در اينجا سؤالي پيش ميآيد كه چرا خداي تعالي در آيه مورد بحث نه نام آن شخص را برده ،و نه نام قريهاي را كه وي از
آن گذشت ،و نه نام مردمي كه در آن ساكن بودهاند ،و دچار مرگ دسته جمعي شدند و نه نام مردمي كه به حكم جمله "وَ
لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ" ،شخص نامبرده به عنوان آيتي خدايي مبعوث بر آنان شد ،تا مردههايشان را زنده كند .با اينكه جا
داشت نام آنها را ببرد ،چون مقام ،مقام استشهاد بود و بردن نام آنان بهتر دفع شبهه ميكرد.
پاسخ اين است كه معجزه مرده زنده كردن و هدايت كردن به اين نحو هر چند امري عظيم است ،و ليكن چون در مقامي
عملي شده كه مردم آن را بعيد ميشمردند ،و امري عظيم و ناشدني ميپنداشتند ،بالغت اقتضا ميكرد كه متكلم حكيم و
توانا ،با لحني از آن خبر دهد كه گويي كاري بسيار كوچك و بياهميت انجام داده تا اهميت و شدت استبعاد مخاطب و
شنوندگان را بشكند ،و به ايشان بفهماند كه مرده زنده كردن و امثال آن كه به نظر شما امري ناشدني و عجيب است ،براي
من امري بياهميت و كوچك ميباشد ،هم چنان كه همه بزرگان وقتي سخن از رجال بزرگ و يا امور خيلي مهم دارند ،با
چنين لحني ادا ميكنند ،و مطلب را كوچك و بياهميت جلوه ميدهند ،تا عظمت مقام خود را برسانند و بهمين جهت باز
ميبينيم در آيه شريفه بسياري از جهات قصه را كه قوام اصل قصه بدانها بستگي دارد مبهم و مسكوت
ترجمه الميزان ،ج ،9ص449 :
گذاشته ،تا بفهماند كه اصل قصه نسبت به درگاه با عظمت خدا ،بسيار ناچيز است تا چه رسد به جزئيات آن ،و باز بهمين
جهت در آيه قبلي نام نمرود را كه با ابراهيم َ خصومت ميورزيد ،نبرد ،و در آيه بعدي هم جهات قصه را ذكر نميكند ،نام
آن مرغان را نميبرد و اسم آن كوهها را و عدد اجزاي آن گوشت كوبيده را معين نميكند.
و اما اينكه چرا نام ابراهيم َ را برده ،براي اين است كه قرآن كريم عنايت دارد كه هر جا سخن از آن جناب ميرود
احترامش كند ،و نامش را به بزرگي ياد كند ،مثال ميفرمايد ":وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلي قَوْمِهِ" « »1و نيز
ميفرمايد ":وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" « »9و در همه اين موارد عنايتي
خاص به ذكر نام ابراهيم َ است.
و به خاطر همين نكتهاي كه خاطر نشان كرديم ميبينيم خداي تعالي مساله احياء و اماته را در غالب موارد قرآن طوري ذكر
كرده كه خالي از نوعي استهانت و بياهميت شمردن نيست ،از آن جمله ميفرمايد ":وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ،وَ هُوَ
أَهْوَنُ عَلَيْهِ ،وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلي فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"»0« .
و نيز ميفرمايد ":قالَ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ  ...قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً" «».3
"قالَ أَنَّي يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ" يعني كجا و چگونه خداوند (اهل) اين قريه را زنده ميكند و بنا بر اين در اين جمله ،مجازي
اعمال شده ،زيرا زنده شدن ،به خود قريه نسبت داده شده ،نظير مجازي است كه در جمله ":وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ" « »4آمده است
و با آوردن اين جمله خواست عظمت امر را برساند ،و نيز
__________________________________________________
)(1و اين حجتهاي ما بود كه به ابراهيم براي هدايت قومش داديم ".سوره انعام آيه "30
)(2ما همچنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان ميداديم تا اينكه از صاحبان يقين باشد.
"سوره انعام آيه "34
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)(3او خدايي است كه خلقت را آغاز نمود و دوباره" در معاد" آن را بر ميگرداند و اين عمل براي او آسانترين عمل است و
او در آسمانها و زمين صفاتي بلندتر از اين دارد و او مقتدر و فرزانه است ".سوره روم آيه "93
)(4زكريا گفت :پروردگارا من از كجا فرزنددار ميشوم؟  ...فرمود :اين كار بر من آسان است ،هم چنان كه قبل از اين تو را
بيافريدم با اينكه هيچ بودي ".سوره مريم آيه "8
)(5از (اهل) قريه سؤال كن ".سوره يوسف آيه "39
ترجمه الميزان ،ج ،9ص440 :
قدرت خداي سبحان را عظيم نشان دهد ،نه اينكه خواسته باشد اين امر را بعيد جلوه دهد يعني استبعادي كند كه منجر به
انكار معاد باشد ،و يا استبعادي كه از انكار قلبي معاد ناشي شده باشد ،دليل بر اين مدعا گفتار همين شخص است كه خداي
تعالي از او حكايت كرد كه در آخر داستان گفت ":أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" « ،»1و نگفت ":االن علمت" « »9هم
چنان كه از همسر عزيز مصر حكايت كرده كه بعد از روشن شدن حقيقت گفت ":الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ" « »0و به زودي
توضيح آن خواهد آمد.
عالوه بر اينكه شخص نامبرده پيامبري بوده كه از غيب با او سخن ميگفتهاند و آيتي بوده مبعوث به سوي مردم ،و اين از
انبياء معصوم ممكن نيست در امر معاد -كه خود يكي از اصول دين است -دچار شك و ترديد شوند.
"فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ" از ظاهر اين جمله بر ميآيد كه خداي تعالي او را قبض روح كرده ،و به همان حال صد سال
باقيش داشته ،و پس از صد سال دوباره روحش را به بدنش برگردانيده است.

بعضي از مفسرين گفتهاند :مراد از موت در اين آيه همان حالتي است كه اطباء آن را بيهوشي مينامند و بيهوشي اين است
كه موجود زنده حس و شعور خود را از دست بدهد ،در حالي كه تا مدتي بعد از آن ،چند روز ،يا چند ماه ،و يا حتي چند سال،
جان در بدنش باقي باشد ،هم چنان كه ظاهر داستان اصحاب كهف نيز همين است ،يعني خوابيدنشان در سيصد و نه سال
همان بيهوشي بوده ،كه بعدا خداوند دوباره به حالشان آورده ،و با سرگذشت آنان بر مساله معاد استدالل كرده ،پس قصه
مورد بحث نظير قصه ايشان است.
سپس مفسر مزبور گفته :ليكن آنچه تا كنون از اشخاصي كه مبتال به بيهوشي شدهاند سابقه داريم ،اين است كه بيش از
چند سالي زنده نميمانند ،و آن بيهوشي كه صد سال طول بكشد و صاحبش در اين مدت زنده بماند سابقه تاريخي ندارد ،و
امري خارق العاده است ،اما همان خدايي كه ميتواند شخص بيهوش را بعد از دو سه سال ،دوباره به هوش آورد ،قادر است
كه بعد از صد سال هم به حال بياورد ،و پذيرفتن مطلبي كه نص آيات قرآني در آن متواتر است و حمل آن آيات بر معناي
ظاهريش نزد ما هيچ شرطي به جز اين ندارد كه آن معنا امري ممكن باشد ،و عقل محالش نداند ،و ميبينيم كه خداي
تعالي با امكان اين بيهوشي صد ساله و به
__________________________________________________
)(1من ميدانم كه خدا بر هر چيز توانا است]. [.....
)(2حاال كه به چشم خود زنده شدن مردگان را ديدم فهميدم كه خدا به هر چيز تواناست.
)(3حاال ديگر حق روشن و معلوم شد.؟" سوره يوسف آيه "41
ترجمه الميزان ،ج ،9ص443 :
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حال آمدن صاحبش بعد از صد سال ،استدالل كرده است بر اينكه برگشتن زندگي به مردگان بعد از هزاران سال نيز امري
است ممكن ،و عقل هم دليلي بر محال بودن آن ندارد ،اين بود خالصه بيانات آن مفسر.
ليكن ما نفهميديم چگونه ممكن است" مردن" در آيه شريفه را حمل بر بيهوشي كرد ،و داستان اين شخص را با داستان
اصحاب كهف مقايسه نمود ،چون به فرض اينكه قبول كنيم داستان اصحاب كهف از قبيل بيهوشي بوده ،صرف شباهتي كه
بين اين دو داستان هست مجوز آن نميشود كه اين را به آن اقتباس كنيم ،با اينكه در داستان اصحاب كهف كلمه "اماته"
نيامده ،تنها فرموده ":فَضَرَبْنا عَلَي آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً" ما در آن غار ايشان را چند سال به خواب برديم « ،»1و
در آيه مورد بحث صريحا فرموده :خدا او را صد سال ميراند ،مترجم).
و آيا اين قياس نيست؟ آن هم قياسي كه اصحاب قياس نيز آن را حجت نميدانند ،زيرا قياسي كه اصحاب قياس معتبر
ميدانند قياس موضوَ بيدليل است بر موضوعي كه دليل دارد ،نه قياس در جايي كه خودش دليل دارد.
به عالوه اگر اين ممكن باشد كه خدا به عنوان كار خارق العاده مرد بيهوشي را بعد از صد سال به حال آورد ،چرا جايز نباشد
كه به عنوان كار خارق العاده ،مرده صد ساله را زنده كند؟ چون بين خارق العادهها فرقي نيست .معلوم ميشود مفسر مزبور
زنده كردن مردگان را در دنيا محال ميداند ،در حالي كه هيچ دليلي بر محال بودن آن ندارد ،و بهمين جهت است كه ذيل
آيه" وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً  "...را تاويل كرده ،كه به زودي تاويلش خواهد آمد.
و سخن كوتاه اينكه :داللت آيه شريفه" فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ  "...با در نظر گرفتن آيه قبلي" أَنَّي يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ" و نيز آيه
بعدي" فَانْظُرْ إِلي طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلي حِمارِكَ" ،و آيه" وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ" بر اينكه شخص مزبور واقعا
مرده ،و بعد از صد سال زنده شده ،جاي هيچ ترديدي نيست.
"قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ".
كلمه "لبث" به معناي مكث و باقي ماندن (در جايي و در حالي) است ،و اينكه شخص مزبور ميان يك روز و پارهاي از يك
روز ترديد كرد داللت دارد بر اينكه زنده شدنش در غير آن ساعتي بوده كه از دنيا رفته ،مثال اگر در اواخر روز از دنيا رفته و
در اوائل روز بعد زنده
__________________________________________________
)(1سوره كهف آيه 11
ترجمه الميزان ،ج ،9ص444 :
شده ،و مرگ و زندگي را خواب و بيداري پنداشته و چون اختالف ساعات آن دو را ديده ،ترديد كرده كه آيا ميان اين خواب
و بيداري يك شب فاصله شده يا نه؟ لذا گفته ":يوما" اگر يك شب فاصله شده باشد" أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" اگر يك شب فاصله
نشده باشد در اينجا هاتفي به او ميگويد ":بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ".
فَانْظُرْ إِلي طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ  ...لَحْماً" سياق اين جملهها در سرگذشت شخص مزبور عجيب است ،براي اينكه
سه مرتبه كلمه" فانظر -پس تماشا كن" را تكرار كرده ،با اينكه ظاهر كالم اقتضا ميكرد به يك دفعه اكتفاء كند ،و نيز
مساله" طعام" و" شراب" و" حمار" را ذكر كرده ،در حالي كه به ذهن ميرسد كه هيچ احتياجي به ذكر اينها نبود.
و نيز جمله" وَ لِنَجْعَلَكَ" را در وسط كالم آورده ،با اينكه ظاهر كالم اقتضا ميكرد كه آن را در آخر كالم يعني بعد از
جمله" وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ" بياورد ،عالوه بر اينكه بيان آن امري كه وي عظيمش ميدانست (و ميگفت چگونه خدا اين
مردگان را زنده ميكند) با زنده شدن خودش روشن شده بود ،ديگر چه حاجت داشت كه به وي دستور دهد كه به استخوانها
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نظر كند ،اينها سؤاالتي است كه در آيه به چشم ميخورد ،و ليكن تدبر و دقت در اطراف آيه شريفه خصوصيات قصه را
معلوم و روشن ميكند و در سايه آن ،پاسخ اين اشكاالت هم ظاهر ميشود.
شرح قصه[ :پيامبري كه خدا او را ميراند و سپس زنده كرد و توضيح جوانب آن و پاسخ به اشكاالتي كه به نظر ميرسد]  .....ص :
111
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با دقت در اين آيه اين معنا روشن ميشود كه شخص نامبرده يكي از بندگان صالح خدا و عالم به مقام او و مراقب اوامر او
بوده ،بلكه ميتوان بدست آورد كه وي پيامبري بوده كه از غيب با وي گفتگو ميشده ،براي اينكه ظاهر اينكه گفته است":
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ  "...اين است كه بعد از روشن شدن امر ،به همان علم و ايمان قبلي خود به قدرت مطلقه خدا برگشته است .و
ظاهر اينكه خداي تعالي ميفرمايد ":ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ  "...اين است كه وي مردي مانوس با وحي و گفتگوي با خداي
تعالي بوده ،چون از اين عبارت پيداست كه پاسخ خداي تعالي كه فرمود ":بلكه صد سال است كه مكث كردهاي "اولين بار
نبوده كه به وي وحي ميشده ،و گرنه اگر اولين بار بود جا داشت فرموده باشد ":همين كه خدا او را زنده كرد به او فرمود:
چنين و چنان" ،و يا عبارتي نظير آن ،هم چنان كه ميبينيم در اولين باري كه به موسي َ وحي كرد فرمود ":فَلَمَّا أَتاها
نُودِيَ يا مُوسي :إِنِّي أَنَا رَبُّكَ" « »1و در سوره قصص در
__________________________________________________
)(1همين كه نزد درخت آمد ،ندا رسيد كه اي موسي من همانا پروردگار تو هستم ".سوره طه آيه "11
ترجمه الميزان ،ج ،9ص443 :
همين باره همين تعبير را آورده ،ميفرمايد ":فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ"»1« .
به هر حال ،شخص مزبور پيامبري بوده كه از خانه خود بيرون آمده ،تا به محلي دور از شهر خودش سفر كند ،به دليل اينكه
ا الغي براي سوار شدن همراه داشته ،و طعامي و آبي با خود برداشته ،تا با آن سد جوَ و عطش كند ،همين كه به راه افتاده
تا به مقصد خود برود در بين راه به قريهاي رسيده كه قرآن كريم آن را" قريه خراب" توصيف فرموده ،و وي مقصدش آنجا
نبوده بلكه گذارش به آن محل افتاده ،و قريه نظرش را جلب كرده ،لذا ايستاده و در سرنوشت آن به تفكر پرداخت ،و از آنچه
ديد عبرت گرفت ،كه چگونه اهلش نابود شدهاند و استخوانهاي پوسيده آنها در پيش رويش ريخته است.
سپس در حالي كه به مردگان نگاه ميكند با خود ميگويد ":أَنَّي يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ" خدا چگونه اينها را زنده ميكند؟.
و اگر منظورش زنده و آباد شدن قريه بعد از ويرانيش بود و كلمه" هذه" در كالمش اشاره به خود قريه بود ،حق كالم اين
بود كه بگويد ":اني يعمر هذه اللَّه" خدا چگونه اين قريه را آباد ميكند و ديگر اينكه وقتي قريهاي ويران شد ،ديگر كسي
انتظار آباد شدنش را نميكشد ،و اگر هم بكشد آرزو و انتظار محالي نيست تا تصورش امري عظيم باشد.
و اگر مورد اشارهاش با كلمه" هذا" اموات آرميده در قبرها بود ،الزم بود آن را ذكر كند ،و بگويد :وي به گورستاني عبور
كرد و گفت :خدا چگونه مردگان اين گورها را زنده ميكند؟ و ديگر نبايد سخن از قريه به ميان آيد ،چون قرآني كه از
بليغترين كلمات است ،قطعا اين معاني را رعايت ميكند.
به هر حال شخص مزبور در عبرتگيرياش تعمق كرد ،و غرق در فكر شد و با خود گفت :عجب! صاحبان اين استخوانها
چند سال است كه مردهاند؟ خدا ميداند كه چه تحوالتي به خود ديدهاند ،تا به اين روز افتادهاند و چه صورتها كه يكي پس
از ديگري به خود گرفتهاند ،بطوري كه امروز اصل آنها كه همان انسانها باشند فراموش شدهاند ،در اينجا بود كه گفت":
راستي خدا چگونه اينها را زنده ميكند؟" ،و اين گفتارش دو جهت دارد ،يكي تعجب از زنده شدن بعد از طول مدت ،و جهت
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دوم تعجب برگشتن اجزا به صورت اولش ،با اينكه اين تغييرات غير متناهي را به خود ديدهاند.
لذا خداي تعالي برايش مشكل را از هر دو جهت روشن كرد.
__________________________________________________
)(1آن گاه كه نزد درخت آمد ،از لبه وادي دست راست ،ندا رسيد ".سوره قصص آيه "03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص443 :
اما از جهت اول از اين راه روشن كرد كه خود او را بميرانيد و دوباره زنده كرد ،و پرسيد كه چقدر مكث كردي؟.
و اما از جهت دوم از اين راه كه استخوانهايي كه در پيش رويش ريخته بود زنده كرد ،و جلو چشمش اعضاء بدن آن مردگان
را به هم وصل نمود.
پس خداوند او را صد سال بميرانيد ،قبال گفتيم كه مردن و زنده شدنش در دو زمان از روز بود ،كه اينچنين به شك افتاده
ميگويد :آيا يك روز خوابيدم يا پارهاي از يك روز ،و ظاهرا مردنش در طرفهاي صبح و زنده شدنش در طرف بعد از ظهر
بوده ،چون اگر به عكس اين بود ميبايست بگويد" لَبِثْتُ يَوْماً "يعني يك روز خوابيدم.
خداي سبحان پاسخش داد ":بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ" يعني بلكه صد سال خوابيدي ،همين كه اين سخن را شنيد سخت تعجب
كرد كه پس چرا صد سال به نظر يك روز آمد ،و در عين حال پاسخ خدا ،جواب از اين تعجب هم بود كه پس چرا من يك
روز خوابيدم؟ ،مگر انسان اينقدر ميخوابد؟.
آن گاه خداي سبحان براي اينكه كالم خود (بلكه صد سال خوابيدي) را تاييد نموده و برايش شاهد بياورد فرمود ":ببين
طعام و شرابت را كه متغير نشده و به االغت نظر كن" ،و اين تذكر براي آن بود كه وقتي گفت ":يك روز خوابيدم يا
قسمتي از يك روز را" معلوم شد هيچ متوجه كوتاهي و طول مدت نشده ،و از سايه آفتاب و يا نور آن و ساير اوضاَ و احوال
به دست آورده كه اين مقدار خوابيده و وقتي به او گفته شد تو صد سال است كه خوابيدهاي ،چون امكان داشت كه اين
جواب ترديد برايش به وجود بياورد كه چرا هيچ تغييري در خودش ،در بدنش و لباسش نميبيند در حالي كه اگر انسان صد
سال بميرد در اين مدت طوالني بايد وضع بدنيش تغيير كند ،طراوت بدن را از دست بدهد ،و خاك شده و استخواني پوسيده
گردد.
خداي تعالي اين شبهه را كه ممكن بود در دل او پيدا شود ،از اين راه دفع كرد كه دستور داد به طعام و شراب خود بنگر كه
نه گنديده و نه تغيير ديگري كرده ،و نيز به االغ خود بنگر كه استخوانهاي پوسيدهاش پيش رويت ريخته ،و همين
استخوانهاي االغ بهترين دليل است بر اينكه مدت خوابش طوالني بوده و وضع طعام و شرابش بهترين دليل است بر اينكه
براي خدا امكان دارد كه چيزي را در چنين مدت طوالني به يك حال نگه دارد :بدون اينكه دستخوش تغيير شود.
از اينجا اين معنا هم روشن ميشود كه االغ او نيز مرده و استخوان شده بود ،و گويا اگر از مردن االغ سخني به ميان
نياورده ،به خاطر ادبي است كه قرآن همواره رعايت آن را ترجمه الميزان ،ج ،9ص443 :
ميكند.
و سخن كوتاه اينكه :بعد از نشان دادن طعام و شراب و زنده شدن االغ ،بيان الهي تمام شد ،و معلوم شد كه تعجب وي از
طول مدت بيجا بود ،چون از او اعتراف گرفت كه صد سال مردن با يك روز و يا چند ساعت مردن و سپس زنده شدن فرقي
ندارد ،هم چنان كه در روز قيامت از اهل محشر ،نظير اين اعتراف را ميگيرد.
پس خداوند براي اين شخص روشن كرد كه كم و زياد بودن فاصله زماني ميان احيا و اماته براي خداي تعالي تفاوت
نميكند و در قدرت او كه حاكم بر همه چيز است اثري نميگذارد ،چون قدرت او مادي و زماني نيست ،تا وضعش به خاطر
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[بيان آيات]  .....ص 114 :
اشاره

عالوه بر آن فوائدي كه در قصه بود ،اين حقيقت نيز بيان شده كه در قيامت وقتي مردگان زنده ميشوند ،چه حالي دارند ،و
پيش خود چه احساسي دارند ،در آن روز مثل همين صاحب قصه شك ميكنند كه چقدر آرميديم ،هم چنان كه خداوند
متعال در قرآن فرموده ":وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ :ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ ،كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ ،وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ ،فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ"»1« .
گفتيم از سخن اين شخص كه گفت ":أَنَّي يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ" دو جهت استفاده ميشود ،يكي زنده شدن بعد از طول مدت ،و
دوم برگشتن اجزا به صورت اوليه خود تا اينجا خداي سبحان جواب از جهت اول را روشن ساخت ،اينك براي روشن شدن
جهت دوم نظر او را به استخوانهاي پوسيده متوجه ميسازد ،و ميفرمايد ":وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها".
كلمه" ننشز" از مصدر" انشاز" است كه به معناي رشد و نمو دادن ميباشد ،و ظاهر آيه اين است كه مراد از كلمه"
عظام "استخوانهاي االغ ميباشد ،چون اگر منظور استخوانهاي اهل قريه بود آيت بودن منحصر در آن شخص نبود ،با
اينكه ظاهر آيه اين است كه منحصر در او است ،چون ميفرمايد ":تا تو را آيتي قرار دهيم" ،و اگر منظور استخوانهاي اهل
قريه بود ،آن وقت زنده شدن اهل قريه ،همه اهل قريه را آيت ميكرد.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

عارض شدن عوارض ،دگرگون و كم و زياد شود ،مثال زنده كردن مردههاي ديروز برايش آسان و زنده كردن مردههاي
سالهاي پيش ،برايش دشوار باشد ،بلكه در برابر قدرت او ،دور و نزديك ،يكسان و مساوي است ،هم چنان كه خودش
فرمود ":إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً" مردم ،قيامت را دور ميپندارند ،ولي ما آن را نزديك ميبينيم « »1و نيز فرمود ":وَ ما
أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ" امر قيامت ،بيش از چشم بر هم زدني نيست»9« .
سپس خداي تعالي به شخص مورد بحث فرمود ":وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ" ،و اين جمله كه بيانگر يكي از نتايج اين قصه
است ،عطف شده بر نتايجي كه در كالم نيامده است ،و معنايش اينست كه :ما انجام داديم آنچه را كه بايد انجام ميداديم و
اين بخاطر آن بود كه تا بيان كنيم براي تو اين و آن را و همچنين به خاطر اين انجام داديم كه تو را آيتي براي مردم قرار
دهيم پس اين جمله ميفهماند كه فايده اين داستان منحصر در اين نبوده كه حقيقت مرده زنده كردن را به او نشان دهد،
بلكه فوائدي ديگر داشته است كه يكي از آنها اين بوده كه آن پيامبر آيتي براي مردم باشد.
پس غرض از آيه" وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ  "...بيان حقيقت امر است براي خود او ،و غرض از مرده زنده كردن بيان حقيقت است
هم براي او ،و هم براي همه مردم (و چون همه مردم آنجا حاضر نبودند خود آن پيامبر آيتي است براي مردم) ،از اينجا
ميفهميم كه چرا آيه" وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ" جلوتر از آيه ":وَ انْظُرْ إِلَي الْعِظامِ" ذكر شد.
از آنچه كه بيان شد روشن گرديد كه چرا كلمه" انظر" سه بار تكرار شده ،براي اينكه
__________________________________________________
)(1سوره معارج آيه  3و 3
)(2سوره نحل آيه 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص442 :
معلوم شد ،در هر بار غرضي در كار بوده و آن غير از آن غرضي است كه در دفعات ديگر بوده است.
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و از سخنان عجيب ،سخني است كه بعضي از مفسرين گفتهاند ،كه مراد از عظام ،استخوانهاي داخل بدن زندگان است ،كه"
انشاز" آنها عبارت است از اينكه خدا آنها را نمو ميدهد و گوشت بر روي آنها ميپوشاند و اين خود از آيات بعث است ،براي
اينكه ميفهماند آن خدايي كه به اين استخوانها جان ميدهد ،و در نتيجه استخوانها نمو ميكند ،قادر است كه مردگان را
زنده كند ،چرا كه :او بر هر چيزي قادر است ،و خداي تعالي در جاي ديگر قرآن با نظير اين مطلب بر مساله بعث استدالل
كرده ،و آن زمين مردهاي است كه با فرستادن آب و روياندن گياه زندهاش ميكند ،و ليكن اين سخن ادعايي بدون دليل
است.
پس از همه مطالب گذشته اين معنا روشن شد كه تمامي جمالت آيه از آنجا كه ميفرمايد ":فَأَماتَهُ اللَّهُ" تا به آخر يك
جوابند ،و تكرار جمله ":يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ" نيستند.
__________________________________________________
)(1و روزي كه قيامت به پا شود گنهكاران سوگند خورند كه جز ساعتي (در قبر) بسر نبردهاند ،در دنيا نيز همين طور
سرگردان بودند ،و كساني كه علم و ايمان به آنها داده شده ،گويند :در كتاب خداي چنين است كه تا روز قيامت بسر بردهايد،
و اينك روز قيامت است ،ولي شما نميدانستهايد ".سوره روم آيه "56
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
[پيامبري كه بعد از مرگ زنده شد ،بعد از زنده شدن به صحت علم قبلي خود پي برد نه اينكه جاهل بود و علم پيدا كرد]  .....ص 161 :
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"فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ :أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" اين آيه در صدد بيان اين است كه :بعد از آنكه مطلب براي اين
شخص روشن شد ،او به خاطر خود رجوَ ميكند و به ياد ميآورد كه قبال هم به قدرت مطلقه و بي پايان الهي ايمان داشته
است و كانه قبال بعد از آنكه "كجا خدا اينها را زنده ميكند" در قلبش خطور كرده ،به علم و ايماني كه به قدرت مطلقه خدا
داشته ،اكتفاء نموده ،و بعد از آنكه با مردن و زنده شدن خود ،قدرت خدا را به چشم ديده ،دوباره به قلب خود مراجعه نموده و
همان ايمان و علم قبلي خود را تصديق كرده ،و به خداي تعالي عرضه داشته كه خدايا تو همواره براي من خيرخواهي
ميكني ،و هرگز در هدايت به من خيانت نميكني ،و ايماني كه همواره دلم به آن اعتماد داشت (كه قدرت تو مطلق است)
جهل نبود ،بلكه علمي بود كه لياقت آن را داشت كه به آن اعتماد شود.
و نظائر اين مطلب بسيار است ،بسيار ميشود كه آدمي به چيزي علم دارد ،ليكن فكري در ذهنش خطور ميكند كه با آن
علم منافات دارد ،اما نه اينكه علم بكلي از بين رفته تبديل به شك ميشود ،بلكه بخاطر عوامل و اسباب ديگري اين فكر به
ذهن ميآيد ناچار خود را به همان علمي كه دارد قانع ميكند ،تا روزي آن شبهه برطرف شود ،و بعد از آنكه شبهه برطرف
شد ،دوباره به همان علم خودش مراجعه نموده ،ميگويد :من كه از اول ميدانستم و ميگفتم مطلب از اين قرار است و آن
طور كه مقتضاي آن شبهه بود نيست و از اينكه علم قبليش ،علمي صائب و درست بود خوشحال ميشود.
و معناي آيه شريفه اين نيست كه بعد از زنده شدن تازه علم پيدا كرد به اينكه خدا به هر چيز قادر است ،و قبل از آن در
شك بوده ،براي اينكه:
اوال :همانطور كه قبال نيز اشاره كرديم صاحب اين داستان پيامبري بوده كه از غيب با او سخن ميگفتهاند ،و ساحت انبياء،
منزه از جهل به مقام پروردگار است ،آن هم مثل صفت قدرت كه از صفات ذات است.
و ثانيا :اگر بعد از زنده شدن ،علم به قدرت خدا پيدا كرده باشد بايد گفته باشد:
"علمت" يعني حاال فهميدم ،و يا تعبيري نظير اين كرده باشد.
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و ثالثا :صرف علم به اينكه خدا قادر بر زنده كردن مردگان است باعث آن نميشود كه علم پيدا شود به اينكه خدا به هر
چيزي قادر است ،بله ،ممكن است اشخاص ساده لوح كه زنده كردن مردگان در نظرشان از تمامي مقدورات مهمتر است،
وقتي ببينند كه خدا مردهاي را زنده كرد از شدت تعجب و عظمت امر ،همه چيز را از ياد ببرند ،و حدس بزنند كه پس او به
هر چيزي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص431 :
قادر است ،هر كاري كه بخواهد و يا از او بخواهند ميتواند انجام دهد ،و ليكن چنين اعتقادي حدسي ،زائيده مرعوبيت از
عظمت صاحب قدرت است ،و چنين اعتقادي دائمي و صد در صد نيست ،زيرا وقتي (اين عمل را مكرر ببينند و در نتيجه )
عظمت آن شخص از بين برود ،آن اعتقاد هم از بين ميرود ،و اگر چنين چيزي صحيح بود بايد هيچ فردي كه زنده شدن
مرده را نديده ،چنين اعتقادي نداشته باشد.
و به هر حال چنين فكري قابل اعتماد نيست ،و حاشا بر كالم خداي تعالي و بر قرآن كه چنين اعتقاد و چنين نتيجهاي را
نتيجهاي قابل ستايش بداند ،و آن را مدح كند ،با اينكه ميبينيم خداي تعالي بعد از ذكر قصه ،اعتقاد آن شخص را ستوده ،و
فرموده ":فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ،عالوه بر اينكه اصال چنين اعتقادي خطا است ،و اليق به
ساحت مقدس انبياء َ نيست.
[مراد ابراهيم (ع) از سؤال از چگونگي زنده كردن مردگان" ارني كيف تحيي الموتي"]  .....ص 163 :
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"وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي".
در سابق گفتيم كه اين آيه عطف بر مقدر است ،و تقدير كالم چنين است ":و اذكر اذ قال" يعني به ياد بياور موقعي را كه
ابراهيم گفت  ...و عامل در ظرف همان" اذكر" است كه در تقدير ميباشد.
بعضي از مفسرين احتمال دادهاند كه عامل ظرف (اذ) جمله" قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ" باشد ،و ترتيب كالم چنين باشد ":قال ا و لم
تؤمن اذ قال ابراهيم رب ارني" ،و ليكن اين توجيه ضعيف است.
و آيه ":أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي" ،بر چند نكته داللت دارد.
نكته اول اينكه :ابراهيم خليل (َ) از خداي تعالي درخواست ديدن زنده نمودن را كرد ،نه بيان استداللي ،زيرا انبياء َ و
مخصوصا پيغمبري چون ابراهيم (َ )مقامشان باالتر از آن است كه معتقد به قيامت باشند ،در حالي كه دليلي بر آن نداشته
و از خدا درخواست دليل كنند ،چون اعتقاد به يك امر نظري و استداللي احتياج به دليل دارد ،و بدون دليل ،اعتقاد تقليدي و
يا ناشي از اختالل رواني و فكري خواهد بود در حالي كه نه تقليد اليق به ساحت پيغمبري چون آن جناب است ،و نه
اختالل فكري ،عالوه بر اينكه ابراهيم َ سؤال خود را با كلمه" كيف" ادا كرد ،كه مخصوص سؤال از خصوصيات وجود
چيزي است ،نه از اصل وجود آن ،وقتي شما از مخاطب خود ميپرسيد كه" آيا زيد را همراه ما ديدي؟ "سؤال از اصل ديدن
زيد است و چون ميپرسي" زيد را چگونه ديدي؟" سؤال از اصل ديدن نيست ،بلكه از خصوصيات ديدن و يا به عبارت
ديگر ديدن خصوصيات است ،پس معلوم شد كه ابراهيم
ترجمه الميزان ،ج ،9ص439 :
َ درخواست روشن شدن حقيقت كرده ،اما از راه بيان عملي ،يعني نشان دادن ،نه بيان علمي به احتجاج و استدالل.
نكته دوم اينكه :آيه شريفه داللت ميكند بر اينكه ابراهيم َ درخواست كرده بود كه خدا كيفيت احيا و زنده كردن را به او
نشان دهد ،نه اصل احيا را ،چون درخواست خود را به اين عبارت آورد ":چگونه مرده را زنده ميكني؟" ،و اين سؤال
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[گفته برخي از مفسرين مبني بر اينكه ابراهيم (ع) درخواست علم به كيفيت احيا را نموده نه ديدن آن را]  .....ص 163 :
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ميتواند دو معنا داشته باشد ،معناي اول اينكه چگونه اجزاي مادي مرده ،حيات ميپذيرد؟ و اجزاي متالشي دوباره جمع
گشته و به صورت موجودي زنده شكل ميگيرد؟ و خالصه اينكه چگونه قدرت خدا بعد از موت و فناي بشر به زنده كردن
آنها تعلق ميگيرد؟.
معناي دوم اينكه :سؤال از كيفيت افاضه حيات بر مردگان باشد ،و اينكه خدا با اجزاي آن مرده چه ميكند كه زنده ميشوند؟
و حاصل اينكه سؤال از سبب و كيفيت تاثير سبب است ،و اين به عبارتي همان است كه خداي سبحان آن را ملكوت اشياء
خوانده و فرموده:
"إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ،فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ" ،امر او هر گاه چيزي را بخواهد
ايجاد كند تنها به اين است كه به آن بگويد ":باش" و او موجود شود ،پس منزه است خدايي كه ملكوت هر چيزي به دست
اوست»1« .
و منظور ابراهيم َ ،سؤال از كيفيت حيات پذيري به معناي دوم بوده ،نه به معناي اول ،به چند دليل ،دليل اول ،اينكه
گفت ":كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي" بضم" تاء" كه مضارَ از مصدر "احياء" است يعني مردگان را چگونه زنده ميكني؟ پس از
كيفيت زنده كردن پرسيده ،كه خود يكي از افعال خاص خدا و معرف او است ،خدايي كه سبب حيات هر زندهاي است و به
امر او هر زندهاي زنده ميباشد ،و اگر گفته بود ":كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي" به فتح" تاء" يعني چگونه مردگان زنده ميشوند ،در
اين صورت سؤال از كيفيت حياتپذيري به معناي اول يعني كيفيت جمع شدن اجزاي يك مرده و برگشتنش به صورت اول
و قبول حيات بوده.
تكرار ميكنم كه اگر سؤال از كيفيت حيات پذيري به معناي اول بود ،بايد عبارت آن" كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي" به فتح" تاء" بود
نه به ضم آن.
دليل دوم اينكه :اگر سؤال آن جناب از كيفيت حيات پذيري اجزا بود ،ديگر وجهي نداشت كه اين عمل به دست ابراهيم َ
انجام شود ،و كافي بود خداي تعالي در پيش روي آن جناب حيوان مردهاي را زنده كند.
__________________________________________________
)(1سوره يس آيه 30
ترجمه الميزان ،ج ،9ص430 :
دليل سوم اينكه :اگر منظورش سؤال از كيفيت حيات پذيري به نحو اول بود جا داشت در آخر كالم بفرمايد ":أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ
عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ،نه اينكه بفرمايد ":وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" ،چون روش قرآن كريم اين است كه در آخر هر آيه از
اسماء و صفات خداي تعالي ،آن صفتي را ذكر كند كه متناسب با مطلب همان آيه باشد ،و مناسب با زنده كردن مردگان،
صفت قدرت است نه صفت عزت و حكمت ،چون عزت و حكمت (كه اولي عبارت است از دارا بودن ذات خدا هر آنچه را كه
ديگران ندارند ،و مستحق آن هستند ،و دومي عبارت است از محكمكاري او) با دادن و افاضه حيات از ناحيه او تناسب دارد
نه با قابليت ماده براي گرفتن حيات و افاضه او (دقت فرمائيد).
از آنچه گذشت فساد گفتار بعضي از مفسرين روشن شد ،كه گفتهاند :ابراهيم َ در جمله" رَبِّ أَرِنِي" از خداي تعالي
درخواست علم به كيفيت احيا را كرده ،نه ديدن آن را ،و پاسخي هم كه در آيه شريفه آمده بر بيش از اين داللت ندارد.
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و اينك خالصه گفتار آن مفسر :در اين آيه چيزي كه داللت كند بر اينكه خدا دستور زنده كردن به ابراهيم َ داده باشد
نيامده ،و همچنين آيه داللت ندارد بر اينكه ابراهيم َ اين كار را انجام داده و آن چهار مرغ را چنين و چنان كرده باشد،
چون هر فرمان و امري به منظور امتثال صادر نميشود ،بلكه ممكن است يك خبري را به صورت امر و دستور بيان كنند،
مثل اينكه كسي از شما بپرسد جوهر خودنويس را چگونه درست ميكنند؟ و شما در پاسخ بگويي فالن چيز و فالن چيز را
بگير و آنها را چنين و چنان كن تا جوهر درست شود و منظور شما در حقيقت امر و دستور نيست ،بلكه ميخواهي خبر دهي
كه مركب را اينگونه درست ميكنند.
مفسر نامبرده آن گاه گفته است :در قرآن چه بسا از خبرها كه به صورت امر آمده است و در حقيقت ،كالم در اين آيه مثلي
است براي زنده كردن مرده و معنايش اين است كه چهار رقم مرغ بگير ،و نزد خود نگه دار ،بطوري كه هم تو با آنها انس
بگيري و هم آنها با تو مانوس شوند ،بطوري كه هر وقت صداشان بزني پيش تو بيايند ،چون مرغان از ساير حيوانات زودتر
انس ميگيرند ،آن گاه هر يك از آنها را بر سر يك كوهي بگذار ،و سپس آنها را يكي يكي صدا كن ،ميبيني كه به سرعت
نزدت ميآيند ،بدون اينكه جدايي كوهها و دوري مسافت مانع آمدنشان شود ،پروردگار تو نيز چنين است ،وقتي بخواهد
مردگاني را زنده كند ،با كلمه" تكوين" آنها را صدا ميزند ،و ميفرمايد ":زنده شويد" ،و زنده ميشوند ،بدون اينكه تفرق
اجزاي بدن آنها مانع شود ،همانطور كه در آغاز خلقت بهمين نحو موجودات را آفريد ،و به آسمانها و زمين فرمان
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
داد ":ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً" بايد بيائيد چه بخواهيد و چه نخواهيد ،و موجودات در پاسخ عرضه داشتند ":أَتَيْنا طائِعِينَ" با
رغبت آمديم»1« .
آن گاه پنج دليل بر گفتار خود آورده و ميگويد:
دليل اول :در خود آيه است كه ميفرمايد ":فصرهن" چون معناي اين كلمه چنين است :آنها را متمايل كن يعني ميل آنها
را به سوي خود ايجاد كن و اين همان ايجاد انس است ،شاهد ما بر اينكه معناي آن چنين است ،متعدي شدن و مفعول
گرفتن كلمه به حرف" الي" است ،چون فعل" صار -يصير" وقتي با اين حرف متعدي شود معناي متمايل كردن از آن
فهميده ميشود و اينكه مفسرين گفتهاند :به معناي تقطيع و تكه تكه كردن است ،و در آيه معنايش اين است كه مرغان را
بعد از سر بريدن قطعه قطعه كن ،با متعدي شدن به وسيله حرف" الي" سازگار نيست ،و اما اينكه بعضي گفتهاند :كلمه"
اليك" متعلق « »9به جمله" خذ" است ،نه به جمله "فصرهن" و معنايش اين است كه چهار مرغ براي خود اختيار كن و
آنها را قطعه قطعه كن ،معنايي است خالف ظاهر كالم.
دليل دوم :از ظاهر آيه بر ميآيد هر چهار ضمير در اين كلمات يعني" صرهن" و" منهن" و" ادعهن" و" ياتينك" يك
مرجع دارند و آن كلمه" طيور" است ،و بنا به گفته ما هر چهار ضمير به" طير "بر ميگردد ،ولي بنا به گفتار ديگران ،الزم
ميآيد اين وحدت مرجع ،از بين برود ،يعني دو ضمير اول به" طيور" و سومي و چهارمي به" اجزاي" آنها بر گردد تا معنا
چنين شود :آنها را قطعه قطعه كن ،و از مجموَ آنها بر سر هر كوهي مقداري را بگذار ،آن گاه آنها را تك تك صدا بزن،
مثال اجزاء خروس را صدا بزن ،پس آن خروس نزدت ميآيد .و ليكن اين خالف ظاهر آيه است ،كه بين ضميرها تفرقه
بيندازيم.
بعضي از مفسريني كه نظريه فوق را پذيرفتهاند ادله ديگري نيز اضافه كردهاند كه بدين قرارند.
دليل سوم :نشان دادن كيفيت خلقت ،اگر به اين معنا باشد كه خدا نشان بدهد كه چگونه اجزاي به باد رفته مردهاي را جمع
ميكند ،و به صورت اولش بر ميگرداند چنين منظوري با قطعه قطعه كردن چهار مرغ ،و درهم آميختن آنها با يكديگر و
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[بي اعتباري آن نظريه و پاسخ به دالئل پنجگانه آن]  .....ص 161 :

