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[سوره آلعمران ( :)3آيات  121تا  ..... ]121ص 3 :
اشاره

وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( )121إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَال وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ ِ
ل
الْمُؤْمِنُونَ ( )122وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( )121إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَالثَةِ آالفٍ
مِنَ الْمَالئِكَةِ مُنْزَلِينَ )(124بَلي إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آالفٍ مِنَ الْمَالئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ()121
وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِالَّ بُشْري لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا النَّصْرُ إِالَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ( )121لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ
فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ ( )121لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ ( )121وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ
يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ()121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص4 :
ترجمه آيات  .....ص 4 :

بيان آيات  .....ص 4 :
اشاره

از اينجا سياق آيات سياقي ديگر شده ،و به مطلبي كه در آغاز سوره ذكر شده بود برگشته ،در آنجا مؤمنين را به موقعيت و موقف دشواري كه
دارند هشدار ميداد ،و نعمت هايي را كه به ايشان ارزاني داشته بود (از قبيل ايمان و نصرت و كفايت شر دشمنان را) به يادشان ميآورد ،و رموزي
را تعليمشان ميداد كه به وسيله آن به مقصد شريفشان برسند ،و به دستوراتي
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بياد آراي پيغمبر به ياد آور سحر گاهي را كه از خانه خود به جهت صف آرايي مؤمنان براي جنگ بيرون شدي ،و خدا به همه گفتار و كردار تو
شنوا و دانا بود ().121
و آن گاه كه دو طايفه از شما بد دل و ترسناك و در انديشه فرار از جنگ بودند و خدا يار آنها بود آنان را دلدار نمود و هميشه بايد اهل ايمان به
خدا توكل كنند تا دلدار و نيرومند باشند ().122
و به حقيقت خداوند شما را در جنگ بدر ياري كرد و غلبه بر دشمن داد با آنكه شما از هر جهت در مقابل دشمن ضعيف بوديد ،پس راه
خداپرستي و تقوا پيش گيريد باشد كه شكر نعمتهاي او به جاي آريد ().121
( اي رسول) بياد آر آن هنگام را كه به مؤمنين گفتي :آيا خداوند به شما مدد نفرمود كه سه هزار فرشته به ياري شما فرستاد؟ ().124
بلي اگر شما صبر و مقاومت در جهاد پيشه كنيد و پيوسته پرهيز كار باشيد چون كافران بر سر شما شتابان و خشمگين بيايند خداوند براي حفظ و
نصرت شما پنج هزار فرشته را با پرچمي كه نشان مخصوص سپاه اسالم است به مدد شما ميفرستد (125).
و خدا آن فرشتگان را نفرستاد مگر براي اينكه به شما مژده فتح دهند و دل شما را به نصرت خدا مطمئن كنند و فتح و پيروزي نصيب شما
نگشت مگر از جانب خداوند تواناي دانا ().121
تا گروهي از كافران را هالك گرداند يا ذليل و خوار كند كه از مقصود خود (كه از ميان بردن اسالم و مسلمين است )نااميد باز گردند ().121
اي پيغمبر (خدا را اختيار مطلق است) به دست تو كاري نيست اگر بخواهد به لطف خود از آن كافران درگذرد و اگر بخواهد به جرم آن كه
مردمي ستمگرند آنها را عذاب كند ().121
هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است همه ملك خدا است هر كه را خواهد ببخشد و هر كه را خواهد عذاب كند ،خدا نسبت (به خلق بسيار)
آمرزنده و مهربان است ().121

PDF.tarikhema.org

ترجمه الميزان ،ج ،4ص1 :
هدايتشان كرد كه سعادتشان را هم در زندگي و هم بعد از مردن تامين كند.
در اين آيات داستان جنگ احد نيز آمده ،و اما آياتي كه اشارهاي به داستان جنگ بدر دارد در حقيقت ضميمهاي براي تكميل داستان جنگ بدر
است ،و جنبه شاهد براي آن قصه دارد ،نه اينكه مقصود اصلي طرح داستان بدر باشد ،كه ان شاء اللَّه باز هم در تفسير آياتش سخن خواهيم
گفت.
"وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ" كلمه" اذ" ظرفي است متعلق به چيزي كه حذف شده ،و در ظاهر كالم نيامده از قبيل":
به ياد آور" و امثال آن ،و فعل" غدوت" از مصدر" غين -دال -واو" گرفته شده ،كه به معناي بيرون شدن در پگاه است و كلمه" تبوئ" از
مصدر" تبوئه" گرفته شده ،كه به معناي تهيه مكان براي غير ،و يا اسكان غير در مكان و متوطن كردن او در آن است ،و كلمه" مقاعد" جمع
مقعد
[معناي اهل و مراد از اهل رسول خدا (ص)]  .....ص 1 :
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و كلمه" اهل" به طوري كه راغب « »1گفته به معناي هر آن كس و يا كساني است كه نسبت و يا خاندان و يا غير آن دو از قبيل دين و شهر
و يا صنعت ايشان را يكي ميكند ،مثال ميگويند اهل فالن شخص ،يعني زن و بچه و خادم و ساير كساني كه از او ميخورند ،و باز ميگويند
اهل فالن شخص ،يعني همه كساني كه به او منسوبند ،مثل عشيره و نوه و نتيجههاي او كه عترت اويند ،و باز گفته ميشود اهل همدان ،يعني
همه كساني كه در شهر زندگي ميكنند( ،و يك نقطه از زمين همه را در خود گنجانيده ،و وحدتي ميان آنان بر قرار كرده) ،و باز گفته ميشود
اهل فالن دين ،يعني همه افرادي كه متدين به آن دينند( ،و وحدت دين همه را يكي كرده ،و وحدتي به كثرتشان داده) ،و نيز گفته ميشود اهل
كارخانه پا رچه بافي ،و يا اهل صنعت كه داشتن صنعت وحدتي به آنها داده ،و يا اهل فالن صنعت خاص ،كه شامل همه اساتيد آن صنعت
ميشود ،و كلمه اهل از كلماتي است كه در مذكر و مؤنث فرقي نميكند ،و همچنين در مفرد و جمع تغيير شكل نميدهد ،هم به يك نفر
ميگويند اهل فالني ،و هم به چند نفر ،و البته استعمالش مخصوص به مورد انسان است ،بچههاي يك حيوان را هيچگاه اهل آن حيوان
نميگويند.
و مراد از اهل رسول خدا (ص) ،خواص آن جناب است ،كه شامل جمع دودمانش ميشود و مراد از آن در خصوص آيه شخص واحد نيست ،به
دليل اينكه فرموده:
"غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ" چون وقتي ميتوان گفت" از ميان اهلت خارج شدي" كه منظور از اهل،
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص1 :
جمعيت خانواده و خويشاوندان باشد ،اما اگر منظور يك نفر باشد مثال تنها همسر و يا مادر باشد نميتوان گفت ":از ميان اهلت خارج شدي" ،و
همين كه ميبينيم در آيه مورد بحث فرموده:
"غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ" خود دليل بر اين است كه مراد از اهل جمع است نه يك نفر ،و لذا ميبينيم بعضي از مفسرين كه اهل را به يك نفر تفسير
كردهاند ،ناگزير شدهاند در آيه تقديري بگيرند ،و بگويند :تقدير آيه" غدوت من بيت اهلك" است ،يعني" وقتي كه از خانه اهلت خارج شدي"،
ليكن در كالم هيچ دليلي نيست كه بر آن مطلب داللت كند.
سياق و روال آيات مورد بحث بر اساس خطاب كردن به عموم مؤمنين است ،در اين آيات مؤمنين را به مفاد آيات قبل و بعد مخاطب قرار داده
پس ميتوان گفت در جمله ":وَ إِذْ غَدَوْتَ  "...كه خطاب بخصوص رسول خدا (ص) است ،التفاتي از خطاب عموم به خطاب آن جناب شده است،
و گويا وجه در اين التفات لحن عتابي است كه از آيات ظاهر ميشود ،چون اين آيات از شائبه مالمت و عتاب و أسف بر جرياني كه واقع شده
(يعني آن سستي و وهني كه در تصميم در عمل قتال از ايشان سر زده) خالي نيست ،و براي اينكه به آنان چوب كاري كرده باشد خطاب را از
آنان برگردانيده و متوجه شخص رسول خدا (ص) نموده است ،عملي كه از شخص آن جناب سر زد ،يعني بيرون شدن از ميان اهل را بهانه قرار
داد ،و فرمود ":به ياد آر زماني را كه از بين اهل خود خارج ميشدي" ،و نيز فرمود:
آن زمان كه به مؤمنين ميگفتي ":أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ  ،"...همچنين فرمود ":لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" « »1و نيز فرمود ":قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ"
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[بيان مراد از جمله" وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما" در آيه شريفه و رد گفته يكي از مفسرين در ذيل اين جمله  .....ص 8 :

و جمله :و اللَّه وليهما حال از جمله قبل است ،و عامل در آن فعل" همت" است ،و زمينه كالم زمينه عتاب و توبيخ است ،و همچنين جمله:
"وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" حالي ديگر از آن جمله است ،و معنايش اين است كه :اين دو طايفه تصميم گرفتند از كار جنگ منصرف شوند،
و آن را سست بگيرند ،در حالي كه خداي تعالي ولي آن دو طايفه است ،و اين براي مؤمن سزاوار نيست ،كه با اينكه معتقد است خدا ولي او است
در خود فشل و سستي و ترس راه دهد ،و بلكه سزاوار است امر خود را به خدا واگذار كند كه هر كس بر خدا توكل كند خدا وي را كافي خواهد
بود.
از اينجا ضعف گفتار زير روشن ميشود كه بعضي گفتهاند :اين هم ،هم خطوري است ،نه عزمي و با تصميم قاطع ،چون خداي تعالي اين دو
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«».2
و نيز فرمود ":فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ،وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ" «».1
و نيز فرمود ":وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً" ،با اينكه رسول خدا (ص )هرگز نميپندارد كه شهدا مردهاند مع ذلك به خاطر همان
چوب كاري كه گفتيم خطاب و عتابي كه متوجه مردم است متوجه آن جناب نموده و ميفرمايد ":هرگز نبايد بپنداري كه كشتگان در راه خدا
مردهاند...".
__________________________________________________
)(1تو از اين امر هيچ اختياري نداري.
)(2به اين مردم بگو زمام همه امور به دست خدا است.
) (3پس بخاطر رحمت مخصوصي از خدا بود كه تو نسبت به آنان ماليم و نرمخو شدي ،و گر نه اگر خشن و غليظ القلب ميبودي ،مردم از
پيرامونت متفرق ميشدند ،لذا باز هم از آنان درگذر ،و خطايشان را تعقيب مكن.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص1 :
به جهتي كه گفته شد خطاب جمع در اين موارد را تبديل به خطاب مفرد كرد ،و موارد نامبرده از مواردي است كه وقتي سخن گوينده به آن
موارد كشيده ميشود او را دچار تندي و هيجان نموده در نتيجه نميگذارد گفتارش را ادامه دهد ،به خالف مواردي مثل آيات بعدي اين سوره
يعني آيه  144كه ميفرمايد ":وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ،أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ" ،و آيه  111كه ميفرمايد ":وَ الرَّسُولُ
يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ" ،كه عتاب در آنها با خطاب جمع آمده ،چون خطاب جمع مؤثرتر از خطاب مفرد بود ،و باز به خالف آيه  114همين سوره
كه رسول خدا ( ص) در آن غايب فرض شده ،چون در مقام منت گذاري بر مؤمنين است به خاطر اين نعمت كه بر ايشان پيغمبري مبعوث كرده،
غايب گرفتن او بيشتر در دلها مينشيند و در نفوس مؤثر ميافتد و از توهمهاي پوچ و خيالهاي باطل دورتر است ،خواننده عزيز اگر در آيات
شريفه دقت كند ،به صحت گفتار ما پي ميبرد.
و معناي آيه اين است كه به ياد آر آن زمان را كه در غداة -صبح -از اهلت خارج شدي ،تا براي مؤمنين لشگر گاهي آماده سازي -،و يا در آنجا
اسكانشان دهي تا اطر اق كنند ،و خدا شنوا است نسبت به آنچه در آنجا گفته شد و نيز نسبت بدان چه در دلها پنهان كرده بودند دانا است .از
جمله ":وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ  "...چنين بر ميآيد كه معركه جنگ به منزل آن جناب نزديك بوده ،و اين خود دليل است بر اين كه دو آيه مورد
بحث نا ظر به داستان جنگ احد است ،در نتيجه اين دو آيه متصل است به آياتي كه در باره جنگ احد نازل شده است ،چون مضامين و مفاهيم
آنها با اين جريان تطبيق ميكند ،و از همين جا روشن ميشود كه گفتار بعضي از مفسرين كه گفتهاند دو آيه مورد بحث در باره جنگ بدر نازل
شده درست نيست ،و همچنين گفتار آنهايي كه گفتهاند :مربوط به جنگ احزاب است سخن ضعيفي است ،و وجه ضعف آن دو روشن است.
"وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" يعني خداي تعالي شنواي آن سخناني است كه در آنجا گفتند ،و داناي به آن نيات و اسراري است كه در دلهاي خود پنهان
داشتند ،و اين جمله داللت دارد بر اينكه در آن واقعه سخناني در بين مؤمنين رد و بدل شده ،و نياتي را هم در دلهاي خود پنهان داشتهاند ،و از
ظاهر كالم بر ميآيد كه جمله ":اذ همت" متعلق به هر دو وصف است.
"إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَال وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما" ماده" ها -ميم و ميم" كه فعل ماضي مؤنث غايب" همت" از آن مشتق شده به معناي
تصميم و عزمي است كه در دل براي كاري جزم كرده باشي ،و كلمه" فشل" به معناي ضعف توأم با ترس است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص1 :
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[توضيحي در مورد جمله" وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ" در آيه شريفه  .....ص 1 :

"وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ" از ظاهر سياق بر ميآيد كه آيه شريفه در اين مقام است تا شاهدي باشد براي اين كه عتاب قبلي را تكميل
و تاكيد كند ،در نتيجه معناي حال را افاده ميكند ،همانطور كه جمله" وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما  "...حال را افاده ميكرد ،در نتيجه معناي آيه چنين ميشود:
اين سزاوار نبود كه از شما مؤمنين آثار فشل مشاهده شود ،با اينكه ولي شما خدا است ،و با اينكه خدا شما را كه در بدر ذليل بوديد ياري فرمود،
و بعيد نيست كه آيه شريفه كالمي مستقل باشد در اين زمينه كه بخواهد بر مؤمنين منت بگذارد به آن نصرت عجيبي كه در جنگ بدر از ايشان
كرد ،و مالئكه را به ياريشان فرستاد.
و چون ياري آنان در روز بدر را يادآور شد ،و آن را در مقابل حالتي كه خود مؤمنين داشتند قرار داد -،با در نظر گرفتن اين كه هر كس عزتي به
خرج بدهد به ياري خدا و عون او داراي عزت شده ،چون انسان از ناحيه خودش به جز فقر و ذلت چيزي ندارد -،لذا در بيان حالي كه مؤمنين
داشتند فرمود:
"وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ" از اينجا معلوم ميشود كه جمله" وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ" هيچ منافاتي با آياتي كه عزت را از آن خدا و مؤمنين ميداند ندارد ،نظير آيه ":وَ
لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ" « ،»1چون عزت مؤمنين هم به عزت خدا است و هم چنان كه فرموده ":فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً" « »2و خدا كه
همه عزتها از او است وقتي ميخواهد مؤمنين را عزت بدهد ياريشان ميكند ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده َ:لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلي
قَوْمِهِمْ ،فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ "
__________________________________________________
")(1سوره منافقون آيه".1 :
")(2سوره نساء ،آيه".111 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
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طايفه را ستوده و خبر داده كه او ولي ايشان است ،پس اگر هم آنان هم قطعي بود ،و در نتيجه بر فشل و سستي تصميم قاطعانه گرفته بودند،
بايد ميفرمود ":شيطان ولي ايشان است" نه اينكه با عبارت فوق مدحشان كند.
و من نفهميدم منظور اين مفسر از عبارت" هم خطوري است ،نه هم عزمي و با تصميم قطعي" چه بوده؟ اگر منظورش اين بوده كه دو طايفه
مورد بحث تنها تصور فشل كرده اند ،و به قلبشان خطور كرده كه مثال چطور است فشل و سستي كنيم ،كه اين تصور اختصاصي به دو طايفه از
مؤمنين نداشته ،معلوم است كه تمامي افراد حاضر در آن صحنه چنين تصوري را داشتهاند ،و اصال معنا ندارد كه اين خطور جزء حوادث اين قصه
شمرده شود ،عالوه بر اين خطور قلبي را در لغت هم و تصميم نميگويند ،مگر اينكه منظورش از خطور ،خطور تصوري توأم با مختصري تصديق
و خالصه خطوري باشد آميخته با مقداري تصديق ،زيرا اگر غير از اين بوده باشد ساير طوائف و گروههاي مسلمين از فشل اين دو طايفه خبردار
نميشدند ،ال بد عالوه بر خطور قلبي اثر عملي هم بر طبق آن داشتهاند كه سايرين از حالشان با خبر شدهاند ،عالوه بر اين كه ذكر واليت خدا و
اين كه خداي تعالي ولي اين دو طايفه است و نيز اين كه بر مؤمن واجب است ،كه توكل بر خدا كند ،با همي سازش دارد كه توأم با اثري عملي
باشد ،نه صرف خطور و تصور ،از اين هم كه بگذريم اين كه گفت جمله ":وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما  "...مدح است حرف صحيحي نيست ،بلكه به طوري كه
از سياق بر آمد ديديد كه اين جمله مالمت و موعظت است.
و شايد منشا اين گفتار روايتي « »1باشد كه از جابر بن عبد اللَّه انصاري نقل شده كه
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  2 -1ص .411
ترجمه الميزان ،ج ،4ص1 :
گفت :اين آيه در باره ما نازل شده ،و هيچ دوست نميدارم كه نازل نميشد ،براي اينكه خدا را ولي ما خوانده ،و فرموده ":وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما".
مفسر نامبرده از اين روايت چنين فهميده كه جابر آيه را در مقام مدح دانسته است.
و به فرضي كه روايت صحيح باشد منظور جابر اين نبوده كه آيه همهاش در مقام مدح است ،بلكه خواسته است بگويد :خداي تعالي ايمان ما را
تصديق كرده ،و ما را جزء مؤمنيني دانسته كه به حكم" اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا "" ،...وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ  "...در تحت واليت اويند ،و
نخواسته است عتاب و توبيخ آيه را نسبت به آن دو طايفه انكار كند.
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» ، «1پس وقتي كه موقعيت يك چنين موقعيتي باشد كه اگر مؤمنين بدان جهت كه مؤمنين هستند ،و با صرف نظر از ياري و عزت خدايي در
نظر گرفته شوند ،به جز ذلت چيزي نخواهند داشت.
عالوه بر اينكه از نظر واقعه خارجي هم مؤمنين در آن روز در ذلت بودند ،براي اين كه عدد و نيرويشان بسيار اندك و قوت و شوكت و زينت
دشمن بسيار زياد بود ،و چه مانعي دارد كه اين ذلت نسبي را به كساني بدهيم كه در واقع عزيزند ،هم چنان كه ميبينيم خداي تعالي ذلت را به
مردمي نسبت داده كه كمال مدح را از ايشان كرد چنانچه فرمود ":فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ ،وَ يُحِبُّونَهُ ،أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَي
الْكافِرِينَ ».2« "...
"إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ"...
كلمه" امداد" كه فعل" يمد" از آن مشتق است از مصدر ثالثي مجرد" ميم -دال -دال" گرفته شده ،كه به معناي رساندن مدد بنحو اتصال
است.
"بَلي إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا "...كلمه" بلي" كلمه تصديق و كلمه" فور" و" فوران" به معناي غليان و جوشش است،
وقتي گفته ميشود" فاد القدر"" بكسره قاف" معنايش اين است كه ديگ به جوش آمد ،و به عنوان استعاره و مجاز در مورد سرعت و عجله به
كار ميرود ،و امري را كه مهلت و درنگ در آن نيست امر فوري ميگويند ،پس معناي اين كه فرمود ":مِنْ فَوْرِهِمْ هذا" همين" ساعت" است.
[مصداق وعده به نصرت با مالئكه به مؤمنين در آيه كريمه  .....ص 11 :
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و ظاهرا مصداق آيه شريفه ،واقعه روز بدر است ،و البته اين وعده را به شرط صبر و تقوا داده و فرموده است كه ":إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ
فَوْرِهِمْ هذا".
و اما از كالم بعضي از مفسرين ظاهر ميشود كه خواستهاند بگويند در جمله مورد بحث خداوند وعده بر نازل كردن مالئكه را داده است در
صورتي كه كفار بعد از اين فوريت برگردند ،و در نتيجه خواستهاند بگويند كه مراد از جمله" فورهم" خود روز بدر است ،نه آمدن آنان در روز بدر،
و همچنين اينكه از كالم بعضي ديگر بر ميآيد كه خواستهاند بگويند :آيه شريفه وعدهاي است به نازل كردن مالئكه در ساير جنگهايي كه بعد
از بدر اتفاق ميافتد (نظير
__________________________________________________
)(1ما قبل از تو پيغمبراني ديگر نيز به سوي اقوامشان گسيل داشتيم ،پيامبران آياتي روشن براي آنان آوردند ،و ما از كساني كه جرم كردند
انتقام گرفتيم ،چون اين بر ما است كه مؤمنين را ياري كنيم" سوره روم آيه".41 :
)(2پس بزودي خداي تعالي مردمي را برميانگيزد كه دوستشان دارد ،و آنان هم خدا را دوست دارند ،مردمي كه در برابر مؤمنين ذليل و در برابر
كفار عزيز و ذلتناپذيرند" سوره مائده آيه".14 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
احد و حنين و احزاب) سخناني است كه هيچ دليلي از لفظ آيه بر آن نيست.
و اما در باره روز جنگ احد در آيات قرآني هيچ محلي ديده نميشود كه بتوان از آن استفاده كرد كه در آن روز نيز مالئكه سپاه اسالم را ياري
كرده باشند ،و اين خود روشن است ،و اما در مورد روز احزاب و روز حنين هم هر چند در غير آيات مورد بحث آياتي است كه داللت دارد بر نزول
مالئكه ،مانند آيه ":إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها" « »1كه در باره جنگ احزاب است .و آيه ":وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ  ...وَ أَنْزَلَ
جُنُوداً لَمْ تَرَوْها" « »2كه در باره جنگ حنين است ،اال اين كه لفظ آيه مورد بحث كه ميفرمايد ":بَلي إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ
هذا" قاصر است از اين كه داللت كند بر يك وعده عمومي در باره همه جنگها.
و اما نزول سه هزار ملك در روز بدر منافاتي با آيه سوره انفال ندارد ،كه ميگويد:
"فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَالئِكَةِ مُرْدِفِينَ" « »1براي اين كه كلمه" مردفين" به معناي پشت سر هم است ،و آيه را چنين معنا
مي دهد كه با چند هزار ملك كه هر هزارش دنبال هزاري ديگر باشد مدد خواهم كرد ،كه توضيح اين معنا در تفسير سوره انفال آمده است.
"وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْري لَكُمْ"...
ضمير در" جعله" به امدادي كه از فعل" يمددكم" استفاده ميشود بر ميگردد ،و كلمه" عند" در جمله" إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" ،ظرفي است كه
معناي حضور را افاده ميكند ،چون اين كلمه در آغاز در قرب و حضور مكاني كه مختص به اجسام است استعمال ميشده ،براي اين وضع
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كردهاند كه مثال بگويند ":كنت قائما عند الكعبه نزد كعبه ايستاده بودم" و بتدريج استعمالش توسعه يافت و در قرب زماني نيز استعمال شد ،مثال
گفتند ":رأيت فالنا عند غروب الشمس" «» 4و سپس كار به جايي رسيد كه در تمام موارد قرب و نزديك (اعم از زماني ،مكاني و معنوي)
استعمال كردند مثال گفتند" عند االمتحان يكرم الرجل او يهان»"
.و آنچه در اين مقام از جمله" وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" با در نظر گرفتن جمله قبلش كه ميفرمود ":وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْري
لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ" استفاده ميشود،
__________________________________________________
")(1سوره احزاب آيه".1 :
")(2سوره توبه آيه".21 :
)(3پس خدا دعايتان را مستجاب كرد ،و فرمود شما را با فرستادن هزار ملك پيوسته مدد خواهيم كرد ".سوره انفال آيه". [.....]1 :
)(4من فالني را هنگام غروب خورشيد ديدم.
)(5هنگام امتحان است كه آدمي رو سفيد ميشود و يا خوار ميگردد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص12 :
اين است كه :منظور از كلمه" عند" مقام ربوبي است ،كه تمامي اوامر و فرامين بدان جا منتهي ميشود ،و هيچ يك از اسباب از آن مستقل و بي
نياز نيست ،پس با در نظر گرفتن اين نكته ،معناي آيه چنين ميشود :مالئكه مددرسان ،در مساله مدد رساندن و ياري كردن هيچ اختياري ندارند،
بلكه آنها اسباب ظاهريهاي هستند كه بشارت و آرامش قلبي را براي شما ميآفرينند ،نه اين كه راستي فتح و پيروزي شما مستند به ياري آنها
باشد ،و ياري آنها شما را از ياري خدا بي نياز كند ،نه ،هيچ موجودي نيست كه كسي را از خدا بي نياز كند ،خدايي كه همه امور و اوامر به او
منتهي ميشود ،خداي عزيزي كه هرگز و تا ابد مغلوب كسي واقع نميشود ،خداي حكيمي كه هيچگاه دچار جهل نميگردد.
"لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ"...
تا آخر آيات مورد بحث ،حرف" الم" در اول آيه متعلق است به جمله" وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ" ،و قطع طرف كنايه است از كم كردن عده و تضعيف
نيروي كفار به كشتن و اسير گرفتن ،همان طور كه ديديم در جنگ بدر اتفاق افتاد ،مسلمانان هفتاد نفر را كشتند ،و هفتاد نفر ديگر را اسير
كردند ،و كلمه "كبت" به معناي خوار كردن و به خشم در آوردن است.
و جمله ":لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" جملهاي است معترضه ،و فايدهاش بيان اين معنا است كه :زمام مساله قطع و كبت بدست خداي تعالي است،
و رسول خدا (ص) در آن دخالتي ندارد ،تا وقتي بر دشمن ظفر يافتند و دشمن را دستگير نمودند او را مدح كنند و عمل و تدبير آن جناب را
بستايند ،و بر عكس اگر مثل روز احد از دشمن شكست خوردند و گرفتار آثار شوم شكست شدند آن جناب را توبيخ و مالمت كنند ،كه مثال امر
مبارزه را درست تدبير نكردي ،هم چنان كه همين سخن را در جنگ احد زدند ،و خداي تعالي گفتارشان را حكايت كرده است.
و جمله ":أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ" عطف است بر جمله" يقطع  ،"...و وقتي جمله معترضه:
"لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" را كنار بگذاريم گفتار در دو آيه گفتاري است متصل ،و چون در آيه مورد بحث سخن از توبه شد ،در آيه بعدش امر
توبه و مغفرت را بيان نموده و فرموده ":وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ  "...و معناي هر سه آيه اين است كه اين تدبير متقن از ناحيه
خداي تعالي براي اين بود كه با قتل و اسير كردن كفار عده آنان را كم ،و نيرويشان را تحليل ببرد ،و يا براي اين بود كه ايشان را كبت كند،
يعني خوار و خفيف نموده تالشهايشان را بي ثمر سازد ،و يا براي اين كه موفق به توبهشان نموده و يا براي اين بود كه عذابشان كند ،اما قطع و
كبت از ناحيه خداي تعالي است ،براي اين كه امور همه به دست او است نه به دست تو ،تا اگر خوب از
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
كار در آمد ستايش و در غير اين صورت نكوهش شوي ،و اما توبه و يا عذاب به دست خدا است ،براي اين كه مالك هر چيزي او است پس او
است كه هر كس را بخواهد ميآمرزد و هر كه را بخواهد عذاب ميكند ،و با اين حال مغفرت و رحمتش بر عذاب و غضبش پيشي دارد ،پس او
غفور و رحيم است.
و اگر ما جمله ":وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ  "...را در مقام تعليل براي هر دو فقره اخير يعني جمله" او يتوب  "...گرفتيم ،براي اين
بود كه بيان ذيل آن يعني جمله" يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ ،وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ  "...اختصاص به آن دو فقره داشت "،در نتيجه مفاد آيه چنين ميشود":
"اللَّه يغفر لمن يشاء ،و يعذب من يشاء ،الن ما في السماوات و االرض ملكه" «».1
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مفسرين در اتصال جمله ":لِيَقْطَعَ طَرَفاً  "...و همچنين در اينكه عطف جمله "أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ  "...به ما قبل چه معنايي ميدهد ،و
همچنين در اين كه جمله ":لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" چه چيزي را تعليل ميكند ،و جمله ":وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ  "...در مقام
تعليل چه مطلبي است؟ وجوهي ديگر ذكر كردهاند كه ما از تعرض و بگومگوي در پيرامون آن صرف نظر كرديم ،چون ديديم فايدهاش اندك
است" عالوه بر اين كه به فرض هم كه فايدهاش چشمگير بود" با آنچه از ظاهر آيات به كمك سياق جاري در آن استفاده ميشود مخالفت
داشت ،و اگر از خوانندگان محترم كسي بخواهد با آن اقوال آگاه گردد بايد به تفسيرهاي طوالني مراجعه نمايد.
بحث روايتي [(در باره جنگ احد)]  .....ص 13 :
اشاره
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در تفسير مجمع البيان از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود :سبب بر پا شدن جنگ احد اين بود كه قريش بعد از برگشتن از جنگ بدر به
مكه و مصيبتهايي كه در آن جنگ ديدند( ،چون در آن جنگ هفتاد كشته و هفتاد اسير داده بودند) ابو سفيان در مجلس قريش گفت :اي
بزرگان قريش اجازه ندهيد زنانتان بر كشتههايتان بگريند براي اينكه وقتي اشك چشم فرو ميريزد اندوه و عداوت با محمد را هم از دلها پاك
ميگرداند" پس بگذاريد اين كينه در دلها بماند تا روزي كه انتقام خود را بگيريم ،و زنان در آن روز بر كشتگان در بدر
__________________________________________________
)(1خداوند هر كه را بخواهد ميآمرزد ،و هر كه را بخواهد عذاب ميكند ،چون آنچه در آسمانها و زمين است ملك او است" مترجم".
ترجمه الميزان ،ج ،4ص14 :
گريه سر دهند" اين بود تا آنكه تصميم به انتقام گرفتند ،و به منظور جمع آوري لشگري بيشتر به زنان اجازه دادند تا براي كشتگان در بدر گريه
كنند ،و نوحهسرايي نمايند ،در نتيجه وقتي از مكه بيرون ميآمدند سه هزار نفر نظامي سواره و دو هزار پياده داشتند ،و البته زنان خود را هم با
خود آوردند «».1
از سوي ديگر وقتي خبر اين لشگركشي قريش به رسول خدا (ص) رسيد اصحاب خود را جمع نموده ،بر جهاد در راه خدا تشويقشان كرد ،عبد اللَّه
بن ابي بن سلول (رئيس منافقين) عرضه داشت يا رسول اللَّه از مدينه بيرون مرو تا دشمن به داخل مدينه بيايد و ما در كوچه و پس كوچههاي
شهر بر آنها حملهور شويم ،خانههاي خود را سنگر كنيم ،و در نتيجه افراد ضعيف و زنان و بردگان هم از زن و مردشان همه نيروي ما شوند ،و در
سر هر كوچه و بر باالي بامها عرصه را بر دشمن تنگ كنيم ،چون" من تجربه كردهام" هيچ دشمني بر ما در خانهها و قلعههايمان حمله نكرد
مگر آنكه از ما شكست خورد ،و سابقه ندارد كه ما از آنها شكست خورده باشيم و هيچگاه نشد كه از خانه به طرف دشمن درآئيم و پيروز شده
باشيم ،بلكه دشمن بر ما پيروز شده است.
سعد بن عباده و چند نفر ديگر از اوس بپا خاسته ،عرضه داشتند :يا رسول اللَّه آن روز كه ما مشرك بوديم احدي از عرب به ما طمع نبست،
چگونه امروز طمع به بندد با اين كه تو در بين مايي؟ نه ،به خدا سوگند هرگز پيشنهاد عبد اللَّه را نميپذيريم ،و آرام نميگيريم تا آنكه به سوي
دشمن برويم ،و با آنان كارزار كنيم ،و چرا نكنيم ،اگر كسي از ما كشته شود شهيد است ،و اگر نشود در راه خدا جهاد كرده است.
رسول خدا (ص) رأي او را پذيرفت ،و با چند نفر از اصحاب خود از مدينه بيرون رفت ،تا محل مناسبي براي جنگ تهيه كند ،هم چنان كه قرآن
كريم فرمود ":وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ" و عبد اللَّه بن ابي بن سلول از ياري رسول اللَّه (ص) دريغ ورزيد ،و جماعتي از خزرج (كه هم قبيله او
بودند و او بزرگ ايشان بود) از رأي او پيروي كردند.
در اين مدت لشكر قريش هم چنان به مدينه نزديك مي شد ،تا به احد رسيد ،و رسول خدا (ص) اصحاب خود را كه هفتصد نفر بودند بياراست و
عبد اللَّه بن جبير را به سركردگي پنجاه نفر تيرانداز از مامور حفاظت از دره كرد ،و آنان را بر دهانه دره گماشت ،و تاكيد
__________________________________________________
)(1تفسير مجمع البيان ج  2 -1ص .411
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
كرد كه مراقب باشند تا مبادا كمين گيران دشمن از آنجا بر سپاه اسالم بتازند ،و به عبد اللَّه بن جبير و نفراتش فرمود :اگر ديديد ،لشكر دشمن را
شكست داديم ،حتي اگر آنها را تا مكه تعقيب كرديم ،مبادا شما از اين محل تكان بخوريد ،و اگر ديديد دشمن ما را شكست داد و تا داخل مدينه
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تعقيبمان كرد باز از جاي خود تكان نخوريد ،و هم چنان دره را در دست داشته باشيد.
در لشكر قريش ،ابو سفيان خالد بن وليد را با دويست سواره در كمين گمارد و گفت هر وقت ديديد كه ما با لشكر محمد در هم آميختيم ،شما از
اين دره حمله كنيد ،تا در پشت سر آنان قرار بگيريد.
رسول خ دا (ص) اصحاب خود را آماده نبرد ساخته ،رايت (پرچم) جنگ را به دست امير المؤمنين ع داد ،و انصار بر مشركين قريش حملهور شدند
كه قريش به وضع قبيحي شكست خورد ،اصحاب رسول خدا (ص) به تعقيبشان پرداختند ،خالد بن وليد با دويست نفر سواره راه دره را پيش
گرفت ،تا از آنجا به سپاه اسالم حمله ور شود ،ليكن به عبد اللَّه بن جبير و نفراتش برخورد ،و عبد اللَّه نفرات او را تير باران كرد ،خالد ناگزير
برگشت ،از سوي ديگر نفرات عبد اللَّه بن جبير اصحاب رسول خدا (ص) را ديدند كه مشغول غارت كردن اموال دشمنند .به عبد اللَّه گفتند ياران
همه به غنيمت رسيدند ،و چيزي عايد ما نشد؟ عبد اللَّه گفت :از خدا بترسيد كه رسول خدا (ص) قبل از شروع جنگ به ما دستور داد از جاي
خود تكان نخوريم ،ولي افرادش قبول نكرده ،يكي يكي سنگر را خالي نمودند ،و عبد اللَّه با دوازده نفر باقي ماند .از سوي ديگر رايت و پرچم
قريش كه با طلحة بن ابي طلحه عبدي (كه يكي از افراد بني عبد الدار بود) به دست علي ع به قتل رسيده و رايت را ابو سعيد بن ابي طلحه به
دست گرفت كه او نيز به دست علي ع كشته شد و رايت به زمين افتاد اينجا بود كه ،مسافح بن ابي طلحه آن را به دست گرفت و او نيز به دست
آن جناب كشته شد تا آنكه نه نفر از بني عبد الدار كشته شدند ،و لواي اين قبيله به دست يكي از بردگان ايشان (كه مردي بود سياه به نام
صواب) افتاد علي ع خود را به او رسانيد ،و دست راستش را قطع كرد ،او لوا را به دست چپ گرفت ،علي ع دست چپش را هم قطع كرد ،صواب
با ب قيه دو دست خود لوا را به سينه چسبانيد ،آن گاه رو كرد به ابي سفيان و گفت آيا نان و نمك بني عبد الدار را تالفي كردم؟ در همين لحظه
علي ع ضربتي بر سرش زد و او را كشت ،و لواي قريش به زمين افتاد ،عمره دختر علقمه كنانيه آن را برداشت ،در همين موقع بود كه خالد بن
وليد از كوه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
به طرف عبد اللَّه بن جبير سرازير شد ،و ياران او فرار كردند ،و او با عده كمي پايمردي كرد ،تا همه در همان دهنه دره كشته شدند ،آن گاه خالد
از پشت سر به مسلمانان حمله كرد ،و قريش در حال فرار رايت جنگ خود را ديد كه افراشته شده ،دور آن جمع شدند ،و اصحاب رسول اللَّه
(ص) پا به فرار گذاشتند ،و شكستي عظيم خوردند ،هر كس به يك طرف پناهنده ميشد ،و بعضي به باالي كوهها ميگريختند.
رسول خدا (ص) وقتي اين شكست و فرار را ديد كاله خود از سر برداشت و صدا زد" انا رسول اللَّه الي اين تفرون عن اللَّه و عن رسوله»" «1؟
در اين هنگام هند دختر عتبه در وسط لشكر بود ،و ميل و سرمه داني در دست داشت ،هر گاه مردي از مسلمانان را ميديد كه پا به فرار گذاشته
آن ميل و سرمهدان را جلو او ميبرد ،كه بيا سرمه بكش ،كه تو مرد نيستي.
حمزة بن عبد المطلب مرتب بر لشكر دشمن حمله ميبرد ،و دشمن از جلو شمشيرش ميگريختند ،و احدي نتوانست با او مقابله كند ،در اين بين
هند" همسر ابو سفيان" به مردي به نام وحشي قول داده بود كه اگر محمد و يا علي و يا حمزه را به قتل برساني فالن جايزه را به تو ميدهم ،و
وحشي كه بردهاي بود از جبير بن مطعم ،و اهل حبشه با خود گفت :اما محمد را نميتوانم به قتل برسانم ،و اما علي را هم مردي بسيار هوشيار
يافتهام كه بسيار به اطراف خود نظر مياندازد ،و از ضربت دشمن بر حذر است ،اميدي به كشتن او نيز ندارم ،بناچار براي كشتن حمزه كمين
گرفتم ناگهان در زماني كه داشت مردم را فراري ميداد ،و از كشته پشته ميساخت ،از پيش روي من عبور كرد ،و پا به لب نهري گذاشت ،و به
زمين افتاد من حربه خود را گرفتم و آن را دور سرم چرخانده و به سويش پرتاب كردم ،حربهام در خاصره او فرو رفت ،و از زير سينهاش برون شد
و به زمين افتاد من خود را به او رسانده ،شكمش را دريدم و جگرش را بيرون آورده نزد هنده بردم ،گفتم :اين جگر حمزه است ،هنده آن را از من
گرفت ،و در دهان خود نهاده گاز گرفت ،و خداي تعالي جگر حمزه را در دهان آن پليد مانند داعضه (استخوان سر زانو) سخت و محكم كرد،
هنده قدري آن را جويد و بعد بيرون انداخت ،رسول خدا (ص) فرمود :خداي تعالي فرشته را واداشت تا آن جگر را به بدن حمزه ملحق كند.
وحشي ميگويد :هنده بعد از اين كار كنار جسد حمزه آمد ،و آلت و دو گوش و دست
__________________________________________________
)(1من رسول خدايم ،به كجا ميگريزيد ،آيا از خدا فرار ميكنيد و آيا از رسول خدا ميگريزيد؟.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
و پاي حمزه را قطع كرد.
در اين گير و دار غير از ابو دجانه و سماك بن خرشه و علي ع كسي با رسول خدا نماند ،و هر طايفهاي كه به طرف رسول خدا (ص) حمله
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ميكرد علي به استقبالشان ميرفت ،و آنها را دفع ميكرد تا به جايي كه شمشير آن جناب تكه تكه شد رسول خدا (ص) شمشير خود را (ذو الفقار
را) به او داد و خود را به طرف كوه كشيد -،و در آنجا ايستاد و علي پيوسته قتال ميكرد تا جايي كه عدد زخمهايي كه بر سر و صورت و بدن و
شكم و دو پايش وارد شده بود به هفتاد رسيد( ،نقل از تفسير علي بن ابراهيم).
اينجا بود كه جبرئيل به رسول خدا (ص) گفت :مواسات يعني اين ،و رسول خدا (ص) فرمود :او از من است و من از اويم ،جبرئيل گفت :و من از
هر دوي شمايم «».1
امام صادق ع فرموده :رسول خدا (ص) به جبرئيل نگريست كه بين زمين و آسمان بر تختي از طال نشسته و ميگويد ":ال سيف اال ذو الفقار ،و
ال فتي اال علي" «».2
و در روايت قمي آمده كه نسيبه دختر كعب مازنيه نيز با رسول خدا (ص) بود ،او در همه جنگها با رسول خدا (ص) شركت داشت ،و زخميها را
مداوا ميكرد ،پسرش هم با او بود وقتي خواست" مانند سايرين" فرار كند ،مادرش بر او حمله كرد ،و گفت :پسرم به كجا ...؟ آيا از خدا و رسول
خدا (ص) فرار مي كني؟ و او را به جبهه برگرداند و مردي از دشمنان بر او حمله كرد و به قتلش رساند ،نسيبه شمشير پسرش را گرفت و به قاتل
او حمله برد و ضربتي بر ران او زد و به درك فرستاد ،رسول خدا (ص) فرمود ":بارك اللَّه فيك يا نسيبه" « »1و اين زن با سينه و پستان خود
خطر را از رسول خدا (ص) بر ميگردانيد ،به طوري كه جراحات بسياري برداشت «».4
از حوادث ديگر اين واقعه اين است كه مردي به نام ابن قمئة بر رسول خدا (ص) حمله كرد ،در حالي كه ميگفت محمد را به من نشان دهيد
نجات نيابم اگر او نجات يابد ،و حربه خود را بر رگ شانه آن جناب فرود آورد ،و فرياد زد به الت و عزي سوگند
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص .111
)(2نه شمشيري جز ذو الفقار شمشير است ،و نه جوانمردي به جز علي.
)(3خدا در تو بركت قرار دهد اي نسيبه.
)(4تفسير قمي ج  1ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
كه محمد را كشتم.
مؤلف قدس سره :در داستان جنگ احد رواياتي ديگر نيز هست ،كه اي بسا در بعضي از فقراتش مخالف با اين روايات باشد ،يكي از آنها مطلبي
ا ست كه در اين روايت آمده ،كه عدد مشركين در آن روز پنج هزار نفر بوده ،چون در غالب روايات سه هزار نفر آمده.
يكي ديگر اين است كه در اين روايت آمده بود همه نه نفر پرچمداران جنگ را به قتل رسانيد ،كه البته رواياتي ديگر نيز كه ابن اثير آنها را در
كامل آورده موافق آن است ،و بقيه روايات ،قتل بعضي از آن سرداران مشرك را به ديگران نسبت داده ،ولي دقت در جزئيات اين داستان روايت
باال را تاييد ميكند.
نكته سومي كه در اين روايت آمده ،اين بود كه :هند در مورد كشتن حمزه ،وعدهاي به وحشي داده بود ،اما در روايات اهل سنت آمده است كه:
وعده را هنده نداد بلكه خود جبير بن مطعم موالي وحشي به وي داد ،و آن وعده اين بود كه اگر حمزه را به قتل برساند او را آزاد خواهد كرد،
ولي آوردن وحشي جگر حمزه را به نزد هند ،مؤيد روايت مورد بحث ما است.
نقطه نظر چهارم اين است كه در روايت مورد بحث آمده بود كه ":تمام مسلمانان از پيرامون رسول خدا (ص) متفرق گرديده و گريختند مگر
علي و ابو دجانه" و اين مطلبي است كه تمامي روايات در آن اتفاق دارند ،چيزي كه هست در بعضي از روايات اشخاصي ديگر نيز عالوه بر دو
نفر نامبرده ذكر شده ،حتي بعضيها ثابت قدمان را تا سي نفر شمردهاند ،ليكن خود آن روايات با يكديگر معارضه دارند ،و در نتيجه يكديگر را
تكذيب ميكنند و تو خواننده عزيز با دقت در اصل داستان ،و قرائني كه بيانگر احوال داستان است ،ميتواني حق مطلب را عريان بفهمي ،براي
اينكه اينگونه داستانها و روايات ،مواقف و مواردي را حكايت ميكنند كه براي بعضي موافق و براي بعضي ديگر مخالف ميل است ،و اين روايات
در طول چندين قرن از جوهاي تاريك و روشن عبور كرده تا به ما رسيده است.
نقطه نظر پنجم كه در اين روايت آمده بود عبارت از اين بود كه ":خداي تعالي فرشتهاي را گماشت تا جگر حمزه را به بدن آن جناب ملحق
سازد ،و او جگر را در جاي خود قرار داد" ،و اين قسمت در غالب روايات نيامده ،و به جاي آن مطلبي ديگر آمده كه از نظر خواننده ميگذرد:
الدر المنثور از ابن ابي شيبه ،و احمد ،و ابن منذر ،از ابن مسعود روايتي آوردهاند كه در ضمن راوي آن گفته:
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...سپس ابو سفيان گفت :هر چند كه عمل زشت مثله در كشتگان اسالم واقع شد ،ولي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
اين عمل از سرشناسان ما سر نزد ،و من در اين باره هيچ دستوري نداده بودم ،نه امري و نه نهيي ،نه از اين عمل اظهار خرسندي كردم و نه
اظهار كراهت ،نه خوشم آمد و نه بدم ،آن گاه راوي گفته نظر به حمزه كردند ديدند كه شكمش پاره شده و هند جگرش را برداشته و به دندان
گرفته است ،ولي نتوانست آن را بخورد ،رسول خدا (ص) پرسيد :آيا چيزي از كبد حمزه را خورد؟ عرضه داشتند :نه ،فرمود :آخر خداي تعالي
هرگز چيزي از بدن حمزه را داخل آتش نميكند «( ،»1تا آخر حديث).
و در روايات اماميه و غير ايشان آمده كه رسول خدا در آن روز زخمي از ناحيه پيشاني برداشت و در اثر تيري كه مغيره به سويش انداخت
دندانهاي پيشين مباركش شكست ،و ثنايايش به در آمد.
و در الدر المنثور است كه ابن اسحاق ،و عبد بن حميد ،و ابن جرير ،و ابن منذر ،از ابن شهاب ،و محمد بن يحيي بن حبان ،و عاصم بن عمرو بن
قتاده ،و حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ،و غير ايشان هر يك قسمتي از اين حديث را از جنگ احد روايت كردهاند « .»2از آن
جمله گفتهاند :وقتي قريش و يا آسيب خوردگان از كفار قريش در جنگ بدر آن آسيبها را ديدند ،و شكست خورده به مكه برگشتند ،و ابو سفيان
هم با كاروان خود به مكه برگشت ،عبد اللَّه بن ابي ربيعه و عكرمة بن ابي جهل و صفوان بن اميه به اتفاق چند تن ديگر از قريش از آنهايي كه
يا پدر يا فرزندان و يا برادران خود را در جنگ بدر از دست داده بودند نزد ابي سفيان بن حرب و ساير كساني كه در كاروان ابو سفيان مال
التجارهاي داشتند رفته گفتند:
اي گروه قريش ،محمد خونهاي شما را بريخت ،و نامداران شما را بكشت ،بيائيد و با اين مال التجارهتان ما را در نبرد با او كمك كنيد ،تا شايد
بتوانيم در مقابل كشتههاي خود انتقامي از او بگيريم ،ابو سفيان و ساير تجار قبول كردند ،و قريش براي جنگ با رسول خدا (ص) به جمع آوري
افراد پرداخته و با زنان خود بيرون شدند تا هم به انگيزه ناموسپرستي ،بهتر نبرد كنند و هم از جنگ فرار نكنند و ابو سفيان را به عنوان رهبر
عمليات برداشته به راه افتادند تا در دامنه كوهي در بطن سنجه به دو حلقه از يك قنات رسيدند ،كه در كنار وادي قرار داشت.
اين خبر به رسول خدا (ص) رسيد ،و آن جناب به اطالع مسلمانان رسانيد كه مشركين در فالن نقطه اطراق كردهاند ،رسول خدا (ص) فرمود :من
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .14
)(2الدر المنثور ج  2ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص21 :
در خواب ديدم گاوي را نحر كردند :و نيز ديدم كه لبه شمشيرم شكافي برداشته ،و باز در خواب ديدم كه دست خود را در زرهي بسيار محكم فرو
بردم ،خودم اين زره حصين را به مدينه تاويل كردم حال اگر شما صالح ميدانيد در مدينه بمانيد ،و مشركين را به حال خود واگذاريد ،هر جا را
خواستند لشكر گاه كنند ،چون اگر همان جا بمانند بدترين جا ماندهاند ،و اگر داخل شهر ما شوند ،در همين شهر با آنان كارزار ميكنيم.
از آن سو قريش هم چنان پيش ميآمد ،تا در روز چهار شنبه در احد پياده شدند ،پنج شنبه و جمعه را هم به انتظار لشكر اسالم ماندند ،روز جمعه
رسول خدا (ص) بعد از نماز جمعه به طرف احد حركت كرد ،و روز شنبه نيمه شوال سال سوم هجرت جنگ آغاز شد .در آن نظر خواهي كه
رسول خدا ( ص) كرد عبد اللَّه بن ابي نظرش موافق با نظر رسول خدا (ص) بود ،نظرش اين بود كه از شهر بيرون نشوند ،رسول خدا (ص) هم از
بيرون شدن كراهت داشت ،ليكن عدهاي از مسلمانان كه خداي تعالي در اين جنگ به فيض شهادتشان گرامي داشت ،و جمعي ديگر غير ايشان
كه در جنگ بدر نتوانسته بودند شركت كنند ،عرضه داشتند :يا رسول اللَّه ما را به طرف دشمنانمان حركت بده ،تا خيال نكنند از آنها ترسيديم ،و
توانايي نبرد با ايشان را نداريم از سوي ديگر عبد اللَّه بن ابي عرضه داشت :يا رسول اللَّه اجازه بده در مدينه بمانيم ،و به سوي دشمن حركت
مكن ،به خدا سوگند اين براي ما تجربه شده كه هرگز از مدينه به طرف دشمني بيرون نرفتهايم مگر آنكه شكست خوردهايم ،و هيچگاه دشمن
داخل شهر ما نشده مگر آنكه از ما شكست خورده است ،دشمن را به حال خود واگذار ،اگر همان جا ماندند كه جز شر چيزي عايدشان نميشود،
و اگر داخل شهر شدند مردان و زنان و كودكان همه با آنها كارزار خواهند كرد ،حتي از باالي بام سنگ ،بارانشان خواهند ساخت ،و اگر هم از
همان راه كه آمدهاند برگردند با نوميدي و دست از پا درازتر برگشتهاند.
ليكن آنهايي كه عالقمند بودند به طرف دشمن حركت كنند همواره از رسول خدا (ص) در خواست ميكردند كه با پيشنهادشان موافقت نمايد.
تا آن كه رسول خدا (ص) به عزم حركت داخل خانه شد ،و لباس رزم را به تن كرد ،و اين جريان روز جمعه بعد از فراغت از نماز جمعه بود ،آن
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[اقسام آياتي كه پيرامون جنگ احد نازل گشته است  .....ص 22 :

