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)(3سوره آل عمران در مدينه نازل شده ،و مشتمل است بر دويست آيه ( ..... )022ص 3 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  1تا  ..... ]6ص 3 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
الم ( )1اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ( )0نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ ( )2مِنْ قَبْلُ
هُديً لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ ()2
إِنَّ اللَّهَ ال يَْْفي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ ( )2هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ()6
ترجمه آيات  .....ص 3 :
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[اگر مسلمين صبر كنند و تقوا پيشه سازند ،از كينه دشمنان ايمن خواهند بود]  .....ص :
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بنام خداي رحمان رحيم،
الف -الم -ميم)1( .
اللَّه كه هيچ معبود بحقي جز او نيست حي و قيوم است و وجود تمام عالم به وجود او بستگي دارد ().0
او كتاب را به حق بر تو نازل كرد ،در حالي كه آن كتاب تصديق كننده كتب پيشين بود و نيز تورات و انجيل را قبل از قرآن
به منظور هدايت مردم و سپس فرقان را نازل كرد ().2
محققا كساني كه به آيات خدا كفر ورزيدند ،عذابي شديد دارند و خدا مقتدري است داراي انتقام ().2
محققا هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پوشيده نيست ().2
او كسي است كه شما انسانها را در رحمها به هر طور كه بْواهد صورتگري ميكند ،معبودي به جز او نيست كه عزيز و
حكيم است ().6
ترجمه الميزان ،ج ،2ص2 :
بيان آيات  .....ص 4 :
[اشاره به آهنگ كلي سوره مباركه آل عمران و زمان و موقعيت نزول آن]  .....ص 4 :
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سوره آل عمران ،اين مقصود را دنبال ميكند كه مؤمنين را به توحيد كلمه بْواند ،تشويقشان كند تا هر چه زودتر يك
پارچه شوند ،و خود را براي مقابله با دشمنان يعني يهود و نصارا و مشركين آماده سازند ،بايد در مقابل ناماليماتي كه
ميبينند صبر كنند ،زيرا موقعيتي بس خطرناك دارند ،چون دشمنان مشغول جمعآوري نيرو هستند و در خاموش كردن نور
خدا با دست و دهان خود يكدل و يك جهت شدهاند.
اين احتمال خيلي به ذهن نزديك ميرسد كه سوره آل عمران همهاش يكباره نازل شده باشد ،براي اينكه آياتش كه
دويست آيه است ظهوري روشن در بهم پيوستگي و انسجام دارد ،و از اول تا به آخر متناسب با هم است ،و پيداست كه همه
اغراض آنها بهم مربوط است.
و به همين جهت اين احتمال از هر احتمالي ديگر بنظر قويتر ميآيد ،كه بگوئيم اين سوره وقتي به رسول خدا (ص) نازل
شده كه تا حدودي دعوتش جا افتاده بود براي اينكه در بين آياتش ،هم سْني از جنگ احد ،و واقعه مباهله و نفرين كردن
با نصاراي نجران ،و يادي از كار يهود ديده ميشود و هم تحريكي نسبت به مشركين است .و نيز مسلمانان را به صبر
ميخواند ،و دستور مي دهد تا يكديگر را به صبر سفارش كنند ،و دست به دست يكديگر داده وحدتي تشكيل دهند.
و همه اينها مؤيد اين معنا است كه سوره مورد بحث ،در روزگاري نازل شده كه مسلمانان ،مبتال به دفاع از حوزه دين بودند،
دفاعي كه براي آن ،همه قوا و اركان خود را بسيج كرده بودند.
از يك طرف در اثر فتنهجوئيهاي يهود و نصارا در داخل جمعيت خود ،با درگيريها و فتنه و آشوبها روبرو بودند ،فتنههايي كه
تشكل آنان را سست ميكرد ،بايد براي خاموش كردن آشوبهاي آنان قسمت عمدهاي از وقت خود را صرف احتجاج و
بگومگوي با آنان كنند ،و از سوي ديگر با مشركين درگير بودند ،و بايد با آنها بجنگند ،و هميشه در حال آماده باش بوده و
لحظهاي امنيت نداشته باشند ،چون در آن ايام اسالم در حال انتشار بوده و آوازهاش همه جا را پر كرده بود ،و مردم دنيا چه
يهودش و چه مسيحيش و چه مشركش همه عليه اسالم قيام كرده بودند .
ترجمه الميزان ،ج ،2ص2 :
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از پشت سر اين سه طايفه دو امپراطوري بزرگ آن روز دنيا يعني روم و ايران و غيره نيز چنگ و دندان نشان ميدادند.
خداي سبحان در اين سوره از حقايق و معارفي كه بشر را به سوي آنها هدايت فرموده آن مقداري را كه باعث دلگرمي
مؤمنين است يادآور ميشود تا مؤمنين ،هم دلْوش شوند و هم آلودگي شبهات و وساوس شيطاني و تسويالت اهل كتاب از
دلهاشان زايل شود ،و هم برايشان روشن گردد كه خداي تعالي هرگز از تدبير ملك خود غافل نبوده ،و خلق او را عاجز
نكردهاند ،و اگر دين خود را تشريع نموده و جمعي از بندگانش را بسوي آن دين هدايت نموده ،همه بر طبق طريقه و عادت
جاريه و سنت دائمي خود بوده ،و آن سنت عبارت است از سنت علل و اسباب پس مؤمن و كافر هم طبق همين سنت علل
و اسباب زندگي ميكنند ،يك روز دنيا به كام كافر و روزي ديگر به كام مؤمن است چون دنيا ميدان امتحان است ،و امروز
روز عمل و فردا روز جزا است.
"اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" بحث پيرامون اين آيه ،در تفسير آية الكرسي گذشت ،و حاصل بحث در آنجا اين شد كه
اين آيه ميخواهد بفهماند كه قيام خداي تعالي به ايجاد و تدبير عالم قيامي اتم است .پس نظام موجودات از هر جهت تحت
قيمومت خداي تعالي است ،هم نظامي كه در اعيان آنها است ،و هم نظامي كه در آثار آنها برقرار است آنهم نه تنها قيمومت
در تاثير ،نظير قيمومتي كه اسباب طبيعي فاقد شعور در مسببات دارند ،بلكه قيمومتي با حيات كه مستلزم علم و قدرت است.
پس علم الهي نافذ در همه زواياي عالم است ،و هيچ چيز از عالم براي خدا پنهان نيست .قدرت او هم بر همه عالم مسلط
است ،در هيچ گوشه عالم چيزي واقع نميشود مگر آنچه او وقوعش را خواسته ،و اذن داده باشد.
و به همين جهت دنبال اين جمله بعد از دو آيه فرموده ":إِنَّ اللَّهَ ال يَْْفي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ ،هُوَ الَّذِي
يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ...".
و با در نظر گرفتن اينكه شش آيه اول سوره ،جنبه دورنما براي اين سوره دارد ،و آنچه در اين سوره به تفصيل آمده در اين
شش آيه به اجمال آمده -و با در نظر گرفتن غرض سوره كه قبال گفتيم -ميفهميم كه :آيه مورد بحث ،مطالب شش آيه
بلكه سراسر سوره را با بياني كلي آغاز ميكند ،بياني كه غرض سوره ،از همان استنتاج ميشود ،هم چنان كه از دو آيه اخير
يعني آيه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَْْفي عَلَيْهِ  "...و آيه" هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ  "...استنتاج ميشود.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص6 :
بنا بر اين از اين شش آيه ،آن قسمتي كه دورنماي سوره است دو آيه وسط است كه ميفرمايد ":نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ -تا
جمله -عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ".
و بنا بر اين برگشت معناي آيه به اين ميشود كه فرموده باشد بر مؤمنين واجب است متذكر شوند به اينكه آن خدايي كه به
وي ايمان آوردهاند ،خدايي است واحد در الوهيت .و قائم بر خلقت و تدبير عالم ،آن هم قيامي با حيات ،پس او هرگز در
ملكش مغلوب نميشود ،و چيزي بدون مشيت و اذن او واقع نميشود.
مؤمنين وقتي متذكر اين معاني بشوند آن وقت يقين ميكنند كه هم او اين كتاب را كه هادي به سوي حق و فارق و مميز
ميان حق و باطل است نازل كرده ،و نيز ميفهمند كه خداي تعالي در فرستادن اين كتاب و هدايت خلق به سوي حق و جدا
سازي حق از باطل همان روشي را جاري ساخته كه در عالم اسباب و ظرف اختيار جاري ساخته است.
پس هر كس به اختيار خود ايمان آورد به پاداش عمل خود ميرسد ،و هر كس هم كفر بورزد او نيز به كيفر رفتار خود
خواهد رسيد ،براي اينكه خداي سبحان ،عزيز و داراي انتقام است.
اما عزيز است :براي اينكه او خدايي است كه هيچ معبودي و حاكمي جز او نيست ،تا در اين جهات حكمي براند ،و خدا را در
حكمش مقهور خود سازد.
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و اما اينكه داراي انتقام است :براي اينكه ،اوال امور بندگان بر او پوشيده نيست ،و ثانيا هيچ مْلوقي نميتواند در عمل خود
و كفرش از تحت اراده و مشيت او خارج شود.
"[تنزيل" بر تدريج نزول داللت دارد]  .....ص 6 :
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"نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ" در سابق گفتيم :كلمه" تنزيل" بر تدريج داللت دارد ،هم چنان كه كلمه"
انزال" بر نزول يكپارچه داللت ميكند.
ممكن است شما به گفته ما خرده گرفته و بگوييد :همه جا كلمه" تنزيل" به معناي نزول تدريجي نيست ،به شهادت اينكه
در آيه ":لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً" « »1ميبينيم كه مشركين صريحا اعتراض ميكنند كه چرا قرآن يكپارچه بر
آن جناب نازل نشده ،پس تنزيل در اين آيه به معناي نزول دفعي است ،نه تدريجي .و در آيه ":أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً" «»0
كه حواريين عيسي (ع) از آن جناب تقاضا ميكنند تا مائدهاي از آسمان برايشان فرستاده شود نيز به
__________________________________________________
)(1سوره فرقان آيه .20
)(2سوره مائده آيه .110
ترجمه الميزان ،ج ،2ص2 :
اين معنا است ،چون معلوم است نزول مائده دفعي بوده نه تدريجي ،و در آيه شريفه "لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ" « »1كه كلمه"
تنزيل" در نزول دفعي يك آيه استعمال شده از اين جهت بوده كه يك آيه اگر نازل شود دفعتا ميشود نه به تدريج ،و اگر
در آيه" قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلي أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً" « »0كلمه" تنزيل" ظهور در نزول دفعي دارد نه تدريجي ،باز به خاطر اين است
كه پاسخ از سؤال جمله قبلي است كه ميگفتند ":لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ".
و به همين جهت بعضي از مفسرين گفتهاند :بهتر آنست كه بگوئيم معناي" نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ" انزال بعد از انزال و به
عبارت ديگر انزال دفعي است تا اين اشكال وارد نشود.
ليكن ما در پاسخ ميگوييم :اينكه گفتيم تنزيل به معناي نزول تدريجي است ،الزمهاش اين نيست كه بين نزول يك آيه و
آيه ديگر زمان قابل توجهي فاصله شده باشد.
توضيح اينكه :هر مركبي را از چند جزء تركيب يافته در نظر بگيريم ،وجودش يك نسبت به مجموع و كل اجزا دارد ،و يك
نسبت به وجود تك تك اجزاي خود ،اگر نسبتي را كه به كل اجزا دارد در نظر بگيريم موجود واحدي خواهد بود ،موجودي
كه نه تدريج ميپذيرد و نه تقسيم ،و اگر نسبتي را كه وجود آن با وجود تك تك اجزايش دارد در نظر بگيريم البته يك چيز،
چند چيز خواهد بود ،و تدريج هم ميپذيرد ،هم چنان كه ميبينيم قرآن كريم فرود آمدن باران را هم به" انزال" تعبير كرده
و هم به" تنزيل" ،چنان كه فرموده ":أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً" « ،»2و هم فرموده ":وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ" «».2
در تعبير اول نسبت وجود باران با سراسر اجزاي آن در نظر گرفته شده و در نتيجه يك امر اعتبار شده ،و در تعبير دوم نسبت
وجود باران با اجزاي آن كه يكي پس از ديگري فرود ميآيد در نظر گرفته شده ،و قهرا يك امر تدريجي اعتبار شده است.
پس منظور از نازل شدن" تدريجي" قرآن ،اين نيست كه بين نزول يك جزء و جزء ديگر ،زماني طوالني فاصله شده باشد و
آياتي كه به عنوان نقض و اشكال ذكر شد ،گفتار ما را نقض نميكند ،براي اينكه منظور از نزول قرآن" جُمْلَةً واحِدَةً" در آيه
 20سوره فرقان اين است كه خوب بود اجزاي قرآن بدون وقفه ،و پشت سر هم نازل شود ،چنان كه آيات يك واقعه ،پشت
__________________________________________________
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)(1چرا آيتي بر او نازل نشد .سوره انعام آيه .22
)(2بگو خدا قادر است كه آيتي را نازل كند .سوره انعام آيه .22
)(3سوره رعد آيه .12
)(4سوره شوري آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص2 :
سر هم نازل ميشده ،بدون اينكه فاصله زيادي ميان آنها افتاده باشد و اين نوع نزول هم نزول تدريجي است .پس آيه
نامبرده گفتار ما را نقض نميكند و همچنين ساير آياتي كه به عنوان نقض ذكر كردند ،هيچيك نقض نيست (داستان مائده
نيز ناقض نيست ،براي اينكه نزول آن هم به تدريج است ،اول بايد سفره را انداخت بعد نان و سپس خورش را در آن نهاد"
مترجم") و با اين بيان ،جواب از بقيه آياتي كه ذكر شده بود روشن ميشود.
و اما اينكه بعضي براي دفع نقض نامبرده گفتهاند كه :بهتر آنست بگوييم معناي" نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ "انزال بعد از انزال و
به عبارت ديگر انزال دفعي است عالوه بر اينكه صرف استحساني است كه به هيچ وجه نبايد در استعمال لغتها راه يابد،
نقضهاي نامبرده را جواب نميگويد ،براي اينكه انزال بعد از انزال نيز تنزيل است ،يعني نزول تدريجي است ،و بايد از آن
به تنزيل تعبير كرد پس اين سؤال باقي است كه چرا فرمود ":لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً" « »1و يا فرمود ":أَنْ
يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً" « »0و يا "لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ ».2« "...

و اما اين سؤال كه اصال چرا قرآن كريم وحي را به تنزيل و انزال كه الزمه معنايش فرود آمدن از مكاني واال و يا مقامي
واال است تعبير فرموده؟ جوابش اين است كه وقتي مقام خداي تعالي بلندترين مقام باشد و آيات قرآني و يا اوامر و نواهي از
آن مقام بسوي بندگان صادر ميشود قهرا مقام بندگان مقامي پايينتر خواهد بود ،كه دستورات الهي در آن مقام مستقر
ميشود و خداي تعالي مقام خود را بلند و درجات خود را رفيع خوانده ،فرموده ":إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ" «».2
و نيز قرآن كريم را نازل از ناحيه خود خوانده و فرموده ":وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ" «5».
پس به اين دو اعتبار ،يعني بلندي مقام خدا ،و پستي مقام عبوديت ،صحيح است كه آمدن قرآن از آن مقام به اين مقام را
نزول خواند.
__________________________________________________
)(1سوره فرقان آيه . [.....]20
)(2سوره مائده آيه .110
)(3سوره انعام آيه .22
)(4سوره شوري آيه .21
)(5همين كه بسويشان بيامد كتابي از ناحيه خدا كه كتابهاي قبلي را امضا ميكرد .سوره بقره آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص1 :
و به عبارت ديگر ،استقرار وحي در قلب شريف رسول خدا (ص) را نازل شدن وحي از خدا به آن حضرت دانست .چون خداي
تعالي در آيه ":إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ »" «1مقام خود را مقامي واال و بلند خوانده ،البته در آيه ":وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ" « »0استقرار وحي در قلب رسول خدا (ص) را به آمدن كتاب هم تعبير كرده است.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

[وجه اينكه قرآن كريم در باره وحي ،تعبير انزال و تنزيل (فرود آمدن) را بكار برده است]  .....ص 8 :
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و اما اينكه در آيه مورد بحث فرمود ":بالحق" مفسرين در معناي آن گفتهاند :بطور كلي حق و صدق عبارت است از خبر
مطابق با واقع ،با اين تفاوت كه چنين خبري را از آن جهت كه در مقابلش واقعيتي خارجي و ثابت ،وجود دارد حق گويند ،و
از اين جهت كه خود خبر مطابق با آن واقعيت خارجي است صدق مينامند.
بنا بر اين اطالق كلمه" حق" كه به معناي اعيان خارجي و امور واقعي است بر خداي تعالي و گفتن اينكه" خدا حق است"
و نيز اطالقش بر حقايق خارجيه و گفتن اينكه" موجودات خارجي حق هستند" از اين بابت است كه خبر دادن از خدا و از
حقايق خارجيه خبري است مطابق با واقع ،و به هر حال مراد از" حق" در آيه شريفه ،امر ثابت است ،امري است كه بطالن
نميپذيرد.
و ظاهرا حرف" با" در كلمه" بالحق" مصاحبت را ميرساند ،و آيه چنين معنا ميدهد كه :خداي تعالي كتاب را بر تو نازل
كرد نازل كردني همراه با حق ،به طوري كه حق از آن جدا نْواهد بود ،و همراه بودنش با حق باعث ميشود كه نه بعدها
بطالن عارضش بشود ،و نه در حين نزول آميْته با بطالن باشد .پس اين كتاب از اينكه روزي بطالن بر او چيره گردد
ايمن است ،پس در جمله" نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ" استعاره به كنايه بكار رفته البته مفسرين در معناي حرف" با "
وجوهي ديگر ذكر كردهاند كه خالي از اشكال نيست.
و اما اينكه فرمود ":مصدقا" تصديق از ماده صدق است ،وقتي گفته ميشود من گفتار فالني را تصديق كردم ،معنايش اين
است كه با آن معامله صدق نمودم و اعتراف دارم كه او راست ميگويد ،و همچنين وقتي گفته ميشود :فالن گفتار را
تصديق دارم معنايش اين است كه به راستي و درستي آن اعتراف كردم.
و مراد از جمله ":لِما بَيْنَ يَدَيْهِ" كتب آسماني حاضر در عصر نزول قرآن يعني تورات
__________________________________________________
)(1سوره شوري آيه .21
)(2سوره بقره آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
و انجيل است ،چنان كه در سوره مائده آيه  22صريحا بيان كرده كه مراد از اين جمله ،تورات و انجيل است كه در هر دو
هدايت است.
و اين آيه شريفه خالي از داللت بر اين معنا نيست كه تورات و انجيلي كه آن روز در دست يهود و نصارا بوده ،همهاش
تحريف شده نبوده بلكه پارهاي از مطالب آن همان تورات و انجيل واقعي بوده ،كه بر موسي و عيسي (ع) نازل شده ،اما همه
آنها آياتي كه از طرف خدا نازل شده باشد نبوده ،بلكه دستْوش سقط و تحريف شده است.
و اين نيز مسلم است كه تورات و انجيل زمان رسول خدا (ص) همين تورات و انجيل چهارگانه (مرقس ،يوحنا ،متي و لوقا)
زمان ما بوده است.
پس قرآن كريم اين تورات و اناجيل را في الجمله نه صد در صد قبول دارد ،و نيز به وقوع تحريف ،و دستْوردگي آن
شهادت داده ميفرمايد ":وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ -تا آنجا كه ميفرمايد :وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَواضِعِهِ ،وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ -تا آنجا كه ميفرمايد وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصاري ،أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ ،فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
 »1« "...كه ترجمهاش در همين سوره ميآيد و در سه جا از اين آيه از وقوع تحريف و سقط در تورات و انجيل خبر داده
است.
"وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُديً لِلنَّاسِ"
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[معناي كلمه" تورات" و" انجيل"]  .....ص 12 :

[معناي" فرقان" و موارد استعمال آن در قرآن مجيد]  .....ص 11 :

كلمه" فرقان"بطوري كه در صحاح آمده به معناي چيزي است .كه ميان حق و باطل جدايي بيندازد ،ولي داللت ماده اين
كلمه اعم است يعني داللت بر صرف جدا سازي دارد ،چه جدا سازي حق از باطل و چه جدا سازي نْود از كشمش مثال ،و
يا هر جدا سازي ديگر ،هم چنان كه ميبينيم در قرآن كريم در مورد جدا سازي مردم استعمال شده آنجا كه فرموده:
"يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ" «».1
و نيز فرموده ":يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً" «».0
چيزي كه هست مطلوب از اين جدا سازي در درگاه خداي تعالي حتما امري است كه به هدايت برگشت كند ،و در باره آن
باشد ،و جدا سازي مربوط به اين مساله حتما همان جدا سازي بين حق و باطل خواهد بود حق و باطل در عقايد و در
معارف ،و نيز تعيين اينكه بنده خدا چه وظايفي دارد ،و چه چيزهايي جزء وظايف او نيست.
در نتيجه معناي جمله مورد بحث ،با مطلق معارف الهيه منطبق ميشود ،چه معارف اصلي و چه فرعي ،چه آنهايي كه در
كتابش بيان شده و چه آنهايي كه به زبان انبيايش جاري گشته ،و لذا ميبينيم در آيه ":وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسي وَ هارُونَ الْفُرْقانَ"
« »2همه آنچه را كه بر موسي و هارون نازل كرده فرقان ناميده است.
و نيز در آيه ":وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ" « »2غير از كتاب تورات ساير دستورات نازله بر موسي (ع) را نيز فرقان
خوانده است.
و در آيه ":تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلي عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً" « »2فرموده:
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كلمه تورات لغتي است كه در زبان عبراني به معناي شريعت در زبان عربي است ،و كلمه" انجيل" به قول بعضي ،يوناني و
بقول بعضي ديگر در اصل فارسي بوده ،و به معناي بشارت است و ما ان شاء اللَّه در سوره مائده آن جا كه ميفرمايد ":إِنَّا
أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ » 0« "...بحث مفصلي در باره اين دو كتاب خواهيم كرد.
قرآن كريم اصرار دارد كه هميشه از كتاب عيسي به لفظ انجيل تعبير كند نه اناجيل ،و نيز اصرار دارد آن يك انجيل را نازل
از ناحيه خدا بداند ،و با در نظر گرفتن اينكه انجيلها متعدد هستند ،و از آنها آنچه قبل از قرآن و در عصر نزول آن در دست
مردم موجود بوده چهار عدد بوده  -1لوقا  -0مرقس -2 ،متي -2 ،يوحنا.
معلوم ميشود از اينها آن انجيلي كه از ناحيه خداي تعالي نازل شده يكي بوده باقي انجيلها كتاب آسماني نبوده ،يعني همه
انجيلهاي موجود دست خورده و تحريف شدهاند ،و
__________________________________________________
)(1سوره مائده آيه  11تا .12
)(2سوره مائده آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص11 :
بهر حال ذكر تورات و انجيل در آيه مورد بحث يعني در اول سوره ،خالي از نوعي تعريض و كنايه به يهود و نصارا نيست،
تعريض و طعنه به اعمالي كه كردند ،و به سْناني كه در مورد تولد عيسي و نبوت و به آسمان رفتنش زدند.
"وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ"
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بلند مرتبه است آن خدايي كه فرقان را بر بندهاش نازل كرد تا براي همه عالميان نذير باشد.
__________________________________________________
)(1روز فرقان ،روزي كه همه گروهها جمع ميشوند ،و يك ديگر را ديدار ميكنند و نيك از بد جدا ميشود .سوره انفال آيه
.21
)(2برايتان فرقاني قرار ميدهد .سوره انفال آيه .01
)(3سوره انبياء آيه .22
)(4سوره بقره آيه .22
)(5سوره فرقان آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص10 :
و اين فرقان از نظر معنا ،با ميزان منطبق است ،چون در آيه ":لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ" « »1بجاي كتاب و فرقان كتاب و ميزان را ذكر كرده است.
و نيز اين آيه در معناي آيه ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ" « »0است.
پس ميزان مثل فرقان عبارت است از ديني كه ميان مردم بحق و عدالت حكم ميكند ،در عين حال معارف و وظايف بندگي
را هم در برداشته است (و خدا داناتر است).
ولي بعضي از مفسرين گفتهاند :مراد از فرقان ،تنها قرآن است.
بعضي ديگر گفتهاند :فرقان هر دليلي است كه ميان حق و باطل جدايي مياندازد.
بعضي ديگر گفتهاند :مراد ،حجت قاطعي است كه رسول خدا (ص) عليه كساني اقامه ميكرد كه با آن حضرت بر سر عيسي
(ع) احتجاج و مشاجره ميكردند ،ليكن بهترين وجه همان است كه ما ذكر كرديم.
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ ... ،ذُو انْتِقامٍ" كلمه" انتقام" بطوري كه گفتهاند به معناي مجازات بدكاران بر طبق بدكاري
آنان است ،و الزمه اين معنا آن نيست كه حتما غرض داغ دل گرفتن هم در بين باشد ،چون داغ دل گرفتن از لوازم
انتقامهاي معمول در بين ما است ،نه از لوازم معناي لغوي اين كلمه ،چون بدي بدكاران در ميان ما انسانها باعث منقصت و
ضرري براي ما ميشود و ما با مجازات بدكار ،ميخواهيم قلب خود را التيام دهيم ،و اگر نميتوانيم ضرري را كه بدكار
متوجه ما كرده جبران كنيم ،ال اقل داغ دلي از وي بگيريم.
و اما خداي عز و جل ساحتش عزيزتر و مقدستر از آن است كه از اعمال بندگان بد كارش متضرر شود ،و يا العياذ باللَّه
نقصي بر او وارد آيد ،ليكن وعده داده -و وعده او حق است -كه بزودي در ميان بندگانش به حق قضاوت كند ،و اعمال آنان
را جزا دهد ،اگر خير است خير و اگر شر است شر ،چنان كه فرمود ":وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ" «».2
و نيز فرمود ":لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَي" « »2و
__________________________________________________
)(1سوره حديد آيه . [.....]02
)(2سوره بقره آيه .012
)(3سوره مؤمن آيه .02
)(4تا كساني را كه بدي كردند به آنچه كردهاند جزا دهد ،و كساني را كه احسان كردهاند پاداشي بهتر دهد .سوره نجم آيه
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
چگونه چنين نباشد ،با اينكه عزيز علي االطالق است ،ساحت او منيعتر از آن است كه حرمتش هتك شود .ديگران هم
گفتهاند ،كه كلمه عزيز در اصل به معناي امتناع است.
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ...".
اين آيه از آن جهت كه مطلق است يعني معين نكرده است كه مقصود از عذاب شديد چيست ،آيا عذاب دنيا است يا آخرت،
ممكن است شامل عذاب دنيوي هم بشود .و اين خود يكي از حقايق قرآني است كه چه بسا مفسرين از آن غافل مانده ،و
آن طور كه بايد پيرامون آن بحث نكردهاند ،و اين بيتوجهي ،علتي جز اين نداشته كه ما چيزي را عذاب نميشماريم ،مگر
وقتي كه جسم ما را به درد آورد ،و متالم سازد و يا نقص و يا فسادي در نعمتهاي مادي ما پديد آورد .مثال مال ما را از بين
ببرد ،و يا يكي از عزيزان ما را بميراند ،يا بدن ما را مريض كند ،با اينكه آنچه قرآن در تعليمات خود از عذاب اراده كرده غير
اين است.
گفتاري در اينكه:كلمه عذاب در اصطالح قرآن به چه معنا است  .....ص 13 :
اشاره

[شادي و غم ،رنج و راحت دائر مدار طرز فكر آدمي است]  .....ص 13 :

و حقيقت امر همانطور كه بيان اجمالي آن در تفسير آيه ":وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ" « »2گذشت ،اين است
كه مسرت و اندوه و شادي و غم و رغبت و نفرت و رنج و راحت آدمي داير مدار طرز فكر آدمي در مساله سعادت و شقاوت
است.
__________________________________________________
)(1و كسي كه از ياد من اعراض كند زندگي سْتي خواهد داشت .سوره طه آيه .102
)(2خيلي شيفته اموال و اوالد آنان نباش كه خدا ميخواهد با همان اموال و اوالد عذابشان نموده و دلهايشان را از
حسرت آب كند ،و بميرند در حالي كه كافر باشند .توبه آيه .22
)(3سوره بقره آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
[سعادت و شقاوت روحي و جسمي ،و اينكه افراد بي خدا در هر حال پريشان روز هستند]  .....ص 14 :
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حال ببينيم از آيات قرآني ،در باره عذاب ،چه معنايي را استفاده ميكنيم؟ قرآن كريم زندگاني كساني را كه پروردگار خود را
فراموش كردهاند هر قدر هم زندگي بسيار وسيعي داشته باشند زندگاني بسيار تنگ و سْتي ميداند و ميفرمايد ":وَ مَنْ
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً" «».1
و باز قرآن كريم مال و اوالد را كه در نظر ما نعمت گوارا ميآيد ،عذاب خوانده ،ميفرمايد ":وَ ال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ أَوْالدُهُمْ،
إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها ،فِي الدُّنْيا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ" «».0
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اين اوال ،و در ثاني سعادت و شقاوت و آن عناوين ديگري كه همان معنا را ميرساند ،به اختالف موردش مْتلف ميشود،
سعادت و شقاوت روح ،امري است و سعادت و شقاوت جسم ،امري ديگر ،و همچنين سعادت و شقاوت انسان ،امري است و
سعادت و شقاوت حيوان امري ديگر ،و به همين مقياس.
و انسان دنياپرست و مادي كه هنوز متْلق به اخالق خدايي نشده و با ادب الهي بار نيامده تنها و تنها كاميابيهاي مادي را
سعادت ميداند ،و كمترين اعتنايي به سعادت روح و كاميابيهاي معنوي ندارد.
قهرا چنين كسي هر چه زور دارد در اين مصرف ميكند كه مال بيشتر و فرزندان (دغلكارتر) و جاه و مقام منيعتر و سلطه و
قدرت بيشتري به دست آورد و در آغاز ،راه به دست آوردن خالص و بي دردسر آنها را ،آرزو ميكند ،و اين خيال را در سر
ميپروراند كه اين امور ،تنعم و لذت خالص است .ما دام كه به دست نياورده اينطور خيال ميكند و از نداشتن آن حسرت
ميخورد ،ولي وقتي بدست ميآورد ميبيند :نه ،آن طور هم كه خيال ميكرده نيست ،اگر يك لذت در آن هست هزار الم و
ناراحتي هم همراه دارد ،براي اينكه آن طور كه ميپنداشت كامل به تمام معنا نيست بلكه نواقصي دارد ،و رفع همان
نواقص ،گرفتاريها دارد ،و اسبابي ميخواهد ،در اينجا بشدت ،دل به آن اسباب ميبندد ،ولي وقتي به سراغ اسباب ميرود
متوجه ميشود كه آنها هم هيچكاره هستند ،در نتيجه يك حسرت ديگر هم از اين بابت بر دلش مينشيند .آري او مسبب
االسباب را نيافته و به وي دل نبسته تا همواره و در هر حال دلي آرام ،و در برابر هر مصيبتي تسليتي در داخل جان خود
داشته باشد ،لذا در برخورد با هر سببي حسرتي ديگر بر دلش مينشيند.
پس افراد مادي و بيخبر از خداي ال يزال ،در حسرت بسر ميبرند ،تا چيزي را ندارند از نداشتن آن حسرت ميخورند ،و
وقتي به آن دست مييابند باز متاسف گشته و از آن اعراض نموده چيزي بهتر از آن را ميجويند ،تا بلكه با به دست آوردن
آن عطش دروني خود را تسكين دهند ،حال افراد مادي ،در دو حال (دارايي و نداري) چنين است.
و اما قرآن كريم انسان را موجودي مركب از روحي جاوداني ،و بدني مادي و متغير ميداند ،انسان از نظر قرآن همواره با
چنين وصفي قرار دارد ،تا بسوي پروردگار خود برگردد ،در آن موقع است كه خلود و جاودانگي آدمي شروع ميشود و ديگر
دچار زوال (و دگرگونگي) نميگردد.
پس ،از نعمتهاي دنيا بعضي مانند علم ،تنها مايه سعادت روح آدمي است ،و بعضي ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
مانند مال و فرزندي كه او را از ياد خدا باز ندارد ،مايه سعادت روح و جسم او خواهد بود ،آنهم چه سعادت بزرگي.
و همچنين بعضي از حوادث كه مايه محروميت و نقص جسم آدمي است ،ولي براي روح جاودانه او سعادت است ،مانند
شهادت در راه خدا ،و انفاق مال و ساير امكانات در اين راه ،كه اين نيز از سعادت آدمي است ،همچون تحمل نوشيدن دواي
تلخ است كه دقايقي آدمي را ناراحت ميكند ولي مدت طوالني مزاجش را سالم ميسازد.
و اما آنچه كه خوشآيند جسم و مضر به روح آدمي است ،مايه شقاوت آدمي و عذاب او است ،و قرآن كريم اينگونه اعمال را
كه تنها لذت جسماني دارد ،متاعي قليل خوانده ،كه نبايد به آن اعتنا كرد .و در اين باره فرموده است ":ال يَغُرَّنَّكَ تَقَلببُ
الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِالدِ ،مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ" «».1
و همچنين هر چيزي كه مضر به روح و جسم ،هر دو است ،قرآن آن را نيز عذاب خوانده هم چنان كه خود ماديين هم آن را
عذاب ميشمارند.
اما قرآن آن را از جهتي ،و ماديين از نظري ديگر عذاب ميدانند .قرآن آن را از اين نظر عذاب ميداند كه مايه ناراحتي روح
است ،و ماديين از اين نظر عذاب ميدانند كه مايه بدبْتي و ناراحتي بدن است ،نظير انواع عذابهايي كه بر امتهاي گذشته
نازل شده.
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و قرآن در اين باره ميفرمايد ":أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ؟ إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ ،الَّتِي لَمْ يُْْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِالدِ ،وَ ثَمُودَ الَّذِي َ
ن
جابُوا الصَّْْرَ بِالْوادِ ،وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ ،الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِالدِ ،فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ ،فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ ،إِنَّ رَبَّكَ
لَبِالْمِرْصادِ" «».0
[سعادت و شقاوت از ديدگاه اسالم]  .....ص 11 :
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سعادت و شقاوت موجودات با شعور ،بستگي به شعور و اراده آنها دارد چون ما يك امري را كه در نظر ديگران لذيذ است
ولي ما لذت آن را احساس نميكنيم ،سعادت خود نميدانيم ،هم چنان كه امري را كه براي ديگران المانگيز است ولي ما از
آن احساس الم و ناراحتي نميكنيم ،شقاوت نميشماريم.
__________________________________________________
)(1رفت و آمد و تسلط كفار در بالد ،تو را فريب ندهد ،كه بهره و نفعي اندك است ،و بدنبال آن جايگاهي در جهنم است
كه بد جايگاهي است .سوره آل عمران آيه .112
)(2مگر نديدي خدا با قوم عاد با آن بناي ستوندار كه نظير آن در شهرها ساخته نشده بود ،چه كرد؟
و با فرعون صاحب ميخها ،همانها كه در شهرها طغيان كردند ،و در آن فساد بسيار كردند و پروردگارت تازيانه عذاب بر آنها
فرود آورد ،كه پروردگار تو در كمين است .سوره فجر آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص16 :
از همين جا روشن ميشود ،روشي كه قرآن در مساله سعادت و شقاوت طي كرده غير از آن روشي است كه ماديين پيش
گرفتهاند ،و انسان فرو رفته در ماديات هم اگر بْواهد زندگيش گوارا شود بايد از مكتبي پيروي كند كه سعادت حقيقي را
سعادت بداند ،و شقاوت حقيقي را شقاوت بداند ،چون قرآن آنچه واقعا سعادت است سعادت ميداند ،و آنچه براستي شقاوت
است شقاوت ميخواند.
قرآن به پيروان خود تلقين ميكند كه دل ،به غير خدا نبندند ،و به آنان اين باور را ميدهد كه تنها مالكي كه مالك حقيقي
هر چيز است خدا است ،هيچ چيزي جز بوسيله خدا روي پاي خود نميايستد( ،چنين كسي اگر دوا ميخورد دواي خدا را
ميخورد ،و اگر غذا ميخورد غذاي او را ميخورد ،براي دوا و غذا و هيچ چيز استقالل در تاثير قائل نيست" مترجم" و نيز
چنين كسي هيچ هدفي را جز براي او دنبال نميكند.
و چنين انساني در دنيا چيزي بجز سعادت براي خود نميبيند ،آنچه ميبيند يا سعادت روح و جسم او هر دو است ،و يا تنها
سعادت روح او است ،و غير اين دو چيز را عذاب و دردسر ميداند ،بْالف انسان دل بسته به ماديات و هواي نفس كه چنين
فردي چه بسا خيال كند آن اموال و ثروتي كه براي خود جمعآوري كرده مايه خير و سعادت او است ،ولي به زودي بر خبط
و گمراهي خود واقف ميشود ،و همان سعادت خيالي تبديل به شقاوت يقيني ميشود چنان كه خداوند فرموده ":فَذَرْهُمْ
يَُْوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّي يُالقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ" «».1
و نيز فرموده ":لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" «».0
و نيز فرموده ":فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا ،وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ،ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" «3».
عالوه بر اينكه در هيچ جاي دنيا و نزد هيچ يك از دنياپرستان مادي ،نعمتي كه لذت خالص باشد وجود ندارد ،بلكه اگر از
نعمتي لذتي ميبرند همان لذت توأم با غم و اندوه است،
__________________________________________________
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[بيان آيات]  .....ص 11 :
اشاره

"إِنَّ اللَّهَ ال يَْْفي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ" در آيه قبلي ،عذاب كفار و منكرين آيات خدا را ،اين چنين تعليل
كرد ":زيرا خدا عزيز و داراي انتقام است" و ليكن چون اين تعليل احتياج به ضميمهاي داشت كه به وسيله آن مطلب تمام
شود زيرا ممكن است كسي عزيز و داراي انتقام باشد ليكن كفر بعضي از كفار برايش پنهان مانده باشد ،و در اثر بيخبري از
آن ،كفار نامبرده را عذاب نكند به همين جهت و براي اينكه بفهماند هيچ چيزي بر خدا پوشيده نيست ،جمله مورد بحث را
اضافه كرد ،و فهماند كه به همان جهت كه عزيز است چيزي بر او پوشيده نيست ،نه از محسوسات و نه از معنويات غايب از
حس.
ممكن هم هست مراد از جمله ":شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ" اعمال بدني و قلبي باشد ،بهمان توجيهي كه در آيه
شريفه ":لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُْْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ »" «3گذشت.
__________________________________________________
)(1خدايا شيطان مرا دچار گرفتاري و عذاب كرده .سوره ص آيه .21
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)(1بحال خودشان وابگذار تا در ماديات فرو روند و سرگرم بازي باشد تا بناگاه روزي را كه وعده داده شدهاند ديدار كنند.
سوره معارج آيه .20
)(2ت و از اين در غفلت بودي .ما پرده از پيش چشمت كنار زديم ،و در نتيجه امروز چشمانت تيزبين شده است .سوره ق آيه
.00
)(3پس از هر كس كه از ياد ما اعراض ميكند و بجز زندگي دنيا نميخواهند ،روي برگردان ،اينها سطح فكرشان اينقدر
كوتاه است .سوره نجم آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
غم و اندوهي كه خوشي آنان را تيره و تار ميسازد.
از اينجا روشن ميشود كه درك و طرز فكري كه در انسانهاي موحد و مْصوصا در اهل قرآن است غير درك و طرز فكري
است كه ديگران دارند ،با اينكه هر دو طايفه از يك نوع هستند ،يعني هر دو انسانند ،البته بين دو نقطه نهايي اين دو طرز
تفكر مراتب بسياري هست ،كه صاحبان آن اهل ايمان هستند اما طايفه ديگر بْاطر نرسيدن به كمال تربيت و تعليم الهي،
كم و زياد و يا زيادتر گرفتار انحراف فكري ميشوند.
اين بود آنچه ما ميتوانستيم از كالم خداي تعالي در باره مساله عذاب استفاده كنيم ،ليكن در عين اينكه گفتيم كلمه عذاب
در اصطالح قرآن به معناي عذاب روحي تنها و يا روحي و جسمي است ،چنان هم نيست كه از استعمال اين كلمه در مورد
ناماليمات جسماني فقط ،امتناع بورزد ،و آن را عذاب نداند ،بلكه اين كلمه را در آن مورد نيز بكار برده ،از آن جمله ،از ايوب
حكايت كرده كه گفت ":أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ" «».1
و نيز فرموده ":وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ  »0« "...كه عذابهاي فرعون به بني اسرائيل را از طرف
خدا امتحان و از طرف فرعون و في نفسه عذاب خوانده و نفرموده آنچه از ناحيه فرعون به شما بني اسرائيل رسيد عذاب خدا
بود.
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)(2اعراف آيه .121
)(3سوره بقره آيه . [.....]022
ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
"هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ" كلمه" تصوير "به معناي انداختن عكس چيزي يا كسي است ،ولي كلمه"
صورت" اعم از آنست و شامل تمامي چيزهاي سايهدار و بي سايه ميشود.
و كلمه" أرحام" جمع رحم است ،و رحم زنان همانجايي است كه نطفه و جنين در آنجا قرار ميگيرد.
اين آيه شريفه در معناي باال بردن مطلب دو آيه قبل است ،چون آن دو آيه ميگفتند:
خدا كساني را كه به آياتش كفر بورزند عذاب ميكند ،براي اينكه عزيز و منتقم است ،و براي اينكه به اسرار و علتها آگاه
است ،پس او در كارش به هيچ وجه شكست نميخورد.
[كفر كافران ،از حكم قضا و قدر و مشيت الهي خارج نيست]  .....ص 18 :
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در اين آيه ميفرمايد :بلكه مطلب از اين هم مهمتر است ،و آن كس كه به آيات خدا كفر ميورزد ،خوارتر و پستتر از آنست
كه با استقالل خودش و بدون اينكه خداي سبحان هيچ دخالتي داشته باشد بتواند به آيات خدا كفر بورزد ،و در اين كار به
قدرت خود متكي باشد بدون اينكه خدا در اين باره اذني داده باشد تا در نتيجه او بر خدا غالب آمده باشد ،و نظام عالم را كه
زيباترين نظام است بر هم بزند ،و نيز بتواند اراده خود را بر اراده خدا تحميل كند ،بلكه اگر هم به آيات خدا كفر ميورزد ،باز
به خاطر اين است كه خدا به او چنين اذني داده است يعني خداي سبحان اموري را تنظيم كرده و آن امور تنظيم شده كه
همان عالم دنيا است ،طوري تنظيم شده كه نتيجهاش پديد آمدن موجوداتي داراي اختيار و به نام انسان باشد ،تا زمينه
آزمايش و امتحان ،فراهم گردد ،و هر كس بْواهد به اختيار خود ايمان آورد ،و هر كس خواست به اختيار خودش كفر بورزد،
پس هر دو طايفه هر چه بْواهند وقتي ميخواهند كه خداي رب العالمين هم خواسته باشد.
بنا بر اين هيچ كفري و ايماني و هيچ سرنوشت ديگري نيست مگر آنكه با تقدير الهي است ،و خالصه حساب و كتابي دارد،
و اين خداي تعالي است كه اشيا را طوري رديف كرده كه هر چيزي بتواند به هدفي كه با اعمالش آن را دنبال ميكند برسد،
نْست آن هدف را به صورت خاص خودش يا به صورتي كه راه رسيدن به آن برايش فراهم شده تصور بكند ،و سپس با
تالش پيگيرش به آن هدف برسد.
پس خداي سبحان يگانه كسي است كه همواره غالب بر امر خود ،و قاهر در اراده خود ،و مسلط بر خلق خويش است.
انسانهاي گمراه خيال ميكنند كه هر چه ميكنند تنها به اراده خود ميكنند ،و هر تصرفي را كه در هر چيز ميكنند تنها
بْواست خود ميكنند ،و اين خودشان هستند كه با
ترجمه الميزان ،ج ،2ص11 :
اعمال خويش نظام متصل و به هم پيوسته خلقت را برهم ميزنند ،و به گمان خود از قضا و قدر الهي پيشي ميگيرند ،غافل
از اينكه خود اين نيز ،قدر الهي است.
مراد از جمله ":يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ" هم همين است ،يعني ميخواهد بفرمايد :خداي سبحان اجزاي وجود شما را
در آغاز خلقت به نحوي قرار داده كه در آخر هر مسيري شما را به آنچه ميخواهيد برساند ،و خواستن شما به مقدار اذن او
دخالت دارد ،نه اينكه علت حتمي رسيدن به هدف باشد.
و اگر فقط تقدير جاري در انسان را ذكر كرد( ،نه تقدير عمومي كه در سراسر عالم جاري است) براي اين بوده كه آن تقدير
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بحث روايتي  .....ص 02 :
[روايتي متضمن محاجه و مباحثه رسول اللَّه (ص) با سران نصاراي نجران]  .....ص 02 :

در مجمع البيان ،از كلبي و محمد بن اسحاق و ربيع بن انس روايت كرده كه گفتهاند :اوايل اين سوره تا حدود هشتاد و چند
آيه در مورد هيات اعزامي از نجران نازل شده ،كه شصت نفر سواره بودند ،و نزد رسول خدا (ص) آمدند ،در حالي كه چهارده
نفرشان از اشراف ،و در بين آن چهارده نفر سه نفر پيشوا وجود داشت «».1
يكي به نام" عاقب" كه امير آن قوم و طرف مشورتشان بود ،وي كسي بود كه بدون رأيش هيچ كاري انجام نميدادند .و
نامش عبد المسيح بود.
دومي مردي ثروتمند بنام" ايهم" سيد و بزرگ قوم بود ،كه با پول او اين سفر را كرده بودند.
سومي مردي بنام" حارثة بن علقمه" كشيش و عالم ديني آنان و امام و مدرس مدارس آنان بود ،و در ميان قوم نجران
شرافت و احترام خاصي داشت ،كتب ديني را او به ايشان درس ميداد ،و پادشاهان روم ،او را به رياست ديني برگزيده و
پاس حرمتش ميداشتند ،و به احترام او كليساها بنا نهاده بودند ،چون مردي فاضل و مجتهد در دين بود.
اين هيات با داشتن چنين مرداني در مدينه به رسول خدا (ص) وارد شده ،و داخل مسجد آن جناب گشتند در حالي كه آن
حضرت نماز عصر را خوانده بود ،هيات اعزامي همه ،لباس رسمي كشيشها در تن داشتند ،جبههايي قيمتي و رداهايي زيبا.
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عمومي را فقط بر مورد انسان تطبيق دهد ،و نيز براي اين بود تا همانطور كه در سابق نيز اشاره كرديم كنايه و تعريضي بر
مسيحيان باشد ،كه گفتند مسيح ،خدا است ،خواست تا در آخر آيات مورد بحث ،حق مطلب در مورد مسيح را بيان كند ،چون
نصارا نميتوانند اين معنا را انكار كنند كه مسيح هم مانند ساير انسانها در رحم مادر خود تكون يافته ،و قبول دارند كه آن
حضرت خودش ،خود را خلق نكرده.
در اوايل آيات مورد بحث در جمله ":نَزَّلَ عَلَيْكَ" خطاب را متوجه شْص رسول خدا (ص) كرد ،و در آخر اين آيه در جمله"
يصوركم" خطاب را متوجه عموم مردم نمود ،و اين عموميت دادن به كالم آنهم بعد از خصوص بودن آن براي اين است كه
داللت كند بر اينكه ايمان مؤمنين هم مانند كفر كافران از حكم قضا و قدر الهي خارج نيست ،تا دلهاي مؤمنان از شنيدن
اين مطلب خرسند گشته ،از اينكه مشمول رحمت خدا و موهبت الهيه او قرار گرفته و موفق به ايمان شدهاند خوشحال
گردند ،و از شنيدن مساله قدر و مساله انتقامگيري خدا از كفار دلهايشان از اين اندوه كه چرا كفار كفر ميورزند ،تسلي پيدا
كند ،و بفهمند كه همين كفر كفار هم چوب خدا است.
"ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" در اين جمله به همان مطلبي برگشت شده كه گفتار در اين آيات با آن مطلب آغاز شده بود،
و آن مساله توحيد بود و اين جمله جنبه خالصه گيري از آن مطلب است ،تا آن را تاكيد كرده باشد.
چون مسايل ذكر شده در اين آيات ،يعني :هدايت خلق بعد از ايجاد آنها ،و مساله انزال كتاب و فرقان ،و مساله متقن بودن
تدبير الهي در عذاب كردن كفار ،اموري است كه بناچار بايد مستند به اله و معبودي باشد تا آن امور را تدبير كند ،و از آنجا
كه هيچ معبودي به جز خداي تعالي وجود ندارد ،پس تنها اوست كه مردم را به سوي حق هدايت ميكند ،و بناچار همو است
ترجمه الميزان ،ج ،2ص02 :
كه كتاب و فرقان نازل ميكند ،و همو است كه كفار را با بالهاي آسماني و زميني خود عذاب مينمايد ،و آن خدا اگر
هدايت ميكند ،و يا كتاب ميفرستد ،و يا گروهي را عذاب ميكند ،از روي حكمت و عزتش ميباشد.
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بعضي از صحابه رسول خدا (ص) همين كه اين هيات را ديدند گفتند:
ما تا كنون مرداني به اين وقار نديده بوديم ،اتفاقا وقتي وارد مسجد شدند هنگام نمازشان بود ،طبق مراسم خود ناقوسي
نواخته و برخاستند و در مسجد رسول خدا (ص) به نماز ايستادند.
صحابه عرض كردند :يا رسول اللَّه اينها دارند در مسجد تو نماز ميخوانند!!.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  1ص  226ط بيروت -لبنان.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص01 :
حضرت فرمود :رهاشان كنيد و كاري به كارشان نداشته باشيد ،آنان نمازشان را به طرف مشرق خواندند ،پس از آن" ايهم"
و" عاقب" با رسول خدا (ص) صحبت كردند .حضرت به ايشان فرمود ":بايد كه اسالم آوريد".
عرض كردند ما كه قبل از تو اسالم آوردهايم.
فرمود :شما دروغ ميگوييد ،و تسليم دين خدا نيستيد ،براي اينكه شما براي خدا فرزند قائل هستيد ،و صليب را ميپرستيد،
و گوشت خوك ميخوريد.
گفتند پس اگر مسيح پسر خدا نيست پدرش كيست؟ و آن گاه همگي با آن حضرت بگو مگو راه انداختند.
رسول خدا به" ايهم" و" عاقب" فرمود :مگر شما نميدانيد كه هيچ فرزندي نيست مگر اينكه به پدرش شبيه است ،و مگر
اين عقيده شما نيست؟.
عرض كردند :چرا همين طور است .فرمود :مگر شما معتقد نيستيد كه پروردگار ما زنده است و مرگ ندارد ،و نيز مگر معتقد
نيستيد كه عيسي موجودي فاني است و دستْوش مرگ ميشود؟.
گفتند چرا همين طور است.
فرمود:مگر شما معتقد نيستيد كه پروردگار ما قيم بر هر چيز است ،و هر موجودي را او حفظ ميكند ،و روزي ميدهد؟ گفتند:
بله همين طور است ،فرمود :آيا عيسي هيچ يك از اين صفات را دارد ،آيا او هم قيم موجودات است ،و حي ال يموت است ،و
حافظ و رازق عالم است؟.
گفتند:نه فرمود :پس او نميتواند معبود باشد .و آيا شما معتقد نيستيد كه هيچ چيزي در آسمانها و زمين بر خدا پوشيده
نيست؟.
گفتند:چرا همين طور معتقديم.
فرمود:حال بگوييد ببينيم عيسي هم همين علم را دارد ،يا آن مقداري را از علم دارد كه خدا به او داده گفتند :نه ،عيسي
چنان علمي ندارد.
فرمود:بله عيسي نميتواند چنان علمي را داشته باشد ،چون مْلوق است ،يك روزي اصال وجود نداشت ،و روزي ديگري
خدا او را در رحم مادرش آن طور كه خودش ميخواست صورتگري كرد ،او غذا ميخورد و آب مينوشيد و فضوالت بدن از
او دفع ميشد ،و خداي سبحان اينطور نيست.
گفتند:بله همين طور است ،فرمود :آيا شما معتقد نيستيد كه عيسي روزگاري در شكم ترجمه الميزان ،ج ،2ص00 :
مادر بود ،و مادرش او را مانند ساير مادران حمل ميكرد ،و پس از مدتي وضع حمل نمود ،همانطور كه ساير زنان فرزند خود
را ميزايند و فرزند خود را شير و غذا داد ،همانطور كه هر مادري فرزند خود را غذا ميدهد ،و بعد از آنكه از شير گرفته شد
خودش غذا ميخورد ،و آب مينوشيد و فضوالتش دفع ميشد؟.
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گفتند:بله همين طور بود ،فرمود :پس چگونه چنين انساني ،چنان موجودي ميشود كه شما معتقد هستيد؟ مسيحيان از
جواب عاجز ماندند :و خداي عز و جل آيات سوره آل عمران از اول تا هشتاد و چند آيه را در اين باره نازل كرد.
مؤلف:اين معنا را سيوطي در الدر المنثور « »1از ابي اسحاق ،و ابن جرير و ابن منذر ،از محمد بن جعفر بن زبير ،و از ابن
اسحاق از محمد بن سهل بن ابي امامه نقل كرده و اما اصل قصه را ما بزودي نقل خواهيم كرد ،ليكن نازل شدن آيات اول
سوره آل عمران در باره اين قصه گويا اجتهادي از صحابه بوده ،و ما قبال هم گفتيم كه از سبك آيات سوره پيدا است كه
يكباره نازل شده.
[روايتي در باره خلقت جنين و سرنوشت او  ..... ]...ص 00 :
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از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمود :شقي آن كسي است كه در شكم مادرش شقي شده باشد ،و سعيد كسي است كه
در شكم مادرش سعيد شده باشد «».0
و در كافي از امام باقر (ع) روايت كرده كه گفت:
خداي تعالي هر وقت اراده كند نطفهاي را كه قبال در صلب آدم بوده و از او پيمان گرفته ،بيافريند ،و آنچه در ازل در صلب
آدم براي آن نطفه نوشته است به مرحله ظهور برساند ،مرد را تحريك ميكند تا به جماع بپردازد و به رحم زن وحي ميكند
كه خود را براي فرو رفتن نطفه در درونت باز كن ،تا قضا و قدر نافذ من در تو تحقق يابد ،رحم دهانه خود را باز ميكند ،و
نطفه به رحم ميرسد ،و چهل روز در رحم تردد ميكند ،و ميچرخد تا به صورت" علقه" در آيد ،چهل روز هم به اين
صورت ميماند ،بعد" مضغه" ميشود ،و پس از چهل روز گوشتي ميشود كه البالي آن رگهايي چون توري بافته شده پيدا
ميشود ،آن گاه خداي تعالي دو فرشته كه كارشان خلقت است و در رحم زنان هر چه را خدا بْواهد خلق ميكنند،
ميفرستد ،تا از راه دهان زن وارد شكم او شوند ،و خود را به رحم زن كه روح قديم انتقال يافته از پشت پدران و رحم زنان
در آنجا است برسانند ،و روح حيات و بقا را به اذن خدا در آن گوشت بدمند ،و
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .2
)(2نهج الفصاحة ص .222
ترجمه الميزان ،ج ،2ص02 :
برايش سوراخ گوش و چشم و نيز دست و پا و جوارح و اعضاي بيروني و دروني يك انسان را درست كنند.
آن گاه خداي عز و جل به آن دو فرشته وحي ميفرستد و دستور ميدهد كه قضا و قدري كه من براي اين كودك معين
كردهام و امري كه در بارهاش صادر نمودهام بنويسيد ،و در عين حال جا براي بدا يعني تغيير آن قضا و قدرها و امرها برايم
بگذاريد.
ميپرسند :پروردگارا ما نميدانيم چه قضا و قدري براي او معين كردهاي ،خودت بفرما تا ما بنويسيم؟.
خداي تعالي ميفرمايد :سر خود را بلند كنيد و به سر مادرش نگاه كنيد ،چون نگاه ميكنند لوحي ميبينند كه به پيشاني
مادر كودك آويزان است ،و در آن چيزهايي نوشته شده ،از آن جمله صورت و زينت و اجل و ميثاق و سعادت يا شقاوت
كودك و تمامي خصوصيات او است .يكي از آن دو فرشته آن لوح را ميخواند ،و ديگري براي كودك مينويسد .و در هر
يك از آن خصوصيات ،بدا را براي خدا شرط ميكند ،يعني جاي تغيير و تبديل را براي خدا ميگذارد .آن گاه نوشته خود را
مهر نموده و بين دو چشم كودك جاي ميدهند ،و سپس در شكم مادر او را سر پا نگه داشته بعد رها ميكنند.
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بسيار ميشود كه كودك ميلغزد و پشت و رو ميشود ،و اين تنها در مورد افراد طغيانگر و يا سركش است.
و چون هنگام والدت كودك ميرسد چه در مورد كودك تام الْلقة و چه كودكي كه خلقتش تمام نيست به رحم وحي
ميكند كه دهانه خود را باز كن تا مْلوق من بزمين بيفتد ،و مقدرات من در مورد او تحقق يابد ،كه اينك هنگام بيرون
شدنش رسيده ،پس رحم دهانه خود را باز ميكند ،و در آن هنگام كودك زير و رو شده پاهايش باال و سرش پايين شكم
مادر قرار ميگيرد ،تا هم مادر آسانتر بزايد ،و هر فرزند آسانتر پا به دنيا بگذارد.
آن گاه خداي عز و جل فرشتهاي را كه نامش زاجر است ميفرستد تا كودك را زجري دهد ،و از آن زجر به اضطراب و فزع
در آيد و اگر باز هم به دنيا نيامد بار ديگر او را زجر ميدهد تا به فزع و اضطراب در آمده از شكم مادر به زمين بيفتد ،در
حالي كه از آن زجر مشغول گريه باشد «».1
مؤلف :اينكه امام فرمود ":وقتي خدا بْواهد نطفه را خلق كند" منظورش اين است:
__________________________________________________
)(1فروع كافي ج  6ص  12ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص02 :
وقتي كه خدا بْواهد نطفه را انساني تام الْلقة كند.
و اينكه فرمود ":آن انساني كه در ازل از او ميثاق گرفته شده" اشاره است به مطلبي كه بيانش به زودي ميآيد ،و
خالصهاش اين است كه انسان قبل از اينكه در اين خلقت و به دنيا آمدن حاالت و صفاتي پيدا كند ،هم خودش و هم
حاالتش قبل از دنيا در عالم رحم وجود داشته و احوال دنيائيش مطابق حاالتي است كه در آن عالم داشته ،و آن عالم همان
عالمي است كه در لسان اخبار بعالم" ذر" و عالم" ميثاق" تعبير شده است.
آنچه كه در عالم ميثاق سپرده به ناچار در اين عالم دنيوي محقق ميشود ،و همچنين آنچه در اين عالم موجود شده چيزي
است كه در عالم ميثاق داده ،بدون اين كه كمترين تغيير و تبديلي پيش بيايد ،پس آنچه در عالم" ذر" تقدير شده ،قضايي
است حتمي و بهمين جهت امام (ع) در آغاز كالم ميان اين گونه انسانها و انسانهايي كه مشمول بدا ميشوند ترديد انداخت
در باره دسته اول فرمود خلقتشان تمام ميشود .در باره دسته دوم فرمود خلقتشان تمام نشده سقط ميشوند ،معلوم ميشود
دسته اول دستْوش بدا نميشوند ،و جمله" آن را در رحم قرار ميدهد" عطف است بر جمله ":نطفه را خلق كند".
و اينكه فرمود "،تا از راه دهان زن وارد شكم او شوند" بعيد نيست كه كالم امام نباشد ،بلكه گفتاري باشد كه راوي از پيش
خود به روايت اضافه كرده ،مؤيد اين احتمال اين است كه اگر كالم امام بود بايد فرموده باشد" يقتحمان في بطن المرأة من
فمها" « »1نه اينكه دو باره كلمه" مرأة" را تكرار كند ،و بفرمايد" يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة".
پس معلوم ميشود كلمه" من فم المرأة" جزء كالم امام نيست.
و به فرض كه جمله نامبرده هم ،كالم امام (ع) باشد ،حديث دليل بر اين ميشود كه داخل شدن فرشتگان در رحم زنان از
باب داخل شدن جسمي در جسم ديگر نيست براي اينكه از دهان زن هيچ راهي به رحم او وجود ندارد ،تنها راهي كه به
رحم زن وجود دارد مجراي تناسلي اوست.
بله راههاي ديگري هست و آن عبارتست از رگهايي كه خون حيض از آنها به داخل رحم وارد ميشود ،كه داخل شدن از
اين مجاري آسانتر از آن نيست كه فرشته از ديواره رحم وارد آن شود پس معلوم ميشود كه اين داخل شدن غير از داخل
شدن جسمي در جسم ديگر است ،و داخل شدن از دهان زن علتي ديگر دارد ،نه گشادي راه و سهولت عمل ،و اين معنا
__________________________________________________

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

")(1وارد ميشوند در شكم زن از دهان او".
ترجمه الميزان ،ج ،2ص02 :
بسيار روشن است.
و اينكه فرمود ":روح قديم انتقال يافته از پشت پدران و رحم مادران در آنجاست "...گويا منظور از اين روح قديم روح
نباتي است كه مبدأ تغذي و نمو هر جاندار است.
و اينكه فرمود ":و روح حيات و بقا را در آن بدمند" ظاهرا ضمير (در آن) به روح قديم بر ميگردد ،پس معناي عبارت اين
ميشود كه" دو فرشته روح"" حيات" و" بقا" را در روح نباتي بدمند ،و بفرض هم كه ضمير مثال به كلمه" مضغه" برگردد
قهرا به كلمه" مضغه زنده به روح نباتي" بر ميگردد .و در" مضغه زنده به روح نباتي" ،ميدمند.
و به هر حال ،كالم امام (ع) به ما ميفهماند كه نفخ روح انساني ،براي روح نباتي يك نوع تكامل و ترقي است ،و همان
روح نباتي است كه وقتي رشد ميكند قوت و شدت يافته ،مبدل به روح انساني ميشود( ،و اين همان حقيقتي است كه
حركت جوهريه اقتضاي آن را دارد "مترجم").
با اين بيان روشن ميشود كه انتقال روح قديمه ،از اصالب مردان و ارحام زنان چه معنا دارد ،و معلوم ميشود كه روح به
وجهي متحد الوجود با بدن يعني با نطفه است ،البته نطفه به ضميمه خونهاي حيض كه به تدريج جزء آن ميشود و مضغه و
خون حيض هر دو با بدن پدر و مادر متحد است ،و پدر و مادر با نطفه اتحاد دارند ،و اين اتحاد طرفين همواره ادامه دارد
پس ميتوان گفت آنچه در اين عالم بر وجود انسان عارض ميشود في الجمله و تا حدي در وجود پدران و مادران معين
شده بوده ،و فهرست كتاب هستي انسان ،از پيش در كتاب هستي پدران و مادران نوشته شده.
با اين بيان ،معناي كالم امام بهتر معلوم ميشود كه فرمود ":خداي عز و جل ميفرمايد سر خود بلند كنيد و به سر مادرش
بنگريد" و اگر در اين عبارت پدر را شركت نداد ،و نفرمود به سر پدر و مادرش بنگريد ،براي اين بود كه قضا و قدري كه
نطفه از ناحيه پدر دارد با جدا شدنش از پدر منقطع شده ،هر چه بوده (چه خوب و چه بد) گذشته ،ديگر نوشتن ندارد ،آنچه
كه فعال يعني در شكم مادر ،اتصال و بستگي به آن دارد قضا و قدر مادر است ،اين است كه فعال همين بايد در پيشاني
كودك نوشته شود و لذا فرمود ":چون نگاه ميكنند لوحي ميبينند كه به پيشاني مادر كودك آويزان است".
و اگر لوح را آويزان بر پيشاني مادر دانست براي اين است كه پيشاني محل اجتماع حواس آدمي و طليعه سيماي اوست،
مالئكه به پيشاني مادر نگاه ميكنند و آن لوح را ميخوانند و ميبينند كه در آن ،صورت كودك و زيبايي او و مدت زندگيش
و ميثاقش و اينكه ترجمه الميزان ،ج ،2ص06 :
آيا سعيد است يا شقي ،و نيز ساير خصوصيات وجوديش نوشته شده يكي از آن دو فرشته آن سرنوشت را ميخواند ،و
ديگري در پيشاني كودك مينويسد ،پس نسبت اين دو فرشته هم چيزي نظير نسبت فاعل با قابل است.
و اينكه فرمود ":و در هر يك از آن خصوصيات ،بدا را براي خدا شرط ميكنند"...
جهتش اين است كه صورتي كه جنين در رحم دارد مشتمل بر تمامي علل حوادث آينده او نيست ،چون صورت هر چند مبدأ
تمامي احوال و حوادث و جرياناتي هست كه بعدها در مورد اين كودك رخ ميدهد ،و ليكن تنها مبدأ آنها نيست بلكه مبادي
ديگري نيز دارد ،و آن مبادي عبارتند از امور و حوادثي كه خارج از وجود كودك است و در حوادث وي دخالت دارند ،و بدين
جهت است كه آن حوادثي كه حتمي الوقوع نيست در معرض بداء است.
اين را هم بايد دانست كه اگر در اين روايت ،جزئيات مساله والدت را به تحريك خداي سبحان و وحي او به رحم و
فرستادن دو فرشته" خالق" و فرشته" زاجر" و اموري از اين قبيل دانسته ،منافاتي با اين معنا ندارد كه اين امور و
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  1تا  ..... ]9ص 08 :
اشاره

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ
مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِالَّ
أُولُوا الْأَلْبابِ () 2رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ( )2رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ
ال رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ ال يُْْلِفُ الْمِيعادَ )(9
ترجمه آيات  .....ص 08 :

و او كسي است كه كتاب را بر تو نازل كرد ،بعضي از آيات آن ،آيات محكم است كه اصل كتابند ،و بعضي ديگر آيات
متشابهند ،اما آن كساني كه در دلهايشان انحراف است تنها آيات متشابه را پيروي ميكنند تا به اين وسيله فتنه به پا كنند و
به همين منظور آن آيات را به دلْواه خود تاويل ميكنند ،در حالي كه تاويل آن را نميدانند مگر خدا و راسْين در علم،
ميگويند به همه قرآن ايمان داريم كه همهاش از ناحيه پروردگار ما است و به جز خردمندان از آن آيات پند نميگيرند ().2
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مْصوصا اصل والدت مستند به عواملي طبيعي باشد ،براي اينكه اين دو قسم از عوامل يعني عوامل" معنوي" و عوامل"
مادي" در عرض هم قرار ندارند ،تا بگويي والدت و جزئياتش يا مستند به آن است و يا به اين ،و نميشود مستند به هر دو
باشد ،بلكه در طول هم قرار دارند ،نه اين آن را باطل ميكند و نه آن اين را ،و نه هر دو يكديگر را ،و نه علت والدت،
چيزي است كه مركب از هر دو عامل باشد ،بلكه هر يك در مرتبه خود علت تامه است جداي از ديگري.
و معلوم است كسي كه خداي عز و جل او را مامور كرده تا مردم را به سوي سعادت معنويشان هدايت و به سوي رضايت او
رهنمون باشد -يعني سلسله جليله انبيا (ع) با در نظر داشتن اينكه طريق هدايت طريق باطن است -چنين كساني وظيفه
دارند در تمامي بيانات خود با مردم به زباني سْن بگويند كه ايشان را به سوي باطن راه ببرد ،و مقام پروردگارشان را
بيادشان بيندازد ،و آن زبان همين است كه مالئكه خدا را واسطه بين خدا و حوادث قرار داده ،حوادث عالم را مستند به
اعمال مالئكه كرده ،سعادت بشر را مستند به تاييد مالئكه ،و شقاوت او را مستند به شياطين و وسوسههاي آنها كنند ،و از
سوي ديگر همه حوادث را (چه خوبش را و چه بدش را) مستند به خدا كنند ،البته با زباني كه اليق ساحت قدس او و
حضرت ربوبيتش باشد ،تا از اين طرز گفتار نتيجه بگيرند كه هدايت و ربح چيست ،و ضاللت و خسران كدام است.
و سْن كوتاه آنكه :از آن طرز بيان نتيجه بگيرند كه هدايت دنيا در آخرت به چه ترجمه الميزان ،ج ،2ص02 :
شكلي مجسم ميشود ،و چه ربحي ميدهد و ضاللت در آن عالم چه شكلي دارد ،و چه خسراني ببار ميآورد ،و در عين
اينكه با اين زبان سْن ميگويند مساله اسباب طبيعي را هم مهمل و هيچكاره ندانند ،و حق آنها را هم ادا كنند ،چون
عوامل طبيعي نيز يكي از اركان حيات انسان است ،و اصوال اساسي است كه حيات دنيا مستند به آن است ،و انسان بايد
اطالعاتي از آن عوامل داشته باشد و متوجه آنها بشود هم چنان كه بايد از عوامل معنوي نيز سر در آورد ،تا بطور كامل ،خود
را بشناسد ،و در نتيجه به پروردگار خود هم معرفت پيدا كند.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص02 :
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پروردگارا ،دلهاي ما را بعد از آنكه هدايت كردي منحرف مساز و از ناحيه خود رحمتي به ما عطا كن كه تنها تو بْشندهاي
().2
پروردگارا ،تو در روزي كه شكي در آمدنش نيست مردم را يك جا جمع خواهي كرد ،آري خدا خلف وعده نميكند ().1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص01 :
بيان آيات  .....ص 09 :
اشاره

[منظور از محكم بودن بعضي آيات قرآن و متشابه بودن بعض ديگر]  .....ص 09 :

ماده" حا -كاف -ميم" مادهاي است كه در همه مشتقاتش اين معنا خوابيده كه مثال فالن چيز كه محكم است ،بدين جهت
محكم است كه فساد در آن رخنه نميكند ،و چيزي آن را پاره پاره نساخته و كار آن را مْتل نميسازد ،و همچنين احكام ،و
تحكيم ،و حكم -به معناي داوري -و نيز حكمت -،به معناي معرفت تام و علم جازم و نافع -و همچنين حكمت بضم حا-
به معناي افسار اسب -كه در همه اين مشتقات معنايي از نفوذناپذيري و محكم بودن ساختمان ،خوابيده ،بعضي از
دانشمندان گفتهاند كه :ماده مورد بحث ،داللت دارد بر دو چيز :نفوذناپذيري و منعي كه توأم با اصالح باشد.
و در آيه مورد بحث ،منظور از احكام محكمات ،صراحت و اتقان اين آيات است ،و ميخواهد بفرمايد آيات محكم مانند آيات
متشابه هيچ تشابهي در آنها نيست ،و خواننده بدون ترديد و اشتباه به معنايش پي ميبرد ،نه اينكه" العياذ باللَّه" معنايش
اين باشد كه بعضي از آيات قرآن معنادار است ،و بعضي ديگر سست و بيمعنا است چون خداي عز و جل در سوره هود آيه
اول تمامي آيات قرآن را محكم و متقن خوانده ،و فرموده ":كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ".
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
چيزي كه هست از آنجايي كه دنبال جمله" أُحْكِمَتْ آياتُهُ" فرموده ":ثُمَّ فُصِّلَتْ" ،ميفهميم كه مراد از احكام ،حالي است از
حاالت تمامي آيات كتاب ،ميخواهد بفرمايد قرآن كريم قبل از نزول ،امري واحد بوده ،و هنوز دستْوش تجزي و تبعض
نشده بود ،در آن موقع آياتش متعدد نبود (و وقتي قرار شد نازل شود يعني در خور فهم بشر گردد داراي آيات و اجزا شد"
مترجم") ،پس كلمه احكام در آيه سوره هود وصف تمامي كتاب است ،و در آيه مورد بحث وصف بعضي از آيات نسبت به
بعضي ديگر است چون معناي بعضي از آيات قرآن روشن است ،و تشابهي در آنها نيست و بعضي ديگر اينطور نيست.
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"هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ" خداي تعالي در اين آيه فرستادن كتاب بر خاتم االنبيا (ص) را انزال خوانده ،نه تنزيل و با
در نظر داشتن اينكه بارها گفتهايم :انزال به معناي فرو فرستادن يكپارچه است ،و تنزيل فرو فرستادن تدريجي ،ميگوييم:
علت اين تعبير اين بوده كه مقصود ،بيان پارهاي از اوصاف و خواص مجموع كتاب نازل است نه اوصاف اجزاي آن ،و يكي
از اوصاف مجموع كتاب اين است كه اين كتاب مشتمل است بر آيات محكم و آيات متشابه ،كه برگشت قسمت دوم
(متشابهات) به قسمت اول (محكمات) است ،و به وسيله آنها ،آيات متشابه شرح و تبيين ميشود ،پس كتاب از اين نظر چيز
واحدي تصور شده ،نه چيزي كه داراي اجزايي متعدد و بسيار است ،و در چنين مقامي مناسب آن است كه از فرو فرستادن
آن با" انزال" تعبير شود نه" تنزيل".
"مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ"

PDF.tarikhema.org

به عبارت سادهتر ،از آنجايي كه در آيه مورد بحث ،آيات قرآن را به دو قسمت محكم و متشابه تقسيم كرده ميفهميم
منظور از احكام در اين آيه ،غير از احكام در آيه سوره هود است ،و همچنين منظور از تشابه در آيه مورد بحث غير از آن
تشابهي است كه در سوره زمر تمامي قرآن را متصف به آن دانسته ،و فرموده ":كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ" «».1
[معناي اينكه آيات محكمه" ام الكتاب" هستند]  .....ص 32 :

حال ببينيم معناي" ام الكتاب" چيست؟ و چرا آيات محكم را" ام الكتاب "خوانده؟ كلمه" ام" به حسب اصل لغت به
معناي مرجعي است كه چيزي و يا چيزهايي بدان رجوع ميكنند ،و آيات محكم را نيز از همين جهت" ام الكتاب" خوانده
كه مرجع آيات متشابه است ،پس معلوم ميشود بعضي از آيات قرآن ،يعني متشابهات آن ،به بعضي ديگر ،يعني آيات
محكم ،رجوع دارند ،و از همين جا روشن ميشود كه اضافه كلمه" ام" بر كلمه" الكتاب" ،اضافه الميه ،نظير اضافه" ام" بر
كلمه" االطفال -مادر كودكان" نيست ،بلكه به معناي" من از" است ،نظير اضافه در" نساء القوم" و" قدماء الفقهاء" و
امثال آن است.
و بنا بر اين قرآن كريم مشتمل بر آياتي است كه مادر و مرجع آيات ديگر است ،و اگر كلمه" ام" را مفرد آورده ،با اينكه
آيات محكم متعدد است و جا داشت كلمه نامبرده را به صيغه جمع يعني" امهات" بياورد ،و بفرمايد ":هن امهات الكتاب"،
براي اين بود كه بفرمايد :آيات محكم در بين خود هيچ اختالفي ندارند بطوري كه گويي يكي هستند.

نكته ديگر اين كه :در آيه شريفه ،كلمه" محكمات" در مقابل" أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ" قرار گرفته ،پس معلوم ميشود ،همان طور
كه گفتيم آيات قرآن دو قسمند ،آن دسته كه محكم است متشابه نيست ،و آنكه متشابه است محكم نيست و تشابه به
معناي توافق چند چيز مْتلف و اتحاد آنها در پارهاي از اوصاف و كيفيات است ،و از سوي ديگر قرآن را چنين توصيف كرده
__________________________________________________
)(1كتابي كه همهاش متشابه و مثاني است .سوره زمر آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص21 :
كه كتابي متشابه و مثاني است ،بطوري كه پوست بدن مردم خدا ترس ،از شنيدن آن جمع ميشود ،و فرموده ":كِتاباً
مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرب مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَْْشَوْنَ رَبَّهُمْ  »1« "...و مسلما منظور از اين تشابه غير از آن تشابه است ،منظور از
اين آنست كه آيات اين كتاب (چه محكمش و چه متشابهش) از اين نظر كه يك اسلوب بينظير دارند ،و همه آنها در بيان
حقايق و حكمتها و هدايت به سوي حق صريح و اسلوبي متقن دارند ،متشابه و نظير هم هستند ،و منظور از تشابه در آيه
مورد بحث( ،بدليل اين كه ،در مقابل محكم قرار گرفته ،و نيز به قرينه اين كه ،فرموده بيماردالن تنها آيات متشابه را گرفته،
جار و جنجال بپا ميكنند ،و ميخواهند آنها را به دلْواه خود تاويل نمايند" مترجم") اين است كه آيات متشابه طوري است
كه مقصود از آن براي فهم شنونده روشن نيست ،و چنان نيست كه شنونده به مجرد شنيدن آن ،مراد از آن را درك كند،
بلكه در اين كه منظور ،فالن معنا است يا آن معناي ديگر ترديد ميكند ،و ترديدش بر طرف نميشود تا آن كه به آيات
محكم رجوع نموده و به كمك آنها معناي آيات متشابه را مشْص كند ،و در نتيجه همان آيات متشابه نيز محكم شود ،پس
آيات محكم به خودي خود محكم است ،و آيات متشابه به وسيله آيات محكم ،محكم ميشود.
مثال آيه شريفه ":الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي" « »0آيه متشابه است ،چون معلوم نيست منظور از برقرار شدن خدا بر عرش
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[آيات متشابهه نيز ،پس از آنكه با آيات محكمه تبيين شدند ،محكمه ميشوند]  .....ص 32 :

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

چيست؟ شنونده در اولين لحظه كه آن را ميشنود در معنايش ترديد ميكند ،ولي وقتي مراجعه به آيه ":لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ"
« »2ميكند ميفهمد كه قرار گرفتن خدا مانند قرار گرفتن ساير موجودات نيست و منظور از كلمه "استوا برقرار شدن"
تسلط بر ملك و احاطه بر خلق است ،نه روي تْت نشستن ،و بر مكاني تكيه دادن ،كه كار موجودات جسماني است ،و
چنين چيزي از خداي سبحان محال است.
و باز نظير آيه شريفه ":إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ" « »2كه وقتي شنونده آن را ميشنود ،بالفاصله به ذهنش خطور ميكند كه خدا
هم ،مانند اجسام ديدني است ،و وقتي به آيه ":ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ" « »2مراجعه ميكند آن وقت ميفهمد
كه منظور از" نظر كردن" تماشا كردن با چشم مادي نيست.
__________________________________________________
)(1سوره زمر آيه .02
)(2سوره طه آيه.2 :
)(3سوره شوري آيه .11
)(4بعضي از نفوس در قيامت به پروردگار خود نظر ميكنند .سوره قيامت آيه .02
)(5سوره انعام آيه .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص20 :
و همچنين وقتي آيه نسخ شده را با آيه ناسخ مقايسه ميكند آن وقت ميفهمد كه عمر اولي در اصل كوتاه بوده ،و حكمش
محدود به حدي از زمان بوده و بعد از آن زمان ،كه همان زمان نزول آيه ناسخ باشد ،حكمش از اعتبار ميافتد ،و همچنين
مثالهايي نظير اين سه مثل.
پس اين بود آن معنايي كه از دو كلمه" محكم "و" متشابه" به ذهن ميرسد ،و فهم ساده ،آن را از مجموع آيه مورد بحث
ميفهمد ،چون اگر فرض كنيم كه حتي تمامي آيات قرآني متشابه است ،آيه مورد بحث ،بطور قطع آيهايست محكم كه
حتي سادهترين فهمها هم آن را ميفهمد.
و اگر فرض كنيم كه اين آيه از آيات متشابه است آن وقت تمامي آيات قرآن متشابه ميشود ،ديگر جا ندارد كه آيات را به
دو قسم ،محكم و متشابه تقسيم كند ،و بفرمايد ":هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ" و ديگر جمله ":هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ" دردي را
دوا نْواهد كرد ،براي اين كه فرض كرديم خودش هم متشابه است.
و نيز ،ديگر آيه شريفه ":كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيراً وَ نَذِيراً »" «1معناي صحيحي نْواهد داشت.
و نيز احتجاج خداي عز و جل در آيه شريفه ":أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً"
« ،»0عليه آنهايي كه در آيات قرآن تدبر نميكنند احتجاجي صحيح نميبود.
و همچنين آيات ديگر كه قرآن را" هدايت" "،نور" "،تبيان" "،بيان" "،مبين" "،ذكر" و امثال آن توصيف كرده ،معناي
صحيحي نْواهد داشت.
عالوه بر اينكه هر كس آيات قرآن را از اول تا آخر مورد دقت قرار دهد ،هيچ شكي نميكند در اينكه حتي يك آيه از آن،
بدون مدلول و معنا (بطوري كه خواننده هيچ معنايي از آن نفهمد) وجود ندارد ،بلكه تمامي آيات آن ،ناطق به مدلول خود
هست ،حال يا مانند آيات محكم ناطق به يك مدلول و معنا است ،بطوري كه هيچ عارف به كالمي در آن شك نميكند و
يا مانند آيات متشابه كه بين چند معنا مشتبه است و با صراحت ميدانيم كه يكي از آن معاني مراد است.
چيزي كه هست اين است كه خواننده در اينكه كداميك از آن معاني مقصود است
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__________________________________________________
)(1حم سجده آيه .2
)(2كه چرا تدبر نميكنند و نميفهمند ،كه اگر اين كتاب از ناحيه غير خدا بود اختالفهاي بسياري در آن مييافتند .سوره
نساء آيه .20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
شك و ترديد ميكند ،و ميدانيم آن معناي واحدي كه مقصود خداي تعالي است ،ال بد بيگانه از اصول مسلمه در قرآن ،از
قبيل ":وجود صانع" و" يگانگي او"" ،بعثت انبيا"" تشريع احكام" "،معاد" و  ...نيست ،بلكه موافق با آن اصول است ،و آن
اصول هم همان معنا را نتيجه ميدهد ،و در فرض مساله ،مرجع ما همان اصول است ،كه بايد به وسيله آنها آن معناي حق
را از ميان ساير معاني معين كنيم.
پس قرآن خودش مفسر خويش است و بعضي از آياتش اصل و مرجع براي بعضي ديگر است.
"[محكمات" آيات متضمن اصول مسلمه قرآني است و" متشابهات" آيات متضمن فروع است]  .....ص 33 :
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و آن گاه اگر اهل نظر بعد از توجه به اين مطالب به آيه مورد بحث كه ميفرمايد ":مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ
مُتَشابِهاتٌ" برخورد كند ،ديگر هيچ شكي نميكند در اينكه مراد از كلمه "محكمات" آياتي است كه متضمن اصول
مسلمهاي از قرآن است و مراد از كلمه "متشابهات" آياتي است كه معاني آنها به وسيله آيات دسته قبل روشن ميگردد.
خواهي گفت :كسي در رجوع فروع به اصول ،حرفي ندارد ،البته همه ميدانيم وقتي اصول متفرقهاي در قرآن هست ،و در
مقابل فروعي هم در قرآن متفرق است ،اين فروع بايد به آن اصول برگردد ،ليكن اين باعث نميشود كه فروع" متشابه"
ناميده شود ،و شما بايد توضيح دهيد كه چرا قرآن آنها را متشابه خوانده است؟.
در پاسخ ميگوئيم به يكي از دو جهت ،چون معارفي كه قرآن كريم بر بشر عرضه كرده دو قسم است.
بعضي از آنها در باره ما وراي طبيعت است كه خارج از حس مادي است ،و فهم مردم عادي وقتي به آنها بر ميخورد دچار
اشتباه ميشود ،و نميتواند معنايي غير مادي براي آنها تصور كند ،مثل آيه ":إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" « »1و آيه" وَ جاءَ رَبُّكَ"
« »0كه در برخورد با آنها به خاطر انسي كه فهم او با ماديات دارد ،از كمين كردن خدا و آمدنش همان معنايي را درك
ميكند كه از آمدن و كمين كردن يك جاندار ميفهمد ،ولي وقتي به آياتي كه در باره اصول معارف اسالم است ،مراجعه
ميكند از اين اشتباه در ميآيد.
و اين جريان در تمامي معارف و ابحاث غير مادي و غايب از حس هست و اختصاصي
__________________________________________________
)(1يعني بدان كه پروردگارت در كمين است .سوره فجر آيه . [.....]12
)(2و پروردگارت آمد .سوره فجر آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
به معارف قرآن ندارد.
معارف ساير كتب آسماني ،البته آن معارف عاليهاي كه دستْوش تحريف نشده ،و همچنين مباحث الهي كه در فلسفه
عنوان ميشود همين طور است ،و قرآن كريم به همين جريان اشاره نموده ميفرمايد ":أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ
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بِقَدَرِها" «».1
و نيز ميفرمايد":إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ،وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" «».0
[ثابت نبودن و احيانا متغير بودن احكام اجتماعي و فرعي ،موجب تشابه ميگردد]  .....ص 34 :

[بررسي معناي" تاويل" در آيات قرآني و اقوالي كه در اين باره گفته شده است]  .....ص 31 :

كلمه" تاويل" از ماده" اول" است و اين ماده به معناي رجوع است ،كه وقتي به باب تفعيل ميرود معناي برگرداندن را
ميدهد ،پس تاويل متشابه به معناي برگرداندن آن به يك مرجع و ماخذ است ،و تاويل قرآن به معناي ماخذي است كه
معارف قرآن از آنجا گرفته ميشود.
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قسم دوم ،آياتي است مربوط به قوانين اجتماعي و احكام فرعي ،و چون مصالح اجتماعي كه احكام ديني بر اساس آن
تشريع ميشود وضع ثابتي ندارد ،و احيانا متغير ميشود ،و از سوي ديگر قرآن هم به تدريج نازل شده قهرا آيات مربوط به
قوانين اجتماعي و احكام فرعي دستْوش تشابه و ناسازگاري ميشوند ،وقتي به آيات محكم رجوع شد آن آيات ،اين آيات
را تفسير نموده ،تشابه را از بين ميبرد ،آيات محكم تشابه آيات متشابه را ،و آيات ناسخ تشابه آيات منسوخ را از بين ميبرد.
"فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ" كلمه" زيغ" به معناي انحراف از استقامت
(راست بودن) است ،كه الزمهاش اضطراب قلب و پريشاني خاطر است .به قرينه اينكه در مقابلش رسوخ در علم قرار گرفته،
كه در باره اثرش ميفرمايد :دارندگان آن اضطراب ندارند و با اطمينان خاطر ميگويند همه آيات قرآن ،چه محكم و چه
متشابه آن ،از طرف پروردگار ما است ،و اما آنهايي كه زيغ و انحراف قلب دارند ،مضطرب هستند ،و دنبال آيات متشابه را
ميگيرند ،تا از پيش خود آن را تاويل نموده فساد راه بيندازند و كساني كه دچار چنين زيغ و انحرافي نيستند همواره از خدا
ميخواهند :كه خدايا قلب ما را بعد از هدايت منحرف مساز ".رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا" «».2
از اينجا روشن ميشود كه مراد از پيروي از آيات متشابه ،پيروي عملي است ،نه
__________________________________________________
)(1خدا آبي از آسمان نازل ميكند و در هر سرزميني به مقدار ظرفيتش آن آب جاري ميشود .سوره رعد آيه .12
) (2ما آن كتاب مبين را عربي قرار داديم ،باشد كه شما تعقل كنيد ،و گرنه آن در ام الكتاب نزد ما مقامي بلند و فرزانه
داشت .سوره زخرف آيه .2
)(3سوره بقره آيه .022
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
پيروي ايماني ،و پيروي عملي از متشابه هم وقتي مذموم است كه بدون رجوع به محكم باشد چون پيروي آن بعد از رجوع
به محكم ،ديگر پيروي متشابه نيست بلكه پيروي محكم و عملي صحيح است نه مذموم.
و منظور از" ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ "اين است كه متشابه را دنبال كنند ،و بْواهند به اين وسيله مردم را گمراه كنند ،چون كلمه":
فتنه" با كلمه" اضالل" معنايي نزديك بهم دارند.
خداي تعالي نتيجه خطرناكتري براي اين عمل شيطاني ذكر كرده ،و آن دستيابي به تاويل قرآن ،و به اصطالح امروز
فلسفه احكام حالل و حرام است ميخواهند از اين راه ،خود را از پيروي محكمات دين بينياز نموده و در آخر دين خدا را از
اصل منسوخ و متروك كنند.
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خداي تعالي كلمه" تاويل" را در چند مورد در كالم مجيدش آورده ،از آن جمله 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" « »1يعني در آنچه خير ميدادند و ميگفتند :موالي حقيقي ما خدا است ،بر حق بودند ،و آنچه بغير خدا
مي پرستيديم باطل بود ،و نيز اعتراف خواهند كرد كه نبوت ،حق بود و دين خدا حق بود ،و مساله بعثت از قبور حق بود.
و خالصه كالم اين است كه در آن روز حقيقت همه آن معارفي كه انبيا آوردهاند ظاهر ميشود.
از اين بيان فساد اين گفتار روشن ميشود كه بعضي گفتهاند ":تاويل در آيه مورد بحث به معناي حقايق خارجيه است كه
خبر صحيح با آن مطابق باشد ،مانند اموري كه در روز قيامت رخ ميدهد ،كه اخبار انبيا و رسل و كتب آسماني مطابق با آنها
و آنها مطابق (به فتح با) با اينها است".
__________________________________________________
)(1با اين كه ما كتابي به سويشان فرستاديم كه آن را بر اساس علم تفصيل دادهايم ،تا هدايت و رحمتي باشد براي قومي
كه ايمان ميآورند حال آيا اين مردم انتظار تاويل آن دارند؟ روزي كه تاويلش بيايد آنهايي كه از پيش فراموشش كردند
اعتراف خواهند كرد ،كه رسوالن پروردگار ما به حق آمده بودند.
سوره اعراف آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص26 :
وجه فسادش اين است كه اگر معناي تاويل اين باشد ،تنها آياتي تاويل خواهد داشت كه در باره صفات خدا و بعضي از افعال
او و پارهاي از حوادث قيامت باشد ،و اما آيات مربوط به احكام و تشريع ،اينها از آنجا كه همه از باب انشا يعني امر و نهي
است ،ديگر مطابق و غير مطابق ندارد ،تا مطابقتش با حوادث قيامت تاويل خوانده شود.
و همچنين است آيات ارشادي كه بشر را به فضايل اخالقي امر ،و از رذايل اخالقي نهي ميكند ،چون تاويل اينگونه آيات و
فلسفه احكامش همراه خودش هست ،و نيز آياتي كه قصص انبيا و امتهاي گذشته را شرح ميدهند كه تاويل آنها به اين
معنايي كه براي تاويل گفتهاند ،در سابق گذشته و ديگر در قيامت تاويل ندارد ،عالوه بر اين كه در آيه شريفه ،كلمه"
تاويل" را اضافه به همه كتاب كرده ،نه به يك قسم خاصي از آياتش.
و نظير آيه مورد بحث ،آيه شريفه" وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَري  ...أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ  ...بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا
يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ" « .»1است ،بطوري كه مالحظه ميفرماييد
تمامي قرآن را داراي تاويل ميداند ،چون ميفرمايد ":با اينكه هنوز تاويل قرآن نيامده".
و به همين جهت است كه بعضي از مفسرين گفتهاند :تاويل عبارت است از امر عيني خارجي كه گفتار تاويل دار بر آن امر
خارجي اتكا دارد ،و معلوم است كه اين امر خارجي در هر موردي معناي خاص به خود را دارد مثال تاويل در مورد اخبار
عبارت است از همان چيزي كه از آن خبر داده شده ،و حادثهاي كه در خارج واقع شده ،مانند قصص انبيا و امتهاي گذشته،
و يا واقع ميشود ،مانند آياتي كه از صفات خدا و اسماي او و عدههايش و همه حوادثي كه در قيامت رخ ميدهد.
و تاويل در مورد انشاء (يعني امر و نهي و امثال آن) عبارت است از مصلحتي كه آمر را واداشته تا براي به دست آوردن آن
مصلحت ،امر كند ،و مفسدهاي كه براي جلوگيري از آن ،نهي نمايد ،مثال تاويل در آيه ":وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا
بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا »" «2همين است كه با برقراري وزن عادالنه در هر كاالي كشيدني و
پيمان كردني ،امر اجتماع بشري ،استقامت يابد.
اين بود آن معنايي كه اين گروه از مفسرين براي تاويل همه قرآن كردند ،و ليكن اين
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__________________________________________________
)(1سوره يونس آيه .21
)(2سوره اسراء آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
معنا با ظاهر آيه سازگار نيست ،چون اوال ،ظاهر آن اين است كه تاويل امري است خارجي و اثري است عيني كه مترتب
ميشود بر عمل خارجي مسلمانان كه همان ايفاي كيل و اقامه وزن باشد ،نه امر تشريعي ،كه جمله" وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ
وَ زِنُوا  "...متضمن آن است.
پس تاويل امري است خارجي كه مرجع و مال امر خارجي ديگر است ،نه مرجع و مال كالم خدا ،بنا بر اين توصيف آيات
كتاب خدا به اين كه اين كالم تاويل دارد ،چون حكايت ميكند از معاني خارجي ،توصيف آيات نيست ،بلكه توصيف متعلق
آيات است ،در انشائيات قرآن كه عمل مسلمين باشد و در اخبارياتش كه معاني خارجيه است.
و ثانيا ،گو اين كه تاويل مرجعي است كه صاحب تاويل به آن بازگشت دارد اما بازگشت در اينجا به معناي خاصي است ،و
هر بازگشتي تاويل نيست ،مثال كارمند يك اداره در امور اداري به رئيس مراجعه ميكند ولي اين مراجعه را تاويل نميگويند.
پس تاويل مراجعه خاصي است ،نه مطلق مراجعه ،به دليل اين كه در آيات زير در مورد مراجعه خاص استعمال شده ،خضر
به موسي (ع) ميفرمايد ":سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً" «».1
و نيز ميفرمايد ":ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً" « »0و آنچه خضر به موسي خبر داد صورت و عنوان كارهايي بود كه
در مورد كشتي و ديوار و پسر بچه انجام داد ،موسي (ع) از آن صورتها و عناوين بيخبر بود ،و به جاي آن صورتها و عناويني
ديگر تصور كرده بود ،عناويني كه با عقلش وفق نميداد ،و وادارش ميكرد با بي طاقتي هر چه بيشتر اعتراض كند ،كه
قرآن كريم اعتراضهايش را به ترتيب در سوره كهف آيه  21و آيه  22و آيه  22حكايت كرده است.
صورتي كه موسي (ع) از سوراخ كردن كشتي تصور كرده بود اين بود كه خضر ميخواهد اهل كشتي را غرق كند ،پرسيد ":أَ
خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً" «».2
و صورتي كه از چيدن ديوار تصور كرده بود اين بود كه ميخواهد مزدي بگيرد ،و به اصطالح سور و ساتي فراهم كند ،و
وقتي ديد مزد نگرفت پرسيد ":لَوْ شِئْتَ لَاتََّْذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً"
__________________________________________________
)(1بزودي تو راي از آن تاويل كه براي شنيدنش بيطاقتي ميكردي خبر ميدهم .سوره كهف آيه .22
)(2اين بود تاويل آنچه نميتوانستي بر آن صبر كني .سوره كهف آيه .20
)(3آيا سوراخش كردي تا اهلش راي غرق كني؟ چه عمل ناشايستهاي كردي :سوره كهف آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
«1».
و صورتي كه از كشتن آن پسر بچه تصور كرده بود اين بود كه وي مردي آدمكش است ،و از اين عمل لذت ميبرد ،لذا
پرسيد ":أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً" «».0
و تاويلي كه خضر براي كارهاي خود ذكر كرد اين بود كه گفت ":أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعِيبَها وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ،وَ أَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فََْشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً ،فَأَرَدْنا
أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً ،وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُالمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما ،وَ كانَ
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أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَْْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ" «».2
و منظورش از تاويل در اين آيات همانطور كه مالحظه ميكنيد برگشت هر كاري به صورت و عنوان واقعي خويش است
همانطور كه زدن كودك به تاديب بر ميگردد ،و زدن رگ و خون گرفتن به غرض معالجه بر ميگردد.
ولي در جمله ":زيد آمد" نميتوان گفت كه تاويل آن آمدن زيد در خارج است.
قريب به همين معنا ،تاويلهايي است كه در چند جاي داستان يوسف آمده.
يك جا فرموده ":إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً ،وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ" « »2و در
جاي ديگر فرموده ":وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ وَ خَربوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ ،قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا"
«».2
__________________________________________________
)(1چرا در صدد برنيامدي مزد بگيري .سوره كهف آيه .22
)(2چرا خون بيگناهي را بدون قصاص ريْتي؟ بدرستي كه كار زشتي مرتكب شدي .سوره كهف آيه .22
)(3اما كشتي مال مردم مستمند بود كه در دريا كار ميكردند ،و پادشاهي در كمين اين قوم همه كشتيها را به غصب
ميگرفت ،خواستم معيوبش كنم ،تا آن را غصب نكند ،و اما آن پسر ،فرزند پدر و مادري با ايمان بود ،او اگر زنده ميماند پدر
و مادر خود را به كفر و طغيان ميكشيد ،خواستم پروردگارشان (فرزندي )پاكيزهتر و مهربانتر به ايشان عوض دهد ،و اما آن
ديوار مال دو پسر يتيم از اين شهر بود ،و گنجي از مال ايشان زير آن قرار داشت و پدرشان مردي شايسته بود ،پروردگارت
خواست تا به رشد خويش برسند ،و گنج خويش برون آرند ،و اين رحمتي از پروردگارت بود .سوره كهف آيه .20
)(4سوره يوسف آيه . [.....]2
)(5سوره يوسف آيه .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص21 :
در آغاز داستان از يوسف (ع) حكايت ميكند كه به پدر بزرگوارش گفت:
"پدر جان در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه را ميبينم كه دارند برايم سجده ميكنند" و در آخر داستان حكايت ميكند
كه ":پدر و مادرش را بر تْت سلطنت جاي داد ،پدر و مادر و برادران در برابرش سجده كردند ،آن وقت به پدرش گفت :پدر
جان اين بود تاويل آن خوابي كه من قبال ديده بودم ،پروردگارم آن رؤيا را صادق و محقق ساخت".
كه در اين مورد سجده كردن والدين و برادران يوسف براي او تاويل رؤيايش خوانده شده ،و اين رجوع از قبيل رجوع مثال
به ممثل است.
در جاي ديگر در باره رؤياي پادشاه مصر و تعبير يوسف (ع) ميفرمايد:
"وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلربءْيا تَعْبُرُونَ ،قالُوا أَضْغاثُ أَحْالمٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعالِمِينَ ،وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا
أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ ،فَأَرْسِلُونِ ،يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ ،وَ سَبْعِ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ
يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَي النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ،قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ
».1« "...
و در جاي ديگر همين داستان را در نقل رؤياي آن دو زنداني ميفرمايد:
"وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ ،قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ،وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً ،تَأْكُلُ الطَّيْرُ
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مِنْهُ ،نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِي َ
ن
__________________________________________________
)(1پادشاه مصر گفت :در عالم رؤيا به روشني ميبينم كه هفت گاو الغر هفت گاو فربه را ميخورند ،و هفت سنبله سبز
راي با هفت سنبله خشك ميبينم حال اي درباريان اگر از تعبير رؤيا آگهي داريد ،در اين رؤياي من نظر دهيد ،گفتند رؤياي
تو خواب پريشان است ،و ما نميتوانيم خوابهاي پريشان راي تاويل كنيم يكي از آن دو نفر كه به پيشگويي يوسف از
زندان رها شده بود و مدتها يوسف را فراموش كرده بود با مشاهده اين گفتگو به ياد يوسف افتاد ،و گفت من شما راي از
تاويل اين خواب خبر ميدهم ،روانهام كنيد ،اي يوسف صديق ما راي در باره هفت گاو چاق كه طعمه هفت گاو الغر
ميشوند ،و هفت سنبله سبز و هفت سنبله خشك نظر بده ،تا من به دربار بروم و تعبير تو راي به ايشان بگويم ،شايد به
مقام ارجمند تو پيببرند.
فرمود :هفت سال متوالي كشت و زرع ميكنيد ،و هر چه درو ميكنيد ،براي كشت نگه ميداريد ،مگر به آن مقداري كه
ميخوريد چون بعد از آن هفت سال خشكي و قحطي ميرسد ،در آن سالها مردم ذخيره سالهاي قبل راي ميخورند مگر
اندكي راي كه باز ذخيره ميكنيد .سوره يوسف آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
...يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً ،وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ،قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
تَسْتَفْتِيانِ" «».1
و در جاي ديگر خطاب به يوسف ميفرمايد ":وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" «».0
و نيز ميفرمايد":وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" «».2
باز در جاي ديگر از يوسف نقل فرموده كه در مناجاتش با خداي تعالي گفت ":وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" «».2
پس مالحظه كرديد كه در تمامي اين موارد از داستان يوسف كلمه" تاويل" در حوادثي استعمال شده كه سرانجام رؤيا به
آن حوادث منجر ميشود ،و آنچه صاحب رؤيا در خواب ميبيند صورت و مثالي از آن حوادث است ،پس نسبتي كه ميان آن
حوادث و ميان رؤياها هست همان نسبتي است كه ميان صورت و معنا است ،صورتي كه ،معنا به آن صورت جلوه ميكند.
و به عبارت ديگر نسبتي است كه ميان حقيقت مجسم شده با مثال آن حقيقت است هم چنان كه در آياتي كه از داستان
موسي و خضر (ع) نقل كرديم جريان از اين قرار بود و در آيه شريفه ":وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ  ...وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا" « »2نيز از
همين باب است.
از دقت در آيات قيامت به دست ميآيد كه در آن آيات نيز جريان بدين منوال است ،و لفظ تاويل در آن آيات هم همين معنا
را ميدهد ،مثال در آيه:
__________________________________________________
)(1و با يوسف دو جوان به زندان افتادند ،يكي از آن دو نفر به يوسف گفت :من در خواب ميبينم براي ساختن شراب ،انگور
ميفشارم ،ديگري گفت :من هم در خواب ديدم كه بر باالي سر ،ناني راي حمل ميكنم و مرغان از آن نان ميخورند ،حال
بگو ،تاويل اين دو رؤيا چيست؟ كه ما تو راي از نيكوكاران تشْيص دادهايم ...
يوسف گفت :اي دو رفيق زنداني من ،يكي از شما از زندان نجات مييابد ،و ساقي شراب دربار ميگردد ،و آن ديگري بدار
آويْته ميشود ،و آن قدر بر باالي دار ميماند كه مرغان از گوشت سرش ميخورند ،اين قضايي است كه در باره امري كه
ميپرسيد حتمي شده است .سوره يوسف آيه .21
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[سه نكته كه از توضيحات در باره معناي" تاويل" به دست آمده است]  .....ص 41 :

اول اينكه :تاويل داشتن آيهاي از آيات كه معناي آن برگشت كند به آن تاويل ،غير از اين است كه آيهاي متشابه باشد و به
آيه محكمي برگشت داده شود.
دوم اينكه :تاويل اختصاص به آيات متشابه ندارد بلكه تمامي آيات قرآن تاويل دارد ،پس همانطور كه آيات متشابه تاويل
دارد ،آيات محكم نيز تاويل دارد.
سوم اينكه :تاويل از مفاهيمي كه معنا و مدلول لفظي دارند نيست ،بلكه از امور خارجي و عيني است ،و اگر گفته ميشود كه
آيات قرآن تاويل دارد در حقيقت وصف تاويل ،صفت خود آيات نيست ،بلكه صفت متعلق آنها است ،كه اعمال انسانها و يا
چيز ديگر است.
و اما اينكه گاهي كلمه "تاويل" در معناي" مْالف ظاهر لفظ" استعمال ميشود ،يك استعمال نوظهور است ،كه بعد از
نزول قرآن پيدا شده ،و هيچ دليلي نداريم بر اين كه منظور قرآن مجيد هم از" تاويل" اين باشد ،و وقتي ميفرمايد" وَ ابْتِغاءَ
تَأْوِيلِهِ "بگوييم منظورش از تاويل معناي مْالف ظاهر كلمه است ،هم چنان كه هيچ دليلي نداريم بر اين كه آن معناي
ديگري كه براي تاويل كردهاند درست باشد ،بلكه بيشتر آن معاني كه به زودي آنها را نقل ميكنيم معناهايي بدون دليل
است.
__________________________________________________
)(1سوره يونس آيه.21 :
)(2سوره اعراف آيه.22 :
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)(2خداي تعالي تو راي نصيبي از تاويل احاديث آموخته است .سوره يوسف آيه .6
)(3ما از اين كار غرضها داشتيم كه يكي از آنها اين بود كه او راي بهرهاي از علم تاويل ،احاديث بياموزيم .سوره يوسف آيه
.01
)(4و" خدايا" تو مرا سهمي از تاويل احاديث آموختي .سوره يوسف آيه .121
)(5سوره اسري آيه.22 :
ترجمه الميزان ،ج ،2ص21 :
"بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ».1« "...
و نيز در آيه ":هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ  »0« "...منظور از آمدن تاويل مجسم شدن حقايق است ،چون امثال
آيه ":لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" « »2كامال داللت ميكند بر اينكه مشاهده
وقوع آنچه انبيا و كتب آسماني از وقوعش در قيامت خبر ميدادند از سنخ مشاهده با چشم سر و خالصه مشاهده حسي و
دنيايي نيست ،هم چنان كه اصل وقوع قيامت و جزئيات نظام آن عالم از سنخ وقوع حوادث دنيايي و نظامي كه ما در دنيا با
آن آشنا هستيم نيست ،هم وقوعش طوري ديگر است ،و هم نظام حاكم در آن نظامي ديگر ،و ان شاء اللَّه بزودي بيان
بيشتري در اين باره خواهد آمد.
پس رجوع و برگشت خبرهاي كتاب به حوادثي كه در قيامت ظهور ميكند از قبيل رجوع خبرهاي معمولي به حوادث آينده
دنيايي نيست ،رجوع در آنجا هم غير رجوع در اينجاست.
پس از آنچه گذشت سه نكته روشن گرديد:
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)(3سوره ق آيه.00 :
ترجمه الميزان ،ج ،2ص20 :
[علم به تاويل كتاب مختص به خداي تعالي است]  .....ص 40 :
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"وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ" از ظاهر كالم برميآيد كه ضمير" تاويله تاويلش" تنها به متشابه برميگردد ،براي اينكه
نزديكترين مرجع است ،و هميشه ضمير به نزديكترين مرجع برميگردد (وقتي ميگوييم زيد به منزل ما آمد و به دنبالش
عمرو هم آمد و گفت  ...معنايش اين است كه عمرو گفت ،چون عمرو به ضميري كه در كلمه" گفت" خوابيده نزديكتر
است" مترجم").
هم چنان كه ظاهر كلمه" تاويل" در جمله" ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ" نيز همين است ،قبال توجه فرموديد كه صرف برگشتن ضمير به
كلمه" متشابه" مستلزم اين نيست كه تاويل هم تنها از آن متشابه باشد ،و آيات محكمات تاويل نداشته باشند ،ممكن هم
هست كه ضمير" تاويله" را بكلمه" كتاب" برگردانيم ،هم چنان كه ضمير در جمله ":ما تَشابَهَ مِنْهُ" به همه كتاب
برميگردد.
جمله مورد بحث ،افاده حصر ميكند ،چون ميفرمايد :تاويل كتاب را به جز خدا كسي نميداند ،و ظاهر اين حصر اين است
كه علم به تاويل تنها نزد خدا است.
و اما جمله ":وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ" عطف به آن نيست ،تا معنا چنين شود ":تاويلش را نميداند مگر خدا و راسْون در
علم" ،بلكه جملهاي از نو و در حقيقت فراز دوم جمله ":فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ" است ،و معناي دو جمله اين است كه
مردم نسبت به كتاب خدا دو گروه هستند ،گروهي از آنها كه بيمار دلند آيات متشابه آن را دنبال ميكنند ،و بعضي ديگر
وقتي به آيات متشابه برميخورند ميگويند :ما به همه قرآن ايمان داريم ،چون همهاش از ناحيه پروردگار ما آمده ،و اينگونه
اختالف كردن مردم به خاطر اختالف دلهاي ايشان است.
دسته اول دلهاشان مبتال به انحراف است ،و دسته دوم ،علم در دلهاشان رسوخ كرده.
عالوه بر اينكه اگر واو مذكور عاطفه باشد ،و مراد اين باشد كه تنها خدا و راسْين در علم تاويل كتاب را ميدانند در اين
صورت يكي از راسْين در علم رسول خدا (ص) محسوب ميشود چون آن حضرت افضل همه اين طايفه است ،و چگونه
ممكن است قرآن كريم بر قلب مباركش نازل بشود ،و او آيات متشابهش را نفهمد ،و بگويد "چه بفهمم و چه نفهمم به
همه ايمان دارم ،چون همهاش از ناحيه خدا است".
و از سوي ديگر يكي از عادتهاي قرآن اين است كه وقتي ميخواهد امت اسالم و يا جماعتي را كه رسول خدا (ص) هم
در بين آنها است توصيف كند ،نْست به صورت خاص ،آن حضرت را ذكر كرده و سپس ساير افراد را جداگانه بيان ميكند
تا رعايت شرافت و عظمت او را كرده باشد ،و بعد از ذكر آن جناب آن گاه نام امت و يا آن جماعت را
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
ميبرد مانند اين آيه كه ميفرمايد ":آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ" « »1و آيه:
"ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلي رَسُولِهِ وَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ" « »0و آيه ":لكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" « »2و آيه ":النَّبِيَّ وَ
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" «».2
و آيات ديگر از اين قبيل هست كه قبل از ذكر نام امت ،نام آن جناب را ذكر ميكند.
و با اين حال اگر مراد از جمله ":وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ" اين باشد كه راسْون در علم به تاويل قرآن دانا هستند -و با در
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نظر گرفتن اينكه رسول خدا (ص) بطور قطع يكي از آنان است -جا داشت همانطور كه گفتيم بفرمايد ":و ما يعلم تاويله اال
اللَّه و رسوله و الراسْون في العلم" چون گفتيم عادت قرآن بر اين است كه هر جا بْواهد مطلبي مشترك ميان امت و
رسول خدا (ص) را ذكر كند نام رسول خدا (ص) را جداگانه ذكر ميكند و اينجا ذكر نكرده ،اگر چه ممكن است كسي در
پاسخ ما بگويد :از آنجا كه صدر آيه كه ميفرمايد ":هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ  "...داللت داشت بر اينكه آن جناب عالم
به كتاب هست ،ديگر حاجت نبوده دوباره نام آن حضرت را به خصوص ذكر كند.
پس تا اينجا معلوم شد كه رسول خدا (ص) جزء راسْين در علم -كه بعضي آيات را ميفهمند و بعضي را نميفهمند-
نيست ،در نتيجه ظاهر آيه اين ميشود كه علم به تاويل منحصرا از آن خداي تعالي است ،و اين انحصار منافات با استثناي
آن جناب ندارد ،هم چنان كه آياتي از قرآن علم غيب را منحصر در خداي تعالي ميكند ،و در عين حال در آيه:
"عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ" « »2بعضي از رسوالن را استثنا مينمايد.
[انحصار علم به تاويل كتاب در خداي سبحان منافاتي با استثناء شدن رسول (ص) و راسخون در علم ندارد]  .....ص 43 :

[موضع" راسخون در علم" در برابر آيات متشابه ،ايمان به آنها و توقف در مقام عمل است ..... ].ص 44 :

"وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنا".
كلمه "رسوخ" به معناي ثبوت و استحكام است ،و اين كه راسْين در علم را ،مقابل آنهايي قرار داده كه در دل انحراف و
كژي دارند ،و نيز اين كه راسْين در علم را چنين معرفي كرده كه ميگويند" همه قرآن از ناحيه پروردگارمان است"،
داللت ميكند بر تماميت تعريف آنان ،و ميفهماند كه راسْين در علم آن چنان علمي به خدا و آياتش دارند كه آميْته با
ذرهاي شك و شبهه نيست در نتيجه علمي كه به محكمات دارند هرگز دستْوش تزلزل نميشود ،و به آن محكمات ايمان
دارند ،و عمل هم ميكنند ،و چون به آيهاي از آيات متشابه بر ميْورند ،آن تشابه نيز اضطراب و تزلزلي در علم راسْشان
پديد نميآورد ،بلكه به آن نيز ايمان دارند ،و در عمل كردن به آن توقف و احتياط ميكنند.
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در اين آيه نيز منافات ندارد كه بفرمايد راسْين در علم ميگويند ":چه آيهاي را بفهميم و چه نفهميم به همه قرآن ايمان
داريم".
و در آيات ديگر بفرمايد :همين راسْين در علم كه چنين سْني دارند به تاويل قرآن دانا هستند ،براي اينكه آيه مورد بحث
شاني از شؤون راسْين در علم را بيان ميكند ،و آن اين
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه.022 :
)(2سوره توبه آيه.06 :
)(3سوره توبه آيه.22 :
)(4سوره تحريم آيه. [.....]2 :
)(5سوره جن آيه.02 :
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
است كه همين دانايان به تاويل با اينكه عالم به حقيقت قرآن و تاويل آياتش هستند ،مع ذلك اگر احيانا در جايي دچار
شبهه شدند توقف ميكنند ،زيرا بر خالف آنهايي كه در دل انحراف دارند ،اينان در مقابل خداي تعالي تسليم هستند.
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[دعاي راسخون در علم ":رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا  ..... ]"...ص 41 :

پس معلوم ميشود اولوا االلباب همان كساني هستند كه انابه دارند.
"رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ".
اين درخواست يكي از آثار رسوخ و ثبات آنان در علم است ،كه چون خدا را آن طور كه بايد شناختند يقين كردند كه از ناحيه
خود مالك هيچ چيز نيستند ،و مالكيت ،منحصر در خداي عز و جل است ،و چون چنين ايماني دارند در هر حال اين ترس را
دارند كه خدا دلهايشان را بعد از رسوخ علم منحرف سازد ،لذا به پروردگار خود پناه ميبرند و درخواست ميكنند كه پروردگارا
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و در اين كه فرمود ":ميگويند همهاش از ناحيه پروردگارمان است" ،هم دليل ،ذكر شده و هم نتيجه ،چون از ناحيه خدا
بودن محكم و متشابه باعث ميشود كه به هر دو قسمت ايمان داشته باشند ،و روشن بودن آيات محكم باعث ميشود كه
به آن عمل هم بكنند ،و روشن نبودن متشابه باعث ميشود كه تنها در مرحله عمل توقف كنند ،نه اين كه آن را رد كنند،
چون ايمان دارند كه آن نيز از ناحيه خدا است ،چيزي كه هست جايز نيست به آن عمل كنند براي اينكه عمل به آن
مْالفت با آيات محكم است ،و اين عينا همان ارجاع متشابه به محكم است.
پس جمله ":كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنا" به منزله دليل براي هر دو معنا است ،هم براي ايمان آوردن به تمام قرآن ،و هم براي عمل
كردن به محكم و توقف نمودن در متشابه ،و به عبارت ديگر ،هم دليل است براي ايمان و عمل در محكم ،و هم دليل است
بر ايمان داشتن به تنهايي نسبت به متشابه و ارجاع آن به محكم.
"وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ".
منظور از تذكر اين است كه انسان به دليل چيزي پيببرد ،تا هر جا آن دليل را ديد آن چيز را نتيجه بگيرد ،و چون جمله":
كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنا" همانطور كه گفتيم استداللي بود از راسْين در علم و انتقالي بود به آن چيزي كه عملشان بر آن داللت
ميكرد ،لذا خداي تعالي آن را تذكر ناميد ،و ايشان را به اين تذكر بستود.
كلمه" الباب" جمع لب (بضمه الم و تشديد باء) است ،و لب به معناي عقل صاف و
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
خالص از شوائب است.
و خداي تعالي در مواردي در كالم مجيدش ،صاحبان چنين عقلي را ستوده ،و فرموده:
"وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْري فَبَشِّرْ عِبادِ ،الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ،أُولئِكَ
الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ" «».1
و نيز فرموده ":إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ ،الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً
وَ عَلي جُنُوبِهِمْ" « .»0كه در آيه اول ايشان را به اجتناب از پرستش طاغوت ،و برگشت بسوي خدا و شنيدن هر سْن ،و
عمل كردن به بهترين آن ،ستوده و ميفرمايد اينان هستند كه خدا هدايتشان كرده ،و آنها صاحبان عقل هستند.
و در آيه دوم فرمود :در خلقت آسمانها و زمين و اختالف شب و روز براي صاحبان لب نشانههايي است ،همان كساني كه
خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو ياد ميكنند ،و اين ياد كردن در هر حال ،و لوازم آن كه همان تذلل و خشوع باشد ،همان
انابهاي است كه موجب تذكر آنان به آيات خدا و انتقالشان به معارف حقه است ،هم چنان كه ميبينيم يك جا فرمود ":وَ ما
يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ" «».2
و جاي ديگر ميفرمايد ":وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ" «».2
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دلهاي ما را بعد از آنكه هدايتمان كردي منحرف مساز ،و از ناحيه خود رحمتي به ما ببْشاي ،تا نعمت رسوخ در علم براي
ما باقي بماند ،و ما را در سير بر صراط مستقيم هدايت ،كمك كند ،و در سلوك در مراتب قرب ،يارمان باشد.
__________________________________________________
)(1سوره زمر آيه .12
)(2سوره آل عمران آيه .111
)(3متذكر نميشود مگر كسي كه انابه داشته باشد .سوره غافر آيه .12
)(4متذكر نميشود مگر صاحبان لب ،آل عمران آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص26 :
ممكن است بپرسيد چرا بعد از اين درخواست (پروردگارا دلهاي ما را منحرف مساز) ،درخواست رحمت كردند؟ جوابش اين
است كه منحرف نكردن دلها مستلزم آن نيست كه رسوخ در علم را هميشه داشته باشند ،زيرا ممكن است دلهايشان را
منحرف نكند ،ولي علم را از دلهايشان بگيرد ،و در نتيجه افرادي باشند پا در هوا ،نه علمي داشته باشند تا سعادت يابند ،و
نه انحرافي تا كه داراي شقاوت گردند ،بلكه در حال جهل و استضعاف همواره بمانند ،در حالي كه احتياج ضروري و مبرم به
علم داشته باشند( ،مانند بيشتر ملل مستضعف دنياي امروز كه در اثر نفوذ استعمار در فرهنگ و اقتصادشان نميتوانند قد
علم نموده ،به استقالل فرهنگي حوائج خود را برطرف سازند" مترجم").
عالوه بر اين كه احتياج اين طايفه تنها بقاي رسوخ و نفوذ در علم نيست ،بلكه آنان در طريقي قدم برميدارند كه به انواعي
از رحمت نيازمندند ،انواعي كه جز خدا كسي نه ،از آنها اطالع دارد و نه ميتواند بشمارد ،خود آنان هم آن طور كه بايد
اطالع ندارند ،و ليكن بطور اجمال ميدانند كه بقايشان در اين حالت ،يعني حالت رسوخ در علم شرايط بيشماري دارد ،كه
حصول آنها به دست خداي تعالي است و دليل بر اين گفتار ما دنباله كالم خود آنان است ،كه ميگويند ":رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ
النَّاسِ لِيَوْمٍ ال رَيْبَ فِيهِ  "...چون در گفتار قبليشان يعني همين آيه مورد بحث نْست به خدا پناه بردند از اين كه انحراف و
زيغ وارد در دلهايشان شود ،و در نتيجه رسوخ در علم را از دلهايشان بربايد.
سپس در جمله" وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ" ،درخواست ريزش رحمت او را ميكردند تا حيات قلوبشان
ادامه يابد ،و اگر كلمه" رحمت" را نكرده و بدون الف و الم آوردند ،و آن گاه آن را به وصف" من لدنك" توصيف نمودند،
براي اين بود كه گفتيم :خود آنان هم بطور مفصل اطالعي از آن شرايط ندارند ،و نميدانند كه آن رحمت چه طور بايد
باشد ،تنها اين را مي دانند كه اگر رحمتي از پروردگارشان شامل حالشان نشود ،و اگر آن رحمت از ناحيه خداي عز و جل
نباشد ،هيچ يك از حوائجشان برآورده نگشته ،و هيچ امري از ايشان به سامان نميرسد.
و اگر در پناه بردن ،تنها به خدا پناه بردند ،و در درخواست رحمت هم تنها رحمت او را درخواست كردند ،براي اين بود كه
چنين افرادي ايمان دارند به اين كه تمامي ملك صرفا از آن خدا است ،و اسباب ظاهري هيچ چيزشان از خودشان نيست.
"رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ ال رَيْبَ فِيهِ ،إِنَّ اللَّهَ ال يُْْلِفُ الْمِيعادَ" اين سْن از راسْين در علم به منزله تعليلي است كه
علت سؤال رحمت خود را بيان
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
ميكنند ،چون علم دارند به اينكه اقامه نظام خلقت و دعوتهاي ديني و تالش انسان در مسير وجودش همه مقدمه است
براي جمع شدن در روز قيامت ،روزي كه هيچ چيزي به جز رحمت خدا به درد نميخورد ،و جز رحمت او ياوري نيست.
چنان كه خداي سبحان فرموده ":إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ،يَوْمَ ال يُغْنِي مَوْلًي عَنْ مَوْلًي شَيْئاً ،وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ ،إِلَّا
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مَنْ رَحِمَ اللَّهُ" «».1
و به همين جهت بود كه راسْين در علم ،رحمت پروردگار خود را درخواست نموده ،تعيين و تشْيص نوع آن را به خود خدا
واگذار كردند ،تا رحمتي را شامل حال آنان كند كه برايشان سودمند باشد.
و در كالم خود روز قيامت را به اين صفت توصيف كردند كه روزي است كه در وقوع آن شكي نيست ،تا به اين وسيله،
كمال اهتمام خود و اصرار در سؤال را موجه سازند ،و همين توصيفشان را هم با جمله ":إِنَّ اللَّهَ ال يُْْلِفُ الْمِيعادَ" تعليل
كردند ،براي اين كه گفتيم كه :اين گفتار سْن راسْين در علم است ،و علم به چيزي در دلي رسوخ نميكند و ريشهدار
نميشود ،مگر اين كه علم به علت آن نيز رسوخ كند ،و علت شك نداشتن آنان در وقوع روز قيامت اين است كه خدا به
وقوع آن وعده داده ،و به همين جهت وقتي گفتند ":لِيَوْمٍ ال رَيْبَ فِيهِ" دنبالش گفتند ":براي اين كه خدا خلف وعده
نميكند".
نظير اين وجه در كالم ديگرشان هم آمده است ،و آن اين است كه وقتي گفتند:
"وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً" دنبالش علت آن را ذكر كردند كه "إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ" « »0پس وهاب بودن خدا موجب
ميشود كه آنان درخواست رحمت كنند و اگر عالوه بر كاف خطاب" انك" كلمه" انت" را هم آوردند ،براي اين بود كه
خبر" ان" را منحصر كنند ،و در نتيجه جمله ":من لدنك" را تعليل كنند و بگويند اگر از تو خواستيم كه از ناحيه خودت
رحمتي به ما ارزاني بداري ،براي اين بود كه ما به جز تو وهاب و بْشندهاي سراغ نداريم.
و باز نظير اين وجه در گفتار ديگرشان جريان مييابد كه بعد از آن كه گفتند ":رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا" چيزي گفتند كه به منزله
علت آن درخواست است ،و آن اين بود كه گفتند:
"بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا" كه معناي مجموع اين دو جمله چنين ميشود ":پروردگارا قلوب ما را مبتال
__________________________________________________
)(1محققا روز قيامت كه روز جدايي حق از باطل است ميقات همه آنان است ،روزي است كه هيچ سرپرست و دوستي به
درد دوست خود نميخورد ،و مردم ياري نميشوند ،مگر كساني كه مشمول رحمت خدا باشند .سوره دخان آيه .20
)(2براي اين كه تو وهاب و بْشندهاي .سوره آل عمران آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
به زيغ و انحراف مفرما ،آخر تو ما را هدايت كردهاي".
و همچنين در جمله ":آمنا به" كه دنبالش گفتند ":كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنا" و اين دو جمله نيز از همين قبيل است ،و معناي
مجموعش اين است كه" راسْين در علم ميگويند ما به آن ايمان داريم براي اين كه همه قرآن از ناحيه پروردگار ما
است".
پس اين طايفه مردمي هستند كه به پروردگار خود ايمان آورده ،و بر ايمان خود استواري به خرج دادند ،در نتيجه خداي
سبحان هم هدايتشان كرد ،و عقولشان را تكميل فرمود ،و نتيجه كمال عقلشان ،اين شد كه سْني جز با داشتن علم،
نگويند ،و عملي جز با علم به صحت آن ،انجام ندهند ،و به همين جهت خداي عز و جل ايشان را راسْين در علم ناميد و
به كنيه" أُولُوا الْأَلْبابِ" ياد كرد.
خواننده گرامي اگر در تعريفهايي كه خداي تعالي از اولوا االلباب نموده دقت فرمايد ،خواهد ديد كه درست همان كساني
هستند كه نشانيهاي آنان در آيات زير آمده ":وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ ،لَهُمُ الْبُشْري ،فَبَشِّرْ عِبادِ
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ،أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ" « .»1كه در اين آيات ايشان را
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بداشتن چند نشاني تعريف كرده :اول داشتن ايمان ،دوم پيروي از بهترين سْن ،سوم انابه و رجوع به خداي سبحان ،و اگر
به آيه مورد بحث مراجعه كني خواهي ديد كه در آن راسْين در علم را هم به همين اوصاف توصيف فرموده است.
حال ببينيم التفات از ضمير خطاب به غايب در آيه ،چه نكتهاي را ميرساند؟ و چرا راسْين در علم كه خدا را مْاطب قرار
داده و ميگفتند ":پروردگارا تو مردم را در روزي كه شكي در آن نيست جمع خواهي كرد" در آخر آيه خداي تعالي را غايب
فرض نموده و گفتند:
"خدا خلف وعده نميكند"؟.
جهتش اين است كه وعده نامبرده اختصاص به راسْين در علم ندارد ،بلكه هم براي آنان وعده است و هم براي ديگران ،و
بدين جهت مناسب بود كه به جاي" ربنا" (و نسبت دادن رب بْصوص خود) كلمه" اللَّه" را بياورند ،چون الوهيت حكمي
عام دارد ،كه شامل همه چيز ميشود.
__________________________________________________
)(1و كساني كه از پرستش طاغوت اجتناب ميكنند و همواره به خدا انابه و رجوع مينمايند ،تنها مژده مر ايشان را است،
پس بندگان مرا كه هر سْني را ميشنوند و بهترين آن را پيروي ميكنند بشارت بده ،كه تنها اينان هستند كه خدا
هدايتشان كرده ،و همينها هستند اولوا االلباب .سوره زمر آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص21 :

اشاره

آنچه تا كنون در باره معناي" محكم" و" متشابه" و نيز در معناي كلمه "تاويل" گفتيم مطالبي بود كه دقت در كالم خداي
سبحان آن را ميفهماند و نيز روايات وارده از ائمه اهل بيت (ع) كه بزودي" ان شاء اللَّه" از نظر خواننده خواهد گذشت آن
را ميرساند .حال ببينيم مفسرين در معناي اين سه عنوان چه گفتهاند سْنان مفسرين در اين باره بسيار مْتلف است ،و
شيوع و گسترش اين اختالف به انحرافشان كشانيده است.
اگر سر نخ اين اختالفات را جستجو كنيم سر از صدر اسالم و مفسرين از صحابه و تابعين در ميآوريم ،و تا آنجا كه ما
اطالع داريم كمتر تفسيري پيدا ميشود كه حتي با بياني كه ما ذكر كرديم نزديك باشد ،تا چه رسد به اين كه كامال مطابق
با آن باشد.
و علت عمده اين انحراف آن است كه بحث در" محكم و متشابه" را با بحث در پيرامون معناي "تاويل" خلط كردهاند ،و
اين باعث شده است كه اختالف عجيبي در انعقاد اصل مساله و كيفيت بحث و نتيجهگيري از آن راه بيفتد.
اينك ما در طي چند فصل در باره هر يك از اين دو مساله بطور مفصل بحث ميكنيم ،و اقوال را بعد از آن كه بقدر امكان
مشْص كنيم كه مربوط به كدام يك از دو مساله است نقل نموده و آنچه حق مطلب است اختيار ميكنيم.
1-گفتار در مساله محكم و متشابه  .....ص 49 :

اشاره
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بحثي تفصيلي پيرامون محكم و متشابه و تاويل  .....ص 49 :
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كلمه" محكم" اسم مفعول از باب افعال (احكام) است .و كلمه" متشابه" اسم فاعل از باب تفاعل (تشابه) است ،و" احكام و
تشابه" از الفاظي است كه معنايش در لغت روشن است ،خداي تعالي يك جا همه قرآن را محكم خوانده و فرموده ":كِتابٌ
أُحْكِمَتْ آياتُهُ" « »1و جاي ديگر همهاش را" متشابه" خوانده ،و فرموده ":كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ" «».0
منظور از احكام آن اين است كه تمامي آن داراي نظمي متقن و بياني قاطع و محكم
__________________________________________________
)(1سوره هود آيه .1
)(2سوره زمر آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
است ،و منظور از تشابه آن اين است كه همه آياتش از نظر نظم و بيان و داشتن نهايت درجه اتقان و نداشتن هيچ نقطه
ضعف شبيه به هم هستند.
و چون به حكم آن دو آيه همه قرآن محكم و همهاش متشابه است لذا در آيه مورد بحث ما كه آيات را بدو قسم محكم و
متشابه تقسيم كرده ،و فرموده بعضي از آياتش محكم و بعضي متشابه است ،ميفهميم منظور از اين محكم و متشابه غير
آن محكم و متشابه است.
پس جا دارد در معناي محكم و متشابه ،در اين آيه بحث شود تا ببينيم منظور از آن چيست؟ و كدام دسته از آيات به اين
معنا محكم و كدام به اين معنا متشابه است ،و در معناي آن مفسرين متجاوز از ده قول دارند.

اول اينكه :منظور از آيات محكم همان چند آيه سوره انعام است ،كه ميفرمايد ":قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً  ...لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" « »1و در آن عدهاي از واجبات و محرمات الهي را نام ميبرد و منظور از آيات متشابه
آياتي است كه امر آن بر يهود مشتبه شده ،و آن عبارت است از رمزهايي كه در آغاز بعضي از سورههاي قرآن قرار گرفته
مانند" الف -الم -ميم"" الف -الم -را"" حا -ميم" و امثال آن ،كه يهود آنها را با حساب جمل محاسبه كردند تا از اين
راه مدت عمر و بقاي امت اسالم را در آورند ،و حسابشان درست از آب در نيامد ،در نتيجه دچار اشتباه شدند.
اين معنايي است كه در ميان صحابه به ابن عباس نسبت داده شده و نادرستي آنهم روشن است ،براي اين كه گفتاري است
بدون دليل و به فرض هم كه دليل داشته باشد آيات محكم منحصر در سه آيه سوره انعام نيست ،بلكه بغير از حروف مقطعه
اول سورهها شامل همه قرآن ميگردد.
و ليكن حق مطلب اين است كه نسبت دادن چنين معنايي به ابن عباس صحيح نيست ،آنچه از ابن عباس نقل شده اين
است كه گفته اين آيات سهگانه از محكمات است ،نه اين كه آيات محكم قرآن همين سه آيه است ،اينكه آن روايت:
در الدر المنثور آمده كه سعيد بن منصور ،و ابن ابي حاتم ،و حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) و ابن مردويه ،از عبد اللَّه بن
قيس روايت كردهاند كه گفته :من از ابن عباس شنيدم كه در تفسير آيه ":مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ" گفت :سه آيه از آخر سوره
انعام كه با جمله:
"قُلْ تَعالَوْا" آغاز ميشود از آيات محكم قرآن است «».0
__________________________________________________
)(1سوره انعام آيه .120
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[نقل اقوال مْتلفي كه در باره مراد از محكم و متشابه گفته شده و نقد و رد آنها]  .....ص 22 :
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)(2الدر المنثور ج  0ص .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص21 :
مؤيد اين حديث روايت ديگري است كه باز از او نقل شده ،كه در تفسير آيه مورد بحث گفته :آيه ":قُلْ تَعالَوْا  ...لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ" و نيز آيه ":وَ قَضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...
كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً" از اين قبيل آيات است «».1
پس اين دو روايت شاهدند بر اينكه منظور ابن عباس اين بوده كه سه آيه آخر انعام را مثل بياورد براي آيات محكم ،نه
اينكه آيات محكم را منحصر در آن سه آيه كند:
دوم عكس تفسير اول است ،و آن اين است كه آيات محكم عبارت است از حروف مقطعه در اوايل بعضي از سورهها ،و آيات
متشابه بقيه قرآن است.
اين تفسير را به ابي فاخته نسبت دادهاند ،كه در تفسير آيه ":هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ" گفته:
ام الكتاب ،عبارت است از فواتح سور ،كه قرآن از آنها استْراج شده ،يعني سوره بقره از" الف ،الم ،ميم" استْراج شده ،و
در سوره آل عمران از" الف ،الم ،ميم اللَّه ال اله اال هو الحي القيوم" استْراج شده.
از سعيد بن جبير نقل شده كه نظير اين معنا را براي" ام الكتاب" كرده ،و گفته :اصل كتاب اين حروف هستند ،چون در
همه كتابها وجود دارند.
اين بود گفتار سعيد بن جبير ،و از اينجا ميفهميم كه ابن عباس و سعيد بن جبير نظرشان در باره رموز اول سورهها اين بوده
كه خداي تعالي خواسته است بفرمايد ":قرآن از همين حروفي تشكيل شده كه خود شما با آن سْن ميگوييد ،و اگر
نميپذيريد كه كالم خدا است آيهاي مثل آن بياوريد.
اين يكي از وجوهي است كه در معناي حروف مقطعه ذكر كردهاند و ليكن عالوه بر اين كه هيچ دليلي بر اين وجه نيست،
اين اشكال هم بر آن وارد است ،كه با خود آيه شريفه منطبق نيست ،چون بنا بر اين وجه ،غير از فواتح سور بايد تمامي
قرآن متشابه باشد ،و خداي تعالي هم در آيه مورد بحث كساني را كه از متشابهات قرآن پيروي ميكنند مذمت نموده ،و آن
را از انحراف قلب دانسته ،نتيجه اين ميشود كه مردم موظف باشند هيچيك از آيات قرآن را پيروي نكنند ،با اين كه در
تعداد زيادي از آيات ،مردم را به پيروي از قرآن واداشته و ستوده ،و بلكه آن را از واجبترين واجبات شمرده ،مانند آيه" وَ
اتَّبَعُوا النبورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ" « »0و آيات ديگر.
سوم ،اينكه گفتهاند ":متشابه" آن آياتي است كه نسبت به معناي خود ابهام داشته
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .2
)(2سوره اعراف آيه . [.....]122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص20 :
باشد ،كه اصطالحا آن را مجمل نيز ميخوانند ،و محكم در مقابل آن همان مبين است.
اين وجه نيز درست نيست براي اين كه خصوصياتي كه در آيه شريفه براي محكم و متشابه ذكر شده با مجمل و مبين
تطبيق نميكند.
توضيح اين كه اجمال عبارت است از اين كه لفظ كه معنايش چند جهت دارد ،طوري ادا شود كه شنونده نفهمد مقصود
گوينده كدام جهت معنا است ،و همين باعث سرگرداني مْاطب و يا شنونده شود ،و نتواند مراد گوينده را تشْيص دهد ،و
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بناي اهل زبان در ظرف تفهيم و تفهم بر اين قرار گرفته كه از اينگونه الفاظ پيروي نكنند ،و هر لفظي كه چنين وضعي را
دارد جزء الفاظ بي معنا بحساب آورند ،و بنا را بر اين گذاشتهاند كه گوينده ،شنونده و مْاطب را مؤاخذه نكند كه چرا گفته
مرا هيچ گرفتي؟ و به فرض هم كه مؤاخذه كند ،بگويند لفظ تو مجمل بود ،و ما هر چه در ساير كلمات تو جستجو كرديم تا
شايد قرينهاي پيدا كنيم كه لفظ نامبرده را براي ما روشن كند نيافتيم.
اين وضعي است كه لفظ مجمل با مبين دارد ،و اگر منظور از محكم و متشابه عينا همين مجمل و مبين ميبود :بايد آيات
متشابه -البته بعد از رد به آيات محكم -پيروي شود ،نه خود آيات محكم ،همانطور كه در مجمل و مبين سرانجام و بعد از
رفع اجمال به لفظ" مجمل "عمل ميشود نه" مبين" ،و پيروي متشابه امري است كه ذوق و قريحه تكلم و تفاهم به آن
اجازه نميدهد ،و هيچ اهل زباني اقدام به آن نميكند ،حال چه اهل زيغ باشد و چه راسخ در علم ،و باز در چنين فرضي
نبايد قرآن كريم ،پيرو متشابه را بيماردل بْواند ،و مذمت كند.
چهارم :اينكه گفتهاند :متشابه عبارت است از آياتي كه نسخ شده (منسوخ) كه بايد به آن ايمان داشت ،ولي عمل نكرد .و
محكمات آياتي است كه ناسْند يعني هم بايد به آنها ايمان داشت و هم عمل كرد.
اين تفسير را به ابن عباس و ابن مسعود و گروهي از صحابه نسبت دادهاند ،و به همين جهت بوده كه ابن عباس خود را از
عالمان به تاويل ميپنداشته است.
و اين تفسير درست نيست ،زيرا در صورتي كه درست باشد هيچ داللتي ندارد بر اين كه متشابهات قرآن ،منحصرا آيات نسخ
شده است ،چون خصوصياتي كه خداي تعالي در اين آيه براي پيروي متشابه آورده كه يكي از آنها فتنهجويي و يكي ديگر
تاويل يابي است ،در بسياري از آيات غير منسوخه نيز هست ،مانند آياتي كه از صفات و افعال خدا سْن ميگويد ،عالوه بر
اين كه اگر اين تفسير درست باشد الزمهاش اين ميشود كه آيات قرآن دو قسم محكم و متشابه نباشد ،بلكه بين آن دو
واسطهاي هم باشد ،كه نه محكم است و نه متشابه ،مانند همان
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
آيات صفات و افعال كه نه ناسْند و نه منسوخ.
از اين هم كه بگذريم در كالمي كه از ابن عباس نقل شده قرائني هست كه داللت ميكند بر اينكه نظريه او در باره محكم
و متشابه اعم از ناسخ و منسوخ است ،و بر غير آن دو نيز تطبيق ميكند ،و ابن عباس ،ناسخ و منسوخ را به عنوان مثال ذكر
كرده است ،اينك روايت ابن عباس .در كتاب الدر المنثور آمده است كه ابن جرير ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،از طريق
علي ،از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت :محكمات عبارت هستند از ناسخ قرآن ،و حالل و حرامش ،و حدود و فرائضش،
و آنچه كه بايد بدان ايمان داشت .و متشابه قرآن عبارت است از آيات منسوخ قرآن ،و مقدم و مؤخر و امثال و اقسامش ،و
آنچه كه بايد بدان ايمان آورد ،ولي نبايد بدان عمل نمود -.يعني آيات منسوخ قرآن « »1اين بود نظريه ابن عباس.
پنجم اينكه محكمات قرآن ،آن معارفي است كه دليلي واضح دارد ،مانند آيات مربوط به توحيد و قدرت و حكمت خدا ،و
آيات متشابه عبارت است از آياتي كه قبول و فهم معارف آن نيازمند به تامل و تدبر است.
اين وجه نيز درست نيست ،براي اين كه اگر مراد از واضح بودن دليل اين است كه مضمون آيه دليل عقلي واضحي داشته
باشد يا بديهي باشد و يا نزديك به بديهي ،و منظور از احتياج داشتن دليل به تدبر و تامل ،اين است كه مضمون آيه دليل
عقلي بديهي و يا نزديك به بديهي نداشته باشد ،الزمهاش اين ميشود كه آيات احكام و واجبات و امثال آن نيز از آيات
متشابه باشد ،براي اين كه هيچ يك از احكام قرآن دليل عقلي واضحي ندارد.
در نتيجه بايد اين گونه آيات پيروي نشود ،و پيروي آنها مذموم باشد ،با اين كه پيروي همه آيات و مْصوصا آيات احكام
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واجب است ،و اگر مراد از وضوح دليل ،اين باشد كه دليلي واضح از خود كتاب داشته باشد ،و مراد از احتياجش به تدبر ،اين
باشد كه دليلي واضح از خود كتاب نداشته باشد .همه آيات قرآن كريم از اين جهت يكسانند ،و چگونه نباشد با اينكه كتابي
است متشابه مثاني ،و نوري است مبين ،و الزمه آن ،اين است كه تمامي آيات قرآن محكم باشد ،و به كلي متشابهي در آن
نباشد ،و اين خالف فرض و بر خالف نص قرآن است.
ششم اينكه :محكم ،عبارت است از آياتي كه به خاطر وجود دليل روشن و حتي دليل غير روشن بتوان به مضمون آن علم
پيدا كرد ،و متشابه ،آن آياتي است كه راه علم به آن نباشد،
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
مانند آيات مربوط به زمان قيام قيامت و امثال آن.
اين وجه نيز درست نيست ،براي اينكه محكم و متشابه بودن ،دو صفت براي آيات قرآن است ،بدان جهت كه آيه است ،و يا
بدان جهت كه دليل بر يكي از معارف الهيه است ،و آنچه آيهاي از آيات كتاب بر آن داللت دارد چيزي نيست كه مردم از
خود آيه و يا بضميمه آيات ديگر نتوانند و يا نبايد بفهمند و چگونه ممكن است خداي تعالي از آن آيه معنايي در نظر داشته
باشد ،ولي لفظ آيه بر آن معنا داللت نداشته باشد؟.
با اينكه خداي تعالي كتابش را هدايت و نور و مبين خوانده و در آيه ":تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ،كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً
عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ،بَشِيراً وَ نَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ ال يَسْمَعُونَ" « »1فرموده :اين كتاب در معرض فهم كفار نيز هست،
تا چه رسد به فهم مؤمنين ،و نيز فرموده ":أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً" «».0
پس هر مطلبي كه آيهاي از آيات قرآن متعرض آن است درخور فهم مردم است ،نه اينكه فهميدنش ممتنع و اطالع به
مفهومش محال باشد ،و اما آن معارفي كه دركش خارج از فهم بشر است از قبيل زمان وقوع قيامت و ساير حقايقي كه در
پس پرده غيب است ،هيچ آيهاي از قرآن متعرض آن نشده ،تا آن آيه را متشابه بْوانيم ،عالوه بر اين كه صاحب اين قول
ما بين معناي" متشابه" و معناي" تاويل" خلط كرده است ،هم چنان كه قبال هم گفتيم كه بعضي از اين اقوال ميان اين
دو معنا خلط كردهاند.
قول هفتم گفتار بعضي ديگر است كه گفتهاند :منظور از آيات محكمات آيات احكام ،و منظور از متشابهات آيات ديگر است،
كه با يكديگر سازش ندارند اين قول را به مجاهد و غير او نسبت دادهاند.
اين قول نيز درست نيست ،براي اين كه اگر منظور از ناسازگاري آيات متشابه ،معنايي است كه حتي شامل مواردي چون :
تْصيص به وسيله مْصص ،و تقييد به وسيله مقيد (بكسره ياء) و ساير قراين مقالي و مقامي ميشود پس آيات احكام نيز
همين تشابه و ناسازگاري را دارد زيرا در آن آيات نيز عام و خاص ،مطلق و مقيد هست ،و اگر منظور از آن ،ابهام آيه است
بطوري كه مراد و مدلول آن به خاطر كثرت محتمالتش معلوم نباشد ،نه خود آيه ناطق به معنايش باشد،
__________________________________________________
)(1سوره فصلت آيه .2
)(2چرا در قرآن تدبر نميكنند اگر قرآن از ناحيه غير خدا بود حتما در آن اختالفي بسيار مييافتند.
سوره نساء آيه .20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
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و نه بوسيله آيات ديگر بشود معنايش را معين كرد ،بايد بگوييم غير از آيات احكام هر چه هست متشابه است.
و نتيجه آن سْن اين ميشود كه :مسلمانان به هيچ يك از آيات مربوط به معارف قرآني علم نيابند ،چون فرض كرديم در
اين دسته از آيات ،كه بيانگر معارف قرآنند -نه بيانگر احكام شرع -هيچ آيه محكمي وجود ندارد ،تا آيات متشابه آن را به
محكمش ارجاع دهيم ،و معناي متشابهش را روشن سازيم.
قول هشتم اين است كه آيات محكم آيههايي است كه تنها يك تاويل داشته باشد ،و آيات متشابه آياتي است كه چند وجه
از تاويل را تحمل بكند .اين وجه را به شافعي نسبت دادهاند ،و گويا منظور گوينده آن ،اين باشد كه آيات محكم ،آياتي است
كه هر يك از آنها تنها در يك معنا ظهور داشته باشند ،مانند آياتي كه يا صريح و نص در معناي خود هستند ،و يا ظهور
قوياي در آن دارند ،و متشابه ،آيهاي است كه نه نص در مدلول و مراد خود باشد ،و نه ظهور قوياي در آن داشته باشد.
و اين وجه نيز درست نيست ،براي اين كه در اين وجه ،كاري صورت نگرفته ،تنها كلمه" محكم" را با كلمه" لفظ داراي
يك معنا" ،و كلمه" متشابه "را با كلمه" لفظ داراي چند پهلو" تبديل كرده ،عالوه بر اين كه در اين وجه ،تاويل را به
معناي تفسير گرفته ،كه عبارت است از معناي مراد به لفظ ،و خواننده توجه فرمود كه اين خطا است ،چرا كه اگر تاويل و
تفسير به يك معنا ميبود ،ديگر جهت نداشت كه علم به تاويل را مْتص به خدا و يا به خدا و راسْين در علم كند ،براي
اين كه آيات قرآن يكديگر را تفسير ميكنند ،و مؤمن و كافر و راسْين در علم و اهل زيغ همه در فهم آيات قرآن به كمك
و تفسير آيات ديگر يكسان هستند.
نهم اينكه گفتهاند :محكم عبارت از آياتي در قصص انبيا و امتهاي ايشان است كه محكم و مفصل باشد ،و متشابه از
همين دسته آيات آن آياتي است كه الفاظي مشتبه دارند ،چون يك داستان را در چند سوره تكرار كرده ،و الزمه اين وجه
آنست كه بگوييم تقسيم آيات قرآن به محكم و متشابه مْصوص آيات قصص است.
و اين درست نيست ،براي اين كه هيچ دليلي بر اين اختصاص نيست ،عالوه بر اين كه يكي از خاصيتهايي كه قرآن براي
محكم و متشابه ذكر كرده اين بود كه در پيروي محكم هدايت ،و در پيروي متشابه فتنهجويي و تاويل خواهي است ،و اين
خاصيت با آيات قصص تطبيق ندارد ،چون مْصوص آنها نيست ،بلكه در غير قصص نيز هست ،و نيز مْصوص قصههايي
نيست كه در قرآن تكرار شده ،بلكه در آياتي هم كه يك بار قصهاي را نقل ميكند،
ترجمه الميزان ،ج ،2ص26 :
مانند آيات مربوط به جعل و قرار دادن خليفه در زمين نيز جريان دارد.
دهم اينكه گفتهاند :متشابه آن آياتي است كه محتاج به بيان باشد ،و محكم آن است كه محتاج به بيان نباشد .اين وجه را
به امام احمد بن حنبل نسبت دادهاند.
اين نيز اشكال دارد ،براي اينكه تمامي آيات احكام احتياج به بيان رسول خدا (ص) دارد ،با اينكه قطعا متشابه نيست ،كه
بيانش مكرر گذشت ،و همچنين آيات نسخ شده بطور مسلم از متشابهات است ،كه بيانش گذشت ،با اين كه احتياجي به
بيان ندارد ،چون چيزي نظير ساير آيات احكام است.
يازدهم اين است كه گفتهاند :محكم آن آياتي است كه هم بايد بدان ايمان داشته باشند ،و هم به آن عمل كنند ،و متشابه
آن آياتي است كه تنها بايد به آن ايمان داشته باشند ولي عمل نكنند.
اين وجه را به ابن تيميه نسبت دادهاند ،و شايد منظور او از دسته اول انشاآت قرآن ،و از دومي اخبار قرآن باشد ،هم چنان كه
بعضي ديگر همين احتمال را از گفتار ابن تيميه دادهاند ،و گرنه اين صورت ،وجه يازدهم نميشود ،چون با چند وجه از وجوه
گذشته منطبق است.
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و اگر منظور همان باشد كه احتمال داديم اين اشكال متوجه آن است كه الزمه متشابه بودن غير آيات احكام اين است كه
مردم نتوانند به هيچيك از معارف الهي در غير احكام ،علم بهم رسانند ،چون در معارف عمل نيست ،و نيز در اين آيات
آيهاي محكم نباشد تا آيات متشابه را به آن برگردانند ،و به وسيله آن رفع تشابه كنند ،اين از يك سو ،و از سوي ديگر آيات
نسخ شده همه انشاآتند ،با اينكه قطعا از محكمات نيستند.
ولي مثل اين كه منظور صاحب اين قول از ايمان و عمل به محكم ،و ايمان بدون عمل به متشابه ،همان معنايي باشد كه
لفظ آيه مورد بحث بر آن داللت دارد ،چنان كه در باره متشابهات ميفرمايد ":فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ
مِنْهُ".
و نيز ميفرمايد ":وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنا" ،چيزي كه هست از آنجايي كه ايمان و عمل
داشتن نسبت به محكمات ،و تنها ايمان داشتن نسبت به متشابهات فرع اين است كه ما قبال تشْيص داده باشيم كدام آيه
محكم و كدام متشابه است ،پس وجه نامبرده و معرفي محكم به آن آياتي كه بايد مسلمانان هم به آن ايمان داشته باشند ،و
هم عمل كنند ،و معرفي متشابه به آن آياتي كه تنها بايد به آن ايمان بياورند ،هيچ دردي را دوا نميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
دوازدهم اين است كه گفتهاند :متشابهات قرآن خصوص آياتي است كه صفات خاصهاي را بيان ميكند ،چه صفات خاصه
خدا مانند" عليم" "،قدير" "،حكيم" و" خبير" ،و چه صفات خاصه انبيا مانند آيه ":وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ"
« »1كه در باره اوصاف عيسي بن مريم (ع) است ،و آيات ديگر كه شبيه اين باشد.
اين قول را نيز به ابن تيميه نسبت دادهاند.
اشكالي كه متوجه اين وجه است ،اين است كه :اوال قبول نداريم كه همه آيات مربوط به صفات خاصه خدا و انبيا ،از
متشابهات هستند ،و در ثاني به فرض هم كه آن را قبول كنيم دليلي بر چنين انحصار نداريم.
و بطوري كه از سْنان طوالني ابن تيميه برميآيد وي دو كلمه محكم و متشابه را به معناي لغويش معنا كرده ،يعني
محكم را به كلمهاي كه داللتي محكم دارد ،و متشابه را به كلمهاي كه چند معنا در آن محتمل است تعبير و تعريف كرده و
گفته است ،اين دو معنا امري نسبي است ،چه بسا ميشود كه يك آيه از نظر جمعيتي متشابه است ،چون مردمي عامي
هستند ،و نميتوانند با بحث و گفتگو معناي واقعي آن را بدست آوردند .در نتيجه در باره آن آيه احتمالها ميدهند ،ولي
همين آيه براي جمعي ديگر محكم است ،چون قدرت بحث و فحص را دارند ،و اين معنا در آيات صفات روشنتر به چشم
ميخورد ،چون غالب مردم در باره اين گونه صفات و اين گونه آيات دچار اشتباه ميشوند ،چون فهمشان قاصر از اين است
كه تا بام عالم حس بپرواز در آمده و در ما وراي عالم حس جوالن كند ،بناچار آنچه از صفات كه خداي تعالي براي خود
اثبات كرده با صفات مشابه آن كه در خودشان سراغ دارند قياس ميكنند ،و دچار گمراهي ميشوند.
مثال خدا براي خود علم و قدرت و سمع و بصر و رضا و غضب و يد و عين و امثال اينها اثبات نموده ،گمان ميكنند كه اين
صفات در خداي تعالي هم از مقوله صفات خودشان اموري مادي ،و يا مستلزم جسمانيت است ،و يا آنها را شوخي و غير
حقيقي فرض ميكنند ،و از همين راه فتنهها بپا ميشود ،و بدعتها ظهور ميكند ،و مذاهب درست ميشود!.
پس محكم و متشابه همانطور كه گفتيم دو معناي نسبي است ،محكم كه براي بعضي محكم است براي بعضي ديگر
متشابه است ،و متشابه كه براي بعضي متشابه است ،براي بعضي ديگر محكم است ،آنچه كه علم بدان براي هيچ كس
ممكن نيست تاويل متشابهات،
__________________________________________________
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)(1سوره نساء آيه .121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
يعني علم بحقيقت معاني آنهاست ،كه امثال آيات صفات بر آنها داللت دارد ،درست است كه ما از عبارت ":إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ" « »1و يا عبارت" إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" « »0و امثال آن معناهايي ميفهميم ،و ليكن حقيقت علم و قدرت
و ساير صفات خدا و كيفيت افعال خاصه به خدا را نميفهميم ،و تاويل متشابهات هم همين است كه جز خدا كسي آن را
نميداند.
اين بود خالصه گفتار ابن تيميه و ما ان شاء اللَّه بزودي در بحثي كه پيرامون تاويل خواهيم داشت متعرض اشكاالت گفته
وي خواهيم شد.
سيزدهم اين است كه بعضي گفتهاند :محكم آن آياتي است كه عقل در درك آن راه دارد ،و متشابه آن است كه چنين
نباشد.
اين وجه نيز درست نيست ،براي اين كه سْني است بدون دليل ،و آيات قرآني هر چند به اين دو قسم تقسيم ميشوند،
ولي صرف اين كه بعضي از آيات قرآن آن طور ،و بعضي ديگر اين طور هستند دليل نميشود بر اين كه محكم ،آيات قسم
اول ،و متشابه آيات قسم دوم باشد ،چون خصوصياتي كه در آيه مورد بحث براي محكم و متشابه ذكر شده ،با اين وجه آن
طور كه بايد تطبيق نميشود ،عالوه بر اين ،وجه نامبرده بوسيله آيات احكام نقض ميشود ،براي اين كه اين آيات بطور
قطع جزء آيات محكم قرآن است ،در حالي كه عقل هيچ راهي به حقيقت مفاد آن ندارد ،و بنا بر وجه نامبرده بايد جزء
متشابهات شمرده شود.
چهاردهم اين است كه بعضي گفتهاند :محكم عبارت است از آياتي كه ظاهرش منظور باشد ،و متشابه آن است كه ظاهرش
منظور نباشد.
اين وجهي است كه در بين دانشمندان اخير اسالمي شيوع يافته ،و اصطالحي هم كه همين دانشمندان در معناي" تاويل"
دارند مبتني بر همين معنايي است كه براي "محكم و متشابه" كردهاند ،چون در معناي" تاويل" گفتهاند :عبارت است از
معنايي كه مْالف با ظاهر كالم باشد ،و گويا مراد آن كسي هم كه گفته :محكم آيهاي است كه تاويلش تنزيلش باشد ،و
متشابه آيهاي است كه به جز تاويل معنايي از آن فهميده نشود ،همين وجه چهاردهم است.
و اين وجه هم درست نيست ،زيرا صرف اصطالحي است ،و اوصافي كه در آيه
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .02
)(2سوره توبه آيه .112
ترجمه الميزان ،ج ،2ص21 :
براي محكم و متشابه نام برده شده بهيچ وجه با آن تطبيق نميكند ،براي اين كه متشابه بدين جهت متشابه است كه مراد
و مدلول آن مشْص نيست ،و منظور از تاويل آن معناي مراد از متشابه نيست ،تا متشابه به اين نشاني متميز از محكم
شود ،كه تاويل دارد ،و محكم تاويل ندارد .بلكه همانطور كه قبال بيان كرديم مراد از تاويل در آيه شريفه ،امري است كه
شامل تمامي آيات قرآني ميشود ،چه محكمش و چه متشابهش .عالوه بر اينكه در قرآن هيچ آيهاي نداريم كه معناي
ظاهري آن منظور نباشد ،و خالف ظاهر آن مراد باشد ،و اگر هم آيهاي باشد كه معناي غير ظاهري آن مراد باشد به خاطر
آيات محكم ديگري است كه آن را بر خالف ظاهرش برگردانده است.
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[كالم راغب اصفهاني در بيان مراد از محكم و متشابه و اقسامي كه براي محكم و متشابه قائل است]  .....ص 62 :
راغب اصفهاني در مفردات خود گفته :آيات متشابه از قرآن كريم ،آن آياتي است كه تفسيرش به خاطر شباهت به تفسير
آيهاي ديگر ،مشكل شده باشد ،حال يا از جهت لفظ ،و يا از حيث معنا ،و بدين جهت است كه فقها گفتهاند :آيه متشابه آن
آيهاي است كه ظاهرش از مراد و معنايش حكايت نكند.
و حقيقت اين سْن اين است كه آيات قرآن از نظر اعتبار بعضي از آنها بوسيله بعضي ديگر سه قسم هستند :يكي محكم
علي االطالق است ،و دوم متشابه علي االطالق ،و سوم آياتي است كه از جهتي محكم و از جهتي ديگر متشابه است.
پس متشابه في الجمله سه قسم است :اول متشابه از جهت لفظ فقط ،دوم متشابه از جهت معنا فقط ،و سوم متشابه از هر دو
جهت ،و آن كه تنها از جهت لفظ ،متشابه است ،دو قسم است  -1آنكه مفردات آن متشابه است ،يا به خاطر اين كه لفظي
است ناآشنا و غير مانوس مانند كلمه" أب" و كلمه" يزفون" ،و يا به خاطر اين كه لفظي است داراي چند معنا ،مانند لفظ"
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چون آيات قرآن يكديگر را تفسير ميكنند ،و معلوم است كه معنايي كه قرائن متصل و يا منفصل كالم ،به لفظ ميدهند،
معناي خالف ظاهر نيست ،آنهم در كالمي كه خود صاحب كالم تصريح كرده باشد به اين كه رسم من در كالم آن است
كه اجزاي كالمم را به هم مربوط و متصل كنم ،به طوري كه يكي مفسر ديگري ،و شاهد بر آن باشد ،و خواننده با كمي
تدبر و دقت بتواند هر اختالف و منافاتي را كه به ظاهر به چشم ميخورد از بين ببرد ،و فرموده باشد:
"أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً" «».1
پانزدهم وجهي است كه از" اصم" حكايت شده ،و آن اين است كه ":محكم" آن آياتي است كه همه در تاويلش اجماع و
اتفاق داشته باشند ،و" متشابه" آن است كه تاويلش مورد اختالف باشد.
گويا منظور" اصم" از اتفاق و اختالف اين است كه مدلول آيه طوري باشد كه در اولي (محكم) نظرها مْتلف نباشد ،و در
دومي (متشابه )مْتلف باشد.
اين وجه نيز درست نيست ،براي اينكه الزمهاش متشابه بودن تمامي قرآن است ،چون هيچ آيهاي در قرآن نيست كه از هر
جهت مورد اتفاق مفسرين بوده و از هيچ جهتي در آن اختالف نباشد ،بلكه يا در لفظ آن اختالف هست ،و يا در معنايش ،و
يا اين كه ظهور دارد يا نه ،و يا در جهات ديگر حتي بعضي از مفسرين به استناد آيه" كِتاباً مُتَشابِهاً" « »0گفتهاند :همه
قرآن متشابه است ،و غفلت كردهاند از اين كه وقتي ميتواند بگويد همه قرآن متشابه است كه
__________________________________________________
)(1چرا در قرآن تدبر نميكنند اگر قرآن از ناحيه غير خدا بود قطعا در آن اختالفي بسيار ميديدند.
سوره نساء آيه .20
)(2سوره زمر آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص62 :
آيه" كِتاباً مُتَشابِهاً" محكم باشد ،و جمعي ديگر معتقدند كه ظاهر كتاب حجت نيست ،يعني ظهور ندارد.
شانزدهم اين است كه گفتهاند :متشابه از قرآن ،آن آياتي است كه تفسيرش به تفسير آيهاي ديگر مشتبه شده باشد ،و فهم
آن به خاطر همين اشتباه مشكل شده باشد ،حال چه اين كه اشكال از جهت لفظ باشد ،يا از جهت معنا اين وجه را راغب
«» 1ذكر كرده است.
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يد" و لفظ" عين" -0 ،آن متشابهي است كه جمالت و تركيبات آن تشابه دارد.
قسم دوم نيز سه نوع است.
1آنكه تشابهش از اين جهت ناشي شده باشد كه كالمي است مْتصر و بدون توضيح ،مانند آيه ":وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوافِي الْيَتامي فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ" «».0
2آنكه تشابهش به خاطر بسط و گستردگي كالم باشد ،مانند آيه" لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" « ،»2كه اگر فرموده بود ":ليسمثله شيء" ،معنا براي شنونده روشنتر ميشد ،چون يك حرف اضافه شده ،جمله براي شنونده متشابه شده.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ص .022
)(2و اگر ترسيديد كه در امر ايتام نتوانيد عدالت كنيد ،پس زنان پاكيزه بگيريد .سوره نساء آيه .2
)(3سوره شوري آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،2ص61 :
3آنكه تشابهش از ناحيه نظم كالم باشد ،مانند آيه ":أَنْزَلَ عَلي عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً" « »1كه تقدير آن"انزل علي عبده الكتاب قيما ،و لم يجعل له عوجا" است.
و نيز آيه ":وَ لَوْ ال رِجالٌ مُؤْمِنُونَ  ...لَوْ تَزَيَّلُوا" « »0كه نظم آن طوري است كه مايه تشابه آن شده.
و متشابه از جهت معنا ،آياتي است كه متعرض صفات خدا و صفات روز قيامت است ،زيرا تصور اينگونه صفات براي ما
ميسور و ممكن نيست ،چون در نفوس ما تنها صورت چيزهايي نقش ميبندد كه به وسيله يكي از حواس ظاهري براي ما
محسوس باشد ،و يا حد اقل از جنس محسوسات باشد ،و صفات خدا و خصوصيات قيامت هيچيك از اين دو قسم نيست.
و متشابه از جهت لفظ و معنا ،پنج قسم است:
1آنكه تشابهش از جهت مقدار و كميت باشد .مانند جمالتي كه عموم و خصوصش معلوم نباشد ،مثال فرموده ":فَاقْتُلُواالْمُشْرِكِينَ" « ،»2و نميدانيم منظور عموم مشركين است ،و يا مشركين مْصوص؟.
2آنكه تشابه آن به خاطر نامعلوم بودن كيفيتش باشد ،مثال فرموده ":فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ" « »2و ما نميدانيم اين نكاحواجب است يا مستحبّ.
3آنكه تشابهش از جهت زمان باشد به اين معنا كه احتمال دهيم آيه نسخ شده باشد ،و عمر حكمي كه در آن استسرآمده باشد ،و احتمال دهيم كه نسخ نشده باشد ،مانند آيه:
"اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ" « »2كه تقواي كامل را واجب ميكند با اينكه آيه" فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" « »6تقوا را بقدر توانايي
واجب كرده است.
__________________________________________________
)(1سوره كهف آيه .1
)(2و اگر مردان و زناني مؤمن و براي شما ناشناخته در بين آنان نبودند ما از اهل مكه ،آنان را كه كفارند عذاب ميكرديم،
و ليكن از آنجا كه مؤمن و كافر آنان براي شما مشْص نبود ،و بيم آن ميرفت كه شما مؤمنين را هم به قتل برسانيد ،و از
اين ناحيه ندانسته گرفتار شويد ،و خدا ميخواست تا هر كه را ميخواهد در رحمت خود كند ،لذا صلح را براي شما مقدر كرد.
سوره فتح آيه .02
)(3سوره توبه آيه . [.....]2
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[دو اشكال بر قول راغب]  .....ص 62 :
ولي دو اشكال بگفته وي وارد است:
اول اينكه :وسعت و عموميتي كه وي به دامنه معناي متشابه داده تا شامل شبهات لفظي از قبيل غرابت لفظ و اغالق
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)(4سوره نساء آيه .2
)(5سوره آل عمران .120
)(6سوره تغابن آيه .16
ترجمه الميزان ،ج ،2ص60 :
4آنكه تشابهش از جهت مكان و يا اموري باشد كه آيه در شان آن امور نازل شده باشد ،مانند آيه ":وَ لَيْسَ الْبِرب بِأَنْ تَأْتُواالْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها" « ،»1كه در آيه معين نشده مقصود از پشت خانه كجا است ،و مانند آيه" إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ"
« »0كه تشْيص معناي "نسيء" ،براي كسي كه عادت عرب جاهليت را نميداند ،مشكل است.
5آنكه تشابهش از جهت شروطي باشد كه در صحت و فساد عمل دخالت دارند ،مانند شروط نماز و نكاح.با در نظر گرفتن اين مطالب معلوم ميشود هيچ يك از وجوهي كه مفسرين در معناي متشابه ذكر كردهاند خالي از اين
وجوه و تقسيمها نيست ،حتي آنكه گفته متشابه عبارت است از حروف مقطعه ،و يا قتاده كه گفته است" متشابه" عبارت
است از منسوخ ،و" محكم" عبارت است ،از ناسخ ،و يا اصم كه گفته ":محكم "آياتي است كه در تفسيرش اتفاق نظر باشد،
و" متشابه" آيات مورد اختالف است.
و از سوي ديگر ميتوان تمامي انحا و اقسام متشابه را در سه قسمت خالصه كرد :اول ،متشابهي است كه اطالع بر تاويلش
براي كسي جز خدا ممكن نيست ،مانند وقت قيامت ،و روزي كه ظهور ميكند ،و كيفيت آن و امثال اينها...
دوم ،متشابهي است كه پيبردن به تاويل و معرفت آن براي انسانها ممكن است ،مانند الفاظ غريب و نامانوس ،و احكام
مغلق و دقيق.
سوم ،متشابهي است مردد بين دو قسم قبلي ،هم احتمال دهيم همه انسانها ميتوانند به حقيقت معناي آن آگاه شوند ،و هم
احتمال دهيم مْتص به راسْين در علم است ،و ديگران دسترسي به آن ندارند.
و اين قسم سوم همان است كه رسول خدا (ص )در دعاي خود در باره علي (ع) به آن اشاره نموده و عرضه ميدارد ":اللهم
فقهه في الدين و علمه التاويل" «( »2بار الها او را در دين فقيه ساز و تاويلش بياموز) ،و نظير آن را در باره ابن عباس
فرموده است ،اين بود گفتار راغب در معناي محكم و متشابه ،و گفتار وي عموميترين گفتار در اين بحث است ،كه در آن
بين عدهاي از اقوال گذشته را جمع كرده است «».2
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .121
)(2سوره توبه آيه .22
)(3در صحيح بْاري در باره ابن عباس نقل كرده ج  1ص .22
)(4در مفردات راغب ص  022در باره علي ع هم نقل شده است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص62 :
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[پيروي آيات متشابه منشا بدعتها و انحرافهاي بعد از رسول اللَّه (ص) و مبدأ فتنهها و محنتها بوده است]  .....ص 62 :
و شما خواننده محترم اگر از بدعتها و مذاهب و اهواي باطل و فاسدي كه فرقههايي از مسلمانان را منحرف نموده
آمارگيري كني ،و مذاهبي را كه بعد از رحلت رسول خدا (ص) در اسالم -چه در باره معارف اصولي اسالم باشد و چه در باره
فروع احكام آن -پديد آمده ،مورد دقت قرار دهي خواهي ديد كه اكثر اين انحرافها به خاطر پيروي آيات متشابه قرآن و
تاويلهايي بوده كه از پيش خود و بدون مدرك براي اينگونه آيات كردهاند ،تاويلهايي كه خدا از آن بيزار است.
يك فرقه به خاطر تمسك به آيات متشابه قائل شدند كه خداي تعالي جسم دارد ،دسته ديگر قائل به جبر شدند ،گروهي به
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تركيب و عموم و خصوص و امثال آن بشود با ظاهر آيه شريفه نميسازد ،براي اينكه آيه شريفه آيات محكمه را مرجعي
دانسته براي بيانگري آيات متشابه ،و معلوم است كه غرابت لفظ و امثال آن با مراجعه به آيات محكمه از بين نميرود و
روشني داللت محكمات ربطي به غرابت الفاظ متشابه ندارد ،بلكه براي گرهگشايي اينگونه الفاظ مرجع ديگري هست ،كه
بايد به آنجا مراجعه بشود و آن عبارت است از علم لغت.
و نيز آيه مورد بحث يكي از نشانههاي متشابهات را اين دانسته كه اگر كسي آن را پيروي كند فقط به منظور فتنهانگيزي
پيروي كرده ،و جز اين هيچ انگيزه ديگري نميتواند داشته باشد ،و ما ميدانيم كه پيروي عام بدون مراجعه به خاص ،و
پيروي مطلق بدون مراجعه به مقيد ،و همچنين پيروي لفظ غريب بدون مراجعه به كتابهاي لغت ،عملي است مْالف با
طريقه اهل هر زبان ،و قريحه هيچ اهل زباني اجازه چنين كاري را نميدهد ،و اگر كسي چنين كند همه اهل زبان او را
تْطئه ميكنند ،پس او نميتواند منشا فتنه در بين آنان بشود زيرا اهل لسان با او همكاري نْواهند كرد.
پس از همين جا ميفهميم كه منظور از متشابه ،الفاظ غريب ،و آن مثالهايي كه وي آورده ،نيست.
اشكال دوم اين است كه وي متشابه را سه قسم كرد ،اول آنكه فهمش براي عموم ممكن است ،و دوم آنكه فهم آن براي
احدي ممكن نيست ،و سوم آنكه فهمش براي بعضي ممكن و براي بعضي غير ممكن است ،و از اين تقسيم چنين برميآيد
كه وي تاويل را مْتص به متشابه ميداند ،در حالي كه خواننده بياد دارد كه گفتيم همه قرآن تاويل دارد.
اين بود اقوال مفسرين و نظريههايي كه از ايشان در معناي محكم و متشابه و تشْيص موارد آن دو از نظر خواننده گذشت
و خواننده به اشكاالتي كه بر اين اقوال وارد بود توجه فرمود و نيز متوجه شد كه آنچه از آيه شريفه به روشني ظاهر ميشود.
خالف همه اين اقوال است ،چون آيه در معناي متشابه اين ظهور را دارد كه متشابه ،آن آيهاي است كه اوال داللت بر معنا
داشته باشد ،و ثانيا معنايي را كه ميرساند محل شك و ترديد باشد ،نه لفظ آيه ،تا از راه قواعد و طرق معمول در نزد اهل
زبان ترديدي كه از ناحيه لفظ ايجاد شده برطرف شود ،مثال اگر لفظ عام است به مْصصش ارجاع دهد ،يا اگر مطلق است
به مقيدش برگرداند ،و يا به نحوي ديگر لفظ را روشن و بدون ترديد سازد بلكه همانطور كه گفتيم آيه شريفه مورد بحث آن
را متشابه ميداند
ترجمه الميزان ،ج ،2ص62 :
كه معنايش مردد و ناسازگار با آيات ديگر باشد .و آياتي كه محكم و بدون ترديد است ،معناي آيات متشابه را بيان ميكند.
و معلوم است كه هيچ آيهاي چنين وضعي ندارد ،مگر وقتي كه براي فهم مردم عامي و ساده معنايي مالوف و مانوس داشته
باشد ،معنايي كه اينگونه ذهنهاي ساده فورا تصديقش كند ،و يا تاويلي كه برايش ميكنند در نظر مردم كم اطالع و ضعيف
االدراك نزديكتر به ذهن باشد.
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تفويض گراييدند ،جمعي قائل شدند كه انبيا معصوم نيستند ،و از آنان نيز گناه سر ميزند ،طايفهاي بمنظور منزه داشتن خدا
گفتند او اصال صفت ندارد ،و دسته ششمي معتقد شدند صفاتي كه در قرآن براي خدا آمده عين صفاتي است كه در انسان
است ،حتي در زايد بر ذات بودن ،و گروههايي ديگر به انحرافهايي ديگر مبتال گشتند ،كه همه اينها بْاطر آن بود كه آيات
متشابه را به آيات محكم برنگرداندند ،تا اين محكمات بر آيات متشابه حاكم باشد.
و همچنين در باره احكام دين طايفهاي گفتند :اين احكام تشريع شده تا طريقهاي باشد براي اينكه بندگان به خدا واصل
شوند پس اگر براي وصول به خدا راهي نزديكتر پيدا شد بايد آن راه را پيمود ،براي اينكه مقصود تنها و تنها وصول به حق
است ،حال از هر راهي كه باشد ،دستهاي ديگر گفتند :اصال تكليف به واجبات و ترك محرمات ،براي رسيدن به كمال است،
و معنا ندارد با رسيدن انسان به حق و كمال باز هم تكليف باقي بماند.
با اينكه ما ميدانيم در عهد رسول خدا (ص) احكام و فرائض و حدود و ساير سياستهاي اسالمي به اعتبار خود باقي بود ،و
كسي از مسلمانان به اين بهانه كه به حق واصل شده و يا به كمال رسيده از آن مستثنا نبوده است ،و اين شانه خالي كردنها
كه بعد از رحلت آن حضرت آغاز شده ،دوره به دوره احكام اسالم را از درجه اعتبار ساقط و روز بروز به
ترجمه الميزان ،ج ،2ص62 :
دست حكومتهاي باصطالح اسالمي ناقص گردانيده ،و هيچ حكمي باطل و هيچ حدي ساقط نشد مگر آنكه باطل كنندگان
و ساقط كنندگان آن ،همين را بهانه كردند كه :دين تشريع نشده مگر براي صالح دنيا و اصالح حال بشر ،و اين حكمي كه
ما در مقابل حكم شرع ،تشريع كردهايم براي اصالح بشر امروز بيشتر مؤثر است.
در آخر ،كار اين دست اندازيها به جايي رسيد كه بعضي گفتند :تنها غرض از شرايع دين ،اصالح دنيا به وسيله اجراي آن
است ،و چون دنياي امروز سياست ديني را نميپذيرد و نميتواند هضم كند ،نيازمند وضع قوانين ديگري است ،كه تمدن
امروز آن را بپسندد ،و اجرايش كند .از اين باالتر كار به جايي رسيد كه بگويند اصوال منظور از برنامههاي ديني و عمل به
آن ،اين است كه دلها پاك شود ،و بسوي فكر و اراده صالح هدايت گردد ،و امروز كه دلها به وسيله تربيت اجتماعي بسوي
خدمت به خلق هدايت شده ديگر احتياجي به پاك شدن بوسيله امثال وضو و غسل و نماز و روزه ندارد.
حال اگر خواننده عزيز در اين سْنان و امثال آن -كه از حد شمارش بيرون است -دقت نموده ،آن گاه در جمله" فَأَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ  "...تامل كند ،هيچ شكي در درستي گفتار ما برايش باقي
نميماند ،و بطور قطع حكم ميكند به اينكه تمامي فتنهها و محنتها كه گريبان اسالم و مسلمين را گرفته ،منشاي بجز
پيروي متشابه و تاويل كردن قرآن ندارد.
و همين (البته خدا داناتر است )سبب شده است كه خداي تعالي اين چنين در اين باب سْتگيري را تشديد نموده در نهي
از پيروي متشابه بمنظور فتنهجويي و تاويل و الحاد در آيات خدا و بدون علم در آيات خدا سْن گفتن و راه شيطان را
پيروي نمود ن ،مبالغه نمايد ،چون رسم قرآن چنين است .كه در مورد گناهاني مبالغه كند كه ارتكاب آن گناهان اثر فوري در
هدم و از بين بردن اركان دين دارد ،و بنيه دين و نيروي آن را تحليل ميبرد ،هم چنان كه ميبينيم در مورد دوستي با كفار
و نيز امر به دوستي اهل بيت پيامبر ،و در خانه نشستن زنان پيامبر ،و نهي از معامله ربا ،و امر به اتحاد كلمه در دين ،و امثال
اين تشديد فرموده است.
حال بايد ديد عالج دلهايي كه منحرف هستند و همواره دوست ميدارند فتنهجويي كنند چيست؟.
بايد دانست منشا اين بيماري ميل به دنيا و اعتماد كردن به آن و دلدادگي به زندگي آن است و اين آلودگي را از دلها
نميشويد مگر ياد روز حساب ،هم چنان كه خداي تعالي اين
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص66 :
معنا را در جاي ديگر تذكر داده و ميفرمايد ":وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلبونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ" «».1
و باز به همين جهت است كه ميبينم راسْين در علم از تاويل كردن آيات خدا به صورتي كه مْالف رضاي او باشد
خودداري ميكنند و در خاتمه گفتار خود به اين معنا اشاره نموده و عرضه ميدارند ":رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ ال رَيْبَ فِيهِ
إِنَّ اللَّهَ ال يُْْلِفُ الْمِيعادَ".
2-ام الكتاب بودن آيات محكم چه معنا دارد؟  .....ص 66 :
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جمعي از مفسرين گفتهاند" ام الكتاب" بودن" محكمات" به اين معنا است كه "محكمات" اصل در كتاب است ،و قواعد
دين و اركان آن مبتني بر آن اصل است ،كه بايد به آن ايمان آورد ،و عمل كرد ،و دين هم عبارت است از همين دو اصل
اعتقاد و عمل ،بْالف آيات متشابه كه چون مقصود از آنها معلوم نيست ،و مدلول آنها متشابه و متزلزل است ،نميشود به
آنها عمل كرد ،بلكه تنها بايد نسبت به آنها ايمان آورد.
و خواننده عزيز توجه نمود كه اين توجيه ،الزمه بعضي از اقوال گذشته است ،يكي از آنها قولي بود كه متشابه را از اين
جهت متشابه ميدانست كه مشتمل بر تاويلي است كه دسترسي به فهم آن نيست.
يكي ديگر ،آن قولي بود كه متشابه را از اين جهت متشابه ميدانست كه در ابتدا مشتبه است ،و الفاظش چند پهلو است،
ولي چنان نيست كه معنايش تا حدودي و يا كامال فهميده نشود ،بلكه با رجوع به عقل يا لغت يا طريقه عقاليي به فهم آن
دسترسي هست ،و موقعي كه بررسي نشده بايد بدان ايمان داشت ،و عجوالنه انكارش نكرد.
بعضي ديگر گفتهاند ":ام الكتاب" بودن محكمات اين است كه متشابهات را بايد به آنها ارجاع داد ،آن گاه در معناي اين
ارجاع اختالف كردهاند.
ظاهر كالم بعضي از آنان اين است كه مرادش از اين رجوع اين است كه در مورد متشابهات تنها بايد به محكمات عمل
نموده ،و نسبت به متشابهات اكتفاء به ايمان كرد،
__________________________________________________
)(1پيروي هوا مكن كه تو را از راه خدا گمراه كند ،البته كساني كه از راه خدا گمراه ميشوند عذاب شديد دارند ،بدان جهت
كه روز حساب را از ياد بردند ،سوره ص آيه .06
ترجمه الميزان ،ج ،2ص62 :
همانطور كه نسبت به آياتي كه نسخ شده تنها ايمان داريم كه كالم خدا است ،و حكم موقتش حكم خدا است ،ولي در
مرحله عمل به آيات ناسخ عمل ميكنيم.
اين قول هم چندان با قول قبلي مغايرت ندارد ،و ظاهر كالم بعضي از صاحبان اين قول اين است كه خواستهاند بگويند":
آيات محكم بيانگر آيات متشابه و برطرف كننده تشابه آنها است".
و حق هم همين است چون در معناي جمله" هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ -آنها مادر كتابند" عنايتي زائد بر معناي اصل هست ،و اگر بنا
به قول اول معناي كلمه "ام" همان معناي كلمه" اصل" بود ممكن بود بفرمايد ":هن اصول الكتاب" ،آري كلمه" ام" كه
در فارسي به معناي مادر است هم ،اين معنا را ميفهماند ،كه مادر اصل فرزند است ،و هم اين كه فرزند به مادر رجوع
ميكند ،چون نشو و نما و اشتقاق فرزند از مادرش بوده و در حقيقت فرزند بعضي از مادر است .پس كلمه" ام الكتاب" خالي
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3-تاويل چه معنا دارد؟  .....ص 68 :

اشاره
جمعي از مفسرين تاويل را به تفسير معنا كرده و گفتهاند :هر دو كلمه به يك معنا است و آن عبارت است از آن معنايي كه
گوينده از كالم خود در نظر دارد ،و چون منظور و مقصود از بعضي آيات ،به روشني معلوم است ،قهرا مراد از تاويل در
جمله ":وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ ،وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ" معنا و مراد از آيه متشابه است .يعني:
معنايي را كه از آيات متشابه مراد است غير از خداي سبحان و يا خدا و راسْين در علم كسي نميداند.
گروهي ديگر گفتهاند :مراد از تاويل معنايي است كه مْالف با ظاهر لفظ باشد ،و اين معنا از ساير معاني كه براي كلمه
تاويل كردهاند شايعتر است ،بطوري كه گويي اصال لفظ مذكور ،حقيقت در همين معنا است ،اگر چه در اصل لغت ،به معناي
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از اين داللت نيست .كه آيات متشابه هم براي خود مدلول و معنا دارند .اما مدلول آنها زائيده و فرع مدلول آيات محكمات
است ،و الزمه اين ،آنست كه محكمات بيانگر متشابهات باشد.
عالوه بر اينكه متشابه بدين جهت متشابه است كه مراد و مدلولي نامعين و متشابه دارد ،براي اينكه داراي تاويل است ،چون
تاويل همانطور كه گفتيم در آيات محكم نيز هست ،اختصاصي به متشابه ندارد ،و قرآن كريم بعضي آياتش مفسر بعضي
ديگر است ،پس متشابه هم قطعا مفسر دارد ،و مفسر آن جز آيات محكم نميتواند باشد.
مثال اين تفسير ،آيه شريفه ":إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ" « »1است ،كه آيهاي است متشابه ،زيرا معلوم نيست منظور از نظر كردن
مردم به پروردگار خود چيست ،ولي وقتي ارجاع داده شود به آيه ":لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" « »0كه ميفرمايد :خداي را از هيچ
جهت نميتوان به چيزي مقايسه كرد ،و آيه ":ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ" « »2معلوم ميشود كه مراد از" نظر كردن" و" ديدن
خدا" از سنخ ديدن محسوسات به وسيله چشم نيست.
چون خداي تعالي در سوره نجم براي دل هم اثبات ديدن كرده و فرموده ":ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي أَ فَتُمارُونَهُ عَلي ما يَري ...
لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري" « ،»2كه در آيه اول
__________________________________________________
)(1سوره قيامت آيه .02
)(2سوره شوري آيه .11
)(3ديدگان او را درك نميكنند .سوره انعام آيه .122
)(4سوره نجم آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص62 :
از اين آيات فرموده قلب رسول خدا (ص) در آنچه كه ديد دروغ نگفت ،معلوم ميشود قلب هم ديدني خاص به خود دارد ،نه
اينكه منظور فكر باشد ،چون فكر مربوط به تصديق و تركيبات ذهني است ،و رؤيت مربوط به تك تك اشياي خارجي و
عيني است ،معنا ندارد كلمه ":رؤيت" را در مورد فكر استعمال كنند.
پس با اين بيان روشن شد كه اين رؤيت عبارت است از يك نحوه توجه خاص قلبي ،توجهي غير حسي و مادي ،و غير
عقلي و ذهني.
اين يك مثال بود براي متشابه ،و ارجاع آن به محكم ،و بر همين قياس است ،ساير متشابهات.
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ارجاع يا مرجع بوده است.
و بهر حال در ميان متاخرين همين معنا شايع شده ،هم چنان كه معناي اول در بين مفسرين قدما معروف بود ،چه آنهايي
كه ميگفتند :غير از خدا كسي تاويل قرآن را نميداند ،و چه آنهايي كه ميگفتند :راسْين در علم هم آن را ميدانند ،هم
چنان كه از ابن عباس نقل شده كه ميگفته :من از راسْين در علمم ،و تاويل قرآن را ميدانم.
بعضي ديگر گفتهاند :تاويل آيه متشابه يكي از معاني همان آيه است ،كه غير از خدا و يا غير از خدا و راسْين در علم كسي
از آن آگاه نيست ،البته اين معنا با ظاهر لفظ مْالفت ندارد .
ترجمه الميزان ،ج ،2ص61 :
در نتيجه برگشت امر به اين است كه آيه متشابه آيهاي است كه چند معنا داشته باشد ،بعضي از آن معاني پوشيدهتر بوده و
ديرتر به ذهن ميآيد ،آنچه از همه ،زودتر به ذهن ميآيد همان است كه ظاهر لفظ ،آن را ميرساند ،و همه مردم آن را
ميفهمند ،و معاني ديگر كه بعيدتر است معنايي است كه غير از خدا ،و يا خدا و راسْين در علم آن را درك نميكنند.
آن گاه مفسرين اختالف ديگري كردهاند در اينكه ارتباط آن معاني بعيد و باطني ،با لفظ چگونه است ،چون بطور مسلم
ميدانيم كه همه آن معاني در عرض واحد نميتواند مراد از لفظ باشد ،و گرنه الزم ميآيد كه يك لفظ در چند معنا استعمال
شده باشد ،و اين به دليلي كه در جاي خودش ذكر كردهاند جايز نيست.
پس ناگزير بايد اين چند معنا در طول هم قرار داشته باشند ،و در طول يكديگر منظور و مقصود باشند ،ناگزير گفتهاند :اولين
معناي باطني از لوازم ،معناي ظاهر است ،و دومي از لوازم اولي و سومي از لوازم دومي ،و همچنين بعضي ديگر گفتهاند:
معاني باطني مترتب بر يكديگرند ،به اين معنا كه اراده كردن معناي ظاهري و معمولي لفظ ،هم اراده معناي لفظ است ،و
هم اراده معناي باطن آن است.
مثال وقتي به پيشْدمتت ميگويي برايم آب بياور ،معناي ظاهر كالمت" آب بياور" است و معناي باطني آن اين است كه
تشنهاي و ميخواهي عطشت را فرو نشانده ،و اين حاجت طبيعي تو را برآورد ،و هم كمالي از كماالت وجوديت را تامين
كند ،و تو در گفتن" آب بياور" همه اين معاني را اراده كردهاي ،بدون اين كه لفظ را در چهار معنا استعمال كرده باشي ،و
چهار چيز خواسته باشي ،و چهار فرمان صادر كرده باشي.
در اينجا قول چهارمي نيز هست ،و آن اين است كه تاويل از جنس معاني الفاظ نيست ،بلكه امري عيني است ،كه الفاظ
گوينده بر آن اعتماد دارد ،حال اگر كالم ،حكمي انشايي باشد ،مثال امر و يا نهي باشد ،تاويلش عبارت از مصلحتي است كه
باعث انشاي حكم و تشريع آن شده ،پس تاويل آيه ":أَقِيمُوا الصَّالةَ" « »1مثال آن حالت نوراني خارجي است كه در روح
نمازگزار در خارج پيدا ميگردد ،و او را از فحشا و منكر دور ميكند.
و اگر كالم خبر باشد و خبر از حوادث گذشته بدهد ،تاويلش خود آن حوادث واقعه در زمان گذشته است ،نظير آياتي كه
سرگذشت انبياي گذشته و امتهاي آنان را بيان ميكند ،و اگر از حوادث زمان نزول و يا بعد از آن خبر دهد آن خبري كه
ميدهد سه جور است:
__________________________________________________
)(1سوره بقره  22و در سورههاي متعدده.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
يا راجع به اموري است كه با حواس ظاهري درك ميشود و يا از اموري است كه با عقل درك ميگردد كه تاويل اينگونه
آيات نيز همان حوادثي است كه در خارج واقع شده ،و يا واقع ميشود ،نظير آيه ":وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ» ،" «1و آيه
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شريفه ":غُلِبَتِ الربومُ فِي أَدْنَي الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ" «».0
و يا راجع به امور غيبي و آينده است كه آن امور را در دنيا و با حواس دنيايي نميتوان درك كرد ،و حتي حقيقت آن را با
عقل هم نميتوان شناخت ،نظير امور مربوط به روز قيامت ،يعني تاريخ وقوع آن ،و كيفيت زنده شدن اموات ،و سؤال و
حساب و پْش نامههاي عمل و امثال آن.
و يا راجع به اموري است كه اصال از سنخ زمان نبوده و از حد ادراك عقول خارج است ،مانند صفات و افعال خداي تعالي،
كه تاويل آن خود حقايق خارجيه است ،و فرق ميان اين قسم از آيات (كه حال صفات و افعال خدا ،و ملحقات آن يعني
احوال قيامت و امثال آن را بيان ميكند) با ساير اقسام ،اين است كه اقسام ديگر اموري بودند كه علم به تاويل آنها براي ما
انسانها ممكن بود ولي قسم اخير چنين نيست ،يعني هيچكس بجز خدا حقيقت تاويل آنها را نميداند ،بله مگر راسْين در
علم كه اگر خدا ايشان را به آن امور آگاه بسازد ميتوانند عالم بدانها بشوند ،آنهم بقدر وسع عقل و تواناييشان.
و اما حقيقت آن امور كه تاويل حقيقي هم همان است ،اموري است كه خدا علم بدان را به خود اختصاص داده است.
اين چهار وجهي كه از نظر شما گذشت ،آراء و مذاهبي بود كه مفسرين در معناي تاويل ذكر كردهاند ،البته اقوال ديگري نيز
در اين ميان وجود دارد كه در حقيقت از شاخههاي همان قول اول است ،هر چند كه قائلين به آن از قبول وجه اول وحشت
داشتهاند.
از آن جمله هفت قول زير است:
اول اينكه ":تفسير" ،عموميتر از" تاويل" است و استعمال كلمه" تفسير" بيشتر در الفاظ و مفردات آن ،و كلمه" تاويل"
بيشتر در معاني و جملهها بكار ميرود و نيز كلمه" تاويل" بيشتر در مورد كتابهاي آسماني استعمال ميشود ،ولي كلمه "
تفسير" هم در آن مورد
__________________________________________________
)(1در بين شما جاسوساني براي دشمن هست .سوره توبه آيه . [.....]22
)(2روم در پائينترين نقطه زمين شكست خورد و بزودي چند سال بعد بر دشمن غلبه كرد .سوره روم آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص21 :
و هم در ساير موارد استعمال ميشود.
دوم اينكه :گفتهاند" تفسير" ،به معناي بيان معناي لفظي است كه بيشتر از يك وجه در آن محتمل نباشد ،و" تاويل" به
معناي تشْيص يك معنا از چند معنايي است كه در لفظ با همه آنها ميسازد و استنباط آن به وسيله دليل است.
سوم اينكه :گفتهاند" تفسير" ،عبارت است از بيان معناي قطعي يك عبارت و يا يك لفظ ،و" تاويل" ترجيح يكي از چند
معنايي است كه در آن محتمل است ،البته ترجيحي كه يقينآور نباشد ،اين وجه قريب به همان وجه قبلي است.
چهارم اينكه ":تفسير" ،بيان دليل مراد ،و" تاويل" بيان حقيقت مراد است ،مثال در آيه ":إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" «،»1
تفسيرش اين است كه بگوئيم كلمه "مرصاد" از ماده (را -صاد -دال) است ،و به معناي پاييدن و مراقب بودن است ،و
تاويلش اين است كه بگوئيم آيه شريفه ميخواهد مردم را از سهلانگاري و غفلت از امر خدا بر حذر بدارد.
پنجم اينكه ":تفسير" ،بيان معناي ظاهر از لفظ است ،و" تاويل" بيان معناي مشكل است.
ششم اينكه ":تفسير" ،به دست آوردن معناي آيه است به وسيله روايت ،و" تاويل" به دست آوردن آن است از راه تدبر و
درايت.
هفتم اينكه ":تفسير" ،جنبه عمل و پيروي دارد ،و" تاويل" تنها به درد استنباط و نظر ميخورد ،اين اقوال هفتگانه در
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حقيقت از شعب قول اول از چهار قولي است كه قبال نقل كرديم ،و اشكالي كه متوجه آن بود متوجه همه اينها نيز هست ،و
بهر حال به دو دليل ،نه به آن چهار قول ميتوان تكيه كرد و نه به اين هفت قولي كه از آنها منشعب ميشود.
[دو دليل (اجمالي و تفصيلي) بر سستي اقوالي كه در باره مراد از تاويل گفته شده است]  .....ص 21 :
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يكي دليل اجمالي است ،كه اشكالي است متوجه همه آن وجوه ،و دومي تفصيلي.
اما اجمالي كه خواننده عزيز توجه نمود :مراد از تاويل آيات قرآن مفهومي نيست كه آيه بر آن داللت دارد ،چه اينكه آن
مفهوم مطابق ظاهر باشد ،و چه مْالف آن ،بلكه تاويل از قبيل امور خارجي است ،البته نه هر امر خارجي تا توهم شود كه
مصداق خارجي يك آيه هم تاويل آن آيه است ،بلكه امر خارجي مْصوصي كه نسبت آن به كالم نسبت ممثل به مثل و
نسبت باطن به ظاهر باشد.
و اما تفصيال يعني اشكاالتي كه متوجه يك يك آن وجوه ميشود اين است كه وجه
__________________________________________________
)(1سوره فجر آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص20 :
اول ل وازم غلطي دارد ،كه كمترين آن اين است كه بايد ملتزم شويم كه بعضي از آيات قرآني آياتي باشد كه فهم عامه مردم
به درك تاويل يعني تفسير آن نرسد ،و نتواند مدلول و معناي لفظي آنها را بفهمد .و نميتوانيم به چنين چيزي ملتزم شويم،
چون خود قرآن گوياي اين مطلب است كه به منظور فهم همه مردم نازل شده ،و صاحب اين قول هيچ چارهاي جز اين
ندارد كه بگويد در قرآن تنها حروف مقطعه اول بعضي سورهها متشابه است .چون تنها آنها است كه عموم مردم معنايش را
نميفهمند ،تازه اگر به همين معنا هم ملتزم شود باز اشكال ديگري بر او وارد است ،و آن اين است كه دليلي بر چنين توجيه
ندارد ،و صرف اينكه كلمه" تاويل" مانند كلمه" تفسير" مشتمل بر معناي رجوع است ،دليل نميشود بر اين كه اين دو
كلمه به يك معنا است ،ما ميدانيم كه كلمه" ام" نيز مشتمل بر معناي رجوع هست و مادر ،مرجع فرزندان هست ولي
تاويل فرزندان نيست ،كلمه "رئيس" مشتمل بر معناي رجوع هست و مرءوس به رئيس مراجعه ميكند ،ولي رئيس تاويل
مرءوس نيست.
عالوه بر اين گفتار ،فتنهجويياي كه در آيه شريفه صفت مْصوص متشابه ذكر شده در غير حروف مقطعه هست ،نه در
آنها ،بيشتر فتنههايي كه در اسالم پديد آمده از ناحيه پيروي آيات متشابه يعني از ناحيه پيروي علل احكام و آيات مربوط به
صفات خدا و امثال آن پديد آمده است.
اشكال قول دوم :اين است كه الزمه آن وجود آياتي است در قرآن كه خالف معناي ظاهري آن اراده شده باشد ،و باعث
معارضه آنها با آيات محكمات و در نتيجه ،پديد آمدن فتنه در دين باشد ،و برگشت اين سْن به اين است كه در بين آيات
قرآن اختالفي هست ،كه برطرف نميشود مگر آنكه از ظاهر بعضي از آنها چشم پوشيد ،و آنها را بر خالف ظاهرشان بر
معنايي حمل كرد كه فهم عامه مردم از درك آن عاجز باشد.
و اين سْن احتجاجي را كه در آيه ":أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً" « »1است،
باطل ميكنند ،زيرا اين آيه داللت دارد بر اينكه در قرآن هيچ اختالفي نيست ،و اگر معناي اختالف نداشتن اين باشد كه هر
جا به ظاهر اختالفي ديديد آن را بر خالف آنچه ظاهر كالم داللت دارد حمل كنيد ،به معنايي كه غير از خداي سبحان،
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كسي آن را از ظاهر كالم نفهمد ،حجيت آيه از بين ميرود چون اختالف نداشتن به اين معنا اختصاص به قرآن ندارد ،بلكه
هر كتابي را هر چند هم صفحه به صفحهاش با هم نسازد و
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
حتي سراپا دروغ باشد ميشود با حمل بر خالف ظاهر ،رفع اختالف از آن كرد ،و ديگر اختالف نداشتن قرآن به اين معنا
هيچ داللتي ندارد بر اينكه اين كتاب از ناحيه خداست و هيچ بشري نميتواند چنين كتابي درست كند .بلكه درست كردن
چنين كتابي براي هر كسي ممكن است.
پس اختالف نداشتن به اين معنا ،يعني رفع اختالف از كتابي به وسيله حمل بر خالف ظاهر ،نميتواند دليل باشد كه اين
كتاب از ناحيه كسي است كه مانند انسانها هر دم بر سر يك مزاج نيست ،و دچار تناقض در آراء و سهو و نسيان و خطا و
تكامل تدريجي در مرور زمان نميشود ،در حالي كه آيه نامبرده ميخواست همين را بگويد ،و بفرمايد نبودن اختالف در
قرآن دليل است بر اينكه خداي عز و جل فرستنده آن است.
پس آيه شريفه با لسان استدالل و احتجاجي كه دارد صريح است در اينكه قرآن در معرض فهم عامه مردم است ،و عموم
ميتوانند پيرامون آياتش بحث و تامل و تدبر كنند ،و هيچ آيهاي در آن نيست كه معنايي از آن منظور باشد كه بر خالف
ظاهر يك كالم عربي است و يا جنبه معما گويي و لغزسرايي داشته باشد.
و اما قول سوم :كه نادرستي آن براي اين است كه هر چند آيات قرآن داراي معاني مترتب بر يكديگر است ،معانيي كه
بعضي ما فوق بعض ديگر است ،و بجز كسي كه از نعمت تدبر محروم است نميتواند آن را انكار كند ،و ليكن بايد دانست
كه همه آن معاني -و مْصوصا آن معاني كه از لوازم معناي تحت اللفظي است معاني الفاظ قرآن هستند ،چيزي كه هست
مراتب مْتلفي كه در فهم و ذكاء و هوش و كم هوشي شنونده است ،باعث ميشود كه همه مردم ،همه آن معاني را
نفهمند ،و اين چه ربطي به معناي تاويل دارد؟ تاويلي كه قرآن چنين معرفيش كرده كه به جز خدا و راسْين در علم كسي
آن را نميفهمد ،رسوخ در علم كه از آثار طهارت و تقواي نفس است ،ربطي و تاثيري در تيز فهمي و كند فهمي در مسائل
عاليه و معارف دقيقه ندارد گرچه در فهم معارف طاهره الهيه تاثير دارد ،اما بطور دوران و عليت ،يعني هر جا و در هر كس
طهارت نفس بود ،آن معارف دقيقه نيز در آنجا باشد ،و هر دلي كه چنين طهارت را نداشت محال باشد آن معارف را بفهمد،
و ظاهر آيه نامبرده در باره تاويل همين است ،كه جز نفوس طاهره كسي راهي بفهميدن آن ندارد.
و اما قول چهارم :اين اشكال بر آن وارد است هر چند صاحب اين وجه در بعضي از سْنانش راه صحيحي رفته ،ولي در
قسمت ديگر آن خطا رفته است ،او هر چند درست گفته كه تاويل اختصاصي به آيات متشابه ندارد ،بلكه تمامي قرآن تاويل
دارد ،و تاويل هم از سنخ
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
مدلول لفظي نيست ،بلكه امر خارجي است ،كه مبناي كالم قرار ميگيرد ليكن در اين نظريه خطا رفته كه هر امر خارجي را
مرتبط به مضمون كالم دانسته ،حتي مصاديق و تك تك اخباري را كه از حوادث گذشته و آينده خبر ميدهد مصداق تاويل
شمرده ،و نيز خطا رفته كه متشابه را منحصر در آيات مربوط به صفات خداي تعالي ،و در آيات مربوط به قيامت دانسته
است.
توضيح اينكه بنا به گفته وي مراد از تاويل در جمله ":وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ  "...يا تاويل قرآن است ،و ضمير" ها" در آن به كتاب
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برميگردد ،كه در اين صورت جمله ":وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ" با آن نميسازد ،براي اين كه بسياري از تاويلهاي قرآن از
قبيل تاويالت قصص و بلكه احكام و نيز تاويل آيات اخالق ،تاويلهايي است كه ممكن است غير خداي تعالي و هم غير
راسْين در علم ،و حتي بيماردالن نيز از آن آگاه بشوند ،چون حوادثي كه آيات قصص از آن خبر ميدهد چيزي نيست كه
دركش مْتص به خدا و راسْين در علم باشد ،بلكه همه مردم در درك آن شريك هستند ،و همچنين حقايق خلقي و
مصالحي كه از عمل به احكام عبادات و معامالت و ساير امور تشريع شده ،ناشي ميگردد.
و اگر مراد از تاويل در آيه شريفه ،تاويل خصوص متشابه باشد ،در اين صورت حصر مستفاد از جمله ":وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا
اللَّهُ" درست ميشود ،و ميفهماند كه غير از خداي تعالي و راسْين در علم مثال كسي را نميرسد كه دنبال تاويل
متشابهات قرآن را بگيرد ،براي اينكه منجر به فتنه و گمراهي مردم ميشود ،ولي منحصر كردن صاحب اين قول ،آيات
متشابه را در آيات مربوطه به صفات خدا و اوصاف قيامت درست نيست ،چون همانطور كه پيگيري اين آيات منجر به فتنه
و ضاللت ميشود ،پيگيري ساير آيات متشابه نيز چنين است.
گفتن اينكه بطور كلي آيات متشابه بايد از زندگي مسلمين حذف شود مثل اين ميماند كه كسي بگويد (هم چنان كه
گفتهاند) منظور از اصل دين و تشريع احكام اين است كه اجتماع انساني صالح گردد ،و در نتيجه ،اجتماعي زنده ،تشكيل
شود و چون غرض اين است ،اگر فرض كنيم كه صالح حال مجتمع با پيروي از احكامي ديگر غير احكام ديني تامين
مي شود ،بايد احكام ديني لغو گردد ،چون در اين فرض و در اين زمان ديگر احكام ديني به درد اصالح جامعه نميخورد،
بلكه صالح مجتمع در پيروي احكام ديگر است.
و يا مثل اين ميماند كه كسي بگويد (هم چنان كه گفتهاند) مراد از كراماتي كه در قرآن از انبيا نقل شده -از قبيل يد
بيضاء ،و نفس عيسي ،و امثال آن امور عادي است -كه با عباراتي تعبير شده كه ظاهرش معجزه و كرامت را ميرساند ،و
منظور آن اين بوده كه دلهاي عوام
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
را به دست آورد ،و از اين راه دلهاي آنان را مجذوب ،و قلوبشان را در برابر قرآن شيفته كند ،و خالصه امور عادي را به زباني
تعبير كند كه عوام خيال كنند انبيا كارهايي خارق العاده و شكننده قوانين طبيعت داشتهاند.
و از اينگونه سْنان در مذاهبي نوظهور كه در اسالم پيدا شده ،بسيار ديده ميشود ،و همه آنها بدون شك يكي از انحاي
تاويل در قرآن به منظور فتنه بپا كردن است ،پس ديگر صاحب قول سوم نبايد متشابه را منحصر در آيات صفات و آيات
قيامت كند.
خواننده عزيز بعد از توجه به اشكاالتي كه در اقوال سابق الذكر بود ،متوجه ميشود كه حق مطلب در تفسير تاويل اين است
كه بگوئيم :تاويل حقيقتي است واقعي كه بيانات قرآني چه احكامش ،و چه مواعظش ،و چه حكمتهايش مستند به آن است،
چنين حقيقتي در باطن تمامي آيات قرآني هست ،چه محكمش و چه متشابهش.
و نيز بگوئيم كه اين حقيقت از قبيل مفاهيمي كه از الفاظ به ذهن ميرسد نيست ،بلكه امور عيني است كه از بلندي مقام
ممكن نيست در چار ديواري شبكه الفاظ قرار گيرد ،و اگر خداي تعالي آنها را در قالب الفاظ و آيات كالمش در آورده در
حقيقت از باب" چون كه با كودك سر و كارت فتاد" است ،خواسته است ذهن بشر را بگوشهاي و روزنهاي از آن حقايق
نزديك سازد.
در حقيقت ،كالم او به منزله مثلهايي است كه براي نزديك كردن ذهن شنونده به مقصد گوينده زده ميشود ،تا مطلب بر
حسب فهم شنونده روشن گردد.
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هم چنان كه خود قرآن فرموده ":وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ ،إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ،وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ"
« ،»1و در آيات ديگر قرآن كريم تصريحات و اشاراتي در اين معنا هست.
عالوه بر اين كه خواننده در بيان قبلي توجه فرموده ،كه قرآن كريم لفظ تاويل را به طوري كه شمردهاند در شانزده مورد
استعمال كرده و همه موارد در همين معنايي است كه ما گفتيم.
4-آيا كسي جز خدا تاويل قرآن را ميداند؟  .....ص 11 :