خواننده عزيز اگر در بيان قبلي ما مقدار بيشتري دقت كند بياعتباري اين نظريه را ميفهمد ،زيرا سؤال و درخواست ابراهيم
َ" أرني -نشانم بده" و جمله" كيف تحيي الموتي -چگونه مردگان را زنده ميكني" ،و دستور خداي تعالي به اينكه اين
عمل به دست خود ابراهيم َ انجام گيرد (كه بيانش گذشت) هيچ يك از اينها با معنايي كه اينها براي آيه ذكر كردند
نميسازد ،عالوه بر اينكه كلمه" جزء" در جمله" سپس بر سر هر كوهي جزئي از آنها را بگذار" ظهور در جزء تك تك هر
مرغي دارد ،نه در اينكه يك مرغ را سر آن كوه ،و يكي ديگر را سر كوهي ديگر بگذار.
و اما پنج دليلي كه بر گفتار خود آوردهاند هيچ يك درست نيست.
اما جواب از دليل اول :معناي كلمه" صرهن" همان قطعه قطعه كردن است ،و اگر با حرف" الي" متعدي شده و مفعول
بگيرد دليل بر آن نيست كه به معناي متمايل كردن باشد ،بلكه براي اين است كه كلمه نامبرده عالوه بر معناي" قطع
كردن "متضمن معناي" به طرف خود كشيدن" نيز هست ،هم چنان كه در جمله" الرَّفَثُ إِلي نِسائِكُمْ" كلمه" رفث"
متضمن معناي" افضاء" هم بوده و با حرف" الي "متعدي شده است به تفسير آيه ( 133سوره بقره) مراجعه فرمائيد .ترجمه
الميزان ،ج ،9ص433 :
و اما جواب دليل دوم :اين است كه ما نيز تمامي ضميرهاي چهارگانه را به طيور بر ميگردانيم ،و اگر بپرسي چطور ضمير
سومي و چهارمي را به طيور بر ميگرداني؟ با اينكه از طيور تنها اجزايش مانده و صورتش به كلي از بين رفته ،ما نيز عين
اين سؤال را از شما ميكنيم ،كه در آيه ":ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا
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قرار دادن هر جزئي از مجموَ را بر سر كوهي حاصل نميشود ،چون در چنين فرضي چگونه تصور ميشود كه شخصي
حركت ذره
__________________________________________________
)(1سوره فصلت آيه 11
)(2متعلق بودن كلمهاي به كلمه يا جمله ديگر اين است كه معناي كلمه دوم و يا جمله ،بوسيله كلمه اول تكميل ميشود.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص434 :
ذرههاي بدن خروس (را مثال) و دگرگونگيهاي آنها را مشاهده كند كه دارند به يكديگر وصل ميشوند .و اگر به اين معنا
باشد كه خدا شخص را بر كنه كلمه تكويني خود كه همان اراده الهيه اوست و گوينده آن كلمه و حقيقت آن هم همان
هستي موجودات ميباشد ،آگاهي و احاطه بدهد .چنين چيزي به حكم ظاهر قرآن و اجماَ همه مسلمانان از دو جهت امري
غير ممكن است ،زيرا نه بشر ميتواند به كنه هستي موجودات احاطه يابد ،و نه صفات خدا كيفيت ميپذيرد ،تا ابراهيم نشان
دادن آن را درخواست كند.
دليل چهارم :جمله" ثُمَّ اجْعَلْ  "...به خاطر كلمه" ثم -سپس" داللت بر بعديت دارد ،و اين بعديت با معنايي كه ما براي "
صرهن" كرديم ،و آن را به معناي مانوس شدن گرفتيم مناسبتر است ،و همچنين خود كلمه" صرهن" با آن معنا سازگار
است ،نه با سر بريدن و گوشت و استخوان آنها را كوبيدن.
دليل پنجم :اگر منظور خداوند متعال ،آن معنايي باشد كه ساير مفسرين گفتهاند ،مناسبتر آن بود كه آيه شريفه با اسم"
قدير" ختم شود ،نه با دو اسم" عزيز" و" حكيم" براي اينكه" عزيز" به معناي قادري است كه دسترسي به او ممكن
نباشد ،اين بود نظريه عدهاي از مفسرين.
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طائِعِينَ" «».1
چگونه ضمير" هي" و" ها" را به آسمان بر ميگردانيد ،در حالي كه آن روز از آسمان تنها ماده دودي شكلش وجود داشت
و صورت آسماني به خود نگرفته بود و چگونه ضمير" له" در آيه ":إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « »9را
به" شيء" بر ميگردانيد؟ در حالي كه قبل از كلمه" كن" يعني ايجاد موجودات ،چيزي موجود نبوده ،تا ضمير به آن بر
گردد.
و حقيقت اين است كه تنها در خطابهاي لفظي است كه بايد مخاطب قبال وجود داشته باشد ،و اما در خطابهاي تكويني
قضيه درست بر عكس است ،يعني وجود مخاطب فرَ خطاب است ،چون خطابهاي تكويني همان ايجاد است ،و معلوم
است كه تا خطاب صادر نشود ،مخاطبي پديد نميآيد ،چون" وجود" ،فرَ بر" ايجاد" است ،هم چنان كه در آيه" أَنْ نَقُولَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « »0كلمه" فيكون "اشاره به وجود" شيء" است كه متفرَ شده بر كلمه" كن" كه همان ايجاد است.
و اما جواب دليل سوم :اين است كه ما طرف ديگر و شق دوم را قائليم ،و ميگوئيم سؤال از كيفيت فعل خداي سبحان و
احياي او است ،نه از كيفيت حياتپذيري ماده و اينكه گفتند :بشر نميتواند به كنه اراده الهي پي ببرد ،چون اراده از صفات
اوست (هم به دليل ظاهر قرآن و هم به اتفاق همه مسلمانان) ،در پاسخ ميگوئيم :اراده از صفات فعل است نه از صفات
ذات ،صفتي است مانند خالقيت و رازقيت و امثال آن كه از فعل خدا انتزاَ ميشود .و آن كه دست بشر بدان نميرسد ذات
متعاليه خداست ،هم چنان كه خودش در كالم مجيدش فرمود:
"وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً" «».3
پس اراده صفتي است كه از فعل خدا انتزاَ ميشود ،و آن فعل عبارت است از" ايجاد" كه با وجود هر چيزي متحد است ،و
عبارت است از كلمه" كن" در آيه" ان تقول له
__________________________________________________
)(1سوره فصلت آيه 11
)(2سوره يس آيه 39
)(3سوره نحل آيه [.....]33
)(4احاطه علمي به او نمييابند" سوره طه آيه "113
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
كن فيكون" ،و خداي سبحان در دنباله اين آيه فرموده :اين كلمه عبارت است از ملكوت هر چيز ":فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ" «».1
از سوي ديگر صريحا فرموده :ملكوت خود را به ابراهيم نشان داديم "،وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ
لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" « »9و يكي از ملكوت آسمانها و زمين ،همين زنده كردن مرغان نامبرده در آيه است.
حال ببينيم منشا اين شبهه و نظائر آن چيست؟ منشا آن اين است كه اين دانشمندان گمان كردهاند كه خواستن ابراهيم از
طيور و گفتن عيسي َ به مردگان هنگام زنده كردن آنها به اينكه" برخيز به اذن خدا" ،و نيز جريان يافتن باد به امر
سليمان و ساير معجزات كه در كتاب و سنت از آنها نامبرده شده ،اثري است كه خداي تعالي در الفاظ اين پيامبران قرار داده،
يعني اثر و خاصيت خود الفاظ آنهاست و يا اثري است كه خدا در ادراك تخيلي »«3آنان
__________________________________________________
)(1سوره يس آيه 30
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)(2اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم (براي اينكه چنين و چنان شود) و نيز براي اينكه او از
صاحبان يقين گردد ".سوره انعام آيه "34
)(3براي ادراكات انسان از خارج سه مرتبه قائل شدهاند -1 ،مرتبه حس  -9مرتبه خيال -0 ،مرتبه تعقل.
مرتبه حس :عبارت است از آن صوري از اشياء كه در حال مواجهه و يا مقابله و ارتباط مستقيم ذهن با خارج با به كار افتادن
يكي از حواس پنجگانه (يا بيشتر) در ذهن منعكس ميشود ،مثال هنگامي كه انسان چشمها را باز نموده و منظرهاي را كه
در برابرش موجود است تماشا ميكند ،تصويري از آن منظره در ذهنش پيدا ميشود و آن تصوير همان حالت خاصي است
كه انسان حضورا و وجدانا در خود مشاهده ميكند و آن را ديدن ميناميم ،يا آنكه در حالي كه كسي صحبت ميكند و
صداي وي به گوشش ميرسد حالت ديگري را در خود مشاهده مينمايد كه آن را شنيدن ميناميم و...
مرتبه خيال :پس از آنكه ادراك حسي از بين رفت اثري از خود در ذهن باقي ميگذارد و يا به تعبير قدماء پس از پيدايش
صورت حسي در حاسه ،صورت ديگري در قوه ديگري كه آن را" خيال" يا" حافظه" ميناميم ،پيدا ميشود و پس از آنكه
صورت حسي محو شد ،آن صورت خيالي باقي ميماند و هر وقت انسان بخواهد ،آن صورت را احضار مينمايد و به اصطالح
به اين وسيله آن شيء خارجي را تصور ميكند...
مرتبه تعقل :ادراك خيالي چنان كه دانستيم جزئي است يعني بر بيش از يك فرد قابل انطباق نيست ،ليكن ذهن انسان پس
از ادراك چند صورت جزئي ،قادر است يك كلي بسازد كه قابل انطباق بر افراد كثيره باشد ،به اين ترتيب كه پس از آنكه
چند فرد را ادراك نمود ،عالوه بر صفات اختصاصي هر يك از افراد به پارهاي از صفات مشتركه نائل ميشود  ...كه بر افراد
نامحدودي قابل انطباق باشد ،اين نحوه از تصور را تعقل يا تصور كلي مينامند ".اصول فلسفه و روش رئاليسم مقاله سوم،
علم و ادراك"
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
نهاده ،و الفاظشان بر آن ادراك تخيلي داللت ميكند ،نظير ارتباط و نسبتي كه ميان الفاظ عادي ما با معاني آن دارد ،و اين
نكته بر آنان پوشيده مانده كه اين تاثير ،نه مربوط به الفاظ انبياء است ،نه به اراده آنان كه الفاظ حاكي از آن است ،بلكه
مربوط به اتصال باطني آن حضرات به قوه قاهره و شكست ناپذير خدا و قدرت مطلقه و غير متناهي او است ،همهكاره و
فاعل حقيقي معجزات ،اين ارتباط است.
و اما جواب از دليل چهارمشان اين است كه :معناي تراخي و تدريج كه از كلمه" ثم" استفاده ميشود همانطور كه با معناي
تربيت مرغان و مانوس كردن آنها تناسب دارد ،با معناي ذبح كردن و كوبيدن و جدا كردن اعضاي آنها از يكديگر و گذاشتن
هر قسمتي از آن اجزاي كوبيده شده را بر سر يك كوه نيز تناسب دارد ،و مطلب بسيار روشن است.
و اما جواب از دليل پنجمشان اين است كه :عين اين اشكال به خودشان بر ميگردد ،براي اينكه حاصل اشكالشان اين بوده
كه خدا كيفيت زنده كردن را با بيان علمي براي ابراهيم َ بيان كرده نه با ارائه و نشان دادن حسي .به ايشان ميگوئيم در
اين صورت آيه بايد با صفت" قدرت" ختم شود نه" عزت" و" حكمت" ،در حالي كه در سابق توجه فرموديد كه گفتيم
مناسبتر همين است كه با صفت عزت و حكمت ختم شود نه با صفت قدرت ،از همان بيان ،اين معنا نيز روشن ميشود:
اينكه بعضي ديگر از مفسرين گفتهاند :مراد از درخواستي كه در آيه آمده ،درخواست ديدن حيات پذيري اجزاي مرده است،
صحيح نيست.
خالصه بيان اين مفسر اين است كه :سؤال ابراهيم َ (العياذ باللَّه) از يك امر ديني نبوده ،بلكه سؤال اين بوده كه از كيفيت
زنده نمودن سر در آورد ،و علم و آگاهي به اينكه مرده را چگونه زنده ميكند ،شرط ايمان نيست.
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پس ابراهيم َ از خدا علمي را كه ايمان مشروط بر آن است طلب نكرده ،به دليل اينكه سؤال خود را با لفظ" كيف" آورده و
همه ميدانيم كه اين كلمه در مورد سؤال از حال استعمال ميشود ،نظير اينكه كسي بپرسد "كيف يحكم زيد في الناس،
زيد در ميان مردم چگونه قضاوت ميكند؟" كه پرسش كننده در اينكه زيد قضاوت ميكند ،شك ندارد بلكه در كيفيت آن
شك دارد ،و گرنه اگر در اصل قضاوت شك ميداشت ميپرسيد ":أ يحكم زيد في الناس" ،آيا زيد در بين مردم قضاوت
ميكند؟".
و اگر خداي تعالي در پاسخ ابراهيم َ از او پرسيد ":مگر ايمان نياوردهاي؟" براي اين بوده كه هر چند ظاهر كلمه "كيف"
سؤال از چگونگي احياء است ،ليكن از آنجايي كه گاهي اين كلمه در تعجيز هم استعمال ميشود ،مثال وقتي كسي ادعا
ميكند كه من
ترجمه الميزان ،ج ،9ص432 :
ميتوانم وزنه سي مني را بردارم ،به او ميگويي بردار ببينم چگونه بر ميداري؟ و منظورت اين است كه به او بفهماني تو
نميتواني برداري .و نيز از آنجايي كه خداي تعالي ميدانست ابراهيم َ چنين توهمي نميكند ،و به پروردگارش نميگويد
زنده كن ببينم چگونه زنده ميكني ،خواست اين احتمال را از كالم او دور كند ،و ايمان خالص او در نظر مردم مشوب نشود،
و سخنش طوري باشد كه هر كسي كه آن را ميشنود بدون شك پي به خلوص ايمانش ببرد ،لذا پرسيد ":مگر تو ايمان
نداري ،به اينكه من ميتوانم مرده زنده كنم؟" او هم در پاسخ عرضه داشت ":چرا ،ايمان دارم ،ليكن ميخواهم ايمان خود
را بيشتر كنم".
و كلمه" طمانينة" ،بنا بر اين معنا عبارت ميشود از آرامش قلب به وسيله مشاهده و اينكه قلب در كيفيت احيا ،هزار جا
نرود ،و احتماالت گوناگون ندهد ،البته نداشتن اين آرامش قبل از مشاهده ،منافاتي با ايمان ندارد ،چون ممكن است آن
جناب قبل از ديدن احيا ،عاليترين درجه ايمان را به قدرت خدا بر "زنده كردن و احيا" داشته باشد ،و مشاهده زنده شدن
مرغان ذرهاي بر ايمانش نيفزايد ،بلكه فايده ديگري داشته باشد كه داشتن آن ،شرط ايمان نيست .آن گاه مفسر نامبرده بعد
از سخناني طوالني گفته :آيه شريفه داللت دارد بر فضيلت ابراهيم َ چون وقتي آن جناب درخواستي از خداوند متعال كرد
فورا و به آسانترين وجه درخواستش را اجابت كرد ،با اينكه همين اجابت را در باره عزير بعد از صد سال عملي ساخت.
خواننده محترم با دقت در خود آيه و در آنچه كه ما بيان كرديم به بطالن اين چنين تفسيري از اين آيه پي ميبرد ،براي
اينكه سؤال ابراهيم َ از كيفيت زنده كردن مردگان است ،كه خدا چطور آنان را زنده ميكند؟ نه از اينكه اجزاي مرده چگونه
براي بار دوم حيات ميپذيرد و زنده ميشود ،چون او پرسيد ":كَيْفَ تُحْيِ؟" (بضم تاء) يعني چطور زنده ميكني؟ و نپرسيد":
كيف تحيي"؟ (به فتح تاء) يعني چطور زنده ميشوند؟.
عالوه بر اينكه زنده كردن مردگان به دست خود ابراهيم (َ) ،خود دليل بر گفته ما است و اگر سؤال از چگونگي زنده شدن
مردگان بود ،كافي بود خداوند پيش روي ابراهيم َ مردهاي را زنده كند (همانطور كه در آيه قبلي در قصه" عزير" كه از آن
خرابه گذشت ،فرمود:
اگر ميخواهي ببيني مردگان چگونه زنده ميشوند ،به استخوانها نگاه كن ببين چگونه آنها را به حركت در ميآوريم ،و
سپس گوشت بر آنها ميپوشانيم) و ديگر احتياج نداشت زنده كردن مردگان را به دست خود آن جناب اجرا كند.
اين همان نكتهاي است كه در چند صفحه قبل به آن اشاره كرديم و گفتيم :اين
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
مفسرين نفوس انبيا را در اخذ معارف الهي و مصدريتشان نسبت به امور خارق العاده به نفوس عادي خود قياس كردهاند ،و

PDF.tarikhema.org

[سؤال خداوند از ابراهيم (ع) و جواب ابراهيم ":قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قالَ بَلي  ..... ]"...ص 173 :

"قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قالَ بَلي وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي".
كلمه "بلي" همان بله فارسي را معنا ميدهد ،و كارش رد نفي است ،و به همين جهت در جمله منفي معناي اثبات را
ميدهد ،مانند اين آيه ":أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي" « »9و در اينجا اگر به جاي" بلي" كلمه" نعم" يعني آري آمده بود سر از
كفر در ميآورد .و كلمه" طمانينة" و" اطمينان" به معناي سكون و آرامش نفس بعد از ناراحتي و اضطراب است ،و اين
استعمال ريشه از اينجا گرفته كه ميگويند ":اطمأنت االرض" يعني زمين مطمئن شد ،يا ميگويند ":ارض مطمئنة" يعني
زميني مطمئن (و منظورشان زميني است كه در آن گودي هست ،و در هنگام باران آب در آنجا جمع ميشود ،و نيز سنگ
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نتيجهاش اين شده كه مثال بگويند زنده كردن مردگان به دست خود ابراهيم و بدون دخالت آن جناب هيچ فرقي به حال آن
جناب ندارد ،با اينكه اين حرف به خاطر و ذهن هيچ كسي كه از حقايق بحث ميكند و آشنا با آن است خطور نميكند ،ولي
اين مفسرين به آن جهت كه اعتنايي به حقايق ندارند ،در چنين اشتباهي واقع شدهاند ،و هر چه بيشتر در بحث فرو ميروند
از حق دورتر ميشوند .مثال" طمانينه" را معنا كردهاند به برطرف شدن اشكاالت و احتماالتي كه ممكن است در مساله
تكون در دل خطور كند با اينكه اين احتماالت بيهوده ،تردد و عدم انسجام فكري است كه ساحت پيامبري چون ابراهيم َ
منزه از آن است ،عالوه بر اينكه جوابي كه در آيه شريفه نقل شده با" طمانينه" به اين معنا تطبيق نميكند ،زيرا ابراهيم َ
پرسيده بود ":چگونه مردگان را زنده ميكني؟" و كلمه" مردگان" را مطلق آورد ،و اين مطلق اگر نگوئيم منصرف به
خصوص مردگان از انسانها است ،حد اقل انسان و غير انسان را شامل ميشود ،و خداي تعالي زنده كردن انسان مرده را به
او نشان نداد ،بلكه زنده كردن چهار مرغ مرده را نشان داد.
مفسر نامبرده آن گاه به برتري دادن ابراهيم َ بر" عزير" (صاحب داستان در آيه قبلي) پرداخته و ميگويد :هر دو قصه كه
در اين دو آيه آمده يك نوَ است ،يعني در هر دو ،سؤال از كيفيت است ،به آن معنايي كه خودش براي كيفيت كرده ،و
گفته است :چيزي كه هست ابراهيم َ از اين نظر نزد خداي تعالي گراميتر است كه پاسخ او فورا داده شد ،ولي پاسخ عزير
بعد از صد سال داده شد .و از اين حرف معلوم ميشود كه اين مفسر اصال معناي دو آيه را نفهميده است ،با اينكه هر دو آيه،
عالوه بر معاني برجسته و دقيقي كه در بر دارند -اصال اجنبي و بيگانه از مساله كيفيت به آن معنايي هستند كه وي ذكر
كرده ،و اگر يك بار ديگر گفتار او را از نظر بگذرانيد اشتباهاتش روشن ميشود.
عالوه بر اينكه اگر سؤال آن جناب از كيفيت بود ،بايد آيه شريفه با صفت" قدرت" ختم ميشد ،نه با صفت "عزت" و"
حكمت" هم چنان كه آيه زير كه در مقام بيان كيفيت زنده كردن است با صفت قدرت مطلقه خداي تعالي ختم شده" وَ مِنْ
آياتِهِ أَنَّكَ تَرَي الْأَرْضَ خاشِعَةً ،فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ ،وَ رَبَتْ ،إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتي ،إِنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"
« »1و نظير آن آيه ،آيه زير است ،كه ميفرمايد:
__________________________________________________
)(1يكي از آيات او همين است كه ميبيني زمين مرده و افتاده است ،همين كه آب راي از آسمان بر آن نازل ميكنيم به
جنب و جوش در ميآيد و متورم ميشود ،چون او بر هر چيز توانا است ".سوره فصلت "02
ترجمه الميزان ،ج ،9ص431 :
"أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ ،وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتي ،بَلي إِنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ" «».1
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كوه هم به طرف آن سرازير ميگردد).
خداي تعالي در اينجا اينطور سؤال كرد كه ":أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟" و نپرسيد ":ا لم تؤمن" با اينكه معناي هر دو يكي است ،ولي
در تعبير اولي اشاره به اين جهت نيز هست كه سؤال و درخواست ،سؤالي بجا و به مورد است ،ليكن جا ندارد طوري عنوان
شود كه با عدم ايمان به احيا و زنده كردن مقارن باشد .و اگر فرموده بود ":ا لم تؤمن" ،داللت ميكرد بر اينكه گوينده،
يعني خداي تعالي سؤال او را ناشي از عدم ايمان ،تلقي كرده ،آن وقت جمله نامبرده جنبه عتاب و مالمت به خود ميگرفت،
كه اي ابراهيم چنين سؤالي از تو زشت است.
حال ببينيم" واو" در آيه چگونه چنين اثري را از خود نشان ميدهد؟ علتش اين است كه واو در اينجا براي جمع كردن بين
دو معني است ،و استفهام خداي تعالي را چنين معنا ميدهد آيا" بيايماني" با" سؤال" همراه است يا نه؟ و او در پاسخ
عرضه داشت :نه بيايمان نيستم ،و اگر اين" واو "نبود معناي استفهام ،سؤال از علت درخواست ميشد ،آن وقت عتاب و
مالمت را نتيجه ميداد.
و در اين كالم" ايمان" مطلق آمده ،و به چيزي اضافه نشده و نفرموده :به چه چيز ايمان داري؟ بلكه بطور مطلق پرسيده":
مگر ايمان نداري؟" و اين داللت دارد بر اينكه ايمان به خداي سبحان با شك در امر "احياء" و" بعث" جمع نميشود ،هر
چند كه در مورد آيه ،خصوص
__________________________________________________
)(1آيا نديدند كه خدا همان كسي است كه آسمانها و زمين را آفريد و از خلقت آنها خسته نشد ،ميتواند مردگان را زنده
كند؟ بله ميتواند ،او بر هر چيزي قادر است ".سوره احقاف آيه "00
)(2آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند بلي ".سوره اعراف آيه "131
ترجمه الميزان ،ج ،9ص439 :
احياء است ،و سخني از بعث نرفته ،لكن خصوصيت مورد ،باعث تخصيص عام و يا تقييد مطلق نميشود»1« .
__________________________________________________
)(1عام و خاص ،مطلق و مقيد ما در قوانين مدني و جزائي بشري ميبينيم كه يك قانون را به صورت كلي و عام ذكر
ميكنند كه شامل همه افراد موضوَ قانون ميشود.
بعد در جاي ديگر در باره گروهي از افراد همان موضوَ ،حكمي ذكر ميكنند كه بر خالف آن قانون كلي و عام است.
در اينجا چه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقي كنيم و يا چون يكي از اين دو ماده قانون نسبت
به ديگري عام است و ديگري خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براي آن عام تلقي كنيم و اينها را متعارض
ندانيم.
مثال در قرآن مجيد وارد شده است كه" وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ" يعني زنان مطلقه الزم است بعد از طالق
تا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند (عده نگه دارند) و پس از آن در اختيار كردن شوهر آزاد هستند.
اكنون فرض كنيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زني به عقد مردي در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشويي ميان
آنها برقرار شود ،زن مطلقه شود ،الزم نيست زن عده نگه دارد.
در اين جا چه بايد بكنيم؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقي كنيم؟  ...يا خير اين حديث در حقيقت مفسر آن آيه است و به
منزله استثنايي است در بعضي از مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست؟.
البته نظر دوم صحيح است ،زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتداء يك قانون را به صورت كلي ذكر ميكنند و
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[وجود خطورات نفساني موهوم و منافي عقائد يقيني منافاتي با ايمان و تصديق ندارد]  .....ص 173 :

و همچنين جمله" لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي" ،كه حكايت كالم ابراهيم َ است مطلق آمده ،و نگفته قلبم از چه چيز آرامش يابد ،و اين
اطالق داللت دارد بر اينكه مطلوب آن جناب از اين درخواست به دست آوردن مطلق اطمينان و ريشه كن كردن منشا همه
خطورها و وسوسههاي قلبي از قلب است ،چون حس واهمه « »1در ادراكات جزئي و احكام اين ادراكات جزئي تنها بر حس
ظاهري تكيه دارد ،و بيشتر احكام و تصديقاتي كه در باره مدركات خود دارد (مدركاتي كه از طريق حواس ظاهري ميگيرد)
احكام و تصديقاتي يك جانبه و وارسي نشده است ،واهمه ،احكام خود را صادر ميكند بدون اينكه آن را به عقل ارجاَ دهد،
و اصال از پذيرفتن راهنماييهاي عقل سرباز ميزند ،هر چند كه نفس آدمي ايمان و يقين به گفتههاي عقل داشته باشد،
نظير احكام كلي عقلي در مورد مسائل ما وراء الطبيعة ،و غايب از حس ،كه هر چند از نظر عقل ،حق و مستدل باشد.
و هر چند عقل مقدمات آن را مسلم و منتج بداند ،واهمه ،از قبولش سر باز ميزند ،و در دل آدمي احكامي ضد احكام عقلي
صادر ميكند ،و آن گاه احوالي از نفس را كه مناسب با حكم خود و مخالف حكم عقل باشد ،برميانگيزد ،و آن احوال
برانگيخته شده ،حكم واهمه را تاييد ميكنند و باآلخره حكم واهمه به كرسي مينشيند ،هر چند كه عقل نسبت به حكم
خودش يقين داشته باشد ،و بداند آنچه را كه واهمه در نظرش غولي كرده ،كمترين ضرري ندارد ،و صرفا دردسري است كه
ايجاد كرده ،مثل اينكه شما در منزلي تاريك كه جسدي مرده هم آنجا هست خوابيده باشيد ،از نظر عقل ،شما يقين داريد
كه مرده جسمي است جامد ،و مانند سنگ فاقد شعور و اراده ،جسمي است كه كمترين ضرري نميتواند داشته باشد ،ليكن
قوه
__________________________________________________
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سپس موارد استثناء را بيان مينمايند  ...در اينگونه موارد خاص را به منزله استثناء براي عام تلقي ميكنيم :و ميگوئيم عام
را بوسيله خاص "تخصيص" ميدهيم ،و خاص" مخصص" عام است.
مطلق و مقيد هم چيزي است شبيه عام و خاص ،چيزي كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد
احوال و صفات.
عام و خاص در مورد اموري است كلي كه داراي افراد موجود و متعدد و احيانا بينهايت است و بعضي از انواَ و يا افراد آن
عام به وسيله دليل خاص از آن عموم خارج شدهاند.
ولي مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتي كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آن را ايجاد نمايد.
اگر آن طبيعت متعلق تكليف ،قيد خاص نداشته باشد ،مطلق است و اگر قيد خاص براي آن در نظر بگيريم مقيد است.
مثال .......به پيغمبر اكرم ص امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست (صل عليهم) ،اين
دستور از آن نظر كه مثال با صداي بلند باشد يا آهسته ،در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافي است ،مطلق است.
اكنون .....اگر دليل ديگري از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكي از قيود باال را ذكر كرده باشد ما به اطالق
جمله" وصل عليهم" عمل ميكنيم ،يعني آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انجام دهيم ،ولي اگر دليل معتبر ديگري پيدا
شد و گفت كه مثال اين عمل ،بايد با صداي بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد ،در اين جا مطلق را حمل بر
مقيد ميكنيم يعني آن دليل ديگر را مقيد (به كسر ياء) اين جمله قرار ميدهيم ،نام اين عمل تقييد است ".نقل از كتاب
آشنايي با علوم اسالمي از شهيد مطهري قسمت اصول فقه"
ترجمه الميزان ،ج ،9ص430 :
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)(1قوه واهمه قوهاي است كه معاني غير محسوسه موجود در محسوسات جزئيه را درك ميكند ،مانند عداوت ،ترس،
محبت ،عاطفه ،مثال طفلي خردسال محبت مادر خود را (به وسيله قوه واهمه) درك ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
واهمه شما از پذيرفتن اين حكم عقل شما استنكاف ميورزد و صفت خوف را در شما بر ميانگيزد و آن قدر وسوسه ميكند
تا بر نفس شما مسلط شود( ،يك وقت ميبيني كه از آن خانه پا به فرار گذاشته و ميگريزي ،و احيانا به پشت سر خود نگاه
ميكني كه مبادا جسد تعقيبت كرده باشد) گاهي هم ميشود كه از شدت ترس عقل زايل ميشود ،و گاهي هم شده كه
طرف زهره ترك شده و ميميرد.
پس معلوم شد هميشه وجود خطورهاي نفساني موهوم و منافي با عقائد يقيني ،منافاتي با ايمان و تصديق ندارد ،تنها مايه
آزار و دردسر نفس ميشود و سكون و آرامش را از نفس انسان سلب ميكند ،و اينگونه خطورها جز از راه مشاهده و حس
برطرف نميشود.
[در مشاهده و حس اثري هست كه علم آن اثر را ندارد]  .....ص 174 :
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و لذا گفتهاند :مشاهده ،اثري دارد كه علم آن اثر را ندارد ،مثال خداي سبحان در ميقات به موسي خبر داد كه قومش گمراه
شده و گوسالهپرست گشتهاند ،و موسي َ با علم به اينكه خداي تعالي راست ميگويد ،غضب نكرد ،وقتي غضب كرد كه به
ميان قوم آمد و گوسالهپرستي آنان را با چشم خود بديد ،آن وقت بود كه الواح را به زمين انداخت و سر برادرش را گرفت و
كشيد.
پس از اينجا و از آنچه قبال گذشت روشن شد كه ابراهيم َ تقاضا نكرد كه ميخواهم ببينم اجزاي مردگان چگونه حيات را
ميپذيرند ،و دوباره زنده ميشوند ،بلكه تقاضاي اين را كرد كه ميخواهم فعل تو را ببينم كه چگونه مردگان را زنده ميكني،
و اين تقاضا ،تقاضاي امر محسوس نيست ،هر چند كه منفك و جدا از محسوس هم نميباشد ،چون اجزايي كه حيات را
ميپذيرند مادي و محسوسند و ليكن همانطور كه گفتيم تقاضاي آن جناب تقاضاي مشاهده فعل خدا است كه امري است
نامحسوس ،پس در حقيقت ابراهيم َ درخواست حق اليقين كرده است.
"قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ،فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ،ثُمَّ اجْعَلْ عَلي كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً".
كلمه" صرهن" بضم صاد ،بنا بر يكي از دو قرائت از (صار -يصور )است ،كه به معني" بريدن" و يا" متمايل كردن" است
و به كسر صاد كه قرائتي ديگر است از (صار -يصير) ميباشد كه به معناي" شدن" است .و قرائن كالم داللت دارد بر اينكه
در اينجا معناي" قطع كردن" منظور است .و چون با حرف "الي" متعدي شده ،داللت ميكند بر اينكه متضمن معناي
متمايل كردن نيز هست ،در نتيجه معناي اين كلمه چنين ميشود ":مرغان را قطعه قطعه كن و به طرف خود متمايل ساز"،
و يا" آنها را نزد خود بياور ،در حالي كه قطعه قطعه كرده
ترجمه الميزان ،ج ،9ص434 :
باشي" ،و اگر ما دو احتمال داديم به خاطر اختالفي است كه دانشمندان در تقدير تضمين دارند .و به هر حال ،پس اينكه
فرمود ":فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ  ،"...جوابي است از درخواست ابراهيم َ كه عرضه داشت ":پروردگارا نشانم ده كه چگونه
مردگان را زنده ميكني؟" و با در نظر گرفتن اينكه واجب است جواب ،مطابق سؤال داده شود ،بالغت كالم و حكمت
متكلم مانع از آن است كه كالم مشتمل بر جزئياتي باشد زائد بر آنچه الزم است ،جزئياتي كه اثري بر وجود آنها مترتب
نبوده و در غرض دخالتي نداشته باشد ،آنهم كالمي چون قرآن كريم كه بهترين كالم و از بهترين گوينده و براي بهترين
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شنونده و ياد گيرنده است ،پس اين قصه آن طور كه در ابتداء به نظر ميرسيد ،يك داستان ساده نيست ،اگر به اين
سادگيها بود ،كافي بود كه خود خداي تعالي مردهاي را (هر چه باشد ،چه مرغ و چه حيواني ديگر) پيش روي ابراهيم َ
زنده كند ،و زائد بر اين ،كار لغو و بيهودهاي باشد ،در حالي كه قطعا چنين نيست و ما ميبينيم قيودي و خصوصياتي زائد بر
اصل معنا در اين كالم اخذ شده مثال قيد شده:
[نكاتي كه در پاسخ خداوند به درخواست ابراهيم وجود دارد]  .....ص 171 :
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1آن مردهاي كه ميخواهد زندهاش كند مرغ باشد.2مرغ خاصي و به عدد خاصي باشد.3مرغها زنده باشند و خود ابراهيم َ آنها را بكشد.4بايد آنها را به هم مخلوط كند ،بطوري كه اجزاي بدن آنها به هم آميخته گردند.5بايد گوشتهاي درهم شده را چهار قسمت كند و هر قسمتي را در محلي دور از قسمتهاي ديگر بگذارد ،مثال هر يك رابر قله كوهي بگذارد.
6عمل زنده كردن به دست خود ابراهيم انجام شود ،ابراهيمي كه خودش درخواست كرده بود.7با دعا و صدا كردن آن جناب زنده شوند.8هر چهار مرغ نزدش حاضر گردند.اين خصوصيات زائد بر اصل قصه بطور مسلم در معنايي كه مورد نظر بوده و خداي تعالي ميخواسته به ابراهيم َ بفهماند،
دخالت داشته ،و مفسرين براي نحوه اين دخالتها وجوهي ذكر كردهاند ،كه باعث تعجب هر پژوهشگري است.
و به هر حال بايد اين خصوصيات ارتباطي با سؤال داشته باشد ،اگر به گفته آن جناب كه گفت" رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ
الْمَوْتي" ،دقت كنيم ،دو نكته در آن ميبينيم.
يكي در جمله" تحيي" ،كه از آن بر ميآيد آن جناب خواسته است احيا را به آن
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
جهت كه فعل خداي سبحان است مشاهده كند ،نه بدان جهت كه وصف اجزاي مادهاي است كه ميخواهد حيات قبول
كند.
نكته دوم ،:معناي جمع است كه كلمه" موتي" مشتمل بر آن است ،چون اين كلمه ،جمع "ميت" است ،و اين خصوصيت به
نظر ميرسد كه زايد بر اصل قصه است.
اما نكته اول :گفتار ابراهيم َ اقتضا ميكرد كه خداي تعالي عمل احيا را به دست خود آن جناب اجرا كند ،لذا ميفرمايد":
چهار مرغ بگير" ،و" سپس آنها را به دست خود ذبح كن" ،و" بعد بر سر هر كوهي قسمتي از آن بگذار" ،كه در اين سه
جمله ،و در جمله" سپس آنها را بخوان" ،مطلب به صيغه امر آمده و در آيه "يَأْتِينَكَ سَعْياً" خداي تعالي دويدن مرغان ،به
سوي ابراهيم َ را كه همان زنده شدن مرغان است مرتبط و متفرَ بر دعوت او كرده ،پس معلوم ميشود آن سببي كه
حيات را به (مردهاي كه قرار است زنده شود) افاضه ميكند ،همان دعوت ابراهيم َ است ،با اينكه ما ميدانيم كه هيچ زنده
شدن و احيايي بدون امر خداي تعالي نيست ،پس معلوم ميشود كه دعوت ابراهيم َ به امر خدا ،به نحوي متصل به امر خدا
بوده كه گويي زنده شدن مرغان هم از ناحيه امر خدا بوده ،و هم از ناحيه دعوت او ،و اينجا بود كه ابراهيم َ كيفيت زنده
شدن مرغان يعني افاضه حيات از طرف خدا به آن مردگان را مشاهده كرد ،و اگر دعوت ابراهيم َ متصل به امر خدا -و آن
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امر" كن" است كه هر وقت خداوند بخواهد چيزي را ايجاد كند ميفرمايد ":كن فيكون" -نبود ،گفتار او هم مثل گفتار ما
ميشد ،كه جز با خيال ،اتصالي به امر خدا ندارد ،و خود او نيز مثل ما ميشد كه اگر هزار بار هم به چيزي بگوئيم ":كن"
موجود نميشود ،و خالصه كالم اينكه در عالم هستي هيچ چيزي تاثير گزاف و بيهوده ندارد.
اما نكته دوم :كه گفتيم :در كلمه" موتي" است ،از اين كلمه فهميده ميشود كه كثرت مردگان دخالتي در سؤال آن جناب
داشته ،و اين دخالت ال بد از اين جهت است كه وقتي جسدهاي متعددي بپوسند ،و اجزاي آنها متالشي شده ،و صورتها
دگرگون گردد ،حالت تميز و شناخت فرد فرد آنها از بين ميرود و كسي نميفهمد مثال اين مشت خاك ،خاك كدام مرده
است ،و همچنين ديگر ارتباطي ميان اجزاي آنها باقي نميماند ،و همه در ظلمت فنا گم شده و چون داستانهاي فراموش
شده از ياد ميروند ،نه در خارج خبري از آنها باقي ميماند ،و نه در ذهن ،و با چنين وضعي ،چگونه قدرت زنده كننده به همه
آنها و يا به يكي از آنها احاطه پيدا ميكند؟! در حالي كه محاطي در واقع نمانده ،تا محيطي به آن احاطه يابد.
و اين همان اشكالي است كه فرعون به موسي كرد ،و گفت ":فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولي"
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
يعني پس بگو ببينم سرنوشت گذشتگان چه شد؟ و موسي در پاسخش سخن از علم خدا گفت ،و جواب داد ":عِلْمُها عِنْدَ
رَبِّي ،فِي كِتابٍ ال يَضِلُّ رَبِّي وَ ال يَنْسي" «».1
و سخن كوتاه اينكه :خداي تعالي در پاسخ ابراهيم َ به او دستور داد تا چهار عدد مرغ بگيرد( ،و شايد انتخاب مرغ از ميان
همه حيوانات براي اين بوده كه قطعه قطعه كردن آنها آسانتر و در زماني كوتاهتر صورت ميگيرد) ،آن گاه زنده شدن آنها
را مشاهده كند ،يعني نخست آن مرغها و اختالف اشخاص و اشكال آنها را ببيند و كامال بشناسد ،و سپس هر چهار مرغ را
كشته و اجزاي همه را در هم بياميزد ،آن طور كه حتي يك جزء مشخص در ميان آنها يافت نشود ،و سپس گوشت كوبيده
شده را چهار قسمت نموده و بر سر هر كوهي قسمتي از آن را بگذارد ،تا بطور كلي تميز و تشخيص آنها از ميان برود ،و آن
گاه يك يك را صدا بزند ،و ببيند چگونه با شتاب پيش او حاضر ميشوند ،در حالي كه تمامي خصوصيات قبل از مرگ را دارا
ميباشند.
همه اينها تابع دعوت آن جناب بود ،و دعوت آن جناب متوجه روح و نفس آن حيوان شد ،نه جسدش ،چون جسدها تابع
نفس ها هستند نه به عكس ،و بدنها فرَ و تابع روح هستند نه به عكس ،و وقتي ابراهيم َ مثال روح خروس را صدا زد و
زنده شد ،قهرا بدن خروس نيز به تبع روحش زنده ميشود ،بلكه تقريبا نسبت بدن به روح (به عنايتي ديگر) همان نسبتي
است كه سايه با شاخص دارد ،اگر شاخص باشد سايهاش هم هست ،و اگر شاخص يا اجزاي آن به طرفي متمايل شود ،سايه
آن نيز به آن طرف متمايل ميگردد ،و همين كه شاخص معدوم شد ،سايه هم معدوم ميشود.
خداي سبحان هم وقتي موجودي از موجودات جاندار را ايجاد ميكند ،و يا زندگي را دوباره به اجزاي ماده مرده آن بر
ميگرداند ،اين ايجاد نخست به روح آن موجود تعلق ميگيرد ،و آن گاه به تبع آن ،اجزاي مادي نيز موجود ميشود ،و همان
روابط خاصي كه قبال بين اين اجزا بود مجددا برقرار ميگردد ،و چون اين روابط نزد خدا محفوظ است و مائيم كه احاطهاي
به آن روابط نداريم.
پس تعين و تشخيص جسد به وسيله تعين روح است ،و جسد بالفاصله بدون هيچ مانعي بعد از تعين روح متعين ميشود ،و
به همين مطلب اشاره ميكند ،آنجا كه ميفرمايد ":ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً" يعني بالفاصله (وجود پيدا كرده) و با سرعت
پيش تو ميآيند.
__________________________________________________
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)(1علم اين مساله نزد پروردگار من در كتابي است و پروردگار من نه چيزي را گم ميكند و نه از ياد ميبرد ".سوره طه آيه
"41
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
و اين معنا از آيه شريفه زير نيز استفاده ميشود ،آنجا كه قرآن گفتار منكرين معاد را نقل كرده و ميفرمايد ":وَ قالُوا أَ إِذا
ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ؟ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ ،قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ،ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ
تُرْجَعُونَ" «».1
در سابق نيز در تفسير همين آيه آنجا كه در باره تجرد نفس بحث ميكرديم مقداري در اين باره سخن گفتيم ،و انشاء اللَّه
بحث مفصل آن در جاي خودش خواهد آمد.
پس اينكه خداوند متعال فرمود ":فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ" ،براي اين بود كه ابراهيم َ مرغان را كامال بشناسد ،و وقتي دوباره
زنده ميشوند در اينكه اينها همان مرغها هستند شك نكند ،و به نظرش ناشناس نيايد ،بلكه همه خصوصيات و يا اگر
اختالفي رخ داده باشد ،تشخيص دهد.
و اينكه فرمود ":فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ،ثُمَّ اجْعَلْ عَلي كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً" ،معنايش اين است كه آنها را ذبح كن ،و اجزاي
بدنشان را خرد نموده با هم مخلوط كن ،آن گاه بر سر كوههايي كه در اينجا هست بگذار تا عالوه بر اينكه اجزا از هم
مشخص نيستند ،از يكديگر دور هم بشوند ،و اين خود يكي از شواهد بر اين معنا است كه اين قصه بعد از هجرت ابراهيم َ
از سرزمين بابل به سوريه اتفاق افتاده ،براي اينكه سرزمين بابل كوه ندارد.
و اينكه خداوند فرمود ":ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً" يعني مرغها را صدا بزن ،و بگو اي طاووس و اي فالن و اي فالن پس از
آيه به دست ميآيد كه ابراهيم َ خود مرغها را صدا زدند ،نه اينكه اجزاي آنها را صدا كرده باشند ،چون اگر ابراهيم َ اجزاي
مرغها را صدا ميكردند ميبايست آيه شريفه چنين باشد" ثم نادهن" چون اجزاي مرغها در روي كوههايي بودند كه بين
ابراهيم َ و آنها مسافت طوالني بود ،و در مسافتهاي دور ،لفظ" ندا" را به كار ميبرند نه لفظ" دعوت" را.
و معناي اينكه فرمود ":يَأْتِينَكَ سَعْياً" ،اين است كه روح مرغان به جسد خود بر ميگردد ،و با سرعت به سويت ميآيند.
"وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" يعني بدان كه خدا عزيز است ،و هيچ چيزي نميتواند از تحت قدرت او بگريزد ،و از
__________________________________________________
)(1و گفتند آيا بعد از آنكه در زمين ناپديد شديم دوباره خلق ميشويم؟ (تعجب آنان از اين جهت نيست كه عقل چنين
قدرتي براي ما اثبات نميكند) بلكه از اين جهت است كه كفر به معاد جزء دين آنها است ،بگو (شما در زمين گم نميشويد،
بلكه) فرشته مرگ كه موكل بر شما است شما را بطور كامل تحويل ميگيرد و سپس به سوي پروردگارتان باز ميگرديد".
سوره سجده آيه "11
ترجمه الميزان ،ج ،9ص432 :
قلم او بيافتد ،و خدا حكيم است ،و هيچ عملي را به جز از راهي كه اليق آن است انجام نميدهد ،به همين جهت بدن و
جسدها را با احضار و ايجاد ارواح ايجاد ميكند ،نه به عكس.
و اگر فرمود ":بدان كه خدا چنين و چنان است" و نفرمود ":خدا چنين و چنان است" ،براي اين بود كه بفهماند خطور قلبي
ابراهيم َ كه او را وادار كرد چنين مشاهدهاي را درخواست كند ،خطوري مربوط به معناي دو اسم خداي تعالي يعني" عزيز"
و" حكيم" بوده است ،لذا در پاسخ او عملي انجام داد تا علم به حقيقت عزت و حكمت خدا براي او حاصل شود.
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در تفسير الدر المنثور در ذيل آيه" أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ  "...آمده كه طيالسي و ابن ابي حاتم از علي بن ابي
طالب َ روايت كردهاند كه فرمود :آن كسي كه با ابراهيم بر سر پروردگار او مناظره كرد ،نمرود پسر كنعان بود»1« .
و در تفسير برهان آمده كه ابو علي طبرسي گفته است :در زمان وقوَ اين مناظره اختالفاتي است ،بعضي گفتهاند :موقعي
بود كه ابراهيم َ بتها را شكسته و هنوز در آتش نيفتاده بود( ،نقل از مقاتل) ،و بعضي ديگر گفتهاند :بعد از افتادن در آتش
بوده ،كه آتش برايش ماليم و سرد شده و جان سالم بدر برد( ،نقل از امام صادق َ)»9« .
مؤلف :هر چند آيه شريفه متعرض زمان وقوَ اين مناظره نشده ،ولي اعتبار عقلي مساعد و كمك اين احتمال است كه :بعد
از افتادن در آتش اتفاق افتاده باشد ،براي اينكه از داستانهايي كه در قرآن كريم در باره ابراهيم َ از همان بدو ظهورش و
مناظرهاش با پدر و قوم خود و بتشكنياش آمده ،اين معنا به دست ميآيد كه اولين باري كه آن جناب با نمرود مالقات
كرد ،هنگامي بود كه خبر بت شكستنش به گوش نمرود رسيد ،و وي دستور سوزاندنش را صادر كرد و معلوم است كه در
چنين هنگامي جاي مناظره نمرود با او در باره خدايي خودش نبوده است ،چرا كه به جرم شكستن بتها دستگير شده نه به
جرم انكار خدايي نمرود ،و اگر
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ج  1ص 001
)(2تفسير برهان ج  1ص 933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
مناظرهاي با او كرده ،حتما بر سر اين بوده است كه آيا بتها پروردگار هستند؟ يا خداي تعالي؟
در رواياتي چند كه شيعه و سني در ذيل آيه ":أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها  "...نقل كردهاند آمده است
كه :صاحب اين داستان" ارمياي" پيغمبر بوده است و در تعدادي از روايات آمده است كه او" عزير" بوده ،ولي هر دو دسته،
خبرهاي واحدند كه پذيرفتن و عمل كردن به خبر واحد در غير احكام فقهي دين واجب نيست ،عالوه بر اين ،سند روايات
نيز ضعيف است و هيچ شاهدي از ظاهر آيات بر طبق آنها نيست.
و از سوي ديگر اين داستان در تورات هم نيامده ،تا تورات شاهد بر يك دسته از روايات باشد ،و آنچه در روايات آمده
داستاني طوالني است ،كه روايات در باره جزئياتش اختالف دارند ،و چون بحث در آن از هدف اين كتاب خارج است ،از نقل
رواياتش صرفنظر كرديم ،اگر كسي بخواهد ميتواند به كتبي كه متعرض نقل آنها است ،مراجعه نمايد.
و در كتاب معاني االخبار از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير آيه" وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي "...
در ضمن حديثي فرمود :اين آيه متشابه است ،و معنايش اين است كه ابراهيم از" كيفيت" پرسيد ،و كيفيت فعل خداي
تعالي حقيقتي است كه اگر عالمي (يا پيامبري) از آن آگاه نباشد برايش تعجبآور نيست ،و چنان نيست كه توحيدش ناقص
باشد»1« .
مؤلف :بيان گذشته ما معناي اين حديث را روشن ميسازد و در تفسير عياشي از علي بن اسباط روايت شده كه گفت:
حضرت ابي الحسن رضا َ در پاسخ كسي كه از معناي آيه ":وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي" پرسيده بود كه مگر ابراهيم َ در قدرت
خدا شك داشته است؟ فرمود :نه ،و ليكن منظورش اين بوده كه خدا ايمانش را زيادتر كند «».9
مؤلف :اين معنا را مرحوم كليني در كتاب كافي هم از امام صادق و عبد صالح امام موسي بن جعفر َ روايت كرده كه بيانش
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گذشت»0« .
و مؤلف در تفسير قمي از پدرش از اين ابي عمير از ابي ايوب از ابي بصير از امام صادق
__________________________________________________
)(1معاني االخبار ص [.....]192
)(2تفسير عياشي ج  1ص 130
)(3اصول كافي ج  9ص 022
ترجمه الميزان ،ج ،9ص431 :
َ روايت كرده كه فرمود :ابراهيم َ الشهاي را در كنار دريا ديد كه درندگان دريايي آن را ميخوردند و سپس همان درندگان
به يكديگر ميپريدند و يكي ديگري را پاره ميكرد و ميخورد ،ابراهيم َ تعجب كرد و عرض كرد :پروردگارا به من بنمايان
كه چگونه مردگان را زنده ميكني؟ خداوند پرسيد مگر ايمان نداري؟ ابراهيم َ گفت چرا ،و لكن ميخواهم قلبم مطمئن
شود خداوند فرمود :پس چهار مرغ را بگير و آنها را قطعه قطعه كن و سپس بر سر هر كوهي قسمتي از آن را بگذار و آن
گاه آنها را صدا بزن تا به سرعت نزدت بيايند ،و بدان كه خداوند بر همه چيز توانا و به حقايق امور دانا است.
ابراهيم َ يك طاووس و يك خروس و يك كبوتر و يك كالغ سياه گرفت ،كه خداي تعالي دو باره فرمود ":صرهن" يعني
قطعه قطعهشان كن ،و گوشتشان را مخلوط كن ،و به ده قسمت تقسيم نموده و هر قسمتي را بر سر يك كوه بگذار ،و
سپس يكي يكي را صدا كن و بگو:
"به اذن خدا زنده شو" ،خواهي ديد اجزاي بدنش از سر اين كوهها يك جا جمع شده و از نوك پا تا سرش به هم چسبيده و
به سويت پرواز ميكند ،و همين طور هم شد ،در اين هنگام بود كه ابراهيم َ گفت ":أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" «».1
مؤلف :اين معنا را عياشي هم در تفسير خود از ابي بصير از امام صادق َ نقل كرده « ،»9و از طرق اهل سنت نيز از ابن
عباس روايت شده است.
و اينكه فرمود ":ابراهيم َ جيفه و الشهاي را ديد" و چنين و چنان شد ،بيان شبههاي است كه از ديدن الشه در دلش افتاد،
و وادارش كرد كه آن سؤال را بكند ،براي اينكه ديد هر جزئي از بدن الشه در شكم درندهاي رفت ،و تازه خود درندگان هم
يكديگر را خوردند ،فكر كرد مردهاي كه اجزاء آن اينچنين متفرق شده و هر تكهاش به جايي رفته و حاالت گوناگوني به
خود گرفته است ،و ديگر چيزي از اصلش نمانده ،چگونه زنده خواهد شد؟.
خواهي گفت :از ظاهر روايت بر ميآيد كه اين شبهه همان شبهه معروف آكل و ماكول است ،چون در روايت آمده":
درندگان يكديگر را خوردند" و بعد از اين جمله ،تعجب ابراهيم َ و سؤالش را نتيجه اين مشاهده دانسته است.
در پاسخ ميگوئيم:
در اينجا دو شبهه وجود دارد :شبهه اول اينكه متفرق شدن اجزاي جسد و فناي اصل آن و
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص 21
)(2تفسير عياشي ج  1ص  139حديث 332
ترجمه الميزان ،ج ،9ص439 :
اينكه از آن الشه نه صورتي باقي مانده و نه مشخصات و خصوصياتي ،تا از ساير جانداران متمايز باشد ،و زندگي را دوباره از
سر بگيرد.
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شبهه دوم :همان شبهه آكل و ماكول است و آن اين است كه ميبينيم حيوان و يا انساني طعمه درنده ميشود ،و اجزاي
بدنش جزء بدن آن ميگردد ،پس ديگر ممكن نيست" هر دو حيوان" و يا" انسان و حيوان" را با تمام بدنشان زنده كرد،
چون فرض كرديم كه هر دو يك بدن شدهاند ،و يك بدن نميتواند بدن دو حيوان بشود ،و به فرض اينكه يكي زنده شود،
ديگري ناقص ميماند ،ناقصي كه ديگر قابل دوباره زنده شدن نيست.
پاسخي كه خداي تعالي به سؤال آن جناب داده كه همان" تبعيت بدن از روح" باشد ،هر چند پاسخي است كه در دفع هر
دو شبهه كافي است ،ولي دستوري كه به آن جناب داد و قرآن آن را حكايت كرد كه چهار مرغ بگيرد و چنين و چنان كند،
متضمن و در بردارنده ماده شبهه دوم نيست ،و در آن سخني از اين شبهه به ميان نيامده است بلكه تنها مساله متفرق شدن
اجزا و اختالط آن و دگرگون شدن صورت و حاالت حيوان آمده است ،كه همان شبهه اول است ،پس آيه شريفه تنها
متعرض دفع شبهه اول شده است ،هر چند كه با دفع شبهه اول شبهه دوم نيز دفع ميشود ،كه بيانش گذشت ،و بنا بر اين،
اين قسمت از روايت كه ميگفت ":بعضي بعض ديگر را خوردند" ،دخالتي در تفسير آيه ندارد.
در اين روايت آمده كه آن مرغان عبارت بودند از ":طاووس" "،خروس" "،كبوتر" ،و "كالغ" ،و در بعضي از روايات آمده
است كه عبارت بودند از ":عقاب" "،اردك"" ،طاووس" ،و" خروس" ،كه اين روايت را صدوق در كتاب عيون از حضرت
امام رضا َ نقل كرده است « .»1و از مجاهد ،و ابن جريح ،و عطا ،و ابن زيد ،نيز نقل شده ،و در بعضي ديگر آمده است كه
عبارت بودهاند از ":هدهد" ،و" ركاك" (كه عرب آن را صرد گويد ،مرغي است كه گنجشك را شكار ميكند ،و هنگام شكار
جيغ ميكشد) "،طاووس" و" كالغ" ،اين روايت را عياشي از صالح بن سهل از امام صادق َ نقل كرده « »9و در بعضي
ديگر آمده است كه مرغان عبارت بودند از ":شتر مرغ" "،طاووس" "،وز" (دم جنبانك) و" خروس" اين روايت را عياشي
از معروف بن خربوذ از امام باقر َ « ،»0و نيز
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ج  1ص 123
)(2تفسير عياشي ج  1ص  134حديث 333
)(3تفسير عياشي ج  1ص  130حديث 331
ترجمه الميزان ،ج ،9ص430 :
از ابن عباس نقل كرده است ،و از طرق اهل سنت از ابن عباس نيز آمده كه آن چهار مرغ عبارت بودهاند از ":طاووس""،
خروس" "،كبوتر" و" غرنوق"( ،كه نوعي مرغ دريايي است) و آنكه همه روايات نامش را بردهاند" طاووس" است.
در روايت آمده بود كه خداوند فرمود ":آن گاه آنها را ده قسمت كن ،و هر قسمتي را بر سر كوهي بگذار" ،در اينكه كوهها
ده عدد بودند ،مورد اتفاق همه رواياتي است كه از ائمه اهل بيت َ نقل شده البته در تعداد كمي از روايات چهار كوه و هفت
كوه نيز آمده است .و در كتاب عيون با ذكر سند از علي بن محمد بن جهم روايت كرده كه گفت :من در مجلس مامون
حاضر شدم ،و ديدم علي بن موسي الرضا نزد او است.
مامون پرسيد :يا بن رسول اللَّه آيا عقيده شما اين نيست كه انبياء معصوم هستند فرمود:
بلي ،مامون از حضرت در مورد چند آيه قرآن سؤال كرد كه در آن سخن از گناه انبياء شده ،از جمله پرسيد :پس چرا ابراهيم
َ درخواست كرد كه" رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي؟" و خداي تعالي از او پرسيد ":أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ؟" و ابراهيم َ هم در جواب
عرض كرد ":بَلي وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي".
حضرت رضا َ فرمود :خداي تبارك و تعالي قبال به او فرموده بود :من از ميان بندگانم يكي را خليل خود ميگيرم ،بطوري