پس آياتي كه در شان اين قصه نازل شده چند قسم است.
1آياتي كه تنها متعرض فشل و شكست بعضي از مسلمانان شده ،و يا آن عدهاي كه تصميم گرفتند برگردند ولي برنگشتند ،و خداي تعاليدستگيريشان كرد.
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گاه از خانه در آمد ،تا به طرف احد حركت كند ،ليكن مردم پشيمان شده بودند ،و عرضه داشتند يا رسول اللَّه گويا ،نظريه خود را بر جناب عالي
تحميل كردهايم ،و اين كار درستي نبوده كه كرديم
ترجمه الميزان ،ج ،4ص21 :
حال اگر از حركت كراهت داريد در شهر بمانيم ،رسول خدا (ص) فرمود :اين براي هيچ پيغمبري سزاوار نيست كه بعد از آن كه جامه رزم به تن
كرد ،در آورد ،بايد كار جنگ را تمام كند ،آن گاه لباس رزم را ترك گويد.
رسول خدا (ص) به ناچار با هزار نفر از اصحاب خود حركت كرد ،تا به محلي به نام شوط كه بين مدينه و احد ،واقع شده است رسيدند در آنجا
عبد اللَّه بن ابي يك سوم مردم را برگردانيد ،و رسول خدا (ص) با بقيه نفرات براه خود ادامه داد ،تا به سنگالخ بني حارثه رسيد ،در آنجا اسبي كه
با دم خود مگسپراني ميكرد دمش به نوك غالف شمشير كسي گير كرد و آن را از غالف بيرون كشيد ،رسول خدا (ص) كه همواره فال زدن
را دوست ميداشت ،و از آن اظهار نفرت نميكرد -به صاحب شمشير فرمود :شمشيرت را غالف مكن ،كه ميبينم امروز شمشيرها كشيده
ميشود ،آن گاه به حركت ادامه داد ،تا بدرهاي از احد فرود آمد ،درهاي كه از لبه وادي شروع و به كوه احد منتهي ميشد ،و كوه را پشت خود و
پشت لشكر قرار داد ،و با هفتصد نفر آماده كارزار شد.
عبد اللَّه بن جبير را فرمانده تيراندازان كرد ،كه پنجاه نفر بودند ،و به او فرمود :با تيراندازي خود و نفراتت دشمن را از آمدن به طرف كوه دور كن،
كه دشمن از عقب بر ما نتازد ،و هيچگاه اين سنگر را رها مكن ،چه سرنوشت جنگ به نفع ما باشد و چه به ضرر ما ،و حتما بدان كه اگر دشمن
بر ما چيره و غالب شود از ناحيه تو شده است ،و در آن روز رسول خدا (ص) دو تا زره روي هم پوشيده بود ،و با دو زره لشگر را پشتيباني
ميكرد.
و نيز در الدر المنثور است كه ابن جرير از سدي روايت كرده كه در حديثي گفته:
رسول خدا (ص) با هزار مرد جنگي به طرف احد حركت كرد ،و قبال نويد پيروزي را به ايشان داده بود ،البته به شرطي كه صبر كنند ،ولي عبد
اللَّه بن ابي با سيصد نفر كه از او پيروي مي نمودند ،برگشتند ،دنبال سر آنان ابو جابر سلمي صدايشان زد ،و به شركت در جنگ دعوتشان نمود،
ولي خستهاش كردند ،و گفتند :ما قتالي نميبينيم ،اگر به حرف ما بروي تو هم با ما بر ميگردي «».1
و خداي تعالي در اين باره فرمود ":إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَال" ،و اين دو طايفه يكي بنو سلمه بود ،و ديگري بنو حارثه ،كه تصميم
گرفتند با عبد اللَّه بن ابي كه داشت بر
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص22 :
مي گشت برگردند ،ولي خدا حفظشان كرد ،و در نتيجه از آن هزار نفر هفتصد نفر با رسول اللَّه (ص) باقي ماندند.
مؤلف قدس سره :بنو سلمه و بنو حارثه دو قبيله از انصار بودند ،بنو سلمه از خزرج ،و بنو حارثه از اوس بودند.
و در مجمع البيان است كه ابن ابي اسحاق و سدي و واقدي و ابن جرير و غير ايشان روايت كردهاند كه مشركين روز چهارشنبهاي از ماه شوال
سال سوم هجرت در احد پياده شدند ،و روز جمعه رسول خدا وارد احد شد ،و روز شنبه نيمه ماه جنگ شروع شد ،و در اين جنگ دندانهاي رسول
خدا (ص) شكست ،و زخمي از ناحيه صورت برداشت ،و مهاجرين و انصار بعد از فرار كردن برگشتند ،اما بعد از آن كه رسول خدا (ص) را تنها
گذاشته و هفتاد نفر از اصحاب كشته شدند ،و رسول خدا (ص) با چند نفري كه باقي مانده بودند دشمن را شكست دادند ،و مشركين ،اصحاب
رسول خدا (ص) و از آن جمله حمزه را مثله كردند ،و به بدترين وجهي مثله كردند «».1
مؤلف قدس سره :روايات در داستان جنگ احد بسيار زياد است ،و ما در اينجا و در آينده جز اندكي از آنها را نقل نكرديم و تنها آن مقداري را
آورديم كه فهم معاني آياتي كه در شان اين داستان نازل شده متوقف بر اطالع از آنها بود.
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2آياتي كه با لحن عتاب و مالمت در شان آن عدهاي نازل شده كه آن روز رسول خدا (ص) را تنها گذاشته و از ميدان جنگ گريختند ،با اينكهخداي تعالي فرار از جنگ را قبال بر آنان حرام كرده بود.
 3آياتي كه متضمن ستايش كساني است كه در اين واقعه قبل از شكست به شهادت رسيدند ،و قدمي به سوي فرار ننهاده ،آن قدر پايمرديكردند تا كشته شدند.
4آياتي كه مشتمل بر ثناي جميلي است بر كساني كه تا آخر جنگ استقامت به خرج دادند و قتال كردند ولي كشته نشدند.__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  2 -1ص .411
ترجمه الميزان ،ج ،4ص21 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  131تا  ..... ]138ص 23 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 23 :

اي كساني كه به دين اسالم گرويده ايد ربا مخوريد كه دائم سود بر سرمايه افزائيد تا چند برابر شود و از خدا بترسيد و اين عمل زشت را ترك
كنيد ،باشد كه سعادت و رستگاري يابيد ().111
و بپرهيزيد از آتش عذابي كه براي كيفر كافران افروختهاند (). 111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص24 :
از حكم خدا و رسول او فرمان بريد باشد كه مشمول رحمت و لطف خدا شويد ().112
بشتابيد به سوي مغفرت پروردگار خود و به سوي بهشتي كه پهناي آن همه آسمانها و زمين را فرا گرفته و مهيا براي پرهيزكاران است ().111
آنهايي كه از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستي انفاق كنند و خشم و غضب فرو نشانند و از بدي مردم درگذرند (چنين مردمي
نيكوكارند) و خدا دوستدار نيكوكاران است ().114
نيكان آنها هستند كه هر گاه كار ناشايسته از ايشان سر زند يا ظلمي به نفس خويش كنند خدا را به ياد آرند و از گناه خود به درگاه خدا توبه و
استغفار كنند (كه ميدانند) كه هيچ كس جز خدا نميتواند گناه خلق را بيامرزد ،و آنها هستند كه اصرار در كار زشت نكنند چون به زشتي
معصيت آگاهند ().111
آنها هستند كه پاداش عملشان آمرزش پروردگار است و باغهايي كه از زير درختان آن نهرها جاري است جاويد در آن بهشتها متنعم خواهند بود
و چه نيكو است پاداش نيكوكاران عالم ().111
پيش از شما مللي بودند و رفتند ،در اطراف زمين گردش كنيد و ببينيد كه آنان كه وعدههاي خدا را تكذيب كردند چگونه هالك شدند ().111
اين (كتاب خدا و آيات مذكوره) حجت و بياني است براي عموم مردم و راهنما و پندي براي پرهيزكاران ()111
بيان آيات  .....ص 24 :
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( )111وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ ( )111وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( )112وَ سارِعُوا إِلي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ( )111الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ
الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ()114
وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِالَّ اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلي ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ()111
أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ( )111قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ( )111هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُديً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ()111
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اشاره

قرآن در تعليمش علم و عمل را قرين هم ميداند  .....ص 21 :

اين از دأب قرآن (در تعليم الهيش) ميباشد كه پيوسته در مدت نزولش (كه بيست و سه سال طول كشيد) براي كليات تعاليمش مواد اوليهاي
قرار داده تا به آنها يا بعضي از آنها عمل كنند ،همين كه مورد عمل قرار گرفت صورت عملي كه واقع شده را ماده دوم براي تعليم دومش قرار
ميدهد ،و بعد از سر و صورت دادن به آن و اصالح اجزا و تركيبات فاسد ،آن عامل را وادار ميسازد كه بار ديگر آن عمل را بدون نقص بياورد ،و
به اين منظور مقدار فاسد را مذمت
ترجمه الميزان ،ج ،4ص21 :
و مقدار صحيح و مستقيم را ثنا ميگويد ،و در برابرش وعده جميل و شكر جزيل ميدهد ،پس كتاب اللَّه عزيز ،كتاب علم و عمل است ،نه كتاب
تئوري و فرضيه ،و نه كتاب تقليد كوركورانه.
[يكي از شيوههاي تعليماتي قرآن مجيد]  .....ص 21 :
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آيات فوق ،بشر را به سوي خير دعوت و از شر و بدي نهي ميكند ،و در عين حال اتصالش به ما قبل و همچنين به ما بعدش كه شرح داستان
جنگ احد را ميدهد ،محفوظ است ،آري آيات بعد نيز مربوط به اين داستان است ،حال مؤمنين در آن روز را بيان ميكند ،حال و خصال مذمومي
را كه خداي سبحان آن را از مؤمنين نميپسندد ،حال و خصالي كه باعث آن وهن و ضعف و علت معصيت خدا و نافرماني رسولش گرديد ،پس
آيات مورد بحث در حقيقت تتمه آياتي است كه در باره جنگ احد نازل گرديده.
خداي سبحان در اين آيات بعد از دعوت به خير و نهي از شر ،مسلمانان را به شيوه و روشي هدايت ميفرمايد كه اگر آن را شيوه خود كنند هرگز
به ورطه هالكت (كه در احد گريبانگيرشان شد) گرفتار نمي شوند ،آن گاه به سوي تقوا و اعتماد به خدا و ثبات بر اطاعت رسول دعوتشان
ميكند ،پس خصوص اين آيات نهگانه براي ترغيب و تهديد مؤمنين است ،آنان را ترغيب ميكند به اينكه به سوي خيرات يعني انفاق در راه خدا
در دو حال دارايي و نداري و كظم غيظ ،و عفو از مردم ،بشتابند كه جامع همه آنها منتشر شدن احسان و خير در جامعه ،و صبر در تحمل آزارها و
بديها ،و گذشت از بدرفتاريها است ،پس تنها طريقي كه حيات
جامعه ترجمه الميزان ،ج ،4ص21 :
به وسيله آن محفوظ ميماند و استخوانش محكم شده و روي پاي خود ميايستد همين طريق است يعني طريقه انفاق و احسان كه از لوازم آن
ترك ربا است ،و به همين جهت مطالب نامبرده در آيات مورد بحث را با نهي از ربا خواري آغاز فرمود ،و در حقيقت اين نهي جنبه زمينه چيني
براي دعوت به احسان و انفاق را دارد.
در آيات انفاق و ربا در سوره بقره نيز گذشت :كه انفاق به همه طرقش از بزرگترين عواملي است كه ريشه و بنيان اجتماع بر آن پايه استوار است،
و يگانه عاملي است كه روح وحدت را در كالبد مجتمع انساني ميدمد ،و در نتيجه قواي پراكنده آن را متحد ميسازد ،و به اين وسيله سعادت
زندگيش را تامين ميكند ،و هر آفت مهلكي و يا آزار هر آن كسي كه قصد او را داشته باشد دفع مينمايد ،و يكي از بزرگترين اضداد اين وحدت
ربا است ،كه اثري ضد اثر انفاق را دارد.
و اين همان است كه خداي تعالي مسلمين را به آن ترغيب و تشويق كرده و سپس ترغيب ميكند كه از پروردگارشان به خاطر گناهان و
زشتي ها منقطع نگردند ،و اگر احيانا عملي كردند كه مورد رضاي پروردگارشان نيست ،اين نقيصه را با توبه و برگشتن بسوي او تدارك و تالفي
كنند ،بار دوم و بار سوم هم همين طور بدون اينكه كسالت و سستي از خود نشان دهند ،و با اين دو امر است كه حركت و سيرشان در راه زندگي
پاك و سعادتمند مستقيم ميشود ،و ديگر گمراه نميشوند ،و در پرتگاه هالكت قرار نميگيرند.
و اين بيان به طوري كه مالحظه ميفرمائيد بهترين طريقي است كه انسان بعد از ظهور نقص و صدور گناه به وسيله آن به سوي تكميل نفس
خود هدايت ميشود ،و بهترين راهي است در عالج رذائل نفساني كه بسا ميشود آن رذائل بدون آگاهي خود آدمي به دل او رخنه ميكند و
دلهاي آراسته به فضائل را دچار انحطاط و سقوط نموده ،سرانجام به هالكت ميرساند.
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پس مثل كتاب خداي تعالي مثل معلمي است كه كليات علمي را در كوتاهترين بيان و كمترين لفظ به شاگردانش بيان ميكند ،و دستور ميدهد
كه به آن عمل كنند (و در تخته سياه و يا دفتر تكاليف خود ننويسد) ،آن گاه نوشته آنان را تجزيه و تحليل ميكند و به اجزاي اوليه بر ميگرداند،
زماني كه صحيح آن را از فاسدش جدا نمود به شاگردان ميگويد :اين جزء را درست پاسخ دادهاي و اين جزء را درست پاسخ ندادهاي ،فالن
جزءش فاسد و فالن جزءش صحيح است ،و آن گاه او را نصيحت ميكند تا بار ديگر آن خطاها را تكرار نكند ،و در برابر اجزايي كه درست انجام
داده آفرين ميگويد ،و تشويق ميكند ،و با وعده و سپاسگزاري خود ،دل گرمش ميسازد و مجددا دستور ميدهد تا بار ديگر آن تكليف را انجام
دهد ،و اين روش را هم چنان ادامه ميدهد تا شاگرد در فن خود كامل گشته ،زحماتش به نتيجه برسد.
و اگر كسي در حقايق قرآني دقت و تدبر كند ،در همان اولين برخوردش اين معنايي را كه ما خاطر نشان ساختيم درك ميكند ،و ميبيند كه
مثال خداي سبحان در اولين بار كه ميخواهد مساله جهاد را تشريع كند كلياتي از جهاد را بيان نموده ميفرمايد ":كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ" « ،»1و در
اين آيات مؤمنين را به جهاد امر نموده ،ميفهماند كه اين عمل بر آنان واجب شده ،آن گاه داستان جنگ بدر را به عنوان اولين مشقي كه شاگرد
نوشته تحويل ميگيرد ،و عيبهاي آن را گوش زد نموده مشقي ديگر به نام جنگ احد به او ميدهد ،باز عيبهاي آن را ميگيرد ،و هم چنان
ادامه ميدهد تا امت مسلمان در انجام اين تكليف ،بي عيب و ماهر شود ،و يا ميبيند خداي تعالي سرگذشت انبياي گذشته ،و امتهاي آنان را
درس ميدهد ،نقاط ضعف و خطا و انحراف آنها را بيان ميكند ،و حق مطلب و آنچه كه صحيح است معين نموده از امت اسالم ميخواهد تا آن
طور عمل كنند ،و آن سرگذشت غلط گيري شده را دستور العمل خود قرار دهند .در آيات مورد بحث نيز همين روش به كار رفته است ،در آيه
( )111همين سوره هشدار ميدهد كه گذشتگاني بودهاند و چنين و چنان كردهاند ،و در آيه ( )141روشنتر سخن گفته ،ميفرمايد آنها هم قتال و
كارزار داشتهاند ،و شما نيز بايد آماده كارزار شويد.
__________________________________________________
")(1سوره بقره آيه". [.....]211 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص21 :
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا الرِّبَوا  ...لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" قبال گذشت كه چرا قرآن كريم از" گرفتن" هر مالي تعبير به "خوردن" آن ميكند ،از
آن جمله در آيه مورد بحث گرفتن ربا را تعبير به خوردن آن نموده ،و كلمه" أَضْعافاً مُضاعَفَةً" اشاره است به وضعي كه غالب رباخواران دارند،
چون اصوال وضع ربا و طبيعت آن اين است كه مال ربا دهنده را نابود كرده ،ضميمه مال رباخوار ميكند ،و آن را چندين برابر ميسازد.
و در جمله" وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ" اشاره اي است به اينكه ربا خوار كافر است ،هم چنان كه در سوره بقره در آيات مربوط به ربا نيز
اين اشاره را آورده و فرموده ":وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ" «».1
"وَ سارِعُوا إِلي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ"...
كلمه" مسارعة" به معناي شدت سرعت است ،كه در خيرات صفتي است ممدوح ،و در شرور صفتي است مذموم.
قرآن كريم در غالب موارد ،مغفرت را در مقابل جنت قرار داده است ،و اين نيست مگر به خاطر اينكه بهشت خانه پاكان است پس كسي كه هنوز
آلوده به قذارتهاي گناهان و پليديهاي معاصي باشد داخل آن نميشود ،مگر آنكه خداي تعالي با آمرزش خود قذارتهاي او را از بين برده و پاكش
كند.
و مغفرت و جنت كه در اين آيه آمده در مقابل دو چيزي است كه در دو آيه بعد آمده ،اما مغفرت در مقابل جمله ":وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً "...
واقع شده ،و اما جنت محاذي جمله:
"الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ  "...قرار گرفته است.
و اما اينكه فرمود ":جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ  "...منظور از" عرض بهشت" ،چيزي در مقابل طول آن نيست ،بلكه منظور وسعت آن است،
و اين خود استعمالي است شايع ،و كانه تعبير به عرض ،كنايه است از اينكه وسعت آن به نهايت درجه است ،و يا به قدري است كه وهم و خيال
بشري نميتواند آن را بسنجد و برايش حدي تصور كند ،البته اين تعبير معناي ديگري نيز دارد ،كه ان شاء اللَّه بزودي در بحث روايتي آينده بدان
اشاره خواهيم كرد.
و اينكه فرمود ":أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ" به منزله توطئه و زمينه چيني براي اوصافي است كه بعد از اين آيه براي متقين ميشمارد ،چون غرض از آن
آيات بيان اوصاف است .اوصافي كه با حال مؤمنين در اين مقام يعني در هنگام نزول اين آيات ارتباط دارد ،چون اين آيات بعد از جنگ
__________________________________________________
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")(1سوره بقره آيه".211 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص21 :
احد نازل شده كه آن احوال يعني ضعف و وهن و مخالفتها از ايشان سر زده بود ،و گرفتاريها بر سرشان آمده بود ،و در عين حال به زودي به
جنگ هايي ديگر بايد بروند ،و حوادثي شبيه به حوادث جنگ احد در پيش داشتند ،و سخت به اتحاد و اتفاق و ائتالف نيازمند بودند.
"الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ"...
كلمه "سراء" به معناي آن پيشامدي است كه مايه مسرت آدمي باشد ،و كلمه (ضراء) بر خالف آن به معناي هر چيزي است كه مايه بد حالي
انسان شود ،البته ممكن است اين دو كلمه را به معناي دو كلمه يسر و عسر يعني آساني و دشواري نيز گرفت ،و كلمه (كظم) در اصل به معناي
بستن سر مشك بعد از پركردن آن بوده ولي بعدها به عنوان استعاره در مورد انساني استعمال شد كه پر از اندوه و خشم باشد ليكن مصمم است
كه خشم خود را ابراز ننمايد ،و كلمه (غيظ) به معناي هيجان طبع براي انتقام در اثر مشاهده پي در پي ناماليمات است ،به خالف غضب كه به
معناي اراده انتقام و يا مجازات است ،و به همين جهت است كه گفته ميشود :خداي تعالي غضب ميكند ،ولي گفته نميشود خداي تعالي غيظ
ميكند.
[توضيحي در مورد" احسان" و" محسنين"]  .....ص 28 :
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و جمله" وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" اشاره است به اين كه آن چه از اوصاف ذكر شد در حقيقت معرف متقين است ،و اين متقين معرفي ديگر در دو
مرحله دارند ،و آن عبارت است از كلمه" محسنين" كه در مورد انسانها معنايش نيكوكاران به انسانها است ،و در مورد خداي تعالي معنايش
استقامت و تحمل راه خدا است ،كه در اين باره در جاي ديگر قرآن ميخوانيم:
"وَ بُشْري لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ" «».1
بلكه احسان در آيات احقاف ،اصل و ريشه است براي احسان به مردم ،چرا كه اگر احسان به خلق ،براي خدا نباشد نزد خدا هيچ ارزشي ندارد،
آري از آيات سابق از قبيل آيهَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا"...
و امثال آن بر ميآيد كه احسان به مردم زماني در نزد خدا داراي منزلت است كه براي رضاي او انجام شده باشد.
دليل بر اين گفته ما آيه شريفه زير است كه ميفرمايد ":وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ »" «2براي اينكه
ميدانيم معناي اين جهاد كه عبارت است از بذل
__________________________________________________
) (1بشارت ده نيكوكاران را ،محققا كساني كه گفتند پروردگار ما اللَّه است و به دنبال اين گفته خود استقامت ورزيدند نه ترسي بر آنان هست ،و
نه اندوهي خواهند داشت( .احقاف).11 :
)(2و كساني كه در راه ما جهاد ميكنند ما به طور مسلم ايشان را به سوي راههاي خود هدايت ميكنيم ،و بايد بدانند كه خدا با نيكوكاران است
(عنكبوت).11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص21 :
جهد در جايي و در امري تصور دارد كه آن امر مطابق ميل نباشد ،بلكه مخالف با مقتضاي طبع باشد ،و اين نيز تصور ندارد و يا بگو شخص
عاقل بر خالف ميل خود تالش نميكند مگر وقتي كه به اموري ديگر ايمان داشته باشد ،كه منافع آن بيش از آن تالش باشد ،اموري كه هر
انسان عاق لي وقتي آن را درك كند حكم كند كه بايد در صدد تحصيلش بر آمده و بلكه مقاومت هم بكند ،و براي به دست آوردنش از همه
محبوبهاي طبيعي و شهوات نفساني چشم بپوشد ،و الزمه داشتن چنين دركي اعتقادي ،و نيز الزمه ادعاي داشتن اين درك و اين اعتقاد اين
است كه بگويند ":ربنا اللَّه"  ،و به پاي اين گفته خود ايستادگي هم بكنند ،اين از نظر اعتقاد ،و اما به حسب عمل هم بايد به پاي گفته خود
بايستند يعني در راه خدا جهاد كنند "،و بينهم و بين اللَّه" انگيزهاي به جز عبادت او نداشته باشند (نه اينكه عبادت او را وسيله رونق دادن به
دنياي خود سازند) ،و در راه او انفاق كنند ،و بينهم و بين الناس با حسن معاشرت سلوك نمايند.
پس از آنچه گفتيم اين معنا به دست آمد كه احسان عبارت است از انجام دادن هر عملي به وجه حسن و بدون عيب ،هم از جهت استقامت و
ثبات ،و هم از جهت اينكه جز براي خدا نبوده باشد.
"وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  ...وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ"
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[نكاتي كه از آيه شريفه" وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا  "...در باره استغفار و توبه استفاده ميشود]  .....ص 21 :

بحث روايتي [(در ذيل آيات گذشته)]  .....ص 31 :

در مجمع البيان در ذيل آيه ":جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ" از رسول خدا (ص) روايت كرده كه شخصي از آن جناب پرسيد :وقتي عرض
بهشت همه آسمانها و زمين باشد پس دوزخ كجا است؟ رسول خدا (ص) فرمود :سبحان اللَّه وقتي روز ميآيد شب كجا است»1« .
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كلمه" فاحشة" به معناي هر عملي است كه متضمن فحش يعني زشتي باشد ،ولي بيشتر در زنا استعمال ميشود ،پس مراد از ظلم به قرينه
مقابله ساير گناهان كبيره و صغيره است ،و ممكن هم است فاحشه را به معناي گناهان كبيره بگيريم ،و ظلم را به معناي گناهان صغيره بدانيم ،و
اينكه فرمود ":ذَكَرُوا اللَّهَ "...داللت دارد بر اينكه مالك در استغفار اين است كه ياد خدا داعي بر آن باشد ،نه صرف كلمه" استغفر اللَّه" كه به
لقلقه زبان صورت گيرد و به مجرد عادت از زبان جاري شود ،و جمله ":وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ" تشويق گنهكاران به توبه است و ميخواهد
قريحه پناه بردن به خدا را در انسان گنه كار بيدار كند.
خداي تعالي در آيه مورد بحث استغفار را مقيد كرد به جمله" وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلي ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ" ،در نتيجه فهمانيد كه تنها استغفار كسي
مؤثر است كه نخواهد آن عمل زشت را هم چنان مرتكب شود ،براي اينكه اصرار داشتن بر گناه هياتي در نفس ايجاد ميكند كه با بودن آن
هيات ذكر مقام پروردگار نه تنها مفيد نيست ،بلكه توهين به امر خداي تعالي نيز هست ،و دليل بر اين است كه چنين كسي از هتك حرمتهاي
الهي و ارتكاب به محرمات او هيچ باكي ندارد ،و حتي نسبت به خداي عز و جل استكبار دارد ،با اين حال ديگر عبوديتي باقي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
نميماند ،و ذكر خدا سودي نميبخشد ،و به خاطر همين علت بود كه جمله نامبرده را با جمله:
"وَ هُمْ يَعْلَمُونَ" ختم فرمود ،و اين خود قرينهاي است بر اين كه كلمه "ظلم" در صدر آيه شامل گناهان صغيره نيز ميشود ،چون اصرار بر گناه
موجب اهانت به امر خدا است ،و نشانه آن است كه چنين كسي هيچ احترامي و اهميتي براي امر خدا قائل نيست ،و مقام او را تحقير ميكند ،و
در اين داللت هيچ فرقي بين گناه صغيره و كبيره نيست ،پس جمله ":ما فعلوا" اعم است از گناهان كبيره ،و مراد از آن همان چيزي است كه در
صدر آيه ذكر كرد ،چيزي كه هست گناه صغيره اگر فاحشه نيست ظلم به نفس هست (زيرا بتدريج ملكه گناهكاري را در نفس پديد ميآورد"
مترجم").
و جمله ":أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ" بيان اجر جزيل آنان است ،و آنچه خداي تعالي در اين آيه تذكر داده عين همان فرماني است كه در آيه زير
فرموده ،يعني مسارعة به سوي مغفرت ،و به سوي جنت و فرمود ":وَ سارِعُوا إِلي مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ"...
و از اينجا روشن ميگردد كه امر به مسارعت در چند عمل است -1 :انفاق  -2كظم غيظ  -1عفو از خطاهاي مردم  -4استغفار.
"قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا"...
كلمه "سنن" جمع سنت است ،كه به معناي طريقت و روشي است كه بايد در مجتمع سير شود ،و اين كه امر فرموده در زمين سير كنند براي
اين است كه از سرگذشت امتهاي گذشته عبرت بگيرند ،و سرانجام پادشاهان و فراعنه طاغي را ببينند كه چگونه قصرهاي رفيعشان به دردشان
نخورد ،و ذخيره هاي موزه سلطنتيشان ،و تخت مزين به جواهرشان ،و لشكر و هوادارانشان سودي به آنان نبخشيد ،و خداي تعالي همه را از بين
برد ،و چيزي به جز سرگذشتي كه مايه عبرت باشد از آنان باقي نماند ،ولي فرو رفتگان در غفلت كجا؟ و عبرت كجا؟.
و اما اينكه بيائيم آثار باستاني آنان را و مجسمههايشان را حفظ كنيم ،و در كشف از عظمت و مجد آنان مخارج گزاف و زحمات طاقتفرسايي را
تحمل نمائيم ،از اموري است كه قرآن كريم هيچ اعتنايي به آن ندارد ،چون اين خود يكي از مصاديق بتپرستي است ،كه در هر دورهاي به
شكلي و در لباسي خودنمايي ميكند ،و ما ان شاء اللَّه به زودي پيرامون اين معنا بحثي مستقل ايراد خواهيم كرد ،و در آنجا معناي و ثنيت و
بتپرستي را تجزيه و تحليل خواهيم نمود.
"هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ"...
در اين آيه بيانات آيات قبل را روشنگر براي عموم مردم ،و هدايت و موعظتي براي خصوص متقين دانسته ،و اين تقسيم به اعتبار تاثير است( ،و
ميخواهد بفرمايد هر چند بيان ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
براي عموم است ولي تنها در متقين اثر ميگذارد و گرنه همان طور كه در آيات ديگر آمده قرآن كريم روشنگر همه مردم است).
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مؤلف قدس سره :اين روايت را سيوطي نيز در الدر المنثور از تنوخي روايت كرده ،كه در نامهاي كه از ناحيه هرقل به رسول خدا (ص) رسيده اين
سؤال آمده بود ،و رسول خدا (ص) در پاسخ همين مطلب را ،به طريقي ديگر از ابي هريره روايت كرده كه مردي اين سؤال را كرد و حضرت اين
جواب را داد «».2
بعضيها اين كالم رسول خدا (ص) را اين گونه تفسير كردهاند :كه مراد آن جناب اين بوده كه آتش در علم خداي تعالي است ،همان طور كه
شب در هنگام فرا رسيدن روز در علم خداي تعالي است ،اگر منظور اين اشخاص اين است كه آتش از علم خداي تعالي غايب نيست پر واضح
است كه اين جواب قانع كننده نيست ،و اشكال را از بين نميبرد ،چون سؤال از مكان آتش است نه از علم خداي تعالي به آتش ،و اگر
منظورشان اين است كه ممكن است مكان ديگري بيرون از سماوات و ارض باشد كه دوزخ در آن قرار داشته باشد ،گو اينكه اين احتمال في
نفسه بعيد نيست ،ليكن روي اين فرض مقايسه جنت و نار با ليل و نهار ،مقايسهاي صحيح نيست ،براي اينكه شب در هنگام آمدن نهار از حيطه
آسمانها و زمين خارج نيست ،و بنا بر اين حق مطلب اين است كه اين تفسير درست نيست.
و من گمان ميكنم روا يت به يك معنايي ديگر نظر دارد ،و توضيح آن اين است كه آخرت با همه نعمتها و عذابهايش هر چند كه شباهتي با دنيا
و لذائذ و آالمش دارد ،و همچنين انساني كه در آخرت وارد شده هر چند كه همان انساني است كه به عينه در دنيا بود -هم چنان
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  2 -1ص .114
)(2الدر المنثور ج  2ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،4ص12 :
كه مقتضاي ظواهر كتاب و سنت همين است ،اال اينكه نظامي كه حاكم در آخرت است غير از نظامي است كه در دنيا حاكم است ،چون آخرت
دار ابديت و بقا است ،و دنيا دار زوال و فنا است ،و به همين جهت انسان در بهشت ميخورد ،و مينوشد و نكاح ميكند و لذت شهواني ميبرد،
ولي در آنجا دچار عوارضي كه در دنيا بر او وارد ميشد نميگردد و همچنين انسان دوزخي در آخرت بين آتش ميسوزد ،و سوزش آتش را
ميچشد و از خوردنيها و نوشيدنيها و مسكن و همنشين دوزخيش شكنجه ميبيند ،ولي آثار سوختن دنيايي را ندارد( ،نه ذغال ميشود و نه
خاكستر و نه ميميرد) و همچنين در آخرت عمري ابدي و بي پايان دارد ،ولي آثار طول عمر دنيايي از قبيل كهولت و پيري و سالخوردگي را
ندارد ،و همچنين ساير شؤون حياتي دنيايي را دارد ولي آثار دنيايي آن را ندارد ،و اين نيست مگر به خاطر اينكه عوارض و لوازم نامبرده از لوازم
نظام دنيوي است ،نه از لوازم مطلق نظام (چه دنيايي و چه آخرتي) پس دنيا دار تزاحم و تمانع است ،ولي آخرت چنين نيست (پس ميشود پهناي
آسمانها و زمين را بهشت اشغال كرده باشد ،و در عين حال جهنم نيز آن را اشغال كند).
از جمله دالئل اين معنا اين است كه :ما آنچه را كه در طرف مشاهده خود از حوادث و اتفاقات واقعه حوادث ديگري را براي بار دوم ميبينيم
حوادث بار اول از نظرمان غايب ميشود ،مثال حوادث امروز را وقتي ميبينيم كه حوادث ديروز از نظر ما غايب شده باشد ،حوادث شب را وقتي
مي بينيم كه حوادث روز گذشته باشد ،و همچنين مثالهاي ديگر و اما نسبت به خداي سبحان چنين نيست ،از نظر او حوادث شب و روز يك جا
مشاهد است ،و حوادث آينده حوادث گذشته را از محضر او غايب نميسازد ،و اين قسم حوادث مزاحمتي با يكديگر ندارند ،پس شب و روز و
حوادث مقارن آن دو ،به حسب نظام ماده و حركت متزاحم و متمانعند ،در يك جا و در يك لحظه جمع نميشوند ،ولي در نظام آخرت هيچ تزاحم
و تمانعي با هم ندارند ،و با اين بيان معناي آيه زير نيز بهتر فهميده ميشود" أَ لَمْ تَرَ إِلي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً" «».1
و وقتي جمع بين ليل و نهار متزاحم ،ممكن باشد ،اين نيز ممكن ميشود كه آسمان و زمين گنجايش بهشتي را داشته باشد كه به وسعت آن دو
است ،و هم گنجايش دوزخي را داشته
__________________________________________________
)(1به اين كار پروردگارت نگريستي كه چگونه سايه را گسترده كرد ،و اگر ميخواست ساكنش ميكرد ،و سپس خورشيد را دليل او ميكرد ،و
سپس آن را به آرامي به سوي خود جمع و پيچيده ميكرديم" فرقان".41 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
باشد كه آن نيز به وسعت آن دو است به عبارت سادهتر اينكه :اين نيز ممكن است كه آسمان و زمين محل بهشتي و جهنمي باشد كه وسعت هر
دو بقدر آسمان و زمين است ،ولي نه به حسب نظام دنيا ،بلكه به حسب نظام آخرت و در اخبار براي اين جريان نظايري هست ،از آن جمله در
اخبار « »1آمده كه قبر يا روضهاي است از باغهاي بهشت ،و يا حفرهاي است از حفرههاي جهنم ،و يا آمده است « »2كه قبر مؤمن تا چشمش
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كار ميكند وسيع است.
پس بنا بر اين جا دارد كالم رسول خدا (ص) را كه فرمود ":سبحان اللَّه وقتي روز ميآيد شب كجا ميرود" را حمل كنيم بر چنان معنايي ،نه بر
حضور و غياب آن دو از علم خدا ،چون اين خيلي روشن است كه عالم بودن خداي تعالي به شب و روز ارتباطي با سؤال سائل ندارد ،و همچنين
اگر كسي از آن سؤال پاسخ دهد به اينكه وقتي روز ميرسد شب هم چنان در عالم خارج باقي ميماند( ،و شب و روز نظير چرخ فلكي است كه
نيمي از آن سفيد و نيمي سياه باشد ،وقتي نيمه سفيد جلوي شيشه ميآيد نيمه سياه عقب ميرود ولي در چرخ فلك هست) ،چون در اين صورت
سائل اعتراض ميكند و ميگويد مطلب اينطور نيست ،بلكه با آمدن روز در محل سكونت ما ،شب آن محل معدوم ميشود ،و اگر محل را در نظر
نگيريم و خود شب و روز را در نظر بگيريم ،حقيقت شب عبارت است از يك سايه مخروطي كه از تابش خورشيد به يك طرف زمين در طرف
ديگر آن پديد ميآيد ،و اين سايه مخروطي بطور دائم دور كره زمين ميگردد و دائما يك طرف زمين روز و روشن و طرف ديگرش شب و
تاريك است ،پس با آمدن روز ،شب باطل نميشود ،و در عين حال آنجا كه روز هست ،شب نيست.
و اين روايت نظايري در ميان روايات دارد ،مانند روايتي كه در تفسير آيه ":لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ" « »1وارد شده ،كه امام ع فرموده:
وقتي خورشيد غايب ميشود اين شعاع گسترده چه ميشود و به كجاي زمين ميرود  ،...كه به زودي بحث پيرامون آن ميآيد.
و در الدر المنثور «» 4است كه بيهقي در تفسير آيه ":وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ  "...از علي بن الحسين روايت آورده كه راوي گفت:
كنيزي از آن جناب آب به دستش ميريخت تا براي نماز آماده شود ناگهان آفتابه از دستش بيفتاد ،و صورت آن جناب را پاره
__________________________________________________
)(1بحار االنوار ج  1ص  214ح .2
)(2بحار االنوار ج  1ص  212ح .111
)(3سوره انفال :آيه .11
)(4الدر المنثور ج  2ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص14 :
كرد ،حضرت سر بلند كرد و به او نگريست ،كنيزك گفت خداي تعالي ميفرمايد:
"وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ" ،حضرت فرمود ":كظمت غيظي" « »1كنيزك دنباله آيه را خواند ،و گفت:
"وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ" ،حضرت فرمود ":قد عفا اللَّه عنك" « »2كنيزك آخر آيه را خواند كه ميفرمايد ":وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" ،آن جناب
فرمود ":اذهبي فانت حرة" «».1
مؤلف قدس سره :اين روايت « »4از طرق شيعه نيز نقل شده و از ظاهر آن بر ميآيد كه آن جناب كلمه" محسنين" را و يا بگو احسان را به
معنايي تفسير كرده كه زايد بر صفات قبلي يعني" كظم غيظ "و" عفو" است ،و همين طور هم هست ،براي اينكه از اطالق مفهومش همين
فهميده ميشود( ،يعني جامع معناي كظم غيظ و عفو اين است كه شخص ما فوق ،صدمهاي به زير دست مقصر خود وارد نياورد ،ولي احسان هر
جا گفته شود اين معنا از آن فهميده ميشود كه نه تنها صدمهاي وارد نياورد ،بلكه خوبي هم بكند) ،چيزي كه هست صفات نامبرده از لوازم
معناي احسان است ،و به همين جهت صحيح است كه لفظ احسان را با آنها تعريف كرد.
اين را هم بايد دانست كه در اين ميان روايات بسيار زيادي (در ذيل اين آيه) در باره حسن خلق و ساير اخالق فاضله از قبيل ":انفاق""،
كظم" "،عفو" و امثال آن از رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت ع وارد شده ،كه ما ايراد آن را گذاشتهايم براي جاي ديگر ،كه مناسبت بيشتري
داشته باشد.
و در كتاب مجالس از عبد الرحمن بن غنم دوسي آمده كه آيه شريفه ":وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً  ،"...و در باره بهلول نباش (كسي كه قبرها را
نبش ميكرد و كفن مردگان را ميدزديد) نازل شده ،چون اين مرد در يكي از اين دزديهايش قبر دختري از انصار را نبش كرد ،و جنازه را بيرون
آورده كفنش را باز كرد -بدني سفيد و زيبا يافت -،شيطان زناي با او را در نظرش جلوه داد ،و با او زنا كرد ،آن گاه پشيمان شد ،و نزد رسول خدا
( ص) آمده جريان را به عرض آن حضرت رسانيد ،ولي رسول خدا او را رد كرد ،و او از مردم كناره گرفت ،و دور از آنها در كوههاي مدينه به
عبادت و مناجات پرداخت ،تا آنكه خداي تعالي توبهاش
__________________________________________________
)(1خشم را فرو بردم.
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)(2خدا از تو بگذرد و تو را ببخشد.
)(3برو كه (در راه خدا) آزادي (آزادت كردم).
)(4مجمع البيان ج  2 -1ص . [.....]111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
را قبول نموده آياتي از قرآن در بارهاش نازل شد «».1
مؤلف قدس سره :اين روايات مفصلتر از اين است ،و ما خالصهاش را نقل كرديم ،و اگر روايت درست باشد ،سبب ديگري براي نزول آيه مورد
بحث است ،غير از آن سببي كه همه آيات اين داستان يعني داستان جنگ احد در بارهاش نازل شده .و در تفسير عياشي از امام باقر ع روايت
شده كه در ذيل جمله ":وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلي ما فَعَلُوا  "...فرمود :اصرار به اين معنا است كه گنه كار گناهي مرتكب شود ،نه از خدا طلب آمرزش
كند ،و نه نفس خود را (مالمت نموده )وادار به توبه سازد ،اين است معناي اصرار «».2
و در تفسير الدر المنثور است كه احمد از ابي سعيد خدري از رسول خدا (ص) روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :ابليس به خداي عز
و جل عرضه داشت :به عزتت سوگند كه تا هستم نسل آدم را ما دام كه جان در بدن دارند گمراه ميكنم ،خداي عز و جل فرمود :به عزتم
سوگند كه همواره آنها را ما دام كه از من مغفرت بخواهند ميآمرزم «3».
و در كافي از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود :هيچ گناهي (هر قدر هم كه كوچك باشد) با اصرار در ارتكابش صغيره نيست ،و هيچ گناهي
هر قدر هم كه بزرگ باشد با استغفار از آن كبيره نيست «».4
و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت كرده كه در حديثي فرمود :و در كتاب خداي تعالي نجات از هر پستي و بصيرت از هر كوردلي و شفا از
هر بيماري اخالقي ،وجود دارد ،و شما آن را در آياتي جستجو كنيد كه به توبه و استغفار امرتان ميكند ،مثال ميفرمايد:
"وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ،وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ،وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلي ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ".
و نيز فرموده ":وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً"
 ،اين نمونهاي است از آياتي كه خداي تعالي در آن امر به استغفار فرموده ،البته (در آياتي ديگر)
__________________________________________________
)(1امالي شيخ صدوق ص  41ح .1
)(2تفسير عياشي ج  1ص  111ح .144
)(3الدر المنثور ج  2ص .11
)(4اصول كافي ج  2ص  211ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
استغفار را مشروط به توبه و دل كندن از گناه كرده ،از آيه زير هم ميتوان شرطي ديگر را استفاده كرد ،و آن عمل صالح است چون ميفرمايد":
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" «».1
پس معلوم ميشود بدون توبه و عمل صالح استغفار به سوي خدا باال نميرود»
.مؤلف قدس سره :امام ع مساله دل كندن را از اين جمله استفاده كرده ،كه ميفرمايد ":وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلي ما فَعَلُوا" ،و همچنين احتياج توبه و
استغفار به عمل صالح را از همان آيهاي كه نقل كرديم استفاده فرموده ،چون جمله" كلمههاي طيب" عموميت دارد هم شامل عقائد ميشود و
هم استغفار.
و در كتاب مجالس « »1از امام صادق ع روايت شده كه فرموده :وقتي آيه:
"وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً  "...نازل شد ،ابليس بر باالي يكي از كوههاي مكه رفت ،كه نامش را" ثور" ميگويند ،و با بلندترين فرياد
عفريتهاي (شاگردان) خود را صدا كرد ،كه همه دورش جمع شدند و گفتند :براي چه ما را خواندهاي اي بزرگ ما؟ گفت :اين آيه نازل شده:
خواستم ببينم كدام يك از شما حريف خنثي كردن آن هستيد عفريتي از شيطانها برخاست و به ابليس گفت:
من حريف آن هستم و  ...آن را خنثي ميكنم ،ابليس گفت :نه تو حريف نيستي ،ديگري برخاست و سخني نظير او گفت ،ابليس به او نيز گفت
كه :تو هم حريف آن نيستي ،تا آنكه (شخصي به نام) وسواس خناس برخاست و گفت :من حريف آنم ،پرسيد از چه راه؟
گفت :من به فرزندان آدم وعده ميدهم ،و تشنه گناهان ميكنم تا مرتكب شوند ،و بعد از ارتكاب توبه و استغفار را از يادشان ميبرم ،ابليس
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گفت :حقا كه تو حريفي و او را مامور به خنثي كردن اثر اين آيه كرد ،كه تا روز قيامت به اين كار بپردازد.
مؤلف قدس سره :اين روايت از طرق اهل سنت هم نقل شده است.
__________________________________________________
)(1اعتقاد صحيح به سوي خدا باال ميرود ،و عمل شايسته آن را در باال رفتن كمك ميكند" سوره فاطر آيه ".11
)(2تفسير عياشي ج  1ص  111ح .141
)(3امالي صدوق ص  111ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  131تا  ..... ]148ص 31 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 38 :