اشاره

[اختالف در اين مساله از ابتدا توأم با خلط و اشتباه بوده و ادله طرفين قاصر از اثبات مدعاي آنها است]  .....ص 26 :
آنچه الزم است كه يك دانشمند اهل تحقيق در اين مقام مورد توجه قرار دهد اينست كه اين مساله از همان ابتدا كه مورد
اختالف قرار گرفته ،خالي از خلط و اشتباه نبوده ،يعني بين مساله رجوع متشابه به محكم (و يا به عبارت ديگر ،بين مراد از
متشابه )،و مساله تاويل ،خلط شده است .همان طور كه اين مطلب از مالحظه موضوع بحثي كه عنوان كرديم و محل نزاع
و مورد اختالف را ذكر نموديم ،نيز ،روشن ميشود( .آنچه طايفه اول براي راسْين در علم اثبات ميكنند غير آن چيزي
است كه طايفه دوم انكارش ميكنند ،طايفه اول ميگويند راسْين در علم با ارجاع متشابهات به محكمات ميتوانند معناي
متشابهات را بفهمند ،و طايفه دوم ميگويند علم به متشابهات از علومي است كه خدا به خودش اختصاص داده ،نه آن ،منكر
گفته اين است ،و نه اين منكر گفته او" مترجم").
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اين مساله هم مانند مساله قبلي از موارد اختالف شديد بين مفسرين است ،و منشا
__________________________________________________
)(1ما قرآن را كه در ام الكتاب نزد ما مقامي بلند و فرزانه داشت در خور فهم بشر كرديم و كتابي خواندني نموده به زبان
عربيش در آورديم .سوره زخرف آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص26 :
اختالف تفسيرهاي مْتلفي است كه در باره جمله ":وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنا" كردهاند.
بعضي گفتهاند" واو" در اول جمله ،عاطفه است ،كه نتيجهاش چنين ميشود كه تاويل متشابهات را ،هم خدا ميداند و هم
راسْين در علم.
اين رأي بعضي از قدما و همه مفسرين شافعي مذهب و بيشتر مفسرين شيعه است.
عدهاي ديگر گفتهاند ":واو" مذكور ،استينافي است ،كه جمله را از نو شروع ميكند ،و مربوط بما قبل نيست ،و نتيجه اين
نظريه آن است كه تاويل متشابهات را تنها خدا بداند ،و راسْين در علم با اينكه آن را نميدانند به همه قرآن ايمان دارند ،و
اين نظريه بيشتر قدما و همه حنفي مذهبان از اهل سنت است.
طايفه اول به چند وجه بر مسلك خود استدالل كردهاند ،و رواياتي را بر گفتار خود شاهد آوردهاند.
طايفه دوم نيز به وجوهي و رواياتي استدالل كردهاند ،آن رواياتي كه ميگويد علم تاويل متشابهات از علومي است كه خدا
به خودش اختصاص داده ،و اين دو طايفه قرنها اختالف خود را ادامه دادهاند ،و ادله يكديگر را با دليل مْالفش باطل
ساختهاند.
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و به همين جهت ما متعرض نقل ادله طرفين نشديم زيرا فايدهاي در نقل آنها و اثبات و نفيشان نبود.
و اما روايات طرفين بدان جهت كه مْالف ظاهر كتاب است دردي را براي هيچيك دوا نميكند ،براي اينكه رواياتي كه
علم به تاويل را براي راسْين در علم اثبات ميكند منظورش از تاويل ،معنايي است مرادف با لفظ متشابه ،و ما ،در قرآن
هيچ جايي تاويل به اين
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
معنا نداريم ،مانند روايتي كه از طرق اهل سنت نقل شده از يك سو ميگويد رسول خدا (ص) دعا كرد به ابن عباس ،و
عرضه داشت پروردگارا او را فقيه در دين كن ،و علم تاويلش بياموز « .»1و نيز ميگويد ابن عباس خودش در حديثي ديگر
گفته :من از راسْين در علمم ،و من تاويل قرآن را ميدانم «».0
و از سوي ديگر روايتي ديگر ميگويد ابن عباس « »2گفت :محكمات عبارتند از آيات ناسْه ،و متشابهات عبارتند از آيات
منسوخه ،كه از مجموع آن دو دسته روايات برميآيد كه ابن عباس معناي آيات محكمه را تاويل آيات متشابهه ميدانسته ،و
اين همان است كه گفتيم تاويل به اين معنا در قرآن نداريم ،و منظور قرآن از تاويل چنين معنايي نيست.
اما رواياتي كه طايفه دوم به آن استدالل كردهاند (يعني رواياتي كه داللت دارد بر اينكه غير خدا كسي تاويل متشابهات را
نميداند )مانند رواياتي كه ميگويد ابي بن كعب و ابن عباس آيه مورد بحث را به اين صورت قرائت ميكردهاند ":و ما يعلم
تاويله اال اللَّه و يقول الراسْون في العلم آمنا به" « ،»2و نيز رواياتي كه ميگويد :ابن مسعود آيه را به صورت" و ان تاويله
اال عند اللَّه و الراسْون في العلم يقولون آمنا به" قرائت كرده ،هيچ يك از اين روايات چيزي را اثبات نميكند ،بدين دليل
كه.
اوال :اين دو قرائت حجيت ندارد.
ثانيا :نهايت درجه داللت آنها همين است كه آيه داللت ندارد كه راسْين در علم نيز عالم به تاويل باشند ،و داللت نداشتن،
غير از داللت داشتن بر عدم علم است ،كه طايفه دوم ادعايش را ميكنند ،زيرا ممكن است دليل ديگري پيدا شود و داللت
بر آن بكند.
و باز نظير روايتي كه در كتاب الدر المنثور « »2از طبراني نقل شده آن هم از ابي مالك اشعري نقل كرده كه :از رسول خدا
(ص )شنيده ،كه فرمود :من بر امتم نميترسم مگر از سه خطر:
اول اينكه :مالشان زياد شود ،در نتيجه به يكديگر حسد ورزند ،و به جان هم بيفتند.
دوم اينكه :دست به كار علم قرآن شوند ،آن وقت همانها كه ايمان به قرآن دارند در صدد
__________________________________________________
)(1صحيح بْاري ج  1ص .22
)(2الدر المنثور ج  0ص .2
)(3الدر المنثور ج  0ص .2
)(4الدر المنثور ج  0ص .6
)(5الدر المنثور ج  0ص .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
برآيند كه تاويل آن را بفهمند در حالي كه تاويل آن را كسي جز خدا نميداند ،و راسْين در علم ميگويند ":ما به قرآن
ايمان داريم ،همهاش از ناحيه پروردگار ما است ،و كسي به جز خردمندان متذكر نميشود".
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سوم اينكه :علمشان زياد شود ،و بكلي از علم قرآن دست بردارند ،و اعتنايي به آن نكنند.
و اين حديث به فرضي كه داللت داشته باشد كه غير خدا كسي علم به تاويل ندارد ،داللت دارد بر نفي آن از مطلق مؤمن،
نه تنها از خصوص راسْين در علم ،و اين مقدار داللت ،به درد طايفه دوم نميخورد.
و باز نظير رواياتي كه داللت دارد بر وجوب پيروي آيات محكم و ايمان به آيات متشابه ،و داللت نداشتن اين دسته از
روايات بر مدعاي نامبردگان ،جاي ترديد نيست.
و نيز مانند روايتي كه تفسير آلوسي « »1از ابن جرير از ابن عباس (و بدون ذكر آخر سند) نقل كرده ،كه او گفته آيات قرآن
كريم چهار دسته است.
اول آنچه مربوط است به حاللها.
دوم آيات مربوط به آنچه حرام است ،كه هيچ مسلماني در ندانستن اين آيات معذور نيست.
سوم آياتي كه راجع به معارف است ،و علما آن را تفسير ميكنند.
چهارم آيات متشابه كه كسي به جز خدا معناي آن را نميفهمد ،و هر كس علم آن را ادعا كند دروغگو است.
و اين حديث عالوه بر اينكه نام راويان آخر سندش ذكر نشده ،معارض با رواياتي است كه از خود ابن عباس نقل شده كه
رسول خدا (ص) در بارهاش « »0دعا كرد ،و خود او ادعاي علم به تاويل نمود ،و مْالف با ظاهر قرآن كريم است ،چون
ظاهر قرآن اين است كه تاويل غير از معنايي است كه از متشابه منظور است (و بيانش گذشت).
پس آنچه بايد گفته شود همان است كه گفتيم ،قرآن كريم علم به تاويل را براي غير خدا ممكن ميداند ،اما خصوص آيه
مورد بحث داللتي بر آن ندارد ،و ما بايد در اين دو جهت بحث كنيم ،اما جهت دوم كه گفتيم خصوص آيه مورد بحث
داللتي ندارد بر اينكه غير خدا هم
__________________________________________________
)(1تفسير آلوسي ج  2ص .22
)(2صحيح بْاري ج  1ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص21 :
ميتواند از تاويل قرآن آگاه شود ،بيانش اين است كه آيه شريفه به قرينه صدر و ذيلش و به قرينه آيات بعدش تنها در صدد
تقسيم آيات قرآن به دو قسم محكم و متشابه است ،و نيز در صدد تقسيم مردم است به دو قسم:
يكي آنهايي كه ايمان به قرآن دارند ،و قرآن را برنامه زندگي خود ميدانند ،هر چه از آياتش را فهميدند عمل ميكنند ،و
علم آنچه را نفهميدند به خدا واگذار ميكنند.
طايفه دوم بيماردالن و منحرفيني هستند كه كاري به هدايت قرآن ندارند ،فقط آن را وسيله قال و قيل و فتنهانگيزي قرار
ميدهند ،كه قهرا بيشتر به آيات متشابه آن دست انداخته جنجال بپا ميكنند .پس منظور آيه شريفه در ذكر" راسْين در
علم" ،اين است كه حال آنان و طريقه ايشان را بيان نموده و در ازاي آن مدحشان كند ،و در مقابل ،بيماردالن را مذمت
نمايد ،زائد بر اين مقدار ،خارج از مقصود اوليه آيه است ،و هر وجهي كه ذكر كردهاند تا اينكه به گردن آيه بگذارند كه
ميخواهد راسْين در علم را هم شريك خدا كند ،و بگويد آنان نيز ميتوانند علم به تاويل داشته باشند ،وجوهي است ناتمام
كه بيانش گذشت ،پس باقي ميماند انحصاري كه از جمله ":وَ ما يَعْلَمُ" استفاده ميشود ،كه هيچ چيزي نميتواند ناقض آن
شود ،نه اينكه و او را عاطفه بگيريم ،و نه كلمه "اال" و نه هيچ چيز ديگر ،پس آنچه اين آيه بر آن داللت دارد اين است كه
علم به تاويل منحصر در خدا و مْتص به او است.
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ليكن اين انحصار منافات ندارد با اين كه دليل ديگري جداي از آيه مورد بحث ،داللت كند بر اينكه خداي تعالي اين علم را
كه مْتص به خودش است به بعضي از افراد داده ،هم چنان كه در نظاير اين علم هم آياتي داريم كه داللت دارد بر اينكه
مْتص به خداست و در عين حال آياتي داريم كه ميگويد خدا اين علم را به غير خودش نيز داده ،مانند علم به غيب كه از
يك سو ميفرمايد ":قُلْ ال يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ" «».1
و نيز ميفرمايد ":إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ" « »0و ميفرمايد ":وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ال يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ »" «3كه همه اينها داللت دارند
بر اينكه تنها خداي تعالي علم غيب ميداند ،و از سوي ديگر ميفرمايد ":عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي
مِنْ رَسُولٍ"
__________________________________________________
)(1بگو هيچ كس كه در آسمانها و زمين است غيب نميداند مگر خدا( .سوره نمل آيه ).62
)(2سوره يونس آيه .02
)(3سوره انعام آيه . [.....]21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
» ، «1و در اين كالم خود ،علم غيب را براي غير خود نيز اثبات كرده ،و آن غير ،عبارت است از رسولي كه صالحيت علم
غيب را داشته باشد ،و براي اين معنا نظاير ديگري در قرآن هست (مثال گرفتن جان مردگان را ،از يك سو منحصر در خدا
ميكند ،و از سوي ديگر به مالئكه نسبت ميدهد" مترجم").
و اما جهت اول -كه گفتيم قرآن كريم علم تاويل را تا حدودي براي غير خدا هم اثبات كرده است ،بيانش اين است كه
آيات مربوط به تاويل همانطور كه خاطرنشان كرديم داللت دارد بر اينكه تاويل عبارت است از امر خارجي ،كه نسبتش به
مدلول آيه نسبت ممثل به مثل است.
پس امور خارجي نامبرده هر چند مدلول آيه نيستند ،به اين معنا كه لفظ آيه داللت بر آن امر خارجي ندارد ،و ليكن از آن
حكايت ميكند و آن امور محفوظ در الفاظ هستند ،و آيات به نوعي از آن امور حكايت ميكند ،نظير مثل معروف كه
گفتهاند ":در تابستان شير را فاسد كردي" و اين را به كسي ميگويند كه اسباب و مقدمات امري را قبل از رسيدن وقت آن
از دست داده باشد ،چيزي كه از لفظ اين مثل استفاده ميشود اين است كه زني در تابستان كاري كرده كه خودش يا
حيوانش در زمستان شير ندهد ،و اين مضمون با مواردي كه براي آن مثال ميزنيم تطبيق نميكند ،و در اين موارد هر چند
شيري و تابستاني در كار نيست ولي در عين حال وضع شنونده را در ذهن او ممثل و مجسم ميكند.
مساله تاويل هم از همين باب است ،حقيقت خارجيه كه منشا تشريع حكمي از احكام و يا بيان معرفتي از معارف الهيه است،
و يا منشا وقوع حوادثي است كه قصص قرآني آن را حكايت ميكند ،هر چند امري نيست كه لفظ آن تشريع ،و آن بيان و
آن قصص بطور مطابقه بر آن داللت كند ،ليكن همين كه آن حكم و بيان و حادثه از آن حقيقت خارجيه منشا گرفته ،و در
واقع اثر آن حقيقت را به نوعي حكايت ميكند ميگوييم :فالن حقيقت خارجيه تاويل فالن آيه است ،هم چنان كه وقتي
كارفرمايي به كارگرش ميگويد( :آب بيار) ،معناي تحت اللفظي اين كلمه اين نيست كه من براي حفظ و بقاي وجودم
ناگزير بودم بدل ما يتحلل را به جهاز هاضمه خود برسانم ،و بعد از خوردن آن تشنه شدم ،اما همه اين معاني در باطن جمله
مذكور خوابيده ،و تاويل آن بشمار ميرود.
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[تاويل قرآن عبارتست از حقائق خارجي كه آيات قرآني مستند به آن حقائق است]  .....ص 21 :
پس تا اينجا روشن شد كه تاويل قرآن عبارتست از" حقايقي خارجي ،كه آيات قرآن ترجمه الميزان ،ج ،2ص20 :
در معارفش و شرايعش و ساير بياناتش مستند به آن حقايق است ،بطوري كه اگر آن حقايق دگرگون شود ،آن معارف هم
كه در مضامين آيات است دگرگون ميشود".
[بيان اينكه در ما وراي قرآني كه در دست ما است امري هست كه به منزله روح از جسد و ممثل از مثل است]  .....ص :
20
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__________________________________________________
)(1خدا كه عالم غيب است غيب خود را براي كسي اظهار نميكند مگر رسولي كه بپسندد.
(سوره جن آيه ).02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص21 :
پس تاويل جمله ":آب بياور ،يا آبم بده" حقيقتي است خارجي در طبيعت انساني كه منشاش كمال آدمي در هستي و در بقا
است ،و در نتيجه اگر اين حقيقت خارجيه به حقيقتي ديگر تبديل شود ،مثال كارفرما به خاطر اين كه غذا نْورده ،احساس
عطش در خود نكند ،و در عوض احساس گرسنگي بكند ،قهرا حكم" آبم بده" مبدل ميشود به حكم" غذا برايم بياور".
و همچنين فعلي كه در جامعهاي از جوامع ،پسنديده بشمار ميرود ،و فعل ديگري كه فاحش و زشت شمرده ميشود مردم را
به اولي وادار ،و از دومي نهي ميكنند ،اين امر و نهي ناشي از اين است كه اولي را بحسب آداب و رسوم خود -كه در جوامع
مْتلف اختالف دارد -خوب ،و دومي را بد ميدانند ،كه اين تشْيص خوب و بد هم مستند به مجموعهاي دست به دست
هم داده از علل زماني و عوامل مكاني و سوابق عادات و رسومي است كه به وراثت از نياكان در ذهن آنان نقش بسته و
اهل هر منطقه از تكرار مشاهده عملي از اعمال ،آن عمل در نظرش عملي عادي شده است.
پس همين علت كه مؤتلف و مركب از اجزايي است و دست به دست هم داده است ،عبارت است از تاويل انجام آن عمل
پسنديده و ترك آن عمل ناپسند ،و معلوم است كه اين علت عين خود آن عمل نيست ،ليكن به وسيله عمل و يا ترك
نامبرده حكايت ميشود ،و فعل يا ترك متضمن آن و حافظ آن است.
پس هر چيزي كه تاويل دارد چه حكم باشد و چه قصه و يا حادثه ،وقتي تاويلش (و يا علت بوجود آمدنش ،و يا منشاش)
تغيير كرد ،خود آن چيز هم قهرا تغيير ميكند.
بهمين جهت است كه ميبينيد خداي تعالي در آيه شريفه ":فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ،ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ
ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ ،وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ" بعد از آنكه مساله بيماردالن منحرف را ذكر ميكند ،كه به منظور فتنهانگيزي از آيات
متشابه معنايي را مورد استناد خود قرار ميدهند كه مراد آن آيات نيست ،اين معنا را خاطر نشان ميسازد كه اين طايفه
جستجوي تاويلي ميكنند كه تاويل آيه متشابه نيست ،چون اگر آن تاويلي كه مورد استناد خود قرار ميدهند تاويل حقيقي
آيه متشابه باشد ،پيروي آن تاويل هم پيروي حق و غير مذموم خواهد بود ،و در اين صورت معنايي هم كه محكم بر آن
داللت ميكند و با اين داللت مراد متشابه را معين مينمايد مبدل ميشود به معنايي كه مراد متشابه نيست ،ولي اينان از
متشابه ،آن را فهميده و پيروي نمودهاند.
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و خواننده گرامي اگر دقت كافي به عمل آورد خواهد ديد كه آيه شريفه مورد بحث كمال انطباق را با آيه شريفه" وَ الْكِتابِ
الْمُبِينِ ،إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ،وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ»"
دارد ،براي اينكه اين آيه نيز ميفهماند كه قرآن نازل شده بر ما( ،پيش از نزول) و انسان فهم شدنش نزد خدا ،امري اعلي و
بلند مرتبهتر از آن بوده كه عقول بشر قدرت فهم آن را داشته باشد ،و يا دچار تجزي و جزء جزء شدن باشد ،ليكن خداي
تعالي به خاطر عنايتي كه به بندگانش داشته آن را كتاب خواندني كرده ،و به لباس عربيتش در آورده تا بشر آنچه را كه تا
كنون در ام الكتاب بود و بدان دسترسي نداشت درك كند ،و آنچه را كه باز هم در ام الكتاب است و باز هم نميتواند بفهمد
علمش را به خدا رد كند ،و اين ام الكتاب همان است كه آيه شريفه ":يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ «"»0
متذكر گرديده است.
و همچنين آيه شريفه" بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ « ،"»2آن را خاطرنشان ميسازد.
و نيز آيه شريفه ":كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ" « »2بطور اجمال بر مضمون مفصل آيه مورد بحث
داللت ميكند ،و به حكم هر دو آيه ،منظور از احكام (بكسره همزه) كتاب خدا ،اين است كه اين كتاب كه در عالم ما انسانها
كتابي مشتمل بر سورهها و آيهها و الفاظ و حروف است ،نزد خدا امري يك پارچه است نه سورهاي و فصلي دارد ،و نه
آيهاي ،و در مقابل كلمه" احكام" كلمه تفصيل است ،كه معنايش همان سوره سوره شدن ،و آيه آيه گشتن ،و بر پيامبر
اسالم نازل شدن است.
باز دليل ديگري كه بر مرتبه دوم قرآن يعني مرتبه تفصيل آن داللت ميكند و ميرساند كه مرتبه اولش هم مستند به
مرتبه دوم آن است آيه شريفه" وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ ،وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا"
__________________________________________________
)(1سوره زخرف آيه .2
)(2خدا هر مقدري راي بْواهد محو و هر چه راي بْواهد باقي ميدارد ،و نزد او است ام الكتاب.
(سوره رعد آيه ).21
)(3بلكه اين كتاب قرآن مجيد در لوح محفوظ است( .سوره بروج آيه ).00
)(4كتابي كه قبال آياتش نشكفته بود ،و سپس از ناحيه خداي حكيم خبير شكفته گشت( .سوره هود آيه ).1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
»«1است ،كه ميفهماند قرآن كريم نزد خدا متجزي به آيات نبوده ،بلكه يكپارچه بوده ،بعدا آيه آيه شده ،و بتدريج نازل
گرديده است.
و منظور اين نيست كه قرآن نزد خداي تعالي قبال به همين صورتي كه فعال بين دو جلد قرار دارد نوشته شده بود ،و آيات و
سورههايش مرتب شده بود ،بعدا بتدريج بر رسول خدا (ص) نازل شد ،تا بتدريج بر مردمش بْواند ،همانطور كه يك معلم
روزي يك صفحه و يك فصل از يك كتاب را با رعايت استعداد دانشآموز براي او ميخواند.
چون فرق است بين اين كه يك آموزگار كتابي را قسمت قسمت به دانشآموز القا كند ،و بين اين كه قرآن قسمت قسمت
بر رسول اكرم (ص )نازل شده باشد زيرا نازل شدن هر قسمت از آيات ،منوط بر وقوع حادثهاي مناسب با آن قسمت است.
و در مساله دانشآموز و آموزگار چنين چيزي نيست ،اسباب خارجي دخالتي در درس روز بروز آنان ندارد ،و به همين جهت
ممكن است همه قسمتها را كه در زمانهاي مْتلف بايد تدريس شود يك جا جمع نموده ،و در يك زمان همه را به يك
دانشآموز پر استعداد درس داد ،ولي ممكن نيست امثال آيه ":فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ" « »0را با آيه" قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ
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"[مطهرين" از بندگان خدا با قرآني كه در كتاب مكنون و لوح محفوظ است تماس دارند (ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)]  .....ص
22 :
خداي تعالي همين معنا را در كتاب مجيدش خاطر نشان نموده ،ميفرمايد ":إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ،ال يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ" «».1
هيچ شبههاي در اين نيست كه آيه شريفه ظهور روشني دارد در اينكه مطهرين از بندگان خدا با قرآني كه در كتاب مكنون
و لوح محفوظ است تماس دارند ،لوحي كه محفوظ از تغيير است ،و يكي از انحاء تغيير اين است كه دستْوش دخل و
تصرفهاي اذهان بشر گردد ،وارد در ذهنها شده ،از آن صادر شود ،و منظور از مس هم همين است.
و اين نيز معلوم است كه اين كتاب مكنون همان ام الكتاب است ،كه آيه:
"يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ" «» 0بدان اشاره ميكند ،و باز همان كتابي است كه آيه شريفه ":وَ إِنَّهُ فِي
أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" « »2نام آن را ميبرد.
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الْكُفَّارِ" « ،»2كه يكي دستور عفو ميدهد ،و ديگري دستور جنگ ،يك مرتبه بر آن جناب نازل شود و همچنين آيات مربوط
به وقايع ،مانند آيه ":قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها " «4».و آيه ":خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً" « »2و از اين قبيل
آيات يك مرتبه نازل شود.
پس ما نميتوانيم نزول قرآن را از قبيل يك جا درس دادن همه كتاب به يك شاگرد نابغه قياس نموده ،دخالت اسباب نزول
و زمان آن را نديده گرفته ،بگوئيم :قرآن يك بار در اول بعثت ،و يا آخر عمر رسول خدا (ص )يكپارچه نازل شده ،و يك بار
هم قسمت قسمت ،پس كلمه (قرآن) در آيه( :و قرآنا فرقناه) غير قرآن معهود ما است ،كه به معناي آياتي تاليف شده است.
و سْن كوتاه اين كه از آيات شريفهاي كه گذشت چنين فهميده ميشود كه در
__________________________________________________
)(1و قرآني كه ما آن را آيه آيه كرديم تا تو آن را به تدريج بر مردم بْواني ،و به همين منظور به تدريج نازلش كرديم:
(سوره اسري آيه ).126
)(2سوره مائده آيه .12
)(3سوره توبه آيه .102
)(4خدا سْن آن زن كه با تو در باره همسرش مجادله ميكرد شنيد (سوره مجادله آيه ).1
)(5از اموال مردم زكات بگير (سوره توبه آيه ).122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
ما وراي اين قرآن كه آن را ميخوانيم و مطالعه ميكنيم و تفسيرش را ميفهميم امري ديگر هست ،كه به منزله روح از
جسد ،و ممثل از مثل است ،و آن امر همان است كه خداي تعالي كتاب حكيمش ناميده ،و تمام معارف قرآن ،و مضامين آن
متكي بر آن است ،امري است كه از سنخ الفاظ نيست.
و مانند الفاظ ،جمله جمله و قسمت قسمت نيست ،و حتي از سنخ معاني الفاظ هم نيست ،و همين امر بعينه آن تاويلي است
كه اوصافش در آيات متعرض تاويل آمده ،و با اين بيان حقيقت معناي تاويل روشن گشته ،معلوم ميشود علت اينكه
فهمهاي عادي و نفوس غير مطهره دسترسي به آن ندارد چيست.
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"[مطهرين" همان" راسْين در علم" هستند]  .....ص 22 :
چون خداي سبحان راسْين در علم را جز اين توصيف نكرده ،كه راه يافتهگاني ثابت بر علم و ايمان خويشند ،و دلهايشان
از راه حق به سوي ابتغاء فتنه منحرف نميشود ،پس معلوم شد اين مطهرين همان راسْين در علمند.
و ليكن در عين حال نبايد نتيجهاي را كه اين بيان دست ميدهد اشتباه گرفت ،چون آن مقداري كه با اين ثابت ميشود
همين است كه مطهرين ،علم به تاويل دارند ،و الزمه تطهيرشان اين است كه در علمشان راسخ باشند ،چون تطهير
دلهاشان مستند به خدا است ،و خدا هم هرگز مغلوب هيچ چيز واقع نميشود.
الزمه تطهيرشان اين است نه اينكه بگوييم راسْين در علم بدان جهت كه راسخ در علمند داناي به تاويلند ،و رسوخ در علم
سبب علم به تاويل است ،چون اين معنا را بگردن آيه نميتوان گذاشت ،بلكه ،چه بسا از سياق آيه بفهميم كه راسْين در
علم جاهل به تاويلند ،چون ميگويند ":آمَنَّا بِهِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنا" يعني ما به قرآن ايمان داريم همهاش از نزد پروردگار ما
است چه بفهميم و چه نفهميم ،عالوه بر اينكه ما ميبينيم قرآن كريم مرداني از اهل كتاب را به صفت رسوخ در علم ،و
شكر در برابر ايمان و عمل صالح توصيف كرده ،فرموده:
"لكِنِ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ،وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ" « »0و با اين كالم خود اثبات
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و اين مطهرين مردمي هستند كه طهارت بر دلهاي آنان وارد شده و كسي جز خدا اين طهارت را به آنان نداده است چون
خدا هر جا سْن از اين دلها كرده طهارتش را بْودش نسبت داده است.
مثال يك جا فرموده":إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" «».2
__________________________________________________
) (1چون كه آن قرآني است محترم كه در كتابي نهفته بود ،كتابي كه جز افراد مطهر كسي با آن تماس ندارد( .واقعه آيه
).21
)(2سوره رعد آيه .21
)(3سوره زخرف آيه .2
)(4خدا همين را خواسته كه پليدي را از شما دور كند ،و شما را بنوعي كه خودش ميداند پاك ،كند( .سوره احزاب آيه
). [.....]22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
و جايي ديگر فرموده ":وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ" « »1و در قرآن كريم هيچ موردي سْن از طهارت معنوي نرفته مگر آنكه
به خدا و يا به اذن خدايش نسبت داده ،و طهارت نامبرده جز زوال پليدي از قلب نيست و قلب هم جز همان نيرويي كه
ادراك و اراده ميكند چيزي نميتواند باشد.
در نتيجه طهارت قلب عبارت ميشود از طهارت نفس آدمي در اعتقاد و ارادهاش ،و زايل شدن پليدي در اين دو جهت ،يعني
جهت اعتقاد و اراده و برگشت آن به اين است كه قلب در آنچه كه از معارف حقه درك ميكند ثبات داشته باشد ،و
دستْوش تمايالت سوء نگردد ،يعني دچار شك نشود .بين حق و باطل نوسان نكند ،و نيز عالوه بر ثباتش در مرحله درك
و اعتقاد ،در مرحله عمل هم كه الزمه علم است بر حق ثبات داشته و به سوي هواي نفس متمايل نگردد ،و ميثاق علم را
نقض نكند ،و اين همان رسوخ در علم است.
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نكرده كه در نتيجه رسوخ در علم داناي به تاويل هم هستند.
__________________________________________________
)(1سوره مائده آيه .6
)(2ليكن آنهايي كه از اهل كتاب راسخ در علمند و نيز مؤمنين از ساير ملتها بدانچه بر تو و بر انبياي قبل از تو نازل شده
ايمان ميآورند( .سوره نساء آيه 162).
ترجمه الميزان ،ج ،2ص26 :
و همچنين آيه شريفهاي كه ميفرمايد ":ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" « »1اثبات نميكند كه مطهرون همه تاويل كتاب را
ميدانند و هيچ تاويلي براي آنان مجهول نيست ،و در هيچوقت به آن جاهل نيستند بلكه از اين معاني ساكت است ،تنها
اثبات ميكند كه في الجمله تماسي با كتاب يعني با لوح محفوظ دارند اما چند و چون آن احتياج بدليل جداگانه دارد.
5-چرا كتاب خدا مشتمل بر متشابه است؟  .....ص 86 :

اشاره
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يكي از اعتراضاتي كه بر قرآن كريم وارد كردهاند ،اين است كه قرآن مشتمل است بر آياتي متشابه ،با اينكه شما مسلمين
ادعا داريد كه تكاليف خلق تا روز قيامت در قرآن هست ،و نيز ميگوييد :قرآن قول فصل است ،يعني كالمي است كه حق و
باطل را از يكديگر جدا ميسازد ،در حالي كه ما ميبينيم هم مذاهب باطل به آيات آن تمسك ميجويند و هم آن مذهبي
كه در واقع حق است ،و اين نيست مگر به خاطر تشابه بعضي از آيات آن ،و اين قابل انكار نيست ،كه اگر همه آياتش
روشن و واضح بود و اين متشابهات را نداشت قطعا غرضي كه از فرستادن قرآن منظور بود ،بهتر و زودتر به دست ميآمد ،و
ماده اختالف و انحرافي نميماند ،و اگر هم اختالفي ميشد زودتر آن را قطع ميكرد.
بعضي از مفسرين از اين ايراد به وجوهي پاسخ دادهاند ،كه بعضي از آن پاسخها بسيار سست و بيپايه است ،مثل اينكه
گفتهاند :وجود متشابهات در قرآن ،باعث ميشود كه مسلمين در بدست آوردن حق و جستجوي آن رنج بيشتري برده ،و در
نتيجه اجر بيشتري بدست آورند.
و يا گفتهاند اگر همه قرآن صريح و روشن بود و مذهب حق را واضح و آشكار معرفي ميكرد دارندگان ساير مذاهب (بْاطر
تعصبي كه نسبت به مذهب خود دارند) از قرآن متنفر شده ،و اصال توجهي به آن نميكردند تا ببينند چه ميگويد .و هر گاه
كه مشتمل بر سْناني متشابه و دو پهلو گرديده ،باعث شده كه مْالفين به طمع اينكه آن آيات را دليل مذهب خود بگيرند
نزديك ،بيايند ،و در قرآن غور و بررسي كنند ،و در نتيجه بفهمند كه مذهب خودشان باطل است ،و به مذهب حق پي ببرند.
و يا گفتهاند قرآن در صورت در بر داشتن آيات متشابه ،باعث ميشود كه نيروي فكري مسلمين در اثر دقت در مطالب آن،
ورزيده شود و بتدريج از ظلمت تقليد در آمده و به نور تفكر و
__________________________________________________
)(1سوره واقعه آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
اجتهاد برسند ،و اين معنا در تمام شؤون زندگي برايشان عادت شود كه همواره نيروي عقل خود را به كار اندازند.
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و يا گفتهاند قرآن با دارا بودن آيات متشابه ،باعث شده است كه مسلمين از راههاي مْتلفي به تاويل دست يابند ،و به
همين منظور در فنون مْتلف علمي از قبيل علم" لغت"" صرف" "،نحو" و" اصول فقه" متْصص گردند.
[بررسي سه جوابي كه به پرسش فوق داده شده و قابل بررسي هستند]  .....ص 22 :
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اينها پاسْهاي بيهودهاي است كه به اشكال ذكر شده ،دادهاند ،كه با كمترين نظر و دقت ،بيهودگي آن براي هر كسي
روشن ميشود ،و آنچه كه شايستگي براي ايراد و بحث دارد جوابهاي سهگانه زير است:
اول اينكه :كسي بگويد :خداي تعالي قرآن را مشتمل بر متشابهات كرد تا دلهاي مؤمنين را بيازمايد ،و درجات تسليم آنان را
معين سازد ،و معلوم شود چه كسي تسليم گفتار خدا و مؤمن به گفته او است ،چه اينكه گفته او را بفهمد يا نفهمد ،و چه
كسي تنها تسليم آياتي است كه برايش قابل درك است ،زيرا اگر همه آيات قرآن صريح و روشن بود ايمان آوردن به آن
جنبه خضوع در برابر خدا و تسليم در برابر رسوالن خدا نميداشت.
ولي اين پاسخ درستي نيست ،براي اينكه خضوع يك نوع انفعال و تاثر قلبي است ،كه در فرد ضعيف ،آنجا كه در برابر فرد
قوي قرار ميگيرد پيدا ميشود ،و انسان در برابر چيزي خاضع ميشود كه يا به عظمت آن پي برده باشد ،و يا عظمت آن،
درك او را عاجز ساخته باشد ،نظير قدرت و عظمت غير متناهيه خداي سبحان ،و ساير صفاتش ،كه وقتي عقل با آنها روبرو
ميشود عقبنشيني ميكند ،زيرا احساس ميكند كه از احاطه به آنها عاجز است.
و اما چيزهايي كه عقل آدمي اصال آنها را درك نميكند ،و تنها باعث فريب خوردن آنان ميشود ،يعني باعث ميشود كه
خيال كنند آنها را ميفهمند برخورد با اينگونه امور خضوع آور نيست ،و خضوع در آنها معنا ندارد ،مانند آيات متشابهي كه
عقل در فهم آن سرگردان است ،و خيال ميكند آن را ميفهمد در حالي كه نميفهمد.
وجه دوم اينكه :گفتهاند قرآن بدين جهت در بر دارنده آيات متشابه است كه تا عقل را به بحث و تفحص وا دارد و به اين
وسيله عقلها ورزيده و زنده گردند ،بديهي است كه اگر سر و كار عقول تنها با مطالب روشن باشد ،و عامل فكر در آن مطالب
بكار نيفتد ،عقل مهمل و مهملتر گشته و در آخر بوته مردهاي ميشود ،و حال آنكه عقل عزيزترين قواي انساني است ،كه
بايد با ورزش دادن تربيتش كرد.
اين وجه هم چنگي به دل نميزند براي اينكه خداي تعالي آن قدر آيات آفاقي (در
ترجمه الميزان ،ج ،2ص22 :
طبيعت) و انفسي (در بدن انسان) خلق كرده كه اگر انسانهاي امروز و فردا و ميليونها سال ديگر در آن دقت كنند به آخرين
اسرارش نميرسند.
و در كالم مجيدش هم به تفكر در آن آيات امر فرموده ،هم امر اجمالي كه فرموده (در آيات آفاق و أنفس فكر كنيد) «،»1
و هم بطور تفصيل كه در مواردي خلقت آسمانها و زمين و كوهها و درختان و جنبندگان و انسان و اختالف زبانهاي انسانها
و الوان آنان را خاطرنشان ساخته است.
و نيز سفارش فرموده تا در زمين سير نموده در احوال گذشتگان تفكر نمايند ،و در آياتي بسيار تعقل و تفكر را ستوده ،و علم
را مدح كرده ،پس ديگر احتياج نبود كه با مغلق گويي و آوردن متشابهات عقول را به تفكر وا دارد ،و در عوض فهم و عقل
مردم را دچار گمراهي سازد ،و در نتيجه فهمها و افكار بلغزد ،و مذاهب مْتلفي درست شود.
وجه سوم اينكه :گفتهاند انبيا (ع) مبعوث شدهاند براي همه مردم ،و در بين مردم همه رقم افراد وجود دارد ،هم انسان
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[بيان آنچه در پاسخ به سؤال باال شايسته گفتن است با توجه به پنج امر]  .....ص 21 :
پس آنچه كه شايسته گفتن است اين است كه وجود متشابه در بين آيات قرآن ضروري است ،و ناشي از وجود تاويل به
معنايي كه كرديم و مفسر بودن آيات نسبت به يكديگر است ،و اگر بْواهيم اين معنا را روشنتر بيان كنيم ،و شما خواننده
محترم هم بهتر دريابي ،بايد در جهات مْتلفي كه قرآن در آن جهات بياناتي دارد بيشتر بايستيم و اموري را كه قرآن كريم
اساس معارف خود را بر آن پايهها نهاده ،و عرض نهايي را كه از آن معارف داشته ،در نظر بگيريم ،و آن پنج امر است.
[هدف از خلقت انسان ،تشريع دين و سپس تطهير الهي است و همه افراد انسان به اين كمال نميرسند]  .....ص 21 :
اول اينكه :خداي سبحان در كتاب مجيدش فرموده :اين كتاب تاويلي دارد كه معارف و احكام و قوانين و ساير محتويات آن
دائر مدار آن تاويل است ،و اين تاويلي كه تمامي آن بيانات متوجه آن است امري است كه فهم مردم معمولي چه تيزهوش
و چه كودن از درك آن عاجز است ،و كسي نميتواند آن را دريابد ،بجز نفوس پاكي كه خداي عز و جل پليدي را از آنها دور
كرده است ،و تنها اينگونه نفوس ميتوانند به تاويل قرآن دست يابند ،و اين نقطه نهايي آن هدفي است كه خداي عز و جل
براي انسان در نظر گرفته ،خدايي كه دعاي بشر را مستجاب نموده ،اگر بْواهند در ناحيه علم ،به علم كتابش هدايتشان
كند دعايشان را مي پذيرد ،كتابي كه بيانگر هر حقيقتي است ،و كليد اين استجابت همان تطهير الهي است ،هم چنان كه
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باهوش ،و هم كودن ،هم عالم و هم جاهل.
از سوي ديگر همه معارف در قياس با فهم مردم يكسان نيستند ،و بعضي از معارف است كه نميشود آن را با عبارتي روشن
ادا كرد بط وري كه همه كس آن را بفهمد ،در امثال اين معارف بهتر آن است طوري ادا شود كه تنها خواص از مردم آن را از
راه كنايه و تعريض بفهمند ،و بقيه مردم مامور شوند كه آن معارف را نفهميده بپذيرند ،و به آن ايمان آورده ،علم آن را به
خدا واگذار كنند.
اين وجه نيز درست نيست ،براي اينكه كتاب خدا همانطور كه آيات متشابه دارد ،محكمات نيز دارد ،محكماتي كه بايد
معناي متشابهات را از آنها خواست و الزمه اين مطلب آنست كه در متشابهات مطلبي زايد بر آنچه محكمات از آنها
درميآورد نبوده باشد ،آن وقت اين سؤال بيپاسخ ميماند ،كه پس چرا در كالم خدا آياتي متشابه گنجانده شده ،وقتي معاني
آنها در محكمات بوده ،ديگر چه حاجت به متشابهات بود؟.
منشا اشتباه صاحبان اين قول اين است كه معاني را دو نوع متباين فرض كردهاند ،يكي آن معاني كه در خور فهم مْاطبين
از عامه و خاصه و تيزهوش و كودن است ،كه مدلول آيات محكمات است.
دوم آن معاني كه سنْش طوري است كه جز خواص ،آن معاني را درك نميكنند،
__________________________________________________
)(1سوره فصلت آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص21 :
زيرا معارفي است بس بلند ،و حكمتهايي است بسيار دقيق ،و نتيجه اين اشتباه و خلط اين است كه آيات متشابه رجوعي به
محكمات نداشته باشد ،با اينكه در سابق اثبات كرديم كه اين بر خالف صريح آياتي است كه داللت ميكند بر اينكه آيات
قرآن يكديگر را تفسير ميكنند ،و همچنين ادله ديگر.
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[راه رسيدن به هدف فوق شناساندن انسان به خود او است (از طريق تربيت علمي و عملي)]  .....ص 12 :
دوم اينكه :قرآن قاطعانه اعالم ميدارد كه تنها راه رسيدن انسانها به اين هدف اين است كه نفس انسان را به انسان
بشناسانند ،و به اين منظور او را در ناحيه علم و عمل تربيت كنند.
در ناحيه علم به اين قسم كه حقايق مربوط به او را از مبدأ گرفته تا معاد به او تعليم دهند ،تا هم حقائق عالم ،و هم نفس
خود را ،كه مرتبط با حقايق و واقعيات عالم است بشناسد و در اين صورت شناختي حقيقي نسبت به نفس خود مييابد.
و اما در ناحيه عمل به اين قسم كه قوانين صالح اجتماعي را بر او تحميل كنند تا شؤون زندگي اجتماعيش صالح گردد ،و
مفاسد زندگي اجتماعي ،او را از برخورداري از علم و عرفان باز ندارد ،و بعد از تحميل آن قوانين يك عده تكاليف عبادي بر
او تحميل كنند ،كه در اثر تكرار و مواظبت بر عمل به آن ،نفسش و سويداي دلش متوجه مبدأ و معاد شود ،و به عالم معنا و
طهارت نزديك و مشرف گردد ،و از آلودگي به ماديات و پليديهاي آن پاك شود.
خواننده عزيز ،اگر در آيه شريفه ":إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ،وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" «» 0دقت كند ،و آنچه از آن فهميد با
بياني كه ما در آيه ":وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ" «»2
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه .120
)(2عقائد حقه به سوي خدا باال ميرود ،و عمل صالح آن را در باال رفتن كمك ميكند( .سوره فاطر آيه ).12
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خودش فرمود ":ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ،وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ" «».1
و در اين فرمايش خود اعالم كرد كه نقطه نهايي هدف از خلقت انسانها همان تشريع دين ،و بدنبالش تطهير الهي است.
و اين كمال انساني مانند ساير كماالت كه خدا و عقل به سوي آن دعوت ميكنند چيزي نيست كه تمامي افراد به آن
برسند ،و جز افرادي مْصوص به آن دست نمييابند هر چند كه از همه بشر دعوت شده تا بسوي آن حركت كنند ،پس
تربيت يافتن به تربيت ديني تنها در افرادي مْصوص به نتيجه ميرسد ،و آنان را به درجه كامل از طهارت نفس ميرساند،
و ما بقي را به بعضي از آن درجات ميرساند كه البته بر حسب اختالف مردم در استعداد ،آن درجات نيز مْتلف است.
__________________________________________________
)(1خدا نْواسته شما را دچار حرج كند ،و ليكن خواسته است تا پاكتان سازد( .سوره مائده آيه ).2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
مساله طهارت نفس عينا مانند داشتن تقوا در مرحله عمل است ،كه خداي تعالي تمامي افراد بشر را به آن دعوت كرده ،و
فرموده ":اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ" « »1و ليكن حق تقوا كه همان كمال آن و نهايت درجه آنست ،جز در افرادي معدود حاصل
نميشود ،و آنچه در ما بقي مردم حاصل ميشود درجات پائينتر از آن حد است( ،االمثل فاالمثل) ،همه اينها به خاطر
اختالفي است كه مردم در فهم و طبيعت خود دارند ،و اين مْتص مساله طهارت نفس و تقوا نيست ،بلكه تمامي كمالهاي
اجتماعي از حيث تربيت ،و دعوت همين طور است ،آن كسي كه بنيانگذار يك اجتماع است تمامي افراد را به باالترين درجه
هر كمالي دعوت ميكند ،و ميخواهد كه مثال در علم ،در صنعت ،در ثروت ،در آسايش ،و ساير كماالت مادي و معنوي به
نهايت درجه آن برسند؟ ولي آيا ميرسند؟ نه بلكه تنها بعضي از افراد جامعه به آن ميرسند ،و ما بقي بر حسب استعدادهاي
مْتلف به درجات پائينتر آن دست مييابند ،و در حقيقت امثال اين غايات ،كماالتي است كه جامعه به سوي آن دعوت
ميشود ،نه تك تك افراد ،به طوري كه هيچ فردي از آن تْلف نداشته باشد.
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[اساس هدايت اسالم بر علم و معرفت است نه تقليد كور كورانه]  .....ص 11 :
سوم اينكه :اساس هدايت اسالم (در مقابل ساير هدايتها) بر اساس علم و معرفت است ،نه تقليد كوركورانه .دين خدا
ميخواهد تا جايي كه افراد بشر ظرفيت و استعداد دارند علم را در دلهايشان متمركز كند ،چون همانطور كه در گفتار قبلي
گفتيم غرض دين ،معرفت است ،و اين غرض حاصل نميشود مگر از راه علم ،و چگونه اينطور نباشد؟ با اينكه در ميان كتب
وحي هيچ كتابي ،و در بين اديان آسماني هيچ ديني نيست كه مثل قرآن و اسالم مردم را
__________________________________________________
)(1بر شما باد كه نفس خود را دريابيد ،كه اگر ديگران گمراه شوند ضرري بشما نميرسانند.
(سوره مائده آيه ).122
)(2خدا كساني را كه از شما ايمان آوردهاند و كساني را كه موهبت علم به ايشان داده شده به درجاتي ،بلند ميكند (سوره
مجادله آيه ).11
ترجمه الميزان ،ج ،2ص10 :
به سوي تحصيل علم تحريك و تشويق كرده باشد.
و همين اساس باعث شده است كه قرآن كريم ،اوال :حقايقي از معارف را بيان نموده ،و در ثاني :احكام عمليهاي را هم كه
تشريع كرده همه را به آن معارف مرتبط سازد ،و به عبارت ديگر نْست انسان را به خود او چنين معرفي نموده ،كه
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)(3سوره مائده آيه .6
ترجمه الميزان ،ج ،2ص11 :
داشتيم ،و همچنين با آيه ":عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ،ال يَضُربكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ" « »1و آيه:
"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ" « »0و آياتي ديگر كه نظير اين آيات است ،ضميمه كند ،آن وقت
غرض الهي از تشريع دين و هدايت انسان به سوي خود و راهي كه به اين منظور پيش گرفته ،برايش روشن ميشود.
از اين بيان يك نتيجه مهم به دست ميآيد ،و آن اين است كه ":قوانين اجتماعي اسالم در حقيقت مقدمه است براي
تكاليف عبادي ،و خود آنها مقصود اصلي نيستند ،و تكاليف عبادي هم مقصود باالصل نيست ،بلكه آن نيز مقدمه براي
معرفت خدا و آيات او است" .در نتيجه كمترين اخالل يا تحريف يا تغيير در احكام اجتماعي اسالم باعث فساد احكام ،و
عبوديت آن ،و فساد نامبرده نيز باعث اختالل معرفت خواهد بود.
استنتاج اين نتيجه از آن بيان بسيار روشن است ،تجربه هم صحت اين نتيجه را ثابت ميكند ،براي اينكه چهارده قرن از
صدر اسالم ميگذرد ،و ديديم كه فساد از چه راهي در شؤون دين اسالم پيدا شد ،و از كجا آغاز شد.
اگر كمي دقت بفرمائيد خواهيد ديد كه هر فسادي پيدا شده ،ريشهاش انحراف از احكام اجتماعي اسالم بوده( ،وقتي امت
اسالم از در خانه آن كسي كه بايد به حكم خدا و تصريح رسول خدا (ص) زمامدارشان باشد ،به در خانه ديگران منحرف
شدند ،از همان زمان بتدريج در احكام عملي اسالم دست اندازي ،و در آخر در معارف و عقايد اسالم نيز دسيسه شد"
مترجم") ،تا آنجا كه معارف اسالم از همه جاي زندگي بشر بيرون رفت.
و ما قبال متذكر شديم كه فتنههايي كه در اسالم پيدا شد ،از ناحيه پيروي متشابهات و تاويل خواهي آن بود ،و اين عمل
انحرافي تا عصر حاضر ادامه يافته است.
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موجودي است كه خدا او را به دست قدرت خود خلق كرده ،و در خلق كردنش و بقايش مالئكه و ساير مْلوقات خود را
واسطه قرار داده ،و براي خلقت و بقاي او آسمان و زمين و گياهان و حيوانات و مكان و زمان و هزاران شرايط ديگر را پديد
آورده است .و نيز به او بفهماند كه خواه ناخواه به سوي معاد و ميعاد رهسپار است و همه تالشش به سوي پروردگار است ،و
سرانجام خداي را ديدار خواهد كرد ،و خدا سزاي اعمالش را ميدهد ،يا به سوي بهشت و يا به سوي آتشش راه مينمايد،
اين يك عده از معارف كتاب خدا است كه مربوط به عقايد است.
آن گاه به انسان ميفهماند اعمالي كه او را به سعادت بهشت ميرساند چگونه اعمالي است ،و آن اعمالي كه او را به شقاوت
آتش دچار ميكند چيست؟.
يعني برايش احكام عبادي و قوانين اجتماعي را شرح ميدهد ،اين هم يك عده ديگر از معارف كتاب خدا است.
طايفه ديگر بياناتي است كه براي بشر شرح ميدهد ،كه اين احكام و قوانين اجتماعي كه گفتيم تو را به سعادتت ميرساند
مرتبط به طايفه اول است ،و به منظور سعادت بشر تشريع شده ،چون دستوراتي است كه مشتمل بر خير دنيايي و آخرتي
بشر است ،اين هم طايفه سوم.
آن گاه اين معنا به خوبي برايت روشن ميگردد كه طايفه دوم به منزله مقدمه است براي طايفه اول ،و طايفه اول به منزله
نتيجه است براي طايفه دوم ،و طايفه سوم به منزله رابطي است كه دو طايفه اول را به هم مربوط ميسازد و داللت آيات
قرآن بر اين سه طايفه واضح است احتياج ندارد كه ما آنها را دستهبندي كنيم.

چهارم اينكه فهم عامه بشر بيشتر با محسوسات سر و كار دارد و لذا نميتواند ما فوق محسوسات را به آساني درك كند ،و
مرغ فكر خود را تا بام طبيعت پرواز دهد.
افراد انگشتشماري هم كه از راه رياضتهاي علمي توانستهاند فهم خود را ترقي داده به ادراك معاني و كليات قواعد و
قوانين موفق شوند وضعشان به خاطر اختالف وسائل اين توفيق ،مْتلف است و به همين جهت فهم آنان در درك معاني
خارج از حس و محسوسات ،بشدت مْتلف شده است و اين اختالف از نظر مراتب ،دامنه عريضي دارد كه احدي نميتواند
اين اختالف را انكار كند.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
اين نيز قابل انكار نيست كه هر معنا از معاني كه به انسان القا شود ،تنها و تنها از راه معلومات ذهني او صورت ميگيرد،
(مانند معلوماتي كه در خالل زندگيش كسب نموده) ،حال اگر معلومات ذهني او همه از قماش محسوسات باشد ،و ذهن او
تنها با محسوسات مانوس باشد ،ما نيز ميتوانيم مساله معنوي خود را ،از طريق محسوسات به او القا كنيم ،و تازه اين القا به
مقدار كشش فكريش در محسوسات امكان پذير است ،مثال لذت نكاح را براي كودكي كه كشش فكريش به اين امر
محسوس نرسيده به شيريني عسل يا حلوا ممثل كنيم ،و اگر فكرش به معاني كلي هم ميرسد همين لذت نكاح را به آن
معاني كليه ،و به قدري كه فكرش ظرفيت دارد ممثل ميسازيم.
پس دسته اول ،معاني را هم با بيان حسي درك ميكنند ،و هم با بيان عقلي ،ولي دسته دوم تنها با بيان حسي ميتوانند
معاني را درك نمايند.
و از آنجايي كه هدايت ديني اختصاص به يك طايفه و دو طايفه ندارد ،و بايد تمامي مردم و همه طبقات از آن برخوردار
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شوند ،و نيز از آنجايي كه قرآن مشتمل بر تاويل بود ،لذا اين سه خصوصيت باعث شد بيانات قرآن كريم جنبه مثل به خود
بگيرد.
به اين معنا كه ،قرآن كريم آنچه از معاني كه معروف و شناخته شده ذهن مردم است گرفته ،معارفي را كه براي مردم
شناخته شده نيست در قالب آن معاني در ميآورد ،تا مردم آن معارف را بفهمند ،نظير اينكه خود ما مردم ،اجناس خود را با
سنگ و كيلو و مثقال ميسنجيم ،با اينكه هيچ مناسبتي بين انگور و آهن نيست ،نه شكل آهن را دارد ،و نه حجم آن را،
ولي همين كه از نظر سنگيني مناسبتي بين آن دو هست آن را با اين ميسنجيم.
آيات قرآني كه در سابق به آن استشهاد كرديم ،و يكي از آنها آيه ":إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ،وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ
لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" « »1بود ،هر چند اين نكته را صريحا بيان نكرده ،و به كنايه و اشاره برگذار نموده ،و ليكن به اين اشاره
اكتفاء نكرده و آن را با يك مثلي كه براي حق و باطل زده بيان فرموده است:
"أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ،فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها ،فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً ،وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ
مِثْلُهُ ،كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ ،فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً ،وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثالَ"
__________________________________________________
)(1سوره زخرف آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
«1».
و با اين آيه شريفه خاطرنشان كرده :كه حكم اين مثل در همه افعال خدا جاري است ،همانطور كه در گفتههايش جاري
است.
پس فعل خدا هم مانند گفتارش حق است ،و منظورش از گفتار و كردار ،خود حق است ،چيزي كه هست هم در گفتارش و
هم در كردارش اموري همراه است كه مقصود اصلي نيستند ،و سودي هم ندارند ،و اتفاقا اين امور چشمگيرتر از خود حق
است ،ولي دوامي ندارد ،و بزودي باطل و زايل ميشود ،و تنها حق باقي ميماند ،كه براي مردم سودمند است ،مگر آنكه آن
حق هم معارض با حقي مهمتر و سودمندتر شود ،كه در اين فرض حق مهمتر حق كوچكتر را باطل ميكند و اين در گفتار
خدا نظير آيه متشابه است ،كه متضمن معنايي است حق و مقصود باالصالة ،ولي با كلماتي ادا شده كه آن كلمات معناي
ديگري را به ذهن ميآورد معنايي باطل كه مقصود باالصالة نيست ،و با مراجعه به آيات محكم قرآن ،معناي باطل از بين
ميرود ،و آنچه حق است محقق ميشود ":لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ" « ،»0و اين دو پهلو سْن
گفتن قرآن براي آن است كه حق را محقق و باطل را زايل سازد.
گفتار ما در باره افعال خدا نيز همين گفتاري است كه در باره كالم خدا گفتيم( ،خداي عز و جل كارهايي ميكند كه ظاهر
آن مقصود اصلي نيست ،مقصود غير ظاهر است ،ولي چيزي نميگذرد كه آن ظاهر از بين ميرود ،و واقع و باطن عمل
آشكار ميشود "مترجم").
و كوتاه سْن اينكه آنچه از آيه شريفه استفاده ميشود اين است كه معارف حقه الهيه مثل آبي است كه خدا از آسمان
ميفرستد و اين آب في نفسه تنها آب است و بس ،نه كميت آن منظور است ،و نه كيفيت ،و ليكن اختالف در ظرفيت
زميني است كه اين آب بر آن ميبارد ،هر زميني مقداري معين ميگيرد يكي كمتر و يكي بيشتر ،و اين اندازهها اموري است
__________________________________________________
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)(1خدا از آسمان آبي ميفرستد ،هر سرزميني بقدر ظرفيت خود ،آن را گرفته ،سيل در گودترين نقطهاش بحركت در
ميآيد ،و كف زيادي بر باالي سيل حركت ميكند ،چنين كفي در فلزات كه براي ساختن زيور آالت و ساير وسائل زندگي
آب ميكنيد نيز پيدا ميشود ،خداوند اين چنين براي حق و باطل مثل ميآورد ،اما كف نامبرده هم در سيل و هم در فلزات
مذاب از بين ميرود ،تنها آنچه براي مردم سودمند است باقي ميماند ،خداوند اين چنين مثل ميآورد( .سوره رعد آيه ).12
)(2سوره انفال آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
كه در خود سرزمين است ،اصول معارف و احكام عمل دين و مصالح آن احكام كه در سابق ذكر شد نيز همين طور است ،در
آنجا گفتيم اين مصالح روابطي است كه احكام را با معارف حقه مرتبط ميكند ،اين حكم خود آن مصالح است ،با قطع نظر
از بيان لفظي ،و اما همين مصالح وقتي به صورت حكم و در قالب لفظ در ميآيد چه بسا همراه با زوائدي باشد ،كه به منزله
كف سيل است ،و مثل آن كف ،ظهور و بروزي و جلوهاي دارد ،اما چيزي نميگذرد كه از بين ميرود ،و آنچه حاكي از
مصالح است باقي ميماند ،نظير احكامي كه قرار است در آينده نسخ شود ،كه ظاهر عبارتش و آيهاي كه متضمن آن حكم
است اقتضا ميكند كه حكم نامبرده هميشگي باشد ،و ليكن آيه ناسخ كه حكمي ديگر ميآورد ظهور آن آيه را باطل
ميكند ،و ميفهماند كه حكم منسوخ مصلحتش تا امروز بود ،و از اين به بعد حكمي ديگر داراي مصلحت است.
اين نسبت به خود آن معارف و واقعيت آنها بود ،با قطع نظر از ورودش در وادي الفاظ.
و اما از حيث ورودش در ظرف الفاظ و داللت آنها ،ديگر آن بيرنگي و بيقيدي واقعي را ندارد ،هم چنان كه آن باران بيقيد
و رنگ و بيكميت و كيفيت وقتي وارد در واديهاي زمين شد ،بيقيدي خود را از دست داده ،هر وادي بقدر ظرفيتش از آن
گرفته ،سيلهاي كوچك و بزرگ و بزرگتر راه مياندازد ،سيلهايي كه هم اندازههايش مْتلف است ،و هم شكلش معارف
هم وقتي در وادي الفاظ درآمد ،به شكل و اندازه قالبهاي لفظي در ميآيد ،و اين شكل و اندازهها هر چند منظور صاحب
كالم هست ،اما در عين حال ميتوان گفت همه منظور او نيست ،بلكه در حقيقت مثال و قالبي است كه معنايي مطلق و
بيرنگ و شكل را تمثيل ميكند ،مشتي است از آن خروار و نمونهاي است از آن بسيار.
در نتيجه همين الفاظ وقتي از ذهنهاي افراد مْتلف عبور ميكند ،هر ذهني از آن الفاظ چيزهايي ميفهمد ،كه عينا مانند
كف سيل ،مقصود اصلي نيست.
چون ذهنها به خاطر معلوماتي كه در طول عمر كسب كرده و با آن انس گرفته در معاني الفاظ دخل و تصرف ميكند ،و
بيشتر اين تصرفها در معناهايي است كه براي صاحب ذهن مانوس و مالوف نبوده ،مانند معارف اعتقاديه ،و مصالح احكام،
و مالكات آنها ،كه بيانش گذشت.
و اما در احكام و قوانين اجتماعي از آنجايي كه ذهن با آنها مانوس است ،در آنها دخل و تصرفي نميكند ،مگر اينكه باز
بْواهد از مالكها و دالئل آنها سر درآورد ،از همين جا روشن ميشود كه متشابهات قرآن آياتي است كه مشتمل بر
مالكات احكام ،و متعرض اصول
ترجمه الميزان ،ج ،2ص16 :
عقايد است ،نه آياتي كه صرفا احكام و قوانين ديني را بيان ميكند ،و نامي از مالكات و علل آنها نميبرد.
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پنجم اينكه از بيان سابق ما اين به دست آمد كه بيانات لفظي قرآن ،مثلهايي است براي معارف حقه الهيه ،و خداي تعالي
براي اينكه آن معارف را بيان كند ،آنها را تا سطع افكار عامه مردم تنزل داده ،و چارهاي هم جز اين نيست ،چون عامه مردم
جز حسيات را درك نميكنند ،ناگزير معاني كليه را هم بايد در قالب حسيات و جسمانيات به خورد آنان داد.
و از سوي ديگر دو محذور بزرگ در اين ميان پيش ميآيد يعني در جايي كه سر و كار گوينده با كودك است ،اگر بْواهد
زبان كودكي بگشايد ،و مطابق فهم او سْن بگويد ،يكي از دو محذور هست ،براي اينكه شنونده يا به ظاهر كالم گوينده
اكتفاء نموده و تنها همان جنبه محسوس آن را ميگيرد ،در اين صورت غرض گوينده حاصل نميشود .چون غرض گوينده
اين بود كه شنونده از مثال به ممثل منتقل شود ،نميخواست صرفا خبري داده باشد ،و اگر شنونده به ظاهر كالم اكتفاء
نكرده ،و بْواهد خصوصيات ظاهر كالم را كه در اصل معنا دخالتي ندارند رها نموده ،به معاني مجرده منتقل شود ،ترس
اين هست كه عين مقصود او را نفهمد ،بلكه يا زيادتر و يا كمتر آن را بفهمد.
مثال وقتي گويندهاي بشنونده خود ميگويد :شاهنامه آخرش خوش است ،و يا ميگويد آفرين شبروان در صبح است ،و يا به
گفته" صْر »" «1تمثل جسته ميگويد:
أهم بامر الحزم ال أستطيعه و قد حيل بين العير و النزوان
شنوندهاش با سابقه ذهنياي كه با اين مثلها و با معناي ممثل آن دارد (اگر داشته باشد) مثل را از همه خصوصياتي كه
همراه دارد لْت و مجرد ميكند ،و ميفهمد كه منظور گوينده اين است كه حسن تاثير هر عملي بعد از فراغت از آن عمل
و پيدا شدن آثارش معلوم ميشود ،نه در حين سرگرمي بعمل ،چون در حين عمل و تحمل مشقت آن ،قدر و اندازه عمل
خود را تشْيص نميدهد.
و همچنين در معنايي كه شعر" صْر" آن را ممثل ميسازد ،و اما اگر سابقه ذهني از معناي ممثل نداشته باشد ،و به الفاظ
شعر و مثل اكتفاء كند پي به معناي ممثل نبرده ،خيال ميكند شنونده دارد به او خبري را ميدهد ،و بر فرضي هم كه تنها
به الفاظ اكتفاء نكند ،باز آن طور كه بايد نميتواند تشْيص دهد كه چه مقدار مثل را تجريد كند ،يعني تا چه اندازه
__________________________________________________
")(1صْر" از شعراي عرب بود]. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
خصوصيات مثل را طرح نموده ،و چه مقدارش را براي فهم مقصود محفوظ بدارد.
گوينده هيچ راه گريزي از اين دو محذور ندارد ،مگر اينكه معانيي را كه ميخواهد ممثل و مجسم كند در بين مثلهايي
مْتلف متفرق نموده ،در قالبهايي متنوع در آورد ،تا خود آن قالبها مفسر و بيانگر خود شود ،و بعضي بعض ديگر را
توضيح دهد ،در نتيجه شنونده بتواند با معارضه انداختن بين قالبها:
اوال :بفهمد كه بيانات و قالبها همه مثلهايي است كه در ما وراي خود حقايقي ممثل دارد ،و منظور و مراد گوينده منحصر
در آنچه از لفظ محسوس ميشود نيست.
ثانيا :بعد از آنكه فهميد عبارات و قالبها مثلهايي براي معاني است ،بفهمد چه مقدار از خصوصيات ظاهر كالم را بايد طرد
كند ،و چه مقدارش را محفوظ بدارد ،و اين نكته را از ظاهر كالم بفهمد ،به اين معنا كه كالم طوري باشد كه روشن سازد
كه فالن خصوصيت كه در آن جمله ديگر است ،منظور نيست ،و آن جمله بفهماند فالن خصوصيت در اين ،زيادي است.
گوينده عالوه بر اين ،بايد مطالبي را كه در گفتارش مبهم و دقيق است با ايراد داستانهاي متعدد و مثلهاي بسيار و متنوع
روشن سازد و اين امري است كه در تمامي لسانها و همه لغات دائر است ،و اختصاص به يك قوم و يك زبان و دو زبان و
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يك لغت و دو لغت ندارد ،چون اين قريحه هر انساني است كه وقتي احتياج وادارش به سْن گفتن ميكند ،و باز احتياج پيدا
ميكند بعضي از خصوصيات را كه در يك قصه غلط انداز و موهم خالف مقصود است نفي كند ،همين خصوصيت را در
قصهاي ديگر و يا مثلي ديگر نفي ميكند.
پس تا اينجا روشن شد كه قرآن كريم هم مانند هر كالمي ديگر بايد مشتمل بر آيات متشابه باشد ،و بايد تشابهي را كه
بحكم ضرورت در يك آيه هست در آيهاي ديگر از آيات محكمات ،آن تشابه را برطرف سازد ،پس با اين بيان پاسخ از
اشكالي كه به قرآن متوجه كردهاند (كه چرا مشتمل بر متشابهات است؟ و اينكه تشابه مْل بر فرض هدايت و بيانگري
است )بْوبي داده شد ،و از همه مطالبي كه تا كنون خاطرنشان كرديم ،و بحثهاي طوالني كه تا كنون ايراد نموديم ،چند
نكته روشن گرديد.
[ده نكته كه از مباحث و مطالب گذشته روشن شد]  .....ص 12 :

[مراتب مْتلف قرآن از نظر معنا و اينكه هر معنايي خصوص به مرتبهاي از فهم و درك است]  .....ص 12 :
9قرآن از نظر معنا مراتب مْتلفي دارد ،مراتبي طولي كه مترتب و وابسته بر يكديگر است ،و همه آن معاني در عرضواحد قرار ندارند تا كسي بگويد اين مستلزم آنست كه يك لفظ در بيشتر از يك معنا استعمال شده باشد ،و استعمال لفظ در
بيشتر از يك معنا صحيح نيست ،و يا كسي ديگر بگويد اين نظير عموم ،مجاز ميشود ،و يا از باب لوازم متعدد براي ملزوم
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1آيات قرآني دو قسم است ،يكي محكمات ،و ديگري متشابهات آنكه مشتمل بر مدلولي متشابه است ،جزء آيات متشابه ،وآنكه هيچ تشابهي در مدلولش نيست ،محكم است.
2تمام قرآن چه محكمش و چه متشابهش تاويل دارد ،و اينكه تاويل از قبيل مفاهيم لفظي نيست ،بلكه از اموري استحقيقي و خارجي ،كه نسبتش به معارف و مقاصد بيان شده با لفظ ،نسبت ممثل است به مثال و اينكه تمامي معارف قرآني
مثلهايي است كه براي تاويل نزد خدا زده شده است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص12 :
3فهم و درك تاويل براي مطهرين يعني راسْين در علم امكان دارد.4بيانات قرآني مثلهايي است كه براي معارف و مقاصد آن زده شده ،و اين غير از نكته دوم است ،در نكته دوم ميگفتيممعارف قرآن مثلهايي است براي تاويل ،و در اينجا ميگوييم بيانات قرآني مثلهايي است براي معارف آن.
5واجب است قرآن مشتمل بر كلماتي متشابه باشد ،و چارهاي جز آن نيست ،هم چنان كه الزم است آيات محكم نيزداشته باشد.
6محكمات قرآن ام الكتابند ،كه متشابهات را بايد بدانها ارجاع داد ،و بيانش را از آنها خواست.7محكم بودن و متشابه بودن ،دو وصف نسبي است ،يعني ممكن است يك آيه براي عامه مردم متشابه باشد و برايخواص محكم ،و نيز ممكن است به خاطر اختالف جهات ،مْتلف شود ،يعني ممكن است آيهاي از آيات قرآني از يك
جهت محكم ،و از جهت ديگر متشابه باشد ،و در نتيجه نسبت به آيهاي محكم و نسبت به آيه ديگر متشابه باشد و ما در
قرآن متشابه به تمام معنا و بطور مطلق نداريم ،هر چند كه اگر هم ميداشتيم محذوري و اشكالي پيش نميآمد.
8-واجب بود آيات قرآن طوري نازل ميشد كه يكديگر را تفسير كنند (هم چنان كه همين طور نازل شده است" مترجم").
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[اثر متقابل علم و عمل در يكديگر]  .....ص 11 :
اين هم معلوم است كه عمل از هر نوعي كه باشد برخاسته از علم است ،كه آن نيز از اعتقاد مناسب قلبي منشا ميگيرد،
خداي تعالي هم عليه كفر يهود ،و فساد باطن مشركين ،و نفاق منافقين از مسلمانان ،و نيز بر ايمان عدهاي از انبيا و مؤمنين
به اعمال آنان استدالل كرده و چون آيات مربوطه به اين استدالل بسيار زياد است سْن را با ذكر آنها طول نميدهيم ،و
خالصهاش را ميگوييم كه از اين آيات برميآيد :عمل هر چه باشد ناشي از علمي است كه مناسب آن است ،و عمل
ظاهري بر آن علم باطني داللت ميكند و همانطور كه علم در عمل اثر
__________________________________________________
)(1آيا با اين حال كسي كه دنبال خوشنودي خدا است مثل كسي است كه ثمره عملش خشم خدا و ماوايش دوزخ است؟
مردم همگي نزد خدا درجاتي دارند و خدا بيناي به آن اعمالي است كه ميكنند (سوره آل عمران آيه ).162
)(2براي همه مردم درجاتي است نسبت به اعمالي كه انجام ميدهند ،و اين درجهبندي براي اين است كه پاداش آنان را
بطور كامل بدهد و ستم نشوند (سوره احقاف آيه ).11
)(3براي همه مردم درجاتي است نسبت به آنچه انجام ميدهند پروردگار تو از آنچه مردم ميكنند غافل نيست (سوره انعام
آيه ).120
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
ميگذارد ،عمل هم در علم اثر متقابل دارد ،و باعث پيدايش آن ميشود ،و يا اگر موجود باشد باعث ريشهدار شدن آن در
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واحد است ،نه ،بلكه همه آن معاني ،معاني مطابقي است ،كه لفظ آيات بطور داللت مطابقي بر آن داللت دارد ،چيزي كه
هست هر معنايي مْصوص به افق و مرتبهاي از فهم و درك است.
توضيح اينكه :خداي تبارك و تعالي فرموده ":اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ" «» 1و در اين آيه خبر داده است از اينكه تقوا كه عبارت
است از ":خويشتنداري از هر عمل زشتي كه خدا از
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه .120
ترجمه الميزان ،ج ،2ص11 :
آن نهي كرده ،و انجام هر عمل نيكي كه خدا بدان امر نموده" ،داراي مراتبي است .مرتبهاي دارد كه نامش مرتبه حق تقوا
است ،و از اين تعبير فهميده ميشود كه تقوا مراتبي پائينتر از اين هم دارد ،پس تقوا كه به وجهي همان عمل صالح است،
مراتب و درجاتي دارد كه بعضي فوق بعض ديگر است .و نيز فرموده ":أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسََْطٍ مِنَ اللَّهِ وَ
مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ ،هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ،وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ" «».1
بطوري كه مالحظه ميكنيد در اين آيه بيان كرده كه مردم چه صالح و چه طالح ،همگي درجات و مراتبي دارند ،دليل اينكه
گفتيم مراد درجات اعمال است جمله آخر آيه است ،كه ميفرمايد ":خدا به آنچه ميكنيد بينا است".
نظير اين آيه كه از نظر خواننده گذشت آيه شريفه ":وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ" «»0
است ،و باز آيه شريفه ":وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ" « »2است ،و آيات كريمه قرآني در اين معنا
بسيار است ،و در بين آنها آياتي است كه داللت ميكند بر اين كه درجات بهشت و دركات دوزخ هم ،بر حسب مراتب اعمال
و درجات آن است.
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نفس ميگردد ،هم چنان كه قرآن كريم فرموده ":وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ،وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" «».1
و نيز فرموده ":وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ" «».0
و نيز فرموده ":ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ" «».2
و نيز فرموده ":فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلي يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ ،وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ" «».2
و آيات قرآني در اين معنا نيز بسيار است ،كه همه داللت ميكند بر اينكه ":عمل چه صالح باشد و چه طالح ،آثاري در دل
دارد ،صالحش معارف مناسب را در دل ايجاد ميكند ،و طالحش جهالتها را كه همان علوم مْالفه با حق است".
و نيز فرموده ":إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" «».2
و اين آيه شريفه در باب عمل صالح و علم نافع ،كالمي است جامع ،كه ميفهماند كار هر كالم نيكو يعني هر اعتقاد حق،
اين است كه به سوي خداي عز و جل صعود كند ،و صاحبش را به خدا نزديك بسازد ،و كار عمل صالح هم اين است اين
اعتقاد و علم حق را در باال رفتن كمك كند ،و معلوم است كه باال رفتن علم اين است كه لحظه به لحظه از جهل و شك و
ترديد ،خالص گشته و توجه نفس بدان ،كامل گردد ،و قلب توجه خود را بين علم و چيزهاي ديگر تقسيم نكند( ،زيرا اين
تقسيم همان شرك مطلق است) .پس هر قدر خلوص آدمي از شك و از خطوات شيطان كاملتر شود ،صعود و ارتفاع علم
شديدتر و سريعتر ميشود.
__________________________________________________
)(1همانا راههاي خود را به كساني كه در راه ما جهاد ميكنند مينمايانيم ،و اين بدان جهت است كه خدا با نيكوكاران است
(سوره عنكبوت آيه ).61
)(2پروردگارت را عبادت كن تا تو را يقين حاصل گردد( .سوره حجر آيه )11
)(3سرانجام و عاقبت كساني كه كارهاي زشت انجام ميدهند اين بوده كه آيات خدا را تكذيب كنند ،و اين طايفه همواره
آن را استهزا ميكردهاند (سوره روم آيه ).12
)(4نتيجه اعمال نكوهيدهشان اين بود كه نفاقي را در دلهايشان افكند ،كه تا روزي كه او را ديدار ميكنند مالزمشان
هست ،بْاطر اينكه وعدهاي را كه به خدا داده بودند تْلف كردند ،و نيز بْاطر اين كه دروغ ميگفتند (سوره توبه آيه ).22
)(5سوره فاطر آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
لفظ آيه هم خالي از داللت بر اين معنا نيست ،براي اينكه از باال رفتن كلمه "طيب" ،تعبير به صعود كرده ،و از باال بردن
عمل تعبير به رفع نموده ،اولي در مقابل نزول بكار ميرود ،و دومي در مقابل نهادن ".صعود" و" ارتفاع" دو وصفند و هر
چيزي كه از پائين به باال حركت ميكند به اين دو ،توصيف ميشود زيرا چنين متحركي همواره نسبتي با دو نقطه آغاز و
انجام حركتش دارد ،وقتي حركت شروع شد نسبت به نقطه آغاز صاعد و رافع است ،و در برگشتن به آن نقطه ،نازل و فرود
آينده ميباشد.
پس زماني تعبير به صعود ميكنيم كه بْواهيم بگوييم فالن كس قصد دارد به فالن نقطه از بلندي برسد ،و يا نزديك
شود ،و زماني تعبير به رفع ميكنيم كه بْواهيم بگوييم از نقطه پايين جدا و از آن دور شد.
پس عمل صالح ،انسان را از دلبستگي به دنيا دور ميكند ،و نفس آدمي را سرگرم به زخارف دنيا ننموده و او را به پراكندگي
افكار و معلوماتي متفرق و فاني مبتال نميسازد و هر چه رفع و ارتفاع بيشتر باشد ،قهرا صعود و تكامل عقائد حق نيز بيشتر
و معرفت آدمي از آلودگي اوهام و شكوك خالصتر ميشود.
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اين نيز معلوم است كه همانطور كه گفتيم عمل صالح داراي مراتب و درجاتي است.
پس هر درجه از عمل صالح به تناسب وصفي كه دارد" كلم طيب" را باال برده ،علوم و معارف حقه الهيه را صعود ميدهد،
هم چنان كه عمل غير صالح به هر مقدار از زشتي كه دارد انسان را پست نموده ،علوم و معارفش را با جهل و شك و
نابساماني آميْتهتر ميكند ،و ما در تفسير آيه شريفه ":اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ" مطالبي در اين باره بيان نموديم.
[مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداي تعالي مراتب مْتلفي از علم و عمل دارند]  .....ص 121 :
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پس معلوم شد كه مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداي تعالي مراتب مْتلفي از علم و عمل دارند ،و الزمه
اختالف اين مراتب اين است كه آنچه اهل يك مرتبه ،تلقي ميكند و ميپذيرد ،غير آن چيزي باشد كه اهل مرتبه ديگر
تلقي ميكند ،يا باالتر از آن است و يا پائينتر.
خداي سبحان هم بندگان خود را به اصنافي گوناگون تقسيم كرده ،و هر صنفي را داراي علم و معرفتي ميداند ،كه در صنف
ديگر نيست.
طايفهاي را" مْلصين" معرفي نموده ،علم واقعي به اوصاف پروردگارشان را مْتص آنان ميداند ،و ميفرمايد ":سُبْحانَ
اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُْْلَصِينَ" «».1
__________________________________________________
)(1منزه است خدا از آنچه مردم در بارهاش ميگويند ،مگر توصيفي كه بندگان مْلص خدا براي او دارند (سوره صافات آيه
).162
ترجمه الميزان ،ج ،2ص120 :
و نيز علم و معرفتهايي ديگر به ايشان نسبت ميدهند كه ان شاء اللَّه بيانش ميآيد.
طايفهاي ديگر را به نام" موقنين" ناميده ،و مشاهده ملكوت آسمانها و زمين را خاص آنان دانسته ،ميفرمايد ":وَ كَذلِكَ
نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ،وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" «».1
طايفهاي را به عنوان" منيبين" معرفي كرده ،و تذكر را مْصوص آنان دانسته ميفرمايد ":وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ" «».0
طايفهاي را" عالمين" خوانده و تعقل مثلهاي قرآن را به آنان مْتص كرده ،ميفرمايد:
"وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ ،وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ" «».2
و گويا منظور از عالمان همان اولو االلباب و متدبرين است چون در آيه ":أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً" « »2ميفرمايد ":چرا در قرآن تدبر نميكنند ،اگر اين قرآن از ناحيه غير خداي تعالي بود هر آينه
در آن اختالفي بسيار مييافتند" و نيز در آيه ":أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟ أَمْ عَلي قُلُوبٍ أَقْفالُها" « »2مردم را توبيخ نموده
ميفرمايد ":چرا در قرآن تدبر نميكنند؟ مگر بر در دلهايشان قفل زده شده؟" و برگشت مضمون اين سه آيه شريفه به يك
معنا است ،و آن معنا عبارت است از علم به متشابه قرآن ،و اينكه چگونه آن را به محكم قرآن برگردانند.
طايفه ديگر" مطهرين" اند ،كه خداي تعالي ايشان را مْصوص به علم تاويل كتاب كرده و فرموده ":إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ،فِي
كِتابٍ مَكْنُونٍ ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" «».6
طايفهاي ديگر را عنوان" اولياي خدا" داده ،كساني هستند كه واله و شيدا در عشق خدايند ،و از خصايص ايشان اين موهبت
است كه به هيچ چيزي جز خداي سبحان توجهي ندارند و بهمين جهت جز از خدا نميترسند و به خاطر هيچ چيز اندوهگين
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بحث روايتي  .....ص 123 :
[رواياتي در معناي" محكم و متشابه"]  .....ص 123 :

در تفسير عياشي است كه شْصي از امام صادق (ع) از محكم و متشابه پرسيد ،حضرتش فرمودند محكم ،آياتي است كه
مورد عمل قرار ميگيرد ،و متشابه آن آياتي است كه مفهومش براي كسي كه معنايش را نميفهمد مشتبه است «».0
مؤلف :در اين حديث اشارهاي است به اين كه متشابه آن نيست كه به هيچ وجه نتوان
__________________________________________________
)(1آگاه باش كه اولياي خدا نه خوفي تهديدشان ميكند ،و نه اندوهناك ميشوند (سوره يونس آيه ).60
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نميگردند ،در باره
__________________________________________________
)(1ما اينچنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم ،تا چنين و چنان شود ،و تا از موقنين باشد (سوره انعام آيه
).22
)(2بجز منيبين هيچ كس متذكر نميشود (سوره مؤمن آيه ).12
)(3اين مثلها را براي همه مردم ميزنيم ولي آنها را تعقل نميكنند مگر عالمان (سوره عنكبوت آيه ).22
)(4سوره نساء آيه . [.....]20
)(5سوره محمد آيه .02
)(6چون كه آن قرآني است محترم ،در كتاب مكنون ،كه كسي جز مطهران با آن مساس ندارد (سوره واقعه آيه ).21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
آنان فرموده ":أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ" «».1
و نيز طايفهاي را بنام" متقربين" طايفهاي بنام" مجتبين" عدهاي را بنام "صديقين" جمعي را" صالحين" گروهي را"
مؤمنين" ناميده و براي هر طايفهاي مرتبهاي از علم و ادراك قائل شده ،كه به زودي در محلهاي مناسب از اين مْتصات
بحث خواهيم كرد.
و نيز در مقابل عناوين پسنديده و مقامات بلندي كه ذكر شد ،عناوين ناستوده و مقامات پستي را براي طوايفي ذكر نموده ،و
براي هر طايفهاي مْتصاتي از علم و معرفت را شمرده است.
طايفهاي را "كافرين" گروهي را" منافقين" جمعي را" فاسقين" عدهاي را" ظالمين" و امثال اين ناميده ،و نشانههايي از
سوء فهم و پستي ادراك نسبت به آيات خدا و معارف حقه او اثبات كرده كه به منظور اختصار فعال از شرح آنها صرفنظر
نموده ،ان شاء اللَّه در طول كتاب در خالل بحثهايي كه پيش ميآيد متعرض آنها ميشويم.
10اينكه قرآن كريم از حيث انطباق معارف و آياتش بر مصاديق و بيان حال مصاديقش دامنهاي وسيع دارد ،پس هيچآيهاي از قرآن اختصاص به مورد نزولش ندارد ،بلكه با هر موردي كه با مورد نزولش متحد باشد ،و همان مالك را داشته
باشد جريان مييابد ،عينا مانند مثلهايي است كه اختصاص به اولين موردش ندارد ،بلكه از آن تجاوز كرده شامل همه موارد
مناسب با آن مورد نيز ميشود و اين معنا همان اصطالح معروف" جري" است ،كه در اوايل اين كتاب در بارهاش سْن
رفت.
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)(2تفسير عياشي ج  1ص .160
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
معنايش را فهميد بلكه فهميدن معناي آن نيز ممكن است.
و نيز در همان كتاب « »1است كه آن جناب فرمود :قرآن مشتمل بر آيات محكم و متشابه است ،اما" محكم" :عالوه بر
اينكه بايد بدان ايمان داشت ،عمل به آن نيز ممكن است ،و بايد آن را مدرك احكام دين قرار داد ،و اما" متشابه" :تنها بايد
بدان ايمان داشت و نبايد به آن عمل كرد ،منظور از جمله ":فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ
ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ ،وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ ،يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنا" همين است و راسْون در علم،
آل محمد (ع) اند.
مؤلف :به زودي گفتاري در معناي اين جمله كه فرمود ":راسْون در علم ،آل محمد (ع) اند" خواهد آمد ان شاء اللَّه.
و نيز در همان « »0كتاب از مسعدة بن صدقة روايت آمده كه گفت :از امام صادق (ع) از ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه
پرسيدم.
فرمود ":ناسخ" آيهاي است كه حكمي ثابت آورده ،كه هميشه بايد به آن عمل شود ،و "منسوخ" آن آيهاي است كه
حكمي آورده باشد كه مدتي به آن عمل ميشده ولي بعدا به وسيله آيهاي ديگر نسخ شده است ،و متشابه آن آيهاي است
كه معنايش براي كسي كه آن را نميفهمد مشتبه است.
و در روايتي « »2ديگر فرمود ":ناسخ" ثابت ،و" منسوخ" آنست كه گذشته باشد ،و" محكم" آنست كه بتوان بدان عمل
نمود ،و" متشابه" آن آياتي است كه با يكديگر تشابه داشته باشند.
و در كافي « »2از امام باقر (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود :بهمين جهت آيات منسوخه از متشابهات است.
و در كتاب عيون « ،»2از حضرت رضا (ع) روايت آورده كه فرمود :كسي كه متشابه را به محكم قرآن برگرداند ،بسوي
صراط مستقيم هدايت شده ،آن گاه فرمود :در اخبار ما نيز مانند قرآن ،محكم و متشابه هست ،بايد كه شما متشابهات آن را
به محكماتش برگردانيد ،و
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  160و .162
)(2تفسير عياشي ج  1ص  11ح .2
)(3تفسير عياشي ج  1ص  12ح .1
)(4كافي ج  0ص  02ح .1
)(5عيون اخبار الرضا ج  1ص  012ح .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
زنهار متشابهات را پيروي مكنيد كه گمراه ميشويد.
مؤلف :اين اخبار بطوري كه مالحظه ميكنيد در تفسير متشابه معنايي نزديك بهم دارند ،و همه گفتار قبلي ما را تاييد
ميكند ،كه گفتيم تشابه ،قبل از رفع ابهام است ،و چنان نيست كه به هيچ وجه نشود آن را برطرف كرد ،بلكه با ارجاع
متشابه به محكم و با تفسير محكم از آن ،تشابهش برطرف ميشود.
و اما اينكه منسوخات هم از متشابهات باشد ،وجه آن نيز همين است ،چون تشابه آيه منسوخ ،همانطور كه گذشت از اين
جهت است كه از ظاهرش بر ميآيد كه حكمي را كه بيان ميكند هميشگي است ،ولي آيه ناسخ آن را تفسير نموده و
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ميفهماند كه حكم مزبور هميشگي نبوده است.
و اما اينكه در خبر عيون آمده كه فرمود ":اخبار ما نيز مانند قرآن محكم و متشابه دارد" مطلبي است كه روايات بسيار
زيادي از ائمه اهل بيت (ع) آن را ميرساند ،اعتبار عقلي هم مساعد آن است ،براي اينكه اخبار ،چيزي جز آنچه در قرآن
كريم است ندارد ،و جز آنچه را كه قرآن متعرض آن است بيان نميكند.
در سابق هم گفتيم كه تشابه از اوصاف معناي لفظ است ،و آن عبارت از اين است كه لفظ معنايي داشته باشد ،كه هم با
مقصود گوينده منطبق باشد ،و هم با غير آن ،و تشابه از اوصاف خود لفظ نيست ،و نظير غرابت « »1و اجمال نيست كه
مربوط به ابهام در لفظ باشد و نيز مربوط به ابهام در مجموع لفظ و معنا نيست.
و بعبارت ديگر اگر بعضي از آيات قرآن متشابه است ،بدين جهت متشابه است كه بياناتش بمنزله مثلهايي نسبت به معارف
حقه الهيه است ،و اين معنا عينا در اخبار هم هست ،يعني در اخبار نيز رواياتي" متشابه" و رواياتي ديگر" محكم" است .و از
رسول خدا (ص) هم نقل شده كه فرمود ":ما گروه انبيا با مردم بقدر عقولشان سْن ميگوئيم" «».0
[رواياتي در باره" راسخين در علم"]  .....ص 121 :
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و در تفسير عياشي از جعفر بن محمد از پدرش امام باقر (ع) روايت شده كه فرمود :مردي از امير المؤمنين (ع) خواهش كرد
كه آيا ممكن است پروردگار ما را ،برايمان توصيف كني ،تا هم محبتمان به او زياد شود ،و هم معرفتمان؟ امير المؤمنين با
حالتي
__________________________________________________
)(1لفظ غريب ،آنست كه كم استعمال شود و در نتيجه ،معناي آن ،مبهم گردد و لفظ مجمل آنست كه.
داراي چند معنا بوده و در نتيجه در مورد آن چند احتمال برود و معنايش روشن نباشد.
)(2اصول كافي ج  1ص  02ح .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص126 :
خشمگين به خطبه ايستاد ،و در ضمن ايراد خطبه براي عموم حضار رو به آن شْص كرد ،و فرمود :اي بنده خدا بر تو باد به
آنچه كه قرآن تو را به صفات خدا داللت ميكند ،و آنچه كه رسول خدا (ص) (كه در اين باب مقدم بر تو است) از معرفت
خدا به تو پيشنهاد ميكند ،و آنچه را كه در اين وادي از نور هدايت او روشن شده پيروي كن كه هدايت او نعمت و حكمتي
است كه در اختيار تو قرار گرفته ،پس همين مقدار را بگير ،و شكرش را به جاي آر ،و در آنچه شيطان بتو تكليف ميكند كه
خود قرآن علم آن را بر تو واجب نكرده ،و در سنت رسول و ائمه هدي (ع) هم در باره آن چيزي وارد نشده ،فريب شيطان
را مْور ،و علم آن را به خود خدا واگذار ،و عظمت خدا را (كه از قياس و وهم و عقل بشر بيرون است) با مقياس فهم خود
مسنج .و بدان اي بنده خدا كه راسْين در علم آنهايي هستند كه خداي تعالي از اينكه متعرض امور ما وراي پرده غيب
شوند بينيازشان كرده ،به تمامي معارفي كه از حيطه علمشان بيرون است ،و تفسيرش را نميدانند اقرار دارند ،و ميگويند":
آمَنَّا بِهِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنا" خداي تعالي آنان را با اين فضيلت ستوده كه به جز خود از رسيدن به تفسيري كه در حيطه
علمشان نيست اعتراف دارند ،و در آن گونه معارف تعمق و غور نميكنند ،و خداي تعالي اين ترك تعمق را از آنان ستوده ،و
نامش را رسوخ در علم نهاده است ،پس تو نيز به همين مقدار اكتفاء كن ،و در اين مقام نباش كه اقيانوس عظمت خدا را با
عقل خود اندازهگيري كني و از هالكين شوي «».1
مؤلف :جمله" اي بنده خدا راسْين در علم چنين و چنانند" ،ظهور در اين دارد كه آن جناب حرف "واو" در جمله ":وَ
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الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ" را" واو استينافي" گرفته ،نه عاطفه ،هم چنان كه ما نيز از آيه همين معنا را استفاده كرديم ،و
مقتضاي استينافي بودن" واو" اين است كه راسْين در علم ،به تاويل متشابهات ،عالم نيستند ،گرچه چنين امكاني برايشان
هست ،و آيه شريفه اين امكان را نفي نميكند.
در نتيجه اگر دليل و بيان ديگري پيدا شود ،و داللت كند بر اينكه راسْين در علم داناي به تاويل متشابهاتند ،با آيه مورد
بحث منافاتي نْواهد داشت ،هم چنان كه ظاهر روايات ائمه اهل بيت (ع) (كه به زودي خواهد آمد) همين است .و جمله":
آنهايي هستند كه خداي تعالي از اينكه متعرض امور ما وراي پرده غيب شوند بي نيازشان كرده" ،خبر براي جمله
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  162ح .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
"راسْين در علم" ،ميباشد و خالصه ميخواهد بفرمايد كه راسْين در علم چنين كساني هستند.
اين كالم ظاهر در اين است كه ميخواهد شنونده را تشويق و ترغيب كند به اينكه او نيز چنين باشد ،و طريقه راسْين در
علم را پيش بگيرد ،و نسبت به آنچه نميداند اعتراف (به جهل خود) كند ،تا او نيز از راسْين در علم شود ،و اين خود دليل
بر اين است كه آن جناب راسْين در علم را به كسي تفسير كرده كه نسبت به آنچه ميداند پايبند است و نسبت به آنچه
نميداند اعتراف ميكند ،و متعرض آنچه كه از حيطه علم او خارج است نميشود.
و مراد از امور ما وراي پرده غيب ،معاني پوشيده از فهم عامه است ،كه خدا از" آيات متشابهات "اراده كرده ،و به همين
جهت امير المؤمنين جمله نامبرده را با عبارت ديگري تكرار كرده و فرمود ":بعجز خود از رسيدن به تفسيري كه در حيطه
علمشان نيست اعتراف دارند" و نفرمود ":از رسيدن به تاويلي كه  "...دقت بفرماييد.
و در كافي از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود ":ماييم راسْين در علم ،و ما تاويل قرآن را ميدانيم" «».1
مؤلف :اين روايت اشعار دارد كه جمله ":وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ" عطف بر مستثنا است ،ولي اين مفهوم ابتدايي با در نظر
گرفتن بياني كه كرديم ،و روايتي كه گذشت از بين ميرود ،و خيلي هم بعيد نيست كه مراد از تاويل در اين حديث همان
معنايي باشد كه از متشابه ،منظور نظر خداي تعالي است ،چون اين معنا از تاويل تعبير ديگري از تفسير متشابه است ،و در
صدر اسالم معنايي متداول ،در بين مردم بوده است.
و اما اينكه فرمود" مائيم راسْين در علم "...در روايت عياشي « »0از امام صادق (ع) هم آمده بود كه" راسْين در علم
همانا آل محمدند" و از نظر خوانندگان گذشت ،و روايات ديگري هم كه در اين باب آمده همه از باب تطبيق كلي بر
مصداق است ،هم چنان كه روايات قبلي و رواياتي كه ميآيد نيز شاهد بر اين معنا هستند.
و در كافي هم از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت :امام ابو الحسن موسي بن جعفر (ع فرموده ... ):تا آنجا كه فرمود :اي
هشام خداي تعالي از قومي صالح حكايت كرده كه گفتند ":رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ،وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ،إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ"
__________________________________________________
)(1كافي ج  1ص  012ح .1
)(2تفسير العياشي ج  1ص  160و  162ح . [.....]2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
»«1
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و اين قوم فهميده بودند كه گاه ميشود دلها از راه منحرف گشته و نور فطري خود را از دست بدهند ،و كور و هالك گردند.
اي هشام به درستي كه از خدا نميترسد مگر كسي كه دلش از ناحيه خدا عقال و مهار شده باشد ،و كسي كه عقلش خدايي
(و فهمش از ناحيه او مهار) نشده باشد ،قلب او بر هيچ معرفتي منعقد نشده ،و ثابت نميگردد ،و آن چيزي كه معرفت بدان
يافته حقيقتش را دريافت نكرده ،و نميبيند ،و احدي نيست كه چنين قلب و معرفتي داشته باشد ،مگر كسي كه قولش
مصدق فعلش ،و باطنش موافق با ظاهرش باشد ،براي اينكه خداي عز و جل عقل خفي و باطن را جز به وسيله ظاهر آدمي
بر مال نميكند ،اين ظاهر آدمي است كه بر مقدار عقل او داللت ميكند ،و از آن خبر ميدهد.
مؤلف :اينكه فرمود ":بدرستي كه از خدا نميترسد ،مگر كسي كه دلش از ناحيه خدا عقال و مهار شده باشد" در معناي اين
آيه شريفه است كه ميفرمايد ":إِنَّما يَْْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ" «».0
و اينكه فرمود ":و كسي كه عقلش خدايي نباشد" ،بهترين بيان است براي معناي رسوخ در علم ،براي اينكه هر مطلبي ما
دام كه بطور حقيقت و آن طور كه بايد ،تعقل نشود درك آن خالي از احتماالت مْالف نيست ،وقتي جلو احتماالت بكلي
مسدود ميشود كه آن طور كه بايد تعقل شود ،و گرنه قلب آدمي در اعتراف به آن همواره مضطرب است ،ولي اگر تعقل آن
تمام و كامل باشد ،و در نتيجه احتمال خالف در كار نيايد ،در مرحله عمل هم ديگر خالف آن را پيروي نميكند ،در نتيجه
آنچه در قلب دارد همان خواهد بود كه به صورت عمل ظاهري او جلوه ميكند ،و آنچه ميگويد همان است كه در قلب
دارد.
و اينكه فرموده ":احدي اين چنين نيست  "...خواسته است عالمت رسوخ در علم را بيان كند.
و در كتاب در المنثور آمده است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم ،و طبراني از انس ،و ابي امامه ،و وائلة بن اسقف و ابي الدرداء
روايت آوردهاند ،كه شْصي از رسول خدا (ص)
__________________________________________________
)(1اي پروردگار ما دلهاي ما را بعد از آنكه هدايت فرمودهاي بار ديگر منحرف مساز و از ناحيه خود رحمتي به ما ارزاني
بدار ،كه تو ،آري تنها تو بْشندهاي (چون هر بْشنده ديگر آنچه ميبْشد از مال تو است ".مترجم") الكافي ج  1ص 12
ح .10
)(2تنها كساني از بندگان خدا از خدا ميترسند كه عالمند .سوره فاطر ،آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
از راسْين در علم سؤال كرد ،حضرت فرمود ":كساني هستند كه به سوگند خود پاي بندند ،و زباني راستگو و قلبي مستقيم
و استوار دارند ،و نيز كساني هستند كه عفت شكم و شهوت دارند ،اينگونه افراد از راسْين در علمند" «».1
مؤلف :ممكن است اين حديث را بنحوي توجيه كرد كه برگشتش به همان معناي حديث سابق شود.
و در كافي از امام باقر (ع) نقل شده كه فرمود ":راسْين در علم كساني هستند كه علمشان دچار اختالف نميشود" «».0
مؤلف :اين حديث درست منطبق با آيه است ،براي اينكه در آيه "،رسوخ در علم" در مقابل كساني قرار گرفته كه در
دلهايشان زيغ و انحراف هست ،و قهرا رسوخ در علم عبارت از همين ميشود كه علم دستْوش اختالف و ترديد نگردد.
و در" در المنثور" « »2است كه ابن ابي شيبه ،و احمد ،و ترمذي ،و ابن جرير ،و طبراني ،و ابن مردويه ،از ام سلمه روايت
كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) در دعاهايش بسيار ميگفت ":اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك" « »2روزي به
ايشان عرض كردم :يا رسول اللَّه (ص) مگر دلها زير و رو ميشوند؟ فرمود ":بله ،خداي تعالي هيچ فردي از بني آدم را
نيافريده ،مگر آنكه دلش بين دو انگشت از انگشتان خدا قرار دارد ،اگر او بْواهد دل استوار ميشود ،و گرنه دچار زيغ و
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[رواياتي در وصف قرآن و اينكه قرآن ظاهري و باطني دارد]  .....ص 112 :

و در كافي از امام صادق از پدرش و از اجداد گراميش (ع) از رسول خدا (ص )روايت شده كه فرمود ":ايها الناس شما در
خانهاي هدنه قرار داريد و در مسير مسافرتي هستيد ،مسافرتي بس سريع ،و چگونه چنين نباشد ،با اينكه شب و روز و
خورشيد و ماه را ميبينيد كه هر تازهاي را كهنه ميكنند ،و هر دوري را نزديك ميسازند ،و هر آنچه را قبال وعدهاش داده
شده محقق ميسازند .پس براي اين سفر دور توشه فراهم كنيد « »0راوي ميگويد :در اين هنگام مقداد بن أسود برخاست
و عرضه داشت :يا رسول اللَّه خانه هدنه چه معنا دارد؟ فرمود :خانهاي كه بمحض رسيدن به آن بايد از آن كوچ كرد.
پس هر گاه در زندگي دچار فتنههايي شديد ،كه چون شب تاريك پيش پاي زندگيتان را ظلماني كرد ،بر شما باد تمسك به
قرآن ،كه بدرگاه خدا شفيعي است كه شفاعتش پذيرفته ميشود ،گفتار بهتآوري است منطقي ،كتابي است كه هر كس آن
را پيش رو قرار دهد ،و بر طبق راهنماييهاي او قدم بردارد ،اين قرآن وي را بسوي بهشت راه مينمايد ،و كسي كه آن را
پشت سر بيندازد ،باز همين قرآن از پشت سر او را بطرف دوزخ ميراند ،و قرآن دليلي است كه به بهترين راه داللت ميكند،
كتابي است كه در آن حق از باطل جدا شده ،و از معارف حقه آنچه قبال در عقل با نقل بدون بيان بوده بيان گشته ،و آنچه
نبوده آورده شده ،قرآن فاصل و جدا ساز حق از باطل است ،نه شوخي ،كتابي است داراي ظاهري و باطني ،ظاهرش حكم ،و
باطنش علم است ،ظاهرش بسيار زيبا و باطنش عميق است ،حدودي دارد ،و حدودش نيز داراي حدودي است ،عجايب آن
شمردني و غرائبش كهنه شدني نيست.
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انحراف ميگردد (تا آخر حديث)" «».2
مؤلف :اين معنا به چند طريق از عدهاي از صحابه آن حضرت از قبيل جابر ،و نواس بن شمعان ،و عبد اللَّه بن عمر ،و ابي
هريره نقل شده ،و مشهور در اين باب مطلبي است كه در حديث نواس آمده ،كه فرمود ":قلب آدميزاد بين دو انگشت از
انگشتان رحمان قرار دارد( ،بطوري كه يادم ميآيد) شريف رضي حديث را به اين عبارت در كتاب "مجازات النبويه" نقل
كرده است «».6
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .2
)(2اصول كافي ج  1ص  022سطر .1
)(3الدر المنثور ج  0ص .2
)(4بار الها اي خدايي كه دلها را زير و رو ميكني ،قلب مرا بر دين خود استوار بدار.
)(5الدر المنثور ج  0ص .2
)(6الدر المنثور ج  0ص .2 -1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
و از علي (ع) سؤال كردند :آيا از وحي چيزي نزد شما هست؟ فرمود ":نه ،به آن خدا كه دانه را ميشكافد و خاليق ميآفريند
سوگند ،بعد از وحي موهبتي كه هست اين است كه خداي تعالي به هر كس از بندگانش كه بْواهد فهم در قرآنش را
ميدهد" «».1
مؤلف :اين حديث از احاديث برجسته است ،و كمترين چيزي را كه ميرساند اين است كه معارف صادره از مقام علمي آن
جناب كه عقول را مدهوش و متحير كرده همهاش از قرآن گرفته شده است.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در قرآن چراغهايي از هدايت ،و مناري از حكمت است ،براي هر نكتهسنج عارف ،راهنماي معرفت است ،پس هر صاحب
بصيرت را سزد كه براي درك معارف آن چشم بصيرت
__________________________________________________
)(1صافي ج  1ص .11
)(2كافي ج  0ص  212ح .0
ترجمه الميزان ،ج ،2ص111 :
خود باز كند ،و نكتهسنجي را به نهايت رساند نجات دهنده هر كسي است كه عملي نكوهيده داشته باشد و رهايي بْش هر
كسي است كه هيچ راه نجاتي ندارد .آري تفكر ،حيات قلب هر شْص آگاه و انديشمندي است مانند نوري كه در تاريكي
راهگشاي انسان است پس بر شما باد به اخالص داشتن و كم كردن توقع و انتظار.
مؤلف :اين روايت را عياشي هم در تفسير خود آورده ،البته نه تا آخر ،بلكه تا جمله:
"پس هر صاحب بصيرت را سزد كه براي درك ».1« "...
و نيز در كافي « »0و تفسير عياشي « »2از امام صادق (ع) روايت آمده كه از رسول خدا (ص) نقل كردهاند كه فرمود :قرآن،
هدايتي است از تاريكي و ضاللت و روشنگر وادي جهالت و جبران كننده لغزشها ،و از بين برنده تاريكيها و سدي است در
برابر هالكتها و آگاهي دهندهاي از كجرويها و بيان كننده فتنهها .و رساننده انسانها از دنيا (در مسيري مستقيم) به
سوي آخرت.
و در قرآن كمال دين شما است ،و احدي نيست كه از قرآن رو برگرداند ،مگر اينكه به سوي آتش برگردانيده شود.
مؤلف :روايات در اين مضامين از رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت آن جناب (ع) بسيار زياد است.
و در تفسير عياشي « »2از فضيل بن يسار روايت شده كه گفت :من از حضرت ابي جعفر (ع) از معناي اين روايت سؤال
كردم ،فرمود ":هيچ آيهاي در قرآن نيست مگر آنكه ظاهري و باطني دارد ،و هيچ حرفي نيست مگر آنكه حد و مرزي دارد،
و براي هر حدي سرآغاز و مطلعي است".
پرسيدم :منظور رسول خدا (ص) از ظاهر و باطن قرآن چيست؟ فرمود:
"منظور از ظاهر قرآن الفاظ نازل شده آنست ،و منظور از باطن قرآن معاني الفاظ است ،كه در مورد خبرهاي قرآن بعضي از
آن معاني رخ داده ،و بعضي بعدا رخ ميدهد ،و قرآن با گردش و جريان خورشيد و ماه جريان دارد ،در هر چرخي كه آنها
ميزنند ،و حوادثي ميآورند،
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  0ح .1
)(2كافي ج  0ص  622ح  2ط تهران.
)(3تفسير عياشي ج  1ص  2ح .2
)(4تفسير عياشي ج  1ص  11ح . [.....]2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص110 :
پيشگفتهاي از قرآن محقق ميشود ،هم چنان كه خداي تعالي در اين مورد فرموده ":وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسُِْونَ فِي
الْعِلْمِ" و آن مائيم كه تاويل قرآن را ميدانيم".
مؤلف :اين روايتي كه در ضمن حديث باال از تفسير عياشي از فضيل بن يسار نقل كرديم ،همان مطلبي را افاده ميكند كه
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اهل سنت از رسول خدا (ص) با عباراتي مْتلف نقل كردهاند و دو تا از آن عبارات را تفسير صافي « »1نقل كرده است.
يكي اينكه رسول خدا (ص )فرمود ":قرآن ظاهر و باطني و حدي و مطلعي دارد" ،و در جمله دوم فرمود ":قرآن ظاهر و
باطني دارد ،باطنش هم باطني دارد تا هفت باطن".
و اينكه فرمود ":بعضي از آن معاني رخ داده و بعضي بعدا رخ ميدهد" ظهور در اين دارد كه ضمير در آن به قرآن برگردد ،از
اين جهت كه مشتمل بر تنزيل و تاويل است.
[انواع انطباق كليات قرآن بر مصاديق]  .....ص 110 :
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و بنا بر اين جمله" و قرآن با گردش خورشيد و ماه جريان دارد" نيز شامل تنزيل و تاويل هر دو ميشود ،و در مورد تنزيل با
مساله" جري" (كه در لسان اخبار اصطالحي است براي تطبيق كليات قرآن با مصاديقي كه پيش ميآيد) منطبق ميشود
نظير انطباقي كه آيه شريفه:
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" « »0بر همه طوائف مؤمنين دارد ،چه مؤمنين در عصر نزول آيه ،و چه
آنها كه در اعصار بعد ميآيند ،كه اين خود نوعي از انطباق است و نوع ديگرش كه دقيقتر از آنست ،انطباق آيات جهاد بر
جهاد نفس ،و انطباق آيات منافقين بر فاسقان از مؤمنين است.
و نوع سوم آن ،كه باز از نوع دوم دقيقتر است انطباق آيات منافقين و آيات مربوط به گنهكاران ،بر اهل مراقبت و اهل ذكر
و حضور قلب است ،كه اگر احيانا در مراقبت و ذكر و حضورشان كوتاهي و يا سهلانگاري كنند در حقيقت نوعي نفاق و گناه
مرتكب شدهاند.
و نوع چهارم كه از همه انواع انطباق دقيقتر است ،انطباق همان آيات منافقين و مذنبين است بر اهل مراقبت و ذكر و
حضور ،در قصور ذاتيشان از اداي حق ربوبيت.
در اينجا دو نكته روشن شد يكي اينكه معاني قرآن كريم داراي مراتبي است كه بر حسب اختالف مراتب و مقامات صاحبان
آن معانياش مْتلف ميشود ،و لذا ميبينيم دانشمندان اهل بحث ،از مقامات اهل ايمان و واليت .و از معاني اين عناوين
مراتبي ذكر
__________________________________________________
)(1صافي ج  1ص .12
)(2سوره توبه آيه .102
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
كردهاند كه از آنچه ما ذكر كرديم نيز دقيقتر است.
دوم اينكه ظاهر و باطن دو امر نسبي است ،به اين معنا كه هر ظاهري نسبت به ظاهر خودش باطن ،و نسبت به باطن خود
ظاهر است ،هم چنان كه روايت زير نيز اين معنا را خاطر نشان ميسازد .در تفسير عياشي « »1از جابر از امام باقر (ع )
روايت كرده كه وي گفت :از آن جناب از تفسير آياتي ميپرسيدم ،و آن جناب پاسخ ميداد ،و وقتي دوباره از تفسير همان
آيات ميپرسيدم پاسْي ديگر ميداد ،عرضه داشتم :فدايت شوم شما در روزهاي قبل از اين سؤال من جوابي ديگر داده
بوديد و امروز طوري ديگر جواب داديد ،فرمود ":اي جابر براي قرآن بطني است ،و براي بطنش نيز بطني ديگر است ،هم
چنان كه براي آن ظاهري است ،و براي ظاهرش نيز ظاهري ديگر".
اي جابر "،هيچ علمي از علم تفسير قرآن ،از عقول مردم دورتر نيست .چون يك آيه قرآن ممكن است اولش در باره چيزي
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و وسطش در باره چيز ديگر ،و آخرش در باره چيز سومي باشد ،با اينكه يك كالم است ،و اول و وسط و آخرش متصل به
هم است ،در عين حال بر چند وجه گردانده ميشود".
و باز در همان تفسير « »0از همان جناب ،روايت آورده كه در حديثي فرمود ":اگر بنا بود آيهاي كه در باره مردمي نازل شده
با مردان آن مردم از بين برود ،چيزي از قرآن باقي نميماند ،و ليكن قرآن طوري است كه اولش (يعني عصر نزولش) و
آخرش (يعني اعصار بعدش) تا زماني كه آسمان و زمين برجاست را يك جور شامل ميشود ،و براي هر قومي آيهاي است
كه تالوتش ميكنند ،حال يا آيه از خير آنان خبر ميدهد و يا از شرشان".
و در معاني االخبار « »2از حمران بن اعين روايت آمده كه گفت :من از امام باقر (ع) از ظهر و بطن قرآن پرسيدم ،فرمود":
منظور از ظاهر قرآن كساني هستند كه قرآن در باره آنان نازل شده ،و منظور از بطن آن آيندگاني هستند كه عمل همان
كسان را انجام ميدهند ،و قرآن شامل آنان ميشود".
و در تفسير صافي « »2از علي (ع) روايت كرده كه فرمود ":هيچ آيهاي نيست
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  10ح .2
)(2تفسير عياشي ج  1ص  12ح .2
)(3معاني االخبار ص  021ح .1
)(4تفسير صافي ج  1ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
مگر آنكه چهار معنا دارد ،يكي ظاهر ،دوم باطن ،سوم حد ،چهارم مطلع ،ظاهر قرآن همان الفاظي است كه تالوت ميشود،
و باطنش فهم ،و حدش احكام حالل و حرام ،و مطلعش آن چيزي است كه خداي تعالي به وسيله آيه از بندهاش خواسته
است".
مؤلف :منظور از الفاظي كه تالوت ميشود معناي ظاهري الفاظ است ،براي اينكه امام (ع) در مقام شمردن چهار معنا است،
و تلفظ كه كار زبان است جزء معاني نيست.
در نتيجه منظور از فهم هم كه امام باطن را به آن معنا كرده معناي باطني آن ظاهر است ،و منظور از احكام حالل و حرام
كه كلمه" حد" را به آن معنا كرده ظاهر معارف ديني است ،كه همه كس آن را ميفهمد ،البته اين ظاهر در يك مرتبه
نيست ،بلكه براي عامه مردم مرتبهاي دارد ،و براي خواص مراتبي عاليتر ،و در مقابل مطلع كه مرتبه عاليه از معارف است،
ممكن هم هست بگوييم حد و مطلع كه در كالم امام معناي سوم و چهارم قرار دارند ،و دو امر نسبي هستند ،هم چنان كه
دو معناي اول يعني ظاهر و باطن هم گفتيم دو امر نسبياند ،پس هر مرتبه باالتر ،نسبت به پائينتر مطلع است ،و همچنين
هر مرتبه پائينتر نسبت به باالتر حد است.
و كلمه" مطلع" با ضمه ميم و تشديد طا و فتحه الم اسم مكان از اطالع است (و معناي محل اطالع را ميدهد) ممكن هم
هست آن را با فتحه ميم و سكون طا و فتحه الم تلفظ كنيم ،كه در اين صورت اسم مكان از طلوع ميشود( ،و معناي محل
طلوع را ميدهد) كه بفرموده امام (ع) منظور خداي تعالي از بندهاش همين است.
و در باره اين امور چهارگانه در حديث نبوي معروف ،چنين آمده ":به درستي كه قرآن بر هفت لهجه نازل شده و براي هر
آيهاش ظاهري و باطني و حدي مطلع (و در روايتي ديگر) و حدي و مطلعي است".
و اگر روايت اول را كه فرمود :و حدي مطلع است در نظر بگيريم ،معنايش اين ميشود كه هر يك از ظاهر و باطن آن (كه
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خود حدي هستند) مطلعي هست كه خواننده مشرف به آن ميشود.
البته اين معناي ظاهر آن حديث است ،و ممكن است حديث ديگر را هم كه فرمود:
"و حدي و مطلعي است" به همين معنا برگشت داد و گفت معنايش اين است كه براي هر يك از ظاهر و باطن قرآن
حدي است كه خود آن ظاهر و باطن است ،و مطلعي است كه منتها اليه حد و مشرف به تاويل است ،ولي اين معنا ظاهرا با
آن روايتي كه از علي (ع) نقل كرديم نميسازد .
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
چون در آن آمده بود" هيچ آيهاي نيست مگر آنكه چهار معنا دارد  "...مگر اينكه بگوئيم مراد آن جناب اين است كه چهار
اعتبار دارد ،هر چند كه بعضي از آن اعتبارات از نظر معنا به بعضي ديگر برگشت كند.
و بنا بر اين از معاني اين امور چهارگانه اين به دست آمد ،كه ظهر قرآن عبارت است از معناي ظاهري آن ،كه در ابتدا بنظر
ميرسد ،و بطن قرآن آن معنايي است كه در زير پوشش معناي ظاهري نهان است ،حال چه اينكه يك معنا باشد ،و يا
معاني بسيار باشد ،چه اينكه با معناي ظاهري نزديك باشد ،و چه اينكه دور باشد ،و بين آن ظاهر و اين معناي دور معاني
ديگري واسطه باشد ،و حد قرآن عبارتست از خود معنا به معناي ظاهري و باطني ،و مطلع قرآن عبارت است از معنايي كه
حد از آن طلوع ميكند ،و آن باطن متصل به حد است (دقت فرمائيد).
[مراد از هفت حرف در رواياتي كه ميگويند :قرآن بر هفت حرف نازل گشته است]  .....ص 111 :
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و در حديثي كه از طرق شيعه « »1و سني « »0از رسول خدا (ص) نقل شده آمده كه قرآن بر هفت حرف نازل شده.
مؤلف :اين حديث هر چند با مْتصر اختالفي در الفاظش نقل شده ،و ليكن معناي آن در احاديث بسياري آمده ،كه معاني
همه آنها نزديك به يكديگرند ،و راويان شيعه و سني آنها را نقل كردهاند ،و مفسرين در معناي آنها به شدت اختالف
كردهاند ،بطوري كه شايد عدد اقوال در آنها به چهل قول برسد ،چيزي كه مشكل را آسان ميسازد اين است كه در خود اين
احاديث تفسيري براي هفت حرف آمده ،كه اعتماد ما هم به همان تفسير است.
از آن جمله در بعضي از آن اخبار آمده كه ":قرآن مشتمل بر هفت حرف نازل شده ،اول امر ،دوم نهي ،سوم ترغيب ،چهارم
تهديد ،پنجم جدل ،ششم داستان ،و هفتم مثل" « »2و در بعضي ديگر اينطور آمده -1 ":نهي -0 ،امر -2 ،حالل-2 ،
حرام -2 ،محكم -6 ،متشابه -2 ،امثال" «4».
و از علي (ع) نقل شده كه فرمود ":قرآن بر هفت قسم نازل شده و هر قسم آن كافي و شفا دهنده است ،و آن هفت قسم
عبارت است از :امر ،نهي ،ترغيب ،تهديد ،جدل ،مثل و داستانها" «».2
پس به حكم اين روايات بايد هفت حرف را تنها حمل كنيم بر هفت نوع خطاب و
__________________________________________________
)(1تفسير صافي ج  1ص .22
)(2سنن ابي داود ج  0ص  22ح  .1222و الدر المنثور ج  0ص .2
(3و  2و )2تفسير صافي ج  1ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص116 :
بيان ،و بگوييم :با اينكه همه آيات قرآن يك هدف را دنبال ميكند و آن ،دعوت سوي خدا و صراط مستقيم او است ،اين
هدف واحد را با هفت قسم بيان دنبال ميكند ،ممكن هم هست از اين روايت استفاده كنيم كه اصول معارف الهيه منحصر
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در امثال است ،چون بقيه يعني :امر ،نهي ،ترغيب ،ترهيب ،جدل ،و قصص ،معارف الهيه نيستند ،بلكه معارف الهيه راجع به
مبدأ و معاد را براي بشر ممثل ميسازند.
بحث روايتي ديگر [(در باره تفسير به رأي)]  .....ص 116 :
اشاره
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در تفسير صافي از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود ":هر كس قرآن را به رأي خودش تفسير كند خدا مجلسي از
آتش برايش فراهم كند" «».1
مؤلف :اين معنا را هم شيعه نقل كرده و هم سني ،و در معناي اين حديث احاديثي ديگر نيز از آن جناب و از ائمه اهل بيت
(ع) نقل شده.
از آن جمله در كتاب منية المريد از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود ":هر كس در باره قرآن بدون علم چيزي بگويد
خدا جايگاه او را آتش قرار دهد «».0
مؤلف :اين روايت را ابو داود « »2هم در سنن خود نقل كرده.
و نيز در همان كتاب از آن جناب روايت آورده كه فرمود ":كسي كه در باره قرآن بدون علم ،چيزي بگويد روز قيامت با
افسار و دهنهاي از آتش ،لگام شده ميآيد" «».2
و باز در همان كتاب از آن جناب روايت كرده كه فرمود ":كسي كه در باره قرآن به رأي خود سْن گويد ،و درست هم گفته
باشد ،باز به خطا رفته است" «».2
مؤلف :اين روايت را ابو داوود « »6و ترمذي و نسايي هم آوردهاند.
و باز در همان كتاب از آن جناب آمده كه فرمود ":از مهمترين خطري كه من ميترسم متوجه امتم شود ،و بعد از من ايشان
را گمراه كند ،اين است كه قرآن را بر غير مواضعش تطبيق
__________________________________________________
)(1تفسير صافي ج  1ص .01
)(2منية المريد ص .111
)(3ترمذي ج  2ص  111ح .0122
(4و )2منية المريد ص .111
)(6سنن ابي داوود ج  2ص  202ح  2620ترمذي ح  2ص  022ح . [.....]0120
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
دهند" «».1
و در تفسير عياشي از ابي بصير ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود "،كسي كه قرآن را به رأي خود تفسير كند ،اگر
هم تصادفا تفسيرش درست از آب در آيد اجر نميبرد ،و اگر به خطا رود از آسمان دورتر خواهد شد"( ،يعني دوريش از خدا
بيش از دوريش از آسمان خواهد بود) «».0
و در همان كتاب از يعقوب بن يزيد از ياسر از حضرت رضا (ع) روايت آورده كه فرمود ":رأي دادن در باره كتاب خدا كفر
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است" «».2
مؤلف :در اين معنا رواياتي ديگر نيز در كتابهاي كمال الدين و توحيد و تفسير عياشي و غير آنها وارد شده است.
[منظور از تفسير به رأي كه از آن نهي شده است]  .....ص 111 :
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و اينكه رسول خدا (ص) فرمود ":هر كس قرآن را با رأي خود تفسير كند" ، ...منظور از رأي اعتقادي است كه در اثر
اجتهاد به دست ميآيد ،گاهي هم كلمه "رأي" بر سْني اطالق ميشود كه ناشي از هواي نفس و استحسان باشد ،و بهر
حال از آنجا كه كلمه نامبرده در حديث اضافه بر ضمير" ها" شده ،فهميده ميشود كه رسول خدا (ص) نْواسته است
مسلمانان را در تفسير قرآن از مطلق اجتهاد نهي كند ،تا الزمهاش اين باشد كه مردم را در تفسير قرآن مامور به پيروي
روايات وارده از خود و از ائمه اهل بيتش (ع) كرده باشد ،آن طور كه اهل حديث خيال كردهاند .عالوه بر اينكه اگر منظور آن
جناب چنين چيزي بوده باشد روايت نامبرده با آيات بسياري كه قرآن را عربي مبين ميخواند ،و يا به تدبر در آن امر ميكند،
و همچنين با روايات بسياري كه دستور ميدهد هر روايتي را بايد عرضه به قرآن كرد ،منافات خواهد داشت.
بلكه خواسته است از خود سري در تفسير نهي كند ،چون گفتيم كلمه" رأي" را بر ضمير" ها" اضافه كرده ،و اين اضافه
اختصاص و انفراد و استقالل را ميرساند.
پس خواسته است بفرمايد مفسر نبايد در تفسير آيات قرآني به اسبابي كه براي فهم كالم عربي در دست دارد اكتفاء نموده،
كالم خدا را با كالم مردم مقايسه كند ،براي اينكه كالم خدا با كالم بشري فرق دارد.
__________________________________________________
)(1منية المريد ص .111
)(2تفسير عياشي ج  1ص  12ح .2
)(3تفسير عياشي ج  1ص  12ح .6
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
ما وقتي يك جمله كالم بشري را ميشنويم از هر گويندهاي كه باشد بدون درنگ قواعد معمولي ادبيات را در باره آن اعمال
نموده كشف ميكنيم كه منظور گوينده چه بوده ،و همان معنا را به گردن آن كالم و گويندهاش ميگذاريم ،و حكم ميكنيم
كه فالني چنين و چنان گفته ،هم چنان كه اين روش را در محاكم قضايي و اقرارها و شهادتها و ساير جريانات آنجا معمول
ميداريم ،بايد هم معمول بداريم ،براي اينكه كالم آدمي بر اساس همين قواعد عربي بيان ميشود ،هر گويندهاي به اتكاي
آن قواعد سْن ميگويد ،و ميداند كه شنوندهاش نيز آن قواعد را اعمال ميكند ،و تك تك كلمات و جمالت را بر مصاديق
حقيقي و مجازي كه علم لغت در اختيارش گذاشته تطبيق ميدهد.
و اما بيان قرآني به بياني كه در بحثهاي قبلي گذشت بر اين مجرا جريان ندارد ،بلكه كالمي است كه الفاظش در عين
اينكه از يكديگر جدايند به يكديگر متصل هم هستند ،به اين معنا كه هر يك بيانگر ديگري ،و به فرموده علي (ع)" شاهد
بر مراد ديگري است".
پس نبايد به مدلول يك آيه و آنچه از بكار بردن قواعد عربيت ميفهميم اكتفاء نموده ،بدون اينكه ساير آيات مناسب با آن
را مورد دقت و اجتهاد قرار دهيم به معنايي كه از آن يك آيه به دست ميآيد تمسك كنيم ،هم چنان كه آيه شريفه ":أَ فَال
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً" « »1به همين معنا اشاره نموده و ميفرمايد تمامي آيات
قرآن بهم پيوستگي دارند ،كه بيانش در بحثي كه پيرامون اعجاز قرآن داشتيم و نيز در خالل بحثهاي ديگر گذشت.
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[ده قول كه در باره مراد از تفسير به رأي گفته شده است]  .....ص 119 :

اول :منظور از تفسير به رأي تفسير كسي است كه اطالعي از علوم مقدماتي ندارد .چون وقتي ميتوان آيات قرآني را تفسير
كرد كه علوم ديگري كه به قول سيوطي در" اتقان" پانزده علم است ،فرا گرفته باشيم ،وي گفته آن پانزده علم عبارتند از:
1نحو -0 ،صرف -2 ،اشتقاق -2 ،معاني -2 ،بيان -6 ،بديع- 2 ،قرائت -2 ،اصول دين -1 ،اصول فقه -12 ،اسبابنزول -11 ،قصص -10 ،ناسخ و منسوخ -12 ،فقه -12 ،آگاهي و احاطه به خصوص احاديثي كه مجمالت و مبهمات قرآن
را بيان ميكند -12 ،علم موهبت ،و منظور سيوطي از علم موهبت آن علمي است كه حديث نبوي زير بدان اشاره نموده و
ميفرمايد:
"من عمل بما علم ،ورثه اللَّه علم ما لم يعلم" «».1
دوم اينكه :گفتهاند مراد اين حديث پرداختن به تفسير آيات متشابه است ،چون تفسير آن آيات را كسي بجز خدا نميداند.
__________________________________________________
)(1كسي كه بدانچه ميداند عمل كند خداي تعالي علم آنچه را كه نميداند كه اثر همين عمل است بدو ميدهد .ج  0ص
.122
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بنا بر آنچه گفته شد تفسير به رأي كه رسول خدا (ص) از آن نهي فرموده عبارت است از طريقهاي كه بْواهند با آن طريقه
رموز قرآن را كشف كنند ،و خالصه نهي از طريقه كشف است ،نه از مكشوف ،و بعبارتي ديگر از اين نهي فرمود كه بْواهند
كالم او را مانند كالم غير او بفهمند ،هر چند كه اين قسم فهميدن گاهي هم درست از آب درآيد ،شاهد بر اينكه مراد آن
جناب اين است ،روايت ديگري است كه در آن فرمود ":كسي كه در قرآن به رأي خود سْن گويد ،و درست هم بگويد باز
خطا كرده" و معلوم است كه حكم به خطا كردن حتي در مورد صحيح بودن رأي جز بدين جهت نيست كه طريقه ،طريقه
درستي نيست ،و منظور از خطا كردن خطاي در طريقه است ،نه در خود آن مطلب ،و همچنين حديث عياشي كه در آن
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص111 :
فرمود ":اگر هم سْن درست بگويد اجر نميبرد".
مؤيد اين معنا وضع موجود در عصر رسول خدا (ص) است ،چون در آن ايام قرآن كريم هنوز تاليف و جمعآوري نشده بود،
آيات و سورههاي آن در دست مردم متفرق بود ،و به همين جهت نميتوانستند تك تك آيات را تفسير كنند ،چون خطر
وقوع در خالف منظور ،در كار بود .و حاصل سْن اين شد كه آنچه از آن نهي شده اين است كه ،كسي خود را در تفسير
قرآن مستقل بداند ،و به فهم خود اعتماد كند ،و به غير خود مراجعه نكند .و الزمه اين روايات اين است كه مفسر همواره از
غير خودش استمداد جسته و به ديگران نيز مراجعه كند ،و آن ديگران ال بد يا عبارتست از" ساير آيات قرآن" ،و يا عبارت
است از" احاديث وارده در سنت" ،شق دوم نميتواند باشد ،براي اين كه مراجعه به سنت با دستور قرآن و حتي با دستور
خود سنت كه فرموده همواره به كتاب خدا رجوع كنيد ،و اخبار را بر آن عرضه كنيد ،منافات دارد ،پس باقي نميماند مگر
شق اول ،يعني خود قرآن كريم كه در تفسير يك يك آيات بايد به خود قرآن مراجعه نمود .با اين بيان ،حال سْناني كه در
باره حديث باال يعني حديث تفسير به رأي زدهاند روشن ميشود
 ،چون در معناي اين حديث ،اقوال مْتلف شده است ،و در اين جا براي آگاهي خواننده ده قول را نقل ميكنيم.
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[توضيح مراد از" تفسير به رأي" با شرحي در مورد تفاوت و اختالف عمده بين كالم خدا و كالم بشري]  .....ص 101 :

و كوتاه سْن ،اينكه آنچه از آيات و روايات به دست ميآيد مثل آيه ":أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ" « »1و آيه ":الَّذِينَ جَعَلُوا
الْقُرْآنَ عِضِينَ" « »0و آيه ":إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا ال يَْْفَوْنَ عَلَيْنا أَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص102 :
سوم اينكه:گفتهاند منظور از آن ،تفسيري است كه يك مطلب فاسد زير بناي آن باشد ،به اينكه مذهبي فاسد را اصل و
تفسير قرآن را تابع آن قرار داده ،بهر طريقي كه باشد هر چند نادرست و ضعيف ،آيات را بر آن مذهب حمل كند( ،خالصه
اينكه نْواهد بفهمد قرآن چه ميگويد ،بلكه بْواهد بگويد قرآن هم سْن مرا ميگويد" مترجم").
چهارم اينكه:بطور قطع بگويد مراد خداي تعالي از فالن آيه اين است ،بدون اينكه دليلي در دست داشته باشد.
پنجم اينكه:منظور از تفسير به رأي تفسير به هر معناي دلخواهي است كه سليقه و هواي نفس خود مفسر آن را بپسندد.
اين پنج وجه را سيوطي در كتاب اتقان « »1از ابن النقيب نقل كرده ،و ما بدنبال آن وجوهي ديگر را ميآوريم و آن اين
است:
ششم اينكه:گفتهاند :منظور از تفسير به رأي اين است كه در باره آيات مشكل قرآن چيزي بگوئيم و معنايي بكنيم كه در
مذاهب صحابه و تابعين سابقه نداشته باشد .چنين عملي متعرض خشم خدا شدن است.
هفتم اينكه:گفتهاند :منظور از تفسير به رأي اين است كه در باره معناي آيهاي از قرآن چيزي بگوييم كه بدانيم حق بر
خالف آن است (اين دو وجه را" ابن األنباري" نقل كرده است).
هشتم اينكه:مراد از تفسير به رأي ،بدون علم در باره قرآن سْن گفتن است ،و خالصه تفسير به رأي اين است كه در باره
آيهاي از آيات قرآن از پيش خود معنايي كنيم ،بدون اينكه يقين و اطمينان داشته باشيم به اينكه اين معنا حق است ،يا
خالف آن.
نهم اينكه:تفسير به رأي ،تمسك به ظاهر قرآن است ،صاحبان اين قول كساني هستند كه معتقدند آيات قرآن ظهور ندارد،
بلكه در مورد هر آيه بايد رواياتي را پيروي كرد كه از معصوم رسيده ،و در مدلول خود صريح باشد ،بنا بر اين در حقيقت از
قول قرآن كريم پيروي نشده ،بلكه از احاديث پيروي شده ،و در حقيقت تنها معصومين (ع) هستند كه حق تفسير كردن
قرآن را دارند.
دهم اينكه:تفسير به رأي عبارت است از تمسك به ظاهر قرآن ،صاحبان اين مسلك معتقدند به اينكه آيات قرآن ظهور دارد،
و ليكن ظهور آن را ما نميفهميم ،بلكه تنها معصوم
__________________________________________________
)(1ج  0ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص101 :
ع ميفهمد.
اين بود وجوه دهگانهاي كه در معناي تفسير به رأي ذكر كردهاند و چه بسا بتوان بعضي از آنها را به بعضي ديگر ارجاع داد ،و
به هر حال هيچيك از اين وجوه دليلي به همراه ندارند.
بديهي است كه بطالن بعضي از آنها خود به خود روشن است ،و بعضي ديگر با در نظر گرفتن مباحث قبلي ،بطالنش روشن
ميگردد ،و ما با تكرار آن مباحث سْن را طول نميدهيم.
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الْقِيامَةِ" « »2و آيه" يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ" « »2و آيه ":وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »" «5و آياتي ديگر هم كه
آن را تاييد ميكند ،اين است كه نهي در روايات ،مربوط به طريقه تفسير است ،نه اصل تفسير ،ميخواهد بفرمايد كالم خدا
را به طريقي كه كالم خلق تفسير ميشود تفسير نبايد كرد.
وجه تاييد آياتي كه نقل شد اين است كه از آيه  20سوره نساء بر ميآيد كه بين كالم خدا و كالم مْلوقات فرق است ،و به
همين جهت در آيه  11سوره حجر كساني را كه قرآن را پاره پاره ميكنند ،و در سوره حم سجده آيه  22كساني را كه در
آيات خدا الحاد ميورزند ،و در آيه  26سوره نساء كساني را كه آيات خدا را تحريف ميكنند ،و در آيه  26سوره اسراء
اشْاصي را كه پيروي بدون علم ميكنند ،مذمت فرموده است.
معلوم ميشود كالم خدا با ساير كالمها فرق دارد ،اين نيز معلوم است كه فرق بين آن دو در نحوه استعمال الفاظ ،و چيدن
جمالت ،و به كار بردن فنون ادبي ،و صناعات لفظي ،نيست( ،براي اينكه قرآن هم ،كالمي است عربي ،كه همه آنچه در
ساير كلمات عربي رعايت ميشود در آن نيز رعايت شده ،و در خود قرآن آمده كه" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ،
لِيُبَيِّنَ لَهُمْ" «».6
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .20
)(2سوره حجر آيه .11
)(3سوره حم سجده آيه .22
)(4سوره نساء آيه .26
)(5سوره اسراء آيه .26
)(6ما هيچ رسولي را نفرستاديم مگر بزبان قوم خودش ،تا براي آنان روشنگري كند (سوره ابراهيم آيه ).2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص100 :
و نيز آمده ":وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ" «».1
و نيز آمده ":إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" «».0
بلكه اختالف بين آن دو از جهت مراد و مصداق است ،مصداقي كه مفهوم كلي كالم بر آن منطبق است ،توضيح اينكه ما
انسانها به خاطر ارتباطي كه با عالم طبيعت داريم ،و در عالم ماده پديد آمده و در آن زندگي ميكنيم و در آخر هم در آن
ميميريم ،ذهنمان مانوس با ماديات شده ،از هر معنايي ،مفهوم مادي آن را ميفهميم ،و هر مفهومي را با مصداق
جسمانيش منطبق ميسازيم ،مثال وقتي از يك نفر مثل خود كالمي بشنويم ،كالمي كه حكايت از حال امري ميكند بعد از
آنكه معناي كالم را فهميديم ،آن را بر مصداقي حمل و منطبق ميكنيم كه معهود ذهن ما ،و نظام حاكم در آن است ،چون
ميدانيم گوينده كالم غير اين مصداق را در نظر نگرفته ،چون او هم انساني است مثل ما ،و خودش هم از چنين كالمي غير
آنچه ما فهميديم نميفهمد ،و غير آن را هم نميفهماند ،و در نتيجه همين نظام ،نظامي است كه حاكم در مصداق است ،و
همين" نظام حاكم در مصداق" ،در مفهوم هم جاري است ،چه بسا ميشود كه به مفهوم كلي استثنا ميزند ،و يا مفهوم
يك حكم جزئي را تعميم ميدهد ،يا به هر نحوي ديگر ،در مفهوم دخل و تصرف ميكند كه ما اين تصرفات را "،تصرف
قرائن عقليه غير لفظيه" ميناميم.
مثال اين تصرفات اينكه وقتي ميشنويم شْصي عزيز و بزرگ و ثروتمند ميگويد:
"وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ" « »2نْست معناي مفردات كالمش را ميفهميم ،سپس مفهوم مجموع كالم آن را هم
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ميفهميم ،آن گاه در مرحله تطبيق كلي بر مصداق حكم ميكنيم كه حتما اين شْص هزاران انبار در قلعههايي محكم
دارد ،كه ماالمال از اشيا و كاال است ،چون هر كس انبار و خزينه درست ميكند براي همين منظور درست ميكند ،و نيز
حكم ميكنيم به اينكه آن اشيا و كاالها عبارتست از طال ،و نقره ،و اثاث خانه ،و زيور آالت ،و سالحهاي جنگي ،چون چنين
چيزهايي را در انبارها و خزينهها حفظ ميكنند .و هيچ بنظر ما نميرسد كه آن اشيا ،زمين و آسمان و خشكي و دريا و
ستارگان و انسانها باشند ،چون هر چند اينها نيز اشياء هستند :و كلمه" إِنْ مِنْ شَيْءٍ" شامل آنها هم ميشود ،و ليكن اينها
انبار كردني نيستند ،و روي هم انباشته نميشوند ،و به همين جهت حكم ميكنيم به اينكه منظور گوينده
__________________________________________________
)(1و اين قرآن زباني است عربي آشكار و روشن ساز (سوره نحل آيه ).122
)(2ما آن را كتابي خواندني و به زبان عربي قرار داديم تا شايد شما تعقل كنيد (سوره زخرف آيه ). [.....]2
)(3هر چه تصور كنيد خزينههايش نزد ما است (سوره حجر آيه ).01
ترجمه الميزان ،ج ،2ص102 :
از كلمه" شيء" همه چيز نيست .بلكه بعض افراد شيء است ،نه مطلق شيء ،و غير محصور آن ،و همچنين حكم ميكنيم
به اينكه منظورش از" خزائن" اندكي از بسيار است.
پس در اين مثال ،نظام موجود در مصداق باعث شد دامنه گسترده كلمه" شيء" و نيز كلمه" خزائن" بطور عجيبي برچيده
شود.
آن گاه وقتي ميشنويم كه خداي تعالي هم چنين كالمي را بر رسول گراميش نازل كرده ،و فرموده ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
عِنْدَنا خَزائِنُهُ" «» 1اگر ذهن ما از آن سطح پائين و معمولي و سادهاش باالتر نيايد ،عينا همان تفسيري كه براي آن كالم
بشري كرديم ،براي اين كالم الهي خواهيم كرد ،با اينكه هيچ علمي و دليلي بر تفسير خود نداريم ،تنها مدركمان اين است
كه ما از چنين عبارتي چنين معنايي ميفهميم.
و اما اگر كمي ذهن خود را از آن سطح پائين ترقي دهيم ،و بفهميم كه خداي تعالي تنها مال را خزينه نميكند ،و مْصوصا
وقتي ببينيم كه دنبال آن جمله ميفرمايد ":وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" « »0و نيز ميفرمايد ":وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ
رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها" «» 2حكم خواهيم كرد بر اينكه مراد از كلمه" شيء" رزق ،يعني آب و نان است ،و مراد از
نازل كردن آب و نان ،نازل كردن باران است ،چون فهم ما از عبارت "نازل شدن از آسمان" چيزي به جز باران نميفهمد.
در نتيجه خزينه شدن همه چيز نزد خدا و سپس نازل شدن آن به اندازههاي معين در نظر ما كنايه از انباشته شدن آب در
آسمان ،و سپس نازل شدن آن به زمين براي آماده شدن موارد غذايي خواهد بود.
اين تفسير هم مثل تفسير اول تفسير به رأي ،و بدون علم است ،چون هيچ سندي بر طبق آن نيست ،تنها دليل ما اين است
كه ما چيزي بجز باران سراغ نداريم كه از آسمان نازل شود.
پس دليل ما بر اين تفسير ،عدم علم است ،نه علم به عدم ،و اينكه چيزي به جز باران نازل شدني نيست.
باز اگر سطح فكر را باالتر ببريم و بْواهيم به هيچ وجه در باره قرآن سْن بدون علم نگوئيم ،و اطالق كالم قرآني را
بدون علم بر هيچ مصداقي حمل ننموده ،بلكه به اطالقش باقي بگذاريم ،و مثال در مورد همين آيهاي كه به عنوان مثال
آورديم بگوئيم :اين آيه در مقام بيان
__________________________________________________
(1و )0سوره حجر آيه .01
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[تفسير به رأي موجب ناهماهنگي و تنافي آيات قرآن ميشود]  .....ص 101 :

بنا بر اين از همين جا اين معنا نيز روشن ميشود كه تفسير به رأي باعث ظهور تنافي در بين آيات قرآن ميشود.
چون ترتيب معنوي كه بين مفاهيم و معاني آنها موجود است به هم ميخورد و در نتيجه يك آيه قرآن در جايي غير از آنجا
كه دارد واقع ميشود ،و نيز يك كلمه آن در غير آنجايي كه دارد قرار ميگيرد ،و الزمه اين آن است كه بعضي از آيات قرآن
و يا بيشتر آن به معناي خالف ظاهرش تاويل شود.
همانطور كه ديديم جبري مسلكان آياتي را كه ظهور در اختيار انسانها دارد تاويل كردند ،و در مقابل آنان مفوضه « »0هم
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)(3و آنچه خدا از رزق بندگان از آسمان نازل كرده بوسيله آن زمين را بعد از مرگش احيا نمود (سوره جاثيه آيه ).2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص102 :
مساله خلقت است ،چيزي كه هست چون ميدانيم موجودات يكي پس از ديگري خلق ميشوند ،فرزندان انسان و حيوان بعد
از پدران و مادران :و تْم گياهان بعد از گياهان ،و درختان موجود ميگردند ،همه و همه در زمين موجود ميشوند ،و از
آسمان نازل نميگردند ،حكم ميكنيم كه جمله ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ  »1« "...كنايه است از اينكه موجودات در
موجود شدن مطيع اراده خدايند ،و اراده خدا بمنزله مْزني است كه تمامي كائنات و آفريدهها در آن مْزونند ،و از آنها تنها
موجودي هستي ميپذيرد كه مشيت خدا بر موجود شدن آن تعلق گرفته باشد.
ولي اين تفسير هم بطوري كه مالحظه ميكنيد تفسير به رأي است ،و نظري است كه ما ميدهيم ،و هيچ دليل و سندي بر
آن نداريم ،به جز همان كه گفتيم موجودات زميني از آسمان نميافتند ،چون به نظر ما نزول ،همان افتادن از باال به پائين
است ،و ما از نزولهاي ديگر آگاهي نداريم.
و اگر در كلماتي كه خداي تعالي در كتاب مجيدش در معرفي اسما ،صفات ،افعال خود ،فرشتگان ،كتب ،رسوالن ،قيامت و
متعلقات قيامتش ،آورده دقت نموده ،و نيز در حكمت احكامش و مالكات آنها تامل كنيم آن وقت بْوبي خواهيم ديد كه
آنچه ما در تفسير آن كلمات با به كار بردن قرائن عقليه اظهار ميداشتيم همهاش از قبيل تفسير به رأي و پيروي غير علم،
و تحريف كالم از مواضعش بود.
در فصل پنجم از بحث پيرامون محكم و متشابه نيز گفتيم كه بيانات قرآني بالنسبه به معارف الهيه همان جنبهاي را دارد،
كه امثال با ممثالت دارند ،و اين بيانات قرآني در آياتي متفرق شده ،و در قالبهاي مْتلفي ريْته شده ،تا نكات دقيقي كه
ممكن است در هر يك از آن آيات نهفته باشد ،به وسيله آيات ديگر تبيين شود ،و به همين جهت بعضي از آيات قرآني
شاهد بعضي ديگر است ،و يكي مفسر ديگر است ،و اگر جز اين بود امر معارف الهيه در حقايقش مْتل ميماند ،و ممكن
نبود كه يك مفسر در تفسير يك آيه گرفتار قول بغير علم نشود ،كه بيانش گذشت.
از اينجا روشن ميشود كه تفسير به رأي به بياني كه كرديم خالي از قول بدون علم نيست ،هم چنان كه در حديث ديگري
كه گذشت بجاي" من فسر القرآن برأيه" « »0آمده بود:
__________________________________________________
)(1سوره حجر آيه .01
)(2تفسير صافي ج  1ص .01
ترجمه الميزان ،ج ،2ص102 :
"من قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار" «».1
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آياتي را كه ظهور در قدر و محدود بودن اختيار آدميان دارد تاويل نمودند.
اين كار منحصر در جبري مذهبان ،و مفوضه نيست .بلكه غالب مذاهب اسالمي گرفتار تاويل در آيات قرآني شدند ،و هر
آيهاي را كه موافق با نظرشان نبود تاويل كردند ،و اگر كسي از ايشان ميپرسيد :آخر آيهاي كه شما تاويلش كرديد ظهور در
غير اين معنا دارد ،در پاسخ ميگفتند كه قرائن عقلي هم براي خود قرينهاي است كه بايد به حكم آن از ظاهر يك كالم
صرف نظر نموده و آن را بر معناي خالف ظاهرش حمل كرد ،و اين همان تاويل است كه قرآن از آن نام برده است.
سْن كوتاه اينكه تفسير به رأي باعث ميشود ترتيب آيات خدا از بين رفته و در هم و بر هم شود و هر يك منظور و
مقصود آن ديگري را نفي كند ،و در نهايت مقصود هر دو از بين برود ،چون به حكم خود قرآن در قرآن هيچ اختالفي
نيست ،و اگر اختالفي در بين آيات پيدا شود تنها و تنها بْاطر اختالل نظم آنها ،و در نتيجه اختالف مقاصد آنها است.
[مراد از" زدن بعض از قرآن به بعض ديگر" در رواياتي كه از آن نهي شده است]  .....ص 101 :
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و اين همان است كه در بعضي از روايات از آن به عبارت" ضرب بعضي قرآن به بعض ديگر" تعبير شده ،مانند روايات زير.
در كافي « ،»2و در تفسير عياشي « »2از امام صادق از پدر بزرگوارش (ع) روايت
__________________________________________________
)(1هر كس در باره قرآن سْن بدون علم بگويد جايگاهش آتش خواهد بود.
)(2مفوضه كساني هستند كه قائل به اختيار مطلق انسان هستند و اراده خدا را در اعمال بشر دخيل نميدانند.
)(3كافي ج  0ص  620ح .12
)(4تفسير عياشي ج  1ص  12ح .0
ترجمه الميزان ،ج ،2ص106 :
آمده كه فرمود :هيچ كس بعضي از قرآن را به بعضي ديگرش نميزند مگر آنكه كافر ميشود.
در "معاني" « »1و" محاسن" « »0با اسناد ،و در" تفسير عياشي" « »2از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه :هيچكس
نيست كه بعض از قرآن را به بعض ديگر زند جز آنكه كافر شود.
صدوق (عليه الرحمه) ميگويد :من از ابن الوليد از معناي اين حديث پرسيدم ،او گفت :زدن بعضي از قرآن به بعضي ديگر
اين است كه وقتي از تو تفسير آيهاي را ميپرسند به تفسيري كه مربوط به آيهاي ديگر است پاسْش گويي.
مؤلف :پاسخ ابن الوليد به مرحوم صدوق كمي ابهام دارد ،و دو پهلو است ،چون ممكن است مقصودش آن روشي بوده باشد
كه در بين اهل علم معمول است ،كه در مناظرات خود يك آيه را به جنگ با آيهاي ديگر مياندازند ،و با تمسك به يكي،
آن ديگري را تاويل ميكنند ،و هم ممكن است مقصودش اين بوده باشد كه ،كسي بْواهد معناي يك آيه را از آيات ديگر
استفاده كند ،و خالصه آيات ديگر را شاهد بر آيه مورد نظرش قرار دهد.
اگر منظور ابن الوليد معناي اول باشد درست است ،و ضرب بعض قرآن به بعض ديگر است و اگر معناي دوم مقصود باشد،
سْن باطلي گفته و دو روايت نامبرده آن را دفع ميكنند.
و در تفسير نعماني « »2آمده كه به سندي كه به اسماعيل بن جابر دارد از او نقل كرده كه گفت :من از ابا عبد اللَّه جعفر بن
محمد (ع) شنيدم كه ميفرمود ":خداي تبارك و تعالي محمد (ص) را فرستاد ،و به وسيله او انبيا را ختم نمود ،پس ديگر بعد
از او پيغمبري نْواهد آمد ،و كتابي بر او نازل كرد ،و به وسيله آن كتاب كتب آسماني را ختم نمود ،و ديگر كتابي نْواهد
آمد ،و در آن كتاب اشيايي را حالل و چيزهايي را حرام كرد".
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پس حالل محمد حالل است تا روز قيامت ،و حرام او حرام است تا روز قيامت ،در آن كتاب شرع شما و خبر امتهاي قبل
از شما و بعد از شما است ،و رسول خدا (ص) اين كتاب را علم اوصيايش قرار داد ،علمي كه همواره در آنان باقي است ،ولي
مردم (اهل سنت) آنان را ترك نمودند.
با اينكه اوصياي رسول خدا (ص) شاهدان بر اهل هر زمانند ،آري مردم
__________________________________________________
)(1معاني األخبار ص  112ح .1
)(2محاسن برقي ص  010ح .26
)(3تفسير عياشي ج ص  12ح .0
)(4في المحكم و المتشابه المنقولة عن تفسير النعماني ص .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص102 :
از اين حضرات رو گردانيده و غير آنان را پيروي كردند ،و بطور خالص اطاعتشان نموده ،كار را به جايي رساندند كه يك فرد
شيعه و كسي كه نسبت به واليان حقيقي يعني همان اوصياي پيغمبر ،اظهار واليت ميكرد ،و علوم ايشان را طلب مينمود،
دشمن خود ميشمردند ،و مصداق اين آيه شدند كه ميفرمايد ":وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ،وَ ال تَزالُ تَطَّلِعُ عَلي خائِنَةٍ مِنْهُمْ"
«».1

براي اينكه اينان در اثر دور شدن از علم اوصيا ،خودسرانه به تفسير قرآن پرداختند ،و پارهاي از قرآن را به پارهاي ديگر زدند،
به آيهاي كه نسخ شده تمسك كردند به خيال اينكه ناسخ است ،به آيهاي متشابه تمسك كردند ،به گمان اينكه آيهاي
محكم است ،به آيهاي كه مْصوص به موردي معين است براي اثبات مطلبي عام استدالل كردن ،به خيال اينكه آن آيه
عام است ،و به اول يك آيه احتجاج كردند ،و علت تاويل آن را رها نمودند ،و هيچ توجهي به آغاز و انجام آيه ننموده ،موارد
و مصادرش را نشناختند ،چون نْواستند به اهل قرآن رجوع نمايند ،در نتيجه هم گمراه شدند و هم گمراه كردند.
و شما (كه خداوند رحمتتان كند) متوجه باشيد ،كسي كه از كتاب خدا ناسخ را از منسوخ ،و خاص را از عام ،و محكم را از
متشابه ،و احكام جايز را از احكام حتمي ،و مكي را از مدني ،تشْيص نميدهد و از اسباب نزول آيات ،و كلمات و جمالت
مبهم قرآن و علمي كه در مساله قضا و قدر در آن هست ،و آگاهي از آنچه بايد تقديم و يا تاخير داشت بيبهره است ،و
آيات روشن را از عميق ،و ظاهر را از باطن ،و ابتدا را از انتها ،و سؤال را از جواب ،و قطع را از وصل ،و مستثنا را از مستثنا
منه ،تميز نميدهد و آنچه صفت است براي حوادث گذشته ،از آنچه صفت براي بعد است فرق نميگذارد ،مؤكد را با مفصل،
و عزيمت را با رخصت ،و مواضع واجبات و احكام را مْلوط ميكند ،حالل را به جاي حرام ميگيرد (حرامي كه ملحدين در
آن هالك شدند) و نميداند فالن جمله مربوط به ما قبل و يا ما بعد است ،و يا اصال ربطي به قبل و بعد ندارد ،چنين كسي
عالم به قرآن و اصال اهل قرآن نيست.
و هر جا و هر وقت كسي را ديديد كه مدعي چنين معرفتي است بدانيد كه مدعياي بيدليل و كاذبي حيلهگر است ،كه
ميخواهد بر خدا و رسولش افترا ببندد و ماواي او جهنم است كه بدترين سرانجام است.
__________________________________________________
)(1قرآن را كه مايه تذكرشان و بهره زندگيشان است فراموش كردند ،و تو همواره به خيانتهايي از ايشان آگاه ميشوي
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[دور شدن از علم اوصياء رسول اللَّه (ص) ،باعث روي آوردن به تفسير به رأي شد]  .....ص 101 :
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(سوره مائده آيه ). [.....]12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص102 :
در نهج البالغه « »1و احتجاج « »0آمده كه امام امير المؤمنين علي (ع) فرمود:
"روزگاري خواهد آمد كه مردم در اثر مداخله بيجا در آيات قرآن ،و مراجعه نكردن به خاندان وحي كارشان به جايي ميرسد
كه" مسالهاي به يكي از قضات اسالم عرضه ميشود و در آن مساله به رأي خود حكمي ميكند ،و سپس عين همين مساله
در نوبتي ديگر به قاضي ديگر عرضه ميشود و اين قاضي حكمي بر خالف حكم قاضي اول مينمايد ،آن گاه قضات در
مورد آن مساله اختالف نموده ،و وقتي آن كسي كه اين قضات را به قضاوت نصب كرده همگي را احضار نموده ،رأي آنان را
ميپرسد و با اينكه ميفهمد آراي آنها مْتلف است ،همه آن آرا را تصويب ميكند ،با اينكه يك خدا دارند ،و پيامبرشان و
كتابشان يكي است!.
آيا خداي سبحان دستورشان داده به اينكه اختالف كنند ،و آيا در اين اختالف خدا را اطاعت ميكنند؟ و يا خدا از آن نهيشان
كرده؟ و نافرماني او ميكنند؟ و يا دين اسالم در هنگام نزولش ناقص بوده؟ خدا ،ايشان را به كمك طلبيده تا دين ناقص او
را تكميل كنند؟ و يا شركاي خدايند و به خود اين حق را ميدهند كه هر چه بگويند ،خدا به گفتار آنان رضايت دهد؟ و يا
دين اسالم در هنگام نزولش كامل بوده ولي رسول اسالم در ابالغ آن كوتاهي كرده است؟ كدام يك از اين بهانهها را
ميتوانند داشته باشند؟ با اينكه خداي سبحان ميفرمايد:
"ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ « »2و فيه تبيان كل شيء" « »2و نيز فرموده :كه آيات اين كتاب بعضي مصدق بعضي
ديگر است ،و در آن هيچ اختالفي نيست "،وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً" « »2و نيز قرآن ظاهري
زيبا و معجزهآسا ،و باطني عميق دارد ،اعجوبهاي است كه عجائبش بشمار نميآيد ،و غرائبش تمام شدني نيست ،و هيچ
ظلمتي جز به وسيله آن برطرف نميشود.
مؤلف :بطوري كه مالحظه ميفرمائيد اين روايت صراحتا اعالم ميدارد كه هر نظريه ديني بايد منتهي به قرآن گردد ،و
اينكه فرمود ":و فيه تبيان كل شيء" نقل به معناي آيهاي است از قرآن.
__________________________________________________
)(1عبده ج  1ص  22ط بيروت.
)(2احتجاج ج  1ص .221
)(3ما در اين كتاب هيچ چيزي را ناقص نياورديم و در آن بيان هر چيزي است (سوره انعام آيه ).22
)(4نقل به معناي آيهاي است از قرآن.
)(5اگر از ناحيه غير خدا بود اختالفي بسيار در آن مييافتند (سوره نساء آيه ).20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص101 :
و در الدر المنثور « »1است كه ابن سعد ،و ابن الضريس( ،در كتاب فضائلش) و ابن مردويه ،از عمرو بن شعيب ،از پدرش ،از
جدش ،روايت آوردهاند كه گفت :روزي رسول خدا (ص) با شدت خشم نزد مردمي رفت كه داشتند خودسرانه قرآن را تفسير
ميكردند ،فرمود ":امتهاي قبل از شما هم بْاطر همين روشي كه شما پيش گرفتهايد گمراه شدند ،آنها هم در اثر زدن
بعضي از كتاب را به بعضي ديگر ،هالك شدند ،خداي تعالي كتاب را نازل نكرده كه شما به خاطر بعضي از آن بعضي ديگر
را تكذيب كنيد ،بلكه نازل كرد تا بعضي مصدق بعض ديگر باشد پس هر چه از قرآن فهميديد همان را بگوئيد ،و هر چه را
نفهميديد علمش را به عالمش واگذاريد".
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باز در همان كتاب از" احمد" بطريق ديگر از" عمرو بن شعيب" از پدرش ،از جدش روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص)
شنيد قومي در آيات قرآني با يكديگر مجادله ميكنند ،فرمود ":كساني كه پيش از شما بودند بواسطه همين گفتگوها هالك
شدند ،زيرا پارهاي از كتاب الهي را به پاره ديگر زدند ،كتاب خدا نازل شده كه بعضي تصديق بعض ديگر را كند ،شما به
پارهاي از آن ،پاره ديگر را تكذيب نكنيد ،آنچه ميدانيد بگوئيد ،و آنچه را كه به آن جاهليد علمش را به دانايش واگذار
كنيد".
مؤلف :اين روايات بطوري كه مالحظه كرديد عبارت" ضرب القرآن بعضه ببعض" را در مقابل" تصديق بعض القرآن
بعضا "قرار داده ،معلوم ميشود منظور از" ضرب القرآن" اين است كه كسي بين مقاماتي كه معاني آيات دارند خلط كند و
در ترتيبي كه بين مقاصد هست اخالل وارد آورد ،مثال محكم را متشابه و متشابه را محكم بداند ،و يا خطاهايي از اين قبيل
مرتكب شود.
[نهي از" تكلم به رأي" و" قول به غير علم" و" ضرب بعض به بعض" ،نهي از استمداد از غير قرآن براي فهم قرآن است]  .....ص 109 :

پس تكلم به رأي پيرامون قرآن ،و قول به غير علم كه در روايات گذشته بود ،و" ضرب بعض القرآن ببعض" كه در اين
روايات آمد ،همه ميخواهند يك چيز را بفهمانند ،و آن اين است كه براي درك معناي قرآن از غير قرآن استمداد نجوييد.
[نهي از" تكلم به رأي" و" قول به غير علم" و" ضرب بعض به بعض" ،نهي از استمداد از غير قرآن براي فهم قرآن است]  .....ص 109 :
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حال اگر بپرسي چگونه منظور از روايات نامبرده نهي از مراجعه به غير قرآن در فهم قرآن است؟ ،با اينكه هيچ شكي نيست
كه اوال قرآن براي فهميدن مردم نازل شده ،به شهادت اينكه فرمود ":إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ" « »0و نيز فرموده":
هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ" « »2و از اين
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .6
)(2ما براي مردم اين كتاب را بر تو نازل كرديم (سوره زمر آيه ).21
)(3اين كتاب بيانگري است براي مردم (سوره آل عمران آيه ).122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
قبيل آيات بسيار است ،و هيچ شكي نيست در اينكه مبين اين قرآن رسول خدا (ص) است .هم چنان كه فرمود ":وَ أَنْزَلْنا
إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" « »1و آن جناب اين كار را براي صحابه انجام داد ،و تابعين هم از صحابه گرفتند،
آنچه صحابه و تابعين از رسول خدا (ص) براي ما نقل كردهاند بياني است نبوي كه به حكم قرآن نميتوان به آن بي
اعتنايي نموده ناديدهاش گرفت.
و اما آنچه صحابه و تابعين پيرامون قرآن گفتهاند بدون اينكه به آن جنابش استناد دهند ،هر چند حكم اخبار نبوي را ندارد ،و
چون آن احاديث حجت نيست ،اما اين قدر هست كه قلب بدان سكونت مييابد ،براي اينكه آنچه براي ما در باب تفسير
آيات ميگويند ،يا بدون سند از رسول خدا (ص) به گوششان خورده ،و يا ذوق سليمي كه از بيان و تعليم آن جناب برايشان
حاصل شده به سوي آن تفسير هدايتشان كرده ،و همچنين آنچه كه شاگردان تابعين و علماي اعصار بعد در باب تفسير
گفتهاند.
و چگونه ميتوان گفت معاني قرآن بر اين اشْاص مْفي مانده ،با اينكه هم به عربيت آشنا و مسلط بودند ،و هم سعي
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داشتند آن را از مصدر رسالت بگيرند ،و هم به شهادت تاريخ نهايت جهد خود را در فقه دين مبذول ميداشتند ،و تاريخ
نمونههايي از تالش آنان را ضبط كرده است.
از همين جا روشن ميشود كه عدول از طريقه و سنت آنان و خروج از جماعتشان و تفسير كردن آيهاي از آيات قرآن را به
تفسيري كه در كلمات آنان ديده نميشود بدعت در دين است ،و نبايد چنين تفسيري را اعتنا كرد ،و اگر در باره آيهاي از
آيات چيزي از آنان بدست نيامد ،بايد از تفسير آن سكوت كرد ،و آن آيه را نفهميده باقي گذاشت.
هر چند كه اقوال و آرايي كه از آنان به يادگار مانده براي هر كس كه بْواهد قرآن را بفهمد كافي است ،چون كلمات آنان
بالغ بر هزاران روايت را تشكيل داده ،و تنها سيوطي آن روايات را هفده هزار حديث دانسته ،كه يا از رسول خدا (ص) نقل
شده ،و يا از صحابه ،و يا از تابعين.
[پاسخ به اين توهم كه هر تفسيري كه از كلمات صحابه و تابعين خارج باشد ،تفسير به رأي است]  .....ص 132 :

[شان پيامبر (ص) فقط تعليم كتاب و تسهيل فهم كالم الهي است]  .....ص 131 :

و از همين جا روشن ميشود كه شان پيامبر در اين مقام تنها و تنها تعليم كتاب است ،و تعليم عبارت از هدايت معلمي خبير
نسبت به ذهن متعلم است ،و كارش اين است كه ذهن متعلم را به آن معارفي كه دستيابي به آن برايش دشوار است ارشاد
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در پاسخ از اين سؤال ميگوئيم ما در سابق هم گفتيم كه آيات قرآن عموم افراد بشر از كافر و مؤمن از آنان كه عصر رسول
خدا (ص) را درك كردند و آنان را كه درك
__________________________________________________
)(1ما اين ذكر را به تو نازل كرديم تا براي مردم بيان كني آنچه را كه به سوي آنان نازل شده.
(سوره نحل آيه ).22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
نكردند دعوت ميكند به اينكه پيرامون قرآن تعقل و تامل كنند ،در بين آن آيات ،خصوصا آيه:
"أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً" « »1داللت روشني دارد بر اينكه معارف قرآن
معارفي است كه هر دانشمندي با تدبر و بحث پيرامون آن ميتواند آن را درك كند ،و اختالفي كه در ابتدا و به ظاهر در
آيات آن ميبيند برطرف سازد ،و با اينكه اين آيه در مقام تحدي و بيان اعجاز قرآن است ،معنا ندارد در چنين مقامي فهم
قرآن را مشروط به فهم صحابه و شاگردان ايشان بدانيم ،حتي معنا ندارد كه در چنين مقامي آن را مشروط به بيان رسول
خدا (ص) بدانيم.
چون آنچه اين آيه شريفه بيان نموده يا معنايي است موافق با ظاهر آيه كه خود الفاظ آيه ،آن معنا را ميفهماند ،هر چند كه
احتياج به تدبر و بحث داشته باشد ،و يا معنايي است كه ظاهر آيه نامبرده آن را نميرساند.
خالصه كالم ،اينكه ميفرمايد ":چرا در قرآن تدبر نميكنيد "منظورش معنايي است خالف ظاهر اين عبارت ،چنين سْني
مناسب مقام تحدي نيست ،و حجت با آن تمام نميشود ،و اين بسيار روشن است.
بله ،البته جزئيات احكام چيزي نيست كه هر كس بتواند مستقال و بدون مراجعه به بيانات رسول خدا (ص) آن را از قرآن
كريم استْراج كند ،هم چنان كه خود قرآن هم مردم را به آن جناب ارجاع داده ،و فرموده ":ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَُْذُوهُ وَ ما
نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" « »0و در اين معنا آياتي ديگر نيز هست ،و همچنين جزئيات قصص و معارفي از قبيل مساله معاد.
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كند ،و نميتوان گفت تعليم عبارت از ارشاد به فهم مطالبي است كه بدون تعليم ،فهميدنش محال باشد ،براي اينكه تعليم
آسان كردن راه و نزديك كردن مقصد است ،نه ايجاد كردن راه ،و آفريدن مقصد ،معلم در تعليم خود ميخواهد مطالب را
جوري دستهبندي شده تحويل شاگرد دهد كه ذهن او آسانتر آن را دريابد ،و با آن مانوس شود ،و براي درك آنها در مشقت
دستهبندي كردن و نظم و ترتيب دادن
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .20
)(2هر فرماني كه رسول داد انجام دهيد ،و از هر كاري كه نهيتان كرد دست برداريد (سوره حشر آيه ).2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص120 :
قرار نگرفته ،عمرش و موهبت استعدادش هدر نرفته ،و احيانا به خطا نيفتد.
و اين آن حقيقتي است كه امثال آيه ":وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" « »1و آيه ":وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ
الْحِكْمَةَ" « »0بر آن داللت دارد.
به حكم اين آيات رسول اللَّه (ص) تنها چيزي از كتاب را به بشر تعليم ميداده و برايشان بيان ميكرده كه خود كتاب بر آن
داللت ميكند ،و خداي سبحان خواسته است با كالم خود آن را به بشر بفهماند ،و دستيابي بر آن براي بشر ممكن است،
نه چيزهايي را كه بشر راهي به سوي فهم آنها ندارد ،و ممكن نيست آن معاني را از كالم خداي تعالي استفاده كند ،چنين
چيزي با امثال آيه ":كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" «».2
و آيه ":وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ" « »2سازگاري ندارد ،براي اينكه اولي قرآن را كتابي معرفي كرده كه آياتش روشن است،
و براي قومي نازل شده كه ميدانند ،و دومي آن را زباني عربي آشكار معرفي نموده است.
عالوه بر اينكه اخبار متواترهاي از آن جناب رسيده كه امت را توصيه ميكند به تمسك به قرآن ،و اخذ به آن ،و اينكه هر
روايتي از آن جناب به دستشان رسيد عرضه بر قرآنش كنند ،اگر با قرآن مطابق بود به آن عمل كنند ،و گرنه به ديوارش
بزنند ،و اين توصيهها وقتي معنا دارد كه تمامي مضامين احاديث نبوي را بتوان از قرآن كريم در آورد ،و گرنه اگر بنا باشد
استفاده آنها منوط به بياني از رسول خدا (ص) باشد دور الزم ميآيد( ،يعني الزم ميآيد كه فهم قرآن منوط به بيانات رسول
خدا (ص) باشد ،و فهم بيانات رسول خدا (ص) هم منوط به فهم قرآن باشد ،كه اصطالحا اين را دور و محال ميدانند"
مترجم").
عالوه بر اينكه احاديثي كه از طرق صحابه از رسول خدا نقل شده در بين خود آنها اختالف ،و بلكه در بين احاديثي كه از
يكي از صحابه نقل شده اختالف هست ،و اين بر هيچ حديثشناس متتبع پوشيده نيست.
ممكن است در حل اشكال بگوييد مسلمانان ميتوانند از بين اقوالي كه صحابه در معناي يك آيه دارند قولي را اختيار كنند
كه مْالف اجماع نباشد ،ليكن اين سْن مردود است ،براي اينكه خود صحابه اين راه را ،راه حل ندانسته و به اين روش
عمل نكردهاند ،و وقتي
__________________________________________________
)(1سوره نحل آيه .22
)(2سوره جمعه آيه .0
)(3سوره حم سجده آيه . [.....]2
)(4سوره نحل آيه .122
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
از يكي از ايشان تفسير آيهاي سؤال ميشده بدون پروا از مساله اجماع ،تفسيري ميكرده كه مْالف تفسير ساير صحابه
بوده است ،آن وقت چطور بگوئيم ديگران از مْالفت اجماع پرهيز نموده ،و تنها نظريهاي بدهند كه در اقوال صحابه وجود
داشته باشد ،با اينكه قول صحابه هيچ فرقي با ساير اقوال ندارد ،و بر ساير امت حجت نيست ،و چنان نيست كه مْالفت با
قول يك صحابي بر ساير اصحاب حالل و بر ديگر مردم حرام باشد.
عالوه بر اينكه اكتفاء كردن به اقوال مفسرين صدر اسالم ،و تجاوز نكردن از آن ،در فهم معاني آيات قرآن باعث ميشود كه
علم در سير خود متوقف شود ،و آزادي در تفكر از مسلمين سلب گردد ،هم چنان كه ديديم (در اثر سانسور شدن بحث از
ناحيه بعضي خلفا) مسلمانان صدر اول ،نظريه قابل توجهي در اين باب از خود بروز ندادند ،و به جز كلماتي ساده و خالي از
دقت و تعمق از ايشان به يادگار نمانده ،در حالي كه قرآن به حكم آيه ":وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ" «» 1
مشتمل بر دقائقي از معارف است.
و اما اينكه بعيد شمردند كه معاني قرآن بر صحابه پوشيده مانده باشد ،با اينكه مردمي فهميده و كوشاي در فهم بودهاند
استبعادي است نابجا ،به دليل همان اختالفي كه در اقوال آنان در معاني بسياري از آيات هست ،و اختالف و تناقض جز با
پوشيده ماندن حق و مشتبه شدن راه حق و راه باطل ،تصور ندارد.
[راه به سوي فهم قرآن به روي كسي بسته نيست]  .....ص 133 :
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پس حق مطلب اين است كه :راه به سوي فهم قرآن به روي كسي بسته نيست ،و خود بيان الهي و ذكر حكيم بهترين راه
براي فهم خودش ميباشد ،به اين معنا كه قرآن كريم در بيانگري مقاصدش احتياج به هيچ راهي ديگر ندارد ،پس چگونه
تصور ميشود كتابي كه خداي تعالي آن را هدايت و نور معرفي كرده و" تبيان كل شيء" خوانده ،محتاج به هادي و
رهنمايي ديگر باشد ،و با نور غير خودش روشن ،و با غير خودش مبين گردد.
باز ممكن است بگوئيد كه :از رسول خدا (ص) به نقل صحيح رسيده است كه در آخرين خطبهاي كه ايراد كرد فرمود ":اني
تارك فيكم الثقلين ،الثقل االكبر و الثقل االصغر ،فاما االكبر فكتاب ربي ،و اما االصغر فعترتي اهل بيتي ،فاحفظوني فيهما،
فلن تضلوا ما تمسكتم بهما»"
__________________________________________________.
)(1سوره نحل آيه .21
)(2من دو چيز گران در بين شما به جاي ميگذارم ،كه يكي بزرگتر و ديگري كوچكتر است ،اما بزرگتر كتاب خدا است ،و
اما كوچكتر عترت و اهل بيت من است ،با حفظ اين دو مرا حفظ كنيد ،ما دام كه به اين دو تمسك كنيد هرگز گمراه
نْواهيد شد .وسائل ج  12ص  11ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
و اين سْن را شيعه و سني « »1به طرق متواتره از جمعيتي بسيار از صحابه رسول خدا (ص) از آن جناب نقل كردهاند ،كه
علماي حديث عده آن صحابه را تا سي و پنج نفر شمردهاند ،و در بعضي از اين طرق عبارت" لن يفترقا حتي يردا علي
الحوض" نيز آمده ،و اين حديث داللت دارد بر اينكه قول اهل بيت (ع) حجت است.
پس هر چه در باره قرآن گفته باشند حجت و واجب االتباع است ،و بايد در معناي قرآن تنها به گفته آنان اكتفاء كرد ،و گرنه
الزم ميآيد كه اهل بيت با قرآن نباشند ،و از آن جدا محسوب شوند.
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در پاسخ ميگوئيم :عين آن معنايي كه ما قبال براي پيروي از بيان رسول اللَّه (ص) كرديم در اين حديث شريف جاري است،
و اين حديث نميخواهد حجيت ظاهر قرآن را باطل نموده و آن را منحصر در ظاهر بيان اهل بيت (ع) كند ،چگونه ممكن
است چنين چيزي منظور باشد ،با اينكه در متن همين حديث فرموده ":قرآن و عترت هرگز از هم جدا نميشوند" .و با اين
بيان ميخواهد قرآن و عترت را با هم حجت كند.
[قرآن بر معاني خود داللت دارد و اهل بيت (ع) ما را به طريق اين داللت و اغراض و مقاصد قرآن راهنمايي ميكنند]  .....ص 134 :
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پس اين حديث به ما ميگويد قرآن بر معاني خود داللت دارد و معارف الهيه را كشف ميكند و اهل بيت (ع) ما را به طريق
اين داللت هدايت نموده ،به سوي اغراض و مقاصد قرآن راهنمايي ميكنند.
عالوه بر اينكه نظير رواياتي كه از رسول خدا (ص) در دعوت مردم به اخذ قرآن و تدبر در آن و عرضه احاديث بر آن وارد
شده ،رواياتي هم از ائمه اهل بيت (ع) وارد شده است.
از اينهم كه بگذريم در گروه بسياري از روايات تفسيري كه از اين خاندان رسيده طريقه استدالل به آيهاي براي آيه ديگر ،و
استشهاد به يك معنا بر معناي ديگر به كار رفته ،و اين درست نيست مگر وقتي كه معنا معنايي باشد كه در افق فهم
شنونده باشد ،و ذهن شنونده بتواند مستقال آن را درك كند ،چيزي كه هست به او سفارش كنند از فالن طريق معين در اين
كالم تدبر كن.
اضافه بر اينكه در اين بين ،رواياتي از اهل بيت (ع) رسيده كه بطور صريح داللت بر همين معنا دارد ،نظير روايتي كه
صاحب محاسن « »0آن را بسند خود از ابي لبيد بحراني از ابي جعفر (ع) نقل كرده كه در ضمن حديثي فرمود ":هر كس
خيال كند كه
__________________________________________________
)(1صحيح مسلم بشرح النوي ج  12ص  122در ترجمه فضائل علي (ع).
)(2محاسن برقي ص  022ح .262
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
كتاب خدا مبهم است هم خودش هالك شده و هم ديگران را هالك كرده" ،و قريب به اين مضمون باز در محاسن و
احتجاج « »1از همان جناب آمده و آن اين است كه فرمود ":وقتي از چيزي برايتان سْن ميگويند و خالصه وقتي حديثي
و يا سْني از من ميشنويد همان مطلب را از كتاب خدا بپرسيد( ،تا آخر حديث)".
با اين بياني كه گذشت بين دو دسته از روايات جمع ميشود ،و تناقض ابتدايي آن رفع ميگردد ،يكي اين احاديث كه
ميگفت فهميدن معارف قرآن و رسيدن به آن از خود قرآن ،امري است ممكن ،چون معارف قرآني پوشيده از عقول بشر
نيست ،و دوم رواياتي كه خالف اين را ميرساند ،مانند روايتي كه تفسير عياشي « »0آن را از جابر نقل كرده كه گفت :امام
صادق (ع) فرمود ":قرآن بطني دارد ،و بطن قرآن ظاهري دارد" آن گاه فرمود ":اي جابر هيچ چيزي بقدر قرآن از عقول
دور نيست ،براي اينكه آيههايي هست كه اولش در باره چيزي ،و وسطش در باره چيز ديگر ،و آخرش در باره چيزي كه غير
از دو مورد اول است نازل شده ،و در عين اينكه كالمي است متصل ،قابل حمل بر چند معنا است" ،و اين معنا در عدهاي از
روايات وارد شده ،مْصوصا جمله ":و هيچ « »2چيز بقدر قرآن از عقول دور نيست "...از شْص رسول خدا «( »2ص)
هم روايت شده ،و از علي «( »2ع) آمده كه فرمود ":قرآن حمالي است ذو وجوه ،يعني قابل حمل بر معاني بسيار است (تا
آخر حديث)".

PDF.tarikhema.org

پس آنچه در باب تفسير سفارش شده اين است كه مردم قرآن را از طريقه خودش تفسير كنند ،و آن تفسيري كه از آن نهي
شده تفسير از غير طريق است ،و اين نيز روشن شد كه طريقه صحيح تفسير اين است كه براي روشن شدن معناي يك آيه،
از آيات ديگر استمداد شود ،و اين كار را تنها كسي ميتواند بكند كه در اثر ممارست در روايات وارده از رسول خدا (ص) و از
ائمه اهل بيت (ع) ،استاد حديث شده ،و از اين ناحيه ذوقي بدست آورد ،چنين كسي ميتواند دست به كار تفسير بزند (و خدا
راهنما است).
__________________________________________________
)(1احتجاج ج  0ص .22
)(2تفسير عياشي ج  1ص  11ح .0
)(3تفسير عياشي ج  1ص  12ح .2
)(4تفسير صافي ج  1ص  01سطر .1
)(5نهج البالغه فيض وصية  22ص .1221
ترجمه الميزان ،ج ،2ص126 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  12تا  ..... ]18ص 136 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ () 12كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ ( )11قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلي جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ
الْمِهادُ ( )10قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْري كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ
بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ )(13زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الَْْيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ()12
قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بَِْيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ
اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ ( )12الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ ( )16الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانِتِينَ وَ
الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ ( )12شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ وَ الْمَالئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ()12
ترجمه آيات  .....ص 136 :

آنان كه كافر شدند بطور محقق بدانند كه اموال و اوالدشان به هيچ وجه و از هيچ جهت از خدا
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
بينيازشان نميكند و ايشان آري هم ايشانند كه آتش افروز دوزخند ().12
ايشان عادتي نظير عادت آل فرعون و امتهاي قبل از ايشان دارند كه آيات خدا را تكذيب كردند ،و خدا به جرم گناهانشان
آنان را بگرفت و خدا شديد العقاب است (11).
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اشاره

PDF.tarikhema.org

به كساني كه كافر شدند بگو بزودي شكست خواهيد خورد و به سوي جهنم محشور ميشويد كه بد جايگاهي است ().10
شما اگر اهل عبرت بوديد در همان برخوردي كه دو طايفه مؤمن و كافر داشتند برايتان آيتي و عبرتي بود ،يك طايفه در راه
خدا ميجنگيدند و طايفه ديگر كافر بودند ،كفار مؤمنين را دو برابر ديدند و همين باعث شكستشان شد ،خدا هر كه را
بْواهد به نصرت خود ياري ميكند و در اين عبرتي است براي صاحبان بصيرت ().12
عالقه به شهوات يعني زنان و فرزندان و گنجينههاي پر از طال و نقره و اسبان نشاندار و چارپايان و مزرعهها عالقهاي
است كه به وسوسه شيطان بيش از آن مقدار كه الزم است در دل مردم سر ميكشد با اينكه همه اينها وسيله زندگي موقت
دنيا است ،و سرانجام نيك نزد خدا است ().12
به اين دلدادگان بگو آيا ميخواهيد شما را به بهتر از اينجا خبر دهم؟ كساني كه از خدا پروا داشته باشند نزد پروردگارشان
بهشتهايي دارند كه از زير سايه آن نهرها جاري است و ايشان در آن ،زندگي جاودانه و همسراني پاك داشته و خدا از آنان
خشنود است و او به بندگان بينا است ().12
بندگاني كه ميگويند :پروردگارا ما ايمان آورديم پس گناهانمان را بيامرز و از عذاب آتش محفوظمان بدار ().16
بندگاني كه خويشتندار و راستگو و اهل عبادت و انفاقگر و استغفار كنندگان در سحرگاهانند ().12
خدا خود شاهد است بر اينكه معبودي جز او نيست ،مالئكه و صاحبان علم نيز شهادت ميدهند به يگانگي او و اينكه او
همواره به عدل قيام دارد ،معبودي جز او كه عزيز و حكيم است وجود ندارد ()12

[آهنگ و غرض كلي اين آيات و ارتباط آنها با آيات قبل]  .....ص 131 :

در سابق گفتيم:مسلمانان در روزهايي كه اين سوره نازل ميشد ،مبتال به توطئهگريهاي منافقيني بودند كه در داخل
جماعتشان رخنه كرده بودند ،يك عده ساده لوح هم وجود داشتند كه آنچه را منافقين و يا دشمنان اسالم به منظور واژگونه
كردن امور و تباه ساختن دعوت اسالم شايع ميكردند باور نموده و دچار وسوسه ميشدند.
اين گرفتاريهاي مسلمين از داخل بود ،گرفتاريهايي هم از خارج داشتند ،و آن اين بود كه همه دنيا كه يا مشرك بودند ،و يا
يهود ،و يا نصارا ،عليه دعوت اسالم قيام كرده بودند و ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
براي خاموش كردن نور دين ،و ابطال دعوت مسلمين ،و بي اثر كردن تالشهاي آنان دست به دست هم داده ،به هر وسيله
ممكن (قلما و قدما) تمسك ميكردند ،و گفتيم كه غرض اين سوره دعوت مسلمين است به توحيد كلمه ،و صبر ،و ثبات ،تا
از اين راه امورشان اصالح شود ،و فسادهايي كه در داخل اجتماعشان هست ،و هجومهايي كه از خارج به ايشان ميشود،
رفع گردد.
آيات قبل ،از آنجا كه ميفرمود ":هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ  ...إِنَّ اللَّهَ ال يُْْلِفُ الْمِيعادَ" اشارهاي بود به منافقين ،و
آنهايي كه دلهايشان مبتال به زيغ و انحراف بود ،و مسلمانان را دعوت ميكرد به اينكه در آنچه از معارف ديني درك كردهاند
ثبات قدم به خرج دهند.
و در آنچه هم درك نكردهاند و بر ايشان مشتبه است ايمان و تسليم داشته باشند ،هر چند كه كنه و حقيقت آن را نفهميده
باشند ،و خاطر نشان ميساخت كه هر فتنهاي گريبان مسلمين را بگيرد و نظام سعادتشان را مْتل سازد از ناحيه پيروي
متشابهات ،و تاويل كردن آيات خدا است ،كه اگر چنين كنند ديني كه براي هدايت آنان نازل شده ،همان دين ،وسيله
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بيان آيات  .....ص 131 :
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[وجه مقدم ساختن" اموال" بر" اوالد" در آيه شريفه]  .....ص 139 :
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ضاللت و بدبْتيشان ميشود ،و اجتماعشان مبدل به افتراق شده و نظامشان مْتل ميگردد.
و اما در اين آيات به بيان حال مشركين و كفار پرداخته و ميفرمايد :بزودي شكست خواهند خورد و نميتوانند خداي را به
ستوه بياورند ،و در طغيان خود پيروز نميشوند .آن گاه علت اين معنا را ذكر نموده و ميفرمايد ":علت ضاللت آنان و مشتبه
شدن امر بر ايشان اين است كه لذائذ دنيا در نظرشان جلوه كرده ،و چنين خيال كردهاند كه مال و اوالدي كه نصيبشان شده
ميتواند از خداي سبحان بينيازشان سازد ،و در اين پندارشان سْت اشتباه نمودند ،زيرا خداي سبحان غالب بر امر خويش
است ،و اگر مال و اوالد و نظائر اينها ميتوانست كسي را ذرهاي و لحظهاي بينياز از خدا سازد ،فرعونيان و امتهاي ستمگر
صاحب شوكت و قدرت ،آنان را بينياز ميساخت ولي خدا گريبان آنان را به جرم گناهانشان بگرفت ،و هالكشان كرد ،اين
ياغيان نيز همان سرنوشت را در پي خواهند داشت ،و بزودي گرفتار خواهند شد.
پس بر مؤمنين واجب است كه از خدا بترسند ،و از اينگونه لذائذ مادي پروا داشته باشند ،تا به اين وسيله به سعادت دنيا و
ثواب آخرت و رضوان پروردگارشان نائل آيند".
بنا بر اين بيان ،آيات مورد بحث همانطور كه از مضامينش پيداست متعرض حال كفار است ،هم چنان كه آيات بعد از اين
چند آيه ،متعرض حال اهل كتاب از يهود و نصارا است ،كه بزودي بيانش ميآيد ان شاء اللَّه.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً" وقتي گفته ميشود ":أغني عنه ماله من فالن"،
معنايش اين است كه مالي كه در دست دارد او را از فالني بينياز كرده ،ديگر احتياجي به او ندارد.
آدمي در آغاز خلقتش و از همان روزهايي كه پشت و روي دست خود را تشْيص ميدهد خود را محتاج موجودات خارج از
وجود خود احساس ميكند.
اين اولين علم فطري انسان است به اينكه :محتاج صانع مدبري است كه پديدش آورده و امورش را تدبير ميكند ،ليكن
وقتي كمي بزرگتر شد ،و خود را در وسط اسباب زندگي محصور ديد ،ابتداييترين حاجتي را كه احساس ميكند احتياج به
كمال بدني ،و رشد خويش است .احساس ميكند كه براي بقا و رشد بدنيش نيازمند به غذا و فرزند است و ساير كماالت
حيواني را در مرحله بعد ميشناسد و نفسش او را به آنها واقف ميسازد ،و آن كماالت عبارت است از چيزهايي كه خيال،
آنها را در نظرش كمال معرفي ميكند ،در حالي كه كمال نيست ،مانند :زخارف و ثروتهاي دنيا ،لباس زيبا ،خانه زيبا ،زن
زيبا ،و...
در اين هنگام است كه" طلب غذا مبدل به طلب مال" ميشود ،چون به خيال او مال مشكلگشاي همه گرفتاريهاي زندگي
است ،زيرا عادتا و غالبا به وسيله مال مشكالت حل ميشود ،در نتيجه همين انساني كه ضامن سعادت خود را غذا و فرزند
ميدانست ،حاال اين ضمانت را در مال و اوالد ميداند ،و تدريجا دل بر خواستههاي نفساني ميبندد ،و همه هم و غم خود را
صرف در اسباب ميكند ،و در آخر ،قلبش به كلي تسليم اسباب ميشود ،و آنها را مستقل در سببيت ميپندارد ،كه معلوم
است وقتي چنين باوري در دل آمد ياد خدا از دل بيرون ميرود ،و همين جهل باعث هالكت او ميگردد ،چرا كه اين جهل
روي آيات خدا را ميپوشاند و صاحبش كافر و منكر آيات خدا شده ،امر بر او مشتبه ميشود؟ چون رب واقعي او ،خدايي
است كه بجز او معبودي نيست ،خدايي كه حي و قيوم است ،و موجودات در هيچ حالي از او بينياز نيستند .و هيچ چيزي او
را از خدا بينياز نميكند ،ولي او رب خود را مال و اوالد ميداند.
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با اين بيان روشن گرديد كه چرا در آيه مورد بحث اموال را جلوتر از اوالد ذكر كرد ،چون گفتيم اعتماد و دلبستگي آدمي به
مال كه ريشهاش احتياج به غذا است قبل از دلبستگي به اوالد است ،و يك انسان مدتها احتياج به غذا را احساس ميكند ،و
آن را ميشناسد ،در حالي كه از احتياجش به اوالد بيخبر است ،هر چند كه گاهي عالقه او به اوالد ،شدت يافته و مال را
فداي اوالد ميكند .
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
در آيه شريفه اختصار گويي شده ،آنهم نوعي اختصار گويي كه شبيه به دفع توهم است ،تقدير آيه چنين است ":ان الذين
كفروا و كذبوا بآياتنا ،و زعموا ان اموالهم و اوالدهم تغنيهم من اللَّه" آنهايي كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند و
پنداشتند كه اموال و اوالدشان از خدا بينيازشان ميكند چه اشتباهي كردند زيرا هيچ چيز در هيچوقت آنها را از خداي
سبحان بينياز نميكند .اين معنا را آيه بعدي روشن ميسازد.
[تكذيب كنندگان (از كفار) منشا اصلي آتش هستند و ديگران به آتش آنها ميسوزند]  .....ص 142 :
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"وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ".
كلمه" وقود" به معناي هر چيزي است كه با آن آتش را برافروخته و شعلهور سازند ،و اين آيه شريفه شبيه آيه ":فَاتَّقُوا النَّارَ
الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ »" «1و آيه ":إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ" « »0است ،چون در آيه مورد
بحث ميفرمايد انسان آتش افروز دوزخ است ،و در دومي ميفرمايد انسان و سنگ وسيله افروخته شدن دوزخ است ،و در
سومي ميفرمايد شما و هر چه به جز خدا ميپرستيد هيزم دوزخيد ،و ما در ذيل آيه  02سوره بقره در سابق اين معنا را تا
حدودي بيان كرديم.
و اگر در آيه مورد بحث مطلب را در قالب جمله اسميه آورد ،و اين جمله اسميه را با اسم اشاره آغاز كرد ،آنهم اشارهاي كه
مْصوص راه دور است ،و نيز اگر بين مبتدا و خبر ضمير فصل (هم) را قرار داد ،و كلمه" وقود" را به كلمه" نار" اضافه
كرد ،و نفرمود ":اولئك هم وقود" همه اينها براي اين بود كه انحصار را برساند ،و الزمه اين حصر اين است كه تكذيب
كنندگان از كفار ،اصل در عذاب ،و افروخته شدن آتشند ،و ديگران به آتش آنان ميسوزند.
مؤيد اين نكته آيهاي است كه در سوره انفال بيان ميشود ،و در آن ميفرمايد" لِيَمِيزَ اللَّهُ الَْْبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ،وَ يَجْعَلَ
الَْْبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ" «».2
"كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ"...
كلمه "دأب" بطوري كه اهل لغت گفتهاند به معناي روش دائمي است ،و در جاي ديگر قرآن اين كلمه در مورد حركت
دائمي خورشيد و ماه به كار رفته ،فرموده ":وَ سََّْرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ" « »2و از همين جهت عادت هميشگي را
هم دأب ميگويند ،چون
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .02
)(2سوره انبيا آيه .12
)(3همه اينها براي اين است كه خبيث از طيب جدا شود ،و همه خبيثها را روي هم گذاشته انباشته گردند ،آن گاه همه را
در آتش افكند( .سوره انفال آيه ).22
)(4سوره ابراهيم آيه . [.....]22
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[معناي" شديد العقاب" بودن خداي سبحان]  .....ص 141 :

از اينجا روشن ميگردد كه شديد العقاب بودن خدا به چه معنا است ،چون روشن شد كه عقاب خدا چنان نيست كه از يك
جهت معيني به انسان روي بياورد و در محل معيني گريبان آدمي را بگيرد ،و مانند عقاب غير خدا به شرايط مْصوصي
متوجه آدمي بشود ،مثال از باالي سر و يا از پائين و يا در بعضي اماكن به انسان برسد ،و انسان بتواند از آن محل يا از آن
__________________________________________________
) (1بدرستي كه كفار آيات ما را تكذيب كردند ،و بر اين عمل ادامه دادند ،و آن را عادت خود كردند پنداشتند كه اموالشان
ميتواند از عذاب خدايشان برهاند ،اين عادت آنان نظير عادت آل فرعون و اقوام قبل از ايشان است ،كه به آيات ما تكذيب
كردند.
)(2مكر بد جز گريبان صاحبش را نميگيرد (سوره فاطر آيه ).22
)(3بر ما ستم نكردند بلكه تنها به خودشان كردند (سوره بقره آيه ).22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص120 :
ناحيه دور گردد ،و پا به فرار گذاشته خود را از گزند آن عقاب حفظ كند ،بلكه عقاب خدا آدمي را به عمل خود آدمي و به
گناهش مي گيرد ،و چون گناه در باطن آدمي و در ظاهرش هست و از او جدا شدني نيست ،عقاب خدا هم از او جدا شدني
نيست ،و در نتيجه خود انسان وقود و آتش افروز دوزخ ميشود ،و به عبارت ديگر آتش از نهاد خود او مشتعل ميگردد و با
اين فرض ديگر فرار و قرار معنا ندارد ،ديگر نه خالصي تصور دارد ،و نه تْفيف ،به همين جهت است كه خدا خود را شديد
العقاب خوانده است.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
عادت هم سيرهاي است مستمر ،و منظور در آيه مورد بحث هم همين معنا است.
جمله ":كداب  "...متعلق است به جملهاي تقديري ،كه جمله ":لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ" بر آن داللت ميكند ،و جمله" كَذَّبُوا
بِآياتِنا" منظور از "دأب" را تفسير ميكند.
اين جمله در واقع حال است براي دأب و تقدير كالم همانطور كه قبال هم اشاره كرديم چنين است ":ان الذين كفروا كذبوا
بآياتنا ،و استمروا عليها دائبين ،فزعموا ان في اموالهم و اوالدهم غني لهم من اللَّه ،كداب آل فرعون و من قبلهم ،و قد كذبوا
بآياتنا" «».1
و در جمله ":فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ" از ظاهر حرف" باء" سببيت استفاده ميشود چون وقتي گفته ميشود ":من او را به
گناهش مؤاخذه كردم" معنايش اين است كه به سبب گناهش مؤاخذه كردم.
اين ظاهر حرف" باء" است و ليكن مقتضاي مقابلهاي كه بين دو آيه شده است ،و حال كفار عهد رسول را با كفار آل
فرعون و قبل از ايشان مقايسه كرده ،اين است كه حرف نامبرده به معناي وسيله باشد ،چون قبل از آيه مورد بحث كفار را
وسيله بر افروختن آتش دوزخ خوانده و فرموده بود اينان وقود آتشند ،و جانشان شعلهور ميشود و با شعلهور شدن جانها
معذب ميشوند ،هم چنان آل فرعون و كفار قبل از ايشان كه آنان نيز به گناهان خود گرفتار شدند ،و عذابي كه گريبان آنان
را گرفت عين همان گناهاني بود كه مرتكب شده بودند ،و مكري كه كردند ،خود آن مكر عذاب جانشان شد و ظلم خودشان
عايدشان گرديد ،هم چنان كه قرآن كريم فرمود ":وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ" «».0
و نيز فرموده ":وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" «».2
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[آيه شريفه" قد كان لكم" ناظر بر واقعه بدر است كه در آن با نصرت الهي مؤمنين ظفر يافتند]  .....ص 143 :
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و در جمله ":كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ" دو بار التفات به كار رفته ،اول التفاتي از غيبت به حضور ،و دوم التفاتي از حضور به
غيبت .توضيح اينكه :در آيه قبل خداي تعالي غايب فرض شده بود و ميفرمود مال و اوالدشان نميتواند آنان را از خدا
بينياز كند.
و در جمله مورد بحث خداي تعالي متكلم فرض شده ،ميفرمايد ":به آيات ما تكذيب كردند" ،و بار دوم خداي تعالي كه در
اين جمله حاضر و متكلم فرض شده غايب فرض ميشود ،چون ميفرمايد ":پس خدا ايشان را بگرفت".
حال بايد ديد نكته اين دو التفات چيست؟.
التفات نكته اول اين است كه با حاضر شدن خدا هم ذهن شنونده نشاط پيدا ميكند ،و هم خبر را به درست بودن نزديك
ميگرداند ،زيرا مثل اين ميماند كه گويندهاي بگويد:
"فالني بد دهن و فحاش و بد برخورد است ،و من گرفتار معاشرت با او شدهام ،زنهار كه از همنشيني با او بپرهيزي" كه در
اين عبارت جمله ":و من گرفتار معاشرت با او شدهام" خبر را تصحيح ميكند و صدق آن را اثبات مينمايد ،چون خبر را
مستند به ديدن و مشاهده خود ميكند كه خود نوعي شهادت است.
بنا بر اين معناي آيه شريفه اين ميشود كه ":آل فرعون عادتشان عادت همين كفار بود ،و مثل اينان آيات را تكذيب
ميكردند ،و اين مطلب جاي هيچ شكي نيست ،براي اينكه ما خود رفتار آل فرعون را مشاهده كرديم و به خاطر همين كه
ديديم آيات ما را تكذيب ميكنند ،هالكشان كرديم".
و اما التفات دوم كه در جمله ":فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ" بكار رفته ،و دو باره خداي تعالي غايب به حساب آمده ،نكتهاش اين است كه
خواسته بعد از به دست آوردن مقصود دوباره به اصل كالم برگردد ،و عالوه بر اين ،حكم را به مقام الوهيت كه قائم به همه
شؤون عالم ،و مهيمن بر هر كوچك و بزرگي است ارجاع دهد ،و به همين منظور لفظ جالله (اللَّه) را دو باره تكرار نموده و
فرمود ":وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ" و نفرمود ":و هو شديد العقاب" ،تا داللت كند
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
بر اينكه كفر كفار و تكذيبشان در حقيقت منازعه با كسي است كه داراي جالل الوهيت بوده و هالك كردن گنهكاران
برايش آسان است ،و كافر درگير با خداي شديد العقاب است.
"قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ...".
كلمه "حشر" به معناي بيرون كردن و كوچ دادن قومي از قرارگاهشان به زور و جبر است ،و اين كلمه در مورد كوچ دادن
يك نفر استعمال نميشود .در قرآن كريم همه جا در مورد جماعت آمده كه از آن جمله فرموده ":وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ
مِنْهُمْ أَحَداً" «».1
كلمه" مهاد" به معناي فرش و بستر است ،و از ظاهر سياق بر ميآيد كه مراد از جمله" الذين كفروا" مشركين هستند هم
چنان كه ظاهر جمله ":إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ( " ...كه در آيه قبلي بود) نيز مشركين است ،نه يهوديان ،و اين
نظريه بهتر ميتواند دو آيه را به هم متصل كند ،چون آيه مورد بحث ميفرمايد ما بر آنان غالب آمديم ،و همه را به سوي
دوزخ كوچ داديم ،و در آيه قبلي علت اين كيفر را بيان ميكرد ،و ميفرمود :اين كفار گردن كشي كردند ،و به اموال و اوالد
خود تعزز و استكبار نمودند.
"قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا"
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از ظاهر سياق چنين بر ميآيد كه خطاب در" لكم -براي شما" متوجه همان كفار است ،و اين آيه در حقيقت تتمه كالم
رسول خدا (ص) است ،كه ميفرمود به زودي شكست ميخوريد" سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ  "...ممكن هم هست بگوئيم خطاب
نامبرده به مؤمنين است ،و ميخواهد ايشان را به تفكر و عبرتگيري دعوت كند ،تا بفهمند خدا در جنگ بدر ،چه منتي بر
آنان نهاد ،و چگونه با نصرت خود تاييدشان كرد :آنهم آن تاييد عجيب ،كه در ديدگان آنان تصرف نمود.
و بنا بر اين ،كالم مورد بحث مشتمل بر نوعي التفات است ،براي اينكه قبال خطاب را تنها متوجه رسول خدا (ص) كرده
بود ،و در اينجا متوجه آن جناب و مؤمنين كرده ،ليكن همانطور كه مالحظه فرموديد توجيه اول مناسبتر است.
و اين آيه بدان جهت كه داستان رزم بين دو گروه را ذكر ميكند ،و خاطرنشان ميسازد كه خدا گروهي را كه در راه او قتال
ميكردند ياري فرمود ،گو اينكه نام صاحبان قصه را نبرده ،اما آيه شريفه ،قابل انطباق بر واقعه بدر است ،و سوره مورد بحث
هم بعد از واقعه بدر بلكه بعد از واقعه احد نازل شده است.
__________________________________________________
)(1ايشان را كوچ داديم و حتي يك نفر را از قلم نينداختيم( .سوره كهف آيه ).22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
از اين هم كه بگذريم ظاهر آيه اين است كه اين داستان براي ذهن مْاطبين معلوم بوده ،و مْاطبين ،واقعه را به ياد
داشتهاند ،براي اينكه ميفرمايد ":قَدْ كانَ لَكُمْ" ،كه تقريبا معنايش" مگر يادتان نيست كه چنين و چنان شد" است.
از طرف ديگر ،قرآن كريم به جز در داستان جنگ بدر در هيچ واقعهاي مساله تصرف خدا در چشم جنگجويان را ذكر نكرده،
و آنچه را در باره قصه بدر آورده ،آيه زير است كه ميفرمايد ":وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ،وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي
أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا ،وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ»". «1
گو اينكه اين تصرف به تقليل بود ،نه تكثير و زياد نشاندادن و ليكن بعيد نيست كه قضيه بدين قرار بوده باشد ،كه در جنگ
بدر مؤمنين را در ديدگان مشركين اندك نشان داد ،تا با جرأت به مؤمنين حملهور شوند ،و از ترس ،پشت به جنگ نكنند ،و
بعد از آنكه جنگ در گرفت ،مؤمنين در نظر مشركين بسيار زياد جلوهگر شوند تا از ترس پا به فرار گذاشته و شكست
بْورند.
و به هر حال آنچه مسلم است در آيه مورد بحث بر روي تكثير و زياد جلوه دادن ،تكيه شده ،حال اگر فرض كنيم كه خطاب
در آيه متوجه مشركين است ،جز با داستان بدر منطبق نميشود ،عالوه بر اين ،قرائت آيه شريفه به صورت" ترونهم" با (تاء
خطاب )مؤيد ديگري براي بيان ما است.
در نتيجه معناي آيه اين ميشود كه" هان اي مشركين! اگر مردمي صاحب بصيرت باشيد ،براي بيدار شدن و عبرت
گرفتنتان كافي است ،كه بفهميد همواره غلبه با حق است ،و خدا با ياري خود هر كه را بْواهد تاييد نموده و پيروز
ميگرداند".
پس پيروزي با خداست ،نه با مال و اوالد ،و مؤمنين اگر در جنگ بدر پيروز شدند ،با مال و اوالد نبود ،براي اينكه مردمي
اندك و فقير و ذليل بودند ،و نفراتشان به يك سوم كفار نميرسيد ،و نيروي اندكشان قابل قياس با نيروي چند برابر كفار
نبود ،چرا كه كفار قريب به هزار نفر جنگجو بودند ،همه داراي سالح و مركب از اسب و شتر اموال و امكاناتي بياندازه
داشتند ،ولي مسلمانان سيصد و سيزده نفر بودند ،و همه آنان بيش از شش زره و هشت شمشير و
__________________________________________________
)(1و نيز بياد آوريد آن زمان را كه هنگام برخورد با دشمن ايشان را در چشم شما اندك نشان داد ،و شما را هم در چشم
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[بيان وجوه و احتماالتي كه در باره مرجع ضميرها در آيه شريفه گفته شده است]  .....ص 141 :

بعضيها ممكن است احتمال دهند كه مرجع ضمير اول ،غير از مرجع ضمير دوم بوده ،و معنا چنين باشد( .كه كفار مؤمنين
را دو برابر خودشان ديدند) ،ولي اين احتمال ،احتمالي است كه از ظاهر الفاظ آيه به دور است.
و چه بسا احتمال داده شود كه هر دو ضمير به فئة كافرة برگردد ،و معنا چنين باشد كه "كفار خود را دو برابر آنچه كه بودند
ديدند ،اگر هزار نفر بودند خود را دو هزار نفر ديدند" ،و الزمه اين احتمال اين است كه در نسبت ،مؤمنين بسيار اندك به
نظرشان برسد ،يعني اگر
ترجمه الميزان ،ج ،2ص126 :
جمعيت مؤمنين يك سوم جمعيت كفار بوده ،به نظر كفار يك ششم ايشان در آيند آنان كه اين احتمال را دادهاند منظورشان
اين است كه آيه مورد بحث با آيه  22سوره انفال منطبق شود ،چون در آنجا فرموده ":إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ
قَلِيلًا وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ" يعني خدا كفار را در آن روز كه با آنها برخورديد ،آنان را در چشم شما و شما را در چشم ايشان
اندك جلوه داد و اين آيه با آيه مورد بحث منافات دارد ،چون ظاهرش اين است كه كفار مؤمنين را دو برابر خود ميديدند،
ناگزير بايد با تصرف در مرجع ضمائر ،آيه را اينطور معنا كنيم كه كفار خود را دو برابر خود ديدند.
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دشمن اندك نشان داد ،تا امري را كه ميخواست ،انجام دهد ،و بازگشت همه امور به خدا است( .سوره انفال آيه ).22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
دو اسب نداشتند .با اين حال خداي تعالي ايشان را بر مشركين غلبه داد ،و جمعيتي اندك و ضعيف را بر جمعيتي بسيار و
نيرومند پيروز كرد ،و عامل اين پيروزي آن بود كه مسلمانان را در چشم مشركين دو برابر نشان داد ،عالوه بر آن ،فرشتگان
را به كمك ايشان فرستاد ،در نتيجه آن اسباب ظاهري كه كفار مايه برتري خود ميدانستند سودي به حالشان نكرد ،نه آن
اموال ياريشان داد و نه اوالد و نه بسياري جمعيت ،و نه نيروي مالي و جنگي.
خداي تعالي عين مساله مورد بحث را ،يعني مساله عادت آل فرعون و امتهاي قبل از ايشان در تكذيب آيات خدا و هالك
شدنشان را در سوره انفال (آنجا كه داستان جنگ بدر را ميآورد) دو نوبت ذكر ميكند.
و اينكه مالحظه ميشود در موعظت كفار قريش ،ايشان را به ياد جنگ بدر مياندازد ،اشاره است به اينكه :مراد از غلبه كه
آيات قبلي از آن سْن ميگفت غلبه جنگي ،يعني كشتن و نابود كردن است .پس ميتوان گفت كه آيات قصه بدر ،تهديد
به قتل نيز هست.
"فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْري كافِرَةٌ"...
مقتضاي مقابله اين بود كه در مقابل گروهي كه در راه خدا قتال ميكنند بفرمايد ":و اخري تقاتل في سبيل الشيطان" ،و
يا" في سبيل الطاغوت" و يا عبارتي نظير آن ،ولي اينطور نفرمود ،بلكه فرمود ":وَ أُخْري كافِرَةٌ" و اين بدان جهت است كه
زمينه كالم مقايسه بين دو سبيل و راه نبود ،تا در مقابل سبيل خدا سبيل طاغوت و يا شيطان را قرار دهد ،بلكه زمينه بيان
اين معنا بود كه" كسي از خدا بينياز نيست و سرانجام پيروزي از آن او است" ،پس در حقيقت ،مقابله بين ايمان به خدا و
جهاد در راه او ،و بين كفر به خداي تعالي است.
و از ظاهر سياق چنين برميآيد كه هر دو ضمير جمع ،در كلمه" يرونهم" و كلمه "مثليهم" به كلمه" فئة" در جمله" فئة
تقاتل" بر ميگردد ،و معنايش اين است كه گروه كافر مؤمنين را دو برابر ميديدند ،عدد مؤمنين را كه سيصد و سيزده نفر
بود ،ششصد و بيست و شش نفر ميديدند.
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بعضي از مفسرين از اين توجيه جواب دادهاند كه تصرف در مرجع ضمائر باعث ميشود كه كالم خدا دستْوش اشتباه و
ابهام شود ،و ابهام و اشتباه اليق به كالم خدا كه بليغترين كلمات است نيست .و اگر ميخواست چنين چيزي را بفهماند
ميتوانست بفرمايد ":يرون انفسهم مثليهم -خود را دو بر آنچه بودند ديدند" ،و يا عبارتي نظير اين را بياورد.
و اما اينكه گفته شده است كه ":براي رفع منافات بين دو آيه بايد دست به چنين توجيهي زد".
جوابش اين است كه :بين دو آيه منافاتي نيست ،چون وقتي منافات محقق ميشود كه هر دو آيه در يك مقام سْن گفته
باشند ،و هيچ دليلي بر اين نيست چون ممكن است خداي تعالي در ابتداء ،برخورد ،هر يك از دو طايفه را در نظر طايفه
ديگر اندك جلوه داده باشد ،تا دلهايشان محكم شده جرأتشان زياد شود ،و همين كه شمشير در يكديگر نهادند ،و آتش
جنگ در بينشان شعلهور شد ،كفار مؤمنين را دو برابر آنچه بودند ببينند ،و از ترس پا به فرار بگذارند ،و شكست بْورند ،و
اين اختالف ،نظير اختالفي است كه بين دو آيه ":ال يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ ال جَان" « »1و آيه ":وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ"
«» 0است ،كه اولي ميفرمايد انسانها از گناهانشان پرسش نميشوند ،و دومي ميفرمايد پرسش ميشوند .و اين آيات به
خاطر اختالف مقامي كه دارند با هم منافات ندارند.
مفسرين در باره مرجع دو ضمير در" يرون" و" مثليهم "احتماالت ديگري ذكر كردهاند ،ولي همه آنها در اينكه خالف
ظاهر آيه هستند ،مشتركند .و به همين جهت از ذكر آن احتماالت صرف نظر كرديم (و خدا دانا است).
__________________________________________________
)(1سوره الرحمن آيه .21
)(2سوره صافات آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
"وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ".
كلمه "تاييد" كه مصدر" يؤيد" است از ماده" ايد" است ،كه به معناي قوت است ،و مراد از كلمه" أبصار" به قولي همان
چشم ظاهري است ،چون در آيه شريفه سْن از تصرف در چشمها بود ،و به قول بعضي ديگر ،مراد از آن ،بصيرتهاي
قلبي است ،چون عبرت گرفتن كار بصيرت است ،نه كار چشم و به هر حال فرق چنداني ندارد ،براي اينكه خداي تعالي در
كالمش كساني را كه از عبرتها عبرت نميگيرند كور ناميده است.
و نيز فرموده وظيفه چشم اين است كه هم ببيند و هم حق را از باطل تميز دهد ،و معلوم است كه در اين گونه تعبيرات،
ادعايي به كار رفته ،و آن اين است كه :دين حقي كه من شما انسانها را به سوي آن ميخوانم آن قدر ظاهر و روشن است
كه گويي محسوس و ملموس است ،به طوري كه چشم ظاهري هم بايد آن را درك كند.
بنا بر اين كلمه" بصر" و كلمه" بصيرت" در مورد معارف الهي به نوعي از استعاره ،يك معنا را ميدهد .و نهايت درجه
ظهور و روشني آن معارف را ميرساند ،و آيات كريمه قرآن در اين باب بسيار زياد است ،و آيهاي كه از همه بهتر به گفته ما
داللت دارد آيه شريفه ":فَإِنَّها ال تَعْمَي الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ " «1».است ،كه به ما ميفهماند
ديدگان در دلها قرار دارند ،نه در سرها ،و نيز آيه شريفه" وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ ال يُبْصِرُونَ بِها" « »0است كه با لحن شگفتانگيزي،
ميفرمايد ":ايشان ديدگاني دارند كه با آن نميبينند" و باز آيه شريفه ":وَ جَعَلَ عَلي بَصَرِهِ غِشاوَةً" « »2و آياتي ديگر از
اين قبيل است.
پس مراد از كلمه" أبصار" در آيه مورد بحث ،همان ديدگان ظاهري است ،اما با اين ادعا كه چشم عبرت بين ،همين چشم
ظاهري است ،و در نتيجه تعبير آيه شريفه از باب استعاره « »2به كنايه است ،حال چرا اينطور تعبير كرد؟ بدين جهت بود كه

PDF.tarikhema.org

[اموال و لذائذ اين دنيا وسائل و مقدمه نيل به چيزي است كه نزد خدا است و خود مستقال هدف نيستند]  .....ص 148 :

اين آيه و آيه بعديش به منزله بيان و شرح حقيقت حال مطلب قبلي است ،كه ميفرمود:
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً  ،"...چون از اين آيه بر ميآيد كفار معتقد بودهاند كه
ميتوانند با اموال و اوالد ،از خدا بينياز شوند ،و آيه شريفه بيان ميكند كه علت اين پندار فريب خوردن آنان در برابر
تمايالت و لذائذ مادي است ،علت اين است كه از امور آخرت منقطع شده ،و رو به دنيا آوردند ،از امور بسيار مهم بريده به
امور مجازي پرداختند ،امر بر آنان مشتبه شد و نفهميدند كه لذائذ مادي ،همه وسيله و متاع زندگي موقت در دنيا ،و زندگي
است ،كه خود مقدمه است ،براي رسيدن به آنچه نزد خدا است و آن عبارت است از حسن ماب و عاقبت نيكو.
نه تنها اين كفار در عالقمندي به دنيا مبتكر و اولين عالقمند به آن نيستند ،بلكه اين شيفتگي از ناحيه ديگري ناشي شده
است ،و اين خدا است كه دلهاي ايشان را تسْير كرده ،و عالقه به اين امور مادي را غريزه آن نموده ،تا زندگي دنيايي و
زميني آنان تامين شود ،چون اگر غريزه حب دنيا در انسان ،گذارده نشده بود ،زندگي او در اين كره خاكي دوام نمييافت،
كسي به دنبال توليد مثل نميرفت ،و نسل بشر قطع ميشد ،و حال آنكه خداي سبحان مقدر كرده كه بشر تا مدتي معين در
زمين زندگي كند ،چون در روز اول خلقت بشر به پدر بشر يعني حضرت آدم فرمود ":وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَر وَ مَتاعٌ إِلي
حِينٍ" «».1
و اگر چنين مقدر كرده كه عالقمند و دوستدار دنيا باشند براي اين بوده كه دنيا را وسيله زندگي آخرت خود كنند ،و از متاع
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بفهماند معنا آن قدر
__________________________________________________
)(1چون چشمها كور نميشود و ليكن دلهايي كه در سينهها است كور ميگردد( .سوره حج آيه ).26
)(2سوره اعراف آيه .121
)(3سوره جاثيه آيه .02
)(4استعاره بالكنايه آن است كه :چيزي را به چيزي ديگر تشبيه كنند .مثال مرگ را به حيواني درنده تشبيه كنند (كه
اصطالحا به مرگ" مشبه" و به حيوان درنده" مشبه به" گويند) آن گاه" مشبه به" را حذف كرده و يكي از مشْصات آن
را كه چنگال باشد براي" مشبه" اثبات كرده و ميگويند :چنگال مرگ ،گلوي او را گرفت ،در اين جا ،نيز ،چشم ظاهري به
چشم باطني تشبيه شده ،آن گاه" مشبه به" حذف شده و عبرت گرفتن كه از لوازم چشم باطني است .براي چشم ظاهري
اثبات شد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
روشن است كه ميتوان آن را ديد و لمس كرد ،و خصوصيت مورد ،كه سْن از تصرف در چشمها دارد لطف اين كنايه را
بيشتر ميسازد.
و از ظاهر جمله ":ان في ذلك  "...بر ميآيد كه تتمه كالمي است كه خداي تعالي خطاب به پيامبر گراميش كرده ،نه اينكه
تتمه كالم رسول خدا كه جمله ":بگو كساني كه كفر ورزيدند چنين و چنان" باشد ،به دليل كاف خطاب در" ذلك" كه
متوجه رسول خدا (ص) است ،و اينكه در اين كلمه خطاب را متوجه شْص رسول خدا (ص) كرد اشاره است به اينكه
سايرين فهمشان اندك ،و دلهاشان از عبرت گرفتن از اين عبرتها كور است.
"زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ"
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اين زندگي چيزهايي را كه به درد آن زندگيشان ميخورد
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .26
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
برگيرند .و خالصه مطلب اينكه تقدير كرد تا به عنوان وسيله بدان بنگرند ،نه به نظر استقاللي ،و به عبارت ديگر زندگي دنيا
را وسيله زندگي آخرت قرار دهند ،نه اينكه آن را هدف پنداشته و ما وراي آن را فراموش كنند ،و يا راه را مقصد گرفته ،در
عين اينكه مشغول رفتن به سوي پروردگار خويشند رفتن را مقصد بپندارند ،هم چنان كه قرآن كريم فرموده ":إِنَّا جَعَلْنا ما
عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ،وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً" «».1
چيزي كه هست اين بيخبران غفلتزده ،اين وسائل ظاهري الهي را كه مقدمات و وسائلي براي بدست آوردن رضوان اللَّه
هستند ،اموري مستقل پنداشتند ،و محبوب بالذات شمرده ،خيال كردند كه اين امور مادي ميتواند ايشان را از خداي سبحان
بينياز سازد ،و به همين جهت دنيايي كه خلق شده تا نعمت و وسيله تقرب و پاداش اخروي آنان باشد ،بر ايشان نقمت و
عذاب شد ،هم چنان كه قرآن كريم فرمود ":إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ ،فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ ،مِمَّا يَأْكُلُ
النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ ،حَتَّي إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها ،وَ ازَّيَّنَتْ ،وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها ،أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهاراً ،فَجَعَلْناها
حَصِيداً ،كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ -تا آنجا كه فرمود :وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ،ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ ،أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ،
فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ -تا آنجا كه فرمود :وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ ،وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" «».0
كه اين آيات به مساله حيات دنيا اشاره نموده و ميفرمايد امر حيات و زينت زندگي به
__________________________________________________
)(1اين مائيم كه بين دلهاي شما و آنچه در زمين است رابطه محبت برقرار كردهايم ،تا شما را بيازماييم ،و معلوم كنيم كه
عملكرد كداميك از شما بهتر است ،و همين ما بزودي همه اين محبوبهاي دنيايي را در نظرتان چون خاكي خشك بيارزش
خواهيم كرد (سوره كهف آيه ).2
) (2مثل زندگي دنيا مثل آبي است كه ما آن را از آسمان نازل كرديم ،و جزء گياهان زمين شد ،گياهاني كه مردم و حيوانات
آن را ميخورند ،و نتيجه نزول آن آب ،سرسبزي و خرمي زمين شد ،و اهل زمين پنداشتند كه اين خودشانند كه زمين را
ميآرايند ،در اين هنگام است كه عذاب ما يا در شب و يا در روز ميرسد ،و گياهان را درو ميكند ،گويا ديروز اصال نبوده-،
تا آنجا كه ميفرمايد -و روزي كه ما همه آنان را محشور ميكنيم ،و سپس به مشركين ،ميگوئيم تكان نْوريد ،شما و
شركائتان بر جاي باشيد ،آن گاه بين آنان و شركاءشان جدايي افكنيم( ،تا آنجا كه فرمود) به سوي خدا موالي حقيقيشان
برگردانيده ميشوند ،و شركائي را كه براي خدا تراشيده بودند و به خدا نسبت ميدادند نمييابند (سوره يونس آيه ). 22
][.....
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
دست خداي تعالي است ،و به جز او هيچ ولياي ندارد ،و ليكن آدميزاد به خاطر فريب زندگي ظاهري از باطن آن كه همان
آخرت است غافل مانده و ميپندارد كه امر زندگي به دست خود او است ،و او ميتواند امر زندگي را تدبير و تنظيم نمايد ،به
همين خاطر براي خود شركائي از قبيل اصنام ،و بتهايي نظير مال و اوالد و امثال آن اتْاذ ميكند ،و خداي تعالي او را بر
اشتباه و خطايش واقف ميسازد.
روزي كه اين زينت ظاهري دنيا از بين ميرود ،و روابطي كه بين او و اصنام بود قطع ميگردد ،در آن روز آدمي آنچه را
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شريك خدا ميپنداشت گم ميكند و آنچه را در زندگي خود مؤثر خيال ميكرد بياثر مييابد ،و معنا و حقيقت علم و عملش
را برايش روشن ميسازد ،اين است معناي اينكه فرمود" به سوي خدا( ،موالي حقيقيشان) برميگردند".
[چه كسي دنيا و متاع دنيوي را در نظر انسان زينت ميدهد؟]  .....ص 112 :
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حال بايد ديد كه چرا خود خداي تعالي ،دنيا و آنچه در آن است را در نظر انسان زينت ميدهد؟ و آيا او است كه انسانها را با
اين گول زنك ،گول ميزند؟ حاشا بر ساحت مقدس او كه انسان را به خالف واقع بيفكند ،و به او چنين وانمود كند كه
عوامل دنيايي مستقل در تاثيرند ،و زينت دنيا هدف غايي بشر است.
آري ساحت رب عليم و حكيم واالتر از آن است كه امور خلق خود را بگونهاي اداره كند كه منتهي به غايتي صالح و شايسته
نگردد ،چگونه چنين چيزي امكان دارد؟ با اينكه خودش فرمود ":إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ »" «1و نيز فرموده ":وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي
أَمْرِهِ" « »0بلكه اگر بنا باشد اين گول و فريب را مستند به كسي بدانيم ،بايد بگوئيم كه مستند به شيطان است ،هم چنان
كه خود خداي تعالي فرمود" وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" «».2
و نيز فرمود ":وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ" « »2كه هر دو آيه اين فريبكاريها را به شيطان نسبت ميدهد.
بله اين مقدار را ميتوان مستند به خدا كرد كه خدا اجازه چنين فتنهگريهايي را به شيطان داده ،تا (هم خود او به كمال
شقاوت خود برسد) و هم مساله آزمايش بندگان تكميل گردد ،و زمينه تربيت بشر فراهم شود ،هم چنان كه فرمود:
__________________________________________________
)(1خدا همه تدابير خود راي به نتيجه ميرساند (سوره طالق آيه ).2
)(2و خدا بر فرمانهاي خود مسلط است (سوره يوسف آيه ).01
)(3سوره انعام آيه .22
)(4سوره انفال آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
"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" «».1
آيه شريفه ":كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ" « »0را هم ميتوان بر همين اذن حمل نمود ،هر چند ممكن هم هست به
معنايي كه ما در سابق در ذيل آيه ":إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»"
بيان كرديم حمل نمود.
و بهر حال تزيين و جلوهگري دنيا در نظر مردم دو جور تصور ميشود ،يكي براي اينكه بنده خدا باين وسيله يعني به وسيله
دنيا به آخرت برسد ،و خشنودي خداي را در مواقف مْتلف زندگي و با اعمالي گوناگون و به كار بردن مال و جاه و اوالد و
جان به دست آورد .و اين خود سلوكي است الهي و پسنديده ،كه خداي تعالي اين گونه مشاطهگريها را به خودش نسبت
داده ،و در آيه هفتم سوره كهف بيان شريفش گذشت.
و نيز در آيه ":قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ" «» 2ميفرمايد ":بگو چه كسي زينت دنيايي را
كه خدا براي بندگانش درست كرده و نيز رزق پاكيزه را حرام نموده است؟".
قسم ديگر جلوهگري دنيا در نظر خلق زينتگري دنيا است به اين منظور كه دلها شيفته دنيا شده ،و متوجه آن و غافل از ما
وراي آن شود ،و از ذكر خدا بي خبر گردد ،اين قسم جلوهگري تصرفي است شيطاني و مذموم كه خداي سبحان آن را به
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[فساد نظريه بعضي از مفسرين كه گفتهاند حقايق و طبايع مستند به خدا است ،پس حب مال و لذائذ دنيوي مستند به خداي تعالي است ] .....ص 110 :