PDF.tarikhema.org

كه اگر از من مرده زنده كردن را بخواهد اجابت خواهم كرد ،ابراهيم َ به دلش افتاد كه خود او خليل خدا است و لذا گفت":
رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي"؟ ،و خداي تعالي در جوابش پرسيد :مگر ايمان نداري؟ بيان داشت:
چرا ،ولي ميخواهم خاطرم جمع شود كه خليل تو من هستم «».1
مؤلف :در سابق آنجا كه گفتاري از بهشت آدم داشتيم كالمي در باره علي بن محمد بن جهم و در خصوص همين روايتي
كه از علي بن موسي الرضا نقل كرده آورده شد ،به آنجا مراجعه كنيد.
اين را بايد دانست كه روايت نامبرده بر اين معنا داللت دارد كه مقام" خليل بودن" مقامي است كه مستلزم استجابت دعا
است ،كلمه" خلت" نيز با اين معنا ميسازد ،چون اصل اين كلمه به معناي" حاجت "است ،و اگر دوست را هم خليل
مينامند به اين جهت است كه وقتي صداقت و دوستي به حد كمال رسيد ،حوائج صديق خود را بر ميآورد ،و اين معلوم
است كه وقتي حاجتش را بر ميآورد كه قدرت و كفايت برآوردن آن را داشته باشد.
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ج  1ص 123
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
[سوره البقرة ( :)2آيات  263تا  ..... ]274ص 184 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ
اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ )(261الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ال يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذيً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ ( )939قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذيً وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ( )930يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذي كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ ال يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ
تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً ال يَقْدِرُونَ عَلي شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ ( )933وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَ
اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )(265
أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ
ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ( )933يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ ال تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِالَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ( )933الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْالً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ()933
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ ما يَذَّكَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِ ( )932وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ
نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ ()933
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
() 931لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ ما تُنْفِقُونَ إِالَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ ما
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ ( )939لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ال يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ ال يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ()930

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اشاره

PDF.tarikhema.org

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ ()933
ترجمه الميزان ،ج ،9ص434 :
ترجمه آيات  .....ص 181 :
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حكايت آنان كه اموال خويش را در راه خدا انفاق ميكنند حكايت دانهاي است كه هفت خوشه رويانيده كه در هر خوشه صد
دانه باشد ،و خدا براي هر كه بخواهد ،دو برابر هم ميكند ،كه خدا وسعت بخش و دانا است ().931
كساني كه اموال خويش را در راه خدا انفاق ميكنند و بعد اين انفاق خود را با منت و يا اذيتي همراه نميكنند پاداش آنان
نزد پروردگارشان است ،نه ترسي دارند و نه غمي ().939
سخن شايسته و پردهپوشي ،از صدقهاي كه اذيت در پي دارد بهتر است ،خدا بينياز و بردبار است ().930
اي كساني كه ايمان آوردهايد ،صدقه خويش را همانند آن كس كه مال خويش را با ريا به مردم انفاق ميكند ،و به خدا و
روز جزا ايمان ندارد ،با منت و اذيت باطل نكنيد ،كه حكايت وي حكايت سنگي سفت و صافي است كه خاكي روي آن
نشسته باشد ،و رگباري بر آن باريده ،آن را صاف به جاي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
گذاشته باشد ،رياكاران از آنچه كردهاند ثمري نميبرند ،و خدا گروه كافران را هدايت نميكند ().933
و حكايت آنان كه اموال خود را به طلب رضاي خدا و استواري دادن به دلهاي خويش انفاق ميكنند ،عملشان مانند باغي
است بر باالي تپهاي ،كه رگباري به آن رسد ،و دو برابر ثمر داده باشد ،و اگر رگبار نرسيده به جايش باران ماليمي رسيده،
خدا به آنچه ميكنيد بينا است ().934
آيا در ميان شما كسي هست كه دوست داشته باشد براي او باغي باشد پر از درختان خرما و انگور و همه گونه ميوه در آن
باشد ،و نهرها در دامنه آن جاري باشد ،سپس پيري برسد ،در حالي كه فرزنداني صغير دارد ،آتشي به باغش بيفتد ،و آن را
بسوزاند؟ خدا اينطور آيههاي خود را براي شما بيان ميكند ،شايد كه بينديشيد ().933
اي كساني كه ايمان آوردهايد ،از خوبيهاي آنچه بدست آوردهايد و آنچه برايتان از زمين بيرون آوردهايم انفاق كنيد ،و پست
آن را (كه خودتان نميگيريد مگر با چشمپوشي) براي انفاق منظور نكنيد ،و بدانيد كه خدا بينياز و ستوده است (267).
شيطان به شما وعده تنگدستي ميدهد ،و به بدكاري وا ميدارد ،و خدا از جانب خود آمرزش و فزوني به شما وعده ميدهد،
كه خدا وسعت بخش و دانا است ().933
فرزانگي را به هر كه بخواهد ميدهد ،و هر كه حكمت يافت ،خيري فراوان يافت ،و به جز خردمندان كسي اندرز نگيرد
().932
هر خرجي كردهايد به هر نذري ملتزم شدهايد خدا از آن آگاه است ،و ستمگران ياوراني ندارند ().933
اگر صدقهها را علني دهيد خوب است ،و اگر هم پنهاني دهيد و به تنگدستان بدهيد ،البته برايتان بهتر است ،و گناهانتان را
از بين ميبرد ،كه خدا از آنچه ميكنيد آگاه است ().931
هدايت كردن با تو نيست ،بلكه خدا است كه هر كس را بخواهد هدايت ميكند ،هر خواستهاي انفاق كنيد به نفع خود
كردهايد ،انفاق جز براي رضاي خدا نكنيد ،هر خيري را كه انفاق كنيد (عين همان) به شما ميرسد و ستم نميبينيد ().939
(صدقه از آن) فقرايي است كه در راه خدا از كار ماندهاند ،و نميتوانند سفر كنند ،اشخاص بيخبر آنان را بسكه مناعت دارند
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توانگر ميپندارند ،تو آنان را با سيمايشان ميشناسي ،از مردم به اصرار گدايي نميكنند ،هر متاعي انفاق ميكنيد خدا به آن
دانا است ().930
كساني كه اموال خويش را شب و روز نهان و آشكار انفاق ميكنند پاداششان نزد پروردگارشان است ،نه ترسي دارند و نه
غمگين ميشوند ()933
بيان آيات  .....ص 186 :

گفتاري پيرامون انفاق  .....ص 187 :
اشاره

يكي از بزرگترين اموري كه اسالم در يكي از دو ركن" حقوق الناس" و" حقوق اللَّه" مورد اهتمام قرار داده و به طرق و
انحاي گوناگون ،مردم را بدان وادار ميسازد ،انفاق است پارهاي از انفاقات از قبيل زكات ،خمس ،كفارات مالي و اقسام فديه
را واجب نموده و پارهاي از صدقات و اموري از قبيل وقف سكني دادن ما دام العمر كسي ،وصيتها ،بخششها و غير آن را
مستحبّ نموده است.
[تعديل ثروتها ،كم كردن فاصله طبقاتي ،ايجاد برادري بين مسلمين و  ...علل و اهداف تاكيد شديد نسبت به انفاق است]  .....ص 187 :

و غرضش اين بوده كه بدينوسيله طبقات پائين را كه نميتوانند بدون كمك مالي از ناحيه ديگران حوائج زندگي خود را
برآورند -مورد حمايت قرار داده تا سطح زندگيشان را باال ببرند ،تا افق زندگي طبقات مختلف را به هم نزديك ساخته و
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سياق اين آيات از اين جهت كه همه در باره انفاق است ،و مضامين آنها به يكديگر
ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
ارتباط دارد اين را ميفهماند كه همه يك باره نازل شده ،و اين آيات مؤمنين را تحريك و تشويق به انفاق در راه خدا
ميكند ،و نخست براي زياد شدن و بركت مالي كه انفاق ميكنند مثلي ميزند ،كه يك درهم آن هفتصد درهم ميشود ،و
چه بسا كه خدا بيشترش هم ميكند ،و سپس براي انفاق ريايي و غير خدايي مثلي ميآورد تا بفهماند كه چنين انفاقي بركت
و بهرهاي ندارد ،و در مرحله سوم مسلمانان را از انفاق با منت و اذيت نهي ميكند ،زيرا كه منت و اذيت اثر آن را خنثي
ميكند ،و اجر عظيمش را حبط نموده و از بين ميبرد سپس دستور ميدهد كه از مال پاكيزه خود انفاق كنند ،نه اينكه از
جهت بخل و تنگ نظري هر مال ناپاك و دور انداختني را در راه خدا بدهند ،و آن گاه موردي را كه بايد مال در آن مورد
انفاق شود ذكر ميكند كه عبارت است از فقرايي كه در راه خدا از هستي ساقط شدهاند ،و در آخر اجر عظيمي كه اين انفاق
نزد خداي تعالي دارد بيان ميكند.
و سخن كوتاه اينكه :آيات مورد بحث ،مردم را دعوت به انفاق ميكند و در مرحله اول ،جهت اين دعوت و غرضي را كه در
آن است بيان نموده و ميفرمايد :هدف از اين كار بايد خدا باشد نه مردم ،و در مرحله دوم صورت عمل و كيفيت آن را تبيين
كرده كه بايد منت و اذيت به دنبال نداشته باشد ،و در مرحله سوم وضع آن مال را بيان ميكند كه بايد طيب باشد نه خبيث،
و در مرحله چهارم مورد آن را كه بايد فقيري باشد كه در راه خدا فقير شده و در مرحله پنجم اجر عظيمي كه در دنيا و
آخرت دارد بيان نموده است.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اختالف ميان آنها را از جهت ثروت و نعمات مادي كم كند.
و از سوي ديگر توانگران و طبقه مرفه جامعه را از تظاهر به ثروت يعني از تجمل و آرايش ترجمه الميزان ،ج ،9ص433 :
مظاهر زندگي ،از خانه و لباس و ماشين و غيره نهي فرموده و از مخارجي كه در نظر عموم مردم غير معمولي است و طبقه
متوسط جامعه تحمل ديدن آن گونه خرجها را ندارد (تحت عنوان) نهي از اسراف و تبذير و امثال آن ،جلوگيري نموده است.
و غرض از اينها ايجاد يك زندگي متوسطي است كه فاصله طبقاتي در آن فاحش و بيش از اندازه نباشد ،تا در نتيجه،
ناموس وحدت و همبستگي زنده گشته ،خواستهاي متضاد و كينههاي دل و انگيزههاي دشمني بميرند ،چون هدف قرآن اين
است كه زندگي بشر را در شؤون مختلفش نظام ببخشد ،و طوري تربيتش دهد كه سعادت انسان را در دنيا و آخرت تضمين
نمايد و بشر در سايه اين نظام در معارفي حق و خالي از خرافه زندگي كند ،زندگي همه در جامعهاي باشد كه جو فضائل
اخالق حاكم بر آن باشد و در نتيجه در عيشي پاك از آنچه خدا ارزانيش داشته استفاده كند ،و دادههاي خدا برايش نعمت
باشد ،نه عذاب و بال ،و در چنين جوي ،نواقص و مصائب مادي را برطرف كند.
و چنين چيزي حاصل نميشود مگر در محيطي پاك كه زندگي نوَ ،در پاكي و خوشي و صفا شبيه به هم باشد ،و چنين
محيطي هم درست نميشود مگر به اصالح حال نوَ ،به اينكه حوائج زندگي تامين گردد ،و اين نيز بطور كامل حاصل
نميشود مگر به اصالح جهات مالي و تعديل ثروتها ،و به كار انداختن اندوختهها ،و راه حصول اين مقصود ،انفاق افراد -از
اندوختهها و ما زاد آنچه با كد يمين و عرق جبين تحصيل كردهاند -ميباشد ،چون مؤمنين همه برادر يكديگرند ،و زمين و
اموال زمين هم از آن يكي است ،و او خداي عز و جل است.
و اين خود حقيقتي است كه سيره و روش نبوي (كه بر صاحب آن سيره برترين تحيت و سالم باد) صحت و استقامت آن را
در زمان استقرار حكومت پيغمبر اكرم ص اثبات ميكند.
و اين همان نظامي است كه امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه از انحراف مردم از مجراي آن تاسف خورده و شكوهها ميكرد،
و از آن جمله ميفرمود ":و قد أصبحتم في زمن ال يزداد الخير فيه اال ادبارا ،و ال الشر فيه اال اقباال و ال الشيطان في
هالك الناس اال طمعا ،فهذا أو ان قويت عدته ،و عمت مكيدته و امكنت فريسته ،اضرب بطرفك حيث شئت من الناس
فهل تبصر اال فقيرا يكابد فقرا ،او غنيا بدل نعمة اللَّه كفرا ،او بخيال اتخذ البخل بحق اللَّه وفرا ،او متمردا كان باذنه عن سمع
المواعظ وقرا؟" «».1
__________________________________________________
)(1امروز كارتان به جايي رسيده است كه روز به روز و ساعت به ساعت خير از شما دورتر ،و شر به شما نزديكتر ،و طمع
شيطان در هالك ساختن مردم بيشتر ميشود امروز روزگاري است كه نيروي شيطان در حال قوي شدن است ،و
نقشههايش دارد فراگير ميگردد ،و او به هدفش دست مييابد ،اگر نميپذيريد به وضع جامعه بنگريد آيا جز اين است كه به
هر سو چشم باز كني يا فقيري را ميبيني كه دارد با فقر دست و پنجه نرم ميكند ،و يا توانگري كه نعمت خداي را با
كفران تالفي ميكند( ،و آن را در نافرماني خدا مصرف مينمايد) و يا بخيلي را ميبيني كه بخل از حق خدا را غنيمت
ميشمارد ،و يا متمردي كه گوشش از شنيدن مواعظ كر شده است ".نهج البالغه صبحي صالح خطبه  192ص "133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص432 :
گذشت روزگار ،درستي نظريه قرآن را كشف كرد ،و ثابت نمود همانطور كه قرآن فرموده تا طبقه پائين جامعه ،از راه امداد و
كمك به حد متوسط نزديك نگردند و طبقه مرفه از زياده روي و اسراف و تظاهر به جمال جلوگيري نشده ،و به آن حد
متوسط نزديك نشوند ،بشر روي رستگاري نخواهد ديد ،آري همه ما تمدن غرب را ديديم ،كه چگونه داعيان آن ،بشر را به
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بيبندوباري در لذات مادي و افراط در لذات حيواني واداشتند و بلكه روشهاي جديدي از لذتگيري و استيفاي هوسهاي
نفساني اختراَ نمودند ،و در كامگيري خود و اشاعه اين تمدن در ديگران ،از به كار بردن هيچ نيرويي مضايقه ننمودند ،و اين
باعث شد كه ثروتها و لذات خالص زندگي مادي همه به طرف نيرومندان و توانگران سرازير شده و در دست اكثريت مردم
جهان كه همان طبقات پائين جامعهها ميباشند چيزي به جز محروميت نماند ،و ديديم كه چگونه طبقه مرفه نيز به جان
هم افتاده و يكديگر را خوردند تا نماند مگر اندكي ،و سعادت زندگي مادي مخصوص همان اندك گرديد ،و حق حيات از
اكثريت ،كه همان تودههاي مردم هستند سلب شد .و با در نظر گرفتن اينكه ثروت بي حساب و فقر زياد آثار سويي در
انسان پديد ميآورد ،اين اختالف طبقاتي تمامي رذائل اخالقي را برانگيخت ،و هر طرف را به سوي مقتضاي خويش پيش
راند ،و نتيجه آن اين شد كه دو طائفه در مقابل يكديگر صف آرايي كنند و آتش فتنه و نزاَ در بين آنان شعلهور شود،
توانگر و فقير محروم و منعم ،واجد و فاقد همديگر را نابود كنند و جنگهاي بين المللي بپا شود ،و زمينه براي كمونيسم
فراهم گردد ،و در نتيجه حقيقت و فضيلت به كلي از ميان بشر رخت بر بندد و ديگر بشر روزگاري خوش نبيند ،و آرامش
دروني و گوارايي زندگي از نوَ بشر سلب شود ،اين فساد عالم انساني چيزي است كه ما امروزه خود به چشم ميبينيم ،و
احساس ميكنيم كه بالهايي سختتر و رسواييهايي بيشتر ،آينده نوَ بشر را تهديد ميكند.
[از بين رفتن انفاق و شيوع ربا در بين مردم بزرگترين عامل فساد اجتماعي كنوني در جهان غرب است]  .....ص 184 :
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و نيز بزرگترين عامل اين فساد از طرفي از بين رفتن انفاق ،و از سوي ديگر شيوَ ربا ترجمه الميزان ،ج ،9ص423 :
است كه به زودي به آيات آن خواهيم رسيد( .ان شاء اللَّه) و خواهيم ديد كه خداي تعالي بعد از آيات مورد بحث در خالل
هفت آيه پشت سرهم فظاعت و زشتي آن را بيان ميكند ،و ميفرمايد:
رواج آن ،فساد دنيا را به دنبال ميآورد ،و اين خود يكي از پيشگوييهاي قرآن كريم است ،كه در ايام نزول قرآن جنيني بود
در رحم روزگار ،و مادر روزگار اين جنين را در عهد ما زائيد ،و ثمرات تلخش را بما چشانيد.
و اگر بخواهيد اين گفته ما را تصديق كنيد در آيات سوره روم دقت فرمائيد آنجا كه خداوند ميفرمايد ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
حَنِيفاً -تا جمله يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ"»1« .
__________________________________________________
()(1پس اي رسول) روي به جانب آئين پاك (اسالم) كن و همواره از دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروي
نما كه هيچ تغييري در خلقت خداوند نبايد داد ،اين است آئين استوار حق ،و ليكن اكثر مردم از حقيقت امر آگاه نيستند (شما
اهل ايمان) به درگاه خدا باز گرديد و خدا ترس باشيد و نماز بپا داريد و هرگز از فرقه و گروه مشركان نباشيد از آن گروهي
كه دين فطري خود را متفرق و پراكنده ساختند و از هواي نفس و خودپرستي گروه گروه شدند و هر گروهي به اوهام باطل
و عقيده فاسد خود دلخوش بودند و هر گاه بر مردم رنج و سختي رو آورد خداي را به دعا ميخوانند و به درگاه او با تضرَ و
زاري روي ميكنند ،پس از آنكه خداوند رحمت خود را به آنها چشانيد آن گاه باز عدهاي از آنها به خداي خود مشرك
ميشوند تا نعمتي كه به آنها عطا كرديم كفران كنند ،اينك تمتع بريد ،به زودي (به كيفر اعمال خود) آگاه ميشويد آيا ما
دليل و حجتي بر آنها فرستاديم كه در باره چيزي كه با آن به خدا شرك ميورزند با آنها سخن گويد؟ و هر گاه ما به لطف
خود رحمتي به انسانها بچشانيم شاد ميشوند به آن ،و اگر رنج و بالئي از كرده خودشان ببينند (در آن حال به جاي توبه به
درگاه خدا از رحمتش بكلي) نوميد ميشوند آيا نديدند كه خدا همانا هر كه را خواهد ،روزي وسيع كند و يا (هر كه را خواهد)
تنگ دست و تنگ روزي گرداند و در اين امر دالئل روشني براي اهل ايمان پديدار است (اي رسول ما) حقوق ارحام و
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[توضيحي در مورد امثال و چگونگي تمثيالت قرآن كريم]  .....ص 143 :

مفسرين گفتهاند :جمله" كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ" در واقع" كمثل من زرَ حبة انبتت سبع سنابل" است ،چون اين درست نيست
كه گفته شود ":مثل كساني كه در راه خدا انفاق ميكنند مثل حبه و دانه است" ،بلكه بايد گفت ":مثل كسي است كه
دانهاي را بكارد و آن دانه هفت سنبل بدهد  "،...زيرا حبه نامبرده مثل آن مالي است كه در راه خدا انفاق شده ،نه مثل
اشخاصي كه انفاق كردهاند ،و اين روشن است.
و ليكن گو اينكه حرف اينها در جاي خود ،حرف درستي است ،اما اگر كمي در آيات مشابه آن دقت شود معلوم ميشود كه
حاجتي به اين تقدير نيست ،چون ميبينيم بيشتر آياتي كه در قرآن مثلي را ذكر ميكند همين وضع را دارد ،و اين صناعت و
اين طرز سخن گفتن در قرآن كريم شايع است.
در جايي ديگر نيز فرموده ":وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما ال يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَ نِداءً" «».1
با اينكه مثل نامبرده مثل كفار نيست بلكه مثل كسي است كه كفار را دعوت ميكند و نيز
__________________________________________________
)(1مثل كساني كه كافر شدند مثل كسي است كه با چهار پايان به صداي بلند و يا كوتاه نهيب بزند ،كه آن چهار پا تنها
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خويشان و مسكينان و در راه ماندگان را ادا كن كه صله رحم و احسان به فقيران براي آنان كه مشتاق لقاي خدا هستند
بهترين كار است و هم اينان رستگارانند و آن سودي كه شما به رسم ربا (يا هديه) داديد كه بر اموال مردم رباخوار بيافزائيد
و هديه به اغنيا دهيد (نفع دنيوي بريد) نزد خدا هرگز نيفزايد و آن زكاتي كه از روي اخالص به خدا ،به فقيران داديد ثوابش
چندين برابر شود و دارايي خود را افزون كنند خدا آن كسي است كه شما را آفريد و روزي بخشيد و سپس بميراند و باز (در
قيامت) زنده گرداند ،آيا آنان را كه شريك خدا دانيد ،هيچ از اين كارها توانند كرد و خدا از آنچه به او شريك گيرند پاك و
منزه است فساد و پريشاني در تمام خشكي و درياها پديد آمد به سبب آنچه كسب كردند دستهاي مردمان ،تا ما (نيز) كيفر
بعضي از اعمالشان را به آنها بچشانيم ،باشد كه به درگاه خدا باز گردند (اي رسول ما) به مردم بگو كه در اين سرزمين
بگرديد و سير كنيد تا از عاقبت كساني را كه پيش از خودشان بودند و بيشترشان از مشركين به شمار ميآمدند ،آگاه شويد
(پس اي رسول) روي به دين استوار آور قبل از آنكه آن روز بيايد كه هيچ كس نتواند از امر خدا برگردد و در آن روز خالئق
فرقه فرقه شوند( .سوره روم آيه ).30 -03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص421 :
اين آيات نظائري هم در سورههاي هود ،و يونس ،و اسراء ،و انبياء ،و غيره دارد كه در همين مقوله سخن گفتهاند ،و ان شاء
اللَّه به زودي بيانش خواهد آمد.
و سخن كوتاه اينكه :علت تحريك و تشويق شديد و تاكيد بالغي كه در آيات مورد بحث در باره انفاق شده ،اينها بود كه از
نظر خواننده محترم گذشت.
"مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ"...
منظور از" سَبِيلِ اللَّهِ" ،هر امري است كه به رضايت خداي سبحان منتهي شود ،و هر عملي كه براي حصول غرضي ديني
انجام گيرد ،براي اينكه كلمه" سبيل اللَّه "در آيه شريفه مطلق آمده و قيدي ندارد ،هر چند كه قبل از اين آيه ،آياتي قرار
دارد كه در آن سخن از قتال در راه خدا رفته ،و در آياتي ديگر نيز اين كلمه مقارن با مساله جهاد آمده ،ليكن صرف اين
مقارن بودن دليل نميشود بر اينكه بگوئيم منظور از آيه" فِي سَبِيلِ اللَّهِ" تنها جهاد در راه خدا است.
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دوري و نزديكي صدا را ميفهمد اما معناي كلمات را نميفهمد ".سوره بقره آيه "131
ترجمه الميزان ،ج ،9ص429 :
فرموده ":إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ" « »1با اينكه در آيه شريفه زندگي دنيا به گياهاني كه به وسيله باران ميرويند
مثل زده شده است.
و نيز فرموده ":مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ" « »9در ظاهر آيه نور خدا به مشكات تشبيه شده با اينكه در واقع نور خدا به نور مشكات
مثل زده شده نه خود مشكات ،و نيز در آيات بعد از آيه مورد بحث فرموده ":فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ»"
با اينكه در آيه ،بطالن صدقه به وسيله ريا به غباري مثل زده شده كه روي سنگي صاف باشد ،نه خود سنگ ،و نيز در آيات
مورد بحث اشخاصي را كه در راه رضاي خدا انفاق ميكنند به جنت مثل زده ،ميفرمايد ":مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ  "...با
اينكه جنت مثل آن مالي است كه ميدهند ،نه خود آنان ،و آياتي ديگر از اين قبيل بسيار است.
و اين مثالها كه در اين آيات آورده شده ،از يك جهت مشتركند ،و آن اين است كه در همه آنها به ماده تمثيل كه قوام مثل
به آن است اكتفاء شده ،و به منظور اختصار بقيه اجزاي كالم را مياندازد.
توضيح اينكه :مثل در حقيقت يك قصه واقعي و يا فرضي است كه گوينده از جهاتي آن را شبيه معناي مورد نظر خود
ميداند ،و لذا در كالم خود ذكرش ميكند تا ذهن شنونده از تصور آن ،معناي مورد نظر را كاملتر و بهتر تصور كند ،نظير
اينكه وقتي ميخواهد بگويد :من هيچ چيز ندارم ،ميگويد ":ال ناقة لي و ال جمل" « »3و يا وقتي به شنونده بگويد :آن
وقت كه بايد كاري كرده باشي نكردي :ميگويد ":في الصيف ضيعت اللبن" « »4و از اين قبيل مثلها ،اينها قصههايي است
كه روزي واقع شده و با ذكر آن به شنونده ميفهماند كه آن را با مقصود مورد كالم تطبيق نموده تا مطلب مورد كالم را
بهتر و روشنتر بفهمد و لذا ميگويند مثلها هيچ وقت تغيير نميكنند.
و اما مثلهاي فرضي و خيالي مانند اينكه وقتي ميخواهيم به مخاطب خود بفهمانيم كه انفاق در راه خدا عبارت است از دادن
يكي و گرفتن چند برابر آن ،ميگوئيم :مثل آنچه كه در راه خدا انفاق ميكني ،مثل كاشتن دانهاي است كه وقتي سبز
ميشود هفت سنبله و در هر
__________________________________________________
)(1مثل زندگي دنيا مثل آبي است كه ما از آسمان نازلش كرده باشيم ".سوره يونس آيه "93
)(2مثل نور او چون مشكات است ".سوره نور آيه "04
)(3مثل او مثل سنگي صاف است]. [.....
)(4من نه شتر ماده دارم و نه نر.
)(5تو در تابستان شير را فاسد كردي.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص420 :
سنبله صد دانه به وجود ميآيد و اين مثل يك مثل فرضي و خيالي است.
و آن معنايي كه ما از مثل ميخواهيم به ذهن شنونده منتقل كنيم ،و آن را معياري براي ايضاح و سنجيدن وضع مطلب خود
ميگيريم ،يا تمامي قصهاي است كه به عنوان مثل ميآوريم ،نظير مثلي كه در آيه ":وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ "...
« »1و در آيه ":مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً" « »9آمده است و يا همه آن قصه
منظور و مورد نظر نيست ،بلكه گوشهاي از آن منظور است ،كه اصطالحا به آن ماده تمثيل گفته ميشود ،كه در اين صورت
يا همان مقدار را ذكر ميكنيم ،و يا اگر همه قصه را بياوريم صرفا به منظور تتميم قصه و ناقص نبودن آن است مانند مثال
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اخير ،يعني" انفاق" و "حبه" ،چون در اين مثل ماده تمثيل تنها دانهاي است كه هفتصد دانه از آن به وجود ميآيد و اما
كاشتن آن ،و روئيدن هفت سنبله از آن دخالتي در تمثيل ندارد و به خاطر تتميم قصه آمده است.
و در قرآن كريم هر مثلي كه تمامي آن ماده تمثيل بوده و با معناي مراد و محل كالم تطبيق ميشده ،همه آن ذكر شده-
كه بايد هم ميشد ،براي اينكه همه جزئياتش مثل است -و هر مثلي كه فقط بعضي از قسمتهايش ماده تمثيل بوده ،به
نقل همان مقدار اكتفاء شده ،و آن مقدار ،در جاي تمام قصه به كار رفته ،چون غرض گوينده ،از همان مقدار از قصه حاصل
ميشده ،عالوه بر اينكه خواننده در اثر ديدن اينكه گوشهاي از يك قصه ذكر شده ،و گوشههاي ديگرش افتاده و همين
قسمت كه ذكر شده وافي به غرض هست ،و خالصه ميبيند كه مطلب مورد نظر به وجهي عين همان قصه است ،و به
وجهي غير از آن است ،نشاطي پيدا ميكند ،و دچار آن خستگي و ماللت كه معموال خواننده هر مقاله يك نواخت به آن
دچار ميشود ،نميگردد و اين خود يكي از موارد لطيف ايجاز به قلب است كه قرآن آن را به كار برده است ،اما ايجاز است،
چون گفتيم :تنها ماده تمثيل را كه حبه باشد آورده است ،و اما قلب يعني وارونه گويي است ،براي اينكه بايد انفاق را به حبه
مثل ميزد ،ولي انفاقگر را به حبه مثل زده است.
"أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ ،فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ" معناي كلمه" سنبل" معروف است ،كه همان خوشه گندم ميباشد بعضي
گفتهاند:
ماده" سنبل" در اصل به معناي "پوشاندن" است ،و اگر خوشه گندم را سنبل ناميدهاند ،به اين جهت بوده است كه سنبل،
دانههاي گندم را در غالفهايي كه دارد ميپوشاند.
__________________________________________________
)(1سوره ابراهيم آيه 09
)(2سوره جمعه آيه 4
ترجمه الميزان ،ج ،9ص423 :
و يكي از بيپايهترين اشكالهايي كه به آيه كردهاند اين است كه :آيه شامل مثالي است كه اصال در خارج وجود ندارد ،براي
اينكه هيچ خوشه گندمي نداريم كه مشتمل بر صد دانه باشد ،و ديگر توجه نكردهاند كه همانطور كه گفتيم :در مثل الزم
نيست كه مضمونش در خارج تحقق داشته باشد ،چون مثلهاي تخيلي آن قدر زياد هست كه از حد شمارش بيرون است،
عالوه بر اينكه هر سنبله صد دانه و يا هر خوشه هفتصد دانه گندم در آن باشد چنان نيست كه اصال وجود نيافته باشد.
"وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ" يعني خداي تعالي براي هر كس كه بخواهد بيش از هفتصد دانه گندم هم
ميدهد ،براي اينكه او واسع است و هيچ مانعي نيست كه از جود او جلوگيري كرده و فضل و كرمش را محدود سازد ،هم
چنان كه خودش در جاي ديگر فرمود ":مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ،فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً؟" « »1و كثير را در
اين آيه مقيد به عدد معيني نكرده است.
بعضي از مفسرين در معناي آيه مورد بحث گفتهاند ":مضاعفة" به معناي چند برابر است ،و نهايت درجه اين چند برابر
همان هفتصد برابر است ،نه اينكه اگر خدا بخواهد هفتصد را هم چند برابر ميكند ولي اين حرف صحيح نيست ،زيرا اگر
اينطور ميبود قهرا جمله مورد بحث كار تعليل را ميكرد ،و معنا چنين ميشد ":انفاق در راه خدا مثل دانهاي است كه تا
هفتصد دانه بهره دهد ،چون خدا براي هر كس بخواهد مضاعف ميكند" و در اين صورت ميبايست جمله نامبرده چنين
باشد ":في كل سنبلة مائة حبة فان اللَّه يضاعف  ،"...هم چنان كه در آيه شريفه ":اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ،وَ
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النَّهارَ مُبْصِراً ،إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ" «» 9كلمه" ان" آمده است ،و چون در آيه مورد بحث كلمه" فان" نيامده
معلوم ميشود كه جمله نامبرده تعليل نيست.
[فوائد و آثار اجتماعي انفاق به قصد تحصيل رضاي خدا]  ......ص 144 :
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مطلب ديگر اينكه در آيه مورد بحث ،مثلي را كه آورده مقيد به آخرت نكرده و بطور مطلق فرموده ":خدا انفاق شما را
مضاعف ميكند" پس هم شامل دنيا ميشود ،و هم شامل آخرت ،فهم عقاليي هم اين را تاييد ميكند براي اينكه كسي كه
از دسترنج خود چيزي انفاق ميكند هر چند ابتدا ممكن است به قلبش خطور كند كه" اين مال از چنگش رفت ،و ديگر به
__________________________________________________
)(1كيست كه به خدا قرض دهد ،قرضي دهد ،قرضي نيكو ،تا خدا آن را برايش به اضعافي كثير مضاعف كند ".سوره بقره
آيه "934
")(2سوره مؤمن آيه "31
ترجمه الميزان ،ج ،9ص424 :
او بر نميگردد ،ليكن اگر كمي دقت كند خواهد ديد كه جامعه انساني به منزله تن واحد و داراي اعضاي مختلف است ،و
اعضاي آن هر چند اسامي و اشكال مختلف دارند ،اما در مجموَ ،يك تن را تشكيل ميدهند ،و در غرض و هدف زندگي
متحد هستند ،از حيث اثر هم همه مربوط به هم هستند ،وقتي يكي از اعضا ،نعمتي را از دست ميدهد مثال فاقد صحت و
سالمتي شده و در عمل خود كند ميگردد ،همين عارضه هر چند كه در نظر بدوي ،متوجه يك عضو است ،ولي در حقيقت
تمام بدن در عملكرد خود كند و سست ميگردد ،و به خاطر نرسيدن به اغراض زندگي خسران و ضرر ميبيند.
مثال چشم و دست آدمي دو عضو از بدن انسان هستند ،در ظاهر دو نام غير مربوط به هم و دو شكل متفاوت ،و دو عملكرد
جداگانه دارند ،ليكن با كمي دقت ميبينيم كه اين دو عضو كمال ارتباط را با يكديگر دارند .خلقت ،آدمي را مجهز به چشم
كرده تا اشيا را از نظر نور و رنگ و نزديكي و دوري تشخيص دهد ،بعد از تشخيص چشم ،دست آنچه را كه تحصيلش براي
آدمي واجب است بردارد ،و آنچه را كه دفعش بر او الزم است از انسان دفع كند .پس در حقيقت "چشم" مثل چراغي است
كه پيش پاي دست را روشن ميكند ،حال اگر دست از كار بيفتد قهرا فوائد و عملكرد دست را بايد ساير اعضا جبران كنند ،و
اين باعث ميشود كه اوال زحمت و تعبي را كه در حال عادي هرگز قابل تحمل نيست ،تحمل كند و در ثاني از عملكرد
ساير اعضاي خود به هما ن مقدار كه صرف جبران عملكرد دست نموده بكاهد ،و اما اگر از همان اوائلي كه دست دچار حادثه
شد از نيرويي اضافي ساير اعضا در اصالح حال همان دست استفاده كند ،و دست را به حال عادي و سالمتش برگرداند،
حال تمامي اعضا را اصالح كرده ،و صدها و بلكه هزارها برابر آنچه صرف اصالح دست كرده عايدش ميشود.
پس يك فرد از جامعه كه عضوي از يك مجموعه است ،اگر دچار فقر و احتياج شد ،و ما با انفاق خود وضع او را اصالح
كرديم ،هم دل او را از رذائلي كه فقر در او ايجاد ميكند پاك كردهايم ،و هم چراغ محبت را در دلش ايجاد نمودهايم ،و هم
زبانش را به گفتن خوبيها به راه انداختهايم ،و هم او را در عملكردش نشاط بخشيدهايم ،و اين فوائد عايد همه جامعه
ميشود ،چون همه افراد جامعه به هم مربوط هستند ،پس انفاق يك نفر ،اصالح حال هزاران نفر از افراد جامعه است ،و
مخصوصا اگر اين انفاق در رفع حوائج نوعي از قبيل تعليم و تربيت و امثال آن باشد .اين است آثار و فوائد انفاق.
و وقتي انفاق در راه خدا و به انگيزه تحصيل رضاي او باشد ،نمو و زياد شدن آن از لوازم ترجمه الميزان ،ج ،9ص423 :
تخلف ناپذير آن خواهد بود ،چون فوائد انفاق در غير راه خدا ممكن است توأم با ضررهايي باشد كه (حتما هست) براي اينكه
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وقتي رضاي خدا انگيزه آدمي نباشد ال بد انگيزه اين هست كه من توانگر به فقير انفاق كنم تا شر او را از خود دفع نمايم ،و
يا حاجت او را برآورم ،تا اعتدالي به حال جامعه ببخشم ،و فاصله طبقاتي را كم كنم (و در همه اين فرضها بطور غير مستقيم
منافعي عايد خود انفاق كننده ميشود) و اين خود نوعي استخدام و استثمار فقير به نفع خويش است ،كه چه بسا در دل فقير
آثار سوء بجاي گذارد ،و چه بسا اين آثار سوء ،در دل فقرا متراكم شود و ناآرامي و بلواها به راه بيندازد ،اما اگر انفاق تنها
براي رضاي خدا صورت بگيرد ،و انفاقگر بجز خشنودي او هدفي و منظوري نداشته باشد ،آن آثار سوء پديد نميآيد ،و در
نتيجه اين عمل" خير محض "ميشود.
[آثار سوء و مضرات انفاق بدون قصد كسب رضاي خدا]  .....ص 146 :

[رد كردن سائل با زبان خوش و گذشت از بدي او ،از صدقه و انفاق همراه با منت و آزار بهتر است]  .....ص 146 :

"قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ"" قول معروف" آن سخني است كه مردم بر حسب عادت آن را غير معمولي ندانند،
كه البته به اختالف عادات مردم مختلف ميشود ،و كلمه" مغفرت" در اصل به معناي پوشاندن است ،و" غني" مقابل
حاجت و فقر است ،و" حلم" به معناي سكوت در برابر سخن و يا عمل ناهنجار ديگران است.
__________________________________________________
)(1فرعونيان آفتاب دم به دنبال بني اسرائيل راه افتادند (كه به آنها ملحق شوند) ".سوره شعراء آيه "31
)(2ما در همين دنيا به فرعونيان لعنتي را ملحق كرديم ".سوره قصص آيه "39
)(3ايشان اجري قطع ناشدني دارند ".سوره فصلت آيه "3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص423 :
در اين آيه شريفه خداوند متعال قول معروف و آمرزيدن و مغفرت (يعني چشمپوشي از بديها كه مردم به انسان ميكنند) را
بر صدقهاي كه گوشه و كنايه داشته باشد ترجيح داده ،و اين مقابله داللت دارد بر اينكه مراد از" قول معروف "اين است كه
وقتي ميخواهي سائل را رد كني با زباني خوش رد كني ،مثال دعايش كني كه خدا حاجتت را برآورد.
البته اين در صورتي است كه سائل سخني كه باعث ناراحتي تو باشد نگويد ،و اگر لفظي خالف ادب گفت بايد چنان رفتار
كني كه او خيال كند سخن زشتش را نشنيدهاي و آن دعاي خير و اين چشمپوشيات از سخن زشت او ،بهتر از آنست كه به
او صدقهاي بدهي و به دنبالش آزار برساني ،چون آزار و منت نهادن انفاقگر به اين معني خواهد بود كه ميخواهد بفهماند
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"الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،ثُمَّ ال يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذيً"...
كلمه "اتباَ" به معناي ملحق شدن و ملحق كردن است ،اولي (ملحق شدن) نظير اين آيه كه ميفرمايد ":فَأَتْبَعُوهُمْ
مُشْرِقِينَ" « »1و دومي (ملحق كردن) مانند اين آيه ":وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً" «».9
كلمه "من" با تشديد نون به معني منت نهادن است ،و منت آن عملي است از صاحب احسان كه احسانش را ناگوار سازد،
مثل اينكه به آن شخصي كه احسان كرده بگويد :اين من بودم كه چنين و چنان احساني به تو كردم ،و يا عملي كند كه
حاكي از همين باشد و اصل در معناي منت بطوري كه گفته شده قطع كردن است ،و در آيه ":لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" «»0
بهمين معنا آمده ،و كلمه" أذي" به معناي ضرر فوري و يا ضرر اندك است ،و كلمه" خوف" به معناي انتظار ضرر است ،و
كلمه" حزن" به معناي اندوهي است كه بر دل سنگيني كند ،چه اندوه از امري كه واقع شده ،و چه از آنكه بخواهد واقع
شود.
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آن مالي كه انفاق كرده در نظرش بسيار عظيم است ،و از درخواست سائل ناراحت شده است ،و اين دو فكر غلط دو بيماري
است كه بايد انسان با ايمان ،دل خود را از آن پاك كند چون مؤمن بايد متخلق به اخالق خدا باشد ،و خداي سبحان
غنياي است كه آنچه نعمت ميدهد در نظرش بزرگ نمينمايد ،و هر بخششي ميكند آن را بزرگ جلوه نميدهد و نيز
خداي سبحان حليم است ،و در مؤاخذه جفاكاران عجله نميكند ،و در برابر جهالت خشم نميكند ،و بهمين جهتي كه گفته
شد آيه شريفه ،با دو نام" غني" و" حليم" ختم شده است.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ"...
اين آيه شريفه داللت دارد بر اينكه آزار و منت بعد از صدقه اجر آن را حبط كرده و از بين ميبرد ،و بعضي با اين آيه
استدالل كردهاند بر اينكه هر معصيت و يا حد اقل هر گناه كبيره باعث از بين رفتن و بي اجر شدن اطاعتهاي قبل از آن
معصيت ميشود ،و ليكن ما چنين داللتي در آيه نميبينيم ،و داللت آيه تنها در بي اجر شدن صدقه به وسيله خصوص منت
و اذيت است ،كه گفتار مفصل اين بحث در مبحث" حبط" گذشت.
[ريا كاري در هر عمل مستلزم نداشتن ايمان به خدا و روز جزا در آن عمل است]  .....ص 147 :
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"كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ ،وَ ال يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ" از آنجايي كه خطاب اول آيه فقط شامل مؤمنين بود -چون
افراد رياكار نميتوانند مؤمن باشند ،چون به فرموده خدا ،منظور اينها از اعمالشان خدا نيست -بهمين جهت خداوند متعال
مؤمنين را صريحا از ريا نهي نكرد ،و نفرمود ":اي مؤمنين رياكار نباشيد" بلكه افرادي را كه صدقه ميدهند و به دنبالش
منت و اذيت ميرسانند تشبيه به افراد رياكار بيايمان كرد ،كه صدقاتشان باطل و بياجر است ،و فرمود ":عمل چنين
مؤمني شبيه به عمل او است" ،و نفرمود:
"مثل آن است" زيرا عمل مؤمن در ابتدا صحيح انجام ميشود ،ولي بعدا پارهاي عوامل مثل" منت" و" اذيت" آن را باطل
ميسازد ،ولي عمل رياكار از همان اول باطل است .ترجمه الميزان ،ج ،9ص423 :
اتحاد سياق فعلهايي كه در آيه آمده ،يعني فعل" يُنْفِقُ مالَهُ" و فعل" وَ ال يُؤْمِنُ" با اينكه ممكن بود بفرمايد" و لم يؤمن-
رياكار از اول ايمان نياورده" ،داللت دارد بر اينكه مراد از ايمان نداشتن رياكار در انفاقش به خدا و روز جزا ،ايمان نداشتن او
به دعوت پروردگاري است كه او را به انفاق ميخواند ،و ثوابهايي جزيل و عظيم به وي وعده ميدهد ،چون اگر به دعوت
اين داعي و به روز قيامت (روزي كه پاداشهاي اعمال در آن روز ظاهر ميشود) ايمان ميداشت ،در انفاقش قصد ريا
نميكرد و تنها عمل را براي خاطر خدا ميآورد ،و عالقمند به ثواب جزيل خدا ميشد .پس منظور از اينكه فرمود ،ايمان به
خدا ندارد اين نيست كه اصال به خداوندي خدا قائل نيست.
و از آيه شريفه چنين بر ميآيد كه ريا در هر عملي كه آدمي انجام ميدهد مستلزم نداشتن ايمان به خدا و به روز جزا در
همان عمل است.
"فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ"...
ضمير در كلمه ":فمثله" به كلمه" الذي" در جمله ":الذي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ" بر ميگردد ،پس مثلي كه در آيه زده شده
براي كسي است كه مال خود را به منظور خودنمايي انفاق ميكند ،و كلمه" صفوان" و نيز كلمه" صفا" به معناي سنگ
صاف و سخت است ،و كلمه" وابل" به معناي باران تند و رگبار طوالني است و ضمير در جمله" ال يقدرون" نيز به همان"
الذي ينفق  "...بر ميگردد ،خواهي گفت :كلمه" الذي" مفرد است ولي ضمير در جمله" ال يقدرون" جمع است .در پاسخ
ميگوئيم كلمه" الذي" هر چند كه لفظا مفرد است و ليكن در اينجا در معناي جمع استعمال شده و به معناي همه كساني
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[معناي" ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ" و وجوهي كه در معناي" تثبيت نفس" ذكر شده و بيان وجه صحيح در معناي آن]  .....ص 144 :

كلمه ":ابتغاء مرضات" به معناي طلب رضايت است ،كه برگشتش به تعبير "اراده وجه اللَّه" است براي اينكه وجه هر
چيزي عبارت است از جهت و سمتي كه روبروي تو است ،و وجه خداي تعالي نسبت به بندهاي كه دستوراتي به وي ميدهد،
و چيزهايي از او ميخواهد عبارت است از رضايت او از عمل وي ،و خشنوديش از امتثال او ،چون آمر و دستور دهنده،
نخست با امر خود روبروي مامور قرار ميگيرد ،و آن گاه كه اوامر او را بجا آورد با خشنودي و رضايت از او استقبال ميكند.
پس مرضات خدا از بنده مكلفي كه به تكليف عمل كرده همان وجه و روي خدا به طرف او است ،در نتيجه ابتغاي مرضات
او و يا سادهترش به دست آوردن خشنودي او در حقيقت خواستن وجه او است.
و اما در معناي اينكه فرمود ":وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ" نظريههايي داده شده ،بعضي گفتهاند :تثبيت به معناي تصديق و يقين
است ،با چنين حالتي انفاق ميكنند ،بعضي ديگر گفتهاند :تثبيت كه به معناي استوار كردن است در اينجا به معناي تثبيت
است ،يعني داشتن بصيرت ،و معناي جمله اين است كه" مال خود را با بصيرت انفاق ميكنند" (بر خالف بسياري از افراد)
ميدانند پول را در كجا خرج كنند ،بعضي ديگر گفتهاند :منظور اين است كه
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است كه چنين باشند.
اين آيه وجه شباهت رياكار به سنگ را بيان ميكند ،معناي وسيعي است كه هم در رياكار هست و هم در آن سنگ ،و آن
بياثر و سست بودن عمل است هم چنان كه خاكي كه روي سنگ صاف قرار دارد با باراني اندك از بين رفته و نميتواند
اثري داشته باشد.
و جمله ":وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ" حكم را نسبت به رياكار و كافر به وجهي عام بيان ميكند ،و ميفرمايد :ريا كننده
در رياكاريش يكي از مصاديق كافر است ،و خدا مردم كافر را هدايت نميكند ،و به همين جهت جمله نامبرده كار تعليل را
ميكند.
و خالصه معناي اين مثل آن است كه كسي كه در انفاق خود مرتكب ريا ميشود ،در ريا كردنش و در ترتيب ثواب بر
انفاقش حال سنگ صافي را دارد كه مختصر خاكي روي آن باشد ،همين كه باراني تند بر آن ببارد ،همين باراني كه مايه
حيات زمين و سرسبزي آن و آراستگياش به گل و گياه است ،در اين سنگ خاكآلود چنين اثري ندارد ،و خاك نامبرده
ترجمه الميزان ،ج ،9ص422 :
در برابر آن باران دوام نياورده و بكلي شسته ميشود ،تنها سنگي سخت ميماند كه نه آبي در آن فرو ميرود ،و نه گياهي از
آن ميرويد ،پس وابل (باران پشتدار) هر چند از روشنترين اسباب حيات و نمو است ،و همچنين هر چند خاك هم سبب
ديگري براي آن است ،اما وقتي محل اين آب و خاك ،سنگ سخت باشد عمل اين دو سبب باطل ميگردد ،بدون اينكه
نقصي و قصوري در ناحيه آب و خاك باشد ،پس اين حال سنگ سخت بود و عينا حال رياكار نيز چنين است:
براي اينكه وقتي رياكار در عمل خود خدا را در نظر نميگيرد ،ثوابي بر عملش مترتب نميشود ،هر چند كه نفس عمل هيچ
نقصي و قصوري ندارد ،چون انفاق سببي است روشن براي ترتيب ثواب ،ليكن به خاطر اينكه قلب صاحبش چون سنگ
است ،استعداد پذيرفتن رحمت و كرامت را ندارد.
و از همين آيه بر ميآيد كه قبول شدن اعمال ،احتياج به نيتي خالص و قصدي به وجه اللَّه دارد .شيعه و سني هم از رسول
خدا ص روايت كردهاند كه فرمود ":انما االعمال بالنيات -معيار در ارزش اعمال تنها نيتها هستند".
"وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ"
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[تشبيه و تمثيل انفاق خالص و انفاق توأم با من و اذي]  .....ص 613 :

"كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ"...
اصل در ماده (راء -باء -واو) اين است كه به معناي" زيادي" استعمال شود ،و كلمه" ربوه "به كسر و فتح و ضم" راء" هر
سه به معناي زمين خوبي است كه گياه در آن بسيار ميشود و نمو ميكند ،و كلمه" اكل" با ضمه همزه و كاف به معناي
خورده شده از هر چيز است ،كه واحدش" اكله" بر وزن لقمه است ،و كلمه" طل" به معناي باران است و فرقش با كلمه"
مطر" اين است كه مطر به معناي باران معمولي است ،و طل به معناي باراني خفيفتر از حد معمول و كماثرتر از آن است.
و غرض از اين مثل اين است كه بفهماند انفاقي كه صرفا لوجه اللَّه و بخاطر خدا است هرگز بي اثر نميماند ،و بطور قطع
روزي حسن اثرش نمودار ميشود ،براي اينكه مورد عنايت الهيه است ،و از آنجا كه جنبه خدايي دارد و متصل به خدا است
(مانند خود خدا) باقي و محفوظ است ،هر چند كه اين عنايت بر حسب اختالف درجات خلوص مختلف ميشود ،و در نتيجه
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
تامل و دقت ميكنند ،اگر ديدند نيتشان خالص براي خدا است ،انفاق ميكنند ،و اگر ديدند چيزي از ريا هم با خدا در دلشان
آميخته شده ،و خالصه ،هم خدا را در نظر دارد و هم ريا را ،از انفاق خودداري ميكنند.
بعضي ديگر گفتهاند :تثبيت به اين معنا است كه نفس آدمي خود را براي اطاعت خدا آماده كند ،و بعضي گفتهاند :به معناي
آنست كه آدمي نفس خويش را در منازل ايمان جاي دهد ،يعني نفس را به بذل مال در راه خدا عادت دهد ،و خواننده عزيز
توجه دارد كه هيچيك از اين معاني (جز به زحمت) با مطالب قبل آيه تطبيق نميكند( ،از توجيهي كه ما ميكنيم اين عدم
انطباق كامال روشن ميشود) كه آن توجيه عبارت است از:
و خدا داناتر است :خداي سبحان انفاق در راه خدا را بطور مطلق مدح كرد( ،و فرمود :به دانهاي ميماند كه چنين و چنان
شود) سپس بنايش بر اين شد كه دو قسم انفاق را كه نميپسندد و ثوابي بر آن مترتب نميشود استثنا كند ،يكي انفاق
ريايي كه از همان اول باطل انجام ميشود و يكي هم انفاقي كه بعد از انجام آن ،به وسيله منت و اذيت اجرش باطل
ميگردد و بطالن اين دو قسم انفاق به خاطر همين است كه براي خدا و در طلب رضاي او انجام نشده و يا اگر شده نفس
نتوانسته نيت خود را محكم نگه دارد ،در اين آيه ميخواهد حال عده خاصي از انفاقگران را بيان كند ،كه در حقيقت طائفه
سوم هستند و اينان كساني هستند كه نخست براي خاطر خدا انفاق ميكنند و سپس زمام نفس را در دست ميگيرند و
نميگذارند آن نيت پاك و مؤثرشان دستخوش ناپاكيها گردد و از تاثير ساقط شود و منت و اذيت و هر منافي ديگر ،آن را
تباه سازد.
پس روشن شد كه مراد از" ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ" اين است كه انفاقگر منظورش و قصدش خودنمايي و يا هر قصدي ديگر
(كه نيت را غير خالص ميكند) نبوده باشد ،و منظور از" تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ" اين است كه آدمي زمام نفس را در دست داشته
باشد ،تا بتواند نيت خالصي را كه داشته نگه بدارد ،و اين تثبيت هم از ناحيه نفس است ،و هم واقع بر نفس ،سادهتر بگويم
نفس هم فاعل تثبيت است ،و هم مفعول آن ،پس كلمه" تثبيتا" از نظر تركيب ،نحوي تميز است ،و حرف" من" نشويه
(ابتدائيه) است ،و" انفسهم" در معنا فاعل تثبيت است ،و آن نفسي كه مفعول قرار گرفته در تقدير است ،و تقدير كالم"
تثبيتا من انفسهم النفسهم -نفسشان زمام نفس را در دست بگيرد "ممكن هم هست كه كلمه" تثبيتا" را مفعول مطلق
براي فعلي بگيريم كه از ماده خودش باشد ،آن وقت تقدير چنين ميشود" يثبتون أنفسهم النفسهم تثبيتا".
ترجمه الميزان ،ج ،9ص331 :
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وزن و ارزش اعمال هم به همان جهت مختلف ميگردد ،هم چنان كه باغي كه در زمين حاصل خيز ايجاد شده ،وقتي باران
ميآيد بالدرنگ خوردنيهايش را به وجهي بهتر تحويل ميدهد ،هر چند كه اين تحويل دادنش و اين خوردنيهايش بخاطر
اختالف باران (كه يكي مطر است و ديگري طل) ،از نظر خوبي درجاتي پيدا ميكند.
و بخاطر وجود همين اختالف بود كه اين دنباله را به گفتار خود اضافه نمود ،كه" وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" يعني خدا به آنچه
ميكنيد بينا است ،و مساله پاداش دادن به اعمال برايش مشتبه و درهم و برهم نميشود ،ثواب اين را با آن ديگر و ثواب
ديگري را به اين نميدهد.
"أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ"...
كلمه "ود" كه مصدر" يود" است به معناي حب و دوست داشتن است ،البته حب توأم با آرزو ،و كلمه" جنت" به معناي
درختاني بسيار و درهم رفته است ،كه در فارسي و عربي آن را بستان گويند ،و اگر بستان را جنت خواندهاند به اين مناسبت
بوده است كه اين كلمه در اصل به معناي پوشاندن است ،و چنين درختاني زمين را از نور خورشيد ميپوشانند (هم چنان كه
به سپر نيز جنة (به ضم جيم) گفته ميشود زيرا سپر نيز بدن يك سرباز را از آلت جنگي دشمن ميپوشاند) ،و به اين جهت
صحيح است گفته شود ":نهرها از زير آن جاري است" ،و اگر كلمه نامبرده به معناي زميني بود كه درخت داشته باشد ،اين
عبارت صحيح نبود ،چون نهر باغ از زير زمين باغ جاري نيست ،در نتيجه خالف مقصود را ميرسانيد ،و به همين جهت
خداي تعالي در آيه قبلي كه انفاق را به جنتي در ربوه (زمين آباد) مثل ميزد در جاي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص339 :
ديگر در باره ربوه فرمود ":ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ" « »1فرمود ":آب معين در آن زمين است "و نفرمود" در زير آن جاري است"،
ولي وقتي سخن از زمين ندارد بلكه از جنات سخن ميگويد كه بسيار هم در قرآن تكرار شده ،ميفرمايد :نهرها از زير آن
جاري است ،يعني از زير آن درختان ،پس جنت به معناي درختان بسيار است.
و كلمه" من" در جمله" مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ" ،براي تبيين است ،البته تبييني توأم با غلبه نه كليت ،خالصه ميخواهد
بفرمايد :غالب درختان باغ انگور ،انگور است ،و غالب درختان نخلستان ،نخل است ،نه اينكه غير از آن هيچ درختي ديگر
ندارد ،چون معموال هر باغي كه از يك نوَ ميوه بيشتر دارد نام آن ميوه را بر آن باغ ميگذارند ،مثال" بادامستان""،
تاكستان" "،نخلستان" و ...هر چند كه ميوههاي گوناگون ديگر نيز در آن باشد ،پس اگر دنبال جمله مورد بحث فرموده":
لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ" ،منافاتي با آن ندارد.
كلمه" كبر" به معناي پيري و سالخوردگي است ،و كلمه" ذرية" به معناي اوالد است ،و كلمه" ضعفا" جمع ضعيف است،
خداي تعالي در اين مثل بين سالخوردگي و داشتن فرزنداني ضعيف جمع كرده -،با اينكه معموال سالخوردگان فرزندانشان
بزرگسالند -و اين به آن جهت بوده كه شدت احتياج به باغ نامبرده را افاده كند ،و بفهماند كه چنين پير مردي غير از آن باغ
هيچ ممر معيشتي و وسيله ديگري براي حفظ سعادت خود و فرزندانش ندارد ،چون اگر او را مردي جوان و نيرومند فرض
ميكرد ،آن شدت احتياج به باغ را نميرساند ،براي اينكه اگر باغ جوان نيرومند سوخت ،ميتواند به قوت بازويش تكيه كند،
و نيز اگر سالخوردهاي را بدون فرزند صغير فرض ميكرد باز آن شدت حاجت به باغ افاده نميشد ،چون چنين پير مردي
خرج زياد ندارد ،و تهي دستي او به ناگواري تهي دستي پير بچهدار نيست ،چون اگر باغ چنين كسي خشك شود فكر ميكند
چند صباحي بيش زنده نيست و لذا خيلي ناراحت نميشود.
و همچنين اگر در اين مثل پير مردي را مثل ميزد كه هر چند سالخورده است اما فرزنداني نيرومند دارد ،باز آن شدت
حاجت به باغ ادا نشده بود ،براي اينكه اگر باغ چنين پير مردي بسوزد ،با خود ميگويد :سر فرزندان رشيدم سالمت ،كار
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[كيفيت مالي كه بايد انفاق بشود]  .....ص 613 :

و معناي آيه روشن است ،نكتهاي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه خداي تعالي در اين آيه كيفيت مالي را كه انفاق
ميشود بيان نموده و ميفرمايد :بايد از اموال طيب باشد ،نه خبيث ،يعني مالي باشد كه فقير به رغبت آن را بگيرد نه به
كراهت و اغماض ،براي اينكه كسي كه نخواهد با بذل مال طيب ،خويشتن را به صفت بخشنده متصف سازد ،و بخواهد مال
خبيث خود را از سر باز كند ،و زندگي خود را از چنين آلودگيها رها سازد ،چنين كسي دوستدار كار نيك نميشود ،و چنين
انفاقي نفس او را به كمالي نميرساند ،و بهمين جهت است كه ميبينيم آيه شريفه با جمله ":وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ "
شروَ شده است چون اين جمله به ما ميفهماند كه بايد در انفاق خود بينيازي و حمد خداي را در نظر بگيريم ،كه خدا در
عين
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
اينكه احتياجي به انفاق ما ندارد ،مع ذلك انفاق طيب ما را ميستايد ،پس از مال طيب خود انفاق كنيد .و نيز ممكن است
جمله را چنين معنا كنيم :كه چون خدا غني و محمود است نبايد با او طوري سودا كرد كه اليق به جالل او (جل جالله )
نبوده باشد.
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ميكنند و خرج زندگيام را در ميآورند ،چه حاجت به باغ دارند ،اما اگر هر دو جهت يعني :زيادي سن و داشتن فرزنداني
خردسال در كسي جمع شود و باغش كه تنها ممر زندگي او است از بين برود ،او بسيار ناراحت
__________________________________________________
)(1سوره مؤمنون آيه 43
ترجمه الميزان ،ج ،9ص330 :
ميشود ،زيرا نه ميتواند نيروي جواني خود را باز گرداند ،و دوباره چنان باغي به عمل بياورد ،و نه كودكان خردسالش چنين
نيرويي دارند ،و نه بعد از آتش گرفتن باغ اميد برگشتن سبزي و خرمي آن را ميتواند داشته باشد.
اين مثلي است كه خداي تعالي آن را براي كساني زده كه مال خود را در راه خدا انفاق ميكنند ،ولي با منت نهادن و اذيت
كردن پاداش عمل خود را ضايع مينمايند و ديگر راهي به بازگرداندن آن عمل باطل شده به عمل صحيح را ندارند ،و
انطباق مثل با ممثل بسيار روشن است ،براي اينكه اينگونه رفتارها كه اعمال آدمي را باطل ميسازد بيجهت و بيمنشا
نيست ،كساني اينطور اجر خود را ضايع ميكنند كه در دل دچار بيماريهاي اخالقي از قبيل" مال دوستي" "،جاه
دوستي"" ،تكبر"" عجب" "،خودپسندي" "،بخل شديد" و...
هستند ،بيماريهايي كه نميگذارد آدمي مالك نفس خود باشد ،و مجالي براي تفكر و سنجش عمل خويش و تشخيص
عمل نافع و مضر را بدهد ،و اگر مجال ميداد و آدمي تفكر ميكرد هرگز به چنين اشتباه و خبطي مرتكب نميشد.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ" كلمه" تيمم" هم به معناي" قصد "است ،و هم معناي" اقدام عمدي" ،و
كلمه" خبيث" ضد كلمه" طيب" را معنا ميدهد ،آن به معناي ناپاك ،و اين به معناي پاك است ،و كلمه" منه" متعلق به
كلمه خبيث است ،و جمله ":تنفقون" ،حالي است از فاعل" تيمموا" ،و جمله ":لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ" حالي است از فاعل" تنفقون"
و عاملش همان فعل است ،و جمله ":أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ" به خاطر كلمه" أن" مبدل به مصدر ميشود ،و الم بطوري كه گفته
شده در تقدير است ،و تقدير كالم" اال الغماضكم فيه" است ،ممكن هم هست حرف" باء" را در تقدير گرفت و گفت:
تقدير كالم" اال بمصاحبة اغماض" است.
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[ترس از فقر بر اثر انفاق اموال طيب و دلپسند ،وسوسه شيطاني است]  .....ص 614 :

[خود داري از انفاق مال طيب باعث كفر به خدا ،اتالف نفوس ،هتك اعراض ،رواج جنايت و فحشا است]  .....ص 614 :

و چون ممكن بود كسي توهم كند كه ترس نامبرده ترسي است بجا ،هر چند از ناحيه
__________________________________________________
)(1سوره نجم آيه 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص334 :
شيطان باشد ،لذا براي دفع اين توهم بعد از جمله ":الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ" دو جمله را اضافه كرد ،اول اينكه فرمود ":وَ
يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ" ،يعني هرگز از شيطان توقع نداشته باشيد كه شما را به عملي درست بخواند چرا كه او جز به فحشا
نميخواند ،پس خودداري از انفاق مال طيب به انگيزه ترس از فقر هرگز عملي بجا نيست ،زيرا اين خودداري در نفوس شما
ملكه امساك و بخل را رسوخ ميدهد ،و به تدريج شما را بخيل ميسازد ،در نتيجه كارتان به جايي ميرسد كه اوامر و
فرامين الهي مربوط به واجبات مالي را به آساني رد كنيد ،و اين كفر به خداي عظيم است ،و هم باعث ميشود كه
مستمندان را در مهلكه فقر و بي چيزي بيفكنيد ،و از اين راه نفوسي تلف و آبروهايي هتك گردد ،و بازار جنايت و فحشا
رواج يابد ،هم چنان كه در جاي ديگر قرآن آمده ":وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ،وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الصَّالِحِينَ ،فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ،وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ ،فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلي يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ،بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما
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"الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ" در اين آيه بر اين معنا احتجاج شده كه انتخاب مال خبيث براي انفاق ،خيري
براي انفاقگر ندارد ،به خالف انتخاب مال طيب كه خير انفاقگران در آن است.
پس اينكه در آيه قبل مؤمنين را نهي كرد از اينكه مال خبيث را براي اين كار انتخاب كنند مصلحت خود آنان را در نظر
گرفته ،هم چنان كه در منهي عنه فساد ايشان است ،و در خودداري از انفاق مال طيب هيچ انگيزهاي ندارند جز اين فكر كه
مضايقه در انفاق او چنين مالي را ،مؤثر در بقا و قوام مال و ثروت است ،اين طرز فكر باعث ميشود كه دلها از اقدام به
چنين انفاقي دريغ كنند ،به خالف مال خبيث كه چون قيمتي ندارد و انفاقش چيزي از ثروت آنان كم نميكند لذا از انفاقش
مضايقه نميكنند ،و اين يكي از وساوس شيطان است ،شيطاني كه دوستان خود را از فقر ميترساند ،با اينكه بذل و دادن
انفاق در راه خدا و به دست آوردن خشنودي او عينا مانند بذل مال در يك معامله است ،كه به قول معروف ":هر چه پول
بدهي آش ميخوري" ،مالي را هم كه انسان در راه خدا ميدهد در برابر آن ،رضاي خدا را ميخرد ،پس هم عوض دارد و
هم بهره ،كه بيانش گذشت.
عالوه بر اينكه آن كسي كه" يغني و يقني -آدمي را بينياز ميكند و فقير ميسازد" خداي سبحان است ،نه مال ،هم چنان
كه قرآن كريم فرمود ":وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْني وَ أَقْني" «».1
و سخن كوتاه اينكه :خودداري مردم از انفاق مال طيب از آنجا كه منشا آن ترس از فقر است و اين ترس خطاست ،لذا با
جمله ":الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ" ،خطا بودن آن را تنبيه كرد ،چيزي كه هست در اين جمله سبب را جاي مسبب بكار برد ،تا
بفهماند كه اين خوف ،خوفي است مضر ،براي اينكه شيطان آن را در دل مياندازد ،و شيطان جز به باطل و گمراهي امر
نميكند ،حال يا اين است كه ابتدا و بدون واسطه امر ميكند ،و يا با وسائطي كه به نظر ميرسد حق است ،ولي وقتي
تحقيق ميكني در آخر ميبيني كه از يك انگيزه باطل و شيطاني سر درآورد.
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وَعَدُوهُ ،وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ -تا آنجا كه ميفرمايد :الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ ،وَ الَّذِينَ ال يَجِدُونَ
إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ،سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ،وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ»"1« .
جمله دومي كه اضافه فرمود اين است كه فرمود ":وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ" ،در اين جمله و در
موارد ديگري كه ذيال از نظر خواننده ميگذرد ،خداي تعالي اين نكته را بيان نموده كه در اين مورد حقي است و باطلي ،و
شق سوم ندارد ،و حق همان طريق مستقيم است كه از ناحيه خداي سبحان است ،و باطل از ناحيه شيطان است.
آن موارد عبارتند از:
"فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ « -»9بعد از حق به جز ضاللت چه چيز ميتواند باشد".
__________________________________________________
)(1بعضي از كفار و منافقين با خدا عهد كردند كه اگر خدا از كرم خود به ما عطا كند زكات ميدهيم ،و از شايستگان
ميشويم همين كه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرد بخل ورزيدند ،و روي گرداندند ،كه رويگردان بودند ،خدا به سزاي
همين (بخل) در دلشان نفاق انداخت ،نفاقي كه تا روزي كه به پيشگاه او ميروند در دلهاشان بماند ،براي اينكه وعدهاي را
كه با خدا كردند( ،به آن وعده) تخلف نموده ،و نيز براي آن دروغها كه گفتند ،مگر ندانستند كه خداي تعالي سر و نجواي
آنان را ميداند ،و اينكه خدا عالم الغيوب است كساني كه از مؤمنين راغب به خير ،كه بيش از توانايي خويش ندارند كه
بدهند ،در كار صدقه دادن عيب ميگيرند ،و آنها را مسخره ميكنند ،خدا تمسخر آنان را تالفي ميكند و عذابي دردناك
دارند ".سوره توبه آيه "32
)(2سوره يونس آيه 09
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
"قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ « -»1بگو تنها خدا است كه به سوي حق هدايت ميكند".
"إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ « -»9شيطان دشمني است گمراهگر آشكار".
همه اين آيات در مكه نازل شده ،و خالصه گفتار اينكه خداي تعالي در آيه مورد بحث تذكر ميدهد :اين خاطره كه از ناحيه
خوف به ذهن شما خطور ميكند ضاللتي است از فكر ،براي اينكه مغفرت پروردگار و آن زيادت كه خدا در آيات قبلي ذكر
كرد هر دو پاداش بذل از اموال طيب است ،و مال خبيث چنين پاداشي ندارد.
بنا بر اين جمله ":وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ  ...نظير جمله ":الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ  "...از قبيل وضع" سبب" در جاي" مسبب" است ،و در اين
دو جمله ميان وعده خداي واسع و عليم (سبحانه) ،و وعده شيطان مقابله افتاده ،تا انفاقگران در امر دو وعده نظر كنند ،و از
آن دو آنچه را صالحتر و نافعتر تشخيص دادند برگزينند.
پس حاصل حجتي كه در آيه شريفه اقامه شده اين شد :كه اختيار خبيث بر طيب به خاطر ترس از فقر و بي خبري از منافع
اين انفاق است ،اما ترس از فقر ،القايي شيطاني است ،او اين ترس را به دلها مياندازد ،و هيچ منظوري به جز گمراهي و به
فحشا كشاندن شما ندارد ،پس نبايد از او پيروي كنيد.
و اما منافع اين انفاق كه در آيات قبل گفتيم زيادت مال و آمرزش گناهان است ،يك نتيجهگيري موهوم نيست بلكه
نتيجهاي است كه ترتب آن بر انفاق را خدا وعده داده و وعده او حق است و او واسع است ،يعني در امكان او هست كه آنچه
وعده داده ،عطا كند ،و او عليم است ،يعني هيچ چيزي و هيچ حالي از هيچ چيزي بر او پوشيده نيست ،پس هر وعدهاي كه
ميدهد از روي علم است.
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"يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ" كلمه" ايتاء" كه مصدر" يؤتي" است به معناي عطا كردن است ،و كلمه" حكمت" به كسره"
حاء" بر وزن" فعلة" است ،كه وزني است مخصوص افاده نوَ ،يعني داللت بر نوَ معنايي ميكند كه در اين قالب در آمده
پس حكمت به معناي نوعي احكام و اتقان و يا نوعي از امر محكم و متقن است ،آن چنان كه هيچ رخنه و يا سستي در آن
نباشد ،و اين كلمه بيشتر در معلومات عقلي و حق و صادق استعمال ميشود ،و معنايش در اين موارد اين است كه بطالن و
__________________________________________________
)(1سوره يونس آيه . [.....]04
)(2سوره قصص آيه 14
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
كذب به هيچ وجه در آن معنا راه ندارد.
و اين جمله داللت دارد بر اينكه بياني كه خدا در آن بيان حال انفاق و وضع همه علل و اسباب آن را و آثار صالح آن در
زندگي حقيقي بشر را شرح داده ،خود يكي از مصاديق حكمت است.
پس حكمت عبارت است از قضاياي حقهاي كه مطابق با واقع باشد ،يعني به نحوي مشتمل بر سعادت بشر باشد ،مثال
معارف حقه الهيه در باره مبدأ و معاد باشد ،و يا اگر مشتمل بر معارفي از حقايق عالم طبيعي است معارفي باشد كه باز با
سعادت انسان سروكار داشته باشد ،مانند حقائق فطري كه اساس تشريعات ديني را تشكيل ميدهد.
"وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً" معناي جمله ،روشن است نكتهاي كه بايد تذكر داد اين است كه نام دهنده
حكمت را نبرده و اين دو جهت دارد:
يكي اينكه جمله قبلي كه ميفرمود ":خدا حكمت را به هر كس كه بخواهد ميدهد" داللت ميكند بر اينكه در جمله مورد
بحث "،دهنده حكمت" خدا است.
جهت دوم اين بود كه بفهماند حكمت به خودي خود منشا خير بسيار است ،هر كس آن را داشته باشد خيري بسيار دارد ،و
اين" خير بسيار" از اين جهت نيست كه حكمت منسوب به خدا است ،و خدا آن را عطا كرده ،چون صرف انتساب آن به خدا
باعث خير كثير نميشود ،هم چنان كه خدا مال را ميدهد ولي دادن خدا باعث نميشود كه مال ،همه جا مايه سعادت باشد،
چون به قارون هم مال داد ،و فرمود ":وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ" « »1تا آخر آيات اين
داستان.
نكته ديگر اينكه فرمود ":حكمت خير كثير است" با اينكه جا داشت به خاطر ارتفاَ شان و نفاست امر آن بطور مطلق
فرموده باشد" حكمت خير است" و اين به آن جهت بود كه بفهماند خير بودن حكمت هم منوط به عنايت خدا و توفيق او
است ،و مساله سعادت منوط به عاقبت و خاتمه امر است ،در مثل فارسي هم ميگويند "شاهنامه آخرش خوش است" ،چون
ممكن است خدا حكمت را به كسي بدهد ،ولي در آخر كار منحرف شود ،و عاقبتش شر گردد.
"وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ" كلمه" ألباب" جمع" لب" است "،و لب" در انسانها به معناي عقل است ،چون
__________________________________________________
)(1سوره قصص آيه 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
عقل در آدمي مانند مغز گردو است نسبت به پوست آن ،و لذا در قرآن" لب" به همين معنا استعمال شده ،و گويا كلمه عقل
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به آن معنايي كه امروز معروف شده يكي از اسماء مستحدثه است ،كه از راه غلبه استعمال اين معنا را به خود گرفته ،و
بهمين جهت كلمه عقل هيچ در قرآن نيامده ،و تنها افعال مشتق شده از آن در قرآن استعمال شده است ،مانند" يعقلون".
كلمه" تذكر" كه مصدر" يذكر" است به معناي منتقل شدن از نتيجه به مقدمات نتيجه ،و يا منتقل شدن از مقدمات به
نتيجه است ،و آيه شريفه داللت دارد بر اينكه به دست آوردن حكمت متوقف بر تذكر است ،و تذكر هم متوقف بر عقل
است ،پس كسي كه عقل ندارد حكمت ندارد ،و ما در گذشته آنجا كه سخن در ادراكهايي كه در قرآن آمده داشتيم ،در باره
عقل چيزهايي گفتيم.
"وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ" يعني آنچه شما از مال خدا و به دعوت او انفاق ميكنيد و يا
چيزهايي انفاق ميكنيد كه خدا بر شما واجب نكرده بلكه خودتان به وسيله نذر بر خود واجب كردهايد و در راه خدا ميدهيد
خدا به آن آگاه است و هر كس را كه اطاعتش كند پاداش ميدهد و كسي كه ستم كند مؤاخذه ميفرمايد :پس در جمله":
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ" ،اشارهاي هم به تهديد هست كه جمله:
"وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ" آن را تاكيد ميكند.
[چند نكته كه جمله" وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ" بر آنها داللت دارد]  .....ص 618 :

[ترك انفاق از گناهان كبيره است و چون حق الناس است كفاره و توبه پذير نيست]  .....ص 614 :

نكته دومي كه جمله ":وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ" بر آن داللت دارد اين است كه ظلم مورد بحث در آيه ،يعني ترك انفاق،
كفاره نميپذيرد ،پس معلوم ميشود ترك انفاق از گناهان كبيره است ،چون اگر از گناهان صغيره بود كفاره ميپذيرفت ،و
نيز توبه هم نميپذيرد ،چون حق الناس است ،و مؤيد اين معنا رواياتي است كه فرموده :توبه در حقوق الناس قبول نيست،
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و همين جمله به چند نكته داللت دارد ،اول اينكه مراد از ظلم در خصوص اين آيه ،ظلم به فقرا و خودداري از انفاق بر آنان
و حبس حقوق ايشان است ،نه مطلق معصيت ،براي اينكه مطلق معصيت انصار دارد ،و ميتوان با كفاره آنها را از نامه عمل
محو كرد ،و يا به وسيله شفيعان كه يكي از آنها" توبه" است و يكي ديگر" اجتناب از كبائر" است و يكي ديگر" شفيعان
روز محشر" ميباشند ،از خطر كيفر آنان رهايي يافت ،البته همه اين انصار در ظلمهايي است كه تنها جنبه حق اللَّه دارند ،نه
حق الناس ،آيه شريفه ":ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" كه در آخرش دارد ":وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ" «»1
راجع به يكي از انصار ظالمين است ،كه همان توبه و انابه باشد ،و آيه ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئاتِكُمْ" اجتناب از گناهان كبيره را يكي از انصار معرفي نموده و ميفرمايد ":اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد ما اين
اجتنابتان را كفاره گناهانتان قرار ميدهيم" «».9
__________________________________________________
)(1سوره زمر آيه 43
)(2سوره نساء آيه 01
ترجمه الميزان ،ج ،9ص332 :
و آيه ":وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي" سخن از شفيعان قيامت دارد ،و از اينجا معلوم ميشود كه اگر ياور ستمكاران به خود
را به صيغه جمع" انصار" آورد ،براي اين بود كه گفتيم:
منظور از" ظلم" مطلق معصيت است ،كه افرادي گوناگون دارد.
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[آثار و نتايج انفاق علني و مزيت و فضيلت انفاق پنهاني]  .....ص 631 :

خداي سبحان در اين آيه دو قسم ترديد آورده ،يكي صدقه آشكار و ديگري پنهان ،و هر دو را ستوده است ،براي اينكه هر
كدام از آن دو آثاري صالح دارند ،اما صدقه آشكارا كه خود تشويق و دعوت عملي مردم است به كار نيك ،و نيز مايه
دلگرمي فقرا و مساكين است ،كه ميبينند در جامعه مردمي رحم دل هستند كه به حال آنان ترحم ميكنند ،و در جامعه
اموالي براي آنان و رفع حوائجشان قرار ميدهند تا براي روز قيامتشان كه روز گرفتاري است ذخيرهاي باشد ،و اين باعث
ميشود كه روحيه ياس و نوميدي از صفحه دلهاشان زدوده شود ،و در كار خود داراي نشاط گردند ،و احساس كنند كه
وحدت عمل و كسب بين آنان و اغنيا وجود دارد ،اگر سرمايهدار كاسبي ميكند تنها براي خودش نيست ،و اين خود آثار
نيك بسياري دارد.
و اما حسن صدقه پنهاني اين است كه در خفا آدمي از ريا و منت و اذيت دورتر است ،چون فقير را نميشناسد ،تا به او منت
گذارد ،و يا اذيت كند ،فائده ديگرش اينست كه در صدقه پنهاني آبروي فقير محفوظ ميماند ،و احساس ذلت و خفت
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مگر آنكه حق را به مستحق برگردانند ،و نيز شفاعت در قيامت هم شامل آن نميشود ،به دليل اينكه در جاي ديگر فرمود":
إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ ،عَنِ الْمُجْرِمِينَ ،ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ،وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ
الْمِسْكِينَ  ...فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ" «».1
نكته سوم اينكه :اين ظلم در هر كس يافت شود يعني هر كس نافرماني خدا را بكند و حق فقرا را ندهد چنين كسي مورد
رضايت خدا و مصداق" إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي" نخواهد بود ،چون در بحث شفاعت گفتيم كسي كه خدا دين او را نپسندد ،در
قيامت شفاعت نميكند ،از اينجا پاسخ اين سؤال كه چرا فرمود ":ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ" و نفرمود ":ابتغاء وجه اللَّه" روشن
ميشود.
نكته چهارم اينكه :امتناَ ورزيدن از اصل انفاق بر فقرا ،در صورتي كه فقرايي باشند و احتياج به كمك داشته باشند از
گناهان كبيره مهلكتر است ،و خداي تعالي بعضي از اقسام اين خودداري را شرك به خدا و كفر به آخرت خوانده است،
مانند امتناَ از دادن زكات ،و فرموده ":وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ،الَّذِينَ ال يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ،وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ" « .»9دليل بر
اينكه منظور از اين مشركين مسلماناني هستند كه زكات نميدادند ،و يا به عبارت ديگر صدقه نميدادند ،اين است كه سوره
مدثر در مكه نازل شده ،و زكات به معناي اسالميش در مكه و در هنگام نزول اين سوره واجب نشده بود.
__________________________________________________
)(1مگر دست راستيها (اهل نجات و آنان كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده ميشود) كه در باغها و بهشتها سراغ
مجرمين را از يكديگر ميگيرند و از مجرمين ميپرسند :چه عملي شما را به سوي دوزخ راهي نمود؟ ميگويند ما از
نمازگزاران نبوديم و به مسكينان طعام نميداديم  ...در نتيجه شفاعت شفيعان سودي به حالشان نكرد ".سوره مدثر آيه "33
)(2واي بر مشركين همانهايي كه زكات نميدهند و به آخرت كفر ميورزند ".سوره فصلت آيه "3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص313 :
"إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ"...
كلمه "ابداء" كه مصدر" تبدوا" است ،به معناي اظهار است ،و كلمه" صدقات" جمع صدقه است ،و چون قيدي در آن
نيامده به معناي مطلق انفاقهايي است كه در راه خدا بشود (چه واجب و چه مستحبّ) و چه بسا بعضي گفته باشند كه اصل
در معناي اين كلمه" انفاق مستحبّ" است.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

نميكند ،و حيثيتش در جامعه محفوظ ميماند ،پس ميتوان گفت كه :صدقه علني نتيجههاي بيشتري دارد ،و صدقه پنهاني
خالصتر و پاكتر انجام ميشود.
و چون بناي دين بر اخالص است ،بنا بر اين عمل هر قدر به اخالص نزديكتر باشد به فضيلت نيز نزديكتر است ،و بهمين
جهت خداي سبحان صدقه سري را بر صدقه علني ترجيح داده و ميفرمايد ":وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ"،
چون كلمه" خير" به معناي بهتر است ،و خدا به اعمال بندگانش با خبر است ،و در تشخيص عمل خير از غير آن اشتباه
نميكند "،وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".
"لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ" در اين جمله روي سخن از مؤمنين گردانده شد و پيامبر ص مخاطب قرار
گرفته كه اي پيامبر هدايت آنان به عهده تو نيست ،اين خدا است كه هر كس را بخواهد هدايت ميكند ،گويي رسول خدا
ص وقتي اختالف مسلمانان در خصوص مساله انفاق را
ترجمه الميزان ،ج ،9ص311 :
ديده و مالحظه كرده است كه بعضي انفاق را با خلوص انجام ميدهند و بعضي ديگر بعد از انفاق منت و اذيت روا ميدارند
و گروهي ديگر اصال از انفاق كردن مال پاكيزه خودداري ميورزند ،در دل شريف خود احساس ناراحتي و اندوه مينمودند و
لذا خداي تعالي در اين آيه ،خاطر شريف او را تسلي داده و ميفرمايد :مساله اختالف مراحل ايمان كه در اين مردم ميبيني
كه يكي اصال ندارد و ديگري اگر دارد نيتش خالص نيست و گروه سوم هم انفاق دارد و هم نيتش خالص است همه مربوط
و مستند به خداي تعالي است ،او است كه هر كس را بخواهد به هر درجه از ايمان كه صالح بداند هدايت ميفرمايد ،و
بعضي را به كلي محروم ميسازد ،نه ايجاد ايمان در دلها به عهده تو است ،و نه حفظ آن ،تا هر وقت ببيني كه پارهاي از
مردم محفوظ مانده ،و در بعضي ضعيف شده و اندوهناك شوي ،و وقتي خداي تعالي در آخر اين گفتار ايشان را تهديد
ميكند و با خشونت سخن ميگويد ،دچار شفقت يعني اندوهي توأم با ترس شوي .شاهد بر اين معنا كه ما از آيه استفاده
كرديم جمله" هداهم" است ،كه مصدري است اضافه شده بر ضميري كه به مردم بر ميگردد ،چون ظاهر اين تعبير اين
است كه ايمان تا حدي در مردم تحقق يافته و ميفهماند كه اين مقدار هدايت كه در امت خود موجود ميبيني از تو نيست،
و آنچه هم كه تحقق نيافته ميبيني باز تو مسئولش نيستي ،شاهد ديگر اينكه جمله مورد بحث تسليت خاطر آن جناب است
اين است كه هر جا در قرآن در مساله ايمان استنادش به رسول خدا ص را نفي ميكند ،همه به منظور دلخوش ساختن آن
جناب است.
بنا بر اين جمله مورد بحث يعني جمله ":لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ" جملهاي است معترضه ،كه صرفا
به منظور دلخوشي آن جناب در وسط كالم آمده است و خطابي را كه قبال به مؤمنين داشت قطع نمود ،و جمله مورد بحث
را خطاب به آن جناب كرد ،آن گاه دوباره خطاب به مؤمنين را از سر گرفت ،و فرمود ":وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ "...و اين جمله
معترضه نظير جمله معترضه ":ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ"
»«1است ،كه در وسط آيات مربوط به قيامت قرار گرفته است.
"وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ،وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ"...
در اين آيه همانطور كه گفتيم :دوباره خطاب را متوجه مؤمنين كرد اما با سياقي كه نه بشارت در آن هست ،و نه انذار و
خشونت ،و اين به آن جهت است كه آيه ،بعد از جمله:
__________________________________________________
)(1سوره قيامت آيه 13 -13
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[مؤمنين تا آنجا كه ميتوانند تظاهر به فقر نمينمايند و دست سؤال دراز نميكنند]  .....ص 633 :
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص319 :
"وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ" قرار گرفته ،و بر كسي پوشيده نيست كه مقتضاي معناي آن اين است كه صرفا به دعوت
بپردازد ،دعوتي خالي از "نرمش" و" خشونت" (هر دو) تا داللت كند بر اينكه ساحت" گوينده" و" صاحب دعوت" منزه
است از اينكه دعوت ،منفعتي براي او داشته باشد ،بلكه منفعت آن عايد مردمي ميشود كه اين دعوت را ميپذيرند.
پس جمله ":وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ" جملهاي است حاليه ،و حال از ضمير خطاب است ،و عامل آن متعلق ظرف
يعني" فالنفسكم" ميباشد.
و چون ممكن بود كسي خيال و توهم كند كه اين نفعي كه از ناحيه انفاق عايد انفاقگران ميشود ،صرف اسم است ،و
مسمي واقعيت خارجي ندارد ،و واقعيت اين است كه انسان مال عزيز خود را كه يك حقيقت خارجي است بدهد و منفعتي
موهوم بگيرد.
پس انفاق در راه خدا يعني معاملهاي كه يك طرفش حقيقت است ،و طرف ديگرش خيال ،لذا دنبال آن جمله فرمود ":وَ ما
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ -كه آنچه انفاق كنيد بدون كم و كاست به شما بر ميگردد ،و كمترين ستمي
بر شما نخواهد شد" خالصه اين منفعتي كه شما را به سويش ميخوانيم (كه همانا ثوابهاي دنيايي و آخرتي است )امري
موهوم نيست ،بلكه امري است حقيقي و واقعي كه خداي تعالي آن را بدون اينكه چيزي از آن گم شده باشد و يا كم كرده
باشد به شما خواهد رساند.
و اگر نام رساننده را نبرد ،و نفرمود ":نوف اليكم -ما آن را به شما ميرسانيم" بلكه فرمود ":يُوَفَّ إِلَيْكُمْ -به شما خواهد
رسيد" براي همان نكتهاي بود كه قبال اشاره كرديم ،و گفتيم سياق گفتار ،سياق دعوت است ،و همانطور كه مقتضي است
نامي از بشارت و بيم دادن در آن برده نشود ،همچنين الزم است نامي از فاعل هم برده نشود ،تا گفتار خيرخواهانهتر و
بيغرضانهتر باشد ،همانند گفتاري باشد كه گوينده ندارد ،اگر به راستي منفعتي در آن باشد براي شنوندهاش دارد ،نه كسي
ديگر.
"لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ"...
كلمه" حصر" كه مصدر فعل مجهول" احصروا" است به معناي منع و حبس است و اصل در معناي آن تنگ گرفتن است.
راغب ميگويد ":حصر" و" احصار" هر دو به معناي راه نيافتن به خانه كعبه است اما چيزي كه هست" احصار" ،ممنوَ
شدن به خاطر وجود مانعي ظاهري از قبيل دشمن و امثال آن است ،و" حصر" به معناي ممنوَ شدن از ناحيه منع باطني و
دروني از قبيل مرض و امثال آن است ،و كلمه حصر در غير از اين مورد استعمال نشده است پس اينكه در آيه ":فان ترجمه
الميزان ،ج ،9ص310 :
احصرتم" احصار آمده ميتواند به هر دو معنا باشد.
و همچنين آيه ":الَّذِينَ أُحْصِرُوا  "...و اما در آيه ":أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ" « »1تنها به يك معنا است ،و آن همان
بيماري دروني است كه در مورد آيه به معناي تنگي سينه به خاطر بخل و ترس است .اين بود گفتار راغب.
و كلمه" تعفف" به معناي آن است كه" عفت" صفت آدمي شده باشد ،و كلمه" سيما" به معناي عالمت و كلمه ":الحاف"
به معناي اصرار در سؤال است.
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و در آيه شريفه مصرف صدقات ،البته بهترين مصرفش بيان شده كه همان فقرايي باشد كه به خاطر عوامل و اسبابي ،از راه
خدا منع شدهاند ،يا دشمني مال آنان را گرفته و بدون لباس و پوشش ماندهاند ،يا كارها و گرفتاريهاي زندگي از قبيل
پرستاري كودكاني بيمادر نگذاشته به كار و كسب مشغول شوند ،و يا خودشان بيمار شدهاند ،و يا كاري انتخاب كردهاند كه
با اشتغال به آن ،ديگر نميتوانند به كار و كسب بپردازند ،مثال به طلب علم پرداختهاند ،و يا كاري ديگر از اين قبيل.
"يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ" يعني كسي كه از حال ايشان اطالَ ندارد از شدت عفتي كه دارند ايشان را توانگر ميپندارد ،چون با
اينكه فقيرند ولي تظاهر به فقر نميكنند ،پس جمله نامبرده داللت دارد بر همين كه مؤمنين تا آنجا كه ميتوانند تظاهر به
فقر نميكنند ،و از عالمتهاي فقر به غير آن مقداري كه نميتوان پنهان داشت ،پنهان ميدارند ،و مردم پي به حال آنان
نميبرند ،مگر اينكه شدت فقر رنگ و رويشان را زرد كند ،و يا لباسشان كهنه شود (و يا مثال از زبان اطفالشان اظهار شود ،و
امثال اينها).
از اينجا معلوم ميشود كه مراد از جمله" ال يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً "اين است كه فقراي مؤمن اصال دريوزگي نميكنند ،تا
منجر به اصرار در سؤال شود ،زيرا بطوري كه گفتهاند :وقتي روي كسي به سؤال باز شود براي بار دوم ديگر طاقت صبر
ندارد ،و نفس او از تلخي فقر به جزَ در ميآيد ،و عنان اختيار را از كف ميدهد و در هر فرصتي تصميم ميگيرد باز هم
سؤال كند و اصرار هم بورزد ،و راه را بر هر كس بگيرد.
ولي بعيد نيست كه منظور نفي "اصرار" باشد ،نه نفي" اصل سؤال" ،و منظور از" الحاف" اظهار حاجت بيش از "مقدار
واجب" باشد ،براي اينكه صرف اظهار حاجت ضروري حرام نيست ،بلكه گاهي واجب هم ميشود ،آن سؤالي مذموم است
كه زائد بر مقدار
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه 23
ترجمه الميزان ،ج ،9ص313 :
لزوم باشد.
و در اينكه فرمود ":تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ" و نفرمود ":تعرفونهم بسيماهم -شما مسلمانان ايشان را با سيمايشان ميشناسيد"،
براي اين بود كه آبروي فقرا را حفظ نموده و راز آنان را بپوشاند ،و پرده تعفف آنان را هتك نكرده باشد ،چون معروف شدن
فقرا نزد همه مردم نوعي خواري و اظهار ذلت ايشان است ،به خالف اينكه خطاب را تنها متوجه رسول خدا ص كند ،و
بفرمايد ":تو ايشان را به سيمايشان ميشناسي" براي اينكه آن جناب پيامبري است كه به سوي فقرا و اغنيا و همه طبقات
مبعوث شده ،نسبت به همه رؤوف و مهربان است ،و به نظر ما براي او از حال فقرا گفتن نه كسر شان ايشان است ،و نه
آبروريزي از آنان ،و خدا داناتر است -نكته التفات از همه مسلمين به خطاب به شخص رسول خدا ص اين است.
"الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ"...
دو كلمه" سر" و" عالنيه" دو معناي متقابل بهم دارند ،و اين دو كلمه حال از جمله:
"ينفقون" است ،و تقدير كالم اين است كه ":آنهايي كه اموال خود را در شب و روز انفاق ميكنند در حالي كه گاهي انفاق
خود را پنهان داشته و گاهي آن را اظهار ميدارند  "...و اگر همه احوال انفاق را ذكر كرده براي اين بود كه بفهماند
انفاقگران نسبت به عمل خود اهتمام دارند ،و همواره و در شب و روز و خلوت و جلوت ميخواهند ثواب انفاق را دريابند ،و
حواسشان جمع اين است كه همواره رضاي خدا را به دست آورند ،و لذا ميبينيم خداي سبحان در آخر اين آيات با زبان
مهرباني و لطف به ايشان ،وعدهاي نيكو داده و ميفرمايد ":فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ...
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بحث روايتي [(در ذيل آيات انفاق)]  .....ص 634 :
[در معناي اينكه خداوند به هر كه بخواهد چند برابر اجر ميدهد]  .....ص 634 :
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در تفسير الدر المنثور در تفسير جمله ":وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ" آمده است كه ابن ماجه ،از حسن بن علي بن ابي طالب ،و
از ابي هريره ،و ابي امامه باهلي ،و عبد اللَّه بن عمر ،و عمران بن حصين ،روايت آورده كه همگي از رسول خدا ص روايت
كردهاند كه فرمود :هر كس هزينه سفر سربازي را بدهد ،و او را روانه ميدان جنگ كند ،و خودش خانه بماند ،خداي تعالي در
برابر هر درهمي ،هفتصد درهم به او اجر ميدهد ،و كسي كه خودش براي جهاد در راه خدا سفر كند ،و خرجي خود را همراه
بردارد ،به هر درهمي كه در اين راه خرج ميكند ،هفتصد هزار درهم اجر ميدهد ،آن گاه رسول خدا ص آيه نامبرده را
تالوت كرد»1« .
ترجمه الميزان ،ج ،9ص314 :
در نسخهاي ديگر از تفسير الدر المنثور روايت به اين صورت آمده :ابن ماجه و ابن ابي حاتم ،از عمران بن حصين ،از رسول
خدا روايت آوردهاند كه فرمود: ...
و در تفسير عياشي و نيز برقي آمده كه فرمود :وقتي عمل مؤمن نيكو شد ،خداي تعالي عمل او را مضاعف ميكند ،يعني
يك عمل را هفتصد برابر نموده و هفتصد برابر اجر ميدهد ،اين همان كالم خدا است كه ميفرمايد ":وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ
يَشاءُ" پس بكوشيد اعمال خود را و آنچه را انجام ميدهيد براي ثواب خدا نيكو سازيد»9« .
و در تفسير عياشي از عمر بن يونس روايت آمده كه گفت :از امام صادق َ شنيدم كه ميفرمود :اگر مؤمن عمل خود را نيكو
كند ،خداوند عملش را مضاعف و چند برابر ميسازد ،هر حسنه را هفتصد برابر ميكند ،و اين همان قول خدا است كه
ميفرمايد ":وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ" ،پس بر شما باد هر عملي كه انجام ميدهيد به اميد ثواب خدا به وجه نيكو انجام
دهيد ،پرسيدم منظور از وجه نيكو چيست؟ فرمود :مثال وقتي نماز ميخواني ركوَ و سجودش را نيكو سازي ،و چون روزه
ميگيري از هر عملي كه روزهات را فاسد ميسازد اجتناب كني ،و چون به حج ميروي نهايت سعي خود را به كار بندي ،كه
از هر چيز كه عمره و حجت را فاسد ميكند بپرهيزي ،و همچنين هر عملي كه ميكني از هر پليدي پاك باشد»0« .
و باز در همان كتاب از حمران از ابي جعفر َ روايت كرده كه گفت :به آن جناب عرضه داشتم :آيا در مساله ارث و احكام
قضايي و ساير احكام فرقي ميان مؤمن و مسلم هست ،مثال آيا مؤمن سهم االرثش از مسلم بيشتر است؟ و يا در ساير
احكام امتياز بيشتري دارد يا نه؟ فرمود :نه ،هر دو در اين مساله در يك مجرا قرار دارند ،و امام هر دو را به يك چشم
ميبيند ،و ليكن مؤمن در عمل بر مسلم برتري دارد ،ميگويد :عرضه داشتم :مگر خداي تعالي نفرموده ":مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها" « »3با اين حال آيا نظر شما اين است كه مؤمن و مسلم در مسائلي چون نماز و زكات و روزه و حج هيچ
فرقي با هم ندارند؟ ميگويد :امام فرمود :مگر
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ج  1ص 003
)(2تفسير عياشي ج  1ص  133و محاسن برقي ص 943
)(3تفسير عياشي ج  1ص 133
)(4سوره انعام آيه 133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص313 :
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[هر عملي كه مورد رضايت خدا باشد و براي خدا انجام شود في سبيل اللَّه است و هر نفقهاي در راه خدا صدقه ميباشد]  .....ص 637 :

و در مجمع البيان ميگويد :اين آيه شريفه عام است ،و همه اقسام انفاق را ميگيرد ،چه انفاق در جهاد ،و چه اقسام بر و
احسان (نقل از امام صادق َ»). «3
و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق (در كتاب المصنف) از ايوب روايت كرده كه گفت :مردي از باالي تلي مشرف به رسول
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خداي تعالي نفرموده ":وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ" « »1اين همان تفاوتي است كه در" مؤمن" و" مسلم" هست ،و تنها
مؤمن است كه خداي تعالي حسناتش را مضاعف نموده و يك عمل نيك او را هفتصد برابر ميكند ،اين است تفاوت و
برتري مؤمن كه خدا حسنات او را به مقدار صحت ايمانش چندين برابر ميكند ،و خدا با مؤمن هر چه بخواهد ميكند»9« .
مؤلف :در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست ،و اساس همه اين روايات بر اين است كه جمله" وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ" را
بالنسبه به غير انفاقگران مطلق گرفته ،و همين طور هم هست ،چون هيچ دليلي نداريم كه آيه شريفه مختص به انفاقگران
باشد ،و شامل ساير اعمال نيك نشود ،بله ،آيه در مورد انفاقگران نازل شده ،ليكن اين مورد نه مخصص است و نه مقيد ،و
وقتي آيه مطلق باشد قهرا كلمه" يضاعف" نيز مطلق خواهد بود ،هم مضاعف عددي را ميگيرد ،و هم غير عددي را ،و معنا
چنين ميشود ":خدا عمل هر نيكوكار را به قدر نيكوكاريش هر جور بخواهد و براي هر كس مضاعف ميكند (يا به هفتصد
برابر و يا كمتر و يا بيشتر) همانطور كه انفاق انفاقگران را اگر بخواهد تا هفتصد برابر مضاعف ميسازد.
خواهي گفت :در ذيل آيه" وَ اللَّهُ يُضاعِفُ" از قائلي نقل كرديد كه گفته است :منظور از" مضاعف كردن" هفتصد برابر
است ،بعد آن را رد كرديد و نپذيرفتيد ،و در اينجا اطالق آيه را شامل زيادتر از هفتصد برابر هم دانستيد آيا بين اين دو بيان
شما منافات نيست؟ ميگوئيم نه ،زيرا آنجا هم ميخواستيم بگوئيم مثل هفتصد دانه جمله مضاعفه را مقيد به مساله انفاق
نميكند ،و جمله مضاعفه وابسته به مساله هفتصد دانه نيست ،و خواستيم نتيجه بگيريم كه اگر مساله هفتصد دانه
مخصوص انفاق است دليل نميشود كه جمله" وَ اللَّهُ يُضاعِفُ" هم مخصوص انفاق باشد ،و گفتيم مورد مخصص نيست،
اينجا هم همين را ميگوئيم ،روايت هم همين را ميگويد ،يعني هم مساله را مختص به انفاق نميكند ،و هم مضاعفه را
منحصر در هفتصد برابر نميسازد.
و اينكه حمران پرسيد :مگر خدا نفرموده ":مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ  "...و امام در پاسخش فرمود :مگر نه اين است كه خداي تعالي
فرموده ":وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ" اين جمله ،آيه قرآن نيست چون چنين آيهاي در قرآن نداريم ،بلكه امام خواسته است
آيه را نقل به معنا كند ،معنايي كه از دو آيه قرآن گرفته شده ،يكي آيه مورد بحث و ديگري آيه"
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه 934
)(2تفسير عياشي ج  1ص [.....]332
ترجمه الميزان ،ج ،9ص313 :
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً »1« "...
نكتهاي كه از روايت استفاده ميشود اين است كه از نظر اين روايت قبول شدن اعمال غير مؤمنين يعني كساني كه يكي از
مذاهب انحرافي اسالم را دارند امري ممكن است ،و چنان نيست كه اعمال نيك آنان هيچ پاداشي نداشته باشد ،و انشاء اللَّه
در اين باره در ذيل آيه:
"وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ" « »9بحث خواهيم كرد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