شما مسلمانان نه در كار دين سستي كنيد و نه از فوت غنيمت و متاع دنيا اندوهناك باشيد زيرا شما فاتح و پيروزمندترين مردم و بلندمرتبهترين
ملل دنيا هستيد اگر در ايمان خود ثابت و استوار باشيد ().111
اگر به شما (در جنگ احد) آسيبي رسيد ،به دشمنان شما نيز (در بدر) شكست و آسيب سخت نصيب شد ،همانگونه كه آنها مقاومت كردند شما
نيز بايد مقاومت كنيد اين روزگار را به اختالف احوال (گاهي فتح و غلبه و گاه شكست و مغلوبيت) ميان خاليق ميگردانيم كه مقام اهل ايمان
به امتحان معلوم شود -تا از شما مؤمنان آن را كه ثابت در دين است (مانند علي" ع") گواه ديگران كند ،و خداوند ستمكاران را دوست ندارد
().141
و تا آنكه (به اين اختالف نيك و بد روزگار) اهل ايمان را از هر عيب و نقص پاك و كامل كند و كافران را به كيفر ستمكاري محو و نابود گرداند
().141
گمان ميكنيد به بهشت داخل خواهيد شد بدون آنكه خدا امتحان كند و آنان كه جهاد در راه دين كرده و آنها كه در سختيها صبر و مقاومت
كنند مقامشان را بر عالمي معلوم گرداند ().142
شما همان كسانيد كه پيش از آن كه دستور جهاد براي مسلمين بيايد با كمال شوق آرزوي جهاد و كشته شدن در راه دين ميكرديد پس چگونه
امروز كه به جهاد مامور شدهايد؟ سخت از مرگ نگران ميشويد ().141
و محمد (ص) نيست مگر پيغمبري از طرف خدا كه پيش از او نيز پيغمبراني بودند و از اين جهان در گذشتند ،اگر او نيز به مرگ يا شهادت در
گذشت باز شما بدين جاهليت خود رجوع خواهيد كرد؟ پس هر كه مرتد شود به خدا ضرري نخواهد رسانيد و خود را به زيان انداخته و هر كس
شكر نعمت دين گذارد و در اسالم پايدار ماند البته خداوند جزاي نيك به اعمال شكرگزاران عطا خواهد كرد ().144
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وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( )111إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ( )141وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ ( )141أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا
الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ( )142وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ()141
وَ ما مُحَمَّدٌ إِالَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ
الشَّاكِرِينَ ( )144وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّالً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي
الشَّاكِرِينَ ( )141وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ()141
وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِالَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ () 141فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَ
حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ()141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
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هيچ كس جز به فرمان خدا نخواهد مرد كه اجل هر كس در لوح قضاي الهي به وقت معين ثبت است ،و هر كس براي يافتن متاع دنيا كوشش
كند از دنيا بهرهمندش كنيم و هر كه براي ثواب آخرت سعي نمايد از نعمت آخرت برخوردارش گردانيم و البته خداوند سپاسگزاران را جزاي
نيك (آسايش دنيا و بهشت آخرت) خواهد داد ().141
چه بسيار رخ داده كه جمعيت زيادي از پيروان پيغمبري در جنگ كشته شده و با اين حال اهل ايمان با سختيهايي كه در راه خدا به آنها رسيده
مقاومت كردند و هرگز بيمناك و زبون نشدند و سر زير بار دشمن فرو نياوردند و راه صبر و ثبات پيش گرفتند كه خداوند صابران را دوست
ميدارد ().141
آنها در هيچ سختي جز به خدا پناهنده نشده و جز اين نميگفتند كه بار پروردگارا به كرم خود از گناه و ستمي كه ما در باره خود كردهايم درگذر
و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر محو كافران مظفر گردان (). 141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
پس خداوند فتح و پيروزي در دنيا و ثواب در آخرت نصيبشان گردانيد ،كه خدا نيكوكاران را دوست ميدارد 141
بيان آيات  .....ص 31 :
اشاره
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اين آيات به طوري كه مالحظه ميكنيد تتمه آيات سابق است ،كه با آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" آغاز شد ،هم چنان كه آيات سابق با اوامر و
نواهيش زمينه چيني بود براي اين آيات ،كه منظور اصلي از آن اوامر و نواهي و از آن ثناها و مذمتها را در بر دارد.
"وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" كلمه "وهن" به طوري كه راغب گفته به معناي ضعف در خلقت ،و يا در خلق است،
و منظور از آن در اينجا ضعف مسلمين از حيث عزم و اهتمام بر اقامه دين و بر قتال با دشمنان است.
و كلمه" حزن" به معناي اندوه است ،در مقابل كلمه" فرح" كه به معناي سرور است ،و حزن وقتي به انسان دست ميدهد كه چيزي را كه
داشته از دست بدهد و يا دوست ميدارد داشته باشد ولي ندارد ،و يا خود را مالك آن فرض كرده ،و از دستش بدهد «».1
و در اينكه فرمود ":وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ،إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ  "...داللتي هست بر اينكه علت وهن و اندوه
مسلمانان آن روز اين بوده كه ديدهاند عدهاي مجروح شدهاند ،و كفار قويتر از ايشان بوده و بر آنان مسلط بودهاند .به خاطر ديدن اين وضع بوده
كه مسلمانان آن روز دچار سستي و اندوه شدند ،و از نظر واقعيت خارج هم همين طور بوده ،چون مشركين در آن روز هر چند كه به تمام معنا بر
لشكر اسالم غالب نشدن د ،و جنگ به نفع آنان و شكست مسلمين پايان نيافت ،و ليكن شديدترين صدمه را به مؤمنين زدند ،چون هفتاد نفر از
سران و شجاعان مسلمين كشته شد ،و تازه همه اين مصيبتها در داخل سر زمينشان به ايشان وارد شد ،و اين خود باعث وهن و حزن آنان
گرديد.
و همين كه جمله ":وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ "...در مقام تعليل مطلب واقع شده ،خود شاهد بر اين است كه نهي از وهن و حزن ،نهي از وهن و حزني
است كه در خارج واقع شده بوده نه از وهن و حزن فرضي و مبادايي.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص41 :
و اگر اين جمله را مطلق آورد ،و باال دست بودن مسلمانان را مقيد به هيچ قيدي به جز ايمان نكرد ،براي اين بود كه به ما بفهماند شما
مسلمانان اگر ايمان داشته باشيد نبايد در عزم خود سست شويد ،و نبايد به خاطر اينكه بر دشمنان ظفر نيافتهايد و نتوانستهايد از آنان انتقام
بگيريد اندوهناك گرديد ،براي اينكه ايمان امري است كه با علو شما قرين و توأم است ،و به هيچ وجه ممكن نيست با حفظ ايمان خود زير
دست كفار واقع شويد ،چون ايمان مالزم با تقوا و صبر است ،و مالك فتح و ظفر هم در همين دو است ،و اما قرح و آسيبهايي كه به شما
رسيده ،تنها به شما نرسيده بلكه طرف شما (مشركين) هم اين آسيبها را ديدهاند ،و روي هم چيزي از شما جلوتر نيستند ،تا باعث وهن و اندوه
شما شود.
و اگر علو مسلمانان را مشروط كرد به ايمان ،با اينكه خطاب به مسلمانان با ايمان است ،براي اين بود كه اشاره كند به اينكه هر چند مخاطبين
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مسلمان و مؤمن بودند ،و ليكن به مقتضاي ايمانشان عمل نكردند و صفاتي چون صبر و تقوا كه داشتن آن مقتضاي ايمان است نداشتند ،و گرنه
اثر خود را ميبخشيد ،و در اين جنگ ضربه نميخوردند و آن آسيبها را نميديدند.
و اين حال هر جماعتي است كه در داشتن ايمان مختلف باشند ،يك عده ايمان حقيقي داشته باشند ،عدهاي ديگر ايمانشان سست باشد ،جمعي
ديگر منافق و بيمار دل باشند ،به همين جهت مي توان گفت كالمي چون آيه مورد بحث به هر سه طايفه نظر دارد ،هم تشويق مؤمنين حقيقي
است ،و هم اندرز به مؤمنين سست ايمان است و هم عتاب و توبيخ منافقين و بيماردالن آنان است.
"إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ" كلمه" قرح" با فتحه قاف به معناي اثري است كه از جراحت و آسيب وارده بر بدن به خاطر
برخورد با برندهاي از خارج باقي ميماند ،و اما قرح با ضمه قاف اثر جراحتي است كه از داخل بدن پيدا ميشود ،از قبيل دمل و جوش و امثال آن
(نقل از راغب) « »1و كانه اين كلمه در آيه مورد بحث كنايه است از آسيبي كه در جنگ احد به مسلمين كه يك فرد واحد فرض شدهاند از
ناحيه دشمن رسيد ،يعني جمعي از ايشان كشته و گروهي مجروح گرديدند ،و موقعيت نصرت و فتح با اينكه نزديك شده بود از ايشان فوت
گرديد.
و جمله مورد بحث كه ميفرمايد ":إِنْ يَمْسَسْكُمْ  "...و جملههاي بعد از آن تا جمله:
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ص .411
ترجمه الميزان ،ج ،4ص41 :
"وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ" همه در يك نسق ،و در مقام تعليل ميباشند كه به بيان گذشته جمله:
"وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا  "...را تعليل ميكنند ،هم چنان كه جمله ":وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ" تعليلي ديگر است.
و فرق بين اين دو نوع تعليل اين است كه تعليل اول يعني جمله" وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ"...
مطلب را از اين راه تعليل ميكند كه خيال شما مسلمانان كه پنداشتيد كفار راقي و متمدن و دست باالي جامعهها هستند ،و به همين خيال وهن
و اندوه به خود راه داديد خيالي باطل است ،چون اگر مؤمن باشيد مالك در تفوق و تقدم به دست شما است نه در دست مشركين ،و خداي تعالي
فرموده َ:كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ"
«1».
و اما تعليل دوم از طريق بيان حال هر دو طايفه (يعني مؤمنين و مشركين) است ،و يا از راه بيان حكمت و مصالحي است كه به اصل واحدي بر
ميگردد ،و آن اصل واحد عبارت است از سنت الهي كه در طول ايام و قرون در بين بشر جاري بوده است.
"وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ" كلمه" يوم" به معناي مقدار قابل مالحظه از زمان است ،كه حادثهاي از حوادث را در بر گرفته باشد ،و به
همين جهت كوتاهي و بلندي اين زمان بر حسب اختالف حوادث مختلف ميشود ،هر چند كه استعمالش در مدت زمان بين طلوع و غروب
خورشيد شايع شده است ولي چه بسا كه در ملك و سلطنت و قهر و غلبه و امثال آن نيز استعمال بشود ،و اين استعمالي است مجازي ،به عالقه
ظرف و مظروف( ،ظرف را كه همان كلمه" يوم" باشد در مظروفش يعني" قهر و غلبه "اي كه در ظرف واقع شده استعمال ميكنند) ،و در
نتيجه به جاي اينكه بگويند:
"روزي كه فالن جماعت در آن اجتماع كردند" ،ميگويند ":روز فالن جماعت" و به جاي اينكه بگويند ":روزگاري كه آل بويه زمام را به دست
داشتند" يا" آل فرعون قدرت را به دست گرفته بودند" ،ميگويند ":روز آل بويه" و يا" روز آل فرعون" گاهي هم در خود آن زماني كه اين
زمامداري و قدرت در آن وقت واقع شده استعمال ميشود ،و مراد از" ايام" در آيه مورد بحث همين معنا است ،و كلمه "مداولة" به معناي دست
به دست دادن چيزي است ،در نتيجه معناي آيه شريفه اين است كه ":سنت الهيه بر اين جاري شده است كه روزگار را در بين مردم دست به
دست بگرداند ،بدون اينكه براي هميشه به كام يك قوم چرخانده شود قومي ديگر را از آن محروم سازد ،و اين سنت به خاطر مصالحي است
عمومي كه فهم شما انسانها جز
__________________________________________________
)(1اين كه ما مؤمنين را ياري كنيم حقي است به عهده ما ".روم".41 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص42 :
به برخي از آن مصالح احاطه نمييابد ،و نميتواند همه آن مصالح را درك كند "".وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ "...
"واو" عاطفه ،جمله مورد بحث را به جملهاي عطف ميكند كه آن جمله حذف شده است ،و حذف شدنش براي اين بوده است كه اشاره كند به
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اينكه فهم شما قادر به درك آن نيست ،و عقل شما از احاطه به آن قاصر است ،و شما جز به برخي از جهات آن نميتوانيد احاطه داشته باشيد ،و
آنچه مؤمنين را سود ميدهد همين جهات است ،كه خداي تعالي در جملههاي مورد بحث ذكر كرده ،يعني جمله ":و ليعلم" و جمله" و يتخذ" و
جمله" ليمحص" و جمله" يمحق".
[علم خداي سبحان به اشياء به معناي خلق و ايجاد آنها است  .....ص 42 :
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اما جمله" وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا" ،مراد از آن ظهور ايمان مؤمنين بعد از بطون و خفاي آن است ،و گرنه خداي تعالي" جاهل به حال مؤمنين
نيست" چون علم او به حوادث و اشيا ،و از آن جمله ايمان مؤمنين ،همان وجود آنها در عالم است ،آري موجودات به عين وجودشان معلوم
خدايند ،نه با صورت هايي كه از آنها در ذهن ترسيم كند ،همانند ما مخلوقات صاحبان ذهن ،كه علممان به اشيا عبارت است از ":گرفتن صورتي
از آنها در ذهن خود".
و الزمه اين حرف اين است كه وقتي خداي تعالي بخواهد به چيزي عالم شود او را خلق ميكند ،پس اراده دانستن در خدا عبارت است از اراده
ايجاد كردن ،و چون در جمله مورد بحث مؤمنين را موجود و محقق گرفته قهرا معناي" ليعلم  "...اين است كه خدا خواسته ايمان مؤمنين ظاهر
شود ،و چون ظاهر شدن ايمان مانند هر چيز ديگر بايد بر طبق سنت جاريه در اسباب و مسببات صورت بگيرد ،لذا چارهاي نيست جز اينكه امور
و صحنههايي را به وجود بياورد ،تا ايمان مؤمنين كه قبل از وقوع آن صحنهها مخفي و در باطنشان پنهان بود ظاهر شود( ،دقت بفرمائيد) و اما
جمله ":وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ" (كه ميفرمايد :خداي تعالي از شما گواهاني ميگيرد) ،منظور از گواهان ،گواهان اعمال است ،نه شهيدان به معناي
كشتگان در معركه جنگ ،چون شهيد به اين معنا در هيچ جاي قرآن نيامده ،و به اين معنا از الفاظي است مستحدث ،كه اخيرا در جامعه اسالمي
اصطالح شده ،هم چنان كه توضيح بيشتر در تفسير آيه ":وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ" « »1گذشت.
(ليكن مؤلف قدس سره در سوره حديد جزء نوزدهم آنجا كه در ذيل آيه ":وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ" « »2روايات را نقل ميكند در ذيل يك روايتي
عبارتي دارد كه گويي پذيرفته است كه
__________________________________________________
")(1سوره بقره آيه".141 :
")(2سوره حديد آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص41 :
شهادت به كشته شدن در راه خدا معنا شده ،و همچنين وقتي از گروهي از مفسرين اين معنا را نقل ميكند كه آن را رد ننموده و تنها استظهار
ميكند كه به معناي گواهان اعمال باشد).
"مترجم" عالوه بر اينكه جمله ":يتخذ" نيز شاهد بر اين است كه" منظور از شهدا گواهان هستند" زيرا با معناي كشتگان در ميدان جنگ آن
طور كه بايد نميسازد ،و معنا ندارد كسي بگويد:
خداي تعالي فالني را شهيد و كشته در راه خود گرفت و اين تعبير در درستي به تعبيرهاي زير نميرسد كه بگويد" خدا ابراهيم را خليل گرفت"،
و يا" خدا موسي را كليم گرفت" ،و يا" خدا پيامبر اسالم را گواهي گرفت تا در قيامت بر امت خود گواهي دهد" ،چون خليل (دوست) ،و كليم
(هم سخن) ،و امثال آن گرفتني هستند ،و اما كشته شدن در ميدان جنگ گرفتني نيست.
در جمله مورد بحث هم سياق آيه از غيبت به خطاب تغيير يافته ،و هم با آمدن حرف" من" شهدا را بعضي از افراد دانسته ،نه همه كساني كه
قبال مورد بحث بودند ،چون قبال ميفرمود :ما اين ايام را بين مردم دست به دست ميگردانيم ،و هر روز روزگار را به كام يكي و ناكامي ديگري
ميچرخانيم ،و اين اختصاص به مسلمانان ندارد ،با همه همين طور رفتار ميكنيم ،و در جمله مورد بحث كه سخن از گواه گرفتن است ،براي
اينكه بفهماند گواهان در دايره كوچكتري از دايره" الناس" هستند ،و گواهان از خصوص اين افراد يعني مسلمانان گرفته ميشوند ،لذا سياق را
تغيير داد و فرمود ":وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ -و از شما مسلمانان گواهان بگيرد" ،و حرف" من" را آورد تا بفهماند كه گواهان ،همه شما مسلمانان
نيستيد بلكه بعضي از افراد شمايند ،و اگر در آيه ":وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ" « »1شهادت به معناي گواه را به همه
امت نسبت داد ،در تفسيرش گفتيم كه از قبيل نسبت دادن وصف بعض است به كل ،و ممكن است از جمله آخر آيه كه ميفرمايد ":وَ اللَّهُ ال
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" براي گفته ما تاييد گرفت ،چون از آن فهميده ميشود كه همه مسلمانان نميتوانند شاهد باشند ،زيرا كه خودشان ظالمند.
و اما اينكه فرمود ":وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ" ،مصدر" تمحيص" كه فعل" يمحص" از آن مشتق است به معناي خالص
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كردن چيزي است از آميختگي و ناخالصيهايي كه از خارج داخل آن چيز شده ،و كلمه" محق" به معناي نابود كردن
__________________________________________________
")(1سوره بقره آيه".141 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص44 :
تدريجي يك چيز است ،و اين خالص سازي يكي از خواص مصالح مداوله ايام است ،خاصيت ديگرش كه قبال ذكر شد ،يعني معلوم كردن ايمان
مؤمنين ،چون جدا سازي مؤمن از غير مؤمن يك امر است ،و خالصكردن ايمان او از شوائب و ناخالصيهاي كفر و نفاق و فسق بعد از
جداسازي ،امري ديگر است ،و به همين جهت در مقابل محق كفار قرار گرفته ،پس خداي سبحان اجزاي كفر و نفاق و فسق را كم كم از مؤمن
زايل ميسازد ،تا جز ايمانش چيزي باقي نماند .و ايمانش خالص براي خدا شود.
[حكمتها و مصالح در مداوله ايام بين الناس (دست به دست شدن روزگار)]  .....ص 44 :

[آيا گمان كرده ايد امتحان نشده و آزمايش نديده به بهشت در خواهيد آمد؟!]  .....ص 41 :

اين پندار كه بدون امتحان داخل بهشت شوند ،الزمه پندار قبلي است ،كه چون بر حقند هرگز شكست نميخورند ،پيروزي و غلبه حق ايشان
است ،و تا ابد زير دست قرار نميگيرند ،و آن هم معلوم است كه الزمه چنين پنداري اين است كه تمامي كساني كه به رسول اللَّه (ص) ايمان
آوردهاند ،و به جماعت مؤمنين ملحق شدهاند ،در دنيا با غلبه و غنيمت سعادتمند شوند ،و در آخرت با مغفرت و جنت ،و ديگر هيچ فرقي بين
ايمان ظاهري و حقيقت ايمان و هيچ امتيازي بين درجات ايمان نباشد ،و ايمان مجاهد (هر چند صابر نباشد) ،با ايمان مجاهد صابر يكي باشد ،و
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پس همه اينها وجوهي است از حكمت و مصلحت كه در مداوله ايام بين مردم وجود دارد ،و خداي تعالي دولت را براي هميشه به قومي خاص
اختصاص نميدهد ،و (از همه اينها گذشته) همه امر به دست خدا است ،آنچه ميخواهد ميكند ،ولي جز آنچه كه صالحتر و مفيدتر است
نميكند ،هم چنان كه خودش فرمود ":كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ ،فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" «،»1
و اتفاقا عدهاي از اين آيات ميفرمود ":لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ،أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ ،لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ،أَوْ
يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ" ،كه صريحا اين معنا را كه ":پيامبرش در امور ،اختياري از خود داشته باشد نفي كرده است ،بلكه امور را منحصر در خود
نموده ،فرمود :هر طور خودش بخواهد در خلق خود حكم ميكند.
و اين كالم يعني چند نكتهاي كه خاطرنشان ساخته ،و فرمود -1 :ايام در بين مردم تقسيم شده است2- ،و غرض از اين تقسيم امتحان و جدا
سازي مؤمن از كافر است -1 ،و خالص كردن مؤمنين و نابود كردن تدريجي كفر و كافران است اگر به آيات قبل ضميمه شود كه رجوع امر به
پيامبر را نفي ميكرد ،اين معنا كشف ميشود :كه مؤمنين در آن روز اكثرشان پنداشته بودند :از آنجا كه دينشان دين حق است علت تامه آن
است كه هميشه و در هر جنگي كه پيش آيد غلبه كنند ،و دشمن را كه بر باطل است هر قدر هم كه باشند و هر كيفيتي كه داشته باشند
شكست دهند ،پس در حقيقت خود مالك امر خويشند ،خداي تعالي هم ايشان را در داستان جنگ بدر در اين پندارشان جري كرد ،چون در آن
جنگ بطور عجيب و خارق العاده اي بر دشمن ظفر يافتند ،مالئكه نصرت به كمكشان آمد ،در حالي كه اين پندار پنداري باطل بود ،و باعث
بطالن نظام امتحان و تمحيص ،و در آخر موجب بطالن مصلحت امر و نهي و
__________________________________________________
)(1خداي تعالي اين چنين براي حق و باطل مثل ميزند ،اما كف با خشك شدن از بين ميرود ،و اما آنچه از زمين براي مردم نافع است
ميماند ".رعد". [.....]11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص41 :
ثواب و عقاب مي شد ،كه معلوم است انهدام اساس دين را به دنبال دارد ،چون ديني كه اساس آن بر پايه فطرت است ،نميتواند خرق عادت و
خروج از سنت الهي جاري در وجود باشد ،و سنت جاريه در عالم هستي غلبه و شكست را معلول اسباب عادي آن ميداند.
لذا خداي تعالي براي ابطال اين خيال بعد از تذكر اين معنا كه مداوله ايام به منظور امتحان و خالص ساختن است ،شروع به مالمت كردن آنان
در اين پندار باطل نمود ،و حقيقت حال را روشن ساخت و فرمود:
"أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ"...

PDF.tarikhema.org

كسي كه آرزومند عمل خيري باشد ،و وقتي زمان معينش رسيد انجامش دهد ،با كسي كه آرزومند خيري باشد ولي در هنگام انجامش سرد شود،
و اعراض كند يكسان به حساب آيد.
و بنا بر اين ،اينكه فرمود ":أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا" از قبيل به كار بردن مسبب در جاي سبب است ،و معنايش اين است كه شما گمان كردهايد كه
دولت براي شما نوشته شده است؟
و هرگز مبتال و آزمايش نميشويد؟ و بلكه يكسره داخل بهشت ميگرديد ،بدون اينكه مستحق بهشتتان از غير مستحق مشخص گردد؟ و بي
آنكه كسي كه داراي درجه رفيع است از آنكه در درجه پائينتر است شناخته شود؟.
و در جمله ":وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ  "...تثبيت ميكند كه اين ظنشان فاسد است ،براي اينكه ما دام كه جنگي پيش نيامده بود ،پيوسته آرزوي
كشته شدن ميكردند ،اما آن گاه كه جنگ پيش آمد ،و آن را با چشم خود ديدند ،قدمي پيش ننهادند ،و در صدد تحصيل آرزوي قبلي خود بر
نيامدند ،بلكه سست شدند و از جنگ و قتال اعراض كردند ،آيا اين سخن معقول و قابل قبول است كه به صرف آرزو و بدون اينكه امتحان شوند
و خالص و ناخالصشان جدا گردد ،داخل بهشت شوند؟ و آيا واجب نيست كه از ناحيه خداي تعالي (كه صاحب جزا است) مورد آزمايش قرار
گيرند .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص41 :
با اين بيان روشن ميشود كه چيزي در كالم مقدر است و از آن حذف شده ،و معنايش اين است كه "فقد رايتموه ،و انتم تنظرون فلم تقدموا
عليه" « »1ممكن هم هست جمله" وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" كنايه باشد از اقدام نكردن ،و معنايش اين باشد كه به صرف تماشا كردن اكتفاء نموديد،
بدون اينكه اقدامي بكنيد ،و اين خود عتاب و توبيخ است.
گفتاري در امتحان و حقيقت آن  .....ص 41 :

در اين معنا هيچ ترديدي نيست كه قرآن كريم امر هدايت را مختص به ذات باري تعالي ميداند ،چيزي كه هست هدايت در قرآن منحصر به
هدايت اختياري ب ه سوي سعادت آخرت و يا دنيا نيست ،بلكه در آياتي هدايت تكويني را نيز به خداي سبحان نسبت داده است ،از آن جمله
ميفرمايد ":الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي « »2و هدايت را به تمام موجودات تعميم داده است ،چه با شعورش و چه بيشعورش ،و در آيه
زير از جهت نتيجه هم اطالق داده ،و فرموده ":الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي « ،»1كه تسويه و هدايت را نتيجه مطلق خلقت دانسته و در
تقدير گرفته است ،در نتيجه اين آيه نيز از نظر عموميت و اطالق نظير آيه قبل است.
و از اينجا روشن ميشود كه اين هدايت غير از هدايت خصوصي است ،كه در مقابل آن اضالل قرار ميگيرد ،چون خداي سبحان هدايت
خصوصي را از بعضي طوائف نفي كرده ،و به جايش ضاللت را اثبات فرموده ،و هدايت عمومي از هيچ يك از مخلوقات او نفي نميشود ،پس اگر
در امثال آيه ":وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" « »4و آيه ":وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ »" «5ميفرمايد :خدا مردم ستمكار را هدايت
نميكند ،و خدا مردم فاسق را هدايت نميكند ،و از اين قبيل آيات بسيار ديگر بطور قطع استثنا از آن هدايت عمومي و غير اختياري نيست ،بلكه
راجع به هدايت خصوصي است.
و نيز اين معنا روشن ميشود كه هدايت نامبرده غير از هدايت به معناي راه نشان دادن
__________________________________________________
)(1با اين كه جنگ را ديديد و به چشم خود تماشا ميكرديد ،ولي اقدامي در مورد آن ننموديد.
)(2خدايي كه خلقت هر چيزي را به آن چيز داد ،و سپس هدايت كرد ".طه".11 :
)(3خدايي كه خلق كرد ،و تمام عيار و معتدل خلق كرد ،و خدايي كه اندازهگيري نمود و هدايت كرد ".سوره اعلي آيه".1 :
")(4سوره جمعه آيه".1 :
")(5سوره صف آيه".1 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص41 :
است ،چون هدايت به اين معنا نيز خصوصي نيست ،بلكه شامل مؤمن و كافر ميشود ،و خداي سبحان راه را ،هم به مؤمن نشان ميدهد و هم
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[كمال نوع بشر در گرو يك سلسله افعال اختياري و ارادي است  .....ص 48 :

آري از ميان همه انواع موجودات نوع بشر نوعي از وجود است كه امرش تمام نميشود و به كمال نميرسد مگر با يك سلسله افعال اختياري و
ارادي كه آن نيز سر نميزند مگر از اعتقاداتي نظري و عملي ،در نتيجه خصوص اين نوع بايد در تحت قوانين زندگي كند ،حال چه قوانين حق و
چه باطل ،چه خوب و چه بد ،پس خدايي هم كه عالم تكوين را راه انداخته بايد براي او از طرفي يك سلسله اوامر و نواهي كه جامع آن را
شريعت ميناميم تشريع كند ،و از سوي ديگر حوادث اجتماعي و فردي پديد بياورد ،تا انسان در برخورد با اين دو آنچه در قوه و استعداد دارد را
فعليت دهد ،و در آخر يا سعادتمند شود ،و يا شقي و بدبخت گردد ،و آنچه در باطن و كمون وجودش هست به ظهور برسد ،اينجا است كه نام
محنت و بال و امتحان و امثال آن هم بر اين حوادث منطبق ميشود ،و هم بر اين تشريع.
تو ضيح اين معنا اينكه هر كس دعوت خدا را پيروي نكند ،و در نتيجه خود را مستوجب شقاوت و بدبختي سازد ،كلمه عذاب بر او حتمي ميشود
(البته در صورتي كه به همان حال باقي بماند) و از آن به بعد هر حادثهاي كه مورد امر و يا نهي الهي باشد پيش بيايد.
و او با ترك دستور خدا و مخالفت با آن فعليت جديدي از شقاوت پيدا ميكند ،هر چند كه به وضع موجودش راضي و بلكه مغرور هم باشد ،پس
اين جز مكر خداوند چيز ديگري نيست و همان مكر الهي است (چون فرق بين مكر خلق و مكر خالق همين است كه خلق وقتي با كسي
دشمني ميكند ،دشمنيش را با عملي انجام ميدهد كه طرف مقابل ناراحت شود ،و به همين جهت هر انساني از مكر دشمن خود حذر ميكند"
مترجم") ،ولي خداي تعالي وقتي مكر ميكند به همان چيزهايي ميكند كه دشمن خدا آن را سعادت خود ميداند ،و در نتيجه آنچه تالش
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به كافر ،هم چنان كه خودش فرمود ":إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ ،إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً »" «1و نيز فرموده ":وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمي عَلَي
الْهُدي « »2و اين مسلم است كه هدايت در اين دو آيه و در آيات نظاير آن شامل غير صاحبان شعور و عقل نميشود ،قبال هم توجه فرموديد كه
هدايت در جمله ":ثُمَّ هَدي در سوره طه و جمله:
"وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي در سوره اعلي ،هدايت عام بود ،عام از نظر مورد ،و عام از نظر نتيجه ،عالوه بر اينكه در سوره اعلي هدايت را نتيجه تقدير
گرفته ،و اين خود شاهد بر آن است كه منظور از آن هدايت عمومي و تكويني است ،چون هدايت تشريعي و خصوصي بشر با تقدير نميسازد،
زيرا تقدير عبارت است از تهيه اسباب و علل ،تا آن اسباب و علل ،موجود را به سوي غايت هدف و خلقتش سوق دهد ،هر چند كه اين هدايت
(هدايت خاص بشري) هم از جهت نظام كلي عالم داخل در حيطه تقدير است ،و ليكن اين نظر غير آن نظر است (دقت بفرمائيد).
و به هر حال هدايت عمومي عبارت است از اينكه خداي تعالي هر چيزي را به سوي كمال وجودش راهنمايي كرده و آن را به هدف از خلقتش
رسانده ،و اين هدايت همان است كه به وسيله آن هر چيزي به وسيله آن چه قوام ذاتش اقتضاي آن را دارد (از قبيل نشو و نما و استكمال و
افعال و حركات و غير ذلك) كنده مي شود ،و چون اين رشته سر دراز دارد ،بحث و شرح بيشترش را اگر خداي تعالي ياري كند و توفيق دهد ،ان
شاء اللَّه العزيز بعدا ايراد خواهيم كرد.
غرض ما فعال اين است كه بگوئيم از كالم خداي تعالي استفاده ميشود كه اشيا به وسيله هدايت عمومي الهي به سوي هدف و اجلهاي خود
سوق داده ميشوند و هيچ موجودي از تحت اين قانون كلي خارج نيست ،و خداي تعالي اين هدايت را براي هر موجودي حقي بر عهده خود
دانسته و او خلف وعده نميكند ،هم چنان كه خودش فرمود ":إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدي وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولي « ،»1و اين آيه به طوري كه مالحظه
ميكنيد با اطالقش ،هم شامل هدايت اجتماعي جماعتها ميشود و هم هدايت فردي افراد ،و با ضميمه شدنش با دو آيه قبلي ،هم شامل
هدايت عمومي و تكويني ميشود ،و هم هدايت خصوصي و تشريعي انسان و روشن
__________________________________________________
)(1ما راه را به همه انسانها نشان داديم ،چه شكرش را بجاي آرد و چه كفران كند ".دهر".1 :
)(2ما ثمود را هدايت كرديم ،ليكن خودشان كوري را بر هدايت ترجيح دادند ".فصلت".11 :
)(3محققا هدايت به عهده ما است و آخرت و اولي از آن ما است ".سوره ليل ،آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص41 :
ميسازد كه حق اشيا بر خداي تعالي يكي اين است كه آنها را تكوينا به سوي كمالي كه بر ايشان مقدر كرده هدايت فرمايد ،و خصوص انسان را
به سوي كمالش هدايتي تشريعي فرمايد ،و شما خوانندگان عزيز در سابق در مباحث نبوت توجه كرديد كه چگونه تشريع داخل در تكوين ميشود
و چگونه قضا و قدر بدان احاطه مييابد.
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ميكند براي رسيدن به هدفي است كه آن را رستگاري خود ميداند ،ولي عين بدبختي او است و خودش نميفهمد ،در اين بابت آيات زير را
مورد دقت قرار دهيد.
"وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ" «».1
__________________________________________________
)(1با خدا دشمني كردند خدا هم با ايشان دشمني كرد ،و خدا ماهرترين مكر كنندگان است.
"سوره آل عمران آيه".14 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص41 :
"وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ" «».1
"لِيَمْكُرُوا فِيها وَ ما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُرُونَ" «».2
"سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ ،وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ" « »1پس اينكه مغرور و جاهل به امر خدا پز ميدهد كه من خواسته خود را بر
خواسته خدا غلبه دادم ،و از امر او مخالفت و تمرد كردم ،عين اين غرورش و اين تالشي كه او به اين منظور ميكند خدا را در به كرسي نشاندن
ارادهاش كمك كرده ،هم چنان كه در آيه زير فرموده ":أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ »" «4و اين آيه از
عجيبترين آيات در اين باب است ،پس چه خوب فرموده كه ":فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً" «».1
پس همه نيرنگها و مخالفتها و ظلمها و تعدياتي كه از اين طبقه نسبت به وظايف ديني سر ميزند ،و تمامي حوادثي كه در زندگيشان پيش
ميآيد ،و در آن حوادث هواهاي نفساني خود را پيروي نموده تا در آخر كفر و فسق و نفاق باطنيشان بيرون بريزد ،همهاش مكر الهي و امال و
استد راج او است ،چون حقي كه آنان و همه بندگان بر خدا دارند ،اين است كه هر يك را به سوي عاقبت امرش هدايت كند ،كه كرده است (حال
عاقبت امر هر كس هر چه باشد به اختيار خودش بستگي دارد).
"وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ" «».1
و اين امور وقتي به شيطان نسبت داده شود نامش كفر و معصيت و اغواي شيطان ميشود ،و شوق به آن را دعوت شيطان و وسوسه او و نزعه و
وحي و اضالل او ناميده ميشود ،و آن حوادثي كه گفتيم هواهاي نفساني را برميانگيزد ،و همچنين آن چه جاري مجراي آن حوادث است ،زينت
شيطان و وسائل و حبائل و شبكهها يعني دامهاي او ناميده ميشود ،كه ان شاء اللَّه بيان آن به
__________________________________________________
)(1نيرنگ بد جز به اهلش بر نميگردد ".سوره فاطر آيه".41 :
)(2تا به خيال خود در آن مكر كنند و مكر نميكنند مگر به خودشان ،ولي نميفهمند" سوره انعام آيه".121 :
)(3بزودي آنان را از راهي كه خودشان متوجه نباشند به عذاب و هالكت ميافكنيم و براي فسق و فجور و ظلم ميدانشان ميدهم ،كه نيرنگ
من متين است ".سوره اعراف :آيه".11 :
)(4مثل اينكه بدكاران گمان كردهاند از ما پيشي ميگيرند ،و چه بد حكمي است كه ميكنند.
"سوره عنكبوت آيه".4 :
)(5همه مكرها از خدا است ".سوره رعد آيه". [.....]42 :
)(6سوره يوسف آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
زودي در سوره اعراف ميآيد.
و اما مؤمني كه ايمان در دلش رسوخ كرده ،آن چه از اطاعتها و عبادتها كه ميكند ،و نيز آنچه از حوادثي كه برايش پيش ميآيد و در آن
حوادث ايمان نهفته در باطنش به ظهور ميرسد وقتي به خداي سبحان نسبت داده شود نامش توفيق و واليت الهيه و هدايت به معناي اخص
است ،چون به نوعي با آن وضع انطباق دارد ،و خداي تعالي در اين باره فرموده ":وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ" «».1
"وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" «».2
"اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ" «».1
"يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ" «».4
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[سه قوه اصلي كه در قرآن كريم در باره موجودات اثبات شده است  .....ص 11 :

پس اشيا همه را در احاطه قواي الهيه قرار دارند قوهاي از پشت سر آنها را به سوي نقطه نهاييشان هل ميدهد ،و قوهاي كه از جلو آنها را به
همان نقطه جذب ميكند ،و قوهاي همراه آن است كه تربيتش ميكند ،اينها سه قوه اصلي است كه قرآن كريم آنها را اثبات ميكند ،غير آن
قوايي كه حافظ و رقيب و قرين موجودات است نظير مالئكه و شياطين و غير آنها.
مطلب ديگر اينكه ما بعضي از تصرفات در موجود را كه هدفي در آن دنبال ميشود ولي خود آن موجود آن هدف را تشخيص نميدهد و
نميفهمد (كه آيا صالحيت اين تصرف را دارد يا ندارد؟) امتحان ميناميم ،چون خود ما هم اين گونه تصرفات را در اشياي ديگر ميكنيم ،وقتي
حال چيزي برايمان مجهول است ،و نميدانيم آيا صالحيت فالن امر را دارد يا ندارد ،و يا از باطن امرش خبر داريم ليكن ميخواهيم اين باطن را
ظاهر سازيم ،كارهايي با آن چيز ميكنيم كه اين منظور ما را دست ميدهد ،و ميفهميم آيا توانايي قبول اين گونه تصرفات را دارد يا ندارد ،و آن
را از خود دفع ميكند ،و اين عمل خود را" امتحان" يا" اختيار" و يا "استعالم" ميناميم ،و يا ميگوئيم اين جنس استاندارد شده است.
و اين معنا به خودي خود با تصرفات الهي در مورد بندگانش منطبق است ،آزمايشگر و متصرف خدا و جنسي كه ميخواهد آزمايشش كند انسان،
و تصرفات آزمايشي او شرايع و حوادث است كه با اين شرايع و حوادث حال انسانها را بالنسبه به آن مقصدي كه دعوت ديني
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"أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ" «».1
و اگر همين جريان به مالئكه نسبت داده شود تاييد و استوار آنان ناميده ميشود ،هم چنان كه اين تعبير را در آيه زير آورده و فرموده ":أُولئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" «».1
مطلب ديگر اينكه همان طور كه هدايت عامه الهيه همراه با تمامي كائنات است ،و هر موجودي را از بدو وجودش تا آخرين لحظه هستيش ما
دام كه در طريق رجوع به سوي خداي سبحان است از آن جدا شدني نيست ،همچنين تقديرات الهي از پشت سر آن را به سوي اين هدف
ميراند ،هم چنان كه آيه زير اين معنا را روشن كرده و ميرساند ":وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي « ،»1چون مقدراتي كه علل و اسباب ،محيط به هستي آن
موجود است ،آن را از حالي به حالي بر
__________________________________________________
)(1خداي تعالي با نصرت خود هر كه را بخواهد تاييد ميكند" آل عمران".11 :
)(2خدا سرپرست مؤمنين است" آل عمران".11 :
)(3خدا است ولي كساني كه ايمان آوردهاند ،ايشان را از ظلمتها به سوي نور خارج ميكند.
"سوره بقره".211 :
)(4پروردگارشان ايشان را به ايمانشان هدايت ميكند ".يونس".1 :
)(5آيا كسي كه مرده بود ،و ما او را زنده كرده برايش نوري قرار داديم ،كه با آن در مردم مشي ميكند  "...انعام".122 :
)(6اين گونه افراد خداي تعالي ايمان را در دلهايشان نوشته و با روحي از خود تاييدشان كرده است.
"مجادله".22 :
")(7سوره اعلي آيه ".1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
ميگرداند نخست حالتي اول به آن ميدهد بعد به حالت دوم و از آن حالت به حالت سوم در ميآورد و همچنين اشيا را از پشت سر به پيش
ميراند.
و همانطور كه گفتيم مقدرات اشيا را به پيش ميراند ،همچنين اجلها نيز دست در اين كارند( ،اجلها كه آخرين مرحله و نقطه نهايي وجود هر چيز
است) نيز موجود را از جلو به سوي خود ميكشد ،اين معنايي است كه از آيه زير به خوبي استفاده ميشود ":ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما
بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي ،وَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ»"
چون اين آيه بطوري كه مالحظه كرديد اشيا را مرتبط و بسته به غايات آن (كه همان اجلهاي آنها است) ميداند ،و معلوم است كه دو چيز وقتي
به هم مرتبط باشند و يكي از ديگري قويتر باشد ،آن قوي طرف ضعيف را به سوي خود ميكشد ،و چون اجلها اموري ثابت و اليتغيرند ،پس
هر موجودي را از جلو به سوي خود ميكشند چون گفتيم ثابت هستند و در نتيجه قويترند.
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__________________________________________________
)(1ما آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است جز به حق نيافريدهايم ،و جز براي مدتي تعيين شده از پيش ايجاد نكرديم ،ولي كساني كه كافر
شدند از آن چه انذار و تحذير ميشوند روي گردانند ".احقاف :آيه 1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص12 :
او را به سوي آن هدف ميخواند روشن ميسازد ،پس اين شرايع و حوادث امتحاني است الهي.
[فرق بين امتحان الهي و امتحانهاي معمول نزد انسانها]  .....ص 12 :
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تنها فرقي كه بين امتحان الهي و امتحانهاي معمول نزد ما انسانها هست اين است كه غالبا ما نسبت به باطن حال اشيا جاهليم ،و ميخواهيم با
امتحان آن حالت از آن موجود را كه براي ما مجهول است روشن و ظاهر سازيم ،ولي از آنجا كه جهل در خداوند سبحان متصور نيست ،چون
مفاتيح غيب نزد او است ،لذا امتحان او از بندگان براي كشف مجهول نيست ،بلكه تربيت عامه الهيه است ،نسبت به انسانها كه او را به سوي
حسن عاقبت و سعادت هميشگي دعوت ميكند ،از اين نظر امتحان است كه با چنين تربيتي حال هر انساني را براي خودش معين ميكند ،تا
بداند از اهل كدام خانه است ،اهل دار ثواب است و يا دار عقاب؟.
و به همين جهت خداي سبحان اين تصرف الهي از ناحيه خود را و همچنين توجيه حوادث را بال ،ابتال ،فتنه و امتحان خوانده ،و به صورت كلي
و عمومي فرموده ":إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" «».1
و نيز فرموده" إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ ،فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً" «».2
و نيز فرموده ":وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً" « ،»1و گويا منظورش اجمال همان تفصيلي است كه در آيه زير آورده ،ميفرمايد ":فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا
مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ،وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ،فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ" «».4
و نيز ميفرمايد ":أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَةٌ"
«5».
و نيز ميفرمايد ":وَ لكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ" «».1
"كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ" «».1
__________________________________________________
)(1ما آنچه در روي زمين است ،براي زمين زينتي فريبنده قرار داديم ،تا مردم را بيازمائيم كه كداميك از حيث عمل بهترند ".سوره كهف آيه:
".1
)(2ما انسان را از نطفهاي آميخته بيافريديم تا امتحان كنيم ،و به همين منظور او را شنوا و بينا كرديم ".دهر".2 :
)(3ما شما را به عنوان آزمون به خير و شر مبتال ميكنيم ".انبياء".11 :
)(4و اما انسان وقتي پروردگارش به عنوان آزمايش آبرو و نعمتش دهد ،ميگويد پروردگارم احترامم كرده ،و اما وقتي كه باز به عنوان آزمايش
رزقش را تنگ ميگيرد ،ميگويد پروردگارم خوارم شمرده ".فجر"11 :
)(5اموال و اوالد شما چيزي به جز مايه امتحان شما نيست ".تغابن" [.....]11 :
)(6ليكن منظور اين بوده كه شما را به دست يكديگر بيازمايد ".محمد".4 :
)(7آنان را اينگونه با همان نافرمانيهايشان ميآزمائيم ".اعراف".111 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
"وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَالءً حَسَناً" «».1
"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" «».2
(حتي انبيا را هم از اين سنت خود مستثنا ندانسته) و در باره مثل ابراهيم پيامبري ميفرمايد ":وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ" « »1و در داستان
ذبح پسرش اسماعيل ميفرمايد:
"إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبِينُ" « »4و همچنين در باره موسي ع ميفرمايد ":وَ فَتَنَّاكَ فُتُوناً" « »1و آياتي ديگر از اين قبيل.
و اين آيات به طوري كه مالحظه ميكنيد آزمايش را شامل تمامي جهات انسان ميداند ،چه اصل وجودش (نبتليه) ،و چه اجزاي وجودش (و

PDF.tarikhema.org

جعلناه سميعا بصيرا)  ،و چه جهات خارج از وجودش و به نحوي مرتبط به وجودش نظير اوالد ،ازواج و عشيره ،اصدقا ،مال ،جاه ،و تمامي،
چيزهايي كه به نحوي مورد استفادهاش قرار ميگيرد ،و همچنين چيزهايي كه در مقابل اين امور قرار دارند از قبيل :مرگ ،كوري ،كري ،مرگ
اوالد ،ازواج ،عشيره ،دوستان ،فقر ،نداشتن و يا از دست دادن مقام ،شكستن و سوختن وسايل مورد حاجت ،و امثال آن از مصائبي كه متوجه او
مي شود ،و سخن كوتاه اينكه اين آيات تمامي آنچه از اجزاي عالم و احوال آن ارتباطي با انسان دارد فتنه انسان دانسته همه را وسيلهاي ميداند
كه از ناحيه خدا و براي امتحان او درست شده است.
[امتحان الهي سنتي است كه تمامي افراد انسان را شامل ميشود]  .....ص 13 :

[معناي تمحيص مؤمنين و محق كافرين بر اثر امتحانات و ابتالئات  .....ص 14 :

با آنچه كه تا اينجا گفته شد معناي دو كلمه" محق" و" تمحيص" نيز روشن ميشود ،چون وقتي امتحان براي مؤمن پيش ميآيد ،و باعث
ميشود فضائل دروني و نهفتهاش از رذائل
__________________________________________________
)(1ما آسمانها و زمين را و آنچه بين آن دو است را جز به حق و براي أجلي معين نيافريديم.
"احقاف"1 :
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در آيات فوق تعميمي هم از نظر افراد هست ،چون ديديم كه تمامي افراد را مشمول اين امتحان قرار داد ،چه مؤمن و چه كافر ،چه صالح و چه
طالح و حتي ديديم كه پيغمبران را هم استثنا نكرد ،پس معلوم ميشود مساله امتحان سنتي است جاري ،كه احدي از آن مستثنا نيست.
__________________________________________________
)(1و براي اينكه مؤمنين را به وسيله آن به بهترين وجهي بيازمايد ".انفال".11 :
)(2آيا مردم پنداشتهاند به صرف اين كه بگويند" ايمان آورديم" ،دست از ايشان برداشته ميشود.
و آزمايش نمي شوند؟ با اينكه مؤمنين قبل از ايشان را آزموديم پس بايد هم مؤمنين واقعي كه در دعوي ايمان راست گفتهاند هوشيار باشند ،و
هم آنها كه به دروغ مدعي ايمان هستند بدانند كه بدون امتحان دست از ايشان بر نميداريم ".عنكبوت".1 :
)(3آن زمان كه پروردگار ابراهيم او را با صحنههايي بيازمود ".بقره".124 :
)(4اين آزمايش آزموني روشنگر بود ".صافات".111 :
)(5و تو را به نحوي خاص بيازموديم ".سوره طه :آيه "41
ترجمه الميزان ،ج ،4ص14 :
و اين سنت الهيه سنيت است عملي و متكي بر يك سنتي ديگر كه آن سنتي است تكويني و عبارت است از سنت هدايت عامه الهيه ،از آن
جهت كه با موجودات مكلف نظير انسان ارتباط دارد ،و نيز مقدمات و مؤخرات آن يعني قضا و قدر كه بيانش گذشت.
از اينجا روشن مي شود كه مساله امتحان چيزي نيست كه قابل نسخ باشد ،براي اينكه نسخ شدنش عين فساد تكوين است ،كه امري است
محال ،و آياتي كه خلقت را بر اساس حق ميداند ،و نيز آياتي كه مساله بعث را حق ميداند بر اين معنا نيز داللت و حد اقل اشاره دارد ،مانند
آيه ":ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي" «».1
و آيه ":أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا ال تُرْجَعُونَ" «».2
و آيه ":وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ" «».1
و آيه ":مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ" « »4و...
كه از همه آنها استفاده ميشود خلقت بر اساس حق بوده و باطل و بريده از حق نبوده است ،و وقتي براي هر موجودي هدفي و غرضي در پيش
و أجلي حق و آمدني است و نيز وقتي در وراي هر موجودي مقدراتي تقدير شده و حقي است ،و باز وقتي با هر موجودي هدايتي حقه هست ،پس
ديگر جاي گريزي از اصطكاك و تصادم عمومي بين آنها وجود ندارد ،و مخصوصا بين موجودات مكلف از قبيل انسان كه هيچ گريزي از مبتال
شدنشان به اموري كه مايه امتحان آنان باشد نيست ،حتما بايد با اتصال به آن امور آنچه در قوه دارند به فعليت برسد ،حال چه اينكه كمال باشد
و چه نقص ،چه اينكه سعادت باشد و چه شقاوت ،و اين معنا در انسان مكلف به تكاليف ديني و ابتال است( ،دقت بفرمائيد).
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)(2پس آيا پنداشتهايد كه ما شما را بيهوده خلق كردهايم و شما به سوي ما بر نميگرديد ".مؤمنون:
"115
)(3و ما آ سمانها و زمين و آنچه بين آن دو است را به بازي نيافريديم ،ما آن دو را جز به حق خلق نكرديم و ليكن بيشتر مردم نميدانند ".دخان:
".11
)(4كسي كه اميد ديدار خدا را دارد بداند كه اجل خدايي آمدني است ".عنكبوت"1 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
جدا و متمايز گردد ،و يا وقتي اين امتحان براي قومي و جماعتي پيش ميآيد ،و مؤمنين آنان از منافقين و بيماردالن جدا ميشوند ،عنوان
تمحيص يعني متمايز كردن صادق ميآيد.
و همچنين وقتي امتحانات الهيه يكي پس از ديگري بر كافر و منافق واقعي وارد ميشوند ،و كافر و منافقي كه در ظاهر صفات و احوال خوبي
دارند ،و حتي آن قدر احوالشان خوب است كه مورد رشگ مؤمنين قرار ميگيرند ،اين امتحانات پي در پي باعث ميشود كه خباثتهاي باطني به
تدريج رو بيايد و ظاهر شود و هر رذيلهاي كه رو ميآيد فضيلت مورد رشكي از آنان زائل گردد ،در اين هنگام كلمه" محق" مصداق پيدا ميكند،
چون محق را معنا كرديم كه يعني :از بين بردن چيزي به تدريج ،و امتحانهاي پي در پي كفار و منافقين واقعي ايمان و فضائل ظاهري و فريبنده
آنها را از بين ميبرد ،هم چنان كه ديديم در آيات گذشته كه ترجمهاش هم گذشت فرمود ":وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ ،وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ،وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ" «».1
البته كافران محقي ديگر هم دارند ،و آن اين است كه به تدريج نسلشان برچيده ميشود چون خداي تعالي خبر داده كه عالم كون به سوي
صالح بشر ،و نيز به سوي خلوص دين براي خدا سوق داده ميشود ،و در اين باب فرموده ":وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي «».2
نيز فرمود ":أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ" «».1
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[بيان  .....ص 11 :
اشاره

"وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"...
كلمه "موت" به معناي رفتن روح از بدن و بطالن حيات است ،و كلمه" قتل" به معناي مردني است كه به سببي عمدي و يا شبه عمد مستند
باشد ،و اين دو كلمه (يعني موت و قتل) اگر تك تك استعمال شوند مثال در يك كالمي فقط كلمه" موت" آمده باشد ،معنايش اعم از هر دو
است ،يعني هم شامل مردن مي شود ،و هم شامل كشته شدن ،و اما اگر در كالمي نظير آيه مورد بحث هر دو آمده باشد ،آن وقت موت تنها به
معناي مردن به اجل خدايي است ،و قتل به معناي مردن به خاطر عمل اختياري شخص ديگر است.
"انْقَلَبْتُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ" انقالب بر عقبين (دو پاشنه) بنا به گفته راغب به معناي اين است كه فالني متمايل به برگشتن شد و برگشت و جمله":
انقلب علي عقبيه" نظير جمله
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران".141 :
)(2كه سرانجام رستگاري از آن متقين است ".طه"112 :
)(3محققا بندگان صالح من زمين را به ارث ميبرند ".انبياء" [.....]111 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
"رجع علي حافرته" و جمله ":فَارْتَدَّا عَلي آثارِهِما قَصَصاً" ،و كلمه ":رجع" همه به معناي برگشتن به محل اول يا حال اول است «».1
و چون در آيه مورد بحث" انقالب بر اعقاب" را جزاي شرطي قرار داده كه عبارت است از مرگ و يا كشته شدن رسول خدا (ص) ،اين معنا را
مي فهماند كه منظور از برگشت ،برگشتن از دين است ،نه برگشتن از كار جنگ ،چون هيچ ارتباطي ميان فرار از جنگ با مرگ و يا قتل رسول
خدا (ص) نيست ،و تنها رابطه و نسبتي كه تصور دارد بين مرگ آن جناب و برگشتن از ايمان به كفر است ،و دليل بر اينكه مراد اين است،
جمله:
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[حقيقت شكر و مراد از" شاكرين"]  .....ص 11 :

اين جمله بطوري كه از سياق بر ميآيد به منزله استثنايي از ما قبل است و اين خود دليل است بر اينكه همانطور كه گفتيم در سپاه اسالم در
جنگ احد بعضي بوده اند كه نه دچار آن انقالب شدند ،و نه عملي كردند كه از انقالب درونيشان خبر دهد ،و اين عده شكرگزارانند .و حقيقت
شكر ،اظه ار نعمت است ،هم چنان كه كفر ،مقابل آن است يعني پنهان كردن نعمت و سرپوش روي آن نهادن است ،و اظهار نعمت به اين معنا
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"وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ  "...ميباشد كه در آيات بعد قرار دارد و بيانگر حال همين اشخاص است كه
اگر رسول خدا (ص )از دنيا برود از دين خدا بر ميگردند ،چون غير از حفظ منافع دنيايي خود هيچ همي ندارند ،اگر بدين خدا هم ميگروند براي
تامين همين منافع است ،در نتيجه ما دام كه از پستان دين ميدوشند دين دارند ،و از آن دم ميزنند ،همين كه منافعي برايشان نداشت ،و بلكه
به منافع دنياييشان لطمه زد از آن بر ميگردند ،و آنها كه در جنگ احد با شنيدن قتل رسول خدا (ص) برگشتند( ،از دين برگشتند نه از جنگ)،
عالوه بر اينكه نظير آن فراري كه در احد از اين طايفه سر زد ،در غير احد از قبيل جنگ حنين و خيبر و غير آن دو نيز سر زد ،و خداي تعالي در
آن دو جريان چنين خطابي به آنها نكرد ،و از فرار و پشت كردنشان به جنگ ،چنين تعبيري نكرد و نفرمود :شما در خيبر و حنين "انْقَلَبْتُمْ عَلي
أَعْقابِكُمْ" بلكه تنها فرمود (و در روز حنين وقتي از كثرت جمعيت خود مغرور شديد ،همين باعث شد كه كاري از پيش نبريد ،و زمين با همه فراخ
و وسعتش بر شما تنگ شود و در آخر فرار كنيد) « »2پس حق اين است كه مراد از" انقالب علي االعقاب" ،برگشتن به كفر سابق است ،نه فرار
از جنگ.
در نتيجه حاصل معناي آيه با در نظر گرفتن سياق عتاب و توبيخش اين ميشود :كه محمد ص سمتي جز رسالت از ناحيه خدا ندارد (مانند ساير
رسوالن كه وظيفه شان تنها رساندن رسالت پروردگارشان است) نه مالك امر خودش است ،و نه امور عالم ،امر عالم تنها و تنها به دست خدا
است ،دين هم دين خدا است و با بقاي خدا باقي است ،پس اين چه معنا دارد كه شما مسلمانان ايمان خود را وابسته بزنده بودن آن جناب كنيد،
بطوري كه اگر آن
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ص .141
")(2سوره توبه آيه".21 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
جناب به مرگ و يا به قت ل از دنيا برود قيام بدين خدا را رها كنيد ،و به قهقرا و عقب برگرديد ،و هدايت خود را از دست داده و دچار گمراهي و
غوايت شويد؟.
و اين سياق قوي ترين شاهد است بر اينكه سپاه اسالم در روز احد بعد از گرم شدن تنور جنگ ،ظن قوي پيدا كردند به اينكه رسول خدا (ص)
كشته شده ،و به همين جهت متفرق شده و پشت به قتال كردند ،و بنا بر اين روايت و تاريخ ذيل (به طوري كه ابن هشام آن را در سيره خود
آورده) تاييد ميشود «».1
وي چنين آورده كه انس بن نضر (عموي انس بن مالك) به عمر بن خطاب و طلحة بن عبيد اللَّه و جمعي از مهاجرين و انصار بر خورد ،كه
دست از جنگ كشيده بودند ،پرسيد :چرا ايستادهايد؟ گفتند :رسول خدا (ص) كشته شد ،پرسيد :پس بعد از حيات رسول خدا (ص) زندگي را
مي خواهيد چه كنيد جا دارد شما هم در همان راهي كه رسول خدا (ص) در آن راه كشته شد بميريد ،آن گاه رو كرد به دشمن ،و آن قدر شمشير
زد تا كشته شد.
و سخن كوتاه اينكه معناي عبارت "السالل" و عبارت" القاء بايدي" همين است ،كه اين عده ايمانشان قائم به وجود رسول خدا بود ،يعني با
بقاي آن جناب باقي و با مرگ آن جناب از بين ميرفت ،و معناي آن جز اين نميتواند باشد كه ايمان آورده بودند تا ثواب دنيا و خير آن را به
دست آورند ،و همين نقيصه است كه خداي تعالي در آن آيه مورد بحث به خاطر آن عتاب و مالمتشان كرده است ،مؤيد اين معنا جمله آخر آيه
است كه ميفرمايد ":وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ" چون خداي سبحان همين جمله را در آيه بعد كه در باره جويندگان ثواب آخرت است تكرار
كرده ،از اين ميفهميم كه در جنگ احد بعضي از صحابه بودهاند كه ايمانشان چنين ايماني مستعار نبوده بلكه ايمان جدي و واقعي بوده است
(دقت بفرمائيد).
"وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ"
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[شكر تمام نميشود مگر با اخالص  .....ص 11 :