با اين بيان فساد نظريه بعضي از مفسرين روشن ميشود كه گفتهاند :از آنجا كه زمينه سْن در اين آيه شريفه بيان طبيعت
بشر است به هيچ وجه نميتوان حب ناشي از اين طبيعت و هر چيز ديگري را كه از آن ناشي ميشود به شيطان نسبت داد،
تنها اموري از قبيل" وسوسه" كه عملي زشت را در نظر زيبا جلوه ميدهد ميتوان به شيطان نسبت داد.
سپس همين مفسر گفته ":به همين جهت قرآن كريم تنها تزيين اعمال را به شيطان نسبت ميدهد ،و ميفرمايد ":وَ إِذْ
زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ" «».2
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شيطان نسبت داده ،و بندگان خود را از آن بر حذر داشته ،و هم چنان كه گذشت فرموده ":وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا
يَعْمَلُونَ" «».2
و نيز از قول شيطان حكايت فرموده كه عرضه داشت:
__________________________________________________
)(1آيا مردم ميپندارند به صرف اينكه بگويند ايمان آورديم دست از آنان بر ميداريم ،و آزمايش نميشوند ،با اينكه ما
امتهايي راي كه قبل از ايشان بودند آزموديم ،آري بايد خدا معلوم كند چه كساني راست ميگويند ،و چه كساني دروغگويند،
و يا بدكاران ميپندارند ما راي شكست ميدهند؟! چه زشت پنداري كردند (سوره عنكبوت آيه ).2
)(2سوره انعام آيه .122
)(3سوره كهف آيه .2
)(4سوره اعراف آيه .20
)(5سوره انعام آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص120 :
"رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ،وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ" «».1
و نيز فرموده ":زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ" « »0و آياتي ديگر نظير اينها.
اين قسم جلوهگري هم گاهي و از جهتي به خدا نسبت داده ميشود ،البته در طول نسبتي كه به شيطان دارد .و اين بدان
جهت است كه شيطان و هر سببي از اسباب خير و يا شر آنچه عمل ميكند و هر دخل و تصرفي كه در ملك خدا دارد به
اذن خود او است ،تا اراده خدا و مشيت او نافذ شود ،و با نفوذ امر او ،امر صنع و ايجاد منتظم گردد ،و در نتيجه رستگاران با
اراده و اختيار خود رستگار شوند ،و مجرمين هم با سوء اختيار خود از رستگاران ،ممتاز و جدا گردند.
با بياني كه گذشت روشن شد كه مراد از فاعل جلوهگري كه در آيه ":زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ  "...نامش برده نشده ،خداي
سبحان نيست .براي اينكه هر چند عالقه به شهوات نسبتي به خدا دارد اما با اين تفاوت كه عالقه صحيح و صالح به طور
استقالل ،و عالقه مذموم و غافل كننده بطور اذن به او مربوط ميشود اال اينكه در آيه شريفه به خاطر اشتمالش بر
عالقههايي كه يقينا منسوب به خدا نيست و بيانش ميآيد ،ناگزير رعايت ادب قرآن اقتضا ميكند كه اين جلوهگري را به
غير خدا (چون شيطان و يا نفس) نسبت دهيم.
درستي سْن بعضي از مفسرين كه فاعل جلوهگري را شيطان دانستهاند از اينجا روشن ميشود ،براي اينكه حب شهوات امر
مذمومي و ناپسندي است و خدا آن را در نظرها زينت نميدهد ،و همچنين حب كثرت مال كه آن نيز امري است مذموم
آنچه مستند به خدا است همان حسن المآب و جنات است ،كه در آخر اين آيه و آيه بعديش به خدا نسبت داده شده است.
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__________________________________________________
) (1پروردگارا به خاطر اينكه مرا اغوا كردي من هم همه بندگان تو را در زمين از راه زينت دادن زندگي گمراه خواهم كرد
(سوره حجر آيه ).21
)(2اعمال زشتشان در نظرشان جلوه داده شده (سوره توبه آيه ).22
)(3و چون شيطان اعمالشان را برايشان زينت ميدهد (سوره انفال آيه ).22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
و نيز ميفرمايد ":وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ »" «1و اما حقايق و طبايع اشيا ،مستند به او نميشود بلكه تنها
مستند به خالق حكيمي است كه شريكي ندارد ،هم چنان كه خداي عز و جل فرموده ":إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" «».0
و نيز فرموده ":كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ" « »2كه در همه اين موارد سْن از امتها است ،كه در حقيقت سْن از طبايع
جامعهها است اين بود گفتار آن مفسر.
وجه فساد گفتارش اين است كه هر چند استناد داشتن حقايق و طبايع اشيا به خالق حكيم و بيشريك سْن درستي است،
و ليكن اينكه گفته است در آيه شريفه سْن از طبيعت بشري و انگيزههاي آنست ،اشتباه كرده ،براي اينكه توجه فرموديد
كه گفتيم اين سوره در مقام بيان اين نكته است كه خداي سبحان ،قيوم بر تمامي شؤون خاليق ،و بر تدبير آنها ،و ايمان و
كفر ،و اطاعت و عصيان آنها است خاليق را خلق نموده و بسوي سعادتشان هدايت فرمود ،و كساني كه در دين او نفاق
ورزيدند ،و يا به آيات او كافر شدند ،و يا با ايجاد اختالف در كتاب آسماني بغي و فساد كردند ،و خالصه تمام كساني كه
شيطان را اطاعت و هواي نفس را پيروي نمودند ،نتوانستند خدا را بستوه آورده ،و بر او غالب شوند و قيوميت او را تباه كنند،
بلكه هم چنان تمام عالم در تحت قيمومت و قدرت تدبير اويند و او است كه امر خلق را به واسطه قانون عليت ،تدبير
ميكند ،تا راه براي اجراي سنت امتحان باز شود پس همانطور كه او خالق طبايع موجودات و قواي آنها است ،خالق تمايالت
و افعال آنها نيز هست ،او است كه همه موجودات و مْصوصا انسان را به سوي جوار قرب و كرامت خود براه انداخته ،و اين
راه را برايش گشوده ،و همو است كه به ابليس اذن داده و از وسوسه كردن مردم جلوگيريش نكرده ،و انسانها را هم از
پيروي وسوسه هاي او مانع نشده ،هم انسان را و هم دشمن او را آزاد گذاشته ،تا امر امتحان تمام شود ،و معلوم گردد كه چه
كساني ايمان دارند ،و از همين طبقه گواهاني بگيرد( ،تا فردا ديگران نگويند نميتوانستيم ايمان آوريم).
اين نكته را هم بايد بگوييم كه اگر در سوره مورد بحث اين مساله را عنوان كرد براي اين بود كه دلهاي مؤمنين خرسند
شود چون در روزهايي كه اين سوره نازل ميشد ،مسلمانان
__________________________________________________
)(1و شيطان آنچه كه آنان ميكردند در نظرشان زينت داد (سوره انعام آيه ).22
)(2اين مائيم كه آنچه روي زمين است زينت زمين كرديم ،تا بيازماييم كه شما كدام بهتر عمل ميكنيد( .سوره كهف آيه
). [.....]2
)(3اين چنين براي هر امتي عملش را زينت داديم (سوره انعام آيه ).122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
سْت در عسرت به سر ميبرند ،از داخل گرفتار نفاق منافقين و جهل جاهالن بودند (جاهالن بيمار دلي كه همواره طبل
وارونه ميزدند ،و امر را بر آنان تباه ميساختند ،و در اطاعت خدا و رسولش كوتاهي ميكردند) و از خارج از يك سو گرفتار
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[فساد گفته مفسري ديگر در باره" زينت دادن دنيا در نظر مردم"]  .....ص 111 :

و نيز از بيان ما فساد گفتار آن مفسر ديگر روشن ميشود كه گفته است زينت دادن دو جور است ،يكي پسنديده و ديگري
ناپسند ،اعمال هم دو جورند ،يكي نيك و ديگري زشت ،و از مساله تزيين تنها تزيين اعمال نيك ،كار خدا است ،و بقيه كار
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دشواري دعوت ديني بودند ،و از ديگر سو كفار عرب هر روز از يك طرف عليه اين دعوت توطئه ميكردند ،و از يك سو
اهل كتاب و مْصوصا يهوديان دست از دشمني بر نميداشتند ،و از سوي ديگر كفار روم و عجم با قدرت و لشگر خود
چنگ و دندان نشان ميدادند ،و همه اين كفار و حتي مسلماناني كه راه كفار را ميرفتند ،امر بر ايشان مشتبه شده بود ،چون
به دنيا و زخارف آن ركون و اعتماد كردند ،و مقدمه را به جاي غايت و هدف گرفتند با اينكه هدف در بعد از دنيا و در ما
وراي طبيعت است.
پس اين سوره همانطور كه مالحظه ميفرمائيد از طبيعت امتها ،بحث ميكند ليكن نه در چارچوب طبايع ،بلكه به نحوي
وسيع ،كه شامل همه جهات خلقت و تكوين خلق ،و همه توابع و لواحق خلقت آنان در مسير حياتشان بشود ،مثال شامل
خصلتها و اعمالي كه باعث سعادت و يا مايه شقاوت آنان است نيز بگردد.
با اين بيان وسيع و كلي روشن شد كه تمام انسانها در تحت قيمومت او قرار دارند و او در قدرتش مقهور نميشود ،و در امر
خود از هيچ عاملي شكست نميخورد ،نه در دنيا و نه در آخرت .اما در دنيا براي اينكه هر عاملي كه عملي را ميكند به اذن
او است ،و براي امتحان است ،و اما در آخرت كه آخرت هم دار جزا است ،اگر عمل خير باشد جزا خير و اگر شر باشد جزا
هم شر است .و همچنين آيات مورد بحث كه از جمله ":إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ" آغاز ميشود
تا نه آيه بعد ،در مقام بيان اين نكته است كه كفار هر چند آيات خدا را تكذيب كردند ،و نعمتي را كه خدا به آنان انعام كرده
بود تا به وسيله آن به رضوان و جنت خدا برسند كفران نمودند ،و بر همان نعمتها اعتماد نموده و خود را از پروردگار خود
بينياز دانستند و نيز مقام پروردگارشان را فراموش نمودند ،و ليكن نميتوانند با اين عمل خود ،خداي را عاجز سازند و بر او
غلبه كنند ،بزودي خدا ايشان را به همان اعمالشان دچار كرده و بندگان مؤمن خود را عليه آنان تقويت و تاييد نموده به
دست مؤمنين نابودشان ميكند ،و نيز به زودي در جهنم محشورشان ميسازد ،كه بدترين بستر است.
اين كفار در ركون و اعتماد به چيزي كه جز متاعي براي حيات دنيا نيست سْت اشتباه كردند .زيرا از سرانجام نيكي كه
نزد خدا است غفلت ورزيدند.
پس آيات مورد بحث هم مانند همه سوره از طبيعت سْن ميگويد ليكن طبيعت
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
كفار ،آنهم به نحوي وسيع كه شامل اعمال صالح و ناصالح نيز بشود.
از اين هم كه بگذريم خصوص آيهاي كه مفسر نامبرده براي اثبات نظريه خود به آن استشهاد كرده ،خواسته است بگويد:
(آيه ":كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ" داللت دارد بر اينكه حقايق مستند به خدا است .و تنها زينت اعمال است كه مستند به
شيطان ميشود) نه تنها داللتي بر گفته او ندارد ،بلكه از قرائني كه همراه آيه است بر ميآيد كه خالف آن را افاده ميكند،
(براي اينكه ميفرمايد عمل امتها را (چه بد باشد و چه خوب) در نظرشان زينت داديم).
اينك به همه آيه توجه فرمائيد ":وَ ال تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ،فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ،كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلَهُمْ ،ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ " «1».كه به وضوح داللت دارد بر اينكه منظور از اعمال ،اعمال
زشت امتها است.
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[منشا اشتباه اين مفسران ،غفلت از وجود ارتباط بين تمام اجزاي اين عالم ميباشد ..... ].ص 116 :

و اين مفسرين اشتباهشان تنها از اين جا ناشي شده كه در مساله روابط اشيا و آثار و افعال آنها آن طور كه بايد بحث
نكردهاند ،در نتيجه خيال كردهاند هر يك از امور كه در اين عالم پديد ميآيد امري مستقل الوجود از ديگران است ،و ذاتش
هيچ ارتباطي به موجودات پيرامونش ،و يا به مجموع موجودات عالم ندارد ،نه به آن دسته كه قبل از او بودند ،و نه به آنها
كه بعد از او خواهند آمد.
نتيجه اين اشتباه اين شده كه هر حادثه را كه در حقيقت نتيجه اسباب و علل ،و مقتضاي اثري است كه خداي تعالي به آنها
داده ،تنها به علت و فاعل ما فوق او نسبت دهند ،و بگويند فالن عمل كار فالن علت ،و آن ديگر كار آن علت است ،و هيچ
ارتباطي بين اين اعمال نيست ،و هيچ رابطهاي بين اثر اين علت با ساير علل نيست و ساير علل هيچ نقش و سهمي در
پديد آمدن و بقاي آن ندارند .و خالصه هر حادثهاي پديد آمده ،سبب خودش ميباشد ،اگر ستارگاني در گردشند ،و درياهايي
در موجند ،و كشتيهايي بر آبها در حركتند ،و اگر زميني هست كه موجوداتي را بر دوش خود گرفته ،و اگر گياهاني
ميرويند ،و حيواناتي ميجنبند ،و انسانهايي زندگي ميكنند ،و تالش ميكنند نه رابطهاي روحي و معنوي بين آنها هست ،و
نه وحدتي جسمي از ماده و قوه در بين آنها وجود دارد.
و معلوم است چنين پنداري مستلزم يك پندار ديگر است ،و آن اين است ،كه نظير همين بي ارتباطي و جدايي را بين
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شيطان است.
براي اينكه هر چند اين حرف به وجهي درست است ،و ليكن به طور كلي صحيح نيست ،وجه صحيحش در خصوص نسبت
مستقيم است ،كه از آن به كلمه "بالفعل" و امثال آن تعبير ميكنيم ،و ميگوئيم خداي تعالي به طور مستقيم و بالفعل تنها
عمل جميل و پسنديده ميكند ،و به آن امر مينمايد ،و هرگز امر به زشتي و فحشا نميكند ،و اما به طور غير مستقيم و
بواسطه كه از آن به كلمه" اذن" و امثال آن تعبير ميكنيم ،تمامي كارها (چه خوب و چه بد) مستند به او است ،چون اگر
نباشد ربوبيت و خالقيت و مالكيت او نسبت به كل جهان تمام نميشود و نيز نميشود علي االطالق او را بي شريك دانست،
(براي اينكه بنا بر اين فرض ،تنها در كارهاي نيك ،بي شريك است ،نه به طور مطلق) ،در حالي كه قرآن كريم پر است از
آياتي كه همه چيز را به خدا نسبت داده ،از آن جمله ميفرمايد ":يُضِلب مَنْ يَشاءُ" «( »0يعني به دست خود او و به كيفر
نافرمانيهايش).
__________________________________________________
)(1خداياني را كه كفار به جاي اللَّه ميپرستند ناسزا مگوييد ،و گرنه آنان نيز اللَّه را از در دشمني با شما (نه از روي علم)
دشنام خواهند گفت ،ما اين چنين عمل هر امتي را در نظرش زينت دادهايم ،آن گاه بازگشتشان به سوي پروردگارشان است،
و او ايشان را بدانچه ميكردند خبر خواهد داد (سوره انعام آيه ).122
)(2خدا هر كه را بْواهد گمراه ميكند (سوره رعد آيه ).02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص126 :
و نيز ميفرمايد ":أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ" «( »1يعني وقتي عمل را واژگونه كردند ،خداوند هم دلهايشان را واژگونه ميكند).
و نيز ميفرمايد ":اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ،وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ" «».0
و نيز ميفرمايد ":أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا"
«3».و آياتي ديگر از اين قبيل.
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[در اين عالم نه فقط اعيان خارجي ،بلكه اوصاف و افعال نيز با هم مرتبط و وابسته هستند]  .....ص 111 :

اين ارتباط تنها در اعيان موجودات و حوادث جاري در آنها برقرار نيست ،بلكه اوصاف افعال و عناوين اعمال هم با يكديگر
مرتبطند مانند ارتباطي كه امور متناقض با هم دارند.
آري اگر فرض شود يكي از دو نقيض ،وجود نداشته باشد امر طرف ديگر درست نميشود ،هم چنان كه اين معنا را در مساله
صنع و ايجاد به چشم احساس ميكنيم ،ميبينيم كه پديد آمدن و تكون يك موجود ،مستلزم فساد موجود ديگر است ،تا
سابقي نباشد ،الحقي نميآيد.
__________________________________________________
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عناوين اعمال و صور افعال يعني صورت خوب و بد خيال كنند ،و چنين پندارند كه خوب و بد و شقاوت و سعادت ،و هدايت،
و ضاللت ،و اطاعت و معصيت ،و احسان و اضرار ،و عدل و ظلم ،و امثال اين عناوين هيچ ارتباطي بهم ندارند ،و تحقق و
وجودشان به هم پيوسته نيست.
و غفلت كردهاند از اينكه اين عالم ،با همه اعيان موجودات و انواع مْلوقات كه در آن است ،تمامي اجزايش به هم مرتبط
است ،جزئي از همين عالم است كه مبدل به جزئي ديگر
__________________________________________________
)(1خدا دلهايشان را واژگونه كرد (سوره صف آيه ).2
)(2خدا هم ايشان را استهزا نموده ،طغيانشان را با دوام ميكند (سوره بقره آيه ).12
)(3ما هم به عياشان آن قريه امر كرديم كه در آن قريه فسق و فجور كنند (سوره اسراء آيه ).16
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
ميشود ،روزي انسان است و روزي ديگر گياه ،و روزي ديگر خاك بيجان است ،روزي در حال جمع است ،و روزي در حال
تفريق ،روزي زنده است و روزي ديگر مرده ،آن روز كه زنده است زندگي او عينا مرگ موجوداتي ديگر است ،روزي نو است
و روزي كهنه اما آن روز كه نو است تازگي او عينا فساد اجزايي كهنه و قديم است.
همچنين حوادثي كه پديد ميآيد مانند حلقههاي زنجير به هم پيوسته است ،هر فرضي كه در باره يك حادثه بكني در
اوضاع حوادث مقارن آن اثر ميگذارد ،و حتي در قديمترين حوادث مفروض جهان مؤثر است ،عينا مانند يك سلسله
زنجيري كه اگر يك حلقه آن را به طرف خود بكشي تمام حلقهها را به طرف خود كشيدهاي ،در حالي كه هزاران حلقه
است ،و تو يكي را كشيدهاي ،پس كمترين تغيير و دگرگوني كه در يك ذره از ذرات اين عالم فرض كني ،باعث ميشود
سراسر عالم وضعي ديگر به خود بگيرد ،هر چند كه ما آن را نبينيم و احساس نكنيم.
پس صرف نداشتن علم دليل بر نبودن نيست ،اين قاعدهاي است كه از قديم االيام زير بناي بحثهاي علمي بوده ،و امروز
هم علوم طبيعي و رياضي آن را به طور كامل روشن ساخته است.
قرآن كريم قرنها قبل از اينكه ما نْست كتب فلسفه و طبيعي و رياضي ديگران را بْوانيم ،و سپس خودمان مستقال در آنها
بحث كنيم آن را با بهترين بيان خاطرنشان ساخته ،ميفرمايد نظام جاري در سراسر عالم بهم پيوسته و متصل است ،بين
نظام جاري در آسمانها و نظام جاري در زمين ارتباط هست ،و هر يك به سود ديگري جريان دارد ،و همه در تحقق دادن به
غرض خلقت دست در دست هم دارند ،و قدر الهي در همه آنها نافذ است ،و همه را به سوي معاد سوق ميدهد ،كه" أَنَّ
إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي" «».1
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[كون و فساد در غير اعمال و در اعمال سعادت آور ،بال واسطه مستند به خدا است ولي در اعمال شقاوت بار با واسطه مستند به او است]  .....ص : 158

پس از آنچه گفتيم روشن شد كه حكمت اقتضا ميكند اين عالم همانطور كه مشتمل بر صالح است مشتمل بر فساد هم
باشد ،يا همانطور كه مشتمل بر اطاعت است مشتمل بر معصيت هم باشد ،هم چنان كه ميبينيم خداي تعالي همين را در
نظام صنع و خلقش تقدير كرده است.
چيزي كه هست كون و فساد در غير اعمال مستقيما مستند به خداي سبحان است ،چون كار خلقت و تدبير تنها بدست او
است ،و شريكي ندارد ،و همچنين اعمال سعادتآور ،و آنچه مثل آن است بدون واسطه مستند به او است ،چون تنها مساله
هدايت او مايه سعادت است ،بر خالف اعمال شقاوتآور ،و آنچه از آن قبيل است ،نظير وسوسه شيطان ،و مسلط كردن
هواي نفس بر انسان ،و حكومت دادن ستمكاران بر مردم ،و امثال اينها كه با واسطه مستند به خدا است ،و آن واسطه
عبارت است از ترك هدايت ،و گمراه كردن و خوار نمودن ،و بيچاره كردن،
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
و امثال آن ،و اين واسطهها همان است كه از آن به اذن تعبير ميكنيم ،و ميگوئيم خداي تعالي به شيطان اذن داد تا با
وسوسهها و تسويالت خود دلهاي مؤمنين را منحرف كند ،و انسان پيرو هواي نفس را از پيرويش منع نكرد ،و بين ظالم و
ظلمش حايل نشد ،براي اينكه اساس سعادت و شقاوت بر پايه اختيار است.
پس هر كس به سعادت رسيد ،با اختيار خود رسيد ،و هر كس شقي شد با اختيار خود شد ،و اگر اين نبود حجت (نه عليه
بندگان ،و نه عليه خدا ،تمام نميشد) ،و سنت امتحان و برمال سازي واقعيتهاي بندگان ،جاري نميگرديد.
تنها چيزي كه دانشمندان را از آزادي در بحث پيرامون اين مباحث باز داشته ،وحشتي بوده كه از نتايج وخيم آن (البته به
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)(1سوره نجم آيه .20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
در اعمال هم تا يكي از دو طرف مقابل نباشد طرف ديگر تحقق نمييابد ،وقتي اين طرف آثار مطلوب خود را در اجتماع
طبيعي انسان بروز ميدهد ،كه طرف ديگري مقابل خود داشته باشد ،و همچنين در اجتماع الهي انسان كه همان دين حق
باشد ،تا باطلي نباشد حق جلوهاي ندارد ،اگر اطاعت خدا مثال خوبست و حسن دارد ،براي اين است كه معصيت بد است ،و
اگر كار نيك باعث ثواب است ،براي اين است كه كار بد باعث عقوبت است ،و اگر ثواب و پاداش براي ثوابكار لذت بْش
است ،براي اين است كه عقاب برايش دردآور است ،و اگر به طور كلي لذت ،محبوب است ،براي اين است كه درد مبغوض
و مايه بدبْتي است ،و سعادت عبارت است از حالت و وضعي كه وجود موجود براي رسيدن به آن وضع ،خلق شده ،و
شقاوت عبارت است از حالت و وضعي كه موجود به آن حالت پشت كرده و رو به حالت قبلي ميگذارد ،و اگر اين حركت (از
شقاوت به سعادت) در وجود موجود نبود وجود موجود باطل ميشد.
پس اطاعت ،و سپس حسنه ،و در مرحله سوم ثواب ،و در مرحله چهارم لذت ،و در مرحله آخر سعادت ،درست در مقابل
معصيت و بدي ،و سپس عقوبت ،و در مرحله چهارم درد و آن گاه شقاوت قرار دارد ،و هر يك از اين نامبردهها ،وقتي ظهور
و جلوه پيدا ميكند كه طرف مقابلش دچار خفا شده باشد و وقتي زنده ميشود كه طرف مقابلش مرده باشد ،هم چنان كه
ميبينيم هر كس مردم را به دسته اول دعوت ميكند ،از دسته دوم بر حذر ميدارد ،و زنهار ميدهد ،و اصال غير از اين
ممكن نيست ،هم چنان كه اگر كسي مردم را به لذائذ مادي فرا بْواند ،دعوتش را با بدگويي از خالف آن انجام ميدهد ،و
غير از اين ممكن نيست.
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[سه نكته راجع به آيه كريمه" زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ  ..... ]"...ص 162 :

نكته اول:از ظاهر جمله ":زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ" بر ميآيد كه فاعل زينتگري ،غير از خداي تعالي است يعني يا
شيطان است ،و يا نفس ،دليل گفته ما دو نكته است ،اول اينكه مقام آيه مقام مذمت كفار به اين رفتار انحرافي است ،كه به
لذائذ مادي از مال و اوالد اعتماد نموده ،و به خاطر اينكه شيطان اين انحراف را در نظرشان جلوه داد خود را از خدا بينياز
دانستند ،و در مثل چنين مقامي زينتي تناسب دارد كه باعث غفلت از خدا باشد ،و چنين زينتگري اليق به ساحت مقدس
خدا نيست.
نكته دوم:اينكه اگر اين زينتگري كار خداي تعالي باشد قهرا مراد از آن همان ميل غريزي است كه انسان به اين لذائذ
مادي دارد ،و اگر مراد اين بود ،جا داشت تعبير فرمايد:
"زين لالنسان حب الشهوات" و يا بفرمايد ":زين لبني آدم" و امثال اين تعبيرات ،هم چنان كه در مواردي كه سْن از
غرائز رفته اينگونه تعبير آورده ،مثال فرموده ":لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ،ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ" «».1
و نيز فرموده ":وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ ،وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ».0« "...
و اما لفظ" ناس" مناسب چنين مقامي نيست ،زيرا عرب اين كلمه را بيشتر در مواردي استعمال ميكند كه ميخواهد
امتيازها را لغو كند ،و يا كسي را تحقير نموده و پستي فكر او را برساند ،به موارد استعمال زير توجه فرمائيد:
"فَأَبي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً" « "،»2يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي" « ،»2و آياتي ديگر نظير اينها.
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زعم خود آنان) بوده ،مثال جبري مسلكان از آنان ،پنداشتند كه اگر بگويند موجودات با يكديگر ارتباط و اسباب عالم در
يكديگر تاثير دارند ،خود به خود اعتراف كردهاند به اينكه پس خدا هيچكاره است ،و قدرت مطلقه او را بر تصرف در
مصنوعاتش سلب كردهاند.
و مفوضه از آنان ،پنداشتند كه اگر اين مطلب را بپذيرند ،و مْصوصا در مرحله اعمال ارتباط آنها را با يكديگر به اراده و
قدرت خدا نسبت دهند خود به خود به مساله جبر گردن نهاده و مصنوع خدا يعني انسان را هيچكاره دانستهاند ،با اينكه
مسلكشان تفويض است ،و با بطالن اختيار مساله ثواب و عقاب و تكليف و تشريع دين باطل ميشود.
با اينكه هر دو طايفه ميتوانستند دست از اين وحشت برداشته ،با كالم خدا كه ميفرمايد ":وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ" «».1
و نيز ميفرمايد ":أَال لَهُ الَْْلْقُ وَ الْأَمْرُ" « »0و" إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" « »2انس بگيرند( ،و جبري مسلك از
افراط خود ،و تفويضي از تفريط خود برگشته ،بفهمند كه قبول وجود ارتباط بين اشيا و اعمال ،هيچ محذوري به بار نميآورد،
نه خدا را هيچكاره ميكند ،و نه انسانها را) عالوه بر اينكه اين آيات و آيات مشابه آن در اين باب برهاني ارائه ميدهد ،و ما
در بحثي كه پيرامون آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا" « »2شد پارهاي مطالب مربوط به اينجا را گذرانديم.
__________________________________________________
)(1سوره يوسف آيه .01
)(2سوره اعراف آيه .22
)(3سوره يونس آيه .22
)(4سوره بقره آيه .06
ترجمه الميزان ،ج ،2ص162 :
حال به گفتاري كه در تفسير آيه مورد بحث داشتيم برگشته و نكاتي را متذكر ميشويم:

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

نكته سوم :اينكه اموري كه خداي تعالي به عنوان نمونه و مصداق براي اين شهوات بر شمرده ،با مساله تزيين فطري
نميسازد ،زيرا اگر منظور اين بود جا داشت به جاي كلمه" نساء -زنان" تعبيري آورد كه معناي مطلق زوجيت را برساند و
نيز به جاي لفظ" بنين" كلمه" اوالد" را آورده باشد و به جاي لفظ" قناطير مقنطرة "لفظ" اموال" را بياد بياورد ،براي
اينكه عالقه فطري و طبيعي به همسر همانطور كه در مردان نسبت به زنان هست ،در زنان نيز نسبت به
__________________________________________________
)(1سوره تين آيه .2
)(2سوره اسراء آيه .22
)(3بيشتر مردم به جز كفران نعمت عكس العملي ندارند (سوره اسراء آيه ). [.....]21
)(4هان اي مردم ما شما را از نر و مادهاي خلق كردهايم (سوره حجرات آيه ).12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص161 :
مردان همين عالقه وجود دارد ،و همچنين عالقه غريزي كه در انسان نسبت به فرزندان هست ،نسبت به مطلق اوالد و
مطلق اموال است ،نه خصوص پسران ،و خصوص "قناطير".
و به همين جهت آن مفسري كه فاعل تزيين را خدا دانسته ناچار شده است بگويد:
مراد از حب نساء عالقه به مطلق همسر است ،تا شامل عالقه زن به شوهرش نيز بشود ،و مراد از بنين ،مطلق فرزند است،
تا شامل دختران نيز بشود ،و مراد از قناطير ،مطلق مال است ،و گفته:
اگر خداي تعالي از خصوص نساء و بنين و قناطير نام برده ،براي اين است كه اينها افراد قوي و شناخته شدهتر مصداقند ،و
آن گاه در توجيه اين گفتهاش خود را سْت به زحمت انداخته است.
نكته چهارم :اينكه نسبت داشتن تزيين به خداي سبحان با آخر آيه كه ميفرمايد:
"ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ،قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بَِْيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ"...
نميسازد ،براي اينكه ظاهر اين كالم اين است كه ميخواهد مردم را از شهوات دنيايي منصرف كند ،و نفوس بشر را متوجه
ثوابها و بهشت و همسران و رضواني كند كه نزد خدا برايشان آماده است ،و منصرف كردن مردم از زندگي دنيا صحيح
نيست ،چون دنيا مقدمه آخرت است ،و منصرف كردن مردم از مقدمه و در عين حال دعوت آنان به ذي المقدمه ،تناقض
روشني است ،و بلكه ابطال هر دو امر يعني هم دنيا و هم آخرت است ،و مثل كسي ميماند كه ميخواهد سير بشود و از
خوردن خودداري ميكند.
حال اگر بگويي آيه شريفه ":زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ  "...معنايي را افاده ميكند كه خالصه آن را اين آيه شريفه
ميرساند ":قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ
الْقِيامَةِ" «».1
و الزمه انطباق معناي آن آيه و اين آيه اين است كه بگوئيم :در آن آيه نيز فاعل تزيين ،خداست هم چنان كه در اين آيه
فاعل تزيين ،خدا است.
در پاسخ ميگوئيم :كه خير ،آن آيه با اين آيه منطبق نيست ،و نظام آن آيه فرق دارد ،زيرا آيه مورد بحث ،در مقام مذمت
شهواتي است كه محبوب مردم است ،و مردم را از ياد خدا منصرف نموده و مشغول ميسازد ،و نميگذارد آدمي به ياد
لذائذي كه نزد خدا دارد بيفتد ،و ميخواهد مردم را در اعراض از آن شهوات تحريك و تشويق كند ،و متوجه لذائذي كه نزد
__________________________________________________
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)(1بگو چه كسي زينتي را كه خدا براي بندگانش در آورده و روزي پاك را حرام كرده؟ بگو اينها براي كساني است كه در
زندگي دنيا ايمان آوردند و خالص آن در قيامت مْصوص ايشان است (سوره اعراف آيه ).20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص160 :
خداي سبحان است بسازد ،به خالف آيه دوم كه مقامش مقام بيان اين نكته است كه لذائذي كه در اين دنيا بين مؤمنين و
كفار مشترك است ،در سراي ديگر ،مْصوص مؤمنين خواهد بود ،و به همين جهت است كه ميبينيم لفظ" ناس" در آيه
مورد بحث ،در اين آيه مبدل به لفظ" عباد" شد ،و نيز" زينت" در آن آيه ،در اين آيه" رزق طيب" ناميده شد.
باز اگر بگويي تزيين در آيه مورد بحث معلق بر "حب الشهوات" شده ،نه بر" خود شهوات" ،و معلوم است كه تزيين حب
در نظر انسان و مجذوب شدن دل آدمي در برابر اين حب ،امري طبيعي و خاصيتي ذاتي است ،در نتيجه برگشت معناي
تزيين حب براي انسان به اين ميشود كه خدا حب را در دل آدميان مؤثر قرار داده ،و يا سادهتر بگوييم ،آيه ميخواهد
بفرمايد :كه خدا اين حب را در دل انسانها خلق كرده ،و معلوم است كه خلقت تنها كار خدا است و ال غير ،پس فاعل تزيين
در آيه شريفه خداي تعالي است.
در پاسخ ميگوئيم الزمه آن قرائني كه ما ذكر كرديم اين است كه مراد از تزيين حب ،اين باشد كه خداوند اين حب را
طوري قرار داده كه انسانها را به سوي خود جذب كند ،و آنان را از غير خودش باز دارد ،چون زينت دادن امري مطلوب و
جالب است ،كه با غير خودش ضميمه ميشود و انسان را به سوي آن غير ،جلب ميكند( ،مثال خانهاي ساده كه جلب نظر
مشتري را نميكند زينت ميكنند ،تا به تبع آن زينت ،خانه هم جلب توجه كند" مترجم") و يا زني كه قيافه جالبي ندارد
خود را زينت ميكند ،تا به تبع آن زينت ،خودش هم زيبا شود ،و مرد را به سوي خود بكشاند ،پس در حقيقت مقصود اصلي
همان امور زينتآور است ،و زن از اين مقصد استفاده ميكند.
خالصه اينكه ،برگشت معناي تزيين حب براي مردم به اين است كه حب را در نظر آنان طوري قرار دهد كه باعث شيدايي
و دلربايي آنان شود ،و در اشتغال به آن حريص سازد.
اين است معناي تزيين حب ،نه اصل تاثير آن ،هم چنان كه ظاهر از معناي" فََْلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا
الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا »" «1نيز همين است ،چون ميفرمايد :بعد از آنان خلقي آمدند كه نماز را ضايع گذاردند ،و
شهوات را پيروي كردند ،و به زودي (كيفر) گمراهي را خواهند يافت.
و مؤيد اين معنا گفتاري است كه در باره شمردن نمونههاي زينت از نظر خواننده خواهد گذشت كه چرا از نمونههاي زينت،
نساء و بنين و قناطير را شمرد؟ عالوه بر اينكه چه
__________________________________________________
)(1سوره مريم آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص162 :
بسا بتوان گفت معناي لفظ شهوات خالي از شيفتگي و دلدادگي و حرص نيست ،هر چند كه كلمه نامبرده به معناي
مشتهيات است.
"مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ  "...كلمه" نساء" جمعي است كه مفردي از لفظ خود ندارد ،و
كلمه" بنين" جمع كلمه" ابن" است كه به معناي نر ،از فرزندان آدمي است ،كه در فارسي به كلمه" پسر" ترجمه ميشود،
حال چه پسر بدون واسطه ،و چه با واسطه ،كه فارسيان از آنان به كلمه" نوه" "،نتيجه" "،نبيره" تعبير ميكنند.
و كلمه" قناطير" جمع قنطار است ،و اين كلمه كلمهاي است جامد ،يعني چيزي از آن مشتق نميشود ،و به معناي مقدار
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[اصناف مردم از لحاظ دلبستگي به اقسام شهوات]  .....ص 164 :

آيه شريفه بنايش بر شمردن حب شهوات و افاده اين معنا كه حب شهوات طبق امور مورد عالقه انسان ،تكثير پيدا ميكند
نيست ،و نميخواهد بفرمايد :انسان به حسب طبع ،متمايل به همسر ،و دوستدار اوالد ،و اموال است ،تا مفسرين اشكال
كنند كه چرا از انسان به كلمه" ناس" ،و از اوالد به كلمه "بنين" و از مال به عبارت قناطير مقنطره تعبير كرد؟ آن گاه در
توجيه اين تعبيرها خود را به زحمت اندازند هم چنان كه انداختهاند .بلكه بنايش بر اين است كه بفرمايد :مردم در شيفتگي به
مشتهيات دنيا يك جور نيستند ،بلكه چند گروهند ،بعضي از شهوتپرستان هيچ هم و هدفي ندارند مگر عشق ورزيدن به
زنان ،و دل دادن به آنان ،و تقرب و انس و همنشيني با آنان ،و همين دلدادگي وجوهي از فساد و نافرماني خداي سبحان را
به دنبال دارد ،نظير آوازهخواني ،و موزيكنوازي ،و ميگساري ،و امور ديگري مثل اينها ،معموال اين حركات زشت مْتص به
مردان است ،و در زنان چنين وضعي پيش نميآيد ،مگر بسيار نادر.
بعضي ديگر دوستدار فرزند پسرند ،چون تكاثر را دوست ميدارند ،و ميخواهند با داشتن پسران زياد نيرومندتر از ديگران
باشند ،و غالبا اينگونه افراد در ميان باديهنشينان زياد يافت ميشوند ،و نيز اينگونه عالقهها نوعا مْتص به پسران است ،نه
دختران.
بعضي ديگر از مردم دلباخته مالند ،و بيشتر همتشان اين است كه كيسهها را از پول پر كنند ،و انبارها را از كاال انباشته
نمايند.
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طاليي است كه در يك پوست گاو بگنجد ،و يا به معناي پوستي پر از طال است.
كلمه" مقنطره" اسم مفعولي است مشتق از همين كلمه جامد ،و اين رسم عرب است كه در الفاظ جامد معنايي اعتبار
ميكنند كه با در نظر گرفتن آن معنا لفظ جامد ،معنايي مصدري كسب ميكند ،آن گاه از همان معناي مصدري كلمهاي
ديگر مشتق ميسازند ،نظير كلمه" باقل ،و" تامر" ،و" عطار" ،كه از كلمات" بقل" (سبزيجات) و" تمر( "خرما) و" عطر"
اشتقاق يافته است و به معناي فروشنده بقل ،و تمر ،و عطر است ،و فائده اين اشتقاق آن است كه شْص و يا چيزي را به
وصفي كه از جامد گرفته ميشود توصيف كنند ،و معناي كلمه را براي او اثبات نمايند و اشاره كنند به اينكه شْص و يا چيز
نامبرده واجد معناي آن كلمه هست ،و چنان نيست كه هيچ رابطهاي با آن نداشته باشد ،هم چنان كه ميگويند:
"دنانير مدنرة" و" دواوين مدونه" ،و يا گفته ميشود ":حجاب محجوب" و" ستر مستور".
كلمه "خيل" به معناي اسبان است ،و كلمه" مسومه" كه از ماده" سين" ،و" واو"" ،ميم" گرفته شده ،به معناي چريدن
حيوان است ،گفته ميشود ":سامت اإلبل" يعني شتر براه افتاده تا برود و در صحرا بچرد ،و اين گونه حيوانات را كه علف از
خانه نميخواهند" سائمه" ميگويند ،ممكن هم هست بگوئيم از باب" سمت اإلبل في المرعي" باشد ،يعني شتر را در
چراگاه داغ زد ،و نشانه كرد.
در نتيجه "خيل مسومة" يا به معناي اسباني است كه آزادانه در مرتع ميچرند ،و يا اسبان داغدار و نشاندار است .و كلمه"
انعام" جمع كلمه" نعم" به فتحه نون و عين است ،كه به معناي شتر و گاو و گوسفند است ،به خالف كلمه" بهائم" كه هم
نامبردهها را شامل ميشود ،و هم غير آنها را ،البته غير وحشيها و مرغان و حشرات و كلمه" حرث" به معناي
ترجمه الميزان ،ج ،2ص162 :
زرع است ،ليكن افاده معناي كسب هم ميكند ،و حرث عبارت است از تربيت نبات ،و يا نبات تربيت شده ،براي بهرهگيري
از منافع آنها در زندگي.
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[لذائذ و نعمتهاي دنيا و آخرت هم هست با اين تفاوت كه نعمتهاي آخرت خالي از قبح و فساد است]  .....ص 161 :

اين آيه شريفه در مقام بيان جمله ":وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ" است و به جاي شهواتي كه در آيه قبل شمرد ،در اينجا يك
چيز را مقابل آنها قرار داده ،و آن كلمه" خير" است ،و اين بدان جهت است كه نعمتهاي آخرتي همه خوبيها را دارد ،هم
باقي است و هم اينكه زيبايي و لذتش حقيقي است ،هم بطالن در آن راه ندارد ،اموري است هم جنس شهوات دنيا (اگر در
دنيا همسرانند در آخرت هم حوران بهشتي هستند ،و اگر در دنيا اموال و اوالد و خوردنيها هست آنجا هم غلمان و باغها و
اقسام ميوهها هست "مترجم").
خالصه خواص آنچه در دنيا هست در آخرت هم هست ،با اين تفاوت كه نعمتهاي آخرت خالي از قبح و فساد است ،و
آدمي را از آنچه برايش بهتر و واجبتر است ،باز نميدارد.
در اين آيه با اينكه نام بهشت را برد (و بهشت مشتمل بر همه لذائذ هست) و در عين حال نام ازواج مطهره را اختصاص به
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ظهور و پيدايش اين قسم جنون هم بيشتر در جمع نقدينه يعني طال و نقره است ،و يا چيزي كه بعدها به صورت نقدينه در
آيد ،مانند اثاث و كاالهاي تجارتي و غيره ،و نيز اينگونه عالقهها غالبا در بين اهل شهر زياد است ،نه در صحرانشينان.
و در نظر بعضي ديگر ،خيل مسومه و اسبان تيزتك محبوبتر از ساير امور مادي است ،نظير سواركاران كه با اسب عشق
ميورزند ،بعضي هم عالقه شديدي به گاو و گوسفند ،و بعضي به كشت و زرع دارند ،البته ممكن است كه بعضي از افراد به
دو تا و يا بيشتر از آنچه كه شمرده شد عالقمند باشند.
اين بود اقسام شهواتي كه مردم در عالقه به آنها به چند صنف هستند ،هر يك ،يكي از آنها را هدف اصلي زندگي و بقيه
اهداف زندگي را فرع آن قرار ميدهند ،و در مردم كمتر يافت ميشود (و يا اصال يافت نميشود) كسي كه عالقهاش به همه
اشيا و چيزهاي نامبرده مساوي
ترجمه الميزان ،ج ،2ص162 :
باشد و همه را به طور مساوي دوست بدارد ،و همه برايش هدف اصلي باشند.
و اما لذائذي از قبيل جاه و مقام و صدارت ،همه امور و همي هستند كه به قصد ثانوي مورد عالقه قرار ميگيرند ،و التذاذ به
آنها ،التذاذ شهواني شمرده نميشود ،بلكه التذاذي است و همي و خيالي ،از اين گذشته اگر آيه شريفه نامي از اينگونه لذائذ
نبرده براي اين است كه در مقام شمردن تمامي شهوات نبوده است.
از اينجا اين نظريه تاييد ميشود همانطور كه قبال هم اشاره بدان شد كه مراد از حب شهوات ،عالقه معمولي نيست ،پس
دلدادگي و مرحله شديد حب است( ،كه خود نوعي جنون است و به همين جهت به شيطان نسبت داده شده) ،و اگر مراد،
اصل عالقمندي كه امري است فطري ،ميبود به شيطان نسبتش نميداد ،چون عالقه معمولي و فطري را خداوند در دل
همه نهاده است.
"ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا"...
يعني اين شهواتي كه شمرديم اموري است كه در زندگي دنيا (يعني نزديكترين زندگي براي انسان نسبت به جهان آخرت)
وسيله اقامه حيات است ،و زندگي دنيا (نزديكتر) و همچنين متاع و وسيله اقامه آن امري است فاني ،و از بين رفتني ،نه خود
دنيا ميماند ،و نه متاع آن ،نه آن عاقبتي باقي و صالح دارد و نه اين ،آن زندگي كه بقا دارد و شايسته است كه آن را زندگي
بناميم ،زندگي آخرت است كه نزد خدا است( ،وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ).
"قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بَِْيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ"...
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ذكر داد ،براي اين كه مساله هم خوابي و جماع در نظر انسان لذيذترين لذائذ حسي است ،و باز به همين جهت است كه در
آيه قبلي نام زنان را جلوتر از بنين و قناطير مقنطرة ذكر كرد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص166 :
[توضيحي در باره" رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ"]  .....ص 166 :
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و اما كلمه" رضوان" به كسره را و هم به ضمه آن به معناي رضا و خشنودي است ،و آن حالتي است كه در نفس آدمي
هنگام برخورد با چيزي كه ماليم طبع او است پيدا ميشود ،و نفس از پذيرفتن آن امتناع نميورزد ،و در صدد دفع آن بر
نميآيد ،در مقابل اين حالت ،حالت سْط و خشم است كه در هنگام برخورد با ناماليمات ،در نفس پيدا ميشود و نفس در
صدد دفع آن بر ميآيد.
در قرآن كريم مساله رضاي خداي سبحان مكرر آمده ،و بايد دانست كه رضايت خدا همانطور كه بالنسبه به فعل بندگانش
در باب اطاعت تصور دارد ،همچنين در غير باب اطاعت از قبيل اوصاف و احوال و غيره تصور دارد( ،همان طور كه ميگوئيم
نماز باعث رضاي خدا است ،همچنين ميگوئيم تواضع و رقت قلب باعث خشنودي او است "مترجم").
چيزي كه هست بيشتر مواردي كه در قرآن كلمه رضاي خدا آمده( ،اگر نگوئيم همه مواردش) از قبيل رضايت به اطاعت
است ،و به همين جهت است كه در آيات زير رضاي خدا را با رضاي بنده ،مقابل هم قرار داده .رضايت خدا از بندهاش به
خاطر اطاعت او است ،و رضايت بنده از خدا به خاطر پاداشي است كه به او ميدهد ،و يا به خاطر حكمي است كه به نفع او
صادر ميكند.
"رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ" «».1
"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً" «».0
"وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ ،وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ ،رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ،وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ "...
«».2
اينكه در اين مقام يعني مقام شمردن آنچه براي انسان خير است ،و مطابق با امور مورد عالقه زندگي دنيايي او است مساله
رضايت خدا را شمرده ،داللت دارد بر اينكه خود رضوان نيز از خواستههاي انساني ،و يا مستلزم امري است كه آن امر اين
چنين است ،و به همين جهت بوده كه در اين آيه آن را در مقابل جنات و ازواج ذكر كرده است.
__________________________________________________
)(1خدا از ايشان راضي شده و ايشان از خدا سوره بينه آيه .2
) (2هان اي نفس آرامش يافته برگرد به سوي پروردگارت در حالي كه تو از او و او از تو راضي است سوره فجر آيه .02
)(3سوره توبه آيه .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص162 :
در آيه ":فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً" « »1آن را در مقابل فضل ،و نيز در آيه ":وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ" « »0در مقابل
مغفرت ،و در آيه ":بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوانٍ" « »2در مقابل رحمت ذكر فرمود.
و چه بسا با تدبر و دقت در معناي آنچه كه ما گفتيم ،و دقت در آيه ":رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  "...و آيه ":راضِيَةً مَرْضِيَّةً »2« "...
بتوان نكتهاي را كه آيه مورد بحث مبهم گذاشته ،كشف نمود ،براي اينكه در آيات نامبرده رضايت را به خود آنان زده،
فرموده (خدا از ايشان راضي است) و رضايت از شْص ،غير رضايت از فعل شْص است.
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در نتيجه برگشت معنا به اين ميشود كه خداي تعالي ايشان را در آنچه ميخواهند از خود نميراند ،نتيجه اين هم همان
معنايي ميشود كه آيه ":لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها -ايشان در بهشت هر چه بْواهند در اختيار دارند»"
آن را افاده ميكند ،پس در رضوان خدا از انسان ،مشيت مطلقه انسان وجود دارد.
از اينجا روشن ميشود اينكه رضوان در اين آيه را در مقابل شهواتي قرار داده ،كه در آيه قبل نام برده بود ،براي اين است
كه بفهماند انسان دنياپرست اگر دنيا و مْصوصا مال دنيا را جمع ميكند ،براي اين است كه به خيال خود مشيت مطلقه را
به دست آورد ،سادهتر بگويم براي اين جمع ميكند كه هر كاري خواست بتواند بكند ،و قدرتش تا دورترين آرزوهايش
توسعه يابد ،ولي امر بر او مشتبه شده ،و نفهميده كه چنين قدرتي و چنين مشيت مطلقهاي جز با رضايت خدا تامين
نميشود ،خدايي كه زمام هر چيز به دست او است.
"وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ" بعد از آنكه از اين آيه و آيه قبليش به دست آمد كه خدا در دو سرا يعني هم در دنيا و هم در آخرت
وعده نعمتهايي را داده كه مايه تنعم و لذت او است ،و نيز از آنجايي كه اين نعمتها چه خوردنيهايش و چه نوشيدنيها و
همسران و ملك و ساير لذائذش هم دنيوي دارد و هم اخروي ،با اين تفاوت كه آنچه دنيايي است مشترك بين كافر و مؤمن
است ،و اما اخرويش مْتص به مؤمنين است.
__________________________________________________
)(1سوره مائده آيه .0
)(2سوره حديد آيه .02
)(3سوره توبه آيه .01
)(4سوره فجر آيه .02
)(5سوره ق آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص162 :
جاي اين سؤال در ذهن باز ميشود كه :چه فرقي است بين دنيا و آخرت كه لذائذ دنيوي مشترك ،و لذائذ اخروي مْتص
باشد؟ و يا بگو چه مصلحتي ايجاب كرده كه نعمتهاي اخروي مْتص به مؤمن باشد؟ و چون جاي چنين سؤالي بوده ،در
آخر آيه مورد بحث فرمود:
(و خدا به وضع بندگانش بصير است) ،و معنايش اين است كه اين فرقي كه خداي تعالي بين مؤمن و كافر گذاشته بر اساس
عبث و بيهوده كاري نبوده ،چون خدا بزرگتر از آن است كه كاري گزاف و بيهوده كند ،بلكه در خود اين دو طايفه از مردم
چيزي هست كه اين تفاوت را باعث شده ،و خدا بصير و بينا به بندگان خويش است و دليل اين تفاوت را ميداند ،و آن
عبارت است از وجود تقوا در مؤمن ،و نبود آن در كافر.
در آيه بعدي اين تقوا را به بياني معرفي كرده كه با آيه مورد بحث متصل و مربوط باشد ،و آن اين است كه فرموده ":الَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنا  "...تا آخر دو آيه ،كه خالصه اين معرفي چنين است كه مؤمنين فقر و حاجت خود را نزد پروردگارشان اظهار
ميدارند ،و خود را از او بينياز نميدانند ،و نه تنها به زبان اظهار ميدارند ،بلكه صدق گفتار خود را با عمل صالح خود اثبات
ميكنند ،به خالف كفار كه خود را از پروردگار خود بينياز ميپندارند و پيروي شهوات دنيا زندگي آخرت و عاقبت امرشان را
از يادشان برده است.
يكي از لطيفترين نكاتي كه از دو آيه مورد بحث ،يعني آيه ":ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا ،وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ" ،و آيه ":قُلْ
أَ أُنَبِّئُكُمْ بَِْيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ  ،"...و آياتي كه شبيه به اينها است ،نظير آيه ":قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ
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مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ،خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" « »1استفاده ميشود،
پاسخ از اشكالي است كه بسياري از دانشمندان بر ظاهر آيات راجع به توصيف نعمتهاي بهشت وارد دانستهاند.
[تقرير يك اشكال :لذائذ دنيوي براي بقاي انسان و حفظ نسل او است ،در آخرت كه دار بقاء است ،چه حاجتي به اينگونه لذائذ هست]  .....ص: 168
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و آن اشكال اين است كه( :تمامي لذائذ دنيوي براي بقا و حفظ نسل است ،و آخرت كه دار بقا است ،چه حاجت به اين گونه
لذائذ دارد)؟ توضيح اينكه اگر در احوال وجود موجودات محسوس در اين عالم دقت كنيم ،هيچ شكي براي ما نميماند ،در
اينكه افعالي كه از اين موجودات سر ميزند ،همه ناشي و فرع بر قوا و ادواتي است كه هر موجودي مجهز به آن است ،و
بحث از اهداف و غايات هستي هم اين معنا را تاييد ميكند ،و به ثبوت ميرساند كه
__________________________________________________
)(1سوره اعراف آيه .20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص161 :
هيچ چيز در عالم به طور اتفاق و يا گزاف و يا عبث خلق نشده است.
يكي از موجودات اين عالم ،انسان است كه ميبينيم از سر تا پايش دستگاههايي دقيق و جهازي حيرتانگيز از دقت است ،با
يك جهازش مساله تغذيه او تامين ميشود ،كه همه ميدانيم غذا خوردن آدمي بيهوده نيست ،بلكه براي پر كردن خالي
است كه در اثر تحليل بدن پديد ميآيد ،ناگزير غذا ميخورد ،تا باقي بماند.
يكي ديگر از آن جهازات ،جهاز تناسل است ،در مردان به شكلي و در زنان به شكلي ديگر ،و هر يك قوايي فعاله دارند،
قوايي كه هر يك مترتب بر ديگري است ،و اين دو جنس مْالف با كشش و كوشش به يكديگر ميرسند .تا نوع بشر باقي
بماند ،در نباتات و حيوانات هم مساله نظير وضعي است كه انسانها دارند.
از سوي ديگر ميبينيم عالم خلقت براي اينكه موجودات را به راهي كه ميخواهد بيندازد و آنها را مسْر خود كند ،و
مْصوصا در تسْير جانداران يعني حيوان و انسان ،لذائذي در افعال آنها و قواي فعاله آنها قرار داده ،تا به خاطر رسيدن به
آن لذائذ او را به سوي عمل روانه كند ،و او خودش نميداند چرا اين قدر براي خوردن و عمل زناشويي ميدود ،خيال ميكند
هدف لذت بردن او است ،در حالي كه با اين لذت و اين گول زنك ،او را كوك كردهاند ،تا خلقت به هدف خود كه بقاي
شْص و نوع انسان است برسد.
و مسلما اگر خلقت انسان و غذا و شهوت جنسي اين رابطه يعني لذتگيري را در آدمي ننهاده بود هيچ انساني به دنبال آن
نميرفت ،نه براي تحصيل غذا اين همه تالش ميكرد ،و نه براي عمل جنسي آن همه مشقات را ميپذيرفت ،و هر چه
مثال به او ميگفتند اگر غذا نْوري باقي نميماني ،و اگر جماع نكني جنس بشر باقي نميماند ،زير بار نميرفت ،و در نتيجه
غرض خلقت باطل ميشد ،و ليكن خداي تعالي لذت غذا ،و لذت جماع را در او به وديعت نهاد ،تا آرامش خود را در به دست
آوردن آن دو بداند ،و تا غذا و شهوت جنسي را به دست نياورد آرام نگيرد ،و براي به دست آوردنش هر مشقت و مصيبت و
بالئي را به جان بْرد ،و نه تنها به جان بْرد ،بلكه در جمعآوري مال و ساير شهوات به ديگران فْر هم بفروشد و خالصه
او به مشتي گول زنك دلْوش باشد ،و نظام خلقت به هدف خود برسد.
پس معلوم شد كه منظور خداي تعالي از اين تدبير غير از اين نبوده ،كه فرد و نسل بشر باقي بماند ،فرد ،با غذا خوردنش ،و
نسل ،با جماع كردنش .اين غرض خلقت ،و اما براي خود انسان باقي نميماند مگر خيال.
خوب ،وقتي معلوم شد كه اين لذائذ دنيوي مقصود اصلي در خلقت نيست ،بلكه براي ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
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غرضي محدود و زماندار است ،اشكال باال متوجه ميشود كه در قيامت وجود اين لذائذ چه معنا دارد ،با اينكه بقاي آن
زندگي نه بستگي به خوردن دارد ،و نه به جماع .باز تكرار ميكنيم كه لذت خوردن و نوشيدن و همه لذائذ مربوط به تغذي
براي حفظ بدن از آفت تحليل رفتن و از فساد تركيب آن يعني مردن است ،و لذت جماع و همه لذائذ مربوط به آن كه
اموري بسيار است براي توليد مثل و حفظ نوع از فنا و اضمحالل ميباشد.
پس اگر براي انسان وجودي فرض كنيم كه عدم و فنا در دنبالش نيست ،و حياتي فرض كنيم كه از هر شر و مكروهي
مامون است ،ديگر چه فايدهاي ميتوان در وجود قواي بدني يك انسان آخرتي تصور كرد؟ و چه ثمرهاي در داشتن جهاز
هاضمه ،و تنفس ،و تناسل ،و مثانه ،طحال ،و كبد و امثال آن ميتواند باشد؟ با اينكه گفتيم همه اين جهازها براي بقا تا
زماني محدود است ،نه براي بقاي جاوداني و ابدي.
[جواب به اشكال فوق]  .....ص 112 :
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و اما جواب از اين اشكال اين است كه (خداي سبحان آنچه از لذائذ دنيا و نعمتهاي مربوط به آن لذائذ را خلق كرده كه
انسانها را مجذوب خود كند ،و در نتيجه به سوي زندگي در دنيا و متعلقات آن كشيده شوند ،هم چنان كه در كالم مجيدش
فرمود ":إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها" «».1
و نيز فرموده ":الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا" «».0
و نيز فرموده ":تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا" «».2
و نيز در آيهاي كه ميبينيد و جامعترين آيه نسبت به فرض ما است فرموده ":وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً
مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا ،لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ،وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقي" «».2
و نيز فرموده ":وَ ما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا ،وَ زِينَتُها ،وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقي ،أَ فَال تَعْقِلُونَ" « »2و آياتي ديگر
از اين قبيل كه همه اين نكته را بيان
__________________________________________________
)(1يعني ما آنچه روي زمين است را زينت زمين كرديم (سوره كهف آيه ).2
)(2مال و فرزندان زينت زندگي دنيا است (سوره كهف آيه ). [.....]26
)(3همه در طلب متاع ناپايدار زندگي دنيا هستند (سوره نساء آيه ).12
)(4دو چشم خود را به آن چيزهايي كه رونق زندگي دنيا است و به بعضي از ايشان بهره داديم تا در باره آن آزمايششان
كنيم ،خيره مساز ،كه رزق پروردگارت بهتر و پايدارتر است .سوره طه آيه .121
)(5و آنچه در اختيارتان قرار گرفته ،وسيله زندگي دنيا و زينت آن است ،نه هدف نهايي ،و آنچه نزد خدا است بهتر و
پايدارتر است ،آيا باز هم تعقل نميكنيد .سوره قصص آيه .62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
ميكنند كه نعمتهاي موجود در دنيا و لذائذ مربوط به هر يك از آنها اموري است مقصود للغير ،نه مقصود بالذات،
وسيلههايي است براي زندگي محدود دنيا ،كه از چند روزه دنيا تجاوز نميكند ،و اگر مساله زندگي مطرح نبود اين نعمتها
نه خلق ميشد و نه ارزشي داشت ،حقيقت امر همين است.
و ليكن اين را هم بايد دانست كه آنچه از هستي انسان باقي ميماند همين وجودي است كه چند صباحي در دنيا زندگي
كرده ،با دگرگونيها و تحوالتش مسيري را از نقص به كمال طي نموده ،و اين قسمت از وجود انسان همان روحي است كه
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از بدن منشا گرفته و بر بدن حكم ميراند.
بدني كه عبارت است از مجموع اجزايي كه از عناصر روي زمين درست شده ،و نيز قواي فعالهاي كه در بدن است ،به
طوري كه اگر فرض كنيم غذا و شهوت (و يا عالقه جذب عناصر زمين به سوي بدن) نميبود ،وجود انسان هم دوام
نمييافت .پس فرض نبود غذا و ساير شهوات ،فرض نبود انسان است ،نه فرض استمرار نيافتن وجودش( ،دقت بفرمائيد).
پس انسان در حقيقت همان موجودي است كه با زاد و ولد منشعب ميشود ،ميخورد و مينوشد ،و ازدواج ميكند و در همه
چيز تصرف نموده ،ميگيرد ،ميدهد ،حس ميكند ،خيال ميكند ،تعقل مينمايد ،خرسند و مسرور و شادمان ميشود ،و هر
مالئمي را به خود جلب ميكند ،خودي كه عبارت است از مجموع اينها كه گفتيم ،مجموعي كه بعضي از آنها مقدمه بعضي
ديگر است ،و انسان بين مقدمه و ذي المقدمه حركتي دوري دارد ،چيزي كه بر حسب طبيعت مقدمه كمال او بود ،با دخالت
شعور و اختيارش كمال حقيقتش ميشود.
[خلود و جاودانگي انسان در آخرت به معناي ابطال وجود او نيست ،بلكه ادامه وجود دنيوي او است]  .....ص 111 :
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و وقتي خدا او را از دار فاني دنيا به دار بقا منتقل كرد ،و خلود و جاودانگي برايش نوشت ،حال يا خلود در عذاب ،و يا در
نعمت و ثواب اين انتقال و خلود ،ابطال وجود او نميتواند باشد بلكه اثبات وجود دنيايي او است ،هر چه بود حاال هم همان
است ،با اين تفاوت كه در دنيا معرض دگرگوني و زوال بود ،ولي در آخرت دگرگوني ندارد ،هر چه هست هميشه همان
خواهد بود ،قهرا يا هميشه به نعمتهايي از سنخ نعمتهاي دنيا (منهاي زوال و تغيير) متنعم ،و يا به نقمتها و مصائبي از
سنخ عذابهاي دنيا (ولي منهاي زوال و تغيير) معذب خواهد بود ،و چون نعمتهاي دنيا عبارت بود از شهوت جنسي ،و لذت
طعام ،و شراب ،و لباس ،و مسكن ،و همنشين و مسرت و شادي و امثال اينها ،در آخرت هم قهرا همينها خواهد بود.
پس انسان آخرت هم همان انسان دنيا است ،ما يحتاج آخرتش هم همان ما يحتاج دنيا است ،آنچه در دنيا وسيله
استكمالش بوده همان در آخرت هم وسيله استكمال او است ،مطالب
ترجمه الميزان ،ج ،2ص120 :
و مقاصدش هم همان مطالب و مقاصد است ،تنها فرقي كه بين دنيا و آخرت است مساله بقا و زوال است.
اين آن چيزي است كه از كالم خداي سبحان ظاهر ميشود ،كه در بيان حقيقت بنيه و ساختمان انسان ميفرمايد ":وَ لَقَدْ
خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النبطْفَةَ عَلَقَةً ،فََْلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ،فََْلَقْنَا الْمُضْغَةَ،
عِظاماً ،فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ،ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ،فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْْالِقِينَ ،ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ ،ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ
تُبْعَثُونَ" «».1
توجه كنيد به جمله اول آيه و همه فقرات آن كه تعبير به" خلقت" كرده ،و خلقت عبارت است از تركيب( ،نظير پديد آوردن
بنا از تركيب سنگ و آجر و غيره) ،و باز توجه كنيد به جمله ":و در آخر او را خلقي ديگر كرديم" ،كه به خوبي داللت ميكند
بر اينكه خلقت مادي بدن مبدل ميشود به خلقت موجودي مجرد ،و باز توجه كنيد به جمله" و سپس همين شما در روز
قيامت مبعوث خواهيد شد" كه به طور مسلم مْاطب به اين خطاب ،همان انساني است كه خلقتي ديگر شده.
و نيز ميفرمايد ":قالَ فِيها تَحْيَوْنَ ،وَ فِيها تَمُوتُونَ ،وَ مِنْها تُْْرَجُونَ" « ،»0كه از آن بر ميآيد حيات انسان ،حياتي است
زميني ،كه از زمين و نعمتهايش تركيب شده ،و ما در تفسير آيه ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً  »2« "...پارهاي مطالب در اين
باره بيان كرديم.
و از سوي ديگر خداي سبحان در باره اين نعمتهاي زميني فرموده ":ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا".
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و نيز فرموده ":وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ" « »2و در اين دو آيه خود زندگي
__________________________________________________
)(1همانا ما انسان را از چكيدهاي از گل خلق كرديم ،آن گاه آن خالصه را نطفهاي كرده ،در قرارگاهي ايمن نهاديم ،آن گاه
آن نطفه را به صورت" علقه" در آورديم و آن كرم را به صورت گوشتي جويده آفريديم ،و سپس آن گوشت جويده را به
صورت اسكلت و استْوانبندي در آورديم ،و آن گاه بر روي آن اسكلت ،گوشت پوشانديم ،و در آخر او را خلقي ديگر
كرديم ،پس چه پر بركت است ،خدا كه بهترين خالق است ،سپس شما بعد از همه اينها خواهيد مرد ،و سپس همين شما در
روز قيامت مبعوث خواهيد شد .سوره مؤمنون آيه .16
)(2فرمود در زمين زنده ميشويد ،و در همان زمين ميميريد ،و از همان زمين بيرون ميشويد .سوره اعراف ،آيه .02
)(3سوره بقره آيه .012
)(4سوره رعد آيه ).06
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
دنيا را وسيله زندگي آخرت و متاع آن ناميده ،متاعي كه صاحبش از آن متمتع ميشود ،و اين خود بديعترين بيان در اين باب
است ،بابي است كه از آن هزارها باب باز ميشود ،و در عين حال مصدق كالم رسول خدا (ص) است كه فرموده ":كما
تعيشون تموتون ،و كما تموتون تبعثون" «».1

و كوتاه سْن اينكه زندگي دنيا عبارت است از وجود دنيوي انسان ،به ضميمه آنچه از خوبيها و بديها كه كسب كرده ،و
آنچه كه به نظر خودش خيبت و خسران است .در نتيجه در آخرت يا لذائذي كه كسب كرده به او ميدهند ،و يا از آن
محرومش ميكنند .و يا به نعمتهاي بهشت برخوردارش ميسازند ،و يا به عذاب آتش گرفتارش ميكنند.
و به عبارتي روشنتر ،آدمي در بقايش به حسب طبيعت ،سعادت و شقاوتي دارد ،هم بقاي شْصيتش و هم بقاي نوعش ،و
اين سعادت و شقاوت منوط به فعل طبيعي او ،يعني أكل و شرب و نكاح او است ،و همين فعل طبيعي به وسيله لذائذي كه
در آن قرار دادهاند آرايش و مشاطهگري شده ،لذائذي كه جنبه مقدميت دارد .اين به حسب طبيعت آدمي و خارج از اختيار او
است.
و اما وقتي ميخواهد با فعل اختياري خود طلب كمال كند ،و شعور و اراده خود را به كار بيندازد ،موجودي ميشود كه ديگر
كمالش منحصر در لذائذ طبيعي نيست ،بلكه همان چيزي است كه با شعور و اراده خود انتْاب كرده است.
پس آنچه خارج از شعور و مشيت او است (از قبيل خوشگلي و خوش لباسي ،و بلندي و خوش صورتي ،و خوش خطي ،و
سفيدي ،و لذتبْشي غذا ،و خانه ،و همسرش و امثال اينها) كمال او شمرده نميشود ،هر چند كه نوعي كمال طبيعي
هست ،و همچنين عكس آن نقص خود او شمرده نميشود ،هر چند كه نقص طبيعي هست ،هم چنان كه خود را ميبينيم
كه از تصور لذائذ لذت ميبريم ،هر چند كه در خارج وجود نداشته باشد.
مثال مريض با اينكه بهبودي ندارد اما از تصور بهبودي لذت ميبرد ،پس همين لذائذ مقدمي است كه كمال حقيقي انسان
ميشود ،هر چند كه از نظر طبيعت ،كمال مقدمي است
حال اگر خداي سبحان اين انسان را بقايي جاودانه بدهد ،سعادتش همان لذائذي است كه در دنيا ميخواست ،و شقاوتش
همان چيزهايي است كه در دنيا نميخواست ،حال چه لذت به حسب طبيعت ،و خالصه لذت مقدمي باشد ،و چه لذت
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[انسان عالوه بر نقص و كمال طبيعي ،نقص و كمالي نيز دارد كه به اختيار و اعمال او وابسته است]  .....ص 113 :
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حقيقي و اصلي باشد ،چون اين بديهي
__________________________________________________
)(1عينا همانطور كه زندگي ميكنيد ميميريد ،و همانطور كه ميميريد مبعوث ميشويد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
است كه خير هر شْص و يا قوه مدركه و داراي اراده عبارت است از چيزهايي كه علم بدان دارد ،و آن را ميخواهد ،و شر
او عبارت است از چيزي كه آن را ميشناسد ولي نميخواهد.
پس به دست آمد كه سعادت انسان در آخرت به همين است كه به آنچه از لذائذ كه در دنيا ميخواست برسد ،چه خوردنيش،
و چه نوشيدنش ،و چه لذائذ جنسيش ،و چه لذائذي كه در دنيا به تصورش نميرسيد ،و در عقلش نميگنجيد ،و در آخرت
عقلش به آن دست مييابد ،و رسيدن به اين لذائذ همان بهشت است ،و شقاوتش به نرسيدن به آنها است ،كه همان آتش
است ،هم چنان كه خداي تعالي فرموده :لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها ،وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" «».1
"الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ" اين آيه شريفه توصيف متقين است ،كه در آيه ":لِلَّذِينَ اتَّقَوْا"
سْن از ايشان رفت ،و ايشان را اينطور توصيف ميكند كه ميگويند ":ربنا" و در اين كلمه با ذكر ربوبيت خدا اظهار
عبوديت نموده ،از او كه پرورش دهنده ايشان است ميخواهند به حالشان رحم كند ،و حاجتشان را برآورد" إِنَّنا آمَنَّا...".
در اين جمله منظورشان اين نيست كه بر خدا منت نهند ،كه ما به تو ايمان آوردهايم ،چون بفرموده خدا در آيه ":بَلِ اللَّهُ
يَمُنب عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ" « »0همه منتها را خدا بر ما دارد ،كه به سوي ايمان هدايتمان كرد ،بلكه منظورشان اين
است كه از خدا بْواهند وعدهاي كه به بندگانش داده كه" وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ" به وي ايمان آوريد تا شما را بيامرزد «»2
در حق آنان منجز و عملي سازد ،و به همين جهت جمله "،فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا  "...را با آوردن حرف" فا" بر سر آن متفرع بر
گفتار قبلي خود كردند ،و در اينكه گفتار خود را با حرف" ان" تاكيد كردند ،براي اين بود كه بر صدق و ثباتشان در ايمان
داللت كند.
در اينجا سؤالي پيش ميآيد ،و آن اين است كه ،چرا بعد از جمله ":فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا" جمله ":وَ قِنا عَذابَ النَّارِ" را اضافه
كردند؟ با اينكه بعد از مغفرت ديگر آتشي نميماند؟.
جواب اين است كه :خير ،مغفرت مستلزم تْلص از عذاب نيست به اين معنا كه نگهداري از عذاب آتش هم فضلي جداگانه
از ناحيه خدا است ،كه به هر يك از بندگانش
__________________________________________________
)(1در بهشت هر چه بْواهند در اختيار دارند ،و نزد ما بيشتر از آن هم هست .سوره ق ،آيه .22
)(2سوره حجرات آيه .12
)(3سوره احقاف آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
بْواهد ميدهد .و يا به نعيم بهشت متنعم ميكند.
براي اينكه ايمان به خدا و اطاعت از او ،بنده را طلبكار از خدا نميكند ،تا خدا به عنوان پرداخت حق ،او را از عذاب آتش پناه
دهد ،و يا به نعمت بهشت برساند ،زيرا ايمان و اطاعت هم يكي از نعمتهايي است كه خدا به بندهاش داده ،و بلكه
بزرگترين نعمت او است ،و بنده از ناحيه خودش چيزي را مالك نيست ،و حقي بر خدا ندارد ،مگر آن حقي را كه خود خدا به
عهده خود گرفته ،و يكي از آن حقوق همين است كه اگر ايمان آوردند ،ايشان را بيامرزد ،و يكي ديگر اينكه از عذاب
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محفوظشان بدارد ،هم چنان كه فرموده ":وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ" «». 1و چه بسا از
بعضي از آيات استفاده شود كه نگهداري از عذاب آتش ،همان مغفرت و جنت باشد ،نه چيز ديگر ،مانند آيه ":هَلْ أَدُلبكُمْ
عَلي تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ،تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ،وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ،يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ،وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ،وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ" «».0
چون در دو آيه اخير آنچه را در آيه اول به اجمال گذرانده بود ،تفصيل ميدهد ،در آيه اول به طور اجمال فرموده بود ":آيا
شما را به تجارتي راهنمايي كنم كه چنين و چنان  "...و در دو آيه بعدش بيان ميكند :كه سود آن تجارت چيست ،و اين
خود معنايي دقيق است كه به زودي در موردي مناسب ان شاء اللَّه شرحش ميدهيم.
"الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ"...
[پنج خصلت براي متقين]  .....ص 111 :
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در اين آيه ايشان را به داشتن پنج خصلت ممتاز توصيف كرده ،كه تقواي هيچ متقي خالي از آنها نيست.
1صبر ،و اينكه اين صفت اول ذكر شده به خاطر اين است كه مقدم بر خصلتهاي ديگر است ،البته از آنجايي كه در آيه،صبر را مطلق آورده ،شامل همه صبرهاي ديگر هم
__________________________________________________
)(1به او ايمان آورديد ،تا پارهاي از گناهان شما را بيامرزد ،و از عذاب اليم پناهتان دهد .سوره احقاف ،آيه .21
)(2آيا شما را به تجارتي راهنمايي بكنم كه سودش اين باشد كه شما را از عذاب اليم نجات دهد؟
آن تجارت اين است كه به خدا و رسولش ايمان آورده ،و در راه خدا با مال و جانتان مجاهده كنيد ،اين براي شما بهتر بود
اگر ميدانستيد براي اينكه گناهان شما را ميآمرزد و به بهشتهايي كه نهرها در زير آن روان است ،داخلتان ميكند،
قصرهايي نيكو در بهشتهاي عدن .سوره صف ،آيه .10
ترجمه الميزان ،ج ،2ص126 :
ميشود ":صبر بر اطاعت" "،صبر بر ترك معصيت" "،صبر بر مصيبت".
2صدق و صدق هر چند حقيقتش به حسب تحليل عبارت است از مطابق بودن ظاهر گفتار و كردار آدمي با باطنش ،وليكن اگر كلمه نامبرده را به اين معنا بگيريم شامل تمامي فضائل ميشود ،ديگر حاجت نبود صابرين و قانتين و آن ديگر
صفات را ذكر كند ،پس قطعا اين معناي تحليلي منظور نبوده ،در نتيجه بايد گفت كه مراد از آن همان راستگويي است و
بس (و خدا داناتر است).
و كلمه" قنوت "به معناي خضوع براي خداي سبحان است ،كه شامل عبادات و اقسام اطاعتها ميشود ،و كلمه" انفاق"
كه" منفقين" اسم فاعل از آن است ،عبارت است از دادن مال به كسي كه مستحق آن است.
منظور از كلمه ":استغفار" در سحرها نماز شب و استغفار در آن است ،و روايات وارده ،استغفار در اسحار را به نماز شب ،و
استغفار در قنوت آخرينش كه همان يك ركعت" وتر" است تفسير نمودهاند.
خداي تعالي در سوره مزمل ،آيه  11و سوره دهر آيه  01بعد از يادآوري قيام در شب و تهجد و عبادت در آن استغفار را ،راه
انسانها به سوي پروردگارشان خوانده ،و فرموده ":إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ ،فَمَنْ شاءَ اتََّْذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا" «».1
"شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ ،وَ الْمَالئِكَةُ ،وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ" كلمه" شهادت" در اصل به معناي معاينه يعني به چشم
خود ديدن ،و يا به گوش خود شنيدن ،و يا با ساير حواس خود حس كردن بوده است ،ولي در اداي شهادت نيز استعمال
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شده ،مثال در باره كسي كه در محضر قاضي ميگويد (من ديدم كه فالني آن ديگري را زد ،و يا شنيدم كه چنين گفت ،و
امثال اينها) مي گويند در محضر قاضي شهادت داد ،و به تدريج در اثر كثرت استعمال در هر دو معنا ،مشترك در هر دو معنا
شد ،به طوري كه اگر قرينهاي در كالم نباشد ،شنونده از گوينده ميپرسد :منظورت از شهادت ،تحمل آن است ،و يا اداي
آن ،و اين بدان عنايت است كه هر دو يك غرض را ايفا ميكنند ،چون آن كسي كه شهادت را تحمل ميكند ،براي ادا
تحمل ميكند.
سادهتر بگويم :اگر ديدهها و شنيدههاي خود را حفظ ميكند ،براي اين حفظ ميكند كه حق و واقع در اثر نزاع ،يا اعمال
قدرت ،و يا فراموشي و يا در خفا واقع شدن واقعه ،دچار
__________________________________________________
)(1به درستي لزوم استغفار و يادآوري آن به شما براي اين است كه هر كس بْواهد راهي به سوي پروردگار خود بگيرد .
][.....
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
بطالن نگردد ،پس به اين عنايت ،تحمل شهادت و اداي آن هر دو شهادت است ،يعني هر دو حق را حفظ و اقامه ميكنند،
و قسط و عدالت را به پا ميدارند.
و از آنجايي كه آيات قبل ،يعني از جمله ":إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ  ...تا جمله :وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ" در مقام بيان
اين نكته بود كه خداي سبحان شريك در عبادت ندارد ،و چيزي از او بينياز نيست ،و آنچه را كه انسانها بينياز كننده از
خدايش ميپندارند ،و به همين خيال باطل به آن اعتماد ميكنند ،چيزي به جز گول زنك ،و وسيله زندگي دنيا ،و وسيله به
دست آوردن مايه زندگي آخرت نيست ،و به جز از راه تقوا نميتوان زندگي دنيا را مايه حيات آخرت كرد ،به عبارت ديگر
ميفرمود:
اين نعمتهايي كه انسان تمايل به آن دارد و مشترك ميان مؤمن و كافر است ،در آخرت مْتص به مؤمن است ،لذا در آيه
مورد بحث اقامه شهادت كرد بر اينكه آنچه در اين آيات فرموده همه حق است ،و نبايد در آن ترديد كرد.
و با اينكه شاهد خود خداي عز اسمه است ،شهادت داد بر اينكه او معبودي است كه جز او معبودي نيست ،و چون به غير او
معبودي نيست ،پس احدي نيست كه جاي او را بگيرد ،و خلق را از او بينياز كند ،نه مال ،نه فرزند ،و نه هيچ يك ،از
زينتهاي ديگر دنيا ،و نه هيچ سببي از اسباب ،براي اينكه اگر يكي از اين نامبردگان چنين خاصيتي داشته باشد ،و بتواند ما
را از خدا بينياز سازد ،قهرا در مقابل خداي تعالي معبود ديگري خواهد بود ،و يا اگر خود ،معبودي نباشد قطعا به معبود
ديگري تكيه خواهد داشت ،و آيه شريفه با جمله ":ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" اين معنا را نفي كرد.
خداي تعالي در حالي اين شهادت را ميدهد كه در فعلش قائم به قسط ،و در خلقش حاكم به عدل است ،چون امر عالم را از
راه خلقت اسباب قبل از مسببات و برقرار كردن روابط بين اين دو سلسله تدبير كرده ،و همه را در راه بازگشت به سوي
خودش قرار داده ،تا با تالش و تكامل و پشت سر هم به سويش برگردند و در مسير اين هدف نعمتهايي قرار داده ،تا
انسان هم در مسيرش ،و هم در هدفش يعني در دنيايش و هم در آخرتش از آن نعمتها استفاده كند ،البته در دنيا براي
آخرتش استفاده كند ،نه اينكه در دنيا بر آنها ركون و اعتماد نموده ،بر سر آن نعمتها از سير باز ايستد ،پس خدايي به اين
معنا شهادت ميدهد كه خود شاهدي عادل است.
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يكي از لطائف اين آيه آن است كه ،عدالت خدا بر عدالت او و بر يگانگيش در الوهيت ،شهادت ميدهد و معنايش اين است
كه عدالت او خودش بنفسه ثابت است ،و وحدانيت او را هم اثبات ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
توضيح اينكه :ما انسانها اگر عدالت را در شاهد ،معتبر ميدانيم براي اين است كه شاهد همواره مالزم بر صراط مستقيم و
صراط فطرت باشد ،به دو سوي انحرافي "افراط" و" تفريط" منحرف نشود ،و فعل خود را كه همان شهادت است در غير
موضع به كار نبرد ،و در نتيجه شهادتش خالي از دروغ و زور باشد ،پس مالزم صدق بودن ،و بر طبق فطرت راه پيمودن
باعث عدالت آدمي ميشود ،پس خود نظام حاكم بر عالم و نظامي كه در بين اجزاي عالم است ،و همه فعل خدايند ،محض
عدالت است.
تكرار ميكنيم وقتي رفتار ما بر طبق نظام فطرت ،ما را عادل ميكند ،خود نظام كه همان فعل خدا است عين عدالت است،
و اگر احيانا به حوادثي بر ميخوريم كه خوشآيند ما نيست ،و يا بر خالف ميل و طمع ما است ،و به دنبالش اعتراض سر
داده ،در مورد آن حادثه مناقشه ميكنيم ،حقيقتش اين است كه ما در اعتراض و مناقشه خود چيزهايي ميگوئيم كه از عقل
ما تراوش ميكند ،و يا غرائز ما متمايل به آن است ،و معلوم است كه حكم عقل ما ،و تمايل غرائز ما نيز از نظام عالم گرفته
شده ،ولي وقتي به بحث ميپردازيم ،و به سبب حادثه پي ميبريم ،شبهه ما زائل ميشود ،و اگر نتوانيم به سبب حادثه پي
ببريم ،حد اقل به جهل خود پي ميبريم ،پس آنچه در دست ما است" جهل به سبب" است ،نه "علم به نبود سبب" ،پس
نظام جهان هستي (كه عين فعل خداي سبحان است) ،عين عدالت است (دقت فرمائيد).
و اگر در اين ميان معبودي باشد كه جاي خدا را پر كند ،و ما را در موردي از خدا بينياز سازد ،قطعا نظام عالم نميتوانست
عادل به طور مطلق باشد ،بلكه نظام هر اله بالنسبه به خودش ،و در دايره قضا و علمش عادل بود.
و كوتاه سْن اينكه خداي سبحان كه شاهدي است عادل ،شهادت ميدهد بر اينكه معبودي جز او نيست ،اين شهادت را
همانطور كه گفتيم با فعل خودش كه همان نظام عالم است ادا ميكند ،و به طوري كه از ظاهر آيه مورد بحث بر ميآيد با
قول خودش هم ادا كرده ،و فرموده ":شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ".
پس آيه مورد بحث در مشتمل بودنش بر ،شهادت خدا بر يكتايي خود ،نظير آيه شريفه زير است ،كه ميفرمايد ":لكِنِ اللَّهُ
يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ ،أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ،وَ الْمَالئِكَةُ يَشْهَدُونَ ،وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً" «».1
و اما اينكه در آيه مورد بحث فرموده ":مالئكه هم شهادت ميدهند بر اينكه معبودي جز
__________________________________________________
)(1ليكن خدا بدانچه بر تو نازل كرده شهادت ميدهد ،چون آن را به علم خودش نازل كرده ،مالئكه هم گواهي ميدهند ،و
خدا در شهادت كافي است .سوره نساء آيه 166.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
خدا نيست" ،توجيهش اين است كه خداي تعالي در آيات مكي كه قبل از اين آيات نازل شده ،خبر داده به اينكه فرشتگان،
بندگان محترم خدايند ،و او را در آنچه دستور ميدهد نافرماني نميكنند ،و هر چه ميكنند به امر او است او را تسبيح نموده
و در تسبيح خود شهادت ميدهند به اينكه معبودي جز او نيست.
اينك آن آيات ":بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ" « "»1وَ الْمَالئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ" «».0
در آيه مورد بحث ميفرمايد ":صاحبان علم شهادت ميدهند به اينكه جز او معبودي نيست" ،براي اينكه هر صاحب علمي
از آيات آفاقي و انفسي خدا ،يكتايي خدا را به يقين درك ميكند ،زيرا اين آيات تمام مشاعرشان را پر ميكند ،و در عقول
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[پاسخ به سخن بعضي از مفسرين كه گفتهاند مراد از شهادت دادن خدا ،شهادت قولي نيست]  .....ص 182 :

و به خاطر همين اشكال بعضي از مفسرين گفتهاند :منظور از شهادت دادن خدا يك معناي استعارهاي و ادعايي است ،به اين
معنا كه ادعا شود تمامي آنچه خدا خلق كرده ،با وحدت حاجت و نظام متصل خود داللت ميكند بر وحدت صانعش ،و اين
داللت خود نوعي سْن گفتن است ،و خدا با چنين نظامي به يكتايي خود شهادت ميدهد ،و با همين ادعا مالئكه هم با
اطاعتشان ،و اولوا العلم از افراد انسان هم با مشاهداتشان ،آيات و نشانههاي يكتايي خدا را در حقيقت بر وحدانيت او شهادت
ميدهند .جواب از اين سْنان اين است كه اينان در سْن خود خلط و مغالطه كردهاند ،چون اينكه دانشمندان گفتهاند دليل
نقلي قابل اعتماد نيست ،در خصوص مواردي است كه عقل و يا حس ناقل در آن راه داشته باشد( ،در اين صورت است كه
شنونده به آن اعتماد نميكند ،زيرا احتمال ميدهد عقل و يا حس ناقل خطا رفته باشد) ،و مْصوصا در مسائلي كه تنها علم
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آنان رسوخ مينمايد.
از آنچه گفته شد چند نكته روشن گرديد:
اول اينكه :مراد از شهادت به طوري كه از ظاهر آيه شريفه بر ميآيد شهادت" قولي "است نه" عملي" ،هر چند كه شهادت
عملي خدا بر يكتايي و عدالتش نيز در جاي خود صحيح و حق است ،چون عالم وجود با نظام واحدش شهادت ميدهد بر
اينكه معبودي واحد دارد ،و با تمامي جزء جزء وجودش كه همان اعيان موجودات است شهادت ميدهد كه اگر معبودي غير
از او بود نظامي چنين متصل و به هم پيوسته نميداشت.
دوم اينكه :جمله ":قائِماً بِالْقِسْطِ" حال از فاعل" شهد اللَّه" يعني حال از" اللَّه" است ،و عامل در اين حال هم جمله" شهد"
است.
و به عبارتي روشنتر اينكه" قيام خدا به قسط" آن چيزي نيست كه خدا و مالئكه و اولوا العلم بر آن شهادت دادهاند ،بلكه
چگونگي و حالت شهادت دادن خدا را ميرساند و معنايش اين است كه خدا در حالي كه قائم به قسط است شهادت ميدهد
بر اينكه معبودي به جز او نيست ،و مالئكه و اولوا العلم هم همين شهادت را ميدهند ،دليل ما بر اين معنا ظاهر آيه است
كه بين جمله ":ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" و جمله ":قائِماً بِالْقِسْطِ" جدايي انداخته ،و بين دو جمله ،كلمات "وَ الْمَالئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ" را
آورده ،و اگر مساله قيام به قسط هم از اجزاي شهادت بود جا داشت كه بفرمايد "،شهد اللَّه انه ال اله اال هو ،قائما بالقسط و
المالئكة...".
از اينجا روشن ميشود اينكه جمعي از مفسرين در تفسير آيه ،شهادت را شهادت
__________________________________________________
)(1سوره انبياء آيه .02
)(2سوره شوري آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
عملي ،و قيام به قسط را هم جزء شهادت گرفتهاند ،اينان از دو جهت خطا رفتهاند ،خواننده ميتواند با مراجعه بدانچه گفتهاند
به اين اشكال متوجه شود.
و از اين اشكال بدتر ،اشكال بر مفسري است كه گفته :حمل شهادت ،بر شهادت قولي ،مستلزم آن است كه مساله توحيد را
مستند به" نقل" بدانيم نه" عقل" ،آن وقت ناگزيريم براي اثبات حجت و اعتبار نقل ،مساله وحي را اثبات كنيم ،زيرا اين
شهادت را قرآن داده و تا اثبات نكنيم كه قرآن وحي است ،اين دليل نقلي اعتبار نمييابد ،و اين خود بياني است دوري.
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راهگشا است به چنين دليلي اعتماد نميشود ،اما اگر فرض كرديم يك دليل نقلي افاده علم كرد ،علمي كه دليل عقلي هم
همان را افاده ميكند ،و يا علمي قويتر از علم عقلي ميآورد ،در آن صورت دليل عقلي هم مانند نقلي معتبر و يا از آن
معتبرتر خواهد بود ،هم چنان كه ميبينيم همه مردم دليل" نقلي متواتر" را از دليل" عقلي" معتبرتر ميشمارند ،و مضمون
آن را از مضموني كه برهان عقلي بر آن اقامه شده باشد صادقتر و روشنتر ميدانند ،هر چند كه مقدمات آن برهان نظري،
يقيني باشد ،و نتيجهاي يقيني هم بدهد.
پس اگر شاهدي را فرض كنيم كه احتمال دروغگويي در او نميرود ،و برهان صريح افاده كرد كه ممكن نيست خالف واقع
نيز بگويد ،شهادت چنين شاهدي همان يقين را ميآورد ،كه يك برهان يقيني ميآورد ،و خداي سبحان چنين شاهدي
است ،چون او كسي است كه نقص و باطل در او راه ندارد ،و در حق او دروغگويي تصور نميشود ،پس شهادت او بر
وحدانيت خودش شهادتي است حق ،هم چنان كه خبر دادنش از شهادت مالئكه و اولوا العلم
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
شهادت آنان را به طور يقين اثبات ميكند ،پس اينكه گفتند ":شهادت مورد نظر آيه ،شهادت كالمي نيست ،زيرا اگر باشد
چنين و چنان ميشود" ،مغالطهاي بيش نيست.
عالوه بر اينكه مشركين كه اين شهادت عليه آنان است ،اگر اصنام و ارباب اصنامي به عنوان شريك خدا اثبات ميكردند،
به عنوان شفيع در درگاه خدا ،و وسائطي بين او و خلقش اثبات ميكردند ،هم چنان كه قرآن از ايشان حكايت كرده كه
گفتند ":ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي" « ،»1و حتي آنهايي هم كه به شرك خفي براي خدا شريك ميگيرند ،مثال در
نماز و روزه خود هواي نفس ،و يا اطاعت ما فوق ،و يا مال ،و اوالد ،را هم دخالت ميدهند ،در حقيقت به سببي كه خدا آن
را سبب قرار داده تمسك ميكنند ،و وقتي به آن سبب دست مييابند آن را سببي مستقل در تاثير ميپندارند ،و خالصه
سْن اينكه هر شريكي كه براي خدا ميپندارند زبان حالشان در اين شريك گرفتن اين است كه" ما اينها را عبادت
ميكنيم نه اينكه واقعا شريكند" و وقتي خداي تعالي شهادت داد كه او براي خود شريكي نگرفته ،دعوي مشركين باطل
ميشود ،كه عين همين بيان ما را ،آيه شريفه زير آورده كه ميفرمايد ":قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما ال يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي
الْأَرْضِ" »0« .زيرا همين كه خداي تعالي بفرمايد :من هيچ شريكي براي خود سراغ ندارم ،دعوي مدعيان شرك ،خود به
خود باطل ميشود ،چون قبال ثابت شده كه هيچ چيزي در آسمانها و زمين بر خدا پوشيده نيست.
و در حقيقت اين شهادت خدا نيز مانند ساير اخبار ،خبري است كه از مصدر ربوبي و عظمت خدا صادر شده ،مثل اين خبر كه
ميفرمايد ":سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ"»2« .
و امثال اين آيات كه خبري است از ناحيه خدا ،چيزي كه هست در اين خبر انطباق معناي شهادت بر آن نيز مالحظه شده،
چون خبري است كه در مورد دعوي آمده ،و آورنده آن قائم به قسط است ،و شهادت هم چيزي به جز خبر عادل ،در مورد
دعوي نيست.
پس اگر در آيه تعبير به شهادت را آورده ،تفنن در كالم است ،در نتيجه برگشت معناي آيه به اين است كه اگر در عالم
هستي اربابي غير خدا مؤثر در خلقت و تدبير بود ،و شركا و يا شفيعاني وجود داشت ،خداي تعالي او را ميشناخت ،و به
وجودش شهادت ميداد ،ولي او خبر داده كه براي خود هيچ شريكي سراغ ندارد.
__________________________________________________
)(1سوره زمر آيه .2
)(2و بگو آيا به خدا از چيزي خبر ميدهيد كه خود او چنان چيزي سراغ ندارد ،نه در آسمانها و نه در زمين .سوره يونس آيه
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.12
)(3او منزه و بلند مرتبهتر از اين شركهايي است كه آنان مرتكب ميشوند .سوره يونس آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص120 :
پس معلوم ميشود هيچ شريكي براي او نيست ،و نيز اگر چنين شريكي وجود ميداشت مالئكه هم او را ميشناختند ،و به
وجود او اعتراف ميكردند ،چون مالئكه واسطههاي خدا و خلقند امر خدا را در خلقت و تدبير اجرا ميكنند ،ولي مالئكه
شهادت به نبودن شريك داده ،پس شريكي براي خدا نيست ،و نيز اگر شريكي ميبود اولوا العلم به وجود او آگاه ميشدند ،و
شهادت ميدادند ،ولي ميبينيم كه ايشان هم در اثر مشاهده آيات آفاقي و أنفسي شهادت دادهاند به اينكه براي خدا هيچ
شريكي نيست.
پس كالم در آيه مورد بحث به اين ميماند كه بگوييم ":اگر در فالن كشور غير از فالن پادشاه كه او را ميشناسيم
پادشاهي ديگر مؤثر در شؤون مملكتي و اداره امور آن وجود ميداشت ،پادشاه معروف هم او را ميشناخت ،چون محال است
در يك كشور دو تا پادشاه حكومت بكنند ،و از وجود يكديگر هيچ اطالعي نداشته باشند ،و نيز اگر وجود ميداشت قوه
مجريه مملكت يعني وزرا كه واسطه بين تْت سلطنت و مركز فرماندهي و بين افراد رعيتند خبردار ميشدند ،براي اينكه
وزرا حامل پيامها و اوامر سلطان ،و مجري احكام اويند و قهرا در بين احكامي كه در دست دارند احكامي هم از پادشاه دوم
ميديدند ،و نيز اگر پادشاهي ديگر وجود ميداشت عقالي مملكت كه فرمانبران أوامر و پيمانهاي سلطان هستند ،و در
مملكت سلطان زندگي ميكنند ،قطعا از وجود پادشاه دوم خبردار ميشدند ،و ليكن نه خود پادشاه از وجود پادشاه دوم اطالع
دارد ،نه وزرا ،و نه عقالي مملكت".
"ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" اين جمله نظير جمله معترضهاي است كه به منظور احقاق حقي كه در وسط كالم پيش آمده
ذكر گرديده ،تا آن حق فوت نشود ،پس جمله نامبرده مقصود اصلي نيست ،و اما آن حقي كه پيش آمده عبارت است از حق
تعظيم خدا ،چون يكي از ادبها كه همواره كالم خداي تعالي رعايتش ميكند اين است كه هر جا نامي از خدا برده ميشود،
و موردي است كه شنونده از صفات افعال خدا چيزي تصور ميكند كه اليق به ساحت مقدس او نيست ،بالفاصله در همانجا
آن تصور را دفع ميكند ،نظير آيه شريفه ":قالُوا اتََّْذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ" « ،»1كه چون سْن از فرزند گرفتن خدا بود ،قبل
از هر چيز كلمه" سبحانه" را آورد ،و به وجهي نظير آيه ":وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ،غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ" « ،»0بعد از نقل
سْن يهود كه گفتند دست خدا بسته است ،بالفاصله فرمود ":بسته باد دست آنان".
__________________________________________________
)(1سوره يونس آيه .62
)(2سوره مائده آيه .62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
كوتاه سْن اينكه آيه مورد بحث از آنجا كه اولش مشتمل بر شهادت خدا و مالئكه و اولوا العلم بر نفي شريك بود ،جاي آن
بود كه ناقل اين شهادت كه خود خداست ،و نيز شنونده آن ،خدا را از داشتن شريك منزه بدارد ،و بگويد ":ال اله اال هو"
نظير آنكه در داستان تهمت به عايشه فرمود:
"وَ لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ،قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا ،سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ" «».1
چون خدا اين حق را به گردن مسلمانان داشت وقتي بهتاني ميشنوند و ميخواهند متهم را تبرئه كنند نْست خدا را منزه
بدارند ،لذا گاليه فرموده كه چرا قبل از تبرئه عايشه ،خدا را منزه نداشتيد ،با اينكه خدا سزاوارترين كس است كه تنزيهش را
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واجب بدانند.
پس زمينه جمله ":ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" زمينه ثناخواني بر خداي تعالي است ،تا حق تعظيم او به دست آيد ،و به
همين جهت جمله را با دو نام" عزيز" و" حكيم" تمام كرد ،و اگر نتيجهاي از مساله شهادت بود ،جا داشت جمله را با دو
وصف" واحد" و "قائم" به قسط تمام كند ،پس خواسته است بفرمايد:
در جايي كه سْن از شهادت خدا بر يگانگيش ميرود ،سزاوارترين ثناي بر او ،باز همان يگانگي او است ،چون او يگانه در
عزت است ،يعني ساحتش مانع از آن است كه با وجود شريكي در الوهيت ،ذلت شريك داشتن را بپذيرد ،و نيز او يگانه در
حكمت است و ساحتش مانع از آن است كه اغيار ،امر او را در خلق و تدبير ،نقض كنند و يا نظامي را كه او در عالم برقرار
نموده به تباهي كشانند.
پس آنچه گذشت جواب از اين سؤال بود كه چرا جمله" ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" تكرار شده و اينكه به چه مناسبت آيه شريفه به دو
نام" عزيز" و" حكيم" ختم گرديده معلوم شد (و خدا دانا است).
بحث روايتي [(در ذيل آيات گذشته)]  .....ص 183 :
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در مجمع البيان « »0ذيل آيه ":قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ  "...آمده است كه محمد بن
__________________________________________________
)(1و چرا وقتي آن تهمت را شنيديد نگفتيد :ما را نميسزد كه چنين سْني را بازگو كنيم ،منزه است خدا ،اين بهتاني است
عظيم .سوره نور آيه .16
)(2مجمع البيان ج  0ص  212ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
اسحاق از رجال خود نقل كرده كه وقتي رسول خدا (ص) در جنگ بدر با كفار قريش برخورد نمود ،و فاتحانه به مدينه
برگشت ،يهوديان مدينه را در بازار قينقاع جمع كرد ،و فرمود ":اي گروه يهود! بر حذر باشيد ،از اينكه خداوند شما را به
همان سرنوشتي دچار كند كه قريش را در بدر دچار كرد ،و قبل از آنكه بر سرتان بيايد آنچه بر سر آنان آمد اسالم را
بپذيريد ،چون شما ميدانيد كه من پيامبري مرسلم ،و نشانههاي نبوت مرا در كتب خود ديدهايد" ،يهوديان گفتند ":اي
محمد اگر در جنگ بدر بر قريش فايق شدي مغرور مشو ،زيرا با مردمي روبرو شدي كه از آداب جنگ چيزي نميدانستند،
نتيجتا تو بر آنان غلبه كردي ،و اما اگر روزي ما با تو به قتال برخيزيم آن وقت خواهي فهميد كه ما مرد كارزاريم" ،به دنبال
اين جريان آيه باال نازل شد.
مؤلف :اين روايت را در المنثور « »1هم از ابن اسحاق ،و ابن جرير ،و بيهقي در كتاب (دالئل) ،از ابن عباس آوردهاند ،و
قريب به اين مضمون را قمي « »0در تفسير خود نقل كرده و ليكن خواننده گرامي توجه فرمود كه سياق آيات مورد بحث،
با اين نظريه كه در باره يهود نازل شده باشد آن طور كه بايد نميسازد ،و مناسبتر با سياق اين است كه بگوئيم ،اين آيات
بعد از جنگ احد نازل شده (و خدا داناتر است).
و در كافي « ،»2و تفسير عياشي « »2از امام صادق (ع) روايت شده كه امام صادق (ع) فرمود :مردم در دنيا و آخرت از هيچ
لذتي بهره نميبرند ،كه لذيذتر از زنان باشد ،و اين كالم خداست ،آنجا كه ميفرمايد ":زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ
وَ الْبَنِينَ  "...آن گاه فرمود ":اهل بهشت هم از هيچ لذتي به قدر لذت نكاح لذت نميبرند ،نه خوردنيها و نه نوشيدنيها".
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مؤلف :امام (ع) اين معنا را از ترتيبي كه در آيه شريفه است استفاده كرده ،چون در آيه حب زنان را مقدم و جلوتر از ساير
لذائذ ذكر كرده ،و آن گاه اين شهوات را متاع دنيا خوانده ،و فرمود :كه شهوات بهشت بهتر از شهوات دنيا است.
و منظور امام (ع) از اينكه لذت نكاح را باالترين لذائذ معرفي نموده ،و لذيذترين لذائذ را منحصر در آن كرده ،انحصار نسبي
بوده ،خواسته است بفرمايد :لذت نكاح
__________________________________________________
)(1در المنثور ج  1ص .1
)(2تفسير قمي ج  1ص .12
)(3كافي ج  2ص  201ح .12
)(4تفسير عياشي ج  1ص  162ح . [.....]12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
نسبت به لذات ساير شهوات بدني بزرگترين لذت است و اما غير اين سنخ لذات ،خارج از مورد كالم آن حضرت است و
شامل لذت بردن آدمي از نعمت هستي خود ،و يا لذتي كه يكي از اولياي خدا از تقرب به خدا ،و مشاهده آيات كبراي او ،و
لطائف رضوان او و اكرام او ،و ساير لذائذي از اين قبيل ،نميشود ،براهين علمي هم قائم است بر اينكه عظيمترين لذائذ،
لذت هر موجودي است از وجود خودش ،و براهين علمي ديگري اقامه شده است بر اينكه ":التذاذ هر موجودي به وجود
پروردگارش ،عظيمتر است از التذاذي كه از هستي خود ميبرد".
و در اين ميان روايات ديگري هست كه داللت دارد بر اينكه التذاذ بنده از حضور و قرب خدا ،در نظرش از هر لذت ديگري
بزرگتر است.
در كتاب كافي « »1از امام باقر (ع) نقل كرده كه فرمود :علي بن الحسين (ع )ميفرمود :يك آيه از قرآن ،كشته شدن و
سرعت مرگ در ما (اهل بيت) را برايم گوارا ميسازد و آن آيه ":أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها" « »0است،
كه مراد از نقص اطراف ،مرگ علما است ،و از آن برميآيد كه خداي تعالي هر وقت نظري به زمين بيفكند ،اهل دنيا و
ماده پرستان را با مرگ علما عذاب ،و علما را با بردن به درگاه خود به عاليترين لذات متنعم ميسازد ،و به زودي رواياتي در
موارد مناسب در طول اين كتاب از نظر خواننده خواهد گذشت.
در مجمع البيان در ذيل جمله ":الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ" از امام باقر و امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمودند" كلمه" قنطار"
به معناي پوستي از گاو است كه پر از طال كرده باشند" «».2
و در تفسير قمي از امام (ع) نقل كرده كه فرمود ":منظور از (خيل مسومه) اسبان چريده چاق است" «».2
در كتاب فقيه « »2و كتاب خصال « »6از امام صادق (ع) روايت آوردهاند كه فرمود هر كس در نماز و ترش كه آخرين
ركعت نماز شب است ،هفتاد بار در حال ايستاده
__________________________________________________
)(1كافي ج  1ص  22ح .6
)(2سوره رعد آيه .21
)(3مجمع البيان ج  0ص  212ط تهران.
)(4تفسير قمي ج  1ص .12
)(5فقيه ج  1ص  221ح .2
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)(6خصال ص  221ح .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص126 :
بگويد ":استغفر اللَّه و اتوب اليه" و تا يك سال اين عمل را ادامه دهد خداي تعالي او را در درگاه خود از مصاديق"
مستغفرين باالسحار" به حساب آورده و آمرزش خداي تعالي برايش حتمي خواهد شد.
مؤلف:اين معنا در رواياتي « »1ديگر از ائمه اهل بيت (ع) آمده و يكي از سنن رسول خدا (ص) است كه از آن جناب ترك
نميشده است ،و قريب به همين معنا در" در المنثور" « »0از ابن جرير ،از جعفر بن محمد ،نقل شده ،كه فرمود :هر كس
پاسي از شب نماز بگزارد ،و در آخر شب هفتاد بار استغفار كند ،از مستغفرين نوشته ميشود ،و اينكه در روايات باال آمده
بود ":از مصاديق مستغفرين باالسحار محسوب ميشود" از قرآن كريم استفاده شده ،در آنجا از مستغفرين حكايت كرده كه
ميگويند" فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا  "...از اينكه اين كالم را از ايشان حكايت ميكند ،و آن را رد نمينمايد استفاده ميشود كه
دعايشان مستجاب است.
__________________________________________________
)(1فقيه ج  1ص  221ح  2و اخرج ابن جرير  ...الدر المنثور ج  0ص .11
)(2الدر المنثور ج  0ص .10
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :

اشاره

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسابِ ( )11فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ
أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَالغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ ( )02إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ
حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ( )01أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما
لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ )(22أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلي كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّي فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ
هُمْ مُعْرِضُونَ ()02
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِالَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ( )02فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ ال رَيْبَ
فِيهِ وَ وُفِّيَتْ كُلب نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ ()02
ترجمه آيات  .....ص 181 :

همانا دين نزد خدا تنها اسالم است ،و اهل كتاب در آن اختالف نكردند مگر بعد از آنكه به حقانيت آن يقين داشتند و
خصومتي كه در بين خود داشتند وادار به اختالفشان كرد و كسي كه به آيات خدا
ترجمه الميزان ،ج ،2ص122 :
كفر بورزد بايد بداند كه خدا سريع الحساب است ().11
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  19تا  ..... ]01ص 181 :
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حال اگر همينها بر سر دين با تو بگو مگو كردند بگو من و پيروانم سراسر وجودمان را تسليم خدا كرديم و به اهل كتاب و
مشركين بي كتاب يك كلمه بگو اسالم ميآوريد يا نه؟ اگر اسالم آوردند راه سعادت خود را يافتهاند و اگر نياوردند تو وظيفه
خودت را انجام دادهاي چون بيش از ابالغ ،وظيفهاي نداري و خدا بيناي به (اعمال) بندگان است ().02
به كساني كه به آيات خدا كفر ميورزند و پيامبران را به ناحق ميكشند و افرادي را كه به عدالت وادارشان ميكنند به قتل
ميرسانند ،بشارت به عذابي دردناك بده ().01
اينان همانهايند كه اعمال خيري هم كه دارند هم در دنيا بينتيجه ميماند و هم در آخرت و از انواع ياوران ،هيچ نوع ياوري
ندارند ().00
مگر نديدي كساني را (علماي اهل كتاب را) كه مْتصر اطالعي از كتاب آسماني خود دارند ،چگونه مردم را به كتاب خدا
ميخواندند تا در بين آنان حكومت كند اما خودشان از كتاب خدا روي گردانده و زير بار نرفتند ().02
و اين بدان جهت بود كه ميپنداشتند :آتش دوزخ به آنان نميرسد مگر چند روزي معدود و افتراهايي كه خودشان در دين
خود تراشيده بودند مغرورشان ساخت ().02
پس چه حالي خواهند داشت روزي كه هيچ شكي در آمدنش نيست ،زماني كه همه آنان را جمع ميكنيم و هر انساني
بدانچه كرده بدون كم و زياد ميرسد و به احدي ستم نميشود ()02
بيان آيات  .....ص 188 :

اين آيات در بيان حال اهل كتاب است كه آخرين طوائف سهگانهاي است كه گفتيم در اين سوره به شرح حال آنان
مي پردازد ،و مقصود مهم و اصلي از ذكر طوائف نامبرده ،همين طايفه است ،و قسمت عمده اين سوره در باره همين طايفه
يعني يهود و نصارا نازل شده ،و يا باآلخره به ايشان مربوط ميشود.
[مراد از ":إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ"]  .....ص 188 :

"إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ"...
در سابق معناي اسالم از نظر لغت بيان شد ،و گويا همان معناي لغوي در اينجا مراد باشد ،به قرينه اينكه اختالف اهل كتاب
را نقل ميكند ،كه بعد از علم به حقانيت اسالم و تنها به خاطر دشمنياي كه با يكديگر داشتند آن را نپذيرفتند.
در نتيجه معناي جمله مورد بحث چنين ميشود كه ":دين نزد خداي سبحان يكي است و اختالفي در آن نيست و بندگان
خود را امر نكرده مگر به پيروي از همان دين و بر انبياي خود هيچ كتابي نازل ننموده مگر در باره همان دين ،و هيچ آيت و
معجزهاي به پا نكرده مگر
ترجمه الميزان ،ج ،2ص121 :
براي همان دين كه آن دين عبارت است از اسالم ،يعني تسليم حق شدن ،و بعقيدههاي حق معتقد گشتن ،و اعمال حق
انجام دادن" و به عبارتي ديگر ":آن دين واحد عبارت است از تسليم شدن در برابر بياني كه از مقام ربوبي در مورد عقائد و
اعمال و يا در مورد معارف و احكام صادر ميشود".
و اين بيان هر چند به طوري كه در قرآن حكايت شده در شرايع رسوالن و انبياي او از نظر مقدار و كيفيت مْتلف است،
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ليكن در عين حال از نظر حقيقت چيزي به جز همان امر واحد نيست ،اختالفي كه در شريعتها هست از نظر كمال و نقص
است ،نه اينكه اختالف ذاتي و تضاد و تنافي اساسي بين آنها باشد ،و معناي جامعي كه در همه آنها هست عبارت است از
تسليم شدن به خدا در انجام شرايعش ،و اطاعت او در آنچه كه در هر عصري با زبان پيامبرش از بندگانش ميخواهد.
پس دين همين اطاعتي است كه خدا از بندگان خود ميخواهد ،و آن را براي آنان بيان ميكند ،و الزمه مطيع خدا بودن اين
است كه آدمي آنچه از معارف را كه به تمام معنا برايش روشن و مسلم شده اخذ كند ،و در آنچه برايش مشتبه است توقف
كند ،بدون اينكه كمترين تصرفي از پيش خود در آنها بكند ،و اما اختالفي كه اهل كتاب از يهود و نصارا در دين كردند ،با
اينكه كتاب الهي بر آنان نازل شده ،و خداي تعالي اسالم را برايشان بيان كرده بود ،اختالف ناشي از جهل نبود ،و چنان نبود
كه حقيقت امر برايشان مجهول بوده باشد ،و ندانسته باشند كه دين خدا يكي است.
بلكه اين معنا را به خوبي ميدانستند و تنها انگيزه آنان در اين اختالف ،حس غرور و ستمگريشان بود ،و هيچ عذري ندارند،
و همين خود كفري است كه به آيات مبين خدا ورزيدند ،آياتي كه حقيقت امر را بر ايشان بيان كرد.
آري به آيات خدا كفر ورزيدند ،نه به خود خدا ،چون اهل كتاب خداي تعالي را قبول دارند ،و معلوم است كه هر كس به
آيات خدا كفر بورزد خدا سريع الحساب است ،و به سرعت هم در دنيا و هم در آخرت به حسابش ميرسد ،در دنيا گرفتار
خزي و ذلت و محروم از سعادت حياتش ميكند ،و در آخرت به عذاب دردناك دچارش ميسازد.
دليل ما بر اينكه سريع الحساب بودن خدا را مْصوص آخرت نكرديم ،كالم خود خداي تعالي است ،كه بعد از دو آيه
ميفرمايد ":أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ ،وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ".
از آنچه گفته شد دو نكته روشن گرديد :اول اينكه :مراد از نزد خدا بودن دين ،و
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
حضور آن ،حضور تشريفي است ،به اين معنا كه آنچه از دين نزد خدا است دين واحد است ،كه اختالف در آن تنها به حسب
درجات و استعدادات امتهاي مْتلف است ،پس مراد از وحدت ،وحدت تكويني نيست ،سادهتر بگويم مراد از دين فطريات
بشر نيست ،و نميخواهد بفرمايد دين خدا كه در فطرت بشر به وديعه سپرده شده يكي است.
نكته دوم اينكه مراد از" آيات اللَّه" در آيه مورد بحث ،آيات وحي و بيانات الهي است كه به انبياي خود القاء ميكند ،نه آيات
تكويني كه بر وحدانيت او و معارف ديگري نظير آن داللت دارد.
و اين آيه شريفه اهل كتاب را در برابر بغي و تجاوزهايشان تهديد به انتقام ميكند ،هم چنان كه آيات قبلي كه ميفرمود":
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلي جَهَنَّمَ  "...مشتمل بود بر تهديد مشركين و كفار ،و چه بسا همين جهت باعث شده
است كه در آيه بعدي اهل كتاب و مشركين را يك جا مورد خطاب قرار داده و با لحني تهديدآميز بفرمايد:
"قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ...".
"فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ "ضمير در كلمه" حاجوك" به اهل كتاب بر ميگردد ،و اين به خوبي
روشن است ،و مراد از محاجه كردن اهل كتاب ،احتجاج در امر اختالف است ،به اينكه مثال بگويند اختالف ما از غرور و بغي
و ستمگري نيست ،و چنان نيست كه با روشن شدن حق ،در آن اختالف كنيد ،بلكه عقل و فهم ما و اجتهادي كه در به
دست آوردن حقايق دين كردهايم ما را به اين اختالف كشانيده ،و در همين راهي كه انتْاب كردهايم تسليم حق تعالي
هستيم ،و آنچه هم كه تو اي محمد انتْاب كردهاي و به سوي آن دعوت ميكني از اين قبيل است ،عقل ما اينطور و عقل
تو آن طور حكم كرده ،و هر دو تسليم خدائيم و يا محاجهاي شبيه به اين كنند ،دليل ما بر اينكه منظور از محاجه چنين
چيزي است ،پاسْي است كه آن جناب مامور شده بدهد ،و بگويد" أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ" ،و در تتمه آيه بگويد ":ء اسلمتم"،
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براي اينكه در اين دو جمله حجتي آمده كه طرف را به كلي خاموش ميكند ،نه اينكه خواسته باشد طفره رفته و اصال جواب
ندهد.
و معنايش با در نظر گرفتن ارتباطي كه به ما قبل خود دارد اين است كه" إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ" دين خدا يكي است ،و
آنهم اسالم است و كتابهايي كه خدا نازل كرده در آن هيچ اختالفي ندارد ،و هيچ عقل سليمي در اين شك نميكند ،و
نتيجه اين وحدت دين ،اينست كه هيچ حجتي عليه تو در مسلمانيت وجود ندارد "،فَإِنْ حَاجُّوكَ" ،حال اگر با تو
ترجمه الميزان ،ج ،2ص111 :
احتجاج كردند "،فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ ». 1« "...و اين است همان دين واحد ،و بعد از خود دين ،ديگر هيچ
حجتي در امر دين نيست.
آن گاه از ايشان بپرس ":ء اسلمتم" آيا اسالم آوردهايد؟ اگر اسالم آورده باشند ،و تسليم شده باشند ،كه راه را يافتهاند ،و
قطعا آنچه ما بر تو و بر انبياي قبل از تو نازل كردهايم را قبول ميكنند ،و ديگر نه هيچ حجتي عليه آنان هست و نه بعد از
اين ،مْاصمهاي بين شما و ايشان خواهد بود و اگر اسالم نياورند ،و از اسالم اعراض كنند ،باز هم فائدهاي در احتجاج و
مْاصمه با ايشان نيست ،سر به سرشان نگذار ،براي اينكه سزاوار نيست در باره امر واضح و ضروري مْاصمه شود ،اين
مطلب كه دين عبارت است از تسليم خدا شدن چيزي نيست كه بر سر آن بگو مگو شود ،و تو هم به جز ابالغ ،وظيفهاي
نداري.
خداي سبحان در اين آيه بين اهل كتاب و اميين جمع كرده و فرموده :به اهل كتاب و اميين بگو :آيا تسليم خدا هستيد يا نه
 ...و اين بدان جهت است كه دين اختصاص به كسي ندارد ،چه مشرك و چه اهل كتاب ،همه بايد تسليم خدا باشند.
و نيز در آيه شريفه ،اسالم را متعلق بر كلمه" وجه" كرده ،و وجه هر چيزي آن طرفي است كه رو به تو باشد ،ممكن هم
هست وجه در اينجا به معناي اخص كلمه باشد كه همان چهره آدمي است ،چون چهره و صورت ،محل اجتماع همه حواس
و يا بيشتر آن است ،و اگر چهره انسان تسليم خدا شود "،شنوايي" "،بينايي"" ،چشايي" "،بويايي" و" المسه" نيز تسليم
شده و در حقيقت همه بدن تسليم شده است ،عالوه بر اينكه تسليم شدن چهره ،داللت ميكند بر اقبال و خضوع در برابر
امر الهي ،و اگر جمله ":وَ مَنِ اتَّبَعَنِ" را عطف بر ما قبل نمود ،با اينكه ميتوانست بفرمايد ":اسلمنا -ما مسلمانان تسليم امر
خدا هستيم "براي اين بود كه هم احترام رسول خدا (ص) را حفظ كرده باشد ،و هم تابعيت مردم از آن جناب را.
"وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ...".
منظور از اميين مشركين است ،و علت نامگذاري مشركين به اميين اين است كه قبال نام اهل كتاب را برده بود و اهل كتاب
مشركين را امي (بيسواد) لقب داده بودند.
هم چنان كه خداي تعالي از ايشان حكايت كرده كه گفتند ":لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ" ،براي ما اهل كتاب تعدي به
حقوق ديگران اشكال ندارد « »0و كلمه" امي" در لغت به
__________________________________________________
)(1بگو من وجه خود را تسليم خدا كردم پيرو من نيز.
)(2سوره آل عمران آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص110 :
معناي كسي است كه نميتواند بْواند و بنويسد.
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و در اينكه فرمود ":وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَالغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ" چند نكته هست.
اول اينكه :از جدال و سر به سر گذاشتن با مشركين نهي ميكند ،چون كسي كه منكر امور ضروري و بديهي است ،بحث با
او جدال و لجاج است نه بحث معقول.
دوم اينكه :ميفهماند حكم كردن و داوري در باره مردم به طور مطلق تنها از آن خداي سبحان است و بس ،و رسول خدا
(ص) تنها رسولي است مبلغ و بس ،حاكم و مصيطر بر مردم نيست هم چنان كه در جاي ديگر فرمود ":لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ" « »1و نيز فرموده ":لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ»". «2
سوم اينكه :تهديدي است براي اهل كتاب و مشركين ،براي اينكه گفتار را با جمله:
"وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ" ختم ميكند ،و بعد از آن كه به پيامبرش ميفرمايد تو در امور استقالل نداري ،گفتن اين كه" خداي
بيناي بر بندگان خويش است" ،خالي از تهديد نيست.
هم چنان كه آيه زير كه نظير آيه مورد بحث است ،داللت بر تهديد دارد ،ميفرمايد:
"قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ  ...وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ،فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ،وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ ،فَسَيَكْفِيكَهُمُ
اللَّهُ ،وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" »2« .كه در باره اهل كتاب ميفرمايد :اگر از اسالم رويگرداني ميكنند بدان كه در اين رفتارشان
اصرار خواهند ورزيد ،آن گاه آنان را به بياني تهديد ميكند كه مايه تسلي خاطر رسول خدا (ص) باشد.
پس آيه شريفه هم كه ميفرمايد ":و اگر اعراض كردند بدان كه تو تنها مامور ابالغ هستي" كنايه از اين است كه ايشان را
واگذار به پروردگارشان بكن ،كه او به بندگان خود بينا است ،در باره هر كس آن حكمي را اجرا ميكند كه حال او اقتضاي
آن حكم را دارد ،و استعدادش آن حكم را درخواست ميكند.
از اينجا روشن ميشود اينكه بعضي از مفسرين گفتهاند :كه آيه شريفه مورد بحث،
__________________________________________________
)(1تو هيچ استقاللي در امور نداري .سوره آل عمران آيه .102
)(2تو حاكم علي االطالق مردم نيستي .سوره غاشيه آيه .02
)(3به ايشان بگوئيد كه ما ايمان آورديم  ...و ما تسليم خدائيم ،اگر ايمان آوردند آن چنان كه شما ايمان آورديد كه راه را
يافتهاند ،و اگر اعراض كنند ،بدانيد كه آنها بر باطلاند ،و خدا بزودي شرشان را از سر شما كوتاه خواهد كرد ،و او شنوا و دانا
است .سوره بقره آيه .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
داللت بر آزادي عقيده دارد ،و اينكه مردم در انتْاب دين آزادند (ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ) « ،»1حرف صحيحي نيست براي اينكه
زمينه سْن در آيه شريفه همانطور كه توجه فرموديد زمينه ديگري است.
و اگر در جمله ":بَصِيرٌ بِالْعِبادِ" عبوديت را عنوان كرد و نفرمود ":بصير بهم -خدا به ايشان بينا است" و يا" بصير بالناس-
خدا به مردم بينا است" و يا عبارتي نظير اينها براي اين بود كه اشاره كند به اينكه حكمش در مردم نافذ و گذرا است براي
اينكه مردم هر چه باشند بندگان او و تربيت شده او هستند چه خودشان قبول داشته و تسليم باشند و چه نباشند ".إِنَّ الَّذِينَ
يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ"...
كالم در اين آيه هر چند سياقي جديد و ابتدايي دارد و ليكن در عين حال خالي از اشاره ،و بلكه خالي از بيان تهديد آخر آيه
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قبلي نيست ،چون مضمونش با وضع اهل كتاب و مْصوصا يهوديان منطبق است.
دو جمله "يكفرون" ،و" يقتلون" استمرار را ميرساند و داللت دارد بر اينكه كفر به آيات خدا آنهم كفر بعد از بيان و به
انگيزه بغي و نيز كشتن انبيا كه معلوم است كشتني است بدون حق و همچنين كشتن آنهايي كه به سوي عدل و قسط
دعوت نموده ،از ظلم نهي ميكنند عادت هميشگي ايشان است هم چنان كه تاريخ زندگي يهود از بدو پيدايش سرشار از
اين جنايات است ميبينيم كه گروه بسياري از انبيا و عابدان بني اسرائيل كه ايشان را امر به معروف و نهي از منكر
ميكردند به دست خود آنان كشته شدند و همچنين نصارا كه آنها هم كم و بيش اين راه را رفتند.
و جمله ":فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ" تصريح به شمول غضب الهي و تهديد به نزول عذاب است ،و منظور از آن تنها عذاب آخرت
نيست ،به دليل اينكه دنبالش ميفرمايد ":أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ  "...پس در آيه مورد بحث ،هم به
عذاب آخرت تهديد شدهاند و هم به عذاب دنيا ،عذاب آخرتشان عذاب آتش ،و دنيائيشان كشته شدن و آواره گشتن و از بين
رفتن اموال و جانهايشان بود ،و نيز عذاب ديگرشان اين بود كه خدا دشمني را در بين آنان تا روز قيامت قرار داد ،كه خداي
تعالي در كتاب عزيزش همه اينها را ذكر كرده.
و اينكه فرمود ":أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ ،وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ"
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه . [.....]026
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
دو نكته را افاده ميكند:
اول اينكه :اگر انسان كسي را به جرم اينكه امر به معروف و نهي از منكر ميكند به قتل برساند اعمال نيكش همه حبط و
بياجر ميشود.
دوم اينكه :در روز قيامت مشمول شفاعت نميگردد.
"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ"...
اين آيه شريفه ميخواهد بفرمايد ":اهل كتاب از بغي و ايجاد اختالف در دين دست بر نميدارند ،براي اينكه هر وقت به
ايشان پيشنهاد ميشود كه تسليم حكم كتاب خدا شوند ،پشت ميكنند و زير بار نميروند و اين نيست مگر به خاطر اينكه به
اين گفتار خود مغرور شدهاند ،كه ميگفتند ":لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ" ،و خالصه به چيزي مغرور شدند كه هيچ سندي بر آن ندارند ،و
آن را به خدا افترا ميبندند.
و مراد از كساني كه نصيبي از كتاب دارند همان اهل كتابند ،و اگر نفرمود ":الذين اوتوا الكتاب  "...و به جاي آن فرمود ":
أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ" ،براي اين بود كه بفهماند آن مقدار اطالعي كه از كتاب دارند همه معارف كتاب نيست .بلكه
مقداري از آن است ،و اين بدان جهت است كه همه كتاب خدا در دستشان نيست ،كتاب خدايي كه در دست دارند تحريف
شده است ،و در آن دخل و تصرف نموده و بيشتر اجزايش را از بين برده بودند ،هم چنان كه آخر آيه هم كه ميفرمايد ":وَ
غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" ،به اين معنا اشاره دارد ،و به هر حال مراد اين است كه اهل كتاب از حكم كتاب روي
گردانند ،به خاطر يك عقيده خرافي كه داشتند ،و آن را به خدا افترا بسته بودند و نتيجهاش اين شده كه به آن عقيده خرافي
مغرور شوند ،و خود را از كتاب خدا بينياز بپندارند (خدا داناتر است).
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"ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ"...
معناي آيه روشن است ،و ليكن سؤالي در آن هست كه چگونه در آيه شريفه فرموده اهل كتاب فريب افتراي خود را خوردند،
و بدان مغرور شدند ،مگر ممكن است كه انسان فريب گفتار خود را بْورد؟ با علم به اينكه گفتارش دروغ و خدعه و باطل
است.
جواب اين سؤال آن است كه صاحبان گفتار غرورانگيز نامبرده ،نياكان ايشان بودند ،و فريب خوردگان اخالف و نسلهاي
بعدي آنان ،و اگر در آيه شريفه هر دو را به اهل كتاب نسبت داده ،براي اين بود كه همه آن اسالف و اخالف يك امت
بودند ،و اخالف ،به اعمال اسالف راضي بودند.
عالوه بر اينكه مغرور شدن به غرور خود ،آنهم غرور به خاطر يك افتراي باطل ،با علم ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
به اينكه افترا و باطل است ،و اقرار مغرور به اينكه خودم اين افترا را بستهام ،از اهل كتاب و مْصوصا از يهوديان دور
نيست ،براي اينكه اينها همانهايند كه خداي تعالي نظير اينگونه افكار و اعمال و بلكه عجيبتر از آن را از ايشان حكايت
نموده آنجا كه فرموده ":وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا ،وَ إِذا خَال بَعْضُهُمْ إِلي بَعْضٍ قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ؟
لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ؟ أَ فَال تَعْقِلُونَ؟ أَ وَ ال يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِربونَ وَ ما يُعْلِنُونَ" «».1
عالوه بر اين ،انسان آنچه ميكند بر طبق آنچه ميداند نيست ،بلكه بر طبق آن ملكات خوبي و بدي است كه در نفسش
پديد آمده ،و عمل را در نظرش زينت ميدهد ،هم چنان كه معتادين به ترياك و هروئين و سيگار و بنگ و حتي آنها كه
معتادند به خوردن خاك و امثال آن ،علم به مضر بودن آن دارند ،و ميدانند كه اين عمل را نبايد مرتكب شوند ،ولي باز هم
مرتكب ميشوند به خاطر اينكه هيات و حالتي در نفس آنان پديد آمده كه ايشان را به طرف آن عمل ميكشاند ،و مجالي
براي تفكر و اجتناب برايشان باقي نميگذارد ،و نظائر اين مثال بسيار زياد است.
اهل كتاب هم از آنجا كه تكبر و ستمگري و محبت به شهوات در دلهايشان رسوخ نموده ،هر عملي را كه انجام ميدهند بر
طبق دعوت نفس است ،در نتيجه افترا بستن به خدا كه عادت و ملكه آنان شده ،همان باعث غرور ايشان گشته ،و چون اين
عمل ناپسند را مكرر انجام دادهاند ،كارشان به جايي رسيده كه در اثر تلقين نسبت به عمل خود ركون و اعتماد پيدا كردهاند
علماي روانشناس هم اثبات كردهاند كه تلقين هم ،كار عمل را ميكند ،و آثار علم را از خود بروز ميدهد.
پس افترا كه عملي باطل است ،با تكرار و تلقين ايشان را در دينشان فريب داده ،و از تسليم شدن در برابر خدا و خضوع در
برابر حق ،آن حقي كه كتاب خدا مشتمل بر آن است باز داشته ،پس صحيح است بگوئيم اهل كتاب فريب خدعههاي نفس
خويش را خوردند.
"فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ ال رَيْبَ فِيهِ"...
كلمه "كيف" بر سر چيزي نظير" يصنعون" در آمده ،كه در كالم نيست ،بلكه در تقدير است ،و كالم ميفهماند كه آن
چيست ،و در اين آيه تهديدي است به اهل كتاب ،كه
__________________________________________________
)(1و چون مؤمنين را ديدار كنند گويند ما نيز ايمان آورديم ،ولي وقتي با يكديگر خلوت ميكنند همديگر را مالمت
مينمايند كه چرا مسلمانان را از آنچه كه خدا به رويتان گشوده خبر ميدهيد ،آيا چنين ميكنيد تا به دستاويز آن در پيشگاه
پروردگارتان با شما محاجه كنند ،مگر به عقل نيامدهايد .سوره بقره ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص116 :
وقتي دعوت ميشوند به پذيرفتن كتابي كه بينشان حكم كند ،اعراض ميكنند ،تهديد به عذابي است كه به شكل وضع
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دنيايي ايشان است ،در دنيا وقتي دعوت ميشدند به كتاب خدا تسليم نميشدند و تكبر ميكردند ،و نميخواستند با همه
انسانها پيرو يك كتاب باشند ،و يك كتاب همهشان را در تحت لواي خود جمع كند ،ولي در آخرت ،همه را يك جا جمع
ميكنند ،و لذا نفرمود ":در روزي كه زندهشان ميكنيم" ،و يا" در روزي كه مبعوثشان ميكنيم" ،بلكه فرمود ":در روزي كه
جمعشان ميكنيم" ،آنهم در روزي كه ديگر اعراض بردار نبوده و هيچ شكي در آن نيست ،و خالصه كالم اينكه از روز
قيامت به تعبير نامبرده تعبير كرد تا بفهماند اهل كتاب و كفار نميتوانند خدا را بستوه بياورند.
و معناي آيه (خدا داناتر است) اين است كه كفار وقتي به كتاب خدا دعوت ميشوند تا در باره آنان حكم كند ،از در
فريب خوردگي از افتراهايي كه خودشان در دين خود زدند ،اعراض كردند ،و از پذيرفتن حق استكبار نمودند ،پس چگونه
رفتار ميكنند ،وقتي كه ما آنان را براي روزي كه در آن شكي نيست يعني روز فصل قضا ،و روز حكم به حق جمع ميكنيم،
و در آن روز هر كسي تمامي آنچه را كه كرده باز خواهد گرفت ،بدون اينكه مردم در باز پس گرفتن اعمالشان ظلمي شوند،
و وقتي مطلب بدين قرار است عقلشان حكم ميكند به وجوب پذيرفتن اين دعوت ،و اينكه اعراض نكنند ،و از اظهاراتي كه
حاكي از اين پندار است كه خدا را بستوه آورده و او را شكست دادهاند خودداري نمايند ،براي اينكه قدرت همهاش از خدا
است ،و وضعي كه كفار دارند ايام مهلتي و آزمايشي بيش نيست.
بحث روايتي  .....ص 196 :
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در تفسير عياشي « »1از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت :از امام (ع )معناي آيه ":إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ" را
پرسيدم ،فرمود :يعني اسالمي كه توأم با ايمان باشد.
و از ابن شهرآشوب « »0از امام باقر (ع) روايت كرده كه در معناي آيه ":إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ  "...فرمود :يعني تسليم
شدن به واليت علي بن ابي طالب (ع).
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  166ح .00
)(2مناقب ج  2ص  12ط قم.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
مؤلف :اين معنايي كه امام براي آيه كرده از باب ذكر روشنترين مصداق است ،و شايد منظور از روايت باال هم همين باشد،
و نيز از آن جناب « »1از علي (ع) روايت كرده كه فرمود( :اكنون براي اسالم نسبي ذكر ميكنم كه نه احدي قبل از من
چنين تعريفي كرده و نه بعد از من ،و آن اين است كه :اسالم عبارت است از تسليم ،و تسليم عبارت است از يقين ،و يقين
عبارت است از تصديق ،و تصديق عبارت است از اقرار ،و اقرار واقعيتش ادا است ،و ادا ،عمل است ،مؤمن دين خود را از
پروردگار خود ميگيرد ،مؤمن ايمانش از عملش شناخته ميشود ،هم چنان كه كافر كفرش از انكارش هويدا ميگردد ،ايها
الناس بر شما باد دينتان ،دينتان ،كه گناه در دين بهتر است از كار نيك در بيديني ،براي اينكه گناه در حال دينداري
آمرزيده ميشود ،و كار نيك در بيديني قبول نميگردد).
مؤلف :اينكه فرمود :اسالم را نسبي ذكر ميكنم كه كسي قبل از من و بعد از من نكرده باشد ،منظورش از نسب ذكر كردن
تعريف كردن است ،هم چنان كه ميبينيم در اخبار ،سوره" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" به سوره" نسبت رب" ناميده شده ،چون اين
سوره خدا را تعريف ميكند.
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و اما تعريفي كه امام (ع) در روايت در غير فقره اول ،يعني جمله" اسالم تسليم است" براي اسالم كرده ،تعريف به الزمه
اسالم است ،و اما در فقره اول تعريف" اسالم تسليم است" تعريف لفظي است ،يعني لفظ اسالم را به لفظ ديگر تعريف
كرده ،كه از آن روشنتر است.
ممكن هم هست مراد از اسالم معناي اصطالحي آن باشد ،و آن ديني است كه خاتم انبيا محمد (ص) آورده ،و منظور امام
(ع) اشاره به آيه شريفه ":إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ" ،و منظورش از تسليم ،خضوع و انقياد قلبي و عملي باشد ،كه بنا بر اين
احتمال تمامي فقرات حديث تعريف اسالم به الزمه معنا خواهد بود.
و معناي حديث اين است كه اين دين كه نامش اسالم است مستلزم خضوع آدمي براي خداي سبحان است ،خضوعي قلبي
و عملي ،و اين خضوع مستلزم آن است كه شْص مسلمان خودش و اعمالش را تحت امر و اراده خدا قرار دهد ،و اين
همان تسليم شدن است ،و تسليم شدن براي خدا اين معنا را به دنبال دارد ،و يا مستلزم اين معنا است ،كه شْص مسلمان
به خدا يقين پيدا كند ،و شك و ترديدش از بين برود ،و يقين هم تصديق را به دنبال دارد ،و تصديق و يا اظهار صدق دين،
مساله اقرار را به دنبال ميآورد ،و اقرار عبارت است از اذعان و يقين به قرار و
__________________________________________________
)(1اصول كافي ج  0ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص112 :
استقرار دين ،و اينكه دين ثابت است ،و اقرار به ثبوت دين ،معنايش اين است كه دين هرگز متزلزل نميشود ،و از قرارگاهي
كه دارد سقوط نميكند ،و اقرار به اين معنا ادا را به دنبال دارد ،و ادا هم عمل را.
و اينكه فرمود :كار نيك در بي ديني پذيرفته نيست ،منظور از پذيرفته نشدن اين است كه در آخرت ثواب ندارد ،و يا اين
است كه آن اثر نيكي كه عمل نيك و خداپسند بايد در دنيا در سعادت زندگي و در آخرت داشته باشد ،و صاحبش را به نعيم
بهشت برساند ندارد.
بنا بر اين حديث مورد بحث با احاديثي كه ميگويند كفار در مقابل حسناتشان به پاداشي از پاداشهاي دنيايي ميرسند ،و نيز
با آيه شريفه ":فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ" « »1كه بطور مطلق ميگويد :هر كس نيكي كند اثرش را ميبيند ،منافات
ندارد.
و در مجمع البيان « »0از ابي عبيده جراح روايت آورده كه گفت :به رسول خدا (ص) عرضه داشتم كدام يك از مردم در
قيامت عذابي سْتتر دارد؟ فرمود :مردي كه پيامبري را بكشد ،و يا مردي را به قتل برساند كه امر به معروف و يا نهي از
منكر ميكند ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمود ":الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ،وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ" ،آن گاه فرمود :اي ابا عبيده! بني اسرائيل در يك ساعت چهل و سه پيامبر را كشتند ،عابدان بني
اسرائيل كه اين را ديدند صد و دوازده نفر از آنان قيام نموده ،كشندگان انبيا را امر به معروف و نهي از منكر كردند ،و بني
اسرائيل همه آنان را تا آخر روز به قتل رساندند ،و آيه نامبرده راجع به اين واقعه است.
مؤلف :اين معنا در الدر المنثور هم از ابن جرير ،و ابن ابي حاتم از ابي عبيده ،روايت شده است «».2
و در الدر المنثور كه ابن اسحاق ،و ابن جرير ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت :روزي
رسول خدا (ص) در بيت المدراس «» 2بر جماعتي از يهود درآمد ،و ايشان را به سوي خدا دعوت فرمود :نعمان بن عمرو ،و
حرث بن زيد ،پرسيدند اي محمد تو چه ديني داري؟ فرمود ملت و كيش ابراهيم ،كه دين او دين من است ،گفتند ابراهيم
هم كه يهودي بود ،فرمود :تورات خود شما بين ما و شما حاكم باشد ،تورات را
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  06تا  ..... ]01ص 022 :
اشاره

قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزب مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلب مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الَْْيْرُ إِنَّكَ عَلي
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ () 06تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُْْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُْْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ
مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ()02
ترجمه آيات  .....ص 022 :

بگو (اي پيامبر) بارالها اي خداي ملك هستي ،به هر كس بْواهي ملك و سلطنت ميدهي و از هر كس بْواهي ميگيري
و به هر كس بْواهي عزت و اقتدار ميبْشي و هر كه را بْواهي خوار ميكني ،خدايا هر خير و نيكويي بدست تو است و
تو بر هر چيزي توانايي (و من كه سراپا حاجتم ديگر چه بگويم) ().06
تو شب را در روز نهان سازي و روز را در شب فرو ميبري و زنده را از مرده و مرده را از زنده بر انگيزي و به هر كس
بْواهي روزي بيحساب ميدهي (چون كسي از او طلبكار نيست تا بحساب طلبش روزيش دهد) ()02
بيان آيات  .....ص 022 :
اشاره
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__________________________________________________
)(1سوره زلزال آيه .2
)(2مجمع البيان ج  0ص  202ط تهران.
)(3الدر المنثور ج  0ص .12
)(4محلي است كه تورات در آن جا تدريس ميشود.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص111 :
بياوريد و ببينيد آيا ابراهيم را يهودي ميداند؟ يهوديان از آوردن تورات امتناع ورزيدند ،در اينجا بود كه آيه شريفه ":أَ لَمْ تَرَ
إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ،يُدْعَوْنَ إِلي كِتابِ اللَّهِ ،لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ  ...وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" نازل گرديد
«».1
مؤلف :بعضي از محدثين روايت كردهاند كه آيه نامبرده در داستان رجم نازل شده كه ان شاء اللَّه ذكر اين داستان در تفسير
آيه ":يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُْْفُونَ مِنَ الْكِتابِ  »0« "...خواهد آمد ،و هر دو روايت خبر
واحدند ،كه قوت و اعتباري را كه بايد داشته باشند ،ندارند.
__________________________________________________
)(1در المنثور ج  0ص .12
)(2سوره مائده آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
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اين دو آيه خيلي با آيات قبل كه در باره اهل كتاب و مْصوصا يهود بود بيارتباط نيست ،چون اين دو آيه مشتمل است بر
تهديد يهود به عذاب دنيا و آخرت ،و يكي از عذابها
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
همين است كه خدا ملك را از ايشان سلب كرد ،و ذلت و مسكنت را تا روز قيامت بر آنان حتمي نمود ،و نفسشان را قطع
كرد ،و استقالل در زندگي و سروري را از ايشان سلب كرد.
عالوه بر اينكه غرض اين سوره به بياني كه در آغاز گذشت اين بود كه بفهماند خدا قائم بر خلق عالم و تدبير آن است ،پس
مالك ملك او است ،و او است كه ملك را به هر كس بْواهد ميدهد ،هر كه را بْواهد عزت ميبْشد ،و كوتاه سْن
آنكه تنها كسي كه به هر كس بْواهد خير دهد ميتواند بدهد او است ،و تنها او است كه ملك و عزت و هر چيز ديگر را از
هر كس بْواهد ميگيرد ،پس مضمون دو آيه مورد بحث خارج از غرض سوره نيست.
"قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ"
"[مالك الملك" و" مليك الملوك" بودن خداي عز و جل]  .....ص 021 :
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در اين آيه خداوند رسول گرامي خود را امر ميكند به اينكه به خدايي پناهنده شود كه تمامي خيرها به طور مطلق به دست
او است و قدرت مطلقه خاص او است ،تا از اين ادعاهاي موهومي كه در دل منافقين و متمردين از حق (از مشركين و اهل
كتاب) جوانه زده ،و در نتيجه گمراه و هالك شدهاند ،نجات يابد ،آري اينان براي خود ملك و عزت فرض كردند ،و خود را
بينياز از خدا پنداشتند ،و خدا آن جناب و هر كس ديگر را امر ميكند به اينكه نفس خود را در معرض افاضه خدا ،كه
مفوض هر خير و رازق بيحساب هر روزي خوار است قرار دهد.
كلمه" ملك" به كسره ميم معناي معروفي دارد كه معهود ذهن ما انسانها است ،و در اصل آن هيچ شكي نداريم ،تنها
چيزي كه در معناي اين كلمه بايد از نظر دور نداشت ،اين است كه ملك دو جور است ،يكي حقيقي و ديگري مجازي و
اعتباري.
ملك حقيقي به معناي آن است كه مالك مثال اگر انسان است بتواند در ملك خود به هر نحوي كه ممكن باشد تصرفي
تكويني كند ،يعني در هستي آن ملك تصرف نمايد ،مثل اينكه او ميتواند در ديد چشم خود تصرف نموده يك جا آن را
بكار گيرد ،و جايي ديگر از كارش بيندازد ،و همچنين در دستش تصرف نموده ،دادوستد بكند ،و يا ترك دادوستد نمايد ،و در
زبانش و ساير اعضايش ،و در ملك به اين معنا رابطهاي بين مالك و ملك حقيقيش هست ،رابطهاي حقيقي كه به هيچ وجه
قابل تغيير نيست.
و نيز بنا بر اين معناي از ملك ،همواره ملك قائم به ملك خواهد بود ،هيچ وقت ممكن نيست كه ملك از مالكش جدا و
مستقل بشود "،مثال اگر فالن آقا مرد ،زبانش هم چنان جداي از او زنده بماند" ،بلكه اگر اينگونه ملكها از آدمي جدا بشود
باطل و نابود ميگردد ،مثل چشمي كه از انساني در آورند ،و يا دستي كه از او جدا كنند ،ملك خداي تعالي نسبت به عالم از
اين قبيل است ،خداي تعالي مالك تمامي اجزاء و شؤون عالم است ،پس او ميتواند در همه
ترجمه الميزان ،ج ،2ص020 :
اجزاي عالم به هر طوري كه بْواهد تصرف نمايد.
قسم دوم :ملك (بكسره ميم) ملك اعتباري و قراردادي است ،و آن عبارت است از اينكه اگر مالك را انسان فرض كنيم،
بتواند در چيزي كه ملك او است تصرفاتي كند ،كه عقال آن را قبول دارند ،و خالصه در چارچوب رابطهاي كه عقال بين او و
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ملكش برقرار ميدانند هر قسم تصرفي كه ميخواهد بكند ،تا به مقاصد اجتماعي خود نائل شود ،و در حقيقت عقال وقتي
چنين ملكيتي را اعتبار كردند كه الگويش را از ملك حقيقي و آثار آن گرفتند ،بعد چيزي شبيه به ملكيت در عالم وجود را در
اجتماع برقرار ساختند ،تا به اين وسيله از اعيان و كاالهايي كه بدان محتاجند استفادهاي معقول كنند ،نظير همان استفادهاي
كه مالك حقيقي ،از ملك حقيقي و تكوينيش ميكرد.
تفاوتي كه بين ملك اعتباري و ملك حقيقي هست يكي اين است كه ملك حقيقي جز با بطالن قابل تغيير نبود( ،نميشد
من چشم خودم را در عين اينكه چشم من است از وجود خود بينياز سازم )ولي ملك اعتباري از آنجايي كه قوامش به وضع
و اعتبار است ،قابل تغيير و تحول هست ،ممكن است اين نوع ملك از مالكي به مالك ديگر منتقل شود ،مثال مالك اولي
آن را به دومي بفروشد ،و يا ببْشد و يا با ساير اسباب نقل ،منتقل سازد.
تا اينجا آنچه گفتيم در باره ملك (بكسره ميم) بود ،اما" ملك" (به ضمه ميم) هر چند كه آن نيز از سنخ ملك (به كسره)
است ،اال اينكه در اينجا مالكيت مربوط به چيزهايي است كه جماعتي از مردم آن را مالكند ،چون ملك به معناي پادشاهي
است ،و پادشاه مالك چيزهايي است كه در ملك رعيت است ،او ميتواند در آنچه رعيت مالك است تصرف كند ،بدون اينكه
تصرفش معارض با تصرف رعايا باشد ،و يا خواست رعيت معارض و مزاحم با خواستش باشد.
پس ملك پادشاه ،در حقيقت ملكي است روي ملك ،كه در اصطالح آن را ملك طولي ميناميم ،مانند ملك مولي است
نسبت به برده ،و نسبت به آنچه بردهاش مالك است ،و به همين جهت ملك (بضمه ميم) هم آن دو قسم را كه ما در ملك
(بكسره) ذكر كرديم ،خواهد داشت.
و خداي سبحان هم" مليك" تمام عالم است ،و هم" مالك" آن آنهم علي االطالق ،اما اينكه مالك همه عالم است
دليلش اين است كه ربوبيت و قيمومت مطلقه دارد ،هيچ موجودي خارج از ربوبيت او نيست ،براي اينكه آنچه تصور شود،
خالقش خدا است ،و نيز تمام عالم از او است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
پس او مالك همه است ،هم چنان كه خودش فرمود ":ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ"»1« .
و نيز فرمود ":لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ -آنچه در آسمانها و در زمين است از آن او است" « »0و آياتي ديگر از
اين قبيل كه داللت دارند بر اينكه هر موجودي كه كلمه" چيز" بر او صادق باشد مْلوق و مملوك خدا است ،ذاتش قائم به
خدا است ،و مستقل از او نيست ،و چيزي نيست كه خدا را از تصرف در آن جلوگيري كند ،اين همان ملك (به كسره الم)
است كه بيانش گذشت.
و اما اينكه او مليك و فرمانرواي علي االطالق است ،دليلش اطالق مالكيت او نسبت به موجودات است ،براي اينكه خود
موجودات ،بعضي مالك بعضي ديگرند مثال سببها مالك مسببهايند ،و هر موجودي مالك قواي فعاله خويش است و
قواي فعاله مالك فعل خويش است ،مثال انسان مالك اعضاي خويش و قواي فعاله خويش از گوش و چشم و غيره است .و
اين قوا هم مالك افعال خويشند ،و چون خداي سبحان مالك هر چيز است.
پس همو مالك همه مالكها و مملوكها نيز هست ،و اين همان معناي مليك است ،پس او مليك علي االطالق است ،هم
چنان كه خودش فرمود ":لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ" « »2و نيز فرموده ":عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ" « »2و آياتي ديگر كه همه خدا را
مليك علي االطالق معرفي ميكند.
تا اينجا آنچه گفتيم در باره ملك و ملك حقيقي بود ،و اما ملك و ملك اعتباري نيز در مورد خداي تعالي صادق است ،براي
اينكه هر چيزي مالك هر چه هست خداي تعالي به او داده ،و اگر خودش مالك آنها نبود نميتوانست تمليك كند ،چون در
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اين فرض ،دهنده چيزي بوده كه مالك آن نبوده و نيز به كسي عطا كرده بوده كه او هم مالك نبود ،هم چنان كه خودش
فرمود ":وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ"»2« .
و او مليك به ملك اعتباري هم هست ،و مالك هر چيزي است كه در دست مردم
__________________________________________________
)(1با شما هستم ،اين اللَّه پروردگار شما است ،كه خالق همه چيز است ،و به همين دليل معبودي جز او نيست .سوره مؤمن
آيه .60
)(2سوره بقره آيه .022
)(3سوره تغابن آيه .1
)(4سوره قمر آيه . [.....]22
)(5از مالي كه خدا به شما داده به ايشان بدهيد .سوره نور آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
است ،براي اينكه او شارع هر قانون است ،و در نتيجه به حكم خودش در آنچه كه ملك مردم است تصرف قانوني ميكند،
هم چنان كه يك مليك بشري در آنچه كه در دست رعاياي خود هست تصرف ميكند ،و قرآن كريم هم او را مليك مردم
خوانده و فرمود ":قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ" « »1و در اينكه آنچه در اختيار مردم است ،مال خدا است ،و خدا به
ايشان داده و فرموده ":وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ ،وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها" «».0
و نيز ميفرمايد ":وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَْْلَفِينَ فِيهِ" »2« .و نيز فرموده ":وَ ما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،وَ لِلَّهِ مِيراثُ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ"»2« .
و باز فرموده ":لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ" « ،»2بنا بر اين خداي تعالي آنچه را در دست انسانهاي قبل از ما بود
مالك بود ،و آنچه در دست ما است ،مالك است ،و بزودي وارث ما نيز خواهد شد.
از دقت در آنچه گذشت روشن ميگردد كه آيه شريفه ":اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ"...
داراي اين زمينه است كه اوال بيان كند ملك (بكسره ميم) خدا نسبت به ملك (بضمه ميم) را و مالكيتش نسبت به ملك
(بضمه ميم) را كه ملك بر روي ملك (بضمه ميم )است .در نتيجه او ملك همه ملوك است ،كه ملك را به هر ملكي كه
بْواهد ميدهد ،هم چنان كه فرمود ":أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ" « »6و نيز فرمود ":وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً"»2« .
و ثانيا با جلوتر آوردن اسم جالله (اللَّه) ميخواهد سبب مالك الملك بودن و ملك الملوك بودن خدا را برساند ،و آن اين
است كه خدا (اللَّه است) كه كبريائيش ما فوق همه بزرگيها است ،و اين داللت روشن و واضحي است.
و ثالثا ميخواهد بفهماند كه مراد از ملك در آيه شريفه (و خدا داناتر است) اعم است از ملك حقيقي و اعتباري ،براي اينكه
امري كه در آيه اول آورد ،و فرمود :بگو بار الها تويي
__________________________________________________
)(1سوره ناس آيه .0
)(2سوره ابراهيم آيه .22
)(3انفاق كنيد ،از آنچه خدا از ديگران گرفته به شما داده سوره حديد آيه .2
)(4شما را چه وا ميدارد كه در راه خدا انفاق نكنيد با اينكه ميراث آسمانها و زمين از آن خدا است.
سوره حديد آيه .12
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)(5امروز ملك از آن كيست؟ از آن خداي واحد قهار سوره مؤمن آيه .16
)(6سوره بقره آيه .022
)(7ما به ايشان سلطنتي عظيم داديم سوره نساء آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
مالك الملك "،تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ،وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزب مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلب مَنْ تَشاءُ" با توضيحي كه خواهد آمد
از شؤون ملك اعتباري است ،و آنچه در آيه دوم آمده از شؤون ملك حقيقي است ،پس خدا مالك الملك علي االطالق
است ،يعني هم مالك ملك حقيقي است و هم مالك ملك اعتباري.
"تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ،وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ"
[ملك ،چه حق و چه باطل از ناحيه خداي تعالي است]  .....ص 021 :
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كلمه" ملك" بدان جهت كه در اين آيه ،مطلق آمده( ،و نفرموده ملك حق را به هر كس بْواهي ميدهي) ،شامل" ملك
حق" و" ملك باطل" هر دو ميشود ،و خالصه ميفهماند مالكيت آن كس كه در ملكش عدالت ميكند ،و هم مالكيت
كسي كه در ملكش جور و ستم روا ميدارد ،هر دو از خدا است ،براي اينكه ملك (همانطور كه قبال يعني در تفسير آيه ":أَنْ
آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ  »1« "...بيان كرديم) خودش في نفسه موهبتي از مواهب خدا است ،نعمتي است كه ميتواند منشا آثار
خيري در مجتمع انساني باشد ،و به همين جهت است كه ميبينيم خداي تعالي عالقه و دوست داشتن ملك را فطري و
جبلي انسانها كرده است.
پس ملك حتي آنكه در دست غير اهلش افتاده بدان جهت كه ملك است ،مذموم نيست ،آنچه مذموم است يا به دست
گرفتن نااهل است ،مثل ملكي كه شْص ظالم و غاصب از ديگري غصب كرده ،و يا خود آن هم مذموم نيست ،بلكه
سيرت و باطن خبيث او مذموم است ،چون او ميتوانست براي خود سيرتي نيكو درست كند ،كه البته برگشت اين نيز به
همان وجه اول است.
و به بياني ديگر مي گوئيم :ملك نسبت به كسي كه اهليت آن را دارد نعمت است ،و اين نعمت را خداي سبحان در اختيار او
نهاده ،و نسبت به آنكه اهليت ندارد نقمت و بدبْتي است ،و اين نقمت و عذاب را خدا به گردن او انداخته ،پس به هر حال
ملك چه خوبش و چه بدش از ناحيه خدا است ،و فتنهاي است كه با آن بندگان خود را ميآزمايد.
در سابق هم گفتيم كه هر جا خداي سبحان مطلبي را مقيد به مشيت خود كرده ،معنايش اين نيست كه خدا كارهايش را
دل بْواهي و جزافي انجام ميدهد ،بلكه معنايش اين است كه هر چه ميكند در كمال اختيار ميكند ،مجبور به هيچ كاري
نيست ،پس در آيه مورد بحث هم معناي كالم اين است كه اگر به كسي ملك ميدهد و يا از كسي ميگيرد ،و اگر به كسي
عزت ميدهد ،و ديگري را ذليل ميكند ،همه را با مشيت خود ميكند ،و كسي نيست
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .022
ترجمه الميزان ،ج ،2ص026 :
كه او را مجبور به كاري كند ،البته اين هم هست كه آنچه خدا ميكند بر طبق مصلحت است،
"وَ تُعِزب مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلب مَنْ تَشاءُ"
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[معناي" عزت" و" ذلت" و بيان اينكه عزت فقط از آن خدا و از ناحيه او است]  .....ص 026 :

[معناي" خير" و بيان اينكه اين كلمه افعل تفضيل نيست]  .....ص 021 :
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كلمه" عزت" به معناي نايابي است ،وقتي ميگويند فالن چيز عزيز الوجود است ،معنايش اين است كه به آساني نميتوان
بدان دست يافت ،و عزيز قوم به معناي كسي است كه شكست دادنش و غلبه كردن بر او آسان نباشد ،بْالف ساير افراد
قوم ،كه چنين نيستند ،زيرا عزيز قوم در بين قوم خودش مقامي دارد .در نتيجه هر نيرويي كه تك تك افراد دارند او داراي
همه آنها است ،ولي عكس قضيه چنين نيست ،يعني تك تك افراد نيروي او را ندارند ،اين معناي اصلي كلمه است ،ليكن
بعدها در مورد هر چيز دشواري نيز استعمالش كردند ،مثال گفتند ":عزيز علي كذا" يعني فالن حادثه بر من گران است.
هم چنان كه در قرآن آمده ":عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتبمْ" « »1و در آخر در مورد هر غلبهاي استعمال شد ،مثال گفتند ":من عزيز"
كسي كه غلبه كرد ،دار و ندار مغلوب را غارت نمود ،در قرآن هم در اين معنا استعمال شده ،آنجا كه فرموده ":وَ عَزَّنِي فِي
الِْْطابِ" « »0ولي معناي اصلي كلمه همان است كه گفتيم.
در مقابل اين كلمه ،كلمه ذلت است كه در اصل لغت به معناي چيزي است كه دستيابي بدان آسان است ،حال چه
دستيابي محقق و چه فرضي ،در قرآن كريم آمده:
"ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ" « »2و نيز آمده ":وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذبلِّ" « »2و نيز فرموده ":أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ"
«».2
و عزت يكي از لوازم ملك است ،عزت مطلق هم از لوازم ملك مطلق است ،پس غير خدا هر كس سهمي از ملك و عزت
داشته باشد خداي تعالي به او ارزاني داشته ،و تمليكش كرده است ،و مردم و امتي هم كه سهمي از عزت داشته باشند باز
خدا به ايشان داده ،پس عزت تنها و تنها از آن خدا است ،و اگر نزد غير خدا ديده شود از ناحيه خدا است.
__________________________________________________
)(1رنج و ناراحتي شما بر پيامبر گران است و خالصه او نميتواند شما را ناراحت ببيند سوره توبه آيه .102
)(2در محاجه بر من غلبه كرد .سوره ص آيه .02
)(3ذلت و خواري سرنوشت حتمي آنان شد .سوره بقره آيه 61
)(4پر و بال مسكنت و خواري پيش پاي مادر و پدر بگستران .سوره اسراء آيه .02
)(5در حالي كه ايشان در برابر مؤمنين ذليلند .سوره مائده آيه . [.....]22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
هم چنان كه خودش فرمود ":أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ ،فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً" « »1و نيز فرموده ":وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ
لِلْمُؤْمِنِينَ" «».0
تا اينجا آنچه گفتيم راجع به عزت حقيقي بود ،و اما عزت غير حقيقي در حقيقت ذلت است ،به شكل عزت.
هم چنان كه باز قرآن كريم ميفرمايد ":بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ" « »2و به همين جهت در دنبال همين آيه
فرموده ":كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ ،فَنادَوْا وَ التَ حِينَ مَناصٍ" «».2
ذلت هم در مقابل عزت احكامي مقابل احكام آن دارد ،پس هر چيزي كه غير خدا تصور شود به خودي خود ذليل است ،مگر
آنكه خدا عزتش داده باشد.
"بِيَدِكَ الَْْيْرُ إِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"
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اصل در معناي كلمه" خير" همانا انتْاب است ،و اگر ما چيزي را خير ميناميم ،بدان جهت است كه آن را با غير آن
مقايسه ميكنيم ،و يكي از آن دو را انتْاب نموده و ميگوئيم اين خير است ،و معلوم است از بين چند چيز ما آن را انتْاب
ميكنيم كه هدف و مقصد ما را تامين كند.
پس در حقيقت آنچه خود ما ميخواهيم خير است ،هر چند كه ما آن را براي چيز ديگري ميخواهيم ،ولي خير حقيقي همان
مقصد ما است ،و آن ديگري به خاطر مقصد ما خير شده است ،پس خير حقيقي آن چيزي است كه به خاطر خودش مطلوب
ما است ،و اگر خيرش ميناميم چون در مقايسه با چيزهاي ديگر آن را انتْاب كرديم.
پس هر چيزي تنها وقتي" خير" ناميده ميشود كه با چيز ديگري مقايسه شود ،و نسبت به آن چيز مؤثر باشد( ،و گرنه هر
چيزي تنها خودش است ،نه خير است و نه شر).
پس در معناي كلمه" خير" معناي نسبت به غير هم خوابيده ،و به همين جهت است كه بعضي گفتهاند اصل كلمه خير"
أخير" بوده ،و ليكن اين حرف صحيح نيست ،و اين كلمه
__________________________________________________
)(1آيا عزت را در نزد خود جستجو ميكنند؟ چه اشتباهي!! براي اينكه عزت همهاش مال خدا است .سوره نساء آيه .121
)(2عزت مال خدا و رسول او و مؤمنين است .سوره منافقون آيه .2
)(3نه بلكه كفار در عزتي خيالي و در دشمني قرار دارند .سوره ص آيه .0
)(4چه بسيار از اين امتها به خيال خود عزيز را ما هالك كرديم ،و در حال هالكت بانگ و فرياد برآوردند ،ولي ديگر وقت
فرياد نبود .سوره ص آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
أفعل التفضيل نميباشد ،اما معنايش با معناي تفضيل انطباق دارد ،و چون افعل تفضيل همواره متعلق به غير است ،مثال
گفته ميشود زيد أفضل از عمرو است ،يعني در بين زيد و عمرو زيد بهترين آن دو است ،و نيز گفته ميشود" زيد خير من
عمرو" زيد بهتر از عمرو است ،و بين زيد و عمرو ،زيد خير آن دو است ،يعني بهترين آن دو است.
و اگر كلمه" خير" مْفف" أخير" بود بايد همه قواعد جاري در افعل تفضيل در آن نيز جريان مييافت ،يعني مشتقاتي
چون افاضل و فضلي و فضليات از آن نيز اشتقاق مييافت ،و حال آنكه مشتقات كلمه خير كلمات زير است -1 ،خيرة-0 ،
اخيار -2 ،خيرات.
هم چنان كه مشتقات كلمه (شيخ )كه بطور مسلم افعل تفضيل نيست ،بر وزن مشتقات كلمه (خير) ميآيد ،و گفته ميشود
 -1شيْه  -0اشياخ  -2شيْات ،پس ميتوان گفت كه كلمه خير" صفت مشبه "است ،نه" افعل تفضيل".
و از مؤيدات اين معنا يكي اين است كه كلمه خير در مواردي استعمال ميشود كه معناي افعل تفضيل (بهتري) را نميدهد،
مانند آيه شريفه ":قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ" «».1
كه نميشود گفت معنايش اين است كه آنچه نزد خداست ،از لهو بهتر است ،براي اينكه در لهو خوبي نيست تا آنچه نزد
خداست بهتر باشد ،البته بعضي از مفسرين در خصوص اينگونه موارد گفتهاند كه معناي تفضيل از كلمه جدا شده ،ولي اين
حرف صحيح نيست ،و حق مطلب همان است كه گفتيم كلمه" خير" معناي انتْاب را ميدهد ،و اگر ميبينيم كه مقيس
عليه آن نيز مشتمل بر مقداري خوبي هست ،از خصوصيات غالب موارد است ،نه اينكه در همه موارد بايد چنين باشد ،به
شهادت اينكه ديديم در آيه سوره جمعه چنين نبود.
از آنچه گذشت روشن گرديد كه خداي سبحان خير علي االطالق است ،براي اينكه او كسي است كه تمامي عالم به او
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[جمله" بيدك الخير" داللت دارد بر اينكه خير منحصر در خداي تعالي است]  .....ص 029 :

و جمله مورد بحث يعني جمله ":بِيَدِكَ الَْْيْرُ" داللت دارد بر اينكه خير منحصر در خداي تعالي است ،چون كلمه" بيدك"
خبر ،و كلمه" الْير" مبتدا است و خبر وقتي جلوتر از مبتدا بيايد ،و مْصوصا وقتي كه مبتدا الف و الم بر سر داشته باشد،
حصر را ميرساند ،و معناي جمله چنين است ،كه" امر هر خير مطلوبي تنها به دست تو و منتهي به تو است ،و اين تويي كه
هر خيري را عطا ميكني.
بنا بر اين جمله مورد بحث به منزله علت براي مطالب قبل است ،و از قبيل تعليل مطلبي خاص است به علتي عام ،چون
خيري كه خدا ميدهد هم شامل ملك و عزت است ،و هم شامل چيزهايي ديگر و همانطور كه صحيح است دادن ملك و
عزت را به خير تعليل كنيم ،گرفتن ملك و عزت را هم ميتوان بدان تعليل كرد ،زيرا اگر چه ذلت و نداشتن ملك خير
__________________________________________________
)(1سوره جمعه آيه .11
)(2سوره اعراف آيه .22
)(3سوره انعام آيه .22
)(4سوره آل عمران آيه .122
)(5سوره آل عمران آيه .22
)(6سوره اعراف آيه 21
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منتهي ميشود ،و همه خيرات از او است ،و هر موجودي هدف نهائيش او است ،و ليكن قرآن كريم كلمه (خير) را به عنوان
يكي از اسما به خدا اطالق نميكند ،آن طور كه ساير اسما خدا را بر او اطالق كرده است ،بلكه هر جا اطالق كرده به عنوان
صفت اطالق كرده ،مثل آيه زير كه ميفرمايد ":وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقي" « »0و آيه زير كه ميفرمايد:
"أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" «».2
__________________________________________________
)(1سوره جمعه آيه .11
)(2خدا بهتر و پايدارتر است .سوره طه آيه .22
)(3آيا ارباب متفرق خيرند يا خداي واحد قهار ،سوره يوسف آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
بله به عنوان اسم اطالق كرده ،اما با اضافه به كلمهاي ديگر ،مانند" خَيْرُ الرَّازِقِينَ" «».1
"وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ" « "،»0وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ" «" ،»2وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ" « ،»2و" وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ» ،" «5و"
وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ" « ،»6و" وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ" « ،»2و" وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ" « ،»2و" وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ" « ،»1و"
أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ" «».12
و شايد در تمامي اين موارد وجه نام قرار دادن مضاف و مضاف اليه را براي خدا ،همان اعتبار معناي انتْاب در ماده خير
باشد ،و بدين جهت كلمه" خير" به تنهايي را به عنوان اسم بر خدا اطالق نكرده ،كه ساحت او مقدستر از آن است كه او با
غيرش مقايسه و سپس انتْاب شود ،به خالف اين كه در حال اضافه و نسبت اسم او ،واقع شود و همچنين توصيف كردن
خدا به اين كلمه ،هيچ محذوري پيش نميآورد.
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)(7سوره اعراف آيه . [.....]122
)(8سوره انبياء آيه .21
)(9سوره مؤمنون آيه .01
)(10سوره مؤمنون آيه .121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
نيستند ،بلكه شرند ،و ليكن شر چيزي به جز عدم خير نيست ،پس گرفتن ملك و عزت چيزي به جز ندادن عزت نيست،
پس همين كه همه خيرات به خداي تعالي منتهي ميشود ،باعث ميشود كه همه محروميتهاي از خير نيز به نحوي
منتهي به او باشد.
بله آنچه بايد از ساحت مقدس خداي تعالي دور داشت ،اتصاف به صفتي است كه اليق آن ساحت نباشد ،از قبيل نواقصي
كه در افعال بندگان است ،و زشتيهايي كه در گناهان است ،مگر همانطور كه در سابق گفتيم به نحوي نسبت دهيم كه
اليق آن ساحت مقدس باشد ،مثل اينكه بگوئيم خداي تعالي به فالني به خاطر نافرمانيهايش توفيق اطاعت ندارد ،در نتيجه
عاصي شد ،و يا اسباب فالن عمل واجب را برايش فراهم نكرد ،در نتيجه واجب را ترك كرد.
و كوتاه سْن اينكه در عالم ،خير و شرهايي تكويني هست ،مانند عزت و ذلت و ملك و گرفتن ملك ،و خير تكويني امري
است وجودي ،كه خداي تعالي آن را افاضه ميكند ،و شر تكويني عبارت است از عدم افاضه خير ،و در اينكه ما اين عدم را
هم به خدا نسبت دهيم اشكالي وارد نميشود ،براي اينكه تنها مالك خير او است ،غير او كسي مالك خير نيست.
بنا بر اين اگر چيزي از خير را به كسي افاضه كرد او كرده ،و سپاس نيز مْصوص اوست و اگر افاضه نكرد و يا منع نمود،
كسي حقي بر او ندارد و نميتواند اعتراض كند كه چرا ندادي ،تا ندادنش ظلم باشد ،عالوه بر اينكه دادن و ندادنش هر دو
مقرون به مصلحت است ،مصلحتي عمومي كه در نظام جمعي دائر بين اجزاي عالم دخالت دارد.
خير و شر ديگري هست تشريعي و قانوني ،و آن عبارتست از اقسام كارهاي نيك ،و كارهاي زشت افعالي كه از انسان صادر
ميشود ،و چون مستند به اختيار انسان است ،فعل او بشمار ميرود ،و از اين جهت به طور قطع نبايد آن را به غير خود
انسان نسبت داد ،و همين استناد باعث خوبي و بدي آن شده است ،چون اگر فرض كنيم انسان از خود اختياري ندارد كار
نيكش تحسين ندارد ،و بر كار زشتش نيز سرزنش نبايد شود( ،بلكه آنچه ميكند ،نظير خوبي و بدي گل و خار است) ،و نيز
بدين لحاظ نبايد عمل انسان را به خدا نسبت داد ،مگر به اين مقدار كه بگوئيم عمل نيك هر كس به توفيق دادن خدا
است ،و عمل بدش به ندادن توفيق است ،كه هر جا و به هر كس مصلحت بداند توفيق ميدهد ،و به هر كس مصلحت
نداند نميدهد.
پس روشن گرديد كه خير همهاش به دست خدا است ،و با همين خير و شرها امور عالم را نظام بْشيده ،دنيا را پر از خير و
شر و و جدان و حرمان نموده است.
بعضي از مفسرين گفتهاند در جمله ":بِيَدِكَ الَْْيْرُ" حذف به جهت كوتاه گويي شده است ،و تقدير آن" بيدك الْير و الشر"
است هم چنان كه نظير اين حرف را در آيه شريفه ":وَ ترجمه الميزان ،ج ،2ص011 :
جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ"
زده ،و گفتهاند تقدير آن" و البرد" است.
و گويا سبب اين بوده كه خواستهاند از مسلك اعتزال فرار كنند ،چون معتزليان گفتهاند :هيچ شري به خدا منسوب نيست
زيرا خدا كار شر نميكند ،و اين خود جرات عجيبي است كه در كالم خداي تعالي مرتكب شدهاند ،براي اينكه هر چند
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منظور از" بيرون كردن زنده از مرده" و به عكس ،به وجود آوردن مؤمن از صلب پدر كافر ،و بيرون آوردن كافر از صلب
مؤمن است ،به دليل اينكه خداي تعالي ايمان را حيات و نور و كفر را مرگ و ظلمت خوانده ،و فرموده ":أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً
فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ،كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظبلُماتِ لَيْسَ بِْارِجٍ مِنْها»". «1
البته ممكن نيز هست كه منظور از" مرده" و" زنده" اعم از كفر و ايمان باشد ،و شامل زنده كردن گياهان مرده ،و حيوانات
و حتي زنده كردن زمين مرده نيز بشود ،چون كالم خداي تعالي صريح و يا مثل صريح است در اينكه خداوند ميت را مبدل

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

معتزله در اينكه شر را به طور مطلق از خدا سلب ،و نسبت آن را به خدا نفي كرده و گفتهاند :شرها نه مستقيما منسوب به
خدايند و نه با واسطه ،و ليكن اين تقدير هم كه آقايان گرفتهاند سْت عجيب و غريب است ،كه چون بحث از آن و بيان
حقيقت امر گذشت ،ديگر تفصيل نميدهيم.
"إِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" اين جمله ميخواهد جمله" بِيَدِكَ الَْْيْرُ" را تعليل كند ،و بفرمايد بدين جهت خير به دست خدا
است كه قدرت او بر هر چيزي مطلقه است و قدرت مطلقه بر هر چيز ايجاب ميكند كه غير از خدا هيچ كس بر هيچ چيز
قادر نباشد ،مگر به قدرت دادن او ،يعني هر كس هر قدرتي دارد خدا به او داده ،و اگر فرض كنيم شْصي به چيزي قادر
باشد كه قدرتش مستند به قدرت دادن خداي تعالي نباشد ،قهرا مقدور او از اين جهت كه مقدور او است از سعه قدرت خداي
تعالي خارج است ،پس ديگر جمله" إِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "درست نميشود ،با اينكه اين جمله صحيح است ،و قدرت
خداي تعالي به اين وسعت است ،هر چيزي كه فرض كنيم مقدور او خواهد بود ،و نيز هر چيزي كه غير او افاضه كند باز
منسوب به او خواهد بود ،يعني خدا آن خير را به دست وي جاري ساخته ،خدا صاحب اصلي آن ،و شْص مفروض واسطه
آن است ،پس جنس خير بدون استثنا ،همهاش به دست خدا است و بس ،و اين همان حصري است كه جمله "بِيَدِكَ
الَْْيْرُ" آن را افاده ميكند.
"تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ" كلمه" تولج" مضارع از مصدر "ايالج" است ،و ايالج باب افعال از مصدر"
ولوج" است و ولوج به معناي داخل شدن ،و در نتيجه ايالج به معناي داخل كردن است ،و بطوري كه گفتهاند و از ظاهر آيه
هم بر ميآيد مراد از داخل كردن شب در روز و داخل كردن روز در شب ،همان اختالفي است كه خود از وضع شب و روز و
بلندي و كوتاهي آن به حسب اختالف عرض جغرافيايي شهرها و اختالف ميل خورشيد ميبينيم ،و اين در حقيقت داخل
شدن روزهاي اول زمستان تا اول تابستان است در شب ،و داخل شدن شب از اول تابستان يعني بلندترين روز سال تا اول
پائيز است در روز ،البته همه اين دگرگونيها در بالدي است كه در نيم كره شمالي ،يعني باالي خط استوا قرار دارند ،و اما در
نيم كره جنوبي يعني نقاط مسكوني زير خط استوا
ترجمه الميزان ،ج ،2ص010 :
قضيه بعكس است (وقتي در نقاط شمالي روزها كوتاه ميشود در بالد جنوبي بلند و وقتي در آنجا بلند ميشود در اينجا كوتاه
ميگردد).
پس طول در يك طرف و كوتاهي در طرف ديگر است بنا بر اين اين خداي تعالي است كه دائما شب را داخل روز ،و روز را
داخل شب ميكند ،اما در خود خط استوا و در دو نقطه قطب شمالي و جنوبي كه شب شش ماه و روز نيز شش ماه است به
حسب حس ما چنين است ،و گرنه در حقيقت حكم دگرگوني ،دائمي و عمومي است.
"وَ تُْْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُْْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ"
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[چهار مقابله لطيف در دو آيه شريفه]  .....ص 013 :

و در هر يك از دو آيه ،چهار جور تصرف بطور مقابله قرار گرفته ،در اولي دادن و گرفتن ملك آمده ،و در مقابلش در آيه
دومي داخل كردن شب در روز و روز در شب ذكر شده و در اولي مساله دادن و گرفتن عزت آمده ،و در مقابل در آيه دومي
بيرون كردن مرده از زنده و زنده از مرده ذكر شده و اين از عجايب لطافت و از لطايف تناسب است كه بر كسي پوشيده
نيست ،براي اينكه دادن ملك خود نوعي مسلط كردن بعضي از مردم است بر بقيه مردم ،به اينكه مقداري بيشتر آزادشان
بگذارد ،و در نتيجه آزادي بقيه افراد را به همان مقدار محدود كند ،و آزادي غريزي آنان را از بين ببرد.
هم چنان كه ادخال شب در روز مسلط كردن شب بر روز است ،تا شب مقداري از ساعات روز را جزء خودش كند ،و در
نتيجه مقداري از چيزهايي كه روز آن را آشكار ميكرد ،از بين ببرد ،و گرفتن ملك عكس اين معنا است ،و همچنين دادن
عزت نوعي زنده كردن است ،زيرا كسي كه اسم و رسمي و در نتيجه عزتي نداشته اثر زندگيش هم پيدا نبوده ،وقتي عزت
يافت شهرتي پيدا ميكند و اثر وجوديش هويدا ميشود ،و اين خود نظير بيرون آوردن زنده از مرده است ،هم چنان كه ذلت
نظير پديد آوردن مرده از زنده است ،پس در عزت نوعي حيات ،و در ذلت نوعي ممات هست.
البته وجهي ديگر در آيه هست و آن اين است كه خداي تعالي در كالم خود در آيه:
"فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً" «» 1روز را بيناگر خوانده ،و يكي از مظاهر اين اثبات و محو در مجتمع
انساني ظهور ملك و سلطنت و زوال آن است.
و نيز علم و قدرت را از آثار حيات دانسته و جهل و عجز را از آثار مرگ جامعه شمرده است ،و فرموده ":أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَ
ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ" «».0
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به حي وحي را مبدل به ميت ميكند ،چون فرموده ":ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ،فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْْالِقِينَ ،ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ
لَمَيِّتُونَ" « »0و آياتي ديگر از اين قبيل.
و اما اينكه بعضي از طبيعيدانان گفتهاند :هيچ ماده بي حياتي داراي حيات نميشود ،بلكه حيات كه سرانجام منتهي به
جرثومههاي آن ميشود ،از يك جرثومه به جرثومه ديگر منتقل ميگردد ،بدون اينكه به مادهاي مرده و بيشعور منتهي
گردد .علت اين نظريهاش اين است كه وي منكر پديد آمدن حادث است .جوابش هم اين است كه ميبينيم و تجربه هم
ثابت كرده كه حيات جاري در يك جرثومه با مردن جرثومه باطل ميشود ،پس مبدل شدن حيات به موت ،كاشف از اين
است كه بين زنده فالن جرثومه و مرگ آن ارتباطي هست ،كه توضيح بيشتر اين معنا ،مقامي ديگر الزم دارد.
و آيه شريفه ":تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ  "...تصرف خداي تعالي در ملك حقيقي و
__________________________________________________
)(1آيا كسي كه مرده بود او را زنده كرديم ،و نوري برايش قرار داديم تا با آن در بين مردم مشي كند ،مثلش مثل كسي
است كه در ظلمتهايي قرار دارد ،كه از آن خالصي ندارد؟ (سوره انعام آيه ).100
)(2سپس آن جنين را مبدل به خلقتي ديگر نمود ،پس چه پر بركت است خدا ،كه بهترين خالق است ،و سپس بعد از اين
خواهيد مرد( .سوره مؤمنون آيه ).12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
تكويني عالم را توصيف ميكند ،هم چنان كه آيه شريفه ":تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ"...
تصرف او در ملك اعتباري و قراردادي و توابع آن را توصيف ميكند.
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رزق از نظر قرآن به چه معنا است؟  .....ص 014 :
اشاره

معناي رزق روشن و واضح است و آنچه از موارد استعمال آن به دست ميآيد اين است كه در معناي اين كلمه نوعي
بْشش و عطا هم خوابيده ،مثال ميگويند پادشاه به لشگريان رزق ميدهد ،كه اين جمله تنها شامل مواد غذايي لشگر
ميشود ،قرآن كريم هم ميفرمايد ":وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" « »1كه در اين آيه لباس جزء مصاديق
رزق شمرده نشده است.
اين معناي اصلي و لغوي كلمه بود ،ولي بعدها در معناي آن توسعه دادند و هر غذايي را كه به آدمي ميرسد ،چه دهندهاش
معلوم باشد و چه نباشد رزق خواندند ،گويا رزق بْششي است كه به اندازه تالش و كوشش انسان به او ميرسد هر چند كه
عطا كننده آن معلوم نباشد ،سپس توسعه ديگري در معناي آن داده و آن را شامل هر سودي كه به انسان رسد نمودهاند هر
چند كه غذا نباشد ،و به اين اعتبار همه مزاياي زندگي اعم از مال و جاه و عشيره و ياوران و جمال و علم و غيره را رزق
خواندند.
__________________________________________________
)(1مردي كه صاحب فرزند است بايد رزق و لباس همسران را بطور متعارف بگيرد (سوره بقره آيه ).022
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و همچنين عزت را خاص خدا و رسول او و مؤمنين دانسته است ،و در اين باره فرموده:
"وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ" « »2بنا بر اين در مجتمع انساني" عزت" مظهر حيات و" ذلت" مظهر مرگ است ،و
بدين جهت است كه در مقابل مساله" دادن" و گرفتن ملك و عزت (در آيه اول) مساله داخل كردن شب در روز و روز در
شب بيرون كردن زنده از مرده و
__________________________________________________
)(1بعد از آن كه آيت شب را محو كرديم آيت روز را بيناگر ساختيم (سوره اسراء آيه ).10
)(2اينان مردگان بيجانند ،و نميفهمند كه چه وقت مبعوث ميشوند( .سوره نحل آيه ).01
)(3عزت خاص خدا و رسول او و مؤمنين است( .سوره منافقون آيه ).2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
مرده از زنده را (در آيه دوم) آورد.
مقابله ديگري كه آيه اول و دوم شده اين است كه در آيه اول فرموده بود ":بِيَدِكَ الَْْيْرُ" ،و در آيه دوم در مقابل آن
فرمود ":وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ" كه ان شاء اللَّه بيانش ميآيد.
"وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ".
مقابلهاي كه چند سطر قبل متذكر شديم اين نكته را ميفهماند كه جمله" ترزق"...
بيان مطالب قبل ،يعني دادن ملك و عزت و ايالج و غيره است ،بنا بر اين عطفي كه در اين جمله شده عطف بيان و توضيح
دهنده ،است ،و در نتيجه از قبيل بيان حكمي خاص به علتي عام است ،هم چنان كه جمله" بِيَدِكَ الَْْيْرُ" هم نسبت به ما
قبل خود همين طور بود ،و معناي جمله مورد بحث اين است كه متصرف در امور خلق تويي ،چون تويي كه هر كس را
بْواهي بدون حساب روزي ميدهي.
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
در قرآن كريم هم به اين اعتبار آياتي وارد شده مانند آيه" أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فََْراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ،وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" «».1
و نيز از شعيب حكايت فرموده كه به قوم خود گفت ":يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ،وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً"
« »0كه مراد وي از" رزق حسن" نبوت و علم بود ،و از اين قبيلاند آيات مربوطه ديگر.
و آنچه از آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ" « »2بر ميآيد البته با در نظر گرفتن اينكه مقام آن ،مقام حصر
است اين است كه اوال رزق به طور حقيقت جز به خدا منسوب نميشود ،و هر جا به غير او نسبتش دهند از قبيل نسبت
عمل خدا به غير خدا دادن است ،مانند آيه ":وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" « »2كه از آن استفاده ميشود رازق بسيار است ،و خدا
بهترين آنان است ،و نيز مانند آيه ":وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ" « »2همانطور كه ميبينيم ملك و عزت كه مْصوص ذات
خدا است ،به غير خدا هم نسبت داده شده ،به اين اعتبار كه غير او هم به اذن و تمليك او ،ملك و عزت دارند.
و ثانيا استفاده ميشود كه آنچه خلق در وجودشان از آن بهرهمند ميشوند رزق ايشان و خدا رازق آن رزق است ،دليل بر اين
معنا عالوه بر آيات بسياري كه در باره رزق ،سْن گفته ،آيات زياد ديگري است كه داللت دارد بر اينكه خلق و امر و حكم
و ملك (به كسره ميم) و مشيت و تدبير و خير همه خاص خداي عز و جل است.
[آنچه انسان در راه حرام مورد بهره برداري قرار ميدهد رزق خدا نيست]  .....ص 011 :
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و ثالثا بر ميآيد كه آنچه انسان در راه حرام مورد بهرهبرداري قرار ميدهد ،رزق خدا نيست ،و نبايد وسيله معصيت را به خدا
نسبت داد ،براي اينكه خود خدا معاصي بندگان را به خود نسبت نداده ،و تشريع عمل زشت را از خود نفي نموده فرمود ":قُلْ
إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ ،أَ تَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ" «».6
__________________________________________________
)(1و مگر از ايشان مزد ميخواهي مزد پروردگارت بهتر است و او بهترين رازقين است( ،سوره مؤمنون آيه ).20
)(2سوره هود آيه .22
)(3سوره ذاريات آيه .22
)(4و خدا بهترين رزق دهندگان است (سوره جمعه آيه ).11
)(5سفيهان را از مالشان رزق دهيد و جامه بپوشانيد (سوره نساء آيه ). [.....]2
)(6بگو خداي تعالي به عمل زشت امر نميكند آيا عليه خدا سْناني ميگوئيد كه دليل علمي بر آن نداريد( .سوره اعراف
آيه ).02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص016 :
و نيز فرموده ":إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ -تا آنجا كه ميفرمايد -وَ يَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ" « »1و حاشا از خداي
سبحان كه از عملي نهي كند ،و سپس بدان امر نمايد ،و وسيله انجام آن را براي معصيت كار فراهم فرمايد.
هيچ منافاتي بين اين دو مطلب نيست كه از سويي مثال طعام و شراب حرام به حسب تشريع رزق نباشد ،و از سوي ديگر به
حسب تكوين رزق و آفريده خدا باشد ،براي اينكه خداي تعالي در تكوين ،تكليفي نفرموده( ،بله اگر فرموده بود خوك خلقت
نكنيد ،آن گاه خودش خوك خلق ميكرد بين گفتار و كردارش منافات بود ،و ليكن هر جا كه خدا مردم را از رزقي نهي
كرده به حسب تشريع ،و هر جا رزق را به خود نسبت داده به حسب تكوين است "مترجم").
در اينجا ممكن است سؤال شود كه وقتي بياني از خداي تعالي باعث اشتباه فهمهاي ساده ميشود ،چرا از چنين بياني
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[هر چه رزق است خير و مخلوق است و هر چه مخلوق است رزق و خير است]  .....ص 011 :

از اينجا روشن ميشود كه رزق ،و خير ،و خلق ،به حسب بيان قرآن از نظر مصداق اموري متساوي النسبه باشند ،يعني هر
چه رزق است ،خير و مْلوق است و هر چه مْلوق است رزق و خير است ،و هر چه خير است مْلوق و رزق است تنها
فرقي كه در بين هست اين است كه رزق مرزوق ميخواهد ،تا مرزوقي نباشد كه از رزق ارتزاق كند ،رزق نيز صادق نيست.
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صرفنظر نمينمائيد؟ پاسخ اين است كه قرآن براي فهمهاي ساده به تنهايي نازل نشده ،تا به خاطر به اشتباه نيفتادن آنان از
بيان معارف حقيقي صرفنظر كند.
آري قرآن شفا براي همه دلها است ،كسي از قرآن متضرر نميشود ،مگر خاسران زيانكار هم چنان كه فرمود ":وَ نُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً" «».0
عالوه بر اينكه ميبينيم خداي سبحان در آيات قرآن كريم دادن ملك به امثال نمرودها و فرعونها و دادن اموال به امثال
قارونها را به خدا نسبت داده ،پس اين نيست مگر اينكه همه اين رزقها به اذن خدا است ،خدا اينگونه رزقهاي وسيع را در
اختيار نامبردگان قرار ميدهد تا امتحانشان نموده و حجت عليه آنان تمام گشته و زمينه بيچارگي و استدراج آنان و مصالحي
نظير اين فراهم آيد ،و همه ميدانيم كه اين نسبتها تشريفي است ،و وقتي نسبت دادن تشريفي به خدا محذوري ندارد،
نسبت دادن تكويني كه مجالي براي حسن و قبح عقلي در آن نيست ،بطريق اولي و روشنتر محذور ندارد.
و از سوي ديگر ميبينيم كه خداي تعالي هر چيزي را مْلوق خود و نازل شده از خزائن
__________________________________________________
)(1همانا خداي تعالي بعدل و احسان امر ميكند  ...و از فحشا و منكرات نهي مينمايد (سوره نحل آيه ).10
)(2ما آنچه از قرآن را كه نازل ميكنيم شفا و رحمت براي مؤمنين است ،و زيانكاران را به جز زيانكاري نيفزايد (سوره اسراء
آيه ).20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
رحمت خود دانسته ،مثال ميفرمايد ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" « .»1و از سوي ديگر
ميفرمايد :هر چه نزد خدا است خير است ":وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ »" «2و ما وقتي اين دو آيه و امثال آنها را به يكديگر
ضميمه ميكنيم ،اين معنا را ميفهميم كه هر موجودي در اين عالم به هر چيزي نايل شود ،و در طول وجودش از هر چيزي
برخوردار گردد ،از ناحيه خداي سبحان برخوردار گشته و همان مايه خير او است ،و خدا در اختيارش گذاشته تا از آن بهرهمند
گردد ،هم چنان كه آيه شريفه ":الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ" « .»2نيز به ضميمه آيه ":ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ال
إِلهَ إِلَّا هُوَ" « »2به اين نكته اشاره دارد.
و اما اگر بعضي از مواهب الهي براي بعضي از موجودات مايه ضرر است ،شر بودن و ضرر بودن آن امري نسبي است ،يعني
تنها براي آن موجود شر و مايه ضرر است ،و براي بقيه موجودات نافع و خير است ،و نيز براي علل و اسبابش در نظام
هستي خير است.
هم چنان كه آيه شريفه ":وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ" « ،»2و ما در سابق بحثي در اين باره داشتيم.
و كوتاه سْن اينكه آنچه خداي تعالي بر خلق خود افاضه ميفرمايد خير و مايه انتفاع او است ،و به حسب انطباق معنا ،رزق
او به شمار ميرود ،چون رزق چيزي به جز عطيهاي كه مايه انتفاع مرزوق قرار گيرد نميباشد ،و چه بسا كه آيه شريفه" وَ
رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ" « »6هم اشاره به اين معنا باشد.
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[رزقي كه خداي سبحان ميدهد عطيهاي است بدون عوض ،و در برابر حقي نيست]  .....ص 018 :

و از آنجا كه هر رزقي و هر چيزي خالص براي خدا است ،پس هر چيزي كه او افاضه كند ،و هر رزقي كه او بدهد عطيهاي
است بدون عوض ،و بدون اينكه چيزي در مقابلش گرفته باشد ،براي اينكه هر چيزي در مقابل بْشش خدا فرض شود خود
آن مقابل و عوض هم از خدا است ،مثال اگر عبادت را عوض نعمتهاي خدا فرض كنيم ،آن نيز با توفيق خدا و اعضا و
جوارحي است كه او براي ما درست كرده ،پس ما حقي بر او پيدا نميكنيم ،تا آن حق عوض نعمتهاي او قرار گيرد ،پس
احدي نيست كه حقي بر خدا داشته باشد مگر حقي كه خود خدا بر خود الزم شمرده ،هم چنان كه در مورد رزق فرموده ":وَ
ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَي اللَّهِ رِزْقُها" « »0اين عهدهگيري را كسي بر خدا واجب نكرده ،خود او است كه رزق هر
جنبندهاي را به عهده گرفته است ،و نيز فرموده ":فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَق مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ" «».2
پس زرق با اينكه بر خدا حق است از آنجا كه حقي است كه خود به عهده گرفته،
__________________________________________________
)(1سوره طه آيه .22
)(2هيچ جنبدهاي در زمين نيست مگر آنكه رزقش به عهده خدا است (سوره هود آيه ).6
)(3به پروردگار آسمان و زمين سوگند كه وعده رزق شما حق است همانطور كه سْن گفتن شما واقعيت دارد (سوره
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پس غذا براي قوه غاذيه رزق است ،چون بدان محتاج است ،و قوه غاذيه براي يك
__________________________________________________
)(1هيچ چيز نيست مگر آنكه خزينههايش نزد ما است ،و ما آن را نازل نميكنيم مگر به اندازه معلوم (سوره حجر آيه ).01
)(2سوره قصص آيه .62
)(3خدايي كه خلقت هر چيز را نيكو كرده (سوره الم سجده آيه ).2
)(4اين خدا است پروردگار شما ،كه آفريدگار هر چيز است و معبودي به جز او نيست .سوره مؤمن .60
)(5آنچه شر به تو ميرسد از ناحيه خود تو است (سوره نساء آيه ).21
)(6سوره طه آيه .121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
انسان رزق است ،چون بدان محتاج است ،و انسان براي پدر و مادرش رزق است چون به او احتياج دارند ،و نيز انسانيت
براي انسانها نعمت است ،چون انسانهايي فرض ميشود كه فاقد انسانيتند ،بدين سبب خداي تعالي فرموده ":الَّذِي أَعْطي
كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ" «».1
اين فرق كلمه رزق با آن دو كلمه ديگر بود ،فرقي هم خير با دو كلمه ديگر دارد ،و آن اين است كه بايد افرادي صاحب
اختيار فرض بشوند ،تا از بين چند چيز يكي را كه خير خود تشْيص ميدهند انتْاب كنند.
پس وقتي ميگوئيم غذا براي قوه غاذيه خير است در حقيقت براي قوه غاذيه احتياج به غذا را فرض كردهايم ،و سپس او
غذاي مورد احتياج خود را از ميان همه غذاها انتْاب ميكند ،البته اگر به چند غذا دست يابد ،قوه غاذيه هم كه ميگوئيم
براي انسان خير و انسان براي او خير است هر دو را محتاج به يكديگر فرض ميكنيم.
و اما كلمه" خلق" و كلمه" ايجاد" در تحقق معنايش هيچ چيز ثابت و يا فرضي احتياج ندارد ،غذا مثال مْلوق است ،و خدا
آن را ايجاد كرده ،چه كسي باشد آن را بْورد و يا نباشد ،قوه هاضمه هم مْلوق و خود انسان هم مْلوق است.
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ذاريات آيه ).02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص011 :
عطيهاي است از ناحيه او ،نه اينكه حقي باشد از مرزوق به عهده او.
از اينجا روشن ميگردد كه هر انساني كه با حرام روزي ميخورد ،سهمي و رزقي از حالل دارد ،براي اينكه ساحت مقدس
خداي تعالي منزه از آنست كه رزق انسان را حقي ثابت بر عهده خود بكند ،آن گاه از مسير حرام او را روزي دهد ،و در عين
حال او را از خوردن حرام نهي هم بكند ،و در آخرت عقاب هم بفرمايد.
توضيح اين مطلب به بياني ديگر اين است كه ،رزق همانطور كه گفتيم عطيهاي است الهي ،و چون چنين است پس رزق
رحمتي است از خداي بر خلق و همانطور كه رحمت دو قسم است:
اول :رحمت عمومي كه شامل همه خلق ميشود ،چه مؤمن و چه كافر ،چه متقي و چه فاجر ،چه انسان و چه غير انسان.
دوم :رحمت خاصه كه در طريق سعادت انسان صرف ميشود ،نظير ايمان و تقوا ،و بهشت ،رزق خدا هم دو قسم است:
يكي رزق عمومي كه عطيه عامه الهي است ،و تمامي روزيخواران را در بقاي هستي امداد ميكند ،و قسم دوم آن رزق
خاص است كه در مجراي حالل واقع ميشود.
[تقسيم رزق به دو قسم :عام و خاص]  .....ص 019 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و همانطور كه رحمت عمومي خدا و رزق عموميش به حكم آيه ":وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً" « »1مكتوب و مقدر است،
همچنين رحمت خاصه و رزق خاص او نيز مكتوب و مقدر است ،و همانطور كه هدايت -كه يكي از رحمتهاي خاصه
است -مكتوب و مقدر در تشريع است ،و براي هر انساني (چه مؤمن و چه كافر) نوشته شده و به همين جهت براي همه
ارسال رسل و انزال كتب نموده و فرموده:
"وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ،ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ،إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ"
«».0
و نيز فرموده ":وَ قَضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" « »2و در نتيجه عبادت كه خود محتاج هدايت خدا است از نظر تشريع مقدر
است.
همچنين رزق خاص يعني رزق از مجراي حالل هم مقدر است ،هم چنان كه قرآن
__________________________________________________
)(1فرقان آيه .0
)(2من جن و انس را نيافريدم مگر براي اينكه عبادتم كنند ،نه ميخواهم مرا روزي دهند ،و نه طعامم دهند ،چون كه خدا
رزاق و داراي نيرويي متين است (سوره ذاريات آيه ). [.....]22
)(3خدا -به حسب تشريع چنين قضا رانده كه جز او را نپرستيد (سوره اسراء آيه ).02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص002 :
فرمود ":قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْالدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ،وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ ،افْتِراءً عَلَي اللَّهِ ،قَدْ ضَلبوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ"
«».1
و نيز فرموده ":وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ،فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلي ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ،فَهُمْ فِيهِ
سَواءٌ" «2».
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و اين دو آيه بطوري كه مالحظه ميفرمائيد داراي اطالقي قطعي هستند ،هم شامل كفار ميشوند ،و هم مؤمنين ،هم شامل
آن كساني ميشوند كه رزق از حالل ميخورند ،و هم آنان كه از حرام.
[رزق ،چيزي است كه مورد انتفاع مرزوق واقع شود و ربطي به زيادي و كمي مال ندارد]  .....ص 002 :

مطلبي كه در اينجا واجب است بدانيم اين است كه رزق همانطور كه گفتيم به معناي چيزي است كه مورد انتفاع مرزوق
قرار بگيرد .قهرا از هر رزقي آن مقدار رزق است كه مورد انتفاع واقع شود ،پس اگر كسي مال بسياري جمع كرده ،كه به غير
از اندكي از آن را نميخورد ،در حقيقت رزقش همان مقداري است كه ميخورد ،بقيه آن رزق او نيست مگر از اين جهت كه
بْواهد به كسي بدهد ،كه از اين جهت رزق است و از جهت خوردن رزق نيست.
پس وسعت روزي و تنگي آن ربطي به زيادي مال و اندكي آن ندارد( ،چه بسيار افراد كه مال بسيار دارند ،ولي كم ميخورند
و چه بسيار افراد كه به عكس آنانند).
اين بحث يعني سْن پيرامون مساله رزق تتمهاي دارد كه ان شاء اللَّه در تفسير آيه ":وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَي اللَّهِ
رِزْقُها ،وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها ،كُل فِي كِتابٍ مُبِينٍ" « »2از نظر خواننده خواهد گذشت.
[معناي" وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ"]  .....ص 002 :
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در اينجا به بحثي كه در باره جمله ":وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ" داشتيم برگشته ميگوئيم :توصيف رزق به صفت
بيحسابي ،از اين بابت است كه رزق از ناحيه خداي تعالي بر طبق حال مرزوق صورت ميگيرد ،نه عوضي در آن هست و
مرزوق نه طلبي از خدا دارد ،و نه استحقاقي نسبت به رزق ،آنچه مرزوقين دارند حاجت ذاتي و يا زباني ايشان است ،كه هم
__________________________________________________
)(1محققا زيانكار شدند آنان كه اوالد خود را سفيهانه و بدون مدرك علمي كشتند ،و آنچه ما روزيشان كرده بوديم از روي
افترا بر خود حرام كردند ،و به گمراهياي رسيدند كه اميد راه يافتن به رويشان بسته شد (سوره انعام آيه 140).
)(2و خدا بعضي از شما را در رزق بر بعضي ديگر برتري داده ،و همينها كه برتري يافتند رزق خويش به بردگان خود
نميدهند ،تا همه در رزق برابر باشند (سوره نحل آيه ).21
)(3سوره هود آيه .6
ترجمه الميزان ،ج ،2ص001 :
ذاتشان ملك خدا است ،و هم حاجت ذاتشان ،و هم احتياجاتي كه به زبان درخواست ميكنند ،پس داده خدا در مقابل چيزي
از بندگان قرار نميگيرد ،و به همين جهت حسابي در رزق او نيست.
بعضي احتمال دادهاند اين بيحسابي راجع به اندازهگيري رزق باشد ،و ميخواهند بگويند ":رزق خدا نسبت به هر كس كه او
بْواهد نامحدود است ،ليكن اين معنا با آياتي كه صريحا رزق را مقدر ميداند نميسازد ،نظير آيه ":إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ
بِقَدَرٍ" «( »1ما هر چيزي را با اندازهگيري آفريديم) و آيه شريفه ":وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَْْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال
يَحْتَسِبُ ،وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ،إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً" «( »0و هر كس از خدا پروا كند،
خدا برايش راه نجاتي قرار داده ،از راهي كه خودش پيشبيني نكند روزيش ميدهد ،و هر كه بر خدا توكل كند او وي را
كافي است ،كه خدا به كار خود ميرسد ،و چگونه چنين نباشد با اينكه براي هر چيزي اندازهگيري دارد).
پس رزق هر چند از خداي تعالي عطيهاي بدون عوض است ،و ليكن در عين حال اندازه دارد ،تا چه اندازهاي را خواسته
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باشد.
از دو آيه مورد بحث چند نكته به دست آمد :اول اينكه ملك (به ضمه ميم) همهاش از خدا است ،هم چنان كه ملك (به
كسره ميم) هم ،همهاش از خدا است.
دوم اينكه :آنچه خير در عالم هست به دست او ،و از ناحيه او است.
و سوم اينكه رزق عطيهاي است از ناحيه خدا بدون اينكه بنده استحقاق آن را داشته باشد ،و رزق خدا عوض حقي باشد كه
بنده بر او دارد.
چهارم اينكه ملك و عزت و هر خير اعتباري از خيرات اجتماع از قبيل مال و جاه و قوت و شوكت و امثال اينها هر يك به
نوبه خود رزقي است كه مرزوق از آن بهرهمند ميشود.
بحث روايتي  .....ص 001 :
[آيا ملك و حكومت بني اميه را خدا به آنان داد؟]  .....ص 001 :
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در كافي « »2از عبد االعلي ،موالي آل سام از امام صادق (ع) روايت آورده كه
__________________________________________________
)(1سوره قمر آيه .21
)(2سوره طالق آيه .2
)(3روضة الكافي ج  2ص  ،000ح .221
ترجمه الميزان ،ج ،2ص000 :
گفت :حضور آن جناب عرضه داشتم قرآن كريم ميفرمايد ":قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ،تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ،وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشاءُ" آيا جز اين است كه ملك بني اميه را خدا به آنان داده؟ فرمود ":اينطور كه تو فكر كردهاي نيست ،خداي عز و
جل ملك را به ما داد ،ولي بني اميه از دست ما ربودند ،همانطور كه خدا به مردي جامه نو ميدهد ،ولي چپاولگري آن را از
دست وي ميربايد ،هم چنان كه نبايد گفت خدا به چپاولگر جامه روزي كرده ،چون جامه مال او نيست ،همين طور نبايد
گفت خدا به بني اميه ملك داده است.
مؤلف :نظير اين روايت را عياشي « »1از داود بن فرقد از امام صادق (ع) نقل كرده ،البته منظور امام (ع) دادن تشريعي
است ،نه تكويني چون از نظر تكوين ملك بني اميه را هم خداي تعالي داده ،در سابق هم گفتيم كه دادن ملك دو جور
است ،يكي تكويني يعني آفريدن ،و در دسترس گذاشتن آن ،به طوري كه انسان صاحب ملك ،قدرتش را در بين مردم
گسترش دهد ،و در بين آنان نفوذ كلمه و امر مطاع و خواست بيچون و چرا داشته باشد ،حال چه به عدالت ،و چه به ظلم.
هم چنان كه خود خدا ملك جابرانه نمرود را هم از خودش دانسته و فرموده ":أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ" « »0كه ان شاء اللَّه در
معناي تكويني بودن اين عطيه بحث خواهيم كرد.
و دوم عطيه تشريعي و آن عبارت است از اينكه خداي تعالي حكم كند به اينكه فالني بايد حكمران شما باشد ،و اطاعتش بر
شما واجب است .هم چنان كه در باره طالوت چنين حكمي رانده ،و فرموده ":إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً" « »2و اثر
اين ملك وجوب اطاعت مردم از او و ثبوت واليت او بر مردم است ،كه محققا جز به عدل نميتواند باشد ،و اين مقام خود
مقامي است ارجمند ،و پسنديده نزد خداي سبحان و آنچه كه بني اميه داشتند ملك به معناي اول و اثر آن بود ،و گويا امر بر
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راوي حديث مشتبه شده ،و ملك را به معناي اول گرفته و اثرش را اثر ملك به معناي دوم پنداشته ،و خيال كرده حاال كه
ملك تكويني در اختيار بني اميه قرار گرفته شرعا هم مردم محكوم به اطاعت از ايشانند ،لذا امام (ع) او را متوجه كرد كه
بني اميه داراي اين واليت تشريعي نبودند ،و واليت تشريعي خاص ائمه اهل بيت است .و به عبارت ديگر ملكي كه بني
اميه به دست آوردند ملكي بود پسنديده اگر در دست ائمه اهل بيت قرار ميگرفت ،و چون در دست بني اميه قرار گرفته
ملكي است مذموم ،براي
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص .166
)(2سوره بقره آيه .22
)(3خداي تعالي طالوت را مبعوث كرد تا پادشاه شما باشد (سوره بقره آيه ).022
ترجمه الميزان ،ج ،2ص002 :
اينكه ملكي است غصبي ،و دادن چنين ملكي را نبايد به خدا نسبت داد ،مگر از باب استدراج و مكر ،هم چنان كه ملك
نمرود و فرعون را هم خدا به ايشان داد تا با آنان مكر كند ،و استدراجشان نمايد.
عين اين اشتباه براي خود بني اميه هم دست داده بود ،و آيه را نفهميده بودند ،به شهادت اينكه صاحب كتاب ارشاد »«1
در داستان خواستن يزيد بن معاويه از عبيد اللَّه بن زياد كه سرهاي شهداي كربال را برايش بفرستد گفته :و سرها را كه سر
مقدس حسين (ع) هم در بين آنها بود ،نزد يزيد گذاشتند.
يزيد گفت:
"نفلق هاما من رجال أعزة علينا و هم كانوا اعق و اظلما"
"يعني از رجالي كه بر ما سروري داشتند فرقها شكافتيم ،و آنان نسبت بما عاقتر و ستمگرتر بودند".
آن گاه به اهل مجلس خود رو كرد و گفت ":اين مرد به من افتْار ميكرد كه پدر من از پدر تو بهتر و مادرم از مادر تو بهتر
بود ،و جد من از جد تو بهتر و خودم از تو بهترم" ،همين سْنان بود كه او را به كشتن داد.
اما اينكه ميگفت :پدر من از پدر يزيد بهتر است جوابش اين است كه پدر من با پدر او بر سر خالفت به منازعت برخاست ،و
خدا به نفع پدر من و به ضرر پدر او حكم نمود و خالفت را به من داد.
و اما اينكه ميگفت مادر من از مادر يزيد بهتر بود ،قسم به جان خودم اين را درست ميگفت ،چون فاطمه دختر رسول خدا
(ص )بهتر از مادر من بود ،و اما اينكه ميگفت :جد من از جد او بهتر است ،اين نيز درست بود ،چون كسي كه ايمان به خدا
و روز جزا دارد به خود چنين جرأتي نميدهد كه بگويد ابو سفيان بهتر از محمد بود ،و اما اينكه ميگفت خود او بهتر از من
است گويا اين آيه را نْوانده بود كه خداي تعالي ميفرمايد ":قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ...".
در اينجا زينب دختر علي (ع) سْن يزيد را به بياني نظير بيان امام صادق (ع) رد نموده بنا به روايت سيد بن طاووس « »0و
ديگران در پاسْش به يزيد فرمود :اي
__________________________________________________
)(1ارشاد ج  1ص  026ط قم.
)(2ص  121من اللهوف المترجم.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص002 :
يزيد گويا از اينكه اقطار زمين و آفاق آسمان را بر ما تنگ گرفتي ،و كار ما بدين جا كشيد كه به اسيريمان ببرند ،آن طور كه
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ساير اسيران را ميبرند ،به خاطر اين بوده كه ما نزد خدا خوار و تو در درگاه او محترم و آبرومند بودهاي؟ و خدا به خاطر
عظمت مقامي كه تو نزد او داشتهاي ما را چنين ،و تو را چنان كرد؟! از اينكه باد به دماغت افكندهاي و اظهار مسرت
ميكني پيدا است كه اين طور پنداشتهاي.
چون ميبيني دنيا و همه اسباب ظاهري فعال رام تواند ،و گردش امور به كام تو و ملك و سلطنت ما بدون دردسر در دست
تو است ،ناگزير از تو ميخواهم لحظهاي سكوت كني ،و آرام بگيري تا به تو بفهمانم كه چقدر در اشتباهي مگر به ياد نداري
آن كالم خدا را كه ميفرمايد ":وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ،إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ
عَذابٌ مُهِينٌ" «».1
[دو روايت در معناي" تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ"]  .....ص 004 :
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و در مجمع البيان در تفسير جمله" تُْْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ "آمده :بعضي از مفسرين گفتهاند :معناي اين جمله اين است كه
بار الها تو انسان مؤمن را از پشت پدري كافر ،و انساني كافر را از صلب پدري مؤمن در ميآوري ،آن گاه افزوده است كه
اين معنا ،هم از امام باقر (ع) روايت شده و هم از امام صادق (ع) «».0
مؤلف :قريب به اين معنا را صدوق « »2از امام حسن عسكري (ع) روايت كرده.
و در در المنثور « »2است كه ابن مردويه از طريق ابي عثمان نهدي ،از ابن مسعود ،از سلمان از رسول خدا (ص) روايت
كرده كه فرمود :معناي اينكه خداي تعالي زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون ميآورد ،اين است كه مؤمن را از كافر و
كافر را از مؤمن بيرون ميآورد.
و در همان كتاب « »2به همين طريق سابق از سلمان فارسي روايت كرده كه گفت:
__________________________________________________
)(1كساني كه كافر شدند اگر ميبينيد كه ما به ايشان مهلت دادهايم ،گمان نكنند كه در اين مهلت خير خود آنان را
خواستهايم ،نه تنها منظور ما اين است كه اين گروه بيشتر گناه كنند ،و عذابي اليم داشته باشند (سوره آل عمران آيه ). 122
تا آخر خطبه.
)(2مجمع البيان ج  0ص  202ط تهران]. [.....
(3)....؟
)(4در المنثور ج  0ص .12
)(5در المنثور ج  0ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص002 :
رسول خدا (ص) فرمود وقتي خداي تعالي آدم را آفريد ذريه و نسل او را بيرون نموده و بصورت يك قبضه به دست قدرت
خود گرفت ،و آن گاه فرمود :اينها اهل بهشتند (و ال ابالي) ،و مشتي ديگري گرفت كه در آن همه بديها را آورده بود ،و
فرمود :اينها اهل آتشند (و ال ابالي)( ،بدون اينكه باكي داشته باشم) آن گاه هر دو طايفه از ذريه را به هم آميْت .و
نتيجهاش اين شد كه كافر از مؤمن متولد شود ،و مؤمن از كافر ،اين است كه قرآن در بارهاش ميفرمايد ":تُْْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ ،وَ تُْْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ".
مؤلف :اين معنا از عدهاي از اصحاب تفسير از سلمان نيز روايت شده ،البته روايتي كه سندش بريده ،و اين روايات از روايات
ذر و ميثاق است ،كه ان شاء اللَّه بيانش در محلي مناسب خواهد آمد.
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[رواياتي در باره" رزق" و اينكه روزي هر كس مقدر است]  .....ص 001 :

بحث علمي [(در باره حكومت در اجتماع)]  .....ص 006 :
[ضروري بودن نظام حكومت در اجتماع]  .....ص 006 :

در بعضي از بحثهاي گذشته اين معنا گذشت كه اعتبار اصل ملكيت از اعتبارات ضروريهاي است كه بشر در هيچ حالي از
آن بينياز نيست ،چه در حال فردي و چه در حال جمعي ،و ريشه اين اعتبار ملكيت باآلخره منتهي ميشود به اعتبار
اختصاص.
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و در كافي « »1از محمد بن يحيي ،از احمد بن محمد ،و عدهاي از اصحاب ما فرقه اماميه ،از سهل بن زياد ،از ابن محبوب،
از ابي حمزه ثمالي ،از امام ابي جعفر (باقر ع) روايت آورده كه گفت :رسول خدا (ص) در حجة الوداع فرمود :آگاه باشيد كه
روح االمين به قلبم انداخت كه هيچ انساني نميميرد مگر وقتي كه رزقش را تا حد كمال خورده و ديگر در نزد خدا رزقي
نداشته باشد.
پس از خدا بترسيد ،و در راه به دست آوردن رزق منحرف نشويد ،راه صواب را به دست گيريد ،و دير رسيدن بهرهاي از رزق،
شما را به نافرماني خدا واندارد ،براي اينكه خداي تعالي رزق حالل را بين خلقش تقسيم كرده ،و آن را بطور حرام تقسيم
ننموده ،و خالصه آنچه را خدا تقسيم كرده رزق حالل است ،نه حرام ،پس هر كس از خدا پروا كند ،و خويشتنداري نمايد،
رزقش از راه حالل خواهد رسيد ،و هر كس پرده حرمت خدا را پاره نموده ،و رزقش را از غير راه حالل بگيرد ،رزق حاللش
را به عنوان قصاص از او خواهند گرفت ،در نتيجه همان مقداري را كه بايد از حالل ميخورد از حرام خورده ،و نه بيشتر ،با
اين تفاوت كه حساب آن را بايد پس بدهد.
و در نهج البالغه « »0است كه :امام (ع) فرمود :رزق دو جور است ،رزقي كه آن تو را ميطلبد ،و رزقي كه تو آن را
ميطلبي ،آنكه تو را ميطلبد به فرضي كه تو به سراغ آن نروي او به سراغ تو خواهد آمد ،پس غم روزي يك سالهات را
سربار غم امروزت مساز ،براي هر روز
__________________________________________________
)(1كافي ج  2ص  22ح .1
)(2نهج البالغه فيض ج  2ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص006 :
غم همان روز كافي است ،براي اينكه اگر مدت سال جزء عمر تو نباشد ،بيهوده غمش را نْوردهاي ،و چرا غم رزقي را
بْوري كه مال تو نيست ،و نيز مگر تا كنون چنين چيزي شده كه رزق تو را قبل از اينكه به دست تو برسد ديگري خورده
باشد؟ و يا ديگري آن را از چنگ تو ربوده باشد ،و يا مگر تا كنون چنين چيزي شده كه آنچه برايت مقدر شده ديرتر از موعد
به دستت رسيده باشد؟.
و در قرب االسناد « »1است كه ابن طريف ،از ابن علوان ،از جعفر ،از پدرش (ع) روايت كرده كه فرمودند :رسول خدا (ص)
فرمود( :رزق مانند باران و بعدد آن از آسمان به زمين و براي هر انساني به مقداري كه برايش مقدر شده نازل ميشود ،و
ليكن براي خدا فضلهايي هم هست ،بنا بر اين از خداي تعالي فضل او را نيز بْواهيد).
مؤلف :روايات در اين معاني بسيار است ،و ان شاء اللَّه بحث پيرامون اينگونه احاديث در تفسير سوره هود خواهد آمد.
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اين وضع ملك (بكسره ميم) است ،و اما ملك (بضمه ميم) كه به معناي سلطنت بر افرادي از انسانها است ،آن نيز از
اعتبارات ضروري است كه انسان از آن بينياز نيست ،ليكن آن چيزي كه بشر در آغاز بدان نيازمند است ،همانا تشكيل
اجتماع است ،اما اجتماع از جهت تاليف و بافت آن از اجزاي بسيار كه هر يك براي خود هدفي و ارادهاي غير هدف و
خواست ديگران دارد ،نه اجتماع از جهت تك تك افراد آن ،براي اينكه تك تك افراد اجتماع خواستهاي متباين و مقاصدي
مْتلف دارند ،افراد به خاطر همين اختالفهايشان آبشان در يك جوي نميرود ،هر فردي ميخواهد آنچه در دست ديگران
است بربايد ،و بر سايرين غلبه كند ،و بر حدود سايرين تجاوز نموده ،حقوق آنان را هضم كند و در نتيجه هرج و مرج پديد
آورد ،و اجتماعي را كه به منظور تامين سعادت زندگي تشكيل يافته وسيله بدبْتي و هالكت ساخته و دوا
__________________________________________________
)(1قرب االسناد ص  22بنا بنقل وسائل ج  10ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص002 :
را درد بيدرمان كند ،و معلوم است كه اين خواست ،خواست يك فرد نيست ،همه همين را ميخواهند ،و هيچ چارهاي براي
رفع اين غائله نيست ،مگر اينكه اجتماع براي خود قوهاي غالب و قاهر فراهم كند تا ساير قوا را تحت الشعاع خود قرار داده و
تمام افراد را تحت فرمان خود در آورد.
و در نتيجه قواي سركش را كه ميخواهند بر ديگران تجاوز نمايند به حد وسط برگردانيده ،افراد ضعيف را نيز از مرحله
ضعف نجات داده ،به حد وسط برساند ،و سرانجام تمام قواي جامعه از نظر قوت و ضعف برابر و نزديك به هم شوند ،و آن
گاه هر كدام از آن قوا را در جاي خاص خودش قرار داده ،هر صاحب حقي را به حقش برساند.
و از آنجايي كه انسانيت در هيچ حالي و حتي در هيچ آني از فكر استْدام ديگران خالي نميشود ،و به بياني كه گذشت هر
انساني همواره ميخواهد انسانهاي ديگر را به خدمت خود بگيرد ،تاريخ هيچ اجتماعي را در اعصار گذشته سراغ ندارد كه
خالي از مرداني خودكامه و مسلط بر ساير افراد آن جامعه باشد ،تا آنجا كه افراد را به قيد بردگي خود كشيده ،جان و مال
آنان را تملك كرده باشد بلكه تا آنجا كه وضع جوامع را نشان داده وجود چنين افرادي را بنام ملك (پادشاه )ضبط كرده
است ،و بعضي از فوائد بر وجود چنين افراد خودكامه و سركش مترتب ميشده ،هر چند كه خود آنان و درباريان و ياوران و
لشكريانشان نيز افرادي طاغي و متجاوز از حق بودند ،ولي اين فايده را داشتهاند كه به منظور حفظ سلطنت و ملك خود
همه افراد جامعه را در حال ذلت و استضعاف نگه بدارند تا كسي نيروي تجاوز به حقوق ديگران را نداشته باشد.
چون اگر چنين افرادي در جامعه پيدا شوند امروز به حقوق مردم كوچه و بازار تجاوز ميكنند ،و فردا به خود پادشاه ياغي
گشته ،ملك و سلطنت را از چنگ او درميآورند ،همانطور كه خود پادشاه نيز سلطنت خود را از ديگران گرفت.
و كوتاه سْن اينكه جوامع بشري از ترس اينكه مبادا در اثر تضعيف دولت وقت ،دولتهاي ديگر بر سر آنان بتازند ،ناگزير
بودند به ظلم و جور دولت خود تن در دهند ،و با آن روش ظالمانه خو كنند ،و اين خو كردن به ظلم نگذاشت تا بشر به اين
راه حل فكر كند ،كه اصال حكومت يك فرد خودكامه بر همه افراد جامعه چرا؟ و چرا حكومت مردم بر مردم را طرح نريزند:
بلكه به جاي فكر كردن در اين باره خود را سرگرم كردند به مدح و ثناي همان دولت جائر و ظالم البته اين تا موقعي بود كه
ظلم و جور سلطان از حد نگذرد ،و كارد به استْوان مردم نرسد ،و اما اگر كار به اينجا ميكشيد به تظلم و شكايت
ميپرداختند .ترجمه الميزان ،ج ،2ص: 228
بله چه بسا از اين خودكامگان كه نام پادشاه يا رئيس بر خود نهاده بودند دستْوش هالكت يا قتل يا سرنوشتهاي شوم
ديگري ميشدند ،و آن گاه مردم در اثر نداشتن يك زمامدار احساس فتنه و فساد نموده ،اختالل نظام و وقوع هرج و مرج
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[نقش مهم انبياء (ع) در اصالح و رفع نواقص نظامهاي حكومتي]  .....ص 008 :