خدا ص شد( ،منظور اين است كه از جاي خطرناكي عبور ميكرد) ،مردم گفتند :عجب مرد چابكي است! اي كاش اين
چابكي را در راه خدا صرف ميكرد ،رسول خدا ص فرمود :مگر راه خدا منحصر در جنگيدن و كشته شدن است؟ آن گاه
فرمود :راه خدا بسيار است ،بيرون شدن از خانه و سفر كردن براي طلب رزق حالل و فراهم نمودن هزينه زندگي پدر و
مادر ،راه خدا است ،و نيز سفر كردن براي طلب رزق حالل جهت زن و فرزند راه خدا است ،و سفر كردن و طلب رزق براي
به دست آوردن قوت خويشتن نيز راه خدا است ،بله كسي كه براي زيادتر كردن مال به سفر ميرود ،او در راه شيطان
است».
و نيز در همان كتاب آمده كه ابن منذر و حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) آمده كه رسول خدا ص از براء بن عازب
پرسيد :كه اي براء ،خرجي دادن به مادرت چگونه است؟ و براء مردي بود كه به زن و فرزند خود از نظر خرجي گشايش
ميداد ،رسول خدا ص ميخواست بداند آيا به مادرش هم گشايش ميدهد ،و يا تنگ ميگيرد؟
براء عرضه داشت وضع بسيار خوبي دارد ،رسول خدا ص فرمود :خرج كردن براي اهل و اوالد و خادم ،صدقه است ،بايد
متوجه باشي كه با منت نهادن و اذيت كردن به آنان اجر اين صدقه را باطل نكني»4« .
مؤلف :روايات در اين معاني از طريق شيعه و سني بسيار است ،و در آنها آمده :هر
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه 934
)(2سوره نساء آيه 193
)(3مجمع البيان ج  1ص 033
)(4تفسير الدر المنثور ج  1ص 003
)(5تفسير الدر المنثور ج  1ص 003
ترجمه الميزان ،ج ،9ص313 :
عملي كه براي خدا انجام شود و خدا از آن راضي باشد ،همان عمل سبيل اللَّه است ،و هر نفقهاي كه در راه خدا داده شود
صدقه است.
و در تفسير قمي در ذيل آيه ":الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  "...از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود :رسول خدا
ص فرموده :هر كس به مؤمني احساني كند ،و پس از آن او را با سخن ناهنجار خود برنجاند ،و يا بر او منت گذارد ،صدقه
خود را باطل كرده -تا آنجا كه امام صادق َ فرمود :كلمه" صفوان" به معناي سنگ بسيار بزرگي است كه در وسط بيابان
قرار گرفته باشد »1« .و در معناي جمله -كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ...
فرمود ":وابل" به معناي باران ،و" طل" به معناي شبنمي است كه شبها بر درختان و گياهان مينشيند ،و در معناي
جمله ":إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ  "...فرمود :كلمه "اعصار" به معناي بادها است.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير در تفسير آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ" از علي بن ابي طالب
روايت كرده كه فرمود :يعني از طال و نقره و در معناي جمله ":وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ" فرمود :يعني از گندم و خرما و
هر چيزي كه زكات در آن واجب است»9« .
و نيز در آن كتاب (الدر المنثور) است كه ابن ابي شيبه ،و عبد بن حميد ،و ترمذي (وي حديث را صحيح دانسته) ،و ابن
ماجه ،و ابن جرير ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،و ابن مردويه ،و حاكم كه (وي نيز حديث را صحيح دانسته) ،و بيهقي (در
كتاب سنن) ،از براء بن عازب روايت كرده كه در تفسير آيه ":وَ ال تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ" گفته است :اين آيه در باره ما
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گروه انصار نازل شد ،ما مردمي بوديم كه خرما ميكاشتيم و هر يك از ما ،از نخلستان خود بقدري كه بار آورده بود (كم يا
زياد) خرما به مسجد ميآورديم ،بعضي يك خوشه و بعضي دو خوشه ،و آن را در مسجد آويزان ميكرديم و اهل صفه كه
مردمي غريب و بي درآمد بودند ،وقتي گرسنه ميشدند ميآمدند و با عصاي خود به آن خوشهها ميزدند ،خرماي رسيده و
نارسي كه ميافتاد ميخوردند ،بعضي از مردم كه به كار خير رغبتي نداشتند خوشههاي پست و كرم خورده و يا شكسته را
ميآوردند ،و آويزان ميكردند.
خداي تعالي در اين باره اين آيه را نازل كرد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ -يعني اي كساني كه ايمان
آوردهايد از طيبات آنچه كسب كردهايد انفاق كنيد ،و
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص 21
)(2تفسير الدر المنثور ج  1ص 031
ترجمه الميزان ،ج ،9ص312 :
همچنين از طيبات آنچه كه ما از زمين برايتان در آورديم ،و براي انفاق جنس پست را انتخاب نكنيد ،جنسي كه اگر ديگران
براي شما هديه بفرستند قبول نميكنيد ،مگر به خاطر رودربايستي" بعد از آنكه اين آيه نازل شد ديگر هيچكس از ما جنس
پست و بنجل را نياورد ،بلكه سعي ميكرديم بهترش را بياوريم»1« .
و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ،وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَ ال تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ "فرمود:
رسول خدا ص هر وقت فرمان ميداد تا زكات خرما جمعآوري شود ،بعضي نوَ پست و بدترين خرما را براي زكات خود
انتخاب ميكردند ،مانند خرماي جعرور و خرماي معافاره ،كه خرمايي كم گوشت و داراي هستههايي درشت بود ،بعضي هم
زكات خود را با بهترين خرما ميپرداختند.
رسول خدا ص فرمود :بعد از اين ،خرماي جعرور و معافاره را در تعيين مقدار غله ديد نزنيد و به حساب نياوريد ،و آن را براي
زكات نياوريد ،اينجا بود كه آيه شريفه ":وَ ال تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ،وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ" نازل شد ،و
منظور از" اغماض" گرفتن همين دو نوَ خرما است « ،»9و در روايتي ديگر آمده كه امام صادق َ در تفسير آيه ":أَنْفِقُوا
مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ" ،فرمود :بعضي از مردم در جاهليت كار و كسب بدي داشتند ،و بعد از آنكه مسلمان شدند ،خواستند از
همان اموال مقداري را جدا كرده و به عنوان صدقه رد كنند خداي تعالي نپذيرفت ،و جز مال پاك و از ممر پاك را قبول
نكرد»0« .
مؤلف :در اين معنا رواياتي بسيار از طرق شيعه و سني وارد شده است.
و در تفسير قمي در ذيل آيه ":الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ  "...از امام نقل كرده كه فرمود:
"شيطان همواره ميگويد :انفاق نكنيد ،كه خودتان فقير خواهيد شد" ،و خدا به شما فضل و مغفرت خود را وعده ميدهد،
يعني اگر در راه خدا انفاق كنيد هم شما را ميآمرزد ،و هم فضلي از ناحيه خود ،در جاي آن مال قرار ميدهد»3« .
و در الدر المنثور است كه ترمذي حديثي را كه آن را حسن « »4دانسته ،و نسايي و ابن
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ج  1ص 034
(2و )0فروَ كافي ج  3ص 33
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)(4تفسير قمي ج  1ص 29
)(5حديث حسن آنست كه ناقلين آن
ترجمه الميزان ،ج ،9ص393 :
جرير ،و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن حيان و بيهقي (در كتاب شعب) از ابن مسعود روايت كردهاند كه رسول خدا ص
فرمود :هم شيطان با انسان سر و كار دارد ،و هم فرشته ،اما تماسي كه شيطان با آدمي دارد اين است كه او را تهديد ميكند
كه اگر فالن عمل زشت را انجام ندهي يا فالن حق را انكار ننمايي چنين و چنان ميشوي ،و مالئكه او را تهديد ميكنند
كه اگر فالن عمل خير را به جا نياوري ،و حق را تصديق نكني چنين و چنان ميشوي ،پس اگر كارهاي نيك به قلب
كسي ،الهام شد ،بداند كه از خداست و شكر او را بجا آورد و هر كس اعمال زشت به ذهنش خطور كرد بداند از شيطان است
از شر او به خدا پناه ببرد آن گاه اين آيه را قرائت كردند ":الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ »1« "...
[معناي حكمت و روايتي در بيان اهميت و منزلت عقل انسان]  .....ص 621 :
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و در تفسير عياشي از ابي جعفر َ روايتي نقل كرده كه در ذيل جمله ":وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً" فرمود:
منظور از" حكمت" معرفت است»9« .
و در همان كتاب از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود :منظور از" حكمت" ،معرفت و بصيرت و آگاهي در دين است.
«»0
و در كتاب كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در ذيل همين آيه فرمود:
"حكمت" اطاعت خدا و شناختن امام است»3« .
مؤلف :در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست ،ولي همه اينها از باب شمردن افراد يك معناي جامع و كلي است ،و مراد اين
است كه :اطاعت خدا يكي از معاني حكمت است ،و شناخت امام هم معناي ديگري از آن است ،نه اينكه حكمت در آيه
همين دو معنا باشد و بس.
و در كافي از عدهاي از اصحاب ،يعني از راويان شيعه ،از احمد بن محمد بن خالد ،از بعضي از اصحاب ما ،روايت آورده كه
وي بدون ذكر بقيه سند ،از رسول خدا ص روايت كرده كه فرمود :خداي تعالي هيچ نعمتي را بين بندگانش تقسيم نكرده كه
گرانمايهتر از عقل باشد ،بهمين جهت خواب عاقل از شبزندهداري بي عقل ،بهتر و خانه نشستن عاقل از به جنگ رفتن
جاهل بهتر است ،و خداي تعالي هيچ پيامبري را مبعوث نفرمود مگر بعد از آنكه عقل او را به كمال رسانيد ،و عقل هر
پيامبري بيشتر از عقل همه افراد امت او است ،و آنچه يك پيامبر از كماالت معنوي در خود دارد ،گرانقدرتر از همه
تالشهايي است كه ساير مردم در
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ج  1ص .033
(2و )0تفسير عياشي ج  1ص 141
)(4فروَ كافي ج  1ص [.....]134
ترجمه الميزان ،ج ،9ص391 :
راه به دست آوردن كمال انجام ميدهند ،و هيچ بندهاي واجبات خدا را آن طور كه بايد بجا نميآورد مگر وقتي كه بخواهد
بدون انديشه و تفكر آن را انجام ندهد ،و اگر ثواب و فضيلت و ارزش عبادت همه عابدان را يك جا حساب كنيم ،به ارزش
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عبادت عاقل نميرسد ،و عقال همان صاحبان ألباب هستند كه خداي تعالي در بارهشان فرمود ":وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ-
پند نميگيرند مگر خردمندان" «».1
مؤلف :در تفسير آيه ":وَ ما أَنْفَقْتُمْ "...روايات زيادي در معناي صدقه و نذر و ظلم وارد شده است كه ان شاء اللَّه آنها را در
موارد خودش نقل خواهيم كرد.
و در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس و ابن جبير و اسما دختر ابي بكر و ديگران روايت كرده كه رسول خدا ص در
اوائل اسالم اجازه نميداد كه مسلمانان به غير مسلمين صدقه دهند ،و مسلمانان هم كراهت داشتند از اينكه به خويشاوندان
كافر خود انفاق كنند ،ولي وقتي آيه ":لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ  "...نازل شد ،رسول خدا ص اجازه داد كه به فقراي كفار هم
صدقه بدهند»9« .
مؤلف :قبال گفتيم :جمله "هداهم" تنها در مورد هدايت مسلمانان است ،و شامل كفار نميشود ،بنا بر اين آيه شريفه بيگانه
از مطلبي است كه در روايات شان نزول آمده است ،عالوه بر اينكه در خود آيه وقتي ميخواهد ،مورد انفاق را ذكر كند
جمله ":فقراء الذين احصروا  "...را به عنوان نمونه ميآورد ،كه همه ميدانيم منظور ،فقراي مسلمين است ،كه در راه خدا
دچار تنگدستي شدهاند ،و با در نظر گرفتن اين نمونه ،آيه شريفه آن طور كه بايد با روايات شان نزول سازگاري ندارد ،و اما
مساله انفاق به غير مسلمان را -در صورتي كه براي رضاي خدا (مثال به دست آوردن قلوب آنان) انجام شود ميتوان از
اطالق آيات استفاده كرد.

و در كافي از امام صادق َ روايت آورده كه در تفسير جمله ":وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ" فرموده :اين آيه
راجع به صدقات غير زكات است ،چون دادن زكات بايد علني و غير سري انجام شود»0« .
و در همان كتاب از آن جناب روايت آورده كه فرمود :هر چيزي را كه خداي عز و جل بر تو واجب ساخته علني آوردنش
بهتر از آنست كه سري و پنهاني بياوري ،و آنچه كه مستحبّ كرده ،پنهاني آوردنش بهتر از علني آوردنش ميباشد»3« .
__________________________________________________
)(1فروَ كافي ج  1ص 19
)(2تفسير الدر المنثور ج  1ص 043
(3و )3فروَ كافي ج  0ص  439و 431
ترجمه الميزان ،ج ،9ص399 :
مؤلف :در معناي اين دو حديث ،احاديث ديگري نيز هست ،و بياني كه معناي آنها را روشن سازد ،گذشت.
و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه ":لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  "...گفته است :كه امام ابو جعفر َ فرموده :اين
آيه در باره اصحاب صفه نازل شد ،سپس اضافه كرده است كه اين روايت را كلبي هم از ابن عباس نقل كرده ،و اصحاب
صفه نزديك به چهار صد نفر بودند ،كه در مدينه نه خانهاي داشتند و نه خويشاوندي كه به خانه آنان بروند ،ناگزير در
مسجد زندگي ميكردند ،و بنا گذاشتند در هر سريه و لشگري كه رسول خدا ص به جنگ ميفرستد شركت كنند ،و به
همين سبب بود كه خداي تعالي در اين آيه شريفه به مسلمانان سفارش كرد تا مراقب وضع آنان باشند ،و لذا آنان آنچه كه
از غذايشان زياد ميآمد هنگام عصر براي اصحاب صفه ميآوردند»1« .
و در تفسير عياشي از امام ابي جعفر َ روايت آورده كه فرمود :خداي تعالي گداي سمج را دوست نميدارد»9« .
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[بهتر است واجبات ،علني ،و مستحبات ،پنهاني انجام گيرند]  .....ص 623 :
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و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه ":الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ  "...در باره شان نزول اين آيه گفته است
بطوري كه از ابن عباس نقل شده ،اين آيه در شان علي بن ابي طالب نازل شده است كه آن حضرت چهار درهم پول
داشت ،يكي را در شب ،و يكي را در روز سومي را پنهاني و چهارمي را علني صدقه داد ،و به دنبال آن اين آيه نازل شد
كه ":كساني كه اموال خود را شب و روز ،سري و علني انفاق ميكنند...".
مرحوم طبرسي سپس ميگويد :اين روايت هم از امام باقر و هم از امام صادق َ نقل شده است»0« .
مؤلف :اين معنا را عياشي نيز در تفسيرش و شيخ مفيد در اختصاص و شيخ صدوق در عيون آوردهاند»3« .
و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و عبد بن حميد ،و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و طبراني و ابن عساكر از
طريق عبد الوهاب بن مجاهد از پدرش مجاهد از ابن عباس روايت كردهاند كه در تفسير آيه ":الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ
وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً" گفته
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  1ص 033
)(2تفسير عياشي ج  1ص 141
)(3مجمع البيان ج  1ص 033
)(4تفسير عياشي ج  1ص 141
ترجمه الميزان ،ج ،9ص390 :
است :اين آيه در شان علي بن ابي طالب نازل شد ،كه چهار درهم داشت يكي را در شب و دومي را در روز و سومي را
پنهاني و چهارمي را علني صدقه داد»1« .
و در تفسير برهان از كتاب مناقب بن شهراشوب از ابن عباس و سدي ،و مجاهد و كلبي ،و ابي صالح ،و واحدي ،و طوسي ،و
ثعلبي ،طبرسي و ماوردي ،و قشيري و شمالي و نقاش و فتال ،و عبد اللَّه بن حسين ،و علي بن حرب طائي ،نقل كرده كه
همه نامبردگان در تفسيرهاي خود گفتهاند :علي بن ابي طالب چهار درهم نقره داشت ،يكي را شبانه دومي را در روز ،سومي
را سري و چهارمي را علني صدقه داد ،به دنبال آن ،آيه ":الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً" نازل شد ،و در
آن به تك تك درهمهاي آن جناب مال ناميده شده و او را به قبول صدقاتش بشارت داده است»9« .
و در بعضي از تفاسير آمده است كه :اين آيه در شان ابي بكر نازل شده ،كه چهل هزار دينار داشت ،ده هزار دينار آن را
شبانه ،و ده هزار ديگر را در روز ،ده هزار را سري و ده هزار باقي را علني صدقه داد.
مؤلف :آلوسي در تفسير خود در ذيل اين حديث گفته :امام سيوطي به دنبال نقل اين روايت گفته است كه جريان صدقه
دادن ابي بكر را ابن عساكر در تاريخش از عايشه نقل كرده ،و در آن روايت اين قسمت كه آيه در شان او نازل شده نيامده
است ،و گويا آن كسي كه چنين ادعايي كرده ،آن را از روايت ابن منذر فهميده ،زيرا ابن منذر از ابن اسحاق نقل كرده است
كه وقتي مرگ ابي بكر نزديك شد و عمر را جانشين خود كرد ،براي مردم خطابهاي ايراد نمود ،بعد از حمد و ثنائي كه خدا
اليق آن است گفت :هان! اي مردم ،طمع هر چه هم كم باشد فقر است ،و نوميدي از مال مردم هر چه باشد به همان مقدار
غني است ،و شما جمع ميكنيد اموالي را كه خود نميخوريد :و آرزو ميكنيد چيزهايي را كه به آن نميرسيد ،و بدانيد كه
بخل هر چه هم كم باشد به همان مقدار نفاق است ،پس براي خود خير انفاق كنيد ،كجا هستند اصحاب اين آيه؟ ،آن گاه
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[سوره البقرة ( :)2آيات  271تا  ..... ]283ص 621 :
اشاره

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ال يَقُومُونَ إِالَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها
خالِدُونَ ( )934يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ( )933إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ
أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ ( )933يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا
ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( )933فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ال
تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ ()932
وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( )933وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللَّهِ ثُمَّ
تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ )(281
ترجمه آيات  .....ص 621 :

كساني كه ربا ميخورند رفتار و كردارشان مانند شخص جن زده و فريب خورده شيطان است و چون
ترجمه الميزان ،ج ،9ص393 :
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آيه را تالوت كرد ،و سيوطي در آخر ميگويد :خواننده ميداند كه اين حديث هيچ داللتي ندارد بر اينكه آيه شريفه در حق
ابي بكر نازل شده باشد ،اين بود گفتار آلوسي.
و در الدر المنثور به چند طريق از ابي امامه و ابي الدرداء ،و ابن عباس و غير ايشان
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ج  1ص 030
)(2تفسير برهان ج  1ص 943
ترجمه الميزان ،ج ،9ص393 :
روايت آورده كه گفتهاند :اين آيه در باره اصحاب خيل نازل شده است.
مؤلف :منظور از اصحاب خيل سپاهيان سوارهاند كه شب و روز براي اسبها پول خرج ميكنند ولي اين تعبير آيه كه
ميفرمايد ":سِرًّا وَ عَالنِيَةً" با پرستاري اسبان نميسازد ،چون در مورد تهيه آذوقه اسبان معنا ندارد اينچنين مطلب را
عموميت دهد و بفرمايد :هم در روز و هم در شب و هم در خفا و هم آشكارا انفاق ميكنند.
و نيز در الدر المنثور است كه ابن مسيب در ذيل آيه" الَّذِينَ يُنْفِقُونَ  "...روايت كرده كه همه اين آيه در باره عبد الرحمن بن
عوف و عثمان بن عفان نازل شده كه در لشگر معروف به" جيش عسرت "پولهايي را خرج كردند»1« .
مؤلف :اشكال اين روايت اين است كه مانند روايت قبلي با آيه شريفه تطبيق نميشود.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  1ص 030
ترجمه الميزان ،ج ،9ص394 :
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بيان آيات [بررسي آيات تحريم ربا]  .....ص 626 :
اشاره

اين آيات در مقام تاكيد حرمت ربا و تشديد بر رباخواران است ،نه اينكه بخواهد ابتداء ربا را حرام كند ،چون لحن تشريع
لحن ديگر است ،آن آيهاي كه ميتوان گفت حرمت ربا را تشريع كرده آيه زير است كه ميفرمايد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال
تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً ،وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" «».1
آري آيات مورد بحث مشتمل بر آيهاي نظير" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" ،كه لحن
تشريع دارد ميباشد ،و از سياق آن بر ميآيد مسلمانان از آيه
__________________________________________________
)(1هان !اي كساني كه ايمان آوردهايد ،ربا را كه همان دو چندان گرفتن است مخوريد ،و از خدا بترسيد شايد رستگار
شويد ".سوره آل عمران آيه "103
ترجمه الميزان ،ج ،9ص393 :
سوره آل عمران كه ايشان را نهي ميكرده منتهي نشده بودند و از ربا خواري دست بر نداشته بودند ،و بلكه تا اندازهاي هم
چنان در بينشان معمول بود ،لذا خداي سبحان در اين سوره نيز براي بار دوم به آنان دستور ميدهد كه از ربا خواري دست
بردارند ،و آنچه از ربا كه در ذمه بدهكاران مانده نگرفته و مطالبه ننمايند از همين جا روشن ميشود كه جمله" فَمَنْ جاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ  "...چه معنايي ميدهد ،و تفصيلش خواهد آمد.
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ربا خوران خوب و بد را تميز نميدهند ،ميگويند خريد و فروش هم مثل ربا است ،با اينكه خدا خريد و فروش را حالل و ربا
را حرام كرده پس ،بطور كلي هر كس موعظهاي از ناحيه پروردگارش دريافت بكند ،و در اثر آن موعظه ،از معصيت خدا
دست بردارد ،گناهي كه قبال كرده بود حكم گناه بعد از موعظه را ندارد ،و امر آن به دست خدا است اما اگر باز هم آن عمل
نهي شده را تكرار كند ،چنين كساني اهل آتش و در آن جاودانند ().934
خدا ربا را (كه مردم به منظور زياد شدن مال مرتكب ميشوند) پيوسته نقصان ميدهد ،و به سوي نابوديش روانه ميكند ،و
در عوض صدقات را نمو ميدهد ،و خدا هيچ كافر پيشه دل به گناه آلوده را دوست نميدارد ().933
محققا كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام ميدهند و نماز بپا داشته ،و زكات ميدهند ،اجرشان نزد پروردگارشان
است( ،چون دنيا ظرفيت اجر اينگونه اعمال را ندارد) ،نه ترسي بر آنان هست و نه اندوهگين ميشوند ().933
هان! اي كساني كه ايمان آوردهايد از خدا پروا كنيد ،و آن زيادي مال را كه در اثر ربا به دست آمده رها كنيد ،اگر داراي
ايمانيد ().933
حال اگر نكنيد بايد بدانيد كه در حقيقت اعالن جنگ با خدا و رسول كردهايد ،و اگر توبه كنيد اصل سرمايهتان حالل است،
نه ظلم كردهايد و نه به شما ظلمي شده است ().932
و اگر بدهكار شما در تنگي و فشار است بايد مهلتش دهيد ،تا هر وقت داشت بدهد البته اگر تصدق كنيد برايتان بهتر است
اگر اهل عمل باشيد ().933
و بترسيد از روزي كه در آن روز به سوي خدا بر ميگرديد ،و آن وقت تمامي اعمالتان به شما بر گردانده ميشود ،بدون
اينكه به احدي ظلم شود ()931
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[در اسالم در باره هيچ يك از گناهان مانند ربا خواري و حكومت دشمنان دين بر جامعه اسالمي سخت گيري و تشديد نشده است]  .....ص 628 :

خداي سبحان در اين آيات در امر ربا خواري شدتي به كار برده كه در باره هيچ يك از فروَ دين اين شدت را به كار نبرده
است مگر يك مورد كه سختگيري در آن نظير سختگيري در امر ربا است ،و آن اين است كه ":مسلمانان ،دشمنان دين
را بر خود حاكم سازند" ،و اما بقيه گناهان كبيره هر چند قرآن كريم مخالفت خود را با آنها اعالم نموده و در امر آنها
سختگيري هم كرده ،و ليكن لحن كالم خدا ماليمتر از مساله ربا و حكومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسالمي است و
حتي لحن قرآن در مورد" زنا" و" شرب خمر" و" قمار" و" ظلم" و گناهاني بزرگتر از اين ،چون كشتن افراد بيگناه،
ماليمتر از اين دو گناه است.
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قبل از آنكه آيه سوره آل عمران نازل شود سوره روم نازل شده بود ،چون سوره روم در مكه نازل شده ،در آنجا ميفرمايد":
وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَال يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ،وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ"
« »1از اينجا اين معنا روشن ميشود كه مساله ربا خواري از همان اوائل بعثت رسول خدا و قبل از هجرت عملي منفور بود،
تا آنكه در آيه سوره آل عمران صريحا تحريم و سپس در آيه سوره بقره (يعني همين آيات مورد بحث) در باره آن تشديد
شده است ،چون همانطور كه گفتيم از سياق اين آيات كامال استفاده ميشود كه قبال در باره آن نهي شده بود ،و نيز روشن
ميشود كه آيات مورد بحث بعد از آيات سوره آل عمران نازل شده است .عالوه بر اينكه حرمت ربا بنا به حكايت قرآن
كريم در بين يهود معروف بوده ،چون قرآن كريم ميفرمايد ":وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ" « »9و نيز آيهاي كه قرآن
مجيد از يهوديان ،نقل ميكند كه ميگفتند ":لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ" «» 0اشارهاي به اين معنا دارد با در نظر گرفتن
اينكه قرآن كريم كتاب يهود را تصديق كرده و در مورد ربا نسخ روشني ننموده ،داللت دارد بر اينكه ربا در اسالم حرام بوده
است.
و اين آيات يعني آيات مورد بحث با آيات قبلش (كه در باره انفاق است) بيارتباط نيست ،هم چنان كه از جمله" يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ" و جمله" وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ" كه در ضمن اين آيات آمده ،اين ارتباط فهميده ميشود هم چنان
كه در سوره روم و آل عمران نيز مساله ربا مقارن با مساله انفاق و صدقه واقع شده است بعالوه دقت در آيات نيز اين ارتباط
را تاييد ميكند زيرا ربا خواري درست ضد و مقابل انفاق و صدقه است ،چون ربا خوار،
__________________________________________________
)(1سوره روم آيه 02
)(2و به جهت ربا خوردنشان با اينكه از آن نهي شده بودند  ...عذاب دردناكي برايشان مهيا ساختيم ".سوره نساء آيه "131
)(3يعني يهوديان ميگفتند :خوردن مال غير اهل تورات بر ما گناهي ندارد" سوره آل عمران آيه  "34و اين كالم اشاره
دارد به اينكه آنان در بين خودشان ،حق يكديگر را ضايع نكرده و هيچكدام مال ديگري را به ناحق نميگرفت پس ربا هم
كه گرفتن اموال ديگران به ناحق است .در ميانشان نبوده]. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،9ص393 :
پول بال عوض ميگيرد ،و انفاقگر پول بالعوض ميدهد ،و نيز آثار سويي كه بر ربا خواري بار ميشود درست مقابل آثار
نيكي است كه از صدقه و انفاق به دست ميآيد آن ،اختالف طبقاتي و دشمني ميآورد ،و اين بر رحمت و محبت ميافزايد،
آن خون مسكينان را به شيشه ميگيرد و اين باعث قوام زندگي محتاجان و مسكينان ميشود آن اختالف در نظام و ناامني
ميآورد و اين انتظام در امور و امنيت.
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[معناي" مخبط" شدن انسان و منحرف شدن او از راه مستقيم و نظام عقاليي زندگي]  .....ص 624 :

"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ،ال يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ" كلمه" خبط" به معناي كج و معوج راه
رفتن است ،وقتي ميگويند ":خبط البعير" معنايش اين است كه :راه رفتن اين شتر غير طبيعي و نامنظم است ،انسان هم در
زندگيش راهي مستقيم دارد كه نبايد از آن منحرف شود ،چون او نيز در طريق زندگيش و بر حسب محيطي كه در آن
زندگي ميكند حركات و سكناتي دارد ،كه داراي نظام مخصوصي است ،كه آن نظام را بينش عقاليي انسانها معين
ميكند ،و هر فردي افعال خود را (چه فردي چه اجتماعي) با آن نظام تطبيق ميدهد.
انسان وقتي گرسنه شد تصميم ميگيرد تا غذا بخورد ،و چون تشنه شد ،در صدد نوشيدن آب بر ميآيد ،براي استراحتش
بستري فراهم ميكند ،و چون شهوتش طغيان كرد ازدواج مينمايد ،و چون خسته شد استراحت ميكند ،و چون گرمش شد،
زير سايه ميرود ،و براي اين منظور خانه ميسازد ،و همچنين ساير حوائجي كه دارد بر ميآورد ،و در معاشرتش با ديگران
در برابر پارهاي امور خوشحال ،و در برابر بعضي ديگر ،گرفته خاطر ميشود ،هر وقت مقصدي داشته باشد كه نيازمند به
مقدماتي است ،نخست مقدماتش را فراهم ميكند ،و هر هدفي را دنبال ميكند كه نيازمند به سببي است ،نخست سبب آن
را فراهم ميكند.
و همه اين افعالي كه در زندگيش دارد ،گفتيم :ناشي از اعتقاداتي است كه همه به هم مربوط ،و به نحوي متحد و سازگار

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و اين نيست مگر براي اينكه فساد آن گناهان از يك نفر و يا چند نفر تجاوز نميكند ،و آثار شومش تنها به بعضي از ابعاد
زندگاني را در بر ميگيرد و آن عبارت است از فساد ظاهر اجتماَ ،و اعمال ظاهري افراد ،به خالف ربا و حكومت بيدينان
كه آثار سوئش بنيان دين را منهدم ميسازد ،و آثارش را به كلي از بين ميبرد و نظام حيات را تباه ميسازد ،و پردهاي بر
روي فطرت انساني ميافكند ،و حكم فطرت را ساقط ميكند ،و دين را به دست فراموشي ميسپارد ،كه ان شاء اللَّه توضيح
اين معاني را تا اندازهاي خواهيم داد.
جريان تاريخ نيز اين نظريه قرآن را تصديق كرده ،و شهادت ميدهد كه امت اسالم از اوج عزت به پائينترين درجه ذلت
نيفتاد ،و مجد و شرفش به غارت نرفت و فاقد مال و عرض و جان خود نشد ،مگر وقتي كه در امر دين خود سهلانگاري
كرد ،و دشمنان دين را دوست خود گرفته ،زمام امر حكومت خود را به دست ايشان سپرد و كارش به جايي رسيد كه نه
مالك مرگ خود بود ،و نه مالك زندگياش ،نه اجازه مييافت تا بميرد و نه فرصت پيدا ميكرد تا از مواهب و نعمتهاي
زندگاني برخوردار گردد ،لذا دين از ميان مسلمانان رخت بر بست ،و فضائل نفساني از ميان آنان كوچ نمود.
رباخواران به جمع كردن اموال و انباشتن ثروت پرداختند و در راه به دست آوردن جاه و مقام با يكديگر مسابقه گذاشتند ،و
همين باعث به راه افتادن جنگهاي جهاني شد ،و جمعيت دنيا به دو دسته تقسيم گرديده و رو بروي هم ايستادند ،يك طرف
ثروتمندان مرفه ،و طرف
ترجمه الميزان ،ج ،9ص392 :
ديگر استثمار شدگان بدبختي كه همه چيزشان به غارت رفته بود ،و اين جنگهاي جهاني بالئي شد كه كوهها را از جاي
كند ،و زلزله در زمين افكند انسانيت را تهديد به فنا كرد ،و دنيا را به ويرانهاي تبديل نمود "،ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا
السُّواي "آري عاقبت كساني كه بد كردند همان بدي بود.
و به زودي ان شاء اللَّه براي خواننده روشن خواهد شد كه آنچه قرآن كريم در باب رباخواري و سرپرستي دشمنان دين
فرموده از پيشگوييهاي قرآن است.
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[توضيح اينكه ربا خواري ،مخبط و خارج از نظام صحيح زندگي است]  .....ص 631 :

وضع ربا خوار عينا همين طور است ،چون او چيزي براي مدتي به ديگري ميدهد ،و در عوض همان را با مقداري زيادتر
مي گيرد ،و اين عمل بر خالف فطرت آدمي است ،چون فطرت كه پايه و اساس زندگاني اجتماعي بشر را تشكيل ميدهد
حكم ميكند كه آنچه را كه آدمي دارد و از آن بينياز است با آنچه كه ديگران دارند و او به آن نيازمند است معاوضه كند
(آن مقدار ،كه از مال خود ميدهد به همان مقدار از مال ديگران گرفته جاي خالي را پر كند ،نه بيشتر بگيرد و نه كمتر) و
اما اينكه مالي را بدهد ،و عينا همان را بگيرد با چيزي زائد (از دو جهت غلط است ،اول اينكه مبادلهاي صورت نگرفته ،ديگر
اينكه زيادي گرفته) ،و اين ،حكم فطرت و اساس اجتماَ را تباه ميسازد ،براي اينكه از طرف ربا خوار ،منجر به اختالس و
ربودن اموال بدهكاران ميشود و از طرف بدهكاران ،منتهي به تهي دستي و جمع شدن اموالشان در دست ربا خوار ميگردد،
پس ربا خواري عبارت است از كاهش يافتن بنيه مالي يك عده ،و ضميمه شدن اموال آنان به اموال رباخوار.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص301 :
اين كاهش و نقصان ،از يك طرف ،و تكاثر اموال از طرف ديگر ،نيز منجر به اين ميشود كه به مرور زمان و روز به روز
خرج بدهكار و مصرف او بيشتر ميشود ،و با زياد شدن احتياج و مصرف ،و نبودن درآمدي كه آن را جبران كند روز به روز
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است و با يكديگر تناقض ندارند ،و مجموَ اين افعال را همان زندگي بشر ميناميم.
و همانا انسان به واسطه نيرويي كه در او به وديعت نهاده شده (يعني نيرويي كه با آن ،خير و شر ،نافع و مضر را تشخيص
ميدهد) راه صحيح زندگي را يافته است و ما سابقا در باره اين نيرو ،سخن گفتهايم.
اين وضع انسان معمولي است ،اما انساني كه ممسوس شيطان شده ،يعني شيطان با او تماس گرفته و نيروي تميز او را
مختل ساخته ،نميتواند خوب و بد ،نافع و مضر و خير و شر را از
ترجمه الميزان ،ج ،9ص303 :
يكديگر تميز دهد و حكم هر يك از اين موارد را در طرف مقابل آن جاري ميسازد( ،مثال به جاي اينكه خير و نافع و خوب
را بستايد ،زشتيها و شرور و مضرات را ميستايد ،و يا به جاي اينكه ديگران را به سوي كارهاي خير و مفيد دعوت كند به
سوي شرور ميخواند و اين به آن جهت نيست كه معناي خوبي و خير و نافع را فراموش كرده و نميداند خوب و بد كدام
است ،براي اينكه هر چه باشد انسان است ،و اراده و شعور دارد و محال است كه از انسان ،افعال غير انساني سر بزند بلكه از
اين جهت است كه زشتي را زيبايي و حسن را قبح و خير و نافع را شر و مضر ميبيند ،پس او در تطبيق احكام و تعيين
موارد ،دچار خبط و اشتباه شده است.
و چنين انسان مخبط ،در عين اينكه مخبط است اينطور نيست كه هميشه عمل غير عادي را نميبيند ،براي اينكه الزمه اين
فرض ،آن است كه صاحب آراء ،و افكاري منظم باشد ،عادي و غير عادي را تشخيص بدهد ،و (مانند مستان مخمور كه
درخت سرو را ني و ني را سرو ميبيند) ،اين را به جاي آن و آن را به جاي اين بگيرد ،بلكه عادي و غير عادي براي او بهم
مخلوط شده ،نميتواند اين را از آن تشخيص دهد ،عادي آن عملي است كه او عادي بداند ،و غير عادي آن عملي است كه
او غير عادي تشخيص دهد ،پس در نظر او عادي و غير عادي يكي است ،اگر او عملي را كرد عادي است ،و گرنه غير
عادي ،عينا مانند شتري كه در راه رفتن ميلنگد ،او در عين اينكه خالف عادي راه ميرود ،عادي را مثل خالف عادت
ميپندارد ،بدون اينكه اين در نظرش بر آن مزيتي داشته باشد ،پس او هيچوقت مشتاق آن نيست كه از خالف عادت به
حال عادي برگردد (دقت فرمائيد).
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خرج بيشتر ميشود ،و ربا نيز تصاعد مييابد و اين تصاعد از يك طرف ،و نبودن جبران از طرف ديگر ،زندگي بدهكار را
منهدم ميسازد.
[استداللي قوي و بجا عليه ربا خواران با استفاده از سخن خودشان ،در آيه شريفه]  .....ص 633 :

و اين خود خبطي است كه رباخوار مبتالي به آن است ،مانند خبطي كه جن زده مبتالي به آن است ،براي اينكه معامالت
ربوي او را در آخر دچار اين خبط ميكند ،كه فرقي ميان معامله مشروَ يعني خريد و فروش ،و معامله نامشروَ يعني ربا
نگذارد ،و وقتي به او بگويند :دست از ربا بردار و به خريد و فروش بپرداز ،بگويد :چه فرق هست ميان ربا و بيع و چه مزيتي
بيع بر ربا دارد تا من ربا را ترك كنم ،و به خريد و فروش بپردازم ،و لذا خداي تعالي به همين سخن رباخواران (كه چه فرق
هست ميان بيع و ربا) استدالل بر خبط آنان كرده است.
و اين استداللي است قوي و بجا ،براي اينكه ربا تعادل و موازنه ثروت را در جامعه به هم ميزند ،و آن نظامي را كه فطرت
الهي به آن ،راهنمايي ميكند و بايد در جامعه حاكم باشد ،مختل ميسازد.
از اين بيان پنج نكته روشن ميگردد:
[پنج نكته در آيه ":الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا  ..... ]"...ص 633 :
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نكته اول اينكه :مراد از قيام در جمله" ال يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ  "...مسلط بودن بر زندگي و بر امر معيشت است ،چون اين
معنا هم يكي از معاني قيام است ،كه در استعماالت اهل زبان معنايي مشهور و شايع است و در قرآن كريم در موارد متعددي
آمده از آن جمله موارد زير است:
"لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" تا جامعه ،بر مبناي عدل استوار شود»1« .
"أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ" (اينكه آسمان و زمين به امر او استوار شود)»9« .
"وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامي بِالْقِسْطِ" (تا در باره ايتام به عدل قيام كنيد)»0« .
__________________________________________________
)(1سوره حديد آيه 94
)(2سوره روم آيه 94
)(3سوره نساء آيه 193
ترجمه الميزان ،ج ،9ص309 :
و اما قيام به معناي ايستادن كه مقابل نشستن است بدون شك مناسب با مورد آيه نيست و آيه شريفه با آن ،معناي درستي
نميدهد.
نكته دوم اينكه :مراد از" خبط ناشي از مس شيطان" ،حركات نامنظم جنزدگان در حال بيهوشي و يا بعد از آن نيست ،و
مفسريني كه كلمه نامبرده را به اين معنا گرفتهاند اشتباه كردهاند ،زيرا اين معنا با هدف آيه سازگار نيست ،چون غرض آيه
اين است اعتقاد رباخوار را در اينكه فرقي ميان بيع و ربا نيست بفهماند و عمل او را كه بر اساس اين اعتقاد انجام ميدهد
تخطئه كند ،و حاصلش اين است كه افعال رباخوار ،افعال اختياري است كه از اعتقادي غلط سر ميزند ،و اين چه ربطي به
جست و خيزهاي يك شخص مصروَ و غش كرده دارد ،پس برگشت معناي آيه به همان بياني است كه ما كرديم و گفتيم:
مراد اين است كه رفتار رباخوار در مورد امر معاش و زندگي به رفتار جن زده و ديوانهاي ميماند كه خوب را از بد تميز
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نميدهد.
نكته سوم اينكه :تشبيهي كه در آيه شده ،و رباخوار را به كسي تشبيه كرده كه در اثر مس شيطان ديوانه شده ،خالي از اين
اشعار نيست كه چنين چيزي (يعني ديوانه شدن در اثر مس شيطان) امري است ممكن ،چون هر چند آيه شريفه داللت
ندارد كه همه ديوانگان در اثر مس شيطان ديوانه شدهاند ،ولي اينقدر داللت دارد كه بعضي از جنونها در اثر مس شيطان رخ
ميدهد.
[آيه شريفه داللت دارد بر اينكه بعضي از ديوانگيها در اثر مس شيطان رخ ميدهد]  .....ص 632 :

مطلب ديگري كه از اين آيه استفاده ميشود اين است كه هر چند داللت ندارد بر اينكه مس نامبرده به وسيله خود ابليس
انجام ميشود چون كلمه (شيطان) به معناي ابليس نيست ،بلكه به معناي شرور است ،چه از جن باشد و چه از انس ،و ليكن
اين مقدار داللت دارد كه بعضي از ديوانگيها در اثر مس جن كه ابليس هم فردي از جن است ،رخ ميدهد.
[سخن بعضي از مفسرين مبني بر عدم امكان ديوانه شدن با مس شيطان]  .....ص 632 :

اشاره

[بيان نادرستي آن سخن و رد دالئل آن]  .....ص 300 :
وجه نادرستي اين سخن اين است كه همانطور كه خداي تعالي عادلتر از آن است ،بزرگتر از اين هم هست كه گفتار خود را
مستند به يك عقيده كودكانه باطل كند ،و لو از باب آن مثل معروف باشد ،مگر اينكه بعد از استناد و تشبيه بطالن آن عقيده
را هم بيان كند ،و دارنده چنان عقيدهاي را تخطئه نمايد ،چون خودش در كالم مجيدش فرموده ":ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ -باطل نه در عصر نزول به آن راه دارد ،و نه در اعصار بعد" «».1
و نيز فرموده ":إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ،وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ -به يقين قرآن معيار جدا سازي حق از باطل است ،نه شوخي"»9« .
و اما اينكه گفت :تصرف شيطان در عقل بشر و تباه ساختن عقل او به وسيله شيطان از عدل خدا به دور است ،در پاسخ
ميگوئيم اين اشكال عينا به خود او متوجه ميشود ،كه تباهي عقل را مستند به عوامل طبيعي ميداند ،چون اين نيز باآلخره
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با اين بيان بطالن گفتار بعضي از مفسرين كه ذيال از نظر خواننده ميگذرد روشن ميشود ،كه گفته است :تشبيهي كه در
آيه شريفه آمده از باب ":چون كه با كودك سر و كارت فتاد" ميباشد ،زيرا مردم عقيدهاي فاسد دارند و آن اين است كه
ديوانگان در اثر آزار جن ،ديوانه ميشوند و چنين گفتاري از قرآن كريم هيچ عيبي ندارد ،براي اينكه صرفا خواسته است
رباخوار را تشبيه به جنزده كند.
و اما اينكه جنزدگي اعتقاد درستي است يا نادرست ،آيه از آن ساكت است ،پس حقيقت معناي آيه اين است كه رفتار اين
رباخواران ،همانند رفتار ديوانگاني است كه شما مردم معتقديد در اثر آزار جن ديوانه شدهاند ،و اما آيا اين اعتقاد درست است
يا نادرست؟ بايد گفت :اعتقادي است نادرست ،و غير ممكن ،براي اينكه خداي تعالي عادلتر از آن است كه شيطان را بر
عقل بنده مؤمنش مسلط فرمايد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص300 :
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[نادرستي گفته برخي از مفسرين كه گفتهاند تشبيه ربا خوار به جن زده بيان حال ربا خواران در روز قيامت است]  .....ص 634 :
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به خدا منتهي ميشود ،و خدا اين رابطه تضاد را ميان عقل و آن عوامل قرار داده ،و اما اينكه چرا قرار داده؟ هر پاسخي كه
شما از اين اشكال بدهيد ،پاسخ از اشكال خودتان نيز خواهد بود.
عالوه بر اينكه اشكال در اين نيست كه چرا خداي تعالي عقل آدمي را باطل ميكند ،چون وقتي عقل نبود تكليف هم مرتفع
ميشود ،و موضوَ تكليف منتفي ميگردد ،اشكال در اين است كه با بقاي عقل به حال خود ،ادراك عقلي از مجراي حق
بيرون رفته و از راه صحيح منحرف گردد ،مثال يك انسان عاقل به خاطر دخل و تصرف شيطان خوب را زشت و زشت را
زيبا ببيند ،و يا حق را باطل و باطل را حق بپندارد ،اين است آن چيزي كه نميشود به خدا نسبت داد.
و اما از بين رفتن عقل (يعني نيروي تشخيص) و منتفي شدن تكليف به دنبال تباهي آن ،اين هيچ اشكالي ندارد( ،نظير نابينا
شدن و بيدندان شدن و بيمار گشتن) كه همه اينها مستند به طبيعت و يا به شيطان (و در آخر هم مستند به خدا است).
از اين هم كه بگذريم نسبت دادن جنون ديوانگان به شيطان ،بطور استقالل و بدون واسطه نيست ،بلكه شيطان اگر كسي را
ديوانه ميكند به وسيله اسباب طبيعي است مثال اختاللي در اعصاب او پديد ميآورد ،و يا آفتي به مغز او وارد ميكند ،هم
چنان كه فرشتگان كه
__________________________________________________
)(1سوره فصلت آيه 39
)(2سوره طارق آيه 13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص303 :
كرامات انبيا و اوليا مستند به ايشان است ،اسباب طبيعي را واسطه قرار ميدهند ،و نظير اين معنا در داستاني كه قرآن كريم
از" ايوب" َ حكايت كرده آمده ،عرضه ميدارد ":إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ -پروردگارا شيطان با
گرفتاريها و عذابي مرا مس كرد" «».1
و نيز عرضه ميدارد ":أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ -پروردگارا بيماري مرا مس نموده ،و تو ارحم الراحميني"
«».9
از يك طرف ميگويد شيطان با من مس كرده ،و از يك طرف اين مس را به خود بيماري نسبت ميدهد ،با اينكه مرض،
اسبابي طبيعي دارد.
و اين اشكال و امثال آن از افكاري مادي منشا ميگيرد ،كه به ذهن عدهاي از دانشمندان رخنه يافته ،بطوري كه خود آنان
توجهي به اين رخنهگري ندارند ،چون ماديين وقتي شنيدند كه خداپرستان حوادث را به خداي سبحان نسبت ميدهند ،و يا
عامل پارهاي از حوادث را به روح يا فرشته و يا شيطان ميدانند ،دچار يك اشتباه شدند ،و آن اين است كه گمان كردند
خداپرستان منكر علل طبيعي شده و همه آثار را از ما وراي طبيعت ميدانند ،و خالصه ما وراي طبيعت را جانشين طبيعت
كردهاند ،و غفلت كردند از اينكه خداپرستان ،هم خدا را مؤثر ميدانند ،و هم عوامل طبيعت را ،و اگر حوادث را به هر دو منشا
نسبت ميدهند ،نسبت به هر يك در طول ديگري است ،نه در عرض آن (سادهتر بگويم اگر ميگويند فالن حادثه كار خدا
است ،و نيز ميگويند كار فالن عامل طبيعي است ،اين دو فاعل (خدا و طبيعت) را دو فاعل طولي ميدانند ،نه عرضي ،مثل
شما كه نوشتن را هم به سر قلم نسبت دهيد ،و هم به قلم ،و هم به انگشتان نويسنده ،و هم به دست او ،و هم به خود او ،و
درست هم نسبت دادهايد ".مترجم") و اين مطلب مكرر در اين تفسير خاطر نشان شده است.
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نكته پنجم :كه از بيان ما روشن ميشود فساد گفتار بعضي از مفسرين است ،كه گفتهاند :منظور از تشبيه رباخوار به جنزده،
بيان حال رباخواران در روز قيامت است ،ميخواهد بفرمايد :رباخواران به زودي در روز قيامت سر از قبر بر ميدارند ،در حالي
كه چون افراد غشي و مبتال به جنون هستند (هم چنان كه در روايت هم چنين آمده) وجه فساد اين تفسير اين است كه با
ظاهر آيه سازگار نيست ،البته به آن بياني كه ما براي آيه كرديم ،روايتي هم
__________________________________________________
)(1سوره ص آيه 31
)(2سوره انبياء آيه 30
ترجمه الميزان ،ج ،9ص304 :
نميخواهد و نميتواند به آيه ظهوري بدهد كه خود آيه آن ظهوري ندارد ،بلكه روايت ميخواهد در مقابل قرآن كه وضع
دنيايي رباخواران را بيان كرده ،وضع آخرتي آنان را هم بيان كند.
[سخن صاحب المنار در رد نظر آن مفسران]  .....ص 631 :
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تفسير المنار در ذيل آيه" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ال يَقُومُونَ  "...ميگويد».
ابن عطيه در تفسير خود گفته :منظور از اين عبارت :تشبيه رباخوار در دنيا به كسي است كه در اثر عارضه غش از حال
طبيعي خارج شده ،هم چنان كه خود غشي را هم كه حركاتي غير طبيعي دارد تشبيه به جن زده كرده و ميگويند :فالني
جن زده شده.
آن گاه ميگويد :آنچه از آيه به ذهن ميرسد همين معنايي است كه ابن عطيه گفته:
ليكن بيشتر مفسرين نظريهاي بر خالف آن دارند ،و گفتهاند :مراد از" قيام "برخاستن از قبر در قيامت است ،و خداي
سبحان اين را براي رباخواران در قيامت عالمت قرار داده كه وقتي از قبر برميخيزند چون افراد غشي برخيزند.
اين مطلب را محدثين از ابن عباس و ابن مسعود نقل كردهاند ،بلكه طبراني هم اين قسمت از حديث را از عوف بن مالك
(بدون اينكه سند را به صحابه برساند) نقل كرده كه رسول خدا ص فرمود :از گناهي كه نابخشودني است دوري كن ،و آن
عبارت است از غلول (خيانت) ،كه هر كس به هر مقداري خيانت كند روز قيامت او را با خيانتش ميآورند ،و زنهار! بپرهيز از
رباخواري ،كه خورنده ربا در قيامت ديوانه و مخبط محشور ميشود.
آن گاه ميگويد :آنچه از آيه به ذهن هر كسي ميرسد همان است كه ابن عطيه گفته ،چون هر جا كلمه" قيام" ذكر شود
معناي معروف" برخاستن" به ذهن خطور ميكند كه آن نيز به دو معنا است ،يكي ايستادن و يكي قبول تصدي يك عمل،
و در آيه شريفه هيچ دليلي كه داللت كند بر اينكه مراد ،سر از قبر برداشتن است ،وجود ندارد ،و رواياتي كه ميگويد راجع به
قيامت است خالي از اشكال نيستند ،و وحي قطعي هم نيست كه نتوان ردش نمود ،و بعضي از آنها هم كه سندش به صحابه
نميرسد ،نميتواند مفسر آيه باشد.
دليل اينكه اين روايات قابل اعتماد نيست اين است كه احدي آيه را به غير آن معنايي كه ابن عطيه گفته بود تفسير
نميكرد ،بله! اشخاصي چنين تفسير كردهاند ،كه صحت گفتارشان حتي براي خودشان هم مسلم نشده است.
صاحب المنار سپس اضافه كرده كه بازرگانان حديث كه كارشان جعل روايت است ،براي تاييد روايات جعلي خود به ظاهر
بعضي آيات تمسك ميكنند ،بعد كه مواجه با اشكال
__________________________________________________
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)(1تفسير المنار ج  1ص 23
ترجمه الميزان ،ج ،9ص303 :
ميشوند ،روايتي ديگر جعل ميكنند تا با آن آيه نامبرده را تفسير كنند و بهمين جهت در رواياتي كه در تفسير قرآن وارد
شده ،روايت صحيح خيلي كم است»1« .
[به خطا رفتن صاحب المنار در بيان معناي تشبيهي كه در آيه شده است]  .....ص 636 :