پس روشن گرديد كه شكر تمام نميشود مگر با اخالص ،يعني خلوص شكر براي خدا ،هم از حيث علم ،و هم از نظر عمل ،پس شاكران عبارتند
از مخلصين براي خدا ،آن كساني كه شيطان را طمعي در آنان نباشد.
اين حقيقت از سخني كه خداي تعالي از ابليس حكايت كرده كامال روشن ميگردد ،و اين سخن در چند جا به عباراتي مختلف آمده ،از آن جمله
گفته است:
"فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ" «».1
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است كه آن را در جاي خود
__________________________________________________
)(1سيره ابن هشام ج  1ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
استعمال كني ،آن جايي كه دهنده نعمت در نظر داشته و نيز اظهار نعمت به اين است كه آن را به زبان بياوري ،و منعم را در برابر دادن اين
نعمت ،ثنا بگويي ،و مرحله ديگر اظهار نعمت اين است كه در قلب هم به ياد آن و به ياد منعمش باشي ،و از يادش نبري.
پس شكر خداي تعالي در برابر نعمت ي از نعمتهاي او اين است كه در هنگام استعمال و به كار بردنش به ياد او باشد ،و وقتي به ياد او بود به ياد
اين مطلب هم مي افتد كه نعمت او را در جايي كه خود او خواسته استعمال كند ،نه در جاي ديگر ،و معلوم است كه هيچ موجودي نيست كه
نعمتي از نعمتهاي او نباشد ،و هيچ نعمتي را خلق نكرده مگر براي اينكه در راه بندگيش استعمال شود ،هم چنان كه خودش فرمود ":وَ آتاكُمْ
مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ ،وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها ،إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ" «».1
پس شكر او در برابر نعمتهايش به اين است كه در آن نعمتها اطاعت شود ،و بياد مقام ربوبيتش باشند.
و بنا بر اين پس شكر مطلق خداي تعالي و بدون تقييد ،همانا ياد خدا بدون نسيان ،و اطاعتش بدون معصيت است ،پس معناي آيه ":وَ اشْكُرُوا
لِي وَ ال تَكْفُرُونِ" « »2اين است كه به ياد من باشيد ،يادي كه آميخته با نسيان نباشد ،و امر مرا اطاعت كنيد ،اطاعتي كه آميخته با عصيان
نباشد( ،معلوم مي شود در جنگ احد شخصي وجود داشته كه هرگز از ياد خدا غافل نشده ،و هرگز امر او را نافرماني نكرده بوده" مترجم") و نبايد
به اين سخن گوش داد كه بعضي آن را گفتهاند كه امر در آيه شريفه تكليف بما ال يطاق و خارج از توان انسان است ،زيرا اين سخن ناشي از
كمي تدبر در اين حقايق و دوري از ساحت عبوديت و كار پاكان را قياس از خود گرفتن است.
و گرنه در سابق هم توجه فرموديد كه گفتيم و تعبير به فعل با تعبير به صفت فرق دارد تعبير به فعل بيش از صدور بر آن فعل از فاعلش داللت
ندارد( ،مثال وقتي مي گوئيم :فالني كرامت كرد ،تنها داللت دارد بر اينكه يك بار و يا دو بار اين عمل از او سر زد) ،به خالف صفت كه عالوه
بر" صدور" ،داللت بر" استقرار" و دوام آن نيز دارد( ،وقتي ميگوئيم فالني كريم است معنايش اين است ،عمل كرامت عمل هميشگي او
است) ،و ميفهماند اين معناي
__________________________________________________
)(1آنچه از او در خواست كرده ايد (چه به زبان سر و چه به زبان حال) به شما داد ،و اگر بخواهيد نعمت خدا را بشماريد به آخرش نميرسيد،
راستي كه انسان ستمگر و كفران پيشه است ".ابراهيم".14 :
)(2براي من شكر بگذاريد و كفران نكنيد" بقره".112 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
وصفي براي او ملكهاي شده كه هرگز از او جدا نميشود ،پس فرق است بين كلمات آنها كه" شرك ورزيدند" و آنها كه" صبر كردند" و آنها
كه" ظلم كردند" و آنها كه" تعدي نمودند" ،با كلمات" المشركين" "،الصابرين" "،الظالمين"" ،المعتدين" "،الشاكرين" ،كه دسته اول تنها
داللت دارد بر اينكه كارها از آنان سر زده ،ولي دسته دوم داللت دارد بر اينكه اين كارها صدورش عادت و صفت هميشگي آنان شده ،پس
كلمه" شاكرين" در جمله مورد بحث به معناي كساني است كه در باطن داراي صفت شكر هستند ،و اين فضيلت در آنان استقرار يافته ،و ما قبال
هم گفتيم و روشن كرديم كه شكر مطلق عبارت است از اينكه بنده بياد هيچ نعمتي نيفتد مگر آنكه خدا را هم با آن ياد آورد ،و با هيچ چيزي
تماس نگيرد كه نعمتي از نعمتها باشد ،مگر آنكه خداي تعالي را در آن اطاعت كند.
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[تعريض به كساني كه ميگفتند :اگر كشتگان احد به جنگ نميرفتند نميمردند]  .....ص 11 :

"وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلًا"...
اين آيه تعريضي است به كساني كه در باره كشته شدگان در راه خدا ميگفتند اگر به جنگ نرفته بودند نميمردند ،و در آيه  111همين سوره
گفتارشان را حكايت ميكند ،كه گفتند ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قالُوا  ،"...و هم چنين تعريض به كساني است كه گفته
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و نيز گفته ":رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ،إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ" « ،»2كه در اين دو آيه از اغواي كلي خود
احدي به جز مخلصين را استثنا نكرد ،و خداي تعالي هم گفتار او را امضا نموده رد نكرد ،و در جاي ديگر حكايت فرموده كه گفت:
"فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ،ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شاكِرِينَ" « »1كه در اين آيه جمله" ال تَجِدُ "به منزله استثنا" إِلَّا عِبادَكَ" در آيه قبل است ،و كلمه" شاكرين" به جاي كلمه ":مخلصين" در
آيه قبل است ،و اين نيست مگر به خاطر اينكه شاكرين همان مخلصينند كه شيطان در آنها بهرهاي
__________________________________________________
)(1به عزتت سوگند كه همه آنان را گمراه خواهم كرد ،مگر بعضي از بندگانت كه مخلص باشند.
"سوره ص آيه".11 :
")(2سوره حجر آيه".41 :
) (3به خاطر اينكه مرا گمراه كردي بر سر راه مستقيمي كه تو براي بشر ترسيم نمودهاي مينشينم ،آن گاه از پيش رو و پشت سر و راست و
چپشان سر وقتشان ميآيم ،بطوري كه اكثرشان را شاكر نيابي.
"سوره اعراف آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
ندارد و دستش به آنان نمي رسد ،چون تنها كار و كيد او اين است كه مقام ربوبيت خدا را از ياد بندگان بيرون ببرد ،و به سوي معصيت دعوت
كند ،و ساحت مخلصين و شاكرين عاليتر از اين است .در آيات نازله در باره جنگ احد نيز چيزي كه اين معنا را تاييد كند وجود دارد ،و آن آيهاي
است كه بعد از آيات مورد بحث ميآيد ،كه فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا
اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ" « »1كه با ضميمه كردن جمله ":وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ" در آيه مورد بحث ،و جمله ":وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ" در
آيه بعدش كه گفتيم به منزله استثنا است گفتار ما تاييد ميشود ،كه منظور از" انقالب" و" تولي" برگشتن از "دين" است ،نه از" جنگ" (پس
در اين جنگ كساني بودهاند كه شاكر و مخلص بودند و دست وساوس شيطان به آنان نميرسيده ،چون آني از خدا غافل نبودند).
پس اگر خواننده عزيز در اين بحث دقت كند آن وقت تعجبش از گفتاري كه بعضيها گفتهاند به نهايت خواهد رسيد ،و آن اين است كه آيه
شريفه كه ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ  "...به مضمون روايتي نظر دارد كه ميگويد :فرار كردن و سست شدن مؤمنين و متفرق شدن از
صف قتالشان به خاطر اين بود كه شيطان در آن روز ندا در داد ":اال قد قتل محمد" « »2آن وقت عبرت خواهي گرفت از اينكه نداشتن بضاعت
علمي چگونه افراد را وا ميدارد كه كتاب خدا (قرآن) را از اوج معارف عاليه و حقايق راقيهاش تا چه حد پائين بياورند.
پس آيه شريفه داللت كرد بر اينكه در روز جنگ احد عدهاي بودهاند كه نه دچار وهن و سستي شدند و نه در ادامه راه خدا كوتاهي كردند ،و لذا
خدا آنان را شاكرين ناميد ،و تصديق كرد كه شيطان در آنان راهي نداشت ،و اميدي به آنان نيست ،نه در اين جنگ و نه در هيچ موقفي ديگر،
چون صفت" شكر "در آنها ثابت و مالزم آنان بود ،و نام شاكرين در هيچ جاي قرآن بر احدي به عنوان توصيف اطالق نشده ،به جز اين دو
مورد ،يعني آيه ":وَ ما مُحَمَّدٌ "...و آيه ":وَ ما كانَ لِنَفْسٍ  ،"...و در هيچ يك از اين دو مورد سخني از پاداش شاكرين به ميان نيامده كه
چيست ،و اين براي آن بوده كه بيان كند به اينكه پاداش اين طايفه به قدري عظيم و نفيس است كه در بيان نميگنجد.
__________________________________________________
) (1محققا كساني كه از شما در روز نبرد كفر و دين پشت كردند ،شيطان به خاطر بعضي از كارها كه كردند برايشان مسلط شد ،و خدا ايشان را
عفو فرمود ،و خدا آمرزگاري شكيبا است" آل عمران"111 :
)(2آگاه باشيد كه محمد (ص) كشته شد تاريخ المغازي ج  1ص .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
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بودند اگر اختيار رهبري جنگ به دست ما بود اين افراد كشته نميشدند ،و قرآن كريم اين گفتارشان را در آيه  114همين سوره حكايت كرده
است كه گفتند ":لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا  ،"...و صاحب اين سخنان مؤمنين بودند ،نه منافقين ،كه بكلي از ياري رسول خدا
(ص )خود داري نموده و براي قتال از خانههايشان بيرون نيامدند.
و مفهوم اين سخنان از مؤمنين با كمال ايمان نميسازد چرا كه الزمه چنين سخني اين است كه ":مرگ و مير و سنت محكمي كه از قضاي
ثابت و استوار سرچشمه گرفته است به اذن خدا نباشد" .و اين خود نيز الزمه فاسد ديگري دارد و آن اين است كه ملك الهي و تدبير رباني باطل
باشد ،و حال آنكه چنين نيست ،پس اصل كالم باطل است ،و ما ان شاء اللَّه در اول سوره انعام بحثي پيرامون" نوشته بودن اجلها و معناي آن"
خواهيم داشت.
و چون ال زمه اين سخن از كسي كه آن را گفته اين است كه ايمانش به اسالم ناشي از اين پندار بوده كه هر چه هست به دست رسول خدا و
مؤمنين است ،و خالصه ايمان آورده تا صاحب اختيار دنيا باشد كه بيانش گذشت ،و نيز از آنجايي كه اجتناب كنندگان از اين پندار تنها كساني
هستند كه ثواب آخرت را ميجويند و كار به دنيا و اختيار داري دنيا ندارند ،لذا دنبال جمله مورد بحث فرمود ":وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ
مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها" ،در اين جمله هم در باره كساني كه منظورشان از اسالم دنيا است فرموده از آن به ايشان ميدهيم ،و هم آنها كه
منظورشان آخرت است فرموده از آن به ايشان ميدهيم ،و نه در باره طايفه اول فرمود( :نؤتها -آن را به وي ميدهيم) ،و نه در باره طايفه دوم،
براي اينكه هميشه اراده و خواستن انسان با موافقت همه اسباب روبرو نميشود ،تا همه خواستهاش تامين گردد ،ولي چنان هم نيست كه با
موافقت بعضي از اسباب مواجه نگردد پس اگر با موافقت همه اسباب مواجه شد همه خواستهاش بر آورده ميشود ،و اگر با موافقت بعضي از آنها
رو برو گرديد تنها بعضي از خواستهاش بر آورده ميشود ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ
نُرِيدُ ،ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْالها مَذْمُوماً مَدْحُوراً ،وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعي لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً" «».1
__________________________________________________
) (1كسي كه دنياي نقد و زودرس را بخواهد ما هم در همين دنيا به هر كس كه بخواهيم و بهر مقدار كه بخواهيم زودتر ميدهيم ،ولي دنبالش
جهنمي برايش مقرر ميكنيم كه با سرافكندگي و مطرودي در آن بسوزد ،و كسي كه آخرت را بخواهد و همه تالشش را براي آن قرار دهد و
ايمان هم داشته باشد اين چنين مردمند كه تالششان تالفي ميشود ".اسراء".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص12 :
و نيز فرمود ":وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي «».1
در آخر آيه مورد بحث بعد از بيان حال دو طايفه نامبرده ،به صورت بياني كلي خصوص شاكران را نام برده ،و از آن دو طايفه بيرون كرد ،و
فرمود ":وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ" ،و اين نيست مگر به خاطر اينكه شاكران جز رضاي خدا را نميجويند ،نه كاري به كار دنيا دارند ،و نه كاري به
كار آخرت ،كه بيانش گذشت.
"وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ"...
كلمه "كاين" كلمهاي است كه براي افاده كثرت بكار ميرود ،و در فارسي به معناي "چه بسا" است و كلمه" من" در اينجا بيانيه است ،و
كلمه" ربيون" جمع كلمه "ربي" است ،كه نظير كلمه" رباني" به معناي كسي است كه مختص براي رب العالمين باشد ،يعني جز به كار خدا به
هيچ كار ديگر مشغول نباشد ،ولي بعضي گفتهاند مراد از اين كلمه هزاران و مراد از كلمه" ربي" هزار است ،و كلمه (استكانت )كه مصدر فعل
(استكانوا) است ،به معناي تضرع و زاري است.
و در اين آيه موعظتي و اعتباري آميخته با عتاب ،و نيز تشويقي براي مؤمنين است ،تا به اين ربيون اقتدا كنند ،و در نتيجه خداي تعالي هم ثواب
دنيا و حسن ثواب آخرت به ايشان بدهد همانطور كه به ربيون داد ،و ايشان را به خاطر احسانشان دوست بدارد ،همانطور كه آنان را بدين جهت
دوست داشت .و خداي تعالي از فعل و قول آنان چيزهايي را براي مؤمنين حكايت كرد ،كه مايه عبرت آنان باشد ،و آن را شعار خود سازند تا
مبتال به كردار و گفتاري كه آنان در جنگ احد بدان مبتال شدند نشوند ،گفتار و كرداري كه مرضي خداي تعالي نبود ،كه تا در نتيجه خدا نيز هم
ثواب دنيا را به ايشان بدهد و هم ثواب آخرت را ،همانطور كه نسبت به آن ربيون جمع كرد ميان ثواب دنيا و ثواب آخرت.
و خداي تعالي در اين آيه بين ثواب دنيا و ثواب آخرت در تعبير فرقي قائل شد ،به اين معنا كه در باره ثواب دنيا تعبير كرد به ثواب دنيا ،ولي در
باره آخرت تعبير كرد به" حسن ثواب آخرت" تا اشاره كرده باشد به اينكه ثواب آخرت قابل مقايسه با ثواب دنيا نيست بلكه منزلتي رفيعتر دارد.
__________________________________________________
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)(1يعني انسان بهرهاي ندارد جز همان تالش خودش  "...سوره نجم".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  141تا  ..... ]111ص 13 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ ( )141بَلِ اللَّهُ مَوْالكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ( )111سَنُلْقِي فِي
قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ بِئْسَ مَثْوَي الظَّالِمِينَ ( )111وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ
بِإِذْنِهِ حَتَّي إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ
لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ ( )112إِذْ تُصْعِدُونَ وَ ال تَلْوُونَ عَلي أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ
لِكَيْال تَحْزَنُوا عَلي ما فاتَكُمْ وَ ال ما أَصابَكُمْ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ()111
ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشي طا ئِفَةً مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ
الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما ال يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلي مَضاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ( )114إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا
مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ )(155
ترجمه الميزان ،ج ،4ص14 :

اي اهل ايمان اگر از كافران پيروي كنيد شما را باز از دين اسالم به كفر بر ميگردانند آن گاه شما هم از زيانكاران خواهيد گشت ().141
(اي مسلمين) از كافران ياري مجوئيد كه خدا يار شما است و او از بهترين ياري كنندگان است ().111
دل كافران را بيمناك و هراسان كنيم زيرا كه چيزي را براي خدا شريك قرار دادند كه اصال بر آن حقيقتي و دليلي نبود و منزلگاه آنها آتش
دوزخ است و سراي ستمكاران بسيار بد منزلگاهي است ().111
و به حقيقت ،راستي و صدق وعده خدا را (كه شما را بر دشمنان غالب ميگرداند) آن گاه دريافتيد كه غلبه كرديد و به فرمان خدا كافران را به
خاك هالكت افكنديد و هميشه بر دشمن غالب بوديد تا وقتي كه در كار جنگ احد سستي كرده و اختالف انگيختيد (برخي در سنگري كه
پيغمبر دستور داد ايستاده و گروهي از پي غنيمت رفتيد) و نافرماني حكم پيغمبر نموديد پس از آنكه هر چه آرزوي شما بود (از فتح و غلبه بر كفار
و غنيمت بردن) به آن رسيديد منتها برخي براي دنيا و برخي براي آخرت ميكوشيديد و سپس اين عمل شما را از پيشرفت و غلبه بازداشت تا
شما را بيازمايد ،و خدا از تقصير شما (كه نافرماني از پيغمبر خود كرديد) در گذشت كه خدا را با اهل ايمان عنايت و رحمت است ().112
بياد آريد هنگامي كه روي به هزيمت و شكست گذاشته و چنان وحشت زده ميگريختيد كه توجه به احدي نداشتيد تا آنجا كه پيغمبر هم كه
شما را به ياري ديگران در صف كارزار ميخواند توجه نكرديد تا به پاداش اين بي ثباتي ،غمي بر غم شما افزود ،تا از اين پس براي از دست
رفتن يا به دست آوردن چيزي اندوهناك نشويد ،و خدا به هر چه كنيد (و هر چه انديشيد) آگاه خواهد بود ().111
پس از آن غم و انديشه ،خداوند شما را ايمني بخشيد كه خواب آسايش گروهي از شما را فرا گرفت و گروهي كه وعده نصرت خدا را از روي
جهل و ناداني راست نميپنداشتند هنوز در غم جان خود بودند و از روي انكار ميگفتند آيا ممكن است ما را قدرت و فرماني بدست آيد؟ بگو اي
پيغمبر تنها خدا است كه بر عالم هستي فرمانروا است (منافقان سست ايمان كه از ترس مؤمنان) خياالت باطل خود را با تو اظهار نميدارند ،با
خود ميگويند اگر كار ما به وحي خدا و آئين حق بود شكست نميخورديم و گروهي در اين جا كشته نميشديم ،بگو اي پيغمبر اگر در خانههاي
خود هم بوديد باز آن كه سرنوشت آنها در قضاي الهي كشته شدن است از خانه به قتلگاه به پاي خود البته بيرون ميآمدند تا خدا آنچه در سينه
پنها ن دارند بيازمايد و هر چه در دل دارند پاك و خالص گرداند و خدا از راز درونها آگاه است ().114
همانا آنان كه از شما در جنگ احد به جنگ پشت كردند و منهزم شدند شيطان آنها را به سبب نافرماني و بدكرداريشان به لغزش افكند و خدا از
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آنها در گذشت كه خدا آمرزنده و بردبار است ().111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
بيان آيات  .....ص 11 :
اشاره

[مرعوب گشتن دشمنان رسول اللَّه (ص) از خصائص آن نبي گرامي است  .....ص 11 :

"سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللَّهِ"...
اين آيه وعدهاي است به مؤمنين و ،مايه دل خوشي آن است ،به اينكه خداي تعالي ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
بزودي از طريق رعب و وحشتي كه از آنان بر دل كفار مياندازد ياريشان خواهد كرد و همانطوري كه در روايات شيعه « »1و سني « »2آمده،
رسول خدا (ص) مساله رعب را يكي از خصايص خود دانسته ،از خصايصي كه خداي تعالي در بين همه انبيا ع تنها به آن جناب داده و به وسيله
آن ،او را ياري و دشمنانش را از بين برده است.
و جمله" بِما أَشْرَكُوا  "...معنايش اين است كه مشركين به جرم شركي كه ورزيدند دچار اين رعب شدند ،شركي كه هيچ برهان خدايي بر آن
نداشتند و يكي از چيزهايي كه در قرآن مكرر آمده همين است كه ادعاي شريك داشتن خدا هيچ سلطاني يعني هيچ دليلي از ناحيه خدا ندارد،
البته يكي از شاخههاي شرك نيز اين است كه كسي بگويد اصال خدايي نيست ،چون چنين كسي هر اثر و تدبيري را به دهر و ماده مستند
ميكند كه اين هم خود شرك است.
"وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ"...
كلمه" حس" -به فتحه حا -به معناي قتل بر وجه استيصال است ،كشتني كه انقراض بياورد.
روايات بر اين مساله اتفاق دارند و تاريخ هم در داستان جنگ احد ضبط كرده است كه لشكر اسالم در آغاز بر لشكر شرك غلبه نموده و همه را
تار و مار كردند ،به غارت اموالشان نيز پرداختند ،تا آنكه تيراندازان مامور حفظ دره ،كمين گاه خود را رها كردند ،و خالد بن وليد با نفرات و
افرادش به عبد اللَّه بن جبير و نفرات باقيمانده او حمله كرده و همه را كشت ،و از پشت سر به لشكر اسالم تاختن گرفت و مشركين بعد از فرار
دو باره برگشتند و هفتاد نفر از اصحاب رسول خدا (ص) را كشتند و بقيه را به بدترين وجهي فراري دادند.
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اين آيات تتمه آياتي است كه در باره جنگ احد نازل شده ،و در آن مؤمنين تشويق و ترغيب شدهاند به اينكه جز پروردگار خود ،كسي را اطاعت
نكنند ،چون مواليشان و ناصرشان او است و خود مؤمنين را شاهد ميگيرد بر اينكه هر چه وعده داده به وعدهاش وفا كرده ،و تذكر ميدهد كه
فراري شدن مؤمنين و ياري رسول نكردنشان در جنگ احد تنها از ناحيه خودشان بود ،اين خودشان بودند كه از دستور رسول خدا (ص) نسبت به
نگهباني از آن دره سرباز زدند ،و تازه خداي تعالي از جرمشان گذشت ،چون او غفور و حليم است.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا  ...وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ" بعيد نيست كه از سياق آيات استفاده شود كه گويا كفار بعد از داستان جنگ
احد و در روزهايي كه اين آيات نازل ميشده يكي يكي مؤمنين را ميديدند ،و اين مطلب را به عنوان خيرخواهي به آنان القا ميكردند كه مثال
جنگ با كفار قريش در احد اشتباه بوده ،و از اين به بعد بطور كلي اين كار صالح نيست ،و كوتاه سخن اينكه مؤمنين چيزهايي ميگفتند كه در
آينده حاضر به قتال نشوند ،و نيز مطالبي در ميان ميآوردهاند كه باعث نزاع و تفرقه و تشتت كلمه و اختالف بين آنان شود .و چه بسا كه جمله
آخر اين آيات كه ميفرمايد ":الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ  ...ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَال تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" اين استفاده را تاييد كند.
ليكن چه بسا گفته اند :آيه شريفه به سخن يهود و منافقين اشاره دارد كه در روز جنگ احد گفته بودند :محمد (ص) كشته شد ،به سوي عشاير و
قوم و قبيله خود برگرديد ،ليكن اين سخن قابل اعتنا نيست.
خداي تعالي بعد از آنكه در آيه اول بيان كرد كه اطاعت مسلمانان از كفار و ميل به دوستي آنان ،ايشان را به خسران (كه همان برگشتن به كفر
قبلي و عقب گرد باشد) ميكشاند .در آيه دوم با آوردن كلمه" بل" از واليت داشتن كفار اعراض نموده ،فرمود :بلكه اللَّه موالي شما است ،و او
از بهترين ياري دهندگان است.
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پس اينكه فرموده ":وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ" ،ميخواهد صدق وعدهاي را كه از پيش داده بود (كه شما اگر تقوا و صبر به خرج دهيد سر انجام
غلبه ميكنيد) تثبيت كند ،و جمله:
"إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ " ...مي تواند ناظر به فتحي باشد كه در آغاز جنگ خداي تعالي نصيب مسلمين كرد ،و جمله ":حَتَّي إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ
فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ" ناظر باشد به عملي كه تيراندازان كردند و در بين خود نزاع به وجود آورده يك عده گفتند بايد
فرمان رسول خدا (ص) را اطاعت كرد ،عدهاي ديگر گفتند بايد خود
__________________________________________________
)(1خصال ج  1ص  211ح .14
)(2الدر المنثور ج  2ص . [.....]11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
را به همراهان رسول خدا (ص) برسانيم ،تا غنيمتي به چنگ آوريم ،و اين بگو مگو ايشان را سست نموده و در آخر بيشترشان از رسول خدا (ص)
نافرماني نموده و مراكز خود را خالي كردند ،و بنا بر اين بناچار بايد كلمه" فشلتم" را به ضعف رأي تفسير كنيم ،چون تفسير آن به ترس ،با وضع
آن روز تيراندازان تطبيق نميكند ،چرا كه ترس آنان را به اين كار وادار نكرد ،بلكه طمع به غنيمت بود كه از جاي خود حركتشان داد ،و اگر
فشل را به معناي ترس بگيريم بايد بگوئيم خطاب" فشلتم" به همه مسلمين بوده و در اين صورت كلمه" ثم" در جمله ":ثم صرفكم" تراخي
رتبي را ميرساند ،نه زماني را (چون منصرف شدن مسلمانان از دشمن و سرگرم جمعآوري غنيمت شدن آنان از نظر زمان قبل از گرفتار شدن به
ترس بود ،نخست آنان از جنگ منصرف شدند ،بعدا طمع تيراندازان هم تحريك شده مراكز خود را رها كردند ،آن وقت با حمله خالد بن وليد از
پشت سر ،ه مه گرفتار ترس گشتند و تراخي رتبي معنايش اين است كه در نقل داستان ،قسمتي كه مورد عنايت بيشتر است اول ذكر شود ،و
ساير قسمتها بعدا و در مورد ما اول مساله حس و سپس داستان ترس و تنازع را آورده و در آخر به اين نكته اشاره ميكند كه مساله صرف و
انصراف شما از جنگ و سرگرم غنيمت شدنتان را كه ما پيش آورديم از باب امتحان بود" مترجم").
كلمه" تنازعتم" خود دليل بر اين است كه همگي بر مساله فشل و ارتكاب معصيت متفق نبودند ،بلكه بعضي اصرار داشتهاند به اينكه اطاعت
كنند ،و بر فرمانبري خود ثابت قدم باشند و به همين جهت است كه ميبينيم در آيه شريفه جمعيت مسلمانان در صحنه احد را دو دسته كرده،
ميفرمايد بعضي از شما دنيا را ميخواهد و بعضي آخرت را.
"ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ" يعني سپس شما را از نبرد با مشركين باز داشت ،و اين بعد از پيدا شدن فشل و تنازع و نافرماني بود ،و خالصه بعد
از وقوع اختالف بين شما وجود داشت و غرض از اين باز داري اين بود كه شما را امتحان كند ،و ايمان و صبرتان در راه خدا را بسنجد چرا كه
قوي ترين عامل براي امتحانهاي عمومي همانا اختالف دلها است ،اينجا است كه بايد بالئي عمومي بيايد ،تا مؤمن از منافق ،و مؤمن راسخ
االيمان هم از مؤمن متلون و رنگارنگ سست ايمان متمايز گردد و معلوم شود آنكه منافق است كيست و آنكه مؤمن است ايمان قلبيش در چند
درجه از فشار از بين ميرود ،و با همه اين حرفها خداي تعالي به فضل و كرمش از خطاي آنان صرفنظر كرد ،و همه را بخشيد" وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ
...".
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
"إِذْ تُصْعِدُونَ وَ ال تَلْوُونَ عَلي أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ" مصدر باب افعال" اصعاد" كه فعل مضارع" تصعدون" از آن گرفته شده ،به
معناي رفتن به طرف كرانه افق و از نظرها دور شدن است ،به خالف كلمه" صعود" كه مصدر ثالثي مجرد آن است ،و به معناي باال رفتن به
نقطهاي بلند چون كوه و امثال آن است ،وقتي گفته ميشود ":فالن اصعد في جانب البر "معنايش اين است كه فالني يك طرف بيابان را گرفت
و رفت ،و رفت تا از نظر دور شد ،و وقتي گفته ميشود ":صعد في السلم" معنايش اين است كه پلههاي نردبان را يكي يكي باال رفت ،بعضي
هم گفتهاند بسا ميشود كه اصعاد در مورد صعود و به آن معنا استعمال ميشود.
ظرف" اذ -زماني كه" متعلق است به فعل تقديري و آن امر" اذكروا -بياد آريد" است ،ميفرمايد :به ياد آريد آن زماني را كه راه بيابان را پيش
گرفتيد ،ممكن هم هست متعلق باشد به فعل" صرفكم" و يا به فعل" ليبتليكم" ،بعضي آن طور گفتهاند ،و بعضي اينطور ،و جمله ":وَ ال تَلْوُونَ
 "...از ماده" ل ي ي" است ،و كلمه" لي" به معناي التفات و متمايل شدن به اين سو و آن سو است.
صاحب مجمع ميگويد اين ماده جز در جمله منفي نميآيد ،مثال گفته نميشود:
"لويت علي كذا -من به سوي فالن چيز يا فالن طرف متمايل شدم" «».1
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كلمه "اخري" در جمله ":وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ" مقابل اولي است ،و صدا زدن رسول مسلمانان را ،آنهم از آخر آنها ميفهماند كه لشكر
از پيرامون آن جناب متفرق شده بودند ،و بدون اينكه توجه به اين سو و آن سو كنند چه اول و چه آخر جمعيتشان راه فرار را پيش گرفته بودند و
ميرفتند و رسول از پشت سر صداشان ميزده ،ولي آنان رسول خدا (ص) را در بين مشركين رها كرده از ترس كشته شدن راه بيابان را پيش
گرفته بودند.
بله جمله ":وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ" ،كه كمي قبل از اين آيه بود و تفسيرش گذشت بما ميفهماند كه مسلمين تا آخرين نفرشان نگريختند،
بلكه كسي در بين آنان بوده كه هيچ تزلزلي در ارادهاش رسوخ نكرده ،و قدمي جهت فرار بر نداشته است ،نه در اول شكست و نه بعد از انتشار
خبر قتل رسول خدا (ص) كه آيه ":أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ  "...بر آن داللت ميكرد.
و از جمله ":وَ ال تَلْوُونَ عَلي أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ" نيز فهميده ميشود كه
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  2ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
خبر كشته شدن رسول خدا (ص) بعد از شكست و فرار كردن مسلمانان منتشر شده( ،چون با شنيدن صداي رسول خدا (ص) معنا نداشته است
كه احتمال دهند كه آن جناب كشته شده و يا اين خبر را باور كنند) ".فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْال تَحْزَنُوا عَلي ما فاتَكُمْ ،وَ ال ما أَصابَكُمْ"...
يعني سپس خداي تعالي به تالفي و پاداش غمي كه داشتيد (كه چرا غنيمتها از دستمان رفت؟ و چرا اين همه كشته داديم)؟ غمي ديگر به شما
داد و آن اندوه از اين بود كه چرا به مال دنيا طمع بستيم؟ و رسول را ياري نكرديم؟ اين اندوه را به شما داد تا از آن اندوه منصرف شويد ،و از
اينكه فرمود" اثابكم -پاداشتان داد" معلوم ميشود غم اولي نعمتي از ناحيه خداي تعالي بوده ،به دليل اينكه فرمود :اين غم را به شما داديم تا
غم مخوريد بر آنچه از دست دادهايد ،و بر آنچه بر سرتان آمده ،چون خداي تعالي در كتاب مجيدش اين قسم اندوه را مذمت كرده و فرموده":
لِكَيْال تَأْسَوْا عَلي ما فاتَكُمْ" «».1
پس اين غمي كه ايشان را از آن اندوه ناپسند منصرف ساخت نعمت و موهبتي بوده است ،و عبارت بوده از اندوه ندامت از اعمالي كه كردهاند ،و
حسرتي كه از فوت نصرت ناشي از فشل به ايشان دست داد ،و در اين صورت غم دوم در جمله ":غَمًّا بِغَمٍّ" غم ناشي از اندوه نامبرده است ،و
حرف" با" در آن بدليه است و معناي عبارت اين است كه خداي تعالي اين پاداش را به شما داد ،كه اندوه ناشي از فوت نصرت ،و ورود
مصيبتهايتان را مبدل كرد به اندوه ناشي از ندامت و حسرت از آن فشل و فرار كه مرتكب شديد.
و نيز ممكن است كه جمله ":فاثابكم" متضمن معناي ابدال باشد ،كه در نتيجه معنا چنين ميشود ":پس خداي تعالي غم حزن شما را مبدل
كرد به غم ندامت و حسرت ،تا پاداشتان داده باشد" و در اين صورت معناي دو غم بر عكس ميشود( ،يعني غم اول غم ثواب و نعمت و موهبت،
و غم دوم غم حزن ميشود).
و بنا بر هر دو معنا ،جمله ":فاثابكم  "...فرع قرار گرفته براي جمله ":وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ"...
و جمله بعديش هم كه ميفرمايد ":ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ" به بهترين وجه اتصال و ترتيب دارد ،بدين قرار كه خداي تعالي از شما عفو كرد ،و در نتيجه
غمي را به عوض غمي ديگر به شما پاداش داد ،تا شما را از اندوهي كه برايتان نميپسندد محفوظ بدارد ،و در آخر و بعد از دادن غم پسنديده،
آرامش و چرتي را هم بر شما نازل فرمود.
__________________________________________________
)(1تا در برابر آن چه از دست ميدهيد غم مخوريد( .حديد)21 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
البته در اين ميان وجهي ديگر هست كه ظهور سياق در تفريع جمله ":فاثابكم  "...بر ما قبل با آن مساعدتر است ،و آن اين است كه غم عبارت
باشد از همان معنايي كه جمله ":اذ تصعدون  "...متضمن آن است ،و مراد از كلمه ":بغم" نتيجهاي باشد كه از تنازع و نافرماني تيراندازان حاصل
شد ،يعني مسلط شدن مشركين از پشت سر بر مسلمانان ،و حرف" با" در كلمه" بغم" سببيت باشد ،و اين معناي خوبي است و بنا بر آن معنا
مراد از جمله ":لِكَيْال تَحْزَنُوا  "...اين خواهد بود كه ما حقيقت امر را براي شما بيان ميكنيم ،تا محزون نشويد، ...
هم چنان كه نظير اين معنا را صريحا در آيه زير بيان نموده ،ميفرمايد ":ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نَبْرَأَها ،إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ ،لِكَيْال تَأْسَوْا عَلي ما فاتَكُمْ ،وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ" «».1
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با اين معنايي كه ما براي آيه كرديم نظم آيه و همسياقي جملههاي پشت سرهم آن درست ميشود ،ولي مفسرين احتمالهاي بسياري در آيه
شريفه دادهاند ،هم از حيث اينكه جمله" فاثابكم  "...به كجا عطف شده؟ و هم از حيث اينكه معناي غم اول و دوم چيست؟ و هم در اينكه
حرف" با" چه معنا دارد؟ و هم اينكه جمله "لكيال  "...چه ارتباطي به ما قبل خود دارد؟
ولي نتوانستهاند معناي مستقيمي ارائه دهند ،و چون در نقل آن اقوال و بحث پيرامونش فايدهاي نبود از آن صرف نظر كرديم.
و بنا بر اين دو معنايي كه ما احتمال داديم مراد از" ما فات" در جمله ":لِكَيْال تَحْزَنُوا عَلي ما فاتَكُمْ" غلبه و غنيمت و مراد از جمله" ما
أَصابَكُمْ" كشته شدن و مجروح گشتن است.
"ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشي طائِفَةً مِنْكُمْ" كلمه "أمنة" با فتحه همزه و فتحه ميم و نيز فتحه نون به معناي آرامش خاطر از
جهت داشتن امنيت است ،و كلمه ":نعاس" به معناي گرم شدن پلك چشم و سست شدن بدن قبل از خواب رفتن است كه در حقيقت خوابي
خفيف است و در فارسي آن را چرت زدن ميگوئيم ،و اين كلمه در آيه مورد بحث بدل است از كلمه" أمنة" ،چون عادتا مالزمه هست ميان
امنيت و نعاس ،و چه بسا احتمال داده باشند كه كلمه ":امنة "جمع كلمه آمن است ،مانند كلمه" طلبة" كه جمع كلمه" طالب" است و در اين
صورت حال از ضمير در" عليكم" خواهد بود و كلمه" نعاسا" مفعول كلمه" انزل "است ،و مصدر" غشيان" كه فعل" يغشي" مشتق از آن
__________________________________________________
)(1هيچ مصيبتي در خارج و در داخل نفس شما به شما نميرسد مگر آنكه قبل از قطعي كردنش در كتابي نوشته بوديم ،آري محققا اين براي ما
آسان است ،و اين مصائب را بدان جهت مي نويسيم كه ديگر در برابر آنچه از شما فوت شود ناراحت نشويد ،و در برابر آنچه خدا به شما ميدهد
شادي نكنيد ".حديد".21 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
است به معناي احاطه است ،و معناي آيه بنا بر اينكه كلمه" أمنة" به معناي امنيت باشد اين ميشود كه خداي تعالي پس از مبدل كردن
اندوهتان به اندوهي ديگر ،امنيتي بر شما نازل كرد كه دنبالش خواب بر طايفهاي از شما مسلط شد ،و بنا بر اين كه كلمه" أمنة" جمع اسم فاعل
باشد معنا چنين ميشود :خ داي تعالي پس از مبدل كردن اندوهتان به اندوهي ديگر در حالي كه شما ايمن بوديد ،نعاسي نازل كرد كه بر طايفهاي
از شما احاطه يافت.
و اين آيه داللت دارد بر اينكه نعاسي كه در گيراگير اين جنگ نازل شده ،همه افراد را نگرفته بلكه بعضي از ايشان را گرفته است ،چون
ميفرمايد ":به طايفهاي از شما احاطه يافت" و اين طايفه همانهايي بودهاند كه بعد از فرار و دور شدن به سوي رسول خدا (ص) برگشتند ،چون
از عمل خود پشيمان و از حفظ نكردن موقعيت حسرت خوردند و حاشا بر خداي تعالي كه از ايشان در حالي كه از جنگ فرار كرده بودند در گذرد،
چون فرار از زحف يكي از گناهان كبيره است ،و آدمي را از رحمت خدا دور ميسازد ،و خداي تعالي در همين آيه فرموده ":وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ ،وَ اللَّهُ
ذُو فَضْلٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ" ،و فضل خود را خاص مؤمنين دانسته ،و حاشا بر آن جناب كه عنايت و فضل خود را شامل حال مرتكب فحشا و منكر
آن هم در حال ارتكاب و قبل از توبه بسازد بلكه عفو و رحمت خود را وقتي شامل حال ايشان كرد كه نخست غم بيهوده و بي اجرشان را مبدل
كرد به غمي صحيح ،تا دلهايشان به اندوه ناخوشايند خدا آلوده نگردد ،كه بيانش گذشت.
پس امنيت و نعاس شامل حال اين طايفه شد ،يعني اين هايي كه از فرار خود پشيمان شدند و از اين عمل نكوهيده خود غمگين گشته به طرف
رسول خدا (ص) برگشتند ،و دور آن جناب را گرفتند ،و كانه اين در لحظهاي بوده كه رسول خدا (ص) از جمعيت فشرده مشركين جدا شده و
بدره كوه برگشته بود و برگشتن فراريان هم بعد از آن بوده كه يقين كردهاند كه آن جناب كشته نشده.
در مقابل اين طايفه از مسلمين بعضي ديگرند كه خداي تعالي با جمله" وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ  "...متعرض حالشان شده.
"وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ" اينها طايفه ديگري از مؤمنين هستند ،و منظور ،از مؤمن بودنشان تنها همين است كه جزء منافقين كه خداي
تعالي در آخر گفتار با جمله" وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَ قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ  "...به شرح حالشان
پرداخته نبودند ،منافقين آنهايي بودند كه از همان اول امر و قبل از شروع جنگ از مؤمنين جدا شدند و خود را كنار
ترجمه الميزان ،ج ،4ص12 :
كشيدند ،منافقين اينها بودند كه وضعي ديگر دارند ،كه خداي تعالي بزودي از وضع آنان خبر ميدهد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و خداي تعالي اين طايفه دوم را كه در جمله مورد بحث اينطور توصيفشان كرده (كه در فكر جان خود بودند) به آن كرامتي كه طايفه اول را
گرامي داشته ،گرامي نداشت ،يعني عفو و تبديل غم و أمنيت و نعاس را به آنان نداد ،بلكه به خودشان واگذارشان كرد ،و در نتيجه فقط به فكر
جانشان افتادند ،و همه چيز را از ياد بردند.
و خداي تعالي از ميان اوصاف آنان تنها دو صفت را آورد ،هر چند كه برگشت آن دو هم به يك صفت است ،چون آن ديگري از لوازم و فروعات
اولي است ،يكي به فكر خود بودن و ديگري داشتن ديد جاهليت ،اما به فكر خود بودن معنايش اين نيست كه تنها به فكر سعادت حقيقي خويش
بوده باشند ،چون مؤمنين هم جز اين را نميخواهند و اصوال هر انسان صاحب اراده و همتي غير از خودش هيچ هم ديگري ندارد ،پس مراد اين
نيست ،بلكه مراد اين است كه اين طايفه هيچ همي جز حفظ حيات مادي و دنيايي خود نداشتند و به همين جهت بوده كه نميخواستند خود را
در دام قتل بيندازند ،پس اين طايفه نه ديني در نظر داشتند ،و نه سعادت واقعي را ،تنها همشان كامروا كردن خود در دنيا بوده است ،و اگر خود را
بدين چسباندند ،براي اين بوده كه ميپنداشتند دين همواره غالب است ،و هيچگاه مغلوب واقع نميشود ،چون خدا به اين شكست و به غلبه
دشمنانش راضي نيست ،هر چند كه اسباب ظاهري با دشمنان او باشد ،پس اين طايفه" نميخواستند بدين خدا خدمت كنند" ،بلكه ميخواستند
از پستان دين بدوشند ،تا چندي كه برايشان استفاده داشته باشد از آن دم بزنند ولي هر وقت وضع برگشت و به هدفهايي كه گفتيم نرسيدند ،به
عقب برگردند و سير قهقرايي را پيش گيرند.
"يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ  ...إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ" ميفرمايد در باره خدا خيالي كردن كه درست و حق نبود ،بلكه از پندارهاي جاهليت
بود ،و خدا را به وصفي ستودند كه حق نبود ،بلكه از اوصافي بود كه اهل جاهليت خداي را با آن ميستودند ،و اين ظن هر چه بوده مناسب و
الزمه اين گفتارشان است كه گفتند ":هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ"؟ و دستوري هم كه خداي تعالي به رسول خود داد كه پاسخشان را چنين
بگويد ":قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ" « »1آن را كشف ميكند ،چون از ظاهر اين پاسخ بر ميآيد كه اين طايفه خيال كرده بودند كه زمام بعضي امور به
دست خودشان است ،و به همين جهت بوده كه
__________________________________________________
)(1بگو زمام امور همه به دست خدا است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
وقتي شكست خوردند ،و كشتار دشمن از آنان زياد شد ،به شك افتادند ،و گفتند ":پس مگر ما هيچ كارهايم؟".
با اين بيان روشن ميشود كه آن امري هم كه خود را در آن مؤثر و يا مستقل ميپنداشتهاند ،همان شكست دادن و غلبه بر دشمن بوده و زمام
اين امر را از اين جهت به دست خود ميپنداشتند كه به اسالم در آمدهاند ،پس معلوم ميشود اين طايفه چنين ميپنداشتند كه دين حق هرگز
شكست نميخورد ،و همچنين متدين به چنين ديني هرگز مغلوب دشمنش واقع نميشود ،چون ياري اين دين و اين متدين به عهده خدا است ،و
براي اين پندار خود هيچ شرط و قيدي هم قائل نبودند ،چون خيال ميكردند كه خداي تعالي در وعده نصرت خود هيچ قيدي را شرط نكرده.
و اشتباهشان هم همين جا بوده و ظن جاهليت همين است ،چون بتپرستان جاهليت معتقد بودند كه براي هر صنف از اصناف حوادث ،از قبيل:
رزق ،حيات ،موت ،عشق ،جنگ و امثال آن ،و همچنين براي هر نوع از انواع موجودات عالم از قبيل :انسان ،زمين ،درياها و غير اينها رب و
مدبري جداگانه است كه امور هر يك از آنها را رب آنها اداره ميكند ،و اين ارباب و خدايان در اراده خود شكستناپذيرند.
بتپرستان اين خدايان را ميپرستند تا آنچه را كه ميخواهند به وسيله آنان به سوي خود سرازير سازند ،و سعادت را براي خويش جلب نمايند ،و
نيز شرها و بالها را از خود دفع كنند ،و خداي سبحان را رب آن ارباب ،و به منزله پادشاهي عظيم ميدانستند ،كه هر صنف از اصناف رعيت خود
را به يكي از بزرگان رعيت خود سپرده ،و اختيار تام به او داده ،و او در حوزه حكمراني و منطقه نفوذ خود هر كاري بخواهد ميكند.
و اين مشرك وقتي مسلمان شد ،و در اسالمش خيال كرد كه دين حق در تقدم و پيشرفت ظاهري هم هرگز شكست نميخورد و همچنين
پيامبر -كه اولين كسي است كه مسئوليت ابالغ اين دين از جانب پروردگارش به دوش او نهاده شده ،و سنگيني آن را تحمل كرده -در ظاهر،
دعوتش مقهور نميشود ،و يا حد اقل كشته نميشود و نميميرد ،در حقيقت ظني جاهلي به خود راه داده و در باره خدا ظني غير حق نمودند ،چرا
كه براي خدا همتا و امثالي گرفته كه يكي از آنها پيامبر است ،و پيامبر را ربي پنداشته كه خداي تعالي امر پيروزي بر دشمن و غنيمت گرفتن از
او را به خود آن جناب وا گذاشته است ،با اينكه خداي سبحان واحد است ،و شريكي ندارد و تمامي امور به دست خود او است و احدي از خالئق
اختيار هيچ امري را ندارد .و به همين جهت بود كه وقتي در آيات گذشته فرمود ":لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ "
ترجمه الميزان ،ج ،4ص14 :
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ناگهان رشته سخن را قطع نموده ،به عنوان جمله معترضه خطاب به رسول گرامي خود نموده و فرمود ":لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" تا كسي توهم
نكند كه رسول خدا (ص) دخالتي در مساله قطع و كبت دارد ،بلكه اين خداي سبحان است كه سنت اسباب و مسببات را وضع كرده ،در بين
اسباب و مسببات آن مسببي در خارج واقع ميشود كه سببش قويتر از ساير اسباب باشد ،حال چه اينكه حق باشد و چه باطل ،چه خير باشد و
چه شر ،چه هدايت باشد چه ضاللت ،چه عدل باشد و چه ظلم ،و نيز چه در باره مؤمن باشد يا كافر ،چه محبوب باشد چه مبغوض ،چه رسول خدا
(ص) باشد و چه ابو سفيان.
[سنت اسباب و مسببات ،عا م است و امر نبوت و دعوت ،از آن مستثني نيست  .....ص 14 :

[ جواب به كساني كه به كشته شدن مسلمانها در جنگ احد اعتراض داشتند]  .....ص 11 :

"يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما ال يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ"...
اين آيه توصيفي است از اين طايفه ،گويندهتر از گفتار خود آنان كه پرسيده بودند:
"هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ" چون اين گفتارشان تشكيكي بود به صورت سؤال ،و اينكه در آيه مورد بحث گفتند ":لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما
قُتِلْنا هاهُنا" گفتاري است كه پنهان از رسول خدا (ص) در دل خود گفته و ترجيحي است كه در شكل استدالل دادهاند و بدين جهت از رسول
خدا (ص) پنهان كردند كه در حقيقت ترجيح كفر بر اسالم بود.
لذا به رسول گرامي خود فرمان داد تا در جوابشان بفرمايد ":لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلي مَضاجِعِهِمْ ،وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي
صُدُورِكُمْ ،وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ  "...و با اين كالم دو چيز را روشن كرد.
اول اينكه :كشته شدن هر كس از شما در معركه جنگ دليل بر اين نيست كه شما بر حق نيستيد ،و نيز آن طور كه شما پنداشتهايد دليل بر اين
نيست كه امر (پيروزي) به نفع شما نيست ،بلكه قضاي الهي كه گريز و مفري از آن نيست بر اين جاري شده كه اين كشته شدگان در اين نقطه
از زمين ،به وسيله قتل از دنيا بروند ،و به فرض اينكه شما براي قتال بيرون نميآمديد ،باز آنهايي كه قتل بر آنان نوشته شده بود در همين نقطه
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بله البته اين هست كه خداي سبحان عنايت خاصي به دين و اولياءش دارد و نظام كون و اسباب جاري در آن را ،طوري به جريان مياندازد كه
نتيجهاش غلبه دين و فراهم شدن زمينه براي حكومت اولياءش در زمين گشته تا عاقبت به نفع متقين باشد.
و امر نبوت و دعوت از اين سنت جاريه مستثنا نيست ،و لذا هر زمان كه اسباب عادي در تقدم و پيشرفت اين دين و غلبه مؤمنين دست به دست
هم داده ،اين تقدم حاصل گرديده است ،مانند بعضي از جنگهاي رسول خدا (ص) ،و هر زماني كه موافق نبوده مثال نفاق و نافرماني امر رسول و
يا فشل و جزع در بين مسلمين پيدا شده ،غلبه و پيروزي نصيب مشركين گرديده ،و مؤمنين شكست خوردهاند و همچنين است حال در ساير انبيا
با مردم ،چون دشمنان انبيا به خاطر آنكه اهل دنيا بودند ،و همه تالششان در آباد كردن دنيا و بسط قدرت و تشديد نيرو و جمع آوري اجتماعات
بود ،غلبه ظاهري هم همواره با آنان بوده است و هميشه انبيا مغلوب بودهاند ،يا مانند زكريا مقتول و يا چون يحيي مذبوح ،و يا چون عيسي
مهجور و يا مبتال به گرفتاريهاي ديگر بودند.
بله هر زماني كه ظهور و غلبه حق و اثبات حقانيت آن موقوف شد و يا بشود به اينكه نظام عادي خرق و نقض شود و به عبارت ديگر هر زمان
كه امر حق داير بين مرگ و حيات شود ،بر خداي سبحان است كه دين خود را ياري كند ،و نگذارد حجتش ضعيف و يا باطل گردد ،و ما قسمتي
از اين بحث را در جلد اول عربي اين كتاب آنجا كه از اعجاز ،سخن ميگفتيم ،و نيز در جلد دوم آنجا كه پيرامون احكام اعمال بحث ميكرديم
گذرانديم( ،بدانجا مراجعه شود).
و اينك بر سر سخن مذكور بر ميگرديم :پس سخن طايفهاي كه گفتند ":أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ" پس مگر ما هيچ كارهايم؟! در حقيقت اظهار شك
در حقانيت دين بوده آن هم ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
با بياني كه روح بت پرستي را (به بياني كه گذشت) در آن دميده بودند ،پس اينكه خداي تعالي پيامبر خود را مامور كرد به اينكه پاسخشان دهد:
كه" إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ" ،با در نظر گرفتن اينكه در خطاب قبليش به آن جناب فرموده بود ":لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" ،خواسته است به اين وسيله
بيان كند كه ملت فطرت و دين توحيد ،آن ملت و ديني است كه كسي بجز خداي سبحان را مالك امر ندانسته و ما سواي اللَّه را كه يكي از آنها
رسول خدا (ص) است به هيچ وجه مؤثر مستقل نداند ،بلكه همه اين سببها را در حيطه و سلسله اسباب و مسببات الهيه بداند كه جريانش به
ناموس امتحان و ابتال منتهي ميگردد.
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[هر يك از گناهان ،آدمي را به سوي گناه ديگري ميكشاند]  .....ص 11 :

"إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا" كلمه ":استزالل" به معناي آن است كه كسي بخواهد
ديگري را به لغزش وادار نمايد ،ميفرمايد شيطان ميخواست آنان را دچار لغزش كند و اين را نخواست مگر به سبب بعضي از انحرافهايي كه در
دل و در اعمال داشتند ،چون گناهان هر كدامش آدمي را به سوي ديگري ميكشاند ،چون اساس گناه پيروي هواي نفس است و نفس وقتي
هواي فالن گناه را ميكند هواي امثال آن را نيز ميكند.
و اما احتمال اينكه حرف" با" براي آلت باشد و منظور از" ما كسبوا -آنچه كردند "پشت كردنشان به جنگ در روز درگيري ،احتمالي است بعيد
از ظاهر لفظ ،چون ظاهر جمله:
"ما كَسَبُوا" اين است كه عملي بوده كه قبل از فرار از جنگ و استزالل شيطان ،از ايشان سر زده بوده است .و بهر حال ظاهر آيه اين است كه
بعضي از گناهاني كه قبل از بپا شدن جنگ از ايشان سر زده بوده ،شيطان را به استزالل و اغواي آنان متمكن و مسلط ساخته و نتيجهاش پشت
كردن به جنگ و فرارشان از آن شده است ،و از اينجا است كه نادرستي احتمال زير روشن ميشود ،و آن اين است كه كسي به پيروي بعضي از
روايات بگويد :آيه ناظر است به ندايي كه شيطان در روز احد سر داد ،و گفت ":محمد كشته شد" چون در لفظ آيه هيچ داللتي بر اين معنا
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كشته ميشدند ،پس هيچ گريزي از اجل مسما نيست ،نه ميتوانيد ساعتي تاخيرش بيندازيد ،و نه تقديمش بداريد.
نكته دوم :كه روشن كرد ،اين بود كه سنت خداي تعالي بر اين جاري شده است كه ابتال و خالص سازي عمومي باشد ،هم شامل آنان شود و هم
شامل شما ،پس شما چارهاي از اين بيرون آمدنتان و وقوع اين قتال نداشتهايد ،بايد اين وضع پيش ميآمد تا مقتوالن شما به قتل برسند و به
درجات خود نائل گردند و شما هم هر يك وضع خاص بخود را بگيرد ،و با آزمايش افكار باطني شما و خالص سازي ايمان و شرك قلبيتان يكي
از دو طرف سعادت و شقاوت برايتان متعين شود.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
و از سخنان عجيبي كه در تفسير اين آيه ميخوانيم گفتار عدهاي از مفسرين است كه گفتهاند :مراد از اين طايفهاي كه در آيه شريفه شرح
حالشان آمده منافقين ميباشند .با اينكه ظاهر سياق اين است كه حال مؤمنين را وصف ميكند ،و اما منافقان يعني اصحاب عبد اللَّه بن ابي در
همان اوائل امر كه گفتگو از جنگ بود خود را كنار كشيدند ،و در آيات بعد متعرض حال ايشان ميشود.
خدا ميداند مگر اينكه منظورشان از منافقين افراد سست ايماني است كه برگشت عقايد متناقضشان بر حسب لوازمي كه دارد به انكار قلبي حق
و اعتراف به آن در زبان است ،و اين همان طايفهاند كه خداي تعالي (در آياتي )آنان را بيمار دل ناميده ،مثال فرموده ":إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُالءِ دِينُهُمْ" « »1و نيز آنان را خبر چين و جاسوس خوانده و فرموده ":وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ» ،" «2و يا منظورشان اين
باشد كه همه منافقين با اصحاب عبد اللَّه بن ابي به مدينه برنگشتند.
از اين عجيبتر كالم بعضي ديگر است كه گفتهاند :طايفه مورد بحث مؤمن بودند و خيال ميكردند كه مساله نصرت و غلبه به دست خود آنان و
حق ايشان است چون تابع دين حق خدا هستند و اين خيال از اينجا در آنان پيدا شد كه ديدند در جنگ بدر مالئكه به ياريشان آمدند ،پس اينكه
در اين جنگ يعني جنگ احد گفتند ":هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ" و نيز اينكه گفتند ":لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ  "...اعترافي است از اين طايفه به
اينكه أمر به دست خدا است ،نه به دست ايشان و گرنه اگر بدست ايشان بود كشتار در اين جنگ آنان را از پا در نميآورد.
از اين جهت گفتيم عجيبتر است كه بنا بر اين قول ،پاسخ به آن دو سؤال نميچسبد و معنا ندارد به كسي كه ايمان دارد به اينكه امر به دست
خدا است ،پاسخ دهند كه كار همهاش به دست خدا است ،و يا بگويند ":قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ" « »1و به همين جهت بعضي از خود صاحبان
اين سخن متوجه اشكال شده براي رفع آن سخني گفتهاند ،كه گفتارشان از اصل ،نادرستتر است و خواننده عزيز به معناي درست آيه توجه
فرمود
__________________________________________________
)(1آن زمان كه منافقين و بيماردالن ميگويند اينان مغرور دينشان شدهاند ".سوره انفال آيه"41 :
)(2در بين شما خبر چينهايي براي آنان هست ".سوره توبه آيه "41
)(3جنگ هم نبود باآلخره آنها كه بايد كشته ميشدند كشته ميشدند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
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عفو و مغفرت در قرآن به چه معنا است؟  .....ص 18 :

كلمه" عفو" بنا به گفته راغب به معناي قصد است ،البته اين معنا معناي جامعي است كه از موارد استعمال آن به دست ميآيد -،وقتي گفته
ميشود ":عفاه" و يا" اعتفاه" ،يعني قصد فالني را كرد تا آنچه نزد او است بگيرد ،و وقتي گفته ميشود ":عفت الريح الدار" معنايش اين است
كه نسيم قصد خانه كرد و آثارش را از بين برد «».1
گويا اينكه در مورد كهنه شدن خانه ميگويند ":عفت الدار" عنايتي لطيف در آن دارند و كانه ميخواهند بگويند خانه قصد آثار خودش كرد ،و
زينت و زيبايي خودش را گرفت و از انظار ناظران پنهان ساخت و به اين عنايت است كه عفو را به خداي تعالي نسبت ميدهند ،كانه خداي تعالي
قصد بندهاش ميكند ،و گناهاني كه در او سراغ دارد از او ميگيرد ،و او را بي گناه ميسازد.
از اينجا روشن ميشود كه مغفرت -كه عبارت از پوشاندن است -به حسب اعتبار متفرع و نتيجه عفو است ،چون هر چيزي اول بايد گرفته شود
بعد پنهان گردد ،خداي تعالي هم اول گناه بندهاش را ميگيرد و بعد ميپوشاند و گناه گناهكار را نه در نزد خودش و نه در نزد ديگران بر مال
نميكند ،هم چنان كه فرمود ":وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا" « »2و نيز فرمود ":وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً"
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ص .111
")(2سوره بقره آيه ".211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
»«1كه اول عفو را ذكر ميكند ،بعد مغفرت را.
و از همين جا روشن گرديد كه عفو و مغفرت هر چند كه به حسب عنايت ذهني دو چيز مختلفند و يكي متفرع بر ديگري است و ليكن به حسب
خارج و مصداق يك چيزند و معناي آن دو اختصاصي نيست بلكه اطالق آن دو بر غير خداي تعالي به همان معنا صحيح است ،هم چنان كه
خداي تعالي عفو را در مورد انسانها استعمال نموده ميفرمايد ":إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ" «».2
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نيست.
"وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ" منظور از اين عفو بخشودن كساني است كه از جنگ گريختند ،و در اول آيه سخن از آنان رفت ،و اين
آيه به خاطر اينكه مطلق است شامل تمامي فراريان آن روز يعني هر دو طايفه ميشود ،چه آنها كه در آخر نعاس و چرت بر آنان احاطه يافت ،و
چه آنهايي كه" أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ -فقط به فكر حيات مادي خود بودند" ،و چون اين دو طايفه در فضيلت مختلف بودند ،در آيه مورد بحث (كه
گفتيم شامل هر دو طايفه است) جهات اكرام را (كه عفو مخصوص طايفه اول به بياني كه گذشت مشتمل بر آن بود) ذكر نكرد .سخن سادهتر
اينكه :نفرمود عفو از آن طايفه و اكرامشان چگونه بود.
از اينجا روشن ميشود كه عفو نامبرده در اين آيه ،غير از آن عفوي است كه در جمله:
"وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ" آمده ،و دليل بر اختالف اين دو عفو ،اختالف لحني است كه اين دو آيه دارند ،چون بين اين لحن كه فرموده ":خدا هم از
شما عفو كرد ،و خدا داراي فضلي خاص نسبت به مؤمنين است" ،و در آن سخن از رأفت و فضل خدا و ايمان افراد مورد نظر رفته ،و بين اين
لحن كه فرمود ":و خدا هم از ايشان عفو كرد كه خدا آمرزنده و حليم است" ،فرقي واضح وجود دارد چون در اين آيه هر چند سخن از عفو كرده،
ولي از ذكر همه امتيازات طايفه اول
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
خودداري شده است ،و عالوه بر اين ،آيه را با ذكر حلم خدا ختم فرموده كه معنايش عجله نكردن در عقوبت است ،و چون با عفو ذكر شود اين
معنا را ميدهد كه فعال خشم خود را ظاهر نميسازد ،و هم چنان در باطن نگه ميدارد.
ممكن است كسي در اينجا بگويد :همين كه در آيه شريفه بين دو طايفه مساوات قائل شده ،و هر دو طايفه را مشمول عفو قرار داده (ما نيز بايد
قائل به برابري آن دو ،در فضيلت باشيم و يكي را بر ديگري برتري و ترجيح ندهيم).
در جواب مي گوئيم :معناي عفو در دو مورد مختلف است ،و هر يك مصداقي خاص دارد ،هر چند كه در مفهوم يكي باشند ،به هر دو عفو گفته
شود و هيچ دليلي نيست كه داللت كند عفو و مغفرت و امثال اين مفاهيم در همه موارد يك سنخ دارد ،بلكه ما در سابق گفتيم كه در هر مورد
معناي خاصي دارند ،كه بيانش گذشت.
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و همچنين كلمه مغفرت را استعمال نموده ميفرمايد ":قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ ال يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ" «».1
و نيز ميفرمايد ":فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ  "...كه به رسول خدا (ص )دستور ميدهد از افرادي كه مورد نظرند عفو كند ،و
بر نافرماني آنان مؤاخذه و عتاب و سرزنش و امثال آن نكند و اينكه بر ايشان در آثاري كه گناه آنان براي شخص آن جناب دارد از خدا طلب
مغفرت كند ،با اينكه آمرزش باآلخره كار خود خداي تعالي است.
[عفو و مغفرت عالوه بر آثار تشريعي و اخروي شامل آثار تكويني و دنيوي نيز ميشود]  .....ص 11 :

[شرك مرگ ،و معصيت ظلمت است و مغفرت ازاله مرگ و ظلمت ميباشد]  .....ص 81 :

پس شرك مرگ و معصيت ظلمت است ،هم چنان كه باز در جاي ديگر فرموده ":أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِ ِه
سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ" « ،»1پس مغفرت در حقيقت از بين بردن
مرگ و ظلمت است ،و معلوم است كه مرگ بوسيله
__________________________________________________
)(1بلكه اثر سوء گناه در دلهايشان بجاي مانده ".سوره مطففين آيه"14 :
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و نيز اين معنا روشن شد كه معناي عفو و مغفرت منحصر در آثار تشريعي و اخروي نيست بلكه شامل آثار تكويني و دنيايي نيز ميشود ،به
شهادت اينكه در قرآن كريم در همين موارد استعمال شده است ،از آن جمله فرموده ":وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ
كَثِيرٍ" « »4و اين آيه بطور قطع شامل آثار و عواقب سوء دنيايي گناهان نيز هست.
و معناي آيه زير نيز نظير آن است كه ميفرمايد ":وَ الْمَالئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ" «5».
و همچنين كالم آدم و همسرش كه بنا به حكايت قرآن عرضه داشتند ":رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ"
« »1بنا بر اينكه منظور از ظلم آدم و حوا،
__________________________________________________
")(1سوره نساء آيه ".11
)(2مگر آنكه آن كس كه گره نكاح بدست او است عفو كند ".سوره بقره آيه".211 :
)(3به كساني كه ايمان آوردهاند بگو نسبت به كساني كه اميد ايام اللَّه را ندارند مغفرت پيش گيرند ".سوره جاثيه آيه".14 :
)(4آنچه مصيبت به شما ميرسد به خاطر اعمالي است كه به دست خود كردهايد ،تازه خداي تعالي از بسياري گناهانتان عفو ميفرمايد ".سوره
شورا آيه".11 :
)(5و مالئكه پروردگار خود را با حمد تسبيح گويند ،و براي ساكنين زمين استغفار مينمايند.
"سوره شورا آيه". [.....]1 :
)(6پروردگارا ما به خود ستم كرديم و اگر تو ما را نيامرزي و به ما رحم نكني بطور قطع از خاسران خواهيم شد ".سوره اعراف آيه".21 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
نافرماني از نهي ارشادي خدا باشد نه از نهي مولويش( ،چون اگر منظور مخالفت از نهي مولوي باشد -كه البته نيست -آيه شريفه شاهد گفتار ما
يعني شمول دو كلمه "عفو" و" مغفرت" نسبت به آثار تكويني و غير شرعي نخواهد بود).
و آيات بسياري از قرآن كريم داللت دارد بر اينكه قرب و نزديكي به خداي تعالي و متنعم شدن به نعمت بهشت ،موقوف بر اين است كه قبال
مغفرت الهيه شامل حال آدمي بشود و آلودگي شرك و گناهان به وسيله توبه و نظير آن پاك شده باشد ،چرك و آلودگي اي كه آيه شريفه ":بَلْ
رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ" « »1و پاك شدني كه آيه ":وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ" « »2بدان اشاره دارند.
و كوتاه سخن اينكه عفو و مغفرت از قبيل بر طرف كردن مانع و ازاله منافيات است ،چون خداي تعالي ايمان و خانه آخرت را حيات ،و آثار ايمان
و افعال دارنده آن را و سيره اهل آخرت در زندگي دنيا را نور خوانده و فرموده است "،أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها" «»1؟ و اصال زندگي واقعي را دار آخرت دانسته ،و فرموده:
"وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ" «»4

PDF.tarikhema.org

[سوره آلعمران ( :)3آيات  111تا  ..... ]114ص 82 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّي لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِ َ
ك
حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( )111وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
)(157وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَي اللَّهِ تُحْشَرُونَ )(158فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ النْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ () 111إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَال غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا
الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ()111
وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ ( )111أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ
بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ ( )112هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ ( )111لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ ()114
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
ترجمه آيات  .....ص 83 :

اي گرويدگان به دين اسالم شما بمانند آنان كه راه كفر و نفاق پيمودند ،نباشيد كه گفتند اگر برادران و خويشان ما به سفر نرفتند و يا به جنگ
حاضر نميشدند به چنگ مرگ نميافتادند ،اين آرزوهاي باطل را خدا حسرت دلهاي آنان خواهد كرد و خدا است كه زنده ميگرداند و ميميراند
(در هر وقت و به هر سبب كه ميخواهد) و به هر چه كنيد آگاه است ().111
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)(2و هر كس به خدا ايمان آورد خدا قلبش را هدايت ميكند ".سوره تغابن آيه".11 :
)(3آيا كسي كه مرده بود ،و ما او را زنده كرديم ،و برايش نوري قرار داديم .تا با آن در مردم آمد و شد كند ،صفتش مثل صفت كسي است كه
در ظلمتهايي چند قرار دارد ،كه خارج شدن از آن برايش نيست ".سوره انعام آيه".122 :
")(4سوره عنكبوت ،آيه".14 :
)(5و يا نظير ظلمتها در دريايي عميق است ،كه موجهايي رويهم بر باالي آن ظلمتها و ابرهايي تيره و روي هم بر باالي آن موجها باشد ،كه
معلوم است در چنين وضعي ظلمتها روي همند ،و بطوري تاريك است كه اگر كسي دست خود را از گريبان در آورد آن را به هيچ وجه
نميبيند ،و كسي هم كه خداي تعالي در زندگيش برايش نوري قرار نداده او هيچ نوري ديگر ندارد ".سوره نور آيه".41 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
حيات و نور از بين ميرود ،و حيات هم عبارت است از ايمان و نور عبارت است از رحمت الهيه.
پس كافر حيات و نور ندارد و مؤمن آمرزيده ،هم حيات دارد و هم نور ،و مؤمني كه هنوز گناهاني با خود دارد زنده است ،و ليكن نورش به حد
كمال نرسيده ،با آمرزش الهي است كه به آن حد ميرسد ،چون خداي تعالي فرموده ":نُورُهُمْ يَسْعي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ،وَ بِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا
نُورَنا وَ اغْفِرْ لَنا" «».1
پس ،از همه مطالب گذشته اين معنا روشن شد كه مصداق عفو و مغفرت وقتي در امور تكويني به خداي تعالي نسبت داده شود ،معنايش بر
طرف كردن مانع به وسيله ايراد سبب است و در امور تشريعي به معناي ازاله سببي است كه نميگذارد ارفاق و رحم موال در مورد سعادت و
شقاوت شامل حال بنده او شود ،عفو و مغفرت آن مانع را بر ميدارد ،و در نتيجه بنده داراي سعادت ميشود.
__________________________________________________
)(1مؤمنين نورشان جلوتر از خودشان است و در پيش رويشان و در طرف راستشان در حركت است ،ميگويند پروردگارا نور ما را تمام كن ،و ما
را بيامرز ".سوره تحريم آيه"1 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص12 :
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اگر در راه خدا كشته شويد يا بميريد ،در آن جهان به آمرزش و رحمت خدا نائل شويد و آن بهتر از هر چيزي است كه در حيات و زندگي دنيا
انسان ميتواند براي خود فراهم آورد (157).
اگر در راه خدا بميريد يا كشته شويد (اندوهگين نشويد كه) به رحمت ايزدي پيوسته و به سوي خدا محشور خواهيد شد ().111
رحمت خدا تو را با خلق ،مهربان و خوش خوي گردانيد ،و اگر تند خو و سخت دل بودي مردم از پيرامون تو متفرق ميشدند ،پس چون امت به
ناداني در بار ه تو بد كنند از آنان درگذر و از خدا بر آنها طلب آمرزش كن و براي دلجويي آنان در كار جنگ مشورت نما ليكن آنچه را كه خود
تصميم گرفتي با توكل به خدا انجام ده كه خدا آنان را كه بر او اعتماد كنند دوست دارد و ياري ميكند ().111
اگر خدا شما را ياري كند ،محال است كس ي بر شما غالب آيد و اگر به خواري واگذارد آن كيست كه بتواند بعد از آن شما را ياري كند؟ و اهل
ايمان تنها به خدا (و قدرت و رحمت او) بايد اعتماد كنند ().111
و البته هيچ پيغمبري خيانت نخواهد كرد ،و هر كس خيانت كند روز قيامت به كيفر آن خواهد رسيد و بطور كلي هر كس هر عمل نيك و بد در
دنيا بجا آورد در قيامت تمام و كامل به جزاي آن برسد و به هيچ كس ستمي نخواهد شد ().111
آيا كسي كه با ايمان در راه رضاي خدا قدم بردارد مانند كسي است كه با كفر راه غضب خدا پيمايد؟ منزل گاه او جهنم است و بسيار بد
جايگاهي است ().112
اين دو گروه مؤمن و كافر را به مراتب ايمان و كفر نزد خدا درجات مختلفه است و خداوند به هر چه ميكنند آگاه است ().111
خدا بر اهل ايمان منت گذاشت كه رسولي از خودشان در ميان آنان بر انگيخت كه بر آنها آيات خدا را تالوت كند و نفوسشان را از هر نقص و
آاليش پاك گرداند و به آنها احكام شريعت و حقايق حكمت بياموزد هر چند قبال گمراهي آنان آشكار بود ().114
ترجمه الميزان ،ج ،4ص14 :

اشاره

اين آيات نيز تتمه آياتي است كه در خصوص جنگ احد نازل شده ،و اين آيات متعرض مساله ديگري است كه براي مسلمين پيش آمد و آن
عبار ت بود از تاسف و حسرتي كه از كشته شدن جنگجويانشان و بزرگانشان در دلشان پر شده بود ،و قلم درشت كشتگان از طايفه انصار بود،
چون از مهاجرين -بطوري كه گفته شده -به جز چهار نفر كشته نشدند ،و اين حدس انسان را قوي ميكند كه بيشتر مقاومت از ناحيه انصار ،و
بيشتر ترس و وحشت از ناحيه مهاجرين بوده ،و مهاجرين قبل از انصار گريختند.
و كوتاه سخن اينكه آيات مورد بحث خطا و خبطي را كه باعث اين اسف و حسرت شد بيان ميكند ،و سپس به امر ديگري اشاره ميكند كه
زائيده آن أسف و حسرت بود ،و آن عبارت بود از سوء ظن به رسول خدا (ص) ،و اينكه آن جناب ،باعث شد كه مسلمانان گرفتار آن حسرت و
أسف شوند ،و در آن مهلكه بيفتند ،و اين معنا از گفتار آنان استفاده ميشود ،گفتاري كه آيات ":لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا  ،"...و گفتار
منافقين در آيات آينده يعني آيه ":لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا  "...بر آن اشاره دارد چون خواستهاند بگويند:
"لو اطاعونا و لم يطيعوا رسول اللَّه" ،اگر اطاعت ما ميكردند ،و رسول خدا (ص) را اطاعت نميكردند ،نه ميمردند و نه كشته ميشدند( ،پس
اگر رودربايستي نبود صريحا ميگفتند) رسول خدا (ص) آنان را به كشتن داد.
و آيات مورد بحث بيان ميكند كه رسول خدا (ص) به احدي خيانت نميكند و اين شان او نيست ،بلكه او كه فرستادهاي از ناحيه خداي تعالي
است ،شريف النفس و كريم االصل و عظيم الخلق است ،و به رحمتي از خداي تعالي داراي خويي نرم است ،از خطاكاران مردم عفو ميكند،
برايشان استغفار مينمايد ،و در امور ،به دستور خداي تعالي با ايشان مشورت ميكند ،و خدا با فرستادن چنين پيامبري بر آنان منت نهاده تا از
ضاللت به سوي هدايت خارجشان كند.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا"...
منظور از اين كفار (كه به مؤمنين ميفرمايد مثل آنان نباشيد) خود كفارند( ،چون ظاهر جمله" كَالَّذِينَ كَفَرُوا" همين است) نه منافقان -كه
بعضي گفتهاند ،-براي اين كه نفاق بدان جهت كه نفاق است منشا چنين سخني( -كه اگر با ما بودند كشته نميشدند) نميشود ،و اگر
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
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بيان آيات  .....ص 84 :
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منافق هم اين حرف را بزند -كه البته ميزند -به خاطر كفرش ميباشد ،پس بايد اين سخن را به كفار نسبت دهد -كه داده -نه به منافقين.
و تعبير" ضرب في االرض" كنايه است از مسافرت و كلمه ":غزي" جمع غازي (جنگجو )است ،همانطور كه كلمه" طلب" جمع طالب و كلمه"
ضرب" جمع ضارب است ،و معناي جمله ":لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً" اين است كه خداي تعالي همين سخن را مايه حسرت دلهاي آنان قرار داد،
تا عذابشان كند ،پس اين تعبير از باب به كار بردن مقدمه در جاي نتيجه است ،چون حسرت ،مقدمه عذاب است ،و جمله ":وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ
يُمِيتُ" بيان حقيقت أمر است ،حقيقتي كه كفار و گويندگان ":لَوْ كانُوا  "...در باره آن خطا كردند و كلمه ":يميت -ميميراند" ،هم شامل مرگ
در بستر ميشود و هم شامل قتل ،چون در سابق هم گفتيم كه وقتي كلمه" موت" بطور مطلق در كالم آيه ،شامل هر دو ميشود ،و جمله ":وَ
اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" در جاي تعليل بكار رفته ،ميخواهد نهي در" ال تَكُونُوا  "...را تعليل كند ،يعني بفرمايد اگر گفتيم شما مسلمين مثل كفار
نباشيد ،براي اين است كه خدا بدانچه ميكنيد بينا است.
و در جمله" ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا  "...موت مقدم بر قتل آمده ،تا نشر هم به ترتيب لف در جمله" إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّي "باشد ،چون در
اين جمله نيز اول مسافرت آمده كه معموال مرگ در آن مرگ طبيعي است ،و بعد جنگ آمده كه معموال مرگ در آن به كشته شدن است ،ممكن
هم هست كه به اين خاطر اين موت را مقدم ذكر كرده كه مردن امري طبيعي و عادي است ،و كشته شدن امري غير طبيعي است ،و لذا آنكه
طبيعي بود جلوتر آمده.
[نهي مؤمنين از هماهنگ شدن با كفار در باره شهداي جنگ احد]  .....ص 81 :
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و خالصه معناي آيه نهي مؤمنين است از اينكه مثل كافران باشند ،و در باره كساني كه در بيرون شهر يا در غياب بستگان و يا در جنگ از دنيا
بروند بگويند :اگر نزد ما مانده بودند نميمردند و كشته نميشدند ،براي اينكه اين سخن آدمي را به سوي عذابي قلبي و شكنجهاي الهي كه
همان حسرت باشد گرفتار ميكند ،عالوه بر اينكه سخني است ناشي از جهل ،براي اينكه دوري فالن شخص از خانواده و بستگانش ،نه او را
زنده ميكند و نه مي ميراند ،و اصوال احيا و اماته از شؤون مختص به خداي تعالي است ،خداي وحده كه شريكي براي او نيست ،پس زنهار كه
شما مسلمانان مثل آن كفار نباشيد ،كه خدا بدانچه ميكنيد بصير و بينا است.
"وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ" ظاهرا مراد از" مِمَّا يَجْمَعُونَ" مال و ملحقات آن است كه
مهم ترين هدف در زندگي دنيا است ،و اگر در اين جمله قتل را جلوتر از موت ذكر كرد ،براي اين بود كه كشته شدن در راه خدا نزديكتر به
مغفرت است تا مردن ،پس اين نكته باعث شد كه در خصوص آيه مورد
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
بحث ،قتل را جلوتر از موت بياورد ،و لذا در آيه بعد باز ميبينيم كه به همان ترتيب طبيعي برگشته و موت را قبل از قتل آورده ،ميفرمايد ":وَ
لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَي اللَّهِ تُحْشَرُونَ" ،چون نكتهاي كه گفتيم در اينجا نبود.
"فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ"...
كلمه ":فظ" به معناي جفا كار بي رحم است و غليظ بودن قلب كنايه است از نداشتن رقت و رأفت ،و كلمه ":انفضاض" كه مصدر فعل"
انفضوا" است متفرق شدن است.
در اين آيه شريفه التفاتي به كار رفته ،چون در آيات قبل خطاب متوجه عموم مسلمين بود ،و در اين آيه متوجه شخص رسول خدا (ص) شده ،و
خطاب در اصل معنا در حقيقت باز به عموم مسلمين است و ميخواهد بفرمايد :رسول ما به رحمتي از ناحيه ما نسبت به شما مهربان شده است،
و به همين جهت به او امر كرديم كه از شما عفو كند و برايتان استغفار نمايد و با شما در امور مشورت كند ،و وقتي تصميمي گرفت بر ما توكل
كند.
پس با اينكه اصل معنا اين بود ،بايد ديد چرا خطاب را به شخص رسول خدا (ص) بر گردانيد؟ و چه نكتهاي باعث آن شد؟ نكتهاش همان مطلبي
است كه در اول آيات مربوط به جنگ خاطر نشان كرده و گفتيم :اين آيات آميخته با لحني از عتاب و سرزنش است ،به دليل اينكه ميبينيم
خداي تعالي هر جا كه مناسبت داشته از مردم به خاطر نافرمانيهايشان اعراض كرده است و يكي از آن موارد همين آيه مورد بحث است كه
متعرض يكي از حاالت آنان است ،آن حالتي كه نوعي ارتباط با اعتراضشان بر رسول خدا (ص )دارد ،و آن عبارت است از اندوهي كه از كشته
شدن دوستانشان داشتند ،چون چه بسا كه همين اندوه وادارشان كرد كه در عمل رسول خدا خرده گيري نموده ،كشته شدن آنان را به آن جناب
نسبت دهند ،و بگويند :تو باعث شدي كه ما اين چنين مستاصل و بيچاره شويم ،و بخاطر همين نسبت ناروا ،خداي تعالي از سخن گفتن با آنان
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اعراض نموده و روي سخن به رسول خدا (ص) كرده ،فرموده ":فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ".
و اين سخن به خاطر اينكه حرف "فا" در اول آن آمده فرع و نتيجه گيري از كالمي ديگر است كه البته صريحا در آيات نيامده ،ولي سياق بر
آن داللت دارد و تقدير كالم چنين است ":و اذا كان حالهم ما تريه من الشباهة بالذين كفروا ،و التحسر علي قتالهم ،فبرحمة منا لنت لهم ،و اال
النفضوا من حولك" «».1
__________________________________________________
)(1وقتي حالشان چنين است كه ميبيني ،سخناني نظير سخنان كفار دارند ،و بر كشتگان خود تحسر و اندوه ميخورند ،پس به رحمتي از ما
نسبت به آنان مهرباني ميكني ،چون اگر چنين نكني از پيرامونت متفرق ميشوند( .و خدا داناتر است).
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
"فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" اين جمله براي اين آمده كه سيره رسول خدا (ص) را امضا كرده باشد ،چون آن جناب قبال هم
همين طور رفتار ميكرده و جفاي مردم را با نرمخويي و عفو و مغفرت مقابله ميكرده و در امور با آنان مشورت ميكرده است ،به شهادت اينكه
اندكي قبل از وقوع جنگ با آنان مشورت كرد ،و اين امضا اشارهاي است به اين كه رسول خدا (ص) بدانچه مامور شده عمل ميكند و خداي
سبحان از عمل او راضي است.
در اين جمله خداي تعالي رسول گرامي خود (ص) را مامور كرد تا از آنان عفو كند تا در نتيجه بر اعمال ايشان اثر معصيت مترتب نشود و اينكه
از خدا بر ايشان طلب مغفرت كند با اينكه مغفرت باآلخره كار خود خداي تعالي است
[ دستور الهي به پيامبر (ص) مبني بر گذشت از مردم و مشورت با آنها شامل احكام الهي نميشود]  .....ص 81 :
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و عبارت" اسْتَغْفِرْ لَهُمْ" هر چند مطلق است ،و اختصاصي به مورد بحث آيه ندارد ،و ليكن موارد حدود شرعي و امثال آن را شامل نميشود( ،و
چنان مطلق نيست كه حتي اگر فردي مرتكب قتل شد او را هم ببخشايد و يا اگر زنا كرد تنها برايش طلب مغفرت كند و ديگر حد شرعي را بر
او جاري نسازد) چون اگر اطالق تا اين مقدار شمول داشته باشد باعث لغو شدن تشريع ميگردد ،عالوه بر اينكه جمله ":وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" كه
به يك لحن عطف بر مساله عفو و مغفرت شده ،خود شاهد بر اين است كه اين دو امر :يعني" عفو" و" مغفرت" در چارچوب واليت و تدبير امور
عامه بوده ،چون اينگونه امور است كه مشورت بر ميدارد ،و اما احكام الهي خير ،پس عفو و مغفرت هم در همان امور اداري جامعه است.
"فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" و چون خداي تعالي تو را به خاطر اينكه به او توكل كردهاي دوست ميدارد در نتيجه
ولي و ياور تو خواهد بود ،و درماندهات نخواهد گذاشت و به همين جهت كه اثر توكل به خدا ياري و عدم خذالن است ،دنبال اين جمله فرمود":
إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ  "...و مؤمنين را هم دعوت كرد به توكل و فرمود :اگر خدا شما را ياري كند كسي نيست كه بر شما غلبه كند ،و اگر شما را
درمانده گذارد كيست كه بعد از خدا شما را ياري كند؟ آن گاه در آخر آيه با بكار بردن سبب توكل (كه ايمان باشد) در جاي خود توكل مؤمنين را
امر به توكل نموده و ميفرمايد ":وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" ،يعني مؤمنين به سبب اينكه ايمان به خدا دارند و ايمان دارند به اينكه ناصر و
معيني جز او نيست بايد فقط بر او توكل كنند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
"وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ"...
كلمه "غل" كه مصدر" يغل" است ،به معناي خيانت ميباشد ،و ما در تفسير آيه ":ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ" « ،»1گفتيم كه معناي
اين سياق تنزيه ساحت رسول خدا (ص) از بديها ،اعمال زشت و طهارت دامن آن جناب از هر آلودگي است و معنايش اين نيست كه پيغمبر نبايد
چنين و چنان كند ،بلكه معنايش اين است كه پيغمبر ساحتش مقدستر از اين است كه چنين و چنان كند ،در آيه مورد بحث هم معنايش اين
است كه حاشا بر رسول (ص) كه به پروردگار خود و يا به مردم خيانت كند( ،چون خيانت به مردم هم خيانت به خدا است) با اينكه هر خيانتكاري
با خيانتش پروردگارش را ديدار ميكند ،و آن گاه آنچه كرده است بدون كم و كاست تحويل ميگيرد.
بعد از تنزيه ساحت رسول خدا (ص )ميفرمايد :نسبت خيانت به رسول خدا (ص) دادن قياسي است ظالمانه ،و عالوه بر آن قياسي است مع
الفارق ،براي اينكه آن جناب پيرو رضاي خدا است ،و از رضاي خداي تعالي تجاوز نميكند ،و خيانتكاران با خيانت خود خشم عظيمي از خدا را به
دست ميآورند ،و جايشان جهنم است كه بدترين جايگاه است ،اين است منظور از جمله ":أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ...".
هر چند ممكن هم هست كه بگوئيم مراد از آن تعريض به مؤمنين است ،و ميخواهد بفرمايد :اين حاالتي كه شما داريد متعرض خشم خدا شدن
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  111تا  ..... ]111ص 11 :
اشاره

أَ وَ لَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّي هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( )111وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ
فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ( )111وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَ قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتاالً التَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ
أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ ( )111الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا
عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )111وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ )(169
فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَالَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ ( )111يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ
وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ )(171
ترجمه آيات  .....ص 11 :

آيا هر گاه به شما مصيبتي رسد (در جنگ احد) در صورتي كه دو برابر آن آسيب به دشمنان رسيد (در جنگ بدر) باز از روي تعجب گوئيد چرا به
ما كه اهل ايمانيم رنج رسد؟ بگو اي پيغمبر اين مصيبت را از دست خود كشيديد كه نافرماني كرديد ،نه آن كه خدا قادر بر نصرت شما نبود كه
ايزد متعال بر هر چيز توانا است ().111
آنچه در روز احد هنگام مقابله دو صف كارزار به شما رسيد به قضاي خدا و مشيت نافذ او بود تا
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
آنكه بيازمايد اهل ايمان را تا معلوم شود حال آنان كه ثابت قدم در ايمانند ().111
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است ،و خداي تعالي با اين مواعظ خود شما را به سوي رضوان خويش ميخواند ،و معلوم است كه رضوان خدا و خشم و سخط او مساوي
نيستند.
خداي سبحان بعد از تقسيم مردم به اين دو قسم ميفرمايد :هر يك از اين دو طايفه درجاتي مختلف دارند ،آنها كه تابع رضوان خدايند ،همه با
هم مساوي نيستند ،آنها هم كه تابع سخط خدايند همه در يك درجه نيستند ،و خدا بصير به اعمال است ،و ميداند هر كسي در چه درجهاي از
پيروي سخط و يا رضاي او است ،پس خيال نكنيد كه خير اندك و يا شر مختصر از قلم او ميافتد ،و به خاطر اين خيال باطل در اين جور خير و
شرها مسامحه كنيد.
"لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ"...
در اين آيه التفاتي ديگر به كار رفته و آن التفات از خطاب به مؤمنين به غيبت فرضي آنان است( ،با اينكه قبال از مؤمنين ميپرسيد :آيا كسي كه
پيرو رضوان خدا است مثل كسي
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
است كه چنين و چنان كند؟) در اينجا آنان را غايب فرض كرده و ميفرمايد ":خدا بر مؤمنين واجب كرده كه چنين و چنان كنند" ،و ما در سابق
به طور كلي وجه اينگونه التفاتها را بيان كرديم ،و اما وجه آن در خصوص اين مورد اين است كه آيه شريفه در زمينه منتگذاري بر مؤمنين به
خاطر صفت ايمانشان سخن ميگويد و ميخواهد بفرمايد علت اين منتگذاري صفت ايمان ايشان است و اين معنا را تنها با آوردن صفت يعني
كلمه -مؤمنين ميتوان رسانيد ،حتي تعبير" الَّذِينَ آمَنُوا" هم آن را نميرساند ،چون بطوري كه گفتهاند تنها صفت ميتواند مشعر به عليت باشد،
نه فعل ،و اگر ما به اين شوري نگوئيم حد اقل ميگوئيم صفت بهتر عليت را ميرساند تا فعل ،معناي آيه روشن است.
البته در اين آيه بحثهايي ديگر هست كه ان شاء اللَّه العزيز در هر موضعي مناسب يكي از آنها ايراد ميگردد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
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و تا نيز معلوم شود حال آنهايي كه در دين نفاق و دورويي كردند و چون به آنها گفته شد بيائيد در راه خدا جهاد و يا دفاع كنيد عذر آوردند كه
اگر ما به فنون جنگي دانا بوديم از شما تبعيت نموده و به كارزار ميآمديم اينان با آنكه دعوي مسلماني دارند به كفر نزديكترند تا به ايمان ،با
زبان چيزي را اظهار كنند كه در دل خالف آن را پنهان داشتهاند و خدا بر آنچه پنهان ميدارند آگاهتر از خود آنها است ().111
آن كساني كه در جنگ با سپاه اسالم همراهي نكرده و گفتند اگر خويشان و برادران ما نيز سخن ما را شنيده و به جنگ احد نرفته بودند كشته
نميشدند ،اي پيغمبر به چنين مردم (منافق ) بگو پس شما كه براي حفظ حيات ديگران چاره توانيد كرد مرگ را از جان خود دور كنيد اگر راست
ميگوئيد ().111
البته نپنداريد كه شهيدان راه خدا مردهاند بلكه زنده به حيات ابدي شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود ().111
آنان به فضل و رحمتي كه از خداوند نصيبشان گرديده شادمانند و به آن مؤمنان كه هنوز به آنها نپيوستهاند و بعدا در پي آنها به راه آخرت
خواهند شتافت مژده دهند كه از مردن هيچ نترسند و از فوت متاع دنيا هيچ غم مخورند ().111
و آنها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اينكه خداوند اجر اهل ايمان را هرگز ضايع نگرداند ()111
بيان آيات  .....ص 11 :
اشاره
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اين آيات ادامه و تتمه آياتي است كه در خصوص جنگ احد نازل شده و در آن متعرض حال عدهاي از منافقين شده ،كه جماعت مؤمنين را در
هنگام بيرون شدن از مدينه به سوي احد تنها گذاشتند ،و در اين آيات پاسخ آن گفتاري هم كه در باره كشتگان داشتند داده ،و حال به شهادت
رسيدگان را وصف ميكند ،و ميفرمايد :كه اين طايفه بعد از شهادتشان در مقام قرب الهي متنعم هستند و به بازماندگان بشارت ميدهند كه
چنين مقام و منزلتي در انتظار شما نيز هست.
"أَ وَ لَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها"...
بعد از آنكه مؤمنين را نهي كرد از اينكه مثل كفار نباشند ،و بر كشتگان خود حسرت و اندوه نخورند ،به اين بيان كه مرگ و زندگي تنها به دست
خدا است ،نه به دست ايشان تا بگويند اگر چنين نميكرديم چنان نميشد ،و اگر به دشمن نزديك نميشديم ،و از شهر بيرون نميرفتيم ،و يا اگر
اصال حاضر به جنگ نميشديم اينطور نمي شد ،اينك در اين آيه همان مطلب را با بيان سبب نزديكش كه به حكم سنت اسباب باعث پديد
آمدن شد شرح داده و ميفرمايد :سبب آن مصائب ،نافرماني تيراندازان بود ،كه مراكز خود را خالي كردند و تازه بعد
ترجمه الميزان ،ج ،4ص12 :
از خالي كردن نيز ،از در معصيت پشت به قتال نمودند و خالصه كالم اينكه سبب آن نافرماني و سرپيچي از دستور رسول خدا (ص) ،كه فرمانده
اين جنگ بود و اين نافرماني باعث فشل و تنازعشان در امر ،و در آخر سبب شكستشان گرديد و اين خود سنتي است طبيعي و عادي.
پس آيه شريفه در معناي اين است كه مثال بگوئيم :هيچ ميدانيد اين مصائب كه از ناحيه كفار بر سر شما آمد ،هر چند كه در جنگ بدر شما دو
برابر آن را بر سر كفار آورديد چون در اين جنگ شما هفتاد كشته داديد و در بدر از كفار هفتاد كشته و هفتاد اسير گرفتيد از كجا بود؟ و علتش
چه بود؟ علتش از ناحيه خود شما بود كه رمز موفقيت و سبب فتح را به دست خود تباه كرديد ،يعني دستور فرمانده خود را مخالفت نموديد ،و
فشل و اختالف كلمه به راه انداختيد.
(خواننده عزيز توجه فرم ود كه) خداي تعالي مصيبت را وصف كرد به اينكه دو برابر آن را شما به دشمن وارد آورده بوديد ،و اين براي آن بود كه
هم سوزش مصيبت را فرو بنشاند و بفرمايد كه اگر كشته داديد دو برابر كشته و اسير گرفتيد ،و هم اينكه مصيبت را كوچك بشمارد و بفرمايد :با
اينكه ضربت شما دو برابر بوده ديگر جا ندارد اين قدر جزع كنيد ،و اندوه بخود راه دهيد.
بعضي از مفسرين گفته اند :معناي آيه اين است كه شما خودتان اين مصيبت را براي خود انتخاب كرديد ،براي اينكه در جنگ بدر امر شما داير
بود بين اينكه اسيران را به قتل برسانيد ،و يا فديه بگيريد و با اينكه حكم خدا اين بود كه به قتلشان برسانيد ،و اگر بخواهيد فديه بگيريد بايد اين
پيه را بخود بماليد ،كه در سال آينده يا جنگ آينده همين كفار فديه دهنده ،هفتاد نفر از شما را خواهند كشت و شما آن روز اين پيه را بخود
ماليديد ،و گفتيد امروز اين فدا به درد ما ميخورد ،در آينده اگر هفتاد نفرمان كشته شوند شهيد شدهاند و ضرر نكردهاند.
مؤيد اين معنا و بلكه دليل بر آن جمله ذيل آيه است ،كه ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ،چون اين جمله به هيچ وجه با معناي قبلي
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نميسازد ،مگر به زور و ضرب ،ولي با وجه اخير به خوبي ميسازد ،و حاصل معناي آيه چنين ميشود ":بگو اين مصيبت از ناحيه خود شما است
كه در جنگ بدر به آن ملتزم شديد و گرنه خدا ميتوانست از آمدن اين مصيبت جلوگيري كند ،كه او بر هر چيزي قادر است".
"وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ"...
و آيه اول مانند جمله" إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ،وجه دوم را تاييد ميكند ،كه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
گفتيم مراد از جمله ":قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ" اين است كه اين مصيبت از ناحيه خود شما پيش آمد ،كه در جنگ بدر فديه گرفتيد ،و شرط
كرديد با خدا آنچه را كه شرط كرديد( ،يعني حاضر شديد به جاي هفتاد فديه كه از هفتاد اسير گرفتيد در جنگ ديگري كه پيش ميآيد هفتاد
كشته بدهيد) ،و اما وجه اول (كه بگوئيم معناي آيه اين است كه سبب قريب و جزء اخير علت آمدن اين مصيبت مخالفت با عبد اللَّه بن جبير و
خالي كردن مراكز بود) ،با ظاهر آيه مورد بحث نمي سازد ،براي اينكه در آيه مورد بحث سبب مصيبت را اذن خدا دانسته ،و اين خود روشن است.
پس بنا بر آنچه ما گفتيم توجه دادن به اينكه رسيدن مصيبت مستند به اذن خدا است ،خود به منزله بياني است براي جمله ":هُوَ مِنْ عِنْدِ
أَنْفُسِكُمْ  "...و هم توطئه و زمينهساز است براي ضميمه كردن جمله ":وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ  ،"...چون با انضمام آن راه براي پرداختن به حال
منافقين و سخناني كه گفتهاند ،و جواب به آن و بيان حقيقت اين مرگ ،يعني كشته شدن در راه خدا هموار ميشود.
"أَوِ ادْفَعُوا"...
يعني اگر در راه خدا جنگ نميكنيد حد اقل از ناموستان و از جانتان دفاع كنيد و در جمله ":هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ" ،حرف" الم"
به معناي حرف" الي" آمده( ،و معناي جمله اين است كه ايشان امروز به كفر نزديكترند تا به ايمان) ،البته نزديكتر بودنشان نسبت به كفر
صريح بوده ،نه كفر دروني و نفاق ،چون با اين عملشان در نفاق واقع شدند.
و اگر در جمله" يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ  "...كلمه (افواه -دهنها) را آورد( ،با اينكه انسان هميشه با دهن سخن ميگويد و احتياجي
به آوردن اين كلمه نبود) براي اين بود كه اوال تاكيد كند كه سخني كه گفتند از زبانشان تجاوز نكرد ،و ثانيا در مقابل قلوب قرار گرفته باشد،
چون بين افواه و قلوب تقابل هست.
"الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا"...
مراد از كلمه" اخوانهم" برادران نسبي ايشان است كه همان كشتگان باشند ،و اگر خصوص برادران را ذكر كرد براي اين بود كه با انضمام اين
جمله با جمله ":و قعدوا" سرزنش و توبيخ بر آنان شديدتر باشد ،و بفهماند كه از ياري برادران خود كوتاهي كردند ،و در خانهها نشستند تا در
نتيجه برادرانشان در ميدان جنگ به آن وضع فجيع كشته شدند و جمله ":فادرؤا" جواب از همان سخني است كه گفتند ،و كلمه" درأ" كه
مصدر فعل ":ادرؤا" است به معناي دفع است.
"وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً"...
در اين آيه شريفه التفاتي از خطاب به مؤمنين به خطاب به رسول خدا (ص )
ترجمه الميزان ،ج ،4ص14 :
شده است ،قبال روي سخن با مؤمنين داشت ،و ميفرمود ":ما أَصابَكُمْ  "...در اين آيه روي سخن متوجه شخص رسول خدا (ص) نموده و
ميفرمايد ":گمان مكن كه "...
وجه اين التفات همان است كه در خالل اين آيات مكرر ذكر كرديم ،احتمال هم دارد كه خطاب در اين آيه تتمه خطاب در جمله ":فَادْرَؤُا عَنْ
أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" باشد ،كه در اين صورت بايد كلمه" تحسبن" را با ضمه با بخوانيم تا صيغه جمع مخاطب باشد و معناي آن با
آخر آيه قبلي چنين شود ":بگو مرگ را از خود دور كنيد و گمان مكنيد آنها كه كشته ميشوند...".
و مراد از موت باطل شدن شعور و فعل است ،و لذا در توضيح كلمه" احيا" از هر دو نمونهاي آورد ،و فرمود :زندهاند و روزي ميخورند ،و
خوشحالند ،روزي خوردن نمونه فعل و" فرح" نمونه و اثري از شعور است زيرا خوشحال شدن ،فرع داشتن شعور است.
"فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ"...
كلمه "فرح" ضد كلمه" حزن" است ،و كلمه" بشارت" و" بشري" به معناي هر خيري است كه تو را خوشحال كند ،و كلمه" استبشار" به
معناي اين است كه در طلب اين باشي كه با رسيدن خيري و بشرايي خرسندي كني و معناي جمله اين است كه كشته شدگان در راه خدا هم از
نظر رسيدن خودشان به فضل خدا و ديدن آن فضل خوشحالي ميكنند و هم در طلب اين خبر خوش هستند كه رفقاي عقب ماندهشان نيز به
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[معناي لطيف جمله" أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ"]  .....ص 11 :