و اين بحث ،تفصيل همان اشاره اجمالي است كه در آغاز بحث نموده و گفتيم كه
ترجمه الميزان ،ج ،2ص001 :
ملك از اعتبارات ضروريه زندگي اجتماعي انسانها است.
و اين اعتبار نظير ساير موضوعات اعتباري است كه همواره اجتماع بشر در صدد تكميل و اصالح و رفع نواقص آن و زدودن
آثار ناسازگار با سعادت انسانيت آن برآمده است.
كه البته مقام نبوت در اين اصالح سهم كاملتري را داشته ،چون اين مساله در علم االجتماع مسلم است كه هر سْن و
نظريهاي كه بين عامه و خاصه مردم انتشار يابد ،در صورتي كه از غريزه خود انسانها سرچشمه گرفته باشد ،و قريحه آن را
بپسندد ،و نفوس ،منتظر چنين سْن و نظريهاي باشند ،اين سْن قويترين سبب و عامل براي يكسان كردن تمايالت
متفرقه است ،و بهتر از هر عامل ديگر ميتواند جمعيتهاي متشتت و پراكنده را متحد ،و يك دست كند ،بطوري كه قبض
و بسطها يكي شود ،ارادهها يكي گردد ،و هيچ عاملي و هيچ دشمني نتواند در برابر آن اتحاد مقاومت كند .اين نيز ضروري و
بديهي است كه نبوت از قديمترين عهد تاريخ ظهورش ،مردم را به سوي عدل ميخوانده و از ظلم منعشان ميكرده ،و به
سوي بندگي خدا و تسليم در برابر او تشويق مينموده ،و از پيروي فراعنه طاغي و مستكبرين قدرت طلب نهي ميكرده ،و
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تهديدشان ميكرده ،ناگزير ميشدند يك گردنكلفت ديگر را روي كار آورند ،و زمام امور اجتماع را به دست وي دهند ،و باز
آن شْص ،پادشاه ميشد ،و تعدي و تحميل را از سر ميگرفت.
اجتماعات بشري همواره وضعي اين چنين داشت ،تا آنكه از سوء سيرت اين حكومتها به تنگ آمد ،و فهميد ،كه طبع
حكومت يك فرد بر جامعه همين است ،كه او را خودكام و مستبد ميسازد ،بدين جهت ناگزير شد قوانيني در خصوص تعيين
وظائف حكومتها وضع كند ،و پادشاهان دنيا را مجبور كرد تا از آن قوانين تبعيت كنند ،از آن بعد سلطنتها به اصطالح
سلطنت مشروطه شد ،و مردم در نگهداري و نظارت بر آن قوانين مراقبت كامل داشتند.
يكي از مواد اين قوانين اين بود كه سلطنت را موروثي ميدانست ،كه بعد از آزمايشها ديد اينهم سعادت او را تامين نميكند،
چون ديد وقتي پادشاه بر اريكه سلطنت سوار شد هر قدر هم ظلم و تعدي و بدرفتاري كند نميتواند او را از سلطنت خلع
نمايد ،چون به حكم قانوني كه خودش درست كرده سلطنت موروثي است ،لذا در اين قانون هم تجديد نظر نموده ،سلطنت
را به رياست جمهور تبديل كرد ،در نتيجه ملك دائمي مشروط ،مبدل شد به ملك موقت مشروط و چه بسا در اقوام و
امتهاي مْتلف انواعي از دولتهاي ناشناخته داشته باشند ،كه داعي آنها از تشكيل چنان نظامها نيز فرار از مظالمي بوده كه از
رژيمهاي قبلي ديده بودند ،و چه بسا انواعي ديگر از رژيمها كه فعال فهم ما آن را تشْيص نميدهد ولي در قرون آينده
روي كار بيايند.
ليكن آنچه از تمامي اين تالشها كه جوامع بشري در راه اصالح اين مساله يعني چگونگي سپردن زمام جامعه به دست كسي
كه امر آن را تدبير كند ،و خواستهاي مْتلف و متضاد افراد و گروهها و قواي ناسازگار را متحد سازد ،به دست آمده اين است
كه بشر نميتواند خود را از داشتن رژيم و يا مقام سرپرستي بينياز بداند ،به شهادت اينكه تا كنون بينياز ندانسته و تا آنجا
كه تاريخ بشر نشان ميدهد همواره براي خود حكومت و رژيمي درست كرده است ،هر چند كه بر حسب اختالف امم و
مرور ايام ،نامها و شرائط مْتلفي داشته است چون پديد آمدن هرج و مرج و اختالل امر زندگي اجتماعي به هر تقدير از
لوازم نداشتن رژيم و عدم تمركز ارادهها و هدفهاي مْتلف در يك اراده و يك مقام است.
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اين دعوت از قرون متمادي ،قرني بعد از قرن ديگر ،و در امتي بعد از امت ديگر ادامه داشته ،هر چند كه از نظر وسعت و
ضيق دعوت در امتهاي مْتلف و زمانهاي متفاوت اختالف داشته ،و محال است كه مثل چنين عاملي قوي ،قرنهاي
متمادي در بين اجتماعات بشري وجود داشته باشد ،و در عين حال هيچ اثري به جاي نگذارد.
با اينكه ميبينيم قرآن كريم در اين باره قسمت عمدهاي از وحيهايي كه به انبيا (ع) شده ،حكايت نموده ،مثال از نوح
حكايت كرده كه در شكوه به پروردگارش ميگفت ":رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَساراً وَ مَكَرُوا
مَكْراً كُبَّاراً ،وَ قالُوا ال تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ" «».1
و نيز جدال بين آن جناب و بزرگان و قومش را حكايت نموده ،ميفرمايد ":قالُوا أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ؟ قالَ وَ ما
عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ،إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلي رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ" «».0
__________________________________________________
)(1پروردگارا ايشان نافرمانيم نموده ،كسي را پيروي كردند كه مال و فرزندش جز زيان برايش نيفزود ،و با من مكري بس
بزرگ كردند ،و گفتند خدايانتان را بي ياور نگذاريد (سوره نوح آيه ).02
)(2گفتند آيا به تو ايمان آوريم در حالي كه مشتي مردم فقير و بي سر و پا از تو پيروي كردهاند؟
گفت :من چه اطالعي دارم كه اينان چه عملي دارند ،اگر شما شعور داشته باشيد خواهيد فهميد كه حساب آنان جز به دست
پروردگار من نيست (سوره شعرا آيه 113).
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
و از هود (ع) حكايت كرده كه به قوم خود فرمود ":أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ،وَ تَتَِّْذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَْْلُدُونَ ،وَ إِذا
بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ" «».1
و از صالح (ع) حكايت كرده كه به قوم خود فرمود ":فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ،وَ ال تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ،الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ وَ ال يُصْلِحُونَ" «2».
چه كسي ميتواند منكر اين سْن ما باشد ،با اينكه موسي (ع) (پيامبر اولوا العزم) را ميبينيم كه در دفاع از بني اسرائيل به
معارضه با فرعون و روش جائرانه او قيام كرده ،و قبل از او ابراهيم (ع) را ميبينيم كه به معارضه با نمرود برميخيزد ،و بعد
از او عيسي بن مريم (ع) و ساير انبيا را ميبينيم كه هر يك عليه خود سران عصر خود قيام نموده و سيره ظالمانه سالطين
و عظماي عصر خود را تقبيح نموده و مردم را از اطاعت مفسدين و پيروي طاغيان بر حذر ميداشتند.
تا اينجا اشاراتي بود كه به سيره انبياي قبل از اسالم نموديم ،و اما پيامبر اسالم و كتاب مقدسش قرآن كريم ،در رابطه به
دعوتش به سرپيچي از اطاعت مفسدين ،و نپذيرفتن ذلت و نيز اخباري كه از عاقبت امر ظلم و فساد و عدوان و طغيان داده
بر كسي پوشيده نيست.
از آن جمله در باره قوم عاد و ثمود و فرعون فرموده ":أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ ،الَّتِي لَمْ يُْْلَقْ مِثْلُها فِي
الْبِالدِ ،وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّْْرَ بِالْوادِ ،وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ ،الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِالدِ ،فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ ،فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ
سَوْطَ عَذابٍ ،إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" «».2
و از اين قبيل آيات كه در قرآن كريم بسيار است.
و اما ملك (بضمه ميم) كه گفتيم آن نيز از اعتباراتي است كه مجتمع انساني هيچگاه
__________________________________________________
)(1چرا در هر مكاني به بيهودگي نشاني بنا ميكنيد ،و آب گيرها ميسازيد ،مگر جاودانه زنده خواهيد بود ،و در هنگام
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سْتگيري چون ستمگران سْت ميگيريد (سوره شعراء آيه ).122
)(2از خدا بترسيد ،و مرا اطاعت كنيد ،و امر اسرافگران را گردن ننهيد ،اسرافگراني كه در زمين فساد ميكنند ،و اصالح
نميكنند (سوره شعراء آيه ).122
)(3مگر نديدي كه پروردگارت با عاد با آن بناي ستوندار كه نظير آن در هيچ شهري ساخته نشده بود و با فرعون كه مردم
را با ميخ ،به ديوار ميكوبيد و با آنان كه در شهرها طغيان كردند و در آنها فساد راه انداختند چه كرد؟ آري پروردگارت تازيانه
عذاب بر سر آنان فرود آورد ،همانا پروردگارت در كمين ستمگران است (سوره فجر آيه ).12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
از آن بينياز نبوده است ،بهترين بيان و كاملترين آن در اثباتش اين آيه است ،كه بعد از شرح داستان طالوت ميفرمايد ":وَ
لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعالَمِينَ" « .»1كه در سابق گفتيم چگونه اين
آيه شريفه به وجهي بر مدعاي ما داللت ميكند.
و در قرآن كريم آيات بسياري است كه متعرض ملك (بضمه ميم) يعني واليت و وجوب اطاعت والي و مسائلي ديگر مربوط
به واليت شده است ،و آياتي ديگر است كه ملك و واليت را موهبت و نعمت شمرده ،مثال ميفرمايد ":وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً
عَظِيماً" « »0و يا ميفرمايد ":وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً ،وَ آتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ" « ،»2و يا فرموده:
"وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ" « »2و آياتي ديگر از اين قبيل.
چيزي كه هست قرآن مساله سلطنت و حكومت را به شرطي كرامت خوانده كه با تقوا توام باشد ،چون در بين تمامي اموري
كه ممكن است از مزاياي حيات شمرده شود كرامت را منحصر در تقوا نموده ":يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ
جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" «».2
و چون حساب تقوا تنها به دست خدا است ،هيچ كسي نميتواند با مالك تقوا بر ديگران بزرگي بفروشد ،به همين جهت
پس هيچ فْري براي احدي بر احدي نيست ،براي اينكه اگر كسي بْواهد به امور مادي و دنيوي بر ديگران فْر كند كه
امور دنيوي فْر ندارد ،و قدر و منزلت تنها از آن دين است ،و اگر بْواهد با امور اخروي فْر بفروشد كه آنهم به دست
خداي سبحان است( ،و به قول آن شاعر:
كسي نميداند در اين بحر عميق سنگريزه قرب دارد يا عقيق).
__________________________________________________
)(1و اگر نبود كه خدا بعضي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع ميكند ،مسلما زمين فاسد ميشد .و ليكن خداي تعالي در
باره عالميان فضلي خاص دارد ،و با دفع مردمي به وسيله مردمي ديگر از تباهي زمين جلوگيري مينمايد (سوره بقره آيه
).021
)(2ما به آل ابراهيم سلطنتي عظيم داديم سوره نساء آيه .22
)(3و شما را پادشاه كرد ،و به شما سلطنتي داد كه به احدي از اهل عالم نداده بود (سوره مائده آيه ). [.....]02
)(4و خدا ملك خود را به هر كس كه بْواهد ميدهد (سوره بقره آيه ).022
)(5هان اي مردم ما شما را از يك نر و ماده آفريديم ،و آن گاه دسته دسته و قبيله قبيلهتان كرديم ،تا يكديگر را بشناسيد،
به درستي كه نزد خدا گراميترين شما با تقواترين شما است (سوره حجرات آيه ).12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص020 :
پس ديگر چيزي كه انسان با آن فْر بفروشد باقي نميماند ،و انساني كه داراي نعمت ملك و سلطنت است از نظر يك
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بحث فلسفي [(در باره استناد امور اعتباريه به خداي سبحان)]  .....ص 033 :

هيچ شكي نيست در اينكه خداي تعالي تنها كسي است كه سلسله عليت جاريه در عالم به او منتهي ميشود و او است كه
هر علتي را علت كرده و رابطه بين او و ميان اجزاي عالم و سراپاي آن رابطه عليت است ،و در بحثهاي مربوط به علت و
معلول ،اين معنا مسلم و روشن شده كه عليت تنها در هستيها است ،نيستيها علت نميخواهند ،به اين معنا كه وجود
حقيقي معلول وجودي است كه از علت ترشح شده ،و اما غير وجود حقيقي او و اموري كه چيزي جز اعتبار نيستند ،از قبيل
ماهيت و ملكيت و امثال آن ،چيزهايي كه از علت ترشح كنند نيستند ،و اصال از سنخ وجود نيستند ،تا محتاج علت باشند ،و
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مسلمان نه تنها افتْاري ندارد ،بلكه بارش سنگينتر و زندگيش تلختر است ،بله اگر از عهده اين بار سنگين بر آيد و مالزم
عدالت و تقوا باشد البته نزد پروردگارش اجري عظيمتر از ديگران دارد ،و خدا ثواب بيشتري به او ميدهد.
و اين همان سيره صالحهاي است كه اولياي دين مالزم آن بودند ،و ما ان شاء اللَّه العزيز اين معنا را در بحثي مستقل و
جداگانه كه در باره سيره رسول خدا (ص) و اهل بيت طاهرينش ايراد خواهيم كرد با رواياتي صحيح اثبات نموده و روشن
ميسازيم كه آن حضرات از ملك و سلطنت بيش از جنگ با جبابره چيزي عايدشان نشد ،همواره در اين تالش بودند كه با
طغيان طاغيان ،و استكبار آنان معارضه نموده ،نگذارند در زمين فساد راه بيندازند.
و به همين جهت قرآن مردم را دعوت به اين نكرده كه در مقام تاسيس سلطنت و تشييد بنيان قيصريت و كسرويت برآيند،
بلكه مساله ملك را شاني از شؤون مجتمع انساني ميداند ،و اين وظيفه را به دوش اجتماع نهاده است ،همانطور كه مساله
تعليم و يا تهيه نيرو براي ترساندن كفار را وظيفه عموم دانسته.
بلكه اصل را تشكيل اجتماع و اتحاد و اتفاق بر دين دانسته ،از تفرقه و دشمني نهي نموده و فرموده است ":وَ أَنَّ هذا
صِراطِي مُسْتَقِيماً ،فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ" «».1
و نيز فرموده ":قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ،وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ،وَ ال يَتَِّْذَ بَعْضُنا
بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ،فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" «».0
پس قرآن كريم -به طوري كه مالحظه ميكنيد مردم را دعوت نميكند مگر به سوي تسليم خداي يگانه شدن ،و از جوامع
تنها آن جامعه را معتبر ميداند كه جامعهاي ديني باشد ،و جوامع ديگر كه هر يك شريكي براي خدا قرار ميدهند و در برابر
هر قصر مشيدي خضوع نموده ،در برابر هر قيصر و كسرايي سر فرود ميآورند ،و براي هر پادشاهي مرز و حدودي
جغرافيايي و
__________________________________________________
)(1اين است راه مستقيم من ،پس همين را پيروي كنيد ،و راههاي ديگر را پيروي مكنيد ،كه شما را از راه خدا متفرق
ميسازد (سوره انعام آيه ).122
)(2بگو اي اهل كتاب بيائيد كلمه مشترك بين ما و خودتان را بپذيريد .و بپذيريد كه جز خدا را نپرستيم ،و كسي را با او
شريك نكنيم ،و بعضي از ما بعض ديگر را به جاي خدا رب خود نگيرد ،و اگر به اين سْنت اعتنا ننموده اعراض كردند ،بگو
پس گواه باشيد كه ما گردن نهادگانيم (آل عمران آيه ).62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
براي هر طايفهاي ،وطني جداگانه قائلند ،خرافاتي ديگر از اين قبيل را جزء مقدسات خود ميدانند ،طرد نموده ،چنين
اجتماعي را از درجه اعتبار ساقط ميداند.
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  08تا  ..... ]30ص 031 :
اشاره

ال يَتَِّْذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِالَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً َو
يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ ( )02قُلْ إِنْ تُْْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي
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اين مطلب به عكس نقيض منعكس شده ،نتيجه ميدهد كه هر چيزي كه وجود حقيقي ندارد معلول هم نيست ،و چون
معلول نيست ،به واجب الوجود هم منتهي نميشود.
اينجا است كه مساله استناد بعضي از امور اعتباريه محض ،به خداي تعالي مشكل ميشود ،زيرا قرار شد امور اعتباريه محض
اصال وجود حقيقي نداشته باشند ،و وجود و ثبوتشان تنها وجودي اعتباري و فرضي باشد آري اينگونه امور از ظرف فرض و
اعتبار تجاوز نميكند ،و چيزي كه حقيقتا وجود ندارد چگونه ممكن است به خدايش مستند كرد؟.
پس چطور بگوييم خدا امر كرد و نهي فرمود؟ و فالن قانون را وضع كرد ،با اينكه امر و نهي و وضع ،همه امور اعتباريهاند؟
و نيز چگونه بگوييم ،خدا مالك و داراي عزت و رزق و غير ذلك است؟.
پاسْي كه حل اين مشكل ميكند اين است كه امور نامبرده هر چند از وجود حقيقي سهمي ندارند ،و ليكن آثاري دارند كه
آن آثار به بياني كه مكرر گذشت اسامي اين امور را حفظ نموده ،و خود اموري حقيقياند ،كه در حقيقت ،اين آثار منسوب و
مستند به خداي تعالي است ،و اين استناد است كه استناد آن امور اعتباريه را به خدا نيز اصالح ميكند ،و مصحح آن ميشود
كه بتوانيم امور اعتباريه نامبرده را هم به خدا نسبت دهيم.
مثال ملك كه در بين ما اهل اجتماع امري است اعتباري و قراردادي ،و در هيچ جاي از معناي آن به وجود حقيقي
برنميخوريم ،بلكه حقيقتش همان موهومي بودن آن است ،ما آن
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
را وسيله قرار ميدهيم براي رسيدن به آثار حقيقي و خارجي ،و آثاري كه جز با آن ملك موهوم نميتوانيم بدان دست يابيم،
اگر آن امر موهوم را امري حقيقي و واقعي فرض نكنيم ،به آن نتائج واقعي نميرسيم ،و آن آثار خارجي همين است كه به
چشم خود ميبينيم ،توانگران به خاطر داشتن آن ملك موهوم به ديگران زور ميگويند ،و در ديگران اعمال سطوت و قدرت
نموده ،و به حقوق ديگران تجاوز ميكنند ،و آنان كه اين ملك موهوم را ندارند ،دچار ضعف و ذلت ميشوند ،و نيز به وسيله
همين ملك موهوم است كه ميتوانيم هر فردي را در مقامي كه بايد داشته باشد قرار داده ،حق هر صاحب حقي را بدهيم و
آثاري ديگر نظير اينها را بر آن امر موهوم مترتب سازيم.
ليكن از آنجا كه حقيقت معناي ملك و اسم آن ما دام كه آثار خارجيش مترتب است باقي است ،لذا استناد اين آثار خارجيه
به علل خارجيش عين استناد ملك به آن علل است ،و همچنين عزت كه همه حرفهايي كه در باره ملك زده شد در باره آن
و در آثار خارجيهاش و استناد آن به علل واقعيش جريان دارد ،و همچنين در ساير امور اعتباريه از قبيل امر و نهي و حكم و
وضع و غير ذلك.
از اينجا روشن ميگردد كه همه امور اعتباريه به خاطر اينكه آثارش مستند به خداي تعالي است ،خود آنها نيز استنادي به
خدا دارند ،البته استنادي كه الئق ساحت قدس و عزت او بوده باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
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الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( )01يَوْمَ تَجِدُ كُلب نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها َو
بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ ( )22قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )21قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْكافِرِينَ ()20
ترجمه آيات  .....ص 031 :

بيان آيات  .....ص 036 :
اشاره

با در نظر داشتن بياني كه ما در آيات سابق داشتيم ،و گفتيم :مقام آيات مقام تعرض حال اهل كتاب و مشركين ،و تعريض
برايشان است ،آيات مورد بحث هم بيربط با آن مطالب نيست ،پس بين اين آيات و آن آيات ارتباط هست ،در نتيجه مراد از
كافرين در اين آيات نيز اعم از اهل كتاب و مشركين است ،و اگر از دوستي و اختالط روحي با كفار نهي ميكند ،از دو
طايفه نهي ميكند ،و اگر مراد از كفار تنها مشركين باشند ،بايد گفت آيات متعرض حال آنان است ،و مردم را دعوت ميكند
به اينكه مشركين را رها نموده به حزب خدا متصل شوند ،و خدا را دوست بدارند ،و رسول او را اطاعت كنند.
"ال يَتَِّْذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ"
[معناي جمله" مؤمنان كافران را اولياي خود نگيرند"]  .....ص 036 :

كلمه اوليا جمع كلمه" ولي" است ،كه از ماده واليت است ،و واليت در اصل به معناي مالكيت تدبير امر است ،مثال ولي
صغير يا مجنون يا سفيه ،كسي است كه مالك تدبير امور و اموال آنان باشد ،كه خود آنان مالك اموال خويشند ،ولي تدبير
امر اموالشان به دست وليشان است.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

مؤمنين به هيچ بهانهاي نبايد كفار را ولي و سرپرست خود بگيرند با اينكه در بين خود كساني را دارند كه سرپرست شوند و
هر كس چنين كند ديگر نزد خدا هيچ حرمتي ندارد ،مگر اينكه از در تقيه ،سرپرستي كفار را قبول كرده باشند و فراموش
نكنند كه در بين كساني كه ترس آورند خدا نيز هست و بازگشت همه به سوي خدا است ().02
بگو اگر آنچه در دلها داريد چه پنهان كنيد و چه اظهار نمائيد خدا بدان آگاه است ،و او آنچه را كه در آسمانها و در زمين
است ميداند و خدا بر هر چيزي توانا است ().01
روزي كه هر نفسي آنچه را در دنيا كرده چه خير و چه شر برابر خود حاضر ميبيند در آن روز
ترجمه الميزان ،ج ،2ص026 :
آرزو ميكند اي كاش بين او و آنچه كرده زماني طوالني فاصله بود (چون از اعمال خود بر حذر است و شما مردمي كه
چنين ترسي در پيش داريد بدانيد كه) خدا هم ترسآور است و از اين رو شما را از خود زنهار ميدهد ،كه به بندگانش
مهربان است ().22
بگو اگر خدا را دوست ميداريد (كه بايد هم بداريد) بايد مرا پيروي كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهانتان بيامرزد
كه خدا آمرزگار و مهربان است ().21
بگو خدا و رسول را اطاعت كنيد اگر قبول نكردند بدانند كه خدا كافران را دوست نميدارد ()20
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اين معناي اصلي كلمه واليت است ،ولي در مورد حب نيز استعمال شده ،و به تدريج استعمالش زياد شد ،و اين بدان مناسبت
بود كه غالبا واليت مستلزم تصرف يك دوست در امور دوست ديگر است ،يك ولي در امور مولي عليه (يعني كسي كه
تحت سرپرستي او است) دخالت ميكند ،تا پاسْگوي عالقه او نسبت به خودش باشد ،يك مولي عليه اجازه دخالت در امور
خود را به وليش ميدهد ،تا بيشتر به او تقرب جويد ،اجازه ميدهد چون متاثر از خواست و ساير شؤون روحي او است ،پس
تصرف محبوب در زندگي محب ،هيچگاه خالي از حب نيست.
در نتيجه اگر ما كفار را اولياي خود بگيريم خواه ناخواه با آنان امتزاج روحي پيدا
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
كردهايم ،امتزاج روحي هم ما را ميكشاند به اينكه رام آنان شويم ،و از اخالق و ساير شؤون حياتي آنان متاثر گرديم( ،زيرا
كه نفس انساني خو پذير است) ،و آنان ميتوانند در اخالق و رفتار ما دست بيندازند دليل بر اين معنا آيه مورد بحث است،
كه جمله" مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ" را قيد نهي قرار داده ،و ميفرمايد مؤمنين كفار را اولياي خود نگيرند در حالي كه با ساير
مؤمنين دوستي نميورزند ،كه از اين قيد به خوبي فهميده ميشود كه منظور آيه اين است كه بفرمايد اگر تو مسلمان
اجتماعي و به اصطالح نوع دوست هستي ،بايد حد اقل مؤمن و كافر را به اندازه هم دوست بداري ،و اما اينكه كافر را
دوست بداري ،و زمام امور جامعه و زندگي جامعه را به او بسپاري و با مؤمنين هيچ ارتباطي و عالقهاي نداشته باشي ،اين
بهترين دليل است كه تو با كفار سنْيت داري و از مؤمنين جدا و بريدهاي و اين صحيح نيست پس زنهار بايد از دوستي با
كفار اجتناب كني.
در آيات كريمه قرآن هم نهي از دوستي با كفار و يهود و نصارا مكرر آمده و ليكن موارد نهي مشتمل بر بياني است كه
معناي اين نهي را تفسير ميكند و كيفيت واليتي را كه از آن نهي فرموده تعريف ميكند ،مانند آيه مورد بحث كه گفتيم
مشتمل بر جمله ":مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "است ،كه جمله" ال يَتَِّْذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ" را تفسير ميكند.
و همچنين آيه شريفه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَِّْذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ" « »1كه مشتمل است بر جمله ":بَعْضُهُمْ
أَوْلِياءُ بَعْضٍ" ،و آيه شريفه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَِّْذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ" «» 0كه دنبالش آيه ":ال يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ  »2« "...آمده آن را تفسير ميكند.
و بنا بر اين آوردن اين اوصاف براي تفسير فرمان" مؤمنين نبايد كافران را اولياي خود بگيرند ،و به مؤمنين ديگر اعتنا
نكنند" در حقيقت سبب حكم و علت آن را بيان نموده بفهماند دو صفت كفر و ايمان به خاطر تضاد و بينونتي است كه بين
آن دو هست ،قهرا همان بينونت و فاصله و تضاد به دارندگان صفت كفر با صفت ايمان نيز سرايت ميكند ،در نتيجه آن دو
را از نظر معارف و عقائد و اخالق از هم جدا ميكند ،ديگر راه سلوك به سوي خداي تعالي و ساير شؤون حياتي آن دو يكي
نْواهد بود ،نتيجه اين جدايي هم اين ميشود كه ممكن نيست بين آن دو واليت و پيوستگي برقرار باشد ،چون واليت
موجب اتحاد و امتزاج است ،و اين دو صفت كه
__________________________________________________
)(1سوره مائده آيه .21
(2و )2سوره ممتحنه آيه ).2 -1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
در اين دو طايفه وجود دارد موجب تفرقه و بينونت است ،و وقتي يك فرد مؤمن نسبت به كفار واليت داشته باشد ،و اين
واليت قوي هم باشد ،خود به خود خواص ايمانش و آثار آن فاسد گشته ،و بتدريج اصل ايمانش هم تباه ميشود.
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و به همين جهت است كه در دنبال آيه مورد بحث اضافه كرد ":وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ" و سپس اضافه
كرد" إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً" ،در جمله اول فرمود كسي كه چنين كند هيچ ارتباطي با حزب خدا ندارد ،و در جمله دوم ،مورد
تقيه را استثنا كرد ،چون تقيه معنايش اين است كه مؤمن از ترس كافر اظهار واليت براي او ميكند ،و حقيقت واليت را
ندارد.
كلمه" دون" در جمله ":مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "چيزي شبيه ظرف است ،كه معناي" نزد" را ميدهد البته بويي هم از معناي "
فرومايگي و قصور" در آن هست ،و معنايش اين است كه مؤمنين به جاي مردم با ايمان مردم كفر پيشه را ولي خود نگيرند،
كه جايگاه و موقعيت آنان نسبت به مقام و موقعيت مردم با ايمان ،پست و بيمايه است ،چون جاه و مقام مؤمنين بلندتر از
مكان كفار است.
و ظاهرا اصل در معناي كلمه" دون" همين باشد كه خاطر نشان نموده و گفتيم ":دو چيز در معناي آن هست ،يكي
نزديكي ،و ديگري پستي".
پس اينكه عرب ميگويد ":دونك زيد" معنايش اين است كه زيد نزديك تو و در درجهاي پستتر از درجه تو است ،و ليكن
كلمه مورد بحث در معناي كلمه" غير "هم استعمال شده از آن جمله در قرآن كريم آمده ":إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ" « "»1وَ
يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ" « »0البته در آيه دومي هم ممكن است به معناي (غير اين) باشد ،و هم به معناي كوچكتر از اين.
و همچنين كلمه مورد بحث ما بعنوان اسم فعل استعمال ميشود ،مثل اينكه گفتيم:
عرب ميگويد ":دونك زيد" يعني زيد را متوجه باش و از نظر دور مدار ،تمامي اين استعماالت از اين باب است كه معناي
كلمه با معاني موارد استعمال انطباق دارد ،نه اينكه كلمه مورد بحث چند معنا داشته باشد.
"وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ" منظور از اينكه ميفرمايد ":هر كس چنين كند" اين است كه هر كس كفار را
به
__________________________________________________
)(1به غير خدا دو اله .سوره مائده آيه .116
)(2غير اين را ميآمرزد .سوره نساء آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
جاي مؤمنين اوليا بگيرد ،چنين و چنان ميشود ،و اگر نام عمل را نبرد و به جاي آن لفظي عام آورد ،براي اشاره به اين نكته
بوده ،كه گوينده آن قدر از پذيرفتن واليت كفار نفرت دارد كه نميخواهد حتي نام آن را ببرد ،همانطور كه خود ما از هر
قبيحي ،با كنايه تعبير ميكنيم ،و باز به همين جهت است كه نفرمود ":و من يفعل ذلك من المؤمنين -و هر كس از
مؤمنين چنين كند" چون خواست ساحت مؤمنين را پاكتر از آن بداند ،كه مثل چنين عملي را به آنان نسبت دهد.
و كلمه" من" در جمله ":من اللَّه" به معناي ابتدا است ،و در مثل چنين مقامي معناي گروهگرايي را افاده ميكند ،و به آيه
چنين معنا ميدهد ":و كسي كه چنين كند هيچ ارتباطي با حزب خدا ندارد" ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ مَنْ
يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ،فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ" «».1
و نيز در حكايتي كه از ابراهيم (ع) كرده فرموده ":فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي" « »0يعني از حزب من است ،و به هر حال ،پس
معناي آيه (و خدا داناتر است) اين است كه چنين كسي در هيچ حالي و اثري برقرار در حزب خدا نيست.
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[تهديد و تحذير شديد به كساني كه كافران را ولي و دوست ميگيرند]  .....ص 042 :

"وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ "كلمه" تحذير" كه مصدر فعل" يحذر" است مصدر باب تفعيل است ،و ثالثي
مجرد آن كلمه" حذر" است ،كه به معناي احتراز از امري ترسآور است ،و در آيه كه ميفرمايد" خدا شما را از خودش بر
حذر ميدارد" ،بر حذر داشتن از عذاب او است ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً" « ،»0و
نيز پيامبر را از منافقين و از فتنه كافر بر حذر داشته ،ميفرمايد ":هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ" « »2و نيز ميفرمايد ":وَ احْذَرْهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ" « »2و در آيه مورد بحث و بعد از دو آيه ،مسلمانان دوستدار كفار را از خودش بر حذر ساخته ،و وجه آن تنها اين
است كه بفهماند خداي سبحان خودش مْوف و واجب االحتراز است ،و از نافرمانيش بايد دوري كرد ،و خالصه بفهماند
بين اين مجرم و بين خداي تعالي چيز مْوفي غير خود خدا نيست ،تا از آن احتراز جويد ،يا خود را از خطر او در حصن و
قلعهاي متحصن كند.
__________________________________________________
)(1كسي كه بعد از ايمان كافر شود ،البته منظور آن كس نيست كه كفرش اجباري باشد ،و دلش مطمئن به ايمان باشد،
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"إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً" كلمه" اتقاء" در اصل از ماده "وقايه از خوف" گرفته شده و چه بسا از باب استعمال مسبب در
مورد سبب به معناي خود خوف هم استعمال شود ،و شايد تقيه در مورد آيه نيز از همين قبيل باشد.
اين را هم بگوئيم كه استثناي در اين آيه استثناي منقطع است ،يعني استثنايي است بدون مستثنا منه ،چون آنچه به نظر
ميرسد مستثنا منه باشد ،در واقع مستثنا منه نيست ،زيرا اظهار محبت دروغي و از ترس ،محبت واقعي نيست ،و همچنين
اظهار ساير آثار واليت اگر دروغي و از ترس باشد واليت واقعي نيست ،چون خوف و محبت كه مربوط به قلب است ،دو
صفت متضادند ،كه دو اثر متقابل در قلب دارند ،چگونه ممكن است در يك قلب متحد شوند ،و در نتيجه استثناي در جمله":
و هر كس چنين كند از حزب خدا نيست مگر آنكه توليش از ترس باشد" ،استثناي متصل باشد.
__________________________________________________
)(1و كسي كه خدا و رسول و مردم با ايمان را دوست دارد پيروز است ،چون تنها حزب خدا پيروز است (سوره مائده آيه
).26
)(2هر كس مرا پيروي كند او از من است سوره ابراهيم آيه .26
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
و اين آيه شريفه داللتي روشن بر جواز تقيه دارد ،از ائمه اهل بيت (ع) هم اين استفاده روايت شده ،هم چنان كه آيهاي كه
در باره داستان عمار و پدرش ياسر و مادرش سميه نازل شده اين داللت را دارد ،و آيه اين است كه ميفرمايد ":مَنْ كَفَرَ
بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ ،إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالْإِيمانِ ،وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ،وَ لَهُمْ عَذابٌ
عَظِيمٌ" «».1
و كوتاه سْن اينكه ،كتاب و سنت هر دو بر جواز تقيه بطور اجمال داللت دارند ،اعتبار عقلي هم مؤيد اين حكم است ،چون
دين جز اين نميخواهد و شارع دين هم جز اين هدفي ندارد كه حق را زنده كند و جان تازهاي بْشد ،و بسيار ميشود كه
تقيه كردن و بر حسب ظاهر طبق دلْواه دشمن و مْالفين حق عمل كردن مصلحت دين و حيات آن را چنان تامين
ميكند كه ترك تقيه آن طور تامين نكند ،و اين قابل انكار نيست ،مگر كسي بْواهد منكر واضحات شود ،و ما ان شاء اللَّه
در بحث روايتي كه ميآيد و نيز در تفسير آيه  126سوره نحل در اين باره باز سْني خواهيم داشت.
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ليكن منظور آن كسي است كه از صميم دل به كفر برگردد ،چنين كساني مشمول غضبي از خدايند ،و عذابي عظيم دارند
(سوره نحل آيه ).126
)(2طبع عذاب خدا چنين است كه هر كس بايد از آن بر حذر باشد (سوره اسراء آيه ).22
)(3ايشان دشمنند از آنان بر حذر باش (سوره منافقين آيه ).2
)(4از ايشان بر حذر باش مبادا دچار فتنهات كنند (سوره مائده آيه ). [.....]21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
بلكه مْوف خود خدا است ،كه هيچ چيزي كه مانع او شود وجود ندارد و نيز بين مجرم و خدا هيچ مايه اميدي كه بتواند
شري از او دفع كند وجود ندارد ،نه هيچ صاحب واليتي ،و نه شفيعي ،بنا بر اين در آيه شريفه شديدترين تهديد آمده و تكرار
آن در يك مقام اين تهديد شديد را زيادتر و شديدتر ميگرداند ،و باز با تعقيب جمله مورد بحث با دو جمله ديگر يعني
جمله" وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ" و جمله" وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ" كه بيانش خواهد آمد اين شدت را ميافزايد.
با بياني ديگر مي توان فهميد كه چرا خداي تعالي دوستدار كفار را از خودش بر حذر داشته ،و آن اين است كه از البالي اين
آيه و ساير آياتي كه از دوستي با غير مؤمنين نهي فرموده ،برميآيد كه اين قسم دوستي خارج شدن از زي بندگي است ،و
مستقيما ترك گفتن واليت خداي سبحان و داخل شدن در حزب دشمنان او و شركت در توطئههاي آنان براي افساد امر
دين او است.
و كوتاه سْن اينكه دوستي با كفار طغيان و افساد نظام دين است ،كه بدترين و خطرناكترين ضرر را براي دين دارد ،حتي
ضررش از ضرر كفر كفار و شرك مشركين نيز بيشتر است ،زيرا آن كس كه كافر و مشرك است ،دشمنيش براي دين
آشكار است ،و به سهولت ميتوان خطرش را از حومه دين دفع نموده و از خطرش بر حذر بود ،و اما مسلماني كه دعوي
صداقت و دوستي با دين ميكند ،و در دل دوستدار دشمنان دين است ،و قهرا اين دوستي اخالق و سنن كفر را در دلش
رخنه داده ،چنين كسي و چنين كساني ندانسته حرمت دين و اهل دين را از بين ميبرند ،و خود را به هالكتي دچار ميسازند
كه ديگر اميد حيات و بقايي باقي نميگذارد.
و سْن كوتاه اينكه اين قسم دوستي طغيان است ،و امر طاغي به دست خود خداي سبحان است ،اين نكته را در اينجا
داشته باش تا ببينيم از آيات سوره فجر چه استفاده ميكنيم:
"أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ ،إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ ،الَّتِي لَمْ يُْْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِالدِ وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّْْرَ بِالْوادِ ،وَ فِرْعَوْنَ ذِي
الْأَوْتادِ ،الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِالدِ ،فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ ،فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ ،إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" «».1
خوب ،از اين آيات استفاده كرديم كه طغيان طاغي ،وي را به كمينگاه خدا
__________________________________________________
) (1آيا نديدي پروردگارت با قوم عاد ارم كه صاحب كاخهاي ستوندار بودند و مثل آنها در هيچ شهر ساخته نشده بود چه
كرد و با ثمود كه سنگ را شكافته كاخها براي خود ميساختند و فرعون صاحب چار ميخها چه كرد ،آيا نديدي كه
پروردگارت با اينها كه در بالد طغيان كردند و در آن بالد فساد انگيْتند چه كرد؟
تازيانه عذاب را بر سر آنان فرود آورد ،كه پروردگارت در كمين است (سوره فجر آيه ).12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص020 :
ميكشاند ،كمينگاهي كه غير از خدا در آن نيست ،و تازيانه عذاب را بر سرش فرود ميآورد ،و كسي نيست كه مانع او شود.
از اينجا معلوم ميشود تهديد به تحذير از خود خدا در جمله ":وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ" براي آن است كه دوستي با كفار ،از
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مصاديق طغيان بر خدا به ابطال دين او و افساد شرعيت او است.
دليل بر گفتار ما آيه زير است ،كه ميفرمايد ":فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ ال تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ ال
تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا ،فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ،وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ،ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ»"
و اين همان آيهاي است كه (بطوري كه در حديث « »0آمده) رسول خدا (ص) فرمود اين آيه مرا پير كرد ،و داللتش بر نظر
ما از اين باب است كه اين دو آيه -بطوري كه بر هيچ متدبري پوشيده نيست -،ظهور در اين دارند كه اعتماد به كفار
ستمگر ،طغيان است طغياني كه دنبالش فرا رسيدن آتش حتمي است ،آنهم فرا رسيدني كه ناصر و دادرسي با آن نيست ،و
اين همان انتقام الهي است ،كه به بيان گذشته ما عاصم و بازدارندهاي از آن نيست.
از اينجا اين نكته هم روشن ميشود كه جمله ":وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ" داللت دارد بر اينكه تهديد در آن به عذابي حتمي
است ،چون از خود خدا تحذير كرده ،و تحذير از خود خدا داللت دارد كه ديگر حايلي بين او و عذاب وجود ندارد و كسي
نميتواند خدا را با اينكه تهديد به عذاب كرده از عذابش جلوگير شود ،پس نتيجه قطعي ميدهد كه عذاب نامبرده واقع
شدني است ،هم چنان كه دو آيه سوره هود نيز اين معنا را ميفهماند.
و اينكه فرمود ":وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ" داللت دارد بر اينكه شما از اين عذاب راه گريزي نداريد ،و خدا هم از آن صرفنظر
نميكند ،و اين خود تهديد در جمله قبلي را تاكيد مينمايد.
و اين آيات يعني آيه ":ال يَتَِّْذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ" و آيات بعدش از خبرهاي غيبي قرآن كريم است ،كه توضيح آن
ان شاء اللَّه در سوره مائده ميآيد.
"قُلْ إِنْ تُْْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ ،يَعْلَمْهُ اللَّهُ"...
بگو اگر آنچه در دل داريد چه نهان كنيد و چه اظهار نمائيد خدا آن را ميداند ،اين آيه
__________________________________________________
)(1پس همانطور كه تو و توبهكاراني كه با تواند مامور شدهايد ،استقامت به خرج دهيد ،و طغيان مكنيد كه او بدانچه
ميكنيد بينا است ،و به كساني كه ستم كردند ركون و دلبستگي نداشته باشيد و گرنه آتش شما را ميگيرد ،در حالي كه بغير
خدا هيچ ولياي از آن اولياي خيالي به كارتان نيايد ،و ديگر ياري نشويد (سوره هود آيه ).112
). (2تفسير صافي ،ج  1ط تهران ،ص .212
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
نظير آيه ":وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُْْفُوهُ ،يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ" « »1است با اين تفاوت كه در آيه مورد بحث ابتدا نهان
داشتن را و سپس اظهار كردن را آورده ،و در آيه سوره بقره بعكس ذكر فرموده ،و اين بطوري كه گفتهاند بدان جهت است
كه آيه مورد بحث فرموده چه آن كنيد و چه اين كنيد خدا آن را ميداند و در آيه سوره بقره فرموده ":خدا آن را حساب
ميكند" ،و مناسبتر به حال دانستن اين است كه متعلق به مْفي شود ،و مناسبتر به حال حساب كردن اين است كه
متعلق به ظاهر و آشكار گردد.
در آيه شريفه رسول گرامي خود را مامور نموده اين حقيقت را ابالغ كند كه آنچه در نفس دارند چه پنهانش كنند و چه
اظهارش بدارند ،خدا آن را ميداند و خودش آن را بيان نكرده ،با اينكه در آيات سابق حقايق را خود خدا بيان ميكرد و اين
تغيير سياق جز براي اين نبوده كه بفهماند خدا بزرگتر از آن است كه خودش با افرادي كه ميداند در آينده با او مْالفت
ميكنند ،هم كالم شود ،هم چنان كه نظير اين تغيير سياق را در جمله" وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ"...
ديديم.
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و در جمله ":وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ،وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" مشابهتي با آيه سوره بقره هست ،كه در
سابق در باره اين مشابهت سْن رفت.
"يَوْمَ تَجِدُ كُلب نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ،وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ" از اتصال سياق كالم برميآيد كه اين آيه تتمه گفتار
در آيه قبلي باشد ،كه در آن رسول خدا (ص) را مامور به ابالغ كرده بود ،و ظرف (يوم) متعلق به مطلبي تقديري است ،و
تقدير كالم" اذكر يوم تجد  "...است ،يعني بياد آر روزي را كه چنين و چنان ميشود ،و يا متعلق به جمله ":يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ
يَعْلَمُ  "...است ،خواهي گفت در اين صورت معناي آيه اين ميشود كه خدا در آن روز علم پيدا ميكند ،و حال آنكه خدا
هميشه عالم است ،جواب ميگوئيم اين عيبي ندارد ،براي اينكه كلمه" روزي كه" ظرف است براي علم خدا بدانچه كه ما از
احوال قيامت مشاهده ميكنيم ،نه به اصل روز قيامت ،و به عبارتي ديگر كلمه روز ظرف است براي علم خدا بالنسبه به
ظهور امر براي ما ،نه بالنسبه به تحقق آن از ناحيه خدا هم چنان كه آيه زير كه ميفرمايد خدا در قيامت مالك و قادر است
منافات ندارد با اينكه در دنيا هم مالك و قادر باشد ،چون گفتيم منظور ظهور ملك و قدرت خدا در قيامت است و آيه چنين
است ":يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَْْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ"
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .022
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
«1».
و نيز فرموده ":ال عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" « »0يعني امروز كسي نيست كه شما را از خشم خدا نگهدارد.
و باز ميفرمايد ":وَ لَوْ يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً" «».2
و نيز ميفرمايد ":وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ" « »2با اينكه همه ميدانيم كه ملك و قدرت و قوت و امر تنها در قيامت از آن خدا
نيست در دنيا نيز حقيقت ملك و قدرت و امر از آن او است ،و اگر در اين آيات مْتص روز قيامت شده ،بدين جهت بوده كه
اين حقايق در قيامت براي ما روشن ميشود ،بطوري كه ديگر شكي برايمان نميماند( ،بْالف دنيا كه ملكيتهاي موهوم
نميگذارد آن طور كه بايد متوجه مالكيت خدا شويم) پس روشن شد كه اگر ظرف (يوم) را متعلق بجمله" يَعْلَمْهُ اللَّهُ" بدانيم
مستلزم اين نيست كه خدا را تنها در قيامت ،عالم به سرائر و باطن خوب يابد مردم بدانيد.
عالوه بر اينكه كلمه" محضرا" هم بر اين معنا داللت دارد ،زيرا ميتوانست بفرمايد:
"حاضرا" ،ولي احضار كه به معناي حاضر ساختن موجود غايب از انظار است ،بما ميفهماند اعمال نزد خدا محفوظ بوده و
خدا در دنيا هم عالم بدان بوده و آن را محفوظ داشته ،روز قيامت براي صاحبانش اظهار ميدارد ،هم چنان كه در جاي ديگر
فرمود ":وَ رَبُّكَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ" «».2
و نيز فرموده ":وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ" «».6
و كلمه" تجد" از ماده و جدان است ،كه ضد فقدان را معنا ميدهد ،و كلمه" من "در جمله ":من خير" و جمله" من سوء"
بيانيه است ،و بطوري كه از ظاهر سياق برميآيد جمله:
"ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ  "...عطف است بر جمله ":ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ" و اين آيه از آياتي است كه
__________________________________________________
)(1روزي كه همه آنان براي خدا آشكار ميشود ،و ديگر از ايشان چيزي بر خدا پوشيده نميماند ،ملك امروز از آن كيست؟
از آن خداي واحد قهار است (سوره مؤمن آيه )16)(2سوره هود آيه .22
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)(3اگر آنهايي كه ستم كردند بدانند كه هنگام مشاهده عذاب ميفهمند قدرت همهاش از خدا است از ستمكاري خود
پشيمان ميشوند (سوره بقره آيه ).162
)(4امروز امر تنها براي خداست .سوره انفطار آيه .11
)(5سوره سبأ آيه .01
)(6نزد ماست كتابي كه حافظ اعمال است (سوره ق آيه ).2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
بر تجسم اعمال داللت ميكند ،كه بحث در باره آن در سوره بقره گذشت.
"تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً" ظاهرا اين جمله خبري است از مبتدايي كه حذف شده ،و آن مبتدا ضميري است كه به
كلمه "نفس" برميگردد ،و كلمه ":لو" براي تمني است ،كه در قرآن در موارد بسياري قبل از حرف" ان" بفتحه همزه
استعمال شده ،پس اينكه بعضي گفتهاند چنين استعمالي جايز نيست ،و بايد مواردي كه در قرآن آمده به نحوي تاويل كرد
حرف صحيحي نيست.
و كلمه" أمد" معناي فاصله زماني را افاده ميكند .راغب «» 1در مفردات خود گفته كلمه" أمد" و كلمه" ابد" معنايي
نزديك بهم دارند .با اين فرق كه كلمه" ابد" عبارت است از مدت زماني كه حدي معين ندارد ،و به همين جهت به هيچ
قيدي مقيد نميشود ،و گفته نميشود ":ابد توقف فالني در اين شهر" ،و اما أمد ،مدتي است كه حد برميدارد ،و ليكن در
صورتي كه مطلق ذكر شود حدش براي ما مجهول است ،گاهي هم بطور انحصار و مقيد ميآيد ،مثل اينكه بگويي ":أمد
توقف زيد در اين شهر" يعني زمان توقف او .و فرق بين دو كلمه" زمان" و" أمد" اينست كه أمد همواره به اعتبار هدف و
غايت استعمال ميشود ،ولي زمان هم در مبدأ به كار ميرود و هم در غايت و نهايت ،و لذا بعضي گفتهاند دو كلمه" أمد"
و" مدي" معنايي نزديك به هم دارند.
جمله "تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً" داللت دارد بر اينكه حاضر شدن عمل زشت باعث ناراحتي نفس ميشود ،هم چنان
كه از راه مقابله فهميده ميشود كه عمل خير باعث مسرت نفس ميگردد ،و اگر فرمود صاحب عمل زشت دوست ميدارد
كه :اي كاش بين او و آن عمل ،فاصلهاي زماني ميبود ،و نفرمود دوست ميدارد كه كاش اصال آن عمل را نكرده بود ،براي
اين است كه عمل خود را حاضر ميبيند و ميبيند كه خداي تعالي عملش را حفظ كرده ،ديگر هيچ آرزويي نميتواند داشته
باشد ،بجز اينكه بگويد اي كاش در چنين موقعيتي كه سْتترين احوال است بين من و اين عمل زشت فاصله زيادي بود،
و اينطور نزدم حاضر نميشد ،هم چنان كه به همنشين بد خود نظير اين سْن را ميگويد و خداي تعالي آن را چنين
حكايت ميكند "،نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ" تا آنجا كه ميفرمايد ":حَتَّي إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ
الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ" «».0
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ص  02ماده امد ط تهران.
)(2ما برايش شيطاني درست ميكنيم ،كه همواره قرين او باشد تا روزي كه نزد ما آيد بگويد:
"اي كاش بين من و بين تو بقدر طول مشرق و مغرب فاصله بود كه چه بد قريني هستي" (سوره زخرف آيه ).22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص026 :
"وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ،وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ" در اينجا دو باره تحذير را ذكر نموده و اين أهميت مطلب را ميرساند و بر كسي
پوشيده نيست كه تهديد را به نهايت درجه ميرساند ممكن هم هست تحذير دوم ناظر به عواقب معصيت در آخرت باشد،
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هم چنان كه مورد نظر اين آيه هم همين است ،و تحذير اول ناظر به وبال و آثار سوء دنيايي و يا اعم از دنيايي و آخرتي
باشد.
و اما اينكه فرمود ":وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ" در عين اينكه از رأفت و مهر خداي تعالي نسبت به بندگانش حكايت ميكند ،و
مْصوصا ذكر كلمه" عباد" كه يادآور بندگي و رقيت است و حاكي ديگري از اين رأفت است ،در عين حال دليل ديگري بر
تشديد آن تهديد نيز ميباشد براي اينكه امثال اين تعبيرها در مورد تهديد و تحذير ميفهماند كه تهديد كننده و گوينده آن،
خيرخواه و رؤوف به شنونده است و جز خير و صالح او را نميخواهد ،هم چنان كه خود ما به كسي كه نسبت به او رؤوف
هستيم ميگوئيم :زنهار ،مبادا در فالن كار سر به سر من بگذاري ،چون سوگند خوردهام هر كس متعرض من شود مسامحه
دربارهاش روا ندارم ،جلوتر خبرت كردم چون دوستت دارم.
در نتيجه برگشت معنا به اين ميشود (و خدا داناتر است) كه مثال فرموده باشد خداي تعالي به خاطر رأفت نسبت به بندگان
خودش آنان را قبل از اينكه متعرض امثال اين نافرمانيها شوند ،و به وبال آن گرفتار آيند ،و بالي كه حتمي و غير قابل
تْلف است يعني نه شفاعتي دفعش ميكند و نه هيچ دافعي ديگر ،هشدار ميدهد.
"قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ"
[سخني در باره" حب" و" دوست داشتن خدا" در ذيل جمله ":إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ  ..... ]"...ص 046 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"در تفسير آيه ":وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ» ، ..." «1گفتاري پيرامون مساله" حب" داشتيم و گفتيم كه حب نسبت به
خداي تعالي معناي حقيقي و واقعي كلمه است ،همانطور كه به غير خداي تعالي تعلق ميگيرد.
در اينجا اين بحث را اضافه ميكنيم كه :خداي سبحان به طوري كه كالم مجيدش با بانگ رسا اعالم ميدارد و جاي ترديد
باقي نميگذارد ،بنده خود را به سوي ايمان و پرستش خالصانه خود ،و اجتناب از شرك دعوت ميكند ،از آن جمله
ميفرمايد ":أَال لِلَّهِ الدِّينُ الْْالِصُ" «».0
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .162
)(2آگاه باش كه دين خالص از خدا است .سوره زمر آيه . [.....]2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
و نيز ميفرمايد ":وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُْْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" « »1و آياتي ديگر از اين قبيل.
در اين هم شكي نيست كه اخالص در دين وقتي به معناي واقعي كلمه ،محقق ميشود كه شْص عابد همانطور كه هيچ
چيزي را اراده نميكند مگر با حب قلبي و عالقه دروني ،در عبادتش هم چيزي به جز خود خدا نْواهد ،تنها معبود و
مطلوبش خدا باشد ،نه صنم ،و نه هيچ شريك ديگر ،و نه هيچ هدفي دنيوي ،بلكه و حتي هيچ هدف اخروي ،يعني رسيدن
به بهشت و خالصي از آتش و امثال اينها ،پس خالص داشتن دين براي خدا به همين است كه در عبادتش محبتي بغير خدا
نداشته باشد.
حال ببينيم حب چيست؟ و چه آثاري دارد؟ حب در حقيقت تنها وسيلهاي است براي اينكه ميان هر طالبي با مطلوبش رابطه
برقرار كند و هر مريدي را به مرادش برساند ،و حب اگر مريد را به مراد و طالب را به مطلوب و محب را به محبوب
ميرساند ،براي اين است كه نقص محب را به وسيله محبوب برطرف سازد تا آنچه را ندارد دارا شود ،و كمبودش تمام و
كامل گردد.
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[الزمه دوست داشتن خدا ،قبول دين او و اطاعت و تسليم در برابر اوست]  .....ص 048 :

كسي كه خدا را دوست ميدارد بايد به قدر طاقت و كشش ادراك و شعورش از دين او پيروي كند و دين نزد خدا اسالم
است و اسالم همان ديني است كه سفراي خدا مردم را به سوي آن ميخوانند و انبيايش و رسوالنش به سوي آن دعوت
ميكنند و مْصوصا آخرين اديان الهي يعني دين اسالم كه در آن اخالصي هست كه ما فوق آن تصور ندارد ،دين فطري
است كه خاتم همه شرايع و طرق نبوت است ،و با رحلت خاتم االنبياء (ص) مساله نبوت ختم گرديد و اين نكتهاي كه ما
تذكر داديم مطلبي است كه هيچ متدبر در قرآن ،در آن مطلب ترديد نميكند.
و چگونه ممكن است ترديد كند ،با اينكه رسول خدا (ص) طريقه و راهي را كه پيموده ،راه توحيد و طريقه اخالص معرفي
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پس براي محب هيچ بشارتي بزرگتر از اين نيست كه به او بفهمانند محبوبش دوستش دارد ،اينجا است كه دو حب با هم
تالقي ميكنند و از دو سو غنج و دالل رد و بدل ميشود.
پس انسان اگر غذا را دوست دارد و به سوي آن كشيده ميشود و در صدد تهيه كردنش بر ميآيد ،براي اين است كه به
وسيله آن نقصي را كه (همان گرسنگي باشد) در خود احساس ميكند برطرف نمايد ،و يا اگر عمل زناشويي را دوست
ميدارد و در صدد رسيدن به آن بر ميآيد براي اين است كه نقصي را كه در خود سراغ دارد (كه همان شهوت است) از
خود برطرف نمايد.
و همچنين دلش براي ديدن دوستش پر ميزند و اين عالقه باعث ميشود كه بپا خيزد و در صدد ديدار با او برآيد .و به
وسيله انس با او ،تنگي حوصله خود را جبران كند .و به همين منوال اگر عبد موالي خود را دوست ميدارد و يا خادم به
مْدوم خود عالقه ميورزد براي اين است كه خود را اسير و گرفتار حق او ميداند ،عبد ،خود را اسير حقوق موال ،و خادم،
خود را رهين احسان مْدوم ميداند و ميخواهد سنگيني اين حق را از دوش خود بيفكند.
__________________________________________________
)(1و مامور نشدهاند مگر به اينكه خدا را پرستش نموده دين را خالص از آن او بدانند( .سوره مؤمن آيه ).12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
و اگر شما خوانندگان عزيز ساير موارد عالقه و محبت را يك يك در نظر بگيريد و يا داستانهاي عشاق تاريخ را بْوانيد
بدون شك ميبينيد كه با همه اختالفي كه در آنان هست ،در اين مطلب شريكاند ،كه ميخواهند با وصل به محبوب،
خالي را از خود پر كنند.
پس بنده مْلص كه اخالص خود را با محبت به خدا اظهار ميدارد ،هيچ هدفي جز اين ندارد كه خدا هم او را دوست بدارد،
همانطور كه او خدا را دوست ميدارد و خدا براي او باشد همانطور كه او براي خدا است ،اين است حقيقت امر.
چيزي كه هست خداي سبحان در كالم مجيدش هر حبي را حب نميشمارد چون حب (كه حقيقتش علقه و رابطهاي است
ميان دو چيز) ،وقتي حب واقعي است كه با ناموس حب حاكم در عالم وجود ،هماهنگ باشد ،چون دوست داشتن هر چيز
مستلزم دوست داشتن همه متعلقات آنست و باعث ميشود كه انسان در برابر هر چيزي كه در جانب محبوب است تسليم
باشد.
در مورد دوستي خدا هم همين طور است .خداي سبحان كه خداي واحد است و هر موجودي در تمامي شؤون وجوديش به
او متكي است ،و همه تالشش در يافتن وسيلهاي به سوي او است ،خدايي كه تمامي خرد و كالن عالم به سوي او باز
مي گردد ،بايد دوستي و اخالص با او توأم با قبول دين او باشد كه همان دين توحيد و طريقه اسالم است.
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نموده است ،چون پروردگارش او را دستور داده كه راه خود را چنين معرفي كند و فرموده ":قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ
عَلي بَصِيرَةٍ ،أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي ،وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" « »1كه در اين آيه سبيل خود را
__________________________________________________
()(1اي رسول ما) بگو طريقه و روش من و پيروانم اين است كه خلق را با بصيرت و بينايي به خدا دعوت كنم ،خداوند
منزه است و من از مشركين نيستم( .سوره يوسف آيه ).122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
عبارت دانسته از دعوت به سوي خدا با بصيرت ،و پرستش خالصانه و بدون شرك پس سبيل پيامبر اسالم دعوت و اخالص
و پيروي او در اين دعوت و اخالص است.
پس دعوت و اخالص باالصاله صفت خود آن جناب و به تبع صفت پيروان او است.
آن گاه در آيه ":ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلي شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها" « »1ميفرمايد :شريعتي را كه تشريع كرده تبلور دهنده اين
سبيل ،يعني سبيل دعوت و اخالص است.
و نيز در آيه ":فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ" « »0آن سبيل را براي بار دوم روش تسليم خدا شدن
خوانده :و در آيه شريفه ":وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ" « »2روش اسالم را به خودش نسبت داده ،و آن را صراط
مستقيم خود خوانده است.
پس با اين بيان و اين آيات روشن گرديد كه اسالم يعني شريعتي كه براي پيامبر اسالم تشريع شده( ،و عبارت است از
مجموع معارف اصولي و اخالقي و عملي و سيره آن جناب در زندگي) ،همان سبيل اخالص است ،اخالص براي خداي
سبحان كه زير بنايش حب است پس اسالم دين اخالص و دين حب است.
و از بيانات طوالني گذشته معناي آيه مورد بحث ما روشن ميگردد ،و معلوم ميشود آيه ":قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" ،چه معنايي دارد ،پس مراد از آيه" و خدا داناتر است" اين شد كه اگر ميخواهيد در عبادت خود خالص شويد
و عبادت شما بر اساس حب حقيقي باشد ،اين شريعت را كه زير بنايش حب است و تبلور دهنده اخالص و اسالم ميباشد و
صراط مستقيم خدا است و سالك خود را با نزديكترين راه به خدا ميرساند ،پيروي كنيد ،كه اگر مرا در سبيل و طريقهام
كه چنين وضعي دارد پيروي كنيد ،خداي تعالي شما را دوست ميدارد و همين بزرگترين بشارت براي محب است ،در اينجا
است كه آنچه را ميخواهيد مييابيد ،و همين است آن هدف واقعي و جدي كه هر محبي در محبتش به دنبال آن است ،اين
آن مطلبي است كه آيه شريفه با اطالقش آن را افاده ميكند.
و اما اگر از اطالقش صرفنظر نموده و وقوعش را بعد از آياتي در نظر بگيريم كه از دوستي با كفار نهي ميكرد و بْواهيم
ارتباطش را با آن آيات حفظ كنيم ،و در نظر بگيريم كه در معناي واليت دوستي بين ولي و متولي برقرار است ،نتيجه
ميگيريم كه آيه شريفه ميخواهد
__________________________________________________
)(1سوره جاثيه آيه .12
)(2سوره آل عمران آيه .02
)(3سوره انعام آيه .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
بشر را از همين راه واليت به پيروي رسول خدا (ص) دعوت كند ،البته در صورتي كه در دعوي واليت خدا صادق بوده و به
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راستي از حزب خدا باشند ،ميفرمايد واليت خدا با پيروي كفار و تابع هوا و هوسهاي آنان شدن ،نميسازد ،واليت هم كه
جز با پيروي معنا ندارد ،پس اگر واقعا دوستدار خدايند ،بايد پيامبر او را پيروي كنند نه مال و جاه و مطامع و لذاتي را كه نزد
كفار است ،در آيه زير كه فرموده:
"ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلي شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ ،فَاتَّبِعْها وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ ،إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ،وَ إِنَّ
الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ،وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ" «».1
توجه ميكنيد كه چگونه در آيه دوم از معناي اتباع به معناي واليت منتقل ميشود.
پس بر كسي كه مدعي واليت خدا و دوستي او است واجب است كه از رسول او پيروي كند تا اين پيرويش به واليت خدا و
به حب او منتهي شود.
و اگر در آيه مورد بحث به جاي واليت خدا حب خدا را آورده ،جهتش اين است كه اساس ،و زيربناي واليت" حب" است و
اگر تنها به ذكر حب خدا اكتفاء نمود و سْني از حب رسول و ساير دوستان خدا نكرد ،براي اين بود كه در حقيقت واليت و
دوستي با رسول خدا و مؤمنين ،به دوستي خدا برگشت ميكند.
[مغفرت الهي و در نتيجه ،افاضه رحمت الهي ،اثر نزديكي خدا به بنده است]  .....ص 012 :
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"وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" رحمت واسعه الهيه و فيوضات صوري و معنوي غير متناهي كه نزد خدا است،
موقوف بر شْص و يا صنفي معين از بندگانش نيست ،و هيچ استثنايي نميتواند حكم افاضه علي االطالق خدا را مقيد كند
و هيچ چيزي نميتواند او را ملزم بر امساك و خودداري از افاضه نمايد ،مگر اينكه طرف افاضه استعداد افاضه او را نداشته
باشد و يا خودش مانعي را به سوء اختيار خود پديد آورد ،و در نتيجه از فيض او محروم شود.
و آن مانعي كه ميتواند از فيض الهي جلوگيري كند گناهان است كه نميگذارد بنده او از كرامت قرب به او و لوازم قرب
(بهشت و آنچه در آن است) برخوردار گردد ،و ازاله اثر گناه از قلب ،و آمرزش و بْشيدن آن تنها كليدي است كه در سعادت
را باز ميكند ،و آدمي را
__________________________________________________
)(1سپس ما تو را بر طريقهاي از دين قرار داديم ،پس همان را پيروي كن ،و هيچگاه پيرو هواي نفس مردم (مشرك) نادان
نباش كه آنان ذرهاي تو را از خداوند بينياز نميكنند ،و بدرستي كه بعضي از ستمكاران دوست و مددكار يكديگرند و خدا
سرپرست مردم با تقوا است (سوره جاثيه آيه ).11
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
به دار كرامت وارد ميسازد ،و بدين جهت است كه دنبال جمله" يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" فرمود ":وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ" ،چون كلمه
حب همانطور كه در سابق گذشت محب را به سوي محبوب جذب ميكند( ،و نيز محبوب را به سوي محب ميكشاند).
پس همانطور كه حب بنده باعث قرب او به خدا گشته و او را خالص براي خدا ميسازد و بندگيش را منحصر در خدا ميكند،
محبت خدا به او نيز باعث نزديكي خدا به او ميگردد و در نتيجه حجابهاي بعد و ابرهاي غيبت را از بين ميبرد ،و حجاب و
ابري به جز گناه نيست.
پس نزديكي خدا به بنده ،گناهان او را از بين ميبرد و ميآمرزد و اما كرامتهاي بعد از مغفرت ،ديگر هيچ بهانه نميخواهد،
بلكه افاضه وجود الهي كافي در آنست كه بيانش در سابق گذشت.
دقت در آيه شريفه" كَلَّا بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ،كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ" « »1و نيز دقت در
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آيه ":يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ" « »0در تاييد بيان ما كافي است.
"قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ" در حالي كه آيه قبلي مردم را دعوت ميكرد به پيروي از رسول و پيروي كه معناي لغويش
دنبال روي است وقتي فرض دارد كه متبوع در حال رفتن به راهي باشد و تابع دنبال او ،آن راه را برود و راهي كه رسول
خدا ميرود صراط مستقيم است كه صراط خداست و شريعتي است كه او براي پيغمبرش تشريع كرده و اطاعت آن جناب را
در پيمودن آن راه بر مردم واجب ساخته ،با اين حال براي بار دوم در اين آيه نيز معناي پيروي رسول را در قالب عبارت":
اطاعت او كنيد" تكرار فرمود تا اشاره كرده باشد به اينكه سبيل اخالص كه همان راه رسول است عينا همان مجموع اوامر
و نواهي و دعوت و ارشاد او است.
پس پيروي از رسول و پيمودن راه او ،اطاعت خدا و رسول او است در شريعتي كه تشريع شده ،و شايد اينكه نام خدا را با
رسول ذكر كرد براي اشاره به اين باشد كه هر دو اطاعت يكي است ،و ذكر رسول با نام خداي سبحان براي اين بود كه
سْن در پيروي آن جناب بود.
__________________________________________________
)(1نه همه اين بهانهتراشيها در تكذيب آيات ما غير منطقي است ،علت واقعي آن اين است كه اعمال زشتشان در دلهاشان
اثر نهاده ،و آنان را از پروردگارشان محجوب ساخته (سوره مطففين آيه ).12
)(2كه اگر مرا پيروي كنيد خدا نْست شما را دوست ميدارد ،و در نتيجه گناهانتان را ميآمرزد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص020 :
از اينجا روشن ميشود اينكه بعضي از مفسرين گفتهاند :معناي آيه ":اطيعوا اللَّه في كتابه و الرسول في سنته" « »1سْن
درستي نيست.
براي اينكه گفتيم از مقام آيه استفاده ميشود كه گويي جمله ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ  "...بيانگر آيه" قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي  "...است.
چرا كه آيه شريفه اشعار دارد بر اينكه اطاعت خدا و اطاعت رسول يك اطاعت است ،و به همين جهت امر به اطاعت در آيه
تكرار نشد ،و اگر مورد اطاعت خدا غير مورد اطاعت رسول بود ،مناسب بود كه بفرمايد ":اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول"
همانطور كه در آيه شريفه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ »" «2بْاطر اقتضاء مقام ،كلمه" اطيعوا"
تكرار شده است.
اين را هم بگوئيم و بگذريم ،كه سْن در آيه شريفه ،از حيث اطالقش و منطبق بودن اطالقش بر مورد ،نظير همان مطلبي
است كه در آيه قبلي بيان شد.
"فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْكافِرِينَ" در اين آيه شريفه داللتي هست بر اينكه هر كس از دستور" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ"
سرپيچي كند كافر است ،هم چنان كه ساير آياتي هم كه از دوستي كفار نهي ميكند بر اين معنا داللت دارد و نيز در اين
آيه شريفه اشعاري است به اينكه اين آيه چيزي شبيه به بيان ،براي آيه قبلش ميباشد ،چون آيه قبلي اثبات دوستي خدا
براي مؤمنين ميكرد كه تسليم فرمان اتباع بودند ،و اين آيه نيز پس از دستور به اطاعت خدا و رسول ميفرمايد ":خدا
كافرين به امر اتباع را دوست نميدارد" ،پس آيه دوم بيانگر آيه اول است( .دقت بفرمائيد) از سْناني كه پيرامون اين آيات
كريمه به ميان آمد ،چند نكته به دست آمد:
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بحث روايتي [(رواياتي راجع به :دوست گرفتن كفار ،تقيه و حب خدا  ..... ])...ص 013 :

در در المنثور « »1در تفسير آيه ":ال يَتَِّْذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ  "...آمده كه ابن اسحاق و ابن جرير و ابن ابي حاتم از
ابن عباس روايت آوردهاند كه گفت حجاج بن عمرو هم پيمان قبيله كعب بن اشرف و ابن ابي الحقيق و قيس بن زيد،
پنهان از ديگران تصميم گرفته بودند چند نفر از مسلمانان مدينه را از دين خود گمراه سازند.
رفاعة بن منذر و عبد اللَّه بن جبير و سعد بن خثيمه از جريان خبر داشتند به آن چند نفر مسلمان هشدار دادند كه با اين
اشْاص نشست و برخاست نكنيد ،اين يهوديان در دل تصميم دارند شما را گمراه كنند و از دين مرتد سازند ،ولي مسلمانان
اعتنا نكردند ،در اين باره بود كه آيه ":ال يَتَِّْذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ" تا جمله" وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" نازل گرديد.
مؤلف :ظاهرا منظور روايت ،تطبيق يك مصداق بر عموم آيه است براي اينكه در عرف قرآن كلمه" كافرين" اعم از يهود و
نصارا و مشركين است و مسلمانان را بطور كلي از دوستي
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .16
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
عموم كفار نهي ميكند و اگر بنا باشد داستان نامبرده سبب نزول باشد ،بايد سبب نزول آياتي باشد كه خصوص يهود و
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اول اينكه :تقيه به طور اجمال و سربسته امري است مشروع.
دوم اينكه :مؤاخذه و عذاب كسي كه كفار را دوست بدارد و نهي خدا از آن را اعتنا نكند ،حتمي و قطعي است ،و به هيچ
وجه تْلف نميپذيرد ،و جزء قضاهاي حتمي خدا است.
سوم اينكه :شريعت الهي دستوراتي عملي و اخالقي و عقيدتي است كه در حقيقت اخالص للَّه را تبلور داده و مجسم
ميسازد ،هم چنان كه اخالص للَّه مجسم شده حب للَّه ،و
__________________________________________________
)(1خدا را در پيروي از كتابش و رسول را در پيروي از سنتش ،اطاعت كنيد.
)(2سوره نساء آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
دوستي او است.
و به عبارتي ديگر دين خدا كه مجموع معارف الهي و دستورات اخالقي و احكام عملي است ،با همه عرض عريضش جز به
اخالص فقط ،تحليل نميشود ،يعني اگر آن را موشكافي كنيم ،ميبينيم كه تنها و تنها به اخالص منتهي ميشود ،و
اخالص همين است كه انسان براي خود و صفاتش (يعني اخالقش) ،و اعمال ذاتش ،و افعال خود زير بنائي به غير از خداي
واحد قهار سراغ نداشته باشد ،و اين اخالص نامبرده را اگر تحليل و موشكافي كنيم جز به حب منتهي نميشود ،اين از جهت
تحليل ،و اما از جهت تركيب ،حب نامبرده به اخالص منتهي ميشود و اخالص به مجموع احكام شريعت ،هم چنان كه دين
به يك نظر ديگر به تسليم و تسليم به توحيد منتهي ميگردد.
چهارم اينكه :دوستي كفار كفر است ،و مراد از اين كفر ،كفر در فروع دين است ،نه در اصول دين ،نظير كفر مانع زكات و
تارك صالت و ممكن است كفر چنين افراد ،عاقبت كار آنان باشد ،و به بياني كه گذشت و در آينده نيز در سوره مائده ان
شاء اللَّه ميآيد ،از اين نظر باشد كه دوستي كفار سرانجام كار انسان را به كفر ميكشاند.
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نصارا را نام ميبرد ،نه سبب نزول آيات مورد بحث كه نامي از اهل كتاب نميبرد.
و در تفسير صافي « »1در ذيل آيه ":إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً  "...در كتاب احتجاج از امير المؤمنين (ع) روايت كرده كه در
ضمن حديثي فرمود :خداي تعالي تو را دستور داده تا در دين خودت تقيه كني ،براي اينكه ميفرمايد :زنهار ،زنهار ،مبادا خود
را به هالكت افكني و تقيهاي را كه به تو دستور دادهام ترك نمايي ،زيرا با ترك تقيه سيل خون از خود و برادرانت براه
مياندازي و نعمتهاي خودت و آنان را در معرض زوال قرار داده ،آنان را خوار و ذليل دست دشمنان دين نمايي ،با اينكه
خداي تعالي به تو دستور داده كه وسيله عزت آنان را فراهم سازي.
و در تفسير عياشي « »0از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :رسول خدا (ص) بارها ميفرمود دين ندارد كسي كه تقيه
ندارد ،و نيز ميفرمود :خداي تعالي خودش فرموده ":إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً".
و در كافي از امام باقر (ع) روايت آورده كه فرمود ":تقيه در هر چيزي براي آدمي خواه ناخواه پيش ميآيد ،و خدا هم به
همين جهت آن را حالل فرموده" «».2
مؤلف :اخبار در مشروعيت تقيه از طرق ائمه اهل بيت (ع )بسيار زياد است ،و شايد به حد تواتر برسد و خواننده محترم توجه
فرمود كه آيه شريفه هم بر آن داللت دارد ،داللتي كه به هيچ وجه نميتوان آن را انكار نمود.
و در معاني األخبار از سعيد بن يسار روايت آمده كه گفت :امام صادق (ع) به من فرمود :مگر دين چيزي بجز حب ميتواند
باشد؟ خداي عز و جل ميفرمايد ":قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ،فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" «».2
مؤلف :اين حديث را صاحب كافي « »2از امام باقر (ع) و همچنين قمي «»6
__________________________________________________
)(1تفسير صافي ج  1ص .022
)(2تفسير عياشي ج  1ص  166ح .02
)(3كافي ج  0ص  002ح . [.....]12
)(4و در كتاب خصال ص .01
)(5روضه كافي ص  62ح .22
)(6تفسير قمي ج  1ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
و عياشي « »1هر يك آن را در تفسير خود از حذاء از آن جناب آوردهاند ،و نيز عياشي در تفسير خود از بريد و از ربعي كه
اينها از آن جناب نقل كردهاند و اين روايت مؤيد بياني است كه ما در سابق توضيحش را داديم.
و در كتاب معاني از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :خداي عز و جل هيچ بنده نافرماني را دوست نميدارد آن گاه به
اين شعر تمسك جست كه شاعر گفته است:
"تعصي االله و انت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع
لو كان حبك صادقا الطعته ان المحب لمن يحب مطيع"
يعني تو در عين اينكه خدا را نافرماني ميكني ،اظهار ميداري كه خدا را دوست داري و اين عمل به جان خودم در بين
اعمال ،عملي نوظهور است ،اگر دوستي تو با خدا صادق و درست بود ،او را اطاعت ميكردي هم چنان كه هر دوستي
دوست خود را اطاعت ميكند «».0
و در كافي از امام صادق (ع) روايت كرده كه در حديثي فرمود :هر كس ميل دارد خدا او را دوست بدارد بايد بطاعت خدا
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  33تا  ..... ]34ص 011 :
اشاره

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالَمِينَ ( )22ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ()22
ترجمه آيات  .....ص 011 :
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عمل كند ،و ما را پيروي نمايد ،مگر او نشنيده قول خداي عز و جل به پيامبرش را كه فرمود ":قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ" تا آخر حديث «».2
مؤلف :بزودي در تفسير آيه شريفه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  ،»2« "...اين معنا را
بيان خواهيم كرد ان شاء اللَّه ،كه چگونه پيروي ائمه پيروي رسول خدا (ص) است.
و در در المنثور « »2است كه عبد بن حميد از حسن روايت آورده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :هر كس از سنت من
روي بگرداند از من نيست ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمود ":قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ،فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ...".
و نيز در در المنثور « »6است كه ابن ابي حاتم و ابو نعيم در كتاب حليه و حاكم از عايشه روايت كردهاند كه گفت :رسول
خدا (ص) فرمود :شرك ناپيداتر است از صداي حركت ذره بر روي سنگ صاف آنهم در شب ظلماني و سبكتر و كمترين
درجه
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  162ح .02
)(2و در برهان ج  1ص  026ح .6
)(3كافي ج  2ص  12ح .1
)(4سوره نساء آيه .21
(5و )6الدر المنثور ج  0ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص026 :
شرك اين است كه آدمي كسي را دوست بدارد ،با اينكه بداند شايبهاي از جور و ستم دارد ،و كسي را دشمن بدارد با اينكه
بداند او عادل است( ،ممكن است معناي حديث اين باشد كه كسي را به خاطر شايبهاي از جور كه در او است دوست بدارد و
شْصي را به خاطر اينكه تا حدودي عادل است دشمن بدارد) و آيا دين جز حب و بغض در راه خدا چيزي ديگر است؟ با
اينكه خداي عز و جل فرموده ":قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" و نيز در آن كتاب آمده كه احمد و ابو داود
و ترمذي و ابن ماجه و ابن حبان و حاكم از ابي رافع از رسول خدا (ص) نقل كردهاند كه فرمود :مبادا يكي از شما را مسلط
بر اريكه حكمراني ببينم كه وقتي دستوري از دستورات من از آنچه بدان امر و از آن نهي كردهام برايش پيش آيد ،بگويد :ما
اين حرفها سرمان نميشود ،ما تنها از آنچه در كتاب خدا است پيروي ميكنيم «».1
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
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خداي تعالي آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر همه مردم برگزيد ().22
اينان نسلي هستند كه اول و آخرشان يكي و از يك سنخ است و خدا شنوا و دانا است ()22
بيان آيات  .....ص 011 :
اشاره

[معناي اصطفاء (برگزيدن) آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران ،بر عالميان]  .....ص 018 :

حال ببينيم معناي اصطفا در نامبردگان در آيه شريفه چيست؟.
اما اصطفاي آدم به اين معنا است كه او را اولين مْلوق و پديده از بني نوع بشر قرار داده ،در زمين جايش داد و در اين باره
فرمود ":وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" «».0
و نيز آن جناب اولين كسي است كه باب توبه برايش باز شد ،و در باره توبه او فرمود:
"ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدي" « »2و اولين كسي است كه برايش دين تشريع شد ،و در آن باره فرمود ":فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ
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از اينجا آيات راجع به قصص عيسي بن مريم (ع) و مطالب مربوط به آن قصص خالي از خرافاتي كه به اين قصص
چسباندهاند آغاز ميشود و در اين آيات عليه اهل كتاب احتجاج شده و دو آيه مورد بحث رابط بين آيات قبل با آيات بعد
است ،چون آيات قبل هم متعرض حال اهل كتاب بود.
"إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً"...
كلمه" اصطفاء" كه مصدر فعل" اصطفي" است ،همان طور كه بيانش در ذيل آيه:
"لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا" « »1گذشت به معناي گرفتن خالص هر چيز ،و جدا كردن آن از
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
چيزهايي است كه آن را كدر ميسازد ،در نتيجه معناي اين كلمه نزديك به معناي كلمه "اختيار" است ،و اگر بْواهيم آن
را با يكي از مقامات واليت تطبيق كنيم ،با معناي اسالم منطبق است ،چون اسالم عبارت است از اينكه بنده باين مقام
رسيده باشد كه خود را تسليم محض امر مولي بداند ،و همواره آنچه را كه موجب خشنودي او است انجام دهد.
و ليكن در آيه مورد بحث نميتوان كلمه اصطفا را به اين معنا كه گفتيم بگيريم ،چون در آيه اصطفاي تنها نيامده ،بلكه "
عَلَي الْعالَمِينَ" هم با آن همراه است و اگر منظور از اصطفاي در آيه همان اصطفاي لغوي بود ،جا داشت بفرمايد ":ان اللَّه
اصطفي آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران من العالمين" ولي اگر اينطور ميفرمود اسالم مْتص به نامبردگان در آيه
ميشد ،آن وقت معناي كالم اختالل مييافت ،و لذا فرمود "اصْطَفي  ...عَلَي الْعالَمِينَ" و اين نوعي اختيار و برگزيدن آنان
در يك يا چند امر است كه ديگران با آنان در اين امور شركت ندارند.
دليل ما بر آنچه گفتيم اينكه اصطفا همه جا يك معنا نميدهد ،آيه شريفه" يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ
عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ" « »1است ،كه دو بار كلمه نامبرده در آن آمده ،و اگر معناي اين كلمه همه جا يكي بود ،بايد
ميفرمود ":ان اللَّه طهرك و اصطفاك علي نساء العالمين".
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مِنِّي هُديً ،فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَال يَضِلب وَ ال يَشْقي" « »2و اين خصوصيات كه ذكر شد از مْتصات حضرت آدم (ع) است ،و
فضائل بسيار بزرگي است كه كسي چنين فضائلي ندارد.
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه .20
)(2سوره بقره آيه .22
(3و )2سوره طه آيه .102 -100
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
و اما نوح ،اولين پيامبر از پنج پيغمبر اولوا العزم است كه كتاب و شريعت بر آنان نازل گرديد ،كه بيانش در تفسير آيه ":كانَ
النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ" « »1گذشت ،و در حقيقت نوح پدر دوم نوع بشر است( ،چون در داستان طوفان كسي به
جز او و خاندانش در روي زمين زنده نماند ،و خداي تعالي همين معنا را در آيهاي كه به وي سالم داده بيان نموده و
فرموده ":وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ ،وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ،سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ" «».0
[معناي كلمه" آل" و بيان مراد از" آل ابراهيم و آل عمران"]  .....ص 019 :
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در آيه شريفه ،آل ابراهيم و آل عمران را هم از اصطفا شدگان شمرده ،و كلمه" آل" به معناي خاص هر چيز است.
راغب در مفردات خود گفته :بعضي گفتهاند كه كلمه" آل" قلب شده كلمه" اهل" است ،براي اينكه همين" آل" وقتي
كوچك ميشود و ميخواهند بگويند فالني خانداني كوچك دارد ،ميگويند او داراي اهيل است ،چيزي كه هست كلمه"
آل" اين فرق را با كلمه" اهل" دارد كه كلمه" آل" همواره به كلمه معرفه ،آنهم معرفهاي كه صاحب شعور باشد اضافه
ميشود ،و هرگز بر كلمه نكره و بر زمانها و مكانها اضافه نميشود ،گفته ميشود آل فالني ،ولي هيچوقت نميگويند" آل
رجل"" آل مردي ،و نيز نميگويند ":آل قرن دهم" ،و يا" آل همدان" و همچنين نميگويند "آل خياط" بلكه هميشه به
چيزي كه شريفترين و برترين فرد در صنف خويش باشد اضافه ميشود ،مانند" آل اللَّه" و" آل السلطان" به خالف كلمه"
اهل" كه به همه كلمات نامبرده اضافه ميشود ،مْتص به يك مورد و دو مورد نيست ،مثال ميگويند" اهل اللَّه" "،اهل
الْياط"" اهل قرن دهم" "،اهل همدان".
بعضي ديگر گفتهاند :كلمه" آل" در اصل اسم شْص است ،و وقتي بْواهند كوچكش كنند ميشود أويال ،و در مورد
چيزهايي كه اختصاص ذاتي به انسان داشته باشد استعمال ميشود يا از راه خويشاوندي نزديك ،و يا از راه مواالت و دوستي
صميمي.
پس مراد از آل ابراهيم و آل عمران ،نزديكان خاص از خاندان آن دو جناب است ،و نيز از كساني كه به آن خانواده ملحق
ميشوند ،كه بيانش گذشت.
پس آل ابراهيم بطوري كه از ظاهر كلمه بر ميآيد ،عبارتند از پاكان از ذريه آن جناب،
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه . [.....]012
)(2ما ذريه او را تنها كساني قرار داديم كه در زمين بمانند ،و ياد او را در آيندگان حفظ كرديم ،سالم بر نوح باد در هر دوره.
(سوره صافات آيه ).21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص062 :
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از قبيل :اسحاق و اسرائيل و انبيايي كه از ذريه آن جناب در بني اسرائيل مبعوث شدند ،و نيز اسماعيل و طاهرين از ذريه آن
جناب كه سرور همه آنان محمد (ص) ،و اولياي از ذريه آن جناب است اال اينكه در آيه شريفه تنها نام آل عمران و آل
ابراهيم ذكر شده ،معلوم ميشود به آن وسعت استعمال نشده ،چون عمران كه در اين آيه نامش برده شده يا پدر مريم است
و يا پدر موسي (ع) و بهر تقدير يكي از ذريه ابراهيم است ،و آل ابراهيم هم ذريه او است ،پس با آوردن آل عمران دو باره
آل ابراهيم را ذكر كردند دليل بر اين است كه منظور از آل ابراهيم ،بعضي از ايشان است نه همه آنان.
خداي تعالي هم در ضمن آياتي كه در اين باره دارد فرموده ":أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ،فَقَدْ آتَيْنا آلَ
إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً" «».1
و ما اگر به سياق اين آيه كه از سوره نساء ،نقل كرديم رجوع نموده ،آيات قبل و بعدش را در نظر بگيريم ،روشن ميشود كه
آيه در مقام انكار و اعتراض بر بني اسرائيل است و به همين جهت روشن ميشود كه مراد از آل ابراهيم ،بني اسرائيل يعني
دودمان اسحاق و يعقوب نيست ،چون بني اسرائيل هم دودمان يعقوبند ،در نتيجه از آل ابراهيم تنها معصومين از دودمان
اسماعيل باقي ميماند كه منظور از كلمه" آل ابراهيم" اند ،كه پيامبر اسالم و دودمانش از ايشانند.
عالوه بر اينكه ما به زودي ان شاء اللَّه بيان خواهيم كرد كه مراد از كلمه" ناس" در آيه سوره نساء ،شْص رسول اللَّه
(ص) است كه آيه شريفه او را از نظر آل ابراهيم هم شامل است.
از اين هم كه بگذريم ذيل آيات مورد بحث كه ميفرمايد ":إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ،وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا
 »0« "...و نيز آيه شريفه ":وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ ،رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنا وَ
اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ،وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ،وَ أَرِنا مَناسِكَنا -تا آنجا كه عرضه ميدارند :رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ،
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ ،وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ" « »2اشعار بدين معنا
__________________________________________________
)(1بلكه انگيزه آنان حسدي است كه نسبت به آنچه خدا از فضل خود به بعضي از بندگانش داده ،ميورزند و ما به آل
ابراهيم نيز كتاب و حكمت و ملكي عظيم داديم .سوره نساء آيه .22
)(2آل عمران آيه .62
)(3سوره بقره آيه .101
ترجمه الميزان ،ج ،2ص061 :
دارد.
پس معلوم شد كه مراد از كلمه" آل ابراهيم" طاهرين و معصومين از ذريه آن جناب است ،البته خصوص ذريهاي كه از
ناحيه اسماعيل (ع) پديد آمدهاند ،و چون آيه شريفه مورد بحث در مقام حصر نيست ،منافاتي با اصطفاي خود ابراهيم و
موسي و ساير انبيا كه طاهرين از ذريه ابراهيمند ندارد.
در آيه ميفرمايد آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را اصطفا كرده ،و نفرموده كه ديگران را اصطفا نكرده ،پس ممكن
است بحكم آيات بسياري از قرآن ،خود ابراهيم و ساير انبيا هم كه از مسير اسحاق پديد آمدهاند و قرآن در آياتي بسيار كه
حاجت به نقل آنها نيست ناطق به منقبت و علوشان و مقام ايشان است اصطفا شده باشند ،چون اثبات شيء نفي ما عدا
نميكند.
و نيز منافات ندارد كه در مثل آيه زير بني اسرائيل را ستوده و فرموده باشد ":وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ
النببُوَّةَ ،وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ،وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَي الْعالَمِينَ" « »1كه همه اين مطالب روشن است.
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هم چنان كه برتري دادن بني اسرائيل بر عالميان منافات ندارد با برتري دادن طايفهاي ديگر بر عالميان و يا برتري دادن
ديگران بر بني اسرائيل ،براي اينكه برتري دادن قوم يا اقوامي مْتلف بر اقوامي ديگر تنها مستلزم آنست كه در يك
فضيلت دنيوي يا اخروي مقدم بر ساير مردم باشند ،و اگر برتري يافتن آنان بر مردم ،منافات داشته باشد با برتري يافتن
ديگران ،و نيز اگر برتري يافتن آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران بر عالميان منافات داشته باشد ،با برتري يافتن ديگران،
بايد برتري يافتن خود نامبردگان نيز نسبت بيكديگر منافات داشته باشد ،و اين خود روشن است.
و نيز برتري يافتن نامبردگان منافات ندارد كه در بين خودشان هم تفاوت رتبه و برتري يكي بر ديگري بوده باشد ،هم چنان
كه در آيه ":وَ كلًّا فَضَّلْنا عَلَي الْعالَمِينَ" « ،»0انبيا را بر همه عالميان برتري داده ،و در آيه ":وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلي
بَعْضٍ" « »2بعضي از انبيا را بر بعضي ديگر برتري داده است.
__________________________________________________
) (1همانا ما بني اسرائيل را كتاب و حكم و نبوت داده ،از چيزهاي پاكيزه روزيشان كرديم ،و بر عالميان برتريشان داديم.
سوره جاثيه آيه .16
)(2سوره انعام آيه .26
)(3سوره اسري آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص060 :
و اما آل عمران ظاهرا مراد از آن دودمان عمران پدر مريم باشد ،و كلمه" مريم ابنة عمران" در قرآن كريم مكرر آمده ،و اما
عمران پدر موسي حتي در يك مورد هم ذكر نشده و اگر شده بطوري ذكر نشده كه متعين در پدر موسي باشد ،و اين خود
مؤيد همين احتمال است كه مراد از وي عمران پدر مريم (ع) باشد ،و بنا بر اين مراد از آل عمران عبارت ميشود از مريم و
عيسي (ع) يا آن دو با همسر عمران.
و اما اينكه نصارا قبول ندارند كه پدر مريم نامش عمران بوده ،قبول نداشته باشند ،چون قرآن تابع هواهاي ايشان نيست.
"ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ" كلمه (ذريه) بطوري كه گفتهاند در اصل به معناي فرزندان صغير بوده ،و سپس در مطلق اوالد چه
صغير و چه كبير استعمال شده ،و همين معنا در آيه منظور است ،و اين كلمه در آيه شريفه ،منصوب است ،چون عطف بيان
ميباشد.
و اينكه فرموده ":بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ" داللت دارد بر اينكه هر بعضي از ايشان را فرض كنيم ،از بعضي ديگر پيدا شده ،و به
بعضي ديگر منتهي ميشود ،و الزمه اين سْن آن است كه مجموع آنان متشابه االجزا باشند ،و در صفات و حاالت از
يكديگر جدا نباشند و چون گفتگو از اصطفاي ايشان بود پس ميفهميم كه آنان ذريهاي هستند كه در صفات فضيلت جداي
از هم نيستند ،همه در آن صفاتي كه باعث اصطفاي بر عالميان ميشود مشتركند ،چون در كارهاي خدا گزاف و بيهودگي
وجود ندارد ،يكي از كارهاي او اصطفائي است كه منشا تمامي خيرات در عالم است.
"وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" يعني خدا شنواي سْنان ايشان است ،سْناني كه از معنويات و باطن ضميرشان خبر ميدهد ،و داناي
به نيات ايشان است ،بنا بر اين جمله مورد بحث به منزله تعليل اصطفاي ايشان است ،و علت اصطفاي آنان را بيان ميكند،
هم چنان كه جمله" ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ" به منزله تعليل است ،براي اينكه بيان كند چرا موهبت اصطفا شامل حال اين
جماعت شد.
در نتيجه از آيه شريفه اين معنا بدست ميآيد :كه خدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر عالميان برگزيد ،و اين
گزينش بدين سبب شامل حال همه آنان شد كه همه آنان ذريهاي هستند كه افراد آن شبيه بيكديگرند ،و در تسليم بودن
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دلها و ثبات قدمشان در قول به حق ،مثل هم و از جنس همند ،و اگر خداي عز و جل با موهبت اصطفا به ايشان انعام كرد،
براي اين بود كه او هم اقوال آنان را ميشنيد و هم داناي به ضمائر ايشان بود.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص062 :
بحث روايتي  .....ص 063 :
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در كتاب عيون « »1در حديثي كه گفتگوي حضرت رضا (ع) با مامون را حكايت كرده ،آمده كه مامون عرضه داشت :آيا
خداي تعالي عترت را بر ساير مردم برتري داده است؟.
حضرت فرمود ":خداي تعالي برتري عترت بر ساير مردم را در آيات محكم كتابش علني كرده ،مامون پرسيد آن آيات در
كجاي قرآن است؟ حضرت رضا (ع) فرمود :در آيه ":إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالَمِينَ،
ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ" (تا آخر حديث)".
و در تفسير عياشي « »0از احمد بن محمد از حضرت رضا از حضرت ابي جعفر (ع) روايت شده كه فرمود :هر كس گمان
كند كه خدا از كار خلق فارغ شده و ديگر كاري به كار خلق ندارد ،به خدا دروغ بسته است براي اينكه مشيت خدا هم چنان
در خلقش نافذ است ،هر چه را بْواهد اراده كرده ،و هر چه را بْواهد ميكند ،براي اينكه قرآن كريم فرموده:
"ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" ذريه از اول تا به آخرش يك سلسله بهم پيوسته است ،اگر (مثال) شنيديد كه
خداي تعالي به عمران وعده فرزندي پسر داد ،ولي همسرش مريم را زائيد ،نبايد خبر و وعده خدا را تكذيب كنيد ،چون اين
وعده با تولد عيسي (ع) انجاز شد (رواياتي نظير اين روايت در فصل بعدي ميآيد پس نبايد اينگونه وعدههاي پس و پيش
شده را دليل بر فراغت خدا گرفت).
مؤلف :در اين روايت هم داللتي هست بر بياني كه ما در سابق در معناي جمله" ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ  "...داشتيم.
و نيز در همان كتاب « »2از امام باقر (ع) روايت آورده كه آن جناب آيه نامبرده را تالوت كرد و سپس فرمود :ما از آن ذريه
هستيم ،و ماييم بقيه آن عترت.
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ج  1ص  022ح  1باب .02
)(2تفسير عياشي ج  1ص  161ح .20
)(3تفسير عياشي ج  1ص  162ح .01
ترجمه الميزان ،ج ،2ص062 :
مؤلف :اينكه فرمود" ما بقيه آن عترتيم" منظورش از عترت معناي اصلي و لغوي آن است ،چون اين كلمه در اصل به
معناي ريشه و پايه هر چيز است ،پايهاي كه به آن تكيه دارد ،و بهمين معنا در مورد فرزندان و اقارب خيلي نزديك به انسان
كه در گذشتهاند نيز استعمال ميشود.
و به عبارت ديگر عترت ،عبارت است از آن عمودي كه در همه خويشاوندان محفوظ است و آن اشتراك در خوني كه چون
نخ تسبيح در همه افراد يك دودمان دويده و از اينجا روشن ميشود كه امام (ع )از جمله ":ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ" استفاده
كرده كه عمود و اصل و رشتهاي در ميان سلسله انبيا و اوليا محفوظ است ،و رشتهاي كه از آدم تا نوح تا ابراهيم و آل
عمران دويده است.
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و از اينجا اين نكته روشن ميگردد كه چرا آدم و نوح را با آل ابراهيم و آل عمران ذكر كرده ،خواسته است اشاره كند به
اينكه سلسله نامبرده در مساله اصطفا همه جا متصل بوده ،و در هيچ نقطهاي قطع نشده است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص062 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  31تا  ..... ]41ص 061 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 061 :

بياد آر زماني را كه همسر عمران گفت پروردگارا من نذر كردهام كه آنچه در رحم دارم محرر يعني خالص خدمتكار تو باشد
از من قبول كن كه تو ،آري تنها تويي كه شنواي دانايي (). 22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص066 :
همين كه وضع حمل كرد گفت پروردگارا من او را دختر زاييدم (و خدا از خود او بهتر ميدانست كه چه زاييده) و معلوم است
كه براي خدمتگزاري معبد تو پسر چون دختر نيست و من او را مريم نام نهادم و من او و نسل او را از شيطان رجيم به تو
پناه دادم ().26
پروردگارش دختر را قبول كرد آنهم به بهترين قبول و او را پرورش داد آنهم بهترين پرورش و زكريا را كفيل او كرد كه هر
وقت در محراب او بر او وارد ميشد رزقي مْصوص نزد او ميديد ميپرسيد :اي مريم اين رزق كذايي از ناحيه چه كسي
برايت آوردهاند؟ ميگفت اين رزق از ناحيه خدا است آري خدا به هر كس كه بْواهد بيحساب رزق ميدهد ().22
اينجا بود كه طمع زكريا وادارش كرد و دست به دعا برداشته بپروردگار خود گفت پروردگارا مرا از ناحيه خود فرزندي و نسلي
پاك ببْش كه تو شنواي دعائي ().22
مالئكه (كه گويي از راهي دور سْن ميگفتند) خطابش كردند و در حالي كه او در محراب نماز ميخواند گفتند خداي تعالي
تو را به يحيي مژده ميدهد فرزندي كه تصديق كننده كلمهاي از خدا است (يعني عيسي) و سيدي است كه زن نميگيرد ،و
پيامبري است از صالحان ().21
زكريا گفت چگونه مرا فرزندي خواهد شد با اينكه عمرم به نهايت رسيده و همچنين عمر همسرم عالوه بر اينكه او در
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إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( )22فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ
إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثي وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ
الرَّجِيمِ ( )26فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ
يا مَرْيَمُ أَنَّي لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ( )22هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ ( )22فَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيي مُصَدِّقاً
بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ()21
قالَ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ( )22قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ
آيَتُكَ أَالَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ ()21
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جواني هم نازا بود فرمود :اين چنين خدا هر چه بْواهد ميكند ().22
عرضه داشت پروردگارا برايم عالمتي قرار ده فرمود عالمت فرزنددار شدنت اين است كه سه روز با مردم سْن نتواني گفت
مگر باشاره پروردگارت را بسيار يادآور و صبح و شام به تسبيح بپرداز ()21
بيان آيات  .....ص 066 :
اشاره

"إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ :رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ،فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"...
[معناي سخن مادر مريم ":نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً"]  .....ص 066 :
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كلمه" نذر" به معناي اين است كه انسان چيزي بر خود واجب كند كه واجب نباشد ،و كلمه" تحرير" كه مصدر كلمه اسم
مفعول" محرر" است ،به معناي آزاد كردن از قيد و زنجير است ،و به همين جهت آزاد كردن برده را هم تحرير ميگويند ،و
نيز نوشتن كتاب را هم تحرير ميگويند ،چون با اين عمل مفاهيم و آن معاني كه در محفظه ذهن و فكر زنداني است آزاد
ميشود ،و كلمه" تقبل" به معناي قبول كردن چيزي است از روي رغبت و رضا ،مانند تقبل هديه و تقبل دعا و امثال آن.
و اينكه فرمود ":قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي" داللت دارد بر اينكه اين مناجات را وقتي كرده كه به
فرزندش حامله بوده است ،و حملش از عمران بوده ،و اين مناجات خالي از اشاره به اين نكته نيست كه همسر وي عمران در
آن روزها زنده نبوده ،ترجمه الميزان ،ج ،2ص062 :
و گرنه او حق نداشت فرزند در شكم خود را مستقال تحرير كند.
هم چنان كه آيه شريفه ":وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ" « »1كه سْن از اين دارد كه براي تعيين
كفيلي براي مريم قرعهكشي كردند ،نيز به بياني كه در تفسيرش ميآيد داللت دارد بر اينكه همسر وي در آن روز زنده
نبوده.
اين نكته هم روشن است كه تحرير فرزند چه به وسيله پدر باشد يا مادر ،تحرير از بردگي نيست و دختر عمران برده نبوده،
تا مادرش او را آزاد كند ،پس تحرير در اين آيه آزاد كردن از قيد واليتي است كه والدين بر فرزند خود دارند ،و با داشتن آن
واليت ،او را تربيت ميكنند ،و در مقاصد خود بكار ميبرند و اطاعتشان بر فرزند واجب است.
پس با تحرير ،فرزند از تسلطي كه پدر و مادر بر او دارند خارج ميشود ،ديگر پدر و مادر ،او را بْدمت نميگيرند ،و اگر اين
تحرير به وسيله نذر و بْاطر خدا انجام شود ،معنايش اين ميشود كه اين فرزند در واليت خدا داخل شود ،تنها او را بپرستد
و خدمت كند و خدمت خدا كردن به اين است كه در مسجد و كليسا و اماكن مقدسهاي كه مْتص عبادت خدا است خدمت
كند ،در حالي كه اگر اين نذر نبود ،فرزند ميبايست پدر و مادر خود را خدمت ميكرد.
بعضي هم گفتهاند :رسم اين بوده كه پدران و مادران فرزند خود را براي خدا تحرير ميكردند ،و بعد از اين تحرير ديگر
فرزند خود را در منافع شْصي خود بكار نميگرفتند ،و در حوائج خود استْدام نمينمودند ،بلكه او را در كنيسه ميبردند ،تا
آنجا را آب و جاروب كند ،و خادم آنجا باشد و اين فرزند هم چنان به خدمت خود ادامه ميداد ،تا به حد بلوغ ميرسيد ،در آن
موقع ديگر اختيار با خودش بود ،ميتوانست به خدمت خود در معبد ادامه دهد ،و ميتوانست از آنجا بيرون شود.
و اين آيه داللت دارد بر اينكه مادر مريم معتقد بوده به اينكه فرزندي كه در شكم دارد پسر است ،نه دختر چون مناجاتي كه
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با خدا دارد قاطعانه است و در آن شرط نكرده كه اگر فرزندم پسر بود تحرير ميكنيم ،بلكه بطور قطع گفته ":نَذَرْتُ لَكَ ما
فِي بَطْنِي مُحَرَّراً "از اينجا معلوم ميشود مطمئن بوده كه فرزندش پسر است.
بعضي خيال كردهاند كه اگر كلمه" محررا" مذكر آمده براي اين بوده كه حال از كلمه" ما "باشد ،ماء موصوله كه مذكر و
مؤنثش يكسان است و معنايش اينست كه هر چه در شكم من است چه پسر و چه دختر محرر باشد ،و اين خيال درست
نيست ،زيرا اگر اينطور نذر
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص062 :
كرده بود ،ديگر جا نداشت وقتي كه بچه را آورد ،و ديد كه دختر است از در حسرت و تاسف بگويد ":رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثي"
خدايا من فرزندم را دختر آوردم ،و نيز جا نداشت دنبال اين جمله بگويد ":و خدا داناتر است به اينكه او چه زاييده ،و پسر
مثل دختر نيست" ،كه بيانش بزودي ميآيد.
و در حكايتي كه خداي تعالي از كالم جازم مادر مريم كرده فهميده ميشود كه اعتقاد او اعتقادي خرافي ،و يا ناشي از
پارهاي نشانههاي حدسي ،كه با تجربه و امثال آن به ذهن زنان ميرسد نبوده ،چون همه اينها ظن است ،نه علم و اعتقاد ،و
ظن كجا و اعتقاد حق كجا ،از سوي ديگر كالم خدا عز و جل مشتمل بر باطل نيست ،و اگر هم در جايي باطلي را نام برده
دنبالش ابطالش را هم آورده.
هم چنان كه در آيه زير علم به پسر يا دختر بودن حمل را بْود منحصر نموده و فرموده:
"اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلب أُنْثي وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ ،وَ ما تَزْدادُ" « ،»1و نيز در باره همين انحصار فرموده ":عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ،
وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ" «» 0علم به غيب ديگران را منتهي به وحي خود دانسته.
و نيز فرموده ":عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً ،إِلَّا مَنِ ارْتَضي" «».2
از مجموع اين مطالب فهميده ميشود :آگاهي مادر مريم از پسر بودن حملش حدسي نبود ،چون خدا آن را بطور جزم از وي
حكايت كرده ،و اين حكايت خود دليل بر اين است كه اعتقاد وي بوجهي منتهي بوحي بوده ،و به همين جهت وقتي فهميد
فرزندش دختر است ،از فرزند پسر مايوس نشد ،و براي بار دوم با جزم و قطع عرضه داشت ":وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ
الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ  "...و در آن اثبات كرد كه مريم داراي ذريه است ،با اينكه ظاهرا راهي به چنين علمي نداشته است.
در جمله مورد بحث هر چند مفعول كلمه "فَتَقَبَّلْ مِنِّي" حذف شده ،و نگفته كه نذر مرا مثال قبول كن ،و يا آن را و همه
اعمال صالحم را ،و يا خودم و فرزند محررم را ،و ليكن آيه
__________________________________________________
)(1تنها خدا ميداند كه رحمها چه حملي را حمل ميكنند ،و چه چيزها كم و زياد مينمايند (سوره رعد آيه ).2
)(2علم به قيامت تنها نزد او است ،او است كه باران را نازل ميكند ،و آنچه در رحمها است ميداند (سوره لقمان آيه ).22
)(3خدا عالم به غيب است ،هيچ كس را بر غيب خود مسلط نميسازد ،مگر تنها كساني را كه خود بپسندد (سوره جن آيه
). [.....]02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص061 :
بعدي كه ميفرمايد ":فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ" خالي از اشعار و يا داللت بر آن حذف شده نيست ،ميفهماند كه منظور از
آن همان فرزند محرر است.
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"فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ :رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثي" ،با اينكه ميتوانست بفرمايد ":فلما وضعت ما في بطنها" از جمله" آنچه در
بطن داشت" به ضمير تعبير كرد و فرمود ":وقتي آن را وضع كرد" و اين خود اختصار گويي لطيفي است ،و معناي جمله
اين است كه زماني كه فرزند خود را كه در شكم داشت بزائيد و معلومش گرديد كه دختر زاييده ،گفت ":پروردگارا من آن را
دختر آوردم" ،و اين سْن بظاهر جملهاي است خبري ،ولي منظور از آن اظهار حسرت و اندوه است ،نه اينكه بْواهد به
خدا خبري داده باشد.
[معناي جمله" وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي"]  .....ص 069 :
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"وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ ،وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي "اين دو جمله از همسر عمران نيست ،بلكه كالم خداي تعالي است ،كه
بعنوان جمله معترضه آورده شده و بعضي در اين باره دو احتمال دادهاند ،يكي اينكه هر دو جمله كالم مادر مريم همسر
عمران باشد ،دوم اينكه جمله اولي كالم خدا و دومي كالم همسر عمران باشد ،و هيچ يك درست نيست.
اما اولي درست نيست ،زيرا پر واضح است كه اگر كالم همسر عمران باشد بايد آيه به اين صورت باشد ،كه" خدا بهتر
ميداند من چه چيز زائيدهام" ،ليكن از آنجا كه گفتيم جمله قبلي" رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثي" در مقام اظهار حسرت و اندوه بود،
از ظاهر جمله ":وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ" استفاده ميشود كه ميخواهد بفرمايد ما ميدانيم كه فرزند او دختر است ،و ليكن با
دختر كردن فرزند او خواستيم آرزوي او را به بهترين وجه برآوريم ،و بطريقي برآوريم كه او را خشنودتر سازد ،و اگر او
ميدانست كه چرا فرزند در شكم او را دختر كرديم هرگز حسرت نميخورد ،و آن طور اندوهناك نميشد ،او نميدانست كه
اگر فرزندش پسر ميشد ،اميدش آن طور كه بايد محقق نميشد ،و ممكن نبود نتائجي كه در دختر شدن فرزندش هست،
در پسر شدن آن به دست آيد ،براي اينكه نهايت نتيجهاي كه ممكن بود از پسر بودن فرزندش بدست آيد اين بود كه
فرزندي چون عيسي از او متولد شود ،كه پيامبري باشد شفا دهنده كور مادر زاد ،و بيمار برصي و زنده كننده مردگان ،و ليكن
در دختر بودن حملش نتيجهاي ديگر نيز عايد ميشود و آن اين است كه كلمة اللَّه تمام ميشود ،و پسري بدون پدر ميزايد،
و در نتيجه هم خودش و هم فرزندش آيتي و معجزهاي براي اهل عالم ميشوند ،پسري ميزايد كه در گهواره با مردم
سْن ميگويد ،روحي و كلمهاي از خدا ميشود ،فرزندي كه مثلش نزد خدا مثل آدم است ،و از او و از مادرش آن دختر
طاهره مباركه آثار و بركات و آيات روشن ديگر بروز ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
از اينجا روشن ميشود كه جمله ":وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي" نيز نميتواند كالم همسر عمران باشد ،بلكه آن نيز حكايت كالم
خداي تعالي است ،و اگر كالم همسر عمران بود جا داشت بفرمايد ":و ليس االنثي كالذكر" ،نه اينكه عكس آن را بفرمايد ،و
اين بسيار روشن است ،براي اينكه وقتي انسان يك چيز ارجمند و يا مقامي بلند را آرزو دارد ،ولي چيزي كمتر از آن يا
مقامي پائينتر باو داده ميشود ،از در حسرت ميگويد :اين آن نيست كه من در طلبش بودم ،و يا ميگويد آنچه به من دادند
مثل آنچه من ميخواستم نبود ،و نميگويد آنچه من آرزو داشتم مثل اينكه به منش دادند نيست ،از همين جا روشن ميشود
كه" الف و الم" در دو كلمه" الذكر" و" االنثي" تنها الف و الم عهد است.
ولي بيشتر مفسرين جمله ":وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي" را تتمه كالم همسر عمران گرفته ،آن گاه در اينكه چرا نگفت ":و ليس
االنثي كالذكر" و توجيه اينكه چرا گفت ":وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي" خود را بزحمت انداختند ،و زحمتشان بجايي نرسيده ،اگر
بْواهي ميتواني به كتب آنان مراجعه كني.
"وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ ،وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ"
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كلمه" مريم" در لغت آن شهر ،بطوري كه گفتهاند به معناي زن عابد است ،و نيز زن خدمتكار است ،از همين جا معلوم
ميشود كه چرا اين مادر دختر خود را بالفاصله بعد از وضع حمل مريم ناميد ،و چرا خداي تعالي اين عمل او را حكايت كرد،
خواست تا بعد از نوميدي از زاييدن پسري كه محرر براي عبادت و خدمت باشد بالدرنگ همين دختر را براي اين كار محرر
كند ،پس اين كه گفت ":سميتها مريم" ،به منزله اين است كه گفته باشد ":من اين دختر را براي تو محرر زاييدم" دليل بر
اينكه جمله نامبرده به منزله صيغه نذر است ،اين است كه خداي سبحان دنبالش اين نذر را قبول نموده و ميفرمايد":
فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً...".
و اينكه بعد از گفتن آن سْن اضافه كرد كه" من او و ذريه او را از شر شيطان رانده شده ،به خدا پناه ميدهم" براي اين
بود كه او و ذريهاش موفق به عبادت و خدمت كنيسه بشوند تا اسم مريم مطابق با مسمي باشد.
اگر از ياد نبرده باشيد در سابق در اين باره بحثي كرديم ،كه چرا مريم بدون هيچ قيدي حمل خود را پسر شمرد ،عين آن
بحث در كلمه" ذريتها" ميآيد چون در اينجا نيز جاي اين سؤال هست كه مادر مريم از كجا دانست مريم داراي ذريه
خواهد شد ،كه در مقام گفتگوي با
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
خداي عز و جل اينطور يعني بطور مطلق گفت ":من ذريه او را چنين  "...با اينكه مادر مريم علم غيب نداشت و آينده يك
كودك براي همه غيب است زيرا كه جز خداي سبحان كسي آن را نميداند ،و در آنجا در پاسخ از اين اشكال گفتيم :او (از
جايي خبر داده شده بود) ميدانست كه به زودي از شوهرش عمران صاحب فرزندي پسر ،و صالح ميشود و بعد از آنكه
حامله شد و همسرش از دنيا رفت شكي نداشت كه حمل در شكمش همان پسري است كه به او وعده دادهاند و بعد از آنكه
فرزند را زاييد و فهميد حدسش خطا رفته ،يقين كرد كه آن پسر موعود را به مريم ميدهند ،و او داراي ذريه است.
به همين جهت نذرش را كه راجع به پسر بود به دختر مبدل كرد و دخترش را مريم (زني عابده و خادمه كنيسه) نام نهاد و
ذريه او را از شر شيطان رجيم به خدا پناه داد ،اين آن چيزي است كه دقت در كالم خدا آن را به ما ميفهماند.
"فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً" كلمه" قبول" اگر با قيد" حسن" در كالم آيد معنايش همان تقبل است،
چون فرق تقبل با قبول اين است كه تقبل به معناي يك نوع قبول است و آن قبول با رضايت دروني است ،پس ميتوان
گفت معناي جمله مورد بحث اين است كه خداي سبحان فرموده باشد ":فتقبلها ربها تقبال" و اگر از كلمه" تقبال" به
جمله" بِقَبُولٍ حَسَنٍ" تعبير كرد براي اين بود كه بفهماند حسن قبول مقصود اصلي از كالم است ،عالوه بر اينكه تصريح
كردن به حسن قبول اظهار حرمت و شرافتي براي مادر مريم است.
و چون جمله مورد بحث در مقابل جمله" وَ إِنِّي سَمَّيْتُها  "...قرار گرفته ،مقتضاي انطباق دو جمله با هم اين است كه جمله
مورد بحث ،قبول همان جمله" وَ إِنِّي سَمَّيْتُها  "...باشد ،و جمله" وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً" هم قبول و اجابت جمله" وَ إِنِّي
أُعِيذُها بِكَ  "...باشد.
بنا بر اين منظور از تقبل او به قبولي حسن اين نيست كه با اين قبول همسر عمران به خدا تقرب جويد و در برابر عملي كه
كرده به ثواب آخرت برسد ،براي اينكه نفرموده ":فتقبل نذرها" بلكه فرموده خود مريم را قبول كرد ،پس منظور قبول دختر
او است ،بدان جهت كه مريم ناميده شده ،و در راه خدا محرر شده ،در نتيجه برگشت معناي عبارت به همان اصطفا است،
ميخواهد بفرمايد ما او را اصطفا كرديم ،چون در سابق گفتيم معناي اصطفا هم همين است كه شْص اصطفا شده براي
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[معناي" محراب"]  .....ص 010 :

كلمه" محراب" به معناي جايي است كه مْصوص عبادت باشد ،حال چه در مسجد باشد ،و چه در خانه.
راغب در مفردات ميگويد ":محراب مسجد" را بقول بعضي از اين جهت محراب خواندهاند كه آنجا جاي حرب و ستيز
نمودن با دشمن و با هواي نفس است و بعض ديگر گفتهاند :بدين جهت محراب خوانده شده كه انسان جا دارد كه در آنجا
حريب يعني بريده از كارهاي دنيا و پراكندگي خاطر باشد.
بعضي ديگر گفتهاند :اصل در اين كلمه ،محراب خانه بوده كه به معناي صدر مجلس و باالي خانه است و سپس در مسجد
استعمالش كرده صدر مسجد را هم محراب مسجد خواندند.
بعضي ديگر گفتهاند :در اصل لغت ،كلمه" محراب" نامگذاري شده براي محل عبادت در مسجد ،و اين نام مْصوص صدر
مجلس در مسجد است ،چيزي كه هست در صدر
__________________________________________________
)(1تو نزد آنان نبودي وقتي كه داشتند قرعه ميانداختند ،كه كدامشان كفيل مريم شوند ،و نيز نبودي وقتي كه بر سر تكفل
مريم با هم نزاع ميكردند (سوره آل عمران آيه ).22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
ساير مجالس هم استعمال شده ،جايي را هم كه شبيه به محراب مسجد است محراب خواندهاند.
بنظر ميرسد اين احتمال از ساير احتماالت صحيحتر باشد ،براي اينكه قرآن هم آن را در محراب معبدها استعمال كرده ،و
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خدا به تمام معناي كلمه تسليم باشد( ،دقت فرماييد).
و مراد از اينكه فرمود :او را به انباتي حسن رويانديم ،اين است كه رشد و پاكيزگي به او و به ذريه او داديم ،و به او و به هر
يك از ذريه و شاخهاي كه از تنه درخت وجودي او
ترجمه الميزان ،ج ،2ص020 :
ميرويد حياتي افاضه كرديم كه آميْته با القاءات شيطان و پليدي و تسويالت و وسوسههاي او نباشد و خالصه اينكه
حياتي طيب و طاهر به آنان افاضه ميكنيم.
و اين دو :يعني قبول حسن كه گفتيم برگشتش به همان اصطفا است و نبات حسن كه گفتيم برگشتش به طهارت است،
همان اصطفا و طهارتي است كه در ذيل آيات مورد بحث ،به آن اشاره نموده و ميفرمايد ":وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ
اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ"...
و ان شاء اللَّه العزيز ،در تفسير آن توضيحش خواهد آمد.
پس روشن شد كه اصطفاي مريم و تطهير وي عبارت است از اينكه دعاي مادرش را مستجاب كرد ،هم چنان كه اصطفاي
وي بر زنان عالم عبارت است از اينكه عيسي (ع) از او متولد ميشود و اينكه او و فرزندش آيتي براي عالميان باشد ،آيتي
كه مصدق كالم خدا باشد كه فرمود ":وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي".
"وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا" زكريا با قرعهكشي سرپرست مريم شد ،چون عدهاي در باره تكفل وي با يكديگر نزاع داشتند ،و سرانجام
به قرعه رضايت دادند و قرعه بنام زكريا در آمد ،هم چنان كه آيه ":وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ
ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَْْتَصِمُونَ" « »1دارد.
"كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ ،وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً"...
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فرمود ":يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ" « »1اين بود گفتار راغب «».0
بعضي هم گفتهاند كه كلمه" محراب" فقط در آيه مورد بحث ،به معناي آن محلي است در معبد كه اهل كتاب آن را مذبح
ميگويند .و آن محل عبارت است از اطاق كوچكي در جلو در معبد ساخته شده و با نردبان بدانجا ميروند ،نردباني كه چند
پله مْتصر دارد و كسي كه در آن اطاق كوچك باشد از مردمي كه در معبدند پنهان است.
مؤلف :اطاقهاي كوچك هم كه در اسالم رسم شده ،از مقصوره كليساي مسيحيان تقليد شده است.
[رزقي كه همواره نزد مريم بوده رزق معمولي و عادي نبوده است]  .....ص 013 :
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و در اين جمله "،رزقا" را بدون الف و الم آورده و اين اشاره است به اينكه رزق نامبرده ،طعام معهود در بين مردم نبوده ،هم
چنان كه بعضي هم گفتهاند :هر وقت زكريا به مريم سر ميزد ،ميوه زمستاني را در تابستان و ميوه تابستاني را در زمستان
نزد او ميديد.
مؤيد اين حكايت اين است كه اگر رزق نامبرده از طعامهاي معمول آن روز و طعام موسمي بود ،نكره آمدن "رزقا" اين معنا
را ميرساند ،كه زكريا هيچوقت اطاق مريم را خالي از طعام نميديد بلكه همواره نزد او رزقي را مييافت ،و در اين صورت
زكريا از پاسخ مريم قانع نميشد ،براي اينكه پاسخ مريم اين بود كه اين رزق از ناحيه خداست ،و از ناحيه خدا بودن رزق
اختصاص به رزق مريم ندارد ،رزق همه مردم از ناحيه خدا است و جا داشت دو باره زكريا بپرسد اين رزقي كه خدا روزيت
كرده به وسيله چه كسي به تو رسيده ،چون ممكن است افرادي از مردم كه به معبد آمد و رفت دارند برايش آورده باشند،
حال چه اينكه هدف خدايي در نظر داشته باشند و چه هدفي شيطاني.
پس از اينكه ميبينيم زكريا از پاسخ مريم قانع شده ،معلوم ميشود رزق نامبرده رزق معمولي نبوده است.
عالوه بر اينكه دعاي زكريا بعد از پاسخ مريم كه عرضه داشت ":پروردگارا از درگاه
__________________________________________________
)(1سوره سبأ آيه .10
)(2مفردات راغب ص  110ماده حرب ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
خودت فرزندي بمن عطا فرما" داللت دارد بر اينكه يافتن رزق نامبرده در نزد مريم را كرامتي الهي و خارق العاده تشْيص
داده و در نتيجه به طمع افتاده كه او هم از خداي تعالي بْواهد فرزندي طيب روزيش كند.
پس معلوم ميشود رزق نامبرده رزقي بوده است كه بر كرامت خدايي نسبت به مريم داللت ميكرده ،كه جمله ":يا مريم
 "...هم به بياني كه خواهد آمد بر اين معنا اشعار دارد.
در اين آيه با اينكه ميتوانست بفرمايد ":وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّي لَكِ هذا  "...با نياوردن لفظ" واو" جمله را از
وسط پاره كرد ،خواست تا بفهماند كه زكريا همه اين حرفها را يكباره به مريم گفت ،و او هم پاسْي داد كه وي را قانع
ساخت ،و يقين كرد كه اين طعامها كرامتي است از خدا نسبت به مريم ،در اينجا بود كه او نيز كرامت الهي را طمع كرده ،از
حضرتش درخواست فرزندي طيب كرد.
"هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً"...
طيب هر چيز ،آن فردي است كه براي چيز ديگر سازگار و در برآمدن حاجت آن دخيل و مؤثر باشد ،مثال شهر طيب آن
شهري است كه براي زندگي اهلش سازگار ،و داراي آب و هوايي ماليم ،و رزقي پاكيزه باشد ،و كار و كسب و ساير
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[شباهت بسيار بين عيسي و يحيي علي نبينا و آله و عليهما السالم)]  .....ص 011 :

نتيجه مي گيريم كه همه آن امتيازها كه در مريم و عيسي رعايت شده بود در يحيي (ع) نيز رعايت شده است ،و در عيسي
رعايت شد آنچه كه در مريم رعايت شد ،پس آنچه كه در يحيي رعايت شده شباهت تام و محاذات كامل با آنچه كه در
عيسي رعايت شده است دارد ،و اين شباهت تا حد امكان در نظر گرفته شده است ،چيزي كه هست عيسي بطور كامل مقدم
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خواستهها براي اهلش هم فراهم باشد كه خداي تعالي در باره چنين شهري ميفرمايد ":وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَْْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ
رَبِّهِ" «».1
همچنين عيش طيب ،و حيات طيب ،آن عيش و حياتي است كه ابعاض و شؤون مْتلفش با هم سازگار باشد ،بطوري كه
دل صاحب آن عيش به زندگي گرم و بدون نگراني باشد ،و يكي از مشتقات كلمه" طيب" بر وزن سيب است كه به معناي
عطر پاكيزه است ،پس ذريه طيبه آن فرزند صالحي است كه مثال صفات و افعالش با آرزويي كه پدرش از يك فرزند داشت
مطابق باشد.
پس انگيزه زكريا از اينكه گفت ":رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً" اين بود كه در اين درخواست كرامتي بود كه از خداي
تعالي در باره خصوص مريم مشاهده كرد ،كرامتي كه دلش را از اميد پر كرده و اختيار را از دستش ربود و وادارش ساخت كه
چنين درخواست عظيم و كرامت مهمي را بكند ،لذا بايد گفت :منظورش از ذريه طيبه فرزندي بوده كه نزد خدا كرامتي شبيه
به كرامت مريم و شْصيتي چون او داشته باشد ،و به همين جهت است كه خداي تعالي عين همين درخواست را در بارهاش
مستجاب نمود ،يحيي (ع) را باو داد كه
__________________________________________________
)(1شهر پاكيزه روييدنيهايش به اذن پروردگارش ميرويد (سوره اعراف آيه ).22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
شبيهترين انبيا به عيسي (ع) است و جامعترين پيغمبري است كه همه صفات كمال و كرامتهاي موجود در مريم و عيسي را
واج د بود ،و بْاطر همين جامعيت فرزند زكريا بود (به بياني كه خواهد آمد ان شاء اللَّه) خدا او را يحيي ناميد و در بارهاش
فرمود ":مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ" و اين صفات نزديكترين صفات است براي انساني كه
شبيه به مريم و فرزندش عيسي (ع) باشد.
"فَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيي"...
ضميرهاي غايب در" نادته" ،و در" هو قائم" و در" يصلي" و ضمير خطاب در" يبشرك" همه به كلمه" زكريا" بر
ميگردد ،و كلمه بشارت كه ريشه كلمه" يبشر" به معناي خبر خوشي است كه شنونده را مسرور سازد.
و جمله ":أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ" داللت دارد بر اينكه نامگذاري فرزندش بنام يحيي از ناحيه خداي سبحان است ،هم چنان كه
آيات ديگري كه نظير اين آيه است بر اين معنا صراحت دارد ،از آن جمله در سوره مريم ميفرمايد ":يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ
بِغُالمٍ اسْمُهُ يَحْيي لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا" «».1
و نامگذاري فرزند زكريا قبل از والدتش و اينكه اين نامگذاري از ناحيه خداي تعالي بوده ،و اينكه نام او از بين همه نامها "
يحيي" انتْاب شده ،همه مؤيد بيان قبلي ما است كه گفتيم منظور زكريا از درخواستي كه كرد اين بود كه خدا به وي
فرزندي دهد كه شان مريم را داشته باشد ،مريمي كه او و پسرش عيسي يك آيت بودند ،هم چنان كه قرآن فرموده ":وَ
جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ" «».0
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بر يحيي است براي اينكه وجود و پديد آمدن او قبل از دعاي پدر يحيي مقدر بوده ،و
__________________________________________________
)(1اي زكريا ما تو را به فرزندي بشارت ميدهيم كه نامش يحيي است ،و ما قبل از او هيچ همنامي برايش قرار نداده بوديم
(سوره مريم آيه ).2
)(2ما او و فرزندش را آيتي براي عالميان كرديم (سوره انبياء آيه ).11
ترجمه الميزان ،ج ،2ص026 :
به همين جهت است كه او از پيامبران اولوا العزم و صاحب شريعت و كتاب و غيره شد ،چيزي كه هست اين دو پيامبر تا
آنجا كه ممكن بوده بيكديگر شبيه شدهاند.
و اگر خواننده عزيز بْواهد گفتار ما را تصديق كند ،بايد در آيات زير كه داستان يحيي و عيسي (ع) را حكايت ميكند دقت
فرمايد :در باره يحيي ميفرمايد ":يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ  »1« "...تا آنجا كه ميفرمايد "-اي يحيي كتاب را بقوت بگير،
و ما در حال كودكي به او حكم داديم ،و محبتي از ناحيه خود و پاكي مْصوصي ارزانيش داشتيم ،كه او مردي پرهيزگار و
نيكوكار نسبت به والدين خود بود ،و مردي جبار و عصيانگر نبود ،و سالم بر او ،روزي كه متولد شد و روزي كه ميميرد و
روزي كه زنده و مبعوث ميشود" «».0
و در باره عيسي (ع) ميفرمايد ":فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا"
تا آنجا كه ميفرمايد ":روح ما به مريم گفت :من بشر نيستم ،بلكه فرستاده پروردگار توأم تا بتو فرزندي پاكيزه دهم" -تا
آنجا كه ميفرمايد "-روح ما به مريم گفت پروردگارت فرموده :كه اين براي من آسانست كه فرزندي بدون پدر بسازم ،تا او
را آيتي براي مردم و رحمتي از ناحيه خود كنم" -آن گاه ميفرمايد "-مريم به مردم رو نموده اشاره به قنداقه عيسي كرد،
كه از خود كودك بپرسيد ،گفتند :چگونه با طفلي كه در گهواره است سْن بگوئيم؟ عيسي به زبان آمد و گفت:
من بنده خدايم ،خدا به من كتاب داده و پيامبرم كرده و مرا مبارك در همه احوال ساخته ،و به نماز و دادن زكات ما دام كه
زنده باشم ،و احسان به مادرم سفارشم فرموده و مرا جباري شقي قرار نداده ،و سالم بر من روزي كه متولد شدم و روزي كه
ميميرم و روزي كه زنده مبعوث ميشوم" «» 2بطوري كه مالحظه ميفرمائيد اين دو داستان بسيار بهم شبيهاند آياتي هم
كه در سوره مورد بحث در باره يحيي و عيسي آمده ،اگر با هم تطبيق شود نظير آيات سوره مريم است.
و كوتاه سْن اينكه خداي سبحان فرزند زكريا را يحيي ،و فرزند مريم را عيسي ناميد ،كه كلمه" يحيي" به معناي" زنده
ميماند" است و كلمه عيسي هم بطوري كه گفتهاند به اين معنا است ،يحيي را كلمه خواند ،عيسي را هم كلمه خواند و
فرمود" بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَي "به او حكم داد و در كودكي كتاب آموخت ،به عيسي هم حكم و كتاب داد ،او را
__________________________________________________
)(1اي زكريا ما تو را به فرزندي بشارت ميدهيم كه نامش يحيي است ،و قبل از او هيچ همنامي براي او قرار نداده بوديم.
)(2سوره مريم آيه .12
)(3سوره مريم آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
داراي محبتي خدايي معرفي كرد :عيسي را هم احسانگر به مادر معرفي نمود ،او را زكات خواند ،عيسي را هم مامور به زكات
معرفي نمود ،بر او در سه موطن سالم فرستاد ،بر عيسي هم فرستاد ،او را سيد ،و عيسي را وجيه نزد خدا خواند ،او را حصور
و پيغمبري از صالحين معرفي كرد ،عيسي را هم همين طور ،همه اينها به خاطر آن بود كه خواست دعاي زكريا را كه
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فرزندي طيب و وليي پسنديده و مرضي درخواست كرده بود مستجاب كند ،و همه آن كرامتها كه در مريم ديده بود را به
او نيز مرحمت فرمايد.
و جمله" مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ "داللت دارد بر اينكه يحيي (ع) از مبلغين دين عيسي (ع) بوده و بنا بر اين منظور از"
كلمه" همان عيسي مسيح است ،كه در ذيل همين آيات در بشارتي كه به مريم ميدهد عيسي را كلمه خود ميخواند ،و
كلمه" سيد" به معناي كسي است كه زمامدار امور سواد مردم و جماعت آنان باشد ،و امور زندگي و معاش آنان را در دست
داشته باشد ،و يا حد اقل زمام امور مردم در فضيلتي از فضائل پسنديدهشان را در دست داشته باشد ،اين معناي اصلي كلمه
است ،ولي بعدها در مورد هر چيز بزرگتر استعمال شد ،و شريف هر قومي را سيد آن قوم ناميدند ،و اين از آن جهت بوده كه
زمامداري همواره مستلزم شرافت و احترام است ،حال يا بْاطر حكمراني در مردم يا بْاطر داشتن مال بيشتر ،و يا به خاطر
فضيلتي ديگر.
و كلمه" حصور" به معناي آن كسي است كه با زنان نميآميزد ،و منظور از اين كلمه در آيه مورد بحث بقرينه سياق آيه اين
است كه يحيي (ع) بْاطر زهد بسيارش از اينگونه شهوات نفساني اعراض داشته است.
"قالَ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ؟ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ ،وَ امْرَأَتِي عاقِرٌ"
[استفهام زكريا در جمله" أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ؟" به منظور استبعاد نبوده است]  .....ص 011 :
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"اين جمله استفهامي است شگفتانگيز ،ميخواهد حقيقت حال را بپرسد نه اينكه بْواهد فرزند دار شدن خود را امري بعيد
بشمارد ،چون بعد از آنكه خداي تعالي او را با صراحت بشارت داد ،ديگر ممكن نيست شْصي مثل زكريا استبعاد كند ،عالوه
بر اينكه خود آن جناب همين دو امري كه در استفهام خود گنجانده و آن را باعث تعجب شمرده ،در سوره مريم در ضمن
درخواستش نيز گنجانده ،و گفته بود ":رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ،وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَ إِنِّي
خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي ،وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً ،فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا" «( »1پروردگارا استْوانم سست و سرم سفيد شده،
ولي هرگز از دعاي تو نوميد
__________________________________________________
)(1سوره مريم آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
نبودم ،و من از موالي بعد از خود ميترسم ،همسرم نازا است ،پس از ناحيه خود وارثي بمن بده).
چيزي كه هست مقامي كه سْن زكريا در آن مقام اظهار شده نكتهاي ديگر را ميرساند ،گويا و وقتي از مشاهده وضع
مريم منقلب شده ،بياد فرزند نداشتن خود افتاده ،و غير از درخواست فرزند به ياد هيچ چيز ديگر نبوده ،و در دعاي خود نام
آن عاملي را كه سهم زيادي در تاثرش داشته بوده است ،و آن دو چيز است ،يكي پيري ،و دوم نازايي همسرش ،و بعد از
آنكه از ناحيه خدا بشارت يافت كه صاحب فرزند خواهد شد ،گويا به خود آمد و حالت انقالبش برطرف شد آن گاه متعجب
شد ،كه بعد از پيري ،و از زني نازا فرزند دار ميشود ،خالصه بشارت الهي وضعش را از ياس و اندوه به تعجبي آميْته با
مسرت دگرگون ساخت.
و اگر بعد از بشارت يافتن به فرزند شروع كرد كه موانع اين كار و چگونگي برطرف شدن آنها را پرسيد ،براي اين بود كه
خ صوصيات افاضه الهي و انعام او را بفهمد و در نتيجه از درك آن لذت ببرد و قدرش را بيشتر بشناسد ،نظير همان سؤالي
كه ابراهيم بعد از بشارت فرشتگان به صاحب فرزند شدن نمود و پرسيد :چگونه مرا چنين بشارتي ميدهيد ،با اينكه پيري بر
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من مسلط شده است؟ و قرآن كريم داستانش را چنين نقل ميكند:
"وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ ،إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ،فَقالُوا :سَالماً ،قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ،قالُوا ال تَوْجَلْ ،إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ عَلِيمٍ ،قالَ أَ
بَشَّرْتُمُونِي عَلي أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ ،فَبِمَ تُبَشِّرُونَ؟ قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ ،فَال تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ ،قالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا
الضَّالبونَ" «».1
بطوري كه مالحظه ميفرماييد در پاسخ مالئكه كه او را از نوميدي بر حذر داشتند گفت :سؤال من از در نوميدي نبود،
چگونه نوميد باشم ،با اينكه من از گمراهان نيستم ،و نوميدي كار گمراهان است ،بلكه از اين جهت است كه وقتي موالي
يك بنده به سوي بندهاش روي ميآورد ،و قرب و انس و كرامت خود را اعالم ميدارد ،اين اعالمش باعث انبساط و مسرت
و ابتهاج بندهاش ميشود و همواره ميخواهد لطف موالي خود را به خاطر و به زبان بياورد ،گاهي به صورت تعجب ،و گاهي
استعجاب و گاهي به صورتهاي ديگر.
و در اينكه گفت ":وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ" (پيري مرا درربوده) و نگفت ":من پير
__________________________________________________
)(1ايشان را از ميهمانان ابراهيم خبر ده كه وقتي بر او درآمدند ،و سالم كردند ،او گفت :من از شما بيمناكم ،گفتند نترس؟
كه ما تو را به فرزندي عليم مژده ميدهيم ،گفت آيا در عين اينكه پيري بر من مسلط شده بشارتم ميدهيد؟ به چه چيز
بشارت ميدهيد؟ گفتند به حق بشارتت ميدهيم ،از نوميدان مباش ،گفت :بله هر كس از رحمت پروردگارش نوميد شود ،جز
از گمراهان نْواهد بود (سوره حجر آيه ).26
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
شدهام ،و ديگر شهوت جنسي ندارم" ادبي را رعايت كرده كه هر كسي آن را ميفهمد ،و نيز در اينكه گفت ":وَ امْرَأَتِي
عاقِرٌ" (و زنم در حالي كه نازا است) و نگفت ":و امرأتي عاقر" (و زنم نازا است) ،اشاره كرده است به اينكه همسرم نيز مثل
خودم پير است ،در حالي كه نازا هم بوده است.
"قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ" فاعل فعل" قال" هر چند خداي سبحان است ،حال يا به مباشرت و يا به وسيله وساطت
مالئكه ،آنهم يا از راه وحي و يا به وسيله همان مالئكهاي كه با او گفتگو ميكردند ،اال اينكه از ظاهر عبارت برميآيد كه
خود خداي تعالي نفرموده ":خدا اين چنين هر كار بْواهد ميكند" ،بلكه گوينده آن فرشتهاي بوده و اگر بْودش نسبت
داده از اين جهت است كه فرشته هم به امر او گفته است ،دليل بر اين كه گوينده فرشتهاي بوده اين است كه در داستان
مريم (ع )وقتي ميگويد ":من كه شوهر نرفتهام و هرگز زناكار نبودهام" پاسخ فرشتهاي كه با او گفتگو ميكرده را اينطور
حكايت ميكند ":قالَ كَذلِكَ ،قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ،وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ ،وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً" «».1
و از اين آيه چنين برميآيد كه اوال زكريا جمله مورد بحث را از همان ناحيهاي ميشنيده كه جمالت قبل را استماع كرده و
ثانيا كلمه" كذلك" خبر است براي مبتدايي كه حذف شده ،و تقدير كالم" قال االمر كذلك" بوده ،يعني فرشته گفت
مطلب همين طور است ،يعني آن بشارتي كه به تو داديم واقع شدني است.
و اين اشاره است به اينكه فرزند دار شدن او از قضا و قدرهاي حتمي است كه هيچ شكي در وقوع آن نيست ،نظير همان
پاسْي كه روح در مقابل مريم داد ،و خداي تعالي آن را چنين نقل كرده كه گفت ":كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ،تا آنجا
كه گفت -وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًّا" « »0و ثالثا برميآيد كه جمله" اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ" كه بدون و او عاطفه آمده ،كالم
جداگانهاي است كه مضمون" كذلك" را تعليل ميكند ،و ميرساند اينكه گفتيم ":كذلك" (مطلب همان است كه گفتيم)
براي اين بود كه خدا هر چه بْواهد ميكند.
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"قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ،قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً"...
در مجمع البيان ميگويد :كلمه" رمز" به معناي اشاره با دو لب است ،و گاهي در
__________________________________________________
)(1گفت اين چنين است ،پروردگار تو گفته كه آن كار براي من آسان است ،و چگونه آسان نباشد با اينكه من تو را از پيش
خلق كردم ،با اينكه چيزي نبودي (سوره مريم آيه ).1
)(2اين امري است كه قضاي الهي بر آن رانده شده (سوره مريم آيه ).01
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
اشاره به وسيله ابرو و چشم و دست هم استعمال ميشود ولي در اولي بيشتر بكار ميرود «».1
و كلمه" عشي" به معناي طرف آخر روز است ،و گويا از عشوه گرفته شده كه به معناي غبار و تاريكي عارض بر چشم است
و باعث ميشود آدمي نتواند اشيا را ببيند ،و به اين مناسبت آن قسمت از زمان را هم كه بطرف تاريكي ميرود عشي
ناميدند ،و كلمه" ابكار" به معناي طرف ابتداي روز است ،و معناي اصلي و لغوي اين كلمه استعجال و شتابزدگي بوده
است.
در اين آيه شريفه نشانه صاحب فرزند شدن زكريا سْن نگفتن وي معرفي شده ،هم چنان كه در داستان مريم نيز نظير آن،
نشانه و عالمت شده بود و به مريم دستور دادند كه اگر از مردم كسي را ديدي بگو من براي خداوند ،روزه زبان گرفتهام
« »0و اين بْاطر شباهتي است كه بين آن جناب يعني يحيي و عيسي (ع) بوده است.

در آيه مورد بحث ،حضرت زكريا (ع) از خداي تعالي درخواست عالمتي كرده ،چون كلمه" آيه" به معناي عالمتي است كه
بر چيزي داللت كند ،و در اينكه آيا منظورش اين بوده كه بفهمد نداي" يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ "...از ناحيه خداي تعالي
بوده و يا اينكه از ناحيه شيطان بوده ،خالصه صدايي كه شنيده صداي فرشته بوده يا شيطان و يا منظور اين بوده كه هر
وقت همسرش حامله شد او از سْن گفتن عاجز شود ،بين مفسرين اختالف است.
وجه دوم تا حدي از سياق آيات و جريان داستان بعيد بنظر ميرسد ،و ليكن علت اينكه مفسرين جرأت نكردهاند وجه اول را
اختيار كنند ،يعني بگويند منظورش از آن درخواست اين بوده كه بفهمد خطاب نامبرده از ناحيه خدا بوده يا از ناحيه شيطان،
اين بوده كه فكر كردهاند شان انبيا عاليتر از آن است كه شيطان در صدد گمراه كردنشان برآيد و آن حضرات بْاطر
عصمتي كه دارند صداي فرشته را از صدا و وسوسه شيطان تشْيص ميدهند و ممكن نيست شيطان با فهم آنان بازي
كند ،و در نتيجه طريق فهم بر آنان مشتبه گردد.
و اين گفتار هر چند حق است ،و ليكن بايد دانست كه اگر انبيا (ع) حق و باطل را تشْيص ميدهند و شناختي دارند،
شناختشان از ناحيه خدا است نه از ناحيه خودشان ،و به استقالل ذاتشان ،و وقتي اين طور شد چرا جايز نباشد كه زكريا
همين شناخت را از خدا
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  0ص  222ط تهران]. [.....
)(2سوره مريم آيه .06
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
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[درخواست نشانه و عالمت كردن زكريا براي چه بوده است؟]  .....ص 082 :
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بْواهد ،و بْواهد كه نشانهاي برايش قرار دهد و چه محذوري در آن هست ،بله اگر دعايش مستجاب نشده بود و خدا
نشانهاي براي استجابت دعايش قرار نداده بود اشكال باال بجا و وارد بود.
عالوه بر اينكه خصوصيت خود آيت و نشانه -كه سْن نگفتن در مدت سه روز باشد -مؤيد و بلكه دليل بر همين وجه
است ،براي اينكه هر چند براي شيطان امكان اين معنا هست كه در جسم انبيا تصرف نموده ،و يا عمل آنان را از رسيدن به
نتيجه كه همان ترويج دين است باز بدارد ،و نگذارد مردم به ايشان روي آورند ،و در نتيجه نيروي دشمنان دين ضعيف
گردد.
[تصرف شيطان در نفوس انبياء (ع) محال است]  .....ص 081 :
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و آيات زير هم نمونهاي از اين تصرفات را ذكر نموده ،در باره تصرف شيطان در جسم ايوب (ع) ميفرمايد ":وَ اذْكُرْ عَبْدَنا
أَيُّوبَ ،إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ" «».1
و در باره جلوگيريش از ترويج دين ميفرمايد ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّي أَلْقَي الشَّيْطانُ فِي
أُمْنِيَّتِهِ ،فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ" « »0يعني قبل از تو هيچ رسول و نبيي نفرستاديم مگر آنكه هر
وقت قرائت كرد ،شيطان در قرائت وي دسيسه كرد ،در نتيجه خداي تعالي آنچه را شيطان القا كرده بود نسخ نموده ،آن گاه
آيات خود را تحكيم ميبْشيد.
و در باره تصرف شيطان در حافظه انبيا ،از همسفر موسي حكايت نموده كه گفت:
"فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ،وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ" «».2
ليكن اين دست اندازيهاي شيطان و امثال آن بجز آزار دادن انبيا اثري ديگر ندارد ،و اما دست اندازيش در نفوس انبيا
محال است چون انبيا از چنين خطرها معصوم و مصونند كه بيانش در سابق در بحثي كه راجع به عصمت انبيا كرديم
گذشت.
حال ببينيم معناي آيتي كه خداي تعالي آن را نشانه صاحب فرزند شدن زكريا قرار داده چيست؟.
از ظاهر آيه ":آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً ،وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ" برميآيد كه آن جناب در
آن سه روز قادر به سْن گفتن با كسي نبوده و زبانش از هر سْني غير از ذكر خدا و تسبيح او بسته بوده است ،و اين
تصرفي خاص و آيتي
__________________________________________________
)(1سوره ص آيه .21
)(2سوره حج آيه .20
)(3من ماهي را فراموش كردم ،و آن را از يادم نبرد مگر شيطان (سوره كهف آيه ).62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص020 :
است كه بر جان پيامبر و زبان او واقع ميشود و شيطان قادر بر چنين تصرفي در نفوس انبيا نيست ،چون گفتيم انبيا از چنين
دستبرد شيطاني مصونند ،پس اين ،جز از ناحيه خداي رحمان نميتواند باشد و آيه شريفه بطوري كه مالحظه ميفرمائيد با
وجه اول بهتر ميسازد و تناسبي با وجه دوم ندارد .در اينجا ممكن است بپرسي اگر وجه اول درست است ،و درخواست زكريا
براي اين بوده كه بفهمد صدايي كه شنيده از ناحيه خدا بوده يا از ناحيه شيطان ،چرا روي سْن خود را متوجه خدا نموده
ميگويد ":پروردگارا من چگونه داراي فرزند ميشوم با اينكه بحد پيري رسيدهام و همسرم زني نازا بوده است فرمود :اين
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چنين خدايي هر كاري بْواهد ميكند" ،براي اين كه ظاهر اين سْن اين است كه ميدانسته طرف سْنش خدا است ،و
جوابي هم كه گرفته از ناحيه خداست ،و اگر در اين باره شكي نداشته ،چرا درخواست نشاني و تشْيص آن را كرده است.
در پاسخ ميگوئيم بله ميدانسته و ليكن دانستن مراتب مْتلفي دارد ،ممكن است اطمينان داشته كه نداي نامبرده از ناحيه
خداي تعالي است ،و در عين حال از كيفيت والدتي كه مايه تعجبش شده سؤال كرده است و همانطور كه گذشت به ندايي
ديگر پاسخ داده شده ،به نحوي كه نفس شريفش اطمينان يافته ،و سپس از خداي تعالي آيت و نشانهاي خواسته تا
اطمينانش مبدل به يقين شود.
و از جمله مؤيدات اين وجه ،جمله ":فَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ  "...است ،چون كلمه" ندا "معموال به معناي صدا زدن از نقطه دور
است و به همين جهت به سْن گفتن با صداي بلند نيز اطالق ميشود ،چون سْن گفتن با صداي بلند از نظر ما انسانها ،از
لوازم دوري گوينده از شنونده است ،نه اينكه معناي لغوي كلمه اين باشد ،چون در داستان همين پيامبر يعني زكريا (ع) در
مورد سْن گفتن آهسته نيز استعمال شده است.
قرآن كريم فرموده ":إِذْ نادي رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا" « ،»1و اين اطالق به عنايت تذلل زكريا و تواضع وي در قبال تعزز خداي
سبحان و ترفع او بوده و در عين حال آن را خفي و نهاني خواند ،پس از جمله" فنادته المالئكة" چنين بر ميآيد كه زكريا
فرشته همكالمش را نديده بوده ،و تنها صوت هاتفي را شنيده كه با وي سْن ميگويد.
يكي از مفسرين گفته است :مراد از اينكه سْن نگفتن را نشانه والدت يحيي قرار داد،
__________________________________________________
)(1آن هنگام كه با ندايي نهاني و آهسته پروردگار خود را ندا كرد (سوره مريم آيه ).2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
اين بوده كه زكريا (ع) را نهي كرد كه سه روز با مردم سْن نگويد و تمام اين سه روز را منحصرا بذكر خدا و تسبيح او
بپردازد ،نه اينكه زبانش از سْن گفتن بسته باشد ،و در بيان نظريه خود چنين گفته است.
نظريه درست همين است كه بگوييم منظور آن جناب از اينكه درخواست نشانهاي كرد اين بوده كه به مقتضاي طبيعت
بشري دلش خواسته زمان رسيدن به آن موهبت الهي يعني والدت يحيي را بفهمد تا دلش اطمينان پيدا كرده و بتواند به
خانوادهاش بطور قطع مژده دهد ،لذا اول پرسيد چنين چيزي چگونه صورت ميگيرد ،با اينكه من مردي پير و همسرم زني
نازا است؟ و وقتي جوابش را دريافت نمود ،از پروردگار خود درخواست نمود تا براي اداي شكر اين نعمت او را به عبادتي
مْصوص به خودش هدايت كند ،و تمام شدن آن عبادت نشانه رسيدنش به مقصود باشد ،خدا هم دستورش داد تا سه روز
با مردم سْن نگويد ،و از مردم بريده يكسره به ذكر و تسبيح او بپردازد و اگر احتياج پيدا كرد با كسي سْن گويد مطلب
خود را با اشاره به او بفهماند ،و بنا بر اين بشارتي كه به خانوادهاش داده بعد از سه روز بوده ،اين بود بيان مفسر نامبرده.
و خواننده عزيز توجه دارد كه در آيه شريفه نه داللتي بر گفتههاي او وجود دارد و نه حتي اشارهاي و نه جمله در آيه شريفه
درخواست عبادتي براي اداي شكر در برابر موهبت الهي ديده ميشود و نه اينكه بعد از سه روز به مقصود رسيده و نه اينكه
انتهاي سه روز نشانه است و نه اينكه جمله" اال تكلم  "...ظهوري در نهي تشريعي دارد ،و نه اينكه زكريا خواسته به
خانوادهاش بشارت دهد.
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در سابق مكرر اين معنا گذشت كه هر لفظي در برابر معنايي وضع شده كه مشتمل بر غرضي است كه از آن معنا منظور
است ،از آن جمله دو كلمه" قول" و "كالم" است كه اگر صوت خارج از دهان آدمي را كالم و قول ميگويند براي اين
است كه معناي مورد نظر صاحب صوت را به شنونده منتقل ميكند.
بنا بر اين هر چيزي كه اين اثر و خاصيت را داشته باشد ،يعني مقصد يكي را به ديگري منتقل سازد ،آن نيز كالم است ،چه
صوتي و لفظي باشد و يا اصوات و الفاظي متعدد باشد ،و
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
چه آنكه اصال از جنس صوت نباشد ،مثال اشاره و رمز باشد و انسانها در اينكه صوت مفيد فايده تام و كامل را كالم بنامند،
هيچ توقف و ترديد ندارند ،هر چند آن صوت از دهان بيرون نيايد ،و همچنين در ناميدن اشاره هر چند مشتمل بر صوت
نباشد.
قرآن كريم هم مانند همه عقال معاني و مفاهيمي را كه به دلها القا ميشود كالم خوانده و ميبينيم آنچه از ناحيه شيطان به
دلهاي آدميان ميافتد كالم ،قول ،امر ،وسوسه ،وحي و وعده خوانده است.
مثال در آيه ":وَ لَآمُرَنَّهُمْ ،فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ" « »1القاي شيطان در دل انسانها را ،امر خوانده و در آيه" كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ
قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ" « »0قول ناميده و در آيه ":يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ" «» 2وسوسه و در آيه ":يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلي بَعْضٍ
زُخْرُفَ الْقَوْلِ" «» 2وحي و نيز در حكايت كالم ابليس يعني آيه ":إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ" « »2و در آيه:
"الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ،وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ ،وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ" « »6وعده شيطان خوانده
است.
و اين معنا واضح است كه اينگونه خطورها كه به دل وارد ميشود و ما آن را به شيطان نسبت داده يك جا ميگوئيم شيطان
گفت من به ايشان امر ميكنم و جاي ديگر ميگوييم شيطان گفت يا وعده داد ،و يا به اولياي خود وحي كرد و يا وسوسه
نموده همهاش قول و كالمي است كه از دهان و با حركت زبان صورت نميگيرد.
و از همين جا به دست ميآيد كه وعده خدا به مغفرت و فضل كه در آيه ديگر در قبال وعده شيطان آمده ،نيز كالم است،
اما كالمي كه به وسيله فرشته صورت ميگيرد و آن نيز مانند وسوسه و كالم شيطان متكي بر زبان و فضاي دهان نيست ،و
خداي تعالي در آن آيه وعده به مغفرت و فضل را حكمت خوانده و فرمود" يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً" «».2
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .111
)(2سوره حشر آيه .16
)(3سوره ناس آيه .2
)(4سوره انعام آيه .110
)(5سوره ابراهيم آيه .00
)(6سوره بقره آيه .061
)(7سوره بقره آيه .022
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
و نظير آن ،آيه شريفه زير است كه خطور و الهام خدايي را نور خوانده و ميفرمايد ":وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ" « »1و
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آيه شريفه ":هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ،لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" «»0
است كه بيانش در تفسير كلمه" سكينة" در آيه ( )022سوره بقره گذشت.
و همچنين آيه ":فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ ،يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ ،وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي
السَّماءِ ،كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ" « »2است كه وسوسه شيطان را رجس خوانده و در آيه" رِجْزَ
الشَّيْطانِ" « »2آن را رجز ناميده.
پس از همه اين آيات بر ميآيد كه شيطان و مالئكه با آدمي تكلم ميكنند اما نه با زبان ،بلكه با القاي معاني در دل او.
در اين ميان يك قسم ديگر از تكلم هست كه مْصوص خداي تعالي است ،و در آيه شريفه ":وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ
إِلَّا وَحْياً ،أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ" « »2از آن سْن رفته و آن را به دو قسم تقسيم كرده ،يكي تكلم از راه وحي كه در اين قسم
بين خدا و بندهاش حجابي نيست و دوم تكلم از وراي حجاب اين بود اقسامي از كالم خدا و كالم مالئكه و شيطانها.
اما كالم خداي سبحان آن قسمش كه به نام وحي خوانده ميشود كالمي است كه براي طرف خطابش بالذات متعين است
و محال است كه يك پيامبر وحي را به چيز ديگر اشتباه كند ،براي اينكه گفتيم وحي آن قسم از تكلم خدا است كه بين او و
بنده مورد خطابش هيچگونه حجابي نيست ،و اما آن قسم ديگر از تكلم محتاج به روشنگريها و محكمكاريهايي است كه
سرانجام منتهي به وحي گردد.
و اما كالم فرشته و شيطان ،آياتي كه در همين نزديكي مالحظه كرديد در تشْيص آن دو كافي است ،براي اينكه
خطورهاي فرشتگان همواره توأم با شرح صدر است ،و آدمي را به سوي مغفرت و فضل خدا ميخواند كه آن دو هم به
مالكهاي ديني بر ميگردد ،به چيزي بر
__________________________________________________
)(1و برايتان نوري قرار ميدهد تا با آن راه زندگي را طي كنيد (سوره حديد آيه ).02
)(2سوره فتح آيه . [.....]2
)(3سوره انعام آيه .102
)(4سوره انفال آيه .11
)(5هيچ بشري شايستگي آن را ندارد كه خدا با او تكلم كند ،مگر به وحي يا از وراي حجاب (سوره شوري آيه ).21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص026 :
ميگردد كه مطابق دين مبين خدا است ،ديني كه در كتابش و سنت پيامبرش بيان شده است.
و خطورهاي شيطاني همواره مالزم با تنگي سينه و بْل نفس است و آدمي را به پيروي هواي نفس ميخواند ،و از فقر
ميترساند ،و به فحشا امر ميكند ،كه همه اينها باألخره به مالكهايي بر ميگردد ،كه مطابق با كتاب و سنت خدا و
پيامبرش نيست ،و با فطرت خود آدمي نيز مْالف است.
مطلب ديگري كه تذكرش الزم است اين است كه انبيا و افراد برجستهاي كه پشت سر انبيا هستند بسيار ميشود كه فرشته
و يا شيطان را هم ميبينند و هم ميشناسند ،هم چنان كه قرآن كريم از آدم و ابراهيم و لوط حكايت كرده است ،و اين خود
بهترين دليل است بر اينكه آن حضرات احتياجي به نشانه و مميز ندارند و اما در آن مواردي كه صدايي ميشنوند ،و صاحب
صدا را نميبينند ،البته احتياج به مميز دارند همانطور كه ساير مؤمنين بدان نيازمندند و آن مميز هم همانطور كه گفتيم بايد
باألخره به وحي منتهي گردد و اين معنا واضح است.
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در تفسير قمي « »1در ذيل آيه ":إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ  "...از امام صادق (ع) روايت آمده كه فرمود :خداي تعالي به عمران
وحي كرد كه من فرزندي به تو خواهم بْشيد ،پسري تام الْلقة ،و پر بركت كه افراد كور مادر زاد و مبتال به مرض برص
را شفا ميدهد و به اذن خدا مردگان را زنده ميكند و من او را رسولي براي بني اسرائيل قرار ميدهم.
عمران اين جريان را با همسرش حنه در ميان گذاشت و حنه همان مادر مريم است ،همين كه مريم را حامله شد پيش خود
خيال كرد كه حملش پسر است و وقتي آن را دختر زاييد عرضه داشت ":پروردگارا من او را دختر آوردم و معلوم است كه
پسر چون دختر نيست و دختر نميتواند پيغمبر شود".
خداي تعالي در پاسْش ميفرمايد ":خدا بهتر ميداند كه حنه چه زاييده" ،و بعد از آنكه عيسي (ع) را به مريم داد ،معلوم
شد آن پسري كه مژدهاش را به عمران داده بودند عيسي بوده ،امروز هم وقتي در باره مردي پيشگوييهايي ميكنيم
منكرش نشويد ،چون ممكن است پيشگويي ما راجع به فرزند او و يا نوه او باشد.
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
مؤلف :قريب به اين معنا در كافي « »1از آن جناب نقل شده و در تفسير عياشي « »0از امام باقر (ع) و نيز در تفسير عياشي
در ذيل همين آيه از امام صادق (ع )روايت شده كه فرمود ":محرر كسي است كه وقف كنيسه ميشده و از آن بيرون
نميآمده است .حنه وقتي فرزندش را زاييد عرضه داشت :پروردگارا من او را دختر زاييدم و پسر مثل دختر نيست ،دختر
حيض ميشود و ناگزير ميگردد تا از مسجد بيرون شود ،و محرر نميتواند از مسجد در آيد" «».2
و نيز در همان كتاب از يكي از آن دو بزرگوار ،حديث آورده كه فرمود ":همسر عمران نذر كرده بود كودكي كه در رحم دارد
وقف كنيسه نموده و براي خدمت و عبادت در آنجا بگمارد ،و پسر براي اينكار ،چون دختر نيست ،آن گاه فرمود مريم رشد
كرد و در كنيسه اهل كنيسه را خدمت ميكرد و حوائج آنان را در دسترسشان قرار ميداد ،تا آنكه به حد بلوغ رسيد ،زكريا
دستور داد براي خود حجابي ترتيب دهد و در آن حجاب دور از انظار عابدان به عبادت بپردازد" «».2
مؤلف :اين روايات بطوري كه مالحظه ميفرمائيد درست مطابق بيان ما است ،چيزي كه هست از ظاهر آنها برميآيد كه
جمله ":وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي" كالم همسر عمران است ،نه كالم خداي تعالي ،كه اگر بْواهيم اين ظاهر را بپذيريم ،بايد
اشكال قبلي را كه چرا كلمه" ذكر" را بر كلمه" انثي" مقدم آورد پاسخ دهيم ،و اين مطلب پاسْي ندارد ،چون عالوه بر
اشكال گذشته مقتضاي قواعد عربيت هم ،خالف آن است.
و نيز اين اشكال باقي ميماند كه چرا دختر عمران را مريم ناميد با اينكه كلمه" مريم" به معناي تحرير است ،مگر اينكه
بگوييم بين تحرير و خدمتگزاري معبد فرق هست (دقت فرمائيد).
و از روايت اولي كه ميفرمود ":خداوند به عمران وحي كرد" برميآيد كه عمران پيامبري بوده كه به او وحي ميشده است.
روايتي هم كه مرحوم مجلسي در بحار از ابي بصير نقل كرده مؤيد اين داللت است ،در آن روايت ابا بصير ميگويد :من از
ابي جعفر (ع) وضع عمران را پرسيدم كه آيا
__________________________________________________
)(1و در برهان ج  1ص  022ح .0
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)(2تفسير عياشي ج  1ص  121ح .21
)(3تفسير عياشي ج  1ص  122ح .22
)(4تفسير عياشي ج  1ص  122ح .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص022 :
پيامبر بوده يا نه؟ فرمود ":بلي پيامبري مرسل بوده كه خدا او را به سوي قومش روانه كرد( .تا آخر حديث)" «».1
اين روايت داللت بر اين معنا هم دارد كه همسر عمران نامش حنه بوده و اين نام معروف است :و در بعضي از روايات آمده
كه نامش مرثار بوده ،و بحث در اين باره براي ما اهميتي ندارد.
و در تفسير قمي در ذيل روايت قبلي آمده كه "وقتي مريم بحد بلوغ رسيد به محراب رفت ،و پردهاي پيرامون خود افكند،
بطوري كه احدي او را نميديد ،و تنها زكريا بر او وارد ميشد ،و وقتي بر او وارد ميگرديد ميوههاي تابستاني را در زمستان،
و زمستاني را در تابستان نزد او ميديد ،از او ميپرسيد ":اين ميوهها از كجا برايت آماده شده" ميفرمود ":از ناحيه خداي
تعالي و خداوند به هر كس كه بْواهد روزي بيشمار ميدهد" «2».
و در تفسير عياشي از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود( :زكريا از پروردگار خود درخواست فرزند كرد ،مالئكه او را به آن
سْنان كه در قرآن آمده ندا داد ،او دوست داشت بفهمد صدا از ناحيه خدا است يا نه ،خدا به او وحي كرد كه نشانه خدايي
بودن آن مژده ،اين است كه سه روز زبانش از سْن بند ميشود ،همين كه سه روز فرا رسيد ،و نتوانست با احدي تكلم كند
فهميد كه مژده قبلي از ناحيه خدا بوده ،چون غير خدا كسي نميتواند زبان كسي را بند بياورد ،اين است معناي كالم خداي
تعالي كه ميفرمايد ":رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً") «».2
مؤلف :قريب به اين معنا را قمي هم در تفسير خود روايت كرده ،و خواننده محترم توجه فرمود كه سياق آيات هم از اين
توجيه امتناع ندارد ،بلكه با آن ميسازد «».2
ليكن بعضي از مفسرين ،به شدت منكر اين روايات شده و مضامين آن را (كه يكي" مساله وحي شدن به عمران" است ،و
ديگري "وجود ميوه غير موسمي در محراب مريم" ،و سوم اين است كه" منظور از درخواست نشاني تشْيص بين خدايي و
شيطاني بودن صوت است") به سْتي رد كرده و گفتهاند :هيچ راهي براي اثبات اين امور نيست ،نه خداي سبحان آن را
گفته و نه رسول گرامياش و اموري هم نيست كه عقل راهي به اثبات آن داشته باشد،
__________________________________________________
)(1بحار ج  12ص  020حديث .12
)(2تفسير قمي ج  1ص .121
)(3تفسير عياشي ج  1ص  120ح .22
)(4تفسير قمي ج  1ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص021 :
تاريخ معتبر هم سْني از آنها به ميان نياورده ،در اين ميان به جز مشتي روايات اسرائيلي و غير اسرائيلي نداريم و احتياجي
هم نداريم كه در فهم معاني آيات قرآن به اينگونه وجوه دور از نظر تمسك كنيم.
ليكن سْنان خود اين مفسر سْناني بيدليل است و روايات مذكور هر چند خبر واحدند ،و خالي از ضعف نيستند و يك اهل
بحث ملزم نيست كه حتما به آنها تمسك بجويد و به مضامين آنها احتجاج كند ،و ليكن اگر دقت و تدبر در آيات قرآني
مضامين مذكور را به ذهن نزديك كرد ،چرا آنها را نپذيريم و از آن روايات آنچه از ائمه اهل بيت (ع) نقل شده مشتمل بر
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هيچ مطلب خالف عقل نيست.
بله در بعضي از رواياتي كه از قدماي مفسرين نقل شده ،اموري آمده كه با عقل سازش ندارد ،مثال از قتاده و عكرمة روايت
كردهاند كه گفتهاند :شيطان نزد زكريا آمد و او را در مورد بشارتي كه شنيده بود به شك انداخت و گفت اگر اين بشارت از
ناحيه خداي تعالي بود آهسته به تو ميرساند و آن را پنهان ميكرد ،همانطور كه تو با خدا آهسته و نهاني سْن گفتي ،از
اين قبيل وسوسهها كرد و كرد تا او را به شك انداخت ،با اينكه اينگونه سْنان هيچ مجوزي براي پذيرفتنش نيست ،نظير
گفتاري كه در انجيل لوقا آمده كه" جبرئيل به زكريا گفت :اينك ديگر زبان بسته شدي و نميتواني سْن بگويي مگر بعد
از مدتي كه مقرر شده و اين بدان جهت بود كه تو كالم مرا تصديق نكردي ،كالمي كه بزودي صدقش محقق ميشود"
«» (1انجيل لوقا).02 -1 -
بحث روايتي ديگر [(راجع به الهامات و خواطر)]  .....ص 089 :
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و در كافي « »0از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود ":هيچ قلبي نيست مگر آنكه دو گوش دارد ،بر در يك گوش
فرشتهاي ارشادگر ،و بر در ديگر ،شيطاني فتنهگر است.
آن صاحب قلب را امر ميكند و اين ديگري نهي ،شيطان او را به گناهان فرمان ميدهد و ملك از گناه نهيش ميكند و اين
همان معنايي است كه خداي عز و جل در بارهاش
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ج  0ص  00از عكرمة.
)(2كافي ج  0ص  066ح . [.....]1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
ميفرمايد ":عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" «».1
مؤلف :در اين معنا روايات بسياري وجود دارد كه قسمتي از آنها بزودي از نظر خوانندگان خواهد گذشت ،و اگر در روايات
نامبرده آيه شريفه با مساله :دو فرشته نويسنده حسنات و سيئات تطبيق شد ،منافاتي با تطبيق روايت مورد بحث ،ندارد كه
آيه را بر فرشته و شيطان تطبيق كرده ،براي اينكه آيه شريفه بر بيش از اين داللت ندارد كه رقيب و عتيدي براي هر
انساني هست و مراقب تمامي سْنان او هستند ،و در طرف راست و چپ هر كس قرار دارند ،و اما اينكه اين رقيب و عتيد
هر دو از مالئكهاند و يا يكي ملك و ديگري شيطان است ،آيه شريفه صراحتي در هيچيك ندارد و بر هر دو احتمال قابل
انطباق است.
و نيز در همان كتاب (كافي) از زراره روايت آورده كه گفت :من از امام صادق (ع) از معناي" رسول" "،نبي" "،محدث"
سؤال كردم ،فرمود ":رسول" آن كسي است كه فرشته وحي را ميبيند و ميبيند كه دارد رسالت الهي را برايش ميآورد و
ميگويد پروردگارت چنين و چنان دستور داده و رسول با داشتن پست رسالت" نبي" هم هست ،و اما" نبي" فرشتهاي را كه
بر او نازل ميشود نميبيند ،بلكه خبري كه قرار است بر او نازل گردد به دلش ميافتد و در چنين حالي نظير غشوه و
بيهوشي به او دست ميدهد ،و در آن حالت خواب ميبيند.
پرسيدم :از كجا ميفهمد آنچه در خواب ديده حق است؟ فرمود :خداي تعالي برايش بيان ميكند آنچه كه يقين ميكند كه
حق است ،ولي فرشته را نميبيند (تا آخر حديث) «».0
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مؤلف :اينكه فرمود ":رسول با داشتن رسالت نبي هم هست" اشاره است به اينكه هر دو صفت ممكن است در شْص
جمع شود و ما در سابق در تفسيري كه ذيل آيه ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ  »2« "...داشتيم بحثي پيرامون معناي
رسالت و نبوت كرديم.
و اينكه فرمود ":حالتي شبيه به غشوه و بيهوشي به او دست ميدهد" منظورش تفسير رؤياي پيامبر است ،ميخواهد
بفرمايد :منظور از رؤيا در پيامبران مشاهده و درك غيب است ،نه رؤيا به معناي معروفش و جمله ":خداي تعالي برايش بيان
ميكند اشاره است به همان معنايي كه در سابق گذشت كه" انبيا به خاطر داشتن عصمت داراي تشْيص هستند كه
__________________________________________________
)(1هيچ سْني را انسان در فضاي دهان نميجود مگر آنكه نزدش دو كس بعنوان رقيب و عتيد از طرف راست و چپ قرار
دارند (سوره ق آيه ).12
)(2با اين الفاظ بيان از زراره است كافي ج  1ص  26ح  1و .2
)(3سوره بقره آيه .012
ترجمه الميزان ،ج ،2ص011 :
القائات ملكي را ،از شيطاني تميز ميدهند".
و در بصائر از بريد از امام باقر و يا امام صادق (ع) روايت آمده كه در حديثي در پاسخ بريد كه پرسيده بود فرق بين"
رسول" "،نبي" و محدث چيست؟ فرموده:
"رسول" آن كسي است كه فرشته خدا برايش ظاهر ميشود و با او سْن ميگويد و "نبي" آن كسي است كه فرشته را
در خواب ميبيند ،و چه بسا كه نبوت و رسالت در يك شْص جمع شود و اما" محدث" آن كسي را گويند كه صداي
فرشتهاي را ميشنود ولي صورت و شكل او را نميبيند.
بريد ميگويد عرضه داشتم :خدا اصالحت كند از كجا ميفهمند كه (اين صوت يا) اين صورت كه در خواب ميبيند حق
است ،و صاحب صدا و صورت فرشته است؟ فرمود:
"خداي تعالي توفيق تشْيص آن را به ايشان داده و خدا با فرستادن كتاب شما قرآن ،ديگر فرستادن كتاب را ختم فرمود و
با ارسال پيامبر شما فرستادن پيامبر را ختم كرد (تا آخر حديث)" «1».
مؤلف :اين حديث در همان زمينه است كه حديث قبلي داشت و بيان آن براي تشْيص محدث هم كافي است ،ميفهماند
كه محدث هم توفيق تشْيص صاحب صوت را دارد و اينكه در آخر فرمود ":خداي تعالي با فرستادن كتاب شما قرآن "...
اشاره است به همين كه گفتم بيانات قرآن و سنت وافي به همه مطالب است ،و ما ان شاء اللَّه در ذيل آيات بعدي بحثي
پيرامون محدث خواهيم داشت و الحمد للَّه رب العالمين انه هو الموفق و المعين.
__________________________________________________
)(1بصائر الدرجات ص  221ح .11
ترجمه الميزان ،ج ،2ص010 :
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ترجمه آيات  .....ص 093 :

و به ياد آر زماني را كه مالئكه گفتند :اي مريم :بدان كه خدا تو را براي اهدافي كه دارد انتْاب و از ميان همه زنان عالم
برگزيد ().20
اي مريم براي پروردگارت عبادت و سجده كن و با ساير ركوع كنندگان ركوع كن ().22
اين از خبرهاي غيب است كه ما آن را به تو وحي ميكنيم و تو نزد ايشان نبودي هنگامي كه قرعههاي خود را ميانداختند
كه كداميك سرپرست مريم شوند و تو نزد ايشان نبودي آن زمان كه بگو مگو ميكردند ().22
زماني كه فرشتگان گفتند :اي مريم خداي تعالي بشارتت ميدهد به كلمهاي از خودش كه نامش مسيح عيسي بن مريم
آبرومندي در دنيا و آخرت از مقربين است ().22
و با مردم در گهواره و در پيري سْن ميگويد و از صالحان است ().26
مريم گفت :پروردگارا از كجا براي من فرزندي خواهد شد با اينكه هيچ بشري با من تماس نگرفته است ،فرشته گفت :اين
چنين خدايي هر چه بْواهد خلق ميكند ،او وقتي قضاي امري را براند ،همانا فرمان ميدهد كه" باش" ،و آن امر وجود
مييابد ().22
اي مريم خداي تعالي به عيسي كتاب و حكمت و تورات و انجيل تعليم ميدهد ().22

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ ( )20يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ
ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ( )22ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يَْْتَصِمُونَ ( )22إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي
الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ( )22وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْالً وَ مِنَ الصَّالِحِينَ ()26
قالَتْ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَْْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( )22وَ
يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ ( )22وَ رَسُوالً إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ
الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتي بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ
ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( )21وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ
الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ )(50إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ()21
فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ()20
رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ )(53وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ () 22إِذْ قالَ اللَّهُ يا
عِيسي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَْْتَلِفُونَ )(55فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ
ناصِرِينَ ()26
وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ( )22ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَ الذِّكْرِ
الْحَكِيمِ ( )22إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ () 21الْحَقب مِنْ رَبِّكَ فَال تَكُنْ مِنَ
الْمُمْتَرِينَ ()62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
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بيان آيات  .....ص 094 :
اشاره

"وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ" اين جمله عطف است بر جمله ":إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ " ،...در
نتيجه اين آيه مانند آن آيه توضيح و شرح آيه ( )22 -22خواهد بود ،كه ميفرمود ":إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي...".
و در اين آيه داللتي هست بر اينكه مريم ع محدثه بوده ،يعني از كساني بوده كه مالئكه با او سْن ميگفتهاند ،و آن جناب
سْنان اين هاتفان غيبي را ميشنيده است ،آيه شريفه ":فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا"
»«1هم با آيات بعدش كه در سوره مريم
__________________________________________________
)(1ما روح خود را (روح القدس) به سوي او فرستاديم ،پس به شكل بشري كامل بر او نمايان شد" سوره مريم :آيه "16
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در حالي كه فرستادهاي است به سوي بني اسرائيل ،و به اين پيام كه من به سوي شما آمدم با معجزهاي از ناحيه
پروردگارتان ،و آن اين است كه از گل برايتان چيزي به شكل مرغ ميسازم ،سپس در آن ميدمم بالدرنگ و به اذن خدا
مرغي ميشود و نيز كور مادر زاد و برص را شفا ميدهم و مرده را به اذن خدا زنده ميكنم ،و بدانچه در خانههايتان ذخيره
كردهايد خبر ميدهم .و در اين (معجزات) آيت و نشانهاي است براي شما ،اگر مؤمن باشيد (). 21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
و نيز در حالي كه تورات را تصديق دارم و آمدهام تا بعضي از چيزها كه بر شما حرام شده حالل كنم ،و به وسيله آيتي از
پروردگارتان آمدهام ،پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد ().22
و بدانيد كه اللَّه پروردگار من و شما است ،پس او را بپرستيد كه اين است صراط مستقيم ().21
پس همين كه عيسي از آنان احساس كفر كرد گفت :چه كساني ياوران من در راه خدا ميشوند؟
حواريون گفتند :مائيم ياوران خدا ،ما به خدا ايمان آوردهايم و گواه باش كه ما مسلمانيم ().20
پروردگارا ،ما بدانچه نازل كردهاي ايمان داريم و رسول را پيروي كرديم ما را در زمره شاهدان بنويس ().22
و نيرنگ كردند خدا هم نيرنگ كرد ،و خدا بهترين نيرنگكاران است ().22
و به ياد آر آن زمان را كه خداي تعالي گفت :اي عيسي من تو را خواهم گرفت و به سوي خود باال خواهم برد و از شر
كساني كه كافر شدند پاك خواهم كرد و پيروانت را بر كساني كه كافر شدند برتري تا قيامت ميدهم آن گاه برگشتتان به
سوي من است ،و من -بين شما در آنچه اختالف ميكنيد حكم خواهم كرد ().22
اما كساني كه كافر شدند به عذابي شديد در دنيا و اخرت شكنجه ميكنم و هيچ ياوري نْواهند داشت ().26
و اما كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند خداي تعالي پاداششان را بطور كامل ميدهد و خدا ستمگران را دوست
نميدارد ().22
اين مقدار را از آيات و از ذكر حكيم برايت ميخوانيم ().22
بطور محقق مثل عيسي نزد خدا نظير مثل آدم است كه خدا از خاكش خلق كرد و سپس فرمان داد" باش" و او وجود يافت
().21
تمام حق از ناحيه پروردگار تو است پس زنهار از مرددان مباش ()62
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
واقع شده ،بر اين معنا داللت دارد و ان شاء اللَّه به زودي بحثي پيرامون" محدث" خواهيم داشت.
در سابق يعني در تفسير آيه ":فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ " ...گفتيم :كه اين آيه بيان استجابت دعاي مادر مريم ع است كه
گفته بود ":وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ ،وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ  "...و اينكه سْن مالئكه كه به مريم
گفتند ":إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ  ،"...خبري است كه به وي دادهاند كه تو نزد خدا تا چه حد قدر و منزلت داري ،بنا بر
اين الزم است خواننده مراجعهاي بدانجا بكند.
[منظور از اصطفاء (برگزيدن) و تطهير مريم سالم اللَّه عليها]  .....ص 091 :
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پس" اصطفاء مريم" همان تقبل او است عبادت خداي را ،و تطهيرش عبارت است از مصونيتش به عصمت خداي تعالي از
گناهان ،پس آن جناب ،هم اصطفاء شده است و هم معصوم.
و چه بسا از مفسرين كه گفتهاند :منظور از تطهير او بتول شدن او است ،و بتول به معناي زني است كه حيض نميبيند و
خداي تعالي او را بدين جهت بتول قرار داد كه ناگزير نشود در ايام حيض از كليسا بيرون رود ،و اين نظريه عيبي ندارد جز
اينكه آنچه به نظر ما رسيد با سياق آيات موافقتر است.
"وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ" در ذيل آيه ":إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي -تا جمله -عَلَي الْعالَمِينَ" گفتيم :كلمه" اصطفاء" اگر با
كلمه "علي" متعدي شود معناي تقدم را ميدهد .و اين اصطفا غير اصطفاي مطلق و بدون كلمه" علي" است ،كه معناي
تسليم را مي دهد ،و بنا به گفتار سابق ،اصطفاي آن جناب بر زنان عالميان به معناي مقدم داشتن آن جناب بر ساير زنان
است.
حال ببينيم اين تقديم از تمامي جهات است يا از بعضي جهات؟ ظاهر جمله ":إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ "...
كه بعد از اين آيه است و نيز ظاهر آيه ":وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَْْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ" «».1
و باز ظاهر آيه ":وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَْْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا ،وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها ،وَ كُتُبِهِ ،وَ كانَتْ مِنَ
الْقانِتِينَ" « .»0كه از خصائص وجودي مريم
__________________________________________________
)(1و ياد كن مريم را كه رحمش را پاك و پاكيزه گردانيديم و در آن از روح خود بدميديم و او را با فرزندش معجزه و آيت
بزرگ براي اهل عالم قرار داديم ".سوره انبياء ،آيه ".11
)(2و ياد آر حال مريم دخت عمران را كه رحمش را پاكيزه داشتيم آن گاه در آن روح قدسي خويش را بدميديم كه آن مريم
كلمات پروردگار خود و كتب آسماني او را با كمال ايمان تصديق كرد و از بندگان مطيع خدا بشمار بود ".سوره تحريم آيه
".10
ترجمه الميزان ،ج ،2ص016 :
ع انگشت روي هيچ خصيصهاي به جز والدت عجيب فرزندش نميگذارد ،اين است كه اصطفا از هر جهت نيست بلكه
همان زائيدن كذائيش منظور است.
و اما غير از كلمه" اصطفاء" كلمات ديگري كه در آيات مربوطه به آن جناب آمده ،از قبيل ":تطهير" و" تصديق به كلمات
خدا و كتب او" و" قنوت" و" محدثه بودن آن جناب" همه اموري است كه اختصاصي به آن جناب ندارد ،بلكه در ديگر
زنان نيز احيانا يافت ميشود ،و اما اينكه بعضي گفتهاند :مريم ع تنها از زنان هم عصر خود اصطفا شده ،صحيح نيست ،زيرا
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اطالق آيه با آن نميسازد.
"يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ "كلمه" قنوت" كه فعل امر" اقنتي" مشتق از آن است به طوري
كه گفتهاند به معناي مالزم طاعت بودن توأم با خضوع است و سجده معنايي معروف دارد ،و ركوع به معناي منحني شدن و
يا مطلق اظهار ذلت است.
در اين آيه خداي تعالي مريم را ندا داده ،و چون ندا مستلزم توجه شْص ندا شده به سوي ندا كننده است ،قهرا هر جا
كلمه" ندا" تكرار شود به منزله اين است كه به شْص ندا شده بفهماند من براي تو چند خبر دارم ،خوب به آن اخبار گوش
بده و در آيات مورد بحث ميفهماند ما دو خبر برايت آوردهايم :يكي اينكه خداي تعالي تو را با مقام و منزلتي كه نزد او
داري گرامي داشته ،و دوم وظيفه عبوديتي است كه تو بايد مالزم آن باشي ،تا تالفي آن مقام و منزلت بوده باشد ،پس اين
دستور در عين اينكه دستور به ايفاي وظيفه عبودي است ،دستور به اداي شكر آن مقام و منزلت نيز هست ،در نتيجه
برگشت معناي كالم به اين است كه آيه ":يا مَرْيَمُ اقْنُتِي  "...به منزله نتيجهگيري از آيه ":يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ "...
باشد و چنين معنا دهد :حال كه خداي تعالي تو را اصطفاء كرده پس جا دارد قنوت و ركوع و سجده كني و بعيد نيست كه
هر يك از سه خصلت نامبرده در اين آيه ،نتيجه و فرعي باشد براي هر يك از سه خصلتي كه در آيه قبلي ذكر شده ،هر
چند كه فرع بودن قنوت براي اصطفا ،و سجده براي تطهير ،و ركوع براي اصطفاي دوم ،آن طور كه بايد روشن نيست ،بر
خواننده عزيز است كه با دقت نظر خود ،اين ارتباط و فرعيت را كشف كند.
"ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ"

خداي تعالي اين داستان را جزء اخبار غيبي شمرده ،همانطور كه داستان يوسف
ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
ع را دانسته و فرمود ":ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ" «» 1و از اين
جهت آن را از اخبار غيبي شمرده كه در عصر نزول قرآن اثري از اين اخبار در دست نبود ،زيرا از داستان مريم آنچه در كتب
ديني اهل كتاب آمده به هيچ وجه اعتبار نداشت ،براي اينكه اين كتب از دستبرد تحريف دور نمانده بود ،هم چنان كه
بسياري از جزئيات داستان زكريا ع كه در قرآن كريم آمده در كتب عهد قديم و جديد وجود ندارد.
مؤيد اين وجه جمله بعدي است كه ميفرمايد ":وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ...".
و نيز ممكن است منشا غيب شمردن اين داستان را بي سوادي رسول خدا ص و گروندگان به آن جناب بدانيم ،نه تحريف
كتب عهدين ،هم چنان كه قرآن كريم در خالل داستان نوح ميفرمايد ":تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها
أَنْتَ وَ ال قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا » ..." «2ولي وجه اول با سياق موافقتر است ،براي اينكه اگر وجه دوم صحيح بود بايد
ميفرمود ":تو اين داستان را نْواندهاي" ولي فرموده :تو در هنگام قرعه نزد ايشان نبودي.
"وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ"...
منظور از" قلم" (به فتحه ق و الم) كه جمع آن" اقالم" است چوبه تيري است كه به وسيله آن قرعه مياندازند ،و آن را"
سهم -تير" نيز مينامند ،پس اينكه فرمود :قلمهاي خود را ميانداختند ،معنايش اين است كه قرعه خود را ميانداختند ،تا
معين كنند كدام يكشان كفيل مريم باشد.
در اين جمله داللتي هست بر اينكه بگومگويي كه جمله" يْتصمون" آن را حكايت ميكند ،بگو مگو و نزاع در تكفل مريم
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بوده ،همان تكفلي كه در آيه  22ذكر شده و خالصه تفصيل همان اجمال است ،و ميفهماند بگومگويشان به جايي نرسيده
در آخر توافق كردهاند در اينكه قرعه بيندازند .و قرعه به نام زكريا در آمده و زكريا عهدهدار سرپرستي آن جناب شده.
و چه بسا بعضي از مفسرين احتمال دادهاند كه اين بگو مگو و قرعهكشي بعد از سپري شدن دوران جواني مريم ،و سالها
تكفل زكريا نسبت به وي بوده و گويا زكريا از كفالتش
__________________________________________________
)(1اين حكايت از اخبار غيب است كه ما به تو وحيش ميكنيم و گرنه تو خودت نزد برادران يوسف آن روز كه تصميم خود
را در بكار بردن توطئه خود عليه يوسف گرفتند ،نبودي ".سوره يوسف ،آيه ".120
)(2اين از اخبار غيب است كه ما آن را به تو وحي ميكنيم ،و تو و قوم تو قبل از وحي ،هيچ اطالعي از آن نداشتيد ".سوره
هود ،آيه ".21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص012 :
عاجز شده و خواسته است كه شانه از زير اين بار خالي كند .و گويا منشا اين احتمال اين بوده كه ديدهاند قرآن كريم داستان
اين قرعهكشي و بگو مگو را بعد از تمام شدن داستان والدت مريم ،و اصطفاي وي و بعد از آيه  22آورده كه در آن ،از
كفالت زكريا سْن رفته .پس معلوم ميشود كفالت زكريا دو بار بوده :يكي در اوائل ورود مريم به كليسا در ايام كودكيش و
ديگري در بزرگساليش كه زكريا ميخواسته از كفالت مريم شانه خالي كند ،و در آخر به حكم قرعه باز عهدهدار آن شده
است.
ليكن صرف اينكه در اين سوره دو جا از كفالت سْن رفته ،يكي در آيه  ،22و يكي در آيه مورد بحث ،دليل نميشود كه
واقعه دو بار اتفاق افتاده باشد ،به شهادت اينكه ميبينيم در سوره يوسف دو بار از توطئه برادران عليه آن جناب خبر داده،
يكي در آيه 2 :و  1و  12و بار ديگر در آيه 120 :در حالي كه واقعه ،يك واقعه است ،اين كار هيچ عيبي ندارد ،زيرا در
اينگونه موارد گوينده يا ميخواهد در نوبت اول به بعضي از خصوصيات آن اشاره كند و در نوبت دوم به بعضي ديگر ،و يا
منظورش اين است كه با تكرار آن ،ادعا و مقصود خود را ثابت نمايد ،و اتفاقا در داستان زكريا نكته اول منظور بوده ،و در
داستان يوسف نكته دوم.
(در اول سوره كه سْن از تكفل زكريا بود ،براي اين بود كه اين تكفل و سركشي كردن همه روزه به غرفه مريم زمينهاي
شد براي اينكه طمع زكريا ع تحريك شود ،و فكر كند خدايي كه ميتواند از عالم غيب طعامهاي غير موسمي براي مريم
بفرستد ،چرا نتواند مرا در موسم پيري فرزند دار كند؟ و در آيه مورد بحث غرض ،شرح داستان تكفل است ،به خالف سوره
يوسف كه در هر دو مورد ميخواهد دعوي خود را اثبات كند ،و آن اين بود كه تو از داستان يوسف هيچ آگهي نداشتي ،ما
آن را به تو وحي كرديم "مترجم").
"إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ" ظاهرا منظور از اين بشارت همان ماجرايي است كه در جاي ديگر حكايت
كرده و فرموده ":پس ما روح خود را نزد او فرستاديم و او خود را براي مريم به صورت بشري تمام عيار مجسم كرد ،به
طوري كه مريم گفت :من به رحمان پناه ميبرم از شر تو ،تو اگر مردي با تقوا بودي اينجا نميآمدي ،روح ما به وي گفت":
قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُالماً زَكِيًّا"...
» ،«1پس بشارتي كه در آيه مورد بحث به جمع فرشتگان نسبت داده شده همان بشارت است كه در سوره مريم به
شْص روح نسبت داده.
__________________________________________________
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)(1من فرستاده پروردگار تو به سوي توام ،تا فرزندي پاك عطايت كنم  "...سوره مريم آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،2ص011 :
[وجه تعبير به" مالئكه" در جمله" إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ  ..... ]"...ص 099 :
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حال چرا چنين كرده ،بعضي از مفسرين در توجيهش گفتهاند :مراد از مالئكه همان جبرئيل است و اگر يك ملك را مالئكه
خوانده از باب تعظيم آن يك ملك بوده است ،هم چنان كه خود ما در گفتگوهاي خود ميگوئيم :فالني خيلي جاها رفته و
سياحتها كرده ،كشتيها سوار شده با اينكه بيش از يك كشتي سوار نشده .و يا ميگوئيم :مردم در باره فالني چنين و چنان
ميگويند با اينكه همه مردم نگفتهاند و تنها يك نفر گفته و از اين قبيل تعبيرها معمول است و نظير اين اختالف تعبير در
داستان قبلي زكريا هم آمده ،يك جا فرموده بود:
"فَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ -مالئكه او را ندا دادند" دنبالش فرمود ":خدا چنين و چنان ميكند".
بعضي ديگر گفتهاند :در داستاني كه آيه مورد بحث حكايتش ميكند ،يعني در ندا دادن مريم فرشتگان ديگر با جبرئيل
بودهاند.
ولي آنچه بعد از تدبر در آيات راجع به مالئكه به دست ميآيد ،اين است كه مالئكه همه در يك رديف و يك مقام نيستند،
بين آنان از نظر قرب به خداي تعالي تقدم و تاخر هست ،آنكه متاخر است تابع محض اوامر متقدم است ،بطوري كه افعالش
عين فعل متقدم به حساب ميآيد و گفتارش هم عين گفتار او است ،نظير وصفي كه در خودمان مشاهده ميكنيم ،افعال قوا
و اعضايمان را فعل خود نيز ميدانيم ،بدون اينكه فعل را دو تا فعل كنيم و ميگوئيم :چشمم او را ديد و گوشم آن را شنيد و
اعضاي بدن من چنين و چنان كرد و اين نامه را دست من نوشته ،و اين نقشه را بندهاي انگشتانم كشيده ،و در عين حال
ميگوئيم :من او را ديدم و آن را شنيدم و چنين و چنان كردم و اين نامه را نوشته ،اين نقشه را كشيدم.
همانطور كه عمل اعضاي ما كه تابع ما هستند عمل خود ما نيز هست ،همچنين اعمال و اقوال مالئكه كه تابع فرشته روح
عليه السالماند ،عمل و قول خود روح نيز هست ،براي اينكه مالئكه تابع او هستند و هر چه ميكنند به امر او ميكنند و به
همين اعتبار است كه ميبينيم خداي تعالي قبض ارواح را كه مالئكه موكل بر ارواح؟ مباشر آنند عمل خودش و هم عمل
آن مالئكه دانسته ،در عين اينكه آن را به فرشتگان مباشر نسبت داده ،و فرموده ":حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا"
« ،»1و در عين حال آن را به ملك الموت كه فرمانده و متبوع آن فرشتگان است نسبت داده ميفرمايد ":قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ
الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ" « »0و در عين حال همين قبض ارواح را به خودش نسبت داده ،ميفرمايد ":اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ
حِينَ مَوْتِها"
__________________________________________________
)(1تا آنكه مرگ يكي از شما انسانها برسد ،فرشتگان فرستاده ما جان او راي ميگيرند ".سوره انعام ،آيه ".61
)(2بگو ملك الموت كه موكل بر شما است جان شما راي ميگيرد ".سوره سجده ،آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
«1».
باز نظير اين جريان را در مساله وحي ميبينيم كه يك جا آن را به خودش نسبت داده ،ميفرمايد ":إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ" « ،»0و
جاي ديگر آن را به روح االمين نسبت داده ،ميفرمايد:
"نَزَلَ بِهِ الربوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ" « ،»2در جاي ديگر به مالئكه كرام و صالح منسوب نموده ،ميفرمايد ":كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ،
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فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ،فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ،مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ،بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ،كِرامٍ بَرَرَةٍ" «».2
پس معلوم شد كه بشارت دادن جبرئيل عين بشارت دادن مامورين زير دست او است ،كه جمعي از سادات فرشتگان و
مقربين درگاه خدايند ،چون قرآن كريم در باره ايشان فرموده:
"إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ،ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ،مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ» ،" «5و ان شاء اللَّه در تفسير سوره فاطر توضيح
بيشتر اين بحث خواهد آمد.
مؤيد گفتار ما كالم خداي عز و جل است كه در آيه بعدي ميفرمايد ":كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ" ،چون از ظاهر آن بر
ميآيد كه گوينده آن خداي سبحان است و در عين حال ميبينيم كه همين سْن را در سوره مريم در داستان روح ،به روح
نسبت ميدهد ،آنجا كه به مريم ميگويد ":إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُالماً زَكِيًّا"
» ،«6مريم ميپرسد ،كجا ميتوانم فرزند دار شوم با اينكه نه بشري با من تماس گرفته و نه خود زني زناكار بودهام؟ روح
در پاسْش ميگويد ":كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ».2« "...
مطلب ديگر اينكه سْن گفتن مالئكه و روح با مريم داللت ميكند بر اينكه آن جناب
__________________________________________________
)(1خدا جانها را در هنگام مرگشان ميگيرد ".سوره زمر ،آيه ".20
)(2ما به تو وحي كرديم ".سوره نساء ،آيه ". [.....]162
)(3جبرئيل روح االمين (فرشته بزرگ خدا) را نازل گردانيد و آن را به قلب تو فرود آورد ".سوره شعراء آيه ".110
)(4چنين مكن كه اين قرآن تذكاري است تا هر كه بْواهد آن را ياد بگيرد ،تذكاري است كه در صحيفههاي ارجمند واال
و پاكيزه به دست نويسندگاني گرامي و نكوكار نوشته شده ".سوره عبس ،آيه "16 -11
)(5اين سْن فرستادهاي كريم است كه داراي نيرو و نزد خداي صاحب عرش داراي مقام و منزلت و متبوع جمعي از
مالئكه و در همان جا فرمانده ايشان و امين خداي تعالي است ".سوره تكوير آيه "01
)(6من فرستاده پروردگار تو به سوي توام تا فرزندي پاك عطايت كنم ".سوره مريم آيه "11
()(7رسول حق از زبان بي زباني خدا) گفت اين چنين كار البته خواهد شد و بسيار بر من آسانست ".سوره مريم آيه ".01
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
محدثه بوده ،بلكه جمله ":فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا"
» ،«1كه در سوره مريم آيه  12است و مربوط به همين داستان است ،داللت دارد كه مريم ع روح را با چشمان خود ديده،
نه اينكه تنها صداي او را شنيده باشد .و ما ان شاء اللَّه ادامه اين بحث را در بحث روايتي آينده ميآوريم.
"بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ" در تفسير سوره بقره ميفرمود ":تِلْكَ الربسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ»،" «2
بحث در معناي كلمه خدا گذشت ،و لفظ" كلمه" و" كلم" نظير لفظ" تمره" و "تمر" است ،اولي در هر دو ،جنس را
ميرساند و دومي از هر دو ،در فرد استعمال ميشود ،و لفظ كلمه هم بر لفظي اطالق ميشود كه بر معنايي داللت كند( ،در
مقابل لفظ بيمعنا و موهوم كه كلمهاش نميخوانند) و هم بر جمله اطالق ميگردد ،حال چه اينكه آن جمله نظير" زيد قائم
است" كه تمام بوده و سكوت بر آن صحيح باشد ،و يا نظير جمله" اگر زيد قائم باشد" ،ناتمام و براي شنونده سؤالانگيز
باشد( ،كه اگر زيد قائم باشد چه ميشود ،و يا چه ميكني) ،همه اينها كه گفتيم معناي لغوي كلمه بود و اما به حسب
اصطالحي كه قرآن كريم براي خود دارد و كلمه را به خداي تعالي نسبت ميدهد ،معناي آن ،عبارت است از هر چيزي كه
اراده خدا را ظاهر كند( ،همانطور كه به حسب معناي لغوي كلمه عبارت بود از لفظي كه منظور باطني گوينده را براي
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شنونده ظاهر كند) حال چه اينكه كلمه خدا امر تكويني او باشد و با آن امر چيزي را از كتم عدم به عالم هستي بياورد ،و
ظاهر سازد و يا كلمه وحي و الهام باشد و براي شْص پيامبر و يا محدث اراده او را ظاهر كند.
[معناي" كلمه خدا" و مراد از" كلمه" در جمله ":يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ  ..... ]"...ص 321 :
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حال ببينيم در آيه مورد بحث" كلمه" به چه معنا است؟ بعضي گفتهاند :مراد از آن حضرت مسيح ع است ،به اين اعتبار كه
انبياي قبل از مسيح و يا خصوص اسرائيليان از انبياء ،مردم را بشارت داده بودند به اينكه به زودي نجات دهنده بني اسرائيل
ميآيد ،و صحيح است كه خداي تعالي در چنين مورد بفرمايد :مسيح همان كلمهاي است كه قبال ميگفتم و نظير اين تعبير
را در ظهور موسي (ع) آورده و فرموده ":وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْني عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا" « ،»2ليكن اين توجيه
درست نيست براي اينكه هر چند با بشارتهاي كتب
__________________________________________________
)(1ما فرستاديم به طرف او (مريم) روح خود (جبرائيل) پس ظاهر شد براي او مثل بشر ".سوره مريم آيه ".12
)(2اين پيامبران ما تفضيل داديم بعضي از آنها را بر بعضي ".سوره بقره آيه "022
)(3كلمه حسناي پروردگارت بر بني اسرائيل تمام شد ،و به وعدهاي كه به ايشان داده بود وفا كرد به خاطر صبري كه
كردند ".سوره اعراف ،آيه ".122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
عهدين ميسازد ،ولي با قرآن كريم نميسازد ،چون قرآن كريم قبال بشارت آمدن عيسي ع را نداده بود ،تا بگوئيم ":كلمه"
در اين آيه به معناي آن بشارتي است كه قبال داده بود ،بلكه قرآن ،عيسي ع را بشارت آور معرفي نموده ،نه كسي كه مردم
از پيش بشارت آمدنش را شنيده باشند ،عالوه بر اينكه سياق جمله ":اسْمُهُ الْمَسِيحُ" با اين توجيه تناسبي ندارد ،چون ظاهر
اين عبارت اين است كه لفظ" مسيح" نام خود كلمه است ،و يا به عبارت ديگر كلمه خود عيسي است نه نام ظهور او و يا
ظهور كلمهاي كه قبال به وسيله انبياء وعدهاش داده شده بود.
و چه بسا گفته باشند كه مراد از" كلمه" ،عيسي ع است ،چون عيسي ع روشنگر تورات براي مردم است ،و مرادي كه خداي
تعالي از تورات دارد بيان ميكند ،و براي مردم ،آن مطالبي را كه يهوديان در تورات اضافه كردهاند مشْص ميسازد ،و
اختالفي را كه در امور ديني دارند برطرف ميسازد ،هم چنان كه خود آن جناب به حكايت قرآن در خطاب به بني اسرائيل
فرموده ":وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَْْتَلِفُونَ فِيهِ" « »1ليكن اين نكته هر چند كه تعبير به كلمه را توجيه ميكند ،ولي آيه
شريفه از قرينهاي كه مساعد با اين توجيه باشد خالي است.
و چه بسا گفته باشند كه مراد از "كلمة منه" خود بشارت است ،ميخواهد به مريم خبر دهد كه به عيسي ع حامله ميشود و
عيسي ع از او متولد خواهد شد و خالصه ميخواهد بفرمايد ":خداي تعالي به تو بشارت ميدهد به كلمهاي از خود و آن
كلمه اين است :بشارت ميدهد تو را به اينكه به زودي بدون اينكه با مردي تماس گرفته باشي عيسي از تو متولد ميشود،
اين توجيه نيز درست نيست ،چون در ذيل آيه فرموده :اسم آن كلمه مسيح است و بنا بر اين توجيه اسم كلمه" مسيح"
نيست بلكه اسمش" بشارت "است.
و چه بسا گفته باشند كه مراد از كلمه خود عيسي ع است ،چون عيسي كلمه ايجاد است ،يعني مصداق كلمه" كن" است و
اگر خصوص عيسي ع را كلمه خوانده ،با اينكه هر انساني و بلكه هر موجودي مصداقي از كلمه" كن" تكويني است براي
اين بود كه والدت ساير افراد بر طبق مجراي اسباب عادي و مالوف صورت ميگيرد ،نطفه مرد با عمل نكاح به نطفه زن
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ميرسد و عوامل مقارن با اين عمل دست به كار ميشوند تا فرزند متولد شود و به
__________________________________________________
)(1تا برايتان بيان كنم پارهاي از مسائلي را كه در آن اختالف داريد ".سوره زخرف ،آيه "62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
همين جهت والدت را مستند به عمل نكاح ميكنند ،همانطور كه ساير مسببات را به اسبابش مستند ميكنند ،و چون انعقاد
نطفه عيسي از اين مجرا نبوده و پارهاي از اسباب عاديه و تدريجيه را نداشته ،قهرا هستيش مستند به صرف كلمه تكوين
بوده ،بدون اينكه اسباب عاديه در آن دخالت داشته باشد ،پس عيسي خود كلمه است و آيه ":وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ وَ رُوحٌ
مِنْهُ" «».1
و نيز آخر آيات مورد بحث كه ميفرمايد :إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ ،كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ،ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" «» 0
مؤيد اين معنا است و به نظر ما اين وجه بهترين وجه در تعبير عيسي ع به كلمه است.
[وجه تسميه عيسي بن مريم (عليهما السالم) به" مسيح"]  .....ص 323 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و كلمه" مسيح" به معناي ممسوح است .و اگر آن جناب را به اين نام ناميدند ،به اين مناسبت بوده كه آن جناب ممسوح به
يمن و بركت بوده و يا براي اين بوده كه آن جناب ممسوح به تطهير از گناهان بوده و يا با روغن زيتون تبرك شده ممسوح
گشته ،چون انبياء روغن زيتون به خود ميماليدند و يا بدين جهت است كه جبرئيل بال خود را در هنگام والدت آن جناب بر
بدن او ماليده تا از شر شيطان محفوظ باشد و يا براي اين بوده كه آن جناب همواره دست بر سر ايتام ميكشيده و يا براي
اين بوده كه دست بر چشم اشْاص نابينا ميكشيده و آنان را بينا ميكرده و يا بدين جهت مسيحش خواندند كه دست بر
بدن هيچ بيماري نميكشيده مگر آنكه شفا مييافته ،اينها وجوهي است كه در وجه تسميه عيسي بن مريم (ع) به مسيح
ذكر كردهاند.
ليكن آن وجهي كه ميتوان بدان اعتماد نمود اين است كه لفظ مسيح در ضمن بشارتي كه جبرئيل به مادرش داده بود
آمده ،و قرآن آن بشارت را چنين حكايت نموده ":إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ " ،...پس قبل
از آنكه آن جناب كوري را بينا كند و يا بيماري را شفا دهد و اصوال به حكم اين آيه قبل از والدت ،مسيح ناميده شده بود.
و كلمه" مسيح "عربي كلمه" مشيحا" ي عبري است كه در كتب عهدين عبري زبان آمده و بطوري كه از آن دو كتاب
استفاده ميشود ،رسم بني اسرائيل چنين بوده كه هر پادشاهي تاجگذاري ميكرده ،از جمله مراسم تاجگذاري اين بوده كه
كاهنان او را با روغن مقدس مسح
__________________________________________________
)(1مسيح فرستاده خدا و كلمهاي است كه خدا آن را به مريم القا كرد و روحي است از او ".سوره نساء آيه ".121
)(2مثل عيسي نزد خدا نظير مثل آدم است كه نْست او را از خاك درست كرد و سپس به او گفت" باش" ،پس او موجود
شد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
ميكردند تا سلطنتش مبارك شود و بدين مناسبت پادشاه را مشيحا ميگفتند ،كه يا به معناي خود شاه است و يا به معناي
مبارك است.
و نيز از كتب بني اسرائيل استفاده ميشود كه عيسي ع را از اين جهت مشيحا ناميدند كه در بشارت آمدنش خوانده بودند ،او
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به زودي در بني اسرائيل ظهور ميكند و او بر ايشان حكم ميراند و منجي ايشان است ،از آن جمله عبارت انجيل لوقا است
كه اين معنا از آن به خوبي استفاده ميشود ،در آنجا ميگويد :وقتي فرشته مريم در آمد و گفت :سالم براي تو اي كسي كه
سرشار از نعمت ربي ،از نعمت مبارك او ،و تو در ميان زنان ،زني مبارك هستي ،مريم وقتي فرشته را ديد معطل ماند كه چه
بگويد و اين سالم كه او كرد چه معنا دارد ،فرشته گفت :اي مريم مترس كه به نعمتي از ناحيه خدا ظفر يافتي و تو به زودي
حامله ميشوي و پسري ميزايي و نامش را يسوع ميگذاري و اين به زودي مردي عظيم ميشود كه حتي او را پسر خداي
علي ميخوانند و رب به او كرسي داوود پدرش را خواهد داد و تا ابد بر بيت يعقوب حكمراني خواهد نمود و ملك او آخر
ندارد»1« .
پس يهوديان از اين بشارت فهميدند كه پيغمبري كه مژدهاش را دادهاند حكمراني خواهد كرد و به همين جهت و به اين
بهانه بود كه يهوديان از قبول دعوت و نبوت عيسي بن مريم ع تعلل ورزيدند ،چون در عيسي بن مريم سلطنتي نديدند و تا
چندي كه آن جناب در بين ايشان بود به سلطنت نرسيد .و باز به خاطر وجود اين عبارت در آن بشارت بود كه بعضي از
علماي نصارا و به تبع آنان بعضي از مفسرين اسالم در مقام توجيه بر آمده و گفتهاند :منظور از ملك و سلطنت عيسي ع
ملك معنوي است نه سلطنت ظاهري و صوري.
مؤلف قدس سره :اين توجيه بعيد نيست :از اين جهت در عبارت بشارت ،آن جناب را مسيح يعني مبارك ناميدند ،كه بطور
كلي روغن مالي كردن در اعتقاد بني اسرائيل براي تبرك انجام ميشده .و مؤيد آن آيه زير است كه ميفرمايد ":قالَ إِنِّي
عَبْدُ اللَّهِ ،آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا ،وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ" «».0

و اما كلمه" عيسي" در اصل" يشوع" بوده كه هم به معناي مْلص تفسير شده و هم به معناي منجي و در بعضي از اخبار
به كلمه" يعيش -زنده ميماند" تفسير شده و اين با نامي
__________________________________________________
)(1انجيل لوقا22 -1 ،
)(2گفت:من بنده خدايم ،مرا كتاب داده و پيامبرم كرده و مرا هر جا كه باشم مبارك ساخته.
"سوره مريم ،آيه "21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
كه براي فرزند زكريا نهاده ،يعني نام" يحيي -زنده ميماند" مناسبتر است ،چون قبال هم گفته بوديم كه بين اين دو
پيامبر از هر جهت شباهتي برقرار بوده (شباهت تام) در آيه مورد بحث با اينكه خطاب به مريم است در عين حال عيسي ع
را ،عيسي بن مريم خوانده و اين براي آن بوده كه توجه دهد به اينكه عيسي بدون پدر خلق شده و به اين صفت شناخته
ميشود و نيز به اينكه مريم در اين معجزه شريك او است ،هم چنان كه در جمله ":وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ" «،»1
فرموده مريم و عيسي را براي همه عالميان آيت قرار داديم.
"وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ ،وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ"" وجاهت" به معناي مقبوليت است و مقبول بودن عيسي ع در دنيا روشن است
و همچنين در آخرت چون قرآن از آخرت او چنين خبر داده.
و اما اينكه فرمود :از مقربين است ،معناي كلمه" مقرب" روشن است ،ميفرمايد:
عيسي ع مقرب نزد خدا است و داخل در صف اولياء است و از جهت تقرب داخل در صف مقربين از مالئكه است ،هم چنان
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[معناي كلمه" عيسي"]  .....ص 324 :
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[اقوالي كه در باره سخن گفتن عيسي (ع) با مردم در سن كهولت ،گفته شده است]  .....ص 326 :

و در اينكه قرآن كريم تصريح كرده به اينكه عيسي ع تا سن كهولت زنده ميماند ،با اينكه انجيلها داللت ميكند بر اينكه
بيش از سي و سه سال در روي زمين زندگي نكرد ،نظري هست كه جا دارد در آن دقت شود و لذا بعضي گفتهاند :سْن
گفتن وي با مردم در سن كهولت ،بعد از برگشتنش از آسمان است ،چون آن جناب قبل از آنكه به آسمان صعود كند ،به سن

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

كه فرمودَ:نْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ"
» ،«2و در جاي ديگر قرآن تقريب را معنا كرده و فرموده ":إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ -تا جمله -وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَالثَةً  ،...وَ السَّابِقُونَ
السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ" «».2
و به طوري كه مالحظه ميكنيد از اين آيات بر ميآيد كه منظور از اين تقرب ،تقرب به خداي سبحان است و حقيقت آن
اين است كه فردي از انسانها در پيمودن راه برگشت به خدا -آن راهي كه به حكم آيه ":يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ
كَدْحاً فَمُالقِيهِ" « ،»2و به حكم آيه ":أَال إِلَي اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ" « ،»2پيمودنش بر هر انساني نوشته شده ،از ساير انسانها
سبقت بگيرد.
و اگر دقت بفرمائيد در اينكه صفت" مقربين" صفتي است براي افرادي از انسانها و افرادي از مالئكه ،آن وقت خواهي
فهميد كه الزم نيست اين صفت اكتسابي باشد تا بگويي
__________________________________________________
)(1و او را با فرزندش معجزه و آيت بزرگ براي اهل عالم قرار داديم ".سوره انبياء ،آيه " [.....]11
)(2عيسي و مالئكه مقربين از اينكه بندگي خدا كنند استنكاف نْواهند ورزيد ".سوره نساء ،آيه "120
")(3سوره واقعه ،آيه ".11 -1
")(4سوره انشقاق ،آيه ".6
)(5رجوع تمام امور (عالم آفرينش) بسوي اوست ".سوره شوري ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
مالئكه صفت تقرب را از راه اكتساب و مجاهده با نفس به دست نياوردهاند و با اين حال چگونه بعضي از آنان مقرب و
بعضي غير مقرب شدهاند ،چون ممكن است مقام تقرب در مالئكه موهبتي باشد و در انسان از راه عمل و مجاهدت به دست
آيد.
جمله ":وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" و همچنين جملههايي كه به آن عطف شده ،يعني" و من المقربين" و" يكلم  "،"...و من
الصالحين" و" يكلمه" و "رسوال" ،همه جملههايي حاليهاند.
"وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا"...
كلمه "مهد" به معناي آن بستري است كه براي كودك شيرخوار تهيه ميكنند .و كلمه "كهال" از ماده كهولت يعني
سالْوردگي گرفته شده و به معناي دوران بين جواني و پيري است ،دوراني است كه انسان به حد تماميت و قوت ميرسد ،و
لذا بعضي گفتهاند :كهل به كسي گفته ميشود كه جوانيش با پيري مْلوط شده و چه بسا گفته باشند كهل كسي است كه
سنش به سي و چهار سال رسيده باشد.
و به هر حال جمله مورد بحث ميفهماند كه عيسي ع تا سن كهولت زنده ميماند و اين خود بشارت ديگري است براي
مريم.
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كهولت نرسيده بود تا در آن سن با مردم سْن گفته باشد و چه بسا گفته باشند آنچه بعد از بررسي دقيق در كتب تاريخ به
دست ميآيد ،اين است كه عيسي ع بر خالف آنچه از انجيلها استفاده ميشود حدود شصت و چهار سال در زمين زندگي
كرد.
آنچه از سياق آيه مورد بحث استفاده ميشود اين است كه ميخواهد به يكي از معجزات آن جناب اشاره كند .و در ضمن
افاده آن معنا ميرساند كه وي به سن شيْوخت و پيري نميرسد و مدت معاشرت و سْن گفتنش با مردم از طرف ابتدا
ايام صباوت ،و از طرف انتها ايام كهولت است .و آنچه از كودك و گهواره و ارتباط آن دو با هم معهود ذهن ما است ،اين
است كه كودك را در اوائل عمرش تا چندي كه قنداق ميشود و قبل از اينكه به راه بيفتد يعني قبل از رسيدن به دو
سالگي ،در گهواره ميگذارند و بنا بر اين اگر كسي بگويد ":فالن كودك در گهواره سْن گفت" اين عبارت نميرساند كه
اين سْن گفتن از باب معجزه
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
است ،چون معموال كودك از يك سال و اندي به تدريج و بطور شكسته مفرداتي از كلمات را ميگويد ،ليكن اگر كسي
بگويد ":فالن كودك در گهواره با مردم سْن گفت "از آن بر ميآيد كه با مردم سْني تمام و با جملهبنديهاي صحيح
گفته و مردم به گفته وي اعتنا كردهاند ،همانطور كه به كالم شْصي كه به سن كهولت رسيده اعتنا ميكنند و به عبارتي
سادهتر جمله مورد بحث ميفرمايد :عيسي در گهواره همانطور با مردم سْن گفت كه در دوران كهولت سْن ميگفت .و
سْن گفتن كودك در گهواره ،معجزهاي است خارق العاده.
اين از نظر خود آيه مورد بحث و اما با در نظر گرفتن آيات ديگري كه در اين قصه وارد شده ،از آن جمله آيه 21 :سوره
مريم ،جاي هيچ ترديدي باقي نميماند در اينكه سْن گفتن آن جناب از باب معجزه بوده ،چون از آن آيه استفاده ميشود
كه آن جناب در همان ساعت اولي كه به دنيا آمده با مردم سْن گفته ،ميفرمايد:
"فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ ،قالُوا :يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا ،يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
فَأَشارَتْ إِلَيْهِ ،قالُوا :كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ،قالَ :إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ،آتانِيَ الْكِتابَ ،وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا ،وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما
كُنْتُ" «».1
"قالَتْ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ" در اين آيه مريم با اينكه طرف صحبتش روح بود با او سْن نگفت بلكه
خطاب را متوجه پروردگارش كرد و اين بر همان اساس بوده كه قبال بدان اشاره كرديم ،كه خطاب مالئكه و خطاب روح و
كالمشان ،كالم خداي سبحان است ،پس مريم ع ميدانسته كه آن كسي كه با او سْن ميگويد خود خداي تعالي است،
هر چند كه خطابي كه ميشنيده از جانب روح ممثل و يا مالئكه بود و به همين جهت در پاسخ روي سْن را متوجه خداي
تعالي كرد كه" پروردگارا از كجا من داراي فرزند ميشوم؟...".
البته اين احتمال هم هست كه بردن نام پروردگار از باب استغاثه باشد ،نظير عبارت:
__________________________________________________
)(1مريم بعد از آنكه عيسي را زائيد ،او را در آغوش گرفت و به سوي مردمش آورد ،مردم گفتند :اي مريم عمل ننگيني
كردهاي ،اي خواهر هارون نه پدرت مرد بدي بود و نه مادرت زناكار ،مريم اشاره كرد به كودكي كه در آغوش داشت ،كه با
اين كودك سْن بگوئيد ،گفتند :ما چگونه سْني بگوئيم با كسي كه در قنداق است و كودك است؟ كودك به زبان آمد و
گفت :من بنده خدا هستم ،خداي تعالي به من كتاب داده و مرا پيامبر كرده و به من بركت داده هر جا كه باشم ".سوره
مريم ،آيه ".21 -02
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[مراد از" تورات" و" انجيل" در قرآن كريم]  .....ص 329 :

و بنا بر اين پس اگر در آيه مورد بحث تورات و انجيل را بر كتاب و حكمت عطف كرده ،نبايد اشكال كرد كه مگر تورات و
انجيل كتاب نيستند و مگر مشتمل بر حكمت و دستورات نافع براي اعتقاد و عمل نميباشند؟ براي اينكه اين عطف از باب"
ذكر فرد" بعد از" ذكر جنس" است ،به خاطر رساندن اهميتي كه در فرد هست.
پس كسي نپندارد كه الف و الم در" الكتاب" الف و الم استغراق است ،يعني آيه ميخواهد بفرمايد كه خداي تعالي تمامي
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
"قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ" « ،»1كه نوعا گوينده در وسط سْن خود اين استغاثه را ميآورد.
"قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَْْلُقُ ما يَشاءُ ،إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" در سابق اشاره كرديم به اينكه از تطبيق اين آيه
با آيه سوره مريم كه ميفرمايد ":قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًّا"
« »0چنين بدست ميآيد كه كلمه" كذلك" در مورد بحث خودش به تنهايي كالمي است تام .و تقديرش" االمر كذلك"
است ،يعني بله مطلب اين چنين است ،و بشارتي كه هم اكنون به تو دادم امري است مقضي و قضايي است كه رد و بدل
نميشود.
و از جمله" يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ  "...چنين استفاده ميشود كه اي مريم اين تعجب تو جا ندارد ،براي اينكه وقتي تعجب
صحيح است كه خدا قادر بر پديد آوردن چنين فرزندي نباشد و يا اگر هم باشد برايش دشوار باشد ،اما در حالي كه قدرت
خداي تعالي نامحدود باشد و هر كاري بْواهد بكند ،ديگر چه جاي تعجب است و مساله دشواري هم وقتي تصور ميشود
كه كار نيازمند به اسباب و وسائل باشد ،هر چه اسباب و وسائل بيشتري بْواهد آن كار دشوارتر است و هر قدر آن اسباب
نايابتر و از دسترس دورتر باشد ،باز كار دشوارتر خواهد بود .و خداي عز و جل هيچ چيزي را با ابزار و وسائل خلق نميكند،
بلكه هر وقت اراده امري را كند ،تنها كافي است فرمان دهد كه" باش "و آن چيز موجود شود.
پس معلوم شد كه كلمه" كذلك" به تنهايي كالمي است تام و منظور از آن رفع اضطراب مريم و تردد خاطر او بوده ،و
جمله" اللَّهُ يَْْلُقُ ما يَشاءُ" در اين مقام است كه عجز و ناتواني زائيده از تعجب را از خداي تعالي نفي كند ،و جمله" اذا
قضي  "...در اين مقام است كه دشوار بودن خلقت فرزندي بدون پدر را از خداي تعالي نفي نموده ،از چنين توهمي
جلوگيري نمايد.
"وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ" الف و الم در كلمه" الكتاب" و كلمه" الحكمة "الف و الم جنس است و
ما در سابق گفتيم كه منظور از كتاب آن وحيي است كه براي رفع اختالف مردم نازل شد.
__________________________________________________
)(1كافر در وقت مرگ نادم شده و ميگويد خدايا مرا بدنيا بازگردان ".سوره مؤمنون ،آيه ".11
()(2رسول حق از زبان بيزباني خدا) گفت اين چنين كار البته خواهد شد و بسيار آسان است و ما اين پسر را آيت و رحمت
واسع خود براي خلق ميگردانيم و قضاي الهي بر اين كار رفته است ".سوره مريم ،آيه ".01
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
"كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ  ...مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ »1« "...
و منظور از حكمت ،آن معرفتي است كه براي اعتقاد و عمل آدمي مفيد باشد.