[وجه تشبيه بيع به ربا ،نه بالعكس ،در سخن ربا خواران ":قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا"]  .....ص 637 :
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و در تخطئه صاحبان آن تفسير خوب از عهده برآمده ،ولي خودش در بيان معناي تشبيهي كه در آيه شده خطا رفته،
ميگويد آنچه ابن عطيه گفته ،در جاي خود مطلبي روشن است براي اينكه رباخواران كساني هستند كه مال دنيا آنها را
فريفته و خود باختهشان كرده ،به حدي كه مال را ميپرستند ،و در جمعآوري آن جان ميكند ،و مال را هدف ميدانند نه
وسيله ،و براي به دست آوردن آن تمامي كسب و كارهاي معمولي را رها كرده و از راه غير طبيعي كسب ميكنند ،و
دلهايشان از آن حالت اعتدالي كه بيشتر مردم دارند خارج شده ،اين بياعتدالي از همه حركات و معامالتشان كامال هويدا
است (هم چنان كه اين دلدادگي در حركات معتادين به عمل قمار كامال به چشم ميخورد و ميبيني كه در كار خود آن قدر
نشاط دارند و آن قدر غرق در كار خويشند كه توجه ندارند چگونه دچار سبكسري و سفاهت شده و حركات غير منظمي
انجام ميدهند) كه همين حركات نامنظم و ديوانهوار وجه تشبيه رباخوار به ديوانگان است ،چون كلمه" تخبط "از ماده"
خبط" است ،كه عبارت است از نوعي نامنظم بودن ،مانند خبط عشواء (شتر كور) اين بود گفتار صاحب المنار در معناي
تشبيهي كه در آيه شريفه آمده است.
و وجه نادرستي گفتارش اين است كه هر چند خروج رباخوار و قمارباز از اعتدال و انتظام عمل ،حرف درستي است ليكن
معلول ربا خوردن به تنهايي نيست و مقصود آيه هم از تشبيه اين نيست.
اما اينكه گفتيم :معلول ربا خوردن نيست براي اينكه علت عدم اعتدال رباخوار و حركات ديوانهوارش بريدن از خدا و بندگي
او و هدف قرار دادن لذائذ مادي است ،از آنجايي كه هدف و همت خود را لذائذ مادي قرار داده ،و علم و درك خود را به
هدفي واالتر از آن متوجه نساخته است و نتيجهاش اين شد كه عفت ديني و وقار نفساني را از دست بدهد و چون لذائذ
مادي (هر چند كه اندك باشد) در آنان اثر ميگذارد لذا حركاتشان مضطرب و ناموزون است حال چه اينكه اينگونه افراد ربا
بخورند و چه نخورند پس حاالت نامبرده ربطي به رباخواري ندارد.
و اما اينكه گفتيم ":مقصود آيه هم از تشبيه ،اين نيست" براي اين بود كه احتجاج و
__________________________________________________
)(1تفسير المنار ج  0ص 23
ترجمه الميزان ،ج ،9ص303 :
استداللي كه در آيه شريفه آمده تا ثابت كند رباخواران دچار خبطند ،با تشبيه نامبرده نميسازد براي اينكه خداي سبحان
دليل خبط آنان در رفتارشان را اين دانسته كه ميگويند :خريد و فروش هم مثل ربا است و اگر مقصود تشبيه به آن جهت
بود جا داشت به همان اختالل و ناموزوني حركات استدالل فرموده باشد .پس وجه همان است كه ما بيان كرديم.
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"ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا" در سابق گفتيم كه چرا خريد و فروش را تشبيه به ربا كرد و ربا را تشبيه به خريد و
فروش نكرد و وعده داديم كه بيشتر توضيح دهيم.
توضيح :اين است كه رباخوار مبتالي به خبط و اختالل ،حالتي خارج از حالت عادي و سالم دارد براي او آنچه در نزد عقال
زشت و منكر است مفهومي ندارد ،براي او زشت و زيبا ،عمل معروف و منكر ،يكي است و وقتي يك انسان عاقل به رباخوار
ميگويد به جاي رباخواري به خريد و فروش بپردازد در حقيقت حرف تازهاي زده كه بايد اثباتش كند و لذا او اگر بخواهد
جواب بدهد قهرا بايد بگويد از نظر من آنچه را كه تو ميگويي" از ربا بهتر است" با ربا هيچ فرقي ندارد چون اگر به عكس
اين بگويد يعني بگويد :ربا در نظر من با خريد و فروش يكي است ،آنچه مرا از آن نهي ميكني ،با آنچه كه مرا به آن امر
ميكني يكي است مردي عاقل خواهد بود و ادراكش مختل نخواهد شد ،چون معناي اين كالمش اين ميشود كه من قبول
دارم آنچه كه مرا به آن امر ميكني مزيتي دارد ليكن به نظر من آنچه هم كه مرا از آن نهي ميكني مزيتي ديگر دارد و
نميخواهد مزيت را به كلي انكار كند و مانند ديوانگان بگويد:
اصال مزيتي در خريد و فروش و ربا نميبينم و رباخوار همين را ميگويد او به خاطر خبطي كه در درونش دارد ميگويد:
خريد و فروش هم مثل ربا است و اگر بگويد ربا هم مانند خريد و فروش است در حقيقت شريعت خدايي را انكار كرده ،نه
اينكه چون جن زدهها سخن پرت و بي معني گفته باشد.
و ظاهرا جمله ":ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا" حكايت حال رباخواران است نه اينكه چنين سخني را گفته باشند و
اينگونه تعبيرات( ،حال اشخاص به لسان قال حكايت كردن) معروف و بين مردم متداول است.
با اين بيان فساد گفتار بعضي از مفسرين روشن ميشود كه گفتهاند ،منظور رباخواران از اينكه گفتند :خريد و فروش هم مثل
ربا است و نگفتند ربا هم نظير خريد و فروش است ،مبالغه در درستي و صحت ربا است چون ربا را اصل و خريد و فروش را
فرَ گرفتهاند ،نظير كالم شاعر كه گفته:
و مهمه مغبرة ارجاؤه كان لون ارضه سماؤه
 ،يعني :بياباني كه
ترجمه الميزان ،ج ،9ص303 :
غبار آن را فرا گرفته گويي زمينش به رنگ آسمانش در آمده است .و منظور اين بوده كه گويي آسمانش از شدت غبار به
رنگ زمينش در آمده است.
و فساد گفتار بعضي ديگر نيز روشن ميشود كه گفتهاند :احتمال ميرود كه عبارت ،مقلوب و پس و پيش نبوده و معناي
جمله چنين باشد كه رباخواران منطقشان اين بوده ":اگر خريد و فروش حالل است براي اين حالل است كه راه كسب
معيشت است" ،و اين علت در بيع موهوم و خيالي است چون نفع خريد و فروش صد در صد نيست و بعضي از خريد و
فروشها ضرر هم دارد ولي در ربا صد در صد نفع است (و وجه اين دو تفسير از آنچه گذشت روشن ميشود).
"وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا" جملهاي است مستانفه و از نو ،البته در صورتي جملهاي است از نو كه به خاطر نبودن كلمه
(قد) در آغاز آن جمله حاليه نباشد چون جملهاي كه با فعل ماضي شروَ ميشود اگر حاليه باشد واجب است كلمه (قد) بر
سر آن فعل در آمده باشد مثل اينكه ميگوئيم( :جاءني زيد و قد ضرب عمروا) (زيد نزد من آمد ،در حالي كه عمرو را زده
بود) و جمله مورد بحث بخاطر اينكه اين كلمه را بر سر ندارد نميتواند حاليه باشد.
عالوه بر اينكه حال بودن آن با معنايي كه اول گفتار افاده ميكند نميسازد ،چون حال عبارت است از مقيد كردن زمان
صاحب حال و ظرف تحقق آن و اگر اين جمله حال باشد معناي كالم چنين ميشود :خبطي كه رباخواران با گفتن ":إِنَّمَا
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[حرمت ربا و حليت بيع و ساير احكام الهي تابع مصالح و مفاسد ميباشد]  .....ص 634 :

و نيز فرموده ":ال تُظْلَمُونَ  "...و باز فرموده ":الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا  ...إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا" و همه اينها داللت ميكند بر اينكه
حرام بودن ربا و حالل بودن بيع علت دارد ،و اگر بيع حالل شده براي اين بوده كه بر طبق سنت فطرت و خلقت است و اگر
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الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا" مرتكب شدند در حالي بود كه خدا (خريد و فروش) را حالل و ربا را حرام كرده بود و اين معنا درست خالف
آن معنايي است كه آيه شريفه در مقام بيان آن است چون آيه ميفرمايد :رباخواران خطا كارند چه قبل از آمدن قانون
حرمت ربا و چه بعد از آن و به اين جهت نيز نميتوانيم جمله نامبرده را حاليه بگيريم و همانطور كه گفتيم مستانفه است.
و اين جمله مستانفه ،به آن بياني كه گذشت در مقام تشريع ابتدايي حرمت ربا نيست چون در آنجا گفتيم :اين آيات ظهور در
اين دارد كه قبال ربا حرام شده بوده و در سوره آل عمران فرموده بود ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ
اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" « »1و آيات مورد بحث و مخصوصا جمله" وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا" داللت بر انشاء حكم
ندارد بلكه داللت بر اخبار دارد ،نميخواهد بفرمايد از االن ربا حرام شد بلكه ميفرمايد :قبال ربا را حرام
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه 103
ترجمه الميزان ،ج ،9ص302 :
كرده ،خواهي پرسيد ،با اينكه قبال حرام شده بوده ديگر چه حاجتي به آوردن اين جمله بود در جواب ميگوئيم خواست تا با
آوردن اين جمله زمينه را براي جمله ":فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  "...فراهم سازد اين آن نكاتي است كه از سياق و محتواي
آيه به نظر ميرسد.
ولي بعضي از مفسرين گفتهاند جمله ":وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا "ميخواهد كالم رباخواران را باطل كند كه گفتند :بيع
هم مثل ربا است و معنايش اين است كه اگر گفتار رباخواران درست بود بايد حكم ربا و خريد و فروش نزد خداي احكم
الحاكمين مختلف نبوده باشد با اينكه ميبينيم حكم او در اين مورد مختلف است ،يكي را حرام و يكي ديگر را حالل كرده
است.
اشكالي كه بر اين تفسير وارد است اين است كه هر چند در جاي خود سخن درستي است ليكن با لفظ آيه منطبق نيست
چون بنا بر آن جمله" وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ "...حاليه ميشود با اينكه ما ثابت كرديم كه حاليه نيست.
و از اين وجه ضعيفتر وجهي است كه بعضي ديگر گفتهاند كه معناي آيه اين است:
زيادي و فائده بيع مانند زيادي ربا نيست چون من بيع را حالل و ربا را حرام كردهام امر هم امر من و خلق ،خلق من است
اين من هستم كه در خلق خود به هر چه بخواهم حكم ميكنم و به آنچه اراده كرده باشم فرمان ميدهم احدي از خلق مرا
نرسد ،كه در حكم من اعتراض كند.
اشكال اين وجه نيز همان اشكال وجه قبلي است اين نيز جمله را حاليه گرفته ،در حالي كه مستانفه است عالوه بر اينكه
اين وقتي درست است كه ما قائل به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نبوده و ارتباط سببيت و مسببيت را منكر باشيم و به
عبارتي ديگر علت و معلوليت در بين اشياء را انكار نموده ،همه چيز را مستقيما و بدون واسطه مستند به خدا كنيم و ما
نميتوانيم اين نظريه را بپذيريم زيرا بطالن آن بديهي و روشن است عالوه بر اينكه خالف روش قرآن كريم ميباشد چون
رسم و روش قرآن اين است كه احكام و شرايع خود را به مصالح خصوصي يا عمومي تعليل كند از اينهم كه بگذريم در
ضمن خود اين آيات فرموده ":وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"...
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ربا حرام شده علتش اين بوده كه از روش صحيح زندگي خارج است و منافي با ايمان به خدا و ناسازگار با آن است و نيز
يكي از مصاديق ظلم است.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
[جمله ":فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  "...در باره همه اعمال زشت قبل از ايمان و توبه است و شامل همه مسلمين در تمام اعصار ميباشد]  .....ص 641 :
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فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ"...
اين جمله كه حرف" فاء "در اولش آمده تفريع و نتيجهگيري از جمله ":أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ " ...است و مفهوم آن مقيد و
مخصوص به ربا و رباخواران نيست بلكه حكمي است كلي كه در موردي جزئي به كار رفته تا داللت كند بر اينكه آن مورد
جزئي يكي از مصاديق و نمونههاي حكم كلي است و حكم نامبرده شامل آن مورد نيز ميشود و معنايش اين است كه آنچه
ما در باره ربا گفتيم ،موعظهاي بود كه از ناحيه پروردگارتان آمده و بطور كلي هر كس از ناحيه پروردگارش موعظتي برايش
بيايد چنين و چنان ميشود شما هم اگر دست از رباخواري برداريد ،گناه آنچه تا كنون كردهايد بخشوده ميشود و امر شما با
خدا است.
از اينجا روشن ميشود كه مراد از آمدن موعظه خبردار شدن از حكمي است كه خداي تعالي تشريع كرده و منظور از"
انتهاء" در آيه ،توبه و ترك عملي است كه از آن نهي شده تا بنده از آن كار ،دست بردارد و منظور از اينكه فرمود ":فَلَهُ ما
سَلَفَ" .اين است كه حكم حرمت ،شامل رباخواريهاي قبل از آمدن قانون حرمت ربا ،نيست و منظور از اينكه فرمود:
(وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ) اين است كه افرادي كه قبل از نزول آيه ،مبتال به رباخواري بودهاند ،آن عذاب ابدي كه از ذيل آيه ،يعني
جمله" وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ  "...بدست ميآيد ،برايشان نيست.
بلكه از آنچه كه تا كنون از راه ربا به دست آوردهاند ،ميتوانند بهرهمند گردند.
و امرشان به دست خدا است ،چه بسا ممكن است خدا رهايشان سازد و در بعضي احكام آزادشان بگذارد و چه بسا تكليفي
برايشان مقرر بدارد كه با عمل به آن تكليف ،خطاي قبلي خود را جبران نمايند.
بايد دانست كه امر اين آيه بس عجيب است براي اينكه گفتيم جمله" فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ  "...و تسهيل و تشديدي كه دارد
حكمي كلي را بيان ميكند و اختصاص به مورد ربا ندارد ،شامل تمامي گناهان كبيره ميشود و در باره همه آنها ميفرمايد:
كسي كه قبل از مسلمان شدن گناه كبيرهاي كرده باشد در اسالم مؤاخذه نميشود ليكن متاسفانه مفسرين آن را مخصوص
به ربا دانسته و آن گاه پيرامون آن بحث كردهاند كه رباهاي قبل از اسالم چنين و چنان است و امرش واگذار به خدا است و
كسي كه در اسالم ،ربا بخورد چنين و چنان ميشود با اينكه عموميت آيه بسيار روشن است.
بعد از آنكه به اين نكته توجه كردي كامال برايت روشن ميشود كه جمله" فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ" بيش از يك معناي
مبهم افاده نميكند چيزي كه هست اين معناي مبهم ترجمه الميزان ،ج ،9ص331 :
در مورد هر معصيتي كه در بارهاش موعظهاي رسيده متعين ميشود و معلوم است كه اين معناي مبهم بر حسب اختالف آن
مواعظ ،مختلف ميشود.
پس معناي آيه شريفه اين است كه هر كس در اثر موعظهاي دست از كار زشت خود بردارد گناهان گذشتهاش چه در باره
حقوق خدا بوده يا در مورد حقوق مردم ،نسبت به عين آن گناهان مؤاخذه نميشود ولي چنان هم نيست كه از آثار وضعي
ناگوار آن گناهان به كلي رها شود ،بلكه امر چنين كسي با خدا است اگر او بخواهد ممكن است وظائفي براي جبران آنچه
فوت شده مقرر فرمايد مثال قضاي روزهها و نمازهاي فوت شده را بر او واجب كند و اگر گناهان گذشته راجع به حدود است،
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حد را براي او واجب سازد و يا اگر مورد تعزير و شالق و حبس است اجراي آن احكام را در بارهاش واجب كند و اگر حق
الناس است و عين مال غصبي يا ربوي نزدش مانده باشد رد نمودن آن را به صاحبش واجب كند و اگر بخواهد او را عفو
ميكند و بعد از توبه چيزي را بر او واجب نميكند هم چنان كه در مورد مشركين چنين كرده ،يعني از حق اللَّه و حق
الناسهايي كه در زمان شرك مرتكب شده بودند عفو فرموده است.
و نيز در مورد مسلماناني كه گناهانشان تنها جنبه حق اللَّه دارد مثال شراب ميخورده و لهو مرتكب ميشده و بعد توبه كرده،
خدا توبهاش را ميپذيرد بدون اينكه چيزي بر او واجب سازد و مواردي ديگر نظير اين دو مورد ،براي اينكه جمله "،فَمَنْ
جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي  "...همانطور كه گفتيم مطلق است و منحصر به رباخوار نيست هم شامل او ميشود و هم
شامل كفار و مؤمنين (چه مؤمنين صدر اسالم و چه ديگران از تابعين و مسلمانان اعصار بعد).
[معناي جمله ":و من عاد" و پاسخ به معتزله كه براي ادعاي جاودانگي هر مرتكب كبيره در آتش به اين جمله استناد كردهاند]  .....ص 643 :

[معناي جمله ":يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ -خدا ربا را نابود ميكند و صدقات را نمو و زيادت ميدهد "] .....ص 642 :

"يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ"...
كلمه" محق "به فتحه ميم و سكون حاء و قاف مصدر فعل (يمحق) و به معناي نقصان پي در پي است بطوري كه آن
چيزي كه" محق" ميشود تدريجا فاني شود و در مقابل كلمه "ارباء" كه مصدر فعل" يربي" است به معناي نمو و رو به
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و اما جمله ":وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" به آن جهت كه كلمه" عود" در آن آمده در مقابل كلمه"
انتهاء" كه در جمله سابق آمده بود داللت ميكند بر اينكه مراد از كلمه" عود" معنايي است كه با عدم انتها جمع ميشود،
در نتيجه معناي" و من عاد  "...اين است كه هر كس كه از كار زشت خود دست بر ندارد چنين و چنان ميشود و اين،
مالزم است با اصرار بر گناه و نپذيرفتن حكم خدا كه آنهم كفر به خدا و يا ارتداد دروني است هر چند كه اين كفر و ارتداد را
به زبان نياورند زيرا وقتي كسي به گناه قبلي خود برگردد و دست از آن برندارد حتي به اين مقدار كه از آن پشيمان باشد
چنين كسي در حقيقت تسليم حكم خدا نگشته و تا ابد رستگار نخواهد شد پس ترديدي كه در آيه شده و فرموده ":كسي
كه چنين كند چنان ميشود و كسي كه چنين كند چنان ميگردد" در حقيقت ميخواهد بفرمايد كه :ترديد در "تسليم"
حكم خدا شدن و" سرپيچي از دستورات او و اصرار بر گناه "
ترجمه الميزان ،ج ،9ص339 :
غالبا ناشي از عدم تسليم است كه آن هم مستلزم خلود در آتش است.
از اينجا پاسخ يك استدالل نابجا روشن ميگردد و آن استدالل معتزله است كه گفتهاند :آيه شريفه داللت دارد بر اينكه هر
كس گناه كبيرهاي مرتكب شود در عذاب دوزخ جاودان خواهد بود علت نابجايي آن اين است كه هر چند آيه داللت دارد بر
اينكه مرتكب گناه كبيره بلكه هر كس كه گناه كند در عذاب مخلد است ،ليكن داللتش منحصر در ارتكاب گناه با انكار
حكم خدا است و البته چنين كسي كه تسليم حكم خدا نيست مسلمان نيست و بايد هميشه در عذاب باشد.
مفسرين در معناي جمله( :فَلَهُ ما سَلَفَ) و جمله (وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ) و جمله( :وَ مَنْ عادَ  )...وجوهي از معاني و احتماالت ذكر
كردهاند كه اساس همه آنها همان معنايي است كه مفسرين از آيه فهميدهاند و در سابق نقل شد و چون اساس آن احتمالها
فاسد بود ،فائدهاي در نقل آن احتماالت نديديم.
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[دو نكته در بيان آثار گناهان و زشتيها در فرد و اجتماع و آثار شوم و ربا خواري در عصر حاضر]  .....ص 643 :

الزم است كه خواننده عزيز به دو نكته توجه كند اول اينكه علل و اسبابي كه امور و حوادث اجتماعي مستند به آنها است
تاثيرشان صد در صد نيست ،بلكه تاثيرش در حدود هشتاد درصد است ،در نتيجه ما نيز از آنچه ميكنيم نتايج هشتاد درصد
را ميجوئيم و وقتي اراده ميكنيم اسبابي را فراهم كنيم ،اسبابي فراهم ميكنيم كه باز تاثيرش اغلبي و هشتاد درصد است
نه دائمي و قطعي و صد در صد ،چيزي كه هست در همه اين موارد احتمال خالف را كه همان بيست درصد است به حساب
نميآوريم و اما علتهاي تامه و صد در صدي كه معلولهاي آنها از آنها جدا نميشوند تنها در عالم طبيعت يافت ميشوند و
بايد از راه علوم حقيقيه كه پيرامون حقائق خارجيه بحث ميكنند آنها را كشف نمود.
و اگر در آيات احكام كه در آنها از مصالح و مفاسد اعمال و سعادت و شقاوتي كه در پي دارند بحث ميشود دقت كنيم اين
معنا را به خوبي ميفهميم كه قرآن كريم آثار و علل اعمال انساني را مانند علل طبيعي و اسباب تكويني صد در صد دانسته،
هم چنان كه عقال نيز تاثير غالبي و هشتاد درصد اعمال را دائمي و صد در صد ميدانند.
دوم اينكه جامعه مانند فرد است و امور اجتماعي نظير امور فردي در همه احوال وجودي مثل همند مثال همانطور كه يك
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زيادت نهادن و كلمه (أثيم) به معناي صاحب اثم است و در سابق ،معناي اثم گذشت.
در آيه شريفه "،ارباء صدقات" و" محق ربا" را مقابل يكديگر قرار داده ،در سابق هم گفتيم كه ارباء صدقات و نمو دادن آن
مختص به آخرت نيست بلكه اين خصيصه هم در دنيا هست و هم در آخرت در نتيجه از مقابله نامبرده ميفهميم كه محق
ربا نيز هم در دنيا هست و هم در آخرت.
پس هم چنان كه يكي از خصوصيات صدقات ،اين است كه نمو ميكند و اين نمو ،الزمه قهري صدقه است و از آن جدا
شدني نيست چون باعث جلب محبت و حسن تفاهم و جذب قلوب است و امنيت را گسترش داده و دلها را از اينكه به سوي
غصب و دزدي و افساد و اختالس بگرايد ،باز ميدارد و نيز باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و اكثر راههاي فساد و
فناي اموال را ميبندد و همه اينها باعث ميشود كه مال آدمي در دنيا هم زياد شود و چند برابر گردد.
همچنين يكي از خواص ربا كاهش مال و فناي تدريجي آن است چون ربا باعث قساوت قلب و خسارت ميشود و اين دو
باعث بغض و عداوت و سوء ظن ميگردد و امنيت و ترجمه الميزان ،ج ،9ص330 :
مصونيت را سلب نموده ،نفوس را تحريك ميكند تا از هر راهي و وسيلهاي كه ممكن باشد چه با زبان و چه با عمل ،چه
مستقيم و چه غير مستقيم از يكديگر انتقام بگيرند ،و همه اينها باعث تفرقه و اختالف ميشود و اين هم راههاي فساد و
زوال و تباهي مال را ميگشايد و كمتر مالي از آفت و يا خطر زوال محفوظ ميماند.
همه اينها براي اين است كه صدقه و ربا هر دو با زندگي طبقه محروم و محتاج تماس دارد زيرا احتياج به ضروريات زندگي،
احساسات باطني آنان را تحريك كرده و در اثر وجود عقدهها و خواستههاي ارضا نشده آماده دفاَ از حقوق زندگي خود
گشته و هر طور كه شده در صدد مبارزه بر ميآيند اگر در اين هنگام به ايشان احسان شده و كمكهاي بالعوض برسد
احساساتشان تحريك ميشود تا با احسان و حسن نيت خود ،آن احسان را تالفي كنند و اگر در چنين وضعي در حق آنان با
قساوت و خشونت رفتار شود بطوري كه تتمه مالشان هم از بين برود و آبرو و جانشان در خطر افتد ،با انتقام مقابله خواهند
كرد و به هر وسيلهاي كه دستشان برسد طرف مقابل را منكوب ميسازند و كمتر رباخواري است كه از آثار شوم اين مبارزه
محفوظ بماند بلكه آنهايي كه سرگذشت رباخواران را ديدهاند همه از نكبت و نابودي اموال آنان و ويراني خانهها و بي ثمر
ماندن تالشهايشان از قهر فقرا خبر ميدهند.
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فرد از انسان حيات و زندگي و مرگ و افعال و آثاري دارد ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
همچنين جامعه نيز براي خود حيات و ممات و عمر و اجلي معين و افعال و آثاري دارد و قرآن كريم ناطق به اين حقيقت
است ،مثال ميفرمايد ":وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ" «».1
و بنا بر اين اگر يكي از امور فردي انسان در اجتماَ رواج پيدا كند بقاي آن امر و زوالش و تاثيرش نيز مبدل ميشود ،مثال
عفت كه يكي از امور آدمي و خالعت (بيعفتي) امر ديگري از آدمي است ما دام كه فردي است يك نوَ تاثير در زندگي
فرد دارد مثال آنكه داراي خالعت و بي عفتي است مورد نفرت عموم قرار ميگيرد و مردم حاضر نيستند با او ازدواج كنند و
اعتمادشان نسبت به او سلب ميشود ديگر او را امين بر هيچ امانتي نميسازند اين در صورتي است كه فرد بي عفت بوده و
جامعه با او مخالف باشد.
و اما اگر همين بي عفتي اجتماعي شد يعني جامعه با بي عفتي موافق گرديد تمامي آن محذورها از بين ميرود و ديگر بقاي
ندارد چون تمامي آن محذورها مربوط به افكار عمومي و ناسازگاري آن امر با افكار عمومي بود و خالصه از آنجايي كه
عموم مردم بي عفتي را بد ميدانستند از فرد بي عفت دوري ميكردند و اما اگر همين بي عفتي عمومي شد و در بين همه
متداول گشت آن محذورها هم كه شمرديم از بين ميرود چون ديگر افكار عمومي چنان احكامي ندارد.
البته اين تنها در مورد احكام اجتماعي است و اما احكام وضعي و طبيعي بي عفتي به جاي خود باقي است ،نسل را قطع
ميكند و امراض مقاربتي ميآورد و مفاسد اخالقي و اجتماعي دارد از جمله مفاسد اجتماعيش اين است كه انساب و دودمانها
را درهم و برهم ميسازد ،انشعابهاي قومي باطل ميشود ،ديگر فوائدي كه در اين انشعابها هست عايد جامعه نميشود پس
آثار وضعي بي عفتي كه آثار سوء و مورد انزجار فطرت بشري است خواه ناخواه مترتب ميشود و بايد دانست كه آثار امور
مربوط به انسان از نظر كندي و سرعت در امور فردي و اجتماعي مختلف است (مثال اثر فردي مشروبات الكلي سريع و
فوري است و آثار سوء اجتماعي آن به آن سرعت نيست).
حال با توجه به اين مطالب ،انسان در مييابد كه محق ربا و ارباء صدقات در صورتي كه در يك فرد باشد با ربا و صدقات
اجتماعي اختالف دارند رباي انفرادي غالبا صاحبش را
__________________________________________________
)(1هيچ قريهاي را نابود نكرديم مگر اينكه از قبل ،عمر و سرنوشتي معلوم داشت .هيچ امتي نميتواند سرنوشت خود را جلو
يا عقب بيندازد ".سوره حجر آيه "4
ترجمه الميزان ،ج ،9ص334 :
هالك ميكند و تنها بيست درصد ممكن است به خاطر عوامل خاصي از شر آن خالصي يابد و ساحت زندگيش به فنا و
مذلت تهديد نشود ولي در رباي اجتماعي كه امروز در ميان ملل و دولتها رسميت يافته و بر اساس آن قوانين بانكي جعل
شده بعضي از آثار سوء رباي فردي را ندارد چون جامعه به خاطر شيوَ و رواج آن و متعارف شدنش از آن راضي است و هيچ
به فكر خطرها و زيانهاي آن نميافتد ولي در هر صورت آثار وضعي آن كه عبارت است از تجمع ثروت و تراكم آن از يك
طرف و فقر و محروميت عمومي از طرفي ديگر ،غير قابل اجتناب است هم چنان كه ميبينيم اين جدايي و بيگانگي در بين
دو طبقه از مردم دنيا پيدا شده ،يكي طبقه ثروتمند و يكي فقير و روز به روز اين اثر شوم كوبندهتر و ويرانگرتر خواهد شد هر
چند كه ما شخصا اين ويرانگري را پيش آمدي خيلي دور بپنداريم و يا حتي آن را از جهت طول مدت ملحق به عدم بدانيم
اما از نظر اجتماعي و از ديدگاه يك جامعهشناس اين اثر شوم بسيار عاجل و زودرس است چون عمر اجتماَ با عمر فرد
تفاوت دارد و يك روز از نظر جامعهشناس برابر با يك عمر در نظر ساير افراد است ،روز اجتماَ همان است كه قرآن كريم
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[بيان ضعف چند قول كه در تفسير جمله ":يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ" گفته شده است]  .....ص 646 :

با بياني كه گذشت ضعف گفتاري كه ذيال از بعضي از مفسرين نقل ميكنيم روشن ميشود كه گفته است محق ربا به
معناي اين نيست كه خدا مال ربوي را از بين ميبرد و تنها خسران و حسرت براي رباخوار ميماند چون ما به چشم خود
ميبينيم رباخواران روز به روز پولدارتر ميشوند بلكه مراد اين است كه رباخوار از جهت غايات و نتايجي كه از گرفتن ربا در
نظر دارد به نتيجه نميرسد ،چون منظور رباخوار از عمل خود اين است كه به زندگي خوشي برسد و لذت زندگي گوارايي را
بچشد ،ليكن حرصي كه در رباخواري است نميگذارد او از زندگي لذت ببرد و او را حريص به جمع مال ميكند و مال به
آساني جمع نميشود بلكه بايد با كساني كه رقيب او هستند و يا قصد خوردن سرمايه او را دارند دائما مبارزه كند ،از طرفي
ديگر مردمي كه او خونشان را به شيشه گرفته و به روز سياهشان نشانده است ،در مقام دشمني با او بر ميآيند و خواب
راحت را از او سلب ميكنند.
و نيز فساد گفتار مفسر ديگر روشن ميشود كه گفته است مراد از محق ربا ،محق آخرتي است ،ميخواهد بفرمايد رباخوار در
آخرت ثوابي ندارد ،چون در دنيا با رباخواريش آن ثوابها را از دست داد و يا به خاطر اينكه ربا باعث شده همه عباداتش
باطل گردد وجه ضعيف بودن اين تفسير اين است كه هر چند شكي نيست كه بي اجر بودن در آخرت هم نوعي محق است
ليكن در آيه شريفه دليلي نيست بر اينكه مراد از محق ،تنها محق ثواب آخرت باشد.
و نيز ضعف گفتار آن مفسر ديگر كه از معتزله است و با آيه استدالل كرده بر اينكه:
"مرتكب هر گناه كبيره در آتش دوزخ مخلد است" چون فرموده ":و من عاد  "...و ما در سابق بياني داشتيم كه هم اين
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در بارهاش فرموده ":وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ"»1« .
منظور از اين روزگار همان عصر و قرن است كه در هر قرني مردمي بر مردم ديگر غلبه ميكنند و طائفهاي كه روزگار به
كامش بود به دست طائفهاي ديگر منكوب و حكومتي به دست حكومتي ديگر منقرض ميشود ،امتي كه روي كار بود ،بر
كنار شده و امتي ديگر روي كار ميآيد و معلوم است كه سعادت انسان نبايد تنها از نظر فرد مورد عنايت قرار گيرد بلكه
همانطور كه ما به سعادت فرد فرد عالقمنديم بايد به فكر سعادت نوَ و جامعه خود نيز بوده باشيم.
هم چنان كه ميبينيم قرآن كريم هيچ وقت از سرنوشت هيچ فردي سخن نميگويد و در باره هيچ فردي پيشگويي نميكند
هر چند كه به كلي در باره فرد ساكت نيست اما خود را كتابي معرفي ميكند كه خدا آن را براي سعادت نوَ انسان نازل
كرده ،و سعادت جنس بشر را در نظر گرفته چه بشر امروز و چه آينده و چه گذشته.
پس اينكه فرموده ":يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ" احوال ربا و صدقات و آثاري كه اين دو دارند (چه نوعي و چه فردي)
را بيان ميكند و ميفرمايد :محق و نابودي و ويرانگري از لوازم جدايي ناپذير ربا است هم چنان كه بركت و نمو دادن مال
اثر ال ينفك صدقه
__________________________________________________
)(1و ما روزگار را دست به دست ميان جوامع ميگردانيم ".سوره آل عمران آيه "133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
است پس ربا هر چند كه نامش ربا (زيادي) است ليكن از بين رفتني است و صدقه هر چند كه نامش را زيادي نگذاشته
باشند ،زياد شدني است و لذا وصف ربا را از ربا ميگيرد و به صدقه ميدهد و ربا را به وضعي كه ضد اسم او است توصيف
ميكند و ميفرمايد ":يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ".
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گفتار و استدالل را توضيح ميدهد و هم پاسخش را ميگويد.
"وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ" در اين جمله نابودي ربا را به وجهي كلي تعليل ميكند و معنايش اين است كه اگر گفتيم
خدا ربا را محق و نابود ميكند ،براي اين است كه رباخوار كفر شديدي دارد ،چون بسياري از نعمتهاي خدا را كفران
ميكند و آن نعمتها را ميپوشاند و در راههاي فطري حيات بشري كه همان معامالت معمولي است صرف نمينمايد و
عالوه بر اين به بسياري از احكام خدا كه در باره عبادات و معامالت تشريع كرده كفر ميورزد زيرا با مال ربوي غذا
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
ميخورد و لباس ميخرد و نوشيدني مينوشد و خانه ميخرد با اينكه همه اينها حرام است و نماز و بسياري ديگر از
عبادتهايش را فاسد ميكند و با مصرف كردن مال ربوي بسياري از معامالت غير ربوي او نيز باطل ميشود و ضامن طرف
معامله خود ميگردد و در بسياري از موارد كه به جاي بهره پولش ،ملك مردم يا اثاث منزل مردم را ميگيرد غاصب آن
اموال ميشود و به خاطر طمع و حرصي كه نسبت به اموال مردم ميورزد و خشونت و قساوتي كه در گرفتن طلب خود
اعمال ميكند و به اين وسيله به خيال خود حق خود را ميگيرد بسياري از اصول و فروَ اخالق و فضائل را در مردم
ميكشد و از همه باالتر او فردي اثيم است يعني آثار سوء گناه ،دلش را سياه كرده ،ديگر خداي سبحان دوستش نميدارد
چون خداي تعالي هيچ كفران گر اثيم را دوست نميدارد.
"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ"...
اين جمله تعليلي است كه ثواب صدقه دهندگان و كساني را كه به خاطر نهي خدا دست از رباخواري بر ميدارند به وجهي
عام بيان ميكند به وجهي كه هم شامل اين دو مورد ميشود و هم غير اين دو.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" اين آيه مؤمنين را مخاطب قرار داده و به آنان دستور
ميدهد از خدا بپرهيزند و اين مطلب را به عنوان زمينهچيني ميآورد تا دنبالش بفرمايد( :وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا  )...يعني
آنچه از ربا نزد بدهكاران مانده ،صرفنظر كنيد و از اين بيان چنين بدست ميآيد كه بعضي مؤمنين در عهد نزول اين آيات
هنوز ربا ميگرفتند و بقايايي از ربا از بدهكاران خود طلب داشتهاند لذا ميفرمايد :از آنچه مانده صرفنظر كنيد و سپس آنان
را تهديد نموده ميفرمايد( :فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ).
و اين خود مؤيد روايت آينده است كه شان نزول آيه را بيان ميكند و اينكه جمله را با قيد (اگر مؤمنيد) مقيد كرد به منظور
اشاره به اين است كه ترك رباخواري از لوازم ايمان است و نيز براي اين است كه جمله (و من عاد  )...و جمله ":وَ اللَّهُ ال
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ  "...را تاكيد كند.
"فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ" كلمه" اذن" هم بر وزن كلمه" علم" است و هم معناي آن را ميدهد
بعضي از قاريان آيه را به صورت" فاذنوا" كه صيغه امر از مصدر" ايذان" است قرائت كردهاند كه بنا بر اين ،معنا چنين
ميشود (پس اعالن جنگ با خدا و رسول بدهيد) و حرف" باء" در جمله ":بحرب "
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
براي اين آمده كه كلمه" فاذنوا" و يا" فاذنوا" متضمن معناي يقين و مانند آن است و معناي آيه چنين است (اگر دست از
رباخواري بر نميداريد پس يقين بدانيد كه اعالن جنگ دادهايد)...
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و اگر كلمه" حرب" را نكره يعني بدون الف و الم آورد براي اين است كه عظمت آن جنگ را و يا نوَ آن را برساند (يا
بفهماند كه اين جنگ با خدا و رسول ،جنگي عظيم است و يا بفهماند رباخواري نوعي جنگيدن با خدا است) و اگر اين جنگ
را هم جنگ با خدا و هم جنگ با رسول ناميده ،براي اين است كه رباخواري مخالفت با خدا است كه حرمت آن را تشريع
فرموده و مخالفت با رسول خدا ص است كه حكم خدا را تبليغ نموده و اگر مربوط به خداي تعالي به تنهايي بود ،بايد امري
تكويني ميبود و مستند به رسول به تنهايي هم نميتواند باشد براي اينكه رسول ص در هيچ امري مستقل نيست هم چنان
كه قرآن كريم فرموده ":لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ -تو در هيچ امري استقالل نداري" «».1
اين بود معناي جنگيدن رباخوار با خدا و رسول ،اما جنگيدن خدا و رسول با رباخوار ،معنايش اين است كه رسول به امر خدا،
رباخوار يا هر كس از مسلمانان كه حكمي از احكام را نميپذيرد او را مجبور به تسليم كند اگر تسليم شد كه هيچ و گرنه
مسلمانان را مامور كند تا با او جنگ كنند تا تسليم حكم خدا شود.
هم چنان كه در آيه ":فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِيءَ إِلي أَمْرِ اللَّهِ" »9« .ميفرمايد :بايد با كسي كه سركشي ميكند بجنگيد
تا تسليم فرمان خدا شود عالوه بر اينكه خداي تعالي رفتار ديگري در دفاَ از احكامش دارد و آن جنگيدن با مخالفين از
طريق فطرت خود آنان است يعني فطرت خود آنان و فطرت عموم را عليه ايشان ميشوراند تا خواب راحت را از آنان سلب و
دودمانشان را ويران و آثارشان را از روي زمين محو كند.
هم چنان كه فرمود ":وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً"
( »«3و چون بخواهيم اهل قريهاي را هالك كنيم ،نخست ياغيان شهوتپرست را واميداريم تا در آن قريه به فسق و
فجور بپردازند و در نتيجه عذابشان قطعي گردد ،آن وقت به نوعي كه خود ميدانيم زير و رويش ميكنيم).
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه 193
)(2سوره حجرات آيه [.....]2
)(3سوره اسراء آيه 13
ترجمه الميزان ،ج ،9ص332 :
"وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ".
كلمه "وَ إِنْ تُبْتُمْ" بيان گذشته ما را كه گفتيم خطاب در آيه به بعضي از مؤمنين است كه بعد از اسالم آوردن هنوز دست از
رباخواري برنداشته بودند ،تاييد ميكند و معناي جمله:
"فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ" اين است كه اصل مالتان را از بدهكار بگيريد و بهره و ربا را رها كنيد "،ال تظلمون" نه با گرفتن ربا
ظلمي كرده باشيد "،وَ ال تُظْلَمُونَ" و نه با نگرفتن اصل پولتان به شما ظلم شده باشد.
و اين آيه داللت دارد بر اينكه اوال رباخوار ملكيتش نسبت به اصل مال امضا شده و ثانيا گرفتن ربا به همان بياني كه
گذشت ،ظلم است و ثالثا انواَ معامالت امضا شده چون نفرمود" و لكم رأس اموالكم" و معلوم است كه مال وقتي" رأس"
خوانده ميشود كه در وجوه معامالت و انواَ كسب صرف شده باشد.
"وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ" لفظ" كان" در اينجا به اصطالح علم نحو تامه است و معناي" بود "را ميدهد،
ميفرمايد :اگر در ميان بدهكاران فقيري يافت شود طلبكار بايد او را تا ميسره مهلت دهد و ميسره به معناي تمكن و دارا
شدن است در مقابل عسرت كه به معناي فقر و تنگدستي است و معنايش اين است كه آن قدر بايد مهلت دهد تا بدهكار به
پرداخت بدهي خود متمكن شود.
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بحث روايتي [(شامل رواياتي در ذيل آيات مربوط به ربا)]  .....ص 611 :