و اين جمله يعني جمله ":أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ" جمله عجيبي است ،هر قدر انسان بيشتر در آن فرو ميرود و تدبر ميكند دامنه
معنايش وسيعتر ميشود ،با اينكه جملهاي است لطيف و رقيق و بياني است ساده و اولين چيزي كه از معناي آن به ذهن ميرسد اين است كه
خوف و حزن از مؤمنين برداشته ميشود و اين را هم ميدانيم كه خوف تنها در امري فرض دارد كه اوال ممكن باشد ،و ثانيا احتمال آمدنش به
سوي ما معقول باشد و ثالثا اگر بيايد مقداري از سعادت ما را از بين ميبرد ،سعادتي كه ما توقع داريم واجد آن باشيم و خود را واجد آن فرض
ميكنيم و همچنين حزن تنها از ناحيه حادثهاي است كه پيش آمده و آن نيز مقداري از سعادت كذايي ما را سلب كرده ،پس بال و يا هر محذور
و گرفتاري كه فرض شود ،وقتي از آن مي ترسيم كه هنوز بر سر ما نيامده باشد و اما وقتي آمد ديگر خوف معنا ندارد ،آنجا جاي حزن و حسرت
است ،پس بعد از وقوع خوفي نيست و قبل از وقوع هم حزني نيست.
پس بر طرف شدن مطلق خوف از انسان تنها وقتي فرض دارد كه هيچ يك از آنچه داريم در معرض زوال قرار نگيرد ،و همچنين برطرف شدن
مطلق حزن از انسان وقتي فرض دارد كه آنچه نعمت كه انسان بتواند از آن متنعم شود و لذت ببرد دارا باشد ،و خداي تعالي به او ترجمه الميزان،
ج ،4ص11 :
افاضه كرده باشد ،و نيز آنچه كه دارد در معرض زوال قرار نگيرد ،و اين همان خلود سعادت براي انسان و خلود انسان در آن سعادت است.
و از همين جا واضح ميشود كه نبودن خوف و حزن عين روزي خوردن انسان نزد خدا است و به حكم آيه ":وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ" « »1و آيه ":وَ
ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ" « »2آنچه نزد خدا است هم نعمت و خير است ،هم باقي است ،نه عذاب و شري آميخته با آن است و نه فنا و زوالي بدان راه
دارد .باز اين معنا واضح مي شود كه نبودن حزن و خوف عينا بودن نعمت و فضل است ،و اين خود عطيه است ،ليكن در سابق يعني در اوايل
كتاب گذشت و به زودي در تفسير آيه ":مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" « »1ميايد كه نعمت وقتي در عرف قرآن اطالق شود معنايش واليت الهيه
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اين فضل الهي رسيدند ،و آنها نيز خوفي و اندوهي ندارند.
از اين بيان دو نكته روشن ميشود ،يكي اينكه كشته شدگان در راه خدا از وضع مؤمنين برجسته كه هنوز در دنيا باقي ماندهاند خبر دارند ،و دوم
اينكه منظور از اين بشارت همان ثواب اعمال مؤمنين است كه عبارت است از نداشتن خوف و نداشتن اندوه و اين بشارت به ايشان دست
نميدهد مگر با مشاهده ثواب نامبرده در آن عالمي كه هستند ،نه اينكه خواسته باشند با موفق شدن به شهادت استدالل كنند بر اينكه در قيامت
خوف و اندوهي نخواهند داشت ،چون آيه در مقام اين است كه بفرمايد پاداش خود را ميگيرند نه اينكه بعد از شهادت تازه استدالل ميكنند كه
در قيامت چنين و چنان خواهيم بود.
پس اين آيه شريفه داللت دارد بر اينكه انسان بعد از مردن تا قبل از قيامت باقي و زنده است و ما بحث در اين باره را به طور مفصل در بحث
برزخ يعني در تفسير آيه ":وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ" « »1گذرانديم.
__________________________________________________
")(1سوره بقره آيه".114 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
"يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ"...
اين "استبشار" اعم از استبشاري است كه قبال فرمود از حال بازماندگان ميكنند و شامل استبشار به حال خودشان هم ميشود ،و شايد همين دو
تا بودن معنا باعث شده كه دو باره آن را تكرار كند و همچنين كلمه فضل را دو باره بياورد ،جمله ":وَ أَنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ" هم بر اين
عموميت داللت دارد ،چون به اطالقش شامل همه مؤمنين ميشود ،در آيه شريفه دقت بفرمائيد.
در اين آيه شريفه فضل و نعمت را نكره آورد ،هم چنان كه رزق را هم در آيات قبل سربسته ذكر كرد و نفرمود كه آن رزق چيست ،و اين براي
آن بود كه ذهن شنونده در باره فضل و نعمت و رزق تا هر جا كه ممكن است برود ،و باز به همين جهت خوف و حزن را در سياق نفي مبهم
آورد ،تا داللت بر عموم كند ،و بفهماند كشته شدگان در راه خدا هيچ نوع از انواع خوف و حزن را ندارند.
و از دقت در اين آيات اين معنا به دست ميآيد كه اوال در صدد بيان اجر مؤمنين است ،و ثانيا ميخواهد بفهماند كه اين أجر كه نزد خداي
سبحان است رزق ايشان است ،و ثالثا اين رزق نعمتي و فضلي از خدا است ،و رابعا اين نعمت و فضل عبارت از اين است كه نه خوفي دارند و نه
حزني.
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است ،بنا بر اين معناي آيه مورد بحث چنين ميشود ":خداي تعالي متصدي و عهدهدار كار مؤمنين است و آنان را به عطيهاي از خود اختصاص
ميدهد".
و اما احتمال اينكه مراد از" فضل "موهبتي باشد كه زايد بر استحقاق در برابر عمل است .و" نعمت" عبارت باشد از موهبتي كه در برابر عمل
احتمالي است كه با جمله ":وَ أَنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ" نميسازد براي اينكه در يك آيه فضل را أجر هم خوانده ،و همه ميدانيم كه أجر
تنها در مورد استحقاق است ،پس مؤمنين مستحق فضل هم هستند ،در سابق هم گفتيم و تو خواننده محترم توجه كردي كه چند فقره زير يعني
جمله" عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" و جمله ":فَرِحِينَ بِما  "...و جمله" يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ  "...و جمله ":وَ أَنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ" ،مال و
برگشتنشان به يك حقيقت است ،پس فرق گذاشتن بين فضل و نعمت در چنين موردي درست نيست.
البته در ذيل آيات مورد بحث جا براي بحثهايي ديگر نيز بود ،ولي بعضي از آن بحثها در ذيل تفسير آيه ":وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْواتٌ" « »4گذشت ،و شايد خداي عز و جل توفيق بدهد در مواردي كه پيش ميآيد هر جا مناسب بود به قدر توانايي در اين باره بحث بيشتري
بكنيم ان شاء اللَّه تعالي.
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران آيه"111 :
")(2سوره نحل آيه".11 :
")(3سوره نساء آيه"11 :
")(4سوره بقره آيه ". [.....]114
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :

اشاره

الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ )(172الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا
لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ( )111فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو
فَضْلٍ عَظِيمٍ ( )114إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَال تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ()111
ترجمه آيات  .....ص 11 :

آنان كه دعوت خدا و رسول را اجابت كردند پس از آنكه به آنها رنج و غم رسيد از آنها هر كس نيكوكار و پرهيزكار شد اجر عظيم خواهد يافت
().112
آن مؤمناني كه چون مردمي (منافق مانند نعيم بن مسعود اشجعي) به آنها گفتند لشكر بسياري (كه تمام مشركين مكه و پيروان ابو سفيان باشند)
بر عليه شما مؤمنان فراهم شده از آنان در انديشه و بر حذر باشيد (اين تبليغات و مكر دشمن به جاي آن كه بيم در دل آنها افكند) بر ايمانشان
بيفزود و گفتند در مقابل همه دشمنان تنها خدا ما را كفايت است و نيكو ياوري است ().111
پس آن گروه از مؤمنان به نعمت و فضل خدا روي آوردند و بر آنان هيچ الم و رنجي پيش نيامد و پيرو رضاي خدا شدند و خداوند صاحب فضل
و رحمت بي منتها است (174).
اين سخنان شيطان است كه به وسيله آن دوستانش را ميترساند .شما مسلمانان از آن بيم و انديشه مكنيد و از من بترسيد اگر اهل ايمان هستيد
(175).ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
بيان آيات  .....ص 18 :
اشاره
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  112تا  ..... ]111ص 11 :
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اين آيات هم مربوط به آيات جنگ احد است ،و اين معنا را از اشارهاي كه در جمله:
"مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ  ،"...هست ميفهميم ،چون در آيات راجع به جنگ احد نيز سخن از قرح رفته بود ،و فرموده بود ":إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ
فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ...".
"الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ"...
بطوري كه گفتهاند كلمه" استجابت" و نيز كلمه" اجابت" به يك معنا است ،و آن اين است كه از كسي چيزي بخواهي و او پاسخت را با قبول
بدهد ،و خواستهات را بر آورد.
و اگر هم نام خدا را برد و هم نام رسول را ،با اينكه در اين مقام ميتوانست بذكر يكي از آن دو اكتفاء كند ،براي اين بود كه در داستان جنگ
احد متخلفين هم نافرماني خدا را كردند ،و هم نافرماني رسول را ،اما نافرماني خدا براي اينكه خداي تعالي آنان را از فرار از جنگ نهي كرده بود
و به جهاد امرشان فرموده بود و آنان جهاد نكردند و بر عكس فرار نمودند ،و اما نافرماني رسول را كردند ،براي اينكه رسول خدا (ص) به آن عده
تيرانداز دستور داده بود از جاي خود حركت نكنند ،و مركز خود را خالي ننمايند و آنان نافرماني كردند و نيز وقتي كه بلنديهاي كوه را پيش گرفته
بودند ،و رسول (ص )از آخرشان صداشان ميزد ،گوش به سخنش ندادند ،به همين جهت در داستان آيات مورد بحث كه ذيال شرحش ميآيد
بدان جهت كه دعوت خدا را اجابت كردند هم نام خدا را برد و هم نام رسول را و كانه فرموده در اين داستان مثل داستان احد كه خدا و رسول را
نافرماني كرده بودند عمل نكردند بلكه دعوت خدا و رسول را اجابت نمودند.
"لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ"
[نمونهاي از مراقبت عجيب قرآن در بيانات خود]  .....ص 18 :
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در اين جمله وعده را منحصر كرده به بعضي از كساني كه خدا و رسول را اجابت كردند و اين به خاطر آن است كه اجابت دعوت يك عمل
ظاهري است ،ممكن است مطابق با واقع هم باشد و ممكن است نباشد ،عالمت مطابقتش با واقع احسان و تقوا است ،كه اجر عظيم هم داير
مدار همين دو است و اين خود مراقبت عجيب قرآن در بيانات خود را ميرساند و به ما ميفهماند كه خداي تعالي چقدر مراقب كلمات و بيانات
خويش است ،در عين اينكه مطلب اينجا را بيان ميكند ،مراقب است كه مبادا بيانش با ساير معارفش ناسازگار باشد ،آري
ترجمه الميزان ،ج ،4ص11 :
"ال يشغله شان عن شان «».1
و از اينجا روشن ميشود كه همه اجابت كنندگان در اين داستان واقعيت نداشتهاند ،بلكه در بينشان كساني بودهاند كه اجابتشان به مصلحت
روزگار بوده ،چون نشانيهاي اجابت باطني را كه احسان و تقوا است نداشتهاند ،تا مستحق اجر عظيم خداي سبحان بشوند و چه بسا گفته باشند
كه كلمه ":من" در جمله مورد بحث تبعيضي نيست ،و نميخواهد بفرمايد بعضي از آنان احسان و تقوا داشتهاند و در نتيجه اجري عظيم دارند،
بلكه بيانيه است ،و ميخواهد بفرمايد اجابت كنندگان كه همان" لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا" بوده باشند اجري عظيم دارند ،چون در آيه ديگر
بجاي كلمه" من "كلمه ":مع" را آورده ،و فرموده ":مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ" و آن گاه در آخر آيه دو باره كلمه "من"
ميآورد و ميفرمايد:
"وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً" « »2ليكن اين سخن درست نيست .و نيز بيان ميكند اين مدحي كه خداي
تعالي در جمله ":الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ" تا آخر آيات از ايشان كرده ،از قبيل نسبت دادن وصف" بعض" به" كل" است( ،كه گاهي گوينده به
خاطر نكتهاي كه در نظر دارد ،و گاهي صرفا به عنايتي لفظي اين كار را ميكند ،يعني صفت بعض را به كل نسبت ميدهد.
"الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ"...
كلمه "ناس" به معناي افرادي از انسان است ،اما نه از هر جهت ،بلكه به اين جهت افرادي از انسان را ناس ميگويند كه از يكديگر متمايز
نيستند( ،و گوينده كاري به تمايز و خصوصيات افراد ندارد) ،و در آيه شريفه كلمه ناس دو بار آمده كه ناس اول غير ناس دوم است ،منظور از
ناس اول منافقين ،و منظور از ناس دوم دشمنان است ،منافقين كه از ياري اسالم مضايقه كردند به منظور اينكه مسلمانان را هم از رفتن به
جنگ باز بدارند و سست كنند ،به ايشان گفتند :ناس يعني مشركين جمعيت بسياري براي جنگ با شما جمع كردهاند ،معلوم ميشود ناس دوم
مشركين و ناس اول أيادي و جاسوساني هستند كه مشركين در بين مؤمنين داشتند ،و از ظاهر آيه بر ميآيد كه اين جاسوسان عدهاي بودهاند ،نه
يك نفر ،و همين آيه مؤيد آن است كه آيات شريفه مورد بحث در باره داستاني نازل شده كه بعد از پايان جنگ احد پيش آمد ،كه
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بحثي پيرامون توكل  .....ص 111 :

حقيقت امر در مساله توكل ،اين است كه به كرسي نشستن اراده انسان و دست يافتن به هدف و مقصد در اين عالم (كه عالم ماده است) احتياج
به اسبابي طبيعي و اسبابي روحي دارد ،و چنان نيست كه اسباب طبيعي تمام تاثير را داشته باشد ،پس اگر انسان بخواهد وارد در امري شود كه
بسيار مورد اهتمام او است ،و همه اسباب طبيعي آن را كه آن امر نيازمند به آن اسباب است فراهم كند ،و با اين حال به هدف خود نرسد ،قطعا
اسباب روحي و معنوي (كه گفتيم دخالت دارند) تمام نبوده ،و همين تمام نبودن آن اسباب نگذاشته است كه وي به هدف خود برسد ،مثال
ارادهاش سست بوده ،يا مي ترسيده يا اندوه و غم مانعش شده يا شدت عمل و يا حرص و يا سفاهت به خرج داده يا سوء ظن داشته و يا چيز
ديگري از اي ن قبيل مانع به هدف رسيدنش شده است ،و اين گونه امور بسيار مهم و عمومي است و اگر همين انسان در هنگام ورود در آن امر
به خدا توكل كند در حقيقت به سببي متصل شده كه شكستناپذير است ،سببي است فوق هر سبب ديگر ،و در نتيجه تمسك به چنين سببي،
ارادهاش نيز قوي ميشود ،ديگر هيچ يك از اسباب ناسازگار روحي ،بر اراده او غالب نميآيد و همين است موفقيت و سعادت -.و در توكل بر خدا
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__________________________________________________
)(1اشتغالي او را از اشتغال ديگر باز نميدارد.
)(2محمد رسول اللَّه است و كساني كه با اويند بر كفار دلير و بيباكند -تا آنجا كه ميفرمايد -خداي تعالي به كساني از ايشان كه ايمان آورده و
عمل صالح كردند وعده مغفرت و اجري عظيم داده است ".سوره فتح آيه".21 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
رسول خدا (ص) با بقيه اصحابش ،مشركين را تعقيب كرد ،نه در باره بدر صغرا ،و ان شاء اللَّه هر دو داستان در بحث روايتي آينده ميآيد.
و معناي اينكه فرمود ":قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ" اين است كه جمعيت خود را دو باره براي جنگ با شما جمع كردهاند( ،و خدا داناتر است).
"فَزادَهُمْ إِيماناً" سر اينكه ميفرمايد گفتار منافقين ايمان مؤمنين را بيشتر كرد ،اين است كه در طبع آدمي نهفته است كه وقتي از ناحيه كسي
و يا كساني نهي مي شود از اينكه تصميمي را كه گرفته عملي سازد ،در صورتي كه به آن اشخاص حسن ظن نداشته باشد نسبت به تصميم خود
حريصتر ميشود و همين حريصتر شدن باعث ميشود كه نيروهاي خفتهاش بيدار و تصميمش قويتر شود ،و هر چه آنان بيشتر منعش كنند و در
منع اصرار بورزند او حريصتر و در عملي كردن تصميم خود جازمتر شود ،و اين در مورد كسي كه خود را محق و سزاوار دانسته و در كارهايش
خود را معذور بداند ،تاثير بيشتري دارد تا در مورد ديگران ،و لذا مؤمنين صدر اسالم و غير ايشان را ميبينيم كه در اطاعت از امر خدا هر چه
بيشتر مورد مالمت و منع مانعين قرار ميگرفتند ايمانشان قويتر و در تصميم خود محكمتر و در نبرد شجاعتر ميشدند.
و نيز ممكن است منظور از بيشتر شدن ايمانشان ،تنها در مورد درستي اخباري باشد كه منافقين ميدادند ،و بخواهد بفرمايد كه :وقتي مؤمنين از
منافقين شنيدند كه كفار در صدد جمع آوري لشكر بر آمدهاند ايمانشان به درستي همين خبر بيشتر شد ،چون قبال از راه وحي خبردار شده بودند
كه بزودي در راه خدا آزار خواهند ديد ،تا آنكه به اذن خدا سرنوشتشان معين و تمام شود ،و وعدهاي كه خدا به آنان داده برسد ،و آن وعده نصرت
بود كه جز در جنگ نخواهد بود.
"وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ" يعني خداي تعالي براي ما كافي است و اصل ماده" حا -سين -با" از حساب گرفته شده ،به اين مناسبت كه
كفايت ،به حساب وي مقدار حاجت است و اينكه گفتند:
"حَسْبُنَا اللَّهُ" اكتفاي ما به خدا است به حسب ايمان است نه به حسب اسباب خارجي ،كه سنت الهيه آن را جاري ساخته ،و كلمه (وكيل) به
معناي كسي است كه امر انسان را به نيابت از انسان تدبير ميكند.
بنا بر اين مضمون آيه بر ميگردد به معناي آيه زير ،كه ميفرمايد ":وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ،إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ" « »1و به همين جهت
دنبال جمله مورد بحث فرمود:
__________________________________________________
)(1و كسي كه بر خدا توكل كند پس او برايش كافي است ،چون خدا بكار خود ميرسد ".سوره طالق آيه".1 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
"فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ " ،...تا تصديق وعده خداي تعالي باشد ،آن گاه به حمد و ستايش آنان پرداخت ،و فرمود ":وَ
اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ" «1».
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جهت ديگري نيز هست كه از نظر اثر ملحق به معجزات و خوارق عادت است هم چنان كه از ظاهر جمله ":وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ"، ...
اين معنا بر ميآيد و ما در بحثي كه پيرامون اعجاز داشتيم مطالبي را كه مربوط به اين مقام بود آورديم.
[بيان آيات  .....ص 111 :

"ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ"...
از ظاهر آيه بر ميآيد كه اشاره" ذلكم" به آن دسته از مردمي است كه منافقين به ايشان گفتند ":إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ" ،در نتيجه جمله
مورد بحث از مواردي است كه قرآن كريم در آن موارد كلمه شيطان را بر انسان اطالق فرموده ،هم چنان كه از ظاهر آيات زير نيز بر ميآيد كه
منظورش از وسواس خناس شيطانهاي انسي است:
__________________________________________________
)(1در پي بدست آوردن خوشنودي خدا بودند ،و خدا داراي فضلي عظيم است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
"مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ ،الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ،مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ" « ،»1مؤيد اين معنا جمله ":فَال تَخافُوهُمْ" است ،كه
ميفرمايد از آن شيطان ها كه آن حرفها را بر شما زدند نترسيد ،براي اينكه اينان براي شما شيطانند ،و ما ان شاء اللَّه تعالي بزودي در اين باره
بحثي ميكنيم كه از روي حقيقت پرده بر داريم.
بحث روايتي [(در ذيل آيات مربوط به جنگ احد)]  .....ص 112 :

روايات وارده در داستان جنگ احد بسيار زياد است ،ولي در آنها از جهات بسياري اختالف شديدي وجود دارد كه چه بسا انسان را دچار سوء ظن
ميكند ،و بيشتر اختالف در رواياتي است كه در باره شان نزول بسياري از آيات اين داستان وارد شده كه تقريبا شصت آيه ميشود ،آري اينگونه
روايات عجيب به نظر ميرسد ،و جاي هيچ شكي براي اهل تامل و دقت باقي نميگذارد ،در اينكه حكم كند كه ":مذاهب و عقائد مختلف در آن
روايات دست اندازي كرده ،و هر مذهبي روح عقيدتي خود را در روايتي دميده ،تا با زبان روايت حرف خود را زده باشد و خالصه استفاده سياسي
كرده باشد" ،و همين امر باعث شد كه ما از نقل آن روايات در اين بحث روايتي ،خود داري كنيم.
از خوانندگان محترم اگر كساني بخواهند به آن روايات نظر كنند ميتوانند به جوامع حديث و يا تفاسير مطول مراجعه نمايند.
در الدر المنثور « »2است كه :ابن ابي حاتم از ابي الضحي روايت كرده كه گفت وقتي آيه ":وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ" نازل شد ،همان روز هفتاد نفر
از مسلمانان كشته شدند ،كه چهار نفرشان از مهاجرين بودند ،يعني حمزة بن عبد المطلب ،و مصعب بن عمير (همپيمان بني عبد الدار) و شماس
بن عثمان مخزومي ،و عبد اللَّه بن جحش اسدي ،و بقيه از انصار بودند.
مؤلف قدس سره :و از ظاهر روايت بر ميآيد كه راوي يعني ابو الضحي كلمه" شهداء" در آيه را به معناي كشته شدگان در معركه جنگ گرفته و
بيشتر مفسرين هم دنبال او را گرفتهاند .ولي در بيان سابق گفتيم كه هيچ دليلي از ظاهر كتاب بر اين معنا نداريم ،بلكه ظاهر اين است كه مراد
از شهدا ،گواهان اعمال باشند.
__________________________________________________
")(1سوره ناس آيه ".1
)(2الدر المنثور ج  2ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و در تفسير عياشي « »1در ذيل آيه ":أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ  "...از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود :خداي تعالي بهتر از
هر كس از حال مخلوق خود آگاه است ،او قبل از اينكه مخلوق خود را تكون داده و پديد آورد ،در همان وقتي كه موجودات در عالم ذر بودند به
وضع آنها آگاه بوده و ميدانست كه چه كسي جهاد ميكند ،و چه كسي از جهاد سرپيچي ميكند ،هم چنان كه او قبل از آنكه خلق خود را

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اشاره

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بميراند ،ميداند آنها را ميميراند ولي در حالي كه آنها زندهاند مرگشان را به ايشان نشان نداده است.
مؤلف قدس سره :اين روايت اشاره دارد به مطلب گذشته ما ،كه فرق است بين" علم قبل از ايجاد" و" علم فعلي" كه همان "ايجاد" است ،و
مراد از آيه شريفه ،علم قبل از ايجاد نيست.
و در تفسير قمي « »2از امام صادق ع در ذيل آيه ":وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ"...
آمده :وقتي خداي تعالي (به وسيله وحي) به مؤمنين خبر داد كه با كشته شدگان آنان در جنگ بدر چه رفتاري كرد و ايشان را در چه منازلي از
بهشت جاي داد ،مؤمنين مشتاق شهادت شدند و عرضه داشتند :خداوندا جنگ برايمان پيش بياور تا در آن به شهادت برسيم ،خداي تعالي جنگ
احد را برايشان پيش آورد و جز آن تعدادي كه خدا ميخواست ايستادگي نكردند ،اينجا است كه خداي تعالي ميفرمايد ":وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ...".
مؤلف قدس سره :و اين معنا در الدر المنثور نيز از ابن عباس و مجاهد و قتاده و حسن و سدي نقل شده «».1
و نيز در تفسير قمي آمده كه رسول خدا (ص) در روز احد كه به آن گرفتاري دچار شد ،يكي از لشكريانش به هر كس كه بر ميخورد ،ميگفت:
رسول خدا (ص) كشته شد به فكر نجات خود باش ،و بعد از آنكه به مدينه برگشتند ،خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ":وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ  ...انْقَلَبْتُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ" (كه منظورش برگشتن به كفر بود)" وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً" «4».
و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم از ربيع روايت آورده كه در باره
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  111ح .141
)(2تفسير قمي ج  1ص .111
)(3تفسير الدر المنثور ج  2ص .11
)(4تفسير قمي ج  1ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
اين آيه گفته است :مربوط به روز احد است ،كه مسلمين دچار آن كشتهها و زخميها شدند ،در آن گير و دار از يكديگر سراغ رسول خدا (ص) را
گرفتند ،اين يكي به آن ديگري گفت :محمد كشته شد ،بعضي هم اضافه ميكردند كه اگر او پيغمبر بود كشته نميشد ،ولي بعضي از بلند پايگان
از اصحاب رسول خدا گفتند :شما بايد در راهي كه پيامبرتان قتال كرد قتال كنيد ،تا خداي تعالي يا فتح را نصيبتان كند ،و يا به آن جناب ملحق
شويد و براي ما نقل كردهاند كه مردي از مهاجرين به مردي از انصار بر خورد كه در خون خود ميغلطيد ،به او گفت :اي فالني هيچ ميداني كه
محمد كشته شد؟ او در پاسخش گفت اگر محمد كشته شد وظيفه رسالت خود را انجام داد ،شما هم بايد در دفاع از دينتان قتال كنيد و در اين
باره بود كه خداي تعالي آيه زير را نازل كرد كه ":وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ؟" يعني
آيا مرتد ميشويد ،و بعد از ايمان به كفر بر ميگرديد؟ «».1
و در همان كتاب است كه ابن جرير از سدي روايت كرده كه گفت :در روز احد اين شايعه در بين مسلمانان منتشر گرديد كه :رسول خدا (ص)
كشته شد ،يكي از آن عده كه (در پشت صخره كوه پنهان شده بودند) گفت :اي كاش كسي را ميداشتيم و نزد عبد اللَّه بن ابي ميفرستاديم و او
از ابي سفيان براي ما امان ميگرفت ،آن گاه فرياد زد :هان اي مردم مهاجر ،معطل چه هستيد؟ محمد كشته شد! به سوي قوم مكي خود (يعني
لشكر ابي سفيان) برگرديد ،و گرنه ميآيند و شما را ميكشند ،انس بن نضر فرياد زد :اي مردم ،اگر محمد (ص) كشته شد پروردگار محمد زنده
است ،پس در همان راهي كه رسول خدا (ص) قتال كرد شما هم قتال كنيد  ...و سپس ادامه داد :خدايا من از آنچه اين مردم ميگويند نزد تو
عذر ميخواهم و از پيشنهادي كه ميكنند بيزاري ميجويم ،آن گاه شمشيرش را محكم به دست گرفت و حمله كرد تا كشته شد ،و خداي تعالي
آيه ":وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  "...را در اين باره نازل فرمود «».2
مؤلف قدس سره :اين معاني به طرق بسياري ديگر روايت شده است .و در كافي از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود( :در جنگ احد) علي ع
شصت و يك جراحت بر داشت ،و رسول خدا (ص) ام سليم و ام عطيه را مامور كرد تا او را
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .11
)(2الدر المنثور ج  2ص .11
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
مداوا كنند( ،بعد از آنكه دست به كار شدند) ،خدمت رسول خدا (ص) عرضه داشتند :ما هيچ زخمي از زخمهايش را نميبنديم مگر اينكه زخمي
ديگر دهن باز ميكند ،و ما از جان او ميترسيم( ،و خالصه وضع او خطري است) رسول خدا (ص) به اتفاق مسلمانان به عيادت علي (ع) آمدند
كه يك پارچه زخم بود و حضرت دست خود را به يك يك زخمهاي آن جناب ميكشيد ،و ميفرمود :كسي كه در راه خدا چنين وضعي به خود
بگيرد ،امتحان خود را داده و وظيفه خود را به پايان برده و دست به هيچ يك از زخمها نميكشيد مگر آنكه آن زخم بهبودي مييافت ،علي ع
گفت  :الحمد للَّه كه نه فرار كردم و نه قدمي به عقب نهادم و خداي تعالي شكر عمل آن جناب را در دو جاي قرآن بجا آورد ،يك جا فرمود ":وَ
سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ" و جايي ديگر فرمود ":وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ" «».1
مؤلف قدس سره :يعني خداي تعالي" ثبات قدم" آن جناب را شكرگزاري كرد ،نه" گفتار" آن جناب را كه گفت ":الحمد للَّه".
و در تفسير عياشي از امام صادق (ع) روايت آورده كه وقتي آيه ":وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ" را خواند ،و فرمود هزار و هزار آن گاه
فرمود :آري و اللَّه كشته ميشوند «».2
مؤلف قدس سره :در اين روايت به جاي كلمه ":قاتل معه" قتل معه" قرائت شده و به همين قرائت معنا شده ،و اين قرائت و معناي آن را الدر
المنثور از ابن مسعود و ديگران روايت كرده ،و از ابن عباس روايت كرده كه شخصي از او از كلمه ":ربيون "پرسيد ،در پاسخ گفت:
يعني جموع «».1
و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد ،و ابن أبي حاتم ،از مجاهد روايت كرده كه در معناي جمله ":مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ" گفته است،
منظور از" آنچه دوست ميداريد" نصرتي بود كه خداي تعالي نصيب مؤمنين عليه كافران كرد ،به طوري كه زنان مشركين هر چه گيرشان آمد
سوار شدند و گريختند ،چه راهوار و چه چموش( ،ممكن هم هست منظور مجاهد اين بوده كه بگويد زنان مشركين از هر طرف گريختند چه راه
و چه بيراهه) ،ولي به خاطر اينكه مؤمنين نافرماني رسول خدا (ص) كردند ،دو باره مشركين به طرف ايشان
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه .141
)(2تفسير عياشي ج  1ص  211ح . [.....]114
)(3الدر المنثور ج  2ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
سرازير شدند «».1
و در همان كتاب است كه ابن اسحاق و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم و بيهقي در كتاب دالئل از زبير
روايت كردهاند كه گفت :يادم هست آن روزي را كه با رسول خدا" ص" بوديم ،در آن لحظاتي كه وحشت دل شير را آب ميكرد ،ناگهان خداي
تعالي خواب را بر ما مسلط كرد ،احدي از ما نماند كه چانهاش به سينهاش نيفتاده باشد ،به خدا سوگند كه هنوز صداي معتب بن قشير در گوش
من است كه ميگفت ":لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا" « »2و بخدا سوگند شنيدنم مثل شنيدن كسي بود كه در خواب چيزي بشنود،
من گفتار او را حفظ كردم تا آنكه آيه ":ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً  ...ما قُتِلْنا هاهُنا" در باره گفتار معتب بن قشير نازل شد «».1
مؤلف قدس سره :اين معنا از زبير بن عوام به طرق بسياري روايت شده «».4
و در همان كتاب است كه ابن منذر در معرفة الصحابه از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل آيه ":إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ "...
گفته :اين آيه در باره عثمان و رافع بن معلي و حارثة بن زيد نازل شده «».1
مؤلف قدس سره :قريب به اين معنا به چند طريق از عبد الرحمن بن عوف و عكرمة و ابن اسحاق روايت شده ،و در بعضي از آنها عالوه بر
عثمان و رافع و حارثه ،ابو حذيفة بن عقبه و وليد بن عقبه و سعد بن عثمان و عقبة بن عثمان نيز آمده «».1
و بهر حال آوردن نام عثمان و سايرين كه نامشان آمده از باب ذكر مصداق است ،و گرنه آيه شريفه در باره همه كساني است كه پشت به جنگ
كردند و در باره آن عده از صحابه است كه دستور رسول خدا (ص )را عصيان نمودند ،تنها خصوصيتي كه عثمان و آن نامبردگان كه با او بودند
داشتند ،اين بوده كه آن قدر فرار كردند و به پشت جبهه گريختند كه به جلعب هم رسيدند( ،جلعب نام كوهي در اطراف مدينه از طرف أغوص
است) ،و نام بردگان سه روز در آنجا ماندند ،و سپس نزد رسول خدا (ص) برگشتند ،و آن جناب به
__________________________________________________
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[رواياتي در باره مشورت ،در ذيل" وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"]  .....ص 111 :

و در الدر المنثور است كه ابن عدي و بيهقي (در كتاب شعب) به سند حسن از ابن ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
عباس روايت كردند كه گفت :وقتي آيه ":وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" نازل شد رسول خدا (ص) فرمود :خدا و رسول او نياز به مشورت ندارند ،و ليكن
خداي تعالي اين دستور را رحمت براي امتم قرار داده ،چون هر كس از امت من كه مشورت كند چنان نيست كه هيچ رشدي عايدش نشود و
كسي كه آن را ترك كند ،ممكن نيست كه به هيچ مقدار و هيچ نوعي از گمراهي و كجي گرفتار نشود «».1
و در همان كتاب است كه طبراني در كتاب اوسط از انس روايت كرده كه گفت:
رسول خدا (ص) فرمود :كسي كه استخاره كند يعني از خدا خير طلب كند نوميد نميشود ،و كسي كه مشورت كند پشيمان نميگردد «».2
و در نهج البالغه هست كه هر كس براي خود استبداد كند هالك ميشود ،و هر كس با مردم مشورت كند در عقل آنان شريك شده است
«».1
و نيز در همان كتاب است كه امام فرمود :مشورت كردن عين هدايت است و كسي كه استبداد برأي داشته باشد خويشتن را در معرض خطر قرار
داده است «».4
و در تفسير صافي از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود :هيچ تنهايي وحشتآورتر از خودپسندي نيست ،و هيچ پشتيبانگيري قابل اعتمادتر
از مشورت نيست «».1
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)(1الدر المنثور ج  2ص .11
)(2اگر اختياري ميداشتيم در اين صحنه اين طور كشته نميشديم.
)(3الدر المنثور ج  2ص .11
)(4الدر المنثور ج  2ص .11
)(5الدر المنثور ج  2ص .11
)(6الدر المنثور ج  2ص .11 -11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ايشان فرمود :لقد ذهبتم فيها عريضة.
و اما اينكه عموم اصحاب چه كردند؟ روايات زيادي وارد شده كه تمامي اصحاب و تا آخرين نفرشان فرار كردند ،و با رسول خدا (ص) نماند مگر
دو نفر از مهاجرين و هفت نفر از انصار ،و از آن سو مشركين بر رسول خدا (ص) هجوم بردند ،و آن چند نفر انصار در دفاع از رسول خدا (ص)
يكي پس از ديگري كشته شدند تا ديگر كسي از انصار با آن جناب نماند.
اين مطلبي است كه در اكثر روايات آمده ،البته در بعضي از روايات اين نيز آمده است كه يازده نفر ماندند ،و در بعضي ديگر هيجده و حتي سي
نفر هم روايت شده كه اين از همه ضعيفتر است.
و شايد منشا اين اختالف ي كسان نبودن اطالعات راويان و امثال آن باشد و آنچه از روايات دفاع نسيبه مازنية از رسول خدا (ص) فهميده ميشود
اين است كه در آن ساعت احدي از اصحاب نزد آن جناب نبوده و كسي هم كه فرار نكرد و تا به آخر ثبات قدم به خرج داد ،نزد رسول خدا (ص)
نبود بلكه در ميدان مشغو ل قتال و كارزار بود و روايات در باره پايداري هيچ يك از اصحاب اتفاق كلمه ندارد ،بجز علي ع و شايد در باره ابي
دجانه انصاري و سماك بن خرشة هم مطلب همين طور باشد ،يعني روايات اتفاق داشته باشد ليكن او نيز مالزم رسول خدا (ص) نبود بلكه در
آغاز تا توانست با شمشير آن جناب به كارزار پرداخت و سپس وقتي ديد اصحاب او را تنها گذاشتند تن خود را سپر بالي آن جناب كرد ،هر چه
تير به طرف آن حضرت پرتاب ميشد يا با سپر و يا با پشت خود از آن جناب دفع ميكرد تا آنكه جراحاتش سنگين شد( -رضي اللَّه تعالي عنه).
و اما بقيه اصحاب دو دسته بودند :يك دسته از آنان به محض ديدن و شناختن رسول خدا (ص) و فهميدن اينكه آن جناب كشته نشده ،به سوي
او برگشتند ،و گروهي ديگر آنهايي بودند كه بالفاصله برنگشتند بلكه با اندكي فاصله ،و اين دو طايفه همانهايند كه خداي تعالي نعاس و سستي
و چرت را بر آنان نازل كرد ،چيزي كه هست از جرم همه آنان در گذشت ،و تو خواننده (كه خداي تعالي توفيق بيشتري ارزانيت كند) معناي عفو
را در سابق شناختي ،ولي بعضي از مفسرين گفتهاند عفو در خصوص اين آيه ،به معناي اين است كه خداي تعالي مشركين را از كشتن مسلمانان
دلسرد و منصرف كرد و با اينكه ميتوانستند تا آخرين نفر مسلمانان را از بين ببرند ولي نبردند.
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مؤلف قدس سره :روايات در باب مشورت كردن بسيار زياد است ،و البته جاي مشورت آنجايي است كه عملي را كه در بارهاش مشورت ميكنيم
عملي جايز باشد ،يعني از نظر مزيتها ،انجام و تركش جايز باشد ،و بخواهيم با مشورت به دست آوريم كه آيا ترجيح ،در انجام آن است يا در
ترك آن؟ و اما عملي را كه خداي تعالي در باره آن يا حكم وجوب دارد (در نتيجه نميتوان تركش كرد) و يا حكم حرمت (كه در نتيجه نميتوان
انجامش داد) چنين عملي جاي مشورت نيست ،چون هيچ طرف مشورتي حق ندارد در مقام مشورت آن را كه واجب است جايز الترك و آن را كه
حرام است جائز الفعل كند و در نتيجه احكام الهي را تغيير دهد ،چرا كه اگر چنين عملي صحيح بود بايد اختالف حوادث جاريه ناسخ كالم خدا
شود.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .11
)(2الدر المنثور ج  2ص .11
)(3نهج البالغة صبحي صالح ص  111كالم .111
)(4نهج البالغة صبحي صالح ص  111كالم .211
)(5تفسير صافي ج  1ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و در كتاب مجالس از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود :كسي نميتواند همه مردم را از خود راضي كند ،و كسي نميتواند زبان آنان را ببندد
مگر نبود كه در جنگ بدر اين تهمت را به رسول خدا (ص) زدند كه يك قطيفه سرخ رنگي را به خود اختصاص داد تا آنكه خداي تعالي آن
جناب را ب ه محل آن قطيفه كه گم شده بود راهنمايي كرد و پيامبر خود را از تهمت خيانت مبرا ساخت و در كتاب مجيدش اين آيه را نازل كرد":
وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ».1« "...
مؤلف قدس سره :قمي اين روايت را در تفسير خود آورده ،و نيز آورده كه مردي نزد رسول خدا (ص) آمده ،و عرضه داشت :فالني قطيفهاي سرخ
رنگ را دزديده و در فالن جا پنهان كرده و رسول خدا (ص) دستور داد آن محل را كندند و قطيفه را بيرون آوردند «».2
اين معنا و قريب به آن را الدر المنثور به طرق بسيار روايت كرده ،و شايد مراد از اينكه در روايت باال آمده بود كه خداي تعالي آيه ":وَ مَنْ يَغْلُلْ
 "...را در داستان قطيفه نازل كرد اين باشد كه آيه نامبرده به اين داستان اشاره دارد و گرنه سياق آيه نشان ميدهد كه نه تنها در روز بدر نازل
نشده بلكه بعد از جنگ احد نازل شده است كه بيانش گذشت «».1
و در تفسير قمي از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود :هر كس چيزي را بدزدد ،روز قيامت آن را در آتش مييابد و سپس مامور ميشود داخل
آتش شود و آن را بيرون آورد «».4
مؤلف قدس سره :اين معنا استفاده لطيفي است كه از جمله زير به دست آمده كه ميفرمايد ":وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ".
و در تفسير عياشي در ذيل آيه ":هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ" از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود ":آنها كه پيرو رضوان خدايند همان ائمه هستند ،و
آنان به خدا سوگند نزد خدا براي مؤمنين درجاتند ،هر كس واليت و مودت ما را داشته باشد به همان معيار خداي تعالي پاداش اعمالشان را
مضاعف ميكند ،و خداي تعالي درجات علي را براي آنان باال ميبرد ،و كساني كه ثمره زندگيشان سخط و خشمي از خداي تعالي است ،كساني
هستند كه حق علي و
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه .111
)(2تفسير قمي ج  1ص . [.....]121 -121
)(3الدر المنثور ج  2ص .11
)(4تفسير قمي ج  1ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
امامان از ما اهل بيت را منكر شدند ،و به خاطر همين دچار سخط خدا گشتند «».1
مؤلف قدس سره :مضمون اين حديث از باب تطبيق كلي بر مصداق است( ،البته مصداق مهمتر و روشنتر" مترجم").
و در همان كتاب از حضرت رضا ع روايت آورده كه فرمود درجه مورد نظر آن قدر بلند است كه باندازه فاصله بين زمين و آسمان ميرسد «».2
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[رواياتي در باره شان نزول آيه كريمه ":وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا  ..... ]"...ص 111 :

و در مجمع در ذيل آيه ":وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" تا آخر آيات از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود همه اين آيات در باره شهداي
بدر و احد هر دو نازل شده «».1
مؤلف قدس سره :بر طبق اين روايت روايات بسياري است كه سيوطي آن را در الدر المنثور « »2و همچنين ديگران نقل كردهاند ،ولي خواننده
محترم توجه فرمود كه آيات مورد بحث عام است ،شامل شهداي بدر و احد و همه كساني كه در راه خدا شهيد ميگردند ميشود ،حال چه اين
كه شهيد واقعي باشند و يا در حكم شهيد باشند ،و چه بسا گفته باشند كه اين آيات در باره شهداي بئر معونه « »1نازل شده « ،»4و شهداي آن
واقعه هفتاد ،و به قولي چهل نفر از اصحاب رسول خدا (ص) بودند ،كه آن جناب ايشان را فرستاده بود تا عامر بن طفيل و مردمش را به اسالم
دعوت كنند ،و ايشان يعني عامر و مردمش كنار چاه معونه زندگي ميكردند ،اصحاب رسول خدا (ص) نخست أبا ملحان انصاري را به عنوان
پيك نزد ايشان فرستادند كه او را كشتند و سپس بر سر اصحاب ريخته و همه را از دم تيغ گذراندند "،رضي اللَّه عنهم".
و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود :به خدا سوگند اين عده شيعيان ما هستند كه وقتي ارواحشان به سوي بهشت پرواز
كرد و با كرامتي از خداي عز و جل رو برو شدند ،آن زمان يقين كردند كه بر حق و بر دين خداي عز و جل بودند و از ملحق شدن برادران
بازمانده خود به يكديگر بشارت ميدادند «».1
مؤلف قدس سره :مضمون اين روايت از باب تطبيق كلي بر مصداق روشنش ميباشد و معناي اينكه فرمود ":و آن زمان يقين كردند بر اينكه بر
حق بودهاند" اين است كه در آن زمان عين اليقين بر ايشان حاصل ميشود چون در دنيا هم يقين داشتند ولي در بهشت به چشم خود ميبينند
نه اينكه مراد اين باشد كه در دنيا شك داشتند و در بهشت يقين بر ايشان حاصل ميشود.
و در الدر المنثور است كه احمد و هناد و عبد بن حميد و ابو داود و ابن جرير و ابن منذر و حاكم (وي حديث را صحيح دانسته) و بيهقي (در كتاب
دالئل) از ابن عباس روايت
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  2ص .111
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و باز در تفسير عياشي در ذيل آيه ":أَ وَ لَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها" از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود :مسلمين در جنگ بدر صد
و چهل نفر از افراد دشمن را كشته و اسير كردند ،يعني هفتاد نفر را كشتند ،و هفتاد نفر ديگر را اسير كردند و وقتي جنگ احد پيش آمد هفتاد
كشته دادند ،و بخاطر آن سخت در اندوه شدند ،اين آيه به اين مناسبت نازل شد «».1
و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه ،و ترمذي (وي حديث را حسن دانسته) ،و ابن جرير ،و ابن مردويه ،از علي ع روايت كردهاند كه فرمود:
جبرئيل نزد رسول خدا (ص) آمد ،و عرضه داشت :اي محمد! خداي تعالي از اينكه مردمت از مشركين اسير گرفتند خوشش نيامد ،اينك تو را
دستور مي دهد به اينكه به مسلمانان ابالغ كني كه يكي از اين دو تصميم را بگيرند و مخيرند كه يا هفتاد نفر اسير را گردن بزنند ،و يا اگر
خون بها بگيرند به همان عدد از خود آنان كشته شود ،رسول خدا (ص) مردم را نزد خود خواند و پيام الهي را به ايشان رسانيد ،عرضه داشتند يا
رسول اللَّه اين مشركين عشاير ما و خويشاوندان ما هستند امروز از آنان خون بها ميگيريم و با آن نيروي جنگي خود را تقويت ميكنيم ،بگذار
در جنگي ديگر هفتاد نفر از ما شهيد شوند ،چون ما از شهادت كراهتي نداريم ،نتيجهاش اين شد كه در جنگ احد هفتاد نفر از آنان كشته شد
درست به تعداد همان اسيراني كه در بدر از دشمن گرفته و در برابر گرفتن فداء آزاد كردند «».4
مؤلف قدس سره :طبرسي اين روايت را در مجمع البيان از علي ع نقل كرده ،و قمي هم آن را در تفسيرش آورده «».1
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  211ح .141
)(2تفسير عياشي ج  1ص  211ح .111
)(3تفسير عياشي ج  1ص  211ح .111
)(4الدر المنثور ج  2ص .11
)(5مجمع البيان ج  2ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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)(2الدر المنثور ج  2ص .11
)(3نام محلي است كه در آنجا جنگي اتفاق افتاد.
)(4مجمع البيان ج  2ص .111
)(5تفسير عياشي ج  1و تفسير قمي ج  1ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
كردهاند كه گفت:
رسول خدا (ص) فرمود :وقتي برادران شما در جنگ احد كشته شدند خداي تعالي ارواحشان را در جوف مرغاني سبز رنگ قرار داد تا به لب
نهرهاي بهشت پرواز كردند و از ميوههاي آن خوردند و در قنديلهايي طاليي آويزان در سايه عرش منزل كردند.
همين كه لذت خوردنيها و نوشيدنيها را چشيده و زيبايي جايگاه خود را ديدند ،گفتند:
اي كاش برادران ايماني ما ميدانستند كه خدا با ما چه كرد ،و در عبارتي ديگر آمده است كه گفتند :ما زنده هستيم و در بهشتيم ،و روزي
ميخوريم .كه اگر از وضع ما خبردار ميشدند ،ديگر در كار جهاد بي رغبتي نميكردند ،و از جنگ كردن سر بر نميتافتند ،خداي تعالي به ايشان
فرمود اگر شما نميتوانيد بازماندگان خود را از وضع خود خبردار كنيد ،من به جاي شما ايشان را خبردار ميكنم ،و به همين منظور اين آيات را
نازل فرمود ":وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا ».1« "...
مؤلف قدس سره :در اين معنا رواياتي بسيار هست كه محدثين آنها را از ابي سعيد خدري و عبد اللَّه بن مسعود و ابي العاليه و ابن عباس و غير
اينان روايت كردهاند و در بعضي از اين روايات آمده است كه" به صورت مرغاني سبز رنگ در آمدند" ،مانند روايت ابي العاليه و در بعضي ديگر
مانند روايت ابي سعيد آمده" در مرغاني سبز رنگ" ،و در بعضي ديگر مانند روايت ابن مسعود آمده" مانند مرغ سبز رنگ" ولي معاني الفاظ
نزديك به هم ميباشند.
و از ائمه اهل بيت عليهم السالم روايت شده كه وقتي روايت باال را بر آن حضرات عرضه ميكردند ،ميفرمودند درست نيست و رسول خدا (ص)
اينطور نفرموده ،ولي در بعضي از آن روايات آمده كه مردم كالم آن جناب را تاويل كردهاند ،و به نظر ما اين روايات درست نيست ،و همان
روايات دسته اول درست است كه داشت :ائمه عليهم السالم روايات مرغ را انكار كردهاند براي اينكه وقتي مطلبي در روايتي آمد كه با اصول
مسلمه اعتقادي سازگار نيست وظيفه همين است كه يا روايت را طرح كنند و كنار بيندازند ،و يا آن را تاويل كنند ،پس اينكه در روايت دسته دوم
آمده ":مردم كالم آن جناب را تاويل كردهاند" خود دليل بر نادرستي روايات دسته دوم است.
و روايات مرغ به هر حال چه درست باشد و چه نباشد ،در مقام بيان حال شهدا در بهشت آخرت نيست ،بلكه مراد از آن بهشت ،برزخ است و
دليل آن ،نكتهاي است كه در
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
روايت ابن جرير از مجاهد آمده كه گفت ":از ميوه بهشت ميخورند ،و بوي آن را استشمام ميكنند ،ولي در بهشت نيستند" و نيز نكتهاي كه در
روايت ابن جرير از سدي آمده كه ارواح شهدا در جوف مرغي سبز رنگ در قنديلهايي از طال و آويزان به عرش قرار دارد ،پس آن طير (يا آن
ارواح) يك بار صبح و يك بار شام در بهشت ميچرند و ميخرامند و در آن قنديلها بيتوته و استراحت ميكنند.
در سابق هم كه بحثي پيرامون مساله برزخ داشتيم توجه فرموديد كه گفتيم مضمون اين دو روايت با بهشت دنيا كه همان برزخ باشد ميسازد،
نه بهشتي كه در آخرت است .و در الدر المنثور در ذيل آيه ":الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ " ...آمده كه ابن اسحاق و ابن جرير و بيهقي (در كتاب دالئلش)
از عبد اللَّه بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم روايت كردهاند كه گفت :بعد از جنگ احد وقتي خبر رسيد كه ابو سفيان و يارانش تصميم
دارند دو باره برگردند و گفتهاند ما بيهوده جنگ را خاتمه داديم ،بايد ادامه ميداديم تا همه مسلمانان را از بين ميبرديم ،اينك دو باره بر سر بقيه
آنان مي تازيم ،و رسول خدا (ص) با اصحابش تا حمراء االسد به استقبال لشكر دشمن آمد و همين امر موجب انصراف ابو سفيان و يارانش از
پيمودن ادامه راه گرديد ،و در اين بين كارواني از قبيله عبد قيس ميگذشت ،ابو سفيان به ايشان گفت :در سر راه خود به محمد بر ميخوريد ،به
او برسانيد كه ما تصميم گرفته ايم دو باره بر سر اصحابش بتازيم و همه را از بين ببريم كاروان نامبرده وقتي به حمراء االسد رسيدند پيام ابو
سفيان را به آن جناب رساندند رسول خدا (ص) و مؤمنين كه همراهش بودند گفتند ":حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ" ،خداي تعالي هم بدين مناسبت
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آيه" الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ "...را نازل كرد «».1
مؤلف قدس سره :قمي اين روايت را بطور مفصل نقل كرده و در آن آمده :رسول خدا (ص) از اصحابش حتي كساني را هم كه در جنگ احد
جراحت برداشته بودند با خود به حمراء االسد برد و در بعضي از روايات آمده :آن جناب كساني را كه در احد همراهش بودند با خود برد .و
برگشت هر دو به يك معنا است «».2
و در همان كتاب است كه موسي بن عقبه در كتاب مغازي خود و بيهقي در كتاب دالئلش از ابن شهاب روايت آوردهاند كه گفت :رسول خدا
(ص )مسلمين را
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص . [.....]111
)(2تفسير قمي ج  1ص .121 -124
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
دستور داد تا براي جهاد در بدر بيرون شوند ،چون ابو سفيان اعالم جنگ داده بود ،ولي شيطان هواداران انسي خود را وادار كرد در بين مردم
بروند و آنان را از ابي سفيان بترسانند ،شيطانهاي انسي به مردم گفتند (زنهار از جاي خود تكان مخوريد و حاضر به جنگ مشويد كه) ابو سفيان
لشكري جمع كرده كه به هر جا وارد شوند مثل شب روي زمين را سياه ميكنند ،منتظرند كه دستشان به شما برسد و همه شما را از پا در آورده
و دار و ندارتان را غارت كنند.
و خداي تعالي مسلمانان را از تهديد آن شيطانها حفظ نموده دعوت خدا و رسولش را پذيرفتند و با هر چه سرمايه كه داشتند بيرون شدند ،به اين
فكر كه اگر در بدر به ابي سفيان برخورديم كه چه بهتر ،چون به همين منظور بيرون ميشويم ،و اگر بر نخورديم با سرمايههاي خود از بازاري
كه همهساله در بدر تشكيل ميشود جنس ميخريم ،چون در آن تاريخ در هر سال يك بار بازاري در بدر تشكيل ميشد و مردم در آن موسم به
بدر ميآمدند ،و حاجات خود را ميخريدند ،و جنس خود را ميفروختند ،همين كار را كردند ولي در آن ايام ابو سفيان و هوادارانش به بدر نيامدند،
و اتفاقا ابن حمام از كنار جمعيت مسلمانان گذشت ،پرسيد اينها كيانند؟ گفتند :رسول خدا (ص) و اصحاب او است كه منتظر ابو سفيان و
هواخواهان قريشي اويند ،از آنجا نزد قريش آمد و جريان را به اطالع آنها رسانيد ،ابو سفيان ترسيد و به مكه برگشت ،رسول خدا (ص) هم با
نعمتي و فضلي از خدا از بدر به مدينه برگشت و اين غزوه جزء غزوات شمرده شده ،به نام "غزوه جيش سويق" كه در شعبان سال سوم هجرت
اتفاق افتاد «».1
مؤلف قدس سره :الدر المنثور اين روايت را از غير اين طريق نيز نقل كرده « ،»2و صاحب مجمع البيان آن را بطور مفصل در مجمع از امام باقر
ع آورده ،و در نقل او آمده كه اين آيات در باره غزوه بدر صغرا نازل شده و مراد از جيش سويق ،جيش ابي سفيان است كه با لشكري از قريش و
بارهايي از سويق (بلغور) بيرون آمدند و در خارج مكه پياده شدند و همان سويق را آذوقه خود كردند و وقتي از بر خورد با مسلمين در بدر دچار
وحشت شدند ،به مكه برگشتند ،و مسلمانان به عنوان استهزاء ،لشكرشان را لشكر سويق ناميدند «».1
باز در همان كتاب است كه نسايي و ابن ابي حاتم و طبراني ،به سندي صحيح از عكرمه از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت :وقتي مشركين از
جنگ احد برگشتند به
__________________________________________________
(1و )2الدر المنثور ج  2ص .111
)(3مجمع البيان ج  1 -2ص .141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
يكديگر گفتند :ديديد كه نه محمد را كشتيد و نه دختران دشمن را به اسيري با خود آورديد ،راستي كه چه ننگي به بار آورديد ،بايد برگرديد و كار
را يك سره كنيد سرانجام تصميم گرفتند و خبرش به مدينه رسيد ،رسول خدا (ص) وقتي اين جريان را شنيد به مسلمين دستور داد تا براه بيفتند،
مسلمانان (كه هنوز خستگي جنگ احد از تنشان در نيامده بود) براه افتادند ،تا به حمراء االسد و يا چاه ابي عتبه رسيدند( ،ترديد از سفيان است)
مشركين (وقتي خبر دار شدند باز ترسيدند و) گفتند خوب است فعال برگرديم و سال بعد به جنگ اقدام كنيم ،در نتيجه مشركين به مسلمانان
نزديك نشدند ،و رسول خدا (ص) و مسلمانان برگشتند و همين حركت يكي از غزوات شمرده شد و خداي تعالي اين آيه را نازل كرد ":الَّذِينَ
اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ  "...قبال هم ابو سفيان براي رسول خدا (ص) خط نشان كشيده و گفته بود :موعد شما در موسم سال آينده بدر ،يعني
همانجا كه ياران ما را كشتيد ،چون موسم بدر فرا رسيد ،آن طرف كه شجاع بود آماده قتال شد ،و خود را به بدر رسانيد ،تا اگر قتالي پيش آيد
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قتال كند و اگر پيش نيايد تجارت نمايد ،و آن طرف كه ترسو بودند حركت نكردند ،در نتيجه دسته اول يعني مسلمانان به بدر آمدند ،و احدي از
مشركين را در آنجا نديدند بناچار به كار خريد و فروش پرداختند و خداي تعالي در اين باره اين آيه را نازل كرد ":فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ
».1« "...
[ دخالت آراء شخصي راويان و تاثير اختالف مذاهب در نقل روايات اسباب نزول  .....ص 111 :