PDF.tarikhema.org

[بعثت حضرت عيسي (ع) عموميت داشته ،هر چند رسالت او به سوي بني اسرائيل بوده است]  .....ص 312 :
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كتب آسماني را به عيسي ع تعليم داده ،براي اينكه اين توهم با آيه زير نميسازد كه فرموده ":وَ لَمَّا جاءَ عِيسي بِالْبَيِّناتِ،
قالَ :قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ ،وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَْْتَلِفُونَ فِيهِ ،فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ" « »0كه بيانش گذشت .اما بايد ديد
كه منظور از تورات چيست و قرآن كريم از اين اسم چه كتابي را در نظر دارد؟ آن كتابي كه در ميقات در الواحي كه قرآن
كريم در سوره اعراف داستانش را آورده و به موسي نازل كرد؟ و يا اين اسفاري كه فعال در دست يهود است( ،به قول
بعضيها به مطاعن انبيا شبيهتر است تا به كتاب آسماني" مترجم") قطعا منظور قرآن كريم از كلمه تورات اين اسفار نيست،
براي اينكه خود يهوديان هم اعتراف دارند بر اينكه سند اين اسفار به زمان موسي ع منتهي نميشود و سلسله سند در فترت
و فاصله بين بْت نصر (يكي از پادشاهان بابل) و كورش (يكي از ملوك فارس) قطع شده ،چيزي كه هست قرآن كريم
تمامي مطالب تورات موجود در عصر رسول خدا ص (كه ما نميدانيم تا اين عصر چه مقدار ديگرش تحريف شده) را رد
ننموده و آن را بطور كلي مْالف تورات اصلي ندانسته ،هر چند كه به داللت خود قرآن كريم از تحريف هم به دور نمانده،
چون داللت آيات قرآن بر اينكه تورات بازيچه دست تحريف شده ،روشن است.
از قرآن كريم چنين فهميده ميشود كه انجيل (كه به معناي بشارت است) يك كتاب
__________________________________________________
)(1و قبل از نزول كتاب و وحي مردم همه امت واحدهاي بودند ،ليكن چون با يكديگر اختالف كردند ،خداي عز و جل
كتاب (وحي) فرستاد تا اختالفشان را رفع بكند ولي مردم بر سر همان وحي هم اختالف كردند ".سوره بقره آيه "012
)(2و وقتي عيسي ع با معجزات روشنش بيامد ،گفت :من برايتان حكمت آوردم و از كتاب و وحي هم مقداري كه رفع
اختالفتان كند آوردهام ،پس از خدا بترسيد و مرا در احكام آن كتاب اطاعت كنيد ".سوره زخرف ،آيه ".62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
بوده و بر عيسي بن مريم ع نازل شده و وحيي بوده مْتص به آن جناب ،چون فرموده:
"وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُديً لِلنَّاسِ» ،" «1و نفرموده اناجيل اربعه ،پس اين انجيلهاي چهارگانه ":متي""،
مرقس"" ،لوقا" ،و" يوحنا" كتابهايي هستند كه بعد از جناب عيسي ع تاليف شدهاند.
و نيز آيات قرآن داللت دارد بر اينكه احكام ديني هر چه هست در تورات بوده و انجيل تنها بعضي از احكام ناسخ را آورده،
يكي از آن آيات ،آيه 22 :از آيات مورد بحث است كه ميفرمايد ":مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ ،وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" «».0
و نيز آيه زير است كه ميفرمايد ":وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُديً وَ نُورٌ ،وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ ،وَ هُديً وَ مَوْعِظَةً
لِلْمُتَّقِينَ ،وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ" « ،»2و بعيد نيست كه از اين آيه استفاده شود كه در انجيل غير احكام
ناسخ يعني احكامي كه احكام تورات را نفي ميكند ،احكام اثباتي هم بوده باشد.
و باز آيات قرآني داللت دارد بر اينكه انجيل مشتمل بوده بر بشارت از آمدن خاتم االنبياء ص ،هم چنان كه تورات نيز
مشتمل بر آن بوده ،چون قرآن كريم ميفرمايد ":الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ
الْإِنْجِيلِ" «».2
"وَ رَسُولًا إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ"
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ظاهر اين عبارت اين است كه عيسي ع تنها مبعوث بر بني اسرائيل بوده است هم چنان كه از آيات راجع به حضرت موسي
ع هم بر ميآيد كه آن جناب نيز تنها مبعوث بر بني اسرائيل بوده و از سوي ديگر در بحثي كه در ذيل آيه ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً
واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ" « »2داشتيم ،اثبات كرديم كه عيسي هم مانند موسي از انبياي اولوا العزم بوده كه بر
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران ،آيه ".2
)(2من آمدهام تا احكام كتاب آسماني قبل از خودم يعني تورات را تصديق نموده و نيز بعضي از چيزهايي را كه در تورات بر
شما حرام شده ،حالل كنم ".سوره آل عمران آيه ".22
)(3ما به او انجيل داديم كه در آن هدايت و نور است ،در حالي كه كتاب آسماني قبل از خودش يعني تورات را تصديق دارد
و هدايت و موعظت است براي مردم پرهيزكار ،به او انجيل داديم تا چنين و چنان شود و تا وي در بين اهل انجيل حكم
كند بدانچه خدا در انجيل نازل كرده ".سوره مائده ،آيه 47".
")(4كساني كه پيروي ميكنند رسول درس نْواندهاي را ،كه نامش را در كتاب آسماني خود تورات و انجيل ميخوانند و
مييابند" ".سوره اعراف ،آيه 157".
)(5مردم يك گروه بودند خدا رسوالن را فرستاد ".سوره بقره ،آيه ". [.....]012
ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
تمامي اهل دنيا مبعوث شدهاند.
و ليكن اين اشكال و ناسازگاري ،به بياني كه ما در ذيل آن آيه داشتيم حل ميشود ،در آنجا گفتيم فرق است ميان" رسول"
و" نبي" ،نبوت منصب بعثت و تبليغ است و رسالت سفارت خاصهاي است كه دنبالش ضامن اجرايي هست و آن عبارت
است از قضاي الهي و داوري خدايي بين مردم يا به بقا و نعمت و يا به هالكت و زوال نعمت ،هم چنان كه آيه زير آن را
افاده نموده و ميفرمايد ":وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ" «».1
و به عبارتي ديگر نبي انساني است كه از طرف خداي تعالي مبعوث ميشود براي اينكه احكام دين را براي مردم بيان كند و
اما رسول عبارت است از انساني كه مبعوث ميشود براي اداي بياني خاص كه دنبالش يا هالكت است اگر آن را رد كنند و
يا بقا و سعادت است اگر آن را قبول كنند ،هم چنان كه اين معنا از گفتگويي كه قرآن كريم از رسوالني چون نوح و هود و
صالح و شعيب و ديگر رسوالن با قوم خود حكايت نمود كامال به دست ميآيد.
و وقتي مطلب از اين قرار باشد الزم نيست كه رسالت يك رسول به سوي قومي معين بعثت به سوي همان قوم باشد و ال
غير ،بلكه ممكن است رسالتش به سوي قومي خاص باشد ،ولي بعثت و نبوتش به سوي تمامي بشر باشد ،هم چنان كه در
موسي و عيسي ع چنين بود.
و شواهدي كه از قرآن كريم بر اين معنا وجود دارد يكي دو تا نيست ،از آن جمله در مورد رسالت موسي به سوي فرعون
ميفرمايد ":اذْهَبْ إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي" « ،»0و در عين حال ميبينيم ساحران فرعون به موسي ايمان آوردند و گفتند":
آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسي" « »2و بطوري كه از ظواهر آيات بر ميآيد ايمانشان هم قبول شده ،با اينكه از بني اسرائيل
نبودند و در باره دعوت قوم فرعون با اينكه از بني اسرائيل نبودند فرموده ":وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ،وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ
كَرِيمٌ" «».2
و نظير اين آيات در داللت بر عموميت بعثت آن جناب ايمان آوردن امتهاي بسياري از غير بني اسرائيل ،قبل از بعثت
رسول خدا ص به آن جناب است ،مانند مردم
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[معجزات عيسي (ع) مستند به اذن خدا بوده است و عيسي (ع) در صدور آن آيات استقاللي نداشته است]  .....ص 310 :

و همچنين سياق جمله" بِإِذْنِ اللَّهِ" ميفهماند كه صدور اين آيات معجزهآسا از عيسي ع مستند به خداي تعالي و اذن او
است .و خود آن جناب مستقل در آن و در مقدمات آن نبوده و اين جمله را در آيه شريفه تكرار كرد تا اشاره كند به اينكه
نسبت به تذكر آن اصرار دارد ،چون جاي اين توهم بوده كه مردم آن جناب را در زنده كردن مردگان مستقل بپندارند و در
نتيجه به الوهيت آن جناب معتقد گشته و گمراه شوند و براي اعتقاد خود استدالل كنند به آيات معجزه آسايي كه از آن
جناب صادر شده ،و لذا عيسي ع بعد از هر معجزهاي كه از آن خبر
__________________________________________________
)(1آفرين بر اللَّه كه بهترين خالقان است ".سوره مؤمنون ،آيه ".12
)(2مفردات راغب ص .220
)(3مفردات راغب ص .22
)(4مردگان را زنده ميكنم.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
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__________________________________________________
)(1براي هر امتي رسولي است همين كه رسولشان آمد در بينشان به قسط حكم ميشود ".سوره يونس ،آيه ".22
)(2به جانب فرعون روانه شو كه وي در كفر ،سْت طغيان كرده است ".سوره طه ،آيه ".02
)(3ما بْداي موسي و هارون ايمان آورديم ".سوره طه ،آيه ".22
)(4ما قبل از اينان قوم فرعون را آزموديم و رسولي كريم ايشان را دعوت كرد ".سوره دخان ،آيه "12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص210 :
روم و امتهاي بزرگي از غربيها ،از قبيل :فرانسويان و اطريش و بورسا و انگلستان و امتهايي از شرقيين ،چون نجران به
وي گرويده بودند با اينكه از بني اسرائيل نبودند و قرآن كريم در هيچ آيهاي كه سْن از نصارا دارد ديده نميشود كه روي
سْن را متوجه خصوص نصاراي بني اسرائيل كرده باشد ،بلكه اگر مدح ميكند عموم نصارا را مدح ميكند و اگر مذمت هم
ميكند عموم را مذمت ميكند.
"أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ،أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ  ...وَ أُحْيِ الْمَوْتي بِإِذْنِ اللَّهِ "در اين آيه نسبت خلقت را به عيسي
ع داده ،و اين تعبيري است سؤالانگيز كه مگر عيسي خالق است؟ در پاسخ بايد دانست كه كلمه" خلقت" به معناي بوجود
آوردن از عدم نيست بلكه به معناي جمع آوردن اجزاي چيزي است كه قرار است خلق شود و لذا در جاي ديگر فرموده":
فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْْالِقِينَ" «».1
و كلمه" اكمة" به معناي كسي است كه از شكم مادر بدون چشم متولد شده باشد ،گاهي هم به كسي اطالق ميشود كه
چشم داشته و سپس نابينا شده است.
راغب ميگويد :ميتوان گفت ":فالني ديدگانش اكمه شد به حدي كه چشمهايش سفيد گرديد « "»0و كلمه" ابرص" به
معناي كسي است كه دچار برص شده و" پيسي" (كه يك بيماري پوستي است) گرفته «».2
و از اينكه فرمود ":وَ أُحْيِ الْمَوْتي" « ،»2يا بطور صريح و يا بطور اشاره فهميده ميشود كه عيسي ع يك بار و دو بار مرده
زنده نكرده ،بلكه متعدد اين كار را كرده است.
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ميدهد كالم خود را مقيد ميكند به مشيت و اذن خداي تعالي ،از خلقت خود خبر ميدهد خبر خود را مقيد ميكند به اذن
خدا ،از مرده زنده كردنش خبر ميدهد مقيدش ميكند به اذن خدا .و در آخر ،كالم خود را با اين جمله ختم ميكند كه ":إِنَّ
اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ".
[معجزات حضرت عيسي (ع) در خارج ،از آن جناب صادر ميشده است]  .....ص 313 :
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و ظاهر اينكه فرمود ":أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ  "...اين است كه اين معجزات در خارج از آن جناب صادر ميشده ،نه اينكه از باب
صرف تحدي و احتجاج خواسته است بفرمايد :من چنين و چنان ميكنم ،چون اگر منظور صرف حرف بوده و خواسته عذر
خصم را قطع و حجت را تمام كند ،جا داشت كالم خود را به قيدي كه اين معنا را افاده كند مقيد سازد ،مثال بفرمايد :اگر از
من بْواهيد مرده را زنده ميكنم و امثال اين عبارات.
عالوه بر اينكه آيات زير كه حكايت خطاب خداي تعالي به عيسي ع در روز قيامت است ،بطور كامل داللت ميكند بر اينكه
اين معجزات از آن جناب سرزده ،ميفرمايد:
"إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ ،اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ عَلي والِدَتِكَ -تا آنجا كه ميفرمايد -وَ إِذْ تَْْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ بِإِذْنِي ،فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ،وَ إِذْ تُْْرِجُ الْمَوْتي..." «1».
اين را گفتيم كه تا بطالن گفتار بعضي از مفسرين روشن شود كه گفتهاند :نهايت چيزي كه از آيه شريفه استفاده ميشود
اين است كه خداي سبحان چنين سري به عيسي بن مريم داده بود ،و او هم در مقام احتجاج و به منظور اتمام حجت
فرموده كه دليل نبوت من اين است كه اگر از من اين معجزات را بْواهيد انجام ميدهم و اما اينكه همه اين معجزات و يا
بعضي از آنها را انجام داده ،آيه شريفه داللتي بر آن ندارد.
"وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ"...
اين جمله اخبار به غيبي است كه مْتص به خدا و رسوالني است كه خداي تعالي آگهي بدان را به وسيله وحي به آنان داده
و اين خود معجزهاي ديگر است و اخبار به غيبي است كه صريح در تحقق است ،يعني هر كس آن را بشنود شكي در معجزه
بودنش نميكند ،براي
__________________________________________________
)(1يعني روز قيامت آن زمان كه خداي تعالي به عيسي بن مريم ميفرمايد :به ياد آر نعمتي را كه من بر تو و بر مادرت
انعام كردم  ...و به اذن من از گل چيزي به شكل مرغ درست ميكردي و در آن ميدميدي ،پس به اذن من مرغي زنده
ميشد و كور مادر زاد و بيمار برصي را به اذن من شفا ميدادي و مردگان را به اذن من از قبر در ميآوردي!" سوره مائده،
آيه ".112
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
اينكه هر كسي و هر انساني عادتا ميداند چه خورده و در خانه خود چه چيزي را ذخيره كرده است.
و اگر اين يك معجزه را مقيد به اذن خدا نكرد ،با اينكه ميدانيم هيچ معجزهاي (بلكه هيچ عملي) بدون اذن خدا تحقق
نمييابد ،هم چنان كه فرمود ":وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" « ،»1براي اين بوده كه از اين معجزه تعبير
كرده بود به خبر دادن .و خبر دادن ،غير از خلق نمودن و زنده كردن است كه حقيقتا فعل خدا است و اگر به عيسي منسوب
شود با اذن او خواهد بود .و خبر دادن فعل خداي تعالي و اليق به ساحت قدس او نيست ،بدين جهت فقط اين معجزه را
مقيد به اذن خدا نكرد.
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[جمله" مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ "...بر اينكه عيسي (ع) تورات موجود در روزگار خود را قبول داشته است داللت نميكند]  .....ص 311 :

سؤال ديگري كه ممكن است در اينجا به ذهن خواننده برسد اين است كه آيه مورد بحث صريحا ميگويد :عيسي ع تورات
را تصديق داشته ،معلوم ميشود تورات تا زمان آن جناب تحريف نشده بود( ،با اينكه تقريبا شش قرن قبل از ميالد ،بني
اسرائيل و توراتش به دست بْت نصر منقرض شد ،و به گفته تاريخ خود يهود يك قرن قبل از ميالد نيز مورد حمله"
طوطوز" وزير اسپيانوس قرار گرفت و در اين دو حادثه اثري از تورات نماند و آنچه فعال در دست است يادداشتهايي است
كه افراد از تورات به خاطر داشته و نوشتهاند" مترجم").
در پاسخ ميگوئيم :آيه مورد بحث آن توراتي را ميگويد كه در دو آيه قبل در خطاب به مريم ميفرمود :به عيسي تعليم
مي دهد ،نه آن توراتي كه در عصر بعثت آن جناب در بين يهوديان بوده ،پس آيه مورد بحث هيچ داللتي ندارد بر اينكه
عيسي ع تورات متداول در بين مردم آن روز را قبول داشته و تا آن روز تورات تحريف نشده ،تا با جريان بْت نصر و
طوطوز منافات داشته باشد ،هم چنان كه آياتي كه ميگويد :پيامبر اسالم تورات و انجيل را قبول دارد ،منظورش تورات و
انجيل متداول در عصر نزول قرآن نيست ،بلكه تورات و انجيلي است كه وحي به آن جناب تعليم داده.
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عالوه بر اينكه مساله خلق و احياء اين تفاوت را هم با اخبار به غيب دارد كه در دو معجزه اولي خطر گمراه شدن مردم
بيشتر است ،مردم وقتي ببينند كسي مرده را زنده ميكند و بدون شكافتن قبر با بيل و كلنگ از قبر در ميآورد و يا از گل
مرغي درست ميكند و آن را زنده ميكند و پرواز ميدهد ،با مْتصر وسوسه و مغلطهاي به ذهنشان ميرسد كه اين شْص
خدا است ،به خالف از غيب خبر دادن كه در نظر مردم ساده ،امري مبتذل و پيش پا افتاده است و آن را براي هر كسي كه
رياضت بكشد و براي هر كاهن و شعبدهبازي ممكن ميداند ،لذا الزم بود در آن دو معجزه اول اذن خدا را قيد كند تا بيننده
در مورد آن جناب ،قائل به الوهيت نشود .و در سومي يعني اخبار به غيب ،لزومي نداشت و همچنين در شفا دادن اكمه و
ابرص كه در اين سه معجزه كافي بود كه تنها بفهماند اين اعمال شعبدهبازان نيست ،بلكه آيتي است از ناحيه خداي تعالي،
آن هم در برابر مردمي كه ادعاي ايمان ميكنند و به همين جهت در آخر كالمش فرمود ":إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ" ،يعني اگر شما در ادعايتان (كه ايمان داريم) راست بگوئيد اين معجزات براي شما كافي است.
"وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" اين آيه شريفه عطف است به جمله ":وَ رَسُولًا إِلي
بَنِي إِسْرائِيلَ" ،خواهيد پرسيد :جمله معطوف عليه يعني "رسوال  "...در سياقي قرار گرفته كه عيسي ع در آن غايب فرض
شده و ميفرمايد ":خدا به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموخته در حالي كه او را به سوي بني اسرائيل گسيل داشته"
و جمله معطوف يعني" و مصدقا  "...در سياقي است كه خود عيسي متكلم است ،ميگويد :من چنين و چنانم با اين حال
چگونه ممكن است اين دو سياق به هم
__________________________________________________
)(1هيچ رسولي نميتواند معجزهاي بياورد مگر به اذن خدا ".سوره مؤمن ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
عطف شود؟.
در پاسخ ميگوئيم :اين اختالف سياق ،عيبي ندارد ،براي اينكه قبل از آيه مورد بحث:
يعني (جمله معطوف) ،سياق قبلي با جمله ":أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ" تفسير شده و وجهه كالم را از غيبت متكلم برگردانده بود ،پس
در حقيقت عطف آيه مورد بحث به جمله ":و رسوال" عطف سياق متكلم است به سياق متكلم.
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[عملي كه عيسي (ع) براي باز شناختن مؤمنين به خود و تشكل دادن به آنها انجام داد]  .....ص 316 :

از آنجايي كه زمينه آيات مورد بحث صرفا ،حكايت بشارتي بود كه به مريم دادند و در
__________________________________________________
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"وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ "اين جمله ميرساند كه خداي تعالي بعضي از طيبات را بر بني اسرائيل تحريم كرده
بود و عيسي بن مريم آن را دو باره حالل كرده است ،آيه زير هم اين معنا را صريحا ميرساند:
"فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ».1« "...
و گفتار در آيه ،خالي از يك داللت نيست و آن داللت بر اين است كه عيسي ع همه احكام تورات را امضا كرده ،مگر چند
حكمي را كه خداي تعالي به دست وي نسخ نموده و آن چند حكم عبارت بوده از احكامي كه بر يهود شاق و گران ميآمده
است .و لذا
__________________________________________________
)(1به خاطر ظلمي كه از ناحيه يهوديان رخ داده ،ما بعضي از طيبات را كه بر آنان حالل بود حرام كرديم ".سوره نساء آيه
".162
ترجمه الميزان ،ج ،2ص216 :
بعضي گفتهاند :انجيل كتاب شريعت و احكام نيست ،چون حكمي در آن نيامده و جمله ":و الحل  "...عطف است بر جمله"
بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ" و الم در الحل الم نتيجه است و آيه را چنين معنا ميدهد :من آيتي از ناحيه پروردگارتان آوردهام و آن
فالن و فالن و فالن است و نيز آوردهام تا در نتيجه بعضي از چيزهايي كه بر شما حرام شده و يا بعضي از محرماتي كه
رعايتش بر شما واجب گشته نسخ كنم.
"وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ"...
از ظاهر عبارت بر ميآيد كه ميخواهد بيان كند جمله ":فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ" فرع بر آوردن معجزه است ،نه بر حالل كردن
محرمات ،خالصه لزوم تقوا و اطاعت عيسي ع به خاطر آوردن معجزه است ،نه به خاطر اينكه محرماتي را براي شما حالل
كرده و شايد منظور آن كسي هم كه گفته :اگر جمله ":وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ  "...را دو باره تكرار كرد ،براي اين بود كه مطالب بعد
را از مطالب قبل جدا كند ،پس جمله ":فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ "ربطي به مطالب قبل از" جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ  "...ندارد تا متفرع بر
تحليل محرمات باشد ،نه ،بلكه بريده از آن است و متفرع بر خود" جئتكم  "...همين معنا بوده است و گرنه اگر منظور مفسر
نام برده ،اين نباشد صرف جداسازي ،جزء مزاياي گفتار و نكات ادبي شمرده نميشود.
"إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ"...
در اين جمله عذر و بهانه آن كسي را كه به الوهيت عيسي ع معتقد شده باطل ميكند ،چون عيسي ع به هوشياري خود
دريافته بود و يا به وسيله وحي آگاه شده بود كه بعضي به خاطر ديدن آن معجزات چنين اعتقادي را پيدا خواهند كرد ،و در
سابق هم گفتيم كه به خاطر همين پيشگيري بود كه جملههاي ":فَيَكُونُ طَيْراً" و" وَ أُحْيِ الْمَوْتي" را مقيد كرد به قيد"
بِإِذْنِ اللَّهِ".
گفتيم يا به هوشياري خود دريافته بود و يا به وحي الهي ،ولي از آيه ديگر ميفهميم كه به وحي الهي بوده و آن آيه زير
است كه ميفرمايد ":ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ ،أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ" «».1
"فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ"
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)(1من به ايشان هيچ دستوري ندادم ،جز آنچه كه تو ،به من فرمودي و آن اين بود كه به ايشان بگويم اللَّه پروردگار من و
خودتان را بپرستيد ".سوره مائده ،آيه 117".
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
دادن اين بشارت كافي بود نكات برجستهاي از سرگذشت زندگي آن جناب يعني عيسي ع از روزي كه مريم به وي حامله
ميشود تا روزي كه به رسالت و دعوت ميپردازد را خاطرنشان كند و به مريم اطالع دهد كه قرار است خداوند چنين
فرزندي به تو بدهد و به همين جهت در اين زمينه غير اين مقدار را ذكر نكرد ،تنها در آيه مورد بحث به عنوان نتيجهگيري
از مطالب قبل مساله انتْاب حواريون و توطئه مردم عليه وي و مكر خداي تعالي عليه مردم و نجات عيسي از آنان را و در
آخر به آسمان بردنش را آورد تا تتمه آن داستانها باشد اما ساير جزئياتي كه از سرگذشت آن جناب در ساير سورههاي قرآني
از قبيل سوره نساء و مائده و انبياء و زخرف و صف آمده بود را ذكر ننمود.
و اين بدان جهت بود كه خواست در سرودن اين قصه آن مقداري كه مهم بود به رخ نصاراي نجران بكشد ،چون در
روزهايي كه اين آيات نازل ميشد ،نصاراي نجران به مدينه آمده بودند تا با رسول خدا ص بحث و احتجاج كنند و لذا به
اين مقدار از سرگذشت عيسي ع اكتفاء شده است.
در آيه مورد بحث ،احساس را در مورد كفر استعمال نموده با اينكه كفر يك امر قلبي است و قابل احساس نيست و اين براي
اشاره به اين معنا بود كه كفر باطني مردم به قدري قوي بوده كه آثارش در ظاهر رفتار و گفتارشان نمودار شده و ممكن هم
هست منظور از احساس كفر ،اعالم صريح آنان و در صدد ايذا و كشتن برآمدنشان باشد ،پس اينكه فرمود ":فَلَمَّا أَحَسَّ"...
يعني همين كه عيسي از بني اسرائيل (كه در اين آيات در مساله بشارت مورد بحث بودند) احساس كفر نمود ،فرمود :كيست
كه مرا در راهي كه به سوي خدا منتهي ميشود ياري كند؟ و منظورش از اين پرسش اين بود كه بفهمد از ميان مردم چند
نفر طرفدار حقند ،تا روي همانان حساب كند و خالصه بفهمد چقدر عده و عده دارد ،نيرويش در آنان متمركز گشته،
دعوتش از ناحيه آنان منتشر شود و اين خصيصه هر نيروي طبيعي و اجتماعي او (فيزيكي و مكانيكي) و امثال آن است كه
وقتي ميخواهد دست به كار گشته و هر جزء از آن يك ناحيه را اداره و در آن عمل كند ،بايد نْست مركزي و كانوني
داشته باشد تا همه نيروهاي جزئيش در آن محل متمركز شود و آن مركز تكيهگاه نيروهاي جزئي و كمكرسان به آن باشد
و گرنه صدها نيروي جزئي و پراكنده كاري از پيش نميبرند و بلكه همه هدر ميروند.
نظير اين عمل كه عيسي ع انجام داد چند نوبت در دعوت اسالم پيش آمد ،يكي بيعت عقبه بود كه قبل از هجرت رسول
خدا ص مردم مدينه در عقبه منا جمع شدند و با آن جناب بيعت كردند ،و يكي هم بيعت شجره و يا بگو بيعت رضوان بود
كه در
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
جريان صلح حديبيه اتفاق افتاد ،رسول خدا ص نيروهاي متفرق را يك جا جمع كرد تا بتواند دعوت خود را به نتيجه برساند.
عيسي ع بعد از آنكه يقين كرد كه دعوتش در بين بني اسرائيل -يا همه و يا حد اقل اكثريت آنان -پيشرفتي ندارد و به
نتيجه نميرسد و فهميد كه بني اسرائيل به هيچ وجه از كفر خود دست بر نميدارند و از سوي ديگر اگر ميدان را به دست
آنها بدهد دعوتش به كلي باطل و گرفتاريها بيشتر ميشود ،براي بقاي دعوتش اين نقشه را طرح كرد كه از آنان ياري
بْواهد و به اين وسيله دوست را از دشمن جدا كند ،حواريون حاضر شدند آن جناب را ياري دهند و به اين وسيله مؤمنين از
كفار جدا و دوستان از دشمنان متمايز شدند و با انتشار دعوت و اقامه حجت ،ايمان بر كفر غالب گشت هم چنان كه خداي
تعالي ياري همين چند نفر حواري را به رخ همه انسانها كشيده ميفرمايد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ ،كَما قالَ
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عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ ،قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ ،فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ ،وَ كَفَرَتْ
طائِفَةٌ ،فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلي عَدُوِّهِمْ ،فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ" «».1
در آيه مورد بحث انصار را به قيد" الي اللَّه" مقيد كرد و اين بدان خاطر بود كه بهتر و نافذتر تشويق و تحريك كرده باشد .و
غرض اصلي آن جناب هم از اين استفهام همين تشويق بوده .و نظير اين قيد در قرآن كريم آنجا كه مسلمانان را دعوت
ميكند به دادن قرض و انفاق به مستمندان آمده ،ميفرمايد ":مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً»0« ".
كلمه" الي اللَّه" كه اصطالحا ظرف خوانده ميشود متعلق است به كلمه" انصاري" ،خواهي گفت كه اگر ماده" نصرت" به
خودي خود متعدي است و در گرفتن مفعول نيازي به حرف" الي" ندارد ،پس چرا در اينجا با حرف" الي "متعدي شده؟ در
پاسخ ميگوئيم:
درست است ،و ليكن نصرت در خصوص اين مورد ،متضمن معناي سلوك و رفتن و يا پيمودن و امثال آن نيز هست ،هم
چنان كه ابراهيم خليل آنجا كه خواست بگويد ":من تنها براي خدا كار كرده و دين او را ياري ميكنم" بنا به حكايت قرآن
فرموده ":إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ" «».2
__________________________________________________
)(1هان اي كساني كه ايمان آوردهايد ،ياران دين خدا باشيد ،هم چنان كه عيسي بن مريم به حواريين گفت :چه كسي مرا
در راه خدا ياور است؟ حواريون گفتند :مائيم ياوران خدا ،در نتيجه اين همبستگي جمعي از بني اسرائيل ايمان آورده و
گروهي كافر شدند و ما آنهايي را كه ايمان آوردند ،عليه دشمنشان ياري كرديم در نتيجه دشمن را تحت الشعاع خود گرفته
بر او غالب شدند" سوره صف ،آيه 14".
)(2آن كيست كه به خدا قرض الحسنه بدهد" سوره بقره ،آيه ". [.....]022
)(3من به سوي پروردگارم ميروم و او به زودي مرا راهنمايي خواهد كرد" سوره صافات ،آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
پس ياري خدا ،رفتن به سوي خدا است و رفتن به سوي او همان ياري دين او است.
و اما اينكه بعضي از مفسرين احتمال دادهاند كه حرف" الي" در اينجا به معناي" مع -با" بوده كه معناي جمله چنين
باشد ":با خدا چه كس ديگر هست كه يار من باشد" ،سْني است كه هيچ دليلي بر آن ندارد و ادب قرآن هم با آن
مساعدت نميكند ،براي اينكه اين از ادب قرآن به دور است كه خدا را يك فرد عادي و بشري قلمداد كند كه ابراهيم ع را
ياري ميكند و ابراهيم ع به دنبال پيدا كردن يار دوم براي خود باشد ،ادب عيسي هم با اين تعبير نميسازد ،ادبي كه از آيات
قرآني -هر جا كه وصف آن جناب را بيان ميكند -كامال به چشم ميخورد ،عالوه بر اينكه جواب حواريين هم با اين
احتمال نميسازد ،چرا كه اگر اين احتمال درست بود آنها هم بايد جواب ميدادند :كه ":نحن انصارك مع اللَّه -مائيم ياور تو
با خدا" ،ولي اينطور نگفتند :بلكه گفتند ":ما ياوران خدائيم" (خواننده در اينجا بيشتر دقت كند).
"قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ ،آمَنَّا بِاللَّهِ ،وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" كلمه" حواري" به معناي كسي است كه از ميان همه
مردم به آدمي اختصاص داشته باشد ،ميگويند :اصل آن" حور" است كه به معناي سفيدي خيلي زياد است (و كانه حواري
فالن شْص كسي است كه مانند اسب پيشاني سفيد داراي نشان است و مردم او را به عنوان دوست و ياور وي
ميشناسند).
ولي در قرآن كريم جز در مورد خواص اصحاب عيسي ع ،استعمال نشده است.
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و جمله ":آمَنَّا بِاللَّهِ" به منزله تفسيري است براي جمله ":نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ" و ميفهماند كه منظور از اينكه گفتيم" ما انصار
خدا هستيم" اين است كه به او ايمان آورديم و اين خود گفتار سابق ما را تاييد ميكند كه گفتيم جمله" أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ"
متضمن معناي سلوك و پيمودن طريقي است كه به سوي خدا منتهي شود ،براي اينكه ايمان خود طريق است و وقتي"
ايمان" تفسير كننده نصرت باشد ،قهرا نصرت هم طريق ميشود ،و صحيح ميشود كه بگوئيم :نصرت خدا ،نصرت به سوي
خدا است.
در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه آيا مفاد آيه حكايت كننده آن مرتبه اولي است كه حواريين به عيسي ع ايمان آوردند يا
آنكه قبال ايمان داشتهاند و در اينجا در اجابت دعوت عيسي ع براي چندمين بار گفتهاند" آمنا"؟ ،چه بسا بعضيها از آيه ":
كَما قالَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ؟ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ "...
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
» ،«1استفاده كرده باشند كه پاسخ حواريين يعني جمله ":ايمان آورديم" ايمان بعد از ايمان باشد و به نظر ما هم اين
استفاده عيبي ندارد( ،براي اينكه روي سْن آن جناب با حواريين است كه معنايش گذشت و بعيد است كه قرآن كريم افراد
كافري را كه صرفا با آن جناب ارتباطي داشتهاند ،حواري آن جناب بْواند ،پس قطعا ايمان داشتهاند ،چيزي كه هست
مي خواهد از اين افراد با ايمان كساني را انتْاب كند كه انصار اللَّه هم باشند) ،و ما در سابق هم توضيح داديم كه ايمان و
اسالم داراي مراتبي مْتلفند ،بعضي از مراتب باالتر از بعض ديگر است.
بلكه چه بسا كه آيه زير هم بر اين معنا داللت بكند ":وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَي الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي ،قالُوا آمَنَّا وَ اشْهَدْ
بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ" « ،»0براي اينكه حواريين را كساني دانسته كه به آنان وحي ميشده و فرموده ":به ياد آر كه من به حواريين
وحي كردم كه به من و به رسولم ايمان بياوريد ،گفتند :ايمان آورديم .و خود شاهد باش به اينكه ما مسلمانيم".
پس معلوم ميشود اجابت در اين دعوتشان به وحي خدايي بوده ،يعني بعد از سالها داشتن ايمان ،خداي تعالي به ايشان وحي
فرستاده كه بايد به ايماني ما فوق آنچه داريد ارتقا يابيد .پس معلوم ميشود حواريين انبيا بودهاند و ايمان پيشنهادي عيسي
ع ايماني بعد از ايمان بوده.
جمله ":وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ،رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ  "...هم بر اين معنا داللت دارد ،براي اينكه منظور از اسالم
در اين جمله تسليم شدن بدون قيد و شرط است براي خداي تعالي ،بطوري كه هر چه از ايشان خواست انجام دهند و هر
كاري از آنان خواست بكنند ،چون و چرا نكنند .و چنين اسالمي جز در بين مؤمنين خالص يافت نميشود و چنان نيست كه
هر كس به زبان شهادت به توحيد و نبوت بدهد به مقام تسليم هم برسد.
توضيح اينكه در بحث از مراتب ايمان و اسالم گفتيم كه قبل از هر مرتبه از ايمان مرتبهاي از مراتب اسالم قرار دارد ،شاهد
آن سْن ،جمله ":آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" است كه از ايمان خود به صيغه فعل و از اسالم خود به صيغه صفت تعبير
آوردند.
پس اولين مراتب اسالم ،تسليم و شهادت بر اصل دين و اجمال آن است ،دنبال آن اذعان و باور قلبي به اين شهادت زباني
و صوري است ،آن هم باور اجمالي به دنبال آن مرتبه
__________________________________________________
)(1چنان كه عيسي پسر مريم بحواريين گفت كه مرا براي خدا ياري كنيد آنها گفتند ما ياران خدائيم طايفهاي از بني
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اسرائيل به او ايمان آوردند ".سوره صف ،آيه 14".
")(2سوره مائده ،آيه ".111
ترجمه الميزان ،ج ،2ص201 :
دوم اسالم است و آن عبارت است از تسليم قلبي به معناي اين ايمان ،كه اگر كسي داراي چنين تسليمي بشود ،ناراحتي
باطني و اعتراض درونيش نسبت به تمامي دستورات خدا و رسول او به كلي از بين ميرود و اين همان پيروي عملي و بدون
چون و چراي از دين خدا است ،به دنبال اين مرتبه از اسالم مرتبه دوم از ايمان است و آن عبارت از خلوص عمل و به رنگ
عبوديت در آمدن همه اعمال و افعال است ،به دنبال اين مرتبه از ايمان مرتبه سوم از اسالم واقع است و آن عبارت است از
اينكه بنده خدا تسليم محبت خدا و اراده او شود ،چنين بندهاي ديگر دوست نميدارد و اراده نميكند مگر به خاطر خدا و
آنچه هم در خارج واقع ميشود همان چيزي است كه خدا دوست دارد و ارادهاش كرده .و در اين ميان از دلبْواه بنده و اراده
مستقل او خبري نيست ،به دنبال اين مرتبه از اسالم ،مرتبه سوم ايمان واقع است و آن عبارت است از تسليم عبودي خدا
شدن در همه اعمال.
خواننده عزيز بعد از تذكر اين مطلب اگر در كالم عيسي ع و دعوتي كه از آن جناب نقل شد دقت كند ،كه فرمود ":فَاتَّقُوا
اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ،إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ  ،"...خواهد فهميد كه آن جناب نْست مردم را امر به تقوا
كرده و پرهيز از خدا و اطاعت خودش و سپس دستور خود را تعليل كرده به اينكه ":إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ" ،يعني علت اينكه
گفتم از خدا بترسيد ،اين است كه خدا پروردگار شما امت است و پروردگار رسولي است كه به سوي شما گسيل داشته ،پس
واجب است كه از او پروا كنيد ،به او ايمان آورده ،مرا با پيروي خود اطاعت كنيد و سْن كوتاه اينكه بر شما واجب است كه
با تقواي خود و اطاعتتان از رسول و ايمان آوردن به دعوت او و پيروي از او خدا را بپرستيد ،اين آن نكتهاي است كه از اين
كالم بر ميآيد و به همين جهت در تعليل نامبرده ،تقوا و اطاعت را خالصه نموده ،و از آن تعبير به پرستش كرد و تنها
منظورش از اين تعبير اين بوده كه ارتباط مساله تقوا و اطاعت با خدا را روشن سازد ،چون اين ارتباط به روشني ارتباط
عبادت با خدا نيست ،بعد از روشن ساختن اين ارتباط فرموده :اين عبادت تنها صراط مستقيم است و با اين جمله فهماند راه
عبادت ،كوتاهترين راهي است كه سالكش را به سوي خداي سبحان ميبرد و به حق تعالي منتهي ميسازد.
آن گاه وقتي از مردم احساس كفر نمود و نشانههاي ياس از ايمان عموم آنان برايش ظاهر گرديد ،فرمود ":مَنْ أَنْصارِي إِلَي
اللَّهِ -كيست كه مرا در پيمودن راه خدا ياري كند؟" و با در نظر گرفتن روشنگريهاي قبليش معناي اين گفتارش چنين
ميشود :كيست كه مرا در پيمودن صراط مستقيم و يا در عمل به دستوراتي كه قبال دادم ،يعني عبوديت خدا و يا تقوا و
ترجمه الميزان ،ج ،2ص200 :
اطاعت ياري كند؟ حواريين در پاسْش عين درخواست او را به زبان آورده و گفتند ":نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ -مائيم انصار خدا" و
دنبال پاسخ جملهاي را گفتند كه به منزله تفسير آن است و آن اين است كه ":آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" و منظورشان
از اسالم ،تسليم خدا و رسول او شدن و اطاعت و پيروي كردن است و لذا وقتي همين حواريين پروردگار خود را از در تذلل
و التجاء مْاطب قرار دادند و وعدهاي را كه به عيسي داده بودند براي خداي تعالي بازگو نمودند ،چنين گفتند ":رَبَّنا آمَنَّا بِما
أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ  "...و در اين گفتار خود به جاي اسالم اتباع رسول را آوردند( ،كه از آن فهميده ميشود اسالم همان
پيروي رسول است" مترجم") و دامنه ايمان را هم توسعه داده ،گفتند ":به تمامي آنچه نازل كردهاي ايمان آورديم".
در نتيجه با اين عبارت فهماند كه به تمامي احكام و دستورات كه عيسي ع آورده و به همه كتاب و حكمت و تورات و
انجيلي كه خداي تعالي به وي تعليم داده ،ايمان آوردهاند ،و رسول را در آنها پيروي ميكنند .و اين بطوري كه مالحظه
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ميفرمائيد اول درجه ايمان نيست بلكه از مصاديق اعلي درجه ايمان است.
و در اين گفتار به صرف عرضه حال خود به پروردگارشان قناعت نكرده و عيسي ع را بر اسالم و پيروي خود شاهد گرفتند،
با اينكه ميتوانستند بگويند ":آمنا باللَّه و انا مسلمون" ،به اين مقدار اكتفاء ننموده ،گفتند :رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا
الرَّسُولَ"، ...
پس كانه گفتهاند :پروردگارا حال ما چنين حالي است و رسولت هم شاهد بر آن است.
"رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ" اين آيه حكايت گفتار حواريين است و جا داشت بفرمايد ":قالوا
ربنا  ،"...ولي كلمه" قالوا" را از ظاهر كالم حذف كرد تا متن واقعه را نقل كند و اين خود يكي از اسلوبهاي كالمي قرآن
كريم است كه بيانش در سابق گذشت.
حواريين از پروردگار خود خواستهاند كه ايشان را جزء شاهدان بنويسد و اين تقاضاي خود را با حرف" فا" بر ايمان و اسالم
خود تفريع كردند و هر دو را يعني هم ايمان و هم اسالم را اساس تقاضاي خود قرار دادند ،خواستند بطور ضمني اين
شهادت را داده باشند كه عيسي ع هم وحي خداي را به ايشان رسانيد و هم خودش به آن عمل كرد ،براي اينكه وقتي
ايمان آوردنشان صادق است كه رسول رسالت خود را به درستي تبليغ كرده ،هم به زبان آن را بيان كرده باشد و هم به
عمل ،هم معالم دين را به مردم رسانده باشد و هم خودش به آنها عمل كرده باشد ،پس اگر شهادت ميدهند بر اينكه
عيسي ع تبليغ رسالت خود كرده ،معنايش اين است كه ما معارف دين را به وسيله تعليم آن جناب آموختهايم و با عمل آن
جناب و
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
پيروي ما از عمل او به آن معارف عمل هم كردهايم و اگر رسول از آنچه مردم را بدان ميخواند تْطي و تعدي كرده باشد،
مردم نميتوانند شهادت دهند به اينكه بدانچه خدا نازل كرده ،ايمان آورده و رساننده آن را پيروي كردهاند.
و ظاهرا اين شهادت همان حقيقتي است كه آيه شريفه ":فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ" « ،»1به آن اشاره
كرده كه همان شهادت بر تبليغ است و اما آيه شريفه ":وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَي الرَّسُولِ تَري أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا
عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ،يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ" « ،»0مربوط به شهادت بر حقانيت رسالت رسول است نه شهادت بر
اينكه رسول رسالت خود را تبليغ كرده (و خدا داناتر است).
و چه بسا بشود از اينجاي سْنشان ،بعد از استشهاد رسول بر اسالم خود ،كه گفتند:
"فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ" استفاده كرد :درخواستشان اين بوده كه خداي تعالي ايشان را جزء گواهان و شهداي اعمال قرار
دهد و ما در باره گواهان اعمال در ذيل آيه ":رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ،وَ أَرِنا مَناسِكَنا" «»2
كه حكايت دعاي ابراهيم و اسماعيل ع است بحث مفصلي ايراد نموديم ،خواننده عزيز به تفسير آن آيه مراجعه كند.
"وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ" منظور از" مكر كنندگان" بني اسرائيل هستند كه عليه عيسي ع توطئه كردند،
توطئهاي كه جمله" فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسي مِنْهُمُ الْكُفْرَ  "...به آن اشاره دارد و ما در ذيل آيه ":وَ ما يُضِلب بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ" «،»2
در معناي مكري كه به خدا نسبت داده شده بحث كرديم.
"إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ" مصدر" توفي" به معناي گرفتن چيزي بطور تام و كامل است ،و به همين جهت در
موت
__________________________________________________
)(1بطور قطع از هر مردمي كه برايشان رسول فرستاده شده و از هر رسولي كه به سوي مردمي گسيل شده بازخواست
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خواهيم كرد ".سوره اعراف آيه ".6
)(2و چون وحي نازل شده به رسول را ميشنوند ،ديدگان ايشان را ميبيني كه از شوق شناختن حق اشك ميريزد،
ميگويند پروردگارا ايمان آورديم ،پس ما را در زمره شاهدان بنويس" سوره مائده ،آيه ".22
()(3ابراهيم و اسماعيل) عرض كردند پروردگارا اول ما را تسليم فرمان خودگردان و فرزندان ما را هم به تسليم و رضاي
خود بدار ".سوره بقره ،آيه ".102
)(4آن كساني كه كافر شدند ميگويند خداوند با اين مثل گمراه نميكند مگر فاسقان را" سوره بقره ،آيه ".06
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
استعمال ميشود ،چون خداي تعالي در هنگام مرگ آدمي ،جان او را از بدنش ميگيرد و قرآن در اين باره تعبيراتي دارد كه
از آن جمله فرموده ":تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا" « »1يعني ميميرانند و نيز فرموده:
"وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ ،أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تا آنجا كه پاسخ ميدهد :قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ "
«2».
و نيز فرموده ":اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها ،فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْري"
« ،»2و دقت در دو آيه اخير اين نكته را نتيجه ميدهد كه
[معناي" توفي" و تفاوت مورد استعمال اين كلمه با كلمه" موت"]  .....ص 304 :
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كلمه" توفي" در قرآن به معناي مرگ نيامده ،بلكه اگر در مورد مرگ استعمال شده تنها به عنايت" گرفتن" و" حفظ
كردن" بوده.
به عبارتي ديگر كلمه" توفي" را در آن لحظهاي كه خداي تعالي جان را ميگيرد ،استعمال كرده تا بفهماند جان انسانها با
مردن باطل و فاني نميشود و اينها كه گمان كردهاند مردن ،نابود شدن است جاهل به حقيقت امرند ،بلكه خداي تعالي
جانها را ميگيرد و حفظ ميكند تا در روز بازگشت خاليق به سوي خودش دو باره به بدنها برگرداند و اما در مواردي كه اين
عنايت منظور نيست و تنها سْن از مردن است ،قرآن در آن جا لفظ موت را ميآورد نه لفظ توفي را ،مثال ميفرمايد ":وَ ما
مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الربسُلُ ،أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ» ،" «4و يا فرموده :ال يُقْضي عَلَيْهِمْ
فَيَمُوتُوا" « ،»2و آيات بسياري ديگر از اين قبيل ،حتي آياتي كه در باره مردن خود عيسي ع وارد شده كلمه موت را به كار
برده ،مانند آيه ":وَ السَّالمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا" « »6و آيه:
__________________________________________________
)(1فرستادگان ما او راي ميگيرند ".سوره انعام ،آيه ".61
()(2پرسيدند آيا بعد از آنكه در قبر پوسيديم و گم شديم دو باره خلقتي جديد به خود ميگيريم؟...
بگو:شما گم نميشويد بلكه فرشته مرگ كه موكل بر شما است تحويلتان ميگيرد ".سوره سجده ،آيه ".11
)(3خدا جانها راي در هنگام مردنشان ميگيرد و نيز جان آن كس راي كه نمرده و به خواب رفته ،آن گاه اگر مرگش رسيده
باشد ديگر به بدنش بر نميگرداند و نزد خود نگه ميدارد و اگر نرسيده باشد رهايش ميكند" سوره زمر ،آيه ".20
)(4محمد ص تنها رسولي است كه به سوي شما گسيل شده و قبل از او رسوالني بسيار بودند و مردند ،آيا اگر او هم بميرد
يا كشته شود شما عقبگرد ميكنيد و به كفر سابقتان بر ميگرديد" سوره آل عمران ،آيه ".122
)(5اهل جهنم عذابشان تمام نميشود تا بميرند" سوره فاطر ،آيه ".26
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[منظور از" رفع عيسي به سوي خدا" و" تطهير او از كافران"]  .....ص 306 :

و از آنجايي كه در آيه شريفه كلمه" رافعك" مقيد به قيد" الي" شده معلوم ميشود كه منظور از اين رفع ،رفع معنوي است
نه رفع صوري و جسمي ،چون خداي تعالي در مكاني بلند قرار نگرفته تا عيسي ع را به طرف خود باال ببرد ،او مكاني از
سنخ مكانهاي جسماني كه اجسام و جسمانيات در آن قرار ميگيرند ندارد ،به همين جهت دوري و نزديكي نسبت به خداي
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)(6سوره مريم ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
"وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً" « ،»1پس كلمه" توفي "از اين جهت
صراحتي در مردن ندارد.
عالوه بر اينكه قرآن كريم آنجا كه ادعاي يهود مبني بر اينكه عيسي را كشتند را رد ميكند نيز مؤيد اين گفتار ما است
چون در آنجا ميفرمايد ":وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ،وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ ،يَقِيناً ،بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ،وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً،
وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً» ،" «2چون يهود ادعا ميكرد كه مسيح
عيسي بن مريم ع را كشتند و همچنين نصارا نيز بطوري كه از انجيلها استفاده ميشود اينطور معتقدند كه" يهوديان آن
جناب را دار زدند و كشتند ،ولي چيزي كه هست اينكه :بعد از كشته شدنش خداي تعالي او را از قبرش بيرون آورد و به
آسمان برد" و حال آنكه آياتي كه مالحظه كرديد داستان كشتن و به دار آويْتن را به كلي تكذيب ميكند.
و آنچه از ظاهر آيه ":وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ  "...بدست ميآيد اين است كه ":عيسي ع نزد خدا زنده است و نْواهد مرد تا
آنكه همه اهل كتاب به وي ايمان بياورند" .و بنا بر اين پس توفي آن جناب در آيه مورد بحث به معناي گرفتن عيسي ع از
دست يهود خواهد بود ،اما در عين حال آيه شريفه صريح در اين معنا نيست ،و تنها ظهوري در آن وجود دارد كه انشاء اللَّه
در تتمه اين بحث در آخر سوره نساء از نظر خوانندگان خواهد گذشت.
"وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا" كلمه" رفع" به معناي بلند كردن و برداشتن است ،بر خالف كلمه" وضع" كه
در معناي نهادن به كار ميرود .و طهارت ،كه" مطهر" اسم فاعل از باب تفعيل آن است ،به معناي پاكي است ،بر خالف
قذارت كه در معناي ناپاكي استعمال ميگردد .و ما قبال گفتاري
__________________________________________________
)(1و هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر آنكه بطور قطع قبل از مردنش به او ايمان ميآورد و روز قيامت او گواه بر آنان
است" سوره نساء ،آيه ". [.....]121
) (2و اينكه گفتند ما مسيح عيسي بن مريم فرستاده خدا را كشتيم ،در حالي كه او را نه كشتند و نه به دار آويْتند و ليكن
بر ايشان مشتبه شد( ،كس ديگري را كشتند ،خيال كردهاند عيسي بوده) و محققا كساني كه در اين باره اختالف كردهاند،
هر دو طايفه در شكند و يقين به اين معنا ندارند ،و به جز پيروي از گمان ،مدركي ندارند و هيچ كس از اهل كتاب نيست
مگر آنكه قبل از مردن به عيسي ع ايمان ميآورند ،و او در روز قيامت عليه آنان گواه خواهد بود ".سوره نساء آيات -121
".122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص206 :
در معناي طهارت داشتيم.
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تعالي هم دوري و نزديكي مكاني نيست ،پس تعبير مذكور نظير تعبيري است كه در آخر همين آيه آورده و فرموده ":ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ  ،"...مْصوصا اگر منظور از توفي قبض روح باشد كه خيلي روشن خواهد بود كه منظور از رفع ،رفع معنوي است
يعني ترفيع درجه و تقرب به خداي سبحان ،نظير تعبيري كه قرآن كريم در باره شهدا يعني كشته شدگان در راه او آورده و
فرموده:
"أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" « ،»1كه منظور از كلمه" عند" ظرف مكاني نيست ،بلكه تقرب معنوي است و باز نظير تعبيري
كه در سوره مريم در شان ادريس ع آورده فرموده ":وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا" « ،»0كه منظور از مكان در آن جمله مكانت و
منزلت است ،نه مكان مادي.
و چه بسا گفته باشند كه مراد از "رفع عيسي ع به سوي خدا باال بردن روح و جسم عيساي زنده به آسمان است" چون از
ظاهر قرآن شريف بر ميآيد كه خداي تعالي عيسي ع را در حالي كه زنده بود به آسمان مادي و جسماني باال برده و مقام
قرب خداي سبحان و محل نزول بركات و مسكن مالئكه مكرم هم همين آسمان مادي است و شايد در آينده انشاء اللَّه
موفق شويم بحثي پيرامون معناي آسمان ايراد كنيم.
در آيه شريفه اول "توفي" آن گاه" رفع" و سپس" تطهير از كافران" ذكر شده و تطهير از كافران را فرع و تابع رفع قرار
داده و اين ميرساند كه منظور از تطهير هم تطهير معنوي است نه ظاهري ،چون گفتيم منظور از" رفع" رفع معنوي است،
پس تطهير عيسي دوريش از كفار و مصونيتش از معاشرت با ايشان و افتادنش در جامعه آلوده به قذارت كفر و جحود است.
"وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ"

اين قسمت از آيه وعدهاي است از خداي تعالي به عيسي ع كه به زودي پيروانش بر مْالفين كافر به نبوتش ،تفوق پيدا
ميكنند و اين تفوقشان تا روز قيامت دوام
__________________________________________________
)(1بلكه (شهيدان راه خدا) زنده به حيات ابدي شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود ".سوره آل عمران ،آيه ".161
)(2ما او را به مكاني بلند باال برديم ".سوره مريم ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
مييابد و اگر اين طايفه متفوق را به وصف" آنهايي كه تو را پيروي ميكنند" و طايفه ديگر را به وصف" آنهايي كه كافر
شدند" توصيف نموده با اينكه ميتوانست نام طايفه را ببرد مثال بفرمايد :بني اسرائيل يا يهودياني كه به شريعت موسي ع
گرويده بودند و يا عنواني ديگر ،براي آن بود كه بفهماند اگر طايفه اول تفوق پيدا ميكنند براي اين است كه پيرو حقند و
اگر طايفه دوم زير دست قرار ميگيرند به خاطر اين است كه منكر حق بودند ،پس اين نكته هم روشن ميشود كه مراد از"
اتباع" در آيه شريفه پيروي حق است ،اتباعي است كه مرضي خداي سبحان است ،پس عبارت" كساني كه تو را پيروي
ميكنند" تنها صادق بر افرادي از نصارا است كه تا قبل از ظهور اسالم و نسخ شدن دين عيسي ع بر نصرانيت استوار
بودهاند و نيز بر افرادي از مسلمانان است كه بعد از ظهور اسالم در پيروي از اسالم استقامت كردند و ميكنند ،چون پيروي
از اسالم هم پيروي از حق و در نتيجه پيروي از مسيح ع است .و بنا بر اين مراد از" تفوق" هم تفوق در قدرت مادي و
سلطنت و سيطره نيست ،بلكه تفوق در حجت و منطق است ،پس حاصل معناي جمله چنين است :پيروان تو چه از نصارا و
چه از مسلمانان به زودي حجتشان بر حجت كافران يهودي تو تفوق پيدا ميكند و اين تفوق تا روز قيامت ادامه دارد ،اين
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آن معنايي است كه بعضي از مفسرين براي آيه كردهاند.
ولي آنچه به نظر من ميرسد اين است كه آيه شريفه نه لفظش با اين تفسير ميسازد و نه معنايش ،براي اينكه ظاهر
عبارت ":إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ ،وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ  "...اين است كه ميخواهد از آينده
خبر دهد و بفرمايد :به زودي و بعد از اين سْن توفي و رفع و تطهير و جعل تحقق مييابد ،عالوه بر اينكه جمله ":وَ جاعِلُ
الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ  "...وعده خوشحال كننده و بشارت است و چنين وعدهاي حتما بايد در آينده تحقق يابد و ما ميدانيم كه هيچ
حجتي براي پيروان عيسي ع حجت نيست مگر آنكه براي خود آن جناب هم حجت است و اين حجت همان است كه
خداي تعالي در ضمن آيات بشارت يعني بشارت به مريم ذكر كرده و حجتهايي است كه هم در زمان حضور عيسي ع
تفوق داشته و هم بعد از به آسمان رفتنش ،بلكه در زمان حضورش قاطعتر بوده و در قطع عذر كفار و ريشهكن ساختن
ريشه خصومتشان نافذتر و در رفع شبهه آنان روشنتر بوده است ،با اين حال چه معنا دارد كه بفرمايد در آينده حجت پيروان
تو بر حجت مْالفان تفوق مييابد؟ از اين گذشته چه معنا دارد كه اين تفوق و غلبه را با جمله ":إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ" مقيد سازد
با اينكه حجت در غالب بودنش قيد نميپذيرد ،و روز نميشناسد ،از اين هم كه بگذريم تفوق يك حجت بر
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
حجت ديگر ،منحصر به آخرين روز دنيا نيست بلكه در عالم قيامت هم به حال خود باقي است ،هم چنان كه از آياتي كه از
احتجاجهاي روز قيامت خبر ميدهد اين معنا به چشم ميخورد.
خواهي گفت :شايد منظور اين مفسر از تفوق حجت ،تفوق از نظر منطق نباشد بلكه از نظر مقبوليت باشد و بْواهد بگويد
مردم حجت پيروان عيسي را بهتر ميشنوند و بيشتر پيروي ميكنند .و در نتيجه ملت مسيحيت جمعيت بيشتري يافته،
ركنش وثيقتر و نيرويش بيشتر ميگردد .چون بسيار مطالب حق و منطقي هست كه خريدار ندارد.
در پاسخ ميگوئيم :بازگشت اين احتمال يا به تفوق پيروان واقعي مسيح از حيث قدرت و شوكت مادي است ،كه ميبينيم
واقع خالف آن است ،و احتمال اينكه آيه شريفه ميخواهد خبر دهد از اينكه در آينده جهان و يا به عبارتي در آخر الزمان
چنين شوكتي نصيب پيروان آن جناب ميشود ،احتمالي است كه با لفظ آيه تطبيق نميكند و يا به تفوق پيروان آن جناب از
نظر عدد است و خواسته باشد بفرمايد ":پيروان مسيح ع به زودي بر كافران تفوق مييابند" و خالصه عدد اهل حق بعد از
عيسي ع بيشتر از اهل باطل ميشود ،كه اين نيز خالف واقع است ،چون ميبينيم روز به روز اهل باطل (از زمان عيسي ع تا
به امروز كه حدود بيست قرن ميشود) رو به زيادتر شدن است ،عالوه بر اينكه عبارت آيه با آن مساعد نيست ،زيرا فوقيت
در آيه و مْصوصا با در نظر گرفتن اينكه مقام آيه مقام خبر دادن از نزول عذاب الهي بر يهود است ،تنها با فوقيت به معناي
تسلط و قهر مناسبت دارد ،حال با تسلط از حيث حجت و منطق و يا از حيث سلطنت و قوت ،و اما از حيث كثرت عدد هيچ
تناسبي با مقام آيه ندارد و اين بر كسي پوشيده نيست.
و اما آنچه كه شايسته گفتن است اين است كه آنچه در لفظ آيه ،معرف واقع شده ،براي دو طايفه مورد بحث جمله ":الَّذِينَ
اتَّبَعُوكَ" است كه معرف طايفه اول است و جمله:
"الَّذِينَ كَفَرُوا" است كه معرف طايفه دوم است .و در هر دو جمله معرف به صيغه فعل ماضي آمده كه بر تحقق و حدوث
داللت دارد نه بر اتصاف كه كلمه" متبعين و كافرين" آن را افاده ميكند.
خواهيد گفت :اگر بْواهيم رعايت تحقق و حدوث را بكنيم بايد فوقيت" الذين اتبعوا" بر" الذين كفروا" را منحصر در زمان
گذشته بدانيم ،كه يك عده آن جناب را پيروي كردند و يك عده هم كافر شدند .و اين به دو جهت درست نيست يكي اينكه
در گذشته پيروان ما فوق كافران قرار نگرفتند ،و دوم اينكه آيه صريحا فرموده ":الي يوم القيمة" ،پس معلوم ميشود همه
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پيروان عيسي و همه كافران در طول زندگي بشر در زمين مورد نظر آيه بودهاند ،پس ترجمه الميزان ،ج ،2ص201 :
ديگر نميتوانيم در خصوص اين آيه فعل ماضي را براي تحقق و حدوث بدانيم ،هر چند كه همه جا براي تحقق و حدوث
باشد.
در پاسخ ميگوئيم :همين كه افراد امتي در عصري از اعصار عملي را انجام دهند و بقيه افراد هم به عمل آنان راضي باشند
و اين فعل بعض و رضايت بعض ديگر در اعصار بعدي هم جاري شود ،كافي است كه اين فعل را به همه امت چه
گذشتهاش و چه آيندهاش نسبت بدهيم ،هم چنان كه ميبينيم قرآن كريم يهود را بطور كلي مورد توبيخ قرار ميدهد به
اينكه شما انبيا را كشتيد و آزار كرديد و شما از امتثال اوامر خداي سبحان استكبار داريد و دستورات رسوالن خدا را گردن
نمينهيد و شما آيات كتاب خدا را تحريف ميكنيد با اينكه يهوديان عصر نزول قرآن هيچ يك از اين كارها را نكرده بودند
ولي همين كه به كرده گذشتگان خود راضي بودهاند ،كافي است كه قرآن كريم نسبت اعمال نامبرده را به ايشان هم بدهد.
پس اگر بگوئيم :مراد قرآن از" الذين كفروا" عموم يهود است ،به خاطر كفري كه نياكان آنها مرتكب شدند .و مرادش از"
الذين اتبعوا" مطلق نصارا است ،باز به خاطر اتباعي كه نياكانشان از عيسي ع داشتند ،درست گفتهايم ،البته ايمان نياكاني از
ايشان كه ايمانشان مرضي خدا و اتباع از حق بود ،نه ايمان آنهايي كه قائل به تثليث شدند و نه ايمان نصاراي معاصر با
رسول خدا ص ،چون بعد از ظهور اسالم وظيفه ايماني نصارا پيروي از رسول اسالم و ايمان به دعوت او بود و آنهايي كه از
پذيرفتن دعوت آن جناب سرباز زدند ،در حقيقت ايمانشان به مسيح ع هم ايماني دروغي و غير مرضي بود.
پس مراد از آيه شريفه مورد بحث اين شد كه خداي تعالي نصارا را (يعني آنهايي را كه نياكانشان به عيسي ع ايمان داشتند)
بر يهود (يعني آنهايي كه نياكانشان به عيسي ع كافر شدند و عليه آن جناب توطئه كردند) تفوق و برتري خواهد داد .و
غرض در اين مقام ،بيان اين معنا است كه سْط الهي و عذاب او بر قوم يهود نازل خواهد شد و عذاب و مكر الهي بر آنان
شدت خواهد گرفت و اين معنا با گفتار سابق ما منافات ندارد كه گفتيم مراد از اتباع ،اتباع بر حق است ،به دليل آن
استظهاري كه در اول كالم كرديم و بر كسي پوشيده نيست.
مؤيد اين معنا تغيير اسلوب كالم در آيه بعدي است كه ميفرمايد ":وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  ،"...براي اينكه اگر
منظور از جمله ":الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ" اهل حق و نجات از نصارا و مسلمين بود ،و تنها ميخواست به اهل نجات از نصارا و
مسلمين اشاره كند ،بهتر اين بود كه بفرمايد ":و اما الذين اتبعوك فيوفيهم اجورهم" و سياق را تغيير نميداد ،پس از اينكه
سياق
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
را تغيير داد ،ميفهميم كه منظور از جمله" اتبعوك" اعم از پيروان حقيقي و صوري است( ،توضيح اينكه آيات شريفه سْن
از چهار گروه دارد -1 :پيروان حقيقي عيسي تا قبل از اسالم 2-پيروان اسمي او كه به مناسبت گروه قبل ،به آنها هم پيرو
ميگوئيم - 2كفار يعني يهود كه هيچگاه به آن جناب ايمان نياوردند  -2مسلمانان واقعي كه به عيسي بن مريمي ايمان
دارند كه به آمدن خاتم انبياء ص بشارت داده است "مترجم") ،اكنون ميگوئيم :اگر منظور از جمله ":الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا
الصَّالِحاتِ" عين گروه دوم بود ،بايد به همان عنوان قبلي يعني "اتبعوك" ذكر شوند و جايي براي تغيير عنوان نبود ،و از
اينكه عنوان را تغيير داد ميفهميم منظور گروه چهارم است .و در نتيجه تفوق بر يهود براي نصاراي اسمي كنوني هم ثابت
است.
در اين ميان وجهي ديگر نيز هست و آن اين است كه بگوئيم :مراد از جمله ":الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ"( ،همه در مجموع) نصارا و
مسلمين است و آيه شريفه ميخواهد خبر دهد از اينكه يهود تا روز قيامت ذليل و توسري خور هر كسي است كه معتقد
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اين آيه وعده خوشي است به جزاء خير ،براي كساني كه از آن جناب پيروي كردند ،اما از آنجايي كه صرف صدق تحقق
عرفي كلمه" شيعه ،تابع و امثال آن "بر امتي كه تشيع و اتباع واقعي از بعضي افراد آن امت تحقق يافته ،باعث آن نميشود
كه همه افراد آن امت حتي كساني كه تشيع و دنبال روي پيغمبر را نداشتهاند ،مستحق ثواب جزيل بگردند ،بلكه تنها كساني
اين استحقاق را دارند كه واقعا تابع و شيعه باشند ،نه همه كساني كه اسم شيعه و تابع بر آنان صادق است ،لذا در آيه شريفه،
عنوان" الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ" كه خالصهاش عنوان شيعه يا تابع يا كلماتي از اين قبيل است ،را برداشته ،به جايش عنوان "الَّذِينَ
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ" را گذاشت تا معنا درست و بياشكال شود ،چون سعادت و عاقبت خير ،دائر مدار شناسنامه و
اسمگذاري نيست بلكه دائر مدار حقيقت است ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصاري
وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ" «».1
پس از ميان پيروان (اسمي و شناسنامهاي) عيسي ع تنها آنهايي كه به خدا ايمان دارند و اعمال صالح ميكنند ،خدا اجرشان
را بطور كامل ميدهد و اما بقيه را ،از اين نمد كالهي نيست .و در آيه مورد بحث اين حقيقت را بطور اشاره بيان كرده و
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باشد به اينكه پيروي از عيسي ع واجب است ،عين همان بياني كه قبال ذكر شده ،و اگر كامال دقت شود اين وجه از بهترين
وجوه در توجيه آيه شريفه است.
"ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَْْتَلِفُونَ" خداي تعالي در اين خطاب عيسي ع و پيروانش و كافران به
دعوتش را ،مجموعا مْاطب قرار داده ،مال كار همه در روز قيامت را ،بيان نموده و با اين بيان ،داستان عيسي ع از حين
بشارت به مادرش تا عاقبت كارش و سرگذشتش را خاتمه ميدهد.
"فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ"...
ظاهرا اين آيه به شهادت اينكه حرف" فاء" در اولش آمده متفرع است بر جمله:
"فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  ،"...البته تفرع تفصيل بر اجمال .و خالصه ميخواهد همان جمله كوتاه را بشكافد.
پس اين آيه بياني است براي حكم عذابي كه خداي تعالي در باره يهود در روز قيامت ميراند ،البته يهودياني كه كافر شدند.
و نيز بياني است براي حكم پاداشي كه در باره مؤمنين در آن روز ميراند ،و آن اين است كه اجرشان را بدون كم و كاست
ميدهد.
ليكن از آنجايي كه در آيه شريفه عذاب دنيا هم آمده ،معلوم ميشود آيه متفرع بر خصوص ":فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  "...نيست ،بلكه
متفرع بر مجموع" وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  "...است .در
نتيجه داللت ميكند بر اينكه
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
نتيجه آن جعل و اين رجوع اين است كه كافران هم در دنيا به دست مؤمنين كه خدا تفوقشان داده عذاب ميشوند و هم در
آخرت با آتش كيفر ميبينند ،و در اين عذابها از انواع ياوران هيچ نوعش را ندارند.
و اين خود يكي از شواهد است بر اينكه مراد از تفوق دادن در آيه قبلي ،مسلط كردن از راه سيطره و سلطنت است ،نه از راه
حجت و منطق ،و از جمله ":وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ" بر ميآيد كه در قيامت از شفاعت كه خود مانع حلول عذاب به ايشان
است ،بهرهمند نميشوند و اين جمله همانطور كه گفتيم قضاي حتمي خداي تعالي در باره يهود را ميرساند.
"وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ"...
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فرموده ":وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" ،خدا هيچ ستمگري را دوست نميدارد ،حال هر اسمي و عنواني كه ميخواهد داشته
باشد.
__________________________________________________
)(1كساني كه نام يهودي ،نصراني و صابئي بر خود نهادهاند ،بدانند كه" واقع "دائر مدار نامگذاري نيست ،هر كس به خدا
و روز جزا ايمان داشته باشد و در مقام عمل هم اعمال صالح بجا آورد اجرشان نزد پروردگارشان است و خوفي بر آنان
نيست ،اندوهي هم نْواهند داشت ".سوره بقره ،آيه ".60
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
امر خاتمه دادن آيه (با اينكه آيه رحمت و جنت است) با عبارت ":وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" كه نوعي تهديد است از اينجا
روشن ميشود كه معهود در آيات رحمت و نعمت ،اين است كه به اسمايي نظير رحمت و مغفرت و يا مدح آن اشْاصي كه
آيه در شانشان نازل شده ختم گردد ،مثال ميبينيم آيه ":وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْني" ،با جمله ":وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" «»1
ختم شده و آيه ":إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ" با دو جمله ":وَ يَغْفِرْ لَكُمْ" و" وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ" « »0ختم شده
و آيه ":وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً" با
جمله ":ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" « ،»2ختم گرديد و آيه ":فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ" با
جمله ":ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ" « »2ختم شده .و از اين قبيل آيات ديگر.
و گفتيم سرش اين است كه آنهايي كه عنوان پيروي و تشيع عيسي ع را به خود گرفتهاند دو طايفهاند :يكي آنهايي كه به
نامگذاري اكتفاء ننموده واقعا آن جناب را پيروي كرده و ميكنند كه صدر آيه مورد بحث بيانگر حال آنان بود ،طايفه ديگر
كساني هستند كه به همان نامگذاري اكتفاء كردند ،خود را منسوب به عيسي و معنون به عنوان" پيرو عيسي" نمودند ،اما نه
به خدا و روز جزا ايمان داشتند و نه اعمال صالح به جا آوردند كه جمله مورد بحث بيانگر حال ايشان است.
"ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ" اين آيه شريفه خاتمه داستان عيسي ع را اعالم ميكند و منظور از" ذكر
حكيم" قرآن است كه ذكر خدا است و از حيث آيات و بياناتش محكم است ،يعني به هيچ وجه باطل در آن رخنه نميكند و
شوخي با جدش آميْته نميگردد.
"إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ،ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" اين آيه شريفه هدف اصلي از ذكر داستان
عيسي ع را بطور خالصه بيان ميكند و در حقيقت اجمالي است بعد از تفصيل ،و اين كار (يعني خالصهگيري از گفتار،
مْصوصا آنجا كه پاي احتجاج در بين باشد) از مزاياي كالم شمرده ميشود و آيات اين داستان هم به همين منظور يعني
به منظور احتجاج نازل شده و ميخواهد وضع نصاراي نجران را كه در
__________________________________________________
")(1سوره حديد ،آيه ".12
)(2سوره تغابن ،آيه ".12
")(3سوره تغابن ،آيه ".1
)(4سوره جاثيه ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
آن ايام به مدينه آمده بودند ،روشن سازد .و به همين جهت جاي آن بود كه بعد از ذكر سرگذشت عيسي ع خالصهاي از آن
را به عنوان نتيجهگيري ذكر نموده و بفهماند كه كيفيت والدت عيسي بيش از اين داللت ندارد كه وي بشري است نظير
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آدم ابو البشر و خلقتش غير معمولي است پس جايز نيست در باره وي سْني زائد بر آنچه در باره آدم گفته ميشود ،بيان
گردد.
در باره آدم ميگوئيم :او انساني است كه خداي تعالي او را بدون پدر و مادر آفريده است ،و در باره عيسي ع هم ميگوئيم:
انساني است كه خداي تعالي او را بدون پدر آفريده .پس معناي آيه اين است كه :مثل عيسي نزد خدا و صفت و واقعيتي كه
او نزد خدا دارد و يا به عبارتي آنچه خود خداي تعالي (آفريدگار وي به دست خود) از خلقت او اطالع دارد ،اين است كه
كيفيت خلقت او شبيه به خلقت آدم است و كيفيت خلقت آدم اين بوده كه اجزايي از خاك جمع كرد و سپس به آن فرمان
داد كه "باش" و آن خاك به صورت و سيرت يك بشر تمام عيار ،تكون يافت ،بدون اينكه از پدري متولد شده باشد.
پس از اين بيان به حسب حقيقت ،دو حجت و دليل باز ميشود كه تك تك آن دو براي نفي الوهيت عيسي ع كافي است.
[دو حجت و دليل بر نفي الوهيت عيسي (ع) ،در تمثيل او به آدم عليه السالم]  .....ص 333 :
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حجت اول اينكه :عيسي مْلوق خدا است و خداي تعالي از كيفيت خلقت او آگهي دارد و جنابش هرگز در آگهيهايش به
خطا نميرود و او خبر داده كه عيسي ع مْلوق من است ،هر چند كه پدر نداشته باشد و كسي كه به دست ديگري خلق
شده باشد" عبد" است نه" رب".
حجت دوم اينكه :در خلقت او چيزي زائد بر خلقت آدم نيست كه باعث شود شما او را معبود بْوانيد و اگر سنخ و كيفيت
خلقت او مقتضي الوهيتش باشد ،بايد اين اقتضا در آدم ع نيز باشد با اينكه مسيحيان آدم را معبود نميدانند ،پس بايد در
عيسي ع نيز ندانند ،چون مماثلت اين را اقتضا ميكند.
از آيه شريفه اين معنا برميآيد كه خلقت عيسي ع مانند خلقت آدم طبيعي و مادي است ،هر چند كه بر خالف سنت جاريه
الهي در نسلها بوده ،كه هر نسلي در تكون و پيدايش خود نيازمند به پدر است و نيز از ظاهر عبارت برميآيد كه جمله":
فيكون" حكايت حال گذشته است ،پس ظاهر صيغه "فيكون" كه براي آينده است منظور نيست ،چون جريان گذشته را
شرح ميدهد .و اين منافات ندارد با جمله ":ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ" كه بر فوريت و عدم
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
تدريج داللت ميكند ،براي اينكه نسبتها مْتلف است ،همين موجودات عالم روي هم چه تدريجي الوجودها و چه غير آنها
مْلوق خداي سبحان است و به امر او كه همان كلمه" كن" باشد موجود شده ،هم چنان كه قرآن فرموده ":إِنَّما أَمْرُهُ إِذا
أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « ،»1چيزي كه هست بسياري از آنها وقتي با اسباب تدريجيش مقايسه شود تدريجي
الوجود است ،اما اگر با قياس به خداي تعالي مالحظه شود در آن لحاظ نه تدريج هست و نه مهلت ،هم چنان كه باز قرآن
كريم در جاي ديگر فرموده ":وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ" « ،»0و ما انشاء اللَّه در محلي مناسب اين مطلب را توضيح
خواهيم داد.
عالوه بر اين ،آن نكته عمدهاي كه جمله ":ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ" در مقام بيان آن است اين است كه خداي تعالي در خلقت هيچ
موجودي احتياجي به اسباب ندارد ،تا وضع موجودي كه ميخواهد خلق كند بر حسب اختالف اسباب برايش مْتلف شود،
مثال خلقت موجودي برايش ممكن و خلقت موجودي ديگر برايش محال باشد ،يكي برايش آسان و ديگري دشوار باشد،
يكي برايش نزديك و ديگري دور باشد ،پس هر چه او اراده كند و بفرمايد ":كن "موجود ميشود ،بدون اينكه احتياج به
اسباب داشته باشد ،اسبابي كه در حالت عادي در پديد آمدن يك موجود دخالت دارد.
"الْحَقب مِنْ رَبِّكَ فَال تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ" اين آيه مضمون آيه قبلي را با اينكه با كلمه "ان" و امثال آن تاكيد كرده بود
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مجددا تاكيد ميكند ،نظير تاكيدي كه در اصل داستان و تفصيل آن نموده و فرمود ":ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَ الذِّكْ ِر
الْحَكِيمِ  ،"...و در عين تاكيد خاطر خطير رسول گرامي خود را مسرت بْشيده ،جنابش را دلگرم ميكند ،به اينكه آن جناب
بر حق است و همين باعث ميشود كه در احتجاجهايش عليه كفار قاطعانهتر و شجاعانهتر اقدام كند.
[جمله" الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ" از بديع ترين بيانات قرآني است]  .....ص 334 :

بحث روايتي [(در ذيل آيات كريمه گذشته)]  .....ص 331 :
[رواياتي در باره برترين زنان عالم( :فاطمه (س) مريم ،خديجه و آسيه)]  .....ص 331 :

در تفسير قمي در ذيل آيه ":يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ" آمده كه امام فرمود :خداي
تعالي در اين آيه دو بار اصطفاي مريم را ذكر كرده ،معناي اولي اين است كه خدا او را اختيار كرده و از ساير زنان عالم
انتْاب فرموده و معناي اصطفاي دوم و مراد از آن اين است كه مريم بدون شوهر حامله شد و خدا او را به اين امتياز از
ساير زنان عالم ممتاز نمود»0« .
و در تفسير مجمع البيان است كه امام ابو جعفر ع فرمود معناي آيه اين است كه خداي تعالي تو را براي ذريه انبيا اصطفا و
اختيار كرد ،و از زنا تطهير نمود و تو را براي والدت عيسي ع بدون اينكه شوهري داشته باشي اصطفا نمود»2« .
مؤلف قدس سره :معناي اينكه فرمود :تو را براي ذريه انبيا اصطفا كرد ،اين است كه خداي تعالي تو را انتْاب كرد تا ذريه
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و جمله ":الْحَقب مِنْ رَبِّكَ" از بديعترين بيانات قرآني است ،چون كلمه" حق" را مقيد به كلمه" من" كرده كه بر ابتدا
داللت ميكند و هيچ حرف ديگري اين معنا را نميرسانيد ،مثال اگر ميفرمود ":الحق مع ربك ،حق با رب تو است" ،نه تنها
آن معنا را نميرسانيد ،بلكه بويي از شرك در آن احساس ميشد ،يعني ممكن بود كسي خيال كند كه
__________________________________________________
)(1فرمان نافذ خدا (در عالم) چون اراده خلقت چيزي را كند به محض اينكه گويد موجود باش بالفاصله موجود خواهد
شد ".سوره يس ،آيه ".20
)(2امر ما جز يكي نيست آن هم مانند چشم بر هم زدن ".سوره قمر ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
خداي تعالي و حق ،دو موجود باهمند و نيز بويي از عجز از آن احساس ميشد ،چون ممكن بود كسي خيال كند كه خداي
تعالي به خودي خود ناتوان است و حق او را ياري ميكند.
نكتهاي كه از كلمه" من" فهميده ميشود اين است كه در عالم آنچه حق است و هر قضيه و حكمي كه داراي واقعيت
ميباشد ،هر چه بوده و هر قدر هم كه بديهي باشد ،همچون قضيه ":عدد چهار زوج است" و" عدد يك نصف عدد دو
است" و  ...بديهي و ضروري ميباشد ،باآلخره انسان آن را از خارج گرفته ،يعني از واقعيت هستي اخذ كرده است و واقعيت
خارج ،همهاش وجود و وجود همهاش از ناحيه خداي تعالي است ،هم چنان كه خير همهاش از او است ،و به همين جهت
است كه از صفات خداي تعالي است كه ":ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ" « ،»1پس غير او هر عملي بكند ،وقتي
بازخواست نميشود كه عملش حق باشد .و اما فعل خداي تعالي چون از مقوله وجود است ،قهرا صورت علميهاش جز حق
نميتواند چيز ديگري باشد .سادهتر بگويم :فعل خدا دو جور نيست تنها يك جور است آن هم حق.
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صالحي باشي ،سزاوار آنكه به انبيا منتسب شوي و
__________________________________________________
)(1خداي تعالي در آنچه ميكند بازخواست نميشود ،اين خلق اويند كه بازخواست ميشوند.
"اقتباس از آيه  02سوره انبياء".
)(2تفسير قمي ج  1ص .120
)(3تفسير مجمع البيان ج  0ص .222
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
معناي اينكه فرمود ":تو را از زنا پاك كرد" اين است كه" عصمت از زنا" را به تو داد ،البته مريم ع از هر گناه ديگري نيز
عصمت داشت ولي چون عصمت از زنا در مورد آن جناب عمده بود ،امام خصوص آن را ذكر فرمود ،براي اينكه آن جناب
عيسي ع را بدون شوهر زائيد ،پس زمينه گفتار امام بيان بعضي از لوازم اصطفا و تطهير آن جناب است ،نه اينكه اصطفا به
معاني نامبرده باشد ،پس نبايد كسي توهم كند كه بين اين دو روايت تعارض وجود دارد ،در سابق هم گذشت كه آيه شريفه
بر اين معنا داللت داشت.
و در تفسير الدر المنثور است كه احمد و ترمذي (وي حديث را صحيح دانسته) و ابن منذر و ابن حبان و حاكم ،همگي از
انس و او از رسول خدا ص روايت كرده است كه فرمود :اگر بْواهي برجستگان از زنان عالم را انتْاب كني ،تو را اين چهار
زن بس است -1 :مريم دختر عمران - 0خديجه دختر خويلد  -2فاطمه دختر محمد ص  -2آسيه همسر فرعون»1« .
سيوطي ميگويد :اين روايت را ابن ابي شيبه هم (البته بدون ذكر سند) از حسن نقل كرده»0« .
و در همان كتاب است كه حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) از ابن عباس روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص فرمود:
برترين زنان در دنيا و آخرت خديجه و فاطمه و مريم و آسيه همسر فرعون است»2« .
و نيز در آن كتاب است كه ابن مردويه از حسن روايت آورده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :خداي تعالي چهار زن را از
زنان دو عالم اصطفا كرد -1 :آسيه دختر مزاحم  -0مريم دختر عمران  -2خديجه دختر خويلد  -2فاطمه دختر محمد ص.
«»2
و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و ابن جرير ،از فاطمه رضي اللَّه عنها روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا ص
فرمود :تويي سيده زنان اهل بهشت ،نه مريم بتول»2« .
و نيز در آن كتاب از ابن عساكر از ابن عباس روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :سيده زنان اهل بهشت مريم
دختر عمران و سپس فاطمه و سپس خديجه و آن گاه آسيه همسر فرعون است»6« .
باز در همان كتاب آمده كه ابن عساكر از طريق مقاتل از ضحاك از ابن عباس از رسول
__________________________________________________
(1و  0و  2و  2و  2و )6الدر المنثور ج  0ص . [.....]02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
خدا ص روايت كرده كه فرمود :چهار زن ،سادات زنان دوران خود هستند -1 :مريم دختر عمران  -0آسيه دختر مزاحم -2
خديجه دختر خويلد  -2فاطمه دختر محمد ص كه دوران فاطمه با فضيلتتر از دوران آن سه تن ميباشد «( »1و معلوم
است وقتي مردم دوران فاطمه ع برتر باشند از مردم دورانهاي آن سه تن ،قهرا فاطمه از تمامي زنان حتي از آن سه تن برتر
خواهد" مترجم").
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و نيز در آن كتاب است كه ابن ابي شيبه ،از عبد الرحمن بن ابي ليلي روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :فاطمه
سيده زنان عالم است ،البته بعد از مريم دختر عمران و آسيه همسر فرعون و خديجه دختر خويلد»0« .
و در خصال به سند خود از عكرمه از ابن عباس روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص چهار خط روي زمين كشيد و سپس
فرمود :بهترين زنان بهشت مريم دختر عمران و خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد ص و آسيه دختر مزاحم و همسر
فرعون است»2« .
و نيز در همان كتاب به سند خود از ابي الحسن اول ع روايت كرده كه فرمود:
رسول خدا ص فرمود :خداي عز و جل از ميان زنان چهار زن را انتْاب كرده -1 :مريم  -0آسيه  -2خديجه  -2فاطمه" تا
آخر حديث"»2« .
مؤلف قدس سره :روايات در اين مضمون و قريب به اين مضمون از طرق شيعه و سني بسيار است و سيده زنان بودن هر
چهار نفر منافات ندارد كه در بين خودشان يكي از ديگران برتر باشد ،هم چنان كه از خبر ششم كه از تفسير الدر المنثور نقل
كرديم استفاده ميشد كه ":فاطمه ع در دوراني ميزيسته كه مردمش تكامل يافتهتر و متمدنتر از ساير دورانها بودند و
قهرا خود آن جناب هم از آن سه تن ديگر افضل ميشود" و همچنين از اخباري ديگر و نظير اين بحث در تفسير آيه ":إِنَّ
اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً  »2« "...گذشت.
چيزي كه جا دارد در اينجا بدان توجه شود اين است كه در آيه مورد بحث سْني از سيادت نرفته و آنچه اين احاديث بر آن
تكيه دارند مساله سيادت است نه اصطفا ،و بين سيادت و اصطفا از نظر معنا فرق هست ،ليكن از آنجايي كه سيادت از
مراتب كمال اصطفا است ،لذا
__________________________________________________
(1و )0الدر المنثور ج  0ص .02
)(3خصال ص  022ح .00
)(4خصال ص  002ح .22
")(5سوره آل عمران ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
اثبات آن براي اين چهار تن اثبات عاليترين مراتب اصطفا است.
و در تفسير عياشي در ذيل آيه ":إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ" از امام باقر ع روايت آورده كه فرمود :يعني بعد از
آنكه مريم با مرگ پدرش يتيم شد ،قرعه انداختند كه چه كسي سرپرستيش را عهدهدار شود؟»1« .
و در تفسير قمي در ذيل آيه ":وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ" آمده
كه خداي تعالي مريم را دو بار اصطفا كرد (و بدين جهت هم بود كه در آيه دو بار اصطفاي او را ذكر نمود) ،اول اينكه او را
اصطفا كرد يعني او را از ميان ساير زنان انتْاب نمود و دوم اينكه بدون داشتن شوهر به او فرزند داد و او را با اين امتياز بر
همه زنان عالم ممتاز نمود -تا آنجا كه قمي ميگويد -و خداي سبحان به رسول گراميش ميفرمايد :اين مطلب از اخبار
غيب است كه ما آن را به تو وحي كرديم و اي محمد تو آن روز با آنان نبودي كه داشتند قرعه ميانداختند تا معلوم كنند
كدام يك از آنان سرپرستي مريم را عهدهدار شود و تو آن روز نبودي كه ببيني چه بگومگوها ميكردند و نيز ميفرمايد:
وقتي مريم متولد شد ،آل عمران در مورد او بگو مگو كردند ،هر كسي ميگفت سرپرستيش با من ،تا آنكه به معبد رفتند و
قرعه انداختند و از ميان همه چوبههاي قرعه ،چوبه زكريا درآمد" تا آخر حديث"»0« .
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[روايتي در باره آنچه در شريعت عيسي (ع) آمده بود]  .....ص 339 :

و در تفسير عياشي در ذيل آيه ":وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ"، ...
از امام صادق ع نقل كرده كه فرمود :بين داود و عيسي ع چهار صد سال فاصله بود .و شريعت عيسي ع اين بود كه به
توحيد و اخالص و به همه آنچه از ناحيه خداي تعالي به نوح و ابراهيم و موسي ع وحي شده بود مبعوث بود و كتاب آسماني
انجيل بر او نازل شد و از او ميثاقي گرفتند كه از همه انبياء گرفته بودند و در كتابش شريعتي كه همان اقامه نماز بداعي
دينداري و امر به معروف و نهي از منكر و تحريم حرام و تحليل حالل برايش تشريع كردند و نيز در آن كتاب مواعظي و
مثلهايي و حدودي نازل شد ،ولي قصاص در آن نبود و احكام حدود هم نبود و مساله تقسيمات ارث هم نبود و نيز تْفيفي
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مؤلف قدس سره :در سابق بياني داشتيم كه مؤيد اين خبر و خبر قبل از آن است.
اين را هم بايد دانست كه روايات در زمينه" بشارت مريم" و" والدت عيسي" ع و "دعوتش" و" معجزاتش" بسيار زياد
است ولي آنچه ما در خالل آيات راجع به داستانهاي آن جناب نقل كرديم از نظر بحث تفسيري كافي است و به همين
جهت متعرض نقل همه احاديث نشديم ،تنها آن چند عددي كه اهميت داشت نقل نموديم.
و در تفسير قمي در ذيل آيه ":وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ  "...از امام باقر ع روايت آورده كه فرمود :عيسي ع همواره به بني
اسرائيل ميگفت :من فرستاده خدا به سوي شمايم و من برايتان از گل چيزي به شكل مرغ ميسازم و سپس در آن
ميدمم ،به اذن خدا مرغ ميشود و من أكمه و برصي را شفا ميدهم (و أكمه به معناي كور است) ،بني اسرائيل گفتند :به
نظر ما اين كارهايي كه ميكني جز سحر نميباشد اگر ميخواهي تو را در دعويت تصديق كنيم معجزهاي بياور تا براي ما
يقين به نبوتت حاصل شود ،فرمود :به من بگوئيد اگر
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  122ح .22
)(2تفسير قمي ج  1ص .120
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
شما را خبر دهم بدانچه ميخوريد و به آنچه در خانههاي خود ذخيره ميكنيد( ،يعني اگر بگويم قبل از اينكه از خانه بيرون
شويد ،چه خوردهايد ،و در شب چه چيزهايي ذخيره كردهايد) ،آن گاه به صدق دعوي من يقين ميكنيد؟ گفتند :آري ،آن گاه
به يك يك آنان ميفرمود :تو فالن و فالن چيز را خوردهاي و فالن و فالن را نوشيدهاي و فالن و فالن چيز را برداشتي،
بعضيها قبول ميكردند و ايمان ميآوردند و بعضي ديگر هم چنان كفر ميورزيدند ،در حالي كه در اين معجزات عيسي ع
آيتي بود ،اگر بنا داشتند ايمان بياورند»1« .
در سابق اشاره كرديم كه چرا در آيه شريفه كه عيسي ع معجزات خود را ميشمرد ،سياق كالم را تغيير داد ،با در نظر داشتن
بيان آنجا ،متوجه خواهي شد كه تغيير سياق ،اين روايت را تاييد ميكند( ،روايت توضيح ميدهد كه اگر انكار بني اسرائيل
نبود ،سياق آيه تغيير نميكرد و هم چنان سياق آيات قبل را كه عيسي ع غايب فرض شده بود حفظ ميكرد و ميفرمود:
خداي تعالي ميخواهد به تو (مريم) فرزندي دهد كه چنين و چنان است و رسولي به سوي بني اسرائيل است و معجزهاي از
ناحيه خدا ميآورد ،از گل چيزي به شكل مرغ ميسازد و سپس در آن ميدمد ،مرغ ميشود و كور و برصي را شفا ميدهد و
مرده را زنده ميكند  ...پس اگر سياق تغيير كرده ،خواسته است از سْن با مريم يك باره منتقل شود به گفتگويي كه بعد
از چندين سال عيسي در پاسخ يهوديان گفته كه اگر من چنين و چنان كنم ايمان ميآوريد؟ گفتند :بله  "...مترجم").
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نسبت به آنچه در تورات بر موسي نازل شده بود ،نازل گرديد و خداي تعالي همين قسمت اخير را از قول عيسي ع حكايت
كرده كه فرموده ":وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" و نيز عيسي
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص .120
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
ع و گروندگان به او را مامور كرد به اينكه به شريعت تورات و انجيل هر دو ايمان بياورند»1« .
مؤلف قدس سره :اين روايت را صاحب قصص االنبياء « »0بطور مفصل از امام صادق ع نقل كرده و در نقل او آمده كه بين
داود و عيسي ع چهار صد و هشت سال فاصله بوده ،ولي اين دو نقل با تاريخ اهل كتاب مطابقت ندارد.
و در كتاب عيون از حضرت رضا ع روايت آورده كه شْصي از آن جناب پرسيد :چرا ياران عيسي ع را حواري ناميدند،
فرمود :اما از نظر مردم (يعني علماي اهل سنت) بدين جهت بوده كه ياران آن جناب شغل لباسشويي داشتند ،جامههاي
مردم را از آلودگي پاك ميكردند و اين لفظ يعني لفظ حواري از كلمه حوار در" خبز الحوار" يعني نان سفيد گرفته شده .و
اما از نظر ما اهل بيت وجه نامگذاري اين بوده كه ياران مسيح ع هم نفس خود را خالص كرده بودند و هم ديگران را با پند
و اندرز از آلودگي گناهان پاك ميكردند»2« .
و در كتاب توحيد از آن جناب روايت آورده كه فرمود :حواريين عيسي ع دوازده نفر بودند كه از همه آنان برتر و داناتر لوقا
بود».
و در كتاب اكمال از امام صادق ع روايت آورده كه در ضمن حديثي فرمود:
عيسي بن مريم ع كه مبعوث به نبوت گرديد ،خداي تعالي نور و علم و حكمت و همه علوم انبياي قبل از آن جناب را به
وي وديعه داد ،عالوه بر اينكه انجيل را هم بر او نازل كرد و او را به سوي بيت المقدس و به سوي بني اسرائيل مبعوث كرد
تا ايشان را به سوي كتاب و حكمت خدا و به سوي ايمان به خدا و رسولش دعوت كند ،ولي بيشترشان نپذيرفته ،به طغيان
و كفر خود ادامه دادند و به خاطر همين كه ايمان نياوردند از پروردگار خود خواست تا آنان را هالك سازد ،خداي تعالي
عدهاي از شيطان هاي آنان را (گمراه كنندگان ايشان را) مسخ كرد تا آيتي باشد براي فريب خوردگان و گمراه شدگان ،ولي
اين معجزه هم جز بيشتر شدن طغيان و كفر ايشان اثر نداد ،عيسي ع به ناچار به بيت المقدس آمده ،مدت سي و سه سال
در آنجا ماند و به دعوت مردم آنجا پرداخت و با وعدههايي كه خداي تعالي داده بود تشويق نمود ،تا آنكه يهود
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  122ح .20
)(2بحار االنوار ج  12ص  221ح  22از قصص االنبياء.
)(3عيون االخبار ج  0ص  21ح  12طبع الجوردي.
)(4توحيد ص .201
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
به جستجوي آن جناب پرداخت و در آخر ادعا كرد كه او را شكنجه داده و زنده زنده در زمين دفن كرده و بعضي از آنان ادعا
كردند كه او را كشته و به دار آويْتند ،ولي خداي تعالي هرگز آن كفار را بر آن جناب مسلط نميكرد ،بلكه مطلب را براي
آنان مشتبه ساخت ،آنها نميتوانستند عيسي ع را شكنجه كنند و بكشند و يا به دار بياويزند ،چون اگر چنين قدرتي
ميداشتند كالم خدا تكذيب ميشد كه فرموده :خداي تعالي او را بعد از توفي باال برد»1« .
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مؤلف قدس سره :اينكه امام صادق ع فرمود :عدهاي از شيطانهاي آنان را مسخ كرد ،منظور شرار و گمراه كنندگان ايشان
است.
و اينكه فرمود :سي و سه سال در آن جا ماند ،شايد منظور امام مدت عمر آن جناب بوده كه مشهور هم همين است ،چون
آن جناب از روزي كه در گهواره بوده تا سن كهولت با مردم تكلم ميكرده و از كودكيش پيغمبر بوده ،چون آيه شريفه قرآن
كه حكايت گفتار او است صريح در اين معنا است ،و آن اين آيه است ":فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ
صَبِيًّا ،قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا"»0« .
و اينكه فرمود ":كالم خدا تكذيب ميشد كه فرموده :خداي تعالي او را بعد از توفي باال برد" ،نقل معناي كالم خدا است و
گرنه عبارت كالم خدا چنين است ":بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ"...
كه در اين آيه مساله باال بردن عيسي ع را تذكر ميدهد و در آيه ديگر مساله توفي را به اين عبارت خاطرنشان ميسازد":
إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ  ،"...و امام ع از ترتيب لفظي در اين عبارت كه اول مساله توفي در آن آمده ،بعد مساله رفع-،
ترتيب خارجي را استفاده نموده ،فرموده :خارجا هم اول او را توفي كرده ،بعد به آسمان برده.
[روايتي در مورد كيفيت باال بردن عيسي (ع) به آسمان]  .....ص 341 :
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و در تفسير قمي از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود :عيسي ع در هنگام عصر آن شبي كه خداي تعالي او را به آسمان باال
برد ،ياران خود را كه دوازده نفر بودند ،نزد خود خواند و ايشان را داخل خانهاي كرد و سپس از چشمهاي كه در كنج آن خانه
بود در آمد ،در حالي كه آب از سر و رويش ميريْت ،فرمود :خداي تعالي به من وحي كرد كه همين ساعت مرا به سوي
خود باال ميبرد ،و مرا از يهود پاك ميكند ،كداميك از شما
__________________________________________________
)(1كمال الدين ص  002ح .02
)(2مريم (پاسخ مالمتگران را) باشاره حواله به طفل كرد آنها گفتند ما چگونه با طفل گهواره سْن گوئيم -آن طفل (به
امر خدا به زبان آمد و) گفت همانا من بنده خاص خدايم كه مرا كتاب آسماني و شرف نبوت عطا فرمود ".سوره مريم ،آيه
".01
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
داوطلب ميشويد به شكل من در آيد و خداي تعالي شكل مرا به او بدهد و به جاي من كشته و به دار آويْته گردد و در
عوض در بهشت با من باشد؟ جواني از ميان آنان گفت :يا روح اللَّه من حاضرم ،فرمود :بله تو هماني ،آن گاه رو كرد به بقيه
و فرمود :بدانيد كه بعد از رفتن من يكي از شما تا قبل از رسيدن صبح دوازده بار بر من كافر ميشود (و اظهار بيزاري از من
ميكند) ،مردي از ميان جمع گفت :يا نبي اللَّه آن منم؟ عيسي ع گفت :مثل اينكه از نفس خودت چنين چيزي را احساس
كردهاي ،باشد تو همان شْص باش ،آن گاه رو كرد به بقيه و فرمود :بعد از من ديري نميپايد كه به سه فرقه متفرق
ميشويد ،دو فرقه به خداي تعالي افتراء ميبندند و در آتش خواهند بود و يك فرقه اهل نجات است ،و آن فرقهاي است كه
از شمعون صادقانه پيروي ميكند و به خدا دروغ نميبندد كه آن فرقه در بهشت خواهد بود ،اين را كه گفت در جلو چشم
همه اصحابش از زاويه خانه به طرف آسمان باال رفت و ناپديد شد.
از سوي ديگر يهود كه مدتها در جستجوي مسيح بود ،در همان شب آن خانه را پيدا كرده ،آن جواني را كه داوطلب شده بود
به شكل عيسي ع درآيد ،گرفتند و كشتند و به دار آويْتند و سپس آن كس ديگر را كه عيسي ع خبر داده بود تا صبح
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بحث روايتي ديگر در معناي محدث  .....ص 343 :
[فرق ميان نبي ،رسول و محدث]  .....ص 343 :

در بصائر از زراره روايت كرده كه گفت :از امام صادق ع فرق ميان" رسول"" ،نبي" و" محدث" را پرسيدم ،فرمود :رسول
كسي است كه فرشته را ميبيند كه از
__________________________________________________
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دوازده نوبت كافر ميشوي را گرفته و او همان كفرها را دوازده بار مرتكب شد»1« .
مؤلف قدس سره :قريب به اين معنا را از ابن عباس و قتاده و غير آن دو نيز نقل شده و آن گاه گفتهاند بعضي از علما
گفتهاند :آن جواني كه حاضر شد به شكل عيسي ع درآيد ،همان كسي بود كه گزارش داده بود به اينكه عيسي ع كجا است
تا او را بگيرند و بكشند ،بعضي ديگر حرفهاي ديگري زدهاند ،ولي قرآن كريم از همه اين حرفها ساكت است و ما انشاء اللَّه
بحث مفصل اين جريان را در تفسير آيه ":وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ  ،»0« "...ايراد خواهيم كرد.
و در كتاب عيون از حضرت رضا ع روايت كرده كه فرمود :امر هيچ يك از انبياء و حجتهاي الهي بر مردم مشتبه نشد مگر
امر عيسي ع و بس ،براي اينكه عيسي ع را زنده به آسمان بردند و بين آسمان و زمين قبض روحش كردند و بدن بيروح و
روح بيبدنش را به آسمان بردند و دوباره روحش را به بدنش برگرداندند ،اين مضمون كالم
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  1ص . [.....]122
()(2به دروغ گفتند ما مسيح عيسي بن مريم رسول خدا را كشتيم) در صورتي كه او را نه كشتند و نه به دار كشيدند بلكه
به آنها امر مشتبه شد ".سوره نساء ،آيه 157".
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
خداي تعالي است كه يك جا ميفرمايد ":إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ" و جاي ديگر از خود
عيسي ع حكايت ميكند كه در روز قيامت ميگويد "»1« :وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ ،فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" «».0
و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت است كه فرمود :عيسي بن مريم وقتي به آسمان برده شد جامهاي پشمي بر تن
داشت كه نخ آن را مريم رشته و خود مريم آن را بافته و خودش دوخته بود ،وقتي به آسمان رسيد ،ندايش دادند :زينت
دنيائيت را بيفكن»2« .
مؤلف قدس سره :توضيح معناي روايت قبلي و اين روايت در آخر سوره نساء ان شاء اللَّه ميآيد.
و در تفسير الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير در ذيل آيه ":إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ  "...از قتاده نقل كردهاند كه
گفت :دو نفر از بزرگان اهل نجران و اسقفهاي ايشان يكي به نام سيد و ديگري به نام عاقب ،با رسول خدا ص مالقات
نموده ،از آن جناب از وضع عيسي ع پرسيده ،عرضه داشتند :هر انساني پدر و مادري دارد ،چگونه ممكن است كه عيسي ع
پدر نداشته باشد؟ در پاسْشان خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ":إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ».2« "...
مؤلف قدس سره :قريب به اين معنا از سدي و عكرمة و غير آن دو نيز نقل شده « ،»2قمي هم در تفسير خود نزول آيه
نامبرده را در پاسخ بزرگان نجران ميداند»6« .
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)(1عيون االخبار ج  1ص .012
)(2مادامي كه در ميان آنها بودم گواه و شاهد اعمالشان بودم و چون مرا قبض روح كردي خود ناظر و نگهبان اعمال آنها
بودي و تو بر همه خلق گواهي ":سوره مائده ،آيه ".112
)(3تفسير عياشي ج  1ص  122ح .22
(4و )2الدر المنثور ج  0ص .22
)(6تفسير قمي ج  1ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
ناحيه پروردگارش رسالت ميآورد و ميگويد :پروردگارت چنين و چنان دستورت داده ،و رسول در عين حال نبي هم هست.
و اما" نبي" فرشتهاي را كه بر او نازل ميشود نميبيند بلكه فرشته ،پيام الهي را به قلبش مياندازد و نبي در حال گرفتن
پيام حالتي چون بيهوشي به خود ميگيرد و مطلب را در خوابش ميبيند ،عرضه داشتم :پس از كجا ميفهمد كه اين را كه
ميبيند از ناحيه خدا و حق است؟ فرمود :خداي تعالي برايش مشْص ميكند ،بطوري كه يقين ميكند كه آنچه ميبيند حق
است ،ولي فرشته را به عيان نميبيند.
و اما" محدث "كسي است كه صدايي را ميشنود ولي شاهدي را يعني صاحب صدا را نميبيند»1« .
مؤلف قدس سره :اين روايت را صاحب كافي نيز از امام صادق ع نقل كرده و اينكه فرمود ":شاهدي را نميبيند" ،معنايش
اين است كه صاحب صدا را حاضر نميبيند كه در حقيقت كلمه" شاهدا" مفعول فعل" نميبيند" است ،ممكن هم هست
مفعول نباشد بلكه حال باشد از فاعل" نميبيند" و معنايش اين باشد كه محدث در حالي كه خود شاهد است كسي را
نميبيند»0« .
و باز در همان كتاب از بريد از امام باقر و امام صادق ع روايت كرده كه در ضمن حديثي در پاسخ بريد كه پرسيد":
رسول" "،نبي" و" محدث" چه معنا دارد؟ فرمود:
"رسول" آن كسي است كه فرشته برايش ظاهر شده ،با او سْن ميگويد ،ولي" نبي" در خواب ميبيند ،و چه بسا نبوت و
رسالت در يك فرد جمع ميشود .و اما محدث آن كسي است كه صوت را ميشنود ولي صورت فرشته را نميبيند ،ميگويد:
عرضه داشتم :خدا اصالحت كند ،از كجا ميفهمد آنچه در خواب ديده ،حق و آن شْص فرشته است؟ فرمود :خداي تعالي
او را موفق به تشْيص آن ميكند تا او را بشناسد و اين را هم بدان كه خداي تعالي كتب آسماني را با كتاب آسماني شما
(قرآن) ختم كرده و نبوت را با فرستادن پيامبرتان ختم فرموده" تا آخر حديث"»2« .
و نيز در آن كتاب از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت :نزد امام صادق سْن از
__________________________________________________
)(1بصائر الدرجات ص  221ح .10
)(2اصول كافي ج  1ص .122
)(3اصول كافي ج  1ص  122ح .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
"محدث" را پيش كشيدم ،ميگويد :فرمود :محدث صوت فرشته را ميشنود ولي صورت او را نميبيند ،عرضه داشتم :خدا
اصالحت كند از كجا ميفهمد كه كالمي كه شنيده ،كالم فرشته است؟ فرمود :خداي تعالي سكينت و آرامشي به او ميدهد
كه با آن ،فرشته را از غير فرشته تشْيص ميدهد»1« .
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و نيز در آن كتاب است كه ابي بصير از امام صادق ع نقل كرده كه فرمود:
علي ع محدث بود ،سلمان هم محدث بود ،ميگويد :عرضه داشتم :نشانه محدث چيست؟ فرمود :اين است كه فرشته بر او
نازل ميشود و مطلب را به دل او مياندازد كه مثال چنين و چنان شده و يا چنين و چنان بايد كرد»0« .
و نيز در كافي از حمران بن أعين روايت كرده كه گفت :امام ابي جعفر باقر ع به من خبر داد :كه علي ع محدث بود ،اين
گذشت تا آنكه اصحاب و (پيروان مكتب تشيع) مرا ديدند و سفارش كردند كه هيچ چيزي از امام نپرس ،تا اين سؤال ما را با
جنابش در ميان بگذاري و جوابش را بگيري و آن سؤال اين است كه چه كسي با علي ع حديث و گفتگو ميكرد ،چيزي
نگذشت كه اتفاق افتاد آن جناب را مالقات كردم ،عرضه داشتم :به خاطر داريد كه به من فرموديد علي محدث بود؟ فرمود:
آري ،عرضه داشتم :چه كسي با او حديث ميكرد؟ فرمود :فرشته ،پرسيدم :يعني ميفرمايي معتقد باشم به اينكه علي نبي و
يا رسول است؟ فرمود :نه ،بلكه در باره علي ع همان را بگو و معتقد باش كه در باره آن رفيق در باري سليمان ع ميگويي
(كه به يك چشم بر هم زدن تْت بلقيس را از شهر سبا تا به حضور سليمان آورد) و همان را معتقد باش كه در باره رفيق و
همسفر موسي ع معتقدي (كه اعمالي انجام داد كه موسي از تاويل آنها عاجز ماند) و همان را بگو كه در باره ذي القرنين
ميگويي (كه كارهايي ميكرد كه از بشر عادي ساخته نيست) مگر نشنيدهاي كه شْصي از علي ع پرسيد :آيا ذو القرنين
پيغمبر بود؟ در پاسخ فرمود :نه ،ولي بندهاي بود كه خدا را دوست ميداشت و خداي تعالي هم او را دوست ميداشت؟ براي
خدا خيرخواهي ميكرد ،خدا هم خير او را ميخواست ،علي ع هم چنين بندهاي بود»2« .
__________________________________________________
)(1اصول كافي ج  1ص  021ح .2
)(2اين حديث با اين سند در بحار ص  62ج  06ح  2از امالي شيخ و سرائر نقل شده است.
)(3مضمون حديث تا جمله مگر نشنيدهاي كه شْصي از علي پرسيد در كافي آدرس مزبور موجود است ،ليكن عين حديث
بطور كامل در متن الميزان در بصائر ص  266ج  2نقل شده و صاحب برهان و نور الثقلين و بحار نيز آن را از بصائر نقل
كردهاند .اصول كافي ص  021ج .2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
مؤلف قدس سره :روايات در معناي محدث از ائمه اهل بيت ع بسيار زياد است ،صاحب كتاب بصائر الدرجات و صاحب كافي
و صاحب كنز و صاحب اختصاص و مؤلفيني ديگر آن روايات را در كتب خود آوردهاند ،در روايات اهل سنت نيز يافت
ميشود.
در اين روايات فرق ميان نبي و رسول و محدث را بيان نمود ،ما نيز در سابق آنجا كه فرق ميان نبي و رسول را بيان
ميكرديم گفتيم :وحي به معناي سْن گفتن خداي سبحان با بندهاي از بندگان خويش است و اين سْن گفتن (چه با
حضور و رو در رو قرار گرفتن فرشته باشد و چه بدون حضور فرشته و به صرف افتادن در دل و رسيدن به گوش باشد)،
باعث علم يقين رسول و نبي ميشود ،علم به نفس ذاته ،بدون اينكه در تشْيص اينكه اين سْن از خدا است يا از شيطان
احتياجي به حجت داشته باشد ،پس داستان وحي و القائات الهيه نظير علوم بديهي و مانند ":يك ،نصف دو است" ،ميباشد
كه در علم پيدا كردن به آن احتياج به رديف كردن مقدمات منطقي و امثال آن نيست.
و اما خواب ديدن اولياي خدا به طوري كه روايات تفسيرش كرده ،به معنايي است غير خواب ديدن معمولي ما افراد معمولي،
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چون ما نيز در عالم خواب شبانه و يا روزانه خود چيزهايي ميبينيم ولي هيچگونه حجيت ندارد ،بلكه خواب اولياي خدا
چيزي شبيه بيهوشي است كه حواس ولي خدا سكونتي پيدا ميكند و در آن هنگام آنچه را كه ميبينند نظير چيزهايي است
كه ما در بيداري مشاهده ميكنيم و بعد از مشاهده آنچه مشاهده كردند خداي عز و جل يقين بر دل آنان افاضه نموده،
دركشان را تسديد و استوار ميكند ،در نتيجه يقين ميكنند كه واسطه و صدا از ناحيه خداي سبحان است و شيطان در
دلشان تصرف نكرده.
و اما عنوان محدث از تحديث گرفته شده ،و تحديث عبارت است از اينكه صداي فرشته را بشنود ولي خود او را نبيند ،و اين
شنيدن هم شنيدن با گوش ظاهر نيست بلكه با گوش باطن و قلب است و نيز از قبيل خطور كردن خاطرهاي در دل نيست
تا عرفا شنيدن صوت شمرده شود ،اال به عنايتي مجازي ،آن هم مجاز دور از فهم.
و به همين جهت ميبينيد كه روايات در معرفي تحديث دو جمله آوردهاند :يكي شنيدن صوت و ديگري افتادن در قلب و با
اينكه هيچيك از اين دو عنوان از نظر لغت" تكليم" و" تحديث" و گفت و شنود ،نيست مع ذلك آن را تحديث و تكليم
خواندهاند ،پس محدث با فتحه" دال "صوت فرشته را در تحديثش ميشنود و با گوش خود فرا ميگيرد ،نظير آنچه ،از
صداهاي كالم معمولي و ساير صوتها عالم ماده را ميشنويم و يا به ديگران ميشنوايانيم با اين تفاوت كه آنچه را محدث
ميشنود غير محدث نميشنود و به همين جهت است كه گفتيم اين شنيدن امري قلبي است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :

و اما تشْيص و علم محدث به اينكه آنچه ميشنود گفتار فرشته است نه القائات شيطاني ،امري است كه خارج از معيارهاي
معمولي تشْيص است ،بلكه با تاييدي از ناحيه خداي سبحان و تسديد او است ،هم چنان كه مضمون روايت محمد بن
مسلم كه گذشت آن را تاييد ميكند ،چون در آن روايت آمده بود ":خداي تعالي سكينت و آرامشي به او ميدهد كه با آن
فرشته را از غير فرشته تشْيص ميدهد" و توضيحش اين است كه القاي شيطاني دو جور تصور ميشود :يكي اينكه اين
القا مطلبي باطل و به همان صورت باطلش باشد ،كه معلوم است انسان مؤمن به خوبي آن را تشْيص ميدهد كه سْن
مالئكه مكرمين نميتواند باشد ،مالئكهاي كه خداي تعالي در معرفتشان فرموده ":ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ" « ،»1و يا
باطل در صورت حق است و معلوم است كه باطل لوازمي كه دارد نيز باطل است ،در اينجا نور الهي كه همواره مالزم بنده
مؤمن خدا است ،حال آن باطل را براي مؤمن روشن ميسازد كه آيه شريفه:
"أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ" « ،»0بيانگر اين نور است ،ولي در عين حال نزعه شيطان و
وسوسه او بياضطراب هم نيست و قلب را دچار تزلزل ميسازد ،هم چنان كه ياد خدا و سْن او از وقار و سكينت و اطمينان
خاطر خالي نيست ،هم چنان كه قرآن كريم در باره اضطراب آوردن وسوسه شيطان ميفرمايد ":ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يَُْوِّفُ
أَوْلِياءَهُ" « »2و در باره ياد خدا و ذكر او ميفرمايد ":أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنب الْقُلُوبُ" « »2و نيز در باره اولي فرموده:
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ" «».2
پس سكينت و طمانينه در هنگام ملهم شدن انسان به يك الهام ،حال چه اينكه به صورت سْني باشد كه گويا كسي به
گوش انسان ميخواند و يا قلبي باشد كه به دل خطور كند ،خود دليل بر اين است كه آن سْن و اين خطور القائات رحماني
است نه شيطاني ،هم چنان كه اضطراب و قلق در هنگام ملهم شدن آدمي به آن قسم الهام ،دليل است بر اينكه القاء
__________________________________________________
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[تشخيص القاءات رحماني از شيطاني مستند به تاييد الهي است و خارج از معيارهاي معمولي تشخيص است]  .....ص 341 :
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)(1خدا را در آنچه دستورشان بدهد نافرماني نميكنند.
) (2آيا 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 مثل
ديگران است؟" سوره انعام ،آيه ". [.....]100
()(3با شمايم) اين شيطان است كه اولياي خود را ميترساند ".سوره آل عمران ،آيه ".122
)(4آگاه باش كه ياد خدا دلها را اطمينان ميدهد ".سوره رعد ،آيه ".02
)(5كساني كه در صدد حفظ خود هستند ،وقتي شيطانها اطراف دلش را احاطه ميكنند ،به ياد خدا ميافتند و ناگهان
بصيرت خود را در مييابند ".سوره اعراف ،آيه 201".
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
مذكور از القائات شيطاني است ،مساله عجله كردن در امور و جزع و بيتابي نمودن در احتمال خطر و خفت در عقل در موقع
شادي و يا اندوه و امثال اين عوارض ،نيز نشان همين القائات شيطاني است.
[توضيح اينكه ":محدث صوت فرشته را ميشنود ولي فرشته را نميبيند"]  .....ص 348 :
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و اما اينكه در روايات آمده بود كه محدث صوت را ميشنود ولي فرشته را نميبيند ،بايد حمل كرد بر اين جهت ،نه اينكه
جمع بين دو معنا يعني هم ديدن و هم صوت را شنيدن محال است و خالصه اينكه مالك در محدث بودن يك انسان اين
است كه صداي هاتف غيبي را بشنود و الزم نيست كه حتما صاحب صدا را هم ببيند و اگر اتفاق افتاد كه در حين شنيدن
صوت ،فرشته را هم ديد از اين باب نيست كه چون محدث بوده فرشته را ديده ،نه ،الزمه محدث بودن ديدن فرشته نيست،
اين را بدان جهت گفتيم كه آيات قرآني صريح است در اينكه مريم روح را به صورت بشري تمام عيار مشاهده كرد و در
حين گفتگو او را ميديد ،مثال فرموده:
"فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا ،فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا ،قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ،قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ
غُالماً زَكِيًّا"
»( ،«1بطوري كه مالحظه ميكنيد آيه شريفه صريح در اين است كه مريم شْصي را به شكل بشر ديده و با او سْن
گفته است) و يا در باره همسر ابراهيم ع در داستان بشارت به فرزند دار شدنش فرموده ":وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ
بِالْبُشْري ،قالُوا :سَالماً قالَ سَالمٌ  ...وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ ،فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ ،قالَتْ يا وَيْلَتي أَ أَلِدُ
وَ أَنَا عَجُوزٌ ،وَ هذا بَعْلِي شَيْْاً ،إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ،قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ،إِنَّهُ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ" «».0
البته در اينجا وجه ديگري نيز هست و آن اين است كه مراد امام در روايت از كلمه" معاينه -مشاهده" كه آن را در مورد
محدث نفي كرده ،مشاهده حقيقت فرشته باشد نه ممثل شده او ،و بْواهد بفرمايد شْص محدث حقيقت فرشته را
نميبيند( ،و اما ممثل شده او را ميبيند ،و آيات شريفه قرآن هم بيش از ديدن مثال فرشته را در باره مريم و همسر ابراهيم
اثبات
__________________________________________________
)(1ما روح خود (جبرائيل) را بسوي او فرستاديم كه همانند بشر كامل بر او نمايان شد مريم گفت من از شر تو بر خداي
رحمان پناه ميبرم اگر خدا ترس و پرهيزكاري از اينجا دور شو جبرائيل گفت :من فرستاده پروردگارت هستم تا پسري پاك
بر تو ببْشم" سوره مريم ،آيه ".11
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)(2و همسرش ايستاده بود خنديد و ما او را بشارت داديم به اسحاق ،و از نسل اسحاق يعقوب ،او گفت :واي بر من :آيا من
فرزند ميآورم؟ با اينكه زني عجوزهام و اينكه شوهرم در حال پيري است ،اين سْن بسيار عجيب است ،گفتند :آيا از امر
خدا تعجب ميكني ،رحمت خدا و بركات او بر شما اهل بيت است كه او حميد و مجيد است ".سوره هود ،آيه ".20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
نميكند.
باز وجه سومي هست كه آن را بعضيها احتمال دادهاند و آن اين است كه مراد از معاينهاي كه در روايت نفي شده ،معاينه
وحي تشريعي باشد ،خواسته است بفرمايد :محدث فرشتهاي را كه احكام شرعيه را نازل ميكند نميبيند ،براي اينكه خداي
تعالي خواسته است مقام تشريع كنندگان از انبيا و رسوالن محفوظ باشد و به دست هر كسي حكم شرعي نازل نكند ،ليكن
اين احتمال بعيد است كه منظور از عبارت ":ولي فرشتهاي را نميبيند" ،اين باشد كه شريعت بر او نازل نميشود.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  61تا  ..... ]63ص 312 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 312 :

پس هر كس با تو در باره بندگي و رسالت عيسي ع مجادله كرد بعد از علمي كه از مطلب يافتي ،به ايشان بگو بيائيد ما
فرزندان خود ،و شما فرزندان خود را ،ما زنان خود و شما زنان خود را ،ما نفس خود ،و شما نفس خود را بْوانيم و سپس
مباهله كنيم و دوري از رحمت خدا را براي دروغگويان كه يا مائيم ،يا شما ،درخواست كنيم ().61
اين داستان كه از مريم آورديم تنها داستانهاي صحيح و حق در مورد مريم و عيسي ع است و هيچ معبودي به جز اللَّه
نيست و تنها عزيز و حكيم اللَّه است ().60
حال اگر با دعوت به مباهله باز هم اعراض كردند بدانيد كه خدا داناي به مفسدين است ()62
بيان آيات  .....ص 312 :
اشاره

"فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" حرف "فا" كه بر سر اين آيه در آمده ميرساند مضمون آيه كه دعوت به
مباهله است ،نتيجهگيري و تفريع بر تعليم الهي است كه در دو آيه قبل خاطر نشان نموده ،فرمود ":ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ "...
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
 ،اين داستان عيسي ع بر تو تعليم كرديم از آيات ما و ذكر حكيم است .و در آيه بعدش مطلب را با جمله ":حق از ناحيه
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فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَ ( )61إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقب وَ ما مِنْ إِلهٍ إِالَّ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ () 60فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ()62
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پروردگار تو است ،پس از مرددين مباش "تاكيد ،و ختم كرد .و در آيه مورد بحث آن تعليم الهي را با بياني واضحتر بيان
ميكند .و چه بياني روشنتر از مباهله و ضمير كاف خطاب" تو" در اين آيه به عيسي ع و يا به حق نامبرده در آيه قبل بر
ميگردد.
بيان آيه قبلي از خداي تعالي با اينكه بياني الهي بود و شكي باقي نميگذاشت ،عالوه بر آن ،مشتمل بود بر برهاني ساطع،
بر آن حقيقتي كه آيه ":إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ" برهان ساطع ديگري بر آن بود ،پس علمي كه در جمله ":مِنْ
بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" آمده ،علمي است كه هم از راه وحي الهي حاصل ميشود و هم از راه برهان ،پس اثر اين علم بايد
هم در رسول خدا ص حاصل شود و هم در هر شنوندهاي ديگر در غير رسول خدا ص ،بنا بر اين اگر فرض كنيم شنوندهاي
در داستان عيسي ع شك كند از اين جهت كه دليل بر آن وحي الهي است ،از اين جهت كه برهاني ساطع و عقل فهم بر
آن قائم است ،نميتواند شك كند ،و چه بسا به خاطر افاده همين نكته بوده كه فرمود ":مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" و
نفرمود ":من بعد ما بيناه لهم" ،چون اگر اينطور فرموده بود از دليل اول يعني وحي الهي سكوت كرده بود و اما با آوردن
جمله اول فهماند دليل بر حقانيت داستان علم است و دليل آن علم دو تا است :يكي وحي و ديگري برهان عقلي.
البته در اين ميان نكتهاي ديگر هست و آن اينكه آوردن تعبير اول و به رخ كشيدن علم مايه دلْوشي رسول خدا ص است
و اينكه او به اذن خدا غالب و پروردگارش ياور او است و به هيچ وجه از نصرتش دريغ نميدارد ،چون همو بود كه علم به
داستان عيسي ع را به وي ارزاني داشت.
"فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ" ضمير متكلم مع الغير" نا -ما "در كلمه" ندع" با
همين ضمير در كلمات" ابنائنا" و" نسائنا" و" انفسنا "تفاوت دارد ،اولي به دو طرف متْاصم ،يعني رسول خدا ص و
بزرگان نجد كه مسيحي بودند برميگردد و آن سه ضمير ديگر به رسول خدا ص و همراهانش ،و به همين جهت كالم آيه
در اين معنا است كه فرموده باشد بيائيد تا ابناء و نساء و انفس را بْوانيم و آن گاه ما ابناء و نساء و انفس خود را و شما هم
ابناء و نساء و انفس خود را دعوت كنيد  ،...بنا بر اين در كالم اختصار گويي لطيفي بكار رفته و مصدر" مباهله" كه فعل"
نبتهل" مضارع آن است به معناي مالعنه است ،يعني لعنت كردن يكديگر ،هر چند كه در
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
خصوص آيه به معناي چيزي نظير محاجه بين شْص رسول خدا ص و بين بزرگان نصارا است ،ولي تعميم دادن دعوت به
فرزندان و زنان براي اين بوده كه اين احتجاج اطمينان آورتر باشد ،چون وقتي كسي زن و بچه خود را هم نفرين كند ،طرف
مقابلش ميفهمد كه او به صدق دعوي خود ايمان كامل دارد ،براي اينكه خداي تعالي محبت به زن و فرزند و شفقت بر
آنان را در دل هر كسي قرار داده ،بطوري كه هر انساني حاضر است با مايه گذاشتن جان خود ،آنان را از خطر حفظ كند و
براي حفظ آنان و در راه حمايت و غيرت و دفاع از آنان دست به كارهاي خطرناك ميزند ،ولي حاضر نيست براي حفظ
خود ،ايشان را به خطر بيندازد و عينا به همين جهت است كه ميبينيم در آيه شريفه فرزندان را اول و زنان را دوم و
خويشتن را در مرحله سوم ذكر كرده ،چون محبت انسان نسبت به فرزندان شديدتر و با دوامتر است .و از اينجا روشن
ميگردد اينكه بعضي از مفسرين گفتهاند :مراد از جمله" نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ  "...اين است كه بيائيد ما زن و بچه و خود
شما را نفرين كنيم و شما زن و بچه و خود ما را نفرين كنيد ،تفسير درستي نيست ،براي اينكه اينطور معنا كردن آن نكتهاي
را كه ،براي تشريك زن و بچه خاطرنشان كرديم باطل ميسازد.
و اينكه بطور تفصيل موارد را يكي يكي شمرده ،خود دليلي ديگر است بر اينكه پيشنهاد كننده سْت به دعوت خود ايمان و
به حق اعتماد و خاطر جمعي داشته ،كانه پيشنهاد ميكند اي مسيحيان بيائيد همگي ما و همگي شما يكديگر را نفرين
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كنيم ،تا لعنت بر دروغگويان شامل همه ما و يا شما شود ،بطوري كه لعنت شامل حال زن و فرزند ما هم بشود و در نتيجه
نسل دروغگو از روي زمين برچيده شود و اهل باطل ريشهكن شوند.
[پاسخ به اين توهم كه آيه مباهله نميتواند در شان علي و فاطمه و حسنين عليهم السالم نازل شده باشد]  .....ص 310 :
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با اين بيان پاسخ از اشكالي كه در ذيل آيه شده روشن ميشود و آن اشكال اين است كه گويا گفته باشند اين آيه نميتواند
در شان علي و فاطمه و حسنين عليهم السالم نازل شده باشد ،براي اينكه لفظ جمع وقتي استعمال ميشود كه حد اقل سه
عدد مصداق داشته باشد و كلمه نساء بر يك تن -فاطمه س -صادق نيست و كلمه" ابناء" در مورد حسنين ع كه دو تن
هستند استعمال نميشود ،و همچنين استعمال كلمه" انفس" بر يك تن -علي ع -صحيح نيست و اما پاسْش اين شد كه
صدق كالم موقوف بر متعدد بودن ابناء و بسيار بودن نساء و انفس نيست ،چون گفتيم :مقصود نهايي از اين نفرين اين است
كه يكي از دو طرف با همه نفراتش از صغير و كبير و مرد و زن براي هميشه هالك گردد ،مفسرين هم اتفاق دارند و
روايات هم متفقند ،تاريخ هم مؤيد است كه رسول خدا ص ،وقتي براي مباهله حاضر ميشد احدي به جز علي و فاطمه و
حسنين ع را با خود ترجمه الميزان ،ج ،2ص: 353
نياورد ،پس از ناحيه آن جناب كسي حضور به هم نرسانيد مگر دو نفس ،و دو ابن و يك زن و با آوردن اينان رسول خدا
ص ،امر پروردگارش را امتثال نمود.
عالوه بر اينكه اصوال مراد از لفظ آيه امري است ،و مصداقي كه حكم آيه به حسب خارج منطبق بر آن است امري ديگر ،و
اين بار اول نيست كه خداي تعالي حكم يا وعده و وعيد را كه بر حسب خارج با يك نفر منطبق است بطور دسته جمعي
حكايت ميكند ،مثال با اينكه فرد معيني زن خود را ظهار كرده بود و آيه در شان او نازل شده بود ميفرمايد ":الَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ  »1« "...باز در باره همان يك فرد بصورت دسته جمعي ميفرمايد ":وَ الَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا" « ،»0و در باره شْص واحدي كه گفته بوده خدا فقير و من توانگرم ،به صورت
دسته جمعي فرموده ":لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ" « ،»2و در پاسخ شْص واحدي كه پرسيده
بود چگونه انفاق كنيم؟ به صورت دسته جمعي فرمود ":يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ الْعَفْوَ" « »2و از اين قبيل آيات بسياري
كه به لفظ دسته جمعي نازل شده ،در حالي كه مصداق خارجيش به حسب شان نزول فرد معيني بوده.
"ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَ" مصدر" ابتهال" كه باب افتعال است از ثالثي" با -ها -الم" گرفته شده و
مصدر" بهل" به فتحه اول و هم به ضمه آن به معناي لعنت است ،اين اصل معناي كلمه است ،ولي بعدها در مطلق دعا و
درخواست زياد شد ،البته دعائي كه با اصرار و سماجت صورت بگيرد.
و جمله ":فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَ" اين جمله به منزله بياني است براي ابتهال ،و اگر فرموده ":فنجعل" ،لعنت خدا
را بر دروغگويان قرار بدهيم و نفرموده ":فنسئل"( ،و از خدا لعنت را براي دروغگويان درخواست كنيم) ،براي اين بود كه
اشاره كند به اينكه اين نفرين درگير است ،چون باعث ميشود حق از باطل ممتاز گردد و خالصه روشن شدن حق از باطل
فعل بستگي دارد به درگير شدن اين نفرين و چون درگيريش به اين جهت حتمي است،
__________________________________________________
)(1آنهايي كه از شما به همسر خود ميگويند پشت تو پشت مادر من است ،اين همسران به صرف اين حرف مادر ايشان
نميشوند ".سوره مجادله ،آيه ".0
)(2و كساني كه زنان خود را اظهار ميكنند بعد پشيمان و از گفتار خود بر ميگردند ".سوره مجادله ،آيه ".2
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)(3خدا شنيد سْن كساني كه گفتند :خدا فقير و ما توانگريم ".سوره آل عمران ،آيه ".12
)(4از تو ميپرسند چه انفاق كنند؟ بگو عفو را ".سوره بقره ،آيه ".011
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
اينطور تعبير كرد كه" لعنت را بر دروغگو قرار دهيم" و نفرمود ":درخواست كنيم" چون استجابت شدن و نشدن درخواست
معلق است.
"الكاذبين" اين كلمه به خاطر اينكه در سياق عهد واقع شده الف و الم آن ،الف و الم عهد است ،يعني همان دروغگويان
معهود ،نه استغراق و يا جنس و نميخواهد بفرمايد تمام دروغگويان دنيا و جنس آنان را نفرين كنيم ،بلكه دروغگوياني را
نفرين كنيم كه در اين ماجرا در يكي از دو طرف مباهله قرار دارند ،يا در طرف" اسالم" و يا در طرف" مسيحيت" قرار
گرفتهاند ،اسالم ميگفت :هيچ معبودي غير خدا نيست و عيسي ع بنده خدا و رسول او است ،مسيحيت ميگفتند :عيسي
خودش اللَّه و يا پسر اللَّه است و يا اللَّه سومي از سه خدا است.
[اهل بيت پيامبر (صلوات اللَّه عليهم) در دعوي و دعوت رسول اللَّه شريك بودند و اين از بزرگترين مناقب است]  .....ص 314 :
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و بنا بر اين پس اين معنا روشن است كه اگر ادعا و مباهلهاي بر سر آن ،بين شْص رسول خدا ص و بين جمعيت نصارا
بود يك طرف شْص واحد و طرف ديگر جمعيتي بود ،الزم بود در آيه تعبيري بياورد كه قابل انطباق بر مفرد و جمع باشد،
مثال بفرمايد ":فنجعل لعنة اللَّه علي من كان كاذبا"( ،لعنت خدا را بر كسي قرار دهيم كه دروغگو بوده باشد) ،ولي اينطور
نفرموده ،معلوم ميشود دروغگويي كه نفرين شامل حالش ميشود جمعيتي است كه در يك طرف اين محاجه قرار گرفته،
حال يا در طرف رسول خدا ص و يا در طرف نصارا ،و اين خود دليل بر اين است كه همه حاضران در مباهله ،شريك در
ادعا هستند ،چون كذب همواره در ادعا است ،پس هر كس كه با رسول خدا ص بوده ،يعني علي و فاطمه و حسنين ع در
دعوي رسول خدا ص و در دعوتش شريك بودند و اين از باالترين مناقبي است كه خداي تعالي اهل بيت پيامبرش ع را به
آن اختصاص داده ،هم چنان كه ميبينيم در آيه شريفه از اهل بيت تعبير به" انفس" و" نساء" و" ابناء" كرده يعني اين
چند تن را از ميان همه مردان و زنان و فرزندان خصوص اهل بيت را جان رسول خدا ص و زني كه منتسب به رسول خدا
ص است و فرزندان رسول خدا ص خوانده.
حال اگر بگويي همين چند سطر قبل ،خودت گفتي كه اطالق لفظ" جمع" در مورد مفرد در قرآن كريم بسيار است و در آيه
مورد بحث هم كلمه جمع (نساء) را بر فاطمه ع اطالق كرده ،پس چه مانعي دارد كه استعمال لفظ" كاذبين" را هم به
همين نحو در يك فرد ،صحيح بدانيم يعني بگوئيم در طرف مسيحيت منظور همه آن دروغگويان است و در طرف رسول
خدا ص شْص آن جناب ،كه بنا بر اين ديگر علي و فاطمه و حسنين
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
ع شريك در دعوي و در نتيجه شريك در نفرين نيستند.
در پاسخ مي گوئيم :مقام آن آيات كه از يك نفر تعبير به جمع آورده ،با مقام آيه مورد بحث فرق دارد و آن اين است كه در
آياتي كه لفظ" جمع" را در مورد "مفرد" اطالق كرده ،براي اين بوده كه فرد دخالت بْصوصي نداشته ،و آنچه از آن فرد
سر زد ممكن است از ديگران هم سر بزند ،پس ديگران هم در آن عمل و در ملحق شدن به مورد آيه شريك آن فردند،
پس بايد لفظ را جمع بياورد تا اگر ديگران هم خواستند آن عمل را انجام بدهند حكمش را بدانند و اما در جايي كه ممكن
نيست عمل مورد نظر از ديگران نيز سر بزند و عمل مورد آيه چيزي نيست كه براي ديگران هم پيش بيايد ،بدون شك
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نبايد لفظ را جمع بياورد ،مثل آيه شريفه ":وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ"
« ،»1و آيه شريفه ":لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ" « »0و آيه ":إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي
آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ -تا آنجا كه ميفرمايد -وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ،إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ" «».2
آيه مورد بحث هم كه راجع به مباهله است از اين قبيل آيات است ،چون مباهله رسول خدا ص با نصاراي نجران چيزي
نيست كه جز در مورد خودش اتفاق بيفتد ،پس اگر در همين مورد كه اتفاق افتاده مدعيان در هر دو طرف به وصف جمع و
چند نفري نبوده باشند ،نبايد ميفرمود ":كاذبين" (با صيغه جمع).
[در قضيه مباهله ،رسول اللَّه (ص) اهل بيت خود را بعنوان نمونههايي از مؤمنين همراه نبرد بلكه به عنوان شركاء خود در دعوت همراه برد]  .....ص 311 :
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حال اگر بگويي نصارايي كه به سوي رسول خدا ص آمده بودند ،همگي صاحب دعوي بودند و ميگفتند :مسيح ،اللَّه و يا حد
اقل پسر اللَّه و يا سومي از سوي خدا است و در اين دعوي هيچ فرقي بينشان نبود ،مردانشان همين دعوي را داشتند،
زنانشان هم همين دعوي را اظهار ميكردند ،در جانب رسول اللَّه ص هم همين طور بود ،يعني هم رسول خدا
__________________________________________________
)(1و آن زمان كه به آن شْص كه هم خدا به او انعام كرد (و به شرف اسالمش مشرف نمود و هم تو به او احسان كردي)
و دختر عمهات را به ازدواجش درآوردي ،ميگفتي همسرت را نگه دار و طالق مده و از خدا بترس ".سوره احزاب ،آيه ".22
)(2زبان آن كسي (آهنگري) كه اينان قرآن را به ناحق به او نسبت ميدهند ،غير عربي است و اين لساني است عربي و
آشكار ".سوره نحل ،آيه ".122
)(3و هر زني مؤمنه كه خود را به پيامبر ببْشد ،همسر او ميشود( ،البته اين حكم مْصوص رسول خدا ص است و
ديگران بايد نكاح كنند .اگر رسول بْواهد بپذيرد كه در اين صورت كسي ديگري نميتواند شوهر او شود ".سوره احزاب،
آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
ص مدعي بود به اينكه هيچ معبودي به جز اللَّه نيست و عيسي بن مريم ،بنده و فرستاده خدا است و هم همه مؤمنين،
بدون اينكه اين دعوي در بين مؤمنين اختصاص به كسي داشته باشد ،حتي اختصاص به رسول اللَّه ص هم نداشت ،پس
كساني كه با آن جناب براي مباهله آمدند ،فضيلتي و مزيتي بر ساير مؤمنين نداشتند ،بله تنها اين فرق را داشتند كه رسول
اللَّه ص ايشان را به عنوان نمونهاي از مردان و زنان و كودكان مؤمنين همراه آورد ،چون آيه فرموده بود از هر طايفه
نمونهاي بياورد ،عالوه بر اينكه آيه شريفه سْن از دعوت دارد نه از ادعا ،و همراهان رسول خدا ص به فرضي كه در دعوت
شركت داشته باشند ،در ادعا كه شغل خاص رسول خدا ص است شركت نداشتند ،در حالي كه شما در چند سطر قبل گفتيد:
(پس هر كس با رسول خدا ص بوده يعني علي و فاطمه و حسنين ع در دعوي رسول خدا ص و در دعوتش شريك بودند).
در پاسخ ميگوئيم :اگر آوردن رسول خدا ص نامبردگان را به عنوان نمونهاي از مردان و زنان و كودكان مؤمنين ميبود،
الزم بود حد اقل دو نفر مرد و سه زن و سه فرزند همراه خود ميآورد تا فرمان ":انفسنا و نسائنا و ابنائنا" را امتثال كرده
باشد ،پس اگر از مردان تنها علي ع و از زنان تنها فاطمه س و از فرزندان تنها حسنين ع را آورد ،براي اين بود كه آوردن
همينها مصحح صدق امتثال بوده ،به اين معنا كه غير از نامبردگان كسي كه شركت دادنش امتثال امر خدا باشد نيافته.
و شما خواننده اگر در متن داستان دقت كني خواهي ديد كه وفد نجران براي اين از نجران به مدينه آمدند كه در امر عيسي
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[جواب به يك اشكال ديگر بر اينكه همراهي با رسول خدا (ص) در مباهله ،فضيلت و منقبت است]  .....ص 311 :

حال اگر بگويي :گيرم كه آمدن نامبردگان به خاطر اين بوده كه ايشان از رسول خدا ص بودند و اين صفت منحصر در
ايشان بوده و هيچيك از مؤمنين اين خصيصه را نداشتهاند ،ليكن ظاهر امر -البته ظاهر از حيث عادت جاري -اين است كه
وقتي آدمي عزيز و پاره جگر خود (اعم از زن و مرد و فرزند) را در معرض خطر و هالكت قرار ميدهد ،همين عملش دليل
بر اين است كه وي اطمينان دارد به اينكه خطري عزيزانش را تهديد نميكند و به سالمت و عافيت و مصونيت آنان اعتماد
دارد ،پس شركت دادن رسول خدا ص عزيزان و پارههاي جگر خود را در مباهله بيش از اين معنا را نميرساند ،نه داللتي بر
شركت آنان در دعوت دارد و نه داللتي بر منقبت و فضيلتشان ،آيه شريفه و عمل رسول خدا ص اصال ساكت از اين جهت
است.
در پاسخ ميگوئيم بله ،صدر آيه بر بيش از آنچه تو گفتي داللت ندارد و به قول تو تنها اين معنا را ميرساند كه رسول خدا
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بن مريم با شْص رسول خدا ص ،معارضه و بحث و محاجه كنند ،چون آن جناب ادعاي رسالت كرده بود و دعوت رسالت
مستند به وح ي قائم به آن جناب بود و اما پيروان و مؤمنين به وي دخالتي در اين ادعا نداشتند و مسيحيان نجران كار به كار
آنان نداشتند ،و مشتاق ديدار آنان نبودند تا رسول خدا ص چند نفر را به عنوان نمونه به ايشان نشان بدهد ،آيه شريفه هم
كه ميفرمايد ":فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" ،خطاب را متوجه شْص رسول خدا ص ميكند ،و همچنين
در چند آيه قبل از اين كه ميفرمايد:
"فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ...".
از اينجا روشن ميگردد كه آوردن رسول خدا ص حضرات نامبرده را با خود عنوان آوردن نمونهاي از مؤمنين را نداشته ،چون
مؤمنين بدان جهت كه مؤمن بودند سهمي و
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
نصيبي از اين محاجه و مباهله نداشتند تا در معرض لعنت و عذاب (البته اگر دروغگو باشند) قرار بگيرند ،پس رسول خدا ص
آن چند نفر را كه با خود آورد ،از جهت صرف داشتن ايمان نبود بلكه از اين جهت بود كه آن جناب يك طرف محاجه و
ادعاي دو طرفه بود و بايد خودش را در معرض بالي احتمالي (در صورت دروغگو بودن) قرار بدهد .و اگر دعوي آن طور كه
قائم به شْص آن جناب بود به همراهانش قائم نبود ،هيچ وجهي براي شركت دادن آنان به نظر نميرسيد ،اگر به فرض
محال در دعويش دروغگو و مستحق عذاب باشد ،زن و بچه و دامادش چه گناهي دارند ،پس اگر نامبردگان را شركت داد از
اين جهت بوده كه دعويش قائم به خودش و به همين چند نفر يعني دو فرزند و يك زن و يك مرد بوده ،نه اينكه اين چند
نفر نمونهاي از همه پيروان مؤمنش باشند ،پس اينكه ما در سابق گفتيم هم دعوتش قائم به خودش و اين چند تن بوده و
هم دعويش ،درست گفتيم.
از سوي ديگر نصارا هم كه به قصد آن جناب به مدينه آمدند صرفا به خاطر اين نبوده كه آن جناب معتقد و مدعي بوده كه
عيسي بن مريم بنده خدا و فرستاده او است ،بلكه براي اين بود كه آن جناب هم خودش به اين اعتقاد معتقد بوده و هم
نصارا را بدان دعوت ميكرده ،پس علت عمده حركت نصارا از نجران به مدينه دعوي آن جناب نبوده ،بلكه دعوت وي به
حضورشان براي احتجاج بوده ،پس حضور خود رسول خدا ص ،و حضور نامبردگاني كه با خود براي مباهله آورد ،به خاطر
دعوي و دعوت بود ،پس ثابت شد كه نامبردگان نيز شركاي آن جناب در دعوت ديني بودند ،همانطور كه شركايش در
دعوي مباهله بودند.
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ص به صدق دعوي خود ايمان ،و در نتيجه به
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
سالمتي و عافيت پارههاي جگرش اطمينان داشته و ليكن توجه فرمودي كه ذيل آيه يعني جمله:
"علي الكاذبين" داللت دارد بر اينكه در يكي از دو طرف مباهله و محاجه دروغگوياني هستند و قطعا بايد بوده باشند و اين
تمام نميشود مگر به اينكه در هر يك از دو طرف جماعتي صاحب دعوت باشند ،حال چه راستگو و چه دروغگو ،پس اين
جمله ثابت ميكند كساني كه با رسول خدا ص بودند شريك با او در دعوي و دعوت بودهاند كه بيانش گذشت ،پس ثابت
شد كه حاضرين در مباهله همگيشان صاحب دعوي و دعوت و شركاي رسول خدا ص در اين معنا بودهاند.
[تبليغ و دعوت ،عين نبوت و بعثت نيست و الزمه شركت در دعوي و دعوت پيامبر (ص) شريك بودن در نبوت آن جناب نيست]  .....ص 318 :
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حال اگر بگويي الزمه اينكه گفتي ":حاضرين با آن جناب ،شركاي در دعوي و دعوت آن جناب بودهاند" اين است كه در
نبوت هم شريك آن جناب باشند.
در پاسخ ميگوئيم :خير چنين الزمهاي وجود ندارد و ما در سابق يعني در تفسير آيه ( ،)012از سوره بقره در جلد دوم عربي
اين كتاب ،بحثي پيرامون مسائل نبوت گذرانديم و در آنجا گفتيم كه تبليغ و دعوت عين نبوت و بعثت نيست ،هر چند از
شؤون و لوازم آن ،و از مناصب و مقامات الهيهاي است كه شْص نبي متقلد آن ميشود و به همين جهت منافات ندارد كه
اين منصب به امري و فرماني جداگانه به غير شْص نبي نيز داده شود ،هم چنان كه در سابق يعني در تفسير آيه )102( :از
سوره بقره در جلد اول عربي اين كتاب آنجا كه بحثي پيرامون مساله امامت داشتيم خاطرنشان كرديم :كه مساله دعوت و
تبليغ عين امامت هم نيست هر چند كه به وجهي از لوازم آن هست.
"إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقب وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ" كلمه" هذا" اشاره است به داستانهايي كه از عيسي ع گذشت و اساس آيه
بر قصر قلب است و معنايش اين است كه تنها اين مطالبي كه ما در باره عيسي ع گفتيم حق است ،نه آنچه نصارا در باره
آن جناب ادعا ميكند.
و اينكه حرف" ان" و حرف" الم" و ضمير منفصل "هو" را در آيه آورده ،براي اين بوده كه مطلب را بطور كامل تاكيد و
در نتيجه رسول گراميش را دلگرم و در اقدام به امر مباهله تشجيع كند تا با ايمان كامل و يقين و بصيرت و وثوق به وحيي
كه خداي تعالي بر او نازل فرموده اقدام نمايد و به دنبال اين تاكيد براي بار دوم با ذكر حقيقت از راه ذكر الزمه آن ،مطلب
را تاكيد نموده و فرمود ":وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ" ،چون مفاد اين جمله الزمه حق بودن داستانهاي مذكور است( ،و داستانهاي
مذكور در صورتي كه حق باشد ،بزرگترين دليل بر يكتايي معبود و توحيد ربوبيت است "مترجم )".
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
"وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"...
اي ن جمله عطف است بر اول آيه و با تاكيد شديدي كه دارد ،دلگرمي ديگري و تشجيع ديگري است نسبت به رسول خدا
(ص) ميفرمايد :خداوند از نصرت حق و تاييد آن عاجز نيست و از اين كار نه غافل ميماند و نه با سرگرمي به كار ديگران
را مهمل ميگذارد و نه از آن بيخبر ميشود ،براي اينكه او عزيز است( ،و كسي كه عزت مطلقه دارد از آنچه اراده كند عاجز
نميشود) و هم حكيم است (و كسي كه حكمت مطلقه دارد نه دچار جهل ميشود و نه در چيزي اهمال ميورزد) ،پس
چنين خداي عزيز و حكيمي معبود حق است ،نه آن خدايان كه اوهام دشمنان حق براي خود تراشيدهاند.
از همين جا روشن ميشود كه چرا اين دو نام از ميان همه اسماي خداي تعالي در اين آيه آمد و اينكه زمينه گفتار در اين
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بحث روايتي [(رواياتي در باره :محاجه پيامبر (ص) با نصاراي نجران و داستان مباهله و انطباق آيه مباهله با اهل بيت رسول اللَّه
(ص) و ...)] .....ص 362 :
اشاره

در تفسير قمي از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود :نصاراي نجران وقتي براي وفد و شرفيابي حضور رسول خدا ص
حركت ميكردند ،سه نفر از بزرگانشان به نام اهتم و عاقب و سيد با آنان همراهي نمودند ،در مدينه وقتي موقع نمازشان
رسيد ،ناقوس نواخته به نماز ايستادند ،اصحاب رسول خدا ص عرضه داشتند :يا رسول اللَّه اين مسجد تو است ،مسجد اسالم
است ،چرا بايد در اينجا ناقوس بنوازند؟ رسول خدا ص فرمود :كاري به كارشان نداشته باشيد ،بعد از آنكه از نمازشان فارغ
شدند ،به رسول خدا ص نزديك شده ،پرسيدند :مردم را به چه ديني دعوت ميكني؟
فرمود :به شهادت دادن به اينكه جز اللَّه معبودي نيست و اينكه من فرستاده خدايم و اينكه عيسي ع بندهاي است مْلوق
كه ميخورد و مينوشيد و سْن ميگفت پرسيدند :اگر مْلوق و بنده بود پدرش كه بود؟ ،در اينجا به رسول خدا ص وحي
شد كه به ايشان بگو:
شما در باره آدم چه ميگوئيد؟ آيا بندهاي مْلوق بود ،ميخورد و مينوشيد و سْن ميگفت و عمل زناشويي انجام ميداد يا
نه؟ رسول خدا ص همين سؤاالت را از ايشان كرد ،جواب دادند :بله بندهاي مْلوق بود و كارهايي كه برشمردي ميكرد،
فرمود :اگر بنده بود و مْلوق پدرش كه بود؟ مسيحيان مبهوت و مغلوب شدند و خداي تعالي اين آيه را فرستاد:
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آيه زمينه قصر قلب و يا قصر افراد است كه معناي اين دو اصطالح در ساير مجلدات فارسي اين تفسير گذشت.
"فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ" از آنجايي كه غرض از محاجه و همچنين غرض از مباهله به حسب حقيقت اظهار حق بود،
قهرا تصور معقول نميرفت كه كسي كه به دنبال همين غرض است از راه آن منحرف شود ،پس اين مسيحيان نجران اگر
با اين مباهله بْواهند حق را اظهار كنند و ميدانند كه خداي تعالي ولي حق است و حاضر نيست حق از بين برود و ضعيف
گردد ،قهرا از حق روي نميگردانند و اگر ديديم از حق روي گرداندند ،بايد بفهميم كه منظورشان از محاجه و مباهله ظهور
حق نبوده ،بلكه منظورشان اين است كه به حسب ظاهر غلبه كنند و دين خود و وضع حاضر و سنتهاي ديرينه خود را
حفظ نمايند ،سنتهايي كه بر پيروي آن عادت كردهاند ،پس منظورشان همان هوا و هوسهايي است كه به زندگيشان
شكل داده ،نه زندگي صالحهاي كه با حق و با سعادت واقعيشان انطباق دارد ،پس اگر حق را نپذيرفتند بايد فهميد كه در پي
اصالح نيستند بلكه ميخواهند با به تباه كشيدن زندگي سعادتمندانه ،دنيا را به فساد بكشانند ،پس علت اعراضشان اين است
كه مفسدند.
از اينجا روشن ميشود كه در جمله جزاء سبب جاي مسبب ،يعني" افساد" جاي" علت افساد" نشسته و آن علت اين است
كه نميخواهند حق ظاهر گردد و اين جزاء متضمن وصف علم است ،چون ميفرمايد ":فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ" ،آن گاه با آوردن
كلمه ":ان "جمله را تاكيد ميكند تا بفهماند اين صفت مفسدهگري در دلهايشان هست و در قلوبشان ريشه كرده و با
فهماندن اين نكته اشاره ميكند به اينكه مسيحيان ياد شده به زودي از پذيرش مباهله طفره
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
ميروند و به هيچ وجه آن را قبول نميكنند و اتفاقا همين طور شد كه اشاره فرموده بود و مسيحيان با عمل خود اين اشعار
آيه را تصديق كردند.
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"إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ  "...و نيز اين آيه را كه فرمود ":فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ -تا جمله -فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَ" .رسول خدا ص به ايشان فرمود :پس با من مباهله كنيد ،اگر من صادق
بودم لعنت خدا بر شما نازل شود و اگر كاذب باشم لعنتش بر من نازل شود ،مسيحيان گفتند :با ما از در انصاف درآمدي ،قرار
گذاشتند همين كار را بكنند ،وقتي به منزل خود برگشتند ،رؤسا و بزرگانشان مشورت كردند و گفتند :اگر خودش با امتش به
مباهله بيايند ،مباهله ميكنيم چون ميفهميم كه او پيغمبر نيست و اگر خودش با اقرباءش به مباهله بيايد مباهله نميكنيم،
چون هيچكس عليه زن و بچه خود اقدامي نميكند ،مگر آنكه ايمان و يقين داشته باشد كه خطري در بين نيست و در اين
صورت او در دعويش صادق است ،فردا صبح به طرف رسول خدا ص
ترجمه الميزان ،ج ،2ص261 :
روانه شدند ،ديدند كه تنها رسول خدا ص و علي بن ابي طالب و فاطمه و حسن و حسين ع براي مباهله آمدهاند ،نصارا از
اشْاص پرسيدند :اينان چه كساني هستند؟ گفتند :اين مرد پسر عم و وصي و داماد او است و اين دخترش فاطمه س است
و اين دو كودك ،دو فرزندانش حسن و حسين ع هستند ،نصارا سْت دچار وحشت شدند و به رسول خدا ص عرضه داشتند:
ما حاضريم تو را راضي كنيم ،ما را از مباهله معاف بدار ،رسول خدا ص با ايشان به جزيه مصالحه كرد و نصارا به ديار خود
برگشتند»1« .
و در عيون به سند خود از ريان بن صلت از حضرت رضا ع روايت كرده كه در گفتگويش با مامون و علما در فرق بين عترت
و امت و فضيلت عترت بر امت آمده :كه علماي حاضر در جلسه پرسيدند :آيا خداي تعالي كلمه" اصطفاء "را در كتاب خود
تفسير كرده؟
فرمود :ظاهر اين كلمه را در دوازده جا تفسير كرده ،غير باطن آن و در آن حديث فرمود :اما سوم در آنجا است كه طاهرين از
خلق خود را از ديگران متمايز ساخته و رسول خود را دستور ميدهد كه با عترتش به درگاه خدا ابتهال نموده ،با نصارا مباهله
كند و فرموده ":فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ
أَنْفُسَكُمْ" ،علماي حاضر گفتند منظور از كلمه" انفسنا" خود آن جناب است ،فرمود ،اشتباه كردهايد ،منظورش علي بن ابي
طالب س است ،يكي از ادله اين معنا كالم رسول خدا ص است كه در باره قبيله بني وليعه فرمود :بني وليعه دست از
خالفكاريش بردارد و گرنه مردي را به سركوبشان ميفرستم كه چون نفس من است و منظورش علي بن ابي طالب س
بود و منظور از كلمه" ابناء "حسن و حسين ع و منظور از كلمه" نساء" فاطمه س است و اين خصوصيت و امتيازي است
كه احدي از امت مقدم بر ايشان نيست و فضيلتي است كه احدي از بشر در اين فضيلت و شرف به ايشان نميرسد و احدي
از خلق از ايشان در آن فضيلت سبقت نميگيرند ،براي اينكه در اين كالم خود علي س را نفس خود خوانده (تا آخر حديث).
«»0
و از همان كتاب نقل شده كه به سند خود از موسي بن جعفر ع روايت كرده كه در گفتگويش با رشيد آمده كه رشيد به آن
جناب عرضه داشت :چگونه ميگوئيد ما ذريه رسول خدائيم؟ با اينكه رسول خدا ص پسر نداشت؟ و ذريه و نسل هر انساني
از
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص .122
)(2عيون اخبار رضا ج  1ص  002ح  1باب . [.....]02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص260 :
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فرزند پسرش باقي ميماند ،نه فرزند دختر و شما فرزندان دختريد ،پس ذريه رسول خدا ص نيستيد ،موسي بن جعفر ع
فرموده من پيش خود فكر كردم مصلحت در اين است كه به او بگويم تو را بحث قرابت و بحق قبر رسول خدا ص و بحق
رسول خدا ص كه در اين قبر است سوگند ميدهم مرا از پاسخ دادن به اين سؤال معاف بدار و همين كار را كردم ،رشيد رو
كرد به من (و ساير ساداتي كه در مسجد اطراف من بودند ،و گفت :اي فرزندان علي س و تو اي موسي ع كه رئيس ايناني،
و بطوري كه به من رسيده امام زمانشان هستي ،بايد دليل خود را بگوئيد و به هيچ وجه تو (موسي )را از پاسخ دادن به هر
سؤالي كه ميكنم معاف نميدارم يكي يكي سؤاالت مرا با دليلي از قرآن پاسخ ميدهي ،چون شما فرزندان علي ع ادعا
داريد كه از كتاب خدا هيچ چيزي بر شما پوشيده نيست ،نه يك الف و نه يك واو ،و هر چه در قرآن هست تاويلش نزد شما
است و استدالل ميكنيد به اين كالم خداي عز و جل كه فرموده" ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ" و خود را از نظريه تمامي
علما و قياسهاي ايشان بينياز ميدانيد.
در پاسْش گفتم :حاال اجازه ميدهي جواب بدهم؟ گفت :بياور آنچه داري ،گفتم:
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم ":وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسي وَ هارُونَ وَ
كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيي وَ عِيسي وَ إِلْياسَ" ،حال اي هارون (امير المؤمنين!) بگو ببينم پدر عيسي ع كه
بود؟ گفت عيسي ع پدر نداشت ،گفتم :قرآن كريم عيسي ع را با اينكه پدر نداشت از طريق مادرش مريم ملحق به ذراري
انبيا كرده ،ما هم همين طور خداي تعالي ما را از طريق مادرمان فاطمه س ملحق به ذراري رسول خدا ص كرده( ،اي امير
المؤمنين!) آيا اين دليل بس است يا زيادتر بياورم گفت :بياور آنچه داري ،گفتم :كالم خداي عز و جل است كه ميفرمايد":
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ،فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ،ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَ" ،و احدي ادعا نكرده كه در داستان مباهله با نصارا با رسول خدا ص داخل در كساء شده
باشد ،اال علي بن ابي طالب و فاطمه و حسن و حسين ع ،پس تاويل اين كالم خداي تعالي" ابنائنا" حسن و حسين ع است
و" نسائنا "فاطمه ع و" انفسنا" علي بن ابي طالب ع است».
__________________________________________________
)(1عيون اخبار رضا ج  1ص  22 -22طبع الجوردي.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
و در سؤالهاي مامون از حضرت رضا ع آمده كه مامون از آن جناب پرسيد :چه دليلي هست بر خالفت جدت علي بن ابي
طالب ع؟ فرمود :آيه" انفسنا" ،مامون گفت :بلي اگر نبود" نسائنا" ،فرمود :بله اگر نبود" ابنائنا" «».1
مؤلف قدس سره :اينكه امام در پاسخ او فرمود ":انفسنا" منظورش اين بود كه خداي تعالي در اين كلمه نفس علي ع را
مانند نفس پيامبرش دانسته ،و اما اشكالي كه مامون كرد و گفت ":بلي اگر نبود" نسائنا" ،منظورش اين بوده كه كلمه"
نسائنا" در آيه دليل بر اين است كه منظور از" انفس" مردان است ،چون در مقابل كلمه "نساء" كلمه" رجال" قرار
ميگيرد و لذا كلمه" انفس" بايد به معناي رجال باشد (و معناي آيه تا اينجا اين است كه بيائيد تا مردان و زنان خود را
بْوانيم) ،پس ديگر كلمه" انفسنا" دليل بر فضيلت نميشود و اينكه امام در پاسخ از اشكالش فرمود :بلي اگر نبود" ابنائنا"
منظورش اين بوده كه وجود كلمه" ابنائنا" در آيه بر خالف مقصد تو داللت ميكند ،براي اينكه اگر مراد از كلمه" انفس"
مردان بود ،شامل حسن و حسين ع و همه پسران هم ميشد ،ديگر حاجتي نبود كه كلمه" ابنائنا" را بياورد ،پس آوردن اين
كلمه دليل بر اين است كه منظور از كلمه" انفس" هم رجال نيست.
و در تفسير عياشي به سند خود از حريز از امام صادق ع است روايت كرده كه فرمود :اشْاصي از امير المؤمنين ع از
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فضائلش پرسيدند حضرت شمهاي از فضائل خود را برشمرد ،سؤال كنندگان تقاضا كردند كه باز بشمار ،فرمود :دو نفر از
احبار و كشيشهاي نصارا نزد رسول خدا ص آمدند و در باره عيسي ع با آن جناب صحبت كردند ،خداي عز و جل اين آيه
را نازل كرد ":إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ  ،"...رسول خدا ص به خانه آمد و دست علي ع (و شايد
صحيح" دست من" بوده و به غلط نام مقدس علي ع ضبط شده باشد) ،و حسن و حسين و فاطمه ع را گرفت و بيرون آمد،
در حالي كه دست به آسمان بلند كرده بود و انگشتانش را باز نموده ،نصارا را دعوت به مباهله كرد ،ميگويد در اينجا امام
صادق ع فرمود:
حضرت ابو جعفر امام باقر ع ميفرمود مباهله همين است كه انگشتان دست را باز و مشبك نموده به آسمان بلند كند و به
هر حال وقتي آن دو حبر رسول خدا ص را ديدند كه اينطور براي مباهله ميآيد ،يكي از آن دو حبر ،به ديگري گفت :به خدا
سوگند اگر
__________________________________________________
(1) ....؟
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
اين مرد پيغمبر خدا باشد همه ما (نصارا) هالك خواهيم شد و اگر پيغمبر نباشد قوم و اهل خودش او را از بين ميبرند و از
مباهله كردن خودداري نموده برگشتند»1« .
مؤلف قدس سره :و اين معنا و يا قريب به آن در روايات ديگر از طرق شيعه نقل شده ،و در همه آنها آمده كساني كه رسول
خدا ص ،آنان را براي مباهله آورد ،علي و فاطمه و حسن و حسين ع بودند و شيخ آن روايات را در كتاب امالي « »0به سند
خود از عامر بن سعد از پدرش و نيز به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از امام صادق ع نقل كرده و نيز به سند خود از سالم
بن ابي الجعد و او بدون ذكر بقيه سند از ابي ذر رضوان اللَّه عليه و باز به سند خود از ربيعة بن ناجد از علي ع نقل كرده ،و
مرحوم شيخ مفيد آن را در كتاب اختصاص « »2به سند خود از محمد بن زبرقان از موسي بن جعفر ع ،و نيز از محمد بن
منكدر از پدرش از جدش روايت كرده ،و عياشي آن را در كتاب « »2خودش از محمد بن سعيد اردني از موسي بن محمد
بن الرضا از برادرش ،و نيز از ابي جعفر احول از امام صادق ع و نيز در همان كتاب در روايتي ديگر از احول از آن جناب و نيز
از منذر از علي ع ،و باز در آن كتاب به سند خود از عامر بن سعد نقل كرده ،فرات بن ابراهيم هم در تفسير « »2خود با ذكر
سند كامل از امام ابي جعفر ع « ،»6و از ابي رافع و شعبي و علي ع و از شهر بن حوشب نقل كرده و صاحب روضة
الواعظين « »2و صاحب اعالم الوري « »2و صاحب خرائج « »1و ديگران آن را روايت كردهاند.
و در تفسير ثعلبي « »12از مجاهد و كلبي آمده :رسول خدا وقتي نصارا را دعوت به مباهله كرد گفتند :فعال برميگرديم و
پيرامون اين پيشنهاد مشورت ميكنيم ،وقتي با هم خلوت
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  122ح .22
)(2امالي شيخ طوسي ج  1ص  212و ج  0ص  122و ص  162و ج  1ص  061و ص .062
)(3اختصاص شيخ مفيد ص  22و ص .110
)(4تفسير عياشي ج  1ص  126ح .21 -22
)(5تفسير فرات ص .12
)(6تفسير فرات ص  12و ص .12
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)(7روضة الواعظين ص .162
)(8اعالم الوري ص  122و ص .126
)(9خرائج راوندي ص  102و ص .106
)(10تفسير برهان ج  1ص  012ح .12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
كردند به عاقب -كه از صاحب رأيان ايشان بودند -گفتند :اي عبد المسيح تو چه صالح ميداني؟ او گفت :به خدا سوگند اي
گروه نصارا شما خوب ميدانيد كه محمد ص نبيي است مرسل ،و اين پيشنهادي كه او كرده ،در باره حضرت مسيح حق را
از باطل جدا كرده و به خدا سوگند هيچ قومي با پيغمبري مباهله نكرده كه بعد از مباهله ديري پائيده باشد ،بزرگساالن زنده
مانده و خردساالنشان به رشد رسيده باشند و شما هم اگر دست به چنين كاري بزنيد ،بطور قطع همه ما هالك ميشويم،
اگر جز به حفظ ديني كه با آن انس گرفتهايد رضا نميدهيد و ميخواهيد وضع موجود خود را هر چه هست حفظ كنيد ،پس
با او قراري ببنديد و به ديار خود برگرديد .نصارا به سوي رسول خدا ص روانه شدند ،از آن سو هم رسول خدا ص حسين ع
را در آغوش و دست حسن ع را در دست گرفته ،فاطمه س دنبالش و علي ع به دنبال فاطمه س به راه افتادند ،رسول خدا
ص فرمود :هر گاه من دعائي كردم شما آمين بگوئيد ،اسقف نجران وقتي آن جناب و همراهانش را بديد ،به مردم خود
گفت :اي گروه نصارا من به يقين چهرههايي ميبينم كه اگر از خدا درخواست كنند كوهي را از جاي بكند ميكند ،زنهار كه
مباهله مكنيد و گرنه هالك ميشويد و تا روز قيامت حتي يك نفر نصراني روي زمين نميماند( ،و چون اين دو گروه به هم
رسيدند) مسيحيان گفتند :اي ابا القاسم ما مشورت كرديم و صالح خود را در اين ديديم كه با تو مباهله نكنيم و شما را به
دين خودتان و خود را به دين خود واگذاريم ،فرمود:
حال كه از مباهله امتناع داريد ،پس اسالم را بپذيريد تا به نفع شما باشد آنچه به نفع مسلمين است ،و به ضررتان باشد هر
چه به ضرر ايشان است ،مسيحيان اين پيشنهاد را هم نپذيرفتند ،فرمود :پس من ناگزير با شما ميجنگم ،عرضه داشتند ما
طاقت جنگيدن با عرب را نداريم ولي حاضريم با تو مصالحه كنيم بر اينكه با ما نجنگي و ما را تهديد نكني و از دينمان
برنگرداني و ما در مقابل ،همهساله دو هزار طاقه پارچه ،هزار طاقه در ماه صفر و هزار طاقه در ماه رجب ،و سي عدد زره
عاديه آهني (درعهاي قديمي) بپردازيم ،رسول خدا ص هم با ايشان بهمين مصالحه كرد.
و آن گاه فرمود :به آن خدايي كه جانم به دست او است هالكت تا باالي سر اهل نجران آويزان شده بود و اگر مباهله
ميكردند بصورت ميمون و خوك مسخ ميشدند و بيابان در زير پايشان شعلهور گشته ،در آخر خداي تعالي نجران و اهلش
را منقرض ميكرد ،حتي مرغان باالي درختهايشان را ميسوزاند و اما بقيه نصاراي دنيا يك سال طول نميكشيد كه همه
ترجمه الميزان ،ج ،2ص266 :
هالك ميشدند و در روي زمين حتي يك نصراني باقي نميماند.
مؤلف قدس سره :قريب به اين معنا در كتاب مغازي « »1از ابن اسحاق آمده ،و قريب به همين روايت را مالكي هم در
كتاب" فصول المهمة" « »0از مفسرين نقل كرده ،حموي « »2هم قريب به آن را از ابن جريح روايت نموده است.
و اينكه در روايت آمده بود ":در صفر" منظور محرم است كه اول سال عربي است و عرب در دوره جاهليت محرم را صفر
اول و صفر را صفر دوم ميناميدند و رسمشان اين بود كه اگر صفر اول يعني محرم الحرام جنگي پيش ميآمد ،از آنجايي
كه هم در جاهليت و هم در اسالم جنگ در ماههاي حرام ممنوع بود ،حرمت صفر اول را در آن سال به صفر دوم ميدادند تا
بتوانند در صفر اول كه همان محرم الحرام است به جنگ بپردازند و اين انتقال حرمت از ماهي به ماه ديگر را نسيء
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ميناميدند ولي اسالم از اين انتقال جلوگيري نموده ،هم چنان صفر اول (محرم الحرام) را حرام دانسته ،نامش را شهر اللَّه
المحرم ناميد و به تدريج به منظور سهولت تلفظ كلمه" شهر اللَّه" را از نام آن برداشته ،محرمش خواندند.
و در صحيح مسلم از عامر بن سعد بن ابي وقاص ،از پدرش سعد روايت كرده كه گفت:
معاوية بن ابي سفيان (عليه لعائن اللَّه) به سعد دستور داده بود :به ابو تراب علي بن ابي طالب ع ناسزا بگويد و او امتناع
ميورزيد ،روزي معاويه از او پرسيد :چه چيز تو را از دشنام به علي باز ميدارد؟ گفت :من تا چندي كه از رسول خدا ص سه
تا جمله را به ياد دارم ،علي بن ابي طالب را دشنام نْواهم داد ،سه تا كلمه است كه اگر يكي از آنها را در باره من گفته بود
از هر نعمت گرانبها محبوبترش ميداشتم ،اول اينكه از رسول خدا ص در روزي كه به بعضي از جنگهايش ميرفت و
علي ع را جانشين خود در مدينه كرده بود و علي ع (به خاطر پارهاي زخم زبانهاي دشمنان) عرضه داشت :مرا در ميان زنان
و كودكان جانشين كردي؟ شنيدم كه فرمود :آيا راضي نميشوي به اينكه نسبت به من به منزله هارون باشي نسبت به
موسي ع؟ با اين تفاوت كه بعد از من ديگر هيچ پيغمبري نيايد و نبوتي نْواهد بود.
دومش اينكه در روز جنگ خيبر شنيدم ميفرمود ":به زودي رايت و پرچم جنگ را
__________________________________________________
(1) ...؟
)(2فصول المهمة في معرفة احوال األئمة ص . [.....]02
)(3معجم البلدان ج  2ص  061ابن جريح ندارد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
به دست مردي ميدهم كه خدا و رسولش را دوست ميدارد و خدا و رسول او نيز او را دوست ميدارند ،فردا همه گردن
كشيديم تا شايد آن شْص ما باشيم ولي به هيچ يك از ما نداد و فرمود :علي را برايم صدا بزنيد ،رفتند علي ع را در حالي
كه درد چشم داشت آوردند ،پس آب دهان در چشمهايش انداخت و رايت جنگ را به دستش سپرد و خداي تعالي قلعه خيبر
را به دست او فتح كرد ،سوم اينكه وقتي آيه ":فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ
نَبْتَهِلْ  "...نازل شد ،رسول خدا ص علي و فاطمه و حسن و حسين ع را احضار نموده ،آن گاه فرمود ":بار الها اينهايند اهل
بيت من"»1« .
مؤلف قدس سره :اين روايت را ترمذي هم در صحيح « »0خود آورده ،ابو المؤيد موفق بن احمد هم آن را در كتاب فضائل
علي ع آورده و ابو نعيم هم آن را در كتاب" الحليه" از عامر بن سعد از پدرش روايت كرده ،و نيز حمويني آن را در كتاب
خود (فرائد السمطين) « »2آورده است.
و در حلية االولياء تاليف ابي نعيم آمده كه وي به سند خود از عامر بن ابي وقاص از پدرش روايت آورده كه گفت :وقتي اين
آيه نازل شد ،رسول خدا ص علي و فاطمه و حسن و حسين ع را نزد خود خواست ،آن گاه گفت ":بار الها اينانند اهل بيت
من" و در همان كتاب به سند خود از شعبي از جابر روايت آورده كه گفت :عاقب و طيب نزد رسول خدا ص آمدند ،حضرت
آن دو را به اسالم دعوت كرد ،عرضه داشتند:
ما اسالم آوردهايم اي محمد ،فرمود :دروغ ميگوئيد و اگر مايل باشيد به شما خبر ميدهم كه چه چيز نميگذارد اسالم
بياوريد ،گفتند :بگو ببينيم چيست؟ فرمود :عالقهاي است كه به صليب و به نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك داريد،
جابر مي گويد :آن گاه رسول خدا ص آن دو را دعوت كرد به مالعنه (مباهله) آن دو نيز قبول كرده ،قرار گذاشتند كه صبح با
آن جناب ديدار كنند ،صبح رسول خدا ص دست علي و حسن و حسين و فاطمه ع را گرفت و آماده مباهله شد و كسي را به

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

دنبال عاقب و طيب فرستاد كه منتظر شما هستم ،آن دو نصراني حاضر به مالعنه نشدند و به حقانيت آن جناب اقرار
__________________________________________________
)(1صحيح مسلم بشرح نووي ج  12ص .122
)(2صحيح ترمذي ج  2ص  622ح .2202
)(3فرائد السمطين ج  1ص .222 -222
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
نمودند ،رسول خدا ص فرمود :به آن خدايي كه مرا به حق مبعوث فرموده ،اگر مالعنه ميكردند بيابانها بر سرشان آتش
ميباريد.
جابر ميگويد :در باره همين نصارا بود كه آيه ":نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ  "...نازل شد و باز جابر گفت :منظور از" أَنْفُسَنا وَ
أَنْفُسَكُمْ" رسول خدا ص و علي ع است و منظور از" ابنائنا" حسن و حسين و منظور از" نسائنا" فاطمه س است.
مؤلف قدس سره :اين روايت را ابن المغازلي در كتاب مناقب « »1به سند خود از شعبي ،از جابر آورده و نيز حمويني آن را در
كتاب فرائد السمطين « »0به سند خود از جابر نقل كرده و مالكي هم آن را در فصول المهمة « »2بدون ذكر سند از جابر
آورده.
و نيز آن را از ابي داود طيالسي از شعبه شعبي بدون ذكر سند نقل كرده ،الدر المنثور هم آن را از حاكم (كه وي حديث را
صحيح دانسته) و از ابن مردويه و از كتاب دالئل ابي نعيم از جابر روايت كرده»2« .
و در الدر المنثور است كه ابو نعيم در كتاب دالئل از طريق كلبي از ابي صالح از ابن عباس نقل كرده كه گفت :وارديني از
نصاراي نجران به مدينه نزد رسول خدا ص آمدند و آنان چهارده نفر از اشراف نصاراي نجران بودند ،يكي از ايشان كه
بزرگترينشان بود سيد نام داشت و يكي ديگر كه در رتبه بعد از او بود عاقب ناميده ميشد ،و عاقب مردي بود كه نصاراي
نجران بدون مشورت با او كاري نميكردند ،آن گاه بقيه داستان را طبق نقل گذشته ادامه داده است»2« .
باز در تفسير الدر المنثور است كه بيهقي در كتاب دالئل از طريق سلمة بن عبد يشوع ،از پدرش ،از جدش ،روايت كرده كه
گفته است :قبل از نزول سوره نمل (طس سليمان) ،رسول خدا ص نامهاي به اهل نجران به اين مضمون نوشت :به نام اللَّه
كه معبود ابراهيم و اسحاق و يعقوب است ،اين نامهاي است از محمد ص فرستاده خدا به سوي اسقف نجران و تمام اهل
نجران ،اگر اسالم بياوريد من هم اكنون ثنا و شكرگزاريم را به
__________________________________________________
)(1مناقب ابن المغازلي ص  262ح .212
)(2فرائد السمطين ج  0ص  02ح .262
)(3فصول المهمة في معرفة احوال األئمة ط نجف ص .02
)(4الدر المنثور ج  0ص .22
)(5الدر المنثور ج  0ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص261 :
سويتان ميفرستم ،ثناي اللَّه را كه معبود ابراهيم و اسحاق و يعقوب است ،اينك بعد از حمد خداي تعالي من شما را كه دچار
بندهپرستي شدهايد ،به سوي پرستش اللَّه ميخوانم و شما را كه به واليت و حكومت بندگان تن در دادهايد به سوي واليت
اللَّه دعوت ميكنم ،حال اگر زير بار نرفتيد ،بايد جزيه بپردازيد و اگر اين را هم نپذيرفتيد اعالن جنگ به شما ميدهم و
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[مباهله ،مخصوص داستان نصاراي نجران نبوده و رسول اللَّه (ص) در مقام مباهله با يهود نيز بر آمده بود]  .....ص 312 :

و در همان كتاب است كه ابن جرير از علباء بن احمر يشكري روايت كرده كه گفت:
وقتي آيه شريفه ":فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ " ...نازل شد ،رسول خدا ص فرستاد تا علي و فاطمه و حسنين ع بيايند و
يهود را دعوت كرد براي اينكه با آنان مالعنه كند ،جواني از يهوديان گفت :واي بر شما مگر ديروز نبود كه با برادرانتان كه
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السالم.
وقتي اسقف اين نامه را خواند بيتاب شد و به شدت به خود لرزيد ،آن گاه به نزد مردي از اهل نجران كه نامش شرحبيل
بن وداعة بود فرستاد و نامه آن جناب را به وي داد تا بْواند ،بعد از آنكه شرحبيل نامه را خواند اسقف از وي پرسيد :نظرت
در اين باره چيست؟ شرحبيل گفت :تو خوب ميداني كه خداي تعالي به ابراهيم وعده داده كه در ذريه اسماعيل هم پيغمبر
برگزيند و چه اشكال دارد كه اين شْص همان پيغمبري باشد كه خدا وعدهاش داده؟ البته من در مساله نبوت كارشناس
نيستم و در اين باره رأيي ندارم ،بله اگر مشكل تو بر سر مسائل دنيا بود من كمك و ياريت ميكردم و نهايت درجه قدرتم را
بكار ميگرفتم.
اسقف وقتي از اين مرد صاحب نظر چيزي فهميد به يك يك اهل نجران مراجعه نموده و با آنان مشورت كرد ،آنها هم
همان سْن شرحبيل را گفتند ،در آخر رايشان بر اين معنا متفق شد كه همان شرحبيل بن وداعة و عبد اللَّه بن شرحبيل و
جبار بن فيض را نزد رسول خدا ص بفرستند تا اطالعاتي در مورد آن حضرت به دست آورده ،براي ايشان خبر بياورند.
اين چند نفر به نزد رسول خدا ص روانه شده و سؤالهايي كردند و رسول خدا ص هم از ايشان سؤاالتي كرد و اين تبادل
سؤال هم چنان رد و بدل ميشد ،تا اينجا كه عرضه داشتند :چه ميگويي در باره عيسي بن مريم؟ رسول خدا ص فرمود:
امروز در اين باره چيزي گفتني ندارم ،صبر كنيد و در مدينه بمانيد تا فردا صبح به شما خبر دهم كه در باره عيسي ع چه
ميتوان گفت :خداي تعالي اين آيه را نازل كرد:
"إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ  ...فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَ" ،واردين از نجران را بدانچه نازل
شده خبر داده (و خاطرنشان ساخت كه تولد بدون پدر عيسي ع مجوز آن نيست كه ما قائل به خدايي او شويم ،براي اينكه
اگر او بدون پدر متولد شد آدم بدون پدر و مادر تكون يافت ولي) نجرانيان حاضر نشدند دست از خدايي عيسي بردارند،
فرداي آن روز رسول خدا ص به طرف آنان حركت كرد ،در حالي كه سراندازي به روي خود و حسن و حسين كشيده بود و
فاطمه هم به دنبالش بود ،تا با ايشان مالعنه كند ،در آن روز رسول خدا ص زنان متعدد داشت ،شرحبيل به دو رفيق
همراهش گفت :من دارم
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
احساس خطر ميكنم و چنين ميفهمم كه اگر اين مرد پيغمبر باشد و ما با او مالعنه كنيم در روي زمين احدي از ما باقي
نميماند و خرد و كالن ما نابود ميشوند .پرسيدند :پس به نظر تو بايد چه كنيم؟ گفت :من به نظرم ميرسد كه خود او را در
كار خود حكم كنيم ،چون من او را مردي مييابم كه هرگز به باطل حكم نميكند ،گفتند :اختيار با تو است ،هر چه صالح
ميداني بكن ،شرحبيل نزد رسول خدا ص شد و عرضه داشت :من پيشنهادي دارم بهتر از مالعنه كردن با تو ،پرسيد
چيست؟ عرضه داشت :اينكه امروز تا به شب و امشب را تا به صبح در صالح كار ما بينديش ،فردا هر حكمي كه به صالح
ما بكني نافذ و از ناحيه ما پذيرفته باشد ،رسول خدا ص (پسنديد و) برگشت و با ايشان مالعنه نكرد و با ايشان بر اين مبنا
كه جزيه بپردازند مصالحه كرد»1« .
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بعدا به صورت ميمون و خوك مسخ شدند عهد بستيد كه هرگز مالعنه نكنيد ،يهود اين تذكر را كه شنيدند ،از مالعنه
منصرف گشتند»0« .
مؤلف قدس سره :اين روايت مؤيد اين احتمال است كه ضمير در جمله ":فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ" به كلمه ":حق" در جمله":
الْحَقب مِنْ رَبِّكَ" برگردد ،و معناي جمله چنين باشد" پس هر كس كه بر سر حق با تو بگو مگو كرد به او بگو  "...در نتيجه
اين نظريه تاييد ميشود كه حكم مباهله مْصوص داستان نصاراي نجران و مساله عيسي بن مريم كه اخبار بسيار زيادي
آن را حكايت نموده و بيشترش را نقل كرديم نبوده و معلوم ميشود رسول خدا ص تنها با اين طايفه مباهله نكرده بلكه بعد
از مباهله با آنان در مقام مباهله با يهود هم بوده است»2« .
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .22
)(2الدر المنثور ج  0ص .21
)(3در اينجا الزم ديدم ،تذكر دهم كه مسئله مباهله اختصاص به شْص رسول خدا ص و آنهم در خصوص ماجراي
نصاراي نجران ندارد ،بلكه همانطور كه مؤلف قدس سره در رساله اعجاز خود فرموده ،مباهله از معجزات باقيه اسالم و قرآن
است ،او چنين فرموده است ":هر فرد با ايمان ميتواند به اولين پيشواي خود پيامبر اسالم ص تاسي نموده ،در راه اثبات هر
حقيقتي از حقايق ثابته دين با همين سالح پنجه در پنجه خصم خود انداخته ،با درخواست از پيشگاه خداي توانا ،فرمان
نابودي وي را صادر كند.
اين دانشمندان هر وقت خواستند ،ميتوانند با فردي از افراد با ايمان مسلمين مباهله كرده ،حقانيت اين آئين پاك و دعاوي
آن را آزموده و ثبوت هويت معجزه را از نزديك و با رأي العين ،مشاهده نمايند .اين گوي و اين ميدان" .نقل از ترجمه
رساله.
ائمه اهل بيت ع هم نه تنها اين عمل را مشروع دانستهاند ،بلكه بدان سفارش هم كردهاند ،از آن جمله امام صادق ع به ابي
مسروق كه پرسيده بود :ما هر گاه با مْالفين مذهب ،به آيه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "احتجاج
ميكنيم ،ميگويند در شان امراي جنگ نازل شده و آن گاه كه به آيه ":إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ  "...احتجاج ميكنيم
ميگويند در باره مؤمنين نازل شده ،و زماني كه به آيه ":قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" استدالل ميكنيم،
ميگويند در باره قرباي مسلمين نازل شده (ميگويد :هر دليل ديگري در نظرم بود ،براي امام ذكر كردم) فرمود ":وقتي
چنين بحثهايي پيش ميآيد و به چنين افرادي بر ميخوريد كه حق را نميپذيرند ،با ايشان مباهله كنيد".
و نيز در جلد دهم چاپ جديد بحار صفحه  220از محمد بن نعمان ،از امام صادق ع دستوري در اين باره نقل شده است.
و در داستان مباهله و قاطعيت آن نمونههايي در طول تاريخ اسالم و تشيع واقع شده ،كه اجمال دو تاي آنها و تفصيل يكي
از آنها ،از نظر خواننده ميگذرد:
اما آن دو داستان كه اجمالش را ذكر ميكنيم ،يكي داستان خيراتي خادم امام جواد ع است كه به احمد بن عيسي پيشنهاد
مباهله داد و او ترسيد و بحق اعتراف كرد .و روايتش در جلد دوازدهم چاپ قديم بحار االنوار صفحه  102آمده .و ديگري
داستان مباهله يك مسيحي ديراني ،با يك يهودي است كه در همان مجلس مباهله ،زمين زير پاي يهودي و خود او يك
جا آتش شد و روايتش را مرحوم مجلسي در جلد دهم چاپ جديد بحار االنوار صفحه  62آورده است.
و اما آن نمونهاي كه اصل روايتش آورده ميشود ،داستاني است كه نجاشي رضوان اللَّه عليه در كتاب رجال خود صفحه
 021در معرفي محمد بن احمد بن عبد اللَّه بن قضاعة بن صفوان بن مهران نقل كرده ،ميگويد :وي در دربار سلطان بن
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حمدان مقام و منزلتي داشت و علت آن اين بود كه روزي در حضور سلطان با قاضي موصل در مساله امامت مناظره كرد و
رشته بحث به اينجا كشيده شد كه به پيشنهاد ابن قضاعه مباهله كنند ،قاضي قول فردا را داد و در موعد مقرر حاضر شد ،با
ابن قضاعه مباهله كرد .سپس دست در دست ابن قضاعه نهاد و از مجلس خارج شد .و اين قاضي كسي بود كه همه روزه به
در بار سلطان ميآمد ،آن روز و فرداي آن روز نيامد .سلطان بدنبالش فرستاد ،رسول برگشت و گفت :قاضي همان ساعت كه
با ابن قضاعه دست داده بود ،دستش ورم كرده و تب ميكند و سياه ميشود و فرداي آن روز به هالكت ميرسد و اين
جريان همه جا منتشر ميشود .و لذا ابن قضاعه نزد همه امراء و سالطين آن روز داراي مقام و منزلتي ميشود.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
ابن طاووس در كتاب سعد السعود گفته :من در كتاب" ما نزل من القرآن في النبي و اهل بيته" نوشته محمد بن عباس بن
مروان ديدم كه نوشته بود :خبر مباهله از پنجاه و يك ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
طريق نقل شده و بعضي از افراد را كه طريق به او منتهي ميشود از صحابه دانسته است و از جمله حسن بن علي ع و
عثمان بن عفان و سعد بن ابي وقاص و بكر بن سمال و طلحه و زبير و عبد الرحمن بن عوف و عبد اللَّه بن عباس و ابا رافع
غالم رسول خدا ص و جابر بن عبد اللَّه و براء بن عازب و انس بن مالك را شمرده.
و اين معنا در كتاب مناقب نيز از عدهاي از راويان و مفسران نقل شده و همچنين در الدر المنثور آمده است.
[سخن عجيب يكي از مفسرين در مقام رد انطباق" انفس" و" نساء "و ابناء" در آيه مباهله با علي و فاطمه و حسنين (عليهم السالم)]  .....ص: 372
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و يكي از حرفهاي عجيبي كه مفسري در تفسير خود زده ،سْني است كه در تفسير آيه مورد بحث آورده و گفته است:
روايات همه اتفاق دارند بر اينكه رسول خدا ص براي مباهله علي و فاطمه و دو فرزندان فاطمه را انتْاب كرده و كلمه ":
نسائنا" را حمل بر فاطمه ع به تنهايي و كلمه" انفسنا" را بر علي ع به تنهايي حمل نموده ،آن گاه گفته ":مصادر اين
روايات همه و همه علماي شيعهاند و همه ميدانيم كه منظور شيعه از اين عمل چه بوده است ،بعد از جعل آن روايات تا
آنجا كه توانستند كوشش كردند آن را در بين مسلمانان ترويج كنند و به حدي در اين كار موفق شدند كه حتي توانستند در
بين اهل سنت هم رواجش دهند ،ولي جعل كنندگان اين احاديث نتوانستند قصه جعلي خود را كه همان مضمون روايات
جعلي است با آيه مباهله تطبيق دهند ،براي اينكه در آيه شريفه كلمه" نسائنا" آمده و اين كلمه جمع است و هيچ عربي اين
كلمه را در مورد يك زن اطالق نميكند ،آن هم زني كه دختر خود گوينده باشد ،آن هم گويندهاي كه خود زنان متعدد دارد،
عرب از كالم چنين گوينده وقتي ميگويد ":زنان ما "دخترش به ذهنشان نميرسد و از اين بعيدتر اينكه رسول خدا ص از
كلمه "انفسنا" كه آن نيز جمع است علي ع را منظور داشته باشد.
از سوي ديگر واردين از نجران زنان و فرزندان خود را همراه نياورده بودند تا رسول خدا ص به حكم آيه شريفه مامور باشد
بايشان بفرمايد زنان و فرزندان خود را بياوريد ،پس آيه شريفه در خصوص داستان خاصي به نام مباهله با اهل نجران نازل
نشده و از آيه بيش از اين استفاده نميشود كه ":خداي تعالي به رسول گرامي خود دستور داده است به اينكه اگر فرضا
كسي از اهل كتاب با تو بر سر مساله عيسي مجادله كرد ،او را دعوت كن به اينكه با زنان و مردان و فرزندان يك جا جمع
شوند ،مؤمنين هم با زن و فرزند يك جا جمع شوند و اين دو دسته با هم مباهله كنند ،به اين نحو كه به درگاه خدا تضرع
نموده ،از او بْواهند هر يك از دو طايفه را كه در باره عيسي ع دروغ ميگويد ،لعنت كند يعني از رحمت خود دور فرمايد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
چون اينگونه درخواست ،خود دليل بر اين است كه درخواست كننده بدانچه در باره عيسي ع معتقد است ايمان كامل و وثوق
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[بررسي و رد گفتههاي تعصب آميز و مغرضانه آن مفسر]  .....ص 313 :

مؤلف قدس سره :و اين گفتار -كه خيال ميكنم خواننده باور نكند كه كالم مردي دانشمند است و ما را متهم كند به اينكه
نسبت ناروا به مفسر مزبور دادهايم -كالمي است بي پايه و ساقط و اگر آن را نقل كرديم براي آن بود كه خوانندگان متوجه
شوند به اينكه
__________________________________________________
)(1تفسير المنار ج  2ص  200 -202قال حدثني االمام األستاذ الخ.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
تعصب ورزي ،كار يك دانشمند را در نفهمي به كجا ميكشاند و تا چه حد فهم او را ساقط و نظريهاش را سطحي و عوامانه
ميسازد ،تا آنجا كه به دست خودش آنچه بنا كرده خراب و آنچه خراب كرده بنا ميكند و باكي هم ندارد ،براي اينكه خير و
شر را تشْيص نميدهد ،تا كسي شر را نشناسد چگونه از آن اجتناب ميكند؟.
و ما پيرامون گفتار وي در دو مقام بحث ميكنيم :اول اينكه آيا آيه مباهله هيچ داللتي بر فضيلت علي ع دارد يا نه؟ كه اين
بحثي است كالمي و خارج از غرضي كه اين كتاب در باره آن تاليف شده ،يعني غرض تفسيري كه عبارت است از دقت در
معاني آيات قرآني.
مقام دوم ،بحث پيرامون سْنان مفسر نامبرده ،البته از اين جهت كه با مدلول آيه مباهله و روايات داستان نصاراي نجران
ارتباط دارد و گرنه ما آن قدر بيكار نيستيم كه پيرامون هر سْني و درستي و نادرستي آن بحث كنيم ،ليكن چون با غرض
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تمام دارد ،هم چنان كه امتناع آن طرف ديگر از چنين مباهلهاي -چه نصارا و چه غير آنان -دليل بر اين است كه نسبت به
معتقدات خود ترديد دارند و حتي به محاجه و مباحثهاي كه ميكنند ايمان ندارند و عقائدشان متزلزل است.
چون عقيده خود را بر اساس دليل روشن به دست نياوردهاند و كسي كه به خدا ايمان آورده ،چگونه راضي ميشود كه همه
اين جمعيتها را از دو طرف يعني هم جمعيت اهل حق و هم جمعيت اهل باطل را در يك نقطه جمع كند و همه به درگاه
خدا توجه نموده ،لعنت و دوري از رحمت خدا را براي طرف مقابل خود طلب كند و اين عمل ،جرأت و جسارت و استهزاء به
قدرت و عظمت خدا است و باالتر از اين جرأت چيست؟.
آن گاه ميگويد :اما رسول خدا ص و مؤمنين در اينكه آنچه در باره عيسي ع معتقد بودند يقين داشتند حرفي نيست ،براي
اينكه در يقين شان همين بيان خداي تعالي كافي است كه ميفرمايد ":مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" ،پس علم در اين
مسائل اعتقادي ،همان يقين است و نه چيز ديگر.
و اما اينكه خداي تعالي فرموده ":نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ  "...دو احتمال دارد كه به هيچيك از آن دو ،اشكالي كه به شيعه وارد
است ،وارد نميشود.
اول اينكه :بْواهد بفرمايد هر يك از دو طرف زنان و فرزندان طرف مقابل را نفرين كنند ،مثال ما مسلمانان زنان و فرزندان
شما مسيحيان را نفرين كنيم و شما مسيحيان زنان و فرزندان ما را نفرين كنيد.
دوم اينكه :هر طايفهاي زنان و فرزندان خود را نفرين كند ،ما مسلمانان زنان و فرزندان خود را و شما مسيحيان زنان و
فرزندان خود را نفرين كنيد.
و همانطور كه گفتيم هيچ اشكالي به اين دو وجه وارد نيست ،اشكال هر چه هست به نظريه شيعه است كه شان نزول آيه و
مراد از" انفس" و" نساء" و" ابناء" را عدهاي خاص ميداند»1« .
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كتاب ما ارتباط دارد ،مورد بحثش قرار ميدهيم.
خواننده محترم توجه كرد كه آيه شريفه چه داللتي دارد و روايات بسياري هم كه نقل شد با داللت آيه مطابقت دارد ،دقت
در اين دو فراز ،فساد گفتار اين مفسر را كه اصال معلوم نيست چه ميخواهد بگويد از وجوه متعددي روشن ميسازد ،اينك
تفصيل آن ،از نظر خوانندگان ميگذرد.
1اينكه گفت ":مصادر رواياتي كه آيه مباهله را ناظر به اشْاص معين ميداند ،كتب شيعه است -تا آنجا كه گفته -و تاتوانستند در ترويج اين روايات كوشيدند بطوري كه در بسياري از اهل سنت نيز رائج گرديد ،با اينكه قبال گفته بود روايات
متفق است در اينكه آيه در شان علي و فاطمه و حسنين ع نازل شده" و ما نفهميديم منظورش از اين سْن كدام روايات
است؟ آيا مرادش همين رواياتي است كه محدثين اجماع دارند بر نقل و عدم طرح آن؟
رواياتي كه يكي دو تا و سه تا نيست تا بگويد اهل حديث توطئه كردهاند بر جعل آن ،رواياتي كه صاحبان جوامع حديث آن
را در جوامع خود آوردهاند و اگر به خود جرأت داده شيعه را متهم به جعل آنها كند ،آيا ميتواند صحيح مسلم و ترمذي و
كتب تاريخ را هم جعلي بداند؟.
رواياتي كه همه مفسرين بر نقل آن در تفاسير خود اتفاق دارند ،بدون اينكه در آن اعتراض كرده و يا در صحت سند آنها
ترديدي نموده باشند و اگر بگويد مفسرين تْصصي در تشْيص حديث ندارند ،بسياري از مفسرين خود اهل حديث هم
بودهاند ،مانند :طبري و ابي الفداء بن كثير و سيوطي و امثال ايشان سؤال ديگري كه از او داريم اين است كه منظورش از
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
شيعياني كه مصادر اين رواياتند چه كساني هستند؟ آيا صحابهاي است كه سلسله سند اين روايات به آنان منتهي ميشود؟ از
قبيل سعد بن ابي وقاص و جابر بن عبد اللَّه و عبد اللَّه بن عباس و ساير صحابه و يا تابعيني كه تمسكشان به اين روايات
ثابت شده ،از قبيل ابي صالح و كلبي و سدي و شعبي و امثال آنان؟ و اگر نامبردگان به جرم اينكه احاديثي نقل كردهاند كه
مطابق هواي نفس اين آقا نيست ،شيعه شدند و به خيال او هر چه نقل كنند جعلي است ،پس تمامي احاديث اسالمي كه به
وسيله آنان نقل شده بياعتبار است ،پس اين آقا بايد همه نامبردگان را كنار بگذارد و احاديثشان را طرد كند و با طرح
احاديث آنان ديگر سنتي و سيرهاي باقي نميماند و چگونه يك فرد مسلمان و يا يك عالم اسالمي و حتي يك مسلمان
دروغي ميتواند بگويد سنت به كلي باطل است؟ و در عين حال در صدد اسالمشناسي برآيد؟ و بفهمد كه رسول خدا ص چه
تعاليمي و چه شرايعي آورده؟ با اينكه قرآن كريم صراحت دارد بر اينكه سنت و سْن و سيره آن جناب حجت است و
تصريح دارد به اينكه دين خدا هم چنان زنده ميماند ،و اگر بنا باشد سنت را به كلي باطل بدانيم ،ديگر اثري از قرآن باقي
نميماند (چون قرآن كريم آيه آيهاش به وسيله سنت اثبات شده) و در اين فرض ثمرهاي هم بر نازل كردن قرآن مترتب
نميشود.
و يا ميخواهد بگويد خود صاحب جوامع از اين احاديث بيخبرند ،بلكه شيعه بعد از مردن صاحبان جوامع و كتب تاريخ،
احاديث مذكور را در كتب آنان داخل كردهاند كه باز محذور بطالن سنت و شريعت در بين ميآيد ،بلكه محذور در اين فرض
عموميتر و فساد بيشتر است ،براي اينكه ديگر به هيچ كتابي نميتوان اعتماد نمود -0 .دومين نقطه نظر ما در گفتار وي
آنجا است كه ميگويد ":شيعه كلمه" نسائنا" را بر فاطمه ع و كلمه "انفسنا" را بر علي ع به تنهايي حمل كردهاند" و گويا
اين معنا را از بعضي روايات گذشته فهميده ،مانند روايت جابر كه گفته ":نسائنا" فاطمه ع و" وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ" رسول
خدا ص و علي ع است( ،تا آخر خبر) ،ولي كوتاهي از فهم خود اين مفسر است چون روايت نميخواهد بگويد كلمه":
نسائنا "به معناي فاطمه ع و لفظ" انفسنا" به معناي علي ع است و يا مراد از اولي فاطمه س و مراد از دومي علي ع است،
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بلكه منظورش اين است كه رسول خدا ص در مقام امتثال اين فرمان از" انفسنا" به غير از علي ع و" از نسائنا" بجز فاطمه
س و از" ابنائنا" بجز حسنين ع را نياورد ،معلوم ميشود براي كلمه اول بجز علي ع و براي كلمه دوم بجز فاطمه
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
س و از سوم بجز حسنين ع مصداق نيافت و كانه منظور از" ابناء و نساء و انفس "همان اهل بيت رسول خدا ص بوده ،هم
چنان كه در بعضي روايات به اين معنا تصريح شده ،بعد از آنكه رسول خدا ص نامبردگان را با خود آورد عرضه داشت ":بار
الها اينانند اهل بيت من" ،چون اين عبارت ميفهماند پروردگارا من بجز اينان كسي را نيافتم تا براي مباهله دعوت كنم.
دليل گفتار ما بر اينكه منظور جابر اين بوده ،عبارت بعضي از روايات است كه ميگويد ":أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ،رسول خدا ص و
علي ع است" ،چون اين عبارت صريح است در اينكه مقصود بيان مصداق است نه معناي لفظ.
3ميگويد ":جعل كنندگان اين سرگذشت خوب نتوانستند آن را با آيه تطبيق دهند ،چون عرب وقتي از گويندهاي كلمه":نسائنا" را ميشنود ،دختر خود گوينده به ذهنش نميرسد ،آن هم گويندهاي كه چند زن دارد ،از لغت عرب چنين معنايي
فهميده نميشود و از اين بعيدتر اينكه رسول خدا ص از" انفسنا" علي ع را اراده كرده باشد".
و اين معناي عجيبي كه اين مفسر براي آيه كرده ،باعث شده روايات داستان مباهله را با همه كثرتش طرح كند و آن وقت
به راويانش و به هر كس كه آن روايات را قبول كرده ،بد و بيراه بگويد و آن تهمتها را بزند با اينكه مشغول نوشتن تفسير
براي كالم خدا بوده است (كالمي كه مرتب او را به پيروي از حق و اجتناب از باطل و دوري از هواهاي نفساني ميخواند) و
جا داشت پاس حرمت جمع كثيري از علماي اسالم را بدارد و كساني را كه از ائمه بالغت و اساتيد بيانند و روايات مذكور را
بدون اينكه هيچ خدشه و اعتراضي به آن بكنند در مؤلفات خود آوردهاند ،اينطور به آساني به باد تهمت" نفهمي"! نگيرد.
يكي از اساتيد ،زمْشري صاحب كشاف است ،كسي است كه ائمه قرائت را در قرائتشان تْطئه ميكند ،مع ذلك در ذيل
اين آيه ميگويد ":اين دليلي است كه هيچ دليلي قويتر از آن بر فضيلت اصحاب كساء ع نيست و اين برهان روشني است
بر صحت نبوت رسول خدا ص ،براي اينكه احدي نه از موافق و نه از مْالف روايتي نياورده كه گفته باشد نصاراي نجران
بدون ترس از اصحاب كساء به مساله مباهله اقدام كردهاند ،چون اگر احتمال ميدادند آن جناب به دروغ دعوت به نبوت
ميكند ،بدون درنگ با او مباهله ميكردند»1« ".
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ج  1ص . [.....]222
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
چطور ممكن است كه اين بزرگان و قهرمانان بالغت و برجستگان ادب نفهميده باشند كه اين روايات ،نسبت غلط به قرآن
ميدهند و ميگويند ":قرآن لفظ جمع را در مفرد استعمال كرده ،كلمه" نساء" را كه جمع است ،در مورد يك نفس بكار
برده"؟!.
نه ،به جان خودم سوگند ،امر بر آن همه بزرگان پوشيده نمانده ،تنها اين مفسر است كه نتوانسته است بين مفهوم و مصداق
فرق بگذارد و خيال كرده كه اگر خداي عز و جل به پيامبر خود بفرمايد :پس بعد از اين ،با اينكه خدا به تو علم داده ،اگر
كسي بگو مگو كرد به او بگو ":ما فرزندانمان و شما فرزندانتان را بْوانيد  "...و از سوي ديگر از طريق روايات معلوم شد كه
بگو مگو كنندگان واردين از نجران بودند و عددشان بطوري كه در بعضي از روايات آمده ،چهارده مرد بود و هيچ زن و
فرزندي همراهشان نداشتند.
و نيز معلوم شد كه رسول خدا ص براي مباهله با آنان به غير از علي و فاطمه و حسنين ع را نياورد ،الزمه آن فرمان و اين
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امتثال آن است كه معناي جمله:
"فَمَنْ حَاجَّكَ" واردين نجران و معناي" نسائنا" ،يك زن و معناي" انفسنا" يك مرد و معناي" ابنائنا" دو پسر باشد و دو
كلمه" نساءكم" و" انفسكم" هم اصال معنا نداشته باشد ،چون نجرانيان زن و فرزند همراه خود نياورده بودند.
و تعجب اينجا است كه چرا چنين مفسري كه فرق ميان مفهوم و مصداق را نميفهمد اين اشكال را نكرده كه در آيه كلمه"
ابنائنا" با اينكه جمع است در مورد حسنين ع كه دو نفرند استعمال شده و اين رسواتر است از استعمال كلمه" نساء" كه
جمع است در مفرد ،يعني فاطمه ع ،براي اينكه استعمال جمع در مفرد گاهي از خوشنشينان عرب شنيده ميشود ،هر چند
كه عرب اصلي هرگز جز در مورد گوينده چنين كاري را نميكند ،تنها در مورد گوينده و آن هم به عنوان تعظيم است كه
ميگويد ":ما چنين دستور داديم و ما چنان كرديم و ما چنين خواهيم كرد" ،و اما استعمال جمع در دو نفر اصال جايز نيست
و سابقه ندارد ،نه از خوشنشينان عرب و نه از عرب اصلي.
آري ،علت اينكه اين مفسر روايات مباهله را طرح كرده و نسبت مجعوليت به آنها داده ،همان است كه گفتيم ":نتوانسته
است بين مفهوم و مصداق فرق بگذارد" و حال آنكه مطلب اينطور كه او پنداشته نيست.
[توضيحي در باره استعمال جمع و اراده يك نفر (نساء) و استعمال جمع و اراده دو نفر (انفس و ابناء) در آيه مباهله]  .....ص 311 :
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توضيح اينكه:كالم بليغ آن كالمي است كه مقتضاي مقام در آن كالم رعايت شده باشد ،كالمي است كه بتواند آن چه را
كه مورد اهتمام گوينده است كشف كند و بسيار ميشود كه مقام تْاطب و گفت و شنود ،مقامي است كه تْاطب بين دو
طايفه است كه ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
يكديگر را اصال نميشناسند و يا اگر هم ميشناسند مصلحت اقتضا ميكند منكر شناسايي شوند ،در چنين مقامي اگر يكي
از دو طرف بحث و خصومت بْواهد به ديگري بفهماند كه خصومت و بگو مگو و دفاع و باآلخره طرفيت ما تنها با اين
حاضران نيست بلكه ما با تمام افراد قبيله خود عليه شما قيام ميكنيم ،با زنان و مردان و خردساالن و بزرگساالن ميگويد:
ما با شما مْاصمه داريم و با مردان و زنان و كودكان خود بر سر شما ميتازيم.
آري در چنين مقامي كالم خود را طوري ادا ميكند كه مقتضاي طبع و عادت باشد ،چون عادت اقتضا ميكند كه يك قبيله
و طايفهاي از مردم هم زنان و هم فرزنداني داشته باشند و غرض گوينده هم اين است كه به طايفه طرف مقابل خود
بفهماند ،ما و همه مردان و زنان و فرزندانمان در دشمني با شما يكدل و يك زبانيم و همه دست واحدي هستيم ،حال اگر
در چنين مقامي به مقتضاي طبع و عادت تكيه نموده ،يك كلمه بگويد ما قبيله فالن با شما دشمنيم ،منظور خود را رسانده،
چون شنونده مي داند كه در قبيله گوينده زنان و فرزندان و مرداني هستند ،ولي اگر به اين مقدار اكتفاء نكند بلكه نام مردان
و زنان و فرزندان را صريحا ببرد و بگويد :ما قبيله فالن با مردان و زنان و كودكان خود عليه شما برميخيزيم ،در حقيقت
خواسته است چيزي زائد بر مقتضاي عادت و طبع را برساند.
اين در صورتي است كه گفتيم دو طرف متْاصم يكديگر را نشناسند و اما اگر اين سْن دسته جمعي با مْاطبين دسته
جمعي بين دو جمعيت كه يكديگر را ميشناسند اتفاق بيفتد ،مثال با يكديگر دوست باشند و اين دسته بْواهد دسته ديگر را
به ميهماني دعوت كند ،يك بار گفتار خود را به مقتضاي طبع و عادت تكيه داده ميگويد :ما خودمان و زن و بچهمان از
شما پذيرايي ميكنيم ،يك بار ديگر گفتار خود را به شناسايي شنونده تكيه ميدهد و ميگويد :ما همه مردها با فالن دخترم
و دو كودكم خدمتگزار شما خواهيم بود كه در اين صورت فائده زائدي را افاده كرده.
بدان جهت اين توضيح را دادم كه معلوم شود طبع و عادت و ظاهر حال ،يك حكم دارد ،و واقع امر و عالم خارج حكمي
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[رد اين توهم كه آيه مباهله ناظر بر اجتماع و مالعنه دو رفيق اهل حق و اهل باطل ميباشد]  .....ص 319 :