در تفسير قمي در ذيل آيه ":الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا  "...از امام صادق َ روايت آمده كه فرمود :رسول خدا ص فرموده است:
وقتي مرا شبانه به آسمان بردند به مردمي برخوردم كه وقتي ميخواستند برخيزند از بزرگي شكمها نميتوانستند ،از جبرئيل
پرسيدم اينها كيانند؟ گفت :اينها آن كساني هستند كه در دنيا ربا ميخوردند و خداوند در بارهشان فرمود ":ال يَقُومُونَ إِلَّا كَما
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ" و قوم نامبرده را ديدم كه مانند آل فرعون هر صبح و شام بر آتش عرضه ميشدند
و ايشان از شدت دلهره ميگفتند:
پروردگارا قيامت كي بپا ميشود.؟! «»1
مؤلف :اين مشاهده كه رسول خدا ص در معراج داشته ،مثالي برزخي بوده كه گفتار آن جناب را تاييد و تصديق ميكند كه
فرمود ":كما تعيشون تموتون و كما تموتون تبعثون -هر جور زندگي كنيد همانطور ميميريد و هر جور بميريد همانطور زنده
ميشويد".
و در الدر المنثور است كه اصفهاني در كتاب ترغيب خود از انس روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :روز قيامت
رباخوار ديوانه و شكم گنده محشور ميشود ،بطوري كه پاهاي خود را يكي يكي به زمين ميكشد آن گاه اين آيه را تالوت
فرمود ":ال يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ"»9« .
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و اين آيه هر چند مطلق است و مقيد به مورد ربا نيست و ليكن قهرا منطبق با مورد ربا است ،چون رسم اين بود كه وقتي
مدت قرض يا هر بدهي ديگر به پايان ميرسيد رباخوار گريبان بدهكار را ميگرفت .و او درخواست ميكرد كه مدت بدهي
مرا تمديد كن و من در مقابل اين تمديد ،فالن مقدار و يا به فالن نسبت به قيمت جنس اضافه ميكنم و آيه شريفه از اين
عمل نهي نموده و دستور ميدهد به بدهكار مهلت دهند.
"وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" يعني ،و اگر به كلي بدهي مديون را به او ببخشيد و بر او تصديق كنيد براي شما
طلبكاران بهتر است ،چون اگر چنين كنيد يك زيادي ممحوق (يعني نابود شدني) را مبدل كردهايد به زيادي رابيه (يعني
باقي و جاويدان).
"وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللَّهِ"...
اين جمله دنبالهاي است براي آيات ربا كه حكم ربا و جزاي آن را بيان ميكرد و اين جمله با تذكري عمومي روز قيامت را با
پارهاي از خصوصياتش كه مناسب با مقام آيه است يادآور ميشود تا دلها با ياد آن آماده پرهيز از خدا و ورَ و اجتناب از
محرمات او گردد ،آن ترجمه الميزان ،ج ،9ص343 :
محرماتي كه مربوط به حقوق الناس ميباشد كه زندگي بشر بر آن متكي است .آيه ميفرمايد:
در پيش رويتان روزي است كه در آن به سوي خدا باز ميگرديد و هر نفسي آنچه را كه كرده دريافت ميكند ،بدون اينكه
ظلمي به او بشود.
و اما اينكه معناي بازگشت به خدا چه معنا دارد با اينكه ما هميشه حاضر براي خدا هستيم و نيز معناي" توفيه" چيست،
پاسخش انشاء اللَّه در تفسير سوره انعام خواهد آمد.
بعضي از مفسرين گفتهاند :آيه مورد بحث آخرين آيهاي است كه به رسول خدا ص نازل شده و به زودي در بحث روايتي
زير رواياتي كه بر اين معنا داللت دارد از نظر خواننده ميگذرد.
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__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص 20
)(2تفسير الدر المنثور ج  1ص 033
ترجمه الميزان ،ج ،9ص341 :
مؤلف  :در عذاب رباخواران و كيفر ربا رواياتي بسيار از طرق شيعه و سني وارد شده و در بعضي از آنها آمده كه گناه رباخواري
برابر هفتاد بار زناي با مادر است». «1
و در تهذيب به سند خود از عمر بن يزيد كه فروشنده پارچهاي بود كه در سابور (شاپور خوزستان) بافته ميشد روايت كرده
كه گفت :به امام صادق َ عرضه داشتم :فدايت شوم مردم چنين ميپندارند كه دادن بهره پول براي كسي كه مضطر است
نيز حرام است ،آيا اين صحيح است؟ فرمود :بله ،براي اينكه مگر غني و يا فقيري سراغ داري كه بدون احتياج و اضطرار
چيزي را بخرد؟ اي عمر! خداي تعالي بيع را حالل و ربا را حرام فرموده ،پس تو تنها ميتواني سود كسب را بگيري و
نميتواني ربا بگيري ،پرسيدم ربا چيست؟ فرمود :چند درهم بدهي و دو برابر ،آن را بگيري و يا گندمي بدهي و دو برابر از
همان جنس بگيري»9« .
و در كتاب فقيه به سند خود از عبيد بن زراره از امام صادق َ روايت كرده كه فرمود :ربا تنها در جنسي است كه كيل و يا
وزن ميشود»0« .
مؤلف :دانشمندان اسالمي در آنچه كه ربا در آن حرام است اختالف كردهاند مذهب اهل بيت َ اينست كه ربا تنها در پول،
طال و نقره و هر جنسي است كه كيل و يا وزن ميشود و چون مساله فقهي است و مربوط به بحث ما كه تفسير است
نميباشد لذا از بحث بيشتر پيرامون آن صرفنظر نموديم.
و در كافي از يكي از دو امام باقر و صادق َ و در تفسير عياشي از امام صادق َ روايت كردهاند كه فرمودهاند :منظور از
موعظه در جمله" فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ" توبه است»3« .
و در تهذيب از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت :از اهل خراسان مردي داخل شد بر امام باقر َ (كه از راه رباخواري
مال فراواني بدست آورده بود ،بعد از فقهاء پرسيده بود كه تكليفم چيست؟ همه گفته بودند هيچ عبادتي از تو پذيرفته نيست
تا آنكه اموال را به صاحبش برگرداني )مرد خراساني قصه خود را گفت ،و امام ابي جعفر َ فرمود :راه نجات تو ،در كتاب
خداي عز و جل آمده است .آنجا كه ميفرمايد:
__________________________________________________
)(1وسائل ج  19ص  399باب  3از ابواب ربا
)(2تهذيب ج  3ص 13
)(3فقيه ج  0ص 934
)(4اصول كافي ج  9ص  301و تفسير عياشي ج  1ص 149
ترجمه الميزان ،ج ،9ص349 :
"فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ" و منظور از" موعظه" توبه است»1« .
و در كافي و كتاب من ال يحضره الفقيه از امام صادق َ روايت آورده كه فرمود :هر مقدار ربا كه مردم از روي ناداني خورده
باشند و بعد توبه كرده باشند خدا توبهشان را در صورتي كه توبه صحيح و جدي باشد ميپذيرد ،و نيز فرمود :اگر مردي از
پدرش مالي را به ارث ببرد و بداند كه در آن مال ربا هست و ليكن مال ربوي در معامالت با مال غير ربوي مخلوط شده
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باشد اين مال بر او حالل است و ميتواند آن را بخورد و اگر عين مال ربوي را بشناسد در آن صورت عين مال ربوي را به
صاحبش بر ميگرداند و اصل مال را بر ميدارد»9« .
و در فقيه و عيون از حضرت رضا َ روايت كرده كه فرمود :رباخواري براي كسي كه از حرمتش در اسالم با خبر شده گناه
كبيره است ،آن گاه فرمود :و با علم به حرمت آن استخفاف و بياعتنايي به حكم خدا و دخول در كفر است»0« .
و در كافي آمده :از آن جناب پرسيدند :مردي ربا ميخورد و معتقد است كه ربا حالل است فرمود :اگر حكم خدا به او نرسيده
باشد عيبي ندارد و اما اگر از حكم خدا آگاه است و عمدا ربا ميخورد همان حكمي را دارد كه خداي عز و جل بيان فرموده
است»3« .
و در تهذيب و فقيه از امام صادق َ روايت كرده شخصي در باره آيه شريفه:
"يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ  "...از آن جناب سؤال كرد كه چگونه خدا ربا را كاهش داده و نابود ميكند با اينكه به
قول بعضيها ما ميبينيم مال رباخواران روز به روز بيشتر ميشود؟ فرمود :چه نقصاني شديدتر از نقصان يك درهم ربا كه
دين آدمي را ناقص ميكند و از بين ميبرد و اگر هم بخواهد توبه كند همه مالش از بين ميرود و فقير ميشود»4« .
مؤلف :اين روايت بطوري كه مالحظه ميكنيد منظور از" محق" نقصان را به" محق "تشريعي تفسير كرده و ميفرمايد هر
چند مال در نزد رباخوار زياد ميشود ،اما شرعا مال او نيست و تصرفش در آن اموال حرام است در مقابل ربا صدقه قرار دارد
كه منظور از ارباء و زياد شدن آن زياد شدن تكويني است و اين با بيان قبلي ما (كه گفتيم :محق در آيه عموميت دارد)
__________________________________________________
)(1تهذيب ج  3ص 14
)(2كافي ج  4ص  134و فقيه ج  0ص 934
)(3فقيه ج  0ص  434و عيون ج  9ص 23
)(4كافي ج  4ص 133
)(5تهذيب ج  3ص  14و فقيه ج  0ص 932
ترجمه الميزان ،ج ،9ص340 :
منافاتي ندارد.
و در مجمع البيان از علي َ روايت كرده كه فرمود :رسول خدا در كار رباخواري پنج نفر را لعنت كرد يكي خورنده آن و دوم
خورانندهاش سوم و چهارم دو شاهد و پنجم نويسندهاش را»1« .
مؤلف :اين معنا در الدر المنثور هم به چند طريق از آن جناب روايت شده است»9« .
و در تفسير عياشي از امام باقر َ روايت آورده كه فرمود :خداي تعالي ميفرمايد :منم آفريدگار هر چيز و غير خودم را موكل
بر هر چيز كردهام مگر صدقه را كه خودم آن را به دست خود ميگيرم هر چند كه مرد و زني نيمهاي از يك خرما صدقه
دهند ،من آن را تربيت ميكنم ،و نمو ميدهم ،همانطور كه مردي از شما گوساله و يا كره اسب از شير گرفته خود را تربيت
ميكند ،تا آنجا كه وقتي در قيامت از نمو دادنش دست بر ميدارم ،به قدر كوهي بزرگتر از احد شده باشد.
و نيز در آن كتاب از علي بن الحسين َ از رسول خدا ص روايت كرده كه فرمود :خداي تعالي صدقه شما را رشد ميدهد،
همانطور كه شما فرزند خود را تربيت ميكنيد ،بطوري كه صدقه شما آن قدر بزرگ شود كه كوهي چون احد گردد». «3
مؤلف :اين معنا از طرق اهل سنت از عدهاي از صحابه چون ابي هريره و عايشه و ابن عمر و ابي برزه اسلمي از رسول خدا
ص نقل شده است.
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و در تفسير قمي آمده كه وقتي خداي تعالي اين آيه" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا  "...را نازل كرد خالد بن وليد كه نزد رسول خدا ص
نشسته بود برخاست ،و عرضه داشت :يا رسول اللَّه! پدرم در ثقيف طلبكاريهايي از مردم ،بابت ربا داشت و به من وصيت كرد
آنها را بگيرم (آيا بگيرم يا نه) ،در پاسخ وي اين آيه نازل شد ":وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا »3« "...
مؤلف :قريب به اين معنا را صاحب مجمع البيان از حضرت باقر َ روايت كرده است»4« .
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  1ص 023
)(2الدر المنثور ج  1ص [.....]033
)(3تفسير عياشي ج  1ص 140
)(4تفسير قمي ج  1ص 20
)(5مجمع البيان ج  1ص 029
ترجمه الميزان ،ج ،9ص343 :
و نيز در مجمع آمده كه سدي و عكرمه گفتهاند :آيه" وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا" در باره بقيه ربايي نازل شد كه عباس و خالد
بن وليد كه با هم شريك بودند از قبيله بني عمرو بن عمير كه شاخهاي از ثقيف بودند طلب داشتند ،و در روزگاري كه اسالم
آمد اينها اموال بسيار زيادي از ربا جمع كرده بودند ،خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ،و به دنبالش رسول خدا ص فرمود :هر
ربايي كه قبل از اسالم و در جاهليت گرفته شده و بقيهاي از آن مانده ديگر پرداختش الزم نيست ،و اولين ربايي كه من
باطل ميكنم و ميبخشم رباي عباس بن عبد المطلب است ،و هر خوني كه در جاهليت ريخته شده قصاص آن در اسالم
برداشته شده ،و اولين خوني را كه من ميبخشم خون ربيعة بن حارث بن عبد المطلب است ،كه در بني ليس شير خورده و
پرورش يافته بود و هذيل او را بكشت»1« .
مؤلف :نقل اين روايت را صاحب الدر المنثور به ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم نسبت داده كه از سدي روايت كردهاند
با اين تفاوت كه در روايت اين سه نفر آمده كه آيه شريفه در باره عباس بن عبد المطلب و مردي از بني مغيره نازل شده
است»9« .
و در الدر المنثور است كه ابو داود ،و ترمذي كه او حديث را صحيح دانسته است و نسايي ،و ابن ماجه ،و ابن ابي حاتم ،و
بيهقي در سنن خود ،همگي از عمرو و پسر احوص روايت كردهاند كه وي در حجة الوداَ در ركاب رسول خدا ص بوده ،و
گفته است كه رسول خدا ص فرمود :آگاه باشيد كه هر ربايي از زمان جاهليت بر ذمه كسي مانده ،بخشوده شده است ،و
طلبكار حق مطالبه آن را ندارد ،و تنها ميتواند اصل طلب خود را مطالبه كند ،نه ظلم كنيد و نه ظلم شويد»0« .
مؤلف :روايت در اين معنا بسيار است ،و آنچه از روايات شيعه و سني بر ميآيد اين است كه اجماال آيه ،در باره اموال ربوي
نازل شده ،كه بني مغيرة (دودماني از مردم مكه) از بني ثقيف (مردم طائف) طلب داشتند ،چون در زمان جاهليت به آنان پول
يا جنس به قرض ميدادند ،و ربا ميگرفتند ،آن گاه كه اسالم آمد و باقيمانده طلب خود را از ايشان مطالبه نمودند ،مردم
ثقيف ندادند ،چون اسالم خط بطالن بر معامالت ربوي كشيده بود ،طرفين دعوا را نزد رسول خدا ص بردند در پاسخشان
اين آيه نازل شد.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  1ص 029
)(2تفسير الدر المنثور ج  1ص 033
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)(3تفسير الدر المنثور ج  1ص 033
ترجمه الميزان ،ج ،9ص344 :
و همين ،خود مؤيد آن بيان ما است كه گفتيم :ربا قبل از نزول اين آيات حرام شده بود ،و همه مردم از آن خبر داشتند( ،زيرا
اگر حرام نشده بود و به مردم ابالغ نشده بود مردم ثقيف از دادن بدهي خود امتناَ نميورزيدند" مترجم)" ،پس نبايد به
گفتار بعضي از روايات اعتنا كرد كه گفتهاند :حرام بودن ربا در اواخر عمر رسول خدا ص نازل شد ،و آن جناب هنوز حكم را
ابالغ نكرده از دنيا رحلت فرمود ،مانند روايتي كه در الدر المنثور آمده كه ابن جرير ،و ابن مردويه ،از عمر بن خطاب روايت
كردهاند كه روزي در خطبه خود گفت :يكي از آخرين آياتي كه نازل شده ،آيه ربا بود ،و رسول خدا ص از دنيا رفت در حالي
كه حكم آن را براي ما بيان نكرده بود ،پس شما هم آنچه را كه شك داريد رها كنيد ،و تنها به آنچه شما را به شك
نمياندازد اكتفاء نمائيد.
عالوه بر اينكه مذهب اهل البيت َ اين است كه خداي تعالي پيامبر خود را قبض روح نكرد ،مگر بعد از آنكه خدا تمامي ما
يحتاج مردم در امور دين را تشريع كرده ،و رسول خدا ص هم براي مردم بيان نموده بود.
و نيز در الدر المنثور است كه آخرين آيهاي كه از قرآن نازل شد آيه ":وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ  "...است»1« .
و در مجمع البيان است كه از امام صادق َ روايت شده كه فرمود :اگر در اسالم در تحريم ربا تشديد شده براي اين است كه
مردم به سوي اعمال خير از قبيل قرض دادن و كمكهاي بال عوض روي آورند»9« .
و باز در مجمع البيان از علي َ روايت كرده كه فرمود :وقتي خدا بخواهد اهل قريهاي را هالك كند ،ربا در آن شايع
ميشود»0« .
مؤلف :در بيان سابق ما مطالبي كه اين روايات را روشن ميسازد ،گذشت.
و نيز در مجمع البيان در ذيل آيه ":وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ  "...گفته:
علماي اسالم در حد عسرت و نداري اختالف كردهاند ،از امام صادق َ روايت شده كه فرمود :حد عسرت اين است كه
انسان بيشتر از قوت متوسط خود و عيالش نداشته باشد تا قرض خود را بدهد»3« .
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ج  1ص 033
(2و )0مجمع البيان ج  1ص 023
)(4مجمع البيان ج  1ص 020
ترجمه الميزان ،ج ،9ص343 :
و نيز در همان كتاب به نقل از ابن عباس و ضحاك و حسن آمده كه مهلت دادن بدهكار دست تنگ در تمامي بدهكاريها
واجب است و همين معنا از امام باقر و امام صادق َ نيز روايت شده است»1« .
و در همان كتاب آمده كه امام باقر َ فرمود :معناي جمله" الي ميسرة" اين است كه بايد او را مهلت دهيد تا خبر ناتواني از
پرداخت قرضش به امام مسلمين برسد ،و او قرض وي را از سهم غارمين (بدهكاران) كه يكي از مصارف زكات است،
بپردازد ،البته امام مسلمين قرضي را از اين ناحيه ميپردازد كه در راه مشروَ مصرف شده باشد»9« .
و در كافي از امام صادق َ روايت شده كه فرمود :روزي رسول خدا ص بر باالي منبر رفت ،و پس از حمد خدا و ثناي بر او،
و درود بر همه انبيايش فرمود:
هان اي مردم حاضر به غائبين برسانيد ،آگاه باشيد كه هر كس بدهكار تنگدستي را مهلت دهد ،بر خدا است كه در برابر هر
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روز مهلت كه داده ثواب صدقه دادن تمامي طلبش را بدهد( ،مثال اگر هزار تومان طلب دارد ،و بدهكار را به مدت يك سال
مهلت داد ،خداوند سيصد و شصت هزار تومان صدقه براي او ،حساب ميكند" مترجم") تا آنكه طلب خود را وصول كند ،آن
گاه امام صادق َ فرمود :آيه ":وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ ،وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" به اين معنا
است كه اگر ميدانيد كه تنگ دست است به او از مالتان تصديق كنيد ،كه اين برايتان بهتر است»0« .
مؤلف :اين روايت ميخواهد جمله ":إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" را تفسير كند ،در سابق معنايي ديگر براي آن كرديم ،و روايات در
اين معاني و مطالب مربوط به آنها بسيار است ،اگر كسي بخواهد همه را ببيند بايد به كتاب" قرض" از كتب فقهي مراجعه
نمايد.
بحث علمي [(تحليل علمي ربا و مفاسد اجتماعي و اقتصادي آن با اشارهاي به :تاريخچه ملكيت ،قيمت گذاري ،پول ،معامالت ])...
 .....ص: 656

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در مباحث قبلي مكرر خاطرنشان ساختيم كه انسان در زندگيش همي و هدفي جز اين ندارد كه آنچه ميكند به نحوي باشد
كه كماالت وجوديش را به دست آورد ،و به عبارتي ديگر حوائج ماديش را برآورده سازد ،پس انسان عملي را كه انجام
ميدهد به وجهي ارتباط و تعلق به
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ج  1ص 020
)(3فروَ كافي ج  3ص  04باب انظار المعسر من كتاب الصدقة
ترجمه الميزان ،ج ،9ص343 :
ماده دارد ،مادهاي كه حاجت زندگيش را بر ميآورد ،پس انسان مالك عمل خويش است ،قهرا آن مادهاي را هم كه روي آن
عمل كرده ،مالك است ،حال چه اينكه عمل او فعل باشد يا انفعال ،چون در نظر يك انسان اجتماعي ،عمل او عبارت است
از رابطهاي كه او با ماده دارد ،و بر آن رابطه اثر ،بار ميشود ،سادهتر بگويم :وقتي انسان در مادهاي عمل ميكند ،آن ماده را
به خود اختصاص ميدهد ،و اين همان ملكيت اعتباري يعني جواز تصرف است ،اين عقيدهاي است كه يك انسان اجتماعي
به آن پايبند است و عقال هم همين را جايز ميدانند ،و انسان را در اين اعتقادش تخطئه نميكنند.
ليكن از آنجايي كه يك فرد از انسان نميتواند با عملكرد خودش تمامي حوائج زندگي خود را برآورد ،همين معنا او را وادار
كرده تا اجتماعي تعاوني تشكيل دهد و در نتيجه هر انساني از دستاورد عمل خود استفاده كند ،و ما زاد آن را در اختيار
ديگران قرار داده ،در مقابل ،از دستاورد ديگران ،ساير حوائج خود را برآورد ،در نتيجه ناگزير شد تا با همنوعان خود مبادله و
معاوضه را آغاز كند ،و سرانجام ،قرار بر اين شد كه ،هر فرد از انسان در يك و يا چند رشته عمل كند ،و از اين راه و يا راهها
چيزهايي را مالك شود ،و از آنها آنچه خودش احتياج دارد مصرف كند ،و بقيه را با ما زاد از دستاوردهاي ديگران معاوضه
نمايد ،و نياز خود را از آنها تامين نمايد ،و اصل و ريشه معامالت و معاوضات همين است.
ليكن چند چيز باعث شد تا در مساله معامالت اشكال پديد آيد ،يكي اينكه كاالهايي كه در اثر عملكرد انسانها به دست
ميآيد يك جور نيست ،و به تمام معنا با هم تفاوت دارند ،دوم اينكه احتياج انسانها به همه آنها يكسان نيست نسبت به
بعضي احتياج شديد و نسبت به بعضي ديگر كم است ،سوم اينكه همه آن كاالها هميشه به يك اندازه موجود نيست ،بعضي
از آنها كمتر يافت ميشود ،مثال انسان ميوه را ميخواهد براي خوردن ،و االغ را براي بار بردن ،و آب را براي نوشيدن و طال
و جواهرات را براي زينت دادن و به گردن انداختن و يا انگشتر نمودن و آن را در انگشت كردن و  ...و اينها هر كدام براي
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خود ارزش و قيمتي جداگانه دارد ،و نسبتشان به يكديگر مختلف است.
اين اشكال بشر را وادار كرد تا براي هر چيزي قيمتي معين كند ،و معيار قيمت را پول قرار داد ،يعني درهم و ديناري درست
كرد ،و بهاي هر چيزي را با آن سنجيد ،و اين عمل را در اصل با فلزات كمياب مانند طال و نقره انجام داد ،آن را اصل و
معيار همه ارزشها كرد ،و بقيه كاالها و اجناس را با آن سنجيد ،هم چنان كه همه وزنها (مثل گرم و مثقال و غيره) با
يك معيار كلي (كيلو) سنجيده ميشود ،در نتيجه يك واحد از پول طال معياري شد كه بهاي تمامي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص343 :
كاالها را با آن معين و نسبت اشياء به يكديگر را نيز با همان معيار معلوم كنند.
ليكن كار به اينجا خاتمه نمييافت ،براي اينكه الزم بود مقياسهاي مختلفي براي هر كااليي نيز معين كنند ،مثال واحدي
براي طول از قبيل ذرَ و متر و امثال آن ،و واحدي براي حجم چون كيل و ليتر و امثال آن ،و واحدي براي سنگيني چون
من و كيلو و تن و خروار و نخود و امثال آن ،درست كند ،در اين هنگام است كه تمامي نسبتها معلوم ميشود ،و اشتباهي
باقي نميماند و معلوم شد كه مثال يك قيراط از الماس برابر چهار دينار از طال و فالن مقدار از آرد گندم يا ميوه يا چيز ديگر
است ،و يك من گندم برابر مثال ده دينار پول يا فالن مقدار شكر و فالن مقدار از چيز ديگر است ،و روشن شد كه قيراطي
از الماس برابر است با چهل من آرد ،و همچنين معلوم شد كه هر چيزي برابر چه مقدار از چيز ديگر است.
بشر بعد از اين مراحل عالوه بر طال و نقره پولهايي ديگر از مس و برنز و اسكناس و تمبر درست كرد ،كه شرح مفصل آن
را كتابهاي اقتصاد شرح داده ،و بعد از اين مرحله كار ديگري صورت گرفت ،و آن اين بود كه (چون مردم نميتوانستند
كاالي خود را به راه دور برده ،و آنچه را كه ميخواهند ،از راهي دور تهيه كنند) به ناچار راههايي براي كسب و تجارت باز
شد ،و هر كاسب يا تاجري مخصوص تهيه كااليي شد ،تا آن را با نوعي ديگر مبادله و معاوضه كند ،و از اين راه سودي به
دست آورد ،و اين سود نوعي زيادي است كه در قبال آنچه ميدهد ميگيرد.
اين اعمال و رفتاري بود كه انسان براي رفع حوائج زندگي خود پيش گرفته ،و در آخر ،مساله به اينجا منجر شد كه به دست
آوردن نيازهاي زندگي دائر مدار پول باشد ،و به نظر چنين رسيد كه هر كس پول چيزي را دارد گويا ،خود آن را دارد (و
خالصه هدف و وسيله به يكديگر مشتبه شد) و مردم چنين پنداشتند كه پول همه چيز است ،چون وقتي پول باشد همه چيز
هست ،و اگر آدمي به پول دست يابد به همه چيز دست يافته ،و هر چيزي را كه مورد حاجت و يا لذت باشد ميتواند تهيه
كند ،و چه بسا كه پول را هم كاال حساب كردند و پول دادن و پول گرفتن را نوعي كاسبي به حساب آوردند ،و دارنده اين
شغل را صراف ناميدند.
از آنچه گذشت روشن شد كه اصل معامله و معاوضه نخست بر اين قرار گرفته بود كه متاعي را كه مورد حاجت نيست با
متاعي ديگر كه مورد حاجت است معاوضه كنند ،و سپس به اينجا كشيده شد كه متاعي را با پول معاوضه كنند نه به مالك
احتياج ،بلكه به مالك كاسبي و بهرهگيري ،و اين مغايرت و اختالف ميان آنچه ميدهند با آنچه ميگيرند ،اصلي است كه
حيات جامعه بر آن استوار است.
و اما دادن يك جنس و عينا همان را گرفتن ،اگر بدون زيادي باشد چه بسا عقال آن را ترجمه الميزان ،ج ،9ص342 :
در پارهاي موارد كه احتياج به اين كار هست امضا بكنند ،چون ممكن است من امروز به گندم احتياج نداشته باشم ،و وسيله
نگهداريش را هم نداشته باشم ،گندم خود را به ديگري بفروشم و بهمين مقدار ،دو ماه ديگر تحويل بگيرم ،و يا اغراض
ديگري در زندگي برايم پيش بيايد كه براي تامين آن جنسي را به عين همان جنس و به همان مقدار بفروشم ،و اما اگر با
زياده از عين جنس صورت بگيرد ،كه همان ربا و ربح باشد ،بايد ببينيم كه چه نتايجي به بار ميآورد (و با در نظر گرفتن آن
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نتايج ببينيم عقل چنين معاملهاي را تجويز ميكند يا خير" مترجم").
"ربا" منظور ما از اين كلمه تبديل جنسي است به مثل همان جنس با مقداري زيادتر ،مثال فروختن ده من گندم به مدت
پنج ماه به مبلغ دوازده من گندم ،و نظير اينها ،و ربا وقتي متصور است كه خريدار ده من و يا قرض گيرنده آن در شدت فقر
و احتياج باشد( ،و گرنه به قول معروف پول گرد را به بازار دراز ميبرد ،و قوت زن و فرزند خود را ميخريد" مترجم") و
معناي فقير كسي است كه درآمدش برابر حوائجش نباشد ،مثال در هر روز بطور متوسط ده تومان به دست آورد ،در حالي كه
به بيست تومان محتاج باشد ،از همين جا است كه سرمايه زندگي چنين فردي رو به نقصان ميگذارد ،و زماني طوالني
نميگذرد كه تمامي آنچه تا كنون كسب كرده همه را از دست ميدهد ،و قدرت پرداخت آنچه را قرض گرفته ندارد ،از او
عدد بيست را مطالبه ميكنند ،در حالي كه او هيچ چيز ندارد ،حتي عدد يك را هم فاقد است ،پس دارايي چنين كسي
مساوي با منهاي بيست ( )-93است و اين همان هالكت و بدبختي در زندگي است.
اين وضع كسي است كه به ناچار تن به ربا ميدهد ،و اما رباخوار؟ او هم صاحب ده تومان خود ميشود ،و هم ده تومان آن
بيچارهاي كه از وي قرض گرفته ،پس در هر معاملهاي مال دو طرف در يك طرف جمع ميشود ،و طرف ديگر بدون مال
ميماند ،و اين به آن جهت است كه رباخوار ده تومان دوم را بدون عوض گرفته است.
پس سرانجام ربا از يك سو مستلزم نابودي طبقه فقير است ،و از سوي ديگر جمع شدن اموال نزد طبقه سرمايهدار ،و معلوم
است كه يكي از نتايج اين وضع همانا حكومت و فرمانروايي ثروتمند رباخوار بر جان و مال و ناموس مردم است ،چون با
داشتن قدرت مالي هر كاري را در راه به دست آوردن خواستها و لذتهايش ميكند و غريزه استخدام ،اين بيبندوباري را
برايش توجيه ميكند ،و نتيجه ديگرش دشمني طبقه فقير نسبت به طبقه ثروتمند است ،او را واميدارد تا به منظور دفاَ از
جان خود و از زندگي تلختر از زهرش و به هر طريقهاي كه دستش برسد از آن طبقه انتقام بگيرد ،و هرج و مرج و فساد
نظام زندگي بشر و به دنبالش هالكت بشريت و
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
نابودي تمدن از همين جا شروَ ميشود.
البته اين نيز هست كه هر رباخوار نميتواند تمامي طلبهاي خود را وصول كند ،براي اينكه همه بدهكاران كه بدهيهايشان
مثل برف انبار شده ،نميتوانند دين خود را بپردازند ،هر چند هم بخواهند بپردازند.
البته اينها همه در باره رباي معمولي ميان اغنيا و فقرا بود ،و اما رباهاي ديگر مثال رباي تجارتي كه اساس كار بانكها است،
و رباي قرض و تجارت كردن با پول ،كمترين ضررش اين است كه باعث ميشود اموال به تدريج يك جا يعني در طرف
بانكها جمع شده ،سرمايههاي تجارتي از حد و حساب بيرون رود ،و بيش از آن حدي كه بر حسب واقع بايد نيرومند شود،
نيرومند گردد ،و چون طغيان ،اثر حتمي قدرت خارج از حد است ،در ميان همين قدرتها تطاول و درگيري ايجاد شده ،يكي
ميخواهد ديگري را در خود هضم كند ،و سرانجام همه اين قدرتها نزد آنكه نيرومندتر از همه است تمركز مييابد ،و پيوسته
فقر عمومي در ميان بشر گسترش يافته ،و ثروت انحصاري اقليتي قرار ميگيرد ،و همان هرج و مرجي كه گفتيم پديد آيد.
دانشمندان اقتصاد شكي در اين ندارند كه تنها علت شيوَ كمونيسم در جهان ،و پيشرفت مرام اشتراكي ،همين تراكم فاحش
ثروت نزد افرادي انگشتشمار است ،البته خودنمايي و تظاهر اين افراد به مزاياي زندگي نيز بي اثر نيست ،و آتش كينه
محرومان را تيزتر ميكند ،محروميني كه اكثريت بشر را تشكيل ميدهند ،و از حياتيترين حوائج زندگي محرومند ،و طبقه
ثروتمند همواره ايشان را با كلماتي از قبيل" تمدن" "،عدالت" "،حريت" "،تساوي حقوق" و  ...فريب داده ،به زبان
چيزهايي ميگويند كه در دلهايشان نيست منظورشان از الفاظي كه ميگويند ضد معاني آنها است ،گمان ميكنند با اين
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بحث علمي ديگر [(گفتار غزالي پيرامون طال و نقره (درهم و دينار) و معامالت ربوي در آنها]  .....ص 663 :
اشاره

غزالي در باب شكر از كتاب احياء العلوم خود ميگويد :يكي از نعمتهاي خداي تعالي ،خلقت" درهم" و" دينار" است ،كه
قوام زندگي دنيا بر آن دو است اگر چه درهم و دينار دو موجود جامد هستند و در خود آنها فائدهاي نيست ،و ليكن با اينحال
مورد حاجت خلق است ،چون تمامي انسانها محتاج به مواد بسياري از خوردنيها و پوشيدنيها و ساير حوائج هستند و بسيار
ميشود كه انسان به چيزي نيازمند است كه ندارد ،و در عوض چيزي دارد كه احتياجي به آن ندارد ،مثال شخصي زعفران
دارد ،ولي مركبي كه بر آن سوار شود ندارد ،و شخصي ديگر مركب دارد ،و احتياجي به آن ندارد ،در عوض به زعفران محتاج
است ،اينجا است كه پاي مبادله به ميان ميآيد ،يعني اين دو ناگزير به معاوضه ميشوند.
از سوي ديگر مقدار عوض بايد معين شود ،يعني هرگز يك صاحب شتر حاضر نيست كه شتر خود را بدون حساب با زعفران
معاوضه كند ،زيرا مناسبتي ميان شتر و زعفران نيست تا مثال گفته شود به اندازه وزن شتر زعفران بگيرد ،و يا پوست شتري
را از زعفران پر كنند و به او بدهند ،و همچنين است كسي كه خانهاي را با پارچهاي معاوضه ميكند ،و يا بردهاي را با
__________________________________________________
)(1سرانجام بدكاران بدي است ،و خداي سبحان بهتر ميداند كه عاقبت اين نشانه بشر چيست ،و در اثر رباخواري در آينده
زندگيش به چه بالهايي مبتال ميشود ".سوره روم آيه "13
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دروغها و فريبكاريها به هدفهاي نامقدس خود كه بيشتر خوردن ،و طبقه فقير را بيشتر ذليل كردن و بر آنان بيشتر حكومت
كردن است خواهند رسيد ،و به زورگويي بيشتري به آنان خواهند پرداخت ،و ميپندارند كه اين راه تنها وسيله و راه سعادت
آنان در زندگي است ،و ليكن امروز دستگيرشان شده كه آنچه را مايه سعادت خود ميپنداشتند به ضررشان تمام شد ،و
نقشههايي كه براي به شيشه كردن خون بينوايان كشيدند دامهايي بود كه اول خودشان در آن افتادند ،آري ":وَ مَكَرُوا وَ
مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ»"
عليه خدا نقشه ميكشند خدا هم نقشه ميكشد با اين تفاوت كه
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران  0آيه 43
ترجمه الميزان ،ج ،9ص331 :
او بهترين نقشه كشندگان است( ،چون خدا دشمن خود را به دست خود او نابود ميكند" ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي"
«».1
و يكي از مفاسد شوم ربا اين است كه راه گنجينه كردن و اندوختن ثروت را آسان نمود ،در سابق اگر كسي ميخواست پولي
را پنهان كند هيچ تاميني از محفوظ ماندنش نداشت ،ولي امروز ميليونها ريال پول را در مخازن بانكها ذخيره ميكنند ،و آن
را در خريد و فروش (و كارهاي توليدي) از جريان مياندازند ،و خود بر اريكه بطالت و عياشي تكيه ميزنند ،و ميليونها انسان
را از كارهاي توليدي كه فطرت انسان را به آن وا ميدارد محروم ميسازند ،آري حيات بشر بر كار و كوشش استوار است ،و
ربا باعث ميشود كه عدهاي به خاطر ثروت بسيار و بي نيازي بيرون از حد كار نكنند ،و عدهاي ديگر نيز به خاطر محروميت،
از كار محروم باشند.
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ترجمه الميزان ،ج ،9ص339 :
گيوه و يا چكمه معاوضه ميكند و يا آرد ميدهد تا االغي بگيرد ،با در نظر گرفتن اينكه اين اشيا هيچ تناسبي با هم ندارند،
و معلوم نيست كه يك شتر مساوي با چقدر زعفران است ،در نتيجه مشكل بسيار بزرگي در امر معامالت پيش آمد ،و بشر
محتاج شد به اينكه حد وسطي در بين اجناس متفرق و نامربوط به هم ،پيدا كند ،و با آن حد متوسط بها و رتبه و منزلت هر
چيزي را دريابد ،و بعد از معين شدن ارزش هر كااليي بفهمد كه كدام مساوي و كدام غير مساوي است.
خداي تعالي به همين منظور درهم و دينار يا به عبارت ديگر طال و نقره را خلق كرد ،تا حاكم و حد متوسط ميان اموال
باشند ،و هر مالي را با آن دو بسنجند ،مثال بگويند اين شتر صد دينار ميارزد ،و صد دينار زعفران فالن مقدار ميشود ،پس
فالن مقدار از زعفران برابر يك شتر است ،براي اينكه هر دو برابر صد دينار هستند.
و اگر اين غرض با طال و نقره انجام شد ،براي اين بود كه براي بشر هيچ نفع و غرضي در خود آن دو نيست ،نه خوردني
است ،و نه پوشيدني ،و نه غير آن ،و اگر خدا چيز ديگر را حد متوسط قرار ميداد كه احيانا خود آن چيز متعلق غرض واقع
ميشد ،چه بسا باعث ميشد اين غرض براي صاحبش موجب مزيتي شود ،در حالي كه آن طرف ديگر كه به خود آن چيز
غرضي ندارد اين ترجيح را نداشته باشد ،در نتيجه باز هم نظام قيمتگذاري به هم ميخورد ،و بهمين جهت خداي تعالي
طال و نقره را خلق كرد كه خود آنها متعلق غرض نيستند ،اينجا بود كه طال و نقره در بين مردم متداول شد ،و ميان اموال
به عدالت حكم كردند.
حكمت ديگري كه در خلقت طال و نقره هست اين است كه اين دو فلز وسيلهاي است براي به دست آوردن هر چيزي كه
به آن احتياج باشد ،چون اين دو ،فلزي كمياب هستند ،و خود آنها متعلق هيچ غرضي قرار نميگيرند.
و ديگر اينكه نسبت تمامي اموال با آن دو مساوي است ،پس هر كسي آن دو را داشته باشد گويي همه چيز را دارد ،ولي اگر
كسي يك مقدار پارچه داشته باشد ،تنها يك جامه دارد نه همه چيز ،و اگر صاحب جامه احتياج به غذا پيدا كند به آساني
نميتواند نان نانوا را با جامه خود معاوضه كند ،چون بسيار ميشود كه نانوا احتياجي به جامه ندارد ،بلكه مثال او فعال محتاج
به يك گاو است( ،پس او ناچار بايد جامه را به دارنده گاوي كه محتاج به جامه است بدهد ،و گاو او را گرفته به صاحب نان
بدهد ،و از او نان بگيرد ،و چنين چيزي به سهولت انجام نميشود" مترجم") ،ناگزير محتاج است به چيزي كه اگر آن را
داشته باشد مثل اينكه همه چيز را دارد ،و حتما آن چيز بايد از نظر شكل و صورت داراي خاصيت نباشد ،و از نظر كانه همه
ترجمه الميزان ،ج ،9ص330 :
چيز باشد ،چون چيزي ميتواند نسبت متساوي با اشياي مختلف داشته باشد كه خودش صورتي خاص نداشته باشد ،نظير
آينه كه خودش هيچ رنگي ندارد ،ولي همه رنگها را نشان ميدهد ،طال و نقره هم همينطورند ،يعني خودشان به آن جهت
كه طال و نقرهاند نه غذا هستند ،نه دوا ،و نه غير آن ،ولي وسيلهاي براي به دست آوردن هر غرضي واقع ميشوند.
مثال ديگر طال و نقره حروفي چون (از -تا -در -بر) و امثال آن است كه خودشان معنايي ندارد ،ولي اگر با غير خود تركيب
شده و جمله تشكيل شود معنا ميدهند.
اين بود دو تا از حكمت هايي كه در خلقت طال و نقره است ،البته حكمتهاي ديگري نيز هست كه اگر بخواهيم همه را ذكر
كنيم طوالني ميشود.
غزالي سپس مطلبي ديگر اضافه ميكند ،كه حاصلش اين است :طال و نقره از آنجا كه به خاطر حكمتهاي نامبرده از
نعمت هاي خداي تعالي هستند ،اگر كسي در آن دو عملي انجام دهد كه منافي با حكمتهايي باشد كه در خلقتش منظور بود،
در حقيقت به نعمت خدا كفر ورزيده است.
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و از اين بيان نتيجه گرفته كه پس ذخيره كردن طال و نقره ظلم ،و باعث ابطال حكمتي است كه در خلقت آن دو است،
براي اينكه ذخيره كردن طال و نقره ،زنداني كردن حاكمي است كه بايد بين مردم حكومت كند ،وقتي با زنداني كردن آن از
حكومتش جلوگير شد ،هرج و مرج بين مردم پيدا ميشود ،چون ديگر كسي نيست كه مردم به عنوان داوري عادل به وي
مراجعه كنند.
آن گاه اين نتيجه را هم گرفته كه تهيه كردن ظرفهاي طاليي و نقرهاي حرام است ،چون معناي اين عمل اين است كه به
طال و نقره نظري استقاللي داشته باشيم ،در حالي كه طال و نقره مقصود با لذات نيستند بلكه براي ساير اغراض ،به كار
ميروند و خالصه هدف نيستند ،بلكه وسيلهاند ،و چنين عملي ظلم است ،و مثل اين ميماند كه اهل يك كشور حاكم خود
را به بافندگي وادارند ،يا به گرفتن ماليات گمرگ و ساير كارهايي كه طبقات بي سواد و ناآگاه هم ميتوانند انجامش دهند.
نتيجه ديگري از بيان خود گرفته و آن حرمت معامالت ربوي در خصوص درهم و دينار است ،و گفته است :اين عمل كفر به
نعمت خدا و ظلم است ،براي اينكه ظلم عبارت است از اينكه چيزي را در غير آن مورد كه براي آن خلق شده ،مصرف كنند،
و طال و نقره خلق شدهاند تا وسيله باشند نه هدف ،چون غرضي كه در خود آنها نيست تا هدف قرار گيرد ،پايان گفتار
غزالي .
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
ما در گفته غزالي نقطه نظرهايي داريم هم در اساسي كه در براي بحث پي ريزي كرده ،و هم در بنائي كه روي آن پايه
چيده ،و نتايجي كه از آن بحث گرفته است.

اما نقطه نظر ما :در اساسي كه غزالي براي بحث ريخته چند اشكال است:
اول اينكه :اگر مطلب آن طور باشد كه وي گفته ،يعني" خلقت طال و نقره براي اين بود كه وسيله باشد نه هدف ،و هيچ
غرضي در خود آنها نيست" ،چگونه ممكن است چيزي كه خودش ارزش ندارد ،وسيله ارزيابي چيزهاي ديگر شود ،و چگونه
ممكن است چيزي اجناس و كاالها را با معياري اندازهگيري كند ،كه خودش آن معيار را ندارد ،آيا ممكن است طول مسافت
بين دو نقطه را با چيزي به دست آورد كه خودش طول ندارد؟ و يا سنگيني و وزن يك گوني برنج را با چيزي معين كرد كه
خودش وزن ندارد؟.
اشكال دوم اينكه :خودش از يك طرف ميگويد :هيچ غرضي در خود طال و نقره نيست ،از طرفي ديگر ميگويد طال و نقره
كمياب هستند ،و اين تناقضي است آشكار ،براي اينكه كمياب بودن تصور ندارد مگر در چيزي كه مردم آن را طالبند ،عزت
وجود بدون مطلوبيت تصور ندارد.
اشكال سوم اين است كه :اگر طال و نقره مقصود بالذات نباشند بلكه مقصود للغير باشند ،بايد بين طال و نقره فرقي نباشد ،و
هر دو يك قيمت داشته باشند ،و حال آنكه ميبينيم عقال ،بهاي نقره را كمتر از طال اعتبار كردهاند.
اشكال چهارم اينكه :در اينصورت بايد ساير پولها چه مسي و چه كاغذي با طال و نقره يك ارزش داشته باشد ،و نيز بايد
جنسها بهاي جنس ديگر قرار نگيرند با اينكه ما با چرم ،نمك و يا چيز ديگر ميخريم.
و اما نقطه نظرهاي ما در نتايجي كه از بحث گرفته:
1اينست كه حرمت ذخيره كردن طال و نقره براي اين نيست كه اين عمل طال و نقره را مقصود بالذات ميكند ،و به آندو ارزشي استقاللي ميدهد ،بلكه از آيه شريفه ":وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ،وَ ال يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ »1« "...
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[اشكاالتي بر نظريات غزالي در باره طال و نقره و مساله ربا]  .....ص 664 :
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[سوره البقرة ( :)2آيات  282تا  ..... ]283ص 666 :
اشاره
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برميآيد كه علت آن محروميت فقرا از روزي خوردن است ،يعني طال و نقره بايد در راه برآوردن حوائج كه خود نياز به كار و
فعاليت دارد مصرف شود ،و فقرا آن را در برابر سعي و كوشش خود بگيرند ،و در راه تامين حوائج شخصي خود مصرف كنند،
كه توضيح بيشترش در تفسير آيه نامبرده كه آيه  04از سوره توبه است خواهد آمد.
__________________________________________________
)(1سوره توبه  2آيه [.....]03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص334 :
2اينكه وي ساختن و مصرف كردن ظرفهاي طاليي و نقرهاي را از اين جهت حرام دانست كه ظلم و كفر به نعمت خدااست ،اگر علت حرمت نامبرده اين باشد بايد گلوبند و دستبند طاليي و نقرهاي زنان نيز حرام باشد ،چون اين عمل هم طال
و نقره را مقصود بالذات ميكند ،و نيز بايد خريد و فروش طال و نقره نيز حرام باشد ،و حال آنكه در شرَ اسالم اينگونه
اعمال نه ظلم خوانده شده و نه كفر ،و نه معامله طال به نقره و زيور كردن به آن دو حرام شده است ،پس علت چيز ديگري
است.
3اينكه مفسدهاي كه براي ربا ذكر كرد و حرمت ربا را به خاطر آن مفسده دانست در تمامي معامالتي كه روي نقدينههاانجام ميگيرد هست ،هزار تومان پول مسي دادن و هزار و صد تومان گرفتن همين مفسده را دارد ،پس چرا غزالي مساله را
منحصر در طال و نقره كرد ،و نيز ده من گندم دادن و يازده من گندم گرفتن نيز حرام است ،و انحصاري به طال و نقره
ندارد ،پس گفتار وي نه جامع است نه مانع ،اما جامع نيست براي اينكه شامل رباي در گندم و جو و ساير چيزهايي كه قابل
وزن و پيمانه كردن هستند نميشود ،و اما مانع نيست براي اينكه شامل استعمال گلوبند و ساير زيور آالت ميشود ،و حال
آنكه نبايد بشود.
از همه اينها گذشته ،علت حرمت ربا در خود آيه شريفه آمده ميفرمايد ":وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَال يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ ،وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ،فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ" « »1و ربا را عبارت دانسته از زياد شدن اموال مردم،
و ضميمه كردن اموال ديگران به مال افرادي انگشت شمار و اين همان است كه ما در بيان خود آورديم ،و گفتيم همانطور
كه تخم گياه موادي را از زمين بعنوان تغذيه ميگيرد ،و ضميمه خود ميكند ،و بزرگ ميشود ،همچنين رباخوار اموال مردم
را ضميمه مال خود نموده ،لذا از مال مردم كم و به مال او افزوده ميشود تا جايي كه اكثريت مردم تهيدست ،و رباخوار
صاحب اموالي متراكم گردد ،و با اين بيان روشن ميشود كه مراد از جمله:
"وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ،ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ  "...اين است كه نه شما به مردم ظلم كنيد و نه از طرف مردم و
يا از ناحيه خدا به شما ظلم شود ،پس ربا ظلم به مردم است.
__________________________________________________
)(1سوره روم آيه 02
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ ال يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ ال يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ ال
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْري وَ ال يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ ال تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلي
أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْني أَالَّ تَرْتابُوا إِالَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَالَّ
تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ ال يُضَارَّ كاتِبٌ وَ ال شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ( )939وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلي سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ
لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ ال تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ()930
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
ترجمه آيات  .....ص 667 :

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

"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ"...
كلمه "تداين" كه مصدر" تداينتم" است به معناي قرض دادن و قرض گرفتن است ،و كلمه "امالل" و كلمه" امالء" هر
دو به معناي اين است كه شما بگوئيد و ديگري بنويسد ،و كلمه" بخس" به معناي كم گذاشتن و حيف و ميل كردن مال
مردم است ،و كلمه" سامة" كه مصدر" تساموا" است به معناي خسته شدن است ،و كلمه" مضاره "كه مصدر" ال يضار"
است به معناي ضرر زدن طرفيني است كه هم در مورد دو نفر استعمال ميشود ،و هم در مورد جمعيت ،و كلمه" فسوق" به
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شما اي كساني كه ايمان آوردهايد هر گاه به يكديگر وامي تا مدت معيني داديد آن را بنويسيد ،نويسندهاي در بين شما آن را
به درستي بنويسد ،و هيچ نويسندهاي نبايد از آنچه خدايش آموخته دريغ كند ،پس حتما بنويسيد ،و بايد كسي كه حق به
عهده او است و بدهكار است ،امال كند( ،نه طلبكار) ،و بايد كه از خدا و پروردگارش بترسد ،و چيزي كم نكند و اگر بدهكار
سفيه و يا ديوانه است ،و نميتواند بنويسد سرپرستش به درستي بنويسد ،و دو گواه از مردان و آشنايان به گواهي بگيريد ،و
اگر به دو مرد دسترسي نبود ،يك مرد و دو زن از گواهاني كه خود شما ديانت و تقوايشان را ميپسنديد ،تا اگر يكي از آن
دو يادش رفت ديگري به ياد او بياورد ،و گواهان هر وقت به گواهي دعوت شدند نبايد امتناَ ورزند و از نوشتن وام چه به
مدت اندك و چه بسيار ،ملول نشويد ،كه اين نزد خدا درستتر و براي گواهي دادن استوارتر ،و براي ترديد نكردن شما
مناسبتر است ،مگر آنكه معاملهاي نقدي باشد ،كه ما بين خودتان انجام ميدهيد ،پس در ننوشتن آن حرجي بر شما نيست،
و چون معاملهاي كرديد گواه گيريد ،و نبايد نويسنده و گواه را زيان برسانيد ،و اگر رسانديد ،ضرري به خودتان است ،از خدا
بترسيد خدا شما را تعليم ميدهد ،كه او به همه چيز دانا است ().939
و اگر در سفر بوديد و نويسندهاي نيافتيد ،بايد گروي گرفته شود ،و اگر بعضي از شما بعضي ديگر را امين شمرد ،امانتدار
بايد امانت او را بدهد ،و از خدا و پروردگار خويش بترسد ،و زنهار! نبايد گواهي را كتمان كنيد ،و با اينكه ديدهايد ،بگوئيد:
نديدهام ،كه هر كس شهادت را كتمان كند دلش گنهكار است ،و خدا به آنچه ميكنيد دانا است ()930
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[استفاده نادرستي كه از جمله" اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ" شده است]  .....ص 668 :

و اينكه بعضي گفتهاند :جمله" وَ اتَّقُوا اللَّهَ" و" يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ" داللت دارد بر اينكه تقوا سبب تعليم الهي است ،درست نيست،
براي اينكه هر چند مطلب صحيح است ،و به حكم كتاب و سنت ،تقوا سبب تعليم الهي است ،اما آيه مورد بحث در صدد
بيان اين جهت نيست،
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه 133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص332 :
براي اينكه واو عطفي كه بر سر آن آمده ،نميگذارد آيه چنين داللتي داشته باشد ،عالوه بر اينكه اين معنا با سياق آيه و
ارتباط ذيل آن با صدرش سازگار نيست.
مؤيد گفتار ما اين است كه كلمه" اللَّه" دو بار تكرار شده ،و اگر جمله مورد بحث ،كالمي جديد نبود حاجت به تكرار كلمه"
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معناي خارج شدن از اطاعت است ،و كلمه" رهان" به معناي مالي است كه به گرو گيرند ،و به جاي آن ،كلمه" رهن" (به
ضمه راء و ضمه هاء) نيز قرائت
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
شده ،و" رهن" جمع" رهن" است كه آن نيز به معناي مالي است كه به گرو گيرند.
و در جمله ":فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً" ميتوانست بفرمايد ":فان كان سفيها" ،چون ضمير" كان" به" الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ "كه در سابق آمده بود بر ميگشت ،و حاجت به تكرار آن نبود ،و اگر آن را تكرار كرده براي اين بوده كه اشتباهي
پيش نيايد ،و كسي خيال نكند مرجع ضمير ،كلمه" كاتب" است ،كه آن نيز در سابق ذكر شده بود.
و ضمير" هو" كه در جمله" أَنْ يُمِلَّ هُوَ" آشكارا آمده ،با اينكه ممكن بود مستتر و در تقدير بيايد ،يعني بفرمايد ":أن
يمل" ،براي اين است كه ولي سفيه و ديوانه و بي سواد را با خود آنان در امال شركت دهد ،چون اين فرضيه با دو فرضيه
قبلي فرق دارد ،در آن دو فرض بدهكار خودش مستقال مسئول بود ،و اما در اين صورت بدهكار با سرپرستش در عمل
شريك است ،پس گويا فرموده است :هر قدر از عمل امال را ميتواند انجام بدهد ،و آنچه را نميتواند بر ولي او است كه
انجام دهد.
در جمله ":أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما" كلمه" حذر -مبادا" در تقدير است ،و معنايش اين است كه ":تا مبادا يكي از آن دو فراموش
كند" ،و در جمله "إِحْداهُمَا الْأُخْري" ،دوباره كلمه" احديهما" ذكر شده ،و اين به آن جهت است كه معناي آن در دو مورد
مختلف است:
منظور از اولي يكي از آن دو نفر است ،بدون تعيين ،و منظور از دومي يكي از آن دو نفر است بعد از فراموش كردن ديگري،
و يا به عبارت ديگر آن كسي است كه فراموش نكرده ،پس معناي اين كلمه در دو مورد مختلف است ،و گرنه دومي را ذكر
نميكرد و به ضمير آن اكتفاء مينمود.
و منظور از كلمه ":و اتقوا" اين است كه مسلمانان از خدا بترسند و اوامر و نواهي ذكر شده در اين آيه را به كار ببندند ،و اما
جمله ":وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" كالمي است نو ،كه در مقام منت نهادن ذكر شده ،هم چنان كه در آيه ارث
منت نهاده ميفرمايد ":يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا" « »1پس مراد از جمله مورد بحث ،منت نهادن بر مردم در مقابل اين
نعمت است كه شرايع دين و مسائل حالل و حرام را براي آنان بيان فرموده.
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اللَّه" نبود ،بلكه سياق و سبك كالم اقتضا ميكرد بفرمايد:
"و اتقوا و اللَّه يعلمكم -از خدا بترسيد تا تعليمتان دهد" پس ميبينيم اسم" اللَّه" را دو بار آورده ،براي اينكه در دو كالم
مستقل ميباشد ،و براي بار سوم نيز ذكر كرده تا علت را برساند ،و بفهماند خدا كه شما را تعليم ميدهد به اين جهت است
كه او به هر چيزي دانا است ،و اگر او به هر چيزي دانا است ،براي اين است كه اللَّه است.
اين را هم بايد دانست كه اين دو آيه داللت دارند بر قريب بيست حكم از اصول احكام قرض و رهن و غير آن دو ،و اخبار
در باره اين احكام و متعلقات آن بسيار زياد است ،و چون بحث در باره آنها مربوط به علم فقه بود ،ما از بحث در آنها
صرفنظر كرديم ،كساني كه مايل باشند به آن مسائل آگاهي يابند ميتوانند به كتب فقه مراجعه نمايند.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
[سوره البقرة ( :)2آيه  ..... ]284ص 671 :
اشاره

لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ
اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ()933

آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ،ملك خدا است ،و شما آنچه در دل داريد چه آشكار كنيد و چه پنهان بداريد خدا شما
را با آن محاسبه ميكند ،پس هر كه را بخواهد ميآمرزد ،و هر كس را بخواهد عذاب ميكند ،و خدا به هر چيز توانا است
()933
بيان آيه  .....ص 671 :
اشاره

"لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ" اين جمله داللت دارد بر مالكيت خداي سبحان نسبت به عالم ،يعني آنچه در
آسمانها
ترجمه الميزان ،ج ،9ص331 :
و زمين است و منظور از آن ،زمينهچيني است براي جمله بعد ،كه ميفرمايد ":وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ
بِهِ اللَّهُ" و ميخواهد بفرمايد آنچه در آسمانها و زمين است ،كه از آن جمله ،شما انسانها و اعمال شما است ،و آنچه كه
دلهاي شما كسب ميكند همه و همه ملك خدا است ،و خدا محيط به شما و مسلط و مشرف بر اعمال شما است ،و براي او
هيچ تفاوتي ندارد كه شما اعمالتان را علني انجام دهيد ،و يا پنهاني ،هر جور انجام دهيد ،خداوند شما را به آن محاسبه
ميكند.
و چه بسا ميتوان نكتهاي را از ظاهر آيه دريافت ،و آن اين است كه در آيه شريفه بين چهار چيز دو به دو مقابله افتاده،
يعني بين زمين و آسمان يك مقابله ،و بين صفات دروني و اعمال ظاهري يك مقابله شده ،در نتيجه آسمان هم سنخ و هم
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ترجمه آيه  .....ص 671 :
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طراز اعمال نفس ،و صفات دروني است ،و زمين ،هم سنخ اعمال بدني قلمداد شده ،پس وقتي ميفرمايد :آنچه در آسمانها
است ملك خدا است ،نتيجه ميدهد پس صفات نفساني بشر نيز ملك او است ،و وقتي ميفرمايد ":وَ ما فِي الْأَرْضِ" نتيجه
ميدهد كه پس اعمال انسانها نيز ملك او است ،و در آخر نتيجه ميدهد :آنچه در دلهاي آنان پوشيده هست ،چه اظهار
بشود و چه نشود ملك خدا است ،و به زودي خداي تعالي با محاسبه خود در اين ملك تصرف خواهد كرد.
[توضيح معناي ":وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ" و بيان اينكه خداوند انسانها را به جهت احوال و ملكات نفساني منشا اعمال محاسبه ميكند]  .....ص 673 :
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"وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ" كلمه ":ابداء" به معناي اظهار است ،در مقابل" اخفا" ،كه به معناي
پنهان كردن است ،و معناي كلمه" ما فِي أَنْفُسِكُمْ"" ما استقر في انفسكم" است ،يعني آنچه در دلهاي شما جايگزين شده،
چون هم عرف و هم لغت از آن عبارت اين معنا را ميفهمد ،و معلوم است كه در نفس چيزي به جز ملكات و صفات چه
فضائل و چه رذائل مستقر نميشود.
آري آنچه در نفس مستقر ميشود صفاتي چون ايمان و كفر و حب و بغض و عزم و غير اينها است ،اينها است كه هم
ميتوان اظهارش كرد و هم پنهانش داشت ،اما ميتوان اظهار كرد چون صفات اصوال در اثر تكرار ،افعال مناسب با خود پيدا
ميكند ،و وقتي فعلي از كسي صادر شد ،عقل هر كس از آن فعل كشف ميكند كه فالن صفتي كه مناسب با اين فعل
است در نفس فاعل وجود دارد .چون اگر اين صفات و ملكات در نفس مستقر نبود ،افعال مناسب با آن از جوارح صادر
نميشود.
پس با صدور اين افعال براي عقل روشن ميشود كه منشاي براي اين افعال در نفس فاعل هست ،و اما ميتوان اخفا كرد
براي اينكه ممكن است انسان آن كاري كه داللت بر وجود منشاش در نفس دارد انجام ندهد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص339 :
و كوتاه سخن اينكه ظاهر جمله ":ما في أنفسكم" ثبوت و استقرار در نفس است ،البته منظور ما از اين حرف اين نيست كه
از ظاهر عبارت نامبرده ميفهميم كه منظور ،استقرار صفات ،به نحوي است كه نظير ملكات راسخه نتوان آن را از نفس
زايل نمود ،بلكه منظور ما ثبوت و استقرار تامي است كه ميتوان صدور فعل را مستند به آن كرد ،و ظهور اين معنا از
جمله "،ان تبدوا" و جمله" او تخفوه" قابل انكار نيست ،براي اينكه خود ابدا و اخفا داللت دارد بر اينكه آنچه در نفس
هست طوري است كه هم ممكن است منشا اظهار باشد ،و هم ممكن است منشا اظهار نباشد( ،پس با ملكات راسخهاي كه
نميشود از بروز و ظهورش جلوگيري كرد ،فرق دارد) ،پس آيه شريفه به احوال نفس نظر دارد ،نه به ملكات راسخه در
نفس.
و اما خاطراتي كه گاهي بي اختيار در نفس خطور ميكند ،و همچنين تصورات سادهاي كه دنبالش تصديق نيست ،از قبيل
صورت و قيافه گناهي كه در نفس تصور ميشود ،بدون اينكه تصميم بر آن گناه گرفته شود ،لفظ آيه به هيچ وجه شامل
آنها نيست ،چون توجه فرموديد كه اينگونه تصورات ،استقراري در نفس ندارند ،و منشا صدور هيچ فعلي نميشوند.
پس حاصل كالم اين شد كه آيه شريفه تنها بر احوال و ملكات نفسانيهاي داللت دارد كه منشا صدور افعال هستند ،چه فعل
اطاعت و چه معصيت ،و خداي سبحان انسانها را با آن احوال و ملكات محاسبه ميكند.
در نتيجه آيه شريفه همان سياقي را دارد كه آيه ":ال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ،وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ"
« »1و آيه ":فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" « »9و آيه ":إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا" « »0دارند ،چون همه اين
آيات داللت دارند بر اينكه قلوب كه مراد از آن ،همان نفوس است احوال و اوصافي دارد ،كه آدمي با آن احوال محاسبه
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ميشود.
و نيز آيه شريفه ":إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" « »3كه ظهور در
اين دارد كه عذاب تنها و تنها به خاطر دوست داشتن اشاعه فحشا است ،و معلوم است كه دوستي حالتي قلبي است( .دقت
فرمائيد)
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه 994
)(2سوره بقره آيه 930
)(3سوره االسراء آيه 03
)(4سوره نور آيه 12
ترجمه الميزان ،ج ،9ص330 :
اين بود ظاهر آيه ،و الزم است دانسته شود كه آيه شريفه تنها داللت دارد بر اينكه محاسبه بر معيار حاالت و ملكات قلبي
است ،چه اظهار بشود ،و چه نشود ،و اما اينكه جزاي آن ،در دو صورت اظهار و اخفا يك جور است يا نه؟ و به عبارت ديگر
آيا جزا تنها بستگي به تصميم دارد؟ خواه عمل را هم انجام بدهد يا ندهد؟ و خواه مصادف با واقع هم بشود يا نشود؟ و مثال
كاسهاي كه شراب تشخيص داده بنوشد ،بعد معلوم شود آب بوده ،آيه شريفه ناظر به اين جهات نيست .اين بود نظريه ما در
تفسير آيه مورد بحث

ولي مفسرين در تفسير آن به راههاي مختلفي رفتهاند ،چون خيال كردهاند كه آيه داللت ميكند بر اينكه تمامي خاطراتي
كه در نفس خطور ميكند چه در نفس مستقر بشود و دل آن را بپذيرد و چه نپذيرد مورد مؤاخذه قرار ميگيرد در حالي كه
اگر چنين باشد در حقيقت آيه شريفه تكليفي طاقتفرسا كرده ،براي اينكه همه ميدانيم دل آدمي در و دروازه ندارد ،هر
خيالي و خاطرهاي در آن وارد ميشود ،و اين امري نيست كه بتوان از آن اجتناب كرد مفسرين خودشان متوجه اين اشكال
شده ،بعضي به آن ملتزم شدهاند ،و بعضي در مقام خالصي از آن وجوهي ذكر كردهاند.
بعضي گفتهاند :آيه شريفه داللت دارد بر اينكه آنچه وارد دل ميشود به حساب ميآيد ،و اين تكليفي است خارج از قدرت ،و
به همين جهت آيهاي ديگر كه بعد از آن قرار دارد ،آن را نسخ كرده ميفرمايد ":ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها"...
و اين پاسخ صحيح نيست ،زيرا اوال :آيه چنين عموميتي ندارد .و در ثاني تكليف به ما ال يطاق و طاقتفرسا از خداي حكيم
بدون شك ،جايز نيست ،و در ثالث خود خداي تعالي فرموده :كه در دين هيچ حرجي بر شما نيست "،وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" «».1
بعضي ديگر گفتهاند كه :آيه شريفه مخصوص كتمان شهادت و مربوط به آيه قبل است ،كه در باره قرض سخن ميگفت،
ليكن اين پاسخ هم درست نيست ،هم چنان كه سخن بعضي ديگر كه گفتهاند :مخصوص كفار است ،صحيح نيست.
بعضي ديگر گفتهاند :معناي آيه اين است كه اگر با اعمال خود بديهاي نهفته در دلهايتان را بروز دهيد ،يعني آن را علني
كنيد ،و چنين اعمالي را در انظار عموم مرتكب شويد ،و يا در خلوت و پنهان از انظار عموم انجام دهيد ،در هر دو حال خدا
آن اعمال را به حسابتان محاسبه خواهد كرد.
__________________________________________________
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[اقوال نادرستي كه در تفسير آيه ":إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ  "...گفته شده است]  .....ص 673 :

PDF.tarikhema.org

)(1سوره حج آيه 33
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
بعضي ديگر گفتهاند :مراد از آيه شريفه مطلق خاطرات است ،اما مراد از محاسبه ،معناي معمولي آن نيست ،بلكه خبر دادن
است ،ميفرمايد :هر چه به خاطر شما خطور كند چه اظهارش بكنيد و چه نكنيد ،خدا در روز قيامت شما را از آن خبر خواهد
داد ،و به گفته اين مفسر آيه شريفه همان معنا را ميخواهد برساند كه آيه" فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" « »1آن معني را
ميرساند و اين وجه و وجه قبليش به دليل اينكه خالف ظاهر آيه است كه بيانش گذشت مردود است.
"فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ ،وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" در آيه شريفه ،مغفرت الهي و يا عذاب او فرَ بر مالكيت
خدا و احاطهاش به اعمال مردم ،شده ،و اين مطلب اشاره به اين است كه مراد از جمله ":ما فِي أَنْفُسِكُمْ" ،صفات و احوال
بد دروني است ،گو اينكه كلمه مغفرت گاهي در قرآن كريم در غير مورد گناهان نيز استعمال ميشود ،ولي اين استعمال
خيلي نادر و كم است ،كه احتياج به كمك قرائن دارد ،قرائني كه بفهماند منظور نوَ خاصي از مغفرت است ،نه مغفرت
معمولي كه همان آمرزش گناهان باشد ،و جمله ":وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "تعليلي است راجع به مفهوم جمله اخير و يا به
مفهوم همه آيه.
بحث روايتي  .....ص 467 :
([روايات مختلف و معارضي كه در باره نسخ يا عدم نسخ آيه ":ان تبدوا  "...آمده است]  .....ص 674 :
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در صحيح مسلم از ابي هريرة روايت كرده كه گفت :وقتي آيه ":لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ،وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي
أَنْفُسِكُمْ ،أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ" بر رسول خدا ص نازل گرديد ،اصحاب را سخت گران آمد ،لذا نزد رسول خدا ص آمده
به زانو نشستند ،و عرضه داشتند :يا رسول اللَّه هر عملي از قبيل نماز و روزه و جهاد و صدقه كه براي ما مقدور باشد بر ما
تكليف بكن ،ولي اين آيه از طاقت ما بيرون است.
رسول خدا ص فرمود :آيا ميخواهيد همان را بگوئيد كه قبل از شما اهل كتاب گفته بودند ،كه" سمعنا و عصينا -شنيديم
ولي نافرماني كرديم"؟ ،نه اينطور نگوئيد ،بلكه بگوئيد ":سَمِعْنا وَ أَطَعْنا ،غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ -يعني شنيديم و
اطاعت كرديم ،پروردگارا! از تو آمرزش ميجوئيم و بازگشت به سوي تو است" و چون مردم اين را مكرر گفتند
__________________________________________________
)(1سوره مائده آيه 134
ترجمه الميزان ،ج ،9ص334 :
تا زبانشان به گفتن آن رام شد ،دنبالش خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ":آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ
"...و چون مردم به مضمون اين آيه عمل كردند ،و به خدا و مالئكه و كتب و رسوالن خدا ايمان آوردند ،خداوند آيه قبلي
را كه ميفرمود ":إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ" را با جمله ":ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها  "...نسخ فرمود»1« .
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از احمد ،و نيز از مسلم و ابي داود (در كتاب ناسخش) ،و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي
حاتم از ابي هريرة آورده ،و قريب به اين مضمون را به چند طريق از ابن عباس نقل كرده ،و مساله نسخ را به چند طريق از
غير ابن عباس مانند ابن مسعود و عايشه نيز نقل كرده است»9« .
و از ربيع بن انس نقل كرده كه گفته :آيه مورد بحث محكم است ،يعني نسخ نشده ،چيزي كه هست منظور از محاسبه (اين
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[نقد روايات مذكوره و اثبات بطالن قول به منسوخ شدن آيه كريمه" ان تبدو  ..... ]"...ص 676 :

مؤلف :اين روايات با همه اختالفاتي كه در مضامينش هست ،در اين كه مخالف با ظاهر قرآنند مشتركند ،چون قبال گفتيم
ظاهر آيه اين است كه محاسبه بر روي اوصافي است كه دلها يا مستقال و يا از طريق اعضا كسب كرده باشد ،و حال ،چه
اين كسب به وسيله عمل ظاهري باشد ،و چه دروني و پنهاني ،و چه انسان مؤمن باشد ،و چه كافر اما خطورات نفساني
كسب نيست و ظاهر محاسبه ،محاسبه به جزا است ،نه خبر دادن به اينكه چه چيزهايي از دل شما گذشته ،و چه
تصميمهايي گرفتهايد ،و آنچه ما گفتيم ،هم خود آيه مورد بحث بر آن داللت دارد و هم آياتي ديگر كه گذشت.
و اما مساله خود نسخ اشكال جداگانهاي دارد ،و آن وجوهي از خلل است كه باعث ميشود از حجيت ساقط شود.
اول اينكه :نسخ خالف ظاهر قرآن است ،كه بيانش گذشت.
دوم اينكه :مستلزم اين است كه تكليف به چيزي كه خارج از طاقت انسان است جايز باشد ،و حال آنكه عقل در بطالن آن
هيچ ترديدي ندارد آن هم تكليفي كه از ناحيه خداي تعالي باشد ،حال چه اين تكليف بعدا نسخ بشود يا نشود ،بلكه تكليف
كردن به چيزي كه ما فوق طاقت است و سپس نسخ كردن ،اشكالي عالوه دارد ،و آن اين است كه به حكم روايت آيه
شريفه قبل از اينكه مورد عمل قرار گيرد نسخ شده ،و اين خود اشكالي است جداگانه (چون معنايش اين است كه خداي
تعالي هم العياذ باللَّه ،سخن نسنجيدهاي گفته ،و سپس پشيمان شده باشد ،بر خالف نسخ بعد از عمل كه معنايش اين است
كه حكمي كه نسخ شده تا امروز مصلحت داشته و از اول موقت بوده است).
سوم اينكه :خواننده عزيز به زودي در تفسير دو آيه بعد خواهد ديد كه جمله ":ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها" اصال نميتواند
ناسخ چيزي باشد ،بلكه تنها داللت دارد بر اين كه هر نفسي در قيامت به بديهايي كه خودش كسب كرده ،خواهد رسيد،
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نيست كه در قيامت در برابر نيتها و يا صفات بد هم كيفر خواهد بود ،بلكه مراد) اين است كه خداي تعالي در قيامت (از
احوال و اوصاف دروني) و از اعمال شما خبر ميدهد.
و از ابن عباس به چند طريق نقل كرده كه گفته است :آيه شريفه مخصوص كتمان شهادت و اداي آن است ،پس آيه از
آيات محكمه است و نسخ نشده.
و از عايشه هم روايت كرده كه گفت :منظور از محاسبهاي كه در آيه آمده ،غم و اندوهي است كه به شخص عازم به گناه
در اثر ترك آن گناه ميرسد ،پس آيه به حكم اين روايت محكم است نه منسوخ.
و از طريق علي َ از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه ":وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ" گفته ،اين آيه در باره
ظاهر و باطن شما است ،ميفرمايد :خداوند با آن دو به حساب شما ميرسد ،پس اين آيه نسخ نشده ،ولي وقتي خدا خالئق
را در قيامت جمع ميكند ،ميفرمايد :من شما را به آنچه در دل پنهان ميكرديد ،و حتي مالئكه من هم از آنها خبردار
نشدند ،خبر ميدهم ،و اما خداوند مؤمنين را بعد از خبر دادن در مورد آنچه به دل گذراندهاند ميآمرزد ،و اما اهل شك و
ترديد را خبر ميدهد به تكذيبي كه در دل نهان داشتند "،وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ" «».0
__________________________________________________
)(1صحيح مسلم ج  9ص 134
)(2تفسير الدر المنثور ج  1ص 033
)(3سوره بقره آيه 994
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
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چه اينكه تحملش آسان باشد و چه دشوار ،و ما فوق طاقت (چون او خودش آن را براي خود درست كرده نه خداي تعالي)،
پس اگر كسي چيزي را بر خود تحميل كند كه طاقتش را نداشته باشد ،و يا به دست خود ،زنجيري بپاي خود ببندد
سرنوشتي است كه خودش براي خود درست كرده ،و غير از خود كسي را مالمت نكند ،پس جمله ":ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا
وُسْعَها" به منزله جمله معترضهاي است كه ميخواهد توهمي را دفع كند.
چهارم اينكه :به زودي خواهد آمد كه اصال تكيه كالم در دو آيه شريفه بر مساله خطورات نفساني نيست ،و در مساله نسخ
حتما بايد ناسخ تكيه بر منسوخ داشته و به آن نظر ترجمه الميزان ،ج ،9ص: 677
داشته باشد ،و دو آيه" آمَنَ الرَّسُولُ  "...غرض ديگري را دنبال ميكند غير آن غرضي كه آيه:
"لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ  "...در صدد بيان آن است ،و انشاء اللَّه به زودي مطلب روشنتر خواهد شد.
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
[سوره البقرة ( :)2آيات  281تا  ..... ]286ص 678 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 678 :

پيامبر به آنچه خدا بر او نازل كرد ايمان آورده و مؤمنان نيز همه به خدا و فرشتگان خدا و كتب و پيغمبران خدا ايمان آوردند
و (گفتند) ما ميان هيچيك از پيغمبران خدا فرق نميگذاريم ،و همه يك زبان و يك دل در قول و عمل اظهار كردند كه ما
فرمان خدا را شنيده و اطاعت كرديم ،پروردگارا! ،آمرزش تو را ميخواهيم و ميدانيم كه بازگشت همه به سوي تو است
().934
خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او (و روز جزا) نيكيهاي هر شخصي به سود
ترجمه الميزان ،ج ،9ص332 :
خود او و بديهايش نيز به زيان خود او است .بار پروردگارا! ما را بر آنچه كه از روي فراموشي يا خطا انجام دادهايم مؤاخذه
مكن ،بار پروردگارا! تكليف گران و طاقتفرسا چنان كه بر گذشتگان نهادي بر ما نگذار ،بار پروردگارا! بار تكليفي فوق
طاقت ما را به دوش منه و بيامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و يار و ياور ما تويي ،ما را بر
(مغلوب كردن) گروه كافران ياري فرما ()933
بيان آيات  .....ص 674 :
[توضيح معنايي كه اين دو آيه در صدد بيان آن هستند]  .....ص 674 :
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آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا
سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ( )934ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا ال
تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ ال تُحَمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهِ وَ
اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْالنا فَانْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ ()933
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گفتار در اين دو آيه خالصه مطالبي است كه غرضي را بطور مفصل بيان ميكرد ،در سابق هم گفته بوديم كه غرض اين
سوره بيان اين معنا است كه حق عبادت خداي تعالي اين است كه عبد ،به تمامي آنچه او به زبان پيامبرانش بر بندگانش
نازل كرده ايمان آورد ،بدون اينكه ميان پيامبران او فرقي بگذارند و اين غرض ،همان غرضي است كه آيه اولي تا كلمه"
من رسله" ايفا نموده ،و در سوره قصص هم مخالف اين دستور را از بني اسرائيل حكايت ميكند كه با اينكه انواعي از
نعمتها از قبيل كتاب و نبوت و ملك و غير آن را به ايشان داده بود ،آنان اين نعمتها را با عصيان و تمرد و شكستن
ميثاقها و كفر ،تالفي كردند ،و اين همان معنايي است كه ذيل آيه اول و همه آيه دوم به آن اشاره نموده ،ميفرمايد :بايد
بندگان براي اجتناب از آنها به خدا پناه ببرند ،بنا بر اين ،آخر آيه به اولش و خاتمهاش به آغازش برميگردد.
از اينجا خصوصيت مقام بيان در اين دو آيه روشن ميشود ،توضيح اينكه خداي سبحان سوره را با صفتي شروَ كرد كه
واجب است هر فرد با تقوايي متصف به آن صفت بوده باشد ،و آن صفت عبارت است از اينكه بر بنده خدا واجب است از
عهده حق پروردگار برآيد.
ميفرمايد :بندگان با تقواي او ،به غيب ايمان دارند و نماز را بپا ميدارند ،و از آنچه خدا روزيشان كرده انفاق ميكنند ،و به
آنچه بر پيامبر اسالم و ساير رسوالن نازل كرده ،ايمان ميآورند ،و به آخرت يقين دارند .و به دنبال چنين صفتي است كه
خدا آنان را مورد انعام قرار داده و هدايت قرآن را روزيشان كرد ،و دنبال اين مطلب به شرح حال كفار و منافقين پرداخت ،و
سپس بطور مفصل ،وضع اهل كتاب و مخصوصا يهود را بيان كرد ،و فرمود كه خداي تعالي با هدايت كردن آنان بر ايشان
منت نهاد ،و با انواعي از نعمتها گراميشان داشت ،و مورد عنايات عظيمي قرار داد ،ولي در مقام تالفي ،جز با طغيان و
عصيان نسبت به خدا و كفران نعمتها و انكار او و رسوالنش و دشمني با فرشتگانش و تفرقه انداختن ميان رسوالن و كتب
او بر نيامده ،و عكس العملي نشان ندادند ،خداي تعالي هم همانگونه با آنان مقابله كرد ،كه با تكاليفي دشوار و احكامي
سخت ،از قبيل به جان هم افتادن ،و يكديگر را كشتن و به صورت
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
ميمون و خوك مسخ شدن ،و با صاعقه و عذاب آسماني معذب نمودن ،محكومشان نمود.
سپس در خاتمه سوره ،به همين مطالب برگشته ،بعد از بيان وصف رسول و مؤمنين به او ميفرمايد :اينها بر خالف آنان
هستند ،اينان هدايت و ارشاد خدا را تلقي به قبول و اطاعت كرده ،به خدا و مالئكه و كتب و رسوالن او ايمان آوردند ،بدون
اينكه ميان هيچ يك از پيامبران فرق بگذارند ،و با اين طرز رفتار ،موقف خود را كه همانا موقف بندگي است كه ذلت
عبوديت و عزت ربوبيت بر آن احاطه دارد ،حفظ كردند ،چون مؤمنين در عين اينكه به تمام معنا دعوت حق را اجابت
كردهاند ،به اين مطلب اعتراف دارند كه از ايفاي حق بندگي و اجابت دعوت خدا عاجزند ،چون اساس و پايه هستيشان بر
ضعف و جهل است.
و به همين جهت گاهي از تحفظ نسبت به وظائف و مراقبت از آن كوتاهي ميكنند ،يا فراموش ميكنند ،يا دچار خطا
ميشوند ،و يا در انجام واجبات الهي كوتاهي نموده ،نفسشان با ارتكاب گناهان به ايشان خيانت ميكند ،و ايشان را به ورطه
غضب و مؤاخذه خدا نزديك ميسازد ،همانطور كه اهل كتاب را قبل از ايشان به آن نزديك ساخت ،از اين جهت به ساحت
مقدس خدا و به عزت و رحمت او پناه ميبرند از اينكه ايشان را در صورت خطا و نسيان مؤاخذه فرمايد ،و درخواست
ميكنند به خاطر خطا و نسيان ما را به تكاليف دشوار مكلف مفرما ،و به عذابهايي كه طاقتش را نداريم معذب مدار ،و ما را
عفو كن ،و بيامرز ،و بر قوم كفار پيروز كن.
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پس اين است آن معنايي كه آيات مورد بحث در صدد بيان آن هستند ،و بطوري كه مالحظه ميفرمائيد ،همين معنا موافق
با غرضي است كه آن را دنبال كرده ،نه آن معنايي كه مفسرين براي آيه كرده و گفتهاند ،مضمون اين دو آيه وابسته و
مربوط به مضمون آيه قبل است ،ميخواهد آيه قبل را كه مشتمل بود بر تكليف طاقتفرسا و ما ال يطاق ،نسخ كند ،آيه
اولي يعني" آمَنَ الرَّسُولُ " ...حكايت گفتار مردمي است كه به ما ال يطاق مكلف شدهاند ،و آيه دومي ناسخ آن تكليف
است.
آري گفتار ما با رواياتي هم كه در شان نزول سوره وارد شده ،مناسبتر است ،چون در شان نزول گفتهاند :اين سوره در
مدينه نازل شد ،زيرا هجرت رسول خدا ص به مدينه و مستقر شدنش در آن شهر مقارن است با استقبال كامل مؤمنين آن
شهر ،كه انصار دين الهي بودند ،و با جان و مال خود به نصرت رسول خدا ص قيام كردند ،و نيز مقارن بود با از
خودگذشتگيهاي اهل مكه ،كه به خاطر خدا دست از زن و فرزند و مال و وطن خود شستند ،و به رسول خدا ص پيوستند،
چنين موقعيتي ايجاب ميكرد كه خداي
ترجمه الميزان ،ج ،9ص331 :
تعالي از دو طائفه تشكر و ستايش كند ،كه دعوت او و پيامبرش را اجابت كردند( ،دقت فرمائيد) البته آخر آيه هم كه
ميفرمايد ":أَنْتَ مَوْالنا فَانْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ" ،تا اندازهاي بر اين معنا داللت دارد ،چون اشاره ميكند كه درخواست
آنان در اوائل شكلگيري اسالم بوده است.
و در آيه شريفه نكاتي عجيب از اجمال و تفسير و اختصارگويي بجا ،و اطاله به مورد ،و رعايت ادب عبوديت ،و بياناتي جامع
در آنچه مايه سعادت و كمال است ،بكار رفته.
"آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ،وَ الْمُؤْمِنُونَ" اين قسمت از آيه ،ايمان پيامبر و مؤمنين را تصديق ميكند ،و اگر پيامبر
را جداي از مؤمنين ذكر كرد ،و فرمود :رسول به آنچه از ناحيه پروردگارش نازل شده ايمان دارد ،و آن گاه مؤمنين را به آن
جناب ملحق كرد ،براي اين بود كه رعايت احترام آن جناب را فرموده باشد ،و اين عادت قرآن است ،كه هر جا مناسبتي
پيش بيايد از آن جناب احترامي به عمل ميآورد ،و او را جداي از ديگران ذكر نموده ،سپس ديگران را به او ملحق ميسازد،
مانند مورد زير كه ميفرمايد ":فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلي رَسُولِهِ وَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ" « "»1يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ ،وَ الَّذِينَ
آمَنُوا" «».9
"كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ" اين جمله تفصيل آن اجمالي است كه جمله قبل بر آن داللت ميكرد ،چون
جمله قبل اجماال ميگفت كه :رسول و مؤمنين به آنچه نازل شده ايمان آوردند ،ولي شرح نميداد كه آنچه نازل شده به چه
چيز دعوت ميكند جمله مورد بحث شرح ميدهد كه كتاب نازل بر رسول خدا ص مردم را به سوي ايمان و تصديق همه
كتب آسماني و همه رسوالن و مالئكه خدا كه بندگان محترم او هستند دعوت ميكند ،هر كس به آنچه بر پيامبر اسالم
نازل شده ايمان داشته باشد ،در حقيقت به صحت همه مطالب نامبرده ايمان دارد.
"ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ" اين جمله حكايت گفتار مؤمنين است ،بدون اينكه بفرمايد" مؤمنين گفتند "... :و ما در تفسير
آيه شريفه ":وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ :رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"
__________________________________________________
)(1پس خدا متانت و وقار خود راي به رسول خويش و بر مؤمنين نازل كرد ".سوره فتح آيه "93
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)(2روزي كه خدا پيامبر و آنان راي كه ايمان آوردهاند خوار نميكند ".سوره تحريم آيه "3
ترجمه الميزان ،ج ،9ص339 :
«1».
[يكي از زيباترين سبكهاي قرآني (نقل قول بدون آدمي كلمه گفت يا گفتند)]  .....ص 682 :

[حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خداي سبحان]  .....ص 682 :

جمله" سَمِعْنا وَ أَطَعْنا" انشا است ،نه اخبار ،نميخواهند خبر دهند كه ما شنيديم و اطاعت كرديم ،بلكه ميخواهند به تعبير
فارسي بگويند" بچشم ،اطاعت" و اين تعبير كنايه
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه [.....]193
ترجمه الميزان ،ج ،9ص330 :
است از اينكه دعوت تو را اجابت كرديم ،هم با ايمان قلبي ،و هم با عمل بدني ،چون كلمه" سمع" در لغت كنايه گرفته
ميشود از قبول و اذعان به قلب و كلمه اطاعت استعمال ميشود در رام بودن در عمل ،پس با مجموَ دو كلمه" سمع و

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

نكته عمومي اين طرز حكايت را بيان كرده و گفتيم :اين طرز بيان از زيباترين سبكهاي قرآني است ،و اما نكتهاي كه
مخصوص آيه مورد بحث است( ،عالوه بر اينكه بيانگر حالت و گفتار مؤمنين است) اين است كه از خصوص حال مؤمنين
گرفته شده ،حالي كه در ايمانشان به آنچه خدا نازل كرده ،داشتهاند ،بنا بر اين جمله مورد بحث زبان حال ايشان است نه
زبان قال ،و به فرض اينكه گفته باشند ،هر كسي در دل خود آن را گفته است.
و سبك زيبايي كه در اين آيه بكار رفته اين است كه يك گفتار را كه از مؤمنين حكايت كرده ،نيمي از آن يك شكل است،
و نيم ديگرش شكل ديگري دارد ،و آن جمله:
"ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ" و جمله" وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا " ...است ،كه اولي را بدون" قالوا -گفتند" آورده ،و دومي را
با آن ،با اينكه هر دو گفتار مؤمنين در پاسخ دعوت پيامبر است.
حال بايد ديد وجه آن چيست؟ وجهش همان است كه در گذشته نيز گفتيم ،جمله اولي كه كلمه" گفتند" ندارد زبان حال
ايشان و جمله بعدي كه آن كلمه را دارد زبان قال و گفتار ايشان است.
قبال خداي تعالي از حال يك يك آنان بطور جداگانه خبر داده و فرموده بود" كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ" ولي در جمله مورد بحث از آن
سياق ،به سياق جمع برگشته فرمود ":ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ" تا آخر دو آيه ،و اين ،براي آن است كه در اهل كتاب امور نامبرده،
بطور دسته جمعي واقع ميشد ،مثال يهود ميان موسي و عيسي و محمد ،و نصارا ميان موسي و عيسي و محمد فرق
ميگذاشتند ،و به همين جهت دسته دسته شدند ،و اديان جداگانهاي درست كردند ،با اينكه خدا همگي آنان را به يك امت و
يك دين كه ،دين فطرت است خلق كرده بود.
و همچنين درخواست مؤاخذه نكردن و حمل و تحميل ننمودن را به جماعت آنان نسبت داد ،و نيز در آخر آيه درخواست
نصرت دادن به ايشان عليه كفار را به همه نسبت داد ،نه تك تك افراد ،بر خالف ايمان كه چون در حقيقت قائم به تك
تك افراد است به افراد منسوب نمود.
"وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ"
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[تكليف نكردن به آنچه كه در قدرت و اختيار انسان نيست سنت خداوند در بين بندگان است]  ....ص 684 :

كلمه" وسع" به معناي توانايي و تمكن است ،و اصل در آن وسعت مكاني بوده ،و بعدها قدرت آدمي چيزي نظير ظرف
تصور شده ،كه افعال اختياري آدمي از آن صادر ميشود ،در نتيجه كارهايي كه از آدمي سر ميزند در حدود قدرت و ظرفيت
او است ،حال يا كم است و يا زياد ،و آنچه از آدمي سر نميزند ظرفيتش را نداشته ،در نتيجه اين استعمال ،معناي وسعت به
طاقت منطبق شده ،و در آخر طاقت را وسع ناميده ،گفتند( :وسع آدمي) يعني طاقت و ظرفيت قدرت او.
خواننده عزيز توجه فرمود كه تمام حق خدا بر بنده اين است كه سمع و طاعت داشته باشد ،و معلوم است كه انسان تنها در
پاسخ فرماني ميگويد( :طاعة) كه اعضاي جوارحش بتواند آن فرمان را انجام دهد ،چون اطاعت به معناي مطاوعه است،
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طاعت" امر ايمان تمام و كامل ميگردد.
و جمله" سَمِعْنا وَ أَطَعْنا" از ناحيه بنده ،انجام دادن همه وظائفي است كه در برابر مقام ربوبيت و دعوت خدا دارد ،و اين
وظائف و تكاليف همه آن حقي است كه خدا براي خود به عهده بندگان گذاشته ،كه در كلمه" عبادت" خالصه ميشود ،هم
چنان كه فرمود ":وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ،وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ"»1« .
و نيز فرمود ":أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ،إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ،وَ أَنِ اعْبُدُونِي"»9« .
و خداي تعالي در برابر اين حقي كه براي خود قرار داده حقي هم براي بندهاش بر خود واجب ساخته ،و آن آمرزش است ،كه
هيچ بندهاي در سعادت خود از آن بي نياز نيست ،از انبيا و رسوالن بگير تا پائينتر ،و لذا به ايشان وعده داده كه در صورتي
كه اطاعتش كنند ،و بندگيش نمايند ،ايشان را بيامرزد ،هم چنان كه در اولين حكمي كه براي آدم و فرزندانش تشريع كرد،
فرمود ":قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً ،فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ" « »0و اين
نيست مگر همان آمرزش.
و چون مؤمنين با گفتن" سَمِعْنا وَ أَطَعْنا" بطور مطلق و بدون هيچ قيدي اعالن اطاعت داده ،در نتيجه حق مقام ربوبيت را
ادا كردند ،لذا به دنبال آن ،حقي را كه خداوند متعال براي آنان بر خود واجب كرده بود ،مسئلت نموده و گفتند ":غُفْرانَكَ رَبَّنا
وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ" كلمه "مغفرت" و" غفران" به معناي پوشاندن است ،و برگشت مغفرت خداي تعالي به دفع عذاب است،
كه خود پوشاندن نواقص بنده در مرحله بندگي است ،نواقصي كه در قيامت كه بنده به سوي پروردگارش بر ميگردد فاش و
هويدا ميشود.
__________________________________________________
)(1من جن و انس را نيافريدم مگر براي اينكه عبادتم كنند ،من از آنان نه رزقي ميخواهم و نه ميخواهم طعامي به من
دهند .سوره ذاريات آيه "43
)(2آيا اي بني آدم با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد كه او برايتان دشمني آشكار است؟ و اينكه تنها مرا بپرستيد؟".
سوره يس آيه "33
) (3همگي از بهشت به زمين فرود آئيد ،پس اگر از ناحيه من هدايتي به سويتان آمد ،كه حتما هم خواهد آمد ،آن را پيروي
كنيد ،كه هر كس پيروي كند نه ترسي برايشان هست و نه اندوهناك ميگردند.
"سوره بقره آيه "03
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
"ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ،لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ"
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[خطا و نسيان از اختيار آدمي خارج است ولي مقدمات خطا و نسيان اختياري است]  .....ص 681 :

و اما نسبت به جملههاي بعدي براي اينكه جمالت بعدي اين معنا را ميرساند كه درخواست رسول خدا ص و مؤمنين كه
خدا بر خطا و نسيان آنها را مؤاخذه نكند ،و چيزي را كه طاقتش را ندارند بر آنان تحميل نفرمايد ،هر چند درخواست بخشش
از اموري بيرون از توان انسان است ،ليكن از باب تكليف به اموري نيست كه در وسع آدمي نباشد ،چون قبال هم گفتيم
منظور عذابهايي است كه ممكن است در برابر تمرد و نافرماني بر آنان تحميل كند ،خواهيد گفت خطا و نسيان ،تمرد نيست،
چون از اختيار آدمي خارج است ،در پاسخ ميگوئيم درست است ،و ليكن مقدمات خطا و نسيان اختياري است ،و ممكن است
با جلوگيري از مقدمات آن و يا تحفظ از آن از پيش آمد آن جلوگيري نمود ،پس خطا و نسيان به اين مالحظه امري
اختياري است ،مخصوصا در مواردي كه ابتالي آدمي به آنها به خاطر سوء اختيار خود آدمي باشد.
اين مطلب عينا در مورد" اصر" هم ميآيد ،چون" اصر" يعني اينكه خداوند مردمي را كه از تكاليف آسان او تمرد و
سرپيچي كردهاند به عنوان كيفر تكاليفي دشوار بر ايشان وضع كند .و اين كار بر خالف حكمت نيست تا انجام آن از خداوند
قبيح باشد ،زيرا مقدمات آن را خود انسانها ،با اختيار خود انجام دادهاند .پس در نسبت دادن آن به خدا هيچ محذوري ندارد.
"رَبَّنا ال تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا" بعد از آنكه در مقام اجابت دعوت خداي تعالي بطور مطلق و بدون هيچ قيدي گفتند:
"سمعنا و اطعنا" و سپس از يك سو متوجه ضعف و فتور و سستي خود شدند ،و از سوي ديگر متوجه سرنوشت اقوام و
امتهايي شدند كه قبل از ايشان ميزيستند ،ناچار از خداي تعالي خواستند تا به ايشان رحم كند ،و با ايشان آن معامله را نكند
كه با امتهاي گذشته كرد ،يعني آن مؤاخذهها و حمل و تحميلها را نفرمايد ،چون مؤمنين با تعليم الهي اين معنا را آموخته
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يعني تاثير پذيري قوا و اعضاي آدمي در اثر فرمان كسي كه به او امر ميكند و اما چيزي كه مطاوعه بردار نيست ،مثل
اينكه مثال به كسي امر كنند كه با چشم خود بشنود ،و با گوش خود ببيند ،و يا در آن واحد در چند مكان دور از هم حاضر
شود ،و يا براي بار دوم از پشت پدر عبور كرده ،در رحم مادر قرار گيرد ،و دوباره از مادر متولد شود ،چنين چيزي نه قابل
اطاعت است ،و نه آمر حكيم تكليفي مولوي در باره آن صادر ميكند ،پس اجابت نمودن فرمان خدا با سمع و طاعت ،تحقق
نمي پذيرد ،مگر در چهارچوب قدرت و اختيار انسان و اين افعال مقدور و اختياري است كه انسان به وسيله آن براي خود نفع
و يا ضرر كسب ميكند ،پس كسب ،خود بهترين دليل است بر اينكه آنچه آدمي كسب كرده و متصف به آن شده ،وسع و
طاقت آن را داشته است.
پس از آنچه گفتيم اين معنا به خوبي روشن شد كه جمله" ال يُكَلِّفُ اللَّهُ  "...كالمي است مطابق با سنتي كه خداوند در بين
بندگانش جاري ساخته ،و زبان همان سنت است ،و آن سنت اين است كه از مراحل ايمان آن مقدار را بر هر يك از بندگان
خود تكليف كرده كه در خور فهم او باشد ،و از اطاعت آن مقداري را تكليف كرده كه در خور نيرو و توانايي بنده باشد ،و نزد
عقال و صاحبان شعور نيز همين سنت و روش معمول و متداول است ،و نيز روشن گرديد كه معناي جمله نامبرده درست با
كالمي كه در آيه قبل از رسول و مؤمنين حكايت كرد كه گفتند:
"سمعنا و اطعنا" منطبق است ،نه چيزي از آن كم دارد و نه زياد.
و نيز معلوم شد كه مضمون جمله نامبرده يعني" ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً "...هم به آيه قبل از خود ارتباط دارد و هم به آيه بعد
از خود.
اما نسبت به ما قبلش ،براي اينكه اين جمله ميفهماند خداي تعالي بندگان خود را به ترجمه الميزان ،ج ،9ص334 :
بيش از امكاناتشان در سمع و طاعت تكليف نميكند پس سمع و طاعتي كه در آيه قبلي بود همان وسع در اين آيه است.
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بودند كه هيچ حول و قوتي جز به كمك خدا وجود ندارد ،و هيچ چيز جز رحمت او آدمي را از خطا و نسيان و تمرد حفظ
نميكند.
با اين بيان پاسخ از سؤالي كه ممكن است بشود روشن ميگردد ،و آن اين است كه رسول خدا ص با اينكه معصوم است،
چطور درخواست مصونيت از خطا و نسيان ميكند؟ جوابش اين شد كه اگر آن جناب معصوم است ،به عصمت او معصوم
است ،نه از ناحيه خودش ،پس صحيح است كه از خدا مصونيتي درخواست كند ،كه از ناحيه خود ضمانتي ترجمه الميزان،
ج ،9ص333 :
نسبت به آن ندارد ،و خود را در اين درخواست همآواز مؤمنين سازد.
"رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا" كلمه" اصر" بطوري كه گفتهاند به معناي ثقل و سنگيني
است ،بعضي هم گفتهاند :به معناي آن است كه چيزي را به قهر و غلبه حبس كني ،و برگشت آن نيز به همان معناي اول
است ،چون حبس شدن نيز نوعي سنگيني است ،و بر موجود حبس شده گران است.
و مراد از" الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا" اهل كتاب و مخصوصا يهود است ،چون در اين سوره به بسياري از داستانهاي ايشان اشاره شده
است ،و مخصوصا در سوره اعراف آيه  "143اصر" و" اغالل" را به ايشان نسبت داده ،ميفرمايد ":وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ،وَ
الْأَغْاللَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ"" رَبَّنا وَ ال تُحَمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهِ" مراد از" ما ال طاقَةَ لَنا بِهِ" ،تكليفهاي ابتدايي طاقتفرسا
نيست ،چون توجه نمودي كه خداي تعالي هرگز چنين تكاليفي به بندگان خود نميكند ،چون هم عقل آن را تجويز
نميكند ،و هم كالم خود خداي تعالي ،كه در مقام حكايت گفتار مؤمنين فرموده ":سَمِعْنا وَ أَطَعْنا" ،بر خالف آن داللت
دارد ،بلكه مراد از آن جزا و كيفر بديهايي است كه ممكن است به ايشان برسد ،حال يا به صورت تكاليف دشوار (نظير
آنچه در بني اسرائيل واقع شد) باشد ،و يا به صورت عذابهايي كه ممكن است نازل شود ،و يا به صورت مسخ شدن و
امثال آن باشد.
"وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا "كلمه" عفو" به معناي محو اثر است ،و كلمه" مغفرت" به معناي پوشاندن است و كلمه"
رحمت" معنايش معروف است ،اين معناي كلي اين كلمات بود ،و اما به حسب مصداق و با در نظر داشتن معناي لغوي آنها
بايد بگوئيم :اين سه جمله و ترتيب آنها به اين صورت از قبيل پرداختن تدريجي از فرَ به اصل است ،و به عبارتي ديگر
منتقل شدن از چيزي كه فائدهاش خصوصي است به سوي چيزي كه فائدهاش عموميتر است و بنا بر اين عفو خدا عبارت
است از محو و از بين بردن اثر گناه ،كه همان عقابي است كه براي هر گناهي معين فرموده ،و مغفرت عبارت است از
پوشاندن و محو اثري كه گناه در نفس به جاي گذاشته ،و رحمت عبارت است از عطيهاي الهي كه گناه و اثر حاصل آن،
نفس را ميپوشاند.
و عطف اين سه جمله ،يعني" وَ اعْفُ عَنَّا" و" اغْفِرْ لَنا" و" وَ ارْحَمْنا" بر جمله "رَبَّنا ال تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا" ،با در
نظر گرفتن سياق و نظمي كه در همه آنها است ،اشعار دارد
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
بر اينكه مراد از عفو و مغفرت و رحمت ،اموري است مربوط به گناهان بندگان از جهت خطا و نسيان و امثال آن ،و از اين
معنا روشن ميشود كه مراد از اين مغفرت كه در اينجا درخواست شده ،غير مغفرت در جمله ":غُفْرانَكَ رَبَّنا "است ،مغفرت
در آنجا مغفرت مطلقه در مقابل اجابت مطلقه است ،كه بيانش گذشت ،ولي اين مغفرت ،مغفرت خاصه است ،در مقابل گناه
ناشي از فراموشي و خطا ،پس سؤال مغفرت در آيه شريفه تكرار نشده است.
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در اين چهار دعا ،لفظ" رب "چهار بار تكرار شده ،تا از راه اشاره به صفت عبوديت خود ،صفت رحمت خداي تعالي را
برانگيزاند ،چون نام ربوبيت بردن ،صفت عبوديت و مذلت بندگي را بياد ميآورد.
[دعوت عمومي بسوي دين توحيد و جهاد در راه اعالي آن ،اولين وظيفه مؤمنين بعد از ايمان و اظهار عبوديت حق است]  .....ص 687 :
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"أَنْتَ مَوْالنا فَانْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ" اين جمله جملهاي است جديد و دعائي است مستقل و كلمه" مولي" به معناي
ناصر و ياري كننده است ،و ليكن نه هر ناصر بلكه ناصري كه تمامي امور منصور به عهده او است چون كلمه" مولي" از
ماده واليت است كه به معناي عهدهداري و تصدي امر است ،و از آنجا كه خدا ولي مؤمنين است پس مواليشان نيز هست،
و آنان را در آنچه كه محتاج به ياري وي باشند ياري ميكند هم چنان كه فرمود ":وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" « »1و نيز
فرموده ":ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَي الَّذِينَ ،آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْ" «» 9يعني اين به آن جهت است كه خدا موالي
كساني است كه ايمان آوردهاند ،و كساني كه كفر ورزند موال و ياوري ندارند.
و از اين دعاي مؤمنين بر ميآيد كه بعد از گفتن" سَمِعْنا وَ أَطَعْنا" و پذيرفتن اصل دين ،هيچ همي به جز اقامه دين و نشر
آن ،و جهاد در راه اعالي آن و بلند كردن آوازه كلمه حق ،و به دست آوردن اتفاق كلمه همه امتها بر مساله دين ،ندارند ،هم
چنان كه همين معنا از آيه زير استفاده ميشود كه ميفرمايد ":قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ ،أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي ،وَ
سُبْحانَ اللَّهِ ،وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ"»0« .
پس دعوت به سوي توحيد ،راه دين است ،راهي كه البته جهاد و قتال و امر به معروف و نهي از منكر و ساير اقسام دعوت و
انذار ،همه از مصاديق آن هستند ،براي اينكه هدف از همه
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه 33
)(2سوره محمد آيه 11
)(3بگو اين روش و دين من است ،من و همه آنها كه پيرويم كردند با بصيرت به سوي خدا دعوت ميكنم منزه است خدا و
من از مشركين نيستم ".سوره يوسف آيه "133
ترجمه الميزان ،ج ،9ص333 :
اينها يكي است ،و آن ريشهكن ساختن ماده اختالف در ميان نوَ بشر است ،و آيه زير به اهميت آن در نظر شارَ دين اشاره
نموده ،ميفرمايد ":شَرَََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً ،وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ،وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي ،أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ ،وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ"»1« .
پس اينكه در آيه مورد بحث گفتند( :تو موالي مايي ،پس ما را ياري كن) داللت ميكند بر اينكه بعد از گفتن "سَمِعْنا وَ
أَطَعْنا" و پذيرفتن دين ،اولين وظيفهاي كه به ذهنشان رسيده همين بوده كه با دعوتي عمومي دين خدا را در ميان نوَ بشر
گسترش دهند( ،و خدا داناتر است).
در اينجا جلد چهارم ترجمه تفسير الميزان پايان مييابد ،خدا را بر اين نعمت سپاس ميگزارم ،و از درگاه مقدسش مسئلت
دارم ،بركتي در اين مشروَ قرار دهد ،تا در آشنايي مسلمانان فارسي زبان به اسرار قرآن كريم ،و عمل به دستورات آن
داراي اثر بيشتري شود.
(آمين يا رب العالمين)
__________________________________________________
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)(1براي شما از دين همان را تشريع كرد كه به نوح آن را توصيه نمود و آنچه ما به تو وحي كرديم و به ابراهيم و موسي و
عيسي توصيه نموديم ،اين بود كه دين را اقامه كنيد ،و در آن متفرق نشويد ".سوره شوري آيه "10
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