بحث تاريخي [(فهرست اسامي شهداي جنگ احد)]  .....ص 111 :

شهدايي كه از مسلمانان در جنگ احد به درجه رفيع شهادت رسيدند ،هفتاد نفر بودند كه اينك فهرست اساميشان از نظر خوانندگان ميگذرد.
1حمزة بن عبد المطلب بن هاشم  -2عبد اللَّه بن جحش  -1مصعب بن عمير  -4شماس بن عثمان (اين چهار نفر ،از مهاجرين بودند كه دراين جنگ به شهادت رسيدند).
5عمرو بن معاذ بن نعمان  -1حارث بن انس بن رافع  -1عمارة بن زياد بن سكن  -1سلمة بن ثابت بن وقش  -1ثابت وقش  -11رفاعة بنوقش  -11عمرو بن ثابت بن وقش  -12حسيل بن جابر پدر حذيفة اليمان  -11صيفي بن قيظي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
14حباب بن قيظي  -11عباد بن سهل  -11حارث بن اوس بن معاذ  -11اياس بن أوس 18-عبيد بن تيهان  -11حبيب بن يزيد بن تيم -21يزيد بن حاطب بن امية بن رافع  -21ابو سفيان بن حارث بن قيس بن زيد  -22حنظلة بن ابي عامر معروف به غسيل المالئكه  -21انيس
بن قتاده  -24ابو حبة بن عمرو بن ثابت  -21عبد اللَّه بن جبير بن نعمان (همان كسي كه از طرف رسول خدا (ص) امير تيراندازان و نگهبان دره
بود).
26ابو سعد خيثمة بن خيثمة  -21عبد اللَّه بن سلمة 28-سبيع بن حاطب بن حارث  -21عمرو بن قيس  -11قيس بن عمرو بن قيس - 11ثابت بن عمرو بن زيد  -12عامر بن مخلد  -11ابو هبيرة بن حارث بن علقمة بن عمرو  -14عمرو بن مطرف بن علقمة بن عمرو  -11اوس بن
ثابت بن منذر( ،برادر حسان بن ثابت).
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مؤلف قدس سره :منظور ما از نقل اين روايت با اينكه با رعايت اختصار منافات داشت (چون در مباحث روايتي خالصه گيري و نقل نمونهاي
جامع از هر باب بسيار مؤثر و مفيد است ،و باعث بصيرت و آشنايي اهل بحث و تدبر ميشود )اين بود كه اهل بحث متوجه اين نكته گردند كه
آنچه در روايات اسباب نزول آمده ،اگر نگوئيم همهاش ،حد اقل بيشترش نظريه شخصي راويان است ،به اين معنا كه راويان آن احاديث غالبا
حوادث تاريخي را نقل ميكنند ،آن گاه يكي از آيات كريمه قرآن را كه با آن حادثه مناسبتي دارد ضميمه نقل خود ميسازند و مردم خيال
ميكنند كه آيه نامبرده اصال در باره همان حادثه نازل شده ،و چه بسا همين عمل باعث شده كه يك آيه قطعه قطعه شود و يا چند آيه كه در
يك سياق قرار دارند ،تكه تكه گردند ،و هر تكهاش را داراي تنزيلي مستقل بپندارند و در باره چند آيهاي كه پشت سر هم نازل شده بگويند :آن
آيهاش در باره فالن حادثه و آيه دومش در باره آن حادثه ديگر ،و سومش در باره آن حادثه ديگر نازل شده است ،و در نتيجه نظم چنين آياتي به
هم خورده ،سياقش به
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
كلي از بين برود ،و اين خود يكي از اسباب سستي و بي اعتباري اينگونه روايات است.
اضافه كن بر اين آنچه را كه ما در اول اين بحث تذكر داديم و گفتيم :اختالف مذاهب ديني هم در لحن اين روايات تاثير گذاشته ،هر كسي آنها
را به طرف مذهب خود سوق داده تا مذهب خويش را با آن توجيه و تاييد كند.
عالوه بر اينكه جوهاي سياسي و انگيزههايي كه در هر زماني حاكم بوده اثري جدي در حقايق و معارف داشته و نگذاشته كه حقايق ،آن طور كه
بوده باقي بماند ،بلكه در هالهاي از ابهام و اخفايش كرده است ،بنا بر اين كسي كه ميخواهد در مسائل تاريخي غور و دقت كند بايد اين عوامل
كه گفتيم در ضبط و نقل احاديث تاريخي دخالت داشتهاند را از نظر دور ندارد كه سخت در فهم حقايق مؤثر است (و تنها خدا هادي است).
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36انس بن نضر ،عموي انس بن مالك خادم رسول خدا (ص) - 11قيس بن مخلد  -11كيسان (بردهاي از بردگان بني النجار)  -11سليم بنحارث 40-نعمان بن عبد عمرو  -41خارجة بن زيد بن ابي زهير
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
42سعد بن ربيع بن عمرو بن ابي زهير  -41اوس بن ارقم  -44مالك بن سنان ،يكي از قبيله بني خدرة (و اين شخص پدر ابي سعيد خدرياست).
45سعيد بن سويد  -41عتبة بن ربيع  -41ثعلبة بن سعد بن مالك  -41سقف بن فروة بن بدي  -41عبد اللَّه بن عمرو بن وهب  -11ضمرة(همسوگند بني طريف) - 11نوفل بن عبد اللَّه  -12عباس بن عبادة  -11نعمان بن مالك بن ثعلبه  -14مجدر بن زياد  -11عبادة بن حسحاس
(كه اين سه نفر اخير يعني نعمان و مجدر و عباده در يك قبر دفن شدند).
56رفاعة بن عمرو  -11عبد اللَّه بن عمرو يكي از قبيله بني حرام  -11عمرو بن جموح از بني حرام (كه با نفر قبلي در يك قبر دفن شدند) -11خالد بن عمرو بن جموح  -11ابو ايمن آزاد شده عمرو بن جموح  -11سليم بن عمرو بن حديده  -12عنترة آزاد شده سليم  -11سهل بن
قيس بن ابي كعب  -14ذكوان بن عبد قيس  -11عبيد بن معلي  -11مالك بن تميله - 11حارث بن عدي بن خرشة  -11مالك بن اياس
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
69اياس بن عدي  -11عمرو بن اياس اينها بودند هفتاد شهيد جنگ احد ،طبق آنچه كه ابن هشام در سيرة النبي «( »1ص) خود آورده.__________________________________________________
)(1سيره ابن هشام ج  1ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :

اشاره

وَ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَالَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ( )111إِنَّ الَّذِي َ
ن
اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ( )111وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً
وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ( )111ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلي ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّي يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَي الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللَّهَ
يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ( )111وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ()111
ترجمه آيات  .....ص 121 :

اي پيغمبر تو اندوهناك مباش كه گروهي براه كفر مي شتابند آنها هرگز به خداوند زيان نرسانند (بلكه خود را در دو عالم زيان كار كنند) و خدا
ميخواهد كه آنان را هيچ نصيبي در عالم آخرت نباشد و نصيبشان عذاب سخت دوزخ خواهد بود ().111
آنان كه خريدار كفر شدند به عوض ايمان هرگز زياني به خدا نميرسانند ،ليكن عذاب دردناك بر آنان خواهد رسيد (). 111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
و البته آنان كه براه كفر رفتند ،گمان نكنند كه مهلتي كه ما به آنها ميدهيم ،به حال آنها بهتر خواهد بود ،بلكه مهلت ميدهيم براي امتحان تا
بر سركشي و طغيان خود بيفزايند و آنان را عذابي رسد كه به آن سخت خوار و ذليل شوند ().111
خداوند هرگز مؤمنان را وانگذارد و بدين حال كنوني (كه مؤمن و منافق به يكديگر مشتبهاند) تا آنكه به آزمايش بدسرشت را از پاك گوهر جدا
كند و خدا همه شما را از سر غيب آگاه نسازد و ليكن براي اين مقام از پيغمبران خود هر كه را مشيت او تعلق گرفت برگزيند پس شما به خدا و
پيغمبرانش بگرويد كه هر گاه ايمان آريد و پرهيزكار شويد اجر عظيم خواهيد يافت ().111
آنان كه بخل نموده و حقوق فقيران را از مالي كه خدا به فضل خويش به آنها داده ادا نميكنند ،گمان نكنند كه اين بخل به منفعت آنها خواهد
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[سوره آلعمران ( :)3آيات  111تا  ..... ]181ص 121 :
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بود ،بلكه به ضرر آنها است چه آنكه آن مالي كه در آن بخل ورزيدهاند ،در روز قيامت زنجير گردن آنها شود (كه آن روز هيچكس مالك چيزي
نيست) و تنها خدا وارث آسمانها و زمين خواهد بود و خدا به كردار شما آگاه است ()111
بيان آيات  .....ص 121 :
اشاره

اين آيات با آيات قبلي كه در باره جنگ احد نازل شده بود ارتباط دارد و كانه همه آنها و مخصوصا چهار آيه اولش جزء همان آيات و تتمه آنها
است ،چون مهمترين مطلبي كه در اين آيات به چشم ميخورد مساله ابتال و امتحان الهي بر بندگان است و بنا بر اين آيات مورد بحث به منزله
پايان و نتيجه گيري از آيات احد است و اين معنا را بيان ميكند كه سنت ابتال و امتحان سنتي است كه خواه ناخواه جاري ميشود ،هيچ فردي
از افراد بشر نميتواند از آن بگريزد (نه كافر و نه مؤمن) پس خداي سبحان هر دو طايفه را مبتال ميكند تا آنچه در باطن اين دو طايفه است
بيرون بريزد و كافر براي آتش خالص شود ،و در بين مؤمنين هم خبيث از طيب جدا گردد.
[گر جمله كائنات كافر گردند بر دامن كبرياش ننشيند گرد]  .....ص 121 :
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"وَ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ"...
اين آيه شريفه با بيان حقيقت امر خاطر رسول خدا (ص) را تسليت ميدهد ،تا اندوهش را بر طرف سازد ،چون هر فرد با ايمان از اينكه انسانهايي
به سوي كفر مسابقه بگذارند ،و بر خاموش ساختن نور خدا دست بدست هم دهند و احيانا به حسب ظاهر غالب هم بشوند ،اندوهناك ميگردد،
چون غلبه كفار بر مؤمنين كانه غلبه بر خداي سبحان و اراده او است ،ارادهاي كه تعلق گرفته است بر اعالي كلمه حق و اينكه همواره حق را بر
باطل چيره سازد ،ليكن همين فرد با ايمان اگر در مساله امتحان عمومي تدبر كند يقين ميكند به
ترجمه الميزان ،ج ،4ص122 :
اينكه ،ه مواره خدا غالب است ،و اينكه خاليق همه در راهند يعني راه رسيدن به هدف نهايي و خداي تعالي همه را رو بدان سو به راه انداخته ،تا
زمينه براي هدايت تكويني و تشريعي به سوي آن هدف و غايت فراهم شود ،كافر به وسيله اشباع شدن از عافيت و نعمت و قدرت ،كه همان
استدراج و مكر خدايي است به سوي هدفش متوجه شود يعني به آخرين نقطهاي كه ميتواند از طغيان و معصيت دست يابد برسد ،و مؤمن هم
پيوسته به وسيله محك امتحان آزموده شود تا ايمان باطنيش اگر مشوب و ناخالص است خالص و خالصتر شود تا بكلي خالص براي خدا گردد
و يا شرك باطنيش اگر مشوب و ناخالص است خالص و خالصتر شود ،تا بكلي از ايمان خالي شود و به آن مرحله از سقوط برسد كه اولياي
طاغوت و امامان كفر رسيدند.
پس معناي آيه اين است كه رفتار كساني كه به سوي كفر سرعت ميگيرند ،و سرعتشان را روز بروز بيشتر ميكنند ،تو را غمگين نسازد ،چون
اندوه تو جز براي اين نيست كه ميپنداري ،اين كفار دارند با كفر خود به خدا ضرر ميرسانند و حال آنكه اينطور نيست ،آنها به خداي تعالي هيچ
ضرري نمي رسانند ،چون خودشان مسخر خدايند ،اين خدا است كه آنان را در سير زندگيشان به راهي انداخته كه در آخر راه چيزي براي
آخرتشان باقي نماند( ،و آخر راهشان همان آخرين حد كفرشان است) و براي آخرتشان تنها عذابي دردناك باشد ،پس اينكه فرمود ":ال يحزنك
 "...امري است ارشادي و جمله ":انهم  "...تعليلي است براي نهي" ال يحزنك  )...و جمله ":يريد اللَّه  "...بيان و تعليلي است براي جمله" لَنْ
يَضُرُّوا اللَّهَ".
خداي تعالي بعد از آن بيان ،اين معنا را خاطر نشان ميسازد كه اين تنها مسارعين در كفر نيستند كه به خدا ضرر نميرسانند ،بلكه اگر جن و
انس كافر شوند بر دامن كبريايي او گردي نمينشيند ،و اين از باب بيان" كل" بعد از بيان" جزء" است ،كه ميتواند هم نهي" ال يحزنك" با
آن تعليل شود ،و هم علت آن نهي ،يعني جمله ":إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا " ...براي اينكه با بيان اعم ،مطلب اخص هم تعليل ميشود و معنا چنين
ميشود :اگر گفتيم اين مسارعين در كفر هيچ ضرري به خداي تعالي نميزنند ،براي اين بود كه تمامي كافران عالم به او ضرر نميزنند.
"وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا"...
بعد از آنكه رسول گرامي خود را تسالي خاطر داد ،و در باب مسارعت كفار در كفرشان دلخوش ساخت و فرمود :اين مسارعتشان در كفر در
حقيقت چوب خدا است ،و تسخيري الهي است ،او است كه كفار نامبرده را به سويي ميراند كه در آخر خط حظي و بهرهاي در آخرت برايشان
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نماند ،آن گاه در اين آيه وجهه كالم را متوجه خود كفار نموده و فرمود :ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
زنهار كه از وضع حاضر خود خوشحال نباشند ،كه وضع موجودشان امال و مهلت خدايي است كه كارشان را به استدراج و تاخير ميكشاند و باعث
بيشتر شدن گناهشان ميگردد :كه دنبال آن عذاب مهيني است ،عذابي كه جز خواري با آن نيست و همه اينها به مقتضاي سنت تكميل است
(كه بيانش گذشت) ".ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ"...
سپس وجهه گفتار را به سوي مؤمنين نموده و بيان ميكند كه سنت ابتال در آنان هم جاري است ،تا آنها نيز به كمال خاص خود برسند ،و در
نتيجه" مؤمن خالص" از" مؤمن غير خالص" و" خبيث" از" طيب" جدا و متمايز گردد.
و چون ممكن بود كسي توهم كند كه طريق ديگري هم براي جدا سازي خبيث از طيب هست و آن اين است كه خداي تعالي به مؤمنين اعالم
كند كه چه كساني خبيثند كه اگر چنين كند ديگر مؤمنين به خاطر نامشخص بودن خبيثها و بيماردالن و اختالط مؤمنين با آنها اينقدر دچار
دردسر و بال و محنت نمي شوند ،و چرا خداي تعالي چنين نكرد؟ براي دفع اين توهم فرمود :علم غيب چيزي نيست كه خداي تعالي همه مؤمنين
را بر آن آگاه سازد ،بلكه خاص خود او است ،و بجز برگزيدگان از رسوالنش كسي را از آن بهرهاي نيست و اما نامبردگان را چه بسا به وسيله
وحي آگاه بسازد و اين است كه ميفرمايد ":وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَي الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ".
آن گاه اين معنا را تذكر مي دهد كه از آنجايي كه هيچ گريزي از سنت ابتال نيست ،بايد به خدا و رسولش ايمان آوريد تا در راه پاكان قرار گيريد
نه در طريق خبيثها ،چيزي كه هست ايمان به تنهايي (در ادامه زندگي پاك و سعادتمند و بدنبالش تماميت اجر) كافي نيست بلكه عمل صالح
الزم دارد تا آن ايمان را به سوي خدا باال ببرد و پاكي آن را حفظ كند و بدين جهت بود كه اول فرمود ":فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ" و سپس فرمود ":وَ
إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ".
[از آزمايش و ابتالء جهت تكميل نفوس مفري نيست  .....ص 123 :
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پس ،از آيه مورد بحث چند نكته روشن گرديد ،اول اينكه مساله تكميل نفوس و رساندن هر نفسي بغايت و مقصدش (كه يا سعادت است و يا
شقاوت) از مسائلي است كه هيچ گريزي از آن نيست ،دوم اينكه پاكي و ناپاكي طهارت و خباثت انسان در عين اينكه منسوب به ذات اشخاص
است داير مدار ايمان و كفر نيز هست كه دو امر اختياري براي انسانها است و اين خود از لطائف حقايق قرآني است كه بسياري از اسرار توحيد از
آن منشعب ميشود و اين لطيفه از آيه زير نيز استفاده ميشود كه ميفرمايد َ:لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ "
ترجمه الميزان ،ج ،4ص124 :
» ،«1چون اگر اين آيه را با آيه ":وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ" « »2روي هم مورد دقت قرار دهيم اين معنا را ميفهميم كه
اوال همانطور كه گفتيم مساله تكميل نفوس و رساندن هر نفسي به غايت و مقصدش امري حتمي است ،چون ميفرمايد ":و براي هر انساني
هدفي است كه خواه ناخواه بدان سو در حركت ميافتد" و ثانيا اينكه پاكي و ناپاكي در عين حال كه سرنوشت حتمي افراد و منسوب به ذات آنان
است ،آن چنان هم نيست كه افراد در انتخاب يكي از آن دو اختياري نداشته و به اجبار به يكي از آن دو راه بيفتند ،نه ،بلكه در عين حال انتخاب
پاك بودن و ناپاك بودن به دست خود انسانها است ،چون در دو آيه نامبرده مردم را دعوت ميكند به اينكه در خيرات پيشي بگيرند ،و ما ان شاء
اللَّه بحث مفصل اين معنا را در تفسير آيه ":لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ،وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ  »1« "...خواهيم آورد.
نكته سومي كه از آيه مورد بحث استفاده مي شود اين است كه ايمان به خدا و پيامبران او ،ماده پاكي زندگي است ،كه همان پاكي ذات است ،و
اما رسيدن به اجر مربوط به تقوا و وابسته به عمل صالح است ،و به همين جهت است كه خداي تعالي اول داستان متمايز شدن طيب از خبيث را
ذكر ميكند ،آن گاه به عنوان نتيجه ،مساله ايمان به خدا و رسوالن او را ميآورد ،و چون به مساله اجر ميرسد تقوا را بر ايمان اضافه نموده و
ميفرمايد ":وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ" ،با در نظر گرفتن اين بيان است كه وقتي آيه شريفه ":مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ
مُؤْمِنٌ ،فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" « »4را ميخوانيم به روشني ميفهميم كه احياي نامبرده ،ثمره ايمان و
متفرع بر آن است ،جزا و اجر نيز ثمره عمل صالح و متفرع بر آن است ،پس ايمان به خدا و پيامبران او ،روح حيات طيبه است و اما بقاي ايمان تا
زماني كه آثارش بر آن مترتب شود احتياج به عمل صالح دارد ،هم چنان كه حيات طيبه در پيدا شدن و تحققش محتاج به روح حيواني است،
ولي بقايش محتاج به اين است كه قوا و اعضاي بدني به كار گرفته شود ،چون اگر آنها را به كار نگيرند و استعمال نكنند ،هم خود باطل ميشوند
و هم ريشه و منشاشان ،يعني اصل حياتشان باطل ميگردد.
اين را هم بگوئيم كه در آيه شريفه مورد بحث ،لفظ جالله (اللَّه) چهار بار تكرار شده ،و
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__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه 141
)(2سوره مائده آيه .41
)(3سوره انفال آيه .11
)(4سوره نحل آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
معلوم است كه غير از نوبت اول ،از باب" آوردن اسم ظاهر در جاي ضمير" است ،يعني در سه نوبت اخير ميتوانست به آوردن ضمير اكتفاء
نموده و بفرمايد :و ما كان ليطلعكم و لكنه يجتبي فامنوا به" ،ولي اينطور نفرمود بلكه در تمامي اين سه مورد نيز كلمه" اللَّه" را تكرار كرد و اين
براي آن بوده كه در اموري كه در آن امور جز خداي تعالي متصف به الوهيت نميشود ،از قبيل مساله ":امتحان" "،اطالع بر غيب" "،اجتبا و
برگزيدن رسل" و" شايستگي اينكه خلق به او ايمان بياورند ،نام خدا را برده باشد ،و مردم را در اين گونه امور بياد خدا بيندازد" و...
[هشدار به بخيالن ،كه اموال خود را انفاق نميكنند و مالمت و مذمت آنها]  .....ص 121 :

بحث روايتي [(آيا مرگ براي كافر خير است؟)]  .....ص 121 :

در تفسير عياشي از امام باقر ع روايت آورده كه شخصي از آن جناب در باره
__________________________________________________
)(1آنچه خدا از فضل خود به آنان داده.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
كافر پرسيد كه آيا مرگ براي او خير است يا حيات؟ فرمود :مرگ هم براي مؤمن خير است و هم براي كافر ،براي اينكه خداي تعالي
ميفرمايد ":ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ -آنچه نزد خدا است براي نيكان خير است" .و نيز ميفرمايد ":ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ
"،...
كه به حكم آيه اول هر چه خدا براي ابرار مقدر كند خوب است (چه مرگ و چه حيات) و به حكم آيه دوم زندگي دنيا به سود كافر نيست ،و قهرا
مرگ برايش بهتر است «».1
مؤلف قدس سره :ليكن استداللي كه در اين روايت آمده با مذاق ائمه اهل بيت عليهم السالم آن طور كه بايد سازگار نيست ،زيرا در مذاق آن
حضرات ابرار طايفه خاصي از مؤمنين اند و از نظر آنان همه مؤمنين ابرار نيستند ،مگر اينكه بگوئيم منظور امام باقر ع از كلمه" ابرار" همه
مؤمنين است ،بدان جهت كه هر مؤمني سهمي از بر را دارا است ،و اين معنا در الدر المنثور از ابن مسعود نيز روايت شده است «».2
__________________________________________________
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"وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ"...
در دو آيه قبل مساله امال (ميدان دادن به كفار) را خاطر نشان كرد و از آنجايي كه حالت افراد بخيل كه مال خود را در راه خدا انفاق نميكنند،
شبيه به حالت كفار بود ،چون بخيل هم مانند كفار به جمع مال افتخار ميكند ،لذا كالم در آنان را عطف كرد به كالمي كه در دو آيه قبل در
مورد كفار داشت و خاطر نشان ساخت كه اين بخل هم مثل آن امال ،درد بي درمان بخيل است.
و اگر از "مال" تعبير كرد به" بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" « »1براي اين بود كه به وجهي اشاره كرده باشد به مالمت و مذمت بخيالن( ،و
فهمانده باشد كه اين طايفه آن قدر فرومايهاند كه مال را با اينكه صاحبش خدا است در راه خود خدا انفاق نميكنند) ،و اينكه دنبالش فرمود:
"سيطوقون  ،"...خواست تا شر بودن بخل را تعليل كند ،و ظاهرا جمله ":وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ"...
حال باشد از كلمه" يَوْمَ الْقِيامَةِ" ،و همچنين جمله ":وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".
البته احتمال بعيدي هم دارد كه جمله" وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ  "...حال باشد از فاعل در جمله ":يبخلون  ،"...و جمله ":وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"
نيز حال از آن باشد ،و يا جملهاي از نو بوده باشد ،كه در اين صورت معنا چنين ميشود :بخل ميورزند در حالي كه ميراث آسمانها و زمين از آن
خدا است و در حالي كه خدا بدانچه شما ميكنيد با خبر است.
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)(1تفسير عياشي ج  1ص  211ح .111
)(2الدر المنثور ج  2ص .114
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  181تا  ..... ]181ص 121 :
اشاره

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ ( )111ذلِكَ بِما
قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالَّمٍ لِلْعَبِيدِ )(182الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَالَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّي يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ
مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )111فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتابِ الْمُنِيرِ
( )114كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِ ()111
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذيً كَثِيراً وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ ( )111وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ ال تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيالً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ
( )111ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَال تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ( )111وَ لِلَّهِ مُلْكُ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ()111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :

هر آينه خدا شنيد سخن جاهالنه آن كسان را كه (چون دستور آمد كه به خدا قرض الحسنه بدهيد)( ،آنها به تمسخر) گفتند پس خدا فقير است و
ما دارا ،البته ما گفتارشا ن را ثبت خواهيم كرد با اين گناه بزرگ كه انبياء را بنا حق كشتند و (در روز كيفر) گوئيم بچشيد عذاب آتش سوزان را
().111
اين عذاب را به دست خود پيش فرستادند و خداوند هرگز در حق بندگان خود ستم نخواهد كرد ().112
آن كساني كه گفتند خدا از ما پيمان گرفته كه به هيچ پيغمبري ايمان نياوريم تا آنكه او قرباني آورد كه در آتش بسوزد ،بگو اي پيغمبر كه پيش
از من پيغمبراني آمده و براي شما هر گونه معجزه آورده و اين را هم كه خواستيد نيز آوردند پس اگر راست ميگوئيد و به اين شرط ايمان
ميآوريد براي چه آن پيغمبران را كشتيد ().111
پس اي پيغمبر اگر ترا تكذيب كردند غمگين مباش كه پيغمبران پيش از تو را هم كه معجزات و زبورها و كتاب آسماني روشن بر آنها آوردند نيز
تكذيب كردند ().114
هر نفسي شربت مرگ را خواهد چشيد و محققا روز قيامت همه شما به مزد اعمال خود كامال خواهيد رسيد ،پس هر كس خود را از آتش جهنم
دور داشت و به بهشت ابدي در آمد چنين كس پيروزي و سعادت ابد يافت و (بدانيد) كه زندگاني دنيا به جز متاعي فريبنده نخواهد بود (185).
محققا شما را به مال و جان آزمايش خواهند كرد و بر شما از زخم زبان آنها كه پيش از شما كتاب آسماني به آنها نازل شد آزار بسيار خواهد
رسيد و اگر صبر پيشه كرده و پرهيزگار شويد (البته ظفر يابيد) كه ثبات و تقوا سبب نيرومندي و قوت اراده در كارها است ().111
و چون خدا پيمان گرفت از آنان كه كتاب به آنها داده شد كه حقايق كتاب آسماني را براي مردم بيان كنيد و كتمان مكنيد پس آنها عهد خدا را
پشت سر انداخته و آيات الهي را به بهايي اندك فروختند و چه بد معامله كردند ().111
اي پيغمبر مپندار آنهايي كه بكردار زشت خود شادمانند و دوست دارند كه از مردم به اوصاف پسنديدهاي كه هيچ در آنها وجود ندارد آنها را
ستايش كنند البته گمان مدار كه از عذاب خدا رهايي دارند كه براي آنها در دوزخ عذاب دردناك خواهد بود (188).
خدا است مالك ملك زمين و آسمان و خدا بر هر چيز توانا است ()111
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ترجمه آيات  .....ص 128 :
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بيان آيات  .....ص 128 :
اشاره

اين آيات مرتبط به ما قبل است ،چون آيات سابق همهاش در اين مقام بود كه مردم را ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
براي جهاد با جان و مال خود در راه خدا برانگيزاند و تشويق كند ،و از سستي و فشل و بخل بر حذر بدارد و اين معاني كامال با آيات مورد بحث
كه سخن از گفتار يهوديان دارد مرتبط است ،چون يهوديان گفته بودند خدا فقير است و ما همه اغنيائيم و از اين گذشته امور را عليه مسلمين
واژگونه ميكردند ،و آيات خداي را تكذيب مي نمودند و آنچه خدا از ايشان به عنوان پيمان گرفته بود كه براي مردم بيان كنند بيان نكردند ،بلكه
در مقابل ،سرپوش روي آن گذاشته و انكار و كتمانش كردند ،اينها است مطالبي كه در اين آيات آمده كه هم از نظر آنچه گفتيم مرتبط با آيات
قبل است و هم از اين جهت كه خود مايه تقويت قلوب مؤمنين ،در برابر استقامت و صبر و ثبات گشته ،و هم بر انفاق در راه خدا تشويقشان
ميكند.
[سخن يهود كه گفتند :خداي شما فقير است و ما توانگريم  .....ص 121 :
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"لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ" گوينده اين سخن يهود است ،به قرينه اينكه در ذيل آيه ،مساله پيغمبركشي را ذكر
ميكند كه كار يهوديان است و همچنين در دو آيه بعد سخن يهود را نقل ميكند كه گفتند:
"خداي ما عهد كرده كه به هيچ پيغمبري ايمان نياوريم...".
يهوديان وقتي اين سخن را گفتند كه امثال آيه ":مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً  »1« "...را شنيدند ،اتصال اين سخن به آيه قبل هم كه
ميفرمايد ":وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ"...
تا اندازهاي بر اين معنا شهادت ميدهد.
ممكن هم هست اين سخن را بدان جهت گفته باشند كه فقر و فاقه عمومي مؤمنين را ديده ،به عنوان تعريض و زخم زبان گفته باشند كه اگر
پروردگار مسلمانان توانگر و بينياز بود نسبت به گروندگان به دينش غيرت به خرج ميداد و آنان را از گرسنگي نجات ميبخشيد ،پس معلوم
ميشود پروردگار مسلمين فقير و ما توانگريم.
"سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ"...
مراد از كتابت آنچه گفتند ضبط و حفظ و جلوگيري از محو آن است ،و نيز ممكن است كه مراد اين باشد كه" ما سخن يهود را در نامه اعمالشان
مينويسيم" و برگشت هر دو به يك معنا است و مراد از" كشتن انبيا بدون حق" اين است كه اگر انبيا را نميشناختند و نميدانستند كه مثال
فالن شخص پيغمبر خدا است و يا سهو ميكردند ،و يا به خطا ميرفتند ،ميتوانستيم بگوئيم كه كشتن به حق بوده ،ولي يهوديان ،پيغمبران را با
علم به اينكه پيغمبر ند كشتند ،پس كشتنشان به غير حق بود ،و اگر خداي تعالي در اين آيه شريفه سخن نامبرده يهود
__________________________________________________
")(1سوره بقره آيه ".241
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
را در رديف پيغمبركشي آنان قرار داد ،براي اين بود كه بفهماند آن سخن دست كمي از پيغمبر كشي نداشت ،بلكه سخن عظيم و توهين بزرگي
به ساحت مقدس خدا بود ،و كلمه" حريق" در جمله ":نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ" به معناي آتش و يا زبانه آتش است ،بعضي گفتهاند به معناي
محرق (سوزاننده) است.
"ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ"...
يعني اين عذاب حريق به خاطر اعمالي است كه از پيش براي خود فرستاديد ،و اگر اعمال را به" أيدي -دستها" نسبت داده ،براي اين است كه
غالبا دست وسيله تقديم است ،و جمله ":وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" عطف است بر جمله" ما قدمت  "...و ميخواهد مساله كتابت و عذاب را
تعليل نموده ،بفرمايد ننوشتن و ثبت نكردن اعمال بندگان ،اهمال ورزيدن در نظام اعمال است و اين خود ظلم بسيار و ستم بزرگي است ،چون
اعمال بندگان يكي دو تا نيست و بندگان هم يك نفر و دو نفر نيستند ،پس ننوشتن اعمال بندگان ظلمي بزرگ است و در اين صورت خداي
تعالي ظالم به بندگان خواهد بود و خدا منزه از چنين ظلمي است.
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"(مترجم" :و نيز ممكن است كه آوردن كلمه" ظالم" [كه صيغه مبالغه است براي اشاره به اين بوده باشد كه" عذاب حريق" آن قدر سخت
است ،كه اگر مستند به هر مواليي بشود آن موال نسبت به برده و زير دست خود بسيار سختگير خواهد بود ولي چنين عذابي در قيامت ،مستند به
خود كفار است نه به خداي تعالي ،چون خداي تعالي هرگز چنين ظلمي و چنين عذابي را نسبت به بندگان خود روا نميدارد).
"الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا"...
اين آيه شريفه صفت همان كساني را بيان ميكند كه در آيه قبلي سخن از آنان به ميان آمده بود و كلمه ":عهد" بمعناي دستور است ،و كلمه"
قربان" به معناي هر نعمتي و هر آن چيزي است كه با پيشكش كردن و هديه كردن آن ،به مقام بااليي ،تقرب به آن مقام پيدا ميكنيم ،و در
جمله" تَأْكُلُهُ النَّارُ -آتش آن را بخورد" أكل كنايه از سوزاندن است و مراد از اينكه فرمود" قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي  ،"...امثال زكريا ،يحيي و
ساير انبيايي است كه به دست همين يهوديان كشته شدند.
"فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ"...
اين آيه رسول خدا را كه از تكذيب كفار رنج ميبرد تسلي خاطر ميدهد و كلمه "زبر" جمع كلمه" زبور" است ،و زبور به معناي كتابي است كه
مشتمل بر حكمتها و مواعظ باشد و منظور از آن و از" كتاب منير" كتابهايي از قبيل كتاب نوح ،صحف ابراهيم ،تورات و انجيل است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
[يك استدالل بر وجود عالم برزخ  .....ص 131 :
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"كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ"...
اين آيه شريفه مشتمل است بر وعده به مصدقين و تهديد به مكذبين و مطالبش با حكمي عمومي و حتمي در باره هر جاندار آغاز شده و آن
حكم مرگ است ،و مصدر" توفية" كه فعل" توفون" از آن گرفته شده به معناي پرداختن بطور كامل است و به همين جهت بعضي از مفسرين
با اين آيه استدالل كردهاند بر وجود عالمي بين دنيا و آخرت (بنام برزخ )براي اينكه دنبال جمله مورد بحث ميفرمايد ":تنها جزاي كامل و تام و
تمام شما ،در قيامت داده ميشود" ،بنا بر اين معلوم ميشود در عالمي ديگر ،قبل از قيامت جزا هست ولي بطور توفيه و تام و تمام نيست و اين
استدالل ،استدالل خوبي است و كلمه" زحزحة" كه مصدر فعل مجهول" زحزح" است ،به معناي دور كردن است ،البته در اصل معنايي ديگر
داشته و آن اين است كه چيزي را به عجله و پي در پي به سوي خود بكشي و كلمه" فوز" به معناي رسيدن و دست يافتن به آرزو است ،و كلمه
غرور هم ميتواند مصدر باشد براي" غريغر" ،و هم ميتواند جمع باشد براي كلمه" غار" كه اسم فاعل از همان ماده است ".لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ
وَ أَنْفُسِكُمْ"...
كلمه" ابال" كه مصدر فعل مجهول "تبلوون" است ،به معناي آزمايش است ،خداي تعالي بعد از آنكه جاري شدن سنت بال و ابال را بر مؤمنين
ذكر كرد و بعد از آنكه گفتار يهود را كه مي توانست باعث سستي عزم مؤمنين شود خاطر نشان ساخت ،اينك در اين آيه به ايشان خبر ميدهد به
اينكه اين بالي الهي و اين سخنان دردآور اهل كتاب و مشركين در باره مؤمنين تكرار خواهد شد و بزودي مؤمنين با اين سخنان بسيار روبرو
مي شوند ،تا جايي كه گوششان پر شود ،پس بر مؤمنين است كه در برابر آن بالي الهي و اين گونه سخنان اهل كتاب و مشركين صبر كنند ،و
تقوا پيشه سازند ،تا خداي تعالي از لغزش و سستي حفظشان فرمايد ،و هم چنان داراي عزم و اراده بمانند و اين خود اخبار قبل از وقوع است ،تا
استعداد و نيروي خود را براي بر خورد با آن آماده سازند ،و روغن آن را بر تن خود بمالند.
و در جمله ":وَ لَتَسْمَعُنَّ  ...أَذيً كَثِيراً" بجاي اينكه بفرمايد از اهل كتاب چهها خواهيد شنيد ،شنيدنيها را نام نبرد و ،بجاي آن كلمه" اذي كثيرا"
را آورد ،و فرمود بزودي از اهل كتاب اذيتها بسيار خواهيد شنيد ،و اين از باب به كار بردن اثر است مجازا در جاي مؤثر.
"وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ" كلمه" نبذ" به معناي طرح و دور انداختن چيزي است ،و اين كلمه مثلي است كه در مورد ترك و بي اعتنايي استعمال
ميشود ،هم چنان كه در مقابل آن يعني در مورد اعتناي به امري
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
و گرفتن و مالزمت آن جمله" نصب العين" را به عنوان مثل استعمال ميكنند.
"ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا"...
"بما اتوا" يعني به آنچه از مال كه خدا به ايشان انعام فرموده و الزمه آن مال دوستي و بخل ورزيدن از انفاق آن است ،و كلمه" مفازة" به
معناي نجات است و اگر ميفرمايد اين طايفه از مردم كه عالقه شديد به مال و جاه دارند هالك ميشوند ،براي اين است كه دلهايشان وابسته و
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عالقمند به باطل است ،و ديگر حق بر آنان واليتي ندارد.
خداي تعالي بعد از بيان اين نكته داستان مالكيتش نسبت به آسمانها و زمين را و قدرتش بر تمام مخلوقات را خاطر نشان ميسازد و اين دو
صفت از صفات خداي تعالي ميتواند تعليلي براي مضامين همه آيات گذشته باشد.
بحث روايتي  .....ص 132 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از قتاده روايت كرده كه در ذيل آيه ":لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ  "...گفته است( :طبقه قبل از طبقه ما )براي ما
چنين گفتند :كه اين آيه در باره حي بن اخطب نازل شده كه وقتي آيه شريفه" مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً"
نازل شد (و جريان نزولش به گوش او رسيد) گفت :كار ما به كجا رسيده كه پروردگارمان از ما قرض ميخواهد ،آن طور كه يك فقير از غني
قرض ميگيرد «».1
و در تفسير عياشي در ذيل همين آيه از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود:
به خدا سوگند يهوديان خدا را نديدهاند تا بدانند كه فقير است ،و ليكن از آنجا كه ديدند اولياي خدا فقيرند پيش خود گفتند اگر خدا غني بود
اوليايش هم غني بودند پس ال بد خدا فقير است كه اينان فقيرند ،آن گاه از در فخرفروشي ثروت خود را برخ كشيدند و گفتند ":خدا فقير است و
ما غني"! «».2
و در مناقب از امام باقر ع روايت آورده كه فرمود :مشمول اين آيه كساني هستند كه پنداشتهاند امام محتاج است به آنچه مردم برايش ميبرند.
مؤلف قدس سره :اما دو روايت اول كه مضمونش با در نظر گرفتن بيان سابق ما ،با آيه
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص . [.....]111
)(2تفسير عياشي و تفسير قمي ج  1ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
انطباق دارد و اما روايت سوم ميخواهد يكي از مصاديق آيه را بيان كند ،نه اينكه بفرمايد آيه تنها در باره اين اشخاص نازل شده.
و در كافي از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود :بين يهودياني كه گفتند خدا فقير است با يهودياني كه انبيا را كشتند پانصد سال فاصله بود و
با اين حال خداي تعالي در اين آيات پيغمبركشي را به همين يهوديان نسبت داده و اين بدان جهت است كه يهوديان صاحب آن سخن ،به عمل
زشت اجدادشان كه پيغمبران را ميكشتند راضي بودند «».1
مؤلف قدس سره :فاصلهاي كه در اين روايت ذكر شده ،با تاريخ ميالدي موجود سازگار نيست ،و خواننده محترم ميتواند به بحث تاريخي گذشته
ما مراجعه نمايد.
و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم در ذيل آيه ":كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ" از علي بن ابي طالب" ص "روايت كرده كه فرمود :وقتي رسول
خدا (ص) از دنيا رحلت فرمود و عزاداري بپاشد شخصي نزد ما آمد كه صدايش شنيده ميشد ،ولي خودش ديده نميشد ،و بما اهل بيت گفت":
السالم عليكم يا اهل البيت و رحمة اللَّه و بركاته كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ" ،براي هر مصيبتي نزد خداي تعالي
پاداشي است و براي هر نعمتي كه از دست بدهيد نزد او خلفي و اثري است و براي هر چه فوت شود جبراني است ،پس بر شما باد كه به خداي
تعالي و اجرش و جبرانش اعتماد كنيد ،و تنها به او اميدوار باشيد كه مصيبت زده واقعي آن كسي است كه ثواب خدا را (در اثر ناشكيبايي و
ناشكري) از كف بدهد ،آن گاه خود علي بسايرين گفت :اين خضر بود.
و در همان كتاب است :كه ابن مردويه از سهل بن سعد روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :به خدا سوگند كه قطعه زميني از بهشت
كه تنها به مقدار تازيانه شما باشد از تمام دنيا و آنچه در آن است بهتر است ،آن گاه اين آيه را تالوت كرد" فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ
فَقَدْ فازَ" «».2
مؤلف قدس سره :اي ن روايت را به بعضي طرق ديگر از غير سهل نيز نقل كرده و خواننده محترم بايد بداند كه در اين باره يعني در شان نزول
اين آيات ،روايت بسياري هست كه چون ميدانيم كه همه آنها ،از باب تطبيق نظري است و راويان آنها با عينك تعصب نسبت به نظريات خود
نگريستهاند ،لذا از نقل آنها خودداري نموديم.
__________________________________________________
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)(1اصول كافي ج  2ص  411ح .1
)(2الدر المنثور ج  2ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
[سوره آلعمران ( :)3آيات  111تا  ..... ]111ص 134 :
اشاره

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ ( )111الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلي جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِالً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ ( )111رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ
() 112رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ ( )111رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا
عَلي رُسُلِكَ وَ ال تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ ال تُخْلِفُ الْمِيعادَ ()114
فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي ال أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ
قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ ( )111ال يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ
الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِالدِ ( )111مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ ( )111لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ
فِيها نُزُالً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ ( )111وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ ال
يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيالً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ ()111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :

همانا در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز روشن ،داليلي است براي خردمندان ().111
آنهايي كه در هر حالت (ايستاده و نشسته و خفتن) خدا را ياد كنند و دائم فكر در خلقت آسمان و زمين كرده و گويند پروردگارا اين دستگاه با
عظمت را بيهوده نيافريدهاي ،پاك و منزهي ،ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار ().111
اي پروردگار ما ،هر كه را تو در آتش افكني او را سخت خوار كردهاي و او ستمكار بوده و ستمگران را هيچ كس ياري نخواهد كرد ().112
پروردگارا ما چون صداي مناديي را كه خلق را به ايمان ميخواند شنيديم اجابت كرديم و ايمان آورديم ،پروردگارا از گناهان ما درگذر و زشتي
كردار ما را بپوشان و هنگام جان سپردن ،ما را با نيكان محشور گردان ().111
پروردگارا ما را از آنچه به رسوالن خود وعده دادي نصيب فرما و از آن محروم مگردان كه وعده تو هرگز تخلف نخواهد كرد ().114
پس خدا دعاهاي ايشان را اجابت كرد كه البته من كه پروردگارم عمل هيچ كس از مرد و زن را بي مزد نگذارم (چه آنكه همه در نظر خدا
يكسانند بعضي مردم بر بعض ديگر برتري ندارند ،مگر به طاعت و معرفت) پس آنان كه از وطن خود هجرت نمودند و از ديار خويش بيرون شده
و در راه خدا رنج كشيدند و جهاد كرده و كشته شدند ،همانا بديهاي آنان را (در پرده لطف خود) بپوشانيم و آنها را به بهشتهايي در آوريم كه زير
درختا نش نهرها جاري است ،اين پاداشي است از جانب خدا و نزد خدا است پاداش نيكو (يعني بهشت و مالقات خدا) ().111
ترا دنيا مغرور نكند (و غمگين نشوي) آن گاه ببيني كافران شهرها را به تصرف آوردهاند ().111
دنيا متاعي اندك است و پس از اين جهان منزلگاه آنان جهنم است و چقدر آنجا بد آرامگاهي است ().111
ليكن آنان كه خدا ترس و با تقوا شدند منزلگاهشان بهشتهايي است كه زير درختانش نهرها جاري است و بهشت منزل جاوداني آنها است در
حالي كه خدا بر آنها خوان و سفره احسان خود را گسترده و آنچه نزد خدا است براي نيكان از هر چيز بهتر است ().111
همانا برخي از اهل كتاب كساني هستند كه به خدا و كتاب آسماني شما و هم كتاب آسماني خودشان ايمان آورند در حالتي كه مطيع فرمان خدا
بوده و آيات خدا را به بهايي اندك نفروشند .آن طايفه ،اهل كتاب را نزد خدا پاداش نيكو است (كه هر نيك و بد را جزائي مسلم است) و البته
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ترجمه آيات  .....ص 131 :
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خدا حساب خلق را سريع و آسان خواهد كرد ().111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بيان آيات  .....ص 131 :
اشاره
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اين آيات به منزله خالصه گيري از بيان حال مؤمنين و مشركين و اهل كتاب است كه شرح حالشان در اين سوره آمده بود ،به اين بيان كه
مي فرمايد حال ابرار نيكان از مؤمنين ذكر خداي سبحان و تفكر در آيات او و پناه بردن به دامن او از عذاب آتش و در خواست مغفرت و جنت
است ،خداي تعالي هم خواستهشان را بر آورد و به زودي نيز بر ميآورد (اين حال عمومي ايشان است) ،و اما كساني كه كافر شدند حالشان اين
است كه در دنيا در ميان متاعي قليل ميلولند و در آخرت جايگاهي آتشين دارند .پس وضع مؤمنين را نبايد با وضع كفار مقايسه كرد ،دسته سوم
اهل كتابند كه از كفار استثنا شدهاند ،البته نه همه آنها بلكه افرادي كه از حق پيروي ميكنند كه چنين كساني با مؤمنين هستند.
"إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ"...
گويا مراد از" خلق" كيفيت وجود و آثار و افعال از حركت و سكون و دگرگونيهاي آسمان و زمين باشد نه پيدايش آنها ،در نتيجه خلقت آسمانها و
زمين و اختالف ليل و نهار مشتمل بر بيشتر آيات محسوسه خداي تعالي است و ما بيان بيشتر اين معنا را در سوره بقره آيه  114و در تفسير آيه
هفتم همين سوره گذرانديم و نيز معناي اولي االلباب را بيان كرديم.
"الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً"...
يعني كساني كه خداي تعالي را در همه احوال ياد ميكنند (چه در حال قيام و چه قعود و چه دراز كشيده) و اما معناي ذكر و تفكر قبال گذشت و
حاصل معناي دو آيه اين است :نظر كردن و انديشيدن در آيات آسمانها و زمين و اختالف شب و روز در نظر كننده و انديشنده ذكر دائمي از خدا
را پديد آورد و در نتيجه صاحبان اين نظر و انديشه ديگر در هيچ حالي خدا را فراموش نميكنند ،و نيز باعث ميشود كه در خلقت آسمانها و
زمين تفكر كنند ،و به اين وسيله متوجه شوند كه خداي تعالي بزودي آنان را مبعوث خواهد كرد ،و به همين جهت از خداي تعالي درخواست
رحمتش را نموده و از او ميخواهند وعدهاي را كه داده ،در حق آنان تحقق بخشد.
"رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا"...
در اين جمله ،با كلمه" هذا" (با اينكه مفرد مذكر است) اشاره شده به آسمانها و زمين ،با اينكه" السماوات" جمع و مؤنث است ،و اين به خاطر
آن بوده كه غرض در اين
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
مناجات اشاره به يك يك آسمانها جداي از هم نبوده بلكه اشاره به جهت جامع آنها ،يعني مخلوقيت آنها بوده و آسمانها و زمين در مخلوق بودن
واحدند ،و اين اشاره نظير اشارهاي است كه در حكايت كالم ابراهيم ع آمده ،آنجا كه فرمود ":فَلَمَّا رَأَي الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ"
« »1كه اين اشاره به جرم خورشيد بدان جهت كه خورشيد است ،نشده ،چون ابراهيم هنوز خورشيد را نشناخته بود ،و اسمش را هم نميدانست،
كه چيست بلكه بدان جهت اشاره شده كه شيء است از اشيا.
و كلمه" باطل" به معناي هر چيزي است كه در آن هدفي و غرضي معقول نباشد و به قول خداي تعالي در مثال سيل و كف آنجا كه
ميفرمايد ":فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" « ،»2و به همين جهت انديشمندان بعد از آنكه باطل را از عالم
خلقت نفي ميكنند ،اين معنا برايشان كشف ميشود كه پس بطور مسلم مردم براي جزا دوباره محشور خواهند شد ،و در آن عالم ستمگران كيفر
خواهند ديد ،آن هم كيفري خوار كننده ،كه همان آتش باشد ،و ممكن نيست كسي يا عاملي اين كيفر را و مصلحت آن را باطل و يا رد كند،
چون بدون حشر مساله خلقت ،باطل خواهد شد ،پس اين است معناي اينكه ميگويند" فَقِنا عَذابَ النَّارِ رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ ما
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ".
"رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً"...
منظور از منادي در اين آيه شريفه رسول اللَّه (ص) است كه بشر را به سوي ايمان ندا كرد "،أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ" ،اين جمله همان ندا را تفسير
ميكند ،پس كلمه" ان" ،ان تفسيري است "،فامنا" ،و چون با اين كلمه اظهار ايمان كردند و در باطن اين كلمه همه معارف الهي نهفته است،
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[استعمال كلمه هجرت در دوري گزيدن از گناه  .....ص 138 :