4اينكه گفته :نهايت چيزي كه از آيه استفاده ميشود اين است كه خداي تعالي به رسول گرامي خود دستور داده كساني راكه از اهل كتاب در مورد عيسي ع بگو مگو و جدال ميكنند دعوت كند به اينكه با زنان و مردان و اطفال خود و مؤمنين
هم مردان و زنان و اطفالشان يك جا جمع شوند و با ابتهال و تضرع از درگاه خدا بْواهند كه از ميان دو طايفه آن طايفهاي
را كه در باره عيسي ع دروغ ميگويد لعنت و از رحمت خود دور سازد -تا آنجا كه ميگويد -آن كيست كه ايمان به خدا
داشته باشد و راضي شود چنين دو جمعيتي را از اهل حق و اهل باطل يك جا جمع نموده ،هر يك براي طلب لعنت و دوري
طرف ديگر از رحمت خدا متوجه درگاه خدا شوند ،چه جسارتي و چه استهزايي به قدرت خدا و عظمت او
__________________________________________________
)(1تفسير المنار ج  2ص .200
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
باالتر از اين؟
و جان كالمش اين است كه آيه شريفه نظر به شْص خاصي ندارد بلكه دو فريق اهل حق و اهل باطل را دعوت ميكند به
اينكه با زن و بچه در يك جا جمع شوند و سپس با تضرع و ابتهال يكديگر را نفرين كنند.
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ديگر ،و گاهي اين دو حكم با هم مْتلف ميشوند و اگر مْتلف شدند شنونده نبايد گمان كند كه گوينده دروغ گفته ،چون
ممكن است گوينده نْست پايه و تكيهگاه گفتار خود را طبع و عادت آنچه ظاهر حالش آن را حكايت ميكند قرار بدهد ،ولي
بعدا تصميم بگيرد حقيقت حال و واقع امرش را بر خالف آنچه ظاهر حالش حكايت ميكرد بيان كند ،نه اين بيانش غلط
است و نه اين خبري كه ميدهد دروغ است و نه ميتوان گفت گوينده شوخيش گرفته است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
آيه شريفه مورد بحث چنين مجرايي دارد و منظور از اينكه فرمود ":فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ
أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ  "...اين است كه اي پيامبر گراميم ايشان را دعوت كن و به ايشان پيشنهاد كن تو با نزديكانت آنهايي كه
در دعوت و علم تو شريك هستند حاضر شوي ،ايشان هم با اهل و نزديكان خود حاضر شوند و آن گاه با يكديگر مباهله
كنيد ،ولي اين دعوت را به مقتضاي ظاهر حال (كه رسول خدا ص هم مانند همه مردم زن و فرزندي دارد و نصارا هم مانند
همه مردم زنان و فرزنداني دارند) تكيه داده ،ميفرمايد ":بگو بيائيد تا ما زنان و مردان و فرزندان خود را و شما زنان و
مردان و فرزندان خود را دعوت كنيم و آن گاه با يكديگر مباهله نمائيم" ،اين ظاهر حال است ،پس اگر واقع امر بر خالف
اين باشد يعني در طرف رسول خدا ص ،به جاي زنان يك زن و به جاي انفس دو مرد و به جاي فرزندان دو فرزند حاضر
شدند و در طرف نصاراي نجران تنها مرداني حاضر شدند بدون زن و فرزند ،كالم دروغ نيست ،شاهدش هم اين است كه
وقتي نصاراي نجران ديدند كه پيامبر اسالم با يك مرد و يك زن و دو پسر ميآيد ،نگفتند عمل تو با گفتارت مْالف است
و تو دروغ گفتي ،و نيز به آن جناب نگفتند ما از اينكه دستور تو را مبني بر آوردن زنان و فرزندان عمل نكرديم عذر
ميخواهيم ،چون دسترسي به زنان و فرزندان خود نداشتيم و نيز هر كس اين قصه را بشنود هيچ به ذهنش نميرسد كه آيه
شريفه با آنچه واقع شده نميسازد و رواياتي كه داستان را حكايت ميكند جعلي و دست خورده است.
اين را گفتيم تا پاسخ كالم ديگر مفسر « »1مورد نظر را هم داده باشيم كه گفته است :وفد نجران (كه شيعه ميگويد آيه در
باره آنان نازل شده) نه زناني همراه داشتند و نه فرزنداني...
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حال بايد از ايشان پرسيد اين اجتماعي كه خداي تعالي به آن دعوت كرده چه جور جمع شدني است؟ آيا جمع شدن تمامي
مؤمنين با تمامي نصارا است؟ يعني تمام كساني كه آن روز يعني روز نزول اين آيه (كه به قول بعضي از مورخين سال نهم
هجرت و به قول بعضي ديگر سال دهم هجرت بوده ،هر چند كه هيچيك از اين دو قول به بياني كه در بحث روايتي آيات
بعدي مي آيد خالي از اشكال نيست) مسلمان بودند ،يعني همه قبائل ربيعه و مضر (ساكنان يمن و حجاز) و عراق و مناطق
ديگر و تمامي نصارا يعني قبيله نجران (ساكن يمن) و نصاراي شام و سواحل مديترانه و ساكنان روم و فرانسه و انگليس و
اطريش و غير ايشان.
كه چنين گردآوردني جزء محاالت عادي است ،چون ميليونها جمعيتي كه در مشارق و مغارب آن روز ،پراكنده بودند ،با همه
زنان و فرزندانشان امروز كه همه رقم رسانههاي گروهي در اختيار بشر است امكان ندارد ،آن روز چگونه امكان داشت؟ و با
اينكه اسباب عادي با تمامي اركانش اين امر را ممكن نميساخته ،اگر قرآن كريم چنين تكليفي كرده باشد ،در حقيقت
تكليف به محال كرده و ظهور حجيت خود و روشني حق را مشروط و منوط به امري كرده كه هيچ وقت عملي نميشود و
همين عدم امكان عذري براي نصارا خواهد بود در اينكه دعوت مباهله رسول خدا ص را اجابت نكنند و چه عذر موجهتر از
اين ،و همين عذر موجه باعث ميشود كه رسول خدا ص در دعويش مبني بر اينكه عيسي ع بنده و رسول خدا ص است
بيشتر ضرر كند تا نصاراي نجران در دعويشان مبني بر اينكه آن جناب خدا است.
و يا اينكه منظور از اين فرمان اجتماع حاضر از مسلمين و نصاراي مدينه و اطراف آن از قبيل نجرانيان و اطرافيان ايشان
است ،اگر آيه شريفه دستور جمعآوري چنين جمعيتي را داده باشد ،گو اينكه محذور اين تكليف كمتر از تكليف قبلي و
شناعت و نامعقوليش سبكتر است ،ولي از نظر قابل امتثال نبودن دست كمي از آن ندارد ،آن روز چه كسي ميتوانسته همه
اهل مدينه و همه اهل نجران و ساير نقاط مسيحي نشين در شبه جزيره را يك جا جمع كند و آيا چنين تكليفي تعليق به
محال نيست و آيا معناي چنين تكليفي اعتراف به اين نيست كه اصوال ظهور حق متعذر و ناشدني است؟ .
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
و يا منظور همان اجتماع كوچكي است كه در مدينه از دو طايفه كوچك يعني از چهارده نفر نجراني و چند نفر مسلمان كه
در نزد پيامبر حاضر بودند تشكيل شده بود ،اگر آيه شريفه چنين اجتماعي را در نظر دارد گو اينكه تشكيل آن امري بود
شدني ،و ليكن اشكال خود اين مفسر به اين وجه وارد است كه گفته بود در آيه شركت زنان و فرزندان را از دو طرف الزم
دانسته و حال آنكه روايات اتفاق دارد بر اينكه نجرانيان زن و بچه همراه خود نداشتند بلكه اشكالي كه به اين وجه وارد شده
از اشكال آن دو وجه ديگر از اين نظر شديدتر است كه آن دو وجه صرف فرض بود ،ولي اين اشكال در خارج واقع شده.
5اينكه گفته ":اما ايمان و يقين رسول خدا ص و مؤمنين نسبت به اعتقادي كه در باره عيسي ع داشتند مسلم است وبراي داللت بر اين معنا جمله ":مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" كافي است ،چون علم در اينگونه مسائل يعني مسائل اعتقادي
چيزي جز يقين نميتواند باشد" گو اينكه علم در اين مسائل به معناي يقين است و در آن حرفي نيست ،ليكن اين جمله
داللت كند بر اينكه مؤمنين در امر عيسي ع يقين داشتهاند صرف ادعا است و ما نميدانيم از كجا ميتواند آن را اثبات كند و
لفظ آيه شريفه يعني عبارت "فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ  ،"...تنها متعرض حال رسول خدا ص است و مقام مْاطبه
هم داللتي بر اينكه آيه شامل غير آن جناب نيز ميشود ندارد ،براي اينكه واردين از نجران محاجه و بگومگويي با مؤمنين
نداشتند ،اصال آمدنشان به مدينه براي ديدن مؤمنين نبوده و حتي يك كلمه هم با مؤمنين حرف نزدهاند ،مؤمنين نيز با
ايشان سْني نگفتند.
بله اگر آيه داللتي داشته باشد بر عالم بودن كسي ،به جز رسول خدا ص تنها داللت دارد بر علم كساني كه آن جناب ايشان
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را براي مباهله آورده بود و ما اين داللت را در سابق از جمله ":عَلَي الْكاذِبِينَ" استفاده كرديم.
بلكه قرآن كريم داللت دارد بر علم نداشتن و يقين نداشتن جميع مؤمنين ،چون ميفرمايد ":وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ
هُمْ مُشْرِكُونَ" « ،»1چون در اين آيه مردم را به شرك توصيف كرده و چگونه شرك با يقين جمع ميشود؟ و اگر همه
مؤمنين صاحب يقين بودند ،چگونه خداي تعالي ميفرمايد ":وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً" « ،»0و ميفرمايد:
__________________________________________________
)(1اكثريت مردم ايمان به خدا ندارند مگر توأم با شرك" سوره يوسف ،آيه ".126
)(2و آن زمان كه منافقين و بيماردالن گفتند وعدهاي كه خدا و رسولش به ما داده ،غرور و فريبي بيش نيست" سوره
احزاب ،آيه ".10
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
"وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ ال نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ،فَأَوْلي لَهُمْ طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ  ...أُولئِكَ
الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمي أَبْصارَهُمْ" «».1
پس در ميان مؤمنين يقين حاصل نميشود مگر براي صاحبان بصيرت ،هم چنان كه فرمود:
"فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ »" «2و نيز فرموده ":قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ
مَنِ اتَّبَعَنِي" «».2
6اينكه گفت :در جمله "نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ" دو وجه است از آنچه تا كنون از نظر خواننده گذشت معلوم شد كه وجه اولفاسد است و در آيه شريفه تنها يك وجه است و آن اين است كه" هر يك اهل خود را بْواند و به جان اهل خود نفرين
كند" ،و اما وجه اول كه" هر يك اهل ديگري را بْواند" ،با ظاهر آيه منطبق نيست ،چون گفتيم غرض وقتي بطور كامل
به دست ميآيد كه گفته شود بيائيد مباهله كنيم و لعنت خدا را براي دروغگويان مسئلت نمائيم ،غرض با همين جمله بطور
كامل حاصل ميشود و اگر ميبينيم در آيه مورد بحث جمله:
"نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ "براي افاده غرض زائدي بوده و آن اين بوده كه ايمان هر
طرف به عقائد خود را بهتر برساند ،چون اگر هر يك از دو طرف عزيزترين و محبوبترين محبوب خود را حاضر ساخته و
دوري از رحمت خدا را براي خود و عزيزانش مسئلت نمايد بيشتر بر صدق دعوي و قوت ايمانش داللت ميكند و اين غرض
زائد وقتي حاصل ميشود كه معناي آيه چنين باشد ":ما فرزندان و زنان و انفس خود را نفرين كنيم و شما هم زنان و
فرزندان و انفس خود را" و اما اگر معنا اين باشد كه ":ما فرزندان و زنان و انفس شما را نفرين كنيم و شما زنان و فرزندان
و انفس ما را نفرين كنيد" اين غرض زائد حاصل
__________________________________________________
)(1كساني كه ايمان آوردهاند ميگويند :چرا سورهاي در اين باره نازل نميشود؟ و چون سورهاي محكم و روشن نازل
ميشود كه در آن سْن از قتال رفته ميبيني بيماردالن را كه به تو چون اشْاص دم مرگ نظر ميكنند و همين مرگ
برايشان بهتر است و امر ما عبارت است از طاعت و سْن معروف ،پس اگر به خدا راست ميگفتند برايشان بهتر بود ،ايشان
كسانيند كه خدا لعنتشان كرده و كر و كورشان ساخته است.
"سوره محمد ،آيه ".02
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)(2اگر با تو بگو مگو كردند ،بگو ،من و هر كه از من پيروي كند سراسر وجود خود را تسليم خدا كرديم ".سوره آل عمران،
آيه ".02
)(3بگو اين است راه من و كساني كه پيرويم كردهاند كه با بصيرت به سوي خدا دعوت ميكنيم.
"سوره يوسف ،آيه ".122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
نميشود.
عالوه بر اينكه اين معنا في نفسه معنايي است كه طبع سليم آن را نميپسندد چون معنا ندارد رسول خدا ص نصاراي
نجران را بر زن و فرزند خود مسلط كند و بفرمايد :من خواهش ميكنم شما مرا و زن و فرزندان مرا نفرين كنيد تا غرض از
مباهله حاصل شود ،با اينكه خود آن جناب ميتوانست اين كار را بكند ،يعني رسول خدا اهل بيت خود را و نصاراي نجران
هم اهل بيت خود را نفرين كنند.
از اين هم كه بگذريم استفاده اين معنا از آيه محتاج به فهميدن معناي تسليطي است كه گفتيم چنين چيزي معنا ندارد كه
رسول خدا ص نصارا را مسلط بر اهل بيت خود كند ،تا چه رسد به اينكه آيه شريفه داللت بر آن و يا چيزي شبيه آن داشته
باشد و ما آن را از آيه بفهميم ،پس حق اين است كه اين وجه از درجه اعتبار ساقط است ،و وجه متعين همان وجه دوم
است.
7اينكه گفت :هيچ اشكالي به اين دو وجه وارد نيست ،تنها اشكالي كه به آيه وارد ميشود بنا بر قول شيعه و پيروانايشان است كه آيه را مْصوص رسول خدا ص و علي و فاطمه و حسنين ع دانستهاند.
و منظورش از اشكال همان ايرادي است كه كرد و گفت بنا به قول شيعه الزم ميآيد كه انسان خودش خود را دعوت كند و
حال آنكه اين اشكال نه ارتباطي با وجه اول دارد و نه با وجه دوم ،بلكه اين اشكال مربوط به قولي است كه ميگويد مراد از
كلمه" انفسنا" رسول اللَّه ص است ،هم چنان كه از بعضي مناظرات مذهبي حكايت شده كه بعضي در برابر خصم شيعه
خود گفته :اصال منظور از كلمه" انفسنا" علي ع نيست ،بلكه خود رسول خدا ص است و خصم شيعهاش بر او همين ايراد را
كرده كه الزمه اين قول اين است كه كسي خودش خود را دعوت كند و اين باطل است و روايت دومي كه از عيون اخبار از
موسي بن جعفر ع در بحث روايتي گذشته نقل كرديم به اين معنا اشاره ميكرد.
و از اين جا سقوط و بياعتباري كالم ديگرش روشن ميشود كه گفته :تنها اشكال بنا بر قول شيعه وارد است ،چون بنا بر
بياني كه گذشت گفتيم :مراد از كلمه ":انفسنا" از نظر مفهوم رجال از اهل بيت رسول اللَّه ص است كه از نظر مصداق در
صحنه مباهله از اين مفهوم تنها دو مصداق حضور داشت ،رسول خدا ص و علي ع و هيچ اشكالي نيست كه اهل بيت
بعضي بعض ديگر را دعوت كند .پس هيچ اشكالي بر شيعه وارد نيست ،حتي بنا به آن توجيهي كه مفسر نامبرده به شيعه
نسبت داده ،چون او گفته شيعه
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
ميگويد :منظور از" انفسنا" علي ع است و هيچ اشكالي نيست كه رسول خدا ص علي ع را دعوت كرده باشد.
شاگرد وي در تفسير المنار بعد از اشاره به روايات گفته است :ابن عساكر از جعفر بن محمد ع از پدرش روايت كرده كه در
ذيل آيه ":فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ  ،"...فرموده :رسول خدا ص براي مباهله ابي بكر و پسرش و عمر و پسرش و
عثمان و پسرش را آورد ،و ظاهرا كالم در جماعتي از مؤمنين ميباشد.
المنار بعد از نقل كالم استادش كه ما نيز نقلش كرديم ميگويد :در اين آيه بطوري كه مالحظه ميكنيد زنان را هم در امور
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  64تا  ..... ]18ص 386 :
اشاره

قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَالَّ نَعْبُدَ إِالَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَِّْذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِ ْ
ن
دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ( )62يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِالَّ
مِنْ بَعْدِهِ أَ فَال تَعْقِلُونَ ( )62ها أَنْتُمْ هؤُالءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال
تَعْلَمُونَ ( )66ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( )62إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ
بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ()62
وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلبونَكُمْ وَ ما يُضِلبونَ إِالَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ ( )61يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ
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اجتماعي شركت داده ،آن هم در امور دقيق ،چون هماوردي قومي و احتجاج ديني ،و اين مبني بر آن است كه زن را هم
مانند مرد اعتبار كرده باشد ،حتي در كارهاي عمومي ،مگر بعضي از امور عامهاي كه استثنا شده ،آن گاه كالم خود را در اين
باره طول داده»1« .
مؤلف قدس سره :اما آن روايتي كه نقل كرده ،روايت شاذه و ناشناختهاي است كه مْالف با تمامي روايات وارده در شان
نزول آيه است و به همين جهت مفسرين از آن اعراض كردهاند ،و صرفنظر از ناشناختگي و اعراض مفسرين از آن ،مشتمل
بر مطلبي است كه مْالف با واقع است و آن اين است كه براي تمامي نامبردگان پسري اثبات كرده ،با اينكه در آن روز
همه آنان پسر نداشتند.
و كانه منظورش از اينكه گفت ":و ظاهر كالم در جماعتي از مؤمنين باشد" اين بوده كه بگويد :من از ظاهر روايت چنين
ميفهمم كه رسول خدا ص تمامي مؤمنين و اوالد ايشان را جمع كرده ،كه اگر مرادش از آن عبارت اين بوده باشد قهرا ذكر
اسامي ابو بكر و پسرش و آن ديگران كنايه خواهد بود از اينكه رسول خدا ص تمامي مؤمنين را حاضر ساخته و به نظر
چنين ميرسد كه خواسته است با اين حرف نظريه استاد و شيخ خود را در معناي آيه تاييد كند ،ولي تو خواننده عزيز خودت
به خوبي ميتواني ارزش اين روايت را با در نظر گرفتن شذوذ و ناشناختگي سندش و اعراض مفسرين از آن و داللت متن
آن بر معنايي كه اين استاد و شاگرد كردهاند ،به دست آوري.
و اما اينكه گفت ":آيه بطوري كه مالحظه ميكنيد زنان را هم در امور اجتماعي شركت داده " ...بايد به وي گفت :اگر آيه
شريفه چنين داللتي را در مورد زنان داشته باشد،
__________________________________________________
)(1تفسير المنار ج  2ص .200
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
بايد عين اين داللت را در مورد اطفال هم داشته باشد و همين يك اشكال در شهادت بر بطالن گفتار او كافي است.
و ما در آنجا كه پيرامون آيات طالق بحث ميكرديم ،يعني در جلد دوم عربي اين كتاب در مقدار اشتراك زنان با مردان
بحث كرديم و به زودي در جاي مناسبي در اين باره مقدار ديگري بحث خواهيم كرد ،بدون اينكه احتياجي به مثل استفاده
او از آيه مورد بحث پيدا كنيم.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
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أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ( )22يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( )21وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْ ِ
ل
الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( )20وَ ال تُؤْمِنُوا إِالَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ
الْهُدي هُدَي اللَّهِ أَنْ يُؤْتي أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
()22
يَْْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( )22وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ
تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ ال يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِالَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ
هُمْ يَعْلَمُونَ ( )22بَلي مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ وَ اتَّقي فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ () 26إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيالً
أُولئِكَ ال خَالقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ ال يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ ال يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ ال يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ( )22وَ إِنَّ مِنْهُمْ
لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ
يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ()22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
ترجمه آيات  .....ص 381 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بگو اي اهل كتاب بيائيد به سوي كلمهاي كه تمسك به آن بر ما و شما الزم است و آن اين است كه جز خدا را نپرستيم و
چيزي را شريك او نگيريم و يكديگر را به جاي خداي خود به ربوبيت نگيريم اگر نپذيرفتند بگوئيد شاهد باشيد كه ما
مسلمانيم ().62
هان اي اهل كتاب :چرا در باره ابراهيم بگو مگو ميكنيد؟ اين ميگويد :يهودي بود و آن ميگويد:
نصارا بود ،با اينكه تورات و انجيل نازل نشد مگر بعد از ابراهيم ،آيا باز هم تعقل نميكنيد؟ ().62
اگر در باره نبوت عيسي و خدا نبودنش بگو مگو ميكنيد حق داريد چون بدان علم داريد ولي بگومگويتان در باره يهودي
بودن يا نصراني بودن ابراهيم چرا؟ با اينكه علمي بدان نداريد و خدا ميداند و شما نميدانيد ().66
ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني بلكه بر طريق فطرت مسلم بود و از مشركين نبود ().62
محققا نزديكترين مردم به ابراهيم هر آينه كساني هستند كه از او پيروي كردند و اين پيامبر و كساني كه از او پيروي
كردند اهل ايمانند ،و خداوند ولي و دوستدار مؤمنين است ().62
طايفهاي از اهل كتاب خيلي دوست دارند شما را گمراه كنند ولي گمراه نميكنند مگر خود را و خود نميفهمند ().61
هان اي اهل كتاب چرا به آيات خدا كفر ميورزيد با اينكه شاهد بر نبوت محمد ص خود شمائيد)22( .
اي اهل كتاب چرا حق را به باطل مشتبه ميسازيد و حق را كتمان ميكنيد با اينكه شما از هر ملتي ديگر بهتر ميدانيد؟
().21
و طايفهاي از اهل كتاب به طايفهاي ديگر گفتند ايمان آوريد بدانچه اول روز نازل شده و بدانچه آخر روز نازل گشته كفر
بورزيد تا به اين وسيله مسلمانان از اسالم برگردند ().20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و جز به پيروان دين خود اعتماد مكنيد (بگو هدايت تنها و تنها هدايت خدا است) و نيز گفتند اگر داستان كعبه سر بگيرد
مسلمانان هم مثل شما صاحب قبله ميشوند و اگر بفهمند كه شما برگشتن قبله را در كتب خود خوانده بوديد فردا نزد
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پروردگارتان اجتماع خواهند كرد ،بگو فضل به دست خدا است ،به هر كس بْواهد ميدهد و خدا فضلي وسيع دارد و عليم
است ().22
او هر كه را بْواهد مشمول رحمت خود ميكند و خدا داراي فضلي عظيم است ().22
و بعضي از اهل كتاب كسانيند كه اگر در قنطاري امينش كني ،آن را به تو بر ميگردانند و بعضي از آنان كسانيند كه اگر
ديناري به آنان امانت دهي به تو بر نميگردانند مگر آنكه باالي سرشان بايستي و اينها همان يهوديانند كه از در غرور
معتقد شدهاند به اينكه هيچ ملتي حق ندارد به آنان اعتراضي كند و بر خدا دروغها ميبندند با اينكه دروغ بودن آنها را
ميدانند ().22
آري كسي كه به عهد خود وفا كند و از خدا پروا نمايد خداي تعالي پروا داران را دوست ميدارد ().26
محققا كساني كه عهد خدا و سوگندهاي خود را ميدهند و در مقابل متاع قليل دنيا را ميخرند در آخرت بهرهاي ندارند و
خدا در قيامت با آنان سْن نميگويد و به نظر رحمت نمينگرد و پاكشان ننموده ،در عوض عذابي دردناك دارند ().22
و محققا بعضي از اهل كتاب هستند كه تراشيدههاي خود را به لحن كتاب خدا ميخوانند تا شما خيال كنيد اين نيز جزء
كتاب خدا است با اينكه جزء كتاب نيست بلكه خودشان آنها را جعل كرده و ميگويند از ناحيه خدا است و بر خدا دروغ
ميبندند با اينكه خودشان ميدانند دروغ است ()22
بيان آيات  .....ص 388 :

اين آيات بيان مرحله دوم از حاالت اهل كتاب -عموما -و نصارا را -خصوصا -آغاز نموده ،و ملحقاتي مربوط به اين غرض
چون در سابق متعرض مرحله اول يعني بيان حال عموم اهل كتاب شده ،فرموده بود ":إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ" « »1و
نيز فرموده بود ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ" « ،»0آن گاه بيان را متوجه وضع خصوص نصارا نموده ،فرموده
بود ":إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً  ،»2« "...و در خالل اين بيانات متعرض واليت مؤمنين نسبت به كفار شده ،فرموده بود":
ال يَتَِّْذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ" «».2
__________________________________________________
)(1دين در نزد خدا تنها اسالم است ".سوره آل عمران ،آيه ".11
")(2سوره آل عمران ،آيه ".02
")(3سوره آل عمران ،آيه ".22
")(4سوره آل عمران ،آيه ".02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
در اين آيات دو باره متعرض حال عموم اهل كتاب ميشود ،اما با لسان و نظمي ديگر ،غير از آن نظمي كه در سابق داشت،
در اين آيات و آيات ملحق به آن كه بعدا ميآيد بر حسب مناسبتي كه با خصوصيات بيانات داشته ،مسائل متفرقهاي را ايراد
ميكند ،مانند آيه ":قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ  »1« "...و آيه ":قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ"
« »0و متعرض حال نصارا و ادعاهايي كه در باره عيسي دارند شده و ميفرمايد ":ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ "...
« »2و در آياتي بسيار و متفرق ،متعرض اموري شده كه مربوط به مؤمنين است ،نظير دعوتشان به اسالم و اتحاد و پرهيز از
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اشاره
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واليت كفار و گرفتن محرم اسراري از غير مؤمنين.
"قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ" خطاب در اين آيه به عموم اهل كتاب است و دعوت ":اي اهل
كتاب بيائيد به سوي كلمهاي كه " ...در حقيقت دعوت به اين است كه همه بر معناي يك كلمه متفق و مجتمع شويم ،به
اين معنا كه بر مبناي آن كلمه واحده عمل كنيم و اگر نسبت را به خود كلمه داده ،براي اين بوده كه بفهماند كلمه نامبرده
چيزي است كه همه از آن دم ميزنند و بر سر همه زبانها است ،در بين خود ما مردم هم معمول است كه ميگوئيم :مردم
در اين تصميم يكدل و يك زبانند ،و اين ميفهماند كه در اعتقاد و اعتراف و نشر و اشاعه آن همه متحدند ،در نتيجه
معناي آيه مورد بحث چنين ميشود :بيائيد همه به اين كلمه چنگ بزنيم و در نشر و عمل به لوازم آن دست به دست هم
دهيم.
[معناي" كلمه سواء" و مراد از دعوت اهل كتاب به كلمه سواء]  .....ص 389 :
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و كلمه" سواء" در اصل مصدر است ،ولي در معناي صفت يعني" متساوي الطرفين "نيز استعمال ميشود ،و معناي جمله":
سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ" اين است كه كلمه مذكور ،كلمهاي است كه تمسك بدان و عمل به لوازمش بين ما و شما مساوي است
و همه ما بايد به آن تمسك جوييم و بنا بر اين توصيف كلمه به صفت" سواء" ،در حقيقت توصيف به حال خود كلمه نيست
بلكه توصيف به حال متعلق آن است كه همان تمسك و عمل است ،و توجه كرديد كه عمل مربوط به معناي كلمه است نه
خود آن ،هم چنان كه جمع شدن نيز جمع شدن بر معناي كلمه است نه خود آن ،و اين جمله خالي از عنايتي مجازي نيست،
پس در اين كالم وجوهي از عنايات
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران ،آيه ".12
")(2سوره آل عمران ،آيه ".11
")(3سوره آل عمران ،آيه ". [.....]21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
لطيف وجود دارد ،يكي اينكه بايد اجتماع را به معنا نسبت ميداد و ميفرمود :بيائيد بر معناي يك كلمه و لوازم آن متحد
شويم ،ولي چنين نكرد بلكه خود كلمه را به جاي معنا استعمال نمود و آن گاه كلمه را به صفت" سواء" متصف فرمود .و چه
بسا مفسريني كه گفتهاند :معناي" سواء بودن كلمه" اين است كه قرآن و تورات و انجيل در دعوت به اين كلمه متفقند و
اين كلمه" توحيد" است و اگر مراد از كلمه" توحيد" باشد ،و در حقيقت جمله ":أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ  "...از قبيل وضع تفسير
صحيح و حق در موضع" كلمه سواء" و كلمه مورد اتفاق خواهد بود (و در حقيقت فرموده ":تعالوا الي ان ال نعبد اال اللَّه ،"...
بيائيد به سوي اينكه غير خدا را نپرستيم) ،و اين است تفسير حقيقي لفظ" كلمه" نه تفسيرهاي ديگر ،و اين است آن معنايي
كه همه انبياء بشر را به سوي آن ميخواندند ،نه آن تفسيري كه فهمهاي آلوده به هوا و هوسها براي آن كرده ،پس آيه
شريفه بر آن جناب دستور داده كه اهل كتاب را دعوت كند به توحيد كه تفسير حقيقي كلمه است و همه كتابهاي آسماني
بدان دعوت ميكند و نيز دعوت كند به اينكه از آن تفسيرهاي باطل كه براي كلمه كردهاند ،يعني اعتقاد حلول خدا در بدن
مريم و فرزند گرفتن خدا و اعتقاد به سه خدا و پرستش احبار قسيسها و اسقفها دست بردارند ،و بنا بر اين وجه ،حاصل
معناي آيه اين ميشود ،بگو بيائيد به سوي كلمهاي كه ما و شما همه در آن يكسانيم و آن كلمه توحيد است و الزمه اعتقاد
به توحيد دست برداشتن از شركاء است و اينكه غير خداي سبحان شركائي نگيرند.
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[دعوت به كلمه سواء ،دعوت به سير بر اساس كلمه توحيد و نفي بغي و فساد ميباشد]  .....ص 391 :

و پرستشي كه فقط پرستش خدا است ،عبادتي است كه رسول خدا (ص) به امر خداي سبحان بشر را به آن دعوت كرده و
آيه ":أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَِّْذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ" ،هم بر آن داللت دارد و اصوال تنها روش
پرستشي كه انبيا بدان دعوت كرده و خواستهاند بر تمامي پهناي مجتمع انساني گسترش دهند ،و تنها غرضي كه از اين
سيره داشتند ،چنين پرستشي است.
در بحثي هم كه در ذيل آيه ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً" « »1داشتيم ،گفتيم :نبوت انگيزهاي است الهي و نهضتي است
حقيقي كه آرمانش گسترش كلمه دين است و حقيقت دين ،تعديل مجتمع بشري در سير زندگي است كه البته تعديل حيات
فردي را نيز به دنبال دارد( ،تعديل عقائد ،اخالق و اعمالش) كه در نتيجه پيروي از آن آدمي به منزلت واقعي خود كه فطرت
و خلقت خاص خودش به او داده ،ميرسد و باز در نتيجه تعديل مجتمع و صالح ساختن جو اجتماع حريت و توفيق به دست
آوردن تكامل فطري را بطور عادالنه به او ميدهند و به تك تك افراد هم در بهرهمندي از جهات حيات در آنچه فكر و
ارادهاش او را به سوي آن هدايت ميكند حريت مطلقه ميدهد ،ولي در آنچه مضر به حال جامعه باشد آزاديش را سلب
مينمايد و در آخر آيه ،همه اين مطالب را مقيد به قيد اسالم كرده يعني به عبوديت خداي سبحان و خضوع در برابر سيطره
و سلطنت غيب.
و خالصه مطلب اينكه :انبيا ع بشر را -چه نوعش و چه فردش -دعوت ميكنند به اينكه تك تك و مجموعشان بر طبق
دعوت فطريشان -يعني بر اساس كلمه توحيد -سير كنند و اعتقاد به توحيد حكم ميكند به وجوب تطبيق اعمال فردي و
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ولي جملهاي كه آيه با آن ختم شده ،يعني جمله ":فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" ،معناي اول را تاييد ميكند ،چون
حاصل معناي آيه به وجه اول اين شد كه ":بگو بيائيد به سوي اين كلمه" ،يعني به سوي اينكه نپرستيم جزء خدا را ،چون
مقتضاي تسليم شدن براي خدا كه همان دين خدايي است ،همين است كه جز او كسي را نپرستيم ،هر چند كه اسالم هم
الزمهاي از لوازم توحيد است ،ليكن دعوت در آيه ،دعوت به توحيد عملي است كه همان ترك پرستش غير خدا است نه
اعتقاد به تنهايي (دقت بفرمائيد).
"أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَِّْذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ" اين قسمت از آيه ،تفسير كلمه" سواء" است
و سواء (يكساني )بشر در كلمه توحيد الزمه اسالم و تسليم شدن براي خدا است.
و مراد از جمله" أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ" نفي عبادت غير خدا است نه اثبات عبادت خدا ،در سابق هم در معناي كلمه طيبه" ال اله
اال اللَّه" اشاره كرديم به اينكه كلمه" اال اللَّه" بدل است نه استثنا و الزمه بدل بودن آن ،اين است كه سياق" ال اله اال
اللَّه" سياق نفي شريك ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
باشد ،نه اثبات اله ،چون قرآن كريم اثبات وجود اله و حقيقت آن را امري مسلم ميداند.
و چون سياق كالم سياق نفي شريك است -البته شريك در عبادت -و شركي كه اعتقاد به فرزند بودن عيسي براي خدا و
اعتقاد به سه خدايي و امثال آن از آن ماده منشا ميگيرد با جمله ":أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ" ريشه كن نميشد ،لذا به دنبالش
فرمود ":وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَِّْذَ" ، ...چون در جمله اول عبادت را تنها عبادت خدا خواند و مادامي كه عبادت از
عقائد شركآميز خالص نباشد عبادت اللَّه نميشود ،بلكه عبادت اللَّه و معبودي ميشود كه شريك دارد ،نه عبادت اللَّه ،اگر
چه اين عبادت به عنوان اللَّه انجام شود ،ليكن به خاطر اعتقاد به شرك در حقيقت سهمي از آن براي اللَّه خواهد بود و اين
خود عبادت غير اللَّه هم هست.
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اجتماعي بر معيار اسالم
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".012
ترجمه الميزان ،ج ،2ص210 :
براي خدا يعني معيارهاي زير:
1تسليم خدا شدن  -0بسط عدالت ،يعني گسترش تساوي در حقوق حيات  -2حريت در اراده صالحه و عمل صالح.و اين تحقق نمييابد مگر وقتي كه ريشههاي اختالف يعني -1 :بغي به غير حق - 0استْدام و تحكم زورمندان از زير
دستان  -2اينكه ضعيف برده شدن براي قوي را بپذيرد ،از بيخ كنده شود ،پس هيچ اله بجز اللَّه نيست و هيچ ربي جز او
نيست و هيچ حكمي جز براي خدا نيست .اين آن مطلبي است كه آيه ":أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَِّْذَ بَعْضُنا
بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ  ،"...بر آن داللت دارد و همچنين آيه زير كه ميفرمايد ":يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ؟
أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ؟ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ،ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ ،إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ،ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" « »1و آيه ":اتََّْذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ،وَ ما
أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً ،ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" « »0و آياتي ديگر از اين قبيل.
كه در گفتگوهايي كه انبياي گذشته چون نوح ،هود ،صالح ،ابراهيم ،شعيب ،موسي و عيسي ع با امت خود داشتند و قرآن
آنها را حكايت نموده ،از اين قبيل مضامين بسيار ديده ميشود ،مانند كالمي كه از نوح حكايت نموده ،كه در شكايت از قوم
خود عرضه داشت:
"پروردگارا اين مردم نافرمانيم كردند و پيروي از كسي نمودند كه مال و فرزندش جز بيشتر شدن خسارت ،سودي به حالش
نداشت" « »2و گفتاري كه از هود خطاب به قومش حكايت نموده كه فرمود ":أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ؟ وَ تَتَِّْذُونَ
مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَْْلُدُونَ؟ وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ" « ،»2و گفتاري كه از صالح خطاب به قومش حكايت نموده كه
فرمود:
__________________________________________________
)(1اي دو رفيق زنداني من ،آيا ربهاي گوناگون بهتر است و يا اللَّه يگانهاي كه قهار است؟
نميپرستيد مگر اسمايي را كه خود شما و پدرانتان تراشيدهايد و خداي تعالي هيچ دليلي بر خدايي آنها نازل نكرده و جز
براي خدا حكمي نيست ،و او حكم كرده كه به جز او كسي را نپرستيد و دين قيم و استوار همين است ".سوره يوسف ،آيه
".22 -21
)(2نصارا احبار و رهبانان خود را رب خود پنداشتند و خدا و مسيح را هيچ كاره دانستند ،با اينكه مامور نشده بودند مگر به
اينكه معبودي يكتا را بپرستند ،معبودي كه جز او معبود حقيقي نيست ".سوره توبه ،آيه ".21
")(3سوره نوح ،آيه ".01
)(4آيا در هر مكاني بلند به بيهوده عالمتي بنا ميكنيد و قصرهاي رفيع ميسازيد؟ مگر شما جاودانيد؟ و چون با زير دست
خشم ميكنيد با سنگدلي و بيرحمي او را ميزنيد" سوره شعراء ،آيه ".121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص932 :
"وَ ال تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ" «».1
و گفتار ابراهيم به پدر و قومش :ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ ،قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ ،قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ
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آباؤُكُمْ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ" «».0
و كالمي كه خود خداي تعالي با موسي و برادرش داشته و قرآن چنين حكايتش كرده است ":اذْهَبا إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي ...
فَأْتِياهُ فَقُوال إِنَّا رَسُوال رَبِّكَ ،فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَ ال تُعَذِّبْهُمْ" « »2و گفتاري كه از عيسي حكايت نموده كه به قوم
خود گفت ":وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَْْتَلِفُونَ فِيهِ ،فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ" «».2
بنا بر اين دين فطري ،آن ديني است كه بغي و فساد را نفي كند و اين مظالم و خودكامگيهاي بدون حق كه ويرانگر
اساس سعادت و مْرب بنيان حق و حقيقت است نپذيرد و آن را امضا نكند.
رسول گرامي اسالم هم كه" بنا به نقل مسعودي در حوادث سال دهم هجرت در كتاب مروج الذهب" فرمود :آگاه باشيد كه
زمان دور خود را زد و همان شكلي را به خود گرفت كه در آغاز خلقت داشت ،آن روز كه خدا آسمانها و زمين را آفريد،»2« ،
به همين معنا اشاره فرموده ،گويي منظورش اين بوده كه مردم مانند روزگار اول خلقت ،به حكم فطرت خود برگشتند ،چون
سيره اسالم (در برابر خدا تسليم شدن )را در بين خود مستقر كردند.
و گفتار در آيه مورد بحث عالوه بر اينكه همه جوانب هدف نبوت را فرا گرفته ،روشنگر سبب حكم و مالك آن نيز هست.
اما جمله ":أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً" براي اينكه الوهيت مقامي بايد باشد كه هر موجودي از هر جهتي رو به سوي
او ،و واله در او باشد ،مقامي است كه بايد منشا هر
__________________________________________________
)(1دستورات اسرافگران را اطاعت مكنيد ".سوره شعراء ،آيه ".121
)(2اين مجسمهها چيست كه شما دل بدانها بستهايد؟ گفتند :ما پدران خود را يافتيم كه براي آنها عبادت ميكردند ابراهيم
گفت :هم شما و هم پدرانتان در ضاللتي واضح بودهايد ".سوره انبياء آيه ".22
)(3به سوي فرعون برويد كه او طغيان كرده  ...و بر او درآئيد ،و بگوئيد ،ما فرستاده پروردگار توايم ،اينك بني اسرائيل را با
ما روانه كن و اينقدر عذابشان مده ".سوره طه ،آيه ".22
)(4و براي آنكه برايتان پارهاي مسائل مورد اختالف را بيان كنم ،پس از خدا پروا كنيد و مرا اطاعت نمائيد ".سوره زخرف،
آيه ".62
)(5مروج الذهب ج  0ص .012
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
كمال در هر موجود باشد ،با همه كثرتي كه موجودات دارند و با همه ارتباط و اتحادي كه در حاجت دارند ،مقامي است كه
بايد دارنده هر كمالي باشد كه اشياء محتاج آن كمالند ،و اين معنا با كثرت اله نميسازد ،وقتي چنين مقامي تصور دارد كه
دارنده اش واحد و يكتا باشد و آن واحد مالكي باشد كه تمامي تدبيرهاي همه موجودات از آن او باشد ،پس واجب است كه
تنها اللَّه پرستش شود ،زيرا اللَّه يكتا الهي كه شريك ندارد تنها او است ،و واجب است كه براي او در عبادتش شريك نگيرد.
و به عبارتي ديگر اين عالم بطور دربسته و تمامي محتوايش ممكن نيست و تصور معقول ندارد كه جز براي يك مقام خاضع
و كوچك شود ،براي اينكه اين مربوب دربسته به خاطر اينكه يك نظام در سراسر آن حاكم است و وجود تك تك موجودات
در آن به يكديگر مرتبط است ،به جز يك رب واحد ،ربي ندارد ،چون به جز خالقي واحد خالق ندارد.
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و اما جمله ":وَ ال يَتَِّْذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ" ،از آنجا كه ميفهماند مجتمع انساني با همه كثرتي كه در افراد آن و
اختالفي كه در اشْاص آن هست روي هم جزئي از يك حقيقت است و آن حقيقت نوع انسان است ،بنا بر اين آنچه از
لياقت و استعداد كه دست صنع و ايجاد در تك تك افراد بوديعه نهاده و بطوري مساوي در بين آنها تقسيم كرده ،اقتضا
ميكند كه حق حيات هم در بين افراد آن مساوي باشد و همه در بهرهمندي از آن در يك سطح باشند.
و اگر احوال افراد و استعدادشان در به دست آوردن مزاياي زندگي -كه براي همه مزيت است و در مظاهر خاصي مصداق
مزيت ميشود -مْتلف است و بعضي ميتوانند از اينجا و آنجا بيشتر از ديگران آن مواهب را به دست آورند ،نوع انسانيت
هم بايد اين حق را به او بدهد و عقل حكم ميكند به اينكه اين حق به نوع انسانيت داده شود ،اما به مقداري كه استعداد آن
افراد درخواست آن را دارد ،هم چنان كه حق ازدواج و زائيدن و معالجه را به نوع انسانيت ميدهد و اين مسائل و نظاير آن را
از مسائل انسانيت ميشمارد ،اما حق ازدواج را به انسان نر و ماده بالغ ،و زائيدن را بْصوص انسان ماده ،و معالجه را
بْصوص انسان بيمار ميدهد.
و سْن كوتاه اينكه افراد انسان جمع شده در يك مجتمع ابعاضي شبيه به هم از يك حقيقتند ،حقيقتي متشابه ،پس نبايد
بعضي از اين مجتمع اراده و خواست خود را بر بعضي ديگر تحميل كنند ،مگر آنكه خودش هم از ديگران آن مقدار اراده و
خواست را تحمل كند ،و اين همان تعاون در به دستآوري مزاياي حيات است و اما اينكه همه افراد اجتماع براي يك فرد و
يا يك فرد براي فردي ديگر خاضع شود ،بطوري كه آن فرد از بعضيت اجتماع خارج گردد و
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
تافتهاي جدا بافته شود و او را از سطح تساوي باالتر برده ،مسلط و مستكبر بر ديگران سازند و او بر آنان تحكم كند و
خواست خود را بر سايرين تحميل نمايد ،در حقيقت اين مجتمع او را رب خود گرفته ،و خواست خود را تابع خواست او كرده
و او را حاكم مطلق العنان بر خود نموده و امر و نهي او را اطاعت و در نتيجه فطرت خود را باطل و اساس انسانيت را منهدم
ساخته است.
پس يك انسان فطري به خودش اجازه چنين خضوعي را در برابر غير نميدهد ،هم چنان كه يك انسان مسلمان نيز چنين
اجازهاي به خود نميدهد ،براي اينكه آن كسي كه خود را تسليم امر خدا ميداند ،ربوبيت را خاص معبودش ميداند و ربي
ديگر سراغ ندارد و تمكين او در برابر مثل خود و اينكه اجازه دهد كسي مثل او در او تصرف كند ،بدون اينكه وي در او نظير
آن تصرف را كرده باشد ،خود پرستيدن معبودي غير خدا و اتْاذ ربي غير خدا است.
پس روشن شد كه جمله ":وَ ال يَتَِّْذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ" با معنايي كه افاده ميكند از دو حجت و برهان پرده بر
ميدارد ،يكي اينكه افراد انسان ابعاض از يك حقيقتند و دوم اينكه ربوبيت از خصائص الوهيت است.
"فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" ميفرمايد :اگر اين دعوت را نپذيرفتند استشهاد كن و آنان را شاهد بگير ،بر اينكه
ما (يعني رسول خدا (ص) و پيروانش) بر ديني هستيم كه مرضي نزد خداي تعالي است و آن عبارت است از دين اسالم ،هم
چنان كه در جاي ديگر فرمود ":إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ" « ،»1تا با اين استشهاد بگومگوها خاتمه يابد ،چون اهل باطل
هيچ حرف منطقي و حجتي عليه اهل حق ندارند.
و در اين تعبير اشارهاي است به اينكه توحيد در عبادت از لوازم اسالم است.
"يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ"...
ظاهرا اين جمله تتمه فرمان" بگوئيد  "...در آيه قبل است ،و همچنين جملهاي كه بعد از چهار آيه ميآيد و دو باره
ميفرمايد ":يا أَهْلَ الْكِتابِ" ،همه تتمه آن فرمان است ،يعني تتمه سْني است كه رسول اللَّه (ص) بايد به مردم بگويد ،در
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نتيجه حاصل آن فرمان چنين ميشود ":پس اگر زير بار نرفتند بگو شاهد باشيد  »0« "...و" بگو اي اهل كتاب چرا بگو
مگو ميكنيد  »2« "...و "بگو اي اهل كتاب چرا به آيات خدا كفر ميورزيد  »2« "...و" بگو اي اهل
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران ،آيه ".11
")(2سوره آل عمران ،آيه ".62
")(3سوره آل عمران ،آيه ".62
")(4سوره آل عمران آيه ". [.....]22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص216 :
كتاب چرا حق و باطل را به يكديگر مشتبه ميسازيد  ،»1« "...پس همه اين آيات كالم رسول اللَّه (ص) است .اين از نظر
ظاهر لفظ است ،ولي از ظاهر سياق بر ميآيد كه كالم خود خدا باشد ،نه كالم رسولش به اذن خدا ،براي اينكه اين آيه و
آيه  22و  21در سياقي قرار دارند كه در بين آن سياق آيه ":إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا
 ،"...قرار گرفته ،كه ميفرمايد كساني به ابراهيم مرتبط و نزديكند كه از او پيروي كردند ،و اين پيامبر و كساني كه به او
ايمان آوردند.
[محاجه بيجا و جاهالنه يهود و نصارا بر سر انتساب ابراهيم (ع) به يهوديت و نصرانيت]  .....ص 396 :
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محاجه در ابراهيم به اين معنا است كه هر يك از دو طرف محاجه ابراهيم را از خود بداند و از طرف ديگر نفي كنند ،اين
بگويد :ابراهيم از ما است و از شما نيست ،آن طرف ديگر هم بگويد از ما است و از شما نيست و اعتبارا هم بايد اينطور باشد
كه اول منظورشان اين بوده باشد كه حقانيت خود را اثبات كنند ،مثال يهود بگويد :ابراهيم (ع) از ما است كه كتاب آسماني
ما او را ستوده ،نصارا هم در پاسخ بگويند :نه ،ابراهيم داعي به سوي حق و خود بر دين حق بود و حق هم با ظهور عيسي
ظاهر شده ،پس ابراهيم از ما است ولي اين بگو مگو در آخر به لجبازي و تعصب كشيده باشد ،يهود گفته باشد :اصال ابراهيم
يهودي بوده ،و نصارا گفته باشد خير ،نصراني بوده ،با اينكه ميدانستند دين يهوديت بعد از نزول تورات بر موسي ع و دين
نصرانيت بعد از نزول انجيل بر عيسي بن مريم ع تاسيس و تشريع شده و اين دو بزرگوار بعد از ابراهيم به دنيا آمدند ،پس
چگونه بر سر يهودي بودن و يا نصراني بودن آن جناب با يكديگر مجادله ميكردند؟ و چگونه ممكن است ابراهيم يهودي
يعني گرونده به شريعت موسي ع و يا نصراني يعني گرونده به شريعت عيسي ع باشد ،پس اگر ميخواستند چيزي در باره آن
جناب بگويند ،بايد گفته باشند :ابراهيم بر دين حق بود و حنيف از باطل به سوي حق و تسليم در برابر خدا بود ،و اين آيات
در همان مقام است كه آيه زير آن را افاده نموده و ميفرمايد ":أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ
الْأَسْباطَ ،كانُوا هُوداً أَوْ نَصاري؟ قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ"»0« .
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران آيه ".21
)(2و يا ميگويند :ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط يهودي و يا نصراني بودند؟ بگو آيا شما بهتر ميدانيد و يا
خدا؟ و چه كسي ستمكارتر است از آنكه شهادتي از خدا نزد او است و او آن را كتمان ميكند ".سوره بقره ،آيه ".122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
"ها أَنْتُمْ هؤُالءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ،فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ"...
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اين آيه علمي را از محاجه كنندگان نفي ،و علمي را براي آنان اثبات ميكند و آنچه را از آنان نفي ميكند براي خدا اثبات
مينمايد ،و لذا مفسرين گفتهاند :معناي آيه اين است كه شما يهود و نصارا در باره ابراهيم بگو مگو ميكنيد ،در حالي كه
علمي به وجود او و به نبوت او داريد و احتجاجتان در حدود آگهيهايتان عيبي ندارد ،ولي چرا در آنچه علم نداريد بگو مگو
ميكنيد؟ و آن اين است كه آيا ابراهيم يهودي بود يا نصراني؟ اين را خدا ميداند و شما نميدانيد و بگومگويتان در اين باره
بيجا است ،و يا مراد اين است كه شما مقداري علم و آگهي از عيسي داريد و حق داريد در اين حدود بحث كنيد ،اما نسبت
به مسائل ديگر از قبيل اينكه ابراهيم يهودي بود يا نصراني ،به خاطر اينكه اطالعي نداريد بحث كردنتان بيجا است ،اين آن
مطلبي است كه مفسرين در معناي آيه ذكر كردهاند.
و خواننده محترم توجه دارد كه هيچيك از اين دو معنا با ظاهر سياق نميسازد ،اما وجه ناسازگاري معناي اول اين است كه
يهود و نصارا در وجود ابراهيم و نبوتش بگومگويي نداشتند و اما معناي دوم وجهش اين است كه محاجهاي كه در بين آنان
در باره عيسي ع واقع شده ،محاجه باطلي بوده و در باره آن جناب رأيي به خطا داده ،ادعايي دروغين داشتند ،با اين حال
چگونه ممكن است محاجه در آن محاجه در امري شمرده شود كه در باره آن علم و آگاهي داشتهاند؟.
و كالم خداي تعالي به هر حال براي يهود و نصارا دو محاجه اثبات نموده ،از دو قسم بگو مگو خبر ميدهد :يكي دو
مسالهاي كه در باره آن علم داشتهاند و يكي در مسالهاي كه در آن سر بي صاحب تراشيدهاند ،بايد دانست آن محاجهاي كه
در مورد آن علم داشتهاند چيست؟
عالوه بر اينكه از ظاهر آيه برميآيد كه هر دو محاجه بين خود اهل كتاب بوده ،نه بين آنان و مسلمين ،چون اگر بين آنان و
مسلمين واقع شده باشد الزمهاش اين است كه مسلمين در آن مسالهاي هم كه اهل كتاب داراي علم و سند بودهاند محاجه
كرده باشند ،و چنين محاجهاي باطل و بطالنش براي هر كس روشن است.
آنچه در معناي آيه ميتوان گفت -و خدا داناتر است -اين است كه همانطور كه گفتيم احتجاج در بين خود اهل كتاب آنهم
در مسالهاي واقع شده كه بين آنان مورد اختالف بوده ،البته مسائل ديني مورد اختالف يهود و نصارا بسيار است ،ليكن آنچه
عمده و از مسائل اصول ديني اين دو طايفه است ،مساله نبوت عيسي ع است كه نصارا در باره آن جناب ترجمه الميزان،
ج ،2ص212 :
ميگفت :او يا خود خدا است و يا پسر خدا است و يا سومي از سه خدا است و با يهود بر سر مساله بعثت و نبوت او احتجاج
ميكرد كه در اين مساله داراي علم و مدرك بودند و در مقابل يهوديان بر سر انكار مساله خدايي و پسر خدا بودن عيسي
احتجاج ميكردند ،و سومين خدا بودن از سه خدا كه ايشان هم در اين مساله داراي علم و مدرك بودند ،و اما محاجه و
بگومگوي هر دو بر مسالهاي كه علمي به آن نداشتند همان محاجه آنان در باره يهودي بودن و يا نصراني بودن ابراهيم
بود.
و منظور از جاهل بودنشان نسبت به آن اين نيست كه نميدانستند تورات و انجيل بعد از ابراهيم ع نازل شده ،چون هيچ
عاقلي از يهود و نصارا شك نداشته كه ابراهيم ع قرنها قبل از اين دو شريعت زندگي ميكرده است ،و نيز اين نيست كه
نميدانستند كه سابق معقول نيست تابع الحق و يا گذشتگان پيرو آيندگان باشند ،جمله:
"أَ فَال تَعْقِلُونَ" هم با اين احتمال مْالفت دارد ،چون ميرساند به اينكه مساله آن قدر روشن است كه كمترين توجه براي
درك آن كافي است ،پس يهود و نصارا ميدانستند وجود ابراهيم بر تورات و انجيل سبقت داشته است ،ولي از اينكه اين
علمشان الزمهاي دارد ،غفلت داشتند و آن اين است كه ابراهيم ع نميتواند يهودي و نصراني باشد ،بلكه بر دين خدا است،
يعني اسالم و تسليم خدا شدن.
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[دين ،داراي مراتب و مراحلي بوده است و هر يك از انبياء (ع) به منزله بنيانگذار يكي از آن مراحل بودهاند]  .....ص 398 :
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و ليكن با اين حال يهوديان گفتند :دين حق جز يكي نميتواند باشد ،پس قهرا يهوديان ميگفتند اين دين واحد يهوديت
است و قهرا ابراهيم هم يهودي بوده و نصارا نيز معتقدند به اينكه دين حق جز يكي نميتواند باشد ،پس قهرا اين دين واحد
نصرانيت و قهرا ابراهيم هم نصراني بوده است ،و در اين ميان يك نكته را نميدانستند ،نه اينكه نسبت به آن غفلت كرده
باشند و آن نكته اين است كه اين دين واحد در تمامي اعصار و در سير تاريْي بشر يك نواخت نبوده ،بلكه به حسب مرور
زمان و موازي زيادتر شدن استعداد بشر ،از ناحيه خداي تعالي كاملتر ميشده ،و اين دين واحد كه نامش اسالم است ،قبل از
يهوديت و نصرانيت با شرايعي و احكامي سادهتر و سادهتر بوده و دو كيش نامبرده ،دو مرحله و دو مرتبه كاملتر نسبت به
مراحل قبل است (تا آنكه با آمدن قرآن دين خدا به حد كمال رسيد ،و خود اعالم كرد ":الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ "»1« "...
مترجم").
و هر يك از انبيا ع به منزله بنيانگذار يك مرحله از آن است و هر يك از آنان در نهادن بنيان و در آنچه بر آن بنيان
ساخته ،موقعيت خاص به خود را دارد( ،نه ميتوان گفت
__________________________________________________
")(1سوره مائده ،آيه ".2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
عيسي ع يهودي بوده ،و نه موسي نصراني و نه ابراهيم هيچ يك از اين دو).
و سْن كوتاه آنكه يهود و نصارا نسبت به اين نكته جاهل بودند كه اگر ابراهيم مؤسس مرحلهاي از اسالم يعني از دين
اصيل حق بود ،الزمهاش اين نيست كه وقتي مرحله ديگري از آن به وسيله موسي و عيسي ع به نام يهوديت و نصرانيت
ظهور پيدا كرد ،ابراهيم هم يهودي و يا نصراني باشد ،بلكه او مسلماني حنيف بود ،يعني متصف به صفت اسالمي بود كه
خود تاسيسش كرده بود ،اسالمي كه اساس بود براي مرحلههاي بعد ،يعني يهوديت و نصرانيت ،نه متصف به خود آن دو
كيش كه فرع بودند براي اصل و معقول نيست كه اصل را به فرع نسبت دهند بلكه بايد فرع را منسوب به اصل كنند.
در اينجا ممكن است اشكالي بشود و آن اينكه بنا بر اين بيان بايد ابراهيم را مسلمان نيز نْوانيم ،براي اينكه همانطور كه
قبل از يهوديت و نصرانيت بوده ،قبل از اسالم هم بوده است ،و حال آنكه آيه شريفه او را مسلمان خوانده ،در پاسخ
ميگوئيم مسلمان بودن غير از تابع احكام اسالم بودن است.
توضيح اينكه كلمه اسالم دو معنا دارد :يكي معناي لغوي ،يعني تسليم شدن و يكي معناي اصطالحي كه عبارت است از
شريعت قرآن ،و اين معنايي است كه بعد از نزول قرآن و انتشار آوازه دين محمد (صلوات اللَّه علي شارعه) پيدا شده و
اسالمي كه در آيه شريفه به ابراهيم نسبت داده شده ،اسالم لغوي است ،يعني تسليم خدا شدن ،و در برابر مقام ربوبيتش
خاضع گشتن ،پس اشكال باال از اصل اشكالي است بيجا.
گفتيم :يهود و نصارا معناي دين اصيل را نميدانستند و به اين حقيقت جاهل بودند كه دين داراي مراتب مْتلفهاي است و
از ابتداييترين مراحلش تا كاملترين مراتبش درجاتي دارد ،اينكه ميگوئيم :بعيد نيست كه مراد از جمله ":وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ
ال تَعْلَمُونَ ،ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا  ،"...همين معنا باشد و مؤيد آن آيه زير است كه ميفرمايد ":إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ
لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ" « »1و آيهاي كه در ذيل آيات مورد بحث ميفرمايد :قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلي إِبْراهِيمَ وَ
إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسي وَ عِيسي وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ،ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ
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مُسْلِمُونَ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ" « .»0كه ترجمه و بيانش به زودي خواهد آمد.
__________________________________________________
)(1نزديكترين و مرتبطترين افراد به ابراهيم كساني هستند كه از او پيروي كنند.
")(2سوره آل عمران ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
"ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا"...
تفسير اين آيه در چند سطر قبل گذشت ،در اينجا بعضي گفتهاند نه تنها يهود و نصارا ادعا ميكردند كه ابراهيم بر دين ما
است بلكه عرب جاهليت بتپرست هم ادعا ميكردند كه بر دين حنيف دين ابراهيم عليه السالمند ،حتي اهل كتاب به
مشركين لقب حنفاء داده بودند و هر گاه كلمه" حنفيت" بكار ميرفت از آن وثنيت ميفهميدند.
بنا بر اين بعد از آنكه خداي تعالي در آيه مورد بحث ابراهيم را حنيف ناميد و فرمود:
"وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً" ،الزم بود اين توصيف را بيان كند ،تا به اصطالح غلط دوران جاهليت مْلوط نشود و كسي توهم نكند
كه ابراهيم هم مانند بتپرستان بتپرست بود و به همين منظور دنبالش كلمات"  ...مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" را به
ياد آورد تا بفهماند منظور از حنيف بودن آن جناب آن معناي غلط نيست ،و او همچون عرب جاهليت مشرك نبود بلكه پيرو
ديني بود كه مرضي نزد خدا است و آن اسالم است يعني تسليم خدا بودن.

"إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا" اين آيه در موضع تعليل براي كالم سابق و بيان حقيقت
مطلب در اين مقام است و معنايش اين است كه -و خدا داناتر است -اين پيامبر معظم يعني ابراهيم اگر با ساير افراد بشر
كه بعد از او آمدند ،چه دينداران و چه غير ايشان مقايسه شود ،حق اين است كه نبايد او را تابع پيروان حق بعد از او
پنداشت ،و معنا ندارد او را كه تابع حق است ،پيرو كساني كه هنوز به دنيا نيامدهاند و پيروي از حق ميكنند دانست ،بلكه
خود او بايد در پيروي حق ،معيار آيندگان قرار گيرد و معلوم است كه از ميان همه آيندگان كساني نزديكتر به آن جناب
يعني به پيامبري صاحب كتاب و شريعتند كه در پيروي حق از او پيروي كنند و متصف به پابندي ديني باشند كه آن جناب
آورده ،پس از تمامي مردم عصر نزول قرآن كريم هم نزديكتر به ابراهيم ع پيامبر اسالم و كساني هستند كه به آن جناب
ايمان آورده ،براي اينكه تنها اينانند كه بر طريقه اسالمي هستند كه خداي تعالي ابراهيم ع را بر آن اصطفاء فرموده و
همچنين هر كسي است كه تا روز قيامت او را پيروي كند نه كساني كه به آيات قرآني او كفر ورزيده ،حق را با باطل
درآميزند و مشتبه سازند.
و اينكه فرمود ":لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ" ،با اينكه ممكن بود بفرمايد ":ان اولي الناس بابراهيم هذا النبي و الذين آمنوا" ،تعريض و
كنايهاي است به اهل كتاب ،يعني يهود و نصارا ،ميخواهد بفهماند شما هيچ ارتباطي به ابراهيم نداريد ،براي اينكه شما او را
در تسليم شدنش در برابر خدا پيروي نكرديد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
و اينكه فرمود ":وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا" و رسول خدا (ص )را در ذكر پيروان ابراهيم بشْصه و جدا ذكر كرد ،براي
تجليل از رسول خدا (ص )بود ،تا مقام شامخ آن جناب را از دنبال روي و اطالق كلمه پيرو بر آن جناب حفظ فرمايد تا
شنونده آن جناب را فرع و دنبالهرو و در رديف يكي از پيروان ابراهيم نپندارد ،هم چنان كه همين نكته از آياتي چون آيه زير
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[نزديكترين مردم به ابراهيم (ع) پيروان او و پيامبر اكرم (ص) و مؤمنين بدويند]  .....ص 422 :
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به چشم ميخورد ":أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَي اللَّهُ ،فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ" « ،»1چون ميبينيم با اينكه ميتوانست بفرمايد ":به ايشان
اقتدا كن" ،فرموده ":به هدايتشان اقتدا كن".
در اين آيه تعليل و بيان كالم سابق را با جمله ":وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" تمام نموده ،فرمود :واليت و نزديكي و ارتباط با
ابراهيم كه شما كفار ادعاي آن را ميكنيد ،واليت اللَّه است و اللَّه تعالي ولي مؤمنين است ،نه كساني كه به آيات او كفر
ورزيده ،حق را با باطل مشتبه ميسازند.
"وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلبونَكُمْ وَ ما يُضِلبونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ "كلمه" طائفه" به معناي جماعتي از
انسانها است و گويا بدين مناسبت جماعتي از انسانها را طائفه ناميدهاند ،كه عرب قبل از آنكه به زندگي شهرنشيني برسند،
شعبه شعبه و قبيله قبيله بودند و هر قبيلهاي در گوشهاي از بيابان زندگي ميكردند ،تابستان را در نقطهاي و زمستان را در
نقطهاي ديگر ،و حيوانات خود را برداشته ،به طلب آب و گياه از اين نقطه به آن نقطه طوف ميكردند و همچنين از ترس
غارت و حمله دشمن طوفي ديگر داشتند ،و لذا به هر جمعيتي طائفه گفتند و به تدريج خصوصيت و مناسبت اين نامگذاري
(يعني طواف و دوره گردي) را رها نموده ،تنها به داللتش بر جماعت اكتفاء كردند ،و فعال ميبينيم هر جا اين كلمه به ميان
آيد ،از آن تنها معناي جماعت فهميده ميشود.
[اشاره به توحيد افعالي ،در بيان معناي اينكه :اهل كتاب جز خودشان كسي را گمراه نميكنند]  .....ص 421 :
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و اما اينكه فرمود ":اهل كتاب جز خود را گمراه نميكنند" ،علتش اين است كه اولين و ابتداييترين فضائل انساني ميل به
حق و پيروي از آن است ،پس اينكه اهل كتاب دوست دارند مردم را از حق به سوي باطل منصرف و متمايل سازند ،اين
محبت و عالقمنديشان به اين كار خود از احوال دروني و از رذائل نفساني ايشان است (و چه رذيلهاي پست) و گناهي از
گناهان و ستمي از ستمهاي نفس است ،ستمي بدون حق و معلوم است كه هر عمل و عقيده كه خالي از حق باشد ،محض
ضاللت است ،پس عالقمنديشان به اضالل مؤمنيني كه بر صراط
__________________________________________________
)(1اينهايند كساني كه خدا هدايتشان كرده ،پس به هدايتشان اقتداء كن ".سوره انعام ،آيه ".12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
حقند عينا ضاللت خودشان است ،ضاللتي كه خودشان به آن توجه ندارند.
اين از نظر انحراف باطني و همچنين از نظر عمل ،اگر فرضا بتوانند در دل شْصي از مؤمنين القاي شبهات نموده،
گمراهش كنند ،در حقيقت اول خود را گمراه كردهاند ،براي اينكه انسان هيچ عمل خير و شري را انجام نميدهد مگر به نفع
و ضرر خودش ،هم چنان كه فرمود:
"مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ،وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" «».1
و آن مؤمنيني هم كه با اضالل اهل كتاب و وساوس آنان گمراه شدهاند ،در حقيقت گمراهيشان در اثر اعمال زشت خودشان
است نه اثر اضالل ،چون شومي عمل و اراده آدمي است كه به اذن خدا گريبانگير او ميشود و او را به كفر ميكشد ،هم
چنان كه فرمود ":مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ،وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ" «».0
و نيز 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" « ،»2كه ما در تفسير آيه:
"حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" « »2در جلد دوم عربي اين كتاب بحثي در باره خواص اعمال كرديم.
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[كفر به آيات خدا غير كفر به خدا است و اهل كتاب در لسان قرآن كافر به آيات خدا هستند نه كافر به خدا]  .....ص 423 :

در سابق بيان كرديم كه كفر به آيات خدا غير از كفر به خدا است و كفر به خدا عبارت است از التزام به اينكه خداي
يگانهاي وجود ندارد ،هم چنان كه وثنيها و دهريه چنين التزامي را دارند ولي كفر به آيات خدا عبارت است از انكار يكي از
معارف الهيه ،بعد از ورود بيان و روشن شدن حق ،كه اهل كتاب اينطورند ،يعني اهل كتاب منكر اين معنا نيستند كه عالم
هستي اله و معبودي واحد دارد ،بلكه منكر حقايقي از معارفند كه كتب آسماني نازل بر آنان و بر غير ايشان بيان نموده ،مانند
نبوت پيامبر اسالم ،و اينكه عيسي بنده خدا و رسولي از او است و اينكه ابراهيم يهودي و نصراني نبود و اينكه دست خدا
همواره باز است و هيچ قانوني و ناموسي دست او را نميبندد و اينكه خداي تعالي غني است و از اين قبيل معارف.
پس اهل كتاب در لسان قرآن كافر به آيات خدايند ،نه كافر به خدا ،و اين معنا با 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" « ،»1كه ايمان را صريحا از آنان نفي ميكند منافات ندارد و كسي خيال نكند كه ايمان نداشتن به خدا همان كفر
به خدا است ،براي اينكه اگر جمله:
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و اين مطلبي كه يادآور شديم يكي از معارف قرآني است كه از لوازم توحيد افعالي است .و توحيد افعالي از فروعات عموميت
حكم ربوبيت و مالك است و با همين توحيد افعالي است كه انحصار مستفاد از جمله" و گمراه نميكنند مگر خود را و خود
نميفهمند" را ميتوان توجيه كرد( ،توضيح اينكه توحيد افعالي كه يكي از عقائد اصولي اسالم است ،عبارت است از اينكه
هر اثري و هر عملي از هر فاعل و مؤثري سر بزند ،به اذن خداي تعالي و تحت ربوبيت او انجام ميپذيرد ،عالمه مؤلف
رضوان اللَّه عليه كه در همين ايام به لقاء اللَّه پيوست ،در توضيح اين معنا در درس فلسفهاش ميفرمود :سردي هندوانه و
گرمي عسل مانند دو همسايه هندوانه و عسل
__________________________________________________
)(1هر كس عمل صالحي كند به نفع خودش و هر بدي كند به ضرر خود كرده ،پروردگار تو نسبت به بندگان ستمگر
نيست ".سوره حم سجده ،آيه ".26
)(2كسي كه كفر بورزد به ضرر خودش است و كسي كه عمل صالح كند ،اين طائفه براي خود و به نفع خود زمينه
ميسازند ".سوره روم ،آيه ".22
)(3آنچه مصيبت بر سر شما ميآيد به خاطر اعمالي است كه به دست خود كردهايد ،تازه خدا اثر سوء بسياري از گناهانتان
را محو ميكند و شما نميتوانيد با اين نافرمانيهاي خود ،خدا را در زمين ناتوان كنيد و شما غير از خدا نه سرپرستي داريد و نه
ياوري ".سوره شورا آيه ".21
")(4سوره بقره ،آيه ".012
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
است كه خداي تعالي هر يك را به يكي داده ،پس نميتوان گفت عسل خودش مستقال گرم و آن ديگري سرد است ،به
همين حساب كفار هم اضالل نميكنند مگر به اذن خدا "مترجم").
و اما توجيهي كه مفسرين براي معناي آيه كردهاند ،دردي را دوا نميكند و نميتواند حصر مستفاد از آن را توجيه نمايد و به
همين جهت از نقل آن صرفنظر كرديم.
"يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ"
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[معناي سخن اهل كتاب به يكديگر ميگفتند ":به آنچه در آغاز روز بر مؤمنين نازل گشته ايمان آوريد و بدانچه در پايان روز نازل شده كافر شويد"]  .....ص 424 :

مراد از كلمه" وَجْهَ النَّهارِ" به قرينه اينكه مقابل آخر النهار قرار گرفته اول روز است ،چون وجه هر چيزي اولين جنبهاي
است كه از آن چيز براي بيننده ظاهر ميشود ،وجه نهار هم اول روز است و سياق كالم اين طائفه از اهل كتاب ميرساند
كه در اول روز چيزي به رسول خدا ص وحي شده كه موافق با عقيده اهل كتاب بوده و در آخر روز چيزي وحي شده كه با
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"ال يُحَرِّمُونَ" و" ال يَدِينُونَ" نبود ،آيه شريفه با گفتار ما منافات داشت و فرقي ميان كفر به خدا و كفر به آيات خدا نبود ،و
ليكن اين دو جمله شهادت ميدهند به اينكه مراد از توصيف آنان به بيايماني توصيف به الزمه حال است ،چون الزمه
حالشان يعني كفرشان به آيات خدا نداشتن ايمان به خدا و روز جزا است ،هر چند كه خودشان اين مالزمه را نفهمند و خيال
كنند به خدا ايمان دارند ،ولي به حسب ظاهر كفرشان به آيات خدا تنها كفر به آيات خدا است و كفر صريح به خود خدا
نيست (گو اينكه از آيه  121سوره نساء خالف اين بر ميآيد ،چون در آنجا فرمود :كساني كه به خدا و رسوالن او كفر
ميورزند و ميخواهند بين خدا و رسوالن او جدايي
__________________________________________________
)(1قتال كنيد با كساني كه از اهل كتاب به خدا و به روز جزاء ايمان نميآورند و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده ،حرام
نميدانند و به دين حق نميگروند ".سوره توبه ،آيه ".01
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
بيندازند و ميگويند :به بعضي رسوالن ايمان داريم ،و به بعضي ايمان نداريم ،و ميخواهند بين كفر و ايمان راه سومي را
پيش بگيرند ،اينها كافران حقيقي هستند).
و در اينكه فرمود ":وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ" كلمه" تشهدون" از مصدر شهادت به معناي حضور و علم ناشي از حس است و اين
خود داللت دارد بر اينكه مراد از كفر آنان به آيات خدا انكار نبوت خاتم االنبياء ع است ،ميخواهد بفرمايد :با اينكه ميبينيد
آيات و عالئم كه در تورات و انجيل در باره پيامبر موعود آمده با اين پيامبر منطبق است چرا نبوت او را انكار ميكنيد.
از اينجا روشن ميشود اينكه بعضي از مفسرين گفتهاند :لفظ آيه عام است و شامل همه آيات ميشود و اختصاصي به آيات
نبوت ندارد ،درست نيست و وجه نادرستيش روشن است.
"يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ"...
كلمه "لبس" (به فتح الم) كه فعل مضارع" تلبسون" از آن مشتق شده ،به معناي القاي شبهه و آرايش باطل به صورت
حق و يا به عكس است ،ميفرمايد ":اي اهل كتاب چرا حق را در صورت باطل جلوه ميدهيد؟" و جمله ":وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ "
داللت و يا حد اقل اشارهاي دارد بر اينكه مراد از" لبس" كتمان مسائل مربوط به معارف ديني است نه آياتي كه ديدني و به
چشم مشاهده كردني است ،مانند آن آياتي كه خودشان تحريف و يا كتمان كردند و يا به غير آنچه منظور بود تفسير
نمودند.
و اين دو آيه يعني آيه ":يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ ...وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" تتمه كالم خداي تعالي است كه ميفرمود ":وَدَّتْ
طائِفَةٌ  ،"...و بنا بر اين اگر همه اهل كتاب را به اعمال زشت بعضي از ايشان توبيخ و عتاب فرموده ،از اين جهت است كه
عنصر همه يكي و اصل و ريشه همه واحد و همه داراي يك صفتند و به اعمال زشت يكديگر راضيند ،و از اينگونه نسبتها
در قرآن بسيار است.
"وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ"...
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عقيده ديگرشان مْالف بوده ،و اين باعث شده بگويند :به آنچه اول روز نازل شده ايمان بياوريد و به آنچه در آخر روز نازل
شده كفر بورزيد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و بنا بر اين پس منظور از جمله ":بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا" بايد وحي خاصي از قرآن بوده باشد كه موافق نظريه اهل
كتاب بوده ،و كلمه ":وَجْهَ النَّهارِ" بنا بر ظرفيت به صداي باال خوانده شده ،و اين ظرف متعلق است به كلمه" انزل" نه به
كلمه ":آمنوا" كه صيغه امر است( ،خالصه منظور اين نيست كه اول روز ايمان بياوريد و آخر روز كفر بورزيد ،بلكه منظور
اين است به آنچه اول روز نازل شده ايمان بياوريد و بدانچه آخر روز نازل شده كفر بورزيد) به دليل اينكه كلمه" وَجْهَ النَّهارِ"
به كلمه "انزل" نزديكتر است تا به كلمه" آمنوا" و جمله:
"وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ "در معناي ":و اكفروا بما انزل في آخر النهار" است ،پس كلمه ":آخره" ظرفي است كه به مجاز عقلي در
جاي مظروف خود قرار گرفته ،نظير آيه ":بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ" « »1كه منظور مكر خود دليل و نهار نيست بلكه مكر
مستكبرين در ليل و نهار است.
با اين بيان رواياتي « »0هم كه در شان نزول اين آيات از ائمه اهل بيت ع وارد شده تاييد ميشود ،چه در آن روايات آمده
كه اين گفتار كه آيه شريفه حكايتش كرده ،گفتاري است كه يهوديان در هنگام برگشتن قبله گفتند ،چون رسول خدا ص
نماز صبح را به طرف بيت المقدس خواند كه قبله يهوديان بود و هنگام ظهر كه قبله به سوي كعبه برگشت نماز ظهر را
بدان سو گزارد ،طائفهاي از يهود گفتند :شما يهوديان ايمان بياوريد به وحي و دستوري كه صبح نازل شد ،يعني به نماز
خواندن رو به بيت المقدس ،و كفر بورزيد به حكمي كه در آخر روز نازل شده ،يعني نماز خواندن به طرف كعبه ،و مؤيد
ديگرش اين است كه بعد از اين سْن بطوري كه قرآن حكايت نموده ،گفتند ":وَ ال تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ" ،يعني به
كساني كه از دين شما پيروي نميكنند اعتماد نكنيد و به دين ايشان ايمان نياوريد و زنهار كه هيچيك از اسرار خود را نزد
ايشان فاش نكنيد و به ايشان نگوئيد كه در تورات ما بشارت دين شما و عالئم پيغمبر شما آمده ،و نيز كتاب خود ما خبر
داده كه قبله از بيت المقدس به كعبه بر ميگردد.
بعضي از مفسرين گفتهاند :كلمه" وَجْهَ النَّهارِ" متعلق به صيغه امر" آمنوا" است و مراد از آن اول روز است و كلمه" آخره"
در تقدير حرف" في" بر سر دارد و ظرف" في آخره" متعلق است به جمله" و اكفروا" ،و منظورشان از اينكه گفتند ":آمِنُوا
بِالَّذِي أُنْزِلَ  "...اين بوده كه يك عده از ايشان به قرآن ايمان بياورند و با جماعت مؤمنين مْلوط شوند ،آن گاه در آخر روز
__________________________________________________
")(1سوره سبأ ،آيه ".22
)(2تفسير قمي ج  1ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
مرتد گشته ،چنين وانمود كنند كه اگر ما صبح مسلمان شديم ،براي اين بود كه از ظاهر دعوت اسالمي امارات و نشانيهاي
صدق و حقيقت را احساس كرديم ،ولي در آخر روز بر ايمان ثابت شد كه اين دعوت صحيح نيست ،چون شواهدي براي
بطالن آن يافته ،فهميديم اين آن ديني نيست كه بشارتهايش در كتب ما آمده ،و اين آن پيامبري نيست كه كتب ،از
آمدنش خبر داده ،و اين خود نقشه و توطئهاي است كه مؤمنين را دچار ترديد در دين خود ميسازد و عزيمتشان را سست
ميكند ،و در نتيجه سورت و وحدت كلمهشان شكسته ميشود و احدوثهاي كه پديد آوردهاند باطل ميگردد.
ليكن هر چند اين معنا بعيد نيست ،آن هم از يهوديان كه هيچ وقت از توطئه عليه اسالم فروگذار نكرده ،همواره از هر
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طريق ممكن در خاموش ساختن نور آن كوشيدهاند ،ليكن لفظ آيه با آن منطبق نيست و به زودي در بحث روايتي آينده
انشاء اللَّه العزيز باز هم در اين باره سْن خواهيم داشت.
بعضي هم گفتهاند مراد اين است كه در خصوص نماز خواندنشان به طرف كعبه اول روز اظهار ايمان كنيد و در آخر روز به
آن كفر بورزيد ،بلكه مسلمانان به اين وسيله از اسالم برگردند ،بعضي ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه در اول به خاطر
اينكه قبال اقرار كرده بوديد كه صفات پيامبر اسالم در كتب ما بوده ،ايمان بياوريد و در آخر روز كفر ورزيده ،چنين وانمود
كنيد كه آنچه كه در كتب ما در صفات آخرين پيامبر آمده ،با پيامبر شما تطبيق نميكند ،بلكه به اين وسيله مؤمنين به
اسالم دچار شك و ترديد شده ،از دين خود برگردند.
ليكن اين دو وجه شاهدي (از ظاهر عبارت آيه) ندارد و به هر حال اجمالي در آيه نيست.
"وَ ال تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ"...
آنچه از سياق فهميده ميشود اين است كه اين جمله تا جمله ":عِنْدَ رَبِّكُمْ "كالم اهل كتاب و تتمه گفتار سابقشان باشد كه
به يكديگر پيشنهاد ميكردند ":آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا" و جمله ":قُلْ إِنَّ الْهُدي هُدَي اللَّهِ" جوابي از ناحيه خدا
باشد ،از مجموع سْنان گذشته يهود ،يعني از جمله ":آمِنُوا بِالَّذِي  ...لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ" و بعد از اين جمله معترضه دو باره
جمله ":أَنْ يُؤْتي أَحَدٌ  ...عِنْدَ رَبِّكُمْ "كالم يهود باشد ،اين آن ترتيبي است كه از تغيير سياق فهميده ميشود (توضيح اينكه
جمله ":وَ قالَتْ طائِفَةٌ  "...در مقام حكايت كالم يهود بود كه يهود به يكديگر گفتند :اول روز ايمان بياوريد و آخر روز كفر
بورزيد و جز به پيروان دين خود اعتماد نكنيد ،آن گاه سياق تغيير يافته ميفرمايد ":بگو" و اگر اين جمله هم كالم يهود
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
بود بايد ميفرمود ":و قولوا ان الهدي هدي اللَّه" ،و بگوئيد هدايت ،هدايت خدا است و چون چنين نفرموده ،معلوم ميشود
اين جمله معترضه است) و همچنين جمله ":قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ" ،جوابي است كه خداي تعالي به اين قسمت از گفتار
آنان داده كه گفتند ":أَنْ يُؤْتي أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ  ،"...اين آن ترتيبي است كه هم از ارتباط اجزاي كالم و نظم معاني دو
آيه استفاده ميشود و هم از آيات ديگري كه مجادله يهود و كيد آنان را حكايت ميكند.
و معناي آيه -و خدا داناتر است -اين است كه طائفهاي از اهل كتاب (يعني يهوديان) -گفتند -يعني به يكديگر گفتند-
رسول اسالم و مؤمنين به وي را در نماز خواندنشان به طرف بيت المقدس در اول روز تصديق بكنيد ،ولي در نماز
خواندنشان در آخر روز به طرف كعبه تصديق نكنيد و در فاش ساختن اين سر به غير خود اعتماد نكنيد و به هيچ وجه به
اطالع مسلمانان نرسانيد كه يكي از شواهد نبوت پيغمبر موعود برگرداندنش قبله را از بيت المقدس به طرف كعبه است،
براي اينكه اگر مساله قبله شدن كعبه را تصديق كنيد و آنچه از كتاب آسماني خود اطالع داريد به مسلمين بگوئيد و امارات
صدق دعوي نبوت پيغمبرشان را فاش سازيد ،اين محذور پيش ميآيد كه مسلمين هم داراي قبلهاي مثل قبله شما شوند آن
وقت است كه سيادت و آقايي شما از بين ميرود ،ديگر نميتوانيد در بين جمعيتهاي گوناگون دنيا فْر كنيد كه ما تنها
ملتي هستيم كه داراي قبلهايم ،عالوه بر اين نزد خدا هم هيچ حجتي نْواهيد داشت ،چون وقتي اين سر خود را فاش كنيد،
خدا هم ميفهمد كه شما از سالها پيش از جريان قبله جديد با خبر بودهايد ،ديگر نميتوانيد عذر بياوريد كه ما از حقانيت آن
بيخبر بوديم و بدين جهت به نبوت پيامبر اسالم ايمان نياورديم.
خداي تعالي از اين سه قسمت سْنان ايشان جواب داده ،اما از اينكه گفتند بدانچه در اول روز نازل شده ايمان بياوريد و
بدانچه در آخر روز آمده كفر بورزيد و بشارت مربوط به تحويل قبله را به مسلمانان نگوئيد تا آنها نيز به سوي حق هدايت
نشوند ،فرموده :هدايتي كه مؤمنين نيازمند آنند هدايت حق است كه آن هم هدايت خود خداي تعالي است ،نه هدايت شما،
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پس مؤمنين احتياجي به هدايت شما ندارند ،شما به فكر خود باشيد ،اگر ميخواهيد از هدايت خدا پيروي كنيد و اگر
نميخواهيد به كفر خود باقي باشيد ،اگر ميخواهيد بشارت تحويل قبله را فاش سازيد و اگر نه كتمانش كنيد.
[جواب خداي تعالي به سخنان يهود در قضيه تغيير قبله مسلمين از بيت المقدس به كعبه]  .....ص 421 :
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و از قسمت دوم گفتارشان كه گفتند ":ميترسيم اگر راز تحويل قبله را فاش سازيد ،و در نتيجه كعبه قبله مسلمانان شود،
آنان هم مثل شما داراي افتْاري چون افتْار شما شوند" ،فرموده :فضل به دست خدا است ،به هر كس بْواهد ميدهد،
چه شما بترسيد و چه نترسيد و به
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
دست شما نيست تا آن را به خود اختصاص داده و از ديگران دريغ بداريد.
و از اينكه گفتند :ميترسيم خدا بفهمد و ديگر نتوانيد (و يا نتوانيم) نزد خدا بهانه بياوريم كه ما در كتاب آسماني خود بشارتي
نسبت به تحويل قبله نديديم ،هيچ جوابي نداده ،براي اينكه بطالنش آن قدر واضح بوده كه احتياج به جواب نداشته ،هم
چنان كه در آيه ديگري كه متعرض همين محاجه و بهانهجويي است نيز از دادن پاسخ اعراض نموده و آن آيه زير است كه
ميفرمايد ":وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَال بَعْضُهُمْ إِلي بَعْضٍ قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ
رَبِّكُمْ ،أَ فَال تَعْقِلُونَ ،أَ وَ ال يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِربونَ وَ ما يُعْلِنُونَ"»1« .
در اينجا ممكن است خواننده تصور كند كه جمله ":مگر نميدانند" جواب خدا به ايشان باشد ولي اينطور نيست بلكه اين
جمله ميخواهد اعالم كند كه يهود اين سْن را وقتي گفتند كه از راه وحي فهميده بودند كه براي خدا سر و آشكار بندگان
تفاوتي ندارد ،و اين حرفي كه در اين مورد زدند از بي فكري و نداشتن تعقل صحيح بوده ،نه اينكه بْواهد جواب داده باشد
چون اگر جواب بود احتياجي به آوردن" واو" در جمله" أَ وَ ال يَعْلَمُونَ" نداشت ،تنها ميفرمود:
"اال يعلمون"؟ اينكه حرف" واو" را آورده ،ميرساند كه جمله" ال يَعْلَمُونَ" عطف به" فَال تَعْقِلُونَ" است و چنين معنا
ميدهد :يهوديان به خود گفتند :چرا تعقل نميكنيد؟ ما هم ميگوئيم و مگر نفهميديد؟.
و بنا بر معنايي كه كرديم جمله :وَ ال تُؤْمِنُوا" به معناي" اعتماد نكنيد "خواهد بود نه معناي ايمان نياوردن و تصديق
نكردن ،ميخواهد بفرمايد جز به پيروان دين خود به كسي اعتماد و وثوق نداشته باشيد ،همانطور كه در جمله ":وَ يُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِينَ" « »0نيز به معناي اعتماد كردن است و مراد از جمله" لِمَنْ تَبِعَ  ،"...خود يهوديان است ،يعني شما يهوديان
اعتماد نكنيد مگر به يهودياني مثل خودتان.
و مراد از جمله مورد بحث نهي از افشاي پيشگويي تورات در باره تحويل قبله است و اين جريان در سابق يعني در آيه :
146از سوره بقره نيز آمده بود ،در آنجا هم فرمود :كه طائفهاي از
__________________________________________________
)(1و چون مؤمني را ببينند ميگويند :ما ايمان آورديم ،ولي همين كه به يكديگر رسيدند يكديگر را مالمت ميكنند كه چرا
مؤمنين را از آنچه خدا به شما خبر داده آگاه ميكنيد و مدرك به دست آنها ميدهيد كه فردا نزد پروردگارتان با شما محاجه
كنند؟ چرا تعقل نميكنيد؟ مگر نميدانند كه خدا بدانچه ميكنند با خبر است؟ چه پنهان كنند و چه علني سازند ".سوره
بقره ،آيه ". [.....]22
)(2سوره برائت ،آيه ".61
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
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يهوديان حق را با اينكه علم به آن دارند كتمان ميكنند ،اينك آن آيه را از نظر خواننده ميگذرانيم ":فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرامِ  ...وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقب مِنْ رَبِّهِمْ  ...الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ
أَبْناءَهُمْ ،وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ" «».1
و در معناي آيه اقوال مْتلفي از مفسرين بر سر زبانها است ،مثل اينكه بعضي گفتهاند :جمله:
"وَ ال تُؤْمِنُوا  "...كالم خداي تعالي است نه گفتار يهود به يكديگر و خطاب به صيغه جمع در جمله مذكور و در جمله" ما
أُوتِيتُمْ" و جمله" أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ" به مؤمنين است و خطاب به صيغه مفرد در كلمه" قل" به رسول خدا ص است.
(در اينجا الزم است تذكر دهم هم اكنون كه مشغول نوشتن اين مطالب هستم ساعت هشت شب است و من از كنار پيكر
مطهر استاد بزرگوارم مؤلف اين كتاب و دهها كتاب ديگر عالمه سيد محمد حسين طباطبائي قدس سره بر ميگردم كه
امروز يعني هيجدهم محرم الحرام هزار و چهار صد و دو ،هجري قمري مطابق با بيست و چهارم آبانماه هزار و سيصد و
شصت هجري شمسي ساعت  1صبح از دار دنيا رحلت نمود ،ميخواستم همين جا شرحي از احوال آن بزرگوار بنويسم ،ليكن
فكر كردم رشته سْن تفسيري قطع ميشود ،لذا اگر خداي تعالي توفيقي دهد در آخر همين جلد ،شرح مْتصري خواهم
نوشت ان شاء اللَّه "مترجم").
بنا به گفته اين مفسر معناي آيه چنين ميشود :شما مسلمانان اعتماد نكنيد مگر به كسي كه پيرو دين شما باشد .تو اي
پيامبر به ايشان بگو هدايت تنها هدايت خدا است ،زنهار چنان نباشد كه آيندگان همين دين شما و هدايت خدا را بيابند و
شما از آن بيبهره باشيد و يا همانها نزد پروردگارتان با شما محاجه كنند -كه چرا با اينكه دليلي داشتيد عمل نكرديد -و نيز
بنا به گفته وي كلمه" قل" در هر دو مورد خطاب به رسول خدا ص است.
بعضي ديگر نظير اين را گفتهاند ،با اين تفاوت كه خطاب جمع در سه جمله:
"أُوتِيتُمْ" و" أَوْ يُحاجُّوكُمْ" و" عِنْدَ رَبِّكُمْ" خطاب به يهود است ،در نتيجه معنا چنين ميشود ":شما مسلمانان جز به كسي
كه پيرو دين شما باشد اعتماد مكنيد ،تو اي پيامبر به يهود بگو هدايت تنها هدايت خدا است (و اين چه جاي تعجب است)
كه به كسي داده شود ،مثل آن هدايتي كه به شما داده شده و يا مسلمانان با شما محاجه كنند نزد پروردگارتان "،به ايشان
بگو
__________________________________________________
)(1كساني كه كتابشان داديم ،كعبه را ميشناسند ،همانطور كه فرزندان خود را ميشناسند و محققا طائفهاي از ايشان حق
را كتمان ميكنند با اينكه ميدانند.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
فضل به دست خدا است  "...و بنا به اين قول ،آيه در مقام سرزنش يهود خواهد بود.
بعضي ديگر گفتهاند :جمله ":قُلْ إِنَّ الْهُدي هُدَي اللَّهِ أَنْ يُؤْتي أَحَدٌ  "...كالم خداي تعالي و پاسْي است كه خداي تعالي به
كالم يهود داده ،و همچنين مفسرين در معناي فضل اختالف كرده ،بعضي مراد از آن را دين ،بعضي ديگر نعمتهاي دنيوي
و بعضي غلبه و بعضي چيزهاي ديگر دانستهاند.
و اين اقوال با كثرتي كه دارد از آنچه از سياق استفاده ميشود بعيد است و ما آنچه از سياق استفاده ميشود آورديم و به
همين جهت بيش از اين به درستي و نادرستي اين اقوال نميپردازيم.
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"قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ،يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ" كلمه" فضل" به معناي زائد از حد اقتصاد و ميانه است و اين
كلمه تنها در امور پسنديده استعمال ميشود ،هم چنان كه كلمه "فضول" در امور ناپسند بكار ميرود.
راغب در اين باره گفته است :هر عطيهاي كه دادنش عقال واجب و گيرندهاش مستحق آن نباشد ،فضل گفته ميشود ،مانند
فضل در جمله ":وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ" و يا جمله:
"ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ" و جمله ":وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ" كه منظور در اين سه جمله ،نعمتهاي مادي الهي است و همچنين
در جمله ":قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ" و جمله ":وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ" (كه مربوط به امور معنوي است و اگر همه نعمتهاي مادي و
معنوي خدا فضل خدا خوانده شده ،بدين جهت است كه كسي چيزي از خدا طلبكار و مستحق نيست ،او هر چه ميدهد به
فضل خود ميدهد و زائد بر استحقاق ميدهد).
و بنا بر اين جمله :إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ" از قبيل ايجاز (مْتصر گويي) است كه خود يكي از نكات ادبي است ،چون اين جمله
خالصه يك برهان قياسي و منطقي است ،به اين بيان كه يهوديان حيله ميكردند به اينكه وانمود كنند نازل شدن كتاب و
اين عطيه الهي اختصاص به ايشان دارد و به يكديگر سفارش ميكردند مبادا بشارتهاي تورات را كه از آمدن پيامبر اسالم
و برگشتن قبله خبر داده ،به مسلمانان بگوئيد ،بلكه بايد آنها را كتمان كنيد تا به جهانيان بقبوالنيم نازل شدن كتاب تنها
حق ما است ،حقي است كه ما آن را از خدا طلبكار بودهايم و او هم به ما داده ،خداي تعالي با يك قياس منطقي و به
اصطالح با يك صغري و كبري اثبات كرده كه اين نيرنگها باطل است ،فرموده :كتاب آسماني فضل است( ،چون بسيارند
اقوامي كه كتاب آسماني خاص به خود ندارند) و فضل به دست خدا است كه ملك عالم و حكمراني در آن خاص او است،
پس او ميتواند فضل خود را به هر كس بْواهد ،بدهد نه خزينهاش كم ميآيد
ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
و نه از حال خلقش ناآگاه است.
در نتيجه در آيه مورد بحث مفاد سْن يهود كه نعمت خدا را خاص خود ميدانستند به همه جهاتش (جهاتي كه محتمل
است) نفي شده ،چون برخورداري يك قوم از يك نعمت و محروميت بقيه اقوام از آن نعمت ،مثال برخورداري يهود از نعمت
دين و قبله و محروميت ساير اقوام از آن ،يا به خاطر اين است كه اختيار فضل خدا تنها به دست خود او نيست و بلكه
ممكن است تحت تاثير غير خدا قرار بگيرد و خالصه خواست غير خدا ،با خواست خدا مزاحمت كند و فضل او را منحصر در
خود و از غير خود منع كند كه اين احتمال با برهان" إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ" نميسازد.
و اگر به خاطر اين است كه هر چند فضل او واسع و بيكران است و نيز هر چند اختيار فضلش به دست خودش است و ليكن
ممكن است به خاطر اينكه از احوال اقوام و آنهايي كه بايد مورد فضلش قرار گيرند بيخبر است ،قومي به فضل او برسند و
اقوام ديگر محروم بمانند و يهوديان به همين جهت كه خدا را جاهل ميدانند ،به يكديگر سفارش ميكنند كه اصال سْن از
بشارتهاي تورات مگوييد ،و بگذاريد خدا هم چنان در جهل خود باقي بماند ،در نتيجه بتوانيم عليه اسالم و برگشتن قبله
توطئه كنيم ،اگر اين باشد با كلمه" عليم" نميسازد ،چون اين كلمه خود به تنهايي برهاني است بر اينكه خدا دستْوش
جهل و بيخبري نميشود.
"يَْْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ" خوب وقتي فضل خدا به دست خود او باشد ،و او به هر كس بْواهد
بدهد و نيز وقتي خدا واسع و عليم باشد ،ديگر چه مانعي دارد كه فضل خود را به بعضي از بندگانش اختصاص دهد؟ چون
مالك ملك عالم ،او است و او ميتواند در ملك خود هر جور كه بْواهد تصرف كند و وقتي ممنوع التصرف در فضل خود
نيست و مي تواند به هر يك از بندگان خود بدهد ،ديگر واجب نيست كه همه اقسام فضل خود را به همه و تك تك افراد
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[اعتقاد بي اساس يهوديان به اينكه تافتهاي جدا بافته هستند (لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ)]  .....ص 410 :

اين آيه شريفه به اختالف فاحشي كه اهل كتاب در حفظ امانتها و پيمانها داشتند اشاره ميكند و ميفهماند اهل كتاب در
اين باب در دو طرف تضاد و دو نقطه مقابل قرار دارند ،بعضي حتي در يك دينار خيانت را روا نميدارند و بعضي ديگر شتر را
با بارش ميبلعند و نيز اشاره ميكند به اينكه طائفه خيانتكار هر چند خيانتشان يك رذيله قومي و مضر است و ليكن اين
رذيله در بين آنان از يك رذيله ديگر منشا گرفته ،رذيلهاي اعتقادي كه جمله ":لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ" آن را حكايت
ميكند.
آري اين طائفه خود را اهل كتاب و غير خود را امي و بيسواد ميخواندند ،پس اينكه گفتند :بيسوادها بر ما سبيلي ندارند،
معنايش اين است كه غير بني اسرائيل حق ندارد كه بر بني اسرائيل مسلط شود و به اين ادعاي خود رنگ و آب دين زده
بودند ،به دليل اينكه قرآن دنبال جمله مورد بحث فرموده ":وَ يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ بَلي  ،"...با اينكه خود
ميدانند دروغ ميگويند ،دروغ خود را به خدا نسبت ميدهند.
آري يهوديان اينطور معتقد بودند -هم چنان كه امروز هم همين عقيده را دارند -كه تافتهاي جدا بافتهاند و در درگاه خداي
تعالي احترام و كرامتي خاص به خود را دارند و آن اين
__________________________________________________
)(1اگر فضل خدا شامل حال شما نميشد ،احدي از شما تا ابد تزكيه و تربيت نميشد ".سوره نور ،آيه ".126
)(2يعني اي پيامبر به اين مردم بگو اگر خزينه رحمت پروردگار بدست شما بود ،باز هم از ترس تمام شدن آن از انفاق بْل
ميورزيديد ".سوره اسري ،آيه ".122
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بدهد ،چون اگر پاي وجوب در كار بيايد ،خود نوعي سلب اختيار و ممنوعيت در تصرف ميشود ،پس او ميتواند فضل خود را
به هر كس كه خواست اختصاص دهد.
خداي تعالي گفتار در آيه مورد بحث را با جمله ":وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ" ختم كرده ،و اين در حقيقت به منزله تعليلي است
براي همه مطالب قبل ،چون وقتي فضل خدا عظيم باشد و آن هم عظيم علي االطالق ،نه عظيم از يك جهت و دو جهت،
الزمهاش اين است كه اوال اختيار چنين فضلي به دست خودش باشد و ثانيا فضلش واسع و تمام ناشدني باشد( ،چون آنچه
تمام ميشود عظيم نيست) و ثالثا داناي به حال بندگانش باشد( .چون صاحب فضلي كه از
ترجمه الميزان ،ج ،2ص210 :
حال محتاجان به فضل خود بيخبر است ،فضلش عظيم كه نيست هيچ ،بلكه خاصيت هم ندارد) و رابعا بتواند فضل خود را
به هر كس كه اليق دانست اختصاص دهد.
جمله ":يَْْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ  "...همان فضل در آيه قبلي را معنا ميكند و اگر فضل به رحمت معنا و آن كلمه را به اين كلمه
تبديل كرد ،براي اين بود كه بفهماند فضل كه عبارت است از عطيه غير واجب ،خود يكي از شاخههاي رحمت است ،هم
چنان كه در جاي ديگر :از همين" وسعت فضل" به" وسعت رحمت" تعبير كرده و فرموده ":وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" و
در اينكه فضل عطيه غير واجب است فرموده ":وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً" « »1و در
اينكه اختيار همه كارهاي خدا به دست خود او است فرموده ":قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ،إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ
الْإِنْفاقِ" «».0
"وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ  ...فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ"
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
است كه خداي سبحان نبوت و كتاب و حكومت را به ايشان اختصاص داده ،هيچ قومي ديگر نميتوانند داراي چنين
امتيازاتي بشوند ،پس سيادت و تقدم بر ديگران هم خاص ايشان است و از اين اعتقاد باطل نتيجهها و بر اين پايه سست
ديوارها چيدند و مثال غير اسرائيلي را محكوم كردند به اينكه بايد حقوقي را كه خدا فقط براي آنان تشريع كرده ،رعايت
كنند ،ايشان ربا بْورند و ديگران ربا بدهند و كمترين اعتراضي هم نكنند ،مال مردم را بْورند و صاحبان مال چيزي
نگويند ،حقوق مردم را پايمال كنند و كسي حق حرف زدن نداشته باشد ،براي اينكه تنها اهل كتاب ايشانند و ديگران امي و
بيسواد ،پس اگر خوردن مال مردم حرام است براي غير اسرائيلي است كه نميتواند مال اسرائيلي را بْورد و همچنين براي
اسرائيلي تنها خوردن مال اسرائيلي ديگر و پايمال كردن حقوق اسرائيلي ديگر حرام است ،اما مال غير اسرائيلي و حقوقش بر
اسرائيلي مباح است.
و سْن كوتاه اينكه تنها اهل كتاب ميتواند بر اهل كتاب سبيل و تسلط و حق اعتراض داشته باشد ،اما غير اهل كتاب
هيچگونه تسلطي و حق اعتراضي بر اهل كتاب ندارد ،پس اهل كتاب ميتواند خودكامه و به دلْواه خود هر گونه دخل و
تصرف در مال و حق ديگران را بكند و هر حكمي كه دلش خواست براند و اين خود باعث شده كه يهود با غير يهود معامله
حيوان زبان بسته بكند ،هر معاملهاي كه باشد.
و اين عقيده هر چند كه در كتاب آسماني -به خيال خودشان -كتابي كه آن را مستند به وحي ميدانند مانند تورات و غيره
وجود ندارد ،اما عقيدهاي است كه از دهان احبار خود گرفته و به اصطالح سينه به سينه به ديگران منتقل كردهاند ،ديگران
هم كوركورانه از آن تقليد نمودهاند ،و چون دين موسي ع را خاص يهود ميدانند و به كسي اجازه نميدهند به اين دين در
آيد ،در حقيقت آن را براي خود جنسيتي پنداشتهاند و نتيجه گرفتهاند كه سيادت و تقدم يهود هم امري جنسي است،
مْصوص اين جنس و همين كه كسي نسبتي به اسرائيل داشت همين خود ماده شرافت و عنصر سيادت است و هر كسي
كه منسوب به اسرائيل باشد حق دارد كه بر ديگران بطور مطلق تقدم داشته باشد و معلوم است كه وقتي اين روحيه باغيه در
قالب قومي رخنه كند و براستي مردمي اينطور معتقد شوند ،چه فسادي در زمين بپا ميشود و چگونه روح انسانيت و آثار آن
كه بايد در جامعه بشري حكمفرما شود ميميرد!.
بله اصل اين حرف كه بايد بعضي از افراد و بعضي از جوامع از حقوق عمومي محروم شوند -چيزي است كه در جامعه
بشريت اجتناب ناپذير است و ليكن آنچه مجتمع بشري صالح در اين باب ميگويد اين است كه حقوق نامبرده بايد از كسي
و از جامعهاي سلب شود كه بنا
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
دارد حقوق حقه انسانها را باطل و بناي مجتمع بشري را ويران سازد و اما اينكه معيار در تشْيص حق چيست تا مْالف آن
از پيرو آن مشْص گردد؟ اسالم معيار آن را دين حق و يا به عبارت ديگر دين توحيد ميداند ،حال چه اينكه پيرو حق
مسلمان باشد و چه اينكه ماليات پرداز به حكومت اسالم باشد و حكومت اسالم او را در تحت ذمه و تكفل خود گرفته باشد،
پس كسي كه نه دين توحيد دارد و نه تسليم حكومت اين دين است و با آن سر ستيز دارد ،او هيچ حقي از حيات ندارد و اين
معيار كه اسالم آن را معيار صحيح شناخته با ناموس فطرت هم منطبق است ،فطرت هر انسان سليم الفطرهاي ميگويد
كساني كه دشمن حيات ديگرانند ،حق حيات ندارند و خواننده توجه فرمود كه اجمال اين حكم اسالمي و فطري را مجتمع
انساني نيز معتبر ميشمارد.
در اينجا بر سر سْن از آيه شده و ميگوئيم :با اينكه در آيه ":وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ  "...نام اهل كتاب را برده بود
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و ميتوانست در آيه مورد بحث به آوردن ضمير اكتفاء نموده و بفرمايد ":و منهم" ،اگر چنين نكرد و مجددا نام اهل كتاب را
برد و فرمود ":وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ  "...براي اين بود كه اگر به آوردن ضمير اكتفاء ميكرد ممكن بود كسي توهم كند كه اين
دو طائفه همان طائفه از اهل كتابند كه قبال گفته بودند ":به آنچه اول روز نازل شده ،ايمان بياوريد  "...در حالي كه اين
معنا منظور نبوده ،براي همين خاطر دو باره نام اهل كتاب را ذكر كرد و در جاي ضمير اسم ظاهر بكار برد ،و لذا بعد از رفع
آن توهم ميبينيم در جاي ضمير ،ضمير را بكار برده و فرموده ":وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ...".
البته در اين ميان وجه ديگري هست و آن اين است كه اهل ادب ميگويند :تعليق حكم به وصف عليت را ميرساند ،يعني
در جايي كه مثال ميتوان گفت ":فالن شْص را احترام كن" ،اگر بگوئيم ":فالن شْص دانشمند را احترام كن" ،در
حقيقت علت لزوم احترامش را هم فهماندهايم ،در آيه مورد بحث هم كه فرموده اهل كتاب چنين گفتند و چنين مال مردم را
خوردند ،خواسته است بفهماند علت سرزنش ،از ايشان به خاطر اين است كه اهل كتابند ،اگر مردمي عوام و درس نْوانده و
كتاب آسماني نديده بودند ،اينقدر بعيد نبود كه بگويند مردم حق اعتراض به ما ندارند و به دنبال اين گفتار ،آن كردار را يعني
رباخواري و مال مردم خوري را هم مرتكب شوند ،ولي عجيب و غريب اينجا است كه اين سْن باطل و آن اعمال زشت از
كساني سرزده كه اهل كتابند و كتاب آسمانيشان حكم خدا را بيان كرده و خود ميدانند كه كتابشان چنين حكمي نكرده كه
پيروانش هر حرفي بزنند و هر كاري خواستند بكنند و خوب ميدانند كه مال مردم بر آنان حالل نيست ،از اين نظر توبيخ و
سركوبي آنان شديدتر است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
معناي كلمه" قنطار" و كلمه" دينار" معروف است ولي مقابلهاي كه بين آن دو انداخته ،عالوه بر محسنات بديعي (علم
بديع شاخهاي از ادبيات است كه در آن زيباييها و زشتيهاي كالم را تحت ضابطه در آورده) كه در آن هست با كمك مقام
ميفهماند كه اين دو كلمه كنايه است از بسيار و اندك ،يعني قنطار كنايه از بسيار است و دينار كنايه از اندك ،و ميخواهد
بفهماند كه بعضي از اهل كتاب به امانت خيانت نميكنند ،هر چند آن امانت بسيار گرانبها باشد و بعضي بدان خيانت
ميكنند ،هر چند كه اندك و بيارزش باشد.
و همچنين خطابي كه در كالم بكار برده و فرموده ":اگر او را در قنطاري امين كني به تو بر ميگرداند" ،متوجه به شْص
معيني نيست بلكه آن نيز كنايه است از هر مْاطبي كه بشود مْاطب قرار گيرد و به اين وسيله فهماند كه حكم آيه
عمومي است ،شْص معيني منظور نيست و در معناي اين است كه بگوئيم ":هر كس به او امانتي بدهد ،هر چند كه قنطار
باشد او خيانت نميكند".
كلمه" ما" در جمله ":إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً" -بطوري كه گفتهاند -مصدريه است و تقدير كالم" اال ان تدوم قائما عليه"
است ،يعني مگر آنكه ايستادنت بر باالي سر او ادامه پيدا كند (تا امانتت را پس بگيري) و منظور از بكار بردن كلمه"
ايستادن" در اينجا ،رساندن معناي اصرار و عجله نمودن است ،چون وقتي طلبكار براي گرفتن امانت خود باالي سر امين
بايستد و هيچ ننشيند ،خود دليل بر اين است كه براي گرفتن امانتش ،هم اصرار دارد و هم عجله ،البته بعضي از مفسرين
كلمه" ما "را ظرفيه گرفتهاند ولي سْنشان قابل اعتنا نيست.
و در جمله ":ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ" ،از ظاهر سياق چنين بر ميآيد كه كلمه ":ذلك" اشاره است به
مجموع مطالبي كه از سْن قبلي استفاده ميشد ،يعني (اينكه بعضي از ايشان امانت را ميپردازند هر چند خطير و مهم
باشد و بعضي خيانت ميكنند هر چند حقير و بيارزش باشد) اين رفتارشان به خاطر آن گفتارشان است كه گفتند:
"آنان كه اهل كتاب نيستند حق اعتراض به ما را ندارند" ،همين گفتار سبب شده كه در صفات روحيشان از قبيل ":حفظ
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امانات" "،پرهيز از تضييع حقوق مردم" و" مغرور گشتن به كرامت خيالي" ،مْتلف شوند كساني كه آن گفتار غلط را
نداشتند امين بودند و كساني كه آن طور ميگفتند آن گونه هم عمل ميكردند ،با اينكه ميدانستند كه خداي تعالي چنين
سنتي را در كتاب آسمانيش براي آنان مقرر نكرده و به چنين اعمالي رضايت نداده است.
و نيز ممكن است كه كلمه ":ذلك" تنها اشاره به حال طائفه دوم باشد كه در يك دينار هم خيانت ميكنند و ذكر طائفه
اول كه در قنطار مردم هم امين هستند ،براي اين بوده كه ترجمه الميزان ،ج ،2ص216 :
هر دو قسم تقسيم را ذكر كرده و در حق آنان رعايت انصاف را نموده باشد ،اين دو احتمال در ضميرهاي جمع" يقولون" و"
هُمْ يَعْلَمُونَ" نيز ميآيد ،هم احتمال دارد كه ضميرهاي مذكور به همه اهل كتاب برگردد و هم احتمال دارد فقط به كساني
برگردد كه اگر در يك دينار امين قرار گيرند خيانت ميكنند و بنا به احتمال دوم نيز ،هم احتمال دارد ضمير در" علينا" به
همه اهل كتاب برگردد و هم اينكه بْصوص خيانتكاران كه با اختالف محتمالت معناي آيه نيز مْتلف ميشود ،چيزي كه
هست همه محتمالت درست است و اين با خواننده محترم است كه در آيه دقت بيشتري كند ".وَ يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ
هُمْ يَعْلَمُونَ" اين جمله ،ادعاي يهود را -مبني بر اينكه :اميين هيچگونه حق اعتراضي بر آنان ندارند -ابطال ميكند و
داللت ميكند بر اينكه يهوديان اين ادعاي خود را به وحي الهي نسبت ميدادند و بطوري كه در سابق هم گفتيم آن را يك
حكم ديني كه از ناحيه خدا تشريع شده ،ميدانستند.
[شرط كرامت الهيه و تقرب به خدا وفاي به عهد و تقوا است نه نژاد و دودمان]  .....ص 416 :
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"بَلي مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ وَ اتَّقي فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" اين آيه شريفه ،كالم يهود را رد نموده و آنچه را كه با كالم خود"
لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ" نفي ميكردند را اثبات ميكند ،آنها ميگفتند ":اميين تسلطي بر ما ندارند" ،آيه مورد بحث
ميفرمايد خير ،شما امتيازي بر اميين نداريد و تقدم و تسلط حق هر كسي است كه تقوا داشته باشد ،و كلمه" اوفي" فعل
ماضي از مصدر باب افعال يعني "ايفاء" است و ايفاي عهد به معناي تتميم آن و حفظ آن از بهانه و نقص است" و توفيه"
كه مصدر باب تفعيل است به معناي بذل و بْشش بطور كامل و وافي است و "استيفاء" كه مصدر باب استفعال است به
معناي گرفتن بطور كامل و وافي است.
و مراد از عهد خدا -بطوري كه آيه بعدي ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ"...
آن پيماني است كه خداي عز و جل از بندگان خود گرفته است كه عبارت است از ":تنها او را بپرستند و به او ايمان آورند"
و يا مراد از آن ،مطلق عهد است كه عهد خدا هم يكي از مصاديق آن است.
و جمله ":فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" از قبيل بكار بردن كبري در جاي صغري ،به منظور كوتاه گويي است.
(خواننده عزيز توجه داشته باشد كه اين دو كلمه از اصطالحات علم منطق است ،علمي كه در تعريفش گفتهاند :آلتي است
قانوني كه مراعات آن ذهن را از خطاي در فكر حفظ ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
ميكند و دو كلمه مذكور دو ركن برهان است ،در اولي اثبات ميشود كه فالن چيز مصداق فالن عنوان است ،مثال عالم
متغير است و در دومي اثبات ميشود كه بطور كلي هر متغيري حادث و مسبوق به عدم است و از آن صغري و اين كبري
نتيجه گرفته ميشود كه عالم حادث است "مترجم").
و تقدير كالم چنين است "،بلي من اوفي بعهده و اتقي ،فان اللَّه يحبه ،النه متق و اللَّه يحب المتقين" (بلي كسي كه به
عهد خود وفا كند و پرهيزكار باشد ،خدا دوستش ميدارد ،براي اينكه چنين كسي مصداق عنوان متقي است و خدا بطور كلي
متقيان را دوست ميدارد ،پس آن شْص وفادار را دوست ميدارد) و منظور اين است كه به يهوديان بفهماند كرامت و
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احترام آدمي در درگاه خدا به ادعا نيست و شما با گفتن ":لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ" صاحب كرامت نميشويد بلكه تنها
كسي در نزد خدا كرامت دارد كه خدا دوستش بدارد.
در نتيجه مفاد كالم چنين است :كرامت الهيه و محترم بودن در درگاه خدا آن قدر مبتذل و آسان نيست كه هر كس خود را
به صرف خيال منتسب به خدا كند ،و يا به آن برسد و يا هر متكبر و فريبكاري انتساب خود را كرامت پنداشته و نژاد خود و
يا دودمانش را به مالك همين انتساب خيالي تافته جدا بافته بداند ،بلكه رسيدن به كرامت الهي شرايطي دارد و آن وفاي به
عهد و پيمان خدا و داشتن تقوا در دين خدا است ،اگر اين شرائط تمام شد كرامت حاصل ميشود ،يعني آدمي مورد محبت و
واليت الهي قرار ميگيرد ،واليتي كه جز بندگان با تقواي خدا كسي به آن نميرسد و اثر آن نصرت الهيه و حيات سعيدهاي
است كه باعث آبادي دنيا و صالح باطن اهل دنيا و رفعت درجات آخرتشان ميشود.
پس كرامت الهيه اين است نه اينكه خداي تعالي مردمي را بدون هيچ مزيتي بر گردن همه بندگان خود -چه صالح و چه
طالح ،سوار نموده و اختيار تام به آنان بدهد تا هر رفتاري دلشان خواست با بندگان او بكنند ،يك روز بگويند -هيچ امي و
غير اسرائيلي حق چون و چرا در كار ما اسرائيليان كه اهل كتابيم ندارد ،روز ديگر بگويند ":تنها اولياي خدا مائيم و نه
هيچكس ديگر" « »1و روزي ديگر بگويند ":ما فرزندان خدا و دوستان اوئيم »" «2و با مطلق العنان گذاشتنشان به سوي
افساد در زمين و هالك ساختن حرث و نسل هدايتشان كند.
"إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا" اين آيه حكم آيه قبل را تعليل ميكند ،ميفرمايد اينكه گفتيم كرامت
الهي مْصوص
__________________________________________________
")(1سوره جمعه ،آيه ".2
")(2سوره مائده ،آيه ".12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
كسي است كه به عهد خدا وفا كند و تقوا داشته باشد ،علتش اين است كه ديگران يعني آنها كه عهد خدا را ميفروشند و با
سوگندهاي خود بهاي پشيزي از ماديات بدست ميآورند ،نزد خدا كرامتي ندارند.
و چون شكستن عهد خدا و ترك تقوا به خاطر كام گيري از زخارف دنيا و ترجيح دادن شهوات دنيا بر لذائذ آخرت است و
چنين كسي آن را به جاي اين قرار ميدهد ،عهد خدا را ميدهد و متاع دنيا را ميگيرد ،لذا اين عمل را نوعي معامله خواند و
به دادوستد تشبيه كرد ،عهد خدا را كاال و متاع دنيا را كه همهاش قليل است بها و قيمت كاال خواند ،آن هم بهايي اندك ،و
كلمه" اشتراء" كه مصدر فعل" يشترون" است به معناي فروختن و كلمه" شراء" به معناي خريدن است ،لذا فرمود":
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا" ،يعني مبادله ميكنند عهد خدا و سوگند به او را با متاع دنيا.
"أُولئِكَ ال خَالقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ ال يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ"...
كلمه "خالق" به معناي بهره و نصيب است و كلمه" تزكيه" به معناي تربيت و رشد دادن چيزي است به نحو شايسته ،و
چون وصفي كه در بيان اين طائفه مقابل وصفي است كه در بيان طائفه ديگر در جمله ":مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ وَ اتَّقي " ...اخذ
شده ،و نيز چون آثاري كه براي وصف آنان بر شمرده ،اموري سلبي از قبيل نداشتن خالق و سْن نگفتن خدا با ايشان
است ،چند نكته از آن استفاده ميشود.
اول اينكه :اگر در بين همه اسماء اشاره فقط" اولئك" را آورد كه مْصوص اشاره به دور است ،براي اين بود كه بفهماند
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اين طائفه از ساحت قرب خدا دورند ،به عكس وفاداران به عهد و پرهيزكاران كه مقرب درگاه خدايند ،چون حب خدا شامل
حال ايشان است.
[آثار محبت خدا ،و خصالي كه خداي تعالي بر آن شكنندگان عهد خدا و سوگند به خدا ذكر فرموده است]  .....ص 418 :

[دروغ بستن يهود به خداي سبحان]  .....ص 419 :
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دوم اينكه :در باره اين طائفه فرموده ":در آخرت خالق و نصيب ندارند" ،ميفهميم آنها كه در مقابل اين طائفهاند خالق
دارند و در آخرت بهرهمند هستند و اين اثر محبت خدا است و نيز خدا با آن طائفه تكلم نميكند ،معلوم ميشود با اين طائفه
تكلم ميكند كه اين نيز اثر ديگر محبت خدا است و باز ميفرمايد :خدا در آخرت به نظر رحمت به ايشان نمينگرد و
تزكيهشان نميكند و ايشان را نميآمرزد ،معلوم ميشود به اين طائفه به نظر رحمت مينگرد و تزكيهشان ميكند و اين
طائفه را ميآمرزد ،يعني عذاب را از ايشان بر ميدارد كه اين پنج خصلت اثر محبت خدا است و سلب آنها اثر نبودن محبت
او است.
و خصالي كه خداي تعالي براي اين عهدشكنان كه عهد خدا و سوگند به خدا را ميشكنند ذكر كرده ،سه چيز است:
ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
خصلت اول اينكه در آخرت نصيبي ندارند و مراد از آخرت دار آخرت است كه در حقيقت تعبير به آخرت از باب آوردن صفت
در جاي موصوف است و منظور از دار آخرت حيات بعد از ممات است ،هم چنان كه منظور از دنيا ،دار دنيا و حيات قبل از
موت است.
و نصيب نداشتنشان از حيات آخرت به خاطر اين است كه نصيب دنيا را بر نصيب آخرت ترجيح داده ،آن را برگزيدند و از
اينجا معلوم ميشود كه مراد از" ثمن قليل" ،دنيا است و اگر در سابق يعني چند سطر قبل آن را به متاع دنيا تفسير كرديم،
از اين جهت بود كه خداي تعالي در اينجا" دنيا" را و در سوره نساء "،متاع دنيا" را به وصف قليل توصيف كرده ،و فرموده:
"قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ" « »1با توجه به اينكه متاع دنيا همان دنيا است و دو چيز نيستند.
خصلت دوم اين است كه خدا با ايشان تكلم نميكند و روز قيامت به ايشان نظر نميافكند ،اين دو خصلت محاذي محبت
الهيه به متقين قرار گرفته ،كه در آيه قبل ميفرمود:
"فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" ،چون" حب" سبب ميشود كه محب بدون هيچ قيد و شرطي نظر كردن و سْن گفتن با
محبوب را بيشتر كند ،هر وقت او را حاضر يافت ،سر سْن را با او باز كند و چون خداي تعالي اين آخرتفروشان را دوست
نميدارد ،قهرا روز قيامت كه روز حضور خدا و احضار خلق است نه به آنها نظر ميكند و نه سْن ميگويد ،و اگر" سْن
نگفتن" را در مرحله اول ذكر كرد و" نظر نينداختن" را در مرحله دوم ،براي اين بود كه اين دو ،در رساندن محبت به يك
درجه نيستند ،بلكه قوت و ضعف دارند "،سْن گفتن "بيشتر از" نظر كردن" محبت و خودماني بودن را ميرساند ،پس
گويي فرموده :ما ايشان را نه تنها به شرافت همكالمي خود مشرف نميكنيم بلكه حتي نظر هم به ايشان نمياندازيم.
خصلت سوم اينكه فرمود :ايشان را تزكيه نميكند و عذاب الهي هم در انتظارشان است و از اينكه كالم را مقيد به عذاب
دنيا و آخرت نكرد ،اطالق كالم عالوه بر عدم تزكيه و عذاب آخرت شامل عدم تزكيه و عذاب دنيا هم ميشود.
"وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ ،لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ"...
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كلمه" لي" به فتح الم و تشديد يا كه مصدر فعل مضارع" يلون" است به معناي تابيدن طناب است و وقتي در مورد سر و
يا زبان استعمال شود ،معناي غير طبيعي كردن سر و زبان را ميدهد و در قرآن كريم در باره" لي" سر آمده ":لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ"
« »0و در باره لي زبان
__________________________________________________
")(1سوره نساء ،آيه ".22
)(2سرهاي خود را از در تكبر ميگردانند ".سوره منافقون ،آيه ".2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
آمده ":لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ" « »1و ظاهرا مراد از جمله ":يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ" اين باشد كه سْنان غير آسماني كه خود آن را جعل
ميكردند ،به لحني ميخواندند كه با آن لحن تورات را ميخواندند تا وانمود كنند اين سْنان نيز جزء تورات است ،با اينكه
از تورات نبود.
و اگر در آيه شريفه سه مرتبه كلمه" كتاب" تكرار شده ،براي رفع و جلوگيري از اشتباه بوده ،چون هر سه به يك معنا نبوده،
منظور از كتاب اول همان سْنان بشري خود يهود است ،كه آن را به دست خود مينوشتند و به خدا نسبتش ميدادند و
مراد از كتاب دوم ،كتابي است كه خداي تعالي از راه وحي نازل كرده و مراد از سومي هم ،همان است و تكرارش براي
جلوگيري از اشتباه بوده و براي اين بوده كه اشاره كند به اينكه اين كتاب بدان جهت كه كتاب خدا است ،مقامش بلندتر از
آن است كه مشتمل بر اينگونه افتراءات باشد و اين معنا را از خود لفظ كتاب استفاده ميكنيم ،چون اين لفظ معناي وصفي
را ميدهد و صرف اسم نيست و معلوم است كه تعليق حكم بر وصف مشعر بر عليت است.
نظير اين نكته كه در باره تكرار كلمه" كتاب" آورديم ،در تكرار لفظ جالله" اللَّه" در جمله" وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" بكار رفته ،چون با اينكه در جمله دوم ممكن بود بفرمايد ":و ما هو من عنده" اينطور نفرمود و دو باره
كلمه" اللَّه" را تكرار كرد تا بفهماند كه اگر گفتيم اين افتراها از ناحيه اللَّه نيست ،براي اين است كه او اللَّه است ،يعني اله
حق است و معلوم است كه اله حق جز حق چيزي نميگويد ،هم چنان كه خودش فرموده:
"وَ الْحَقَّ أَقُولُ" «».0
و جمله ":وَ يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ" تكذيب بعد از تكذيب قبلي است ،تكذيب وحيي است كه از پيش خود
تراشيده و به خداي سبحان نسبت دادند و اين تكرار براي آن است كه يهوديان با لحن القول امر را بر مردم مشتبه
ميكردند و خداي تعالي اين لحن در قول را با جمله ":وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ" باطل كرد و نيز يهوديان بعد از لحن دادن به
جعليات خود و خواندن آن با لحن تورات ،به زبان هم تصريح ميكردند كه اينكه خوانديم جزء تورات است ،خداي تعالي اين
را هم دو بار تكذيب كرد ،يكي با جمله ":وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ" و ديگري با جمله :وَ يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ  "...تا به اين
نكته اشاره كرده باشد كه اوال دروغ بستن به خدا عادت و ديدن يهود است و ثانيا اين كذبي كه مرتكب ميشوند به خاطر
آن نيست كه امر
__________________________________________________
)(1در حالي كه زبان خود ميپيچاندند ".سوره نساء ،آيه ".26
")(2سوره ص ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص201 :
بر ايشان مشتبه شده ،بلكه حقيقت امر را ميدانند و عالما عامدا به خدا دروغ ميبندند.
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بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيه شريفه" يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ  "...و شان نزول آن]  .....ص 401 :
اشاره
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در تفسير الدر المنثور است كه وي يعني ابن جرير از سدي نقل كرده كه در ذيل آيه:
"قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ  "...نقل كرده كه گفت :رسول خدا ص ايشان را -يعني واردين از نصاراي نجران
را -دعوت كرد و فرمود ":اي اهل كتاب بيائيد به سوي كلمهاي كه ».1« "...
مؤلف قدس سره :در آن كتاب « »0همين معنا را از ابن جرير از محمد بن جعفر بن زبير نقل كرده و ظاهر روايت اين است
كه آيه در باره نصاراي نجران نازل شده ،ما نيز قبال يعني در آغاز سوره روايتي را آورديم كه داللت ميكرد بر اينكه اول
سوره مورد بحث تا هشتاد و چند آيهاش كه آيه مورد بحث يكي از آنها است ،در باره نصاراي نجران نازل شده ،چون آيه
مورد بحث قبل از تمام شدن اين عدد قرار دارد.
و در بعضي « »2از روايات آمده كه رسول خدا ص يهوديان مدينه را به سوي كلمه" سواء" خواند تا آنكه جزيه را پذيرفتند
و اين روايت منافات ندارد با اينكه آيه مورد بحث در باره واردين نصاراي نجران نازل شده باشد.
و صحيح بْاري به سند خود از ابن عباس از ابي سفيان روايت كرده كه در حديثي طوالني كه نامه رسول خدا ص به هرقل
امپراطور روم را نقل كرده ،گفته است:
سپس هرقل آن را خواست -يعني نامه رسول خدا ص را -و آن را خواند ،ناگهان در آن نامه به اين عبارت برخورد :بسم اللَّه
الرحمن الرحيم ،از محمد رسول خدا ص به سوي هرقل عظيم روم :سالم بر هر كسي كه هدايت را پيروي كند .اما بعد ،من
تو را به تبليغ اسالم در ميان قومت ميخوانم ،اسالم بياور و تسليم فرمان خدا شو ،تا سالم باشي ،و خداي تعالي اجرت را دو
چندان دهد ،و گرنه اگر روي بگرداني گناه تمام (طبقات پائين اجتماع روم كه چشمشان به دست و دهان شما طبقه باالي
روم است ،مانند) كشاورزان به گردن تو خواهد بود ،و" يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ -تا
جمله -اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" «».2
__________________________________________________
(1و  0و )2الدر المنثور ج  0ص .22
)(4صحيح بْاري ج  2ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص200 :
مؤلف :اين روايت را مسلم هم در صحيح « »1خود و سيوطي در در المنثور از نسايي و از عبد الرزاق و از ابن ابي حاتم از
ابن عباس نقل كرده «».0
و بعضي گفتهاند :نامهاي هم كه رسول خدا ص به مقوقس عظيم قبطيان (مردم اسكندريه و قاهره) نوشته ،مشتمل بر آيه
مذكور بوده ،و هم اكنون نسْهاي از آن در دست هست ،كه منسوب به رسول خدا ص است ،نامهاي به خط كوفي شبيه به
نامهاي كه به هرقل مرقوم داشته ،و اخيرا از اين نامه گراور برداشتهاند و نزد بسياري از اشْاص يافت ميشود.
و به هر حال مورخين نوشتهاند كه رسول خدا ص نامههايي نوشت و به وسيله پيكهايي براي پادشاهان آن عصر فرستاد
نامهاي به هرقل قيصر روم و نامهاي به يزدگرد كسراي ايران و نامهاي به اصحمه نجاشي حبشه و اين جريان در سال ششم
از هجرت بود و الزمه اين حرف آن است كه آيه مورد بحث هم در همان سال و يا قبل از آن سال نازل شده باشد و حال
آنكه همين مورخين از قبيل طبري « »2و ابن اثير « »2و مقريزي نوشتهاند كه نصاراي نجران در سال دهم هجرت به
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رسول خدا ص وارد شدند و جمعي ديگر از قبيل ابي الفداء در كتاب" البداية و النهاية « "»2جريان را مربوط به سال نهم
هجرت دانستهاند ،نظير ابي الفداء در اين نظريه سيره حلبي « »6است و الزمه اين تاريخ اين است كه آيه هم در سال نهم
هجرت نازل شده باشد.
و چه بسا بعضيها گفته باشند كه اين آيه از آياتي است كه در سال اول هجرت نازل شده ،چون روايات آينده به اين معنا
اشعار دارد و چه بسا گفته باشند :آيه شريفه دو نوبت نازل شده -،نقل از حافظ بن حجر-.
و در بين اين احتماالت ،آن احتمالي كه اتصال سياق آيات سوره -كه قبال يعني در اول سوره هم به آن اشاره رفت -آن را
تاييد ميكند ،اين است كه ":ممكن است آيه شريفه قبل از سال نهم نازل شده باشد و نيز جريان آمدن نصاراي نجران به
مدينه در سال ششم هجرت و يا
__________________________________________________
)(1صحيح مسلم بشرح نووي ج  10ص .122
)(2الدر المنثور ج  0ص . [.....]22
)(3تاريخ طبري ج  2ص .121
)(4الكامل في التاريخ ج  0ص .012
)(5البداية و النهاية ج  2ص .20
)(6سيره حلبي ج  2ص .010
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
قبل از آن اتفاق افتاده باشد و اين بعيد است كه رسول خدا (ص) به حكمرانان روم و قبط و فارس با فاصله دوري كه از
مدينه داشتند نامه نوشته باشند و به نصاراي نجران با اينكه نزديك مدينه بودند ننوشته باشند .در اين روايت نكته ديگري
هم هست و آن اين است كه در آن آمده ،اولين چيزي كه در نامه نوشته شد ،جمله ":بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" بود و از آن
بر ميآيد كه رسول خدا ص طريقه نامهنگاري را از بيان خداي تعالي در حكايت نامهنگاري سليمان آموخته است و اينجا
است اشكالي كه در بعضي از روايات مربوطه به داستان نجرانيان كه چند صفحه قبل نقل كرديم وارد ميشد روشن ميشود،
چون در آن روايات بنا به نقل دالئل بيهقي آمده بود:
رسول خدا ص قبل از نزول سوره طس سليمان" نمل" نامهاي به اين مضمون به اهل نجران نوشت:
"بسم اللَّه اله ابراهيم و اسحاق از ناحيه محمد رسول اللَّه به سوي اسقف نجران ،اگر اسالم بياوريد من در حضورتان ،خدا-
معبود ابراهيم و اسحاق و يعقوب -را حمد ميگويم ،اما بعد ،پس بدانيد كه من شما را از پرستش بندگان به سوي پرستش
اللَّه ،و از واليت بندگان به سوي واليت اللَّه ميخوانم ،پس اگر نپذيريد به دادن جزيهتان ميخوانم و اگر اين را هم نپذيريد
اعالم جنگ به شما ميدهم و السالم" تا آخر حديث"»1« .
اشكالش اين است كه سوره نمل از سورههاي مكي است و مضامين آياتش نزديك به تصريح است در اينكه قبل از هجرت
نازل شده پس چگونه ممكن است داستان نجران قبل از سوره نمل اتفاق افتاده باشد ،عالوه بر اينكه نامهاي را كه بيهقي
نقل كرده ،مطالب ديگري از قبيل جزيه و اعالم جنگ و امثال آن دارد كه به هيچ وجه قابل توجيه نيست( ،چون قبل از
هجرت اسالم آن چنان به قدرت نرسيده بود كه از اقوام جزيه بگيرد و يا اعالم جنگ كند) و در عين حال خدا داناتر است.
و در تفسير الدر المنثور است كه طبراني از ابن عباس روايت آورده كه گفت :نامه رسول خدا ص به همه اقوام كافر اين
بود ":تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ ».0« "...
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[داستان گفتگو بين نجاشي (پادشاه حبشه) و مسلمانان مهاجر در حضور مشركين مكه و شان نزول آية ":إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ ..."] .....ص 404 :

و در تفسير خازن آمده كه كلبي از ابي صالح از ابن عباس و محمد بن اسحاق از ابن شهاب به سند خود حديث هجرت
مسلمانان به حبشه را روايت كردهاند و در آن روايت آمده كه
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .21 -22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
گفت :وقتي جعفر بن ابي طالب و جمعي از اصحاب رسول خدا ص به سرزمين حبشه مهاجرت نموده ،در آنجا مستقر شدند،
رسول خدا ص از مكه به مدينه مهاجرت كرد و داستان جنگ بدر اتفاق افتاد ،در اين موقع قريش در دار الندوه نشستي
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و نيز در تفسير الدر المنثور ذيل آيه ":يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ  "...آمده كه ابن
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .22
)(2الدر المنثور ج  0ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
اسحاق و ابن جرير و بيهقي (در كتاب دالئل) از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت :نصاراي نجران و احبار يهود نزد رسول
خدا ص جمع شده ،در حضورش به جدال و نزاع پرداختند ،احبار يهود ميگفتند :ابراهيم به غير از يهوديت كيشي نداشت،
نصارا ميگفتند:
خير ،او تنها نصراني بود ،خداي تعالي اين آيه را در باره آنان نازل كرد :يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ ما أُنْزِلَتِ
التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ  ...وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" ،بعد از آنكه اين آيه نازل شد ابو رافع قرظي كه از يهوديان بني قريظه
بود گفت :اي محمد! آيا از ما ميخواهي كه ما تو را بپرستيم ،همانطور كه نصارا عيسي بن مريم را ميپرستند؟ و مردي از
نجران پرسيد اي محمد آيا همين را ميخواهي؟ رسول خدا ص فرمود :معاذ اللَّه ،از اينكه من غير خدا را بپرستم و يا مردم را
به عبادت غير خدا وادار كنم ،خدا مرا به چنين دستوري مبعوث نكرده و چنين دستوري به من نداده ،در همين باره خداي
تعالي در پاسخ آن دو نفر اين آيه را نازل كرد ":ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ ،ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ  ...بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" يعني هيچ بشري ممكن نيست خداي تعالي كتاب و حكمت و نبوت به او
بدهد ،آن گاه او به مردم بگويد :به جاي بندگي خدا همه بندگان من باشيد  ...بعد از آنكه شما مسلمان بوديد ،آن گاه آيه 21
همين سوره مورد بحث را ذكر فرمود كه در آن پيماني آمده كه خدا از ايشان و از پدرانشان گرفته ،يعني آيه :وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ
مِيثاقَ النَّبِيِّينَ  ...مِنَ الشَّاهِدِينَ"»1« .
مؤلف قدس سره :اين آيات يعني آيه )22 -21( :كه ميفرمايد ":ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ  "...از نظر سياق ،هم
بهتر و هم آسانتر با عيسي بن مريم ع انطباق دارد تا با رسول خدا ص ،و توضيحش انشاء اللَّه در بحث پيرامون آن ميآيد،
پس اگر در روايت باال شان نزول آن را رسول خدا ص دانسته ،شايد استنباط و تطبيق خود ابن عباس بوده ،عالوه بر اينكه
اگر آيات در باره بگومگوي وارد در روايت نازل شده بود ،مثل ساير بگومگوهايي كه قرآن حكايت ميكند به صورت سؤال و
جواب و يا به صورت حكايت و رد بيان ميكرد ،و چون به اين صورت بيان نكرده ،معلوم ميشود داستان روايت باال شان
نزول آيات مذكور نيست.
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كردند و گفتند :ما ميتوانيم انتقام كشتههاي خود در جنگ بدر را از اصحاب محمد كه در حبشه نزد نجاشي هستند بگيريم،
بايد مالي جمعآوري نموده ،هديه براي نجاشي بفرستيم ،شايد به اين وسيله اصحاب محمد را به ما بدهد و بايد براي اين
كار دو نفر از صاحبان رأي را نامزد كنيم.
در نتيجه عمرو بن عاص و عمارة بن ابي معيط را با هدايايي از قبيل چرم و غيره به نزد نجاشي فرستادند و نامبردگان
كشتي سوار شده ،در حبشه پياده شدند ،وقتي وارد بر نجاشي شدند ،براي او به سجده افتاده و سپس سالم كردند و گفتند:
مردم ما خير خواه و سپاسگزار تو و مردم تواند و بسيار مردم حبشه را دوست ميدارند ،اينك ما را نزد تو فرستادهاند تا از شر
اين افرادي كه آمدهاند در سرزمين تو مستقر شدهاند بر حذر بداريم ،براي اينكه اينها پيروان مردي دروغبافند كه ادعا ميكند
فرستاده خدا است و احدي پيرويش نكرده ،بجز افرادي بي خرد و سفيه ،و تا نزد ما بودند در تنگنا قرارشان داديم و
ناگزيرشان ساختيم به درهاي در همان سرزمين پناهنده شوند ،احدي به سراغشان نرود ،در نتيجه گرسنگي و تشنگي از
پايشان در آورد ،همين كه كارد به استْوانشان رسيد ،او ناگزير شد پسر عموي خود" جعفر طيار" را به سرزمين تو بفرستد تا
دين تو را و ملك و رعيت را تباه كند ،بنا بر اين اگر بْواهي از آنان بر حذر باشي در اختيار ما قرارشان بده ،ما شما را از شر
آنان حفظ ميكنيم ،آن گاه گفت :نشاني آنچه گفتيم اين است كه وقتي بر تو درآيند برايت سجده نكنند و تو را به تحيتي
كه ساير مردم تحيت ميگويند ،تحيت نميگويند و اين نشانه آن است كه به دين تو و سنتت متمايل نيستند.
ميگويد :نجاشي مهاجرين اسالم را نزد خود خواند ،همين كه حاضر شدند جعفر به در خانه نجاشي با فرياد ،اذن دخول
خواست ،به اين عبارت كه حزب اللَّه از تو اجازه دخول ميخواهد ،نجاشي به اطرافيان خود گفت :به اين فريادگر بگوئيد يك
بار ديگر كالم خود را تكرار كند ،جعفر دو باره فرياد كرد :حزب اللَّه از تو اجازه دخول ميخواهد ،آن گاه نجاشي اجازه داد كه
به امان خدا درآيند ،عمرو بن عاص رو كرد به همراه خود (عماره) و گفت :توجه كردي كه چگونه مهاجرين با پري دهان
خود را حزب اللَّه خواندند و نجاشي هم هيچ اعتراضي نكرد؟ همين معنا پيك قريش را ناراحت كرد ،آن گاه مهاجرين داخل
شدند و نجاشي را سجده نكردند ،عمرو بن عاص به نجاشي گفت :هيچ ديدي كه چقدر اين قوم دچار استكبارند ،بر تو
درآمدند و از سجده كردن برايت عارشان آمد؟ نجاشي پرسيد :چرا براي من سجده نكرديد و به
ترجمه الميزان ،ج ،2ص206 :
تحيتي كه معمول هر كسي است كه از هر جاي دنيا بر من در ميآيد تحيت نگفتيد؟ گفتند :ما تنها براي خدايي سجده
ميكنيم كه تو را و ملك تو را خلق كرده و اين تحيتي كه ما داديم ،تحيت خاص ما است و ما در سابق بتها را
ميپرستيديم ،خداي تعالي در بين ما پيامبري صادق برگزيد و او به ما دستور داد به يكديگر تحيتي بگوئيم كه خدا به آن
رضايت دارد و آن سالم است كه تحيت اهل بهشت است ،نجاشي فهميد كه سْن او حق است و اين مطلب در تورات و
انجيل آمده ،پرسيد :كدامتان بوديد جلو در منزل فرياد ميزديد و براي حزب اللَّه اجازه دخول ميگرفتيد؟ جعفر گفت :من
بودم ،آن گاه اضافه كرد :تو اي نجاشي پادشاهي از پادشاهان زمين ،و از ملوك اهل كتابي و در حضور تو زياد حرف زدن و
ظلم روا نيست ،و من دوست ميدارم از طرف يارانم پاسخ اين دو مرد را بدهم ،دستور بده هر چه دارند بگويند ،اما يكي
بگويد و ديگري ساكت باشد و تو گفتگوي دو طرف را گوش دهي ،عمرو بن عاص به جعفر گفت :تو خودت سْن بگو.
جعفر به نجاشي گفت :از اين دو نفر بپرس آيا ما مهاجرين برده بوديم يا آزاد؟ اگر برده بوديم و از صاحبان خود گريْتهايم
تو نجاشي ما را بگير و به صاحبانمان برگردان ،نجاشي از عمرو و عماره پرسيد :اين مهاجرين بردهاند؟ و يا احرار؟ عمرو
گفت :نه ،برده نبودند بلكه احرارند و احراري محترم و داراي خانواده و دودمانند ،نجاشي گفت :پس از بردگي نجات يافتند.
جعفر گفت:از اين دو بپرس آيا خوني به ناحق ريْتهايم كه آمدهاند از ما انتقام بگيرند؟
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عمرو گفت:نه حتي يك قطره خون از اينان طلب نداريم ،جعفر گفت :حاال از ايشان بپرس آيا اموال مردم را به غير حق
تصرف كردهايم؟ آمدهاند تا آن اموال را از ما پس بگيرند؟ اگر اين باشد ما گردن ميگيريم كه بپردازيم ،نجاشي هم اضافه
كرد حتي اگر يك پوست گاو پر از طال بدهكار باشيد خود من ميپردازم ،عمرو گفت :نه ،حتي يك قيراط مال را نبردهاند،
نجاشي گفت :پس از اين مهاجرين چه ميخواهيد؟ عمرو گفت :ما و ايشان بر يك دين بوديم ،همان دين آبايمان و اينان
دين ما را رها كرده و از دين ديگري پيروي كردند و مردم شهر ،ما را روانه كردهاند تا دستگيرشان نموده و تحويل آنها
بدهيم.
نجاشي پرسيد:دين شما چه ديني است و اينان چه ديني را اختيار كردهاند؟ جعفر گفت :اما ديني كه بعد از رها كردن دين
پدري خود اختيار كرديم دين خدا (اسالم )است كه فرستادهاي از خدا آن را از ناحيه خداي تعالي براي بشر آورده ،داراي
كتابي است نظير كتاب عيسي بن مريم و موافق با آن ،نجاشي گفت :اي جعفر سْن عظيمي گفتي .ترجمه الميزان ،ج،2
ص202 :
آن گاه دستور داد تا ناقوس بنوازند ،بعد از نواختن ناقوس كشيشها و راهب بزرگ آنان وارد شده ،نزد نجاشي جمع شدند،
نجاشي گفت :شما را به خدا سوگند ميدهم ،آن خدايي كه انجيل را بر عيسي نازل كرده ،آيا در انجيل پيامبري مرسل كه
بين آن جناب و بين قيامت مبعوث شود يافتهايد؟ همه گفتند :خود و خدا آري ،عيسي ع ما را به آمدن او بشارت داده و اين
را هم فرموده :كسي به او ايمان ميآورد كه به من ايمان آورده و كسي به او كفر ميورزد كه به من كفر ورزيده ،نجاشي به
جعفر گفت :اين مرد به شما چه چيزهايي ميگويد و به آن وادارتان ميكند و از چه چيزهايي نهيتان ميكند؟ جعفر گفت:
كتاب خدا را بر ما ميخواند و ما را بدانچه پسنديده است امر ،و از آنچه ناپسند است نهي ميكند ما را دستور ميدهد به
نيكي با همسايگان و صله رحم و احسان به يتيم ،و دستور ميدهد به اينكه تنها خداي يگانه را بپرستيم ،خدايي كه شريك
ندارد ،نجاشي گفت :از آنچه بر شما خوانده بر من بْوان ،جعفر سوره عنكبوت و روم را خواند ،اشك از چشمان نجاشي و
يارانش سرازير شد و گفتند:
از اين سْن پاك بيشتر برايمان بْوان ،جعفر سوره كهف را هم خواند ،عمرو در صدد برآمد نجاشي را عليه مهاجرين به
خشم آورد ،گفت :اين مهاجرين بر عيسي و مادرش ناسزا ميگويند ،نجاشي رو كرد به جعفر كه شما نظرتان در باره عيسي و
مادرش چيست؟ جعفر سوره مريم را خواند ،همين كه به نام مريم و عيسي رسيد نجاشي رشتهاي بسيار ريز از مسواك
چوبيش گرفت و گفت :به خدا سوگند مسيح هم حتي به اندازه اين چوبريزه بيش از آنچه شما ميگوئيد نگفته.
آن گاه رو كرد به جعفر و همراهانش و گفت :شما ميتوانيد برويد و در سرزمين من ايمن از هر خطري و آسوده از دغدغهاي
بسر ببريد ،آن گاه گفت :من به شما بشارت ميدهم و خوشامد ميگويم ،هيچ ترسي نداشته باشيد كه امروز در حكومت من
هيچ مكروهي به حزب ابراهيم نْواهد رسيد ،عمرو بن عاص گفت :اي نجاشي حزب ابراهيم چه كسانيند (مائيم يا ايشان)؟
گفت :حزب ابراهيم اين كاروان مهاجر است و آن كسي كه از نزد او آمدهاند و هر كسي كه پيرو ايشان باشد ،اين پاسخ
نجاشي به عمرو بن عاص و عمارة -مشركين مكه -گران آمد و ادعا كردند كه ما بر دين ابراهيم هستيم و نجاشي آن
هديهاي كه مشركين از مكه براي وي آورده بودند به ايشان برگردانيد و گفت :اين هديه شما به من جنبه رشوه دارد ،بگيريد
(كه مرا بدان حاجتي نيست) ،خدايي كه اين ملك و سلطنت را به من داد از من رشوه نگرفت ،جعفر بعدها گفته بود :كه از
خانه نجاشي در آمديم و به بهترين وجهي در جوارش زندگي كرديم و خداي عز و جل در اين باره يعني در بگومگويي كه
مهاجرين در حضور نجاشي در حبشه كرده بودند ،آيه زير را در مدينه بر رسول خدا ص نازل كرد ":إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ
لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ"
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[نزديكترين مردم به ابراهيم و پيامبر اسالم (ص) و آل محمد عليهم السالم ،پيروان آنانند]  .....ص 409 :

و در تفسير مجمع البيان در ذيل آيه ":إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ  "...آمده كه امير المؤمنين ع فرمود :اوالي مردم به انبياء ع
آن كسي است كه عاقلتر باشد بدانچه ايشان از ناحيه خدا آوردهاند ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمود و فرمود :در مورد پيامبر
اسالم هم اوالي از همه مردم به آن جناب كسي است كه خداي تعالي را اطاعت كند ،هر چند كه قرابتش با آن جناب دور
باشد و دشمن محمد كسي است كه خدا را نافرماني كند ،هر چند قرابتش نزديك باشد»1« .
و در تفسير عياشي و كتاب كافي از امام صادق ع روايتي آمده ،كه فرمود:
اوالي مردم و نزديكترين ايشان به ابراهيم امامان و پيروان ايشانند»2« »0« .
و در تفسير قمي و عياشي از عمر بن يزيد (اذينة) از آن جناب روايت كرده كه فرمود:
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». «1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
مؤلف قدس سره :اين داستان به طريقي ديگر از طرق اهل سنت روايت شده و از طرق اهل بيت ع نيز آمده و اگر ما همه
قصه را با اينكه طوالني بود نقل كرديم ،براي اين بود كه فوائد مهمي در بيان گرفتاريهاي مهم مسلمانان صدر اسالم و
مهاجرين نْستين داشت نه اينكه خواسته باشيم بگوئيم اين قصه سبب نزول آيه بوده است.
و در تفسير عياشي از امام صادق ع در ذيل آيه ":ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا" آمده كه فرمود :امير المؤمنين ع
فرمود :ابراهيم نه يهودي بود كه به طرف مغرب نماز خوانده باشد و نه نصراني بود كه به طرف مشرق نماز خوانده باشد
بلكه حنيف بود و مسلماني بر دين محمد ص»0« .
مؤلف قدس سره:در بيان سابق معناي اين حديث گذشت كه چگونه ابراهيم بر دين محمد ص بوده ،و در اين روايت قبله
بودن كعبه هم اعتبار شده ،چون تحويل قبله در مدينه واقع شد ،و شهر مكه و خانه كعبه تقريبا در سمت جنوبي مدينه است
و يهود و نصارا قبله بودن كعبه را نپذيرفتند و اين باعث شد كه يهود از طرف مكه به طرف مغرب كه بيت المقدس نسبت
به مدينه در آن طرف است توجه كنند ،نصارا هم كه هميشه به طرف مشرق نماز ميخواندند ،لذا قرآن كريم در آيه ":وَ
كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً  "...مسلمين را امتي وسط و اين دو طائفه را منحرف از حد وسط معرفي نموده است و لفظ آيه
شريفه هم اين عنايت را تاييد نموده و ميفرمايد :ابراهيم يهودي و متمايل به سوي غرب ،و نصراني و متمايل به سوي
شرق نبود ،بلكه حنيف و در حد ميان بود و سْن كوتاه اينكه روايت در صدد بيان عنايت لطيفي است و چيزي بيش از اين
نميخواهد بگويد( ،پس كسي گمان نكند كه معناي عبارت" و مسلماني بر دين محمد ص بود" اين است كه ابراهيم خليل
ع تابع شريعتي بود كه قرنها بعد از او طلوع ميكرده" مترجم").
و در كافي از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود :معناي" حنيفا" اين است كه ابراهيم خالص و مْلص بود و كمترين
شايبهاي از شرك و بتپرستي در او نبود»2« .
__________________________________________________
)(1كتاب مجموعة من التفاسير طبع بيروت (البيضاوي النسقي الْازن ابن عباس ج  2ص ).212 -212 -216
)(2تفسير عياشي ج  1ص  122ح .62
)(3كافي ج  0ص  12ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص201 :
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"به خدا سوگند شما از آل محمديد" ،ابن اذينة از در تعجب پرسيد :فدايت شوم از خود ايشانيم؟
فرمود  :و اللَّه از خود ايشانيد ،و اللَّه از خود ايشانيد ،و اللَّه از خود ايشانيد ،آن گاه آن جناب به من چشم دوخت و من به آن
جناب چشم دوختم ،پس فرمود :اي عمر خداي تعالي در كتاب عزيزش فرموده ":إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ »...". «4» «5
و در تفسير قمي در ذيل آيه ":وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا  "...از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود :وقتي رسول خدا
ص به مدينه وارد شد ،رو به بيت المقدس نماز ميخواند ،مردم خيلي خوشحال شدند و بعد از آنكه خداي تعالي قبلهاش را از
بيت المقدس به سوي كعبه -بيت الحرام -برگردانيد ،يهود از اين معنا سْت به خشم آمدند و اين تحويل در وسط نماز
ظهر بود ،گفتند :محمد نماز صبح را به سوي بيت المقدس -قبله ما -خواند و همه شما يهوديان به اين دستور كه در اول
رو ز بر محمد نازل شده ايمان بياوريد و بدانچه در آخر روز نازل شده كفر بورزيد ،و منظورشان از آنچه در آخر روز نازل شده،
همان تحويل قبله از بيت المقدس به سوي كعبه است»6« .
مؤلف قدس سره :اين روايت بطوري كه مالحظه ميكنيد جمله ":وَجْهَ النَّهارِ" را
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  0ص .222
)(2تفسير عياشي ج  1ص  122ح .60
)(3كافي ج  1ص  216ح .02
)(4تفسير عياشي ج  1ص  122ح . [.....]61
)(5تفسير قمي ج  1ص .122
)(6تفسير قمي ج  1ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
ظرف گرفته براي جمله ":انزل" نه براي جمله" آمنوا" ،و ما در بيان سابق در اين باره بحث كرديم.
و در تفسير الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم از طريق عوفي از ابن عباس روايت كردهاند كه در تفسير آيه ":وَ
قالَتْ طائِفَةٌ  "...گفته است :كه طائفهاي از يهود به ديگران سفارش كردند ،هر يك از اصحاب محمد را در اول روز ديديد
ايمان آوريد( ،يعني اظهار كنيد كه ما مسلمان شدهايم) و چون آخر روز شد نماز خودتان را بْوانيد ،تا شايد مسلمانان پيش
خود فكر كنند اينها اهل كتابند و به امور ديني آگاهترند ،ال بد در اسالم نقصي ديدهاند كه به دين قبلي خود برگشتند و در
نتيجه خود آنان هم از دينشان برگردند». «1
مؤلف قدس سره :اين روايت را در همان كتاب از سدي « »0و مجاهد « »2نيز نقل كرده.
و در كافي در ذيل آيه ":إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ " ...از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود :در معناي عهد در قرآن كريم
اين آيه نازل شده ":إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا ،أُولئِكَ ال خَالقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ ال يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ،وَ ال
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ،وَ ال يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ"( ،آن گاه فرمود ):و" خالق" به معناي" نصيب" است ،پس كسي
كه در آخرت نصيبي ندارد ديگر با چه سرمايهاي داخل بهشت ميشود؟»2« .
و در امالي شيخ به سند خود از عدي بن عدي از پدرش روايت كرده كه گفت :امرؤ القيس و مردي از اهالي حضرموت با
يكديگر بر سر زميني منازعه كردند ،خدمت رسول خدا ص آمدند ،حضرت به او فرمود :شاهدي داري (كه شهادت دهد زمين
از آن تو است) ،عرضه داشت :نه ،فرمود :در اين صورت به سوگند خصمت حكم ميشود ،امرؤ القيس گفت :به خدا سوگند در
اين صورت زمينم از بين ميرود ،فرمود :اگر در واقع زمين از آن تو باشد و او با سوگند خود زمين تو را برده باشد ،از كساني
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[سوره آلعمران (:)3آيات  19تا  ..... ]82ص 430 :
اشاره

ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ
تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ( )21وَ ال يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَِّْذُوا الْمَالئِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ()22
ترجمه آيات  .....ص 430 :
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خواهد بود كه خداي تعالي در روز قيامت به او نظر نْواهد كرد و تزكيهاش ننموده ،عذابي اليم خواهد داشت ،راوي
ميگويد:
مرد حضرموتي وقتي اين را شنيد وحشت كرد و زمين را به امرؤ القيس برگردانيد»2« .
مؤلف قدس سره :اين روايت بطوري كه مالحظه ميكنيد داللتي ندارد بر اينكه آيه
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  0ص .22
)(2الدر المنثور ج  0ص .20
)(3الدر المنثور ج  0ص .22
)(4كافي ج  0ص  02ح  1آخر حديث.
)(5امالي شيخ ج  1ص .262
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
مورد بحث در شان نامبردگان متنازع در زمين نازل شده و از طرق اهل سنت « »1در عدهاي از روايات آمده كه آيه شريفه
در همين مورد نازل شده ،پس بين اين روايت و آن روايات از حيث شان نزول تعارض است ،در بعضي از آنها آمده كه نزاع
بين امرؤ القيس و مردي از حضرموت شان نزول آيه بوده كه در روايت سابق گذشت و در بعضي ديگر آمده نزاع بين اشعث
بن قيس و بين مردي از يهود بر سرزميني بوده ،و در بعضي ديگر آمده در باره مردي از كفار نازل شده كه در بازار كاالي
خود را بر مردم عرضه كرده بود و سوگند ميخورد به خدا فالن مقدار خريدند و من ندادم و ميخواست به اين وسيله مردي
از مسلمانان را گول بزند و آيه در شان او نازل شده.
خواننده عزيز در بيان سابق ما توجه فرمود كه گفتيم :ظاهر آيه اين است كه آيه شريفه به منزله تعليل مضمون آيه قبل
خودش است و نسبت به آن چنين موقعيتي دارد و بنا بر اين چاره درست اين است كه اين روايات را اگر ممكن باشد حمل
كنيم بر اينكه مفسرين خود آيه را بر مورد داستانهايي تطبيق كردهاند ،نه اينكه نازل شدن آيه به آن معناي معهود در باره
يكي از اين قصهها نازل شده باشد.
__________________________________________________
)(1در المنثور ج  0ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
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هيچ بشري را نسزد كه خداي تعالي كتاب و حكم و نبوتش داده باشد آن گاه به مردم بگويد به جاي خدا مرا بپرستيد و
ليكن چنين كسي اين را ميگويد كه اي مردم بْاطر اينكه كتاب آسماني را تعليم ميدهيد و درس ميگيريد رباني باشيد كه
جز خدا به ياد هيچكس ديگر نباشيد ().21
و او هرگز شما را دستور نميدهد به اينكه فرشتگان و انبياء را خدايان خود بگيريد مگر ممكن است شما را بعد از آنكه
مسلمان شديد به كفر دستور دهد ()22
بيان آيات  .....ص 430 :
اشاره

[بيان آيه شريفه" ما كان لبشر  "...كه متضمن پاكي ساحت مسيح (ع) از عقائد خرافي نصارا نسبت به او ميباشد]  .....ص 433 :

"ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ ،ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ" كلمه" بشر" مترادف
كلمه" انسان" است ،هم بر يك فرد اطالق ميشود و هم بر جمع كثير ،پس هم انسان واحد بشر است و هم جماعتي از
انسان بشر است.
و در جمله ":ما كان لبشر  "...حرف الم" ملكيت" را ميرساند و به آيه چنين معنا ميدهد :هيچ پيغمبري مالك و صاحب
اختيار چنين چيزي نيست ،يعني چنين عملي از او حق نيست بلكه باطل است ،نظير" الم" در آيه ":ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ
بِهذا" «».1
و مجموع جمله ":أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ" ،اسم است براي كلمه" كان" ،چيزي كه هست عالوه بر اسم
بودن براي آن ،توطئه و زمينهچيني براي جمله بعدش (ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ  )...نيز هست و آوردن جمله مورد بحث بعنوان
زمينهچيني با اينكه بدون آن نيز معنا صحيح بود ،ظاهرا براي اين بوده كه توجيه ديگري براي معناي جمله ":ما كانَ لِبَشَرٍ"
آورده باشد ،چون اگر فرموده بود ":ما كان لبشر ان يقول للناس  "...معنايش اين ميشد كه چنين حقي از ناحيه خدا براي او
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قرار گرفتن اين آيات به دنبال آيات مربوط به داستان عيسي ع اين معنا را ميرساند كه گويي اين آيات فصل دوم از احتجاج
و استدالل بر پاكي ساحت مسيح از عقائد خرافي است كه اهل كتاب يعني نصارا نسبت به او دارند و كانه خواسته است
بفرمايد :عيسي آن طور كه شما پنداشتهايد نيست ،او نه رب است و نه خودش ربوبيت براي خود قائل شده است،
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
دليل اينكه رب نبوده اين است كه او مْلوقي بشري بود و در شكم مادر رشد كرد و مادرش او را بزائيد و در گهواره
پرورشش داد ،چيزي كه هست مْلوقي معمولي چون ساير افراد بشر نبود ،بلكه خلقتش مانند خلقت آدم كه نه پدر داشت و
نه مادر غير معمولي و از مجرايي غير مجراي علل طبيعي بود ،پس مثل او مثل آدم است ،و اما دليل اينكه براي خود دعوي
ربوبيت نكرد اين است كه او پيامبري بود كه كتاب و حكم و نبوتش داده بودند و پيامبري كه اين چنين باشد شانش اجل از
اين است كه از زي عبوديت و از رسوم رقيت خارج شود ،چگونه ممكن است به مردم بگويد :مرا رب خود بگيريد و بندگان
من باشيد ،نه بندگان خدا؟ و يا چگونه ممكن است از پيغمبري از پيامبران مقامي را نفي كند كه خدا آن را در حق وي اثبات
كرده باشد ،مثال خداي تعالي براي موسي ع رسالت را اثبات كرده باشد و عيسي ع آن را نفي كند؟ و خالصه چگونه ممكن
است حقي را كه خدا به كسي نداده ،عيسي بدهد و حقي را كه خدا به كسي داده ،عيسي آن را نفي كند؟!
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تشريع نشده( ،هر چند ممكن بود تشريع و تجويز بشود
__________________________________________________
)(1ما را نرسد كه چنين سْني به زبان آوريم ".سوره آل عمران ،آيه ".161
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و هر چند ممكن است يك پيغمبر از در فسق و طغيان چنين سْني بگويد) و با آوردن جمله مورد بحث اين معنا را به كالم
داد كه وقتي خداي تعالي به پيامبري علم و فقه داد و از حقايق آگاهش نمود ،با تربيت رباني خود بارش آورد ،ديگر او را وا
نميگذارد كه از طور عبوديت خارج گردد و به او اجازه نميدهد در آنچه حق تصرف ندارد ،تصرف كند ،هم چنان كه در آيه
زير گوشهاي از تربيت خود نسبت به عيسي ع را حكايت نموده ،ميفرمايد ":وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ
لِلنَّاسِ اتَِّْذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالَ :سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ" «».1
از اينجا يك نكته در جمله ":أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ  "...روشن ميشود و آن اين است كه ميتوانست بفرمايد :ما كان لبشر ان يؤتيه
اللَّه الكتاب و الحكم و النبوة ان يقول ( ،"...يعني نميرسد هيچ بشري را كه خدا به او كتاب و حكم و نبوت داده ،بگويد
) ،...اينطور نفرمود ،بلكه با صيغه مضارع تعبير آورد و فرمود ":أَنْ يُؤْتِيَهُ "...و اين بدان جهت بود كه اگر به ماضي تعبير
آورده بود معناي اصل تشريع را ميرساند و خالصه ميفهمانيد خدا چنين پيغمبري مبعوث نكرده و يا چنين اجازهاي به هيچ
پيغمبري نداده ،هر چند كه ممكن بوده بدهد ،به خالف تعبيري كه آورده كه ميفهماند اصال چنين چيزي ممكن نيست ،به
اين معنا كه تربيت رباني و هدايت الهيه امكان ندارد كه از هدفش تْلف كند و نقض غرض را نتيجه دهد ،هم چنان كه در
جاي ديگر فرمود ":أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ ،فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها
بِكافِرِينَ" «».0
پس حاصل معناي آيه اين شد كه هيچ بشري نميتواند بين نعمت الهي نبوت و دعوت مردم به پرستش خود جمع كند و
چنين چيزي ممكن نيست كه خداي تعالي به او كتاب و حكم و نبوت بدهد و آن گاه او به مردم بگويد :بندگان من باشيد نه
بندگان خدا ،پس آيه شريفه به حسب سياق از جهتي شبيه است به آيهَ:نْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ ،وَ لَا الْمَالئِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ
...وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَ ال يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً"
__________________________________________________
)(1و آن زمان كه خدا به عيسي گفت :آيا تو به مردم گفته بودي به جاي خدا مرا و مادرم راي دو معبود خود بگيريد؟ گفت:
خدايا تو منزهي ،مرا نرسد چيزي بگويم كه بدانم حق نيست ".سوره مائده ،آيه ".116
)(2اينان كساني هستند كه ما كتاب و حكم و نبوتشان داديم ،حال اگر اينان (يعني مردم عصر رسول خدا ص) به آن كفر
بورزند ما قومي راي به اين شريعت موكل كردهايم كه به آن كفر نْواهند ورزيد ".سوره انعام ،آيه ".21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
«1».
چون از اين آيه نيز استفاده ميشود كه شان و مقام مسيح و همچنين مالئكه مقرب خدا اجل و ارفع از آن است كه از بندگي
خدا استنكاف بورزند و در نتيجه مستوجب عذاب اليم خدا گردند ،و حاشا بر خداي عز و جل كه انبياي گرام و مالئكه مقرب
خود را عذاب دهد.
در اينجا ممكن است خواننده محترم بگويد :در آيه مورد بحث كلمه" ثم" آمده و اين كلمه بعديت را ميرساند و به آيه
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چنين معنايي ميدهد كه ":هيچ بشري كه خدا به او كتاب و حكم و نبوت داده ،نميتواند بعد از رسيدن به اين موهبتها
چنين و چنان كند و اين با بيان شما نميسازد كه گفتيد ":هيچ بشري كه خدا اين موهبتها را به او داده نميرسد كه در
همان حال چنين و چنان كند".
جواب اين است كه ما گفتيم جمع بين نبوت و اين دعوت باطل از آيه استفاده ميشود ولي سْني از زمان به ميان نياورديم،
پس چنين جمعي ممكن نيست ،چه اينكه زمان هر دو يكي باشد و چه اينكه يكي بعد از ديگر و مترتب بر آن باشد ،چون
كسي كه به فرض محال بعد از گرفتن آن موهبتها مردم را به عبادت خود دعوت كند ،بين اين دو جمع كرده است.
و در جمله ":كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ" كلمه" عباد "مانند كلمه" عبيد" جمع كلمه" عبد" است با اين تفاوت كه"
عباد" بيشتر در مورد بندگي خدا و" عبيد" بيشتر در مورد بردگي انسانها استعمال ميشود و غالبا گفته نميشود عباد فالن
شْص ،بلكه گفته ميشود:
عبيد او.
پس اينكه فرمود ":عبادا لي -عبادي براي من كه مسيح ابن مريم هستم" ،با اين گفتار ما منافات ندارد ،چون كلمه" لي"
در اينجا قيدي است قهري ،براي اينكه بفهماند خداي سبحان از عبادت تنها آن عبادتي را قبول ميكند كه خالص براي او
انجام شود ،هم چنان كه فرمود ":أَال لِلَّهِ الدِّينُ الْْالِصُ وَ الَّذِينَ اتََّْذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي،
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَْْتَلِفُونَ ،إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ" « ،»0كه مالحظه ميكنيد عبادت هر
كسي را كه با عبادت خدا غير خدا را عبادت ميكنند
__________________________________________________
)(1نه مسيح از اينكه بندهاي براي خدا باشد استنكاف دارد و نه مالئكه مقرب  ...و اما آنهايي كه استنكاف ميورزند و تكبر
ميورزند ،خدا به عذابي دردناك معذبشان ميكند ،آن وقت نه حمايتكشي دارند و نه ياوري ".سوره نساء ،آيه 173".
)(2آگاه باش كه دين خالص تنها از آن خدا است و كساني كه به جاي خدا اوليائي ميگيرند و ميگويند ما اين خدايان را
نميپرستيم مگر به اين منظور كه ما را به خدا نزديك سازند ،بدانند كه خدا بين آنان در آنچه اختالف ميكنند حكم خواهد
كرد ،چون خدا هيچ دروغباف كفرانگر را هدايت نميكند.
"سوره زمر ،آيه ".2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
رد نموده ،هر چند كه اين عبادتش به منظور تقرب و توسل و شفاعت باشد.
عالوه بر اينكه بطور كلي عبادت تصور ندارد مگر در صورتي كه عابد استقاللي براي معبود خود معتقد باشد ،حتي در صورت
اشتراك هم براي هر دو شريك در سهم خودشان استقالل قائل باشد و خداي سبحان معبودي است كه داراي ربوبيت
مطلقه است و ربوبيت مطلقه او تصور ندارد مگر در صورتي كه او را عبادت كنند و مستقل در هر چيز بدانند و استقالل را از
هر چيز ديگر نفي كنند ،پس در عبادت غير خدا (هر چند با عبادت خدا باشد ،در سهم غير خدا) تنها غير خدا عبادت شده
است و خداي تعالي در آن سهم شركت ندارد.
"وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ" كلمه ":رباني" كه جمعش" ربانيين" است ،منسوب به
رب است (مانند كلمه همداني كه منسوب به همدان را معنا ميدهد) و براي منسوب نمودن كسي به رب بايد گفته ميشد:
فالني ربي است ،نه" رباني" ،ليكن الف نون را به منظور بزرگ جلوه داده اين انتساب اضافه نمودند ،هم چنان كه وقتي
بْواهند شْصي را به ريش نسبت دهند در فارسي ميگويند :فالني ريشو است و در عربي گفته ميشد :فالني" لحيي"
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است ،ليكن براي فهماندن اينكه ريش او زياد است ميگويند :فالني لحياني است و از اين قبيل كلمات ديگر نيز هست،
پس معناي كلمه" رباني" كسي است كه اختصاص و ارتباطش با رب شديد و اشتغالش به عبادت او بسيار است و حرف"
با" در جمله" بما كنتم" سببيت را ميرساند و كلمه" ما "مصدريه است و چيزي از ماده قول در تقدير است و تقدير كالم
چنين است ":و لكن يقول كونوا ربانيين بسبب تعليمكم الكتاب للناس و دراستكم اياه فيما بينكم" ،و مالحظه كرديد" ما"
ي مصدريه ،فعل" تعلمون" را به تعليم و فعل "تدرسون" را به دراست مبدل كرد و آيه چنين معنا داد ":و ليكن پيامبر به
مردم ميگويد :شما بايد به خاطر تعليمي كه از كتاب به ديگران ميدهيد و به خاطر دراستي كه خود در بين خودتان از كتاب
داريد ،بيشتر از سايرين به خدا نزديك شويد و بيشتر عبادتش كنيد".
(در اين جا الزم است تذكر داده شود كه اگر در آيه شريفه هم تعليم را آورد و هم تدريس را ،براي اين بود كه مْاطب انبيا
در اين سْن گروندگان دست اول است كه كتاب خدا را از پيامبر درس ميگرفتند و به دست دوميها تعليم ميدادند"
مترجم") و دراست از نظر معنا اخص
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
از تعلم است ،چون اگر چه هر دو به معناي آموختن است ،ولي دراست غالبا در جايي بكار ميرود كه انسان از روي كتاب
درسي را بگيرد و بْواند تا بياموزد.
راغب در مفردات ميگويد فعل ماضي" درس الدار" به معناي اين است كه اثري از فالن خانه باقي مانده است و معلوم
است كه اين سْن در جايي گفته ميشود كه خود خانه از بين رفته باشد و به همين جهت است كه ماده" دال -راء ،سين"
را هم به مالزمه معنايش يعني از بين رفتن تفسير كردهاند و هم به خود آن ،هم گفتهاند ":درس الدار ،خانه از بين رفت" و
هم گفتهاند ":درس الكتاب ،يعني فالني اثري كه از كتاب در ذهنش باقي مانده ،حفظ كرد" و" درست العلم" يعني من
اثري كه از علم در ذهنم مانده بود حفظ كردم و چون حفظ كردن از راه مداومت در قرائت دست ميدهد ،به اين مناسبت
مداومت در قرائت را هم حفظ ناميدند( ،وقتي كسي را ببينند كه پي در پي يك صفحه را ميخواند ،ميگويند :دارد از بر
ميكند) و در قرآن آمده ":وَ دَرَسُوا ما فِيهِ" «( ،»1گويا منظور راغب اين است كه در اين جمله ماده درس به معناي محو و
از بين بردن است) و در آيه" بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ" به معناي حفظ كردن و در آيه :وَ ما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها" به معناي
درس گرفتن است ،و حاصل كالم اين است كه بشري كه چنين مقامي دارد" هرگز شما را دعوت نميكند به اينكه او را
بپرستيد" ،بلكه تنها شما را ميخواند به اينكه متصف به ايمان و يقين شويد ،يقين به اصول معارف الهيهاي كه از كتاب خدا
ميآموزيد و به يكديگر درس ميگوئيد و نيز متصف شويد به ملكات و اخالق فاضلهاي كه كتاب خدا مشتمل بر آن است و
نيز دعوت ميكند به اينكه اعمال خود را صالح كنيد ،و نيز ميخواند تا مردم را به اين امور يعني اصالح عقائد و اخالق و
اعمال بْوانيد تا به اين وسيله از عالم ماده منقطع و به عالم باال و پروردگار خود متصف شويد و در نتيجه علمايي رباني
شويد.
و چون جمله ":بما كنتم" مشتمل بر فعل ماضي است (و ميفرمايد شما در سابق چنين و چنان بوديد )و اصوال فعل ماضي
داللت بر تحقق در سابق دارد ،لذا ميتوان گفت آيه شريفه لحن تعريض به نصارا دارد كه بعضي از ايشان ميگفتند خود
عيسي خبر داده كه پسر خدا است و بعضي ديگر پسري عيسي براي خدا را به كلمه خدا تفسير كردهاند و منشا پيدايش اين
سْن كفرآميز اين بوده بني اسرائيل تنها قومي بودند كه كتابي آسماني در دست داشتند و با تعليم و تعلم دست به دست
ميدادند و همين باعث پيدايش اختالف در بينشان شد (و به طوري
__________________________________________________
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)(1مفردات راغب ص . [.....]162
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
كه قرآن كريم فرمود) خداي تعالي عيسي را مبعوث نكرد ،مگر براي همين كه بعضي از موارد اختالف آنان را بيان كند و نيز
بعضي از چيزهايي كه بر آنان حرام شده بود حالل كند و سْن كوتاه اينكه دعوتشان كند به اينكه به وظائف واجب در باب
تعليم و تعلم قيام نمايند و خالصهاش اين است كه در تعليم و تعلم كتاب خداي سبحان ،رباني شوند.
و آيه مورد بحث هر چند كه ميتواند به وجهي با پيامبر اسالم تطبيق شود ،چون آن جناب هم با اهل كتاب سر و كار
داشته ،و اهل كتاب در زمان آن حضرت هم كتاب آسماني خود را تعليم و تعلم ميكردند و ليكن انطباقش با عيسي ع بيشتر
است ،چون آن جناب قبل از رسول خدا ص بوده و سبقت زماني داشته و رسالتش هم جهاني نبوده بلكه خاص بني اسرائيل
بوده ،به خالف رسول خدا ص كه پيامبري جهاني است و همه جهان در زمان آن جناب تعليم و تعلم تورات نداشتند و اما
ساير پيامبران اولوا العزم چون نوح و ابراهيم و موسي ع نميتوانند مورد نظر آيه باشند ،براي اينكه هيچيك از ايشان بر
مردمي صاحب كتاب و مشغول تعليم و تعلم آن مبعوث نشده بودند ".وَ ال يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَِّْذُوا الْمَالئِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً" اين
جمله عطف است بر جمله" يقول" البته اين بنا به قرائت مشهور است كه فعل مضارع" يامر "را با نصب خوانده ،چون
جمله ":يقول" نيز منصوب است ،ميفرمايد ":هيچ بشري ممكن نيست از ناحيه ما كتاب و حكم و نبوت داده شود ،آن وقت
به مردم بگويد ...و يا شما را امر كند به اينكه مالئكه و انبياء را خدايان خود بگيريد ،معلوم ميشود كساني بودهاند كه
بعضي از انبياء را معبود گرفته و بعضي ديگر مالئكه را معبود گرفته بودهاند و همين طور هم بوده ،چون مجوس كه مالئكه
را تعظيم نموده ،براي آنان خضوع ميكردند و در عين حال به يهوديت هم گرايش داشته ،عقائدي و دستور العملهايي داشتند
متوسط بين يهوديت و مجوسيت ،و اين مسلك خود را به دعوت ديني مستند ميكردند و عرب جاهليت هم مالئكه را
دختران خدا ميدانستند و در عين حال ادعا ميكردند كه بر دين ابراهيم ع هستند ،اين در باره مالئكهپرستي ،و اما
پيغمبرپرستي مثالش يهوديت است كه بنا به حكايت قرآن كريم ،عزيز را پسر خدا ميدانستند با اينكه موسي ع چنين چيزي
را براي آنان تجويز نكرده بود ،تورات هم بجز توحيد رب دعوتي نداشت ،و اگر موسي ع آن را تجويز كرده بود ،قطعا
ميبايست تورات هم به آن امر كرده باشد و حاشا از آن جناب كه چنين شرك روشني را تجويز كرده باشد.
سياق دو آيه مورد بحث ،يعني آيه ":ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ  "...و آيه ":وَ ال يَأْمُرَكُمْ"، ...
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
از دو جهت اختالف دارد ،يكي از اين جهت كه در آيه اول مامورين همه مردمند ،چون فرموده:
"ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ" و در دومي مْاطبين به خود آيهاند "،وَ ال يَأْمُرَكُمْ  "...و اختالف دوم از اين جهت است كه در آيه اول
به عبوديت امر كند و در دومي به اتْاذ ارباب دستور ميدهد.
حال بايد ديد علت اين دو اختالف چيست؟ اما تفاوت اول علتش اين است كه هر دو تعبير يعني تعبير "كُونُوا عِباداً لِي" و
تعبير" يامركم  "...هر دو اگر به كسي تعلق بگيرد ،قطعا به اهل كتاب و به عرب موجود در ايام نزول اين دو آيه تعلق
ميگيرد ،چيزي كه هست از آنجا كه در آيه اولي تعبير" بگويد" آمده و گفتن بر رودررويي داللت دارد و موجودين در ايام
نزول رو در روي عيسي ع و هيچ پيغمبري ديگر نبودند ،لذا نفرمود ":به شما بگويد" ،بلكه فرمود ":به مردم بگويد" به
خالف تعبير" وَ ال يَأْمُرَكُمْ" در آيه دوم كه امر كردن مستلزم رو در رو بودن نيست ،با غيبت هم ميسازد ،چون امري كه از
ناحيه پيغمبري به نياكان آن امت تعلق گرفته باشد به اخالف هم در صورتي كه با نياكان يك قوم و يك امت باشند تعلق
ميگيرد و اما قول هر جا استعمال شود اين معنا به ذهن ميدود كه شْصي گوينده بوده و شْصي و يا اشْاصي ديگر
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شنونده او بودهاند ،و اين مستلزم مشافهه و رودررويي و حضور شنونده در صدارس گوينده است ،مگر آنكه در موردي از
موارد استعمال ،منظور از" قول" صرف فهماندن باشد.
و بنا بر اين اصل در سياق هر دو آيه اين است كه شنونده حاضر فرض شود و خطاب بطور جمع صورت گيرد ،هم چنان كه
در آيه دوم به همين صورت آورده و فرموده ":وَ ال يَأْمُرَكُمْ"...
و اگر در آيه اول اين سياق رعايت نشده به خاطر علتي بوده كه ذكر شد.
و اما اختالف دوم ،علتش اين است كه سياق كالم سياق تعريض به نصارا است كه عيسي را ميپرستند و صريحا او را اله
خود ميخوانند و اين اعتقاد خود را به دعوت مسيح نسبت ميدهند ،پس به همين خاطر نصارا نسبتي با مسيح دارند و آن
اين است كه (به قول ايشان) آن جناب فرموده بود ":كُونُوا عِباداً لِي" ،به خالف مالئكه و انبيا را ارباب گرفتن ،كه اين عمل
به آن معنايي كه در غير عيسي براي شرك كردهاند مْالفت و ضديت صريح با الوهيت خداي تعالي ندارد ،چون اوال در
منطق مشركين خداي تعالي نيز داراي الوهيت براي معبودهاي زير دست خود هست و ثانيا مشركين شركاي خود را اله
نْواندهاند بلكه رب و مدبر دانستهاند ،چيزي كه هست الزمه ربوبيت الوهيت نيز هست.
"أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" ظاهر كالم اين است كه خطاب در آن متعلق به همه گروندگان به انبيا است ،چون
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
اهل كتاب و آنهايي كه خود را منتسب به انبياء ميدانند ،نظير عرب جاهليت كه خود را حنفاء ميدانستند و عقائد خود را به
ابراهيم خليل ع منسوب ميكردند.
و گفتار در آيه بر اساس فرض و تقدير است و معنايش اين است كه به فرضي كه شما چنين بشري را كه كتاب و حكم و
نبوت داده شده اجابت كنيد ،تسليم خدا شدهايد و به زيور اسالم آراسته و به رنگ اسالم درآمدهايد ،ديگر چگونه ممكن است
او شما را به كفر دعوت كند و گمراهتان سازد؟ (و به فرضي كه او بْواهد از راهي كه خدا شما را به سوي آن راه و به اذن
خود هدايت كرده منحرف سازد ،شما زير بار نْواهيد رفت ،براي اينكه فرض كرديم كه شما معتقد به اسالم و آراسته به
زيور آن شدهايد).
از اينجا روشن ميشود كه مراد از اسالم در جمله" إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" دين توحيد است كه همان دين خدا از نظر همه انبيا
است ،هم چنان كه آيات مورد بحث نيز به چنين معنايي از اسالم محفوف است ،مثال آيه ( )11همين سوره قبل از آيات
مورد بحث ميگويد ":إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ" « »1و در آيه ( )22همين سوره كه بعد از آيات مورد بحث است
ميفرمايد ":أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ  ...وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْْاسِرِينَ" «».0
بعضي از مفسرين گفتهاند كه :مراد از آيه ":ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ( »" «3تا آخر دو آيه) رسول خدا ص است و اساس
اين گفته خود را رواياتي قرار دادهاند كه در شان نزول آيه وارد شده و حاصل آن روايات اين است كه ابو رافع قرظي و
مردي از نصاراي نجران به رسول خدا ص عرضه داشتند :اي محمد آيا ميخواهي تو را بپرستيم؟ در پاسْشان اين آيات
نازل شد و در آخر آن دو با جمله" بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" مطلب را تاييد كرد ،چون اسالم همان ديني است كه محمد رسول
اللَّه آورده است.
ليكن اين سْن درست نيست ،زيرا بين اسالم اصطالحي قرآن كه عبارت است از دين توحيدي كه همه انبيا به آن مبعوث
شدهاند و بين اسالم اصطالحي در بين مسلمانان بعد از عصر نزول قرآن خلط كرده ،چون ميگويد ":اسالم همان ديني
است كه محمد رسول اللَّه ص" و ما در سابق در اين باره بحث كرديم.
__________________________________________________
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)(1دين نزد خدا تنها اسالم است.
)(2آيا غير دين خدا را ميجويند؟  ...و كسي كه در جستجوي غير اسالم باشد از او قبول نميشود و او در آخرت از
زيانكاران است.
)(3تفسير روح المعاني ج  2ص  022روايات مزبوره را فقط نقل كرده.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
خاتمة:چند بحث پيرامون اين آيات [چند بحث پيرامون آيات مربوط به عيسي (علي نبينا و آله و عليه السالم)]  .....ص 441 :
1-داستان عيسي و مادرش ع در قرآن چگونه است  .....ص 441 :
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مادر مسيح نامش مريم دختران عمران بود ،مادر مريم به وي حامله شد و نذر كرد فرزند در شكم خود را ،بعد از زائيدن
محرر كند يعني خادم مسجد كند ،و او در حالي اين نذر را ميكرد كه ميپنداشت فرزندش پسر خواهد بود ولي وقتي او را
زائيد و فهميد كه او دختر است ،اندوهناك شد و حسرت خورد و نامش را مريم يعني خادمه نهاد ،پدر مريم قبل از والدت او
از دنيا رفته بود ،بناچار خود او دخترش را در آغوش گرفته به مسجد آورد و او را به كاهنان مسجد كه يكي از آنان زكريا بود
تحويل داد ،كاهنان در باره كفالت مريم با هم مشاجره كردند و در آخر به اين معنا رضايت دادند كه در اين باره قرعه
بيندازند و چون قرعه انداختند زكريا برنده شد و او عهدهدار تكفل مريم گشت تا وقتي كه مريم به حد بلوغ رسيد ،در آن
اوان ،زكريا حجابي بين مريم و كاهنان برقرار نمود و مريم در داخل آن حجاب مشغول عبادت بود و احدي بجز زكريا بر او
در نميآمد و هر وقت زكريا بر او در ميآمد و داخل محراب او ميشد ،رزقي نزد او مييافت ،روزي از مريم پرسيد :اين رزق
از كجا نزد تو ميآيد :گفت :از نزد خدا و خدا به هر كس بْواهد بدون حساب روزي ميدهد و مريم ع صديقه و به عصمت
خدا معصوم بود ،طاهره بود ،اصطفاء شده بود ،محدث و مرتبط با مالئكه بود .ملكي از مالئكه به او گفت كه خدا تو را
اصطفاء و تطهير كرده ،مريم از قانتين بود و يكي از آيات خدا براي همه عالميان بود.
اينها صفاتي است براي مريم كه آيات زير بيانگر آن است «».1
بعد از آنكه مريم به حد بلوغ رسيد و در حجاب (محراب) قرار گرفت ،خداي تعالي روح را (كه يكي از فرشتگان بزرگ خدا
است) نزد او فرستاد و روح به شكل بشري تمام عيار در برابر مريم مجسم شد و به او گفت كه فرستادهاي است از نزد
معبودش ،و پروردگارش وي را فرستاده تا به اذن او پسري به وي بدهد ،پسري بدون پدر ،و او را بشارت داد به اينكه به
زودي از پسرش معجزات عجيبي ظهور ميكند و نيز خبر داد كه خداي تعالي به زودي او را به روح القدس تاييد نموده،
كتاب و حكمت و تورات و انجيلش ميآموزد و به عنوان رسولي به سوي
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران ،آيه  "،"22 -22سوره انبيا ،آيه  "،"11سوره تحريم ،آيه ".10
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
بني اسرائيل گسيلش ميدارد ،رسولي داراي آيات بينات ،و نيز به مريم از شان پسرش و سرگذشت او خبر داد ،آن گاه در
مريم بدميد و او را حامله كرد ،آن طور كه يك نفر زن به فرزند خود حامله ميشود ،اين مطالب از آيات زير استفاده
ميشود ":آل عمران ،آيه ".22 -22
آن گاه مريم به مكاني دور منتقل شد و در آنجا درد زائيدنش گرفت و درد زائيدن او را به طرف تنه نْلهاي كشانيد و با خود
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ميگفت :اي كاش قبل از اين مرده و از خاطرهها فراموش شده بودم ،من همه چيز را و همه چيز مرا از ياد ميبرد ،در اين
هنگام از طرف پائين وي ندايش داد:
غم مْور كه پروردگارت پائين پايت نهر آبي قرار داده ،تنه درخت را تكان بده تا پي در پي خرماي نورس از باال بريزد ،از آن
خرما بْور و از آن آب بنوش و از فرزندي چون من خرسند باش ،اگر از آدميان كسي را ديدي كه حتما خواهي ديد ،بگو من
براي رحمان روزه گرفتهام و به همين جهت امروز با هيچ انسان سْن نميگويم ،مريم چون اين را شنيد از آنجا كه فرزند
خود را زائيده بود به طرف مردم آمد در حالي كه فرزندش را در آغوش داشت « »1و به طوري كه از آيات كريمه قرآن بر
ميآيد حامله شدنش و وضع حملش و سْن گفتن او و ساير شؤون وجودش از سنخ همين عناوين در ساير افراد انسانها
بوده.
مردم و همشهريان مريم وقتي او را به اين حال ديدند ،شروع كردند از هر سو به وي طعنه زدن و سرزنش نمودند چون
ديدند دختري شوهر نرفته بچهدار شده است ،گفتند :اي مريم چه عمل شگفتآوري كردي! ،اي خواهر هارون نه پدرت بد
مردي بود و نه مادرت زناكار ،مريم اشاره كرد به كودكش كه با او سْن بگوئيد ،مردم گفتند :ما چگونه با كسي سْن
گوئيم كه كودكي در گهواره است ،در اينجا عيسي به سْن درآمد و گفت :من بنده خدا هستم ،خداي تعالي به من كتاب داد
و مرا پيامبري از پيامبران كرد و هر جا كه باشم با بركتم كرد و مرا به نماز و زكات سفارش كرد ،ما دام كه زنده باشم بر
احسان به مادرم سفارش فرمود و مرا نه جبار كرد و نه شقي ،و سالم بر من روزي كه به دنيا آمدم و روزي كه ميميرم و
روزي كه زنده بر ميخيزم»0« .
پس اين كالم كه عيسي در كودكي اداء كرد ،به اصطالح علمي ،نسبت به برنامه كار نبوتش براعت استهالل بوده (براعت
استهالل به اين معنا است كه نويسنده كتاب در حمد و ثناي اول كتابش كلماتي بگنجاند كه در عين اينكه حمد و ثناي خدا
است اشارهاي هم باشد به
__________________________________________________
")(1سوره مريم ،آيه ".02 -02
")(2سوره مريم ،آيه ".22 -02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
اينكه در اين كتاب پيرامون چه مسائلي بحث ميشود) ،عيسي ع هم با اين كلمات خود فهماند كه به زودي عليه ظلم و
طغيان ،قيام نموده و شريعت موسي ع را زنده و استوار ميسازد و آنچه از معارف آن شريعت مندرس و كهنه گشته تجديد
ميكند و آنچه از آياتش كه مردم در بارهاش اختالف دارند بيان و روشن ميسازد.
عيسي ع نشو و نما كرد تا به سن جواني رسيد و با مادرش مانند ساير انسانها طبق عادت جاري در زندگي بشري
ميخوردند و مينوشيدند و در آن دو ما دام كه زندگي ميكردند تمامي عوارض وجود كه در ديگران هست وجود داشت.
عيسي ع در اين اوان به رسالت به سوي بني اسرائيل گسيل شد و مامور شد تا ايشان را به سوي دين توحيد بْواند ،و ابالغ
كند كه من آمدهام به سوي شما و با معجزهاي از ناحيه پروردگارتان آمدهام و آن اين است كه براي شما (و پيش رويتان) از
گل چيزي به شكل مرغ ميسازم و سپس در آن ميدمم ،به اذن خدا مرغ زندهاي ميشود و من كور مادرزاد و برصي غير
قابل عالج را شفا ميدهم و مردگان را به اذن خدا زنده ميكنم و بدانچه ميخوريد و بدانچه در خانههايتان ذخيره ميكنيد
خبر ميدهم ،كه در اين براي شما آيتي است بر اينكه خدا رب من و رب شما است و بايد او را بپرستيد.
عيسي ع مردم را به شريعت جديد خود كه همان تصديق شريعت موسي ع است دعوت ميكرد ،چيزي كه هست بعضي از
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احكام موسي را نسخ نمود و آن حرمت پارهاي از چيزها است كه در تورات به منظور گوشمالي و سْتگيري بر يهود حرام
شده بود و بارها ميفرمود :من با حكمت به سوي شما گسيل شدهام ،تا برايتان بيان كنم آنچه را كه مورد اختالف شما است
و نيز ميفرمود :اي بني اسرائيل من فرستاده خدا به سوي شمايم ،در حالي كه تورات را كه كتاب آسماني قبل از من بوده
تصديق دارم و در حالي كه بشارت ميدهم به رسولي كه بعد از من ميآيد و نامش احمد است.
عيسي ع به وعدههايي كه داده بود كه فالن و فالن معجزه را آوردهام وفا كرد ،هم مرغ خلق كرد و هم مردگان را زنده كرد
و هم كور مادرزاد و برصي را شفا داد و هم به اذن خدا از غيب خبر داد.
عيسي ع هم چنان بني اسرائيل را به توحيد خدا و شريعت جديد دعوت كرد تا وقتي كه از ايمان آوردنشان مايوس شد ،و
وقتي طغيان و عناد مردم را ديد و استكبار كاهنان و احبار يهود از پذيرفتن دعوتش را مشاهده كرد ،از ميان عده كمي كه به
وي ايمان آورده بودند چند نفر حواري انتْاب كرد تا او را در راه خدا ياري كنند.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
از سوي ديگر يهود بر آن جناب شوريد و تصميم گرفت او را به قتل برساند ،ولي خداي تعالي او را از دست يهود نجات داد و
به سوي خود باال برد و مساله عيسي ع براي يهود مشتبه شد ،بعضي خيال كردند كه او را كشتند ،بعضي ديگر پنداشتند كه
به دارش آويْتند ،خداي تعالي فرمود :نه آن بود و نه اين ،بلكه امر بر آنان مشتبه شد « ،»1اين بود تمامي آنچه قرآن كريم
در داستان عيسي و مادرش فرموده است.

عيسي ع بنده خدا -پيامبر خدا »0« -و رسول به سوي بني اسرائيل « »2و يكي از پيامبران اولي العزم و صاحب شريعت
بوده و كتابي به نام انجيل داشت « ،»2خداي تعالي نام او را مسيح عيسي نهاد « »2و" كلمة اللَّه" و" روحي از خدا "خواند
« ،»6و داراي مقام امامت « »2و از گواهان اعمال « ،»2و بشارت دهندگان به آمدن پيامبر اسالم بود « ،»1وجيه و آبرومند
در دنيا و آخرت و از مقربين بود « .»12از اصطفاء شدگان « ،»11و از اجتباء شدگان و از صالحان بود « ،»10مبارك بود هر
جا كه باشد ،زكي و مهذب بود ،آيتي بود براي مردم و رحمتي از خدا بود و احسانگري به مادرش ،و از زمره كساني بود كه
خداي تعالي به ايشان سالم كرد « »12و از كساني بود كه خدا كتاب و حكمتش آموخت»12« .
__________________________________________________
")(1آل عمران "،"22 -22 ،زخرف "،"62 -62 ،صف "،"12 -6 ،مائده "،"111 -112 ،نساء".122 -122 ،
")(2سوره مريم ،آيه ".22
")(3سوره آل عمران ،آيه ".21
")(4سوره احزاب ،آيه  "،"2سوره شورا ،آيه  "،"12سوره مائده ،آيه ".26
")(5سوره آل عمران ،آيه ".22
")(6سوره نساء ،آيه ".121
")(7سوره احزاب آيه ".2
")(8سوره نساء ،آيه  "،"121سوره مائده ،آيه ". [.....]112
")(9سوره صف ،آيه ".6
")(10سوره آل عمران ،آيه ".22
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2-شخصيت عيسي ع و مقامش در درگاه خدا  .....ص 444 :
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")(11سوره آل عمران ،آيه ".22
")(12سوره انعام ،آيه ".22 -22
")(13سوره مريم ،آيه ".22 -11
")(14سوره آل عمران ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
اينها كه گفته شد بيست و دو خصيصه از مقامات واليت بود و تمامي اوصافي كه خداي تعالي اين پيامبر بزرگوارش را بدان
ستوده و رفعت قدر داده ،در آن خالصه ميشود و اين بيست و دو صفت دو قسم است :بعضي از آنها اكتسابي است ،مانند
رسيدن به مقام بندگي و مقام قرب و صالح و بعضيها موهبتي و اختصاصي است كه ما هر يك از اين صفات را در موضع
مناسبش در اين كتاب به مقداري كه فهممان ياري ميكرد شرح داديم و خواننده ميتواند به مظان آن مراجعه نمايد.
3-عيسي چه ميگفت؟ و در بارهاش چه ميگفتند؟  .....ص 441 :

اشاره
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قرآن كريم خاطرنشان ساخته كه عيسي عبدي بود رسول ،و اينكه هيچ چيزي جز اين ادعا نميكرد و آنچه به وي نسبت
مي دادند خود او ادعايش را نكرده و با مردم جز به رسالت خدا سْني نگفته ،هم چنان كه قرآن اين معنا را در آيه زير
صراحتا از آن جناب نقل كرده ميفرمايد:
وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَِّْذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ
ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ،إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ ال أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ ،إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ،ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا
ما أَمَرْتَنِي بِهِ :أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ ،وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ
عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ،إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ،قالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ
صِدْقُهُمْ" «1».
و اين كالم عجيب كه مشتمل بر عصارهاي از عبوديت و متضمن جامعترين نكات ادب
__________________________________________________
)(1زماني كه خداي تعالي ميگويد اي عيسي بن مريم آيا تو ،به مردم گفتهاي كه اي مردم به جاي خدا مرا و مادرم را دو
معبود براي خود بگيريد؟ عيسي جواب ميدهد! منزهي تو اي خدا ،مرا نميرسيد كه به مردم چيزي را بگويم كه حقم نبود و
به فرض هم گفته باشم تو بدان آگاهي ،چون تو ميداني آنچه در نفس من است و من نميدانم آنچه در نزد تو است ،زيرا
تو عالم الغيوبي ،من به مردم نگفتم مگر همان دستورهايي كه تو ،به من دادي و آن اين بود كه اي مردم خداي تعالي
پروردگار من و پروردگار خود را بپرستيد ،ما دام هم در بين ايشان بودم شاهد رفتارشان بودم ،ولي بعد از آنكه مرا گرفتي
خودت مراقب وضع آنان بودي و تو بر هر چيزي شاهد و ناظري ،حال اگر عذابشان كني كسي حق اعتراض ندارد ،چون
بندگان خود را عذاب كردهاي و اگر بيامرزي باز هم اعتراضي نيست ،چون تو هم عزيزي و شكستناپذيري و هم كار به
حكمت ميكني ،خداي تعالي ميفرمايد امروز روزي است كه راستي راستگويان به آنان سود ميرساند ".سوره مائده ،آيه
116- 119".
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :

PDF.tarikhema.org

و حيرتآورترين آن است ،كشف ميكند از اينكه نسبت به موقعيت خود در برابر ربوبيت پروردگارش و در برابر مردم و
اعمال آنان چه ديدي داشته ،ميفرمايد :عيسي ع خود را نسبت به پروردگارش تنها يك بنده ميدانسته كه جز امتثال كاري
ندارد و جز به امر مواليش چيزي اراده نميكند و جز به امر او عملي انجام نميدهد و خداي تعالي هم جز اين دستوري به
وي نداده كه مردم را به عبادت او به تنهايي دعوت كند ،او نيز به مردم جز اين را نگفت كه اي مردم اللَّه را كه پروردگار من
و پروردگار شما است بپرستيد .و از ناحيه مردم هم جز اين مسئوليتي نداشته كه رفتار آنان را زير نظر گرفته ،در باره آن
تحمل شهادت كند و بس ،و اما اينكه خدا در روزي كه مردم به سويش برميگردند با ايشان و در ايشان چه حكمي ميكند،
هيچ ارتباطي با آن جناب ندارد ،چه بيامرزد و چه عذاب كند.
ممكن است كسي بگويد :شما در بحث شفاعتي كه قبال در اين تفسير داشتيد يكي از شفيعان روز جزاء را عيسي نام برديد و
گفتيد كه شفاعتش پذيرفته هم ميشود و در اينجا ميگوئيد آن جناب هيچ كاره است؟.
در پاسخ ميگوئيم بله ،باز هم ميگوئيم او از شفيعان روز جزا است ،براي اينكه از شاهدان بحق است و آيه شريفه ":وَ ال
يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ" « »1بر شفاعت شاهدان به حق كه عالم هستند
داللت دارد ،پس به حكم اين آيه عيسي از شفيعان روز جزاء است ،براي اينكه در آيه ":وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً"
« »0آن جناب را شاهد خوانده و در آيه ":وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ" « ،»2او را عالم به توحيد
دانسته (چون توحيد هم يكي از معارفي است كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل بر آن ناطقند).

پس اگر در بحث شفاعت گفتيم عيسي ع نيز از شفيعان است در اينجا منكرش نشديم ،ليكن شفاعت كردن آن جناب
مسالهاي است و اعتقاد مسيحيان به مساله فديه دادن مسالهاي ديگر ،آنچه را كه در اين مقام در صدد بيانش هستيم اين
است كه ميخواهيم بگوئيم قرآن كريم تفديه را براي عيسي ثابت نكرده و چنين قدرت و اختياري به آن جناب نداده است و
تفديهاي كه مسيحيان بدان معتقدند ،اين است كه عيسي ع (با اينكه خداي پسر بود و داراي قدرت خدايي بود و ميتوانست
دشمنان خود را در يك چشم بر هم زدن نابود
__________________________________________________
)(1شركائي كه مشركين ميپرستند و ميخوانند مالك شفاعت نيستند ،تنها كساني مالك شفاعتند كه شاهد به حق و داراي
علم به توحيد باشند ".سوره زخرف ،آيه ".26
")(2سوره نساء ،آيه ".121
")(3سوره مائده ،آيه ".112
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
كند) ،ليكن براي اينكه كيفري را كه گنهكاران در قيامت دارند باطل سازد ،خود را فداي گنهكاران نمود و حاضر شد به اين
منظور به باالي دار برود!!.
قرآن اين معنا را براي آن جناب نه تنها اثبات نكرده ،بلكه آيهاي كه از نظر خواننده گذشت آن را نفي نموده ،عقل هم
نميتواند آن را بپذيرد ،زيرا اين معنا مستلزم آن است كه قدرت و سلطنت مطلقه الهي با عمل عيسي باطل شود كه ان شاء
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[اعتقاد خرافي به تفديه عيسي عليه السالم (فدا شدن براي رهايي گناهكاران) با اعتقاد به اينكه آن حضرت از شفيعان روز
جزا است فرق دارد]  .....ص 226 :
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اللَّه بيانش ميآيد.
و اما شفاعت ،در آيه شريفه هيچ تعرضي به آن نشده و از اين جهت ساكت است ،نه اثبات كرده و نه نفي نموده ،چون اگر
آيه شريفه در مقام اثبات شفاعت بود (گو اينكه مقام آيه مقام اظهار ذلت است نه اختيارداري) جا داشت بفرمايد ":و ان تغفر
لهم فانك انت الغفور الرحيم" « ،»1و اگر در صدد نفي شفاعت بود و ميخواست بفرمايد عيسي از شفيعان روز جزا نيست
ديگر جا نداشت مساله شهادت بر اعمال مردم را به ميان بياورد ،آنچه در اينجا گفته شد اجمال مطالبي است كه ان شاء اللَّه
در تفسير سوره مائده در ذيل آيات مذكور خواهد آمد.
و اما آنچه مردم در باره عيسي ع گفتهاند؟ هر چند مردم بعد از آن جناب به مذاهب مْتلف و مسلكهاي گوناگوني -كه چه
بسا از هفتاد مذهب تجاوز كند -معتقد شده و متشتت گرديدهاند ،چه بسا كه اگر كليات و جزئيات مذاهب و آرايشان در نظر
گرفته شود ،از اين مقدار هم تجاوز كند و ليكن قرآن كريم تنها به نقل سْناني از مسيحيان اهتمام ورزيده كه در باره
عيسي و مادرش گفتهاند ،چون همين سْنان است كه با مساله توحيد برخورد دارد ،مسالهاي كه قرآن كريم -و اصوال دين
فطري و قويم -به آن دعوت ميكند .و اما بعضي از جزئيات از قبيل مساله تحريف و تفديه را آن طور كه بايد مورد اهتمام
قرار نداده است.
[آيات شريفهاي كه عقائد باطل مسيحيان در باره مسيح (ع) را بيان ميكنند]  .....ص 222 :
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و آنچه قرآن كريم از مسيحيان در اين باره حكايت كرده و يا به آنان نسبت داده ،سْناني است كه آيات زير بيانگر آنها
است:
"1-وَ قالَتِ النَّصاري الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ" « ،»0كه به حكم اين آيه مسيحيان گفتهاند مسيح پسر خدا است و آيه ":وَ قالُوا
اتََّْذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ" « ،»2عبارت اخراي همان آيه است "-0 ،لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ"
« ،»2به حكم اين آيه مسيحيان رسما
__________________________________________________
)(1و اگر ايشان را بيامرزي بسيار بجا است ،چون تو آمرزنده مهربان هستي.
")(2سوره توبه ،آيه ".22
)(3و گفتند رحمان پسر گرفته ،منزه است خدا ".سوره انبياء ،آيه ".06
")(4سوره مائده ،آيه ". [.....]20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
مسيح را خود خدا دانستهاند "-2 ،لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَةٍ" « ،»1در اين آيه كه بعد از آيه ( )20قرار گرفته،
خدا را سومين خدا از خدايان سهگانه دانستهاند ،آيه ":وَ ال تَقُولُوا ثَالثَةٌ »" «2هم به همين معنا اشاره دارد.
و اين آيات هر چند به ظاهرش مشتمل بر سه مذهب و سه مضمون و سه معناي مْتلف است و به همين جهت بعضيها از
قبيل شهرستاني صاحب كتاب ملل و نحل آنها را حمل بر اختالف مذاهب كرده و گفته است :مذهب مكانيه قائل به فرزندي
حقيقي مسيح براي خدايند و نسطوريه گفتهاند :نزول عيسي و فرزنديش براي خدا از قبيل تابش نور بر جسمي شفاف چون
بلور است ،و يعقوبيه گفتهاند :از باب انقالب ماهيت است ،خداي سبحان به گوشت و خون منقلب شده است»2« .
و ليكن ظاهرا قرآن كريم (العياذ باللَّه )كتاب ملل و نحل نيست تا بْواهد به اين مذاهب بپردازد و هرگز به خصوصيات
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مذاهب مْتلف آنان اهتمام نميورزد بلكه به اعتقاد غلطي ميپردازد كه مشترك بين همه آنان است و آن مساله فرزندي
مسيح براي خداي تعالي است و اينكه جنس مسيح از سنخ جنس خدا است و نيز به آثاري ميپردازد كه بر اساس اين اعتقاد
غلط مترتب كردهاند كه يكي از آنها مساله تثليث است ،هر چند كه در تفسير كلمه تثليث اختالف بسيار و مشاجره و نزاع
دامنهدار كردهاند ،دليل بر اين معنا اين است كه قرآن كريم به يك زبان و يك بيان عليه آنان احتجاج كرده ،معلوم ميشود
مورد نظر قرآن از كل مسيحيت مسالهاي است كه همه در آن شريكند.
[مساله پدر و پسر بودن خدا و مسيح در انجيلهاي موجود]  .....ص 222 :
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توضيح اينكه تورات و انجيلهاي موجود در دست ما ،از يك سو صراحت دارند بر اينكه" خداي تعالي يكي است" و از سوي
ديگر انجيل به صراحت ميگويد" مسيح پسر خدا است"! و از ديگر سو تصريح ميكند به اينكه" اين پسر همان پدر است و
ال غير".
حتي اگر مساله پسري را حمل ميكردند بر صرف احترام و برگشت گيري باز قابل اغماض بود ،اين كار را هم نكردند با
اينكه در مواردي از انجيل به اين معنا تصريح شده ،از آن جمله ميگويد ":و من به شما ميگويم دشمنان خود را دوست
بداريد و براي لعنت كنندگان خود آرزوي بركت كنيد و به هر كس كه با شما دشمني كرد احسان نمائيد و هر كس كه شما
را
__________________________________________________
")(1سوره مائده ،آيه ".22
")(2سوره نساء ،آيه ".121
)(3ملل و نحل ج  1ص .002 -002 -000
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
از خود راند و ناراحت كرد شما با او پيوند كنيد تا فرزندان پدر خود شويد ،همان پدري كه در آسمانها است ،چون او است
كه خورشيدش را هم بر نيكان ميتاباند و هم بر بدان ،و بارانش را هم بر صديقين ميباراند و هم بر ظالمان ،و اگر تنها
كسي را دوست بداريد كه او شما را دوست ميدارد ،ديگر چه اجري ميخواهيد داشته باشيد؟ مگر عشاران غير اين ميكنند؟
و نيز اگر تنها به برادران خود سالم كنيد باز چه فضيلتي براي شما خواهد بود؟ مگر بتپرستان غير از اين ميكنند؟ پس
بيائيد مانند پدر آسمانيتان كامل باشيد كه او كامل است" «».1
و نيز در همين انجيل است كه :همه مراحم خود را در برابر مردم و به منظور خودنمايي بكار نبنديد كه در اين صورت نزد
پدرتان كه در آسمانها است اجري نْواهيد داشت»0« .
و نيز در همان كتاب در باره نماز ميگويد ":شما نيز اينطور نماز بْوانيد :اي پدر ما كه در آسمانهايي ،نام تو مقدس است
...".
و نيز آمده ":پس اگر جفاكاريها و خطاهاي مردم را ببْشيد پدر آسمانيتان هم خطاهاي شما را ميبْشد"( ،همه اين سه
فقره كه نقل كرديم در اصحاح ششم از انجيل متي است).
و نيز ميگويد ":شما نيز مانند پدر رحيمتان رحيم باشيد".
و به مريم مجدلية ميگويد ":برو نزد برادرانم و به ايشان بگو من به سوي پدرم كه پدر شما نيز هست و به سوي الهم كه
اله شما نيز هست صعود خواهم كرد" «3».
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پس اين عبارات و امثال آن كه از سه انجيل نقل كرديم كلمه" پدر" را كه بر خداي تعالي و تقدس اطالق كرده ،هم در
مورد عيسي اطالق كرده و هم در مورد غير عيسي ،و اين بطوري كه مالحظه كرديد صرفا جنبه تشريفات و امثال آن را
دارد.
هر چند كه از بعضي ديگر از عبارات آنها از پسري و پدري صرف تشريف استفاده نميشود ،بلكه نوعي از استكمال را
ميرساند ،استكمالي كه وقتي در انساني محقق شود سرانجام او را با خدا متحد ميكند ،نظير اين عبارت ":يسوع -مسيح-
به اين كالم سْن گفت و چشمان خود را به آسمان بلند كرد و گفت :اي پدر! آن ساعت مقرر فرا رسيد ،پسرت را تمجيد
كن ،تا پسرت هم تو را تمجيد كند" ،آن گاه دعائي را كه براي رسوالن از شاگردانش
__________________________________________________
()(1آخر اصحاح پنجم از انجيل متي) نسْه عربيش كه در سال  1211ميالدي به چاپ رسيده و مطالب ديگر هم كه بعدا
نقل ميكنيم (از اين نسْه است).
)(2انجيل لوقا ،اصحاح ششم.
)(3انجيل يوحنا ،اصحاح بيستم.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
كرد نقل ميكند و آن گاه ميگويد ":و من اين درخواست را تنها براي اينان نميكنم بلكه در مورد كساني هم كه به زبان به
من ايمان آوردهاند مسئلت دارم ،تا همه آنان يكي شوند ،همانطور كه تو اي پروردگار من ثابت شدي و من نيز در تو ثابت
شدم ،مسئلت دارم تا آنها نيز در من و تو يكي شوند و تا همه عالم ايمان آورند كه تو مرا فرستادي و من به ايشان مجد و
آبرو دادم ،آن مجدي كه تو به من دادي ،آري تا همه يكي شوند ،آن چنان كه ما يكي شديم ،من در آنها و تو در من و همه
آنها براي يكي كامل شوند تا همه عالم بدانند كه تو مرا فرستادي و من ايشان را دوست ميدارم ،آن طور كه تو مرا دوست
ميداري «1».
گفتيم :با اينكه انجيلها صراحت دارد بر اينكه منظور از پسري و پدري صرف تشريف است ،اين كار را نكردند ،يعني عنوان
پدري و فرزندي را حمل بر تشريف نكردند ،در اينجا ميگوئيم در انجيلها كلماتي هست كه نميشود آنها را حمل بر
تشريف و احترام كرد (و شايد به خاطر وجود اين كلمات بوده كه مسيحيان دست به چنان حملي نزدهاند) نظير اينكه
ميگويد ":لوقا به عيسي گفت :اي آقا ما نميدانيم تو به كجا ميروي؟ و چگونه ميتوانيم راه را بشناسيم؟ عيسي به او
گفت :خود من آن طريقم ،به حق سوگند و به زندگي قسم كه احدي به سوي پدرم نميآيد ،مگر به وسيله من ،اگر شما مرا
شناخته بوديد پدر مرا هم شناخته بوديد ،و از همين االن او را ميشناسيد چون او را هم ديديد.
فيلبس پرسيد :اي سيد پدر را به ما نشان بده ،ديگر چيزي نميخواهم ،يسوع گفت :اي فيلبس من در همه اين زمانها با
شما بودم ولي شما نميشناختيد ،هر كس مرا ببيند پدر را ديده است .با اين حال چگونه تو ميگويي پدر را به ما نشان بده؟
مگر هنوز ايمان نياوردهاي كه من در پدر حلول كردم و پدر در من حلول كرده است و اين سْني كه دارم برايتان ميگويم
(نيز) از ذات من به تنهايي صادر نميشود بلكه از من و از پدر كه الحال در من است صادر ميشود ،او است كه دارد اين
كارها را ميكند ،باورم كنيد كه ميگويم من در پدرم و پدرم در من است «».0
و نيز در انجيل است كه ":ليكن من از اللَّه خارج شدم و آمدم و از پيش خود نيامدم بلكه او مرا فرستاده" «».2
و نيز ميگويد ":من و پدرم هر دو يك موجوديم"»2« .
__________________________________________________
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)(1انجيل يوحنا ،اصحاح هفدهم.
)(2انجيل يوحنا ،اصحاح چهاردهم.
)(3انجيل يوحنا ،اصحاح هشتم.
)(4انجيل يوحنا ،اصحاح دهم.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
و نيز سْني را كه به شاگردانش گفته چنين حكايت ميكند ":برويد و تمامي امتها و اقوام را شاگردان من كنيد و ايشان را
به نام پدر و پسر و روح القدس غسل تعميد بدهيد (تعميد مراسمي است از واجبات كليسا كه هر مسيحي بايد آن را انجام
دهد تا از گناهان پاك شود) «».1
و نيز ميگويد ":در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و خدا همان كلمه بود ،اين از اول نزد خدا بود ،هر چيزي به وسيله او
وجود يافت و به غير او چيزي وجود نيافت ،از آن جمله حيات هم به وسيله او وجود يافت و حيات نور مردم است"»0« .
پس اگر ميبينيم نصارا قائل به سه خدايي شدند علتش همين كلمات انجيلها است.
و منظور نويسندگان انجيلها اين بوده كه هم توحيد را كه مسيح ع در تعليماتش به آن تصريح ميكرده حفظ كنند ،هم
چنان كه در انجيل مرقس اصحاح دوازدهم ميگويد ":اول هر يك از وصايا (ي من اين است كه) اي اسرائيل رب اله تو
واحد است و تنها او رب تو است" و هم پسر بودن مسيح براي خدا را حفظ كنند (و نتيجهاش اين تناقضگوييها شده
است ".مترجم").