و ظاهرا مراد از" مهاجرين" در جمله ":فَالَّذِينَ هاجَرُوا" معنايي است عمومي كه شامل مهاجرت و دوري از شرك و هم دوري از فاميل و هم
دوري از گناه ميشود ،چون اوال كلمه" هاجروا" را مطلق آورده و ثانيا در مقابل آن مساله اخراج از ديار را ذكر كرده كه همان هجرت به معناي
اخص است و ثالثا دنبال مساله هجرت فرموده ":لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ  ،"...و كلمه سيئات در
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
اصطالح قرآن كريم به معناي گناهان صغيره است ،پس معلوم ميشود كه مراد از مهاجرين كساني هستند كه از گناهان كبيره اجتناب و يا توبه
ميكنند ،و خدا هم از گناهان صغيره آنان صرفنظر ميكند (دقت بفرمائيد).
[كامروايي و بهروزي كفار فريبتان ندهد]  .....ص 131 :

"ال يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ"...
اين جمله به منزله بر طرف كردن ايرادي است كه ممكن است كسي بكند ،و بگويد وقتي حال مؤمنين چنين حالي باشد قهرا بايد كافران نقطه
مقابل آن را داشته باشند ،با اينكه مي بينيم كفار عيشي مرفه و حياتي پر زرق و برق و معاشي فراوان دارند ،در پاسخ خطاب به رسول گراميش
فرموده ":ال يغرنك  "..و مقصودش توجه دادن عموم مردم است به اينكه از تقلب كفار در بالد و از اينكه به اصطالح همه جا خرشان ميرود
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چون رسولي كه به وي ايمان آوردند از ناحيه خدا به ايشان خبرهايي داده و از پارهاي امور از قبيل گناهان و بديها و مردن در حال كفر و گناه
ترسانيده بود و به پارهاي امور از قبيل مغفرت و رحمت خدا و جزئيات زندگي آن بهشتي كه وعدهاش را به بندگان مؤمن خود داده تشويق كرده
بود ،به همين جهت بعد از آنكه گفتند ":فامنا "دنبالش درخواست كردند كه خدايا ما را بيامرز "،فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا -و گناهان ما را از ما بريز"" وَ
كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا -و ما را با ابرار و نيكان كه وعده چنان بهشتي به ايشان دادهاي بميران" و نيز درخواست
__________________________________________________
)(1آن گاه كه آفتاب را ديد كه بر آمد گفت :اين پروردگار من است چون اين بزرگتر است ".سوره انعام".11 :
)(2باطل چون كف است كه با خشك شدن از بين ميرود ".سوره رعد آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
كردند كه خدايا آن وعده بهشت و رحمتي كه دادهاي و رسوالنت به اذن خودت ضمانتش را كردند در حق ما منجز بفرما.
پس معناي جمله ":عَلي رُسُلِكَ" اين است كه خدايا آن وعدهاي كه بر رسوالنت حمل كردي (و بر رسوالنت نيروي تحمل بار رسالت دادي) ،و
رسوالن هم آن وعده را از طرف تو ضمانت كردند ،در حق ما منجز فرما ،و معناي جمله ":وَ ال تُخْزِنا  "...اين است كه خدايا وعدهات را خلف
مكن ،كه اگر چنين كني ،بيچاره ميشويم ،و لذا دنبالش فرمود ":إِنَّكَ ال تُخْلِفُ الْمِيعادَ".
از آيات مورد بحث اين معنا روشن گرديد كه صاحبان اين مناجات اعتقاد به خدا و روز جزا و مساله نبوت انبيا را به طور اجمال از راه نظر كردن
به آيات آسماني و زميني به دست آوردند ،و اما ايمان به جزئيات احكامي كه پيامبر اسالم آورده از راه ايمان به رسالت رسول خدا (ص) به دست
آوردند ،پس صاحبان اين مناجات بر طريق فطرتند ،و هر حكمي را كه فطرت كند به سمع و طاعت پذيرفتند ".فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ"...
تعبير به كلمه" رب" و اضافه كردن آن بر ضمير صاحبان مناجات ،داللت بر ثوران و فوران رحمت الهي دارد ،و نيز داللت دارد بر اينكه خداي
سبحان در اثر فوران رحمتش رحمت خود را عموميت داده ،ميفرمايد :بطور كلي عمل هيچ عاملي از شما را ضايع نميگرداند ،پس در درگاه خدا
فرقي نيست بين عملي و عمل ديگر ،و عاملي و عامل ديگر.
بنا بر اين پس اينكه در مقام تفريع فرمود ":فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا"...
خواست تا در مقام تفصيل اعمال صالحه بر آيد و ثواب هر يك را تثبيت كند ،و كلمه "واو" در فواصل آيه براي همين تفصيل است ،نه اينكه
بخواهد فاصلهها را جمع كند( ،كلمه واو گاهي براي تفصيل استعمال ميشود و گاهي براي جمع) تا كسي خيال كند كه آيه شريفه فقط در مقام
شمردن ثواب شهيدان از مهاجرين است.
و اين آيه شريفه با اين حال تنها اعمال نيكي را كه در اين سوره به آن ترغيب نموده نام ميبرد ،يعني ايثار دين بر وطن ،تحمل اذيت در راه خدا
و جهاد در راه او،
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فريب نخورند كه كفار هر چه دارند متاعي است قليل و بي دوام.
"لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ"...
كلمه "نزل" به معناي طعام و شراب و ساير ما يحتاجي است كه براي مسافر قبل از آمدنش فراهم ميكنند و مراد از كساني كه چنين وضعي
دارند ،ابرار است ،بدليل آخر آيه كه ميفرمايد :آنچه نزد خدا است بهتر است براي ابرار و نيكان ،و همين مؤيد گفتار ما است كه گفتيم آيه قبلي
در مقام رفع و پيشگيري از يك توهم بيجا است.
"وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ"...
مراد از اين آيه اين است كه بعضي از اهل كتاب در حسن ثواب با مؤمنين شريك هستند و غرض از گفتن اين معنا آن است كه بفرمايد سعادت
اخروي جنسيه نيست تا منحصر به يك طبقه و يا دودمان باشد و اهل كتاب به آن نرسند هر چند كه ايمان هم بياورند بلكه داشتن و نداشتن آن
داير مدار ايمان به خدا و به رسوالن او است ،اگر آنها هم ايمان بياورند جزء مؤمنين ميشوند و با آنان يكسانند.
در اين آيه خداي تعالي آن صفت نكوهيده را كه در آيات قبل اهل كتاب را به خاطر آن مالمت و مذمت ميكرد يعني صفت تفرقه بين رسوالن
خدا را از اين دسته اهل كتاب نفي كرده در آنجا ميفرمود اهل كتاب بين رسوالن خدا فرق گذاشتند و ميثاق خدا را كتمان كردند ،يعني عهدي
كه سپرده بودند تا آيات خدا را بيان كنند از ياد بردند و آيات خدا را بيان نكردند تا با اين كتمان خود ،بهاي اندكي به دست آورند و در آيه مورد
بحث در باره اين دسته از اهل كتاب ميفرمايد :هم بدانچه بر شما نازل شده ايمان دارند و هم بدانچه بر اهل كتاب نازل شده و خالصه كالم
اينكه در برابر خداي تعالي خاشعند ،و نميخواهند با آيات خدا منافع مادي بي ارزش را به دست آورند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
بحثي فلسفي و يك مقايسه [(بين مقام زن در اسالم و در آئينهاي ديگر)]  .....ص 141 :
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مشاهده و تجربه اين معنا را ثابت كرده كه مرد و زن دو فرد ،از يك نوع و از يك جوهرند ،جوهري كه نامش انسان است ،چون تمامي آثاري كه
از انسانيت در صنف مرد مشاهده شده ،در صنف زن نيز مشاهده شده است( ،اگر در مرد فضائلي از قبيل سخاوت ،شجاعت ،علم خويشتن داري و
امثال آن ديده شده در صنف زن نيز ديده شده است) آنهم بدون هيچ تفاوت ،بطور مسلم ظهور آثار نوع ،دليل بر تحقق خود نوع است ،پس
صنف زن نيز انسان است ،بله اين دو صنف در بعضي از آثار مشتركه (نه آثار مختصه از قبيل حامله شدن و امثال آن) از نظر شدت و ضعف
اختالف دارند ولي صرف شدت و ضعف در بعضي از صفات انسانيت ،باعث آن نميشود كه بگوئيم نوعيت در صنف ضعيف باطل شده و او ديگر
انسان نيست .و با اين بيان روشن ميشود كه رسيدن به هر درجه از كمال كه براي يك صنف ميسر و مقدور است براي صنف ديگر نيز ميسور و
ممكن است و يكي از مصاديق آن استكمالهاي معنوي ،كماالتي است كه از راه ايمان به خدا و اطاعت و تقرب به درگاه او حاصل ميشود ،با اين
بيان كامال روشن ميشود كه در افاده اين بحث ،بهترين كالم و جامعترين و در عين حال كوتاهترين كالم همين عبارت ":أَنِّي ال أُضِيعُ عَمَلَ
عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ "است و اگر خواننده محترم اين كالم را با كالمي كه در تورات در اين باره وارد شده مقايسه كند
برايش روشن ميگردد كه قرآن كريم در چه سطحي است و تورات در چه افقي!.
در سفر جامعه تورات آمده :من و دلم بسيار گشتيم (من با كمال توجه بسيار گشتم) تا بدانم از نظر حكمت و عقل جرثومه شر يعني جهالت و
حماقت و جنون چيست ،و كجا است؟
ديدم از مرگ بدتر و تلختر زن است كه خودش دام و قلبش طناب دام است و دستهايش قيد و زنجير است تا آنجا كه ميگويد من در ميان هزار
نفر مرد يك انسان پيدا ميكنم ،اما ميان هزار نفر زن يك انسان پيدا نميكنم.
بيشتر امتهاي قديم نيز معتقد بودند كه عبادت و عمل صالح زن در درگاه خداي تعالي پذيرفته نيست ،در يونان قديم زن را پليد و دستپرورده
شيطان ميدانستند ،و روميان و بعضي از يونانيان معتقد بودند كه زن داراي نفس مجرد انساني نيست و مرد داراي آن هست و حتي در سال 111
ميالدي در فرانسه كنگرهاي تشكيل شد تا در مورد زن و اينكه آيا زن انسان است يا خير
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
بحث كنند! ،بعد از بگومگوها و جر و بحثهاي بسيار ،به اين نتيجه رسيدند كه بله زن نيز انسان است اما نه چون مرد انساني مستقل ،بلكه انساني
است مخصوص خدمت كردن بر مردان ،و نيز در انگلستان تا حدود صد سال قبل زن جزء مجتمع انساني شمرده نميشد ،و خواننده عزيز اگر در
اين باب به كتابهايي كه در باره آراء و عقايد و آداب ملتها نوشته شده مراجعه كند به عقايدي عجيب بر ميخورد.
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در الدر المنثور است كه ابو نعيم در كتاب حليه خود از ابن عباس روايت آورده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :در خلق خدا تفكر كنيد ولي در
خود خدا تفكر مكنيد «».1
مؤلف قدس سره :در الدر المنثور اين معنا را به طريقي ديگر از عدهاي از صحابه از قبيل عبد اللَّه بن سالم و ابن عمر از آن جناب نقل كرده ،و از
طرق شيعه « »2نيز اين روايت نقل شده ،و منظور از تفكر در خود خدا و يا بنا به روايتي ديگر تفكر در ذات خدا ،تفكر در كنه ذات او است كه
خود خداي تعالي در كالم مجيدش فرمود ":وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً »" «3يعني خلق نميتواند احاطه علمي به خدا پيدا كند( ،دليلش هم بسيار
بديهي است و آن اين است كه مخلوق گنجايش درك خالق را ندارد ،او در باره خدا هر تصوري بكند مخلوق خودش است نه خالقش) ،و اما
صفات خداي تعالي قرآن كريم بهترين شاهد است بر اين كه ميتوان خداي تعالي را از راه صفاتش شناخت ،و نه تنها ميتوان بلكه در آياتي
بسيار تشويق به اين كار نيز شده است «».4
و در همان كتاب است كه ابو الشيخ در كتاب عظمت از ابي هريرة روايت آورده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :يك ساعت تفكر و انديشيدن
از شصت سال عبادت كردن بهتر است «».1
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .111
)(2الكافي ج  1ص  12باب النهي عن الكالم في الكيفية و توحيد صدوق ص  414باب النهي عن الكالم و الجدال و المراء في اللَّه عز و جل.
")(3سوره طه آيه".111 :
)(4الدر المنثور ج  2ص .111
)(5الدر المنثور ج  2ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص142 :
مؤلف قدس سره :و در بعضي از روايات « »1آمده :بهتر است از عبادت يك شب ،و در بعضي ديگر آمده :عبادت يك سال ،و اين معنا از طرق
شيعه نيز روايت شده «».2
و از طرق اهل سنت اين نيز روايت شده كه آيه ":فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ "در باره ام سلمه نازل شده ،كه به رسول خدا (ص) عرضه داشته بود :يا
رسول خدا چرا نشنيدم خداي تعالي از هجرت زنان ياري كرده باشد؟ در پاسخ از گاليه او اين آيه نازل شد كه خالصه" من عمل هيچ عاملي را
ضايع نميگردانم چه مرد باشد و چه زن" «».1
و از طرق شيعه روايت آمده كه آيه ":فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا  "...در باره علي ع نازل شد كه فواطم يعني فاطمه بنت اسد (مادر علي" ع") و
فاطمه دختر رسول خدا (ص) (كه بعدا همسرش شد) و فاطمه دختر زبير را با خود حركت داد و به سوي مدينه هجرت كرد و در ضجنان ام ايمن
و چند نفر از مؤمنين ناتوان به آن جناب ملحق شدند و به اتفاق حركت كردند ،در حالي كه در همه حاالت ،ذكر خدا ميگفتند به رسول خدا
(ص) ملحق شدند .و اين آيه در حقشان نازل گرديد «».4
و از طرق اهل سنت روايت شده كه آيه نامبرده در باره همه مهاجرين نازل شده »1« ،و نيز نقل شده كه آيه ":ال يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ  "...تا آخر آيات
مورد بحث ،در اين باره نازل شد كه بعضي از مؤمنين با خود گفته بودند ":اي كاش ما هم زندگي كفار را ميداشتيم" كه چه زندگي خوشي دارند
« .»1و نيز روايت شده كه آيه" وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ  "...در باره نجاشي (پادشاه حبشه) و چند نفر از يارانش نازل شده همان نجاشي كه وقتي
در حبشه از دنيا رفت رسول خدا (ص) در مدينه بر او درود فرستاد ،بعضي از منافقين اعتراض كردند كه چگونه بر او درود ميفرستد با اينكه
نجاشي بر دين او نبود ،در پاسخ اين آيه نازل شد ":وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ».1« "...
پس همه اين روايات در اين صدد است كه آيات را بر يك سلسله قصهها تطبيق كند ،در حالي كه هيچيك از اين قصهها سبب حقيقي نزول آيه
نيست.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .111
)(2الكافي ج  2ص  14باب التفكر.
)(3الدر المنثور ج  2ص .112
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)(4تفسير صافي ج  1ص . [.....]122
)(5الدر المنثور ج  2ص .112
)(6تفسير صافي ج  1ص .121
)(7تفسير ابو الفتوح ج  1ص .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
[سوره آلعمران ( :)3آيه  ..... ]211ص 143 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ()211
ترجمه آيه  .....ص 143 :

اي اهل ايمان در كار دين صبور باشيد و يكديگر را به صبر و مقاومت سفارش كنيد و مهيا و مراقب كار دشمن بوده و خدا ترس باشيد ،باشد كه
پيروز و رستگار گرديد ()211
بيان آيه  .....ص 143 :

گفتاري پيرامون مرابطه در جامعه اسالمي  .....ص 144 :
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اين آيه به منزله خالصهگيري از بيان مفصلي است كه در سوره آمده و ميخواهد از آن آيات براي ما نتيجه گيري نمايد.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا"...
امرهايي كه در اين آيه آمده يعني أمر" اصبروا" و" صابروا" و" رابطوا" و" اتقوا "همه مطلق و بدون قيد است ،در نتيجه صبرش ،هم شامل
صبر بر شدائد مي شود و هم شامل صبر در اطاعت خدا ،و همچنين صبر بر ترك معصيت و بهر حال منظور از آن صبر تك تك افراد است ،چون
دنبالش همين صبر را به صيغه" مفاعله -صابروا "آورده كه در مواردي استعمال ميشود كه ماده فعل بين دو طرف تحقق مييابد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص144 :
و مصابره عبارت است از اينكه جمعيتي به اتفاق يكديگر اذيتها را تحمل كنند و هر يك صبر خود را به صبر ديگري تكيه دهد و در نتيجه
بركاتي كه در صفت صبر هست دست به دست هم دهد و تاثير صبر بيشتر گردد و اين معنا امري است كه هم در فرد (اگر نسبت به حال
شخصي او در نظر گرفته شود) محسوس است و هم در اجتماع (اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود) چون باعث ميشود كه
تك تك افراد نيروي يكديگر را به هم وصل كنند و همه نيروها يكي شود و ان شاء اللَّه به زودي بحثي مفصل در اين باره در جاي خودش
خواهيم كرد.
"وَ رابِطُوا" مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است ،چون مصابره عبارت بود از وصل كردن نيروي مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد و مرابطه
عبارت است از همين وصل كردن نيروها ،اما نه تنها نيروي مقاومت در برابر شدائد ،بلكه همه نيروها و كارها ،در جميع شؤون زندگي ديني ،چه
در حال شدت و چه در حال رخا و خوشي.
و چون مراد از مرابطه اين است كه جامعه به سعادت حقيقي دنيا و آخرت خود برسد -،و اگر مرابطه نباشد گو اينكه صبر من و تو ،به تنهايي و
علم من و تو به تنهايي ،و هر فضيلت ديگر افراد ،به تنهايي سعادت آور هست ،ولي بعضي از سعادت را تامين ميكند و بعضي از سعادت ،سعادت
حقيقي نيست -،به همين جهت دنبال سه جمله ":اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا" اضافه كرد ":وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" ،كه البته منظور از اين
فالح هم فالح تام حقيقي است.
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1-انسان و اجتماع  .....ص 144 :

انسان در ميان تمامي جانداران موجودي است كه بايد اجتماعي زندگي كند و اين مطلب احتياج به بحث زياد ندارند ،چرا كه فطرت تمامي افراد
انسان چنين است يعني فطرت تمام انسانها اين معنا را درك ميكند و تا آنجا هم كه تاريخ نشان داده هر جا بشر بوده اجتماعي زندگي ميكرده
و آثار باستاني هم (كه از زندگي قديميترين بشر آثاري بدست آورده) اين مطلب را ثابت ميكند.
قرآن كريم هم با بهترين بيان در آياتي بسيار از اين حقيقت خبر داده ،از قبيل آيه ":يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ
قَبائِلَ لِتَعارَفُوا ».1« "...
__________________________________________________
)(1هان اي مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شعبه شعبه و قبيله قبيلهتان كرديم تا يكديگر را بشناسيد ".سوره حجرات آيه:
".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
و آيه ":نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ،وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ ،لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا" « »1و آيه ":بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ" «».2
و آيه ":وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً" « »1و آياتي ديگر كه خواننده عزيز براي درك هر يك از اين آيات و نحوه
داللتشان الزم است به تفسير يك يك آنها در اين كتاب مراجعه كند.
2-انسان و نمو او در اجتماع  .....ص 141 :

اجتماع انساني مانند ساير خواص روحي انسان و آنچه كه مربوط به او است از روز آغاز پيدايش بصورت كامل تكون نيافته تا كسي خيال كند كه
اجتماع نمو و تكامل نميپذيرد ،نه در كماالت مادي و نه در كماالت معنوي بلكه اجتماعي شدن انسان هم مانند ساير امور روحي و ادراكيش
دوش به دوش آنها تكامل پذيرفته ،هر چه كماالت مادي و معنويش بيشتر شده ،اجتماعش نيز سامان بيشتري به خود گرفته است و مسلما
انتظار نمي رود كه اين يك خصوصيت از ميان همه خصوصيات و خواص انسانيت مستثنا باشد ،يعني خصوص اجتماعي بودنش از همان اول
پيدايشش بطور كامل تحقق يافته باشد ،و اجتماع امروزيش با اجتماع روز اول خلقتش هيچ فرق نكرده باشد ،بلكه اين خصيصه انسان مانند ساير
خصائصش كه بنحوي با نيروي علم و اراده او ارتباط دارند ،تدريجا بسوي كمال در حركت بوده و كم كم در انسان تكامل يافته است.
و آنچه بعد از دقت و تامل در حال اين نوع از موجودات يعني انسان روشن ميشود اين است كه اولين اجتماع و گردهمآيي كه در بشر پيدا شده
گردهمآيي منزلي از راه ازدواج بوده ،چون عامل آن يك عامل طبيعي بوده است كه همان جهاز تناسلي (كه زن و مرد هر كدام جهاز تناسلي
مخصوص به خود را دارند) است ،و اين خود قويترين عامل است براي اينكه بشر را به اجتماع خانوادگي وادار نمايد زيرا معلوم است كه اين دو
دستگاه هر يك بدون ديگري بكار نميافتد ،به خالف مثال جهاز هاضمه كه اگر فرض كنيم در محلي و زماني يك فرد انسان
__________________________________________________
) (1مائيم كه معيشتشان را در بينشان (در زندگي دنيا) تقسيم كرديم و بعضي را بدرجاتي ما فوق بعضي ديگر قرار داديم ،تا بعضي بعضي ديگر را
مسخر خود كنند ".سوره زخرف آيه".12 :
)(2شما همه از يكديگريد ":سوره آل عمران آيه".111 :
)(3او كسي است كه از آب بشري بيافريد ،و سپس او را خويشاوند تني و ناتني كرد ".سوره فرقان آيه".14 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
تك و تنها باشد ،ميتواند با جويدن برگ و ميوه درختان تغذي كند ولي نميتواند به تنهايي فرزندي از خود منشعب سازد و همچنين دستگاههاي
ديگري كه در بدن انسان تعبيه شده ،براي بكار افتادنش نيازي به انسانهاي ديگر ندارد و تنها جهاز تناسلي است كه بايد در بين دو نفر مشتركا
بكار بيفتد ،دو نفر از جنس مخالف (يعني يك مرد و يك زن) .بعد از تشكيل اجتماع كوچك يعني خانواده ،يك مشخصه ديگر بشري خودنمايي
كرد ،كه ما در مباحث گذشته اين كتاب آن مشخصه را استخدام ناميديم ،يعني اينكه هر انساني بخواهد به وسيله انساني و يا انسانهايي ديگر
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حوائج خود را بر آورد و سلطه خود را گسترش دهد ،آن گاه برايش ممكن است كه اراده خود را بر آن انسانها تحميل كند تا هر چه او ميخواهد
آنها بكنند و رفته رفته اين خصيصه به صورت رياست جلوه كرد ،رياست در منزل ،رياست در عشيره (فاميل) ،رياست در قبيله ،رياست در امت.
اين هم طبيعي است كه رياست در بين چند انسان نصيب آن كسي ميشده كه از سايرين قويتر و شجاعتر بوده و همچنين مال و اوالد
بيشتري داشته و همچنين نسبت به فنون حكومت و سياست آگاهتر بوده و آغاز ظهور بتپرستي هم همين جا است يعني پرستش و خضوع
انسانها در برابر يك انسان از همين جا شروع شد تا در آخر براي خود ديني مستقل گرديد و ما ان شاء اللَّه العزيز در آينده در اين باره بحثي كامل
خواهيم كرد.
(و لذا به اصل مطلب بر گشته و ميگوئيم )مشخصه اجتماع به تمام انواعش چه اجتماع خانوادگي و چه غير آن ،هر چند كه هيچگاه در اين
ادوار بشري از بشر جدا نبوده ،حتي برههاي از زمان هم سراغ نداريم كه انسان ،فردي زندگي كرده باشد ،و ليكن اين نيز بوده كه انسان اين رقم
زندگي را از زندگي فردي انتخاب نكرده و براي انتخاب آن بطور تفصيل مصلحتها و خوبيهاي آن را نسنجيده ،بلكه (همانطور كه قبال گفته شد
ضرورت وجود دستگاه تناسلي ،او را براي اولين بار به ازدواج ،يعني اولين قدم در تشكيل اجتماع واداشته (و قهرا مجبور شده قدمهاي ديگر را نيز
بر دارد) و اما پي بردن به خوبيهاي آن و اينكه چگونه اجتماعي بهتر است؟ به تدريج و به تبع پيشرفت ساير خواص بشري ،رشد و نمو كرده،
نظير خصيصه استخدام و خصيصه دفاع و ...
[ اولين باري كه بشر متوجه منافع و مصالح اجتماع شد زمان بعثت اولين پيامبر الهي بود]  .....ص 141 :
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و قرآن كريم خبر داده كه اولين باري كه بشر متوجه منافع اجتماع شد ،و بطور تفصيل (و نه ناخودآگاه) به مصالح آن پي برد و در صدد حفظ آن
مصالح بر آمد .زماني بود كه براي اولين بار پيغمبري در ميان بشر مبعوث شد و آنان را راهنما گشت .جان كالم اين است كه :به وسيله مقام
نبوت متوجه مصالح و منافع زندگي اجتماعي گرديد ،اين مطلب را از آيات زير
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
استفاده ميكنيم كه ميفرمايد ":وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا" «».1
و نيز ميفرمايد ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ،فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ ،وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ،لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا "
» ،«2چون اين دو آيه ،چنين خبر ميدهد كه انسان در قديمترين عهدش امتي واحده و ساده و بياختالف بوده ،سپس (بخاطر همان غريزه
استخدام كه گفتيم ) اختالف در بين افرادش پيدا شد و اختالف هم به مشاجره و نزاع انجاميد ،لذا خداي تعالي انبيا را بر انگيخت و با آنان كتاب
فرستاد ،تا به وسيله آن كتاب اختالفها را بر طرف كنند ،و دو باره به وحدت اجتماعيشان برگردانند ،و اين وحدت را به وسيله قوانيني كه تشريع
فرموده حفظ كنند.
و نيز در آيه "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً ،وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ،وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ" « »1خبر ميدهد كه :و با اين كالم خود خبر داده از اينكه رفع اختالف از بين مردم و ايجاد اتحادشان در كلمه ،تنها و تنها از راه دعوت به
اقامه دين و اتحادشان در دين واحد ،تحقق مييابد ،پس تنها دين است كه ضامن اجتماع صالح آنان است.
و آيه نامبرده همين دعوت را (يعني دعوت انسانهاي اوليه را به اجتماع و اتحاد) به صورت دعوت به اقامه دين و متفرق نشدن مردم در آن
پيشنهاد كرده ،پس تنها ضامن اجتماع صالح دين است.
و اين آيه -بطوري كه مالحظه ميفرمائيد اين دعوت را (يعني دعوت به اجتماع و اتحاد را) از نوح ع حكايت كرده كه قديمترين انبيا صاحب
كتاب و شريع ت است و بعد از آن جناب از ابراهيم و آن گاه از موسي و سپس از عيسي ع حكايت كرده ،با اينكه در شريعت نوح و ابراهيم ع عدد
انگشت شماري از احكام تشريع شده بود و از اين چهار پيامبر (كه نام برده شده) موسي ع شريعتي وسيعتر آورده و بطوري كه قرآن كريم خبر
__________________________________________________
)(1انسانها در آغاز ،همه يك امت بودند ،بعدها اختالف كردند ".سوره يونس آيه".11 :
) (2مردم همه يك امت بودند ،سپس خداي تعالي انبيا را (كه كارشان وعده و وعيد دادن است) مبعوث فرمود و كتاب به حق را با آنان نازل
فرمود تا بين مردم در آنچه كه در آن اختالف ميكنند داوري كند ".سوره بقره آيه".211 :
)(3براي شما مسلمانان از مسائل اصولي دين همان را تشريع كرده كه به نوح توصيهاش كرده بود ،و آنچه به تو وحي كرديم و ابراهيم و موسي
و عيسي را به رعايت آن سفارش نموديم اين بود كه دين را اقامه كنيد ،و در دين متفرق نشويد ".سوره شورا آيه".11 :
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
ميدهد ،و از ظاهر انجيلهاي مسيحيان هم بر ميآيد ،عيسي ع نيز تابع شريعت آن جناب بوده( ،چون در سابق گفتيم كه شريعت آن جناب
بيشتر براي برداشتن امور قدغن و تحليل نمودن آن امور را داشته است كه خداي تعالي به عنوان گوشمالي آنها را بر بني اسرائيل حرام كرده بود)
و شريعت موسي ع هم بطوري كه گفته شده ،بيش از حدود ششصد حكم نداشته.
پس روشن گرديد كه دعوت به اجتماع دعوتي مستقل و صريح بوده كه تنها از ناحيه مقام نبوت شروع شده ،و آغازگر آن انبيا ع بودهاند و آن را
در قالب دين به بشر پيشنهاد كرده اند به شهادت اينكه هم قرآن بدان تصريح نموده و هم تاريخ آن را تصديق كرده است كه ان شاء اللَّه بحث
تاريخيش ميآيد.
3-اسالم و عنايتش به امر اجتماع  .....ص 148 :
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هيچ شكي نيست در اينكه اسالم تنها ديني است كه بنيان خود را بر اجتماع نهاده وين معنا را به صراحت اعالم كرده و در هيچ شاني از شؤون
بشري مساله اجتماع را مهمل نگذاشته -،و تو خواننده عزيز اگر بخواهي بيش از پيش نسبت به اين معنا آگاه شوي -،ميتواني از اين راه وارد
شوي كه نخست اعمال انسانها را دسته بندي كني و بفهمي كه دامنه اعمال انسان چقدر وسيع است و اعتراف كني كه چگونه فكر آدمي از
شمردن آنها و تقسيماتي كه به خود ميگيرد به اجناس و انواع و اصنافي كه منشعب ميشود عاجز است و از سوي ديگر در اين معنا بينديشي كه
چگونه شريعت الهيه اسالم آنها را شمرده و به همه آنها احاطه يافته و چگونه احكام خود را بطور شگفتآوري بر آن اعمال ،بسط و گسترش داده
( بطوري كه هيچ عمل كوچك و بزرگ آدمي را بدون حكم نگذاشته) آن گاه در اين بينديشي كه چگونه همه اين احكام را در قالبهاي اجتماعي
ريخته ،آن وقت خواهي ديد كه اسالم روح اجتماع را به نهايت درجه امكان در كالبد احكامش دميده.
سپس آنچه دستگيرت شده با آنچه از ساير شرايع حقه كه قرآن نيز به شان آنها اعتنا ورزيده مقايسه كني ،يعني با شرايع و احكامي كه نوح و
ابراهيم و موسي و عيسي آورده بسنجي نسبت اسالم و آن شرايع به دستت ميآيد و در نتيجه به مقام و منزلت اسالم پي ميبري.
و اما آن شرايعي كه در ساير اديان است و اسالم اعتنايي به آنها نكرده ،مانند احكامي كه در كيش بتپرستان و صائبان و پيروان ماني و
مجوسيان و سايرين به آنها معتقدند وضع روشنتري دارد كه قابل مقايسه با احكام اسالم نيستند .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
و اما امتهاي قديم چه متمدن و چه غير متمدن تاريخ چيزي از وضع آنان ضبط نكرده ولي اين مقدار را ميدانيم كه تابع موروثيهاي قديمترين
عهد انسانيت بودهاند ،آنها نيز به حكم اضطرار جامعه تشكيل داده و به حكم غريزه ،به استخدام يكديگر پرداختند و در آخر افراد تحت يك جمعي
اجتماع كرده اند و آن جمع عبارت بوده از حكومتي استبدادي و سلطه پادشاهي و اجتماعشان هم عبارت بوده يا از اجتماعي قومي و نژادي و يا
اجتماعي وطني و اقليمي كه يكي از اين چند عامل ،وحدت همه را در تحت رايت و پرچم شاه و يا رئيسي جمع ميكرده و راهنماي زندگيشان
هم همان عامل وراثت و اقليم و غير اين دو بوده ،نه اينكه به اهميت مساله اجتماع پي برده و در نتيجه نشسته باشند و پيرامون آن بحثي يا
عملي كرده باشند ،حتي امتهاي بزرگ يعني ايران و روم هم كه در قديم بر همه دنيا سيادت و حكومت داشتند تا روزگاري هم كه آفتاب دين
خدا در بشر طلوع كرد و اشعه خود را در اطراف و اكناف ميپراكند ،به اين فكر نيفتادند كه چرا تشكيل اجتماع دهيم و چه نظامي اجتماعي بهتر
از نظام امپراطوري است؟ بلكه به همان نظام قيصري و كسروي خود دلخوش و قانع بودند و رشد و انحطاط جامعهشان تابع لواي سلطنت و
امپراطوريشان بود ،هر زماني كه امپراطوريشان قوي و قدرتمند بود جامعه هم نيرومند بود ،هر زمان كه رشد امپراطوري متوقف ميشد ،رشد
جامعه نيز متوقف ميشد.
بله در نوشتههايي كه از حكماي خود به ارث برده بودند از قبيل نوشتههاي سقراط و افالطون و ارسطو و غير اينها ،بحثهايي اجتماعي يافت
ميشود و ليكن تنها نوشتهها و اوراقي است كه هرگز مورد عمل واقع نشده و مثلهايي است ذهني كه هرگز در مرحله خارج پياده نگشته است و
تاريخ آن زمان كه براي ما به ارث رسيده ،بهترين شاهد بر صدق گفتار ما است.
پس درست است كه بگوئيم :اولين ندايي كه از بشر برخاست و براي اولين بار بشر را دعوت نمود كه به امر اجتماع اعتنا و اهتمام بورزد ،و آن را
از كنج اهمال و زاويه تبعيت حكومتها خارج نموده و موضوعي مستقل و قابل بحث حساب كند ،ندايي بود كه شارع اسالم و خاتم انبيا ع افضل
الصالة و السالم سر داد و مردم را دعوت كرد به اينكه آياتي را كه از ناحيه پروردگارش به منظور سعادت زندگي اجتماعي و پاكي آنان نازل شده
پيروي كنند ،مانند آيات زير كه ميفرمايد ":وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ" «،»1
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__________________________________________________
)(1و اينكه راه من مستقيم است پس مرا پيروي كنيد و بدنبال راههاي ديگر مرويد كه شما را متفرق ميسازد ".سوره انعام آيه ".111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
"وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا" « »1تا آنجا كه به مساله حفظ مجتمع از تفرق و انشعاب اشاره نموده و ميفرمايد ":وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ،وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ"
«».2
"إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ" « ،»1و آياتي ديگر كه بطور مطلق مردم را به اصل اجتماع و اتحاد دعوت ميكند.
و در آياتي ديگر دعوت ميكند به تشكيل اجتماعي خاص ،يعني خصوص اجتماع اسالمي بر اساس اتفاق و اتحاد ،و به دست آوردن منافع و
مزاياي معنوي و مادي آن ،مانند آيه شريفه ":إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ،فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ" « »4و آيه ":وَ ال تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ"
« ،»1و آيه ":وَ تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي « ،»1و آيه ":وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" « ،»1كه
ان شاء اللَّه توضيح مختصري براي اين مطلب خواهد آمد.
4-رابطه اي كه اسالم بين فرد و اجتماع قائل است در هيچ ديني و ملتي سابقه ندارد ..... .ص 111 :

اشاره
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اين معنا در سراپاي عالم صنع به چشم ميخورد كه نخست اجزايي ابتدايي خلق ميكند كه آن اجزا هر يك براي خود آثار و خواص خود را دارد
و سپس چند جزء از آن اجزا را با هم تركيب نموده (با همه تفاوتها و جداييها كه در آنها هست هماهنگ و هم آغوششان
__________________________________________________
)(1همگي به ريسمان خدا چنگ بزنيد و متفرق مشويد ".سوره آل عمران آيه".111 :
)(2بايد از شما جمعيتي باشند كه مردم را به سوي خير دعوت نموده ،امر به معروف و نهي از منكر كنند و ايشانند تنها رستگاران و شما مانند آن
اقوام مباشيد كه فرقه فرقه شدند و بعد از آنكه آياتي روشن برايشان آمد باز اختالف كردند ".سوره آل عمران آيه".111 :
)(3محققا كساني كه دين خود را پاره پاره كردند و هر دسته پيرو كسي شدند تو هيچ رابطه با آنان نداري ".سوره انعام آيه". [.....]111 :
)(4رابطه مؤمنين با يكديگر تنها رابطه برادرانه است ،پس بين دو برادر خود اصالح دهيد ".سوره حجرات آيه".11 :
)(5و نزاع مكنيد كه سست ميشويد و نيرويتان هدر ميرود ".سوره انفال آيه".41 :
)(6يكديگر را در كار نيك و تقوا ياري دهيد ".سوره مائده آيه".2 :
)(7بايد از شما مسلمانان جمعيتي باشند كه به سوي خير دعوت نموده امر به معروف و نهي از منكر كنند ".سوره آل عمران آيه".114 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ميسازد و از آن هم آغوش شده فوائدي نو اضافه بر فوائدي كه در تك تك اجزا بود به دست ميآورد مثال انسان كه يكي از موجودات عالم
است اجزايي و اجزايش ابعاضي دارد و اعضايي و اعضايش قوايي دارد كه براي هر يك از آنها فوائدي مادي و روحي جداگانه است كه اگر همه
دست به دست هم دهند قوي و عظيم مي شوند ،همانطور كه تك تك آنها وزن كمتري و رويهمشان وزن بيشتري دارد ،آثار و فوائد تك تك و
مجموعشان نيز همين اختالف را دارد وقتي دست به دست هم دهند ،در اين سو و آن سو شدن و از اين سو بدان سو برگشتن و در ساير فوائد
قويتر ميشوند و اگر هماهنگي نداشته باشند ،هر يك تنها كار خودش را ميكند ،گوش ميشنود و چشم ميبيند و ذائقه ميچشد و اراده عضوي
را كه بخواهد بكار مياندازد و به حركت در ميآورد ،ولي رويهم آنها از جهت وحدتي كه در تركيب پيدا ميكنند ،تحت فرمان و سيطره يك
حاكم در ميآيند كه همان انسان است و در اين هنگام است كه فوائدي از آن اعضا و قوا بدست ميآيد كه از تك تك آنها و از اجزاي يك يك
آنها بدست نميآمد ،فوائد بسيار زيادي كه يا از قبيل افعالند و يا از مقوله انفعالها (در موجودات خارج اثر ميگذارند و يا از آن موجودات متاثر
ميشوند) فوائد بسياري كه يا روحي هستند و يا مادي و يكي از آن فوائد اين است كه در اثر هماهنگي اعضاء يك فايده ،چند فايده ميشود،
براي اينكه ماده انسانيت مثال نطفهاي كه بعدها انسان ميشود وقتي انساني كامل شد ميتواند مقداري از ماده خودش را از خود جدا كند و آن را
با تربيت انسان تمام عياري مانند خود بسازد ،انساني كه مانند پدرش عمل كند ،هر چه از افعال مادي و روحي كه از پدرش سر ميزند از او هم
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[هويت و شخصيت مستقل براي اجتماع در اسالم  .....ص 112 :
و به همين جهت قرآن كريم غير از آنچه كه براي افراد هست وجودي و عمري و كتابي و حتي شعوري و فهمي و عملي و اطاعتي و معصيتي
براي اجتماع قائل است ،مثال در باره عمر و اجل امتها ميفرمايد ":وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُونَ" «3».
و در باره كتاب خاص بهر امتي ميفرمايد ":كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعي إِلي كِتابِهَا" «».4
و در باره درك و شعور هر امتي ميفرمايد ":زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ" «».1
و در باره عمل بعضي از امتها فرموده ":مِنْهُمْ أُمَّةٌ ،مُقْتَصِدَةٌ" «».1
و در باره طاعت امت فرموده ":أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ" «».1
و در باره معصيت امتها فرموده ":وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ ،لِيَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ" « ،»1يعني
هر امتي در صدد بر آمد تا رسول خود را دستگير كنند و با باطل عليه حق مجادله كردند تا شايد به وسيله آن ،حق را از بين ببرند ،در
__________________________________________________
)(1هان اي مردم ما همه شما را از يك مرد و يك زن آفريديم ".سوره حجرات آيه".11 :
)(2شما نوع بشر بعضي از بعضي ديگريد ".سوره آل عمران آيه".11 :
)(3براي هر امتي اجلي است كه رسيدنش را نه ميتوانند جلو بيندازند و نه عقب ".سوره اعراف آيه".14 :
)(4و هر امتي به سوي كتابش خوانده ميشود ".سوره جاثيه آيه".21 :
)(5عمل هر امتي را براي آن امت زينت قرار داديم در نتيجه زشت را زيبا و زيبا را زشت مييابند.
"سوره انعام آيه".111 :
)(6بعضي از امتها داراي دركي صحيحاند ".سوره مائده آيه".11 :
)(7امتي است قائم و شبزندهدار كه آيات خدا را تالوت ميكنند ".سوره آل عمران آيه".111 :
)(8سوره غافر آيه"1 :
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سر بزند.
پس افراد انسان با همه كثرتي كه دارد يك انسان هستند و افعال آنها با همه كثرتي كه از نظر عدد دارد از نظر نوع يك عمل است كه به
اعمالي متعدد تقسيم ميشود ،نظير آب دريا كه يك آب است ولي وقتي در ظرفهاي بسياري ريخته ميشود چند آب ميشود ،پس اين آبها كه
از نظر عدد بسيارند از نظر نوع يك آبند و در عين اينكه يك نوعند ،آثار و خواص بسيار دارند و اين آثار بسيار ،وقتي آبها يك جا جمع ميشوند
قوت و عظمت پيدا ميكنند.
اسالم هم افراد نوع بشر را در تربيت و در هدايتش بسوي سعادت حقيقياش اين معناي حقيقي را در نظر گرفته ،معنايي كه چارهاي از اعتبارش
نيست ،و در اين باره فرموده ":وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً ،فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً" «». 1
__________________________________________________
) (1خداي عز و جل آن كسي است كه از آب يك بشر آفريد و همان يك بشر را بسيار و به هم وابسته ساخت ".سوره فرقان آيه".14 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
و نيز فرموده" يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي «».1
و نيز فرموده ":بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" «».2
و اين رابطه حقيقي كه بين فرد و جامعه وجود دارد ،خواه ناخواه به وجود و كينونتي ديگر منجر ميشود ،كينونتي در مجتمع و مطابق قوت و
ضعف و وسعت و ضيقي كه افراد در وجودشان و قوايشان در خواصشان و آثارشان دارند ،و در نتيجه غير از وجود تك تك افراد كه فرضا ده
ميليون نفرند يك وجودي ديگر پيدا ميشود بنام مجتمع و غير از آثار و خواصي كه تك تك افراد دارند خواص و آثاري ديگر و از همه قويتر
پيدا ميشود ،بنام آثار اجتماع.
(صد هزاران خيط يكتا را نباشد قوتي چون به هم برتافتي اسفند يارش نگسلد
-مترجم)
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نتيجه من آنها را به عذاب خود گرفتم و چه عقابي بود كه بر سرشان آوردم.
و نيز در باره خالف كاري امت فرموده ":وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ" «».1
و از همين جا است كه مي بينم قرآن همان عنايتي را كه به داستان اشخاص دارد ،به داستان و تاريخ امتها نيز دارد بلكه اعتنايش به تواريخ امتها
بيشتر است ،براي اينكه در عصر نزول قرآن آنچه از تاريخ بر سر زبانها بود تنها احوال پادشاهان و رؤساي امتها بود و ناقلين تاريخ هيچ در صدد
ضبط احوال امتها و تواريخ جوامع نبودند ،شرح حال جوامع تنها بعد از نزول قرآن باب شد ،آن هم بعضي از مورخين مانند مسعودي و ابن خلدون
متعرض آن شدند ،تا آنكه تحول فكري اخير در تاريخنگاري پديدار شد ،و به جاي پرداختن به شرح حال اشخاص ،به شرح حال امتها پرداختند ،و
بطوري كه ميگويند اولين كسي كه اين روش را باب كرد" اگوست كنت فرانسوي" متوفي در سال  1111ميالدي بوده است.
و خالصه اينكه الزمه آنچه در اين باره اشاره كرديم اين است كه هر جا قوا و خواص اجتماعي با قوا و خواص فردي معارضه كند ،قوا و خواص
اجتماعي به خاطر اينكه نيرومندتر است ،بر قوا و خواص فردي غلبه كند ،و همين طور هم هست ،چون الزمه قويتر بودن يكي از دو نيروي
متضاد اين است كه بر آن ديگري غلبه كند ،عالوه بر اينكه حس و تجربه هم همين را اثبات ميكند و بر اين معنا (يعني غلبه قوه او خواص
فاعله جامعه و قوا و خواص منفعله آن ،بر قوا و خواص فاعله و منفعله فرد) شهادت ميدهد ،مثال وقتي جامعه بر امري همت بگمارد و تحقق آن
را اراده كند ،و قوا و خواص فاعله خود را به كار بگيرد ،يك فرد نميتواند با نيروي خودش به تنهايي عليه جامعه قيام كند ،مثال در جنگها و
هجومهاي دسته جمعي اراده يك فرد نميتواند با اراده جمعيت معارضه نمايد ،بلكه فرد چارهاي جز اين ندارد كه تابع جمع شود تا هر چه بر سر
كل آمد بر سر آن جزء هم بيايد ،حتي ميتوان گفت اراده جامعه آن قدر قوي است كه از فرد سلب اراده و شعور و فكر ميكند.
و همچنين آنجا كه قوا و خواص منفعله جامعه به كار ميافتد مثال خطري عمومي از قبيل شكست در جنگ يا شروع زلزله و يا وجود قحطي و
وبا او را وادار به فرار ميسازد ،و يا رسوم متعارفه باعث ميشود كه از ترك عملي شرم كند و يا عادتي قومي ،جامعه را وادار ميسازد به اينكه فرم
مخصوصي از لباس بپوشد ،در همه اين انفعالهاي عمومي يك فرد
__________________________________________________
)(1براي هر امتي رسولي است ،پس همين كه رسولشان آمد ،در بينشان به قسط داوري شد ".سوره يونس آيه". [.....]41 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
نميتواند منفعل نشود بلكه خود را ناچار ميبيند به اين كه از جامعه پيروي كند ،حتي در اين دو حال كه گفته شد فعل و انفعال اجتماع شعور و
فكر را از افراد و اجزا خود سلب ميكند.
و همين معنا مالك اهتمام اسالم به شان اجتماع است ،اهتمامي كه تا كنون نديده و ابدا نيز نخواهيم ديد كه نظيرش در يكي از اديان و در يكي
از سنن ملتهاي متمدن يافت شود (هر چند كه ممكن است خواننده محترم اين دعوي ما را نپذيرد).
علت اين شدت اهتمام هم روشن است ،براي اينكه وقتي تربيت و رشد اخالق و غرائز در يك فرد انسان كه ريشه و مبدأ تشكيل اجتماع است
مؤثر واقع مي شود كه جو جامعه با آن تربيت معارضه نكند و گرنه از آنجايي كه گفتيم قدرت نيروي جامعه ،فرد را در خود مستهلك ميكند ،اگر
اخالق و غرائز جامعه با اين تربيت ضديت كند يا تربيت ما اصال مؤثر واقع نميشود و يا آن قدر ناچيز است كه قابل قياس و اندازه گيري نيست
(و مثل اين ميماند كه ما بخواهيم يك ماهي قزلآال را در آب شور تربيت كنيم كه اگر در همان روزهاي اول ماهي كوچولوي ما از بين نرود،
تربيت ما آن طور كه بايد و آن طور كه به زحمات ،ما بيارزد مؤثر واقع نميشود" مترجم").
به همين جهت است كه اسالم مهم ترين احكام و شرايع خود از قبيل حج و جهاد و نماز و انفاق را و خالصه تقواي ديني را بر اساس اجتماع قرار
داد و عالوه بر اينكه قواي حكومت اسالمي را حافظ و مراقب تمامي شعائر ديني و حدود آن كرده و عالوه بر اينكه فريضه دعوت به خير و امر
به معروف و نهي از تمامي منكرات را بر عموم واجب نموده ،براي حفظ وحدت اجتماعي هدف مشتركي براي جامعه اعالم نموده ،و معلوم است
كه كل جامعه هيچوقت بي نياز از هدف مشترك نيست ،و آن هدف مشترك عبارت است از سعادت حقيقي( ،نه خيالي) و رسيدن به قرب و
منزلت نزد خدا ،و اين خود يك پليس و مراقب باطني است كه همه نيتها و اسرار باطني انسان را كنترل ميكند تا چه رسد به اعمال ظاهريش،
پس در حكومت اسالمي اگر مامورين حكومتي كه گفتيم موظف به دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكرند اطالعي از باطن افراد نداشته
باشند ،باطنها بي پليس و بدون مراقب نماندهاند ،و به همين جهت گفتيم اهتمام به امر اجتماع در حكومت و نظام اسالمي بيش از هر نظام
ديگر است.
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5-آيا سنت اجتماعي اسالم ،ضمانت بقا و اجرا دارد؟  .....ص 114 :

اشاره
ممكن است خواننده محترم بگويد :گيرم دعوي شما حق باشد ،يعني نظام اجتماعي ،عاليترين نظام و نظر اسالم در پديد آوردن جامعهاي صالح،
پيش رفتهترين و متقنترين و اساسيترين نظريهها باشد و حتي از نظريه جوامع پيشرفته عصر حاضر نيز متقنتر باشد ،ولي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
وقتي ضامن اجرا ندارد چه فايده؟ و دليل نداشتنش همين است كه در طول چهارده قرن به جز چند روزي در همان اوائل بعثت نتوانست خود را
حفظ كند و جاي خود را به قيصريت و كسرويت داد و حكومتش به صورت حكومتي امپراطوري در آمد ،آن هم بصورت ناهنجارترين و
فجيعت رين وضعش ،و اعمالي را مرتكب شد كه امپراطوريهاي قبل از او هرگز مرتكب نشده بودند ،به خالف حكومت زائيده شده از تمدن غرب،
كه همواره روي پاي خود ايستاده هيچ تغيير ماهيتي نداده است.
[شبههاي كه دل غرب زدگان را به خود مشغول داشته است  .....ص 111 :
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و همين خود دليل بر اين است كه تمدن غربيها پيشرفتهترين