و حاصل گفتارشان (هر چند كه به معناي معقول و قابل تصوري برنميگردد )اين است كه ذات خدا جوهر واحدي دارد و
اين حقيقت واحده سه اقنوم دارد و منظورشان از كلمه:
"اقنوم" آن صفتي است كه نحوه ظهور و بروز هر چيزي و تجليش براي غير با آن باشد ،اما نه به طوري كه صفت غير
موصوف باشد و اقنومهاي سهگانه كه خداي تعالي با آنها جلوه و ظهور كرده ،عبارت است از اقنوم هستي و اقنوم علم كه
همان كلمه است و اقنوم حيات كه همان روح است.
و اين اقنومهاي سهگانه است كه يكي را پدر و ديگري را پسر و سومي را روح ميگويند ،اولي يعني پدر را اقنوم وجود ،و
دومي را كه اقنوم علم و كلمه است پسر و سوم را كه اقنوم حيات است روح ناميدند.
و اين اقانيم سهگانه عبارتند از ":پدر" "،پسر" و" روح القدس" ،اول اقنوم وجود و دوم اقنوم علم و كلمه ،و سوم اقنوم
حيات است ،پس پسر -كه كلمه و اقنوم علم است ،-از ناحيه پدرش -كه اقنوم وجود است -به همراهي روح القدس -كه
اقنوم حيات است و اشياء به وسيله
__________________________________________________
)(1انجيل متي ،اصحاح بيست و هشتم.
)(2انجيل يوحنا ،اصحاح اول.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
آن روشني ميگيرند -نازل شد.
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[حاصل و نتيجه گفتار مسيحيان (اقنومهاي سه گانه)]  .....ص 221 :
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آن گاه در تفسير اين اجمال اختالفي عظيم راه انداختهاند ،از همين جا به شعبهها و مذاهب بسياري منشعب شدهاند كه از
هفتاد مذهب هم تجاوز ميكند و به زودي به قدر گنجايش اين كتاب تفصيلش از نظر خواننده خواهد گذشت.
و شما خواننده محترم اگر در آنچه قبال خاطرنشان كرديم دقت بفرمائيد خواهيد ديد كه آنچه خداي تعالي در آيات زير
حكايت كرده ،وجه مشترك بين همه مذاهبي است كه بعد از عيسي بن مريم ع در نصرانيت پيدا شده و معنايي هم كه براي
سه تا بودن يكي كرديم را ،افاده ميكند ،اينك بار ديگر آن آيات از نظر شما ميگذرد ":لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  "،"...لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَةٍ  "،"...وَ ال تَقُولُوا ثَالثَةٌ انْتَهُوا".
و اگر قرآن كريم به حكايت اين قدر مشترك اكتفاء كرد ،براي اين بود كه اشكالي كه بر عقايد مسيحيان با همه كثرت و
اختالف كه در عقائدشان هست وارد است و قرآن بدان احتجاج نموده ،يك چيز و به يك وتيرة است كه به زودي روشن
ميشود.
4-احتجاج قرآن بر ضد مذهب تثليث  .....ص 410 :

اشاره

[احتجاج اول :استدالل به عدم امكان فرزند داشتن خداي تعالي]  .....ص 220 :
اما توضيح طريق اول اين است كه :حقيقت فرزندي و تولد چيزي از چيز ديگر اين است كه چيزي از موجودات زنده و داراي
توالد و تناسل متجزي شود ،مثال انسان و يا حيوان و يا حتي نبات وقتي ميخواهد توليد مثل كند ،چيزي از او جدا ميشود و
از راه جفتگيري جزئي را از خود جدا نموده ،به دست تربيت تدريجي فردي ديگر از نوع خود كه او نيز مثل خودش است
مي سپارد تا در نتيجه آنچه خود او از خواص و آثار دارد آن جزء نيز داراي آن خواص و آثار گردد ،مثال يك موجود جاندار،
جزئي از خود را كه همان نطفه او است و يك نبات جزئي را از خود كه همان لقاح (كرته گل) او است جدا ميكند و به
دست تربيتش ميسپارد تا به
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
تدريج حيواني يا نباتي مثل خود شود و معلوم است كه چنين چيزي در مورد خداي تعالي متصور نيست و عقل آن را به سه
دليل محال ميداند ،اول اينكه شرط اول توليد مثل ،داشتن جسمي مادي است و خداي خالق ماده ،منزه است از اينكه
خودش مادي باشد ،و قهرا وقتي مادي نبود لوازم ماديت كه جامع همه آنها احتياج است نيز ندارد ،پس نياز به حركت و
تدريج و زمان و مكان و غير ذلك ندارد.
دليل دوم اينكه الوهيت و ربوبيت خداي سبحان مطلقه است و به خاطر همين اطالق در الوهيت و ربوبيتش ،قيوميت مطلقه
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قرآن وقتي وارد در احتجاج عليه تثليث مسيحيت ميشود ،آن را از دو طريق رد ميكند.
اول-از طريق بيان عمومي ،يعني بيان اين معنا كه بطور كلي فرزند داشتن بر خداي تعالي محال است و في نفسه امري
است ناممكن ،چه اينكه فرزند فرضي ،عيسي باشد يا عزير و يا هر كس ديگر.
دوم-از طريق بيان خصوصي و مربوط به شْص عيسي بن مريم و اينكه آن جناب نه پسر خدا بود و نه اله معبود ،بلكه
بندهاي بود براي خدا و مْلوقي بود از آفريدههاي او.
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نسبت به ما سواي خود دارد و در نتيجه ما سواي خدا در هست شدن و در داشتن لوازم هستي نيازمند به او است و وجودش
قائم به او است ،چون او قيوم وي است ،با اين حال چگونه ممكن است چيزي فرض شود كه در عين اينكه ماسواي او و در
تحت قيوميت او است ،در نوعيت مماثل او باشد؟ و در عين اينكه گفتيم ماسواي او محتاج او است ،اين موجود فرضي
مستقل از او و قائم به ذات خود باشد و تمام خصوصيتها كه در ذات و صفات و احكام خدا هست در او نيز باشد؟ بدون اينكه
از او گرفته باشد .دليل سوم اينكه اگر زاد و ولد را در خداي تعالي جائز بشماريم ،الزمهاش اين است كه فعل تدريجي را هم
در مورد او (كه متعالي از آن است) جائز بدانيم و جائز دانستن آن مستلزم آن است كه خداي تعالي هم داخل در چهارچوب
ناموس ماده و حركت در آيد و اين خلف فرض و محال است ،چون ما او را خارج از اين چهارچوب و فاعل و پديد آورنده آن
فرض كرديم ،بلكه خداي تعالي آنچه ميكند به اراده و مشيت خود ميكند و مشيت او براي تحقق خواستهاش كافي
ميباشد و نيازمند به مهلت و تدريج نيست.
اين همان بياني است كه از آيه ":وَ قالُوا اتََّْذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُل لَهُ قانِتُونَ بَدِيعُ السَّماواتِ
وَ الْأَرْضِ ،وَ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « ،»1افادهاش ميكند ،چون ميفرمايد :كفار گفتند :خدا فرزند گرفته و
خدا منزه از آن است بلكه ملك همه آنچه در آسمانها و زمين است از آن او (و او قيوم آنها است) ،همه آنها در برابرش
خاضع هستند و او آفريدگار بدون الگوي آسمانها و زمين است ،او وقتي بْواهد كاري بكند و بْواهد چيزي بوجود آورد،
فقط كافي است بگويد" باش" و آن موجود بدون درنگ ،و تدريج موجود شود.
و به بياني كه ما كرديم كلمه" سبحانه" به تنهايي يك برهان است كه همان نزاهتش
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".112
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
از ماديت است و جمله ":لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُل لَهُ قانِتُونَ" برهان ديگري است كه همان برهان دوم يعني
قيوميت خدا باشد ،و جمله ":بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضي أَمْراً  "...برهان سوم است كه همان برهان خلف فرض
باشد.
البته ممكن است جمله ":بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" را از باب اضافه صفت به فاعلش گرفته و بگوئيم :خود آسمان و زمين
بديع و عجيب است و در نتيجه از آن اين معنا را استفاده كنيم كه در آيه شريفه چهار برهان آمده ،برهان اول را كلمه"
سبحانه" و برهان دوم را جمله:
"لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُل لَهُ قانِتُونَ" و برهان سوم را جمله ":بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" و برهان چهارم را جمله"
إِذا قَضي  "...افاده كند به اين تقريب كه از جمله ":بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" بفهميم :آسمان و زمين بدون الگو و مثال
بوجود آمده ،پس ممكن نيست خداي تعالي فرزنددار شود و موجودي از همين زمين فرزند او گردد ،چون در اين صورت
موجودي است كه با الگوي قبلي خلق شده ،چون مسيحيان عيسي را عين خدا و مثل او ميدانند ،پس اين جمله به تنهايي
خودش يك برهان ديگر ميشود.
و به فرض هم كه مسيحيان به منظور فرار از اشكال جسميت و ماديت خداي تعالي و نيز فرار از اشكال تدريجيت افعال او،
بگويند اينكه ما ميگوئيم :اتََّْذَ اللَّهُ وَلَداً" ،از باب مجازگويي است نه اينكه حقيقتا خداي تعالي متجزي شده و چيزي از او
جدا شده باشد كه در حقيقت ذات و صفات مثل او باشد و در عين حال نه محكوم به ماديت باشد و نه به تدريجيت (و اتفاقا
مقصود نصارا هم از اينكه گفتند :مسيح فرزند خدا است ،بعد از بررسي گفتههايشان همين است) ،تازه اشكال مماثلت به
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جاي خود باقي خواهد ماند.
توضيح اينكه اثبات فرزند و پدر اگر هيچ الزمهاي نداشته باشد ،اين الزمه را دارد كه بالضروره اثبات عدد هست و اثبات عدد
هم اثبات كثرت حقيقي است ،براي اينكه گيرم كه ما فرض كرديم اين فرزند و پدر در حقيقت نوعيه واحد باشند ،نظير دو
فرد انسان كه در حقيقت انسانيت يك چيزند ،ليكن نميتوانيم انكار كنيم كه از جهت فرديت براي نوع دو فردند و بنا بر اين
اگر ما اله را يكي بدانيم آنچه غير او است كه يكي از آنها همين فرزند فرضي است مملوك او و محتاج به او خواهند بود،
پس فرزندي كه براي خدا فرض كردند نميتواند الهي مثل خدا باشد ،چون خدا محتاج نيست و او محتاج است و اگر
فرزندي برايش فرض كنيم كه از اين جهت هم مثل او باشد يعني محتاج نباشد و چون خود او مستقل به تمام جهات باشد،
ديگر نميتوانيم اله را منحصر در يكي بدانيم و خود را از موحدين بشماريم.
و اين بيان همان چيزي است كه آيه ":وَ ال تَقُولُوا ثَالثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفي بِاللَّهِ وَكِيلًا"
»«1بر آن داللت دارد ،چون ميفرمايد ":اله تنها و تنها خدا است ،پس معلوم ميشود نصارا فرزند را هم اله ميدانستند و
اگر چنين باشد بايد فرزند محتاج پدر نباشد و مستقل در وجود باشد ،ديگر نبايد نصارا خود را موحد دانسته در عين اعتقاد به
تثليث بگويند خدا يكي است".

و اما طريق دوم ،يعني بيان اينكه"شْص عيسي بن مريم ع پسر خدا و شريك او در حقيقت الوهيت نيست" ،دليلش همين
است كه او بشر است و از بشري ديگر متولد شده و ناچار لوازم بشريت را هم دارد.
توضيح اينكه مريم ع به او حامله شد و او در رحم وي نشو و نما كرد و مانند همه جنينها تربيت يافت ،آن گاه او را مانند
هر مادري ديگر بزائيد و سپس در دامن خود تربيت نمود آن طور كه ساير مادران ،كودكان خود را تربيت و حضانت ميكنند
و سپس شروع كرد" با خوردن و نوشيدن و ساير حاالت طبيعي يك انسان زنده نشو و نما كردن" و مانند ساير موجودات
زنده و طبيعي دستْوش عوارض شدن ،گرسنه و سير گشتن ،خوشحال و ناراحت شدن ،لذت و الم بردن ،تشنه و سيراب
گشتن ،خوابيدن و بيدار شدن ،خسته و راحت شدن ،و ساير لوازم ديگر يك موجود طبيعي را به خود گرفتن.
اينها آن اموري است كه همه از آن جناب در مدتي كه در بين مردم بوده مشاهده شد ،چيزي نيست كه هيچ عاقلي در آن
شك كند و نيز هيچ عاقلي شك ندارد در اينكه چنين كسي انساني است مانند ساير انسانها و افراد ديگر از اين نوع و وقتي
عيسي ع چنين موجودي باشد قهرا مْلوقي است مصنوع ،آن طور كه ساير افراد اين نوع مْلوقند و مصنوع ،و از اين جهت
هيچ تفاوتي با ديگران ندارد.
و اما مساله صدور معجزات و خوارق عادت به دست او ،از قبيل زنده كردن مردگان و خلقت كردن مرغان و شفا دادن به
كوران و برصيها ،و همچنين خوارقي كه در پديد آمدنش بوده ،از قبيل تكون يافتنش بدون پدر ،همه و همه اموري است
خارق العاده ،يعني غير مالوف و غير معمول در سنت جاري در عالم طبيعت و يا به عبارت ديگر نادر الوجود (و هر تعبيري كه
ميخواهيد بكنيد و ليكن هر تعبيري كه برايش بكنيد نميتوانيد آنها را امري محال بدانيد) ،براي اينكه عقل دليلي بر محال
بودن آن ندارد ،عالوه بر اينكه كتب آسماني همه گوياي اين هستند كه آدم ابو البشر نه پدر داشت و نه مادر ،و انبياي خدا از
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[احتجاج دوم:اثبات اينكه شْص عيسي بن مريم (ع) پسر خدا و شريك او در الوهيت نيست]  .....ص 222 :
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قبيل :صالح و ابراهيم و موسي
__________________________________________________
")(1سوره نساء ،آيه ". [.....]121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
ع هم از اينگونه خوارق عادات بسيار داشتند و كتب آسماني همه گوياي بر معجزات ايشان است ،بدون اينكه الوهيتي براي
آنان اثبات كنند و آن حضرات را از انسان بودن خارج و سنْه خدايي به آنان بدهند.
و اين طريق استدالل ،همان است كه در آيه ":لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ  ...مَا الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الربسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُالنِ الطَّعامَ ،انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ،ثُمَّ انْظُرْ أَنَّي
يُؤْفَكُونَ" « ،»1طي شده است و اينكه ترجمه آن ":محققا كساني كه گفتند :عيسي سومين خدا از سه خدا است" ،كافر
شدند ،چون هيچ معبودي به جز معبود يكتا نيست  ...مسيح پسر مريم به جز رسولي نبوده كه قبل از او نيز رسوالني بودهاند
و در گذشتهاند و مادرش (در ادعاي اينكه او را بدون شوهر زائيده) راستگو بوده ،او و پسرش طعام ميخوردند ،تو اي پيامبر
ببين كه چگونه آيات را براي اين مردم بيان ميكنيم و سپس ببين كه چگونه دروغها به ما ميبندند".
و اگر از ميان همه افعال ،خوردن مسيح را به رخ مسيحيان كشيد ،براي اين بود كه خوردن از هر عمل ديگر بر ماديت و
احتياج او بيشتر داللت ميكند و احتياج و ماديت با الوهيت منافات دارند ،چون هر كسي ميفهمد كه شْصي كه به خاطر
طبيعت بشريش گرسنه و تشنه ميشود و با چند لقمه سير و با شربتي آب سيراب ميگردد ،از ناحيه خودش چيزي به جز
حاجت و فاقه ندارد ،حاجتي كه بايد ديگري آن را برآورد ،با اين حال الوهيت چنين كسي چه معنايي ميتواند داشته باشد؟
آخر كسي كه حاجت از هر سو احاطهاش كرده و در رفع آن حوائج نياز به خارج از ذات خود دارد في نفسه ناقص و مدبر به
تدبير ديگري است و اله و غني بالذات نيست ،بلكه مْلوقي است مدبر به ربوبيت كسي كه تدبير او و همه عالم به وي
منتهي ميشود.
آيه شريفه زير هم ممكن است به همين معنا ارجاع شود كه ميفرمايد ":لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ،
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ،إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً؟ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ
الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما ،يَْْلُقُ ما يَشاءُ ،وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ،چون ميفرمايد ":محققا كافر شدند كساني كه گفتند :اللَّه
همان مسيح پسر مريم است ،بگو اگر چنين است ،پس كيست كه اگر خدا بْواهد مسيح بن مريم را و مادرش را هالك كند
و حتي همه كساني كه در زمين هستند ،هالك كند
__________________________________________________
")(1سوره مائده ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
جلوي او را بگيرد؟ و چگونه چنين كفرياتي را معتقد شدهاند ،با اينكه ملك آسمانها و زمين و آنچه بين اين دو است از خدا
است ،او است كه هر چه بْواهد خلق ميكند و خدا بر هر چيز توانا است" «».1
و همچنين آيهاي كه در ذيل آيه ( )22سوره مائده است و در آن خطاب به نصارا نموده ميفرمايد ":قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ ما ال يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً ،وَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" « ،»0چون در اين نوع از احتجاجها مالك صفات و افعالي
است كه از مسيح ع مشاهده ميشود و مردم اين را از آن جناب به چشم ديدهاند كه انساني است معمولي و مانند ساير
انسانها بر طبق ناموس جاري در حيات زندگي ميكند و به همه صفات و افعال و احوالي كه همه افراد اين نوع دارند
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متصف است ،ميخورد ،مينوشد ،و محتاج به ساير حوائج بشري و داراي همه خواص بشريت است و اين اتصافش چنان
نيست كه به چشم ما اينطور جلوه كند و يا ما اينطور خيال كنيم و واقع غير از اين باشد ،خير ،ظاهر و واقعش همين است
كه مسيح انساني بوده داراي اين صفات و احوال و افعال ،انجيلها هم پر است از اينكه آن جناب خود را انساني از انسانها
و پسر انساني ديگر خوانده و پر است از داستانهايي كه از خوردن ،نوشيدن ،خوابيدن ،راه رفتن ،مسافرت و خسته شدن،
سْن گفتن و احوال ديگر وي حكايت ميكند ،بطوري كه هيچ عاقلي به خود اجازه نميدهد اين همه ظواهر را حمل بر
خالف ظاهر و بر معنايي تاويل بكند و با قبول اين مطلب بايد بپذيريم كه بر سر مسيح هم همان ميآيد كه بر سر ساير
انسانها ميآيد ،پس او مانند سايرين از ناحيه خود ،مالك هيچ چيز نيست و ممكن هم هست مانند سايرين دستْوش
هالكت گشته ،از دنيا برود.
و همچنين داستان عبادت كردن و دعا كردنش اينقدر در كتب اناجيل آمده كه جاي شك براي كسي نميماند كه آنچه
عبادت ميكرده ،براي تقرب به خدا و خضوع در برابر ساحت مقدس او بوده ،نه اينكه خودش خدا باشد و خواسته باشد به
مردم طرز عبادت را ياد داده و يا نتيجهاي نظير اين را گرفته باشد.
آيه ()120سوره نساء هم به همين داستان عبادت كردن عيسي ع و احتجاج به آن اشاره نموده ،ميفرمايدَ:نْ يَسْتَنْكِفَ
الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ،
__________________________________________________
")(1سوره مائده ،آيه ".12
)(2بگو آيا به غير خدا چيزي ميپرستيد كه براي شما نه نفعي دارد و نه ضرري؟ و خدا شنوا و دانا است ".سوره مائده ،آيه
".26
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ ،فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً"
» ،«1پس همين عبادت كردن مسيح براي خدا اولين دليل است براي اينكه او اله نبوده ،و الوهيت را براي غير خود
ميدانسته و براي خود هيچ سهمي از آن قائل نبوده ،پس مسيحيان بايد براي ما معنا كنند كه چگونه ممكن است كسي
خود را بنده و مملوك غير بداند و در پرستش معبود و مالكش خود را به تعب بيندازد و در عين حال خود را قائم به نفس
بداند ،آن هم به همان جهتي قائم به نفس بداند كه بدان جهت قائم به غير ميداند و نامعقول بودن اين سْن بر همه
روشن است و همچنين عبادت مالئكه كاشف از اين است كه فرشتگان دختران خداي تعالي نيستند و همچنين روح القدس،
چون همه اينان بندگان خدا و اطاعتكاران اويند ،هم چنان كه قرآن كريم فرمود ":وَ قالُوا اتََّْذَ الرَّحْمنُ وَلَداً ،سُبْحانَهُ 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" «».0
عالوه بر اينكه انجيلها پر از اعتراف به اين معنا است كه روح مطيع خدا و رسوالن او ،و فرمانبر او و محكوم به حكم او
است و معنا ندارد كه كسي خودش به خودش امر كند و حكمفرماي خودش و مطيع خودش باشد ،هم چنان كه معنا ندارد
كسي منقاد خود و مْلوق خويش باشد.
و نظير اين جريان يعني داللت كردن عبادت عيسي بر اينكه عيسي خدا نيست و عابد غير معبود است ،دعوت عيسي ع
است كه بشر را به عبادت خدا ميخواند (و اين معقول نيست خدايي بندگان را به عبادت خدايي ديگر بْواند) ،خداي تعالي
به همين اشاره نموده ميفرمايد ":لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ،وَ قالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ
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5-مسيح يكي از شفيعان نزد خدا است ،نه خونبهاي گنهكاران  .....ص 419 :

[تقرير و توضيح اعتقاد مسيحيان به تفديه عيسي عليه السالم]  .....ص 221 :
نصارا معتقدند كه مسيح با خون پر بهاي خود جرائم ايشان را عوض داده و به همين جهت لقب" فادي" به آن جناب داده،
گفتهاند :بعد از آنكه آدم نافرماني خدا كرد و از شجره ممنوعه در بهشت خورد ،خطاكار شد و اين خطاكاري او به ارث در
همه فرزندانش بماند ،در نتيجه ذريه او ما دام كه توالد و تناسل كنند ،خطاكار ميزايند و جزاي خطيئه هم عقاب در آخرت و
هالك ابدي است كه خالصي و فرار از آن ممكن نيست با اينكه خداي تعالي رحيم و عادل است.
و لذا اشكالي ال ينحل در اينجا پيدا شد و آن اين است كه اگر آدم و ذريه او را به جرم خطاهايش عقاب كند ،با رحمتش
منافات دارد ،چون همين رحمتش او را واداشت كه ايشان را خلق كند و اگر ايشان را بيامرزد با عدالتش منافات دارد (چون
در اين صورت خوب و بد را به يك چوب رانده) و عدالت اقتضاي آن ندارد ،بلكه اقتضا ميكند بين آن دو را فرق بگذارد،
مجرم خطاكار را به جرم و خطايش عقاب ،و نيكوكار مطيع را به پاداش نيكيها و اطاعتش ثواب دهد ،البته اين نظريه بيشتر
كشيشها است و گرنه بعضيها چون كشيش (مار اسحاق) هستند كه تْلف در مجازات مجرم و خطاكار را جائز ميدانند و
به عبارت ديگر ميگويند خلف وعده جائز نيست ،ولي خلف وعيد و تهديد جائز است.
اين اشكال از اول خلقت تا زمان عيسي ع ال ينحل مانده بود ،تا آنكه خداوند آن را به بركت مسيح حل كرد ،به اين نحو كه
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رَبِّي وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ ،فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ،وَ مَأْواهُ النَّارُ ،وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ" « ،»2و راه آيه و
احتجاجش روشن است.
__________________________________________________
)(1نه مسيح عار دارد از اينكه بنده خدا باشد و نه مالئكه مقرب و هر كسي كه از عبادت او اباء بورزد و يا گردن افرازد ،خدا
به زودي همهشان را به سوي خود محشور كند.
)(2و گفتند:رحمان فرزند گرفته ،منزه است رحمان ،بلكه فرشتگان بندگاني بزرگوارند ،در سْن از او پيشي نميگيرند و نيز
به امر او عمل ميكنند ،خداي تعالي به حال و آينده آنان آگاه است و شفاعت نميكنند مگر براي كسي كه او راضي باشد و
نيز از ترس او دلواپسند ".سوره انبيا ،آيه ".02
)(3محققا كافر شدند آنهايي كه گفتند :خدا همان مسيح پسر مريم است و مسيح گفت :اي بني اسرائيل خدا را بپرستيد كه
رب من و رب شما است و كسي كه به خدا شرك بورزد محققا خدا بهشت را بر او حرام ميكند و جايگاه او جهنم است و
ستمگران هيچ ياوري ندارند ".سوره مائده ،آيه ".20
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
انجيلها نيز از حكايت اينكه عيسي چگونه مردم را به سوي خدا دعوت ميكرد ،پر هستند ،گو اينكه در انجيلها عبارتي به
جامعيت" اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ" نيست ،ليكن همين معنا را با عباراتي ديگر ميرساند و اعتراف دارد بر اينكه خداي تعالي
رب مردم است و در هيچ جاي انجيل حتي براي يك بار هم ديده نشده كه عيسي صريحا مردم را به عبادت خود بْواند ،و
اگر در آن آمده ":من و پدرم واحديم" « »1به فرضي كه امثال اين جمالت براستي كالم انجيل باشد ،بايد حمل كرد بر
اينكه خواسته است بفرمايد :اطاعت من و اطاعت اللَّه يكي است ،هم چنان كه قرآن هم همين معنا را آورده ،ميفرمايد":
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ ،فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ" «».0
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مسيح كه فرزند خدا و خود خدا بود ،در رحم يكي از ذريههاي آدم يعني مريم بتول حلول كرد و از او متولد شد ،همانطور كه
يك انسان از
__________________________________________________
)(1يوحنا ،اصحاح دهم.
)(2هر كس رسول را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است ".سوره نساء آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
انسان ديگر متولد ميشود و از اين نظر يك انسان تمام عيار بود ،چون از انساني متولد شده بود ،ولي از نظر ديگر يك معبود
كامل بود ،براي اينكه فرزند اللَّه بود و معلوم است كه پسر اللَّه همان اللَّه تعالي است و از همه گناهان و خطايا معصوم است.
بعد از آنكه برههاي ان دك از زمان در بين مردم زندگي كرد و با آنان معاشرت و آميزش نمود و چون با ايشان خورد و نوشيد
و با ايشان گفتگو كرد و انس ورزيد و در بين ايشان آمد و شد كرد ،رفته رفته دشمنان را بر خود مسْر ساخت ،تا او را به
بدترين وجهي بكشند و آن كشتن به وسيله دار بود كه در كتاب الهي ،صاحبش لعنت شده است ،عيسي اين دار لعنتي و اين
زجر و اذيتي را كه داشت تحمل كرد و خود را فدا ساخت تا بندگانش از عقاب آخرت نجات يابند و دچار هالكت سرمدي
نگردند ،پس عيسي كفاره خطاهاي مؤمنين و گروندگان به خودش شد ،نه تنها گروندگان خودش بلكه كفاره گناهان همه
عالم شد( ،در رساله اوالي يوحنا ،فصل اول آمده :اي فرزندان من ،اين الفاظ كه به سوي شما مينويسم براي آن است كه
گناه مكنيد و اگر احيانا يكي از شما گناه كرد ما نزد رب مايه تسليتي عادل داريم و او يسوع مسيح است و اين همان وسيله
آمرزش خطاهاي ما است ،بلكه نه تنها خطاهاي ما ،كه خطاهاي همه عالم ،اينها سْناني است كه مسيحيان در معناي
(فادي) خونبها شدن مسيح ع گفتهاند.
نصارا اين كلمه (يعني مساله دار و فداء) را اساس دعوت خود قرار دادهاند و هيچ بهانه و آغازگري جز آن ندارند و هيچ
كالمي را جز با آن خاتمه نميدهند ،هم چنان كه قرآن كريم اساس دعوت خود را توحيد قرار داده ،و در خطابش به رسول
گراميش ميفرمايد ":قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" «،»1
حتي خود مسيح ع هم (به طوري كه انجيلها تصريح دارند و نقلش در چند سطر قبل گذشت) ،اولين وصاياي خود را توحيد
و محبت ورزيدن به خداي سبحان قرار ميداده.
علماي اسالم و ساير دانشمندان اشكالهاي بسياري را كه در گفتهها و عقائد مسيحيان است ،تذكر دادهاند و وجوه فساد و
بطالن سْنان ايشان را ذكر كردهاند ،در اين باره كتابها و رسالهها نوشته و صفحهها و طومارها پر كردهاند و اين عقائد را با
ضروريات عقلي منافي و حتي با كتب عهدين نيز مناقض دانستهاند و اما ما آنچه در اين كتاب برايمان اهميت دارد انتْاب
آن منافاتهايي است كه با اصول تعليم قرآني سازگاري ندارند و بعد از بيان آنها بحث را با بيان
__________________________________________________
)(1بگو اين است راه من كه با بصيرت هم خودم و هم پيروانم به سوي خدا دعوت ميكنيم ،و منزه است خدا و من از
مشركين نيستم ".سوره يوسف ،آيه ".122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص261 :
فرق بين شفاعت و فداء خاتمه داده ،روشن ميكنيم كه معناي شفاعتي كه قرآن اثباتش كرده و معناي فدايي كه مسيحيان
بدان معتقدند چيست.
اين را هم قبال بگوئيم كه قرآن كريم به صراحت تذكر ميدهد كه آنچه از معارف كه بشر را بدان ميخواند ،با بياني
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ميخواند و بشر را مْاطب قرار ميدهد كه قريب االفق با عقول آنان است و بياناتش فهم و درك آنان را رشد ميدهد و
فصل مميزي است كه انسان با آن حق را از باطل تشْيص ميدهد ،آن گاه تسليم حق ميشود و از باطل دوري مينمايد و
نيز بين خير و شر و نافع و مضر را جدا ميسازد و انسان به آساني ميتواند خير را بگيرد و شر را رها كند ،عقل سالمي هم
كه غبار تعصب جلو ديدش را نپوشانده ،هر گاه به اين كتاب عزيز مراجعه كند ،همينها را ميفهمد ،پس آنچه قرآن حق و
خير و نافع معرفي نموده ،عقل نيز همان را حق و خير و نافع ميداند و هر چه را كه قرآن باطل و شر و مضر معرفي كرده،
عقل نيز همان را باطل و شر و مضر تشْيص ميدهد.
[ده اشكال بر اين اعتقاد باطل]  .....ص 261 :
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حال ببينيم عقل ما در باره آنچه مسيحيت گفته چه حكم ميكند؟ با دقت در آنچه از ايشان نقل كرديم ،ده اشكال به آنها
وارد است كه اينك از نظر خواننده ميگذرد:
1اول اينكه گفتند :حضرت آدم با خوردن از آن درخت خدا را معصيت كرد و قرآن كريم اين سْن را به دو وجه ردميكند :وجه اول اينكه نهي خداي تعالي (در بهشت صادر شده بود و بهشت دار تكليف و امر و نهي مولوي نيست ،در نتيجه
نهيي) ارشادي بود كه در آن صالح حال شْص نهي شده در نظر گرفته ميشود و نهي كننده ميخواهد او را به سوي آنچه
مصلحتش در آن است ارشاد كند و نواهي و نيز اوامري كه از اين قبيل باشند ،نه بر امتثالش ثوابي مترتب ميشود و نه بر
مْالفتش عقابي ،عينا مانند" بكن" و" نكن" هايي است كه شْص طرف مشورت ما به ما ميگويد ،و يا" بكن" و" نكن"
هايي كه طبيب به بيمارش ميگويد تنها چيزي كه بر اينگونه" بكن" "،نكن" ها مترتب ميشود همان رشد و مصلحتي
است كه طرف مشورت و يا طبيب در" بكنهايش" در نظر گرفته و همان مفسده و ضررهايي است كه در" نكنهايش"
پيشبيني كرده است ،آدم ابو البشر نيز با مْالفتش از دستور ارشادي الهي جز بيرون شدن از بهشت و از دست دادن راحتي
و قرب حق تعالي ،و سرور رضاي او چيزي دامنگيرش نشد و به هيچ وجه دچار عقوبت خدا نگشت ،براي اينكه امر مولوي
خدا را نافرماني نكرد ،تا نتيجهاش عقاب باشد ،خواننده عزيز اگر بيش از اين مقدار در اينجا طالب باشد به تفسير آيه  22تا
 21سوره بقره مراجعه كند.
وجه دوم اينكه آدم ع پيغمبر بود و قرآن كريم ساحت پيغمبران را منزه و نفوس
ترجمه الميزان ،ج ،2ص260 :
شريفه آنان را مبراي از ارتكاب گناه و فسق از امر خداي سبحان ميداند ،برهان عقلي هم مؤيد اين نظريه است ،خواننده
محترم ميتواند براي ديدن اين برهان به تفسير آيه ( )012از سوره بقره ،آنجا كه پيرامون عصمت انبياء بحث ميكرديم
مراجعه نمايد.
2دوم اينكه گفتند ":به خاطر گناهي كه آدم كرد گنهكاري الزمه او و ذريه او شد".قرآن اين را نيز رد نموده ميفرمايد ":ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدي" « ،»1بعد از خوردن از آن درخت و بيرون شدن از
بهشت خداي تعالي او را برگزيد و نظر رحمت خود را به او برگردانيد.
و نيز ميفرمايد ":فَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"»0« .
اعتبار عقلي هم مؤيد اين معنا يعني آمرزش گناهان است ،بلكه نه تنها مؤيد است ،بيانگر نيز هست ،براي اينكه تبعات گناه
و آثار شوم آن امري است كه هر چند از نظر عقل الزم االجتناب اعتبار شده و موالي عرفي هم اجتناب از آن و از مْالفت و
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تمرد را الزم ميداند ،چون اگر پاي كتك و عقوبت متْلف ،و پاداش فرمانبر در كار نباشد ،امر تكليف و مولويت پا نميگيرد
و هيچ امر و نهيي امتثال نميشود ،و عقل و همچنين موالي عرفي اين را هم معتبر ميدانند و از شؤون مولويت ميشمارند
كه مولي دست و بالش در دائره مولويت باز باشد ،هر جا مقتضي بداند عقوبت را بر مجرمين و پاداش را براي فرمانبران
گسترش داده و هر جا صالح بداند از خطاي خطاكاران و معصيت عاصيان چشم بپوشد و با ايشان به عفو و مغفرت معامله
كند ،چون همه اينها از شؤون مولويت و حكومت است و حسن اين عمل يعني عفو موالي و صاحبان سطوت في الجمله
جاي ترديد نيست و عقالي از انسانها هم تا به امروز آن را بكار بستهاند ،پس اينكه مسيحيان گفتند ":گناه آدم الزمه ذريه
او شد" ،سْن درستي نيست ،چون اگر چنين بود در بشر هيچ موردي براي اصل عفو و مغفرت وجود نميداشت ،چون
مغفرت و عفو براي محو خطا و باطل نمودن اثر گناه است و با اين فرض كه خطيئه الزم ال ينفك بشر باشد ،ديگر
موضوعي براي عفو و مغفرت باقي نميماند ،با اينكه وحي الهي چه قرآن كريم و چه كتب عهدين پر است از داستان عفو و
مغفرت ،حتي خود اين كالمي كه ما از ايشان نقل كرديم و هم اكنون
__________________________________________________
")(1سوره طه ،آيه ".100
) (2آدم از پروردگارش كلماتي گرفت و در نتيجه نظر رحمتش را به سوي او برگردانيد كه او بسيار توبه پذير ،و مهربان
است ".سوره بقره ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
مشغول بحث پيرامون آنيم ،خالي از عفو و مغفرت نبود.
و سْن كوتاه اينكه اين ادعاي مسيحيت مبني بر اينكه گناهي از گناهان يا خطايي از خطاها ،همين كه از كسي سر زد
الزم ال ينفك او ميشود و ديگر نه قابل مغفرت است و نه حتي توبه و ندامت و رجوع به خدا آن را پاك ميكند ،ادعايي
است كه عقل سليم و طبع مستقيم آن را نميپذيرد.
3اشكال سومي كه به گفتار آنان وارد است اين است كه گفتند :خطيئه آدم همانطور كه مالزم آدم شد مالزم ذريه او نيزشد و تا قيامت ذريه او را خطاكار كرد ،و اين گفتار مستلزم آن است كه تبعه آن خطيئه و آثار سوئش هم گريبان ذريهاش را
بگيرد و بطور كلي گناه هر انساني گناه ديگران هم شمرده شود و آثار سوء هر گناهي گريبان افراد ديگر را كه آن گناه را
نكردهاند بگيرد و اين معنا ،هم از نظر عقل نادرست است و هم قرآن كريم آن را رد ميكند.
بله در قرآن اين معنا آمده است كه اگر يك فرد از انسان عمل زشتي را مرتكب شود و ديگران به آن راضي باشند ،هر چند
خودشان مرتكب نشده باشند مورد مؤاخذه قرار ميگيرند ،ليكن اين مساله غير مساله مورد بحث است ،مساله مورد بحث اين
است كه يك انسان خطايي مرتكب شده و خطاي او خطاي تمامي ذريه او و اثر سوئش گريبان ذريه او را تا قيامت بگيرد،
چه اينكه ذريه او به خطاي او رضايت داده باشند و چه نداده باشند ،كه گفتيم به هيچ وجه درست نيست و معنا ندارد آدم ابو
البشر خطايي كرده باشد ،افراد بيگناه و معصومي هم كه در ذريه او هستند به آتش گناه او بسوزند و قرآن كريم در آيه ":أَلَّا
تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري" و آيه شريفه ":وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي" « ،»1آن را رد ميكند ،عقل سليم هم با آن سازگار
نيست ،زيرا مؤاخذه بيگناه به جرم گنهكار ديگر قبيح است و عقل آن را رد ميكند ،خواننده محترم ميتواند براي تكميل
مطالعه خود در اين باب به بحثهايي كه در باره افعال در تفسير سوره بقره آيه ( 016تا  )012داشتيم مراجعه نمايد.
4اشكال چهارم اينكه اساس گفتار مسيحيت بر اين است كه اثر تمامي خطاها و گناهان هالكت ابدي است و هيچ فرقيدر كوچكي و بزرگي گناه نيست و الزمه اين سْن آن است كه اصوال گناه كوچك و صغيرهاي وجود نداشته ،هر گناهي هر
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قدر هم كه ناچيز باشد كبيره و مهلكه بحساب آيد و اين از نظر تعليمات قرآني درست نيست ،چون از نظر قرآن كريم خطاها
و معصيتها مْتلفند ،بعضي كبيره و بعضي صغيره ،بعضي مشمول مغفرت و بعضي غير
__________________________________________________
")(1سوره نجم ،آيه ".21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
قابل آمرزشند ،مانند شرك كه بدون توبه آمرزيده نميشود و خداي تعالي در باره اين دو نوع گناه فرموده ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ
ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ،نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ" « "،»1إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ" «2».
پس مالحظه كرديد كه خداي تعالي محرماتي را كه از آن نهي فرموده دو قسم كرده ،يكي گناهان كبيره و يكي ديگر
گناهاني كه در مقابل آن قرار دارند و قهرا صغيره خواهند بود و نيز بعضي را قابل آمرزش و بعضي ديگر را غير قابل آمرزش
دانسته ،پس به هر حال گناهان (از نظر زشتي و فساد) مْتلفند و چنين نيست كه تمامي گناهان باعث خلود در آتش و
هالكت ابدي گردد.
عالوه بر نظريه قرآن كريم ،عقل نيز نميپذيرد كه تمامي گناهان را در يك رديف قرار دهد ،به طوري كه در نظر او فرقي
ميان" يك سيلي زدن" و بين" كشتن" نباشد و نگاه به زن مردم ،با زناي با او يكسان باشد و همچنين (خوردن يك ريال
مال مردي توانگر با خوردن تمامي اموال يتيمي بيسرپرست در نظرش يكسان باشد) و عقالي از انسانها در تمامي ادوار
هيچ گناهي را در جاي گناه ديگر ننهادهاند و براي هر معصيتي تبعه و اثر خاصي و سرزنش و عقاب معيني قائلند و با اين
اختالف چشمگيري كه در مراتب گناه هست ،چگونه ميتوان حكم يك كاسه و كلي در باره آن كرد و با فرض اختالف
مراتب آن ،عقل حكم ميكند به اينكه :مراتب مْتلف عذاب را بين آنها توزيع كرد يعني عذاب جاوداني و هالك ابدي را
كيفر بزرگترين گناه از قبيل شرك به خدا دانست و عذابهاي كمتر را كيفر گناهان كوچكتر دانست همانطور كه قرآن چنين
كرده و معلوم است كه خوردن از درخت بهشتي به فرض اينكه حكم ارشادي نبوده باشد بلكه حكم شرعي بوده باشد،
مْالفتش به پايه كفر به خداي عظيم و گناهاني نظير آن نميرسد ،پس اين درست نيست كه مْالفت چنان نهي را باعث
عذاب دائمي بدانيم ،خواننده عزيز ميتواند به بحث افعال كه در تفسير آيه ( 016تا  )012سوره بقره داشتيم مراجعه نمايد.
5اشكال پنجم كه به حرف مسيحيان وارد است اين است كه گفتند :بين صفت" رحمت" خدا و" عدالت" او تزاحم بوجودآمد ،آن گاه براي رفع اين تزاحم عيسي نازل شد و سپس صعود كرد ،به بياني كه قبال از ايشان نقل كرديم و اگر كسي در
اين كالم و در لوازم آن
__________________________________________________
)(1اگر از گناهان كبيرهاي كه از آن نهي شدهايد ،اجتناب كنيد بديهايتان را ميآمرزيم ".سوره نساء ،آيه ".21
)(2خدا اين گناه را كه به او شرك بورزيد نميآمرزد و گناهان سبكتر از آن را براي هر كه بْواهد ميآمرزد ".سوره نساء،
آيه ". [.....]22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
دقت كند ميفهمد كه خداي تعالي از ديدگاه مسيحيان هر چند موجودي است آفريننده كه خلقت اين عالم با همه اجزايش
مستند به او است ،ليكن خدايي است كه هر كاري كه ميخواهد بكند علم ذاتيش را بكار گرفته( ،عينا ،مانند ما انسانها )
فكر ميكند كه اين كار را بكند و يا نكند ،هر يك از اين دو طرف به نظرش چربيد آن را اختيار ميكند و چربيدن آن به اين
معنا است كه با مصالحي كه در نظر دارد مطابق باشد ،همانطور كه ما در هر كاري مصالح و مفاسدش را سبك و سنگين
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ميكنيم ،اگر مصالح آن بر مفاسدش چربيد انجام ميدهيم و الزمه اين سْن اين است كه خداي تعالي هم مثل ما انسانها
در تطبيق عمل خود با مصالح و مفاسد احيانا اشتباه كند و در نتيجه پشيمان شود ،هم چنان كه در اصحاح ششم از سفر
تكوين از تورات آمده :كه خدا از اينكه فرزندان آدم را در زمين خلق كرد خوشش نيامد و چه بسا در اينكه آيا اين عمل را
انجام بدهد يا نه فكرش به جايي نرسد و نتواند مصلحتش را تشْيص دهد و اي بسا فكر او (به خاطر اشتغال به چيزهاي
ديگر) به فالن مساله متوجه نگشته ،در باره آن جاهل باشد»1« .
و سْن كوتاه اينكه خداي تعالي از نظر مسيحيت در افعال و اوصافش عينا مانند يك انسان است كه هر چه ميكند با فكر
و مصلحتانديشي ميكند و همه همش در اين است كه عمل خود را با مصلحت وفق دهد ،پس او نيز مانند ما انسانها
محكوم به حكم مصالح و مقهور به اين است كه عمل را در اين چهارچوب انجام دهد (و معلوم است كه چنين كسي از
ناحيه خارج از ذات خود محكوم به اين احكام شده) ،در نتيجه ممكن است از ناحيه خارج به صالح و مصلحتش هدايت بشود
و ممكن است نشود و در نتيجه گمراه گردد و دچار اشتباه و غفلت شود ،و چه بسا كه چيزي را بداند و چه بسا نداند ،چه بسا
بر آن عامل خارجي غالب شود و چه بسا او بر وي غالب گردد ،پس قدرت چنين خدايي محدود است ،هم چنان كه عملش
محدود است و وقتي اين حالتهاي مْتلف بر خدا جائز باشد ،ساير عوارض كه بر يك فاعل صاحب فكر و اراده طاري
ميشود بر او نيز طاري شود ،يعني خوشحال شود و اندوهگين گردد و خود را بستايد و مالمت كند ،شرمسار شود و سرفراز
گردد و احوالي ديگر از اين قبيل و كسي كه چنين وضعي دارد موجودي مادي و جسماني و داخل در محدوده ناموس حركت
و تغيير و استكمال خواهد بود و كسي كه اينطور باشد ممكن الوجود و مْلوق است ،البته نه مْلوقي فوق العاده ،بلكه يك
انسان معمولي خواهد بود ،نه واجب الوجودي كه خالق هر چيز است.
و شما خواننده محترم اگر به كتب عهدين مراجعه كنيد خواهيد ديد آنچه ما به عنوان
__________________________________________________
)(1تورات عربي چاپ  1211ميالدي.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص266 :
الزمه گفتار حضرات ذكر كرديم صريحا در باره خداي تعالي آمده ،يعني خدا را جسم و متصف به همه اوصاف جسماني و
مْصوصا صفات انسان ميداند.
و قرآن مجيد در همه اين معاني كه ذكر شد خداي تعالي را منزه از اين اوهام خرافي ميداند از آن جمله ميفرمايد":
سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ" « »1و براهين عقلي و قطعي هم قائم است بر اينكه خداي تعالي ذاتي است مجمع تمامي صفات
كمال ،پس او تنها وجود دارد و بس و وجودش هيچ شايبهاي از عدم ندارد و او تنها قدرت دارد و قدرتش مطلقه است بدون
اينكه مشوب به عجز باشد و او تنها علم دارد ،آن هم علم مطلق ،بدون اينكه علمش آميْته با جهل و يا در معرض زوال
باشد او همهاش حيات است ،آن هم حيات مطلقه ،بدون اينكه مرگ و فنا در او ممكن باشد و وقتي خداي تعالي به حكم
براهين قطعي عقلي ،چنين خدايي است ،ديگر دگرگونگي در او راه ندارد ،نه در وجودش و نه در علمش و نه در قدرتش و نه
در حياتش.
در نتيجه چنين خدايي جسم و جسماني نبوده ،چون اجسام و جسمانيات از هر جهت در احاطه دگرگونگي و تحولند ،و در
معرض امكانات (بشود يا نشودها) و احتياجاتند و وقتي خداي تعالي جسم و جسماني نبود ،در معرض حاالت مْتلف و
عوارض متنوع قرار نميگيرد ،غفلت و سهو و اشتباه ،پشيماني و سرگرداني ،تاثر ،شرمساري و خواري و كوچكي و شكست
خوردن و امثال اينها در ساحت مقدس او محال است و ما در اين كتاب در هر مورد مناسبي كه پيش آمده بحثهاي برهاني
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اين مسائل را بطور كامل آوردهايم (ان شاء اللَّه خواننده عزيز به آنها بر ميخورد).
و اين به عهده اهل دقت و تدبر است كه بين اين دو قول ،يعني آنچه قرآن در اين باره ميگويد و آنچه كتب عهدين گفته،
مقايسه كند ببيند آيا معارفي كه قرآن كريم در مورد اله عالم آورده ":كه هر صفت كمال را برايش اثبات و هر صفت نقص
را از او نفي كرده و باألخره او را بزرگتر از آن دانسته كه فهم محدود ما بتواند در باره او حكمي بكند" حق است و يا اموري
كه كتب عهدين در اين باره ميگويد ،اموري كه جز در اساطير يونان و خرافات هند قديم و چين يافت نميشود ،اموري كه
در وهم انسانهاي اولي درآمده و افكارشان تحت تاثير آن قرار گرفته است.
6اشكال ششم اينكه گفتند ":خدا پسرش مسيح را فرستاد و دستور داد در يكي از رحمها حلول كند ،تا به صورت انسانياز آن رحم متولد گردد ،در حالي كه خدا هم باشد!"
__________________________________________________
)(1منزه است خدا از آنچه در بارهاش ميگويند" سوره صافات ،آيه ".121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
و اين همان سْن غير معقولي است كه قرآن كريم براي ابطال آن قيام نموده و توضيحش در بيان سابق گذشت و ديگر
تكرار نميكنيم.
و معلوم است كه عقل سليم هم نميتواند آن را بپذيرد ،براي اينكه اگر در اوصافي كه بايد به حكم عقل واجب الوجود را
متصف به آن بدانيم دقت شود از قبيل ثبات سرمدي و عدم دگرگوني و عدم محدوديت وجود و احاطه به هر چيز و نزاهت
از گنجيدن در زمان و مكان و آثار اين دو ،و نيز اگر در تكون انسان از آن لحظهاي كه نطفهاي در رحم بوده تا وقتي كه به
صورت جنين درميآيد چه اينكه اين تكون را طبق نظريه ملكانيان تفسير كنيم و چه طبق نظريه نسطوريان و چه يعقوبيان
و چه غير ايشان (كه قبال بدان اشاره شد) نميتوانيم او را اله يعني موجودي مجرد بدانيم ،چون بين يك موجود جسماني كه
همه اوصاف جسميت و آثار آن را دارد و بين موجودي كه جسميت ندارد و هيچيك از اوصاف جسميت از قبيل زمان و
مكان و حركت و غير ذلك در او نيست ،نسبتي وجود ندارد ،و چگونه ممكن است بين آن دو اتحاد برقرار شود ،حال اين
اتحاد به هر وجهي كه تصور شود؟
و همين منطبق نشدن اين قول با احكام ضروريه عقلي ،باعث شده كه بولس و ساير رؤساي قديسين عليه فلسفه و مباحث
عقلي قيام نموده ،احكام آن را تقبيح كنند.
بولس ميگويد ":من اين را نوشتم تا حكمت حكما را قاطعانه سركوب نموده ،فهم فقها را تْطئه نمايم ،حكيم كجا و
نويسنده كجا و كنكاشگر اين روزگار كجا و تعمق و دقت در معارف ديني ما كجا؟ مگر نبود كه خدا حكمت اين عالم را
تعميق فرمود -تا آنجا كه ميگويد -اگر يهود جرأت دارد سْن از معجزه كند و از ما معجزه بْواهد و اگر يونانيان جرأت
دارند دم از حكمت بزنند ما بانگ برميآوريم كه اينك مسيح مصلوب معجزه و حكمت است»1« .
و نظير اين كلمات در كالم وي و كلمات غير او بسيار است و هيچ وجهي جز سياست نشر و تبليغات ندارد و اگر خواننده
عزيز و هر كس ديگري به اين رسالهها و كتب مراجعه نموده ،در طريق بياناتش براي مردم و در طرز سْن گفتن با آنان
دقت كند ،به درستي آنچه ما گفتيم يقين پيدا ميكند( ،زيرا جز مطالب خطابهاي و پشت هماندازي چيزي نميبيند).
و از آنچه گذشت اشكالي كه به قسمت ديگر سْنان مسيحيت وارد است روشن ميشود و آن قسمت اين است كه
گفتند ":خدا معصوم از گناهان و خطايا است" ،و اشكالش
__________________________________________________
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)(1رساله بولس ،اصحاح اول.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
اين است كه خدايي كه اينان تصور كردهاند ،داراي عصمت نيست ،براي اينكه عصمت بر دو معنا است كه يكي در مورد او
تصور ندارد ،و ديگري را هم ندارد ،پس اصال عصمت ندارد ،اما آن عصمتي كه در او تصور ندارد ،عصمت از تمرد و نافرماني
خالق است كه مسيحيت قائل به خالقي براي خدا نيستند ،و اما عصمتي كه در او تصور ميشود ولي مسيحيت آن را براي
خدا قائل نيستند ،عصمت از اشتباه و خطاي در فكر است كه خواننده عزيز توجه كرد كه صريحا خدا را اشتباه كار معرفي
كردند ،پس خداي مسيحيت بطور كلي عصمت ندارد.
7اشكال هفتم به اين قسمت از گفتار آنان وارد است كه گفتند ":بعد از آنكه خداي پسر به صورت فردي از انسان جلوهكرد و با مردم به معاشرت پرداخت ،آنهم همانند معاشرت يك انسان معمولي با ساير انسانها ،تا آنكه در آخر خود را مسْر
دشمنان كرد" ،وجه نادرستي اين سْن آن است كه بنا به اين گفتار واجب الوجود صفات ممكنات را به خود گرفته و در
عين اينكه واجب الوجود است ممكن الوجود هم شده ،در عين اينكه خدا است انسان هم شده و خالصه كالم اينكه از نظر
آقايان واجب الوجود مي تواند خلقي از مْلوقات خود شود ،يعني به حقيقت و واقعيت نوعي از اين انواع خارجي متصف گردد،
مثال روزي انساني از انسانها شود و روزي ديگر اسب ،و روزي مرغ و روز ديگر حشره ،و وقتي ديگر چيزي ديگر شود و
حتي از نظر ايشان خدا ميتواند در عين اينكه يك چيز است ،چند چيز باشد ،هم خدا باشد و هم انسان و هم اسب و هم
حشره!!! .و همچنين هر رقم عمل كه از اعمال موجودات فرض شود از او به تنهايي صادر شود ،براي اينكه وقتي بتواند به
صورت همه موجودات جلوه كند ،بايد همه اعمال مْصوص موجودات را هم بكند ،در نتيجه بتواند اعمالي متقابل از قبيل
عدل و ظلم را انجام داده و به صفاتي متقابل از قبيل علم و جهل ،قدرت و عجز ،حيات و ممات ،غني و فقر و  ...متصف
شود و خداي ملك حق بزرگتر از اينها است و اين اشكال غير از آن محذوري است كه در اشكال ششم گذشت (براي اينكه
در اشكال ششم ميگفتيم چگونه ممكن است موجودي سرمدي و غير محدود الوجود و محيط به هر چيز و منزه از مكان و
زمان ناگهان نطفه شود و در رحم مادر بگنجد و در اشكال هفتم ميگوئيم :به فرضي كه از اشكال ششم صرفنظر كنيم،
وقتي بنا شد يك چيز ،دو چيز شود و خدا انسان شود ،ميتواند بيش از دو چيز هم بشود و افعال صفات هر يك از انواع
موجودات را داشته باشد كه اين خود غير معقولي ديگر است" مترجم").
8اشكال هشتم به اين قسمت از گفتارشان وارد است كه گفتند ":خدا چوبه دار و لعنت دشمنان را به خود خريد ،براي اينكهشْص به دار آويْته شده ملعون است" ،اشكال ترجمه الميزان ،ج ،2ص261 :
ما اين است كه منظورشان از اين سْن چيست؟ و چگونه خدا لعنت را تحمل كرد؟ و منظور از اين لعنت چيست؟ آيا همين
لعنتي است كه اهل عرف و لغت از اين كلمه ميفهمند؟ يعني دور كردن از رحمت و كرامت؟ و يا معنايي ديگر است؟ اگر
منظور همان معناي معروف باشد كه ما و اهل لغت از اين كلمه ميفهميم ميپرسيم چگونه ممكن است كسي كه خودش
خدا است خود را از رحمت خود دور كند؟ و يا ديگران او را از رحمت خود او دور سازند؟ و مگر رحمت غير از فيض وجودي و
موهبت نعمت و اختصاص به مزاياي هستي چيز ديگري است؟ اگر اين باشد پس برگشت معناي لعنت و دور كردن به فقر
مالي و نداشتن جاه و امثال اينها در دنيا و يا آخرت و يا هر دو خواهد بود ،و اينجا است كه ميپرسيم معناي لعنت كردن به
خداي تعالي و تقدس به هر وجهي كه تصورش كرده باشند غير قابل تصور است و مسيحيت بايد آن را براي ما تصوير كنند
و بگويند كه چگونه خدايي كه غني بالذات است در اثر لعنت مْلوقش محتاج ميشود ،با اينكه غناي بالذات باب هر فقري
را سد ميكند؟.
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[الزمه اعتقاد به تفديه عيسي (ع) جهل به معناي حقيقي گناه و خطا و نفهميدن چگونگي ارتباط گناه با عقاب است] .....
ص 222 :
9اشكال نهم به اين قسمت از گفتار آنان وارد است كه گفتند ":عيسي كفاره گناهان مؤمنين و بلكه كفاره تمام خطاهايعالم است" و آن اين است كه از اين كالم بر ميآيد مسيحيان اصال معناي حقيقي گناه و خطا را نفهميدهاند و هنوز درك
نكردهاند كه چگونه گناهان ،عقاب اخروي را در پي ميآورند و اين عقاب را چگونه محقق ميسازند و حقيقت ارتباط بين
اين گناهان و خطاها و بين تشريع را نشناختهاند و از موقف تشريع در برقرار نمودن اين رابطه ،آن تصور درستي را كه قرآن
كريم با بيان و تعليم خود تصوير نموده ،ندارند.
و ما در مباحث سابق اين كتاب از آن جمله در تفسير آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما" « »1و در ذيل
آيه ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً" « ،»0بيان كرديم كه احكام و قوانيني كه مْالفت و تمرد و در آخر گناه و خطيئه در آن واقع
ميشود ،اموري وضعي و اعتباري است كه منظور از وضع و اعتبار آن اين است كه مصالح مجتمع انساني با عمل به آن
احكام و مراقبت آن دستورات حفظ شود و عقابي كه بر مْالفت آن مترتب ميشود تبعات سويي است كه آن را وضع نموده،
اعتبار كردند تا بتواند انسانهاي مكلف را از هوس معصيت و تمرد از اطاعت منصرف سازد ،اين حال قوانيني است كه عقال
براي نظام دادن به مجتمع انساني وضع ميكنند.
ولي تعليم قرآن در اين باره قدمي فراتر نهاده ،قدمي كه بحث عقلي گذشته ما نيز آن را تاييد ميكند و آن اين است كه
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و اما تعليم قرآني بر خالف اين تعليم عجيب و غريب به تمام معناي كلمه است ،قرآن كريم ميفرمايد ":يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ
الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ" «1».
و قرآن كريم خداي را به اسمهايي ياد ميكند و به صفاتي متصف ميداند كه با آن اسماء و صفات ،ديگر محال است در
معرض فقر و فاقه ،حاجت و نقص ،نداشتن و عدم ،بدي و زشتي ،ذلت در برابر كسي و خوار در نزد خودش قرار گيرد و
خالصه اينكه ساحت قدس و كبريائيش منزه از اينها است.
در اينجا ممكن است كسي به طرفداري از مسيحيت برخاسته و بگويد :از نظر مسيحيان نيز خداي تعالي في نفسه يعني
بْودي خود چنين خدايي است و اگر با يك فرد از انسان -مثال با مسيح -متحد نشده بود ،خود بْود اجل از اين بود كه در
معرض خواري و ساير احوال مذكور قرار گيرد و چون با يك انسان كه مادي و جسماني است متحد شده ،همه احوال و
عوارض را پذيرفته است!!.
در پاسخ ميگوئيم :آيا پذيرش و تحمل لعنت و اتصافش به امور شاقه نامبرده كه علتش -به ادعاي شما -اتحاد نامبرده
است ،تحمل واقعي و حقيقي است؟ و يا آنكه مجازا آن را تحمل ميخوانيد؟ اگر حقيقي باشد همان محذور كه گفتيم الزم
ميآيد و اگر تحمل مجازي است
__________________________________________________
)(1هان اي مردم شما همه محتاجيد به خدا ،و تنها خدا است كه به كسي نيازمند نيست ".سوره فاطر ،آيه ".12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
اشكال دوباره برمي گردد .يعني شما مسيحيان به خاطر اشكال تزاحم عدل خدا و رحمتش بود كه مساله فديه شدن خدا را
تصوير كرديد ،و اگر اين مساله مجازي و صرف شوخي باشد اشكال مزاحمت برطرف نميشود.
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[الزمه قول به هالكت دائمي فرزندان آدم و انحصار راه نجات آنان در فدا شدن عيسي (ع) ،و لغو و عبث بودن تشريع تمام
اديان است]  .....ص 221 :
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منقاد شدن انسان در برابر قوانيني كه برايش از ناحيه خدا تشريع شده را باعث آن ميداند كه دل آدمي آماده اتصاف به
صفات فاضله و حميده گردد ،هم چنان كه سركشي كردنش از آن قوانين را باعث آن ميداند كه دلش براي پذيرش صفات
رذيله و خسيسه و خبيثه آماده شود و در نتيجه آن آمادگي است كه نعمتي اخروي برايش آماده ميشود و در اثر اين آمادگي
است كه زمينه عذاب و نقمتي اخروي برايش فراهم ميگردد ،چون بهشت و دوزخ آخرت تمثل يافته همان فضائل و رذائل
است و حقيقت بهشت و دوزخ هم همانا قرب آدمي به خدا و دوريش از خدا است ،پس حسنات و سيئات متكي به مصالح و
مفاسد واقعي و حقيقي است و منتهي به اموري است كه نظامي حقيقي دارد ،نه چون قوانين عقال كه صرف اعتبار است.
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".06
")(2سوره بقره ،آيه ".012
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
اين نيز واضح است كه تشريع الهي تنها براي نظام بْشيدن به جوامع بشري نيست بلكه براي تكميل خلقت بشر است،
ميخواهد با اين هدايت تشريعي هدايت تكويني را تقويت نموده ،مْلوق را به آن هدفي كه در خلقت او است برساند ،و به
عبارتي ديگر ميخواهد هر نوع از انواع موجودات را به كمال وجود و هدف ذاتش برساند و يكي از كماالت وجودي انسان
داشتن نظام صالح در زندگي دنيا و يكي ديگر داشتن حيات سعيده در آخرت است و راه تامين اين دو سعادت ،ديني است كه
متكفل قوانيني شايسته براي اصالح اجتماع و نيز مشتمل بر جهاتي از تقرب به خدا به نام عبادات باشد تا انسانها بدانها
عمل كنند ،هم معاششان نظم پيدا كند و هم جانشان نوراني و مهذب گردد و در نتيجه با جاني نوراني و مهذب و عملي
صالح ،شايسته كرامت الهي در دار آخرت شوند اين است حقيقت امر.
پس انسان به خداي سبحان قربي و بعدي دارد و مالك در سعادت و شقاوت دائميش و معيار در صالحيت و فساد
اجتماعش همين قرب و بعد است و دين تنها عامل براي ايجاد اين قرب و بعد است و همه اين مطالب اموري است حقيقي
نه اينكه اساسش لغو و خرافه بوده باشد.
و اگر فرض كنيم ارتكاب يك معصيت ،مثال خوردن از درخت بهشتي با وجود نهي از آن باعث هالكت دائمي او و بلكه
هالكت دائمي همه فرزندانش تا روز قيامت شود و عالوه بر اين وسيلهاي هم براي نجات از اين هالكت و اين دلواپسي
نباشد ،مگر فداء شدن مسيح ،پس تشريع اديان قبل از مسيح و يا مسيح و بعد از مسيح چه فائدهاي ميتواند داشته باشد؟!.
چون وقتي فرض كرديم كه هالكت دائمي و عقاب اخروي از جهت صدور آن معصيت ،حتمي است ،ديگر نه عملي ميتواند
انسان را از آن هالكت و يا به عبارت ديگر از گناه حفظ كند و نه توبهاي تنها و تنها راه عالج فداء است و بس ،و با اين
فرض ديگر تشريع شرايع و انزال كتب و ارسال رسل از ناحيه خداي تعالي هيچ معناي متصوري ندارد و آنچه تا كنون وعده
و وعيد و انذار و تبشير از ناحيه خداي تعالي رسيده ،خالي از وجه صحت خواهد بود ،چون با حتمي بودن فساد و وجوب
عذاب اين وعده و وعيدها چه چيزي را اصالح ميكنند؟.
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از اين هم كه بگذريم آقاي بولس و امثال او در باره هزاران هزار انسان كه در امتهاي گذشته و قبل از فداء شدن مسيح
كه با عمل به شرايع زمان خود به كمال رسيدند و حد اقل در باره انبياء و ربانيين از امتهاي گذشته از قبيل ابراهيم و
موسي ع و امثال ايشان چه ميگويند؟ آيا به نظر آقايان اين بزرگان نيز با حالت شقاوت و گمراهي از دنيا رفتند و يا به كمال
و سعادت خود رسيدند؟ و در عالم بعد از مرگ و در قيامت چه وضعي دارند؟ آيا عقاب و هالكت در انتظارشان است و يا
ثواب و حيات سعيده؟ چگونه ميتوانند بگويند :ارسال رسل
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
و انزال كتب هيچ اثري ندارد و دردي را دوا نميكند ،با اينكه مسيح تصريح كرده به اينكه براي نجات دادن گنهكاران و
خطاكاران فرستاده شده و نيز تصريح نموده است كه صالحان و اخيار احتياجي به اين معنا ندارند.
انجيل لوقا اصحاح پنجم ميگويد :كاهنان و يهوديان رياكار بر سر شاگردان مسيح غوغا كردند كه چرا شما شاگردان مسيح
با باجگيران و خطاكاران ميخوريد و مينوشيد ،خود مسيح به جاي شاگردان پاسخ داد :آنان كه صحيح و سالماند طبيب الزم
ندارند ،و تنها بيمارانند كه طبيب ميخواهند ،من نيامدهام كه صديقين را دعوت كنم ،ليكن خطاكاران را به توبه ميخوانم.
و كوتاه سْن اينكه قبل از فداي مسيح هيچ غرض صحيحي به نظر نميرسد كه تشريع شرايع الهيه و نواميس دينيه قبل
از فداي مسيح را از عبث و لغويت حفظ كند و براي اين عمل عجيب كه از خداي تعالي و تقدس صادر شد محمل صحيحي
بوده باشد ،مگر اينكه كسي بگويد خداي تعالي ميدانسته كه اگر (با فداي مسيح) محذور خطيئه آدم را برطرف نكند
هيچيك از اين شريعتها و احكام آنها به هيچ وجه سود نْواهد داد ،و اگر با چنين علمي مع ذلك شريعتهايي را تشريع
كرد بر سبيل احتياط و به اميد موفقيت بوده ،به اين اميد كه شايد روزي بتواند (به وسيله فداء كردن يكي از صاحبان شريعت
يعني عيسي) آن محذور را برطرف كند و ميوه تشريعهاي بعد از فداء را بچيند و به هدف خود نائل گردد ،و به آرزوي در روز
نْست خلقت برسد ،به همين منظور شرايعي را (به نظر خود بطور غير جدي) تشريع نموده ،براي انبياي خود و ساير مردم
وانمود كرد كه جدي و واقعي است و به آنان نگفت كه ما دام محذوري كه هست برطرف نشود اين شريعتها و زحمات
شما انبياء و مؤمنين ذرهاي اثر نميبْشد و شرايع همه بيهوده بوده و هدر خواهد رفت.
در اين فرضيه ،خداي تعالي هم خودش را گول زده و هم مردم را ،اما مردم را گول زده براي اينكه براي آنان چنين وانمود
كرده كه اگر به احكام شريعتها عمل كنند سعادت و آمرزششان را ضمانت ميكند و اما خودش را فريب داده ،براي اينكه
تشريع بعد از رفع محذور مذكور به وسيله فداء نيز لغو و بياثر است و كمترين اثري در سعادت مردم ندارد ،هم چنان كه
بدون رفع آن محذور هم اثر نداشت ،اين حال تشريع دين قبل از رسيدن موقع مناسب براي فداء و تحقق آن بود.
و اما در زماني كه موقع براي فداء مناسب شد و بعد از آن مساله لغو بودن تشريع شريعت و دعوت ديني و هدايت الهيه
روشنتر و واضحتر است ،براي اينكه بعد از برطرف شدن محذور
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
خطاكاري ،ديگر كسي خطا نميكند و با اين حال چه فائدهاي در ايمان به معارف حقه و چه اثري در اعمال صالحه خواهد
بود؟ چون بعد از رفع اين محذور نزول مغفرت و رحمت بر مردم چه مؤمنشان و چه كافرشان ،چه صالح و چه طالحشان
واجب ميشود ،ديگر فرقي ميان اتقي األتقياء و اشقي االشقياء نْواهد بود ،چون قبل از رفع خطيئه هر دو صنف اهل
هالكت و بعد از رفع خطيئه به وسيله فدا هر دو مشمول رحمت خواهند بود.
اگر كسي به طرفداري از بولس و امثال او برخاسته و بگويد :اينطور نيست كه فدا هيچ اثري نداشته باشد بلكه با فدا شدن
مسيح دعوت ديني سودمند ميشود و كساني كه به مسيح ايمان آورند از ايمان خود بهرهمند ميشوند ،هم چنان كه خود
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مسيح به اين معنا بشارت داده و در انجيل « »1گفته است ":من به شما ميگويم كسي كه امروز در برابر مردم به نفع من
(و به حقانيت دعوت من) اعتراف كند فردا همه فرزندان انسان در برابر مالئكه خدا ايمان او را تصديق و بدان اعتراف
خواهند كرد و كسي كه (دعوت) مرا در برابر مردم منكر شود انسانها هم در برابر مالئكه خدا منكر او ميشوند و هر كس
كه كلمه ناهنجاري در باره فرزند انسان بگويد ،آمرزيده خواهد شد ،اما كسي كه نسبت به روح القدس سْن ناهنجاري
بگويد بْشوده نميشود.
در پاسْش ميگوئيم :عالوه بر اينكه اين سْن مناقض گفتاري است كه قبال از رساله يوحنا نقل كرديم كه گفت ":اي
فرزندان من ،اين كلمات را به سوي شما مينويسم تا خطا نكنيد و اگر احيانا كسي از شما خطا كرد من نزد پروردگار وكيل
عادلي دارم و آن يسوع مسيح است كه نه تنها كفاره گناه ما است بلكه كفاره گناهان همه عالم است" ،تمامي اصول گذشته
را هم باطل ميكند ،چون با اين فرض از آدم گرفته تا قيامت كسي آمرزيده نميشود ،مگر عدهاي معدود ،يعني همانهايي
كه به مسيح و روح ايمان آورده باشند ،آن هم نه همه هفتاد و دو فرقه آنان بلكه يك فرقه از هفتاد و چند فرقه ،و بقيه
مردم همه مشمول هالكت دائم ميشوند و در اين بين نميدانيم چه بر سر انبياي گرامي كه قبل از مسيح بودند ميآيد و
مؤمنين از امتهاي ايشان چه سرنوشتي خواهند داشت ،و نميفهميم اين دعوتي كه انبياي نامبرده داشتهاند ،چگونه دعوتي
و چگونه حكمي بوده ،آيا در دعوت خود راستگو بودهاند يا دروغگو؟
و اگر دروغگو بودهاند ،پس چرا انجيلهاي چهارگانه و تورات دعوت آنان را تصديق كرد؟ با
__________________________________________________
)(1لوقا اصحاح دوازدهم.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
اينكه تورات هرگز سْني از داستان روح و فداء نگفته و مردم را بدان دعوت نكرده ،و آيا انجيلها كتابي صادق را تصديق
كرده و يا كتابي دروغين را؟.
اگر كسي بگويد كتب آسماني قبل از مسيح تا آنجا كه اطالع داريم از آمدن مسيح خبر و بشارت داده بود و همين خود
دعوتي اجمالي به پذيرفتن دين مسيح است ،هر چند كه بطور تفصيل كيفيت نزول مسيح و فداء شدنش را نگفته باشد ،پس
خداي تعالي همواره و از ازل انبياي خود را به آمدن مسيح خبر داده بود و دستور داده بود كه وقتي آمد ،مردم به او ايمان
آورند و بدانچه او ميكند خوشحال باشند.
در پاسخ ميگوئيم :اوال اين حرف نسبت به انبياء قبل از موسي ،غيبگويي و بيدليل سْن گفتن است ،چرا كه كسي از
چنين بشارتي خبر ندارد عالوه بر اينكه به فرض هم چنين بشارتي بوده بشارت به" خالص" بوده نه به اينكه" شما را به
ايمان و تدين به دين خود دعوت كند" و ثانيا اين حرف محذور لغويت و بيهوده بودن دعوت را در فروع دين و دستورات
اخالقي و عملي برطرف نميكند ،حتي در باره خود مسيح هم سودي نميدهد با اينكه انجيلها پر از اينگونه دستورات
هستند.
و ثالثا محذور" خطيئه" و" غرض خدا نقض شدن" به حال خود باقي است ،براي اينكه خداي تعالي بني آدم را خلق كرد تا
به همه آنان ترحم كند و نعمت و سعادت خود را بر همه آنان گسترش دهد .و حال آنكه ديديم نتيجه گفتار بولسها اين شد
كه تمامي افراد بشر به جز افرادي انگشت شمار مورد غضب الهي و هالكت ابدي قرار دارند.
اين بود پارهاي از وجوه فساد گفتار وي از نظر عقل ،و قرآن كريم (كه همه معارفش مؤيد عقل و عقل مؤيد معارف آن
است) نيز اين حكم عقلي را تاييد نموده ،در آيه ":الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي" « ،»1بيان ميكند كه همه چيز از
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ناحيه خداي تعالي به سوي غايت و آن هدفي كه براي آن خلق شده راهنمايي گرديده است ،و اين هدايت ،هم تكويني
است و هم تشريعي پس سنت الهي بر اين جاري است كه هدايت را گسترش دهد و يكي از آن هدايتها ،هدايت خصوص
انسانها است به وسيله دين.
و در آيه ":قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ ،وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ
كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" « ،»0كه راجع به اولين هدايتي است كه به آدم و همراهيانش در هنگام
هبوط از بهشت
__________________________________________________
")(1سوره طه ،آيه ".22
")(2سوره بقره ،آيه ".21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
به او داد ،و خالصهاي است از تفاصيل شرايع تا روز قيامت ،مردم را با بياني قاطع و ترديد ناپذير دو قسم كرده و
ميفرمايد ":گفتيم از بهشت هبوط كنيد پس هر گاه از ناحيه من هدايتي به سوي شما آمد (كه البته خواهد آمد) ،هر كس
هدايتم را پيروي كند نه ترسي بر آنان هست و نه اندوهناك ميشوند و كساني كه كفر بورزند و آيات ما را تكذيب كنند اهل
دوزخ و در آنجا جاودانند" و در جمله ":الْحَقَّ أَقُولُ" « »1بيان كرده كه آنچه در آن روز به آدم و در همه اوقات ميگويد
حق است و در آيه ":ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" « ،»0فرموده :خداي تعالي آنچه ميگويد و دستور ميدهد
دچار ترديد نميشود و امري را كه انفاذ كند نقض نمينمايد ،قضايي را كه ميراند امضاء ميكند و آنچه ميگويد ميكند ،و
فعلش از مجراي ارادهاش منحرف نميشود ،نه از ناحيه خودش مثل اينكه چيزي را با عزم و جزم اراده كند آن گاه در
انجامش مردد شود ،و نه از ناحيه غير مثل اينكه چيزي را اراده كند ،ليكن مانع عقلي از انجامش جلوگيري نمايد و يا در
مرحله عمل اشكالي پيدا شود و سد راهش گردد ،براي اينكه همه اينها انحايي از قهر قاهر و غلبه مانع خارجي است و قرآن
كريم فرموده ":وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ" «».2
و نيز فرموده" إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ" « ،»2كه به حكم آيه اول ،خدا از هيچ عاملي شكست نميخورد .و به حكم دوم ،امر خود را
به كرسي مينشاند و نيز از موسي ع حكايت كرده كه گفت ":عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ ،ال يَضِلب رَبِّي وَ ال يَنْسي" «».2
و نيز فرموده ":الْيَوْمَ تُجْزي كُلب نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ،ال ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ" «».6
اين آيات و نظائرش داللت دارد بر اينكه خداي تعالي خالئق را خلق كرد ،در حالي كه از امر آن غافل نبود و نسبت به آينده
آن و آنچه از خلق سر ميزند جاهل ،و نسبت به آنچه خود
__________________________________________________
")(1سوره ص ،آيه ".22
")(2سوره ق ،آيه ".01
")(3سوره يوسف ،آيه ".01
")(4سوره طالق ،آيه ".2
)(5علم به احوال اقوام سلف در لوح محفوظ ثبت است ،هرگز پروردگارم را خطايي و نسياني نيست ".سوره طه ،آيه ". 20
][.....
)(6امروز هر كسي بدانچه كرده جزا داده ميشود ،امروز هيچ ظلمي نيست كه خدا سريع الحساب است ".سوره مؤمن ،آيه
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
كرده پشيمان نبود ،آن گاه براي داوري بين آنان شرايعي به طور جدي تشريع كرد ،بدون اينكه شوخي و يا ترس و يا اميدي
داشته باشد ،آن گاه براي هر صاحب عملي در برابر عملش جزائي مقرر كرد ،اگر عمل خير باشد براي خير و اگر شر باشد
شر ،بدون اينكه كسي بر او غالب و يا حاكمي بر او حكومت كند يا شريكي با او شركت نمايد و يا فديه و پارتي و دوستي در
كار او دخالت كند ،مگر آنكه خودش اذن داده باشد ،همه اينها كه گفتيم دليلش اطالق ملك او نسبت به ما سوا است.
10اشكال دهم كه به سْن مسيحيان و مساله فداي ايشان وارد است ،اين است كه :حقيقت فداء عبارت است از اينكهانسان خيانت و عمل خالفي انجام داده باشد كه اثر سوء و كيفر جاني و مالي آن گريبانش را بگيرد و بْواهد آن كيفر را با
چيز ديگر عوض كند ،آن چيز را هر چه كه باشد فداء (يا فديه) مينامند ،پس فداء آن عوضي است كه انسان ميدهد تا از
آن اثر سوء رهايي يابد ،مثال كسي كه در جنگ اسير شده ،به عوض خود يا مالي ميدهد و يا شْصي را و يا كسي كه
جرمي و خيانتي مرتكب شده ،مقداري مال به عنوان كفاره يا جريمه ميپردازد ،اين عوض را فديه و نيز فداء گويند ،پس در
حقيقت تفديه نوعي معامله است كه به وسيله آن ،حق صاحب حق و سلطنتش را از" مفدي عنه" (شْصي كه بايد فديه
دهد) گرفته و به او بدهند تا شْص مفدي عنه گرفتار كيفر نگردد.
[ در سلطنت حقيقيه خداوند كه تبديل و تبدلي در آن راه ندارد ،فديه واقع شدن عقال محال است]  .....ص 226 :
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از اينجا روشن ميشود كه عمل فدا دادن ،در موردي كه حق ضايع شده ،حق خداي سبحان باشد ،غير معقول است ،براي
اينكه سلطنت الهي (بر خالف سلطنتهاي بشري است چرا كه سلطنتهاي بشري وضعي و اعتباري و از قبيل بازي شاه و
وزير بوده و قراردادي است) سلطنتي است حقيقي و واقعي كه تبديل در آن راه ندارد و نميشود با مثال دادن فديه و عوض
آن را كه متوجه ما است برگردانيم.
آري وجود عين و اثر اشياي عالم ،قائم به خداي سبحان است و چگونه تصور ميشود كه واقع عالم از وضعي كه دارد
دگرگون شود؟ با اينكه تعقل واقع دگرگوني ممكن نيست تا چه رسد به اينكه محقق هم بشود ،به خالف ملك و سلطنت
بشري و حقوق انساني كه اينگونه مسائل جاري بين ما افراد اجتماع است و اموري است وضعي و قراردادي و چون قراردادي
است ،بود و نبودنش و معاوضه كردنش به دست خود ما انسانها است كه بر حسب دگرگونيهايي كه در مصالح زندگي و
معاش ما پيدا ميشود يك وقت به كلي خط بطالن بر او ميكشيم -و شْصي را كه تا كنون سلطان خود ميخوانديم از
سلطنت مياندازيم -وقتي ديگر آن حق را به حقي ديگر مبدل ميسازيم -مثال كسي كه قاتل فرزند ما است حق انتقام
گرفتنمان را با گرفتن
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
خون بها مبدل ميكنيم -و خواننده محترم ميتواند براي اطالع بيشتر به بحثي كه ما در تفسير آيه شريفه ":مالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ" « »1و بحثي كه در ذيل آيه ":قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ »0« "...
داشتيم مراجعه نمايد.
ذات مقدس خداي سبحان نيز -عالوه بر محال بودن عقلي فديه ،كه بيانش گذشت -به خصوص اين مساله اشاره كرده و
آن را نفي نموده است آنجا كه فرمود ":فَالْيَوْمَ ال يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ" « ،»2در سابق هم
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گذشت كه كالم عيسي هم كه قرآن كريم آن را حكايت نموده ،از اين قبيل است و آن كالم اين است ":وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا
عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَِّْذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي
بِحَقٍّ  ...ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ ،أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ ،فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ،إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" « ،»2براي
اينكه جمله ":وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً  "...به اين معنا است كه عرض كرده باشد :پروردگارا من ما دام كه در بين بندگان تو
بودم ،وظيفهاي نداشتم جز آنچه كه تو برايم معين كردي و آن عبارت بود از ":تبليغ رسالت و شهادت بر اعمال" ،و اما
هالك شدن و نجات يافتن ،عذاب شدن يا آمرزيده شدنشان به عهده تو است ،هيچ ارتباطي با من ندارد و من هيچ
مسئوليتي هم نسبت به آن ندارم و تو در اين باره اختياراتي به من ندادهاي تا با استفاده از آن مردم را از عذاب تو خارجشان
كنم و مثال نگذارم تو بر آنان مسلط شوي و اين بيان كامال داللت ميكند بر نبودن مسالهاي به نام فداء ،چون اگر چنين
چيزي وجود مي داشت نبايد در آيه شريفه خود را از اعمال مردم تبرئه كند و عذاب و مغفرت هر دو را به خداي سبحان
ارجاع داده ،مساله را بطور كلي بيارتباط به خود بداند.
و در معناي اين آيات آيه شريفه زير است كه ميفرمايد ":وَ اتَّقُوا يَوْماً ال تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ ال يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ
وَ ال يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ" «».2
__________________________________________________
")(1سوره حمد ،آيه ".2
")(2سوره آل عمران ،آيه ".06
)(3امروز از شما فديه و عوض گرفته نميشود ،نه از شما و نه از كساني كه كافر شدند ،ماواي همه شما آتش است ".سوره
حديد ،آيه ".12
")(4سوره مائده ،آيه ".112
)(5بترسيد از روزي كه هيچ كسي به جاي ديگري جزا داده نميشود و از كسي شفاعت قبول نگشته عوض گرفته نميشود
و ياري هم نميشوند ".سوره بقره ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و همچنين آيه زير كه ميفرمايد ":يَوْمٌ ال بَيْعٌ فِيهِ وَ ال خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ" « »1و آيه زير كه ميفرمايد ":يَوْمَ تُوَلبونَ مُدْبِرِينَ،
ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ" « ،»0چون كلمه" عدل" در آيه اول و كلمه" بيع" در آيه دوم و كلمه" عاصم -نگهداري از
ناحيه خدا" كلماتي است كه فداء نيز بر آنها منطبق است و نفي آنها نفي فداء نيز هست.
بله قرآن كريم در مورد مسيح ع شفاعت را به جاي فدايي كه مسيحيان گفتهاند اثبات كرده و فداء غير از شفاعت است،
چون شفاعت همانطور كه در آنجا كه از آن بحث ميكرديم يعني در ذيل آيه ":وَ اتَّقُوا يَوْماً ال تَجْزِي" « »2گذشت ،نوعي
ظهور و كشف است از اينكه صاحب شفاعت به درگاه مشفوع قربي و مكانتي دارد ،بدون اينكه خود شفيع مالك و صاحب
اختيار شفاعت باشد و يا ملكي و سلطنتي را از مشفوع عنده سلب و يا حكمي را كه او كرده بود و مجرم با آن مْالفت نموده
بود باطل كرده باشد و يا بتواند بطور كلي قانون مجازات را باطل كند ،بلكه شفيع با داشتن تقرب به درگاه خداي تعالي دعا و
استدعا ميكند تا مشفوع عنده كه در بحث ما خداي تعالي است در ملك خود (يعني گنهكاري كه محتاج شفاعت است)
تصرفي كند كه هر مالكي ميتواند در ملك خود آن گونه تصرفات را بكند ،تصرفي كه حق باشد -كه يكي از آنها -عفو
است كه براي مولي جايز است اين حق خود را بكار بزند ،هم چنان كه مي تواند آن را بكار نبسته و عبد خود را به خاطر
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قرآن كريم منكر اين است كه مسيح ع اين آراء و عقايد (خرافي) را به مسيحيان القاء نموده و آن را در بينشان ترويج كرده
باشد ،بلكه مسيحيان در اين عقايد ديني از رؤساي خود تقليد كرده و هنوز هم ميكنند و بطور تعبد و كوركورانه تسليم
دستورات ايشانند و رؤسا هم اين عقائد را از بتپرستان قديم گرفته بودند ،هم چنان كه قرآن كريم فرمود ":وَ قالَتِ الْيَهُودُ
عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصاري الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ،ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ ،يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ،قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّي
يُؤْفَكُونَ ،اتََّْذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ،وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً ال إِلهَ إِلَّا هُوَ
سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ».2« "...
و منظور از اين كفاري كه ميفرمايد يهود و نصارا از ايشان الگو گرفتند ،نميتواند عرب جاهليت و بتپرستي ايشان باشد كه
معتقد بودند مالئكه دختران خدايند ،براي اينكه اعتقاد
__________________________________________________
")(1سوره زخرف ،آيه ".26
")(2سوره آل عمران ،آيه ".22
")(3سوره مائده ،آيه ".112
")(4سوره نساء ،آيه ".121
)(5يهود گفت:عزيز پسر خدا است و نصارا گفتند :مسيح پسر خدا است ،اين سْني است كه (بدون فكر و سند و تنها به
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عصيانش عذاب كند چون عذاب كردن نيز قانوني است همانطور كه عفو قانون است.
پس كار شفيع اين است كه مشفوع عنده (يعني موال) را تحريك كند و از او استدعا نمايد در موردي كه عبد استحقاق
عقوبت دارد از حق ديگر خود يعني عفو و مغفرت استفاده كند.
اين است كار شفيع ،نه اينكه بْواهد ملك و سلطنت موال را از او سلب كند ،به خالف فداء كه همانطور كه گفتيم نوعي
معامله است كه سلطنتي را كه موال بر گنهكاران داشت از او سلب ميكند ،در مقابل سلطنتي به او ميدهد كه شْص فدايي
را به عوض گنهكاران عقوبت كند و ديگر سلطنتي نسبت به گنهكاران نداشته باشد.
دليل ما بر آنچه گفتيم آيه شريفه ":وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ ،إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ"
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".022
")(2سوره مؤمن ،آيه ".22
")(3سوره بقره ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
»«1است كه تصريح دارد بر اينكه ":شفاعت از ناحيه كساني كه داراي علم هستند و به حق شهادت ميدهند امري واقع
شدني است و مسيح ع هم از ايشان است" ،گو اينكه مسيحيان آن جناب را خدا دانسته ،به جاي خدا ميخوانند ،ولي قرآن
كريم تصريح كرده به اينكه خداي تعالي به او كتاب و حكمت آموخته و در اين باره فرموده ":وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ"
« ،»0و او را از شهيدان روز قيامت خوانده ،فرموده ":وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ" « »2و نيز در اين باره فرموده ":وَ
يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً" «»2
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لقلقه) زبانشان ميگويند ،مثل اينكه از سْنان كفاري كه قبل از ايشان بودند الگو گرفتهاند ،خدايشان بكشد ،كه چه
دروغهايي ميتراشند ،يهوديان احبار خود و مسيحيان رهبانهاي خود را به جاي خداي تعالي ارباب خود گرفتند و نيز مسيح
پسر مريم را خداي خود اتْاذ نمودند با اينكه مامور نشده بودند مگر به اينكه معبودي واحد را عبادت كنند كه هيچ معبودي
جز او نيست و منزه است خدا از آن شرك كه ميورزند ".سوره توبه ،آيه ]31". [.....
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
يهود و نصارا به اينكه خدا فرزند دارد از نظر تاريخ قديمتر از ايامي است كه با عرب جاهليت تماس پيدا نموده ،با آنها
اختالط پيدا كنند ،مْصوصا اعتقاد يهود كه معلوم است قديمتر از اعتقاد نصارا است با اينكه ظاهر جمله ":من قبل" اين
است كه يهود و نصارا عقائد خرافي خود را از كفاري گرفتند كه قبل از آمدن اين دو كشيش ميزيستهاند ،عالوه بر اينكه
بتپرستي عرب جاهليت مذهبي بود كه از ديگران به ايشان منتقل شده بود و خود مبتكر آن نبودند.
مي گويند :اولين كسي كه بت را بر بام كعبه نصب كرد و مردم را به پرستش (و يا حد اقل تعظيم) آن دعوت كرد ،عمرو بن
لحي بود كه معاصر با شاپور ذو االكتاف بوده ،در آن ايام بزرگ قوم خود در مكه بوده و با قدرتي كه داشته ،پردهداري كعبه
را به خود اختصاص داده بود ،سپس سفري به شهر بلقاء كه در اراضي شام واقع شده بود رفت ،در آنجا به مردمي برخورد كه
بتهايي داشتند و آنها را ميپرستيدند ،از ايشان وجه اين عملشان را پرسيد ،گفتند :اين بتها ارباب ما هستند كه ما آنها را
به شكل هيكلهاي علوي (آسماني) و اشْاصي (نيرومند) از بشر ساختهايم و با پرستش آنها از آن هيكلها ياري ميگيريم
و باران طلب ميكنيم و آنها براي ما باران ميفرستند ،عمرو بن لحي از ايشان خواست يكي از بتهايشان را به وي بدهند،
ايشان هبل را به او دادند ،عمرو هبل را با خود به مكه آورد و بر بام كعبه نصب نموده ،مردم را به پرستش آن دعوت نمود،
البته بت اساف و نائله به صورت يك زن و شوهر نيز با او بود ،مردم را دعوت كرد كه آن دو بت را هم بپرستند و با پرستش
آنها به سوي خدا تقرب بجويند». «1
و از عجائب امر اين است كه قرآن اسامي چند بت را ذكر كرده كه مربوط به اعراب زمان نوح بودهاند و قرآن شكوه نوح از
بتپرستي قومش را اينطور نقل فرموده ":وَ قالُوا ال تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ ال تَذَرُنَّ وَدًّا وَ ال سُواعاً وَ ال يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً"
«».0
عالوه بر اينكه مذهب و ثنيت كه در روم و يونان و مصر و سوريه و هند بود ،به نقاط يهودنشين و نصرانينشين يعني
فلسطين و حوالي آن نزديكتر و انتقال عقائد و احكام ديني آنان به ميان اهل كتاب آسانتر و اسباب اين انتقال فراهمتر
بود.
پس نميتوانيم بگوئيم منظور از كفاري كه عقائد كفرآميز اهل كتاب از قبيل فرزندي عيسي براي خدا و امثال آن از كفار
گرفته شده چون شبيه به عقائد ايشان است عرب جاهليت است بلكه منظور وثنيت قديم هند و چين و وثنيت غرب يعني
روم و يونان و شمال آفريقا است،
__________________________________________________
)(1نقل از كتاب ملل و نحل ج  0ص  022و غيره.
)(2خدايا اين مردم به يكديگر سفارش كردند كه زنهار خدايان خود را رها مكنيد و دست از خداي ود و خداي سواع و يغوث
و يعوق و نسر برنداريد ".سوره نوح ،آيه ".02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
هم چنان كه تاريخ هم نظير اين عقائد كه در اهل كتاب موجود است يعني عقيده پدر و فرزندي ،تثليث ،صليب ،فداء و امثال
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آن را از ايشان حكايت نموده ،و اين از حقايق تاريْي است كه قرآن شريف آن را بيان ميكند.
و نظير آيات سابق در داللت بر اين حقيقت آيه زير است كه ميفرمايد ":قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ
ال تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلبوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلبوا كَثِيراً وَ ضَلبوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ" « »1و بيان ميكند غلو اهل كتاب در دين و به
غير حق ،همان تقليدي است كه از هوا و هوس مردم گمراه كردند ،مردمي كه قبل از ايشان بودند.
و اين آيه خود شاهد ديگري است بر اينكه مراد از جمله ":يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ  "...در آيه سوره توبه عرب
جاهليت نيست ،چون كفاري را كه اهل كتاب آنان از آنان پيروي كردند چنين توصيف كرده كه (بسياري از مردم را گمراه
كردند) ،معلوم ميشود سمت پيشوايي ضاللت را داشتند ،مردمي به اصطالح پيشرفته بودهاند كه ديگران چشم بسته از آنها
تقليد ميكردند و عرب جاهليت چنين مردمي نبودند و در مقايسه با امتهاي ديگر چون فارس و روم و هند و غير ايشان
عقب ماندهترين مردم عصر خود بودند.
و نيز مراد از جمله مذكور در سوره توبه احبار و رهبان نيست ،براي اينكه آيه شريفه مطلق است و اگر مراد احبار و رهبان
بود ،بايد ميفرمود ":ال تتبعوا اهواء قوم منكم...
و اضلوا كثيرا منكم" ،پس منظور از جمله مذكور جز همان وثنيت چين و هند و غرب نميتواند باشد.
7-كتابي كه اهل كتاب خود را منسوب به آن ميدانند چيست؟ و چگونه كتابي است؟  .....ص 481 :
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قبل از بررسي كتبي كه اهل كتاب آن را كتب آسماني خود ميدانند ،الزم است چند كلمهاي در باره خود اهل كتاب بحث
شود تا ببينيم اين كلمه شامل تنها يهود و نصارا ميشود و يا شامل مجوس نيز ميگردد و چون مساله عقلي نيست قهرا تنها
راه اثبات و نفي آن دليل نقلي ،يعني قرآن و روايت است و روايات »«2هر چند مجوس را اهل كتاب خوانده ،كه الزمهاش
آن است كه اين ملت نيز براي خود كتابي داشته باشد و يا منسوب به يكي از كتابهايي از قبيل
__________________________________________________
)(1بگو اي اهل كتاب در دين خود به غير حق تجاوز مكنيد و هوا و هوس مردمي را كه از قديم گمراه بودند و بسياري را
هم گمراه كرده و خود از راه ميانه منحرف شدند پيروي مكنيد ".سوره مائده ،آيه ".22
)(2وسائل ج  11ص  16باب .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
كتاب نوح و صحف ابراهيم و تورات موسي و انجيل عيسي و زبور داود باشد كه قرآن آنها را كتاب آسماني خوانده و ليكن
قرآن هيچ متعرض وضع مجوس نشده و كتابي براي آنان نام نبرده و كتاب" اوستا" كه فعال در دست مجوسيان است
نامش در قرآن نيامده ،كتاب ديگري هم كه نامش در قرآن آمده باشد در دست ندارند.
و كلمه" اهل كتاب" هر جا در قرآن ذكر شده ،مراد از آن يهود و نصارا است كه خود قرآن براي آنان كتابي نام برده كه
خداي تعالي براي ايشان نازل كرده است.
اما كتبي كه در دست يهود است و آنها را كتب مقدسه ميخوانند سي و پنج كتاب است كه يكي از آنها تورات است و
مشتمل است بر پنج سفر -1 :سفر خليقه  -0سفر خروج  -2سفر احبار  -2سفر عدد  -2سفر استثناء و يكي ديگر كتب
مورخيني است كه مشتمل است بر دوازده كتاب -1 :كتاب يوشع  -0كتاب قضات بني اسرائيل  -2كتاب راعوث  2و  -2دو
سفر مربوط به صموئيل  6و  -2دو سفر از اسفار ملوك  2و  -1دو سفر از اخبار ايام  12و  -11دو سفر از اسفار عزرا - 10
سفر استير ،يكي ديگر كتاب ايوب و يكي زبور داود و يكي كتب سليمان كه آن نيز مشتمل بر چند كتاب است:
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بحث تاريخي  .....ص 483 :
1-سرگذشت تورات فعلي ..... :ص 483 :

بني اسرائيل كه نوادههايي از آل يعقوبند در آغاز يك زندگي بدوي و صحرانشين داشتند و به تدريج فراعنه مصر آنان را از
بيابانها به شهر آورده ،معامله نوكر و كلفت و برده با آنان كردند ،تا در آخر خداي تعالي به وسيله موسي ع از شر فرعون و
عمل ناهنجار او
__________________________________________________
)(1رساله بولس.
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1كتاب امثال  -0كتاب جامعه  -2كتاب تسبيح التسابيح و يكي ديگر كتب نبوات است كه مشتمل است بر هفده كتاب:1كتاب نبوت اشعياء  -0كتاب نبوت ارميا  -2كتاب مراثي ارميا  -2كتاب حزقيال 5-كتاب نبوت دانيال  -6كتاب نبوتهوشع  -2كتاب نبوت يوييل  -2كتاب نبوت عاموص  -1كتاب نبوت عويذيا  -12كتاب نبوت يونان  -11كتاب نبوت ميْا
- 10كتاب نبوت ناحوم -12 ،كتاب نبوت حيقوق  -12كتاب نبوت صفونيا  -12كتاب نبوت حجي  -16كتاب نبوت زكريا
 -12كتاب نبوت مالخيا.
ولي قرآن كريم از ميان آنها به جز تورات موسي و زبور داود ع را نام نبرده ،و اما آنچه نزد نصارا كتاب آسماني خوانده
ميشود همان انجيلهاي چهارگانه است :يعني انجيل متي و انجيل مرقس و انجيل لوقا و انجيل يوحنا و يكي ديگر كتاب
اعمال رسوالن و يكي چند رساله زير است:
1چهارده رساله از بولس  -0رساله يعقوب  2و  -2رساله بطرس  2و  6و  -2رسالههاي يوحنا  -2رساله يهوذا و يكي همرؤياي يوحنا است.
و قرآن كريم از آنها يعني از كتب مقدسه مْصوص نصارا بجز اين مقدار را ذكر نكرده كه در بين كتب آسماني كتابي است
كه خدا آن را بر عيسي بن مريم نازل كرده و نامش انجيل ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
است كه البته انجيل نازل از ناحيه خداي تعالي يك انجيل بوده نه چهار تا ،و نصارا هر چند نميدانند چيست و آن را به
رسميت نميشناسند ،ليكن در كلمات رؤساي ايشان جسته و گريْته اعترافاتي يافت ميشود كه مسيح ع كتابي داشته به
نام انجيل ،از آن جمله در رسالهاي « »1كه بولس به اهل غالطيه نوشته ،در اصحاح اول آمده :كه من تعجب ميكنم از
اينكه شما اينچنين به سرعت از آنچه مسيح شما را دعوت ميكند به آن كه خود نعمت مسيح است ،به سراغ انجيل ديگر
ميرويد با اينكه آن در حقيقت انجيلي ديگر نيست (يعني انجيل واقعي نيست) بلكه مشتي افراد پيدا شدهاند كه شما را به
زور و اجبار وادار ميكنند به اينكه آنچه آنان تحريف كردهاند بپذيريد.
نجار هم در قصص انبيا به آنچه ما از رساله بولس نقل كرديم و به مواردي ديگر از كلمات وي كه در رسالههاي او يافته،
استشهاد كرده است بر اينكه معلوم ميشود غير از انجيلهاي چهارگانه معروف ،انجيل ديگري بوده به نام انجيل مسيح.
و قرآن كريم با اين حال خالي از اين اشعار نيست كه بعضي آيات واقعي و حقيقي تورات نزد يهود موجود بوده و همچنين
بعضي از قسمتهاي انجيل واقعي و حقيقي نزد نصارا موجود بوده است و اين اشاره از آيات زير به خوبي استفاده ميشود":
وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ" « "،»0وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصاري أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ ،فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا
بِهِ" « ،»2كه داللت اين آيات بر مدعاي ما روشن است.
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) (2چگونه يهود سر به حكم تو فرمود آرند با اينكه تورات نزد ايشان بود و در آن حكم خدا وجود داشت ولي آن را
نپذيرفتند ".سوره مائده ،آيه ".22
)(3ما از آنها هم كه گفتند :ما نصارائيم پيمانشان بگرفتيم ولي مقداري از آنچه به ايشان تذكر داديم فراموش كردند ".سوره
مائده ،آيه ".12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
نجاتشان داد.
بني اسرائيل در عصر موسي و بعد از موسي يوشع ع به رهبري اين دو بزرگوار زندگي ميكردند و سپس در برههاي از زمان
قاضياني چون ايهود و جدعون و غير اينها امور بني اسرائيل را تدبير مينمودند و بعد از آن دوران حكومت سلطنتي آنان
شروع ميشود و اولين كسي كه در بين آنان سلطنت كرد شاؤل بود كه قرآن شريف او را طالوت خوانده و بعد از طالوت
داوود و بعد از او سليمان در بين آنان سلطنت كردند.
و بعد از دوران سلطنت سليمان مملكتشان قطعه قطعه و قدرت متمركزشان تقسيم شد ،ولي در عين حال پادشاهان بسياري
از قبيل رحبعام و ابيام و يربعام و يهوشافاط و يهورام و جمعي ديگر كه روي هم سي و چند پادشاه ميشوند ،در بين آنان
حكومت كردند.
ولي قدرتشان هم چنان رو به ضعف و انقسام بود تا آنكه ملوك بابل بر آنان غلبه يافته و حتي در اورشليم كه همان بيت
المقدس است ،دخل و تصرف كردند و اين واقعه در حدود ششصد سال قبل از مسيح بود ،در همين اوان بود كه شْصي به
نام" بْتنصر"" نبوكد نصر" حكومت بابل را به دست گرفت و چون يهود از اطاعت او سر باز زد ،لشگرهاي خود را به
سركوبي آنان فرستاد ،لشگر يهوديان را محاصره و سپس بالد آنان را فتح كرد و خزينههاي سلطنتي و خزائن هيكل (مسجد
اقصي) را غارت نمود و قريب به ده هزار نفر از ثروتمندان و اقويا و صنعتگرانشان را گرد آورده و با خود به بابل برد و جز
عدهاي از ضعفا و فقرا در آن سرزمين باقي نماندند و بْت نصر آخرين پادشاه بني اسرائيل را كه نامش صدقيا بود به عنوان
نماينده خود در آن سرزمين به سلطنت منصوب كرد ،به شرطي كه از وي اطاعت كند.
و قريب به ده سال جريان بدين منوال گذشت تا آنكه صدقيا در خود مقداري قدرت و شوكت احساس نموده ،از سوي ديگر
محرمانه با بعضي از فراعنه مصر رابطه برقرار نمود ،به تدريج سر از اطاعت بْت نصر برتافت.
رفتار او بْت نصر را سْت خشمگين ساخت و لشگري عظيم به سوي بالد وي گسيل داشت ،لشگر بالد صدقيا را
محاصره نمود ،مردمش به داخل قلعهها متحصن شدند و مدت تحصن حدود يك سال و نيم طول كشيد و در نتيجه قحطي
و وبا در ميان آنان افتاد و بْت نصر هم چنان بر محاصره آنان پافشاري نمود ،تا همه قلعههاي آنان را بگشود و اين در سال
پانصد و هشتاد قبل از ميالد مسيح بود ،آن گاه دستور داد تمامي اسرائيليان را از دم شمشير بگذرانند و خانهها را ويران و
حتي خانه خدا را هم خراب كردند و هر عالمت و نشانهاي كه از دين در آنجا ديدند از بين بردند و هيكل را با خاك يكسان
نموده ،به صورت تلي خاك
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
در آوردند ،در اين ميان تورات و تابوتي كه تورات را در آن مينهادند نابود شد.
تا حدود پنجاه سال وضع به همين منوال گذشت و آن چند هزار نفر كه در بابل بودند نه از كتابشان عين و اثري بود و نه از
مسجدشان و نه از ديارشان ،به جز تلههايي خاك باقي نمانده بود.
و پس از آنكه كورش يكي از ملوك فارس بر تْت سلطنت تكيه زد و با مردم بابل كرد آنچه را كه كرد ،و در آخر بابل را
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فتح نمود و داخل آن سرزمين گرديد ،اسراي بني اسرائيل را كه تا آن زمان در بابل تحت نظر بودند آزاد كرد و عزراي
معروف كه از مقربين درگاهش بود امير بر اسرائيليان كرد و اجازه داد تا براي آنان كتاب تورات را بنويسد و هيكل را بر
ايشان تجديد بنا كند و ايشان را به مرامي كه داشتند برگرداند و عزرا در سال چهار صد و پنجاه و هفت قبل از ميالد مسيح،
بني اسرائيل را به بيت المقدس برگردانيد و سپس كتب عهد عتيق را برايشان جمع نموده و تصحيح كرد و اين همان توراتي
است كه تا به امروز در دست يهود دائر است( ،اين سرگذشت از كتاب" قاموس كتاب مقدس" تاليف مستر هاكس آمريكايي
همداني و ماخذ ديگري از تواريخ گرفته شده) .و خواننده عزيز بعد از دقت در اين داستان متوجه ميشود كه توراتي كه امروز
در بين يهود دائر است سندش به زمان موسي ع متصل نميشود و د رمدت پنجاه سال سند آن قطع شده و تنها به يك نفر
منتهي ميشود و او عزرا است كه اوال شْصيتش براي ما مجهول است و ثانيا نميدانيم كيفيت اطالعش و دقت و تعمقش
چگونه بوده ،و ثالثا نميدانيم تا چه اندازه در نقل آن امين بوده و رابعا آنچه به نام اسفار تورات جمع آورده از كجا گرفته و
خامسا در تصحيح غلطهاي آن به چه مستندي استناد جسته است.
و اين حادثه شوم ،آثار شوم ديگر ببار آورد و آن اين بود كه باعث شد عدهاي از دانشپژوهان و تاريخنويسان غربي به كلي
موسي ع را انكار نموده ،هم خود آن جناب هم ماجرايي كه در زمان او رخ داده و معجزاتش را افسانه معرفي كنند و بگويند
در تاريخ كسي به نام موسي نبوده ،هم چنان كه نظير اين حرف را در باره عيساي مسيح زدهاند ،ليكن از نظر اسالم هيچ
مسلماني نميتواند وجود اين دو پيامبر را انكار كند ،براي اينكه قرآن شريف تصريح به وجودشان نموده (و قسمتهايي از
سرگذشتشان را آورده است).
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2-داستان مسيح و انجيل  .....ص 481 :

اشاره
يهود نسبت به تاريخ قوميت خود و ضبط حوادثي كه در اعصار گذشته داشتند مهتم هستند و با اين حال اگر تمامي كتب
ديني و تاريْي آنان را مورد تتبع و دقت قرار دهي ،نامي
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
از مسيح عيسي بن مريم نْواهي يافت ،نه تنها تحريف شده اخبار آن جناب را نياوردهاند ،بلكه اصال نام او و كيفيت
والدتش و ظهور دعوتش و سيره زندگيش و معجزاتي كه خداي تعالي به دست او ظاهر ساخت و خاتمه زندگيش كه چگونه
بوده ،آيا او را كشتند و يا به دار آويْتند و يا طوري ديگر بوده ،حتي يك كلمه از اين مطالب را ذكر نكردهاند ،بايد ديد چرا
ذكر نكردهاند؟ و چه باعث شده كه سرگذشت آن جناب بر يهود مْفي بماند ،آيا به راستي از وجود چنين پيامبري اطالع
نيافتهاند؟ و يا عمدا خواستهاند امر او را پنهان بدارند؟
قرآن كريم از يهوديان نقل كرده كه مريم را قذف كردند ،يعني او را در حامله شدنش به عيسي (العياذ باللَّه) ،نسبت زنا
دادهاند و نيز نقل كرده كه يهود ادعا دارد عيسي را كشته است ":وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلي مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا
الْمَسِيحَ عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ ،وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ،وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ،لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ ،إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً" «».1
با در نظر گرفتن اين آيه آيا ادعايي كه كردهاند كه ما او را كشتيم (با اينكه در كتبشان يك كلمه از مسيح نيامده) مستند به
داستاني بوده كه سينه به سينه در بين آنان ميگشته و در داستانهاي قومي خود نقل ميكردند؟ نظير بسياري از داستانهاي
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[انجيلهاي چهار گانه]  .....ص 222 :
اما انجيل متي :قديميترين انجيلها است و بطوري كه بعضي از مسيحيان گفتهاند ،تصنيف اين كتاب و انتشارش در سال
 22ميالدي بوده ،بعضي ديگر آن را بين  22تا  62دانستهاند ،پس اين انجيل (كه از بقيه انجيلها قديميتر است) به اعتراف
خود مسيحيان بعد از مسيح نوشته شده ،مدرك ما در اين مدعا كتاب" قاموس الكتاب المقدس" « »1ماده" متي" تاليف
مستر هاكس است.
و محققين از قدما و متاخرين ايشان بر آنند كه اين كتاب در اصل به زبان عبراني نوشته شد و سپس به زبان يوناني و ساير
زبان ها ترجمه شده است و تازه نسْه اصلي و عبراني آن هم مفقود شده ،پس آنچه ترجمه از آن به جاي مانده مجهول
الحال است و معلوم نيست مترجم آن كيست ،مدرك ما در اين ادعا كتاب" ميزان الحق" « »0است ،البته صاحب" قاموس
الكتاب المقدس" هم با ترديد به آن اعتراف نموده است.
و اما انجيل مرقس :اين شْص شاگرد بطرس بوده و خود از حواريين نبوده و چه بسا كه گفتهاند وي انجيل خود را به اشاره
بطرس و دستور وي نوشته و او معتقد به خدايي مسيح نبوده « ،»2و به همين جهات بعضي از ايشان گفتهاند :مرقس انجيل
خود را براي عشاير و دهاتيان نوشته و لذا مسيح را به عنوان رسولي الهي و مبلغي براي شرايع خدا معرفي كرده ،در"
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اقوام ديگر كه در كتب آنان نامي از آنها نيامده ولي بر سر زبانهايشان جاري است ،كه البته به خاطر اينكه سند صحيحي
ندارد از اعتبار خالي است ،و يا اينكه اين سرگذشتها را از پيروان خود مسيح يعني نصارا شنيدهاند و چون در بين مسيحيان
مسلم بوده و مكرر داستان آن جناب و والدتش و ظهور دعوتش را شنيده بودند ،هر چه در اين باره گفتهاند در حقيقت در
باره شنيدههاي خود گفتهاند ،از آن جمله به مريم ع تهمت زدند و نيز ادعا كردند كه مسيح را كشتهاند و همانطور كه گفتيم
هيچ دليلي بر اين حرفهاي خود ندارند ،اما قرآن به طوري كه با دقت در آيه قبلي به دست ميآيد ،از اين سْنان چيزي را
صريحا به ايشان نسبت نداده ،به جز اين ادعا را كه گفتهاند :ما مسيح را كشتهايم و به دار نياويْتهايم و آن گاه فرموده كه
يهوديان هيچ مدرك علمي بر اين گفتار خود نداشته ،بلكه خود در گفتار خويش ترديد دارند و خالصه در بين آنها اختالف
هست.
و اما حقيقت آنچه از داستان مسيح و انجيل و بشارت در نزد نصارا ثابت است ،اين
__________________________________________________
)(1و به خاطر كفرشان و اينكه در باره مريم سْني گفتند كه بهتاني عظيم بود و اينكه گفتند :ما مسيح عيسي بن مريم
فرستاده خدا را كشتيم ،با اينكه نه او را كشتند و نه به دار آويْتند بلكه امر مسيح بر آنان مشتبه شد و كساني كه در باره
وي اختالف ميكنند در عقائد خود شك دارند و هيچ علمي ندارند ،تنها مدركشان ظن است نه اينكه يقين داشته باشند كه
او را كشتهاند ".سوره نساء ،آيه ".122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
است كه داستان مسيح ع و جزئيات آن از نظر مسيحيان به كتب مقدسه آنان يعني انجيلهاي چهارگانه منتهي ميشود كه
عبارتند از :انجيل متي و انجيل مرقس و انجيل لوقا و انجيل يوحنا و كتاب اعمال رسوالن كه آن نيز نوشته لوقا است و
عدهاي از قبيل رسالههاي بولس ،بطرس ،يعقوب ،يوحنا و يهوذا كه اعتبار همه آنها نيز به انجيلها منتهي ميشود ،بنا بر اين
الزم است به وضع همان چهار انجيل بپردازيم.
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قاموس الكتاب المقدس" اين مساله را آورده ،ميگويد :گفتار پيشينيان به حد تواتر رسيده كه مرقس انجيل خود را به زبان
رومي نوشته و آن را بعد از وفات بطرس و بولس منتشر كرده و ليكن آن طور كه بايد و شايد اعتبار ندارد ،براي اينكه ظاهر
انجيل وي اين است كه آن را براي اهل قبائل و دهاتيان نوشته نه براي شهرنشينان ،و مْصوصا روميان( ،خواننده عزيز در
اين عبارت دقت فرمايد) ،و به
__________________________________________________
)(1نقل از عبد الوهاب نجار در كتاب قصص االنبياء از كتاب" مروج االخبار في تراجم االخيار" تاليف بطرس قرماج.
)(2ميزان الحق.
)(3قابوس.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
هر حال مرقس ،انجيل خود را در سال  61ميالدي يعني شصت و يك سال بعد از ميالد مسيح نوشته است.
و اما انجيل لوقا؟ لوقا نيز از حواريين نبوده و اصال مسيح را نديده و خودش كيش نصرانيت را به تلقين بولس پذيرفته و
بولس خودش مردي يهودي و بر دشمني با نصرانيت تعصب داشته و مؤمنين به مسيح را اذيت و امور را عليه آنان واژگونه
ميكرده و ناگهان و به اصطالح امروز  122درجه تغيير جهت داده و ادعا كرده كه وقتي دچار غش شده ،در حال غش مسيح
او را لمس كرده و از در مالمت گفته است! :چرا اينقدر پيروان مرا اذيت ميكني و در همان حال به مسيح ايمان آورده و
مسيح به وي ماموريت داده ،تا مردم را به انجيلش بشارت دهد.
مؤسس نصرانيت حاضر چنين كسي است ،او است كه اركان مسيحيت حاضر را بنا نهاده » ،«1وي تعليم خود را بر اين
اساس بنا نهاده كه ايمان آوردن به مسيح براي نجات كافي است و هيچ احتياجي به عمل ندارد و خوردن گوشت مردار و
گوشت خوك را بر مسيحيان حالل و ختنه كردن و بسياري از دستورات تورات را بر آنان تحريم نموده « ،»0با اينكه انجيل
نيامده بود مگر براي اينكه كتاب آسماني قبل ،يعني تورات را تصديق كند و جز چند چيز معدود را كه در آن حرام بود حالل
نكرد و كوتاه سْن اينكه عيسي ع آمده بود تا شريعت تورات را كه دچار سستي شده بود قوام بْشد و منحرفين و فاسقان
از آن را به سوي آن برگرداند ،نه اينكه عمل به تورات را باطل نموده ،سعادت را منحصر در ايمان بدون عمل كند.
و لوقا انجيل خود را بعد از انجيل مرقس نوشته و اين بعد از مرگ بطرس و بولس بود و جمعي تصريح كردهاند به اينكه
انجيل لوقا ،مانند ساير انجيلها الهامي نبوده ،هم چنان كه مطالب اول انجيل او نيز بر اين معنا داللت دارد.
در آنجا آمده :اي ثاوفيالي عزيز ،از آنجايي كه بسياري از مردم كتب قصص را كه ما عارف بدان هستيم مورد اتهام قرار
دادند و ما اخباري را كه داريم از دست اوليها گرفتيم كه خود ناظر حوادث بوده و خدام دين خدايند ،لذا مصلحت ديدم كه
من نيز كتابي در قصص بنويسم ،چون من تابع هر چيزم (يعني از هر داستاني روايتي از گذشتگان دارم) و داللت اين كالم
بر اينكه كتاب لوقا نظريه خود او است نه اينكه به او الهام شده باشد روشن است و اين معنا از رساله الهام تاليف مستركدل
نيز نقل شده است.
__________________________________________________
)(1خواننده محترم به ماده" بولس" از كتاب" قاموس الكتاب المقدس" مراجعه نمايد.
)(2به كتاب" اعمال الرسل و الرسائل" تاليف بولس مراجعه نمائيد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
و جيروم تصريح كرده كه بعضي از پيشينيان در دو باب اول اين كتاب يعني انجيل لوقا شك كردهاند ،چون در نسْهاي كه
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[بي اعتباري انجيلهاي چهار گانه از لحاظ سند و مجهول الحال بودن آنها]  .....ص 212 :
اين بود حال و وضع انجيلهاي چهارگانه و اگر بْواهيم از اين طرق و راويان قدر متيقن بگيريم ،تمامي سندهاي اين
انجيلها به هفت نفر منتهي ميشود:
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در دست فرقه مارسيوني موجود است ،اين دو باب نوشته نشده و إكهارن هم در صفحه  12از كتاب خود بطور جزم گفته :از
صفحه  22تا  22از باب  00انجيل لوقا الحاقي است و باز اكهارن در صفحه  61از كتابش گفته :در معجزاتي كه لوقا در
كتاب خود آورده ،بيان واقعي و كذب روايتي با هم مْلوط شده و نويسنده دروغ و راست را به هم آميْته ،تا در نقل مطالب
مبالغات شاعرانه را بكار گرفته باشد و عيب اينجا است كه ديگر امروز تشْيص دروغ از راست كار بسيار دشواري شده و
آقاي كليميشيس گفته :انجيل متي و مرقس با هم اختالف در نسْه دارند ،ولي هر جايي كه سْن هر دو يكي باشد ،قول
آن دو بر قول لوقا ترجيح داده ميشود»1« .
و اما انجيل يوحنا ،بسياري از نصارا گفتهاند ،كه اين يوحنا همان يوحنا پسر زبدي شكارچي يكي از دوازده شاگرد مسيح است
كه آنان را حواريين مي گويند و اين همان كسي است كه در بين شاگردان مورد عالقه شديد مسيح قرار داشت( ،به كتاب"
قاموس الكتاب المقدس" ماده يوحنا مراجعه فرمائيد).
و نيز گفتهاند :كه" شيرينطوس" و "ابيسون" و مريدان اين دو ،به خاطر اينكه معتقد بودند كه مسيح بيش از يك انسان
مْلوق نيست ،به شهادت اينكه وجودش بر وجود مادرش سبقت نداشت ،لذا اسقفهاي آسيا و غير ايشان در سال  16بعد از
ميالد مسيح نزد يوحنا جمع شدند و از او خواهش كردند برايشان انجيلي بنويسد و در آن مطالبي درج كند كه ديگران در
انجيلهاي خود ننوشتهاند و به نوعي خصوصي و بياني مشْص و بدون ابهام ماهيت مسيح را بيان كند و يوحنا نتوانست
خواهش آنان را رد نمايد»0« .
البته كلماتشان در تاريخ ترجمهها و زبانهايي كه اين انجيل با آن زبانها نوشته شده مْتلف است ،بعضيها گفتهاند :در
سال  62ميالدي نوشته و بعضي تاريخ آن را سال  16و بعضي سال  12دانستهاند.
و جمعي از ايشان گفتهاند :اصال اين انجيل به وسيله يوحناي شاگرد مسيح نوشته نشده ،عدهاي گفتهاند :نويسنده آن
طلبهاي از طالب مدرسه اسكندريه بوده( ،اين معنا را از جلد هفتم كتاب" كاتلك هرالد" چاپ سنه  1222ميالدي صفحه
 022و او از" استاد لن" از
__________________________________________________
)(1نقل از قصص االنبياء نجار صفحه . [.....]222
)(2نقل در قصص األنبياء از كتاب جرجس زوين فتوحي لبناني.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
كتاب قصص نقل كردهاند ،در كتاب قاموس هم در ماده يوحنا به آن اشاره شده است.
بعضي ديگر معتقدند كه تمامي اين انجيل و رسالههاي يوحنا تاليف خود او نيست بلكه بعضي از مسيحيان آن را در قرن دوم
ميالدي نوشته و به دروغ به يوحنا نسبت دادهاند تا مردم را بفريبند»1« .
بعضي ديگر معتقدند كه انجيل يوحنا در اصل بيست باب بوده و بعد از مرگ يوحنا كليساي" أفاس" باب بيست و يكم را از
خودش به آن افزوده است»0« .

PDF.tarikhema.org

1متي  -0مرقس  -2لوقا  -2يوحنا  -2بطرس  -6بولس  -2يهوذا ،و اعتماد همه به انجيلهاي چهارگانه اول است واعتماد آن چهار انجيل هم به يكي است كه از همه قديمتر و سابقتر است و آن انجيل متي است كه در گذشته گفتيم
اصلش مفقود شده و معلوم نيست ترجمه انجيل متاي فعلي از كيست؟ و آيا با اصل مطابق است يا نه؟ و اعتماد نويسنده آن
به چه مدركي بوده؟ و اساس تعليمات ديني او بر چه عقيدهاي بوده؟ آيا قائل به" رسالت" مسيح بوده و يا به" الوهيت" او؟.
در انجيلهاي موجود ،شرح حالي آمده كه در بني اسرائيل مردي ظهور كرد كه ادعا ميكرد :عيسي پسر يوسف نجار است و
براي دعوت بسوي اللَّه قيام كرد و او ادعا ميكرده كه پسر خداست ،و بدون داشتن پدري ،در جنس بشر متولد شد .و پدر او،
وي را فرستاده تا با دار آويز شدنش ،و يا كشته شدنش ،عوض گناهان مردم باشد .و نيز ادعا كرده كه مرده زنده ميكند ،و
كور مادرزاد و برصي و ديوانگان را شفا داده ،جن را از كالبد ديوانگان بيرون ميكند و او دوازده شاگرد داشته ،كه يكي از
آنان ،متي صاحب انجيل بوده ،كه خدا به آنان بركت داد و براي دعوت ارسالشان كرد ،تا دين مسيح را تبليغ كنند و...
پس اين بود خالصه همه سرو صداهاي دعوت مسيحيت كه بر پهناي شرق و غرب زمين پيچيده است .و همانطور كه
ديديد ،تمامي حرفها به يك خبر واحد منتهي شد ،كه صاحب آن خبر واحد هم معلوم نيست كه كيست؟ اسم و رسمش
مجهول و عين و وصفش مبهم است.
[عدم اعتبار كتب مسيحيت باعث شده است بعضي منكر وجود خارجي عيسي و بعضي معتقد به وجود دو عيسي شوند] .....
ص 212 :
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و اين وهن و بيپايگي عجيب كه در آغاز اين قصه است باعث شده كه بعضي از دانشمندان حر و آزاده اروپا ادعا كنند كه
عيسي بن مريم اصال يك شْص خيالي است ،كه
__________________________________________________
)(1نقل از كتاب فاروق جلد اول و او از كتاب قصص و او از" برطشنيدر".
)(2نقل از مدرك قبلي.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
دين تراشان بمنظور تحريك مردم عليه حكومتها و يا بنفع حكومتها در ذهن مردم ترسيم كردهاند .و اتفاقا اين معنا با يك
موضوع خرافي كه شباهت كاملي در همه شؤون با قصه عيسي داشته ،تاييد شده و آن موضوع" كرشنا" بوده ،كه
بتپرستان قديم هند ادعا ميكردهاند پسر خدا بوده و از الهوت خدا نازل شده ،و خود را محكوم بدار كرده و بدار آويْته
شده ،تا فداي مردم و كفاره گناهان آنها باشد ،و از وزر و عذاب گناهانشان رهايي بْشد .درست مانند حرفهايي كه
مسيحيان در باره مسيح ميگويند( ،طابق النعل بالنعل) (كه ان شاء اللَّه داستانش بزودي ميآيد).
و نيز باعث آن شد كه جمعي از دانشمندان انتقادگر ،بگويند در تاريخ دو نفر بنام مسيح بودهاند :يكي مسيحي كه بدار آويْته
نشده و ديگري مسيحي كه بدار آويْته شد و بين اين دو مسيح بيش از پنج قرن فاصله است ،و تاريخ ميالدي كه مبدأ
تاريخ امروز ما يعني سال  1126است ،با ظهور هيچيك از اين دو مسيح تطبيق نميشود .چون مسيحي كه بدار آويْته
نشده ،دويست و پنجاه سال جلوتر از آن بوده و حدود شصت سال زندگي كرده است .و مسيح دوم كه بدار آويْته شده،
بيش از دويست و نود سال بعد از اين مبدأ تاريْي بظهور رسيده ،و او سي و سه سال زندگي كرده است »1« .و من
اميدوارم ،فراز ديگري از اين كتاب را در تفسير آيات آخر سوره نساء بياورم .و قدر متيقني كه فعال براي ما اهميت دارد ،اين
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است كه اثبات كنيم ،تاريخ ميالدي مسيحيت مبدأ درستي نداشته ،بلكه (باعتراف خود مسيحيت) دستْوش اختالل است.
عالوه بر اين ،همانطور كه گفتيم ،خود مسيحيت اقرار دارد كه تاريخ ميالديش با ميالد مسيح انطباق ندارد .و اين خود يك
سكته تاريْي است.
[امور ديگري كه موجب ترديد در باره انجيلهاي مسيحيت ميشوند]  .....ص 211 :
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عالوه بر آنچه گذشت ،امور ديگري هم هست كه انسان را در باره انجيلهاي مسيحيت دچار ترديد ميكند .مثال گفته
ميشود كه در دو قرن اول و دوم ،انجيلهاي ديگري وجود داشته كه بعضي آنها را تا صد و چند انجيل شمردهاند كه
انجيلهاي معروف چهار عدد از آنها است چيزي كه هست ،كليسا همه آنها را تحريم كرد اال اين چند انجيل را كه توجه
فرموديد .از اين جهت باين چهار انجيل قانونيت دادند كه با تعليم كليسا موافقت داشته است .از آن جمله "شيلسوس"
فيلسوف در قرن دوم ،نصارا را در كتاب خود" الْطاب الحقيقي" مالمت كرده كه
__________________________________________________
)(1اين داستان را بطور مفصل ،زعيم فاضل" بهروز" در كتابي كه جديدا پيرامون بشارتهاي نبويه نوشته ،آورده است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص210 :
با انجيلها بازي كرده و آنچه ديروز در آن نوشته بودند امروز محو كردهاند ،امروز مينوشتند ،فردا محو ميكردند .و در سال
 222ميالدي" بابا داماسيوس "دستور داد ،ترجمه جديدي از عهد قديم و جديد التيني نوشته شود تا در همه كليساهاي دنيا
قانونيت پيدا كند ،چون پادشاه آن روز (تيودوسيس) از مْاصمات و بگومگوهاي اسقفها در باره مطالب انجيلهاي گوناگون
به تنگ آمده بود و اين ترجمه كه نامش" فولكانا" نهاده شد ،به اتمام رسيد كه ترجمهاي بود از خصوص انجيلهاي متي و
مرقس و لوقا و يوحنا .و ترتيب دهنده اين چهار انجيل گفته بود ":بعد از آنكه ما چند نسْه يوناني قديم را با هم مقابله
كرديم ،اين ترتيب را به آن داديم ،باين معنا كه آنچه را كه بعد از تنقيح و بررسي مغاير با معنا تشْيص داديم حذف كرديم،
و بقيه را همانطور كه بود بحال خود باقي گذاشتيم ".آن گاه همين ترجمه كه مجمع" تريدنتيني" آن را در سال  1226يعني
بعد از يازده قرن تثبيت كرده بود ،در سال  1212سيستوس پنجم آن را تْطئه كرد و دستور داد نسْههاي جديدي طبع
شود .باز كليمنضوس هشتم اين نسْه را هم تْطئه نموده ،دستور داد نسْهاي تنقيح شده كه امروز در دست مردم
كاتوليك است طبع شود»1« .
و از جمله آن انجيلهايي كه نسْههايش جمعآوري شد ،انجيل برنابا است كه يك نسْه از آن چند سال قبل كشف شد و
به عربي و فارسي ترجمه شد ،و اين انجيلي است كه تمامي داستانهايش مطابق داستاني است كه قرآن كريم در باره مسيح،
عيسي بن مريم آورده است و اين انجيل به خط ايتاليايي پيدا شد و دكتر خليل سعاده آن را در مصر ترجمه كرد .و دانشمند
فاضل" سردار كابلي" آن را در ايران به زبان فارسي برگردانيد.
و عجيب اينجاست كه مواد تاريْيهاي كه از غير يهود هم نقل شده ،از جزئياتي كه انجيل به دعوت مسيح نسبت ميدهد،
از قبيل فرزندي عيسي براي خدا ،و مساله فدا و غير اين دو ساكت است .مورخ آمريكايي معروف ،يعني" هندريك
ويلموانلون" در تاليف خود كه در باره تاريخ بشر نوشته ،از كتابي و نامهاي نام ميبرد كه طبيب" اسكوالبيوس كولتلوس"
رومي در تاريخ  60ميالدي به برادرش" جالديوس أنسا" نوشته ،كه مردي ارتشي بود و در ارتش روم در فلسطين خدمت
ميكرد و در آن نوشت كه من در روم براي معالجه بر بالين بيماري رفتم كه نامش بولس بود و از كالم او تحت تاثير قرار
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گرفتم ،او مرا بسوي مسيحيت دعوت كرد و شمهاي از اخبار مسيح و دعوت او را برايم گفت .ولي رابطه من با او قطع شد و
ديگر او را نديدم تا آنكه بعد از مدتي جستجو شنيدم ،در" أوستي" بقتل رسيده است .اينك از تو كه در فلسطين هستي
__________________________________________________
)(1نقل از تفسير جواهر ،ج  ،0ص  ،101طبع دوم.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
ميخواهم از اخبار اين پيغمبر اسرائيلي كه بولس خبر داده بود و از خود بولس اطالعاتي كسب كردهام ،برايم بفرستي.
"جالديوس أنسا" بعد از شش هفته ،نامهاي از اورشليم ،از اردوگاه روم ،به برادرش" اسكوالبيوس كولتلوس" طبيب نوشت:
كه من از عدهاي از پير مردان اين شهر و سالْوردگانش خبر عيسي مسيح را پرسيدم ،ولي دريافتم كه دوست ندارند پاسخ
سؤالم را بدهند( .و اين در سال  60ميالدي بوده و قهرا افرادي كه وي از آنها سؤال ميكرده ،پير مرد بودند ).تا آنكه روزي
به زيتونفروشي برخوردم ،از او پرسيدم :چنين كسي را ميشناسي؟ او در پاسخ ،روي خوش نشان داد و مرا به مردي
راهنمايي كرد بنام يوسف ،و گفت كه اين مرد از پيروان و از دوستداران اوست و كامال به اخبار مسيح بصير و آگاه است البته
اگر محذوري برايش نباشد جوابت را ميدهد .در همان روز به تفحص پرداختم و بعد از چند روز او را يافتم كه پير مردي
بسيار سالْورده بود و معلوم شد ،در قديم و ايام جوانيش در بعضي از درياچههاي اين اطراف ماهي صيد ميكرده است .و
اين مرد با سن و سال زيادش ،داراي مشاعري صحيح و حافظهاي خوب بود و تمامي اخبار و قضايايي كه در عمرش ديده،
و در ايام اغتشاش و فتنه رخ داده بود ،برايم تعريف كرد از آن جمله ،گفت :يكي از استانداران قيصر روم ،يعني" تيبريوس "
در فلسطين حكمراني ميكرد ،و سبب آمدنش به اورشليم اين شد كه در آن ايام ،در اورشليم فتنهاي بپاخاست و" فونتيوس
فيالطوس" بدانجا سفر كرد ،تا آتش فتنه را خاموش كند ،و جريان فتنه اين بود كه مردي از اهل ناصره بنام ابن نجار مردم
را عليه حكومت ميشوراند ،ولي وقتي ماجراي ابن نجار متهم را تحقيق كردند معلوم شد كه وي جواني است عاقل و متين.
و هرگز كار خالفي كه مستوجب سياست باشد نكرده و آنچه در بارهاش گزارش دادهاند ،صرف تهمت بوده و اين تهمت را
يهوديان به وي زدند .چون با او بسيار دشمن بودند ،و بهمين انگيزه به حاكم يعني فيالطوس اطالع داده بودند كه اين جوان
ناصري ميگويد ":هر كس بر مردم حكومت كند چه يوناني باشد و چه رومي ،و چه فلسطيني ،اگر با عدالت و شفقت بر
مردم حكم براند ،نزد خدا مثل كسي خواهد بود كه عمر خود را در راه مطالعه كتاب خدا و تالوت آيات آن سر كرده باشد".
و گويا اين سْنان در دل" فيالطوس" مؤثر افتاد ،و تير دشمنان به سنگ خورد .ولي از سوي ديگر يهوديان بر كشتن
عيسي و اصحابش اصرار داشتند و در برابر معبد شورش بپا كردند كه بايد آنان را تكه تكه كنند .ال جرم بنظرش رسيد،
صالح اين است كه اين جوان نجار را دستگير نموده ،زنداني كند تا بدست مردم و در غوغاي آنان كشته نشود.
فيالطوس با همه كوششي كه كرد عاقبت نفهميد علت ناراحتي مردم از عيسي
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
چيست؟ و هر وقت با مردم در باره او صحبت و نصيحت ميكرد و علت شورش آنان را ميپرسيد ،بجاي اينكه علت را بيان
كنند ،سر و صدا ميكردند كه او كافر است ،او ملحد است ،او خائن است .و باألخره كوشش فيالطوس بجايي نرسيد تا در
آخر رأيش بر اين قرار گرفت كه با خود عيسي صحبت كند او را احضار كرد ،و پرسيد كه مقصود تو چيست؟ و چه ديني را
تبليغ ميكني؟ عيسي پاسخ داد :من نه حكومت ميخواهم ،و نه كاري به كار سياست دارم ،من تنها ميخواهم حيات معنوي
و روحانيت را ترويج كنم .اهتمام من به امر حيات معنوي بيش از اهتمام به زندگي جسماني است .و من معتقدم ،انسان بايد
بيكديگر احسان كند و خداي يگانه را بپرستد ،خدايي كه براي همه ارباب حيات از مْلوقات حكم پدر را دارد.
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[ظهور دعوت مسيحيت بعد از خود عيسي عليه السالم بوده است]  .....ص 212 :
تامل در مضمون جملههاي اين نامه ،اين معنا را براي اهل تامل روشن ميسازد كه ظهور دعوت مسيحيت بعد از خود
عيسي بوده ،و جز ظهور دعوت پيامبري به رسالتي از ناحيه خداي تعالي چيزي نبوده ،و در اين دعوت سْني از ظهور الهيت
بظهور الهوت و نازل شدن آن بر يهود ،و نجات دادن يهوديان بوسيله فداء ،به چشم نميخورد.
و نيز بر ميآيد كه عدهاي از شاگردان عيسي و يا منتسبين به عيسي از قبيل بولس و شاگردهاي شاگردانش بعد از داستان
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فيالطوس كه مردي دانشمند و آگاه بمذهب رواقيين و ساير فالسفه بود ،ديد در سْنان عيسي جاي هيچ اشكالي و انگشت
بند كردن نيست .و به همين جهت براي بار دوم تصميم گرفت ،اين پيامبر سليم و متين را از شر يهود نجات داده ،حكم قتل
او را به امروز و فردا واگذارد.
اما يهود حاضر نميشد و رضايت نميداد ،كه عيسي بحال خودش واگذار شود .بلكه در بين مردم شايع كردند كه فيالطوس
هم فريب دروغهاي عيسي و سْنان پوچ او را خورده و ميخواهد به قيصر خيانت كند .و شروع كردند استشهادي بر اين
تهمت تهيه نموده و طومارهايي نوشتند و از قيصر خواستند تا او را از حكومت عزل كند .اتفاقا قبل از اين هم فتنهها و
انقالبهاي ديگر در فلسطين بپا شده بود و در دربار قيصر قواي با ايمان بسيار كم بود ،و آن طور كه بايد نميتوانستند مردم
را ساكت كنند و قيصر از مدتها پيش به تمامي حكام و ساير مامورين خود دستور داده بود كه با مردم طوري رفتار نكنند كه
ايشان ناگزير به شكايت شوند ،و از قيصر ناراضي گردند.
بدين جهت فيالطوس چارهاي نديد ،مگر اينكه جوان زنداني را فداي امنيت عمومي كند و خواسته مردم را عملي سازد .اما
عيسي از كشته شدنش كمترين جزع و بيتابي نكرد ،بلكه بْاطر شهامتي كه داشت با آغوش باز از آن استقبال نمود ،و قبل
از مرگش از همه آنهايي كه در كشتنش دخالت داشتند ،درگذشت ،آن گاه حكم اعدامش تنفيذ شد ،و بر باالي دار جان
سپرد ،در حالي كه مردم مسْرهاش ميكردند ،و سب و ناسزايش ميگفتند.
"جالديوس آنسا" در خاتمه نامهاش نوشته :اين بود آنچه يوسف از داستان عيسي بن -مريم برايم تعريف كرد ،در حالي كه
ميگفت و ميگريست و وقتي خواست با من خدا حافظي كند ،مقداري سكه طال تقديمش كردم ،اما او قبول نكرد و گفت":
در اين حوالي كساني هستند كه از من فقيرترند ،به آنها بده ".من از او ،احوال رفيق بيمارت بولس را پرسيدم ،هر چه نشاني
دادم بطور مشْص او را نشناخت .تنها چيزي كه در باره او گفت ،اين بود كه او مردي
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
خيمهدوز بود ،و در آخر از اين شغلش دست كشيد ،و به تبليغ اين مذهب جديد پرداخت ،مذهب رب رؤوف و رحيم الهي كه
بين او و بين (يهوه) معبود يهود كه پيوسته نامش را از علماي يهود ميشنويم ،از زمين تا آسمان فرق هست.
و ظاهرا بولس ،نْست به آسياي صغير ،و سپس به يونان سفر كرده و همه جا به بردگان و غالمان و كنيزان ميگفته كه":
همه شما فرزندان پدريد ،و پدر همه شما را دوست ميدارد ،و رأفت ميورزد ،و سعادت به طبقه معيني از مردم اختصاص
ندارد ،بلكه شامل همه مردم ميشود ،چه فقير و چه غني .به شرط اينكه اغنيا با مردم به برادري رفتار نموده و با طهارت و
صداقت زندگي كنند.
اين بود خالصه مطالبي كه مورخ آمريكايي (هندريك ويلموانلون) در تاليف خود (تاريخ بشر) از نامه نام برده ،آورده است.
البته نامه طوالنيتر از اين بود ،ما نقاط برجستهاي كه در فقرههاي اين نامه بود و به بحث ما ارتباط داشت نقل كرديم
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دار ،به اقطار مْتلف زمين يعني هند و آفريقا و روم و ساير نقاط سفر كردهاند ،و دعوت مسيحيت را انتشار دادهاند .و ليكن از
داستان دار فاصله زيادي نگذشته بوده كه بين اين شاگردان در مسائل اصولي تعليم اختالف افتاده ،مسائلي از قبيل الهوت
مسيح ،و خدايي او ،و مساله كفايت ايمان به مسيح از عمل كردن به احكام شريعت موسي ،و اينكه آيا دين مسيح دين
اصيل و ناسخ دين موسي است و يا آنكه تابع شريعت تورات و مكمل آنست؟ .از همين جا اختالفها و فرقه فرقه شدنها
آغاز شده ،و كتاب اعمال رسوالن و ساير رسالههاي بولس كه در اعتراض به نصارا نوشته ،به اين حقيقت اشاره دارد.
[سهم بزرگ جوامعي مانند روم ،هند ،چين و مصر و  ...كه مسيحيت در آنها گسترش يافته ،در اعتقاد به تثليث و ظهور
الهوت در ناسوت و مساله تفديه]  .....ص 212 :
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و آنچه واجب است كه مورد دقت قرار گيرد اين است كه امتهايي كه دعوت مسيحيت براي اولين بار در بين آنان راه يافته
و گسترش پيدا كرده از قبيل روم و هند و  ،...قبال امتي وثني صابئي ،يا برهمايي و يا بودايي بودند ،و در آن مذاهب اصولي
از مذاق تصوف از جهتي و از فلسفه برهمني از جهت ديگر حكمفرما بود ،و همه آنها سهمي وافر از اين اعتقاد داشتند كه
الهوت در مظهر ناسوت ظهور كرده است .ترجمه الميزان ،ج ،2ص216 :
و نيز اصول عقايد مسيحيت يعني سهگانه بودن واحد ،و نازل شدن الهوت در لباس ناسوت ،و اينكه الهوت عذاب و بدار
آويْته شدن را پذيرفت « »1تا فدا و كفاره گناهان خلق شود ،در بتپرستان قديم هند و چين و مصر و كلدان و آشور و
فرس بر سر زبانها بوده ،و همچنين در بتپرستان قديمي غرب از قبيل روميان و اسكانديناويان و غير ايشان سابقه داشته ،و
كتبي كه در اديان و مذاهب قديم نوشته شده از وجود چنين عقائدي خبر داده است .از آن جمله" دوان" در كتاب خود
(خرافات تورات و ادياني ديگر چون تورات) نوشته است :اينك نظري به هند ميافكنيم و ميبينيم كه بزرگترين و
معروفترين عبادت الهوتيشان تثليث است ،و اين تعليم را به زبان بومي خود" تري مورتي" ميگويند .و اين نامي است
مركب از دو كلمه به لغت سنسكريتي ،يكي" تري" يعني سه تا ،و يكي" مورتي" يعني هياتها و اقنومها ،و اين سه اقنوم
عبارتند از -1 :برهما -0 ،فشنو -2 ،سيفا ،كه در عين اينكه سه اقنومند ،يك چيزند و وحدت از آنها منفك نيست ،و در
نتيجه به عقيده آنان اين يك چيز ،معبود واحدي است.
آن گاه ميگويد :برهما به عقيده آنان پدر ،و فشنو پسر ،و سيفا روح القدس است .و اضافه ميكند :كه نامبردگان ،سيفا را"
كرشنا" ميخوانند ،يعني رب مْلص ،و روح عظيمي كه "فشنو" از او متولد ميشود( .و اين كرشنا ،همان" كرس" -،بزبان
انگليسي به معناي مسيح مْلص -است ).پس فشنو ،همان الهي است كه در ناسوت زمين ظهور كرده تا مردم را نجات
دهد .پس او يكي از اقانيم سهگانه است كه روي هم" اله "واحدند.
و نيز اضافه ميكند كه :هنديان بعنوان رمز ،اقنوم سوم را به شكل كبوتر ميكشند ،عينا
__________________________________________________
)(1كشتن بوسيله دار -صليب -از رسوم بسيار قديم است ،و مْصوص كساني بوده كه جرمشان زياد و گناهشان شنيع
باشد .و اين يكي از شديدترين طرق مجازات بوده .بطوري كه مردم از شنيدن دار چندش كرده و ميرميدند و طريقه دار
زدن ،اينطور بوده كه از دو عدد تير چوبي كه باالي يكي از وسط ديگري ميگذشته و چيزي به شكل صليب معروف درست
ميكردند .بطوري كه با قامت يك انسان كه بر آن حمل ميكنند ،منطبق باشد .آن گاه انسان محكوم را روي آن خوابانيده،
دستهايش را به دو طرف چوبه افقي ميْكوب و پاهايش را بدو طرف چوب عمودي ،يا با ميخ و يا با طناب ميبستند .آن
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گاه چوب را بلند كرده ،طرف پائين آن را در چالهاي ميكاشتند ،بطوري كه از كف زمين تا كف پاي محكوم ،يك متر (دو
ذراع) فاصله باشد.
يك روز يا چند روز بهمين حال ميماند ،آن گاه هر دو پايش را قطع ميكردند ،تا بر سردار بميرد .و يا از دار پائين آورده و به
قتلش ميرساندند .و البته محكوم را قبل از آويْتن بدار ،با شالق و يا قطع لب و بيني و انگشتان و عورت ،شكنجه نيز
ميكردند .و اين براي هر قومي كه يكي از آنان چنين محكوميتي پيدا ميكرده ،بدترين ننگ بوده است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
همانطور كه مسيحيان آن را رمز آن ميدانند.
مستر "فابر" هم در كتاب خود (اصل الوثنيه) « »1ميگويد :ثالوث (سه تايي) را در بين هنديها نيز مييابيم ،آنها هم به اين
عقيده معتقدند و خدا را مركب ميدانند از :برهما ،و فشنو ،و سيفا .و اين ثالوث را نزد بودائيان نيز ميبينيم ،چون آنها هم
ميگويند" بوذ" معبودي است داراي سه اقنوم و همچنين بوذيو (جنسيت) ميگويند" جيفاء" مثلث اقانيم است.
و سپس اضافه ميكند كه :چينيها هم بوذه را عبادت ميكنند و آن را" فو" ميدانند ،و ميگويند ":فو" سه اقنوم است،
همانطور كه هنديها ميگفتند.
دوان ،در همان « »0كتاب ميگويد :كشيشان كليساي منفيس مصر براي مبتدئيني كه تازه ميخواهند دروس ديني را
بياموزند از ثالوث مقدس اينطور تعبير ميكنند كه اولي دومي را خلق كرد و دومي سومي را ،آن گاه هر سه يكي شدند بنام
ثالوث مقدس .و روزي توليسو ،پادشاه مصر از كاهن عصر خويش" تنيشوكي" خواهش كرد ،اگر كاهني بزرگتر از خودش و
قبل از خودش سراغ دارد بگويد و نيز پرسيد :آيا بعد از او كاهني بزرگتر از او خواهد بود؟ كاهن در پاسخ گفت :بله پيدا
ميشود كسي كه بزرگتر است و او خداست كه قبل از هر چيز است.
و پس از او كلمه است و با آن دو روح القدس است .و اين سه چيز يك طبيعت دارند و در ذات واحدند .و از اين سه چيز،
يك چيز نيروي ابدي صادر شده .پس برو اي فاني ،اي صاحب زندگي كوتاه.
"بونويك" هم در كتاب خود (عقائد قدماء المصريين) « »2ميگويد :عجيب و غريب ترين حرفها كه در ديانت مصريها
انتشار عمومي پيدا كرده ،اين است كه معتقدند به الهوت كلمه ،و اينكه هر چيزي و هر موجودي بواسطه كلمه آن موجود
شده ،و كلمه از اللَّه صادر شده ،و در عين حال همان اللَّه است.
اين بود عين گفتار بونويك ،كه انجيل يوحنا « »2با آن آغاز شده است.
"هيجين" هم در كتاب خود (انگلو « »2ساكسون) ميگويد :فارسيان متروس را ،كلمه و واسطه و نجات بْش ايرانيان
ميدانستند .و از كتاب" ساكنان اروپاي قديم" نقل ميكند
__________________________________________________
(1)...؟
(2)...؟
(3)...؟
(4)...؟
(5)...؟
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
كه نوشته است :وثنيهاي قديم معتقد بودند كه معبود ،مثلث االقانيم است .و سادهتر بگويم ،خدا داراي سه اقنوم است.
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و باز از يونانيها و روميان و فنالنديها و اسكانديناويها نيز همان داستان ثالوث را نقل ميكند .و نيز اعتقاد به كلمه را از
كلدانيها و آشوريها و فنيقيها نقل كرده است.
و دوان سابق الذكر در همان كتابش (خرافات تورات و ادياني نظير آن) صفحه  121تا  120مطلبي نقل كرده كه خالصه
ترجمهاش اين است:
"اعتقاد و تصور اينكه يكي از آلهه و خدايان ،وسيله نجات بشر شده ،به اينكه خود را بكشتن دهد ،اعتقادي است بسيار
قديمي در ميان هندوها و وثني مذهبان و ديگران".
وي سپس شواهدي بر اين معنا نقل كرده است از آن جمله ميگويد ":هندوان معتقدند كه" كرشنا" مولود بكر -كه نفس
اله فشنو است .فشنويي كه باعتقاد آنان نه ابتدا دارد و نه انتها.
از در مهر و عطوفت حركتي كرد ،تا زمين را از سنگيني گناهاني كه تحمل كرده نجات دهد.ناگزير به زمين آمد و با دادن قرباني از ناحيه خود ،انسان را نجات داد".
و نيز ميگويد ":مستر مور" عكس كرشنا را در حالي كه بدار آويْته شده بود به همان شكلي كه در كتب هنود تصوير شده
يعني انساني كه دو دست و دو پايش بدار ميْكوب شده ،و بر روي پيراهنش عكس يك قلب وارونهاي از انسان تصوير
شده كشيده است .و نيز نوشته كه عكس كرشنا بصورت انساني آويْته شده بدار ،در حالي كه تاجي از طال بسر دارد ،ديده
شده است .و اتفاقا نصارا در باره مسيح نيز ،هم نوشتهاند و هم معتقدند كه وقتي بدار آويْته شد ،تاجي از خار بر سر داشت.
"هوك" صاحب سفرنامه نيز در سفرنامه « »1خود نوشته :هندوهاي بتپرست معتقدند كه بعضي از خدايان بصورت انساني
متجسد شده ،و براي نجات انسان از خطاهايش ،قرباني تقديم كردهاند.
و نيز ميگويد :نويسنده كتاب" هنود" آقاي" موريفورليمس" در كتاب خود « »0نوشته:
هندوهاي بت پرست ،معتقد به خطيئه اصلي هستند ،از جمله شواهدي كه داللت بر وجود چنين اعتقادي در ايشان دارد ،اين
است كه در مناجاتها و توسالتي كه بعد از "كياتري" دارند ،آمده كه ،اي معبود من ،اينك من گنهكار و مرتكب خطا
شدهام ،و طبيعتي شرير دارم ،مادرم
__________________________________________________
)(1سفرنامه هوك ج اول ،صفحه .206
)(2سفرنامه هوك صفحه .06
ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
مرا به گناه حامله شد ،پس مرا نجات بده ،اي صاحب ديدگان حندقوقيه ،و خالصي بْش خاطئين از گناهان ،و از آثار شوم
آن.
و كشيش" جورجكوكس" در كتاب خود" ديانتهاي قديمي" ،آنجا كه سْن از هندوها دارد ،ميگويد :هندوها ،خداي خود"
كرشنا" را توصيف ميكنند به اينكه او شجاعي با شهامت و ذخيرهاي براي بشر بود ،و پر بود از الهوت ،براي اينكه خود را
پيشكش كرد ،تا عوض باشد از گناه گنهكاران.
"هيجين" هم از اولين فرد اروپايي كه پا به سرزمين نپال و تبت نهاد ،يعني آقاي" اندارادا الكروزوبوس" نقل كرده كه در
باره اله" اندرا" كه او را ميپرستند گفته :او خون خود را به چوبه دار ريْت ،و ميخدار دست و پايش را سوراخ كرد ،تا بشر را
از گناهانش خالصي ببْشد .و هم اكنون عكس دار در كتب آنان موجود است.
و در كتاب" جورجيوس" راهب ،عكس يعني تصوير اله" اندرا" در حالي كه بر باالي دار كشيده شده ،موجود است .البته به
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[به جهت عجز از دعوت بر اساس مباني عقلي و عقاليي ،مبلغين مسيحيت اساس دعوت خود را بر مكاشفه و رهبانيت قرار
دادند و اصول و فروع مسيحيت را در قالب وثنيت ريْتند]  .....ص 222 :
و اين نيست مگر بْاطر اينكه اين مبلغين با تعليمات (پوچ و خرافي) خود در حقيقت در برابر عقل و مكاتب تعقل و استدالل
صفآرايي كرده و به جنگ عقل برخاستهاند .و لذا اهل تعقل و استدالل اين دعوت را رد نمودهاند به اينكه هيچ راهي براي
پذيرفتن آن ،و بلكه براي تصور صحيح آن نيست .تا چه رسد به اينكه بعد از تصور ،آن را بپذيريم( .سه تا شدن يكي و يكي
شدن سه تا قابل تصور نيست ،تا چه برسد به قبول آن) و لذا مبلغين مسيحيت چارهاي جز اين نديدند كه اساس دعوت خود
را بر مكاشفه و پر شدن از روح مقدس بگذراند»1« .
آري مبلغين مسيحيت وقتي ديدند كه نميتوانند با عقول بشر به جنگ و ستيز بپردازند ،همان كاري را كردند كه جاهالن از
متصوفه كردند ،يعني طريقهاي را بدست گرفتند غير طريقه و روش عقل.
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شكل صليبي كه اضالع آن از حيث عرض ،متساوي و از حيث طول ،مْتلف است .باين معنا كه باالي دار كوتاهتر از پائين
آن است .و در باالي دار صورت سر و گردن" اندرا" كشيده شده ،و اگر صورت سر و گردن او نبود ،هيچ بيننده بذهنش
نميرسيد كه اين صورت شْص بدار آويْته شده است .و اما آنچه از بودائيان در بوذه نقل شده ،از تمام جهات بيشتر از
ساير مذاهب با معتقدات نصارا انطباق دارد ،حتي بودائيان ،بوداي خود را مسيح و مولود يگانه و خالصي بْش عالم ناميدهاند
و ميگويند :بودا ،انساني كامل و در عين حال الهي كامل است كه در قالب ناسوت و جسميت درآمده است تا خود را بدست
ذبح بسپارد و قرباني شود و بدين وسيله كفاره گناهان بشر باشد و بشر را از گناهان خالصي بْشد .و در نتيجه آنها در برابر
گناهانشان عقاب نشوند ،و عالوه بر آن ،وارث ملكوت آسمانها گردند ،و اين معنا را بسياري از علماي غرب آوردهاند .از آن
جمله" بيل" در كتاب خود و" هوك" در سفرنامه خود ،و "موالر" در كتاب (تاريخ االداب السنسكريتي) خود و غير ايشان
است .خواننده عزيز ،اگر بْواهد ،از همه منقوالت اطالع حاصل كند ،به تفسير المنار « »1جلد ششم ،تفسير سوره نساء و به
كتابهاي دائرة المعارف ،و كتاب" عقائد الوثنية في الديانة النصرانية" و غير اينها مراجعه نمايد اين بود چكيده و بلكه نمونهاي
از عقيده تجسم الهوت در قالب ناسوت ،و داستان بدار آويْته شدن براي فدا گشتن و كفاره گناهان
__________________________________________________
)(1صفحه . [.....]22 -02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
خلق گرديدن ،در ديانتهاي قديم ،قبل از ظهور مسيحيت و گسترش يافتن آن در پهناي زمين.
پس ديگر جاي ترديد براي خواننده عزيز باقي نماند كه قبل از آنكه مسيحيت دعوت خود را آغاز كند و مبلغين آن در پهناي
زمين راه يابند ،اين عقايد در دل مردم دنيا رسوخ يافته بود و با مسلم شدن اين معنا ،بْاطر مداركي كه از نظر گذشت ،آيا
اين احتمال را نميدهيد كه داعيان و مبلغين مسيحيت (براي اينكه دعوت خود را بْورد مردم آن روز بدهند) اصول و فروع
مسيحيت را گرفته ،در قالب وثنيت ريْتند ،تا دلهاي مردم را به خود متمايل كرده و بتوانند تعليمات خود را بْورد مردم
بدهند ،و مردم بتوانند آن تعليمات را هضم كنند؟
اين احتمال را كلمات بولس و غير او نيز تاييد ميكنند ،كه به حكما و فالسفه حمله آورده ،و بطور كلي از طرق استداللهاي
عقلي غيبگويي ميكنند ،و ميگويند :إله رب بالهت ابلهان را بر تفكر عقال ترجيح ميدهد.
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عالوه بر اين بطوري كه كتاب (اعمال الرسل و التواريخ) « »0حكايت ميكند ،مبلغين مسيحيت رهبانيت و ترك دنيا را شعار
خود نموده ،از وطن خود چشم پوشيده ،دوره گردي را كار خود كردند ،و از اين راه دعوت مسيحيت را گسترش دادند و در
هر سرزميني مورد استقبال عوام
__________________________________________________
()(1يعني تمام مردم دنيا براي پذيرفتن دين مسيحيت بايد قبال صاحب كشف و كرامت بشوند ،تا آن وقت بفهمند كشيش
چه ميگويد .در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه صرفنظر از عملي نبودن اين در تمامي افراد بشر ،بيسواد و با سواد ،شهري
و صحرايي ،با كدام مكتب به اين مقام برسند؟ و در تحت چه تعليماتي صاحب كشف بشوند؟ و اگر بفرض محال چنين
تعليمي تمام مردم جهان را به اين مقام رسانيد .ديگر مردم چه حاجت به دعوت كشيش دارند؟" مترجم").
)(2اعمال الرسل و التواريخ.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
آن سرزمين قرار گرفتند ،و سر موفقيتشان و مْصوصا در امپراطوري روم ،سرخوردگي مردم از وضع موجودشان بود .چون
شيوع ظلم و تعدي و رواج احكام بردهگيري و استعباد بيچارگان ،و فاصله غير قابل تحمل بين طبقه حاكمه و طبقه محكوم
و بين آمر و مامور ،و نابرابري عميق بين زندگي اغنياء و اهل عيش و نوش و زندگي فقرا و مساكين و بردگان زمينه را براي
قبول اين دعوت فراهم كرده بود( .مردم بجان آمده ،دنبال راه نجاتي ميگشتند ،هر چند كه به اصول آن راه نجات ،پي
نبرند).

و اتفاقا دعوت مسيحيت از اين جهت خواسته مردم را تامين ميكرد ،براي اينكه اولين دعوتي كه مبلغين ميكردند ،دعوت
به برادري ،دوستي ،تساوي حقوق ،معاشرت نيكو در بين مردم ،ترك دنيا و زندگي مكدر و ناپايدار آن و رو آوردن به زندگي
پاكيزه و سعادتمندي بود كه در ملكوت آسمان دارند .و درست به همين جهت بود كه طبقه حاكم سالطين و قيصرها آن
طور كه بايد اعتنايي به مبلغين نميكردند البته در صدد اذيت و سياست و طردشان هم بر نميآمدند.
همين وضع باعث شد كه بدون سر و صدا و درگيري و تظاهرات ،روز بروز عدد گروندگان به مسيحيت زياد شود ،و قوت و
قدرت و شدت بيشتري يافته ،تا آنجا كه دامنه اين دعوت به همه جاي امپراطوري روم و به آفريقا و به هند و ديگر بالد
كشيده شد ،جمعيت انبوهي باين دين درآمدند و كليساها برپا شد ،در كليساها بروي مردم باز شد و با باز شدن هر كليسا،
دري از يك بتكده بسته گرديد و مبلغين مسيحيت هيچگاه متعرض و مزاحم رؤساي وثنيت و هدم اساس اين مرام
نميشدند و نيز هرگز پنجه به روي پادشاهان زمان و حكام ستمگر نميكشيدند ،و از كرنش در برابر آنها نيز ابايي نداشتند،
احكام و دستورات آنان را مْالفت نميكردند و چه بسا ميشد كه همين رفتار منجر به هالكت و قتل و حبس و عذابشان
ميشد .پيوسته طايفهاي كشته و طايفهاي ديگر زنداني ميشد و طايفه سوم تبعيد و آواره ميگشت .امر به همين منوال
ميگذشت ،تا اوان امپراطوري" كنستانتين "رسيد ،او به كيش مسيحيت ايمان آورد ،و ايمان خود را در بين ملت اعالم كرد
و بلكه مسيحيت را دين رسمي اعالم نمود و در روم و كشورهاي تابع روم ،كليساها ساخت و اين در نيمه آخر قرن چهارم
ميالدي بود .و نصرانيت در كليساي روم تمركز يافت و از آنجا كشيشها به اطراف و اكناف زمين اعزام ميشدند تا در همه
جا كليساها و ديرها و مدرسهها بسازند و انجيل را به مردم تعليم دهند.
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[علت موفقيت دعوت به مسيحيت ،در امپراطوري روم]  .....ص 221 :
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[بطالن و فساد مبناي دعوت مسيحي ،موجب درگيري و مشاجره بين مدارس مسيحي و سپس مراقبت كليسا و تفتيش
عقائد گرديد]  .....ص 221 :
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آنچه الزم است مورد توجه و دقت قرار گيرد ،اين است كه مبلغين اساس دعوت خود را اصول مسلمه انجيل مثال مساله پدر
پسري ،و روح القدس ،و مساله دار و فداء و غير ذلك قرار داده ،آنها را اصل مسلم و غير قابل بحث معرفي نموده ،هر حرف
ديگري را بر اساس آن مورد بحث
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
و تفسير قرار دادند .و همين خود اولين اشكال و اولين ضعفي است كه متوجه بحثهاي ديني آنان ميشود .و اولين دليل بر
سستي اين تعليمات است .براي اينكه استحكام هر بنائي به استحكام بنيان آنست و گرنه خود بنا و لو به هر جا كه رسيده
باشد ،همچنين و لو دانه دانههاي خشتش از سرب ريْته شده باشد .مع ذلك سستي و ضعف اساس خود را جبران نميكند،
و اساس مسيحيت « »1غير معقول بودن پايهاي كه اين دين روي آن ساخته شده ،يعني پايه تثليث (يكي بودن سه تا و سه
بودن يكي) و مساله دار ،و فداء شدن را معقول نميسازد.
عدهاي از دانشمندان مسيحي مذهب هم به اين معنا اعتراف نمودهاند كه امري غير معقول است .ولي در آخر آن را اينطور
توجيه كردهاند كه مسائل ديني را بايد تعبدا قبول كرد ،و اين اختصاص به مسائل نامبرده در مسيحيت ندارد ،چه بسا از
مسائل ساير اديان نيز هست كه عقل آنها را محال ميداند ،و در عين حال مردم به آنها معتقدند.
ليكن اين توجيه ،پندار فاسدي است كه باز از همان اصل فاسد منشا گرفته ،چگونه تصور ميشود كه يك دين بر حق باشد،
و در عين حال اساس و پايهاش باطل و محال باشد؟ ما و هر عاقل ديگر اگر ديني را ميپذيريم و تشْيص ميدهيم كه
دين حق است ،با عقل خود تشْيص ميدهيم و عقل اين معنا را ممكن نميداند كه عقيدهاي حق باشد ،و در عين حال
اصول آن باطل و محال باشد .و اين خود تناقضي است صريح كه از محاالت اوليه عقل است.
بلي ،ممكن است ديني مشتمل بر امري باشد ممكن و غير عادي ،يعني خارق العاده و خارج از سنت طبيعي و اما اشتمال آن
بر محال ذاتي به هيچ وجه ممكن نيست.
و همين طريقه بحثي كه ذكر كرديم باعث شد كه از همان اوائل انتشار دعوت نصرانيت و رو آوردن محصلين به ابحاث
ديني در مدارس روم و اسكندريه و ساير مدارس مسيحيت ،درگيري و مشاجره رخ دهد ،كليسا روز بروز مراقبت خود را در
جلوگيري از اين درگيريها و حفظ وحدت كلمه بيشتر نمود و مجمعي تشكيل داد كه تا هر وقت از ناحيه بطريق و يا اسقفي
حرف تازه و ناسازگاري پيدا شود ،و در آن مجمع ،يا آن بطريق و اسقف را قانع سازد و يا با چماق تكفير و تبعيد و حتي قتل،
او را سر جاي خود بنشاند( .و به ديگران بفهماند كه فضولي كردن در دين چه عواقبي را در بر دارد).
اولين مجمعي كه باين منظور تشكيل شد ،انجمن" نيقيه" بود كه عليه" اريوس"
__________________________________________________
()(1با اينهمه كليسا ،و آن همه ثروت تمركز يافته در كليساها ،و آن همه مبلغ و كشيش و آن همه كتاب و جزوه ،و آن
همه هزينه سنگين تبليغاتي و آن همه گروندگاني كه در دنيا دارد" مترجم").
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
تشكيل گرديد .او گفته بود :اقنوم پسر ممكن نيست مساوي با اقنوم پدر باشد .بلكه اقنوم پدر -يعني اللَّه تعالي -قديم است،
و -مسيح ،-اقنوم پسر مْلوق و حادث است ،لذا براي سركوب كردن او و سْنانش سيصد و سيزده بطريق و اسقف در
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[اجمالي از سير تاريْي مسيحيت و پيدايش انشعابات و مذاهب مْتلف مسيحي]  .....ص 222 :
از يك سو دائما كليسا رو به پيشرفت و تقدم بود ،و از سوي ديگر امپراطوري روم مورد حمله امتهاي شمالي و عشاير
صحرانشين اروپا قرار گرفت ،و جنگهاي پي در پي و فتنهها اين امپراطوري را تضعيف ميكرد .تا آنجا كه بوميان روم و اقوام
حملهور كه بر روم استيالء يافته بودند ،بر اين معنا توافق كردند كه كليسا را بر خود حكومت داده ،زمام امور دنيا را هم بر او
بسپارند ،همانطور كه زمام امور دين را در دست داشت .در نتيجه كليسا هم داراي سلطنت روحاني و ديني شد و هم سلطنت
دنيايي و جسماني .و در آن ايام يعني سال  212ميالدي ،رياست كليسا بدست" پاپ گريگواگر" بود كه باز در نتيجه
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قسطنطنيه گرد هم جمع شده و در حضور قيصر آن روز يعني" كنستانتين" به عقائد خود اعتراف نموده به كلمه واحده
گفتند ":ما ايمان داريم به خداي واحد پدر كه مالك همه چيز و صانع ديدنيها و نديدنيها است ،و به پسر واحد يسوع مسيح
پسر اللَّه واحد ،بكر همه خالئق ،پسري كه مصنوع نيست بلكه اله حقي است از اله حق ديگر ،از جوهر پدرش ،آن كسي كه
به دست او همه عوالم و همه موجودات متقن شد ،آن كسي كه بْاطر ما و بْاطر خالصي ما از آسمان آمد ،و از روح
القدس مجسم شد ،و از مريم بتول -بكر -زائيده شد ،و در ايام فيالطوس بدار آويْته و سپس دفن شد و بعد از سه روز از
قبر در آمد و به آسمان صعود نموده ،در طرف راست پدرش نشست .و او آماده است تا بار ديگر بزمين بيايد و بين مردگان و
زندگان داوري كند ،و نيز ايمان داريم به روح القدس واحد ،روح حقي كه از پدرش خارج ميشود .و ايمان داريم به معموديه
واحده( ،يعني طهارت و قداست باطن) براي آمرزش خطايا ،و ايمان داريم به جماعت واحده قدسيه مسيحيت ،جاثليقيه ،و نيز
ايمان داريم به اينكه بدنهاي ما بعد از مردن دوباره برميخيزد « »1و حيات ابدي مييابد»0« .
اين اولين انجمني بود كه براي اين منظور تشكيل دادند ،و بعد از آن انجمنهاي بسياري به منظور تبري و سركوبي مذاهب
ديگر مسيحيت از قبيل نسطوريه و يعقوبيه و اليانيه و اليليارسيه ،مقدانوسيه ،سباليوسيه ،نوئتوسيه ،بولسيه ،و غير اينها تشكيل
يافت.
و كليسا هم چنان به تفتيش عقايد ادامه ميداد ،و هرگز در اين كار خستگي ،و در دعوت خود سستي بْرج نداد ،بلكه روز
بروز بقوت و سيطره خود ميافزود ،تا آنجا كه در سال  216ميالدي موفق شد ،ساير دول اروپا از قبيل فرانسه و انگليس و
اتريش ،و بورسا ،و اسپانيا ،و
__________________________________________________
)(1نقل از ملل و نحل شهرستاني.
)(2باين قسمت اشكال كردهاند كه اين مستلزم اعتقاد به معاد جسماني است( .همان اعتقادي كه مسلمانان دارند ).و حال
آنكه مسيحيت معاد را روحاني ميداند ،هم چنان كه انجيلها هم بر آن داللت دارند.
و من گمان دارم كه انجيل داللت دارد بر اينكه در قيامت لذائذ جسماني دنيوي وجود ندارد ،و اما اين هم كه داللت داشته
باشد بر اينكه انسان در قيامت صرف روح و بدون جسم باشد ،در انجيل نيست ،و انجيل بر چنين چيزي داللت ندارد ،بلكه از
سْنان انجيل فهميده ميشود كه انسان در قيامت موجودي نظير مالئكه ميشود كه در بينشان ازدواج نيست .و ظاهر
عهدين اين است كه خدا و مالئكه هم جسمند ،تا چه رسد به انسان روز قيامت.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
پرتغال ،و بلژيك ،و هلند ،و غير آن را بسوي نصرانيت جلب كند .اال روسيه كه بعدها به اين دين گرويد.
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كليساي روم رياست مطلقه بر همه عالم مسيحيت يافت( .و نه تنها كليساهاي روم بلكه تمامي كليساهاي دنيا از كليساي
روم الهام ميگرفت ).چيزي كه هست چندي طول نكشيد كه امپراطوري روم به دو امپراطوري منشعب شد ،امپراطوري روم
غربي كه پايتْت آن روم بود ،و امپراطوري روم شرقي كه پايتْت آن قسطنطنيه (استانبول) بود ،و قيصرهاي روم شرقي،
خود را رؤساي ديني مملكت ميدانستند ،ولي كليساي روم زير بار اين حرف نرفت ،و همين مبدأ پيدايش انشعاب مسيحيت
به دو مذهب كاتوليك (پيروان كليساي روم) و ارتودوكس (پيروان كليساي استانبول) گرديد.
امر به همين منوال گذشت ،تا آنكه قسطنطنيه بدست آل عثمان فتح گرديد ،و قيصر روم" بالي اولوكوس" از آخرين
قيصرهاي روم شرقي ،و نيز كشيش آن روز در كليساي اياصوفيه كشته شدند .و بعد از كشته شدن قيصر روم اين منصب
ديني ،يعني رياست كنيسه را قيصرهاي روسيه ادعا نموده ،گفتند ما آن را از قيصرهاي روم به ارث ميبريم ،براي اينكه با
آنها خويشاوندي سببي داريم ،دختر به آنها داده ،و از آنها دختر گرفتهايم ،و در اين ايام كه قرن دهم ميالدي بود ،روسها
هم مسيحي شده بودند .و در نتيجه پادشاهان روسيه سمت كشيشي كليساهاي سرزمين خود را بدست آورده ،تا از تبعيت
كليساي روم درآمدند ،و اين در سال  1222ميالدي بوده است.
جريان تا حدود  2قرن بهمين حال باقي ماند تا آنكه" تزارنيكوال" كشته شد و او آخرين قيصر روسيه بود كه خودش و
تمامي خانوادهاش در سال  1112ميالدي بدست كمونيستها بقتل رسيدند .در نتيجه كليساي روم تقريبا بحال اولش يعني
قبل از انشعابش برگشت( .و دوباره به همه كليساهاي روم غربي و شرقي مسلط شد).
ليكن از سوي ديگر دچار تيرهروزي شد و آن اين بود كه كليسا در بحبوحه ترقي و اوج ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
قدرتش (در قرون وسطي) بر تمامي جهات زندگي مردم دست انداخته بود ،و مردم بدون اجازه كليسا هيچ كاري
نميتوانستند بكنند .كليسا از هر جهت دست و پاي مردم را بسته بود ،و وقتي كارد به استْوان مردم رسيد طائفهاي از
متدينين به انجيل ،عليه كليسا شورش كردند و خواستار آزادي شده ،در آخر از پيروي رؤساي كليسا ،و پاپها درآمده ،تعاليم
انجيلي را طبق آنچه مجامعشان ميفهميدند و علماء و كشيشها در فهم آن اتفاق داشتند ،اطاعت ميكردند ،اين طائفه را
ارتدوكس خواندند.
طائفهاي ديگر نه تنها از اطاعت رؤسا و پاپها درآمدند ،بلكه در تعليم انجيلي بكلي از اطاعت كليساي روم سر باز زده،
اعتنايي به دستورات صادره از آنان نكردند .اينها را پروتستان ناميدند ،در نتيجه ،عالم مسيحيت در آن روزها به سه شاخه
منشعب شد:
1كاتوليك كه پيرو كليساي روم و تعليمات آنهايند -0 .ارتدوكس كه تابع تعليمات كليساي نام برده بودند ،اما خود كليسارا فرمان نميبردند كه قبال گفتيم اين شاخه بعد از انقراض امپراطوري روم و مْصوصا بعد از انتقال كليساي قسطنطنيه از
روم شرقي به مسكو پيدا شد -2 .پروتستانت كه بكلي از پيروي و هم تعليم كليسا سر باز زد ،و طريقهاي مْصوص به خود
پيش گرفت .و در قرن پانزدهم ميالدي موجوديت خود را اعالم نمود.
اين بود اجمالي از سير تاريْي مسيحيت ،در زماني قريب به بيست قرن و اشْاصي كه به وضع اين تفسير بصيرت و
آشنايي دارند ،ميدانند كه منظور ما از نقل اين مطالب ،قصهسرايي نبود ،بلكه چند نكته در نظر داشتيم ،اول اينكه خواننده
عزيز اين كتاب نسبت به تحوالت تاريْي كه در مذهب مسيحيان رخ داده آشنا باشد ،و خودش بتواند حدس بزند كه فالن
عقيدهاي كه در آغاز مسيحيت ،در اين دين وجود نداشته ،از كجا بسوي آن راه يافته؟ آيا از اين راه بوده كه اشْاصي كه
دنبال دعوت كشيشها به دين مسيح در ميآمدند ،قبال داراي مثال عقيده تثليث يا فداء و امثال آن بودهاند؟ و در كيش
مسيحيت هم هم چنان آن عقايد را حفظ كردهاند؟ و خالصه عامل وراثت آنها را بداخل تعليمات انجيلها راه داده؟ و يا از
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خارج مسيحيت بداخل آن سرايت كرده؟ و يا در اثر معاشرت و خلط مسيحي با غير مسيحي ،و يا در اثر اينكه يك مبلغ
مسيحيت نميخواهد كسي را از خود برنجاند ،قهرا و بطور عادي با عقايد يك وثني مذهب هم موافقت ميكند ،و يا اينكه
داعيان مسيحيت ديدهاند ،جز با قبول آن عقايد نميتوانند دعوت مسيحيت را پيش ببرند؟ دوم اينكه قدرتنمايي كليسا و
مْصوصا كليساي روم ،در قرون وسطاي ميالدي به نهايت درجهاش رسيد بطوري كه هم بر امور دين مردم سيطره داشتند،
و هم بر امور دنياي آنان ،آنهم سيطرهاي كه تْتهاي سلطنتي اروپا به اشاره كليسا
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
اداره ميشد ،شاه نصب ميكردند ،و شاه ديگر را عزل مينمودند»1« .
مي گويند پاپ بزرگ ،آن قدر قدرت يافته بود كه وقتي يكي از پادشاهان نزدش آمده بود تا وي از گناهش بگذرد( .چون
يكي از كارهاي كليسا گناه بْشيدن است) او با پاي خود تاج آن پادشاه را پرت كرد»0« .
و باز همان كتاب مينويسد :وقتي امپراطوري آلمان خطايي كرده بود و پاپ براي اينكه او را بيامرزد ،دستور داد سه روز پاي
برهنه در جلو قصرش بايستد ،با اينكه ،فصل ،فصل زمستان بود.
[اتهامات و دروغ پردازيهاي كليسا در باره مسلمين در زمان جنگهاي صليبي و حتي پس از آن]  .....ص 226 :
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حكومت كليسا مسلمانان را طوري براي مريدان خود توصيف و معرفي كرده بودند كه بطور جدي معتقد شده بودند كه دين
اسالم دين بتپرستي است ،اين معنا از شعارهاي جنگهاي صليبي و اشعاري كه در آن جنگ براي شوراندن نصارا عليه
مسلمانان ميسرودند ،كامال بچشم ميخورد .آري در طول اين جنگ ،كه سالهاي متمادي ادامه داشت ،كليسا شعراي خود را
وادار ميكرد ،براي به هيجان آوردن سربازان خود عليه مسلمانان اشعاري مبني بر اينكه مسلمانان چنين و چنانند و بت
ميپرستند ،بسرايند.
"هنري دوكاستري" در كتاب خود" الديانة االسالميه" در فصل اولش مينويسد:
مسلمانان بت ميپرستند ،و خود داراي سه الهاند كه اسامي آنها بترتيب "-1 :ماهوم "است كه" بافوميد" و" ماهومند" نيز
ناميده ميشود ،و اين اولين الهه ايشان است كه همان" محمد" است -0 .در رتبه دوم اله" ايلين" است كه خداي دوم
ايشان است -2 .و در رتبه سوم اله" ترفاجان" خداي سوم است .و چه بسا از كلمات بعضي مسلمانان استفاده شود كه غير
اين سه خدا دو خداي ديگر به نامهاي "مارتبان" و" جوبين" دارند ليكن اين دو خدا در رتبهاي پائينتر از آن سه خدا قرار
دارند ،و مسلمانان خودشان ميگويند ،كه محمد دعوت خود را بر دعوي الوهيت خود بنا نهاده ،و چه بسا گفتهاند :او براي
خود ،صنمي و بتي از طال دارد.
و در اشعاري كه ريشار براي تحريك سربازان مسيحي فرانسه عليه مسلمين سروده ،آمده ":قيام كنيد و ماهومند و ترفاجان
را سرنگون ساخته و در آتش اندازيد تا در بارگاه خداي خود تقرب جوييد".
و در اشعار" روالن" در تعريف" ماهوم" خداي مسلمانان آمده ":در ساختن اين خدا دقت كاملي بكار رفته ،اوال آن را از طال
و نقره ساختهاند .و ثانيا آن قدر زيبا ساختهاند كه اگر آن را
__________________________________________________
(1و  )0نقل از كتاب فتوحات اسالمي.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
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[افول كليسا و رشد الحاد و بي ديني ،در اثر تعليمات غلط مسيحيت]  .....ص 222 :
سوم اينكه :خواننده متفكر ،متوجه شود كه تطورات چگونه بر دعوت مسيح مستولي گرديد .و اين دعوت در مسيرش در
خالل قرون گذشته تا به امروز چه دگرگونيهايي بْود گرفته ،و چگونه ملعبه هوسبازان شده ،و بفهمد كه عقايد بتپرستي را
بطوري مرموز و ماهرانه وارد در دعوت مسيحيت كردند ،اوال در حق مسيح ،غلو نموده ،او را موجودي الهوتي معرفي نمودند
و بعدا بتدريج سر از تثليث و سه خدايي در آوردند .خداي پسر و پدر و روح ،و در آخر مساله صليب و فدا را هم ضميمه
كردند ،تا در سايه آن عمل به شريعت را تعطيل نموده ،به صرف اعتقاد اكتفاء كنند .همه اينها در آغاز بصورت دين و
دستورات ديني صادر ميشد ،و زمام تصميمگيري در آنها بدست كليسا بود .كليسا بود كه تصميم ميگرفت ،براي مردم نماز
و روزه و غسل تعميد درست كند و مردم هم به آن عمل ميكردند ،ولي بيديني و الحاد ،همواره رو به قوت بود ،چون وقتي
قرار شد عمل به شرايع الزم نباشد ،روح ماديت بر جامعه حكمفرما ميشود كه شد و به انشعابها منجر گرديد تا آنكه فتنه
پروتستانها بپا شد .و بجاي احكام و شرايع ديني كه هيچ ضابطهاي نداشت و هرج و مرج در آن حكمفرما بود ،قوانين رسمي
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ببيني يقين ميكني كه هيچ صنعتگري ممكن نيست صورتي زيباتر از آن در خيال خود تصور كند ،تا چه رسد به اينكه از
عالم خيال و تصور بْارجش بياورد ،و چنين جثهاي عظيم و صنعتي زيبا را كه در سيمايش آثار جاللت هويدا باشد ،بسازد .
آري ماهوم از طال و نقره ريْته شده و آن قدر شفاف است كه برقش چشم را ميزند .آن گاه اين خدا را بر باالي فيلي
نهادهاند كه از جواهرات ساخته شده ،آنهم از زيباترين مصنوعات است ،بطوري كه داخل شكمش از ظاهر پيداست مثل
اينكه بيننده از باطن آن فيل ،نور و روشنايي احساس ميكند و تازه همين فيل كذايي را جواهرنشان نيز كردهاند بطوري كه
هر يك از جواهرات ،لمعان خاص بْود را دارد ،آن جواهرات هم آن قدر شفاف است كه باطنش از ظاهرش پيداست و در
زيبايي صنعت ،نظيرش يافت نميشود .و چون اين خدايان مسلمين در مواقع سْتي و جنگ بايشان وحي ميفرستد ،لذا در
بعضي از جنگها كه مسلمانان فرار كردند ،فرمانده نيروي دشمن دستور داد تا آنان را تعقيب كنند ،تا شايد بتوانند اله ايشان را
كه در مكه است (يعني محمد ص) را دستگير سازند.
بعضي از كساني كه شاهد اين تعقيب بوده ،ميگويد :اله مسلمانان (يعني محمد ص) به نزد مسلمين آمد ،در حالي كه
جمعيتي انبوه از پيروانش ،پيرامونش را گرفته بودند و طبل و شيپور و بوق و سرنا مينواختند ،بوق و سرنايي كه همه از نقره
بود ،آواز ميخواندند و ميرقصيدند ،تا او را با سرور و خوشحالي به لشكرگاه آوردند ،و خليفهاش در لشكرگاه منتظر او بود.
همين كه او را ديد بزانو ايستاد و شروع كرد به عبادت او و خضوع و خشوع در برابرش".
و نيز همين" ريشار" در وصف اله" ماهوم" كه وصفش را آورديم ،ميگويد :ساحران يكي از افراد جن را مسْر خود كرده،
او را در شكم اين بت جاي دادند ،و آن جن ،اول نعره ميزند ،و عربده ميكشد ،و بعد از آن با مسلمانان سْن ميگويد ،و
مسلمين هم سراپا گوش ميشوند.
امثال اين اتهامات در كتب كليسا ،در ايامي كه تنور جنگهاي صليبي داغ بود ،و حتي كتابهايي كه بعد از آن جنگها تاريخ
آنها را نوشته بسيار است ،هر چند كه آن قدر دروغهايشان شاخدار است كه خواننده را هم به شك و شگفتي وا ميدارد،
بطوري كه غالبا صحت آن مطالب را باور نميكند ،براي اينكه چيزهايي در آن كتابها ميخواند كه هيچ مسلماني خوابش را
هم نديده ،تا چه رسد به اينكه در بيداري ديده باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
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و بشري كه اساس آن را حريت در غير مواد قانون تشكيل ميداد ،جانشين احكام كليسا شد ،و قرار شد ،مردم تنها رعايت
قوانين كشوري را بكنند و در غير موارد قانون ،آزاد آزاد باشند و اين باعث شد كه تعليمات مسيحيت روز بروز اثر خود را از
دست بدهد ،و در نتيجه بتدريج اركان اخالق و فضائل انسانيت متزلزل گردد.
در اثر گسترش يافتن روح مادهپرستي و آزادي حيواني ،مساله شيوعيت و اشتراك پيدا شد و فلسفه ماترياليسم ديالكتيك-
يعني ماديگري بدليل منطق تحول -از راه رسيد ،و با چماق سفسطه خود ،خدا و اخالق فاضله و اعمال ديني را بكلي از
زندگي بشر بيرون راند ،و انسانيت معنوي جاي خود را به حيوانيت مادي داد كه خويي است تركيب شده از درندگي و
چرندگي .و دنيا هم با گامهايي بلند به سوي اين تازه از راه رسيده بشتافت.
خواهيد پرسيد ،پس اين همه نهضتهاي ديني كه همه جاي دنيا را فرا گرفته چيست»1« .
در پاسخ ميگوئيم :همه اينها بازيهايي است ،سياسي كه بدست رجال سياست راه ميافتد ،تا آنها به اهداف و آرزوهاي خود
برسند ،چون امروز مثل قديم كشورگشايي با شمشير انجام نميشود ،امروز فن و دانشي روي كار آمده بنام سياست «.»0
پس يك سياستمدار حلقه هر
__________________________________________________
( )(1كه ميبينيم بر سر مسجد اقصي ،سيل خون راه مياندازند ،و مردم يك كشور مثال اتيوپي بر سر اسالم و مسيحيت
بجان هم ميافتند ،و در جاي ديگر نهضتهايي ديگر ميكنند" مترجم").
( )(2كه يكي از حروف الفباي آن ،اين است كه از وضع موجود بايد بهره گرفت ،هر چه ميخواهد باشد و حرف ديگرش،
اين است كه هدف وسيله را توجيه ميكند" مترجم").
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
دري را ميكوبد و به هر سوراخ و پناهگاهي دست مياندازد.
دكتر" ژوزف شيتلر" استاد علوم ديني در دانشگاه" لوتران" شيكاگو ميگويد:
نهضت ديني كه اخيرا در آمريكا پيدا شده ،چيزي جز تطبيق دين بر مظاهر تمدن جديد نيست ،اين سياستمداران هستند كه
اين نهضت را از پشت پرده هدايت و اداره ميكنند ،و ميخواهند به مردم بفهمانند و بقبوالنند كه تمدن جديد هيچ تضادي
با دين ندارد.
چون احساس خطر كردهاند كه اگر اين معنا را با تلقين و بصورت يك نهضت ديني به مردم بقبوالنند .فرداست كه خود
مردم متدين به دين واقعي (اگر فرضا روزي فرصت پيدا كنند) عليه اين تمدن قيام ميكنند .و اما اگر اين نهضت دروغي و
قالبي درست انجام شود ،و فرضا روزي در گوشهاي از كشور ،زمزمه نهضتي براه بيفتد ،ديگر مردم به آن زمزمه اعتنايي
نميكنند ،چون خودشان نهضت كردهاند ،و دين خود را با تمدن روز تطبيق نمودهاند»1« .
دكتر "جرج فلوروفسكي" بزرگترين مدافع روسي كليساي اورتودوكس هم در آمريكا گفته بود :تعليمات ديني در آمريكا،
تعليمات جدي ديني نيست ،بلكه دلْوشي گنگي است (كه مردم را از ننگ بيديني برهاند ).دليلش هم اين است كه اگر
براستي نهضت حقيقي دين بود ،بايد متكي بر تعليمات عميق و واقعي ميبود»0« .
پس خواننده عزيز ،بايد متوجه باشد كه كاروان دين از كجا سر برآورد و در كجا پياده شد .در آغاز بنام احياي دين (عقيده و
اخالق و اعمال) و يا به تعبير ديگر (معارف و اخالقيات و شرايع) سر برآورد و در بيديني و ال مذهبي و لغو شدن تمامي
احكام دين و روي آوري به ماديات و حيوانيت خاتمه يافت .و اين تطور و تحول نبود .مگر بْاطر اولين انحرافي كه از بولس
سر زد ،كسي كه مردم قديسش ميخوانند ،يا بولس حواريش ميگويند آري ،اگر مسيحيان اين تمدن عصر حاضر را كه به
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اعتراف دنيا انسانيت را به نابودي تهديد ميكند ،تمدن بولسي نام بگذارند ،شايستهتر است .و بهتر ميتوان تصديقش كرد ،تا
اينكه مسيح را قائد و رهبر اين تمدن بشمارند و آن جناب را پرچمدار چنين تمدني بدانند.
بحث روايتي [(رواياتي در باره شان نزول آيه كريمه ":ما كان لبشر  ..... ])"...ص 129 :
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در تفسير قمي در ذيل آيه ":ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ" آمده كه عيسي
__________________________________________________
)(1نقل از مجله آمريكايي" اليف" بشماره  6فوريه .1126
)(2مدرك سابق.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
نگفته بود :كه من شما را خلق كردهام ،پس به جاي خدا بر من بندگي كنيد .و ليكن فرموده بود:
براي من رباني شويد ،يعني علمايي رباني»1« .
مؤلف قدس سره :در بيان قبلي ما قرائني گذشت كه اين حديث را تاييد ميكند ،و اينكه امام فرمود ":نگفته بود من شما را
خلق كردهام  "...بمنزله احتجاج است بر اينكه چنين چيزي را نگفته بوده .چون اگر گفته بود" مرا بپرستيد !"بايد قبال خبر
داده باشد كه آفريدگار شما منم ،و چنين خبري نداده است.
و نيز در همان كتاب در تفسير آيه ":وَ ال يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَِّْذُوا الْمَالئِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً  "...آمده كه امام فرمود :در قديم قومي
بودند كه مالئكه را ميپرستيدند و قومي از نصارا معتقد بودند كه عيسي رب و خدا است .و يهود معتقد بودند عزيز پسر
خداست .لذا خداي تعالي فرمود :عيسي شما را دستور نميدهد كه مالئكه و پيامبران را ارباب خود بگيريد»0« .
مؤلف قدس سره :بيان اين نيز گذشت.
و در الدر المنثور است كه ابن اسحاق ،و ابن جرير ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،و بيهقي در كتاب "داليل" ،از ابن عباس
روايت كردهاند كه گفت :ابو رافع قرظي (از بني قريظه كه قبل از ورود به اسالم از يهوديان آنجا بوده ).گفت :وقتي احبار
يهود و نصاراي نجران نزد رسول خدا ص جمع شدند ،و آن جناب ايشان را به اسالم دعوت كرد ،گفتند اي محمد آيا
ميخواهي ترا بپرستيم آن طور كه نصارا عيسي بن مريم را ميپرستند؟ ،مردي از نصاراي نجران كه لقب رئيس به او داده
بودند نيز همين سؤال را كرد و گفت :آيا از ما اين را ميخواهي؟
رسول خدا ص فرمود :معاذ اللَّه ،پناه ميبرم بْدا از اينكه غير خدا را بپرستيم و يا مردم را به پرستش غير او دستور دهيم،
خداي تعالي مرا به چنين چيزي مبعوث نكرده ،و چنين دستوري به من نداده است .دنبال اين پاسخ بود كه اين آيه نازل
شد ":ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ
بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ .وَ ال يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَِّْذُوا الْمَالئِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ" «».2
و نيز در همان كتاب آمده :كه عبد بن حميد از حسن روايت كرده كه گفت :بمن خبر دادند كه مردي به رسول خدا ص
گفته :يا رسول اللَّه ،اينكه درست نيست كه به
__________________________________________________
(1و )0تفسير قمي ج  1ص  126ط قم.
)(3در المنثور ج  0ص  26ط بيروت.
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
شما سالم كنيم ،آن طور كه به يكديگر سالم ميكنيم .آخر تو با ما فرق داري ،اجازه بده در هنگام تحيت براي تو بْاك
بيفتيم ،فرمود :نه ،و ليكن اگر ميخواهيد پيامبر خود را احترام كنيد ،هر حقي را براي صاحبش بشناسيد ،چون جز براي خدا،
براي احدي نبايد سجده كرد.
اينجا بود كه آيه ":ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ  ...بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" نازل گرديد»1« .
مؤلف قدس سره :در سبب نزول اين آيه داستانهايي ديگر غير اين دو داستان آمده و ظاهرا همه اينها از باب استنباط فكري
راويان است ،و ما قبال بطور مفصل در اين باره بحث كرديم ،ممكن هم هست ،چند قضيه سبب نزول يك آيه باشد و خدا
داناتر است.
__________________________________________________
)(1در المنثور ج  0ص  22ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص210 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  81تا  ..... ]81ص 110 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 110 :

" بياد آر زماني را كه خداي تعالي از انبيا پيمان بگرفت كه هر زمان به شما كتاب و حكمت دادم و سپس رسولي آمد كه
تصديق كننده دين شما بود ،بايد به او ايمان آوريد و او را ياري كنيد .خداي تعالي فرمود :آيا اقرار كرديد و پيمان مرا بر اين
معنا گرفتيد؟ گفتند :آري اقرار كرديم .فرمود :پس شاهد باشيد ،من نيز با شما از شاهدانم ().21
پس بعد از اين هر كس اعراض كند ،بجز انحراف از طريقه فطرت ،يعني بجز فسق انگيزهاي ندارد و اصوال فاسقان
همينهايند ().20
آيا اين فاسقان غير دين خدا را ميطلبند با اينكه تمامي ساكنان آسمانها و زمين چه به طوع و چه به ترجمه الميزان ،ج،2
ص212 :
كره تسليم اويند و همه به سوي او باز ميگردند؟ ().22
بگو ما به خدا و آنچه بر ما نازل كرده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل كرده و آنچه براي
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وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ
أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ( )21فَمَنْ تَوَلَّي بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ
الْفاسِقُونَ ( )20أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ( )22قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ
ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسي وَ عِيسي وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )(84وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْْاسِرِينَ
()22
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موسي و عيسي و انبياي بعد از وي از ناحيه پروردگارشان آمده ،يك جا ايمان داريم و بين احدي از آنان فرق نميگذاريم و
ما تسليم او هستيم ().22
و هر كس بْواهد غير از اسالم را به عنوان دين بپذيرد ،از او قبول نميشود و او در آخرت از زيانكاران است () 22
بيان آيات  .....ص 110 :
اشاره

[مراد از ميثاق در ":وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ  ..... ]"...ص 114 :

اين آيه از ميثاقي خبر مي دهد كه گرفته شده .حال بايد ديد ،آيا منظور ميثاقي است كه از ديگران براي انبياء گرفته شده و يا
منظور ميثاقي است كه از خود انبيا گرفته شده؟ از اينكه دنبالش خطاب به مردم كرده و فرموده ":ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ" «»1
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اين آيات بيارتباط با آيات قبل نيست ،سياق آن و سياق آيات قبل هم يكي است و سْن با همان وحدتش جريان دارد .و
خالصه اينكه اين آيات دنباله همان آيات است گويي خداي تعالي بعد از آنكه بيان كرد كه اهل كتاب در علمي كه به كتاب
داشتند و در ديني كه خدا به ايشان داده بود همواره اخالل و سنگ اندازي ميكردند .و كلمات خدا را جابجا مينمودند و
ميخواستند به اين وسيله حقايق را بر مردم مشتبه سازند و بين پيامبران تفرقه انداخته و بگويند :ما آن پيامبر را قبول داريم
ولي اين (يعني رسول خدا ص) را قبول نداريم و نيز بعد از اينكه اين تهمت را نفي كرد ،كه پيغمبري از پيامبران چون موسي
و عيسي ع دستور داده باشد كه خود او و يا غير او را مثال يكي از پيامبران را و يا مالئكه را ارباب خود بگيرند ،همانطور كه
نصارا بصراحت و بيرودربايستي ميگويند ،عيسي خداست و همانطور كه از ظاهر كالم يهود چنين چيزي استفاده ميشود
اينك در اين آيات ،تْطئه يهود و نصارا را شدت بْشيده و ميفرمايد :نه تنها آن دو بزرگوار چنين چيزي را نگفته بودند
بلكه نميتوانستند بگويند ،براي اينكه خداي تعالي از تمامي انبيا پيمان گرفته كه به همه پيامبران ايمان آورند -چه پيغمبران
قبل از خودشان و چه بعد از ايشان -و او را ياري كنند ،به اين معنا كه هر پيغمبري ،پيغمبران قبل از خود را تصديق كند ،و
مردم را به آمدن پيغمبران بعد از خودش بشارت دهد .همانطور كه عيسي ع ،پيامبر قبل از خود يعني موسي را تصديق كرد و
به آمدن پيامبر بعد از خودش يعني محمد ص بشارت داد ،و همچنين خداي تعالي از انبياء پيمان گرفت ،كه از مردم و امت
خود پيمان بگيرند ،و حد اقل آنان را شاهد بر خودشان قرار دهند.
و در دو آيه بعد بيان ميكند كه اين همان اسالم است كه حكمش در همه آسمانها و زمين گسترش مييابد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
و در چهار آيه بعد به رسول گرامي خود دستور ميدهد كه خود آن جناب نيز طبق اين پيمان عمل نموده و آن را قبول كند
و در نتيجه هم به خدا ايمان بياورد و هم به تمامي احكامي كه خداي تعالي بر انبياي خود نازل كرده است.
و خالصه اينكه ،هر پيغمبري تمامي پيغمبران قبل از خود و بعد از خود را تصديق كند و بين پيغمبران جدايي نيندازد ،و نيز
دستور ميدهد به اينكه تسليم خداي سبحان باشد ،و اين تسليم شدن را ،هم از ناحيه خودش انجام دهد و هم از ناحيه
امتش تا در نتيجه همه خالئق تسليم او شوند ،يا بيواسطه مثل انبياء و يا با واسطه مانند امتهاي انبياء كه ان شاء اللَّه بيانش
در ذيل همين آيات ميآيد:
"وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ"
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ميتواند منظور از عبارت" مِيثاقَ النَّبِيِّينَ" ميثاقي باشد كه از مردم براي انبيا گرفته شده است .و از اينكه خطاب به انبيا
فرموده ":أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ إِصْرِي  "...و همچنين فرموده ":قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ"...
ميتواند منظور از عبارت" مِيثاقَ النَّبِيِّينَ" ميثاقي باشد كه از خود انبيا گرفته شده ،پس در حقيقت ميثاقي كه گرفته شده ،از
خود انبياء گرفته شده ،چون ميثاق مردم هم به وسيله انبيا گرفته شده است.
و بنا بر اين كلمه "النبيين" هم ميتواند انبيايي باشد كه برايشان از مردم ميثاق گرفته شده و هم انبيايي باشد كه از
خودشان ميثاق گرفته شده ،عبارت با هر دو ميسازد .ليكن سياق آيه ":ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ  "...تا آخر دو آيه و
اتصالش به آيه مورد بحث تاييد ميكند كه مراد ،ميثاقي است كه از خود انبياء گرفته شده ،چون وحدت سياق ميرساند كه
انبيا بعد از آنكه خدا كتاب و حكم و نبوتشان داده ،ممكن نيست مردم را به سوي شرك و شريك بْوانند.
و چطور چنين چيزي ممكن است با اينكه از آنان ميثاق گرفته شده به ايمان و به اينكه ساير پيغمبران را كه به سوي توحيد
خداي سبحان دعوت ميكردهاند ياري كنند؟.
بنا بر اين مناسب همين بوده كه سْن از ميثاق بياورد ،از اين جهت كه از خود انبيا گرفته
__________________________________________________
)(1سپس رسولي بسويتان آيد]. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
شده است.
و در جمله" لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ" در كلمه" لما" دو قرائت است :يكي قرائت مشهور كه الم را به فتحه ميخوانند،
و يكي قرائت حمزه كه آن را به كسره خوانده و الم را الم تعليل و" ما" را موصوله گرفته .و ليكن ترجيح با قرائت به فتحه
است ،بنا بر اين قرائت كه الم مفتوح و كلمه "ما" بدون تشديد باشد ،قهرا" ما" موصوله خواهد بود ،و كلمه" آتيتكم"
كه "آتيناكم" هم قرائت شده صله آن است و ضميري كه بايد از صله به موصول برگردد ،حذف شده ،چون جمله" مِنْ
كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ" ميفهمانده كه در اينجا ضميري حذف شده ،و موصول مذكور مبتداء و خبرش جمله" لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ " ...است.
و الم در كلمه" لما" ابتدائيه و در كلمه" لتؤمنن به" الم قسم است .و مجموعه جمله" لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ  "...بيان
ميثاقي است كه گرفته شده و معناي آيه اين است" بياد آر زماني را كه خداي تعالي از پيامبران پيماني گرفت ،و آن اين بود:
هر آينه آنچه من از كتاب و حكمت بشما دادم (و در آن كتاب ،خبر دادم از پيغمبر بعدي) و سپس رسولي به سويتان آمد كه
تصديق كننده كتاب و حكمت شما بود .البته بايد (امروز) به او ايمان بياوريد و ياريش كنيد( ".به اين معنا كه خبر آمدنش و
حقانيتش را از خلق پنهان نداريد).
ممكن هم هست كلمه" ما" شرطيه و جزايش جمله" لتؤمنن به" باشد ،آن وقت معنايش اين ميشود كه ":بياد آر زماني را
كه خداي تعالي از پيامبران پيماني گرفت ،و آن اين بود كه :اگر من كتاب و حكمتي به شما دادم و سپس رسولي به سويتان
آمد تصديق كننده كتاب و حكمت شما ،سوگند ميخورم كه بايد به او ايمان بياوريد و ياريش كنيد".
و اين وجه هم بهتر است بْاطر اينكه دخول الم سوگندي كه خود سوگندش حذف شده ،در جواب آن سوگند كه جزاي
شرط هم باشد مشهورتر است .و الم" لتؤمنن" و" لتنصرن" الم قسم است و هم معناي جمله سليستر و روشنتر است و
هم اينكه شرط در موردي كه سْن از ميثاق و پيمان است ،معروفتر است.
و خطاب در جمله" آتيتكم" و در" جاءكم" هر چند كه بر حسب نظر ابتدايي به انبيا است ،ليكن اينكه دنبالش فرمود ":أَ
أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ إِصْرِي" ،خود قرينه است بر اينكه خطاب مجموعا به انبيا و ملتهاي ايشان است ،به اين معنا كه
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خطاب مْتص به انبيا است ،ولي حكمش شامل انبياء و امتهاي ايشان است .پس بر امتها نيز واجب است كه ايمان
بياورند و ياري كنند ،همانطور كه بر انبياء است كه ايمان بياورند.
و ظاهر جمله" ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ" بْاطر وجود كلمه" ثم"
ترجمه الميزان ،ج ،2ص216 :
(سپس )بعد زماني است .و اين معنا را ميرساند كه ":بر پيغمبر سابق واجب است كه به پيغمبر بعد از خودش (كه بشارت
آمدن او به وي داده شده) ايمان بياورد و او را (با اعالم آمدنش و عالئم ظهورش به مردم) ياري كند".
البته از جمله" قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ  "...استفاده ميشود كه پيمان ماخوذ ،تنها اختصاص به پيامبر سابق نسبت به الحق ندارد ،بلكه
شامل الحق نسبت به سابق نيز ميشود ،يعني بر الحق هم الزم است كه به پيغمبر سابق ايمان آورده و او را ،ياري كند .و
ليكن اين استفاده از فحواي خطاب است ،نه از لفظ آيه كه ان شاء اللَّه العزيز به زودي بيانش ميآيد.
و در جمله" لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ" ضمير اول" به" هر چند كه ممكن است به كلمه" رسول "برگردد .همانطور كه ضمير
دوم بطور مسلم به رسول بر ميگردد .و مانعي ندارد كه رسول بعدي موظف باشد به رسول قبلي ايمان بياورد ،هم چنان كه
در آيه "آمَنَ الرَّسُولُ" « »1فرموده:
كه رسول اسالم و مؤمنين بْدا و مالئكه و رسوالن سابق ايمان دارند .و ليكن از ظاهر جمله:
"قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلي إِبْراهِيمَ  "...بر ميآيد كه ضمير اول به" لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ" و
ضمير دوم به" رسول" بر ميگردد .و معناي آيه چنين است :بايد حتما بدانچه از كتاب و حكمت بسويتان آمده ايمان آوريد
و رسول را ياري كنيد ،رسولي كه به سويتان گسيل شده و شريعت فعلي شما را تصديق دارد.
"قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا" استفهام در اين جمله تقريري است و ميرساند كه مطلب از همين
قرار است .و معناي كلمه" اقررتم" معروف است ،و كلمه" اصر" كه به معناي عهد است ،مفعول فعل" اخذتم" است ،و اخذ،
اصر و عهد ،غير از آخذ و گيرنده ،طرف ديگري كه پيمان را از او بگيرد الزم دارد و در اينجا آن طرف ديگر غير از امتها
كس ديگر نميتواند باشد پس معناي جمله اين ميشود:
" خداي تعالي پرسيد :آيا شما به اين پيمان اقرار كرديد؟ و آيا از امتهاي خود اصر و عهد مرا گرفتيد؟ گفتند :بلي .اقرار
داريم".
بعضي از مفسرين گفتهاند :مراد از گرفتن اصر ،پيمان گرفتن انبيا براي خودشان است .در نتيجه جمله ":وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ
إِصْرِي" عطف بيان ميشود براي جمله" اقررتم" .دليلش هم اين است كه ميبينيم انبيا در پاسخ ،تنها از سؤال اول پاسخ
داده و گفتند ":اقررنا" و سْني از اخذ پيمان به ميان نياوردهاند و بنا بر اين مراد از ميثاق تنها ميثاق
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".022
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
انبيا ميشود و نه همه مردم و امتها .ليكن اين احتمال را جمله" قالَ فَاشْهَدُوا  "...از ذهن دور ميسازد .چون همه ميدانيم
كه شهادت همواره عليه غير است .و همچنين جمله ":قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ  "...چون اگر پاي غير در ميان نبود بايد ميفرمود ":قل
آمنت باللَّه .پس معلوم ميشود كه از طرف خودش و امتش گفته" آمنا" .مگر اينكه كسي بگويد ،اشتراك امتها و
پيامبرانشان از دو جمله ":فاشهدوا  "...و جمله" قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ "استفاده ميشود .و جمله" و اخذتم" هيچ چيزي در اين باره
افاده نميكند ".قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ" ظاهر شهادت همانطور كه قبال گذشت اين است كه عليه غير

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

باشد ،پس اين شهادت هم ،شهادتي است از انبياء و هم شهادتي است از امتها ،و شاهد آن همانطور كه قبال گفته شد
جمله ":قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ  "...است .عالوه بر اين ،سياق نيز بر اين معنا شهادت ميدهد ،براي اينكه ميدانيم آيات مورد بحث در
اين زمينه است كه عليه اهل كتاب احتجاج كند كه دعوت رسول اللَّه ص را اجابت نكردند .هم چنان كه عليه ايشان احتجاج
كرده كه چرا نسبتهاي ناروا به عيسي و موسي ع و غير آنها دادند ،و آيه بعد هم كه ميفرمايد:
"أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ  "...و آياتي ديگر بر اين معنا داللت دارند.
و چه بسا مفسرين گفته باشند كه مراد از جمله" فاشهدوا" شهادت بعضي از انبياء بر بعض ديگر است .هم چنان كه بسا
ممكن است گفته باشند افراد مْاطب جمله "فاشهدوا" مالئكهاند ،نه انبيا ،و اين دو معنا هر چند محتمل است ،و في نفسه
ميتواند مراد باشد و ليكن لفظ آيه در هيچيك از آن دو ظهور ندارد .چون قرينهاي در كالم نيست و بلكه همانطور كه
مالحظه كرديد ،قرينه بر خالف آن هست.
و يكي از لطايفي كه در اين آيه بكار رفته ،اين است كه با در نظر گرفتن جمله" وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ" تا جمله" ثُمَّ جاءَكُمْ
رَسُولٌ" و نيز با در نظر گرفتن مطالبي كه در تفسير آيه" كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً  »1« "...گذشت -كه فرق بين نبوت و
رسالت چيست ،و مصداق رسول اخص از مصداق نبي است -چنين استفاده ميشود كه :ميثاقي كه گرفته شده از شْص
معيني نبوده ،بلكه از مقام نبوت بوده -،براي مقام رسالت .پس مقام نبوت تعهدي نسبت به مقام رسالت دارد ولي مقام
رسالت چنان تعهدي نسبت به مقام نبوت ندارد .چون آيه داللتي بر عكس اين قضيه ندارد.
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".012
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
و با استفاده اين لطيفه ،از آيه شريفه ،ميتوان به سْناني كه بعضي از مفسرين در معناي آيه مورد بحث گفتهاند مناقشه
نمود .آنان گفتهاند كه :ميثاق گرفته شده از همه انبيا ،براي همه انبيا است و معنايش اين است كه همه آنان يكديگر را
تصديق كنند و هر يك مردم را امر كنند به اينكه به ديگران نيز ايمان بياورند .و خالصه آيه شريفه ميخواهد بفهماند دين
خدا يكي است .و تمام انبياء مردم را به سوي آن دين ميخوانند .و وجه مناقشه روشن است و احتياج به تكرار ندارد.
و حاصل معناي آيه اين شد كه خداي تعالي از همه انبياء و امتهاي ايشان پيمان گرفت كه اگر كتابي و درسي از زندگي
برايشان فرستاد ،و يك رسولي كه تصديق كننده كتاب آنها است آمد حتما به آن كتاب و حكمت ايمان بياورند و آن رسول
را ياري كنند و اين كار از انبيا به معناي تصديق پيغمبر قبلي و معاصر است و بشارتي است از پيغمبر قبلي به آمدن پيغمبر
بعدي .و سفارشي است به امت كه دعوت پيغمبر آينده را بپذيرند و از ناحيه امتها ايمان و تصديق و ياري است ،و الزمه
اين همانا وحدت دين الهي است.
و اما اينكه بعضي از مفسرين گفتهاند ،مراد آيه شريفه اين است كه :خداي تعالي از پيامبران ميثاق گرفته كه نبوت خاتم
انبياء محمد ص را تصديق و امت خود را به مبعث او بشارت دهند ،هر چند كه در جاي خود درست است ،ليكن مطلبي است
كه سياق آيات بر آن داللت ميكند نه الفاظ آن .هم چنان كه در سابق هم به آن اشاره نموديم .چون الفاظ آيه عموميت
دارد و همه انبيا را شامل ميشود .چيزي كه هست گفتيم ،از آنجا كه آيه مورد بحث ،در ضمن احتجاج عليه اهل كتاب و
سرزنش و عتاب ايشان قرار گرفته كه ":چرا اينقدر اصرار دارند كتب آسماني خود را تحريف و آيات نبوت را كتمان نمايند و
با اينكه حق واضح و روشن است در باره آن عناد ورزند"؟ از آن استفاده ميكنيم كه منظور تصديق خصوص نبوت خاتم
االنبيا است.
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"فَمَنْ تَوَلَّي بَعْدَ ذلِكَ"...
اين جمله تاكيد ميثاقي است كه در آيه قبل ،سْن از گرفتن آن داشت .و معناي آن روشن است.
"أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ" اين جمله بْاطر اينكه حرف" فا" بر سر آن درآمده ،تفريع و نتيجه گيري از آيه قبل است كه
سْن از گرفتن پيمان از انبيا داشت و معنايش اين است كه :حال كه معلوم شد دين خدا واحد است و آن همان است كه از
همه انبيا و امتهاي آنان بر آن ،پيمان گرفته شد كه هر
ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
پيغمبر متقدم ،به آمدن پيغمبر بعد از خود بشارت دهد و به آنچه او ميآورد ايمان آورده ،تصديقش كنند .ديگر اين اهل كتاب
را چه ميشود كه به تو اي رسول اسالم ايمان نميآورند و از كفر به تو چه چيزي ميخواهند؟ از ظاهر حالشان برميآيد كه
در جستجوي دينند ،آيا در جستجوي ديني غير از اسالمند؟ با اينكه از قرنها پيش بر آنان واجب شده بود كه به اسالم
تمسك جويند .چون اسالم است آن ديني كه پايه و اساسش فطرت است و نيز بر آنان واجب بود ،ديني را بپذيرند كه دليل
بر حقانيت آن همان دليلي باشد كه خدا ،تمامي ذوي العقول موجود در آسمانها و زمين و همه صاحبان شعور را محكوم به
قبول آن كرده و آن اين است كه همانطور كه در مقام تكوين تسليم اويند ،در مقام تشريع هم تسليم او باشند و جز قانون او
را نپذيرند.
[تسليم تكويني تمامي اهل آسمانها و زمين در برابر اللَّه تعالي]  .....ص 119 :
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"وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً" اين همان اسالمي است كه تمامي ساكنان زمين و آسمانها را -كه
اهل كتاب هم طايفهاي از ايشانند اهل كتابي كه ميگويند ما تسليم خدا نميشويم -شامل ميشود .لفظ" اسلم" صيغه
ماضي است ،كه ظهور دارد بر اينكه ساكنان زمين و آسمان در گذشته تسليم خدا بودهاند ،و اين تسليمي كه در سابق محقق
شده تسليمي است تكويني در برابر امر خدا ،نه اسالم به معناي خضوع بندگي ،مؤيد و بلكه دليل بر اين معنا جمله" طَوْعاً وَ
كَرْهاً" در آخر آيه است.
بنا بر اين جمله" وَ لَهُ أَسْلَمَ" از قبيل مواردي است كه گوينده به ذكر دليل و سبب اكتفاء نموده و نامي از مدلول و مسبب
نميبرد .و تقدير كالم چنين است:
"ا فغير االسالم يبغون؟ و هو دين اللَّه؟ الن من في السماوات و االرض مسلمون له منقادون المره ،فان رضوا به كان
انقيادهم طوعا من انفسهم ،و ان كرهوا ما شاءه و ارادوا غيره كان االمر امره و جري عليهم كرها من غير طوع".
يعني :آيا غير اسالم را ميجويند؟ با اينكه اسالم دين خدا است ،چون هر كس كه در آسمانها و زمين است ،تسليم او و منقاد
امر اوست  .پس اگر به امر او رضايت دهند ،انقيادشان طوعي است از ناحيه خود آنان .و اگر آنچه را خدا ميخواهد كراهت
داشته و غير آن را بْواهند امر ،امر اوست و امر خود را به كره جاري ميفرمايد.
از اينجا روشن ميشود كه واو در جمله" طَوْعاً وَ كَرْهاً" واو تقسيم است ،و مراد از طوع رضايت ايشان به خواسته خدا در
مورد خويش است .در صورتي كه خداي تعالي چيزي در باره آنان خواسته باشد كه دوستش بدارند .و مراد از كره اين است
كه آنچه خدا در مورد ايشان خواسته ،نْواهند و از آنان كراهت داشته باشند ،نظير مرگ و مير ،فقر و بيماري ،و امثال آن.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
"وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ "اين سبب ديگري است ،براي اينكه اسالم را به عنوان دين ابتغا كنند و بطلبند ،براي اينكه بازگشتشان به
اللَّه ،موالي حقيقيشان است ،نه به آن چيزي كه كفرشان و شركشان ايشان را به سوي آن هدايت ميكند.
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"قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا" در اين جمله به رسول اللَّه ص دستور ميدهد كه بر طبق ميثاقي كه از او و غير او گرفته
شده ،رفتار كند ،و از جانب خود و همه مؤمنين از امتش بگويد ":آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا"...
و اين از جمله شواهدي است كه شهادت ميدهد بر اينكه منظور از ميثاق ،ميثاقي است كه از همه انبيا و امتهاي ايشان
گرفته شده ،كه به آن اشاره شد.
"وَ ما أُنْزِلَ عَلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ"...
نامبردگان در اين آيه ،انبياي آل ابراهيمند ،و اين آيه خالي از اين اشعار نيست كه مراد از اسباط همانا انبيا از ذريه يعقوب و
يا از اسباط بني اسرائيل هستند ،مانند :داوود ،سليمان ،يونس ،ايوب و ديگران.
"وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ"...
در اين جمله ،مساله عموميت مييابد ،تا شامل آدم و نوح و سايرين نيز بشود و در جمله:
"ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" همه را يك جا جمع فرموده است.
"وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ"...
در اين آيه بيان ميكند :آن موردي كه نسبت به آن ميثاق گرفته نشده كجا است ،و آن غير اسالم است .و اين تعبير خود
تاكيد وجوب عمل بر طبق ميثاق است.
بحث روايتي [(در ذيل آيات گذشته)]  .....ص 102 :
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در مجمع البيان از امام امير المؤمنين علي ع روايت كرده كه فرمود ":خداي تعالي از انبياي قبل از پيامبر ما ،ميثاق گرفت
كه به امتهاي خود خبر بعثت آن جناب و عالئم و صفاتش را بدهند ،و به آمدنش بشارت داده ،دستور دهند كه آن جناب را
تصديق كنند»1« ".
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  1و  0ص  262ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص201 :
و در الدر المنثور است كه ابن جرير از علي بن ابي طالب رضي اللَّه عنه روايت كرده كه فرمود ":از آدم تا كنون خداي تعالي
هيچ پيغمبري را مبعوث نكرد ،مگر اينكه در باره محمد ص از او پيمان گرفت كه اگر در زمان زندگي او اين پيامبر بزرگ
مبعوث شد ،بايد به او ايمان آورد و ياريش كند .و دستور داد كه او نيز اين پيمان را از امت خود بگيرد ،آن گاه امام ع اين آيه
را تالوت فرمود ":وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ».1« "...
مؤلف قدس سره :اين دو روايت ميخواهد آيه را طوري معنا كند كه داللت لفظ و سياق (هر دو) رعايت شده باشد ،همان
معنايي كه در نظر ما بود و بيانش گذشت.
و در مجمع البيان و جوامع از امام صادق ع روايت كرده كه در ذيل آيه فرموده:
معنايش اين است كه ":بياد آر زماني را كه خداي تعالي ميثاق امت انبيا را گرفت ،به اينكه هر امتي پيغمبر خود را تصديق
نموده ،به آنچه آن پيغمبر آورده عمل كنند .و ليكن امتها به اين عهد وفا نكرده و بسياري از شرايع آن را ترك نموده،
بسياري از آنها را تحريف كردند»0« ".
مؤلف :آنچه در اين روايت آمده ،از قبيل نشان دادن مصداق و نمونهاي بارز از ميان مصاديق آيه است .پس منافات دارد كه
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آيه شريفه شامل هم امتها و هم انبيا بشود.
و نيز در مجمع البيان از امير المؤمنين ع روايت آورده كه در ذيل جمله:
"أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ" فرمود :معنايش اين است كه آيا اقرار كرديد؟ و به اين اقرار خود بر امتهاي خود پيمان بستيد؟" قالوا"
يعني انبيا و امتهايشان گفتند ":اقررنا" يعني بدانچه دستورمان دادي كه اقرار كنيم ،اقرار كرديم "،قالَ فَاشْهَدُوا" خداي
تعالي به انبيا و امتها فرمود :پس شاهد باشيد و من هم با شما شاهد بر شما و بر امتهاي شمايم»2« .
و در الدر المنثور است كه :ابن جرير از علي بن ابي طالب ع روايت آورده كه در معناي جمله" فاشهدوا" فرمود :يعني شما بر
امتهاي خود شاهد باشيد ".وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ" يعني "،و من با شما از شاهدان بر شما و ايشانم" ".فمن تولي" يعني:
اي محمد بعد از اين عهد كه از همه امتها گرفته شد هر كس روي بگرداند فاسق است ،يعني در كفر عصيان ميكند»2« .
__________________________________________________
)(1در المنثور ج  0ص  22ط بيروت.
(2و )2مجمع البيان ج  0ص  262ط تهران.
)(4در المنثور ج  0ص  22ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص200 :
مؤلف :توجيه معناي اين روايت گذشت.
و در تفسير قمي از امام صادق ع آمده كه امام فرمود :خداي تعالي در عالم ذر به ايشان فرمود ":أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ
إِصْرِي" و معناي" اصر" عهد است ".قالُوا أَقْرَرْنا" آن گاه خداي تعالي به مالئكه فرمود ":فاشهدوا" گواه باشيد»1« .
مؤلف قدس سره :لفظ آيه با اين عبارت ميسازد ،و آن را دفع نميكند .هر چند به بياني كه گذشت از ظاهر آن استفاده
نشود.
و در الدر المنثور است كه احمد ،و طبراني ،در كتاب اوسط از ابي هريره روايت كرده كه در تفسير آيه ":وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ
الْإِسْالمِ دِيناً " ...گفت :رسول خدا فرمود :در روز قيامت ،اعمال ميآيند ،از آن جمله نماز ميآيد و عرضه ميدارد :پروردگارا
من نمازم .خطاب ميرسد:
تو بر خير هستي .و صدقه ميآيد و ميگويد :پروردگارا من صدقهام .خداي تعالي به او هم ميفرمايد تو بر خير هستي .دنبال
صدقه روزه ميآيد و عرضه ميدارد :پروردگارا من روزهام.
خداي تعالي به او هم ميفرمايد :تو بر خير هستي .آن گاه ساير اعمال يكي يكي ميآيند و خود را معرفي ميكنند و خداي
تعالي به يك يك آنها ميفرمايد :تو بر خير هستي تا آنكه اسالم ميآيد و عرضه ميدارد :پروردگارا تو سالمي و من اسالم
هستم .خداي تعالي ميفرمايد :تو بر خير هستي و من امروز تو را معيار قرار ميدهم ،با تو مؤاخذه ميكنم ،و با تو پاداش
ميدهم ،آن گاه رسول خدا ص اين آيه را تالوت فرمود ":وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْْاسِرِينَ"»0« .
و در كتاب توحيد « »2و كتاب تفسير عياشي « »2از امام صادق ع روايت آورده كه در ذيل همين آيه فرمود :توحيد مردم
نسبت به خداي عز و جل همين است.
مؤلف قدس سره :توحيدي كه در اين روايت آمده ،مالزم با تسليم خدا شدن در همه چيزهايي است كه از بندگان خود
ميخواهد ،در نتيجه برگشت اين حديث هم به همان معنايي است كه در بيان سابق گذشت.
و اگر منظور تنها نفي شريك بوده باشد ،قهرا معناي طوع و كره هم داللت اختياري و اضطراري خواهد بود.
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  86تا  ..... ]91ص 104 :
اشاره

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَق وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( )26أُولئِكَ
جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ )(87خالِدِينَ فِيها ال يَُْفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَ ()22
إِالَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )21إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ
وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالبونَ ()12
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__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  0ص  122ط قم.
)(2در المنثور ج  0ص  22ط بيروت.
)(3توحيد صدوق ص  26ح .2
)(4تفسير عياشي ج  1ص  120ح .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
خواننده عزيز ،اين را هم بداند كه در اين ميان عدهاي روايات ديگر هست كه آنها را عياشي « »1و قمي « »0در تفسيرهاي
خود و همچنين غير اين دو و در معناي آيه ":وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ  "...نقل كردهاند .و در آنها آمده كه معناي"
لتؤمنن به" اين است كه به رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله ايمان بياوريد .و" لتنصرن" يعني امير المؤمنين ص را ياري
كنيد .و ظاهر اين روايت اين است كه ميخواهد اين آيه را اينطور تفسير كند كه ضمير در "لتؤمنن به" را به رسول اللَّه ص
و ضمير" و لتنصرنه" را به امير المؤمنين برگرداند ،اما عبارت آيه داللتي بر اين معنا ندارد .ليكن در بين رواياتي كه عياشي
آورده روايتي است كه از سالم بن مستنير از امام صادق ع نقل كرده كه فرمود :نامي را بر خود نهادند « »2كه خداي تعالي
به جز علي بن ابي طالب را به آن نام نناميده و تاويل آن هنوز نيامده ،عرضه داشتم فدايت شوم ،تاويلش چه وقت ميآيد؟
فرمود :وقتي كه خداي تعالي جمع را يعني انبيا و مؤمنين را پيش روي آن جناب جمع كند تا ياريش كنند .و اين است گفتار
خداي تعالي كه ميفرمايد ":وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ  ...وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ»2« ".
و با بياني كه در اين روايت آمده امر اين اشكال آسان ميشود ،چون وقتي اشكال وارد ميشود كه روايات در مورد تفسير
وارد شده باشد ،و اما در صورتي كه تاويل باشد ،و با در نظر گرفتن اينكه در تفسير آيه ":هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ "...
« »2گفتيم ،تاويل از باب داللت لفظ بر معنا نيست ،و اصال ارتباطي با لفظ ندارد ،ديگر اشكال بر روايات مذكور وارد نيست.
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  121ح .26
)(2تفسير قمي ج  1ص .126
()(3شايد منظور خلفاي جور باشد كه به ناحق خود را امير المؤمنين خواندند ".مترجم").
)(4تفسير عياشي ج  1ص  121ش  22ط تهران]. [.....
")(5سوره آل عمران ،آيه ".2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدي بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ
ناصِرِينَ ()11
ترجمه آيات  .....ص 104 :

بيان آيات  .....ص 101 :
اشاره

اين آيات را ميتوان مرتبط به آيات قبل دانست ،كه سْني از اهل كتاب داشت هر چند كه ممكن هم هست آنها را مستقل
و جداي از ما قبل بدانيم ،و اين روشن است.
"كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ"...
[هدايت يافتن كافراني كه كفرشان ناشي از عناد و دشمني با حق است ،محال ميباشد]  .....ص 101 :

اين استفهام انكاري است و منظور اين است كه هدايت شدن قومي كه بعد از ايمان كافر شدند را بعيد جلوه دهد .و مراد از
اين بعيد شمردن محال بودن است .هم چنان كه در آخر آيه فرموده ":وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ -و خدا مردم ستمگر را
هدايت نميكند ".و ما در نظير اين جملهها گفتيم كه وصف مشعر به عليت است .در نتيجه معناي آيه اين ميشود كه :
خداي تعالي اين قوم را با اينكه چنين حالتي و چنين وضعي در آنها هست هدايت نميكند .و اين منافات ندارد با اينكه اگر با
توبه اين حالت خود را كنار بگذارند ،هدايتشان ميكند .و اما اينكه فرمود ":وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَق".
اگر مراد اهل كتاب باشند شهادتشان عبارت خواهد بود از مشاهده آيات نبوتي كه قبال از رسول اسالم در كتب خود داشتند
و مطابقت آنها با آنچه كه از رسول اسالم ص ميبينند ،هم چنان كه جمله ":وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ" نيز اين معنا را افاده ميكند
و اگر مراد از ايشان ،اهل رده از مسلمين باشد ،شهادتشان عبارت خواهد بود از اينكه به حسب ظاهر اقرار كردند ،به رسالت

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

چگونه خداي تعالي قومي را كه بعد از ايمان آوردن و شهادت دادنشان به اينكه رسول حق است و بعد از ديدن معجزات و
آيات روشن ،كافر شدند .هدايت ميكند؟ .نه ،خداي تعالي مردم ستمگر را هدايت نميكند ().26
اينان جز ايشان اين است كه لعنت خدا و مالئكه و همه مردم شامل حالشان گردد ().22
و جاودانه در اين دوري از رحمت خدا بمانند و عذاب از آنها تْفيف نپذيرد و مهلت هم داده نشوند ().22
مگر كساني كه بعد از ارتكاب چنين كفري توبه نموده و ما فات را جبران و اصالح كنند كه خداي تعالي آفريدگار رحيم است
().21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
محققا كساني كه بعد از ايمان آوردن ،كافر شدند و سپس كفر مجدد خود را بيش از كفر نْستين كنند ،توبهشان قبول
نميشود و اينان همانا گمراهانند ().12
محققا كساني كه كافر شدند و با حال كفر از دنيا رفتند ،از احدي از آنان رشوه قبول نميشود ،هر چند فرضا به فراخناي
زمين طال داشته باشند و آن را به عوض كفر خود بدهند و ايشان عذابي دردناك دارند و از انواع ياوران هيچ نوعش را ندارند
()11
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[توبه كافراني كه بعد از ايمان كفر ورزيده و بر كفر خود افزودند قبول نميشود]  .....ص 101 :

اين دو آيه مضمون آيه ":كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا " ...را تعليل ميكند ،از قبيل تعليل كردن از راه تطبيق كلي و عام بر
جزئي و فرد خاص است( .مثل اينكه بگوئيم :فالن شْص را احترام كن ،براي اينكه دانشمند است ).و معناي آيه اين است
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رسول خدا ص .البته نه اقراري كه اساس آن جهالت و حميت و امثال آن باشد ،بلكه اقراري كه مستند است به ظهور و
روشني امر ،هم چنان كه باز جمله ":و جاءهم البينات" آن را افاده ميكند.
به هر حال ،انضمام جمله ":و شهدوا  "...به اول كالم ،ميرساند كه مراد از كفر همانا كفر بعد از روشن شدن حق و تماميت
حجت است .در نتيجه كفري است ناشي از عناد ،و دشمني با حق ،و لجبازي با اهل حق ،كه همه اينها بغي به غير است و
ظلمي است كه
ترجمه الميزان ،ج ،2ص206 :
صاحبش به سوي نجات و رستگاري ،راه نمييابد.
و بهمين جهت بعضي در تفسير جمله ":و شهدوا  "...گفتهاند :كه اين جمله عطف است بر كلمه" ايمانهم" چون هر چند
اين كلمه اسم است و به فعل عطف نميشود ،ليكن اسمي است به معناي فعل و معنايش اين است كه ":ايمان آوردند"
منتها "بعد ان آمنوا" ،در نتيجه تقدير آيه چنين ميشود ":كفروا بعد ان آمنوا و شهدوا  "...البته ممكن هم هست و او را
حاليه بگيريم ،و بگوئيم حرف" قد" ي در تقدير جمله مذكور است و تقدير كالم" كفروا بعد ان آمنوا و قد شهدوا " ...است
يعني" كفر ورزيدند ،بعد از آنكه ايمان آورده بودند ،در حالي كه شهادت هم داده بودند".
"أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ( )22خالِدِينَ فِيها ال يَُْفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ ال هُمْ
يُنْظَرُونَ" در سابق در تفسير آيه ":أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»"
گفتيم كه معناي برگشت همه لعنتها بر آنان چيست.
"إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا" يعني :مگر كساني كه بعد از اين سوابق توبه كنند ،و به اصالح و صالح درآيند و
مراد از اين قيد اين است كه توبهشان صرف ادعا نباشد ،بلكه توبهاي باشد كه ما فات و گذشته را جبران نمايد ،و لكه كفر را
از دامن دلشان بشويد و باطنشان را پاك سازد .و اين همان توبه نصوح است نه اينكه مراد از آن ،اعمال صالحه باشد ،چون
هر چند كه به صالح درآمدن ،خود بْود اعمال را هم صالح ميكند( .زيرا دل صالح و قلب پاك جز به اعمال صالح فرمان
نميدهد ).و ليكن خود عمل صالح نميتواند مقوم و مايه ثبات توبه باشد و حتي ركني از اركان آنهم نيست .و آيه هم بر
چنين معنايي داللت ندارد .و در جمله:
"فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" علت در جاي معلول قرار گرفته ،و تقدير كالم ":فيغفر اللَّه له و يرحمه ،فان اللَّه غفور رحيم" است
يعني ":خداي تعالي او را ميآمرزد و رحم ميكند ،براي اينكه خداي تعالي آمرزنده و رحيم است".
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالبونَ ( )12إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدي بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ"
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كه :آن كسي كه بعد از روشن شدن حق و تمام شدن حجت ،بر آن كفر ميورزد ،و توبه نميكند توبهاي كه او را اصالح
كند ،چنين كسي از دو حال بيرون نيست :يا كافري است كه كفر ميورزد و كفر خود را فزوني داده و طغيان ميكند ،كه
معلوم است صالح راه و رخنهاي به دل او ندارد .و در نتيجه خدا هم او را هدايت ننموده و توبهاش را قبول نميكند ،براي
اينكه توبه و برگشت او توبه حقيقي نيست .بلكه او غرق در ضاللت است و اميدي نيست كه بار ديگر هدايت شود .و يا
كافري است كه بدون اينكه توبه كرده باشد ،در حال كفر و عناد ميميرد و معلوم است كه چنين كسي كه در همه عمر
دنيائيش توبه نكرده ،خداي تعالي در آخرت هم هدايتش نميكند .يعني داخل بهشتش نميسازد ،چون او به سوي پروردگار
خود برنگشت و چيزي هم كه جا پر كن خال توبه باشد وجود ندارد ،نه شفاعت و نه ياري ياوران.
و از اينجا روشن ميشود كه جمله" وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالبونَ" به دليل اينكه مشتمل بر چند خصوصيت است ،ضاللت
نامبردگان را آن چنان تاكيد كرده كه بكلي اميدي به هدايتشان نباشد.
خصوصيت اول اينكه :جمله را اسميه آورد .دوم اينكه :با كلمه ":اولئك" كه مْصوص اشاره به دور است ،فهماند،
نامبردگان از اينكه مورد گفتگو قرار گيرند بسيار بدورند.
سوم اينكه :ضمير فصل" هم" را در آن بكار برد .چهارم اينكه :بر سر خبر (كلمه" الضالون") الف و الم آورد.
و نيز روشن ميشود كه مراد از جمله" وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ" اين است كه ،بفهماند اينگونه اشْاص ،از شفاعت شفيعان كه
ياوران روز قيامتند بهرهمند نميشوند ،اين معنا از فحواي جمله استفاده ميشود .چون اگر فرموده بود ":و ما لهم ناصر"
ايشان ياور ندارند.
نميتوانستيم استفاده كنيم كه در روز قيامت ياور هست ،ولي اينان ياور ندارند .ليكن فرمود:
"ايشان از ياوران ،هيچ ياوري ندارند" و آوردن صيغه جمع ميفهماند كه ياري و ياراني در قيامت هستند ،ولي اينان ياور
ندارند .نظير اين معنا در استدالل بر اينكه روز قيامت في الجمله شفاعتي هست ،در جمله ":فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ  ،»1« "...در
مبحث شفاعت گذشت ،بدانجا
__________________________________________________
")(1سوره شعراء ،آيه ".122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص202 :
مراجعه فرمائيد.
البته آيه دوم ،عالوه بر نفي ياور (كه گفتيم همان شفيع است) فداء را هم نفي كرده براي اينكه هم ناصر و هم فداء جنبه
عوض و بدل را دارد ،و بدل هميشه در برابر چيزي قرار ميگيرد كه از آدمي فوت شده باشد ،و منظور در اين آيه اين است
كه در دنيا چيزي را از دست دادهاند كه جا پركني ندارد و آن توبه است كه هيچ چيز جبرانش نميكند.
از اينجا روشن ميشود كه جمله :وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ" در معناي اين است كه فرموده باشد ":و ماتوا فاتتهم التوبة "بنا بر اين
حصري كه از آيه استفاده ميشود با آيه زير نقض نميشود كه فرمود ":وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّي إِذا حَضَرَ
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً »1« ".يعني :توبه براي كساني
كه گناه ميكنند ،و ميكنند تا مرگشان برسد ،آن وقت ميگويند :حاال ديگر توبه كرديم هيچ اثري ندارد .و نيز براي كساني
كه كافر ميميرند ،فائدهاي نميبْشد ،آنان كساني هستند كه ما برايشان عذابي اليم آماده كرديم.
چون منظور از حضور مرگ پديدار شدن آثار آمدن آخرت و رفتن دنيا است اينجا است كه ديگر توبهاي نيست .در نتيجه
مردن در حال كفر ،با توبه در حال حضور موت يكسان است( ،و حصر مستفاد از آيه مورد بحث ،با آيه سوره نساء نقض
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نميشود).
و كلمه" ملء" در جمله ":مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً" به معناي پري ظرف است از چيزي كه در آن ريْته باشند .پس در اين جمله
كره زمين ظرفي فرض شده كه ماالمال از طال باشد ،پس اين جمله از قبيل استعاره تْييليه ،و استعاره به كنايه است( .اما
تْييليه است براي اينكه چنين ظرفي پر از طال در عالم نيست و وجودش در عالم تنها خيال است .و اما استعاره به كنايه
است براي اينكه به فرض هم كه چنين ظرفي يافت شود ،دردي را دوا نميكند ،زيرا طال در اين عالم ارزش دارد و در عالم
قيامت كه عالم ملكوت است ،براي ماديات ارزشي نيست).
بحث روايتي [(رواياتي راجع به شان نزول آيات گذشته)]  .....ص 108 :
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در مجمع البيان در ذيل آيه ":كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً  "...ميگويد بعضي گفتهاند:
__________________________________________________
")(1سوره نساء ،آيه ".12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص201 :
اين آيات در باره مردي از انصار بنام حارث بن سويد بن صامت نازل شده كه مجدر بن زياد البلوي را با نيرنگ كشت و به
مكه فرار كرد ،از اسالم برگشته و به مردم مكه (كه مكه در آن زمان كانون كفر بود) ملحق گرديد .سپس از كرده خود
پشيمان شده به قبيله مدني خود پيام فرستاد ،از رسول خدا ص بپرسند ،آيا توبهاش پذيرفته ميشود يا نه؟ در پاسخ فرستاده
وي اين آيه نازل گرديد :" ...إِلَّا الَّذِينَ تابُوا  "...در نتيجه مردي از بستگانش به مكه آمد تا او را به سوي رسول خدا ص
بياورد .حارث به وي گفت :من ميدانم كه تو صادقي ،و ميدانم كه رسول خدا ص از تو صادقتر و خداي تعالي از همه
صادقتر است و به اين معنا ايمان دارم .آن گاه به مدينه برگشت و توبه كرد و اسالمش نيكو گرديد »1« .و از امام صادق ع
نيز همين معنا روايت شده است.
و در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده كه گفت:
حارث بن سويد در روز جنگ احد مجدر بن زياد و قيس بن زيد يكي از بني ضبيعه را كشت و به مشركين قريش پيوست و
مدتي در مكه ماند ،آن گاه برادرش جالس را نزد رسول خدا ص فرستاد ،تا از آن جناب برايش درخواست قبولي توبه
بْواهد .و در نتيجه او بتواند نزد خاندان و قومش برگردد .و خداي تعالي در بارهاش اين آيه را نازل فرمود ":كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ
قَوْماً  "...تا آخر داستان». «2
مؤلف :اين داستان به طريق ديگر نيز نقل شده و در مضمون آن روايات اختالف است.
از جمله روايتي كه الدر المنثور آن را از عكرمه نقل كرده اين است كه :اين آيه در باره ابي عامر راهب ،و حارث بن سويد بن
صامت ،و حوح بن اسلت و چند نفر ديگر كه مجموعا دوازده نفر بودند از اسالم برگشته و به مشركين قريش ملحق شده
بودند نازل شد ،اين دوازده نفر به خانوادههاي خود نوشتند كه ":آيا توبه ما پذيرفته ميشود يا نه"؟ ايشان هم از رسول خدا
ص پرسيدند و آيه شريفه ":إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ  "...نازل شد»2« .
و از آن جمله روايات ،روايتي است كه در مجمع البيان در تفسير آيه :إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا  "...نقل شده و
در آن آمده است كه :اين آيه در باره يازده نفر از رفقاي حارث بن سويد نازل شده يعني بعد از آنكه حارث برگشت ،آنان
گفتند ما در مكه بر حالت
__________________________________________________
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  90تا  ..... ]91ص 131 :
اشاره

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ( )10كُلب الطَّعامِ كانَ حِالًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِالَّ ما
حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلي نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )12فَمَنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ
مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )(94قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ()12
ترجمه آيات  .....ص 131 :

شما هرگز به خير نميرسيد تا آنكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد ،و هر چه را انفاق كنيد خداي تعالي به آن دانا است
().10
همه طعامها براي بني اسرائيل حالل بود ،مگر آنچه را كه خود اسرائيل از پيش (قبل از نزول تورات) بر خود حرام كرده بود.
بگو اگر راست ميگوئيد ،و گفته مرا قبول نداريد تورات را بياوريد و بْوانيد ().12
پس هر كس بعد از اين بر خدا دروغ ببندد چنين كساني ستمگرانند ().12
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)(1نقل از مجاهد و سدي ،مجمع البيان ج  0ص  221ط تهران.
)(2در المنثور ج  0ص  21ط بيروت.
)(3در المنثور ج  0ص  21ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
كفر ميمانيم ،هر زمان كه خواستيم برميگرديم ،هر چه بر سر حارث آمد ،بر سر ما نيز بيايد.
بعد از آنكه رسول خدا ص مكه را فتح كرد ،از اين عده چند نفر توبه كردند ،و چند نفر ديگر به حال كفر مردند ،و آيه ":إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ  "...نازل گرديد .صاحب مجمع البيان اين روايت را به بعضي از راويان عامه نسبت داده و
بعضي گفتهاند :اين آيه در باره اهل كتاب نازل شده است .بعضي ديگر گفتهاند :جمله" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا
كُفْراً  "...در باره خصوص يهود نازل شده ،كه اول ايمان آورده و سپس به عيسي كفر ورزيدند و در آخر كفر خود را زيادتر
نموده ،به رسول اللَّه ص نيز كفر ورزيدند ،بعضي ديگر مطالبي ديگر گفتهاند». «1
از دقت در اين اقوال و روايات ،اين معنا به دست ميآيد كه تماميش نظريههاي اجتهادي از سوي مفسرين سلف ميباشد
بطوري كه بعضي از خود آنان به اين مطلب اقرار كردهاند.
و اما روايتي كه از امام صادق (ع) نقل شده مرسل است يعني سندش ذكر نشده و بهمين جهت ضعيف است .عالوه بر اين
كه ممكن است اسباب نزول يك يا چند آيه ،داستانهاي متعددي باشد و خدا داناتر است.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  0ص  220ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
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بگو خداي تعالي راست گفته ،پس تنها ملت و كيش ابراهيم را پيروي كنيد كه كيش او مطابق فطرت است و او از مشركين
نبوده ()12
بيان آيات  .....ص 131 :
اشاره

"[بر" به معناي توسع در خير است و اعم از خير اعتقادي و عملي ميباشد (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي  ..... ])...ص 130 :

راغب ميگويد :كلمه" بر" (بفتحه باء) در مقابل كلمه" بحر" ميباشد و به معناي خشكي است و چون اولين تصوري كه از
خشكيها و بيابانها به ذهن ميرسد ،وسعت و فراخناي آن است .لذا كلمه" بر" (بكسره باء) را از آن گرفتند تا در مورد توسع
در فعل خير استعمال كنند»0« .
و منظورش از" فعل خير" اعم از فعل قلب و فعل بدن است ،هم به فعل قلب -از قبيل اعتقاد حق و نيت طاهره -شامل
ميشود ،و هم به فعل جوارح -از قبيل انفاق در راه خدا و ساير اعمال صالح -هم چنان كه ميبينيم در آيه زير كلمه" بر"
در هر دو قسم از خوبي استعمال شده است.
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران ،آيه ".62
)(2مفردات راغب ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
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ارتباط آيه اول با ما قبلش واضح و روشن نيست ،ممكن هم هست در ضمن آياتي كه ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
ترديدي در ارتباط آنها به يكديگر نيست ،نازل نشده باشد .و در سابق (در تفسير آيه :قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا  »1« )...توجه
فرموديد كه نظير اين اشكال در آنجا هم بود ،چون تاريخ نزول آن با تاريخ آيات قبل و بعدش تطبيق نميكرد.
و چه بسا كه مفسرين در توجيه و پاسخ اين اشكال گفته باشند :خطاب در اين آيه هم مانند آيه قبل و بعدش به بني
اسرائيل است .و حاصل معنايش بعد از آن توبيخها و مالمتها كه در سابق از ايشان شد -كه چرا اينقدر مال دوست هستيد ،و
مال و منال را بر دين خدا ترجيح ميدهيد -اين است كه شما در ادعاي خود كه ميگوئيد با خدا و انبياي او نسبت داريد و
اهل بر و تقوا ميباشيد .دروغ ميگوئيد ،براي اينكه شما اموال زبده و گرانبهاي خود را بيش از خدا و راه خدا دوست ميداريد
و در بذل آن بْل ميورزيد ،و جز اموال پس ماندهها و بنجل را در راه او انفاق نميكنيد ،چيزي را انفاق ميكنيد كه دلها
تعلقي به آن ندارد .و اعتنايي به از بين رفتن آن و گم شدنش نميكند با اينكه هيچ كس به خير و بر نميرسد مگر با انفاق
چيزي كه دوست بدارد ،و زبده مال او باشد .چون راه خدا گنجينهاي است كه اموال پسنديده شما در آن فوت نميشود .اين
خالصه توجيهي است كه پيرامون اتصال آيه به ما قبل و ما بعدش گفته شده ،ولي همه ميدانند كه بيهوده دست و پا زدن
است.
و اما ارتباط بقيه آيات به آيات قبل روشن است و هيچ ترديدي در آن نيست.
"لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" كلمه "تنالوا" جمع حاضر از مضارع" نيل" است .و نيل به معناي رسيدن به چيزي
است و كلمه" بر" به معناي باز بودن دست و پاي آدمي در كار خير ميباشد.
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"لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلبوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ
آتَي الْمالَ عَلي حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَي الزَّكاةَ وَ
الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ»1« ".
(چون ميفرمايد ":بر و خوبي اين نيست كه رو به سوي مشرق و مغرب كنيد ،و ليكن بر آن است كه بْدا و روز جزا و
مالئكه و كتاب و انبيا ايمان بياوريد ،و در جنگها و فقرها و شدايد صبر كنيد" (تا اينجا كلمه" بر" در اعمال قلبي استعمال
شده است)" و مال خود را با اينكه دوست ميداريد ،به ذوي القربي و يتيمان و مساكين و ابن سبيل و سائلين و بردگان
بدهيد.
و نماز بْوانيد ،و زكات بپردازيد و به عهد خود وفا كنيد" اينها همه اعمال بدني است و كلمه" بر" در مورد آن استعمال
شده است ".مترجم)"
[انفاق مال مورد عالقه از اركان" بر" است و مجاهدت در انفاق مال بيشتر و دشوارتر است]  .....ص 133 :
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و از انضمام آيه مورد بحث با آيهاي كه از نظرتان گذشت ،اين معنا روشن ميشود كه انفاق مال -با داشتن عالقه شديد به
آن -يكي از اركان بر است كه تحقق بر در خارج جز با اجتماع آن اركان صورت نميگيرد .بله در آيه مورد بحث ،انفاق،
نتيجه بر و آن غايتي معرفي شده كه انسان را به آن ميرساند و اين به ما ميفهماند كه خداي تعالي عنايت و اهتمام
بيشتري به اين جزء از آن اركان دارد .چون او خالق انسانها است و ميداند تعلق قلبي انسان به آنچه بدست آورده و جمع
كرده ،جزء غريزه اوست .او دوست دارد مال را جمع كند و بشمارد (كه ديروز فالن مقدار بود ،امروز به فالن مقدار رسيد ).و
كانه اين غريزه جزء نفس آدميان است .بطوري كه اگر قسمتي از آن را از دست بدهد ،مثل اين است كه جزئي از جان خود
را از دست داده ،پس مجاهدت انسان در انفاق مال ،بيشتر و دشوارتر از ساير عبادات و اعمال است ،چون در آنها فوت و
زوال و كمبود ،چشمگير نيست.
از اينجا اشكالي كه در كالم بعضي از مفسرين است روشن ميشود ،كه گفتهاند:
اصال "بر" يك معنا دارد ،و آن انفاق از چيزي است كه دوست ميداري .و گويا اين مفسر ،آيه را از اين قبيل دانسته كه
كسي به طرف خطابش بگويد ":از درد گرسنگي نجات نمييابي مگر آنكه غذا بْوري ".و يا مثال ":از درد سر نجات
نمييابي مگر آنكه دوا بْوري ".و اين گفتارش به دليل آيه سوره بقره كه گذشت ،مردود است.
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و نيز از آيه سوره بقره معلوم شد كه مراد از بر همان معناي ظاهري و لغوي كلمه است ،يعني توسع در خير (و يا دست و دل
باز بودن در كار خير ).براي اينكه آيه مذكور ،اين كلمه را به تمامي رؤس و مهمات خيرات معنا كرده است ،خيرات اعتقادي
و عملي.
پس اينكه بعضي گفتهاند :مراد از آن ،تنها احسان خدا و انعام اوست .و يا آن ديگري گفته :مراد از آن ،خصوص بهشت
است ،درست نيست.
"وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" اين جمله تشويق انفاقگران است ،تا وقتي كه انفاق ميكنند خوشحال باشند به
اينكه مال عزيز و محبوبشان هدر نرفته و انفاقشان بياجر نمانده است .بلكه خدايي كه دستور انفاق به آنان داده ،به
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[شبههاي كه يهوديان در مساله" نسخ" القاء ميكردند و پاسخ به آنها در آيه ":كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا  ..... ]"...ص 131 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

انفاقشان و آنچه انفاق ميكنند ،آگاه است.
"كُلب الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلي نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ" كلمه "طعام" به معناي هر
خوردنياي است كه جنبه غذايي داشته باشد ،ولي در اصطالح اهل حجاز تنها بر گندم اطالق ميشود .به اين معنا كه اگر
قيدي و قرينهاي با آن نباشد هر جا گفته شود ،از آن معناي گندم را ميفهمند .و كلمه" حل" در مقابل حرمت است.
و گويا اين معنا را از آنجا بْود گرفته ،و حالل را از اين جهت حالل گفتهاند كه كلمه" حل" در اصل به معناي باز كردن
گره است هم چنان كه در مقابل آن كلمه" عقد" به معناي گره و گره زدن و پاي بستن است .و گره باز كردن نوعي آزاد
كردن است .و حالل بودن چيزي براي انسان نيز نوعي آزادي است براي او .و كلمه" اسرائيل" در اصل نام يعقوب پيغمبر
(ع) بوده است و او را بدين سبب اسرائيل ناميده بودند كه سْت در راه خدا مجاهدت ميكرده و موفق و مظفر به آن بوده
است .از سوي ديگر اهل كتاب هم اين كلمه را به كسي اطالق ميكنند كه مظفر و غالب بر خدا باشد و چون معتقدند كه
يعقوب با خدا در محلي بنام فنيئيل كشتي گرفته ،و پشت خدا را به خاك رسانده »1« .لذا او را اسرائيل ناميدند .و اين از
سْناني است كه قرآن آن را تكذيب ،و عقل هم آن را محال ميداند و جمله ":إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلي نَفْسِهِ "اين جمله
استثنايي است از طعام نام برده در باال و جمله ":مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ" متعلق است به كلمه" كان" كه در جمله اولي
قرار داشت .و معناي آيه اين است كه :خداي تعالي قبل از نزول تورات چيزي از خوردنيها را بر بني اسرائيل حرام نكرده بود
مگر همانهايي را كه يعقوب بر خودش حرام كرده بود.
__________________________________________________
)(1نقل از تورات ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و در جمله ":قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" اين مقدار داللت هست بر اينكه ،بني اسرائيل قبل از نزول تورات
منكر حليت همه طعامها بودهاند .اصول عقايد آنان نيز بر اين معنا داللت دارد ،چون بني اسرائيل معتقد بودهاند بر اينكه نسخ
شدن احكام از محاالت است كه تفصيل اين عقيده آنان در تفسير آيه ":ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها »1« "...
گذشت.
پس يهود بالطبع نميتوانستهاند مضمون آيه زير را بپذيرند كه فرموده :فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ" «».0
و همچنين از دو آيه بعد ،كه ميفرمايد ":قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً"...
بدست مي آيد كه يهود همين انكار خود را (اينكه قبل از تورات همه طعامها بر آنان حالل بوده ولي به خاطر ظلمي كه
كردند حاللهايي بر آنها حرام شده) وسيلهاي قرار داده بودند براي القاي شبهه بر مسلمين و اعتراض بر گفتار رسول خدا ص
كه از ناحيه پروردگارش به مسلمانان خبر ميداد كه دين همانا ملت ابراهيم است و حنيف است .يعني ملت فطري است،
افراط و تفريط در آن نيست و اين ،چگونه ممكن بود با اينكه بنا به گفته آنها (يهوديان) ابراهيم يهودي و بر شريعت تورات
بود و چگونه ممكن است شريعتش مشتمل باشد بر حليت چيزي كه شريعت تورات آن را حرام ميداند ،چون اين نسخ است
و نسخ هم كه امري محال است.
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بنا بر اين روشن شد كه آيه شريفه تنها در اين مقام است كه شبههاي را كه يهود خواسته است القا كند دفع نمايد ،و گويا
اين شبهه را تنها براي مؤمنين القا كردهاند نه براي رسول خدا ص ،چون خداي تعالي غالبا وقتي ميخواهد شبههاي را از
يهود دفع كند عين آن را نقل مينمايد ،مانند آيه ":وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ" « »2و آيه :وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً
مَعْدُودَةً" « »2و آيه ":وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ" « »2و آيات بسيار ديگر.
و همچنين آيه:
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".126
")(2پس به خاطر ظلمي كه از ناحيه يهود سر زد ،طيباتي راي كه بر آنان حالل بود ،حرام كرديم.
"سوره نساء ،آيه ". [.....]162
")(3سوره مائده ،آيه ".62
")(4سوره بقره ،آيه ".22
")(5سوره بقره ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
"قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ" « »1كه چند آيه بعد از آيات مورد بحث است.
ولي در آيه مورد بحث عين شبهه را نقل كرده و اين ظهور در آن دارد كه يهود اين سْن را به رسول خدا ص نگفتهاند.
بلكه اين شبههاي بوده كه براي مؤمنين القاء ميكردند و هر وقت به مؤمنين برميخوردند ،ضمن گفتگو آن را ميگنجاند .و
حاصلش اين است كه به مؤمنين ميگفتند :اين پيغمبر شما چگونه ممكن است صادق باشد با اينكه از نسخ (يك مساله
محال و نشدني) خبر ميدهد و ميگويد :خداي تعالي فقط به خاطر ظلمي كه بني اسرائيل كردند ،طيبات را بر آنان حرام
كرد ،و اين تحريم وقتي صادق است كه قبال آن طيبات حالل بوده باشد و اين همان نسخ است كه بر خداي تعالي جائز
نيست ،چون محرمات دائما محرم است و ممكن نيست حكم خدا تغيير كند.
حاصل جوابي كه رسول خدا ص به تعليم خداي تعالي داده ،اين است كه تورات ناطق است ،به اينكه همه طعامها قبل از
نازل شدن تورات حالل بوده و اگر قبول نداريد توراتتان را بياوريد و بْوانيد آن وقت معلوم ميشود كه شما صادقيد يا نه.
(اين سؤال و جواب چيزي است كه از مجموع آيه ":كُلب الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ  ...إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" استفاده
ميشود ).و اگر اين را نميپذيريد و حاضر نيستيد تورات را بياوريد و بْوانيد ،پس اعتراف كنيد كه به خداي تعالي دروغ
ميبنديد ،و ستمكار هستيد .و اين مطلبي است كه از جمله" فَمَنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ
...هُمُ الظَّالِمُونَ"
استفاده ميشود.
و با اين بياني كه كردم معلوم شد من در دعوتم صادقم ،پس ملت و كيش مرا كه همان كيش ابراهيم است و حنيف است
بپذيريد( .و اين معنا از جمله" قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً  "...استفاده ميشود).
اين بود بياني كه ما در توضيح معناي آيه داشتيم .ولي مفسرين در اين باره بيانات مْتلف ديگري دارند ،و علي اي حال،
همه قبول دارند كه آيه شريفه متعرض بيان شبههاي است كه يهود وارد كردهاند ،شبههاي كه همانطور كه گفتيم ،مربوط به
مساله نسخ است.
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از ميان بيانات مذكور عجيبتر از همه ،بيان بعضي از مفسرين است كه گفتهاند :آيه شريفه در مقام پاسخ به شبههاي است
كه يهود در مساله نسخ دارد ،و تقرير شبهه اين است كه يهود همواره ميگفت :اين محمد! اگر تو بر كيش ابراهيم و ساير
پيامبران هستي هم چنان كه ادعا
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران ،آيه ".122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
ميكني پس چرا آنچه بر ابراهيم و بر انبيا حرام بوده ،از قبيل :گوشت شتر و غيره را حالل ميكني؟ و تو بايد بداني بعد از
اين عمل ،يعني مباح كردن محرمات بر انبياي ديگر ،نميتواني ادعا كني كه انبيا را قبول داري ،و مصدق و موافق دين
ايشاني .و نيز نميتواني تنها سْن از ابراهيم بگويي و ادعا كني كه من از همه به او نزديكتر و سزاوارترم.
و حاصل پاسْي كه خداي تعالي داده اين است كه تمامي خوردنيها براي همه مردم و از آن جمله براي بني اسرائيل حالل
بوده ،و ليكن بني اسرائيل به دست خود و به خاطر گناهاني كه مرتكب شدند ،چيزهايي را بر خود حرام كردند ،به اين معنا
كه خدا به كيفر آن سيئات ،آن چيزها را بر آنان تحريم كرد ،هم چنان كه در جاي ديگر فرمود ":فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا
حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ" «».1
پس منظور از كلمه" اسرائيل" يعقوب نيست ،بلكه دودمان اسرائيل (بني اسرائيل) است .هم چنان كه خود يهوديان هم اين
كلمه را در معناي بني اسرائيل استعمال ميكنند.
و معناي اينكه به دست خود ،بر خود حرام كردند ،اين است كه :به دست خود كارهاي زشتي كردند و خدا آن طيبات را بر
آنان تحريم كرد .و جمله ":مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ "متعلق به جمله" حَرَّمَ إِسْرائِيلُ" است .و اگر منظور از كلمه"
اسرائيل "يعقوب ميبود ،بايد جمله ":مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ" لغو و كالمي زايد باشد ،چون بديهي بود كه يعقوب قبل از
تورات زندگي ميكرده است .پس ديگر الزم نبود اين قيد را در كالم بياورد ".اين بود خالصه بيان آن مفسر".
بعضي ديگر نظير همين بيان را آوردهاند ،با اين تفاوت كه گفتهاند :منظور از تحريم بني اسرائيل بر خود ،اين نيست كه وحي
خداي سبحان طيباتي را بر آنان حرام كرده باشد ،مثال:
بْاطر ظلمي كه كرده بودند ،خدا به وسيله وحي به يكي از انبيايش آنها را تحريم كرده باشد ،بلكه خود بني اسرائيل آنها را
بر خود حرام كرده بودند ،همانطور كه عرب جاهليت بنا به حكايت خداي تعالي در كتابش ،چيزهايي را بر خود حرام
ميكردند.
همه اينها تكلفي مرتكب شدهاند كه اهل خبره آن را نميپسندد .و كالم را از مجراي خودش خارج كردهاند ،و عمده چيزي
كه باعث شده اين دو مفسر اينطور خود را به زحمت بيندازند جمله ":مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ" است كه آن را متعلق به
جمله" حَرَّمَ إِسْرائِيلُ"
__________________________________________________
)(1بْاطر ظلمي كه از يهوديان سر زد ،طيباتي را كه بر ايشان حالل بود ،بر آنان تحريم كرديم.
"سوره نساء آيه ".162
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
گرفتهاند ،با اينكه متعلق به جمله ":كانَ حِلًّا  "...است كه در صدر كالم قرار دارد .و جمله" إِلَّا ما حَرَّمَ  "...استثنايي معترضه

PDF.tarikhema.org

[ظلم ،قبل از روشن شدن حقيقت براي ظالم ،محقق نميشود]  .....ص 139 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

است.
از اينجا روشن ميشود كه براي رو به راه شدن معناي آيه ،هيچ حاجتي نيست به اينكه كلمه "اسرائيل" را به معناي" بني
اسرائيل" بگيريم ،همانطور كه اين دو مفسر گرفته و پنداشتهاند ،بدون اين توجيه ،معناي آيه تمام نميشود.
عالوه بر اين هر چند جايز است كلمه اسرائيل را بر بني اسرائيل اطالق كنيم ،همانطور كه كلمات :بكر ،تغلب ،نزار و عدنان
را بر ،بني بكر ،بني تغلب ،بني نزار و بني عدنان اطالق ميكنند ،و ليكن در خصوص بني اسرائيل ،از حيث وقوع استعمالي
نزد عرب غير معهود است .و در زمان نزول آيه ،چنين استعمالي در عرب واقع نشده و قرآن كريم هم چنين مسلكي را در
اين كلمه (در غير اين موارد كه آقايان ادعا ميكنند) اتْاذ نكرده با اينكه در قرآن كريم قريب به چهل مورد كلمه" بني
اسرائيل" آمده كه يكي از همان موارد خود آيه مورد بحث است كه ميفرمايد ":كُلب الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ
إِسْرائِيلُ عَلي نَفْسِهِ"...
از آقايان بايد پرسيد :بنا بر نظريه آنان چه فرقي بين دو مورد بود كه در يك آيه يك بار تعبير كرد به" بني اسرائيل" و بار
ديگر به" اسرائيل" با اينكه مقام از روشنترين مقام اشتباه است .و براي نادرستي كالم اين دو مفسر براي خواننده ،همين
كافي است كه جمع كثيري از مفسرين همين طور فهميدهاند كه مراد از اين كلمه" يعقوب" است نه دودمان وي .و از
بهترين شواهد بر اينكه منظور خود يعقوب است ،جمله ":علي نفسه" است كه در آن ضمير مفرد مذكر آمده است .و اگر
منظور جمعيت بني اسرائيل بود ،بايد يا ميفرمود ":اال ما حرم اسرائيل علي نفسها" و به اعتبار جماعت ضمير مؤنث به
ايشان برگرداند و يا بفرمايد ":علي نفسهم".
"قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ"" بگو ،پس تورات را بياوريد و بْوانيد ،اگر راست ميگوئيد ".يعني اين كار را
بكنيد تا روشن شود كه كداميك از دو فريق بر حقند ،ما يا شما؟ و اين جمله جوابي است كه خداي تعالي بر پيامبرش القاء
فرموده است.
"فَمَنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"
از ظاهر اين آيه بر مي آيد كه كالم خداي تعالي و خطابي از جناب او به پيامبرش باشد ،بنا بر اين منظور از آن اين است كه
رسول گرامي خود را خوشدل سازد ،كه دشمنان يهوديش (با بياني كه گذشت) ستمكارند .چون بر خدا دروغ ميبندند ،و هم
تعريضي است بر يهود ،و جريان كالم بر سبيل كنايه است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
و اما اينكه تتمه كالم رسول خدا ص باشد ،احتمالي است كه با ظاهر آيه نميسازد چون در جمله ":مِنْ بَعْدِ ذلِكَ"
"كاف" خطاب به مفرد آمده .و اگر كالم رسول خدا ص بود قهرا اين خطاب به عموم ميبود و ميبايست به صورت"
ذلكم" ميآمد.
و به هر حال چه تتمه كالم خدا باشد و چه كالم رسول خدا ص ،در اين جهت حرفي نيست كه كالم بر سبيل كنايه جريان
يافته ،مطلب مسلم خود را در برابر خصم با ترديد و يا بگو ،سربسته آورد .تا جايي براي قبول آن در دل خصم باز كند ،نظير
آيه ":إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلي هُديً أَوْ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ -ما و يا شما بر طريق هدايت و يا در ضاللت آشكاريم" « »1كه بر همين
روش جاري شده است.
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بحث روايتي [(روايتي در باره حرام نمودن اسرائيل گوشت شتر را بر خود)]  .....ص 142 :

در كافي و تفسير عياشي از امام صادق ع روايت شده كه فرمود ":اسرائيل را وضع چنين بود كه هر وقت گوشت شتر
ميخورد ،دردي كه در خاصره داشت ،شديد ميشد از اين رو اين گوشت را بر خود حرام كرد ،و اين قبل از نزول تورات بود
و بعد از نزول تورات نه آن را تحريم كرد و نه خودش از آن گوشت خورد» «2»1« ".
مؤلف :قريب به اين روايت از طريق اهل سنت و جماعت نيز نقل شده است .و اينكه در روايت فرمود ":نه آن را تحريم كرد
و نه خود از آن گوشت خورد ".منظور اسرائيل نيست ،چون اسرائيل در آن زمان زنده نبود ،بلكه منظور موسي ع است و اگر
نام موسي را نبرد ،براي اين بود كه مقام ،داللت بر آن ميكرد .و احتمال هم دارد كه جمله ":و لم ياكله" -با ضمه ياء و
تشديد كاف -از مصدر "تاكيل" باشد -يعني تمكين از خوردن -و معنايش اين باشد كه:
موسي نه آن را حرام كرد و نه در اختيار كسي قرار داد تا بْورد .چون از كتاب تاج استفاده ميشود كه باب تفعيل و باب
مفاعله از ماده" اكل -خوردن" به يك معنا است .و چون باب مفاعله آن ،يعني مؤاكله به معناي هم غذا شدن است ،قهرا
تاكيل هم به همين معنا خواهد بود.
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  122ش  26ط تهران.
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در جمله ":مِنْ بَعْدِ ذلِكَ"
كلمه" ذلك" اشاره است به بيان و حجتي كه قبال آورده بود .در اينجا سؤالي پيش ميآيد و آن اين است كه :مفتري
دروغپرداز هميشه ظالم است ،چرا فرمود :بعد از اين بيان ظالمند؟ جوابش اين است :هم چنان كه ديگران گفتهاند :ظلم قبل
از روشن شدن حقيقت محقق نميشود و قصر در جمله ":فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
ايشانند ستمكاران" ،قصر قلب است .چه اينكه از كالم خداي تعالي باشد و چه تتمه كالم رسول خدا ص باشد( .و به جاياينكه عمل آنان را منحصر در ظلم كند و بفهماند غير از ظلم ،نام ديگري نميتوان بر عمل آنان نهاد ،از باب مبالغه ،ظلم را
منحصر در عمل آنان كرده و ظالم را منحصر در ايشان نموده ،فرمود ،تنها ايشان ستمكارانند "مترجم)".
"قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً"...
يعني :وقتي معلوم شد در آنچه به شما خبر ميدهم و دعوتتان ميكنم ،حق با من است ،پس مرا پيروي كنيد و به دين من
درآئيد و اعتراف كنيد به اينكه گوشت شتر حالل است و همچنين همه طيبات كه خدا حاللش كرده ،حالل است و اگر قبال
بر شما حرام كرده بود ،به عنوان مجازات و عقوبت ظلم شما بوده ،هم چنان كه خود خداي تعالي اينطور خبر داده است.
پس جمله ":فَاتَّبِعُوا  "...به منزله كنايه است از پيروي دين رسول خدا ص و اگر نام دين آن جناب را نبرد و به جاي آن
فرمود :پيروي كنيد دين ابراهيم را براي اين بود كه مْاطبين اين خطاب دين ابراهيم را قبول داشتند .خواست اشاره كند به
اينكه :دين اسالم هم كه من شما را به آن دعوت ميكنم همان دين حنيف و فطري ابراهيم است .چون دين فطري
هيچگاه انسان را از خوردن گوشت پاكيزه و رزقهاي پاكيزه ديگر جلوگيري نميكند.
__________________________________________________
")(1سوره سبأ ،آيه ".02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
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)(2كافي ج  2ص  226ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  96تا  ..... ]91ص 141 :
اشاره

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُديً لِلْعالَمِينَ ( )16فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ
عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ()12
ترجمه آيات  .....ص 141 :

اولين خانه عبادتي كه براي مردم بنا نهاده شد ،آن خانهاي است كه در مكه واقع است ،خانهاي پر بركت كه مايه هدايت
همه عالميان است ().16
در آن خانه آياتي روشن و مقام ابراهيم هست و هر كس داخل آن شود ،ايمن است و بر هر كس كه مستطيع باشد ،زيارت
آن خانه واجب است .و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد ،خدا از همه عالم بينياز است ()12
tarikhema.org

بيان آيات  .....ص 141 :
اشاره

اين دو آيه ،به يك شبهه ديگر يهود پاسخ ميدهد .شبههاي كه باز از جهت نسخ بر مؤمنين وارد ميكردند .و آن شبهه در
مساله قبله و برگشتن آن از مسجد االقصي به مسجد الحرام پيش آمد كه در تفسير آيه ":فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
 »1« "...گفتيم :برگشتن قبله
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".122
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
يكي از امور مهمي بود كه تاثيرهاي عميقي -هم مادي و هم معنوي -در زندگي اهل كتاب و مْصوصا يهود گذاشت.
عالوه بر اينكه با عقيده آنان به محال بودن نسخ سازگار نبود ،به خاطر همين جهات ،بعد از آمدن حكم قبله و برگشتن آن
به طرف مكه تا مدتهاي مديد مشاجره و بگومگوي آنان با مسلمين به درازا كشيد.
[پاسخ به شبههاي ديگر كه يهود در مورد تغيير قبله و نسخ القاء ميكردند در آيه ":إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  ..."] .....ص 140 :

و آنچه از آيه مورد بحث بر ميآيد اين است كه يهوديان در القاي شبهه ،هم شبهه نسخ را پيش كشيده بودند و هم شبهه
انتساب حكم به ملت ابراهيم را .در نتيجه حاصل شبهه آنان اين ميشود كه چگونه ممكن است ،در ملت ابراهيم مكه قبله
شود با اينكه خداي تعالي در اين ملت ،بيت المقدس را قبله كرده و آيا اين سْن غير از نسخ چيز ديگري است؟ با اينكه
نسخ در ملت حقه ابراهيم محال و باطل است.
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آيه شريفه جواب داده كه كعبه قبل از ساير معابد براي عبادت ساخته شده چون اين خانه را ابراهيم ساخت و بيت المقدس را
سليمان بنا نهاد كه قرنها بعد از ابراهيم بوده است.
"إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ"...
كلمه "بيت" معنايش معروف است و مراد از" وضع بيت" براي مردم ،ساختن و معين كردن آن براي عبادت مردم است،
براي اينكه مردم آن را وسيلهاي قرار دهند براي پرستش خداي سبحان ،و از دور و نزديك به همين منظور به طرف آن
روانه شوند و يا به طرف آن عبادت كنند ،و آثاري ديگر بر آن مترتب سازند .همه اينها از تعبير به" بكه" (كه به معناي
محل ازدحام است) استفاده ميشود و ميفهماند كه مردم براي طواف و نماز و ساير عبادات و مناسك ،پيرامون اين خانه
ازدحام ميكنند و اما اينكه اين اولين خانهاي باشد كه بر روي زمين براي انتفاع مردم ساخته شده باشد لفظ آيه بر آن داللت
ندارد ،و نميرساند كه قبل از مكه ،هيچ خانهاي ساخته نشده بود.
و مراد از كلمه" بكه" زمين مكه است ،و اگر آن را" بكه" خوانده ،براي اين است كه مردم در اين سرزمين ازدحام ميكنند،
و چه بسا گفته باشند كه بكه همان مكه است .و بكه خواندنش از باب تبديل ميم به با است ،مثل اينكه كلمه" الزم" را
الزب ،و كلمه" راتم" را ،راتب تلفظ نموده و نيز در كلماتي ديگر اين تركيب را مرتكب ميشوند .بعضي ديگر گفتهاند:
بكه غير مكه است .مكه نام شهر است ،ولي بكه ،نام حرم است بعضي ديگر گفتهاند :نام مسجد الحرام است .و بعضي ديگر
گفتهاند :نام خصوص محل طواف است.

كلمه" مبارك" از مصدر" مباركه" باب مفاعله از ثالثي مجرد" بركت" است و بركت به معناي خير بسيار ،و مبارك به
معناي محلي است كه خير كثير بدانجا افاضه ميشود .ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و اين كلمه هر چند در بركات دنيوي و اخروي (هر دو) استعمال ميشوند ،اال اينكه از ظاهر مقابل قرار گرفتنش با جمله"
هُديً لِلْعالَمِينَ" بر ميآيد كه :مراد از آن افاضه بركات دنيوي است ،كه عمده آن وفور ارزاق و بسيار شدن انگيزهها براي
عمران و آباد كردن آن ،با حضور و تجمع در آن براي زيارت و عبادت و نيز انگيزهها براي احترام آن است.
در نتيجه ،برگشت معناي اين آيه ،به معناي آيه زير است كه ميفرمايد ":رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّالةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ" «».1
اين بود معناي مبارك بودن بيت ،و اما هدايت بودنش به اين است كه خداي تعالي با تاسيس آن و تشريع عباداتي در آن،
سعادت آخرتي مردم را به ايشان نشان دهد و عالوه بر آن ايشان را به كرامت و قرب خدا برساند .و بيت الحرام از روزي كه
به دست ابراهيم ساخته شد ،اين خاصيت هدايت را داشته و همواره مقصد قاصدان و معبد عابدان بوده است.
قرآن كريم هم داللت ميكند بر اينكه حج و مراسمش براي اولين بار در زمان ابراهيم ع و بعد از فراغتش از بناي آن تشريع
شد و خداي تعالي در اين باره فرمود ":وَ عَهِدْنا إِلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الربكَّعِ السُّجُودِ"
«».0
و نيز در خطاب به ابراهيم ميفرمايد ":وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلي كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ".
« »2و اين آيه به طوري كه مالحظه ميكنيد داللت دارد بر اينكه اين اعالم و دعوت با اجابت عموم مردم ،چه نزديكان و
چه مردم دور از عشاير و قبايل روبرو خواهد شد و نيز قرآن داللت ميكند بر اينكه اين شعار الهي تا زمان شعيب ،بر استقرار
و معروفيتش در بين مردم باقي بوده است .براي اينكه در گفت و گويي كه از موسي و شعيب حكايت ميكند ،از قول شعيب
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[معناي" مبارك بودن" و" هدايت بودن" بيت اللَّه الحرام]  .....ص 140 :
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[كعبه ،هدايت به سوي سعادت دنيا و آخرت است و هدايت آن فراگير ميباشد]  .....ص 144 :

پس كعبه به تمامي مراتب هدايت از خطور ذهني گرفته تا انقطاع تام از دنيا و اتصال كامل به عالم معنا ،و به تمام معنا
هدايت است و حق است اگر بگوئيم كه مس نميكنند آن را مگر بندگان مْلص خداوند.
عالوه بر اين ،كعبه عالم اسالم را به سعادت دنيائيشان نيز هدايت ميكند و اين سعادت عبارت است از وحدت كلمه ،و
ائتالف امت و شهادت منافع خود ،و عالم غير اسالم را هم هدايت ميكند به اينكه از خواب غفلت بيدار شوند و به ثمرات
اين وحدت توجه كنند و ببينند كه چگونه اسالم قواي مْتلفه و سليقههاي متشتت و نژادهاي گوناگون را با هم متفق و
برادر كرده است.
از اينجا دو نكته روشن ميشود :اول اينكه كعبه هدايت به سوي سعادت دنيا و آخرت هر دو است .هم چنان كه به جميع
مراتب هدايت است .در حقيقت هدايت مطلقه است.
دوم اينكه :نه تنها براي جماعتي خاص ،بلكه براي همه عالم هدايت است ،مثال :آل ابراهيم ،و يا عرب ،و يا مسلمين .براي
اينكه هدايت كعبه دامنهاش وسيع است.
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ميفرمايد:
"إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ"
__________________________________________________
)(1اي پروردگار ما ،من ذريه خودم راي در ذرهاي خشك و بيگياه ،نزد بيت الحرامت سكونت دادم .اي پروردگار ما ،تا نماز
بپا دارند .پس دلهايي از مردم راي متمايل به سويشان كن ،و از ميوهها روزيشان ده ،باشد كه شكرگزاري كنند ".سوره
ابراهيم ،آيه ".22
)(2ما به ابراهيم و اسماعيل عهد كرديم كه بايد خانه مرا براي طواف كنندگان و اهل اعتكاف ،و ركوع و سجود پاك
سازيد ".سوره بقره ،آيه ".102
)(3مراسم حج راي در مردم اعالم كن ،تا از هر نقطه دور ،پاي پياده و بر مركبهاي الغر نزدت آيند.
"سوره حج ،آيه ".02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
»«1كه منظورش از حج يك سال است ،و اين نيست مگر به خاطر اينكه در آن تاريخ سالها به وسيله حج شمرده ميشده
و با تكرر حج ،مكرر ميشده است.
و همچنين در دعوت ابراهيم ،ادله زيادي به چشم ميخورد كه داللت ميكند بر اينكه خانه كعبه همواره معمور به عبادت و
آيتي در هدايت بوده است»0« .
و در جاهليت عرب هم كعبه مورد احترام و تعظيم بوده و به عنوان اينكه حج جزء شرع ابراهيم است ،به زيارت حج ميآمدند
و تاريخ گوياي اين است كه اين معنا اختصاص به عرب جاهليت نداشته بلكه ساير مردم نيز كعبه را محترم ميدانستند و
اين خود في نفسه هدايتي است براي اينكه باعث توجه مردم به خدا و ذكر اوست.
و اما بعد از ظهور اسالم كه امر واضحتر است .چون نام كعبه از آن روز همه مشارق و مغارب جهان را پر كرد ،و كعبه يا با
خودش و از نزديك و يا با ذكر خيرش از دور خود را بر فهم و قلب مردم عرضه نمود و مردم را در عبادات مسلمين و
اطاعاتشان و قيام و قعودشان (و حتي هنگام خوابيدنشان) و سر بريدن حيواناتشان و ساير شؤونشان متوجه خود ساخت.

PDF.tarikhema.org

__________________________________________________
)(1من ميخواهم ،يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو در آورم ،با اين شرط كه هشت حج اجيرم شوي ،حال اگر خودت
ده سالش كني ،كردهاي ".سوره قصص ،آيه 27".
)(2به سوره ابراهيم مراجعه فرمائيد]. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
[آيات بيناتي كه در بيت اللَّه است (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ)]  .....ص 141 :
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"فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ" كلمه" آيات" هر چند به صفت" بينات" متصف شده ،و اين اتصاف تْصصي در موصوف"
آيات" را ميرساند ،اال اينكه اين مقدار تْصص و تعين ابهام آن را برطرف نميسازد و چون مقام ،مقام بيان مزاياي بيت
است ،و ميخواهد مفاخري را از بيت بشمارد كه به خاطر آن شرافت بيشتري از ساير بناها دارد ،مناسب آن است كه بياني
بياورد كه هيچ ابهامي باقي نگذارد ،و اوصافي را بشمارد كه غبار و ابهام و اجمال در آن نباشد و همين خود يك شاهدي
است بر اينكه جمالت بعدي يعني جمله ":وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً" و جمله" وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ  "...و ساير جمالت تا آخر آيه،
همه بيان است براي جمله" آياتٌ بَيِّناتٌ".
پس آيات عبارت است از اينكه :اوال :مقام ابراهيم است ،ثانيا :و هر كس داخل آن شود ،امنيت دارد ،ثالثا :و حج و زيارتش بر
مردم مستطيع واجب است.
البته ما نميخواهيم توجيهي را كه از كالم بعضي از مفسرين به نظر ميرسد بگوئيم ،آن مفسر گفته :جملههاي سهگانه،
عطف بيان و يا بدل است از كلمه" آيات" .چون اين گفتار صحيح نيست ،زيرا در اين صورت بايد به هر وسيله شده جملهها
را چه خبريش و چه انشائيش را به صورت مفرد در آورده ،مثال بگوييم در اين" بيت "آياتي است :يكي مقام ابراهيم ،و يكي
امن براي هر كس كه داخلش شود ،و يكي وجوب حجش براي هر كس كه دسترسي به آن دارد ،و براي اين كار بايد
حرف" ان "را در تقدير بگيريم ،و جمله انشائيه" وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ  "...را هم به جملهاي خبريه برگردانيم .و آن وقت ،آن را
عطف به ما قبل نموده و يا به وسيله عطف مفردش كنيم ،و يا آنكه در آن نيز حرف" ان" را تقدير بگيريم ،و در نتيجه آيه
را به اين صورت درآوريم ":فيه آيات بينات و فيه مقام ابراهيم و فيه االمن لمن دخله و وجوب حجه لمن استطاع  "...تا
سْن آن مفسر درست شده ،جمالت سهگانه با عطف بيان و يا بدل شود و اين آيه شريفه به هيچ وجه مساعد با آن نيست.
بلكه اين سه جمله هر يك به غرضي خاص آورده شده :يكي اخبار از اين است كه مقام ابراهيم در اين مكان است .يكي
ديگر ،انشاء حكم وجوب حج است .چيزي كه هست از آن جا كه هر سه بيانگر آيات نيز هست ،فائده بيان را در بر دارد .نه
اينكه از نظر ادبي عطف بيان باشند.
مثل اينكه خود ما به يكديگر بگوئيم :فالني مرد شريفي است ،او پسر فالن شْص است ،ميهماننواز است ،و بر ما واجب
است كه مثل او باشيم كه خواننده عزيز به روشني ميداند ،اين چند جمله نه ميتوانند بدل از جمله اول باشند و نه عطف
بيان براي آن.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
"مَقامُ إِبْراهِيمَ"...
اين جمله مبتدايي است كه خبرش حذف شده ،و تقدير كالم" فيه مقام ابراهيم" است ،و مقام ابراهيم سنگي است كه جاي
پاي ابراهيم ع در آن نقش بسته است.
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اخبار بسيار زيادي در دست است كه داللت دارد بر اينكه سنگ اصلي كه ابراهيم بر روي آن ميايستاده تا ديوار كعبه را باال
ببرد در زير زمين ،در همين مكاني كه فعال مقامش مينامند دفن شده و مقام ابراهيم كنار مطاف ،روبروي ضلع ملتزم قرار
دارد ،و ابو طالب عموي رسول خدا ص در قصيده الميه خود از اين معنا خبر داده و ميگويد:
"و موطئ ابراهيم في الصْر رطبة علي قدميه حافيا غير ناعل" «»1
و چه بسا از جمله" مَقامُ إِبْراهِيمَ" فهميده شود كه يا خود خانه مقام ابراهيم است و يا اينكه در اين خانه جاي معيني بوده
كه ابراهيم در آن مكان مْصوص ،به عبادت خداي سبحان ميايستاده است.
[استخدام دو جانبه يك كالم ،از عجائب لطائف قرآن كريم است]  .....ص 146 :
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ممكن هم هست كه بگوئيم تقدير كالم" هي مقام ابراهيم و االمن و الحج "بوده است آن گاه دو جمله" وَ مَنْ دَخَلَهُ" و" وَ
لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ "كه دو جمله انشايي است به جاي دو جمله خبري قرار گرفتهاند .و اين خود از اعجوبههاي اسلوب قرآن
است كه كالمي را كه به منظور غرضي آورده ،در غرض ديگر نيز استْدام ميكند ،و اين را به جاي آن ميآورد تا شنونده از
شنيدن اين ،به آن غرض هم منتقل بشود .و گوينده با كوتاهترين كالم دو جور استفاده كرده باشد ،و هر دو جهت را حفظ
نموده باشد نظير مواردي كه گوينده ميخواهد از كسي خبري را بدهد ،عين كالم او را بياورد .مثل اين آيه كه ميفرمايد:
"كُل آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ،ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ" « »0و يا اين آيه كه ميفرمايد ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِي
حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ  »2« "...و آيه ":أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ  »2« "...كه بيان استْدامي كه در اين دو آيه شده ،و
علت آن در تفسير آيه دوم گذشت.
__________________________________________________
)(1جاي پاي ابراهيم در صْره نرم شده و پاهاي برهنه و بدون نعلينش در آن فرو رفت.
)(2همه به خدا و مالئكه او و كتبش و فرستادگانش ايمان آوردند (دقت بفرمائيد)" ال نفرق" ما بين احدي از فرستادگانش
فرق نميگذاريم ".سوره بقره ،آيه ".022
)(3آيا نديدي آن كس را كه به احتجاج پرداخت با ابراهيم در باره پروردگارش  "...سوره بقره ،آيه ".022
)(4يا مانند آن كس كه به دهكدهاي گذر كرد  "...سوره بقره ،آيه ".021
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و نظير آيه زير كه ميفرمايد ":يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" « »1و باز نظير آيه" وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ  »0« "...كه به جاي كلمه" بر" در دومي ،و به جاي كلمه" قلب سليم" در اولي صاحب آن دو را آورده است و
نظير آيه" مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما ال يَسْمَعُ  »2« "...همچنين غالب مثالهاي وارده در قرآن كريم كه در آنها
استْدام شده است.
خواننده عزيز براي آگاهي بيشتر خوب است به تفسير يك يك آياتي كه به عنوان مثال آورديم ،مراجعه نموده وجه استْدام
در هر آيه را از نظر بگذراند و بنا بر اين ،آهنگ اين آيه كه ميفرمايد ":فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ  ...عَنِ الْعالَمِينَ" در
تردد بين انشاء و اخبار آهنگ مانند آيه زير است كه ميفرمايد ":وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ
وَ عَذابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ وَ خُذْ بِيَدِكَ
ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ" «».2
مالحظه فرموديد كه اين آيه مانند آيه مورد بحث ،مطالب را به صورت جملههاي خبري و انشايي بيان ميكند .بدون اينكه
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"[آيت" اعم از معجزه و خارق العاده است و مقام ابراهيم و امنيت داخلي به بيت و وجوب حج البيت بهترين آيات ميباشند]  .....ص 148 :

شايد بعضي خيال كنند كه آيت و عالمت خدا بايد چيزي خارق العاده و بر هم زننده سنت طبيعت باشد و اين صحيح نيست،
چون نه لفظ آيه و مفهومش ،آيت را منحصر در معجزه كرده ،و نه قرآن كريم اين كلمه را منحصرا در معجزه استعمال
نموده ،معجزه خارق العاده يكي از مصاديق آيت است ،نه معناي آيت .به شهادت اينكه در آيه" ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها
 ،»1« "...آيت را در معناي وسيعي استعمال كرده كه حتي بطور قطع احكام منسوخه در شريعتهاي سابق را نيز شامل
ميشود.
و در آيه ":أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ" « »0آن را در معناي عالمت استعمال كرده ،و هم چنين آياتي ديگر از قرآن كريم
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بين اين دو قسم جمله فاصلهاي بيندازد.
و اين بياني كه ما كرديم ،غير از بيان ديگران است كه جمالت دوم و سوم آيه را بدل از جمله اول گرفتند كه بيان تفاوت
آن گذشت .و به فرض كه بْواهيم حتما آن جمالت را بدل
__________________________________________________
)(1روزي كه مال و فرزندان سودي نميدهد ،مگر كسي كه با قلب سليم نزد خدا آيد ".سوره شعراء ،آيه ".21
)(2ليكن نيكوكار كسي است كه ايمان بياورد به خدا  "...سوره بقره ،آيه ".122
)(3مثل كساني كه كافر شدند مانند مثل كسي است كه صدايش كنند به چيزي كه نميشنود...
"سوره بقره ،آيه ".121
)(4بنده ما ايوب را بياد آر ،آن زمان كه به درگاه پروردگارش ندا داد :كه شيطان مرا سْت عذاب و رنج رسانيده( .به او
خطاب كرديم) پاي به زمين بزن (همين كه پا به زمين زد ،چشمه آبي پيدا شد) اين آب خنك و گوارايي است ،خود را
بشوي ،و از آن بياشام( ،تا از هر درد و المي آسوده شوي) و ما اهل و فرزندان قبليش را كه از او مرده بودند ،و به تعداد
همانان فرزنداني ديگر به او عطا كرديم و اين رحمتي از ما و مايه تذكري براي صاحبان خرد بود( .و آن گاه خطابش كرديم
به خاطر اينكه سوگند خوردهاي همسرت را صد چوب بزني) دستهاي تركه نازك (به تعدادي كه سوگند خوردهاي) به دست
بگير (و يك بار به همسرت بزن) تا سوگندت را نشكسته باشي .ايوب را خويشتندار و بندهاي خوب يافتيم ،كه بسيار به
درگاه ما رجوع ميكرد.
"سوره ص ،آيه ".22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
بگيريم ،بايد جمله" مَقامُ إِبْراهِيمَ" را بدل بگيريم از" آياتٌ بَيِّناتٌ" و آن دو جمله بعد را استينافي بدانيم ،كه بر دو بدل حذف
شده داللت كند ،و تقدير آيه ":فيه آيات بينات مقام ابراهيم و آمن للداخل و حج للمستطيع" باشد.
و جاي هيچ شكي نيست كه هر يك از اين امور آيت روشني است كه با وقوع خود بر خداي تعالي داللت ميكند و مقام
خداي تعالي را بياد ميآورد ،چون معناي كلمه" آيت" چيزي جز عالمت و راهنما به چيز ديگر ،نيست .حال به هر نحو كه
داللت بكند ،چه به وجود خودش و چه به آثارش ،و كدام عالمتي بهتر و روشنتر از مقام ابراهيم است كه اهل دنيا را به
سوي خدا جلب نموده و به عظمت مقام او راهنمايي كند؟ و كدام بنائي چون كعبه كه واردين خود را در دامن امن و امان
خود ميپذيرد ،آيت و عالمت او است؟ و چه مناسك و مراسم و عبادتي كه ميليونها نفر را در يك جا جمع نموده و همهساله
صحنه بندگي انسانها را به نمايش ميگذارد و با گذشت زمان كهنه نميشود ،بهتر از اين مناسك عالمت و آيت او است؟.
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كه در آنها كلمه" آيت" در غير مورد معجزه استعمال شده است.
بنا بر اين اشكالي كه متوجه بعضي از مفسرين است از اينجا روشن ميشود ،چون او گفته :مقام ابراهيم امري خارق العاده
است و ميتوان آيتش خواند .و اما امنيت خانه خدا و وجوب حج ،چون از مقوله معجزه نيست ،و در نتيجه آيت نيستند ،بايد
بگوئيم براي غرضي ديگر ذكر شدهاند ،نه براي بيان لفظ آيت.
همچنين مفسريني ديگر اصرار ورزيدهاند ،بر اينكه مراد از" آياتٌ بَيِّناتٌ" اموري ديگر
__________________________________________________
)(1هر چه از آيات قرآن را نسخ كنيم يا حكم آن را متروك سازيم  "...سوره بقره ،آيه ".126
)(2چرا در هر مكان مرتفعي ،به بيهوده ،نشاني بنا ميكنيد ".سوره شعرا ،آيه ".102
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
از خواص معجزهآساي كعبه است (نه مقام ابراهيم بودن ،و نه امن بودن ،و نه وجوب حج آن) -و ما از ذكر كامل اين اقوال
خودداري نموديم .اگر كسي بْواهد ،ميتواند در بعضي از تفاسير مطول ،آنها را مطالعه كند -وجه نادرستي اين قول هم
روشن شد ،براي اينكه وقتي اين سْن درست است كه كلمه" آيات" تنها به معناي آيتهاي خارق العاده باشد ،و همانطور
كه گفتيم ،هيچ دليلي بر اين معنا نيست.
[جمله ":مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً" در صدد بيان حكم تشريعي است نه اخبار از يك خاصيت تكويني]  .....ص 149 :
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پس حق مطلب اين است كه جمله ":وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً" در اين زمينه است كه حكمي تشريعي را بيان كند ،نه يك
خاصيت تكويني را»1« .
چيزي كه هست اينكه از اين جمله -كه جمله خبري است -ميتوان استفاده كرد كه قبل از اسالم هم حكم امنيت اين خانه
تشريع شده بود .هم چنان كه چه بسا اين معنا از دعاي ابراهيم كه در دو سوره" ابراهيم" و" بقره" نقل شده ،استفاده بشود،
مؤيد اين استفاده اين است كه ،قبل از بعثت هم عرب جاهليت اين حق را براي بيت محفوظ داشتند .معلوم ميشود اين
رسم به زمان ابراهيم ع متصل ميشده ،و از جعليات خود عرب جاهليت نبوده است.
و اما اينكه شايد بعضي احتمال دهند كه مراد از آيه مورد بحث اين باشد كه به عنوان خبر غيبي بفرمايد :فتنهها و حوادث
هولناك و سالب امنيت در اين خانه رخ نميدهد و در هر جاي دنيا هر حادثهاي پيش آيد ،دامنهاش بدانجا كشيده نميشود
جوابگويش جنگها و كشتارها و ناامنيهايي است كه در طول تاريخ ،در اين مكان مقدس پيش آمده ،مْصوصا حوادثي كه
قبل از نزول اين آيه در آنجا رخ داده و آيه شريفه ":أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتََْطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ" « »0بيش
از اين داللت ندارد كه امنيت در اين مكان استقرار و استمرار مييابد ،از اين جهت كه مردم اين مكان را مقدس و واجب
االحترام ميدانند ،چون وجوب تعظيم آن در شريعت ابراهيم ثابت شده شريعت ابراهيم هم در آخر به تشريع خدا منتهي
ميشود نه به تكوين او.
__________________________________________________
( )(1اگر خاصيت تكويني مسجد الحرام اين بود كه هر كس داخل بشود امنيت پيدا ميكند.
طاغياني چون يزيد بن معاويه نميتوانست مْالف و دشمن خود ،عبد اللَّه بن زبير را در آن خانه از بين ببرد.
بلكه به بالي ابرهه و لشكريانش دچار ميشد" مترجم").
)(2مگر نديدند كه ما مكه را حرم امن كرديم ،در حالي كه بالد اطراف آن مورد هجوم دشمنان است ".سوره عنكبوت آيه
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بحث روايتي [(رواياتي در باره :كعبه ،دحو األرض ،اولين بيت مبارك بودن بيت اللَّه ،حج و  ..... ])...ص 112 :

از ابن شهرآشوب ،از امير المؤمنين ع روايت شده كه در معناي آيه
__________________________________________________
)(1پروردگارا ،اين شهر راي مكان امن و امان قرار ده ".سوره ابراهيم ،آيه ".22
")(2سوره بقره ،آيه ". [.....]106
)(3مردم راي به اداي مناسك حج اعالم كن  "...سوره حج ،آيه ".02
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
"إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  "...به مردي كه پرسيد :آيا راستي كعبه اولين بيت است؟ فرمود ":نه ،قبل از كعبه خانههايي
ديگر نيز بوده ،ليكن كعبه اولين خانه مباركي است كه براي مردم بنا نهاده شد .خانهاي كه در آن هدايت و رحمت و بركت
است و اولين كسي كه آن را بنا نهاد ابراهيم بود ،و بعد از او قومي از عرب جرهم آن را بنا كردند ،و باز گذشت روزگار آن را
ويران كرد ،عمالقه براي بار سوم بنايش كردند ،و براي نوبت چهارم ،قريش آن را تجديد بنا نمودند"»1« .
و در الدر المنثور است كه ابن منذر ،و ابن ابي حاتم از طريق شعبي از علي بن ابي طالب ع روايت آورده كه در معناي آيه ":
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ"...
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و همچنين است حال آيهاي كه دعاي ابراهيم را حكايت نموده و ميفرمايد ":رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً" « »1و يا
ميفرمايد ":رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً" « »0كه از خداي تعالي درخواست ميكند ،مكه را بلد امن كند ،و خداي تعالي به زبان
تشريع دعايش را مستجاب ميكند ،و همواره دلهاي بشر را به قبول اين امنيت سوق ميدهد.
"وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" كلمه" حج" بكسره حا (البته بفتحه نيز قرائت شده) در اصل به معناي
قصد بوده است.
و سپس در قصد زيارت بيت اختصاص يافته ،به طريق مْصوصي كه شرع آن را بيان كرده است و كلمه" سبيال" تميزي
است از جمله" استطاع" و اين آيه ،متضمن تشريع حج است ،البته نه تشريع ابتدايي و بيسابقه ،بلكه تشريع امضايي نسبت
به تشريع قبلي ابراهيم ع ،چون قبال هم گفتيم كه اين مراسم در زمان ابراهيم ع تشريع شد و آيه ":وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
 ،»2« "...از آن تشريع خبر ميداد و از اينجا روشن ميشود كه آيه ":وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ " ...هماهنگ آيه زير است كه از
تشريع قبلي خبر ميدهد ":وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً" ،هر چند كه ممكن است انشايي به نحو امضا باشد ،و ليكن ظاهرتر از
سياق همين است كه خبر داده باشد .و اين بر خواننده مْفي نيست.
"وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ" كلمه" كفر" در اينجا به معناي كفر در اصول دين نيست ،بلكه منظور كفر به فروع
است نظير كفر به نماز و زكات ،يعني ترك آن دو .پس مراد از كفر همان ترك است و كالم از قبيل به كار بردن مسبب و يا
اثر در جاي سبب و يا منشا اثر است ،هم چنان كه جمله ":فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  "...از قبيل به كار بردن علت در جاي معلول است
و تقدير كالم ":و من ترك الحج فال يضر اللَّه شيئا فان اللَّه غني عن العالمين" است .يعني ":هر كس حج را ترك كند،
ضرري به خدا نميرساند چون خدا غني از همه عالميان است".
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فرمود ":معنايش اين نيست كه قبل از كعبه هيچ خانهاي نبوده ،بلكه منظور اين است كه كعبه اولين خانه براي عبادت خدا
بود»0« ".
مؤلف قدس سره :نظير اين روايت را ابن جرير هم از مطر روايت كرده ،و روايات در اين معاني بسيار است.
و در علل از امام صادق ع روايت شده كه فرمود ":كلمه" بكه" قطعه زميني است كه كعبه در آن واقع شده و كلمه" مكه"
به معناي شهر مكه است»2« ".
و باز در همان كتاب است كه آن حضرت فرمود ":اگر مكه را بكه گفتند ،براي اين است كه مردم در اين محل بك
ميكنند" (يعني ازدحام مينمايند)»2« .
و در همان كتاب ،از امام باقر ع روايت شده ،كه فرمود ":اگر مكه را بكه خواندند ،براي اين بود كه در آن زن و مرد مْلوط
و درهمند ،ميبيني زني پيش رويت و زني ديگر طرف راستت ،و زني طرف چپت مشغول نمازند و تو شانه به شانه زني نماز
ميخواني و هيچ عيبي هم ندارد ،در حالي كه اين كار در ساير نقاط كراهت دارد».2« ".
و باز در همان كتاب است كه امام باقر ع فرمود :خداي تعالي وقتي ميخواست زمين را خلق كند ،بادها را فرمان داد تا به
شكم آب بزنند ،و آب را به موج در آورند آبها در اثر طوفان كف كرده ،همه كفها يك جا جمع شد ،كه همان محل فعلي
كعبه است ،آن گاه آن را به صورت كوهي از كف ،در آورده ،زمين را از زير (دامنه) آن كوه بگسترانيد .و آيه شريفه ":إِنَّ أَوَّلَ
بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً  "...سْن از همين مطلب دارد»6« .
__________________________________________________
)(1تفسير البرهان ج  1ص  221ش  26ط قم.
)(2در المنثور ج  0ص .20
(3و )2علل الشرائع ص  212باب  122ط بيروت.
(5و )6علل الشرائع باب  122ص  212ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
پس اولين بقعهاي كه خدا از زمين خلق كرد ،كعبه بود .و ساير نقاط از ناحيه كعبه گسترده و كشيده شد .مؤلف قدس سره:
اخبار در مساله" دحو االرض" و كشيده شدن آن از زير كعبه بسيار زياد است .و اين اخبار نه مْالفتي با كتاب خدا دارد و نه
برهاني عقلي آن را رد ميكند .تنها حرفي كه هست اين است كه طبيعيدانان قديم معتقد بودند به اينكه ،زمين عنصري
است بسيط ،و قديم ،و اين نظريه با روايات مذكور كه آن را حادث و پديد آمده از كف آب ميداند ،نميسازد .ليكن بطالن
اعتقاد آنان روشن شده و احتياجي به بيان ندارد.
اين است آن تفسيري كه در روايات براي آيه ":إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ  "...وارد شده ،و در آن كلمه" بيت" به بقعهاي از زمين تفسير
شده ،هر چند كه دو روايت اول با ظاهر آيه بهتر ميسازد.
و در كافي و تفسير عياشي از امام صادق ع در تفسير جمله ":فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ" آمده كه شْصي از امام صادق ع پرسيد :اين
آيات بينات چيست؟ فرمود:
يكي مقام ابراهيم است كه ابراهيم بر باالي آن ايستاد و جاي پايش در سنگ نشست ،و ديگر حجر االسود ،و سوم منزل
اسماعيل است»0« »1« .
مؤلف قدس سره :و در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست و بعيد نيست كه ذكر اين امور از باب شمردن آيات بينات باشد .هر
چند كه نام آنها در آيه نيامده است.
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و در تفسير عياشي از عبد الصمد روايت آورده كه گفت :ابو جعفر (منصور دوانقي )از اهل مكه خواست تا خانههاي اطراف
مسجد را از ايشان بْرد و به وسعت مسجد بيفزايد اهل مكه نپذيرفتند ،و او هر چه تشويقشان كرد موفق به جلب رضايت
آنان نشد.
ناگزير نزد امام صادق ع آمد و گفت :من از اينها خواستم تا خانههايشان را بفروشند و بْرم خراب كنم تا مسجد را توسعه
دهم ،قبول نكردند و من از اين جهت سْت اندوهناكم ،امام صادق ع فرمود :هيچ جاي غصه نيست براي اينكه منطق تو و
دليلت عليه آنان روشن است .منصور پرسيد :چه منطقي عليه آنان دارم؟ فرمود :كتاب خداي تعالي.
منصور پرسيد :اين حجت در كجاي كتاب خدا است؟ فرمود :آيه شريفه ":إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ  "...براي
اينكه خداي تعالي در اين آيه به تو خبر داده از اينكه اولين بيتي
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  122ش  11ط تهران.
)(2كافي ج  2ص  002ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
كه براي مردم بنا نهاده شده ،آن بيتي است كه در بكه است .و قهرا معنايش اين ميشود كه قبل از بناي كعبه خانهاي در
آنجا نبوده ،و زمينهاي اطراف خانه ،حريم خانه بوده ،و مردم در حريم خانه خدا ،خانه ساختهاند .بله اگر مردم قبل از بناي
كعبه ،خانههاي خود را ساخته بودند ،ميتوانستند از حريم خانه خود دفاع كنند( .توجه داشته باشيد كه اين بيان ،ترجمه عين
الفاظ روايت نيست ،بلكه مفاد آن است).
ابو جعفر وقتي اين را شنيد ،با اهل مكه در ميان گذاشت .و دليل خود را ارائه داد آنها هم قانع شده و گفتند :هر جور دوست
داري عمل كن»1« .
و در همان كتاب از حسن بن علي بن نعمان روايت آورده كه گفت :وقتي مهدي (عباسي) بناي مسجد الحرام را توسعه داد،
براي مربع كردن آن احتياج به خانهاي پيدا كرد كه در كنج مربع واقع شده بود ،از صاحبان خانه خواست تا خانه خود را در
اختيارش بگذارند ولي آنان زير بار نرفتند .مهدي از فقها پرسيد كه چه بايد بكند؟ همه گفتند خانه غصبي را نبايد داخل
مسجد و جزء آن كرد .علي بن يقطين به وي گفت :اي امير المؤمنين ،من به موسي بن جعفر ع مينويسم ،آن گاه مساله تو
را جواب ميدهم علي نامهاي به والي مدينه نوشت ،كه از موسي بن جعفر ع بپرس ،خانهاي در كنج مسجد الحرام قرار
گرفته ،ميخواهيم جزء مسجدش كنيم ،صاحبش رضايت نميدهد .عالج اين كار چيست؟ والي نزد امام رفت و مساله را
پرسيد ،ابو الحسن ع پرسيد :آيا جواب الزم است و يا خيلي لزوم ندارد؟ والي گفت :هيچ چارهاي نيست جز اينكه جواب
بدهيد .فرمود :بنويس ،بسم اللَّه الرحمن الرحيم ،اگر كعبه بعد از بناي شهر مكه در مكه پديد آمده مردم مكه به حريم خود
سزاوارترند( .و كعبه نميتواند جاي مردم را بگيرد) ،و اگر چنانچه اول كعبه ساخته شد و مردم پس از ساخته شدنش ميهمان
كعبه شدند ،و اطرافش خانه ساختند ،و كعبه به حريم خود سزاوارتر است.
همين كه نامه به دست مهدي رسيد ،آن را بوسيد و دستور داد خانه آن شْص را خراب كنند ،اهل خانه به شكايت نزد ابي
الحسن ع آمدند .كه نامهاي به مهدي بنويسد ،اقال پول خانه را بدهند .امام ع به مهدي نوشت :چيزي به ايشان بده و
رضايتشان را بدست آر .او نيز چنين كرد»0« .
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  122ش  21ط تهران.
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بحث تاريخي  .....ص 114 :
([پيرامون بناي كعبه و چند بار تجديد بناي آن)]  .....ص 114 :

اين معنا ،متواتر و قطعي است كه ،باني كعبه ابراهيم خليل بوده و ساكنان اطراف كعبه بعد از بناي آن ،تنها فرزندش
اسماعيل و قومي از قبائل يمن بنام جرهم بودهاند .و كعبه تقريبا ساختماني به صورت مربع بنا شده كه هر ضلع آن به سمت
يكي از جهات چهارگانه :شمال ،جنوب ،مشرق و مغرب بوده و بدين جهت اينطور بنا شده كه بادها هر قدر هم كه شديد
باشد ،با
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  110ش  110ط تهران.
)(2التهذيب ج  2ص  12ح .2
)(3فروع كافي ج  2ص  062ش  2ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
رسيدن به آن شكسته شود و نتواند آن را خراب كند.
و اين بناي ابراهيم ع هم چنان پاي بر جا بود تا آنكه يك بار عمالقه آن را تجديد بنا كردند .و يك بار ديگر قوم جرهم (و يا
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)(2تفسير عياشي ج  1ص  126ش  12ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
مؤلف قدس سره :و اين دو روايت مشتملند بر استداللي لطيف و نيز بر ميآيد آغازگر در توسعه مسجد الحرام منصور
دوانيقي بوده و بعد از او مهدي تكميلش كرده.
و در كافي از امام صادق ع روايت آورده در تفسير آيه ":وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  "...فرموده حج و عمره هر دو است
چون هر دو واجب است.
مؤلف قدس سره :اين روايت را عياشي هم در تفسير خود آورده و در آن حج را به معناي لغويش ،يعني" قصد" تفسير كرده
است.
و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت آورده كه جمله" وَ مَنْ كَفَرَ" را به" و من ترك" (كسي كه حج را ترك كند)
تفسير كرده است»1« .
مؤلف قدس سره :اين روايت را شيخ نيز در تهذيب « »0آورده ،و خواننده گرامي خود ميداند كه كفر هم مانند ايمان داراي
مراتبي است .و منظور از كفر در اين آيه ،كفر به فروع دين است.
و در كافي از علي بن جعفر ،از برادرش موسي بن جعفر روايت كرده كه در حديثي راوي گفت :از آن جناب پرسيدم :پس اگر
كسي از ما مسلمانان حج نكند كافر ميشود؟
فرمود :نه ،و ليكن اگر كسي بگويد :مراسم حج اينطور نيست كافر شده است»2« .
مؤلف قدس سره :روايات در اين معاني بسيار است .و" كفر" در روايت باال به معناي "رد" ،تفسير شده ،آيه هم با آن
سازگاري ندارد .پس كفر در روايت به معناي لغويش يعني پوشاندن حق .و اين كلمه بر حسب موارد ،مصاديقي برايش معين
ميشود.
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اول جرهم بعد عمالقه ،هم چنان كه در روايت وارده از امير المؤمنين اينطور آمده بود»1« ).
و آن گاه ،وقتي زمام امر كعبه به دست قصي بن كالب ،يكي از اجداد رسول خدا ص افتاد (يعني قرن دوم قبل از هجرت)
قصي آن را خراب كرد و از نو با استحكامي بيشتر بنا نمود و با چوب دوم (درختي شبيه به نْل) و كندههاي نْل آن را
پوشانيد ،و در كنار آن بنائي ديگر نهاد به نام دار الندوة ،كه در حقيقت مركز حكومت و شوراي با اصحابش بود .آن گاه
جهات كعبه را بين طوائف قريش تقسيم نموده كه هر طايفهاي خانههاي خود را بر لبه مطاف پيرامون كعبه بنا كردند و در
خانههاي خود را بطرف مطاف باز كردند.
بعضي گفتهاند :پنج سال قبل از بعثت نيز يك بار ديگر كعبه به وسيله سيل منهدم شد ،و طوائف قريش عمل ساختمان آن
را در بين خود تقسيم كردند ،و بنائي كه آن را ميساخت مردي رومي بنام" ياقوم" بود و نجاري مصري او را كمك ميكرد،
و چون رسيدند به محلي كه بايد حجر االسود را كار بگذارند ،در بين خود نزاع كردند ،كه اين شرافت نصيب كداميك از
طوائف باشد؟ در آخر همگي بر آن توافق كردند كه محمد ص را كه در آن روز سي و پنجساله بود بين خود حكم قرار دهند،
چون به وفور عقل و سداد رأي او آگاهي داشتند.
آن جناب دستور داد تا ردائي بياورند و حجر االسود را در آن نهاده و به قبائل دستور داد تا اطراف آن را گرفته و بلند كنند ،و
حجر را در محل نصب يعني ركن شرقي باال بياورند .آن گاه خودش سنگ را برداشت و در جايي كه ميبايست باشد ،قرار
داد.
و چون خرج بنائي آنان را به ستوه آورده بود ،بلندي آن را به همين مقدار كه فعال هست گرفتند .و يك مقدار از زمين زير
بناي قبلي از طرف حجر اسماعيل خارج ماند و جزء حجر شد ،چون بنا را كوچكتر از آنچه بود ساختند و اين بنا هم چنان بر
جاي بود تا زماني كه عبد اللَّه زبير در عهد يزيد بن معاويه (عليهما اللعنة و العذاب) مسلط بر حجاز شد و يزيد سرداري بنام
حصين به سركوبيش فرستاد ،و در اثر جنگ و سنگهاي بزرگي كه لشكر يزيد با منجنيق بطرف شهر مكه
__________________________________________________
)(1تفسير البرهان ج  1ص  221ح .26
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
پرتاب ميكردند ،كعبه خراب شد و آتشهايي كه باز با منجنيق به سوي شهر ميريْتند ،پرده كعبه و قسمتي از چوبهايش
را بسوزانيد ،بعد از آنكه با مردن يزيد جنگ تمام شد ،عبد اللَّه بن زبير به فكر افتاد ،كعبه را خراب نموده بناي آن را تجديد
كند ،دستور داد گچي ممتاز از يمن آوردند ،و آن را با گچ بنا نمود و حجر اسماعيل را جزء خانه كرد ،و در كعبه را كه قبال در
بلندي قرار داشت ،تا روي زمين پائين آورد .و در برابر در قديمي ،دري ديگر كار گذاشت .تا مردم از يك در درآيند و از در
ديگر خارج شوند و ارتفاع بيت را بيست و هفت ذراع (تقريبا سيزده متر و نيم) قرار داد و چون از بنايش فارغ شد ،داخل و
خارج آن را با مشك و عبير معطر كرد ،و آن را با جامهاي از ابريشم پوشانيد ،و در هفدهم رجب سال  62هجري از اين كار
فارغ گرديد.
و بعد از آنكه عبد الملك مروان متولي امر خالفت شد ،حجاج بن يوسف به فرمانده لشكرش دستور داد تا به جنگ عبد اللَّه
بن زبير برود كه لشكر حجاج بر عبد اللَّه غلبه كرد و او را شكست داده و در آخر كشت و خود داخل بيت شد و عبد الملك را
بدانچه ابن زبير كرده بود خبر داد .عبد الملك دستور داد ،خانهاي را كه عبد اللَّه ساخته بود خراب نموده به شكل قبلياش
برگرداند .حجاج ديوار كعبه را از طرف شمال شش ذراع و يك وجب خراب نموده و به اساس قريش رسيد و بناي خود را از
اين سمت بر آن اساس نهاد ،و باب شرقي كعبه را كه ابن زبير پائين آورده بود در همان جاي قبليش (تقريبا يك متر و نيم
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يا دو متر بلندتر از كف) قرار داد و باب غربي را كه عبد اللَّه اضافه كرده بود مسدود كرد آن گاه زمين كعبه را با سنگهايي كه
زياد آمده بود فرش كرد.
وضع كعبه بدين منوال باقي بود ،تا آنكه سلطان سليمان عثماني در سال نهصد و شصت روي كار آمد ،سقف كعبه را تغيير
داد .و چون در سال هزار و صد و بيست و يك هجري احمد عثماني متولي امر خالفت گرديد ،مرمتهايي در كعبه انجام
داد ،و چون سيل عظيم سال هزار و سي و نه بعضي از ديوارهاي سمت شمال و شرق و غرب آن را خراب كرده بود ،سلطان
مراد چهارم ،يكي از پادشاهان آل عثمان دستور داد آن را ترميم كردند و كعبه ديگر دستكاري نشد تا امروز كه سال هزار و
سيصد و هفتاد و پنج هجري قمري و يا سال هزار و سيصد و سي و پنج هجري شمسي است.
شكل كعبه  .....ص 116 :
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كعبه بنائي است تقريبا مربع ،كه از سنگ كبود رنگ و سْتي ساخته شده ،بلندي اين ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
بنا شانزده متر است ،در حالي كه در زمان رسول خدا ص خيلي از اين كوتاهتر بوده ،آنچه كه از روايات فتح مكه بر ميآيد-
كه :رسول خدا ص ،علي ع را به دوش خود سوار كرد ،و علي ع از شانه رسول خدا ص توانست بر بام كعبه رفته ،بتهايي را
كه در آنجا بود بشكند -ثابت كننده اين مدعا است.
و طول ضلع شمالي آن كه ناودان و حجر اسماعيل در آن سمت است ،و همچنين ضلع جنوبي آن ،كه مقابل ضلع شمالي
است ،ده متر و ده سانتيمتر است و طول ضلع شرقياش كه باب كعبه در دو متري آن از زمين واقع شده ،و ضلع روبرويش
يعني ضلع غربي دوازده متر است و حجر االسود در ستون طرف دست چپ كسي كه داخل خانه ميشود قرار دارد .در
حقيقت حجر االسود در يك متر و نيمي از زمين مطاف ،در ابتداي ضلع جنوبي واقع شده ،و اين حجر االسود سنگي است
سنگين و بيضي شكل و نتراشيده ،رنگي سياه متمايل به سرخي دارد.
و در آن لكههايي سرخ و رگههايي زرد ديده ميشود كه اثر جوش خوردن خود بْودي تركهاي آن سنگ است.
و چهار گوشه كعبه از قديم االيام ،چهار ركن ناميده ميشده :ركن شمالي را "ركن عراقي" ،و ركن غربي را" ركن شامي"،
و ركن جنوبي را" ركن يماني" ،و ركن شرقي را كه حجر االسود در آن قرار گرفته" ركن اسود" ناميدند ،و مسافتي كه بين
در كعبه و حجر االسود است "،ملتزم" مينامند .چون زائر و طواف كننده خانه خدا ،در دعا و استغاثهاش به اين قسمت
متوسل ميشود.
و اما ناودان كه در ديوار شمالي واقع است ،و آن را ناودان رحمت ميگويند چيزي است كه حجاج بن يوسف آن را احداث
كرد .و بعدها سلطان سليمان در سال  122آن را برداشت و به جايش ناوداني از نقره گذاشت .و سپس سلطان احمد در سال
 1201آن را به ناودان نقرهاي مينياتور شده مبدل كرد مينيايي كبودرنگ كه در فواصلش نقشههايي طاليي بكار رفته بود و
در آخر سال  1022سلطان عبد المجيد عثماني آن را به ناوداني يك پارچه طال مبدل كرد كه هم اكنون موجود است.
و در مقابل اين ناودان ،ديواري قوسي قرار دارد كه آن را حطيم ميگويند ،و حطيم نيم دايرهاي است ،جزء بنا كه دو طرفش
به زاويه شمالي (و شرقي و جنوبي) و غربي منتهي ميشود .البته اين دو طرف متصل به زاويه نامبرده نيست ،بلكه نرسيده
به آن دو قطع ميشود.
و از دو طرف ،دو راهرو بطول دو متر و سي سانت را تشكيل ميدهد .بلندي اين ديوار قوسي يك متر و پهنايش يك متر و
نيم است .و در طرف داخل آن سنگهاي منقوشي به كار رفته .فاصله وسط
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
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اين قوس از داخل با وسط ديوار كعبه هشت متر و چهل و چهار سانتيمتر است.
فضايي كه بين حطيم و بين ديوار است ،حجر اسماعيل ناميده ميشود .كه تقريبا سه متر از آن در بناي ابراهيم ع داخل
كعبه بوده ،بعدها بيرون افتاده است .و به همين جهت در اسالم واجب شده است كه طواف پيرامون حجر و كعبه انجام شود،
تا همه كعبه زمان ابراهيم ع داخل در طواف واقع شود .و بقيه اين فضا آغل گوسفندان اسماعيل و هاجر بوده ،بعضي هم
گفتهاند :هاجر و اسماعيل در همين فضا دفن شدهاند اين بود وضع هندسي كعبه.
و اما تغييرات و ترميمهايي كه در آن صورت گرفته ،و مراسم و تشريفاتي كه در آن معمول بوده ،چون مربوط به غرض
تفسيري ما نيست ،متعرضش نميشويم.
جامه كعبه  .....ص 118 :

مقام و منزلت كعبه  .....ص 119 :

كعبه در نظر امتهاي مْتلف مورد احترام و تقديس بود .مثال هنديان آن را تعظيم ميكردند و معتقد بودند به اينكه روح"
سيفا" كه به نظر آنان اقنوم سوم است ،در حجر االسود حلول كرده ،و اين حلول در زماني واقع شده كه سيفا با همسرش از
بالد حجاز ديدار كردند.
و همچنين صابئيني از فرس و كلدانيان ،كعبه را تعظيم ميكردند ،و معتقد بودند كه كعبه يكي از خانههاي مقدس هفتگانه
است -كه دومين آن مارس است ،كه بر باالي كوهي در اصفهان قرار دارد .و سوم ،بناي مندوسان است كه در بالد هند
واقع شده است .چهارم نوبهار است كه در شهر بلخ قرار دارد .پنجم بيت غمدان كه در شهر صنعاء است ،و ششم كاوسان
ميباشد كه در شهر فرغانه خراسان واقع است .و هفتم خانهاي است در باالترين شهرهاي چين و گفته شده كه كلدانيان
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در سابق در رواياتي كه در تفسير سوره بقره در ذيل داستان هاجر و اسماعيل و آمدنشان به سرزمين مكه نقل كرديم ،چنين
داشت كه هاجر بعد از ساخته شدن كعبه ،پردهاي بر در آن آويْت.
و اما پردهاي كه به همه اطراف كعبه ميآويزند ،بطوري كه گفتهاند ،اولين كسي كه اين كار را باب كرد ،يكي از تبعهاي
يمن بنام ابو بكر اسعد بود كه آن را با پردهاي نقرهباف پوشانيد ،پردهاي كه حاشيه آن با نخهاي نقرهاي بافته شده بود .بعد از
تبع نامبرده ،جانشينانش اين رسم را دنبال كردند ،و سپس مردم با رواندازهاي مْتلف آن را ميپوشاندند ،بطوري كه اين
پارچهها روي هم قرار ميگرفت و هر جامهاي ميپوسيد ،يكي ديگر روي آن ميانداختند .تا زمان قصي بن كالب رسيد ،او
براي تهيه پيراهن كعبه كمكي ساليانه بعهده عرب نهاد (و بين قبائل سهمي قرار داد) و رسم او هم چنان در فرزندانش باقي
بود ،از آن جمله ابو ربيعة بن مغيرة يك سال اين جامه را ميداد و يك سال ديگر قبائل قريش ميدادند.
در زمان رسول خدا ص آن جناب كعبه را با پارچههاي يماني پوشانيد و اين رسم هم چنان باقي بود ،تا سالي كه ،خليفه
عباسي به زيارت خانه خدا رفت ،خدمه بيت از تراكم پارچهها بر پشت بام كعبه شكايت كردند و گفتند :مردم اينقدر پارچه بر
كعبه ميريزند كه خوف آن هست ،خانه خدا از سنگيني فرو بريزد .مهدي عباسي دستور داد همه را بردارند ،و به جاي آنها،
فقط سالي يك پارچه بر كعبه بياويزند .كه اين رسم هم چنان تا امروز باقي مانده
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
و البته خانه خدا ،پيراهني هم در داخل دارد .و اولين كسي كه داخل كعبه را جامه پوشانيد ،مادر عباس بن عبد المطلب بود،
كه براي فرزندش عباس نذر كرده بود.
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معتقد بودند كعبه خانه زحل است ،چون قديمي بوده و عمر طوالني كرده است.
فارسيان هم آن را تعظيم ميكردند ،به اين عقيده كه روح هرمز در آن حلول كرده .و بسا به زيارت كعبه نيز ميرفتند.
يهوديان هم آن را تعظيم ميكردند ،و در آن خدا را طبق دين ابراهيم عبادت ميكردند ،و در كعبه صورتها و مجسمههايي
بود ،از آن جمله تمثال ابراهيم و اسماعيل بود كه در دستشان چوبهاي از الم داشتند .و از آن جمله صورت مريم عذراء و
مسيح بود ،و اين خود شاهد بر آن است كه هم يهود كعبه را تعظيم ميكرده و هم نصارا.
عرب هم آن را تعظيم ميكرده ،تعظيمي كامل و آن را خانهاي براي خداي تعالي ميدانسته و از هر طرف به زيارتش
ميآمدند ،و آن را بناي ابراهيم ميدانسته ،و مساله حج جزء دين عرب بوده كه با عامل توارث در بين آنها باقي مانده بود.
توليت كعبه  .....ص 119 :
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توليت بر كعبه در آغاز با اسماعيل و پس از وي با فرزندان او بوده ،تا آنكه قوم جرهم بر ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
دودمان اسماعيل غلبه يافت و توليت خانه را از آنان گرفته و بْود اختصاص داد ،و بعد از جرهم اين توليت به دست عمالقه
افتاد كه طايفهاي از بني كركر بودند و با قوم جرهم جنگها كردند.
عمالقه همهساله در كوچهاي زمستاني و تابستاني خود در پائين مكه منزل ميكردند.
هم چنان كه جرهميها در باالي مكه منزل برميگزيدند.
با گذشت زمان دو باره روزگار به كام جرهميها شد و بر عمالقه غلبه يافتند ،تا توليت خانه را بدست آوردند ،و حدود سيصد
سال در دست داشتند ،و بر بناي بيت و بلندي آن اضافاتي نسبت به آنچه در بناي ابراهيم بود پديد آوردند.
بعد از آنكه فرزندان اسماعيل زياد شدند و قوت و شوكتي پيدا كردند و عرصه مكه بر آنان تنگ شد ،ناگزير در صدد برآمدند
تا قوم جرهم را از مكه بيرون كنند كه سرانجام با جنگ و ستيز بيرونشان كردند .در آن روزگار بزرگ دودمان اسماعيل
عمرو بن لحي بود ،كه كبير خزاعه بود ،بر مكه استيال يافته ،متولي امر خانه خدا شد ،و اين عمرو همان كسي است كه
بتها را بر بام كعبه نصب نموده و مردم را به پرستش آنها دعوت كرد و اولين بتي كه بر بام كعبه نصب نمود ،بت" هبل"
بود كه آن را از شام با خود به مكه آورد و بر بام كعبه نصب كرد ،و بعدها بتهايي ديگر آورد ،تا عده بتها زياد شد ،و
پرستش بت در بين عرب شيوع يافت و كيش حنفيت و يكتاپرستي يكباره رخت بربست.
در اين باره است كه" شحنة بن خلف جرهمي" "،عمرو بن لحي" را خطاب كرده و ميگويد:
"يا عمرو انك قد احدثت آلهة شتي بمكة حول البيت انصابا
و كان للبيت رب واحد ابدا فقد جعلت له في الناس اربابا
لتعرفن بان اللَّه في مهل سيصطفي دونكم للبيت حجابا" «»1
واليت و سرپرستي خانه تا زمان حليل خزاعي هم چنان در دودمان خزاعه بود كه حليل اين توليت را بعد از خودش به
دخترش همسر قصي بن كالب واگذار نمود ،و اختيار باز و بسته كردن در خانه و به اصطالح كليد داري آن را به مردي از
خزاعه بنام ابا غبشان خزاعي داد.
ابو غبشان اين منصب را در برابر يك شتر و يك ظرف شراب ،به قصي بن كالب بفروخت .و اين
__________________________________________________
)(1اي عمرو ،اين تو بودي كه خداياني گوناگون اطراف بيت پديد آورده و نصب كردي .خانه خدا ،ربي واحد و جاودانه
داشت ،اين تو بودي كه مردم را به شرك و پرستش ارباب گوناگون واداشتي.
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  98تا  ..... ]121ص 160 :
اشاره

قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلي ما تَعْمَلُونَ ( )12قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ
آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( )11يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ ( )122وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلي عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ
إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ()121
ترجمه آيات  .....ص 160 :

بگو ،اي اهل كتاب ،چرا به آيات خدا كفر ميورزيد ،با اينكه خداي تعالي بر آنچه ميكنيد ناظر و شاهد است ().12
بگو ،اي اهل كتاب چرا كسي را كه ايمان آورده ،از راه خدا جلوگيري ميكنيد و آن راه را كج و معوج ميخواهيد ،با اينكه
خود شما شاهد بر حقانيت آنيد ،و خدا به هيچ وجه از آنچه ميكنيد غافل نيست ().11
اي كساني كه ايمان آوردهايد ،شما اگر طايفهاي از اهل كتاب را (كه راه خدا را كج و معوج ميخواهند اطاعت كنيد ،شما را
بعد از آنكه ايمان آورديد ،از دينتان بر ميگردانند (و مثل خودشان) كافر ميسازند ().122
و چگونه كفر ميورزيد با اينكه آيات خدا بر شما تالوت ميشود و فرستاده او در بين شما است .و هر كس خود را بْدا
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بزودي خواهي فهميد كه خداي تعالي ،در آينده نزديكي ،از غير شما ،پردهداري براي بيت انتْاب خواهد كرد]. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،2ص261 :
عمل در بين عرب مثلي سائر و مشهور شد كه هر معامله زيانبار و احمقانه را به آن مثل زده و ميگويند ":اخسر من صفقة
ابي غبشان" «».1
در نتيجه سرپرستي كعبه به تمام جهاتش به قريش منتقل شد و قصي بن كالب بناي خانه را تجديد نمود كه قبال به آن
اشاره كرديم ،و جريان به همين منوال ادامه يافت ،تا رسول خدا ص مكه را فتح نمود و داخل كعبه شد و دستور داد عكسها
و مجسمهها را محو نموده ،بتها را شكستند و مقام ابراهيم را كه جاي دو قدم ابراهيم در آن مانده و تا آن روز در داخل
ظرفي در جوار كعبه بود برداشته در جاي خودش كه همان محل فعلي است دفن نمودند و امروز بر روي آن محل قبهاي
ساخته شده داراي چهار پايه ،و سقفي بر روي آن پايهها ،و زائرين خانه خدا بعد از طواف ،نماز طواف را در آنجا ميخوانند.
روايات و اخبار مربوط به كعبه و متعلقات ديني بسيار زياد و دامنهدار است و ما به اين مقدار اكتفاء نموديم ،آنهم به اين
منظور كه خوانندگان آيات مربوط به حج و كعبه به آن اخبار نيازمند ميشوند.
و يكي از خواص اين خانه كه خدا آن را مبارك و مايه هدايت خلق قرار داده ،اين است كه احدي از طوائف اسالم ،در باره
شان آن اختالف ندارد.
__________________________________________________
()(1اين معامله) زيانبارتر از معامله ابي غبشان است.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص260 :
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بسپارد ،به سوي صراط مستقيم هدايت ميشود ()121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
بيان آيات  .....ص 163 :
[بيان ارتباط اين آيات با آيات سابق مربوط به يهود]  .....ص 163 :
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اين آيات بطوري كه مالحظه ميكنيد با اتصالي كه در سياق دارد ،داللت دارد بر اينكه اهل كتاب (البته طايفهاي از ايشان،
يعني يهود و يا طايفهاي از يهود) كفر به آيات خدا داشتهاند و مؤمنين را از راه خدا باز ميداشتهاند ،به اين طريق كه راه خدا
را در نظر مؤمنين كج و معوج جلوه داده و راه ضاللت و انحراف را در نظر آنان ،راه مستقيم خدا جلوهگر ميساختند.
براي مؤمنين القاي شبههها ميكردند ،تا به اين وسيله حق را كه راه آنان است ،باطل و باطل خود را حق جلوه دهند.
آيات قبلي هم داللت داشت بر انحراف ديگر آنان .و آن اين بود كه حليت همه طعامها قبل از آمدن تورات را منكر بودند ،و
مساله نسخ شدن حكم قبله و برگشتن آن از بيت المقدس به كعبه را انكار ميكردند.
پس اين آيات ،متمم آيات سابق است كه متعرض مساله حليت طعام ،قبل از نزول تورات بود و اينكه كعبه اولين بيت
عبادت به شمار ميآمد.
پس اين آيات به دنبال همان بيانات ميخواهد يهود و يا طايفهاي از ايشان را توبيخ كند كه چرا القاي شبهه ميكنند؟ و چرا
مؤمنين را در دينشان دچار سرگيجه ميسازند؟ و نيز ميخواهد مؤمنين را تحذير كند ،از اينكه يهوديان را در دعوتشان
اطاعت كنند و بفهماند كه اگر اطاعت كنند كارشان به كفر به دين حق ميانجامد و نيز ميخواهد ترغيب و تشويقشان كند
به اينكه متمسك بْدا گردند ،تا به سوي صراط ايمان راه يافته هدايتشان دوام بپذيرد.
ليكن بطوري كه صاحب المنار ،در جلد چهارم ،در تفسير سوره آل عمران در ذيل همين آيه نقل كرده ،سيوطي ،در كتاب
لباب النقول ،از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفته:
"شاش بن قيس" (كه مردي يهودي بوده) به چند نفر از قبيله اوس و خزرج برخورد كرد ديد ،اين دو قبيله كه سالها با هم
جنگ داشتند ،با يكديگر صحبت ميكنند ،گل ميگويند و گل ميشنوند ،بسيار ناراحت شد و به جواني كه همراهش بود
گفت برو ميان اين دو طايفه را تيره كن ،پهلوي اين دو طايفه بنشين و كشتهگاني را كه در جنگ بعاث به دست آن طايفه
ديگر از دست دادند ،بيادشان بياور .از آنجا برخيز نزد آن طايفه ديگر برو و كشتهگان آنان را نيز كه در آن جنگ از دست
دادند ،بيادشان بياور .آن جوان چنين كرد و دوباره آن دو طايفه را واداشت تا با يكديگر بگو مگو كنند .اين به آن افتْار كند
و آن به اين فْر بفروشد تا آنكه در آخر يكي از
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
اين دو طايفه و يكي ديگر از آن طايفه بجان هم افتادند ،از اوس مردي بنام اوس بن قرظي و از خزرج مردي بنام جبار بن
صْر ،رو در روي هم به يكديگر بد و بيراه گفتند .و در نتيجه همه اوسيان و همه خزرجيان پر از خشم شده ،برخاستند كه
به جان هم بيفتند .در اين ميان خبر به رسول خدا ص رسيد ،خودش برخاست و به ميان ايشان آمده موعظتشان كرد و
بينشان صلح برقرار ساخت ،هر دو طايفه شنيدند و اطاعت كردند و خداي تعالي در باره آن دو نفر يعني اوس و جبار اين آيه
را نازل كرد "»1« :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ"...
و در باره شاش بن قيس ،اين آيه را فرستاد ":يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ »0« "...
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و اين روايت خالصه روايتي است كه الدر المنثور آن را از زيد بن اسلم بطور مفصل نقل كرده و قريب به آن ،از ابن عباس و
غيره نقل شده است.
و به هر حال آيات مورد بحث با بياني كه ما كرديم بيشتر انطباق دارد ،تا با آنچه در اين روايت آمده ،و اين براي خواننده
روشن است عالوه بر اينكه آيات مورد بحث ،سْن از كفر و ايمان و شهادت يهود و تالوت آيات خدا بر مؤمنين و امثال اين
مطالب دارد ،كه همه آنها با بيان ما مناسبتر است و مؤيد گفتار ما كه گفتيم ":اين آيات متمم آيات قبل است" ،آيه شريفه
زير است كه ميفرمايد ":وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ »2« "...
"قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ"...
مراد از آيات به قرينه وحدت سياق ،همان حليت طعام قبل از نزول تورات و برگشتن قبله در اسالم به سوي كعبه است.
"قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ"...
كلمه "صد" به معناي برگرداندن است .و جمله" تبغونها" به معناي" تطلبون السبيل" و كلمه" عوج" به معناي متمايل و
نيز به معناي تحريف شده است .ميخواهد بفرمايد:
چرا راه خدا را معوج و غير مستقيم ميخواهيد و در جستجوي اين كاريد.
__________________________________________________
)(1تفسير المنار ج  2ص .16 -12
)(2تفسير المنار ج  2ص  12ط بيروت.
)(3بسياري از اهل كتاب ،دوست ميدارند ،بتوانند شما را كه ايمان آوردهايد ،از دينتان برگردانند و مثل خودشان كافر سازند.
بس كه نسبت به شما حسد دارند ".سوره بقره ،آيه ".121
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
"وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ"...
يعني ،شما ميدانيد كه قبل از نزول تورات طعامها همه حالل بود ،و نيز ميدانيد كه يكي از خصائص نبوت پيامبر آخر
الزمان برگشتن قبله او از بيت المقدس بطرف كعبه است ،همه اينها را در كتاب آسماني خود يافتهايد.
در اين جمله شهادت يهود را محاذي شهادت خدا در آيه قبل قرار داده كه ميفرمود:
خداي تعالي شاهد بر عمل يهود و كفر ايشان است و در اين محاذي قرار دادن دو شهادت ،لطفي است كه بر خواننده
پوشيده نيست .چون از يك سو فرموده يهوديان خود شاهد بر حقيقت همان چيزي هستند كه انكارش ميكنند .و از سوي
ديگر ميفرمايد :خداي تعالي هم شاهد است بر انكار و كفر ايشان.
و چون در اين آيه ،شهادت را به يهود نسبت داد ،آخر آيه قبلي را در اين آيه تكرار نكرد و نفرمود ":و انتم شهداء و اللَّه
شهيد علي ما تعملون" ،بلكه به جاي آن فرمود ":وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" تا مفاد كالم چنين شود :شهادت سندي
مستقل در حقانيت اسالم ،و بطالن عقائد ايشان است .بطوري كه ديگر ،گويي احتياج ندارد كه با شهادت خدا ،سنديتش
تكميل گردد.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ...وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ"...
مراد از" فريق" همانطور كه در سابق گفتيم يا همه يهوديان است و يا طايفهاي از ايشان و در جمله" وَ أَنْتُمْ تُتْلي عَلَيْكُمْ
آياتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ  "...در اين مقام است كه بفهماند چگونه به تحريك يهوديان كافر ميشويد با اينكه رسول در بين
شما است و تمسك به حق را براي شما ممكن ميسازد ،چون اگر شما در هنگامي كه آن جناب آيات را بر شما تالوت

PDF.tarikhema.org

[سوره آلعمران ( :)3آيات  120تا  ..... ]112ص 161 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ال تَمُوتُنَّ إِالَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( )120وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلي شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( )122وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الَْْيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( )122وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ()122
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ()126
وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ( )122تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً
لِلْعالَمِينَ ( )122وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ( )121كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
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ميكند ،خوب گوش فرا دهيد .و در آن تدبر كنيد و اگر تدبرتان كم بود و يا نتوانستيد ابتدا به رسول مراجعه كنيد ،و خالصه
اگر به خاطر اين جهت پارهاي از حقايق براي شما مجهول باقي ماند ،به رسول كه هميشه در بين شما است و از شما دور
نيست و هيچگاه بين شما و او حائل و درباني نبوده مراجعه كنيد تا حق را برايتان روشن كند.
و اين عمل يعني رجوع به پيغمبر و ابطال شبهههايي كه يهود القا كرده و تمسك به آيات خدا و دست به دامن رسول شدن،
خود اعتصام به خدا و رسول است .و اعتصام به خدا و رسول هم در حقيقت اعتصام بْدا است .و كسي كه به خدا اعتصام
كند و به دامن او چنگ بزند ،به سوي صراط مستقيم هدايت شده است.
پس مراد از" كفر" در جمله" وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ" كفر بعد از ايمان است .و جمله" وَ
ترجمه الميزان ،ج ،2ص266 :
أَنْتُمْ تُتْلي عَلَيْكُمْ"...
كنايه است از امكان اعتصام به آيات خدا و به رسول در اجتناب از كفر.
و جمله" وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ" به منزله كبراي كلي است براي اين مطلب و همه مطالب نظير آن.
و مراد از" هدايت به سوي صراط مستقيم" ،راه يافتن به ايماني ثابت است .چون چنين ايماني صراطي است كه نه اختالف
ميپذيرد و نه تْلف ،صراطي است كه سالكان خود را در وسط خود جمع ميكند و نميگذارد از راه منحرف شده و گمراه
كردند.
و در اينكه با تعبير ماضي محقق" فقد هدي" مطلب را محقق نمود و فاعل را حذف كرد ،داللتي است بر اينكه اين فعل
خود بْود محقق ،و اين هدايت حاصل ميشود .چه فاعلش متوجه باشد ،و چه نباشد ،به عبارت واضحتر :ميفهماند كه هر
كس به خدا تمسك و اعتصام جويد ،هدايتش قطعي است ،چه خودش متوجه باشد و چه نباشد.
و از آيه شريفه اين معنا روشن ميشود كه كتاب و سنت در داللت و روشنگري هر حقي كه ممكن است اشْاص در باره آن
گمراه كردند ،كافي است .چون ميفرمايد :تمسك به خدا كه همان تمسك به كتاب خدا است ،و اعتصام به رسول خدا ص
كه همان تمسك به سنت آن جناب است ،نميگذارد در هيچ موردي حق و باطل بر كسي مشتبه گردد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
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بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ
()112
ترجمه آيات  .....ص 161 :

بيان آيات  .....ص 168 :
اشاره

اين آيات را ميتوان تتمه دو آيه قبل دانست كه به مؤمنين خطاب ميكرد ،از اهل كتاب و فتنه انگيزيهاي آنان بر حذر
باشند ،و نيز ميفرمود :شما پيامبري داريد كه اعتصام به حق را برايتان ممكن ميسازد ،پس زنهار گمراه مشويد ،و در حفره
مهالك ساقط نگرديد ،اين آيات عالوه بر اينكه گفتيم به آيات قبل ارتباط دارد ،جنبه" الكالم يجر الكالم" را هم دارد ،بدون
اينكه سياق سابق را ،يعني تعرض به حال اهل كتاب را تغيير دهد ،بكله هنوز آن سياق را محفوظ نگه داشته ،به دليل اينكه
بعد از نه آيه دو باره سْن از اهل كتاب را پيش ميكشد و ميفرمايد ":لَنْ يَضُربوكُمْ إِلَّا أَذيً ...".
ترجمه الميزان ،ج ،2ص261 :
"[حق التقوي" غرض و مقصد نهايي است و دستور" فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" راه رسيدن به آن هدف را نشان ميدهد]  .....ص: 569
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اي كساني كه ايمان آوردهايد ،از خدا آن طور كه شايسته اوست پروا كنيد و زنهار مبادا جز با حالت اسالم بميريد ().120
ترجمه الميزان ،ج ،2ص262 :
و همگي به وسيله حبل خدا خويشتن را حفظ كنيد و متفرق نشويد و نعمت خدا بر خويشتن را بياد آريد ،بياد آريد كه با
يكديگر دشمن بوديد و او بين دلهايتان الفت برقرار كرد و در نتيجه نعمت او برادر شديد .و در حالي كه بر لبه پرتگاه آتش
بوديد ،او شما را از آن پرتگاه نجات داد .خداي تعالي اين چنين آيات خود را برايتان بيان ميكند تا شايد راه پيدا كنيد
().122
بايد از ميان شما طايفهاي باشند كه مردم را به سوي خير دعوت نموده ،امر به معروف و نهي از منكر كنند .و اين طايفه
همانا رستگارانند ().122
و شما مانند اهل كتاب نباشيد كه بعد از آن كه آيات روشن به سويشان آمد اختالف كردند و دسته دسته شدند و آنان عذابي
عظيم خواهند داشت ().122
روزي كه چهرههايي سفيد و چهرههايي سياه ميشود اما به آنهايي كه رويشان سياه ميشود ،گفته ميشود :آيا شما نبوديد
كه بعد از ايمانتان كافر شديد پس حاال عذاب را بْاطر كفري كه ورزيديد بچشيد ().126
و اما آنها كه رويشان سفيد است در رحمت خدا قرار دارند و در آن جاودانند ().122
اينها آيات خداست كه ما آن را به حق بر تو ميخوانيم و خدا هيچ ظلمي را براي عالميان نميخواهد ().122
و آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است ،ملك خدا است و همه امور به سوي خدا بر ميگردد ().121
شما از ازل بهترين امتي بوديد كه براي مردم پديد آمديد .چون امر به معروف و نهي از منكر ميكنيد و به خدا ايمان داريد.
و اگر اهل كتاب هم ايمان ميآوردند ،برايشان بهتر بود ،ليكن بعضي از آنان مؤمن و بيشترشان فاسقند )(110
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"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ" در بيانات سابق اين معنا گذشت كه تقوا -كه خود نوعي احتراز است -وقتي تقواي
از خداي سبحان ميشود كه احتراز و اجتناب از عذاب او باشد ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:
"فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ" «».1
و چنين تقوايي وقتي محقق ميشود كه بر طبق خواسته و رضاي او رفتار شود.
پس تقوا عبارت شد از امتثال اوامر خداي تعالي ،و اجتناب از آنچه كه از ارتكاب آن نهي فرموده ،و شكر در برابر نعمتهايش
و صبر در هنگام ابتالء به باليش كه برگشت اين دو تاي اخير به يكي است ،و آن همان شكرگزاري است .چون" شكر "
عبارت است از اينكه انسان هر چيزي را در جاي خود قرار دهد ،و صبر در هنگام برخورد با بالي خدايي يكي از مصاديق
اين معنا است .پس صبر هم شكر است.
و سْن كوتاه اينكه ،تقواي خداي سبحان عبارت شد از اينكه ،خداي تعالي اطاعت بشود و معصيت نشود .و بنده او در همه
احوال براي او خاضع گردد .چه اينكه او نعمتش بدهد و چه اينكه ندهد (و يا از دستش بگيرد).
اين معناي كلمه "تقوا" بود .ولي اگر اين كلمه با قيد" حق تقوا" اعتبار شود با در نظر گرفتن اينكه حق التقوي ،آن تقوايي
است كه مشوب با باطل و فاسدي از سنخ خودش نباشد.
قهرا حق التقوي عبارت خواهد شد از عبوديت خالص ،عبوديتي كه مْلوط با انانيت و غفلت نباشد .سادهتر بگويم :عبارت
خواهد شد از پرستش خداي تعالي فقط بدون اينكه مْلوط باشد با پرستش هواي خويش ،و يا غفلت از مقام ربوبي .و چنين
پرستشي عبارت است از اطاعت بدون معصيت و شكر بدون كفران ،و يا دائمي بدون فراموشي ،و اين حالت ،همان اسالم
حقيقي است البته درجه عالي از اسالم .و بنا بر اين ،برگشت معناي جمله ":وَ ال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" همانند اين است
كه فرموده باشد :اين حالت را يعني حق التقوي را هم چنان حفظ كنيد تا مرگتان فرا رسد.
و اين معنا غير از آن معنايي است كه از آيه ":فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" « »0استفاده ميشود .براي اينكه اين آيه به اين معنا
است كه فرموده باشد :تقوا را در هيچيك از مقدرات خود رها نكنيد .چيزي كه هست اين استطاعت و قدرت بر حسب
اختالف قواي اشْاص و فهم
__________________________________________________
)(1بترسيد از آتشي كه آتشگيرانهاش انسانها و سنگها هستند ".سوره بقره ،آيه ".02
)(2تا ميتوانيد از خدا بترسيد ".سوره تغابن ،آيه ".16
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و همت آنان مْتلف ميشود.
پس آيه ":فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" ميتواند شامل حال همه مراتب تقوا بشود.
و هر كس ميتواند در خور قدرت و فهم خود اين دستور را امتثال بكند.
و اما در آيه مورد بحث به آن معنايي كه ما برايش كرديم ،حق التقوي چيزي نيست كه همه افراد بتوانند آن را به دست
آورند ،زيرا حق التقوي بطوري كه مالحظه كرديد ،ريشه در باطن و ضمير انسان دارد .و در اين مسير باطني ،مواقف و
معاهدي بس دشوار و خطرهايي ناپيدا هست ،كه جز افراد دانشمند ،پي به آن مواقف نميبرد .تا چه رسد به اينكه تقوا را در
آن مراحل حفظ كند ،و نيز در اين مسير باطني دقائق و لطائفي است كه جز مْلصون كسي متوجه آن نميگردد .چه بسيار
مرحله از مراحل تقوا هست كه فهم عامي مردم آن را مقدور نفس انساني نميداند ،و انسان را مستطيع و تواناي داشتن
چنان مرحله ندانسته حكم قطعي ميكند به اينكه اين مقدار از تقوا براي بشر مقدور نيست ،ولي كساني كه اهل حق
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التقوايند ،اين مرحله را نه تنها مقدور ميدانند ،بلكه پشت سر انداخته به مراحلي دشوارتر رسيدهاند.
بنا بر اين آيه ":فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" كالمي است كه همه فهمهاي مْتلف هر يك آن را به معنايي درك ميكند و
صاحب هر مرحله از فهم و درك آن را با تقوايي كه براي خود مقدور ميداند ،تطبيق مينمايد .و ضمنا اين كالم وسيلهاي
ميشود كه شنونده از كالمي ديگر يعني از آيه ":اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  "...بفهمد كه منظور از
آن اين است كه انسانها خود را در صراط به دست آوردن حق التقوي قرار بدهند و رسيدن به اين مقام و استقرار در آن را
هدف همت خويش سازند.
پس آيه سوره تغابن ،وسيلهاي است براي اينكه خطاب در آيه مورد بحث عمومي شود.
نظير مساله اهتداء به صراط مستقيم ،كه در عين اينكه مقام بس بلندي است كه به جز افرادي انگشت شمار به آن
نميرسند ،مع ذلك خداي تعالي عموم بشر را به رساندن خويش به آن مقام دعوت فرموده است.
در نتيجه ،از دو آيه فوق يعني آيه ":اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ  "...و آيه ":فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  "...چنين استفاده ميشود كه
نْست خداي تعالي همه مردم را دعوت به حق التقوي نموده و سپس دستور داده كه در اين مسير قرار بگيرند .و براي
رسيدن به اين مقصد تالش كنند ،و هر كس هر قدر توانايي دارد صرف بكند.
نتيجه اين دو دعوت اين ميشود كه همه مردم در صراط تقوا قرار بگيرند .اال اينكه هر كس به يك مرحله آن برسد ،و طبق
فهم و همت خود و توفيقاتي كه خداي تعالي به او افاضه ترجمه الميزان ،ج ،3ص221 :
ميكند ،يك درجه آن را كسب كند ،تا ببيني فهم هر كس و همتش و تاييد و تسديد خدا در باره او چقدر باشد .پس اين
است آنچه كه با تدبر در معناي دو آيه ،از آن دو استفاده ميشود.
پس معلوم شد كه اين دو آيه اختالفي در مضمون ندارند .و در عين حال آيه اولي يعني آيه ":اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ"
نميخواهد عين آن مطلبي را خاطر نشان سازد كه آيه دومي در مقام افاده آنست .آيه اولي دعوت به اصل مقصد دارد .و آيه
دومي كيفيت پيمودن راه اين مقصد را بيان ميكند.
"وَ ال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" مساله موت يكي از امور تكويني است كه از حيطه اختيار ما بيرون است و به همين جهت
اگر امر و نهي به آن تعلق گيرد ،مثال به ما دستور بدهند كه اينطور بميريد ،و يا آن طور نميريد .قطعا امر و نهي تكليفي
نْواهد بود ،بلكه امر و نهي تكويني است ،مانند امر به مردن در آيه ":فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا  »1« "...و امر به زنده شدن در
آيه ":أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»"...
.ليكن گاهي ميشود كه يك امر غير اختياري را به امري اختياري اضافه و تركيب ميكنند و آن گاه اين تركيب يافته را
امري اختياري قرار داده ،نسبت اختيار به آن ميدهند ،تا بشود مورد امر و نهي اعتباريش قرار دهند ،و مثال بفرمايند ":فَال
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ" « »2و يا:
"وَ ال تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ" « »2و يا ":كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" « »2و امثال اينها ،با اينكه ممتري و دو دل نبودن ،و همچنين
با كافران نبودن ،و با صادقان بودن ،امري صد در صد اختياري نيست ،چون اصل بودن و نبودن ،الزمه تكويني انسان است
و در تحت اختيار خود آدمي نيست .ولي همين امر غير اختياري را وقتي مربوط و وابسته به امري اختياري از قبيل دو دلي و
كفر و مالزمت صدق كنند ،آن وقت امري اختياري ميشود .و امر و نهي مولوي به آن تعلق ميگيرد.
و كوتاه سْن اينكه :نهي از مردن بدون اسالم بْاطر اين صحيح شده كه امري اختياري شده ،و برگشت نهائيش به كنايه
است از اينكه همواره و در همه حاالت ملتزم به اسالم باش تا قهرا هر وقت مرگت رسيد .در يكي از حاالت اسالمت باشد.
و در حال اسالم مرده باشي.
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__________________________________________________
)(1خداي تعالي به ايشان فرمود بميريد ".سوره بقره ،آيه ".022
)(2به محض اينكه بگويد موجود باش ،بالفاصله موجود ميشود ".سوره يس ،آيه ".20
)(3هيچ شبهه به دل راه مده ".سوره بقره ،آيه ".122
)(4و با كافران همراه مباش ".سوره هود ،آيه ".20
)(5با مردان راستگوي با ايمان بپيونديد ".سوره توبه ،آيه ".111
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
"وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا" خداي تعالي در آيات قبل يعني آيه ":وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلي عَلَيْكُمْ آياتُ
اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ  "...فرموده بود كه تمسك به آيات خدا و رسول او (و يا تمسك به كتاب و سنت)
تمسك به خدا است و شْص متمسك و معتصم در امان است ،و هدايتش ضمانت شده است .كسي كه دست به دامن
رسول شود ،دست به دامن كتاب شده است چون همين كتاب است كه در آن آمده ":وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَُْذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ».1« "...
[مراد از اعتصام همگاني به" حبل اللَّه" در" وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً  ..... ]"...ص 110 :
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اينك در اين آيه ،اعتصام مذكور و سفارش شده در آن آيه را ،مبدل كرد به اعتصام بحبل اللَّه .در نتيجه فهماند كه اعتصام
به خدا و رسولي كه قبال گفتيم ،اعتصام بحبل اللَّه است .يعني آن رابط و واسطهاي كه بين عبد و رب را به هم وصل
ميكند ،و آسمان را به زمين مرتبط ميسازد .چون گفتيم كه اعتصام به خدا و رسول ،اعتصام به كتاب خدا است كه عبارت
است از وحيي كه از آسمان به زمين ميرسد .و اگر خواستي ،ميتواني اينطور بگويي :حبل اللَّه همان قرآن و رسول خدا ص
است .چون قبال هم توجه فرمودي كه برگشت همه اينها به يك چيز است.
و قرآن كريم ،هر چند كه جز به حق تقوا و اسالم ثابت دعوت نميكند ،ليكن غرض اين آيه غير از آن غرضي است كه آيه
قبلي يعني ":اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ  "...داشت ،آن آيه متعرض حكم تك تك افراد بود كه مراقب باشند حق تقوا را به دست
آورده ،جز با اسالم نميرند .ولي اين آيه متعرض حكم جماعت مجتمع است .دليلش اين است كه ميفرمايد:
"جميعا" و نيز ميفرمايد ":وَ ال تَفَرَّقُوا".
پس اين دو آيه همانطور كه فرد را بر تمسك به كتاب و سنت سفارش ميكنند به مجتمع اسالمي نيز دستور ميدهند كه به
كتاب و سنت معتصم شوند.
"وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً" جمله" اذ كنتم "بيان است براي
كلمه" نعمته" و جمله بعدي كه ميفرمايد ":وَ كُنْتُمْ عَلي شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها" عطف است به همين جمله.
و اينكه خداي تعالي امر ميكند به يادآوري اين نعمت ،اساسش رسم و عادتي است كه
__________________________________________________
)(1آنچه رسول ميگويد ،انجام دهيد ،و هر نهيي كه ميكند اطاعت كنيد ".سوره حشر ،آيه ".2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
قرآن كريم دارد و آن اين است كه تعليمات خود را با ذكر علل و اسباب بيان نموده و از اين راه ،خلق را به سوي خير و
هدايت دعوت ميكند ،بدون اينكه مردم را وادار به تقليد كوركورانه بسازد ،و حاشا از تعليم الهي كه بشر را به سوي سعادتش
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يعني به سوي علم نافع و عمل صالح هدايت نموده ،حيرت ،تقليد و ظلمت جهل را هم تجويز نمايد ولي الزم است كه
مساله بر اهل علم و تدبر مشتبه نشود (و بدانند كه ممنوعيت تقليد در تشْيص راه سعادت ،منافاتي با تسليم شدن براي
خدا ندارد .به اين معنا كه مورد هر يك غير مورد ديگري است ،آنجا كه تقليد ممنوع است ،مسائل مربوط به اصول و معارف
اصولي دين است .و آنجا كه جاي تسليم است ،مسائل فروع و احكام عملي است ".مترجم)"
[دأب و رسم قرآن بر ذكر علل و اسباب تعليماتش ميباشد و از اطاعت و تقليد كور كورانه و بدون دليل نهي ميكند]  .....ص 113 :
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پس خداي تعالي در عين اينكه حقيقت سعادت بشر را به او تعليم ميدهد ،علت آن را هم بيان ميكند تا كوركورانه نپذيرفته
باشد ،بلكه بفهمد كه حقايق ديني ،همه به هم ارتباط دارد .و همه از ناحيه منبع توحيد افاضه شده است .در عين حال تسليم
شدن در برابر خداي تعالي را هم واجب ميداند ،چون رب العالمين است ،و اعتصام به حبل او اعتصام بحبل رب العالمين
است .هم چنان كه در آخر آيات ميفرمايد ":تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ  ...وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ".
و سْن كوتاه اينكه ،خداي تعالي بندگان را امر فرموده كه هيچ سْني را نپذيرند و هيچ امري را اطاعت نكنند ،مگر بعد از
آنكه وجه آن سْن و فلسفه آن اطاعت را فهميده باشند و آن گاه از اين دستور كلي ،دو مورد را استثناء نموده ،دستور داده
كه نسبت به خود او تسليم مطلق باشند و همين دستور خود را هم توجيه ميفرمايد به اينكه خداي تعالي تنها كسي است
كه مالك علي االطالق ايشان است .پس ايشان حق ندارند بْواهند ،مگر چيزي را كه او خواسته باشد ،تنها بايد كاري را
بكنند كه خدا از ايشان خواسته ،و خالصه به تصرفات خدا در ايشان تن در دهند.
مورد دوم اينكه ،به ايشان امر فرموده كه آنچه را رسول او ابالغ ميكند ،بطور مطلق اطاعت كنند و همين دستور را نيز
اينطور توجيه ميفرمايد ،كه چون رسول خدا ص از پيش خود چيزي نميگويد ،و دستوري نميدهد ،آنچه ميگويد ابالغ
دستورات خداست پس در حقيقت اين دو مورد هم استثنا نشده ،چون خود اين دو دستور و يا به عبارت ديگر آن دو اطاعت
بي چون و چرا را هم توجيه كرده و برايش دليل آورد.
آن گاه با بندگان خود در باره حقايق معارف سْن ميگويد ،و طرق سعادت را شرح ميدهد .و باز همين را به وجهي عام
توجيه ميفرمايد ،تا بندگانش به روابط معارف و طرق ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
سعادت راه يابند ،و از اين راه ،هم اصل توحيد را محقق سازند و هم به اين ادب الهي مؤدب شده ،بر طريقه تفكر صحيح
مسلط شوند ،و راه درست حرف زدن را بشناسند و در نتيجه به وسيله علم زنده شده ،از قيد و بند تقليد رها و آزاد شوند ،و
نتيجه اين آزادي و آزادانديشي اين است كه اگر وجه و فلسفه هر يك از معارف ثابته ديني و يا ملحقات و متعلقات آن را
بفهمند ،آن را أخذ ميكنند و اما اگر نفهمند فوري و عجوالنه آن را رد ننموده به اميد فهميدن فلسفهاش به بحث و تدبر
ميپردازند و وقتي برايشان ثابت شد بدون رد و اعتراض آن را ميپذيرند.
و اين معنا غير از آن است كه كسي بگويد :اساس دين بر اين است كه انسان هيچ مطلب بيدليلي را از احدي حتي از خدا و
رسولش قبول نكند ،براي اينكه اين گفتار ،سفيهانهترين نظر ،و بدترين گفتار است و برگشتش به اين است كه خداي تعالي
از بندگانش خواسته باشد كه بعد از آنكه داراي دليل شدند ،باز دليل بْواهند ،و در جستجوي آن باشند ،چون ربوبيت و ملك
خداي تعالي اصل و مهمترين دليل است ،بر اينكه خلق بايد تسليم او باشند ،و حكم او را در خود نافذ دارند ،هم چنان كه
رسالت رسول دليل قاطع است بر اينكه آنچه آن جناب ميگويد ،از پيش خداي تعالي ميگويد( .دقت فرمائيد) و يا برگشتش
به اين است كه ربوبيت خداي تعالي را در آنچه بْاطر ربوبيتش تصرف ميكند لغو بداند .و اين هم چيزي جز تناقض
نيست.
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و حاصل كالم اين است كه :مسلك و مرام اسالمي و طريق نبوي جز به علم و اجتناب از تقليد دعوت نميكند ،و اين هايي
كه پيروي از كتاب و سنت را تقليد دانسته ،از آن انتقاد ميكنند ،خود مقلدند ،و همين گفته خود را بدون دليل از ديگران
پذيرفتهاند.
و شايد وجه اينكه اعتصام بحبل اللَّه و متفرق نشدن را نعمت خدا خوانده ،و فرمود:
"اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" اشاره به همين معنايي باشد كه ما خاطرنشان ساختيم يعني خواسته باشد بفرمايد ،اگر شما را به
اعتصام و عدم تفرقه ميخوانيم بيدليل نيست .دليل بر اينكه شما را بدان دعوت كردهايم ،همين است كه خود به چشم خود
ثمرات اتحاد و اجتماع و تلْي عداوت و حالوت محبت و الفت و برادري را چشيديد و در اثر تفرقه در لبه پرتگاه آتش رفتيد
و در اثر اتحاد و الفت از آتش نجات يافتيد ،و اگر ما اين دليل را به رخ شما ميكشيم ،نه از اين باب است كه بر خود واجب
ميدانيم هر چه مي گوئيم ،دليلش را هم ذكر بكنيم و اگر ذكر نكنيم دليل بر اين است كه گفتارمان حق نبوده ،نه ،گفتار ما
هميشه حق است ،چه دليلش را هم ذكر بكنيم و چه نكنيم بلكه از اين باب است كه بدانيد اين تمسك به حبل اللَّه و اتحاد
شما نعمتي است از ناحيه ما و در نتيجه متوجه شويد كه تمامي دستوراتي كه ما به شما ميدهيم،
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
همهاش مثل اين دستور به نفع شما است و سعادت و راحت و رستگاري شما را تامين ميكند.
خداي تعالي در آيه شريفه ،دو دليل بر لزوم اعتصام به حبل اللَّه و عدم تفرقه آورده يكي در جمله ":إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً  "...و دوم
در جمله ":وَ كُنْتُمْ عَلي شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ"...
دليل اول مبتني است بر اصل تجربه ،و اينكه خود شما در سابق با يكديگر دشمن بوديد ،و تلْيهاي دشمني را چشيديد ،و
خدا شما را از آن نجات داد ،و دليل دوم مبتني است بر بياني عقلي كه بزودي خواهد آمد.
و اگر در جمله ":فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً  "...دوباره كلمه" نعمت" را ذكر كرد ،براي اين بود كه به امتناني اشاره كرده باشد
كه جمله ":اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  "...بر آن داللت داشت و مراد از" نعمت" همان الفتي است كه نام برد پس مراد به
اخوتي هم كه اين نعمت آن را محقق ساخته نيز همان تالف قلوب است .پس اخوت در اينجا حقيقتي ادعايي است نه واقعي،
چون برادري واقعي عبارت است از شركت دو نفر يا بيشتر در پدر و مادر واحد.
(و يا پدر واحد يا مادر واحد).
و نيز ممكن است اشاره باشد به اخوتي كه در آيه ":إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" « »1كه حقيقتي است اعتباري ،زيرا در اين آيه،
خداي تعالي برادري را در ميان مؤمنين تشريع كرده و آثار و حقوق مهمي بر آن مترتب كرده است.
"وَ كُنْتُمْ عَلي شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها"...
شفاي "حفره" ،به معناي لبه آن است ،البته لبهاي كه هر كس قدم بر آن بگذارد ،مشرف بر سقوط در آن شود .و مراد از
كلمه" من النار" يا آتش آخرت است و يا آتش جنگ.
اگر منظور آتش آخرت باشد ،در اينصورت منظور از شفاي حفره آن اين خواهد بود كه شما كافر بوديد ،و بين شما و افتادن
در آتش دوزخ ،بيش از يك قدم فاصله نبود و آن يك قدم همان مردن شما بود كه از سياهي چشم آدمي به سفيدي آن به
آدمي نزديكتر است و خداي تعالي شما را با ايمان آوردنتان نجات داد.
و اگر مراد از آن" آتش" جنگ باشد ،منظور اين خواهد بود كه حال آنان را در مجتمع فاسدشان بيان نموده ،بفرمايد شما
قبل از ايمان آوردنتان در لبه آتش جنگهايي قرار داشتيد كه هر لحظه ممكن بود برپا گردد.
و اين تعبير يعني آتش خواندن جنگ ،استعمالي شايع دارد .البته استعمالي مجازي و
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تجربه قطعي داللت ميكند بر اينكه معلوماتي كه انسان در زندگيش براي خود تهيه ميكند و معلوم است كه از ميان
معلومات ذخيره نميكند مگر آنچه را كه برايش سودمند باشد ،از هر طريقي كه باشد و به هر نحوي كه ذخيره كرده باشد،
وقتي متوجه آن معلومات نباشد و با عمل به آن معلومات و تمرين عملي دائمي به ياد آنها نباشد ،به تدريج از يادش ميرود
و به بوته فراموشي سپرده ميشود .و در اين هم شكي نداريم كه عمل در همه شؤون داير مدار علم است هر زمان كه علم
قوي باشد عمل قوت ميگيرد .و هر زمان علم ضعيف باشد عمل هم ضعيف ميگردد .هر زمان كه علم يك علم صالحي
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__________________________________________________
)(1به درستي كه مؤمنان برادر يكديگرند ".سوره حجرات ،آيه "12
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
بطور استعاره.
پس در اين صورت ،مقصود اين است كه بفرمايد :مجتمعي كه با اجتماع دلهايي مْتلف و هدفهايي گوناگون و هوا و
هوسهاي مْتلف تشكيل شود .با در نظر گرفتن اينكه راهنماي چنين مجتمعي واحد نيست ،تا به هدفي واحد سوقش دهد،
بلكه راهنماها بْاطر اختالف اميال شْصي و تحكمات بيهوده فردي متعدد است .و به سوي هدفهاي مْتلف دعوت
ميكند و شديدترين خالف و اختالف را پديد ميآورد .خالف و اختالف كارشان را به تنازع ميكشاند ،و دائما به قتال و
بانزال و فناء و زوال تهديدشان ميكند .و اين همان آتشي است كه در حفره جهالت ميافتد ،و همه چيز را ميسوزاند .و
كسي كه در آن حفره بيفتد ،مْلص و راه نجاتي ندارد.
معلوم ميشود قبل از نزول اين آيه ،طايفهاي از مسلمانان بعد از كفرشان ايمان آورده بودند ،طايفهاي خاص بودهاند كه در
خطاب اين آيات ،از ساير طوائف نزديكتر بودهاند چون در طول زندگي قبل از اسالمشان لحظهاي فارغ از دلواپسي نبودند،
دلواپسي از جنگها و مقاتالتي كه هر آن تهديدشان ميكرده .نه امنيتي داشتهاند و نه راحتي و فراغت و اصال به حقيقت
امنيت عمومي (امنيتي كه تمام جامعه و جميع جهاتش را فرا گيرد ،آبرو و مال و عرض و جان و ساير شؤون زندگي عمومي
را تامين كند) پي نبرده و طعم آن را نچشيده بودند.
و بعد از آنكه دسته جمعي به حبل خدا متمسك شدند و آثار سعادت زندگي برايشان نمودار شده ،چيزي از حالوت نعمتهاي
الهي را چشيدند ،آن وقت فهميدند كه تذكرات الهي راست بوده ،و خداي تعالي چه نعمت و چه سعادت لذيذي به ايشان
ارزاني داشته است.
پس خطاب در اين آيات ،در نفوس چنين مردمي جايگيرتر و مؤثرتر از نفوس اقوام ديگر است.
و به همين جهت مبناي كالم و اساس دعوت بر مشاهده و دريافت قرار گرفته ،نه صرف فرض و تئوري .چون هيچوقت
بيان اثر عيان و تجربه را كاربرد فرض و تئوري ندارد .و به همين جهت بود كه تحذير آينده يعني در آيه :وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ
تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا  "...به حال پيشينيان اشاره كرد .چون مال حال آنان را همه ديده بودند ،تجربهاي بود براي مؤمنين .پس
اين مؤمنين بايد از سرانجام كار آنان عبرت گيرند و راهي را كه آنها رفتند نروند تا به سرنوشت آنان مبتال نگردند.
آن گاه آنان را به خصوصيتي كه در اين بيان هست ،تنبه داده ،ميفرمايد ":كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ".
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
"وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الَْْيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"...
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باشد ،عمل هم صالح ميشود ،و هر زمان كه علم فاسد باشد عمل هم فاسد ميگردد .خداي تعالي هم حال علم و عمل را
در آيه زير ،به زمين و روئيدنيهاي آن مثل زده و فرموده :وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَْْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ ال يَْْرُجُ إِلَّا نَكِداً
 »1« "...و نيز شكي نداريم در اينكه علم و عمل ،اثري متقابل در يكديگر دارند.
قويترين داعي به عمل علم است و وقتي عمل واقع شد و اثرش به چشم ديده شد ،بهترين معلمي است كه همان علم را
به آدمي ميآموزد.
و همه اينها كه گفته شد ،انگيزه شده است در اينكه مجتمع صالحي كه علمي نافع و عملي صالح دارد ،علم و تمدن خود را
با تمام نيرو حفظ كند .و افراد آن مجتمع ،اگر فردي را ببينند كه از آن علم تْلف كرد ،او را به سوي آن علم برگردانند ،و
شْص منحرف از طريق خير و معروف را به حال خود واگذار نكنند ،و نگذارند آن فرد در پرتگاه منكر سقوط نموده ،در
مهلكه شر و فساد بيفتد ،بلكه هر يك از افراد آن مجتمع به شْص منحرف برخورد نمايد ،او را از انحراف نهي كند.
و اين همان دعوت به فراگيري و تشْيص معروف از منكر و امر به معروف و نهي از منكر است و اين همان است كه
خداي تعالي در اين آيه شريفه خاطرنشان ساخته و ميفرمايد:
"يَدْعُونَ إِلَي الَْْيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" و از اينجا روشن ميشود كه چرا از خير و شر تعبير به معروف
و منكر نمود .چون زمينه گفتار و مضمون آيه قبلي بود كه ،ميفرمود ":همگي به حبل اللَّه چنگ بزنيد و متفرق نشويد "...
و معلوم است كه چنين مجمع كه همه افرادش چنگ به حبل اللَّه دارند ،معروف در آن خير ،و منكر در آن شر است و ممكن
__________________________________________________
)(1سرزمين پاك روئيدنيهايش به اذن پروردگارش ميرويد و سرزمين ناپاك جز خاشاك نميروياند ".سوره اعراف ،آيه
". [.....]22
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
نيست به عكس اين باشد و به فرض هم كه اين نكته در نظر نبوده باشد ،قطعا وجه اينكه خير و شر را معروف و منكر
خوانده ،اين است كه به حسب نظر دين ،خير معروف و شر منكر است ،نه به حسب عمل خارجي.
و اما اينكه فرمود ":وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ" بعضي از مفسرين گفتهاند :كلمه" من" براي تبعيض است ،چون امر به معروف و
نهي از منكر -و به كلي دعوت به سوي خير -از واجبات كفايي است و مثل نماز و روزه واجب عيني نيست و قهرا وقتي در
هر جامعهاي عدهاي اين كار را بكنند ،تكليف از سايرين ساقط ميشود.
ولي بعضي گفتهاند :اين كلمه بيانيه است .و مراد از آيه شريفه اين است كه ":شما با اين اجتماع صالح (و متمسك بحبل
اللَّه) كه داريد ،بايد امتي باشيد كه به سوي خير دعوت ميكنند".
در نتيجه جريان اين كالم همانند اين است كه بگوئيم ":و ليكن لي منك صديق" « »1كه منظورمان از اين سْن اين
است كه تو بايد دوست من باشي .و ظاهرا منظور اين مفسر از بيانيه بودن" من" اين است كه اين كلمه ،نشويه ابتدايي
باشد.
و آنچه سزاوار است گفته شود اين است كه بحث و بگو مگو در اينكه كلمه" من" تبعيضي است و يا بيانيه ،بحثي بيفايده
است و به نتيجهاي منتهي نميشود .براي اينكه دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر از اموري است كه اگر واجب
باشد طبعا واجب كفايي خواهد بود .چون بعد از آنكه فرضا يكي از افراد اجتماع اين امور را انجام داد ،ديگر معنا ندارد كه بر
ساير افراد اجتماع نيز واجب باشد كه همان كار را انجام دهند.
پس اگر فرض كنيم ،امتي هست كه روي هم افرادش داعي به سوي خير و آمر به معروف و ناهي از منكرند ،قهرا معنايش
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بعيد نيست كه جمله" مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ" متعلق باشد فقط به جمله:
"و اختلفوا" و در اين صورت مراد از" اختالف" ،تفرق از حيث اعتقاد و مراد از" تفرق" اختالف و تشتت از حيث بدنها
است .و اگر تفرق را جلوتر از اختالف ذكر فرمود ،براي اين بود كه تفرقه و جدايي بدنها از يكديگر ،مقدمه جدايي عقايد
است ،چون وقتي يك قوم به هم نزديك و مجتمع و مربوط باشند ،عقايدشان به يكديگر متصل و در آخر از راه تماس و
تاثير متقابل متحد ميشود .و اختالف عقيدتي در بينشان رخنه نميكند .بر عكس وقتي افراد از يكديگر جدا و بريده باشند،
همين اختالف و جدايي بدنها باعث اختالف مشربها و مسلكها ميشود و به تدريج هر چند نفري داراي افكار و آرايي مستقل
و جداي از افكار و آراي ديگران ميشوند و تفرقه و جدايي باطني هم پيدا نموده شق عصاي وحدتشان ميشود .پس كانه
خداي تعالي خواسته است بفرمايد ":شما مسلمانان مثل آن امتها نباشيد كه در آغاز بدنهايشان از يكديگر جدا شد و از
جماعت خارج شدند و در آخر اين جدايي از اجتماع ،سبب شد كه آراء و عقائدشان هم مْتلف گردد.
و ميبينيم كه خداي تعالي اين اختالف را در مواردي از كالمش به بغي نسبت داده مثال فرموده ":وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" « »1با اينكه مساله ظهور اختالف در آراء و عقائد ،امري ضروري است و
جلوگيري افراد از آن ممكن نيست ،چون
__________________________________________________
)(1اگر بعد از آمدن آياتي بين و روشن باز هم اختالف كردند ،براي آن دشمنيهايي بود كه با يكديگر داشتند ".سوره بقره،
آيه ".012
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اين خواهد بود كه در اين امت افرادي هستند كه به اين وظيفه قيام ميكنند.
پس مساله در هر حال قائم به بعضي افراد جامعه است ،نه به همه آنها و خطابي كه اين وظيفه را تشريع ميكند ،اگر متوجه
همان بعضي باشد كه هيچ ،و اگر متوجه كل جامعه باشد ،باز هم به اعتبار بعض است.
و به عبارتي ديگر ،بازخواست و عقاب در تْلف اين وظيفه ،متوجه تك تك افراد است .ولي پاداش و اجرش از آن كسي
است كه وظيفه را انجام داده باشد .و به همين جهت
__________________________________________________
)(1بايد كه من از ناحيه تو دوستي داشته باشم.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
است كه ميبينيم دنبال جمله فرمود ":وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
پس ظاهر همين است كه به قول آن مفسر ،كلمه" من" تبعيضي است ،و در محاورات خود ما نيز اگر در مثل چنين تركيبي
و چنين كالمي ،كلمه" من" بكار رفته باشد ،ظاهرش همين است كه براي تبعيض باشد مگر آنكه دليلي در كالم باشد ،و
داللت كند بر اينكه معناي ديگري از اين كلمه منظور است.
اين را هم بايد دانست كه موضوعات سهگانه ،يعني دعوت به خير ،و امر به معروف ،و نهي از منكر ،بحثهاي تفسيري بس
طوالني و عميق دارد كه ان شاء اللَّه در موارد ديگري كه مناسب باشد متعرض آنها و همچنين بحثهايي علمي و نفسي و
اجتماعي مربوط به آن ميشويم.
"وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ"...
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
درك و فهم افراد مْتلف است ،ليكن همانطور كه اين بروز اختالف ضروري است ،برطرف شدن آنهم به وسيله اجتماع
ضروري است .و اجتماع بدنها با يكديگر به خوبي ميتواند اين اختالف را برطرف سازد .پس رفع اختالف امري است ممكن
و مقدور -البته مقدور بواسطه-.
و خالصه اگر جامعه مستقيما نتواند اختالف را برطرف سازد ،با يك واسطه ميتواند.
و آنهم اين است كه بدنها را بهم متصل و مرتبط سازد ،پس با اين حال ،اگر امتي نْواهد اينكار را بكند امتي باغي و ستمگر
است .و خودش به دست خود اختالف راه انداخته و در آخر هالكت را براي خود فراهم كرده است.
و قرآن كريم به همين جهت دعوت به اتحاد را بسيار تاكيد نموده و نهي از اختالف را به نهايت رسانده و اين نيست مگر به
خاطر اينكه تفرس و ژرفنگري ميكرده ،و ميدانسته كه اين امت مانند امتهايي كه قبل از ايشان بودند و بلكه بيش از آنان
دستْوش اختالف ميشوند.
و ما مكرر خاطر نشان ساختهايم كه از دأب قرآن ميفهميم هر گاه در تحذير و هشدار دادن از خطري و نهي از نزديك
شدن به آن بسيار تاكيد ميكند ،نشانه اين است كه اين خطر پيش ميآيد ،و يا مثال اين عملي كه بسيار از آن نهي فرموده
ارتكاب خواهد شد و مساله وقوع اختالف در امت اسالم را رسول خدا ص هم خبر داد ،و فرمود :چيزي نميگذرد كه اختالف
بطور نامحسوس و آرام آرام در امتش رخنه ميكند و در آخر امتش را به صورت فرقههايي گوناگون در ميآورد و امتش
مْتلف ميشوند ،آن طوري كه يهود و نصارا مْتلف شدند ،كه ان شاء اللَّه روايت آن جناب در اين باب در بحث روايتي
خواهد آمد.
جريان حوادث هم اين پيشگويي قرآن و پيامبر ص را تصديق كرد ،چيزي از رحلت رسول خدا ص نگذشت كه امت اسالم
قطعه قطعه شد و به مذاهبي گوناگون منشعب گشت ،هر مذهبي صاحب مذهب ديگر را تكفير كرد و اين بدبْتي از زمان
صحابه آن حضرت تا امروز ادامه دارد و هر زماني كه شْصي خيرخواه برخاست تا اختالف بين اين مذاهب را از بين ببرد،
به جاي از بين بردن اختالف ،و يك مذهب كردن دو مذهب ،مذهب سومي بوجود آمد.
و آنچه كه بحث ما با تجزيه و تحليل ما را بدان رهنمون ميشود ،اين است كه همه اين اختالفهايي كه در اسالم پديد
آمد همه به منافقين منتهي ميگردد ،همان منافقيني كه قرآن كريم خشنترين و كوبندهترين بيان را در باره آنان دارد و
مكر و توطئه آنان را عظيم ميشمارد.
چون اگر خواننده عزيز بياناتي را كه قرآن كريم در سوره بقره و توبه و احزاب و منافقين و ساير سورهها در باره منافقين دارد،
به دقت مورد مطالعه قرار دهد لحني عجيب خواهد ديد .تازه اين
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
لحن منافقين در عهد رسول خدا ص است كه هنوز وحي قطع نشده بود( .و اگر دست از پا خطا ميكردند و حتي در درون
خانههايشان توطئهاي ميچيدند ،بالفاصله خبرش به وسيله وحي به رسول خدا ص و به وسيله آن جناب به عموم مسلمانان
ميرسيد ".مترجم") آن وقت چطور شد كه بعد از درگذشت رسول خدا ص ديگر هيچ سْني از منافقين در ميان نيامد .و
ناگهان سر و صدايشان خوابيد (آيا هيچ عاقلي احتمال ميدهد كه با رفتن آن جناب نفاق تمام شد و منافقين هم از بين
رفتند؟!) به هر حال بعد از رحلت آن جناب بسيار زود مردم متفرق شدند و مذاهب گوناگون بين آنها جدايي و دوري افكند .و
حكومتها مردم را در بند تحكم و استبداد خود كشيدند و سعادت حياتشان را به شقاوت ،و هدايتشان را مبدل به ضاللت و
غي نمودند (و اللَّه المستعان).
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[مالكيت خداي تعالي دليل بر اينست كه او ظالم نيست]  .....ص 180 :

بعد از آنكه فرمود :خداي تعالي ظلم احدي را نميخواهد ،اين كالم خود را به بياني تعليل كرد كه حتي توهم صدور ظلم از
خداي تعالي را هم از دلها زايل سازد ،فرمود :براي اين ،خدا ظلم نميكند كه او مالك تمامي اشياء در همه جهات است .و او
مي تواند در ملك خود هر تصرفي را بكند و ديگر در حق او تصور ندارد كه در غير ملكش تصرف كند ،تا ظلم و تعدي باشد.
به هر حال وقتي شْص ظلم ميكند و يا قصد آن را مينمايد كه احتياجي داشته باشد كه جز با تعدي و تصرف در غير
ملكش نتواند آن را برآورد .و خداي تعالي بينيازي است كه تمامي موجودات آسمانها و زمين ملك اوست ،اين بياني است
كه بعضي از مفسرين در تفسير آيه آوردهاند و ليكن با ظاهر آيه سازگار نيست .براي اينكه اساس اين جواب در حقيقت غناي
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(در اينجا بد نيست تذكر دهم كه استاد عالمه اعلي اللَّه مقامه را عادت چنين بود كه هر وقت سْن از ناماليمات و
گرفتاريهاي مسلمين به ميان ميآمد ،اين كلمه را تكرار ميفرمود ":و اللَّه المستعان" "-مترجم").
و اميدوارم خداي تعالي توفيق دهد در تفسير سوره برائت ان شاء اللَّه اين بحث را بطور كامل دنبال كنيم.
"يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ  ...هُمْ فِيها خالِدُونَ "از آنجايي كه مقام آيات مورد بحث ،مقام كفران نعمت بود ،و كفران
به نعمت هم نظير خيانت ،باعث خست و فرومايگي انفعال و شرمندگي ميشود .لذا خداي تعالي در اين مقام از ميان انواع
عذابهاي آخرت ،عذابي را ذكر كرد كه با حالت شرمندگي مناسبت دارد و حال شرمندگان را ممثل ميسازد ،و آن عبارت
است از سيه رويي كه در دنيا هم مردم دنيا اين تعبير را در مورد شرمندگان و امثال آنان دارند .هم چنان كه جمله ":فَأَمَّا
الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ  "...به خوبي بر اين معنا داللت دارد.
و همچنين از ميان همه ثوابهاي اخروي -كه ميتواند ثواب شاكران اين نعمت باشد -ميتوان ثوابي را نام برد كه با
شكرگزاري تناسب داشت ،و آن رو سفيدي است كه در محاورات دنيايي نيز داللت بر خشنودي و پسند دارد.
"تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ" ظرف "بالحق" متعلق است به جمله ":يتلوها" .و منظور از تالوت به حق تالوت
حق است ،تالوتي كه باطل و شيطاني نيست .ممكن هم هست ظرف را متعلق به كلمه" آيات"
ترجمه الميزان ،ج ،2ص220 :
گرفت -البته اين احتمال وقتي درست است كه كلمه" آيات" جنبه وصفي هم داشته باشد -احتمال هم دارد ظرف نامبرده
مستقر باشد -يعني متعلق آن در تقدير باشد -و در اين دو صورت معناي آيه چنين ميشود ":اين آيات كه از رفتار خدا با دو
طايفه" كافر" و" شاكر" كشف ميكند ،آياتي است مصاحب با حق و بدون اينكه يك قدم به سوي باطل و ظلم منحرف
بشود" ،و اين وجه با جمله بعدي آيه كه ميفرمايد ":وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً  "...موافقتر از وجه اول است كه ظرف را متعلق به
جمله" يتلوها" گرفتيم.
"وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ" در اصطالح ادبيات اين معنا مسلم است كه كلمه (بي الف و الم) اگر در سياق نفي واقع
شود ،افاده عموميت ميكند .و اصطالح ديگر ادبيات اين است كه هر جا جمعي داراي الف و الم باشد عموميت و استغراق را
ميرساند .در جمله مورد بحث كلمه" ظلم" همين طور است .و ميفهماند خداي تعالي هيچ قسم ظلمي را براي اهل عالم
نميخواهد و همچنين ظاهر كلمه "للعالمين" كه جمع با الف و الم است ،عموميت و استغراق را ميرساند ،و اين معنا را
ميرساند كه خداي تعالي هيچ قسم ظلمي را براي تمام عالم و كافه جماعتها نْواسته است و همين طور هم هست .چون
تفرقه بين مردم امري است كه آثار شومش گريبانگير تمام عالم و كافه جماعتها ميشود.
"وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ"
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خداي تعالي است نه ملك او .و آنچه در آيه شريفه آمده ملك خداست .و به هر حال مالكيت خداي تعالي دليل بر اين است
كه او ظالم نيست.
البته در اين ميان دليلي ديگر نيز هست و آن اين است كه برگشت همه امور هر چه كه ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
باشد ،براي خداي تعالي است پس غير خداي تعالي هيچ مالكيت و اختياري در هيچ چيز ندارد ،تا خدا آن را از او سلب كند و
از چنگ او درآورد .و اراده خود را در آن جاري سازد تا ظلم كرده باشد ،و اين دليل همان است كه آخر آيه به آن اشاره نموده
و ميفرمايد ":وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ".
و اين دو وجه بطوري كه مالحظه ميفرمائيد مالزم يكديگرند .مبناي يكي مالكيت خدا براي همه عالم است .و مبناي
ديگر ،مالك نبودن احدي از ما سوي اللَّه ،نسبت به احدي از امور عالم ميباشد.
"كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ"...
مراد از اخراج امت براي مردم -و خدا داناتر است -اظهار چنين امتي براي مردم است.
خواهي گفت :چه نكتهاي ايجاب كرد كه اينطور تعبير بياورد؟ در پاسخ ميگوئيم :نكتهاش اين است كه بفهماند چنين امتي
را ما پديد آورديم ،و تكون آن به دست ما بود .هم چنان كه در باره تكون و پديد آمدن گياهان همين تعبير را آورده و
فرمود ":وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعي" «».1
و خطاب در اين آيه به مؤمنين است و اين خود قرينه است بر اينكه مراد از كلمه" ناس" عموم بشر است و بطوري كه
گفتهاند فعل" كنتم" در خصوص اين آيه منسلخ از زمان است.
چون نميخواهد بفرمايد شما در زمان گذشته چنين بودهايد ،بلكه ميخواهد بفرمايد شما چنين امتي هستيد ،و كلمه" امت"
كه هم بر جماعت اطالق ميشود و هم بر فرد( ،بدين مناسبت است كه از ماده" الف ،ميم ،ميم" به معناي قصد گرفته شده
است" مترجم").
پس امت به معناي جمعيت يا فردي است كه هدفي را دنبال ميكنند و ذكر ايمان به خدا بعد از ذكر امر به معروف و نهي از
منكر ،از قبيل ذكر كل بعد از جزء ،و يا ذكر اصل بعد از فرع است.
پس معناي آيه اين ميشود كه شما گروه مسلمانان بهترين امتي هستيد كه خداي تعالي آن را براي مردم و براي هدايت
مردم پديد آورده و ظاهر ساخت .چون شما مسلمانان همگي ايمان به خدا داريد ،و دو تا از فريضههاي ديني خود يعني امر
به معروف و نهي از منكر را انجام ميدهيد .و معلوم است كه كليت و گستردگي اين شرافت بر امت اسالم ،از اين جهت
است كه بعضي از افرادش متصف به حقيقت ايمان ،و قائم به حق امر به معروف و نهي از منكرند ،اين بود حاصل آنچه كه
مفسرين در اين مقام گفتهاند.
__________________________________________________
)(1آن خدايي كه گياه را سبز و خرم برويانيد ".سوره اعلي ،آيه ".2
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
و ظاهر آيه (و خدا داناتر است) اين است كه كلمه" كنتم" همانطور كه مفسرين گفتند منسلخ از زمان است و آيه شريفه
حال مؤمنين صدر اسالم را كه در آغاز ظهور اسالم ايمان آوردند .و به عبارتي ديگر حال سابقين اولين از مهاجر و انصار را
ميستايد ،و مراد از ايمان در خصوص مقام ،ايمان به دعوتي است كه خداي تعالي در آيه قبل كرد ،و ايشان را به اجتماع و
اتحاد در چنگ آويْتن بحبل اللَّه خواند ،و اينكه در وظيفه متفرق نشوند در مقابل كفر اهل كتاب كه جمله" أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيمانِكُمْ  "...به آن اشاره دارد .و همچنين مراد از ايمان اهل كتاب هم ايمان به همين دستور چنگ آويْتن است ،در نتيجه
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برگشت معناي آيه به اين ميشود كه شما گروه مسلمانان در ابتداي تكون و پيدايشتان براي مردم بهترين امت بوديد .چون
امر به معروف و نهي از منكر ميكرديد و ميكنيد و با اتفاق كلمه و در كمال اتحاد به حبل اللَّه چنگ ميزنيد .و عينا مانند
تن واحدي هستيد ،اگر اهل كتاب هم مثل شما چنين وضعي را ميداشتند برايشان بهتر بود .ولي چنين نبودند بلكه اختالف
كردند .بعضي ايمان آورده و بيشترشان فسق ورزيدند.
خواننده عزيز ،اين را هم بداند كه آيات مورد بحث مشتمل بر چند التفات است :يكي از غيبت به خطاب ،و يكي از خطاب
جمع به خطاب مفرد ،و يكي به عكس آن ،و نيز در چند مورد وضع ظاهر در جاي ضمير به كار رفته ،هم چنان كه ميبينيم
در جايي كه ميتوانست ضمير خداي تعالي را بياورد ،نام مقدس او را تكرار كرد .و اين كار را در چند جا كرده و نكته همه
اينها بعد از دقت براي خواننده روشن ميشود.
بحث روايتي [(رواياتي در باره ":حق تقاته"" حبل اللَّه" ،فرقه ناجيه و امت واحده  ..... ])...ص 184 :
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در كتاب « »1معاني و كتاب تفسير « »0عياشي از ابي بصير روايت آمده كه گفت :من از امام صادق ع از كالم خداي عز و
جل پرسيدم كه ميفرمايد ":اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ"؟
فرمود :حق تقواي از خدا اين است كه اطاعت بشود و نافرماني نشود ،بياد باشد و فراموش نشود ،شكرش بجا آورده شود و
كفران نگردد.
و در الدر المنثور « »2است كه حاكم و ابن مردويه بوجهي ديگر از ابن مسعود روايت
__________________________________________________
)(1معاني االخبار ص  022ح .1
)(2تفسير عياشي ج  1ص  112ح .102
)(3در المنثور ج  0ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
كردهاند كه گفت :رسول خدا ص فرمود :معناي آيه" اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "اين است كه اطاعت بشود و نافرماني نشود ،و
يادآوري بشود و فراموش نگردد.
و در همان كتاب « »1است كه خطيب از انس روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :هيچ بندهاي از خدا نميترسد و
پروايي كه حق او است نميدارد ،مگر وقتي كه يقين داشته باشد آنچه به او رسيده ممكن نبوده كه نرسد و آنچه كه به او
نرسيده ممكن نبوده و قرار نيست كه برسد.
مؤلف قدس سره :در بيان قبلي ما گذشت كه چگونه معناي دو حديث اول از آيه شريفه استفاده ميشود .و اما حديث سوم
در حقيقت تفسير آيه به الزمه معناي تقوا است نه خود معناي آن ،و اين خود واضح است.
و در تفسير برهان « »0از ابن شهرآشوب ،از تفسير وكيع از عبد خير روايت آورده كه گفت :من از علي بن ابي طالب ع از
كالم خداي عز و جل كه فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ" پرسيدم ،فرمود :به خدا سوگند جز بيت رسول اللَّه
ص كسي به اين دستور عمل نتواند كرد ،اين ما اهل بيت اوئيم كه دائما بياد خدائيم و هرگز فراموشش نميكنيم و اين
مائيم كه شكرش را بجاي آورده و كفرانش نميكنيم و اين مائيم كه او را اطاعت كرده ،هرگز نافرمانيش نكردهايم .و وقتي
اين آيه نازل شد ،اصحاب عرضه داشتند :ما طاقت اين تكليف را نداريم .لذا خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ":فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ" « »2وكيع سپس جمله" مَا اسْتَطَعْتُمْ" را معنا كرده به" ما اطقتم" يعني هر قدر كه طاقت داريد.
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(تا آخر حديث).
و در تفسير عياشي « »2از ابي بصير روايت آورده كه گفت :از امام صادق ع از معناي كالم خداي عز و جل كه فرموده ":
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ" پرسيدم ،فرمود :اين آيه به وسيله آيه "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" نسخ شده است.
مؤلف قدس سره :از روايت وكيع چنين استفاده ميشود كه منظور امام صادق ع هم از نسخ شدن آيه ،نسخ اصطالحي
نيست ،بلكه مراد بيان مراتب تقوا است .و اما نسخ به معناي اصطالحيش كه از بعضي مفسرين نقل شده ،مْالف با ظاهر
قرآن شريف است
__________________________________________________
)(1در المنثور ج  0ص .62
)(2تفسير برهان ج  1ص  222ح .2
)(3پس از خدا پروا بداريد ،هر قدر كه ميتوانيد.
)(4تفسير عياشي ج  1ص .112
ترجمه الميزان ،ج ،2ص226 :
و قرآن آن را رد ميكند.
و در مجمع « »1از امام صادق ع نقل كرده كه در آيه شريفه جمله ":وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" را" و انتم مسلمون" با تشديد قرائت
فرموده است.
و در الدر المنثور « »0است كه ابن ابي شيبه ،و ابن جرير ،از ابي سعيد خدري روايت كردهاند كه در تفسير آيه ":وَ اعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً "گفته :رسول خدا ص فرمود :حبل اللَّه كه از آسمان به زمين كشيده شده ،همان كتاب خدا است.
و در همان كتاب « »2است كه ابن ابي شيبه از ابي شريح خزاعي روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :اين قرآن
سبب و رابطهاي است كه يك طرفش به دست خدا و سر ديگرش به دست شما است ،پس به آن تمسك كنيد كه اگر
تمسك كنيد نه هرگز از بين ميرويد و نه هرگز تا ابد گمراه ميشويد.
و در كتاب معاني « »2از امام سجاد ع روايت آورده كه در حديثي فرموده:
حبل اللَّه همان قرآن است.
مؤلف قدس سره :و در اين معنا رواياتي ديگر از طريق شيعه و سني وارد شده است.
و در تفسير « »2عياشي از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود :حبل اللَّه كه خداي تعالي مردم را امر فرموده كه به آن تمسك
كنند و فرموده ":وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا" آل محمد عليهم السالمند.
مؤلف قدس سره :در اين معنا نيز رواياتي ديگر هست ،و در بيان قبلي ما مطالبي گذشت كه معناي اينگونه احاديث را تاييد
ميكند .البته رواياتي ديگر كه به زودي ميآيد ،نيز آن روايات را تاييد مينمايد.
و در الدر المنثور « »6است كه طبراني از زيد بن ارقم روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :من پيشرو شمايم ،و قبل
از شما از دنيا ميروم و شما بعدا بر لبه حوض بر من وارد ميشويد .پس مراقب باشيد بعد از من چگونه با ثقلين رفتار كنيد.
شْصي پرسيد :يا رسول اللَّه ثقلين كدامند؟ فرمود :ثقل بزرگتر كتاب خداي عز و جل است كه يك سرش به دست
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  0ص .220
(2و )2در المنثور ج  0ص .62
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)(4معاني األخبار ص  120ح .1
)(5تفسير عياشي ج  1ص  112ح . [.....]100
)(6در المنثور ج  0ص .62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
خدا و سر ديگرش به دست شما است ،پس بعد از من به آن تمسك جوييد كه اگر تمسك كنيد نه از بين ميرويد و نه
گمراه ميشويد و ثقل كوچكتر عترت من است .و اين دو ثقل هرگز از يكديگر جدا نميشوند تا در كنار حوض بر من درآيند
و من اين معنا را براي آن دو از پروردگارم درخواست كردهام ،پس مبادا از آن دو جلو بيفتيد ،كه اگر چنين كنيد هالك
خواهيد شد و مبادا به آن دو چيزي تعليم بدهيد كه آن دو از شما عالمترند.
مؤلف قدس سره :حديث (شريف) ثقلين از اخبار متواتري است كه شيعه و سني در نقل و روايت آن اتفاق دارند ،و ما در اول
سوره گفتيم كه بعضي از علماي حديث عدد راويان آن را از ميان صحابه تا سي و پنج راوي -چه از مردان و چه از زنان-
رسانده و جمعيت كثيري از راويان و اهل حديث آن را روايت كردهاند.
و نيز در الدر المنثور « »1است كه ابن ماجه ،و ابن جرير و ابن ابي حاتم ،از انس روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا ص
فرمود :بني اسرائيل هفتاد و يك گروه شدند و به زودي امت من به هفتاد و دو دسته متفرق خواهند شد كه همه آنان در
آتشند به جز يك فرقه اصحاب پرسيدند :آن يك فرقه كدام است؟ فرمود :جماعت است .آن گاه اين آيه را تالوت فرمود ":
وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً"...
مؤلف قدس سره :اين روايت هم از احاديث مشهور است ،ولي شيعه آن را طوري ديگر روايت كرده است .هم چنان كه
ميبينيم در خصال « ،»0و معاني « ،»2و احتجاج « ،»2و امالي « »2و كتاب سليم بن قيس « »6و تفسير عياشي « »2نقل
شده و اينك عبارت آن به نقل خصال از نظر خوانندگان ميگذرد.
مرحوم صدوق در خصال به سند خود از سلمان بن مهران ،از جعفر بن محمد ع از پدران بزرگوارش ،از امير المؤمنين ع
روايت آورده كه فرمود :من از رسول خدا ص شنيدم كه ميفرمود :امت موسي بعد از آن جناب به هفتاد و يك فرقه متفرق
__________________________________________________
)(1در المنثور ج  0ص .61 -62
)(2خصال الصدوق ص  222ح .11
)(3معاني األخبار ص  202ح .1
)(4احتجاج ،ج  1ص .210 -211
)(5امالي
)(6كتاب سليم بن قيس ص .012
)(7تفسير عياشي ج  1ص  221ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص222 :
شدند ،يك فرقه از آنها اهل نجاتند ،و هفتاد فرقه در آتشند ،و امت عيسي بعد از آن جناب به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند
يك فرقه از آنها اهل نجاتند و هفتاد و يك فرقه در آتشند .و امت من به زودي به هفتاد و سه فرقه متفرق ميشوند يك
فرقه از آنها اهل نجاتند و هفتاد و دو فرقه در آتشند.
مؤلف قدس سره :اين حديث موافق حديث بعدي است.
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الدر المنثور « »1ميگويد :ابو داود و ترمذي و ابن ماجه و حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) از ابي هريره روايت كردهاند
كه گفت :رسول خدا ص فرمود :يهود بر هفتاد و يك فرقه متفرق شدند ،و نصارا به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند و امت من
به هفتاد و سه فرقه متفرق ميشوند.
مؤلف قدس سره :اين معنا به طرقي ديگر از معاويه و غير او نقل شده است.
و نيز در همان كتاب « »0است كه حاكم از عبد اللَّه بن عمر روايت كرده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :بر سر امت من
خواهد آمد آنچه بر سر بني اسرائيل آمد ،طابق النعل بالنعل ،حتي اگر در بني اسرائيل كسي پيدا شده باشد كه در انظار مردم
با مادرش زنا كرده باشد در امت من نيز مثل او پيدا خواهد شد ،بني اسرائيل به هفتاد و يك ملت متفرق شدند امت من به
هفتاد و سه ملت متفرق ميشون د .كه به جز يك ملت همه در آتشند شْصي پرسيد :آن يك ملت كدام است؟ فرمود :همان
ملت و مذهبي كه من و اصحابم امروز بر آنيم.
مؤلف قدس سره :و از جامع االصول نوشته ابن اثير حكايت شده كه از ترمذي ،از پسر عمرو بن العاص ،از رسول خدا ص
نظير اين حديث را نقل كرده است»2« .
و در كتاب كمال الدين ،به سند خود از غياث بن ابراهيم از امام صادق ع از پدران بزرگوارش ع روايت كرده كه فرمود:
رسول خدا ص فرمود:
هر چه در امتهاي گذشته بوده نظيرش در اين امت نيز خواهد بود (مو به مو و طابق النعل بالنعل) «».2
و در تفسير قمي»
از رسول خدا ص روايت شده كه فرمود :شما امت اسالم روش پيشينيان خود را (مو به مو) پيش خواهيد گرفت و در طريقه،
تفاوتي با آنها نْواهيد داشت ،وجب به وجب و ذراع به ذراع و باع به باع (ذراع فاصله بين مرفق و سر انگشتان و باع فاصله
بين سر انگشتان دو دست است ،وقتي كه انسان دستهاي خود را به دو طرف چپ و
__________________________________________________
2) ،(1در المنثور ج  0ص .60
)(3جامع االصول ج  12ص  222ح .2222
)(4كمال الدين ص .226
)(5تفسير قمي ج  0ص .212
ترجمه الميزان ،ج ،2ص221 :
راست باز كند) ميخواهد بفرمايد :كارهاي بزرگ و كوچك و كوچكتري كه پيشينيان كردهاند شما نيز خواهيد كرد ،حتي در
آنان كسي پيدا شد كه با مادرش زنا كند در شما نيز پيدا خواهد شد و نميدانم آيا شما هم گوساله ميپرستيد يا نه؟
مؤلف قدس سره :اين روايت هم از روايات مشهور است ،و اهل سنت آن را در صحاح و ساير كتب خود نقل كردهاند .و
همچنين شيعه آن را در جوامع خود آوردهاند.
و در صحيح بْاري « »1و صحيح مسلم « »0از انس روايت شده كه گفت :رسول خدا ص فرمود :به زودي مرداني از
همينهايي كه مصاحب من هستند ،در كنار حوض بر من وارد ميشوند و همين كه نزديك ميشوند ،از ناحيه خداي تعالي
دستگيرشان نموده و به سرعت ميبرند .من در آن حال ميگويم :اي پروردگار من ،اينها اصحاب من هستند و بطور قطع
جواب گفته ميشود :مگر نميداني كه اينها بعد از رحلت تو چه حادثهها پديد آوردند.
و باز در آن دو صحيح « »2« »2از ابي هريره روايت آمده كه رسول خدا ص فرمود :روز قيامت جمعي از اصحاب من بر من

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

وارد ميشوند -و يا فرمود جمعي از امتم -و از ناحيه خداي تعالي طرد ميشوند ،من عرضه ميدارم :پروردگارا اينها اصحاب
منند .خداي عز و جل ميفرمايد :مگر اطالع نداري كه بعد از رحلتت چه حادثهها پديد آوردند ،اينها بطور قهقرا به عقب
برگشتند و همين باعث شد كه امروز طرد شوند.
مؤلف قدس سره :اين حديث هم از احاديث مشهور است ،و هر دو فريق يعني شيعه و سني آن را در صحاح و جوامع خود از
عدهاي از صحابه از قبيل ابن مسعود ،و انس ،و سهل بن ساعد و ابي هريره و ابي سعيد خدري و عايشه وام سلمه ،و اسماء
دختر ابي بكر و غير ايشان نقل كردهاند و شيعه هم آن را از بعضي از ائمه اهل بيت ع روايت كردهاند.
با در نظر داشتن زيادي و تفنن اين روايت كه مطلب را با عباراتي گوناگون اداء كردهاند ،خود شاهد و مصدق نظريهاي است
كه ما آن را از ظاهر آيات كريمه استفاده كرديم ،حوادثي هم كه بعد از رحلت رسول خدا ص و حتي قبل از آن يكي پس از
ديگري رخ داد ،و فتنههايي كه بپا شد ،همه مصدق اين روايت است.
__________________________________________________
)(1صحيح بْاري ج  2ص .121
)(2صحيح مسلم به شرح نووي ج  12ص . [.....]62
)(3صحيح بْاري ج  1ص .22
)(4صحيح مسلم به شرح نووي ج  2ص .126
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
و در الدر المنثور »«1است كه حاكم -وي حديث را صحيح دانسته -از پسر عمر روايت آورده كه گفت :رسول خدا ص
فرمود :كسي كه يك وجب از جماعت خارج شود ،قالده اسالم را از گردن خود باز كرده مگر آنكه دو باره به جماعت برگردد
و كسي كه از دنيا برود در حالي كه در تحت رهبري كسي كه جامعه را رهبري كند نباشد به مرگ جاهليت مرده است
(مرگ او مرگ جاهليت است).
مؤلف قدس سره :اين روايت هم از حيث مضمون از روايات مشهور است ،شيعه و سني هر دو طايفه از رسول خدا ص نقل
كردهاند كه فرمود :كسي كه بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.
و از كتاب جامع االصول « »0حكايت شده كه از ترمذي و سنن ابي داود از رسول خدا ص روايت كرده كه فرمود :پيوسته و
دائم ،طايفهاي از امت من بر حقند.
و در مجمع البيان « »2در ذيل آيه ":أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ" از امير المؤمنين ع روايت كرده كه فرمود :منظور اهل بدعت و
هواها و آراي باطل از اين امت است.
و در همان كتاب « »2و در تفسير عياشي « ،»2در ذيل آيه ":كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ  "...از ابي عمرو زبيري از امام
صادق ع روايت آمده كه فرمود :يعني امتي كه دعاي ابراهيم در حقشان مستجاب شده ،اينان امتي هستند كه انبيا در ميان
آنها و از خود آنها و به سوي آنها مبعوث ميشدند ،و آنان امت وسطي هستند (كه در آن آيه فرمود ":وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً
وَسَطاً" و همانهايند بهترين امتي كه براي مردم (و هدايت آنان) برانگيْته شدند.
مؤلف قدس سره :در سابق يعني در تفسير آيه ":وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ" « »6توضيح معناي اين روايت گذشت.
و در الدر المنثور « »2است كه ابن ابي حاتم از ابي جعفر روايت كرده كه در معناي" كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" فرمود:
منظور از بهترين امت ،اهل بيت رسول خدا
__________________________________________________
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  111تا  ..... ]102ص 190 :
اشاره

لَنْ يَضُربوكُمْ إِالَّ أَذيً وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلبوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ ال يُنْصَرُونَ ( )111ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِالَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ
حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ )(112لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ
( )112يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الَْْيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ
( )112وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ()112
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ( )116مَثَلُ ما
يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِر أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ( )112يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَِّْذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ ال يَأْلُونَكُمْ خَباالً وَدُّوا ما عَنِتبمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ
ما تُْْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ( )112ها أَنْتُمْ أُوالءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ ال يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ
كُلِّهِ وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا عَضبوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ( )111إِنْ
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا ال يَضُربكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
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)(1در المنثور ج  0ص .61
)(2جامع االصول ج  12ص  212ح .2222
)(3مجمع البيان ج  0ص .222
)(4مجمع البيان در سوره آل عمران آيه  11و بقره آيه .122
)(5تفسير عياشي ج  1ص  112ح .122
")(6سوره بقره ،آيه ".102
)(7در المنثور ج  0ص .62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
ص است.
و نيز در آن كتاب « »1است كه احمد به سند حسن از علي (ع) روايت آورده كه فرمود :رسول خدا ص فرمود :به من
چيزهايي دادهاند كه به احدي از انبيا ندادهاند ،يكي اينكه وحشتي از من ،در دل دشمنانم انداختهاند و به اين وسيله ياريم
كردهاند ،و يكي ديگر اينكه:
كليدهاي زمين را در اختيارم نهادهاند ،و ديگر اينكه احمدم نام نهادند و خاك را برايم مايه طهارت قرار دادند و امتم را
بهترين امت كردند.
__________________________________________________
)(1در المنثور ج  0ص .62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص210 :
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ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
ترجمه آيات  .....ص 193 :

بيان آيات  .....ص 194 :
اشاره

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

جز دردسر زياني به شما وارد نميآورند و اگر به جنگ با شما برخيزند آن چنان ميگريزند كه پشت سر خود را ننگرند و بعد
از آن هم ياري نْواهند شد (111).
ذلت بر آنان هر جا كه ديده شوند نوشته شده ،مگر اينكه متوسل به خدا و يا به وسيلهاي مردمي بشوند و زورمنداني از
ايشان حمايت كند و ايشان براي خود جايي از غضب خدا گرفتند و خواري و مسكنت بر آنان حتمي شده و اين بدان جهت
است كه همواره به آيات خدا كفر ميورزيدند و انبيا را به ناحق ميكشتند و منشا اين كفر و جنايتشان ،معصيتهايشان بود و
مردمي تجاوزگر بودند ().110
اهل كتاب همه يكسان نبودند طائفهاي شبزندهدار و تالوت آيات خدا در لحظه لحظههاي شب داشتند و سجده ميكردند
().112
آنها به خدا و روز قيامت ايمان داشته و امر به معروف و نهي از منكر ميكردند و در كارهاي خير از يكديگر پيشي
ميگرفتند .و ايشان از صالحانند ().112
و هر كار خيري كه از ناحيه خدا كفران نميشود و خدا داناي به حال متقين است ().112
محققا كساني كه كافر شدند ،نه اموالشان به دردشان ميخورد و نه اوالدشان از خدا بينيازشان ميسازد و آنان اهل آتش و
هم در آن جاودانند ().116
مثل آنچه در اين زندگي دنيا خرج ميكنيد وصفش نظير بادي است كه در آن سرمايي شديد باشد و به زراعت مردمي كه بر
خود ستم كردند برسد و آن را نابود سازد ،همانطور كه خدا به آن قوم ستم نكرده به اينان نيز ستم ننموده است ،بلكه
خودشان به خود ستم كردهاند ().112
اي كساني كه ايمان آوردهايد ،دوست و محرم رازي از غير خود مگيريد كه غير شما لحظهاي از رساندن شر ،به شما
نميآسايند ،آنها دوست ميدارند شما را به ستوه آورند .دشمني دروني و باطنيشان با شما از مطاوي كلماتشان پيدا است .و
آنچه در دل دارند ،بسي خطرناكتر از آن است .ما آيات را برايتان بيان ميكنيم ،اگر تعقل كنيد (118).
هان! شما همانهائيد كه اين كفار را دوست ميداريد ،با اينكه آنان شما را دوست نميدارند .شما به همان كتاب ايمان داريد
ولي وقتي آنان به شما برميخورند ،ميگويند ايمان آورديم و چون به خلوت ميروند سرانگشت خود را از شدت كينهاي كه
با شما دارند ،گاز ميگيرند .بگو از خشم خود بميريد كه خدا دانا است به آنچه در باطن دلها است ().111
اگر خيري به شما برسد آنها ناراحت ميشوند و اگر مصيبتي برسد خوشحال ميگردند و شما اگر صبر كنيد و از خدا بترسيد،
كيد آنها هيچ ضرري به شما نميزند كه خدا به آنچه ميكنيد ،احاطه دارد ().102
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
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اين آيات كريمه -بطوري كه مالحظه ميفرمائيد -توجه و انعطاف به هدفي دارد كه آيات قبل متعرض آن بود ،و آن بيان
حال اهل كتاب و مْصوصا يهوديان بود كه به آيات خدا كفر ورزيده و خود را گمراه و مؤمنين را از راه خدا بازداشتند ،و
آيات دهگانهاي كه گذشت ،از باب" الكالم يجر الكالم" ،در بين اين دو دسته آيات قرار گرفته بود ،پس اتصال آيات مورد
بحث با آيات دهگانه قبل به حال خود باقي است.
"لَنْ يَضُربوكُمْ إِلَّا أَذيً"...
كلمه "اذي" بطوري كه در مفردات القرآن راغب آمده ،به معناي هر آن ضرري است كه به جانداران برسد -به جان يا به
تن آنها و يا به سعادت اخروي يا دنيويشان.
"ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ"
[مراد از اينكه بر اهل كتاب ذلت زده شده ":ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ"]  .....ص 194 :
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كلمه" ذلت" مصدري است كه براي نوع ساخته شده و كلمه" ذل" بضمه بطوري كه راغب گفته ،به معناي ذلتي است كه
از قهر و غلبه ناشي شود ،و با كسره ذال ،به معناي ذلتي است كه از ناحيه تعصب و تكبر ناشي گردد .و معناي عمومي آن
(كه هم در ذل -بضمه -هست و هم در ذل -بكسره -و هم در بناي نوع -و هم در ساير مشتقات) عبارت است از انكسار و
رام شدن در برابر خصم ،و در مقابل آن ماده" عز" است ،كه به معناي رام نشدن و نپذيرفتن تاثير طرف مقابل است.
و كلمه" ثقفوا" ماضي مجهول و به معناي" وجدوا -يافت شدند" است و كلمه" حبل "به معناي آن سببي است كه
تمسك به آن باعث مصونيت و حفظ گردد ،كه البته به عنوان استعاره در مورد هر چيزي كه نوعي امنيت و عصمت و
مصونيت آورد استعمال ميشود ،نظير عهد و ذمه و امان دادن كه همه اينها را نيز حبل ميگويند.
و مراد -و خدا داناتر است -اين است كه ذلت بر آنان مقدر شده و آن چنان ثابت شده كه نقش سكه روي فلز ،و يا خيمه بر
باالي سر انسان ثابت ميشود .پس ذلت براي آنان نوشته شده و يا به اعتبار كلمه" علي" برايشان مسلط گشته مگر آنكه به
حبل و سببي خدايي چنگ بزنند و يا خود را به دامن نيرومند انساني بيفكنند.
در اين آيه شريفه كلمه" حبل" تكرار شده (فرموده :چنگ بزنيد به حبلي از خدا و حبلي از مردم) با اينكه ميتوانست
بفرمايد ":إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ" و اين بدان جهت بود كه
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
كلمه حبل وقتي به خداي تعالي منسوب شود ،معنايي ميدهد و وقتي به انسانها نسبت داده شود معنايي ديگر ميدهد .در
اولي (وقتي به خداوند منسوب شود) معنايش قضا و قدر و حكم تكويني يا تشريعي خدا است و در دومي (وقتي به انسانها
نسبت داده شود) به معناي تمسك عملي است.
و مراد از" ضرب ذلت بر آنان" اين است كه خداي تعالي حكم تشريعي به ذلت آنان كرده ،به دليل اينكه دنبال ضرب ذلت
ميفرمايد ":أَيْنَ ما ثُقِفُوا -هر جا كه يافت شوند" چون معناي ظاهر اين جمله اين است كه مؤمنين هر جا ايشان را ديدند و
بر آنان مسلط شدند ،چنين و چنان كنند .و اين تعبير با ذلت تشريعي كه يكي از آثارش جزيه گرفتن است ،مناسبت دارد.
در نتيجه برگشت معناي آيه به اين ميشود كه اهل كتاب به حسب حكم شرع اسالمي ذليلند ،مگر اينكه يا داخل در ذمه
اسالم شوند و يا اماني از مردم مسلمان به نحوي از انحاء ايشان را حفظ كنند.
ولي از ظاهر كالم بعضي از مفسرين برميآيد كه خواسته است بگويد :آيه" ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ" در اين مقام نيست كه
حكمي شرعي را تشريع كند ،بلكه ميخواهد خبر از مقدراتي بدهد كه به قضاي خداي تعالي بر سر يهود آمده ،چون اسالم
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[معناي" امت قائمة" و اشاره به فرق بين" سرعت" و" عجله"]  .....ص 196 :

مفسرين در معناي كلمه" قائمة" اختالف كرده ،بعضي گفتهاند :يعني ثابت قدم بر امر خدايند .بعضي ديگر گفتهاند يعني
عادل و معتدلند ،به دو طرف افراط و تفريط گرايش ندارند.
بعضي ديگر گفتهاند :يعني داراي امتي و مذهبي قائم و طريقهاي مستقيماند ،ولي حق مطلب اين است كه لفظ" قائمة "
مطلق است و هيچيك از اين قيدها را ندارد ،و در نتيجه همه اين معاني را تحمل ميكند ،چيزي كه هست وقتي ميبينيم
سْن از كتاب و اعمال صالحه آنان به ميان آمده ،بيشتر اين معنا به ذهن ميرسد كه مراد از قيام بر ايمان و اطاعت باشد.
و كلمه" آناء" جمع" اني" بكسره همزه ،و يا بفتحه آن است .بعضي گفتهاند :جمع كلمه" انو" است كه به معناي وقت
است .پس آناء يعني اوقات.
و مسارعه به معناي مبادرت ورزيدن و شتافتن است .و اين كلمه باب مفاعله از ماده سرعت است.
در مجمع البيان ميگويد :فرق بين سرعت و عجله اين است كه سرعت به معناي جلو افتادن در كاري است كه جلو افتادن
در آن جايز باشد .پس سرعت (از آنجايي كه هميشه در كار خير به كار ميرود) خود يكي از صفات ممدوح است .و ضد
آن "ابطاء -كندي" است.
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وقتي ظهور كرد كه يهود در حال ذلت بسر ميبرد ،و بعضي از شاخههايشان به مجوس جزيه ميداد و بعضي به نصارا.
و اين معناي بدي نيست ،حتي ذيل كالم تا آخر آيه هم آن را تاييد ميكند براي اينكه از ظاهر آن بر ميآيد كه ذلت و
مسكنت يهود به خاطر سوء رفتار خود او بوده يعني كفري كه به آيات خدا ميورزيد و انبيا را به قتل ميرساند و دائما به
حقوق ديگران تجاوز ميكرد ،ولي عيبي كه دارد اين است كه الزمه اين معنا آن است كه آيه را مْتص به يهود بدانيم .با
اينكه هيچ دليلي به حسب ظاهر بر اين اختصاص نيست .و ان شاء اللَّه به زودي در تفسير آيه :وَ أَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ
الْبَغْضاءَ" « »1گفتاري در اين باره ميآيد.
"وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ"...
كلمه "باؤا" به معناي" اتْذوا -گرفتند" است .وقتي گفته ميشود ":باؤا مبائة -مكانا "-معنايش اين است كه فالنيها
مكاني را براي خود اتْاذ كردند و يا به مكاني برگشتند و كلمه" مسكنت" به معناي شدت فقر است و ظاهرا مسكنت اين
است كه انسان به جايي از فقر و يا هر فقداني برسد كه راه نجاتي از آن نداشته باشد .بنا بر اين معنا صدر و ذيل آيه
__________________________________________________
")(1سوره مائده ،آيه ".62
ترجمه الميزان ،ج ،2ص216 :
با هم سازگار ميشود.
"ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ" و معناي اين جمله اين است :غضب الهي براي اين بود كه امروز عصيانگري كردند و از
پيش هم بر اعتداء و ياغيگريشان استمرار ميدادند.
"لَيْسُوا سَواءً  ...مِنَ الصَّالِحِينَ" كلمه" سواء" مصدري است كه معناي وصف از آن اراده شده ،ميخواهد بفرمايد:
اهل كتاب همه مثل هم ،و مساوي در وصف و در حكم نيستند ،براي اينكه بعضي از آنان امتي هستند قائم به عبادت ،و
آيات خدا را ميخوانند و چنين و چنانند ،و بعضي ديگر اينطور نيستند.
و از اينجا معلوم ميشود كه جمله ":مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ  "...در مقام تعليل است ،و وجه عدم تساوي اهل كتاب را بيان ميكند.
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كه صفت ناپسندي است ،به خالف عجله كه چون به معناي شتافتن و جلو افتادن در كاري است كه نبايد در آن شتاب كرد.
لذا از صفات نكوهيده و مذموم به شمار ميرود .و ضد آن" اناة".
درنگ و تاني" است كه از صفات پسنديده است»1« .
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  0ص .222
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
و ظاهرا سرعت در اصل ،وصف حركت ،و عجله وصف متحرك بوده( ،بعدها به خود متحرك هم گفتهاند مسارع ،و گرنه در
اصل لغت موارد هر يك غير مورد ديگري است).
و كلمه" خيرات" به معناي مطلق اعمال صالح است -چه عبادت ،چه انفاق ،چه عدل ،چه قضاي حاجت و  ...و اين كلمه
بدان جهت كه هم جمع است و هم الف و الم بر سر دارد از نظر ادبيات استغراق را ميرساند .و همانطور كه گفتيم شامل
همه انحاي خيرات ميشود ،و ليكن بيشتر در خيرات مالي اطالق ميگردد .همانطور كه كلمه" خير" بيشتر در مورد مال
استعمال ميشود.
خداي سبحان در اين آيه شريفه كلياتي از صفات پسنديده نيكان از اهل كتاب را بر شمرده ،اول ايمان به خدا ،دوم امر به
معروف و نهي از منكر ،سوم مسارعت در كار خير و چهارم اين است كه ايشان مردمي صالحند ،و به همين جهت همنشينان
انبيا و صديقين و شهداء هستند .چون در آيات شريفه ":اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ" « ،»1اهل صراط مستقيم را از كساني دانسته كه بر آنان انعام شده و مورد غضب قرار نگرفته و گمراه
نشدند .و در آيه شريفه" فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشبهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ  »0« "...فرموده:
آنهايي كه مورد انعام خداي تعالي قرار گرفتهاند ،با انبيا و صديقين و شهدا و صالحين هستند و بعضي از مفسرين گفتهاند:
مراد در اين آيه عبد اللَّه بن سالم و اصحاب اويند.
"وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ"...
اينجا منظور از كفر ،كفران در مقابل شكر است .ميفرمايد :هر كار خيري كه ميكنند از ناحيه خداي تعالي كفران نميشوند،
يعني خداي تعالي شكرشان را بجا ميآورد و عمل خيرشان را به ايشان بر ميگرداند ،بدون اينكه آن را ضايع و بينتيجه
بگذارد .هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ" « »2و نيز فرموده ":وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلِأَنْفُسِكُمْ  ...وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ" «»2
__________________________________________________
")(1سوره حمد ،آيه ".2
")(2سوره نساء آيه ". [.....]16
)(3و هر كس خيري را بدون اينكه خداي تعالي او را فرمان داده باشد ،از پيش خود انجام بدهد ،خدا هم شكرگزار است و
هم دانا ".سوره بقره ،آيه ".122
)(4آنچه از خير انجام ميدهيد به نفع خود انجام دادهايد  ...و آنچه از خير انفاق كنيد ،بدون كم و كاست به شما پرداخت
ميشود و شما ستم نميشويد ".سوره بقره ،آيه ".020
ترجمه الميزان ،ج ،2ص212 :
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ"...
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[عمل فاسد ،اثر فاسد در پي دارد]  .....ص 198 :

و حاصل كالم در اين آيه اين است كه انفاق و مْارجي كه يهود در اين زندگي دنيا ميكند ،با اينكه به اين منظور ميكند
كه وضع زندگي خود را اصالح نموده و به مقاصدي كه دارد برسد ،ليكن به جز بدبْتي و شقاوت ،بهرهاي از آن به دست
نميآورد ،بلكه آنچه را ميخواهد و دنبال ميكند ،به تباهي ميكشاند .پيش خود خيال ميكند سعادتي به چنگ آورده ولي
آنچه به دست آورده شقاوت است .و مثلش مثل بادي است كه در آن سرماي شديدي باشد و زراعت ستمگران را سياه كند،
و اين نيست مگر به خاطر ظلمي كه خودشان به خويشتن كردهاند ،چون عمل فاسد به جز اثر فاسد ،اثر ديگري نميبْشد.
ترجمه الميزان ،ج ،2ص211 :
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَِّْذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ"...
در اين آيه شريفه "،وليجه" (خويشاوند نزديك) را" بطانه" (آستر) ناميده و وجهش اين است كه آستر به پوست بدن نزديك
است .تا رويه (ظهاره) لباس .چون آستر لباس بر باطن انسان اشراف و اطالع دارد و ميداند كه آدمي در زير لباس چه پنهان
كرده ،خويشاوند آدمي هم همين طور است ،از بيگانگان به آدمي نزديكتر و به اسرار آدمي واقفتر است .و جمله" ال
يَأْلُونَكُمْ" به معناي" ال يقصرون فيكم" است .يعني دشمنان از رساندن هيچ شري به شما كوتاهي نميكنند.
و كلمه" خبال" به معناي شر و فساد است و بهمين جهت است كه جنون را" خبل" هم ميگويند ،چون در جنون ،فساد
عقل است.
و در جمله" وَدُّوا ما عَنِتبمْ" كلمه" ما" مصدريه است و معناي جمله را "ودوا عنتكم" ميسازد ،يعني دوستدار شدت و
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از ظاهر وحدت سياق چنين بر ميآيد كه مراد از اين هايي كه كافر شدند ،طايفهاي ديگر از اهل كتابند ،كساني هستند كه
دعوت نبوت را نپذيرفتهاند و نه تنها نپذيرفتهاند بلكه عليه اسالم توطئه هم ميكنند و در خاموش كردن نور آن لحظهاي
كوتاه نميآيند و از هيچ كاري فروگذار نيستند.
و چه بسا مفسرين كه گفتهاند اين آيه ناظر به اهل كتاب نيست ،بلكه به مشركين نظر دارد ،و در حقيقت توطئه و
زمينهچيني است براي داستان احد ،كه به زودي بدان اشاره ميكند .ولي اين نظريه با جملهاي كه به زودي ميآيد و
ميفرمايد ":وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ ،وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا "...نميسازد ،چون مشركين چنين سابقهاي ندارند كه وقتي به
مؤمنين رسيدند بگويند ما ايمان آورديم و وقتي به همفكران خود رسيده باشند ،سر انگشتان خود را از شدت خشم گزيده
باشند .اين وضع با حال يهود تطبيق ميكند ،و از همين جا روشن ميشود كه تا اينجا اتصال سياق آيات به هم نْورده
است.
و چه بسا بعضي از مفسرين اين گفته را كه" آيه شريفه مورد بحث ،به مشركين نظر دارد "با اين گفته كه آيه سْن از
دورويي ميكند جمع كرده و معتقدند كه به يهود نظر دارد ،و ليكن اين نظريه خطا است.
َثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا"...
كلمه "صر" به معناي سرماي شديد است .و اگر مطلبي را كه برايش مثل زده (يعني انفاق يهوديان را) مقيد كرد به قيد (در
اين زندگي دنيا) براي اين بوده كه بفهماند ،آنان از خانه آخرت بريدهاند و انفاقشان هيچ ارتباطي به حيات آخرت ندارد .و نيز
اگر حرث قوم را مقيد كرد ،به قيدَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ"
براي اين بود كه ارتباط آن با جمله بعدي كه ميفرمايد َ:ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ"
به خوبي روشن شود.
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[اگر مسلمين صبر كنند و تقوا پيشه سازند ،از كينه دشمنان ايمن خواهند بود]  .....ص 622 :

و اين آيه ما را داللت ميكند و به ما ميگويد :شما مسلمانان اگر صبر كنيد و تقوا به خرج دهيد از كينه دشمنان ايمن
خواهيد بود.
"پايان"
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گرفتاري و ضرر شمايند.
و جمله "قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ" ميرساند كه دشمني آنان نسبت به شما آن قدر زياد است كه نميتوانند پنهان
بدارند .بلكه دشمني باطنيشان در لحن كالمشان اثر گذاشته است .پس در حقيقت در اين جمله كنايهاي لطيف بكار رفته ،و
آن گاه بدون اينكه بيان كند ،در دلهاي خود چه چيز پنهان كردهاند ،فرموده ":وَ ما تُْْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ" تا اشاره كرده
باشد ،به اينكه آنچه در سينه دارند ،قابل وصف نيست ،چون هم متنوع و گوناگون است و هم آن قدر عظيم است كه در
وصف نميگنجد ،و همين مبهم آوردن" ما في صدورهم" بزرگ و عظيم بودن را تاييد ميكند.
"ها أَنْتُمْ أُوالءِ تُحِبُّونَهُمْ"...
ظاهرا كلمه" اوالء" اسم اشاره و كلمه" ها" براي هشدار دادن است .و اصل جمله "انتم هؤالء" بوده باشد .و كلمه" انتم"
بين ها و بين اوالء فاصله شده باشد ،همانطور كه ميگوئيم ":زيد هذا و هند هذه كذا و كذا" اين زيد و اين هند چنين است
و چنان است( .در فارسي هم همين كار را ميكنيم يعني به جاي اينكه بگوئيم شما همانهايي كه چنين و چنان كرديد،
ميگوئيم :هان مگر شما آنهايي نبوديد كه چنين و چنان كرديد ".مترجم")" وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ" الف و الم در"
الكتاب" براي افاده جنس است ،و چنين معنا ميدهد كه شما به همه كتابهاي آسماني كه از ناحيه خدا نازل شده ايمان
داريد ،چه كتاب خودتان و چه كتاب اهل كتاب .اما اهل كتاب به كتاب شما ايمان ندارند .
ترجمه الميزان ،ج ،2ص622 :
"وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا" يعني اهل كتاب منافقند ،وقتي شما را ميبينند ميگويند ايمان آورديم.
"وَ إِذا خَلَوْا عَضبوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ" و چون به خلوت ميروند ،سرانگشت خود را از شدت خشمي كه بر شما دارند
ميگزند .و كلمه" عض" گاز گرفتن با دندان با فشار است .و كلمه" انامل" جمع انمله است كه به معناي نوك انگشتان
است .و كلمه" غيظ" به معناي خشم و كينه است .و" عض انامل بر فالن چيز" مثلي است كه در مورد تاسف و حسرت و
رساندن شدت خشم و كينه زده ميشود.
"قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ"...
اين جمله نفريني است بر آنان در عبارت امر .و اگر اينطور تعبير كرده ،براي اين بوده كه جمله به ما بعدش كه ميفرمايد":
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ" متصل شده ،چنين معنا دهد:
بگو ،بار الها بْاطر همين كينهاي كه دارند ،مرگشان بده ،كه تو ،به آنچه در سينهها است يعني در دلها و جانها است دانايي.
"إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ"...
مسائت كه مصدر" تسؤهم" است ،به معناي بد حالي است ،بر خالف مسرت و سرور كه به معناي خوشحالي است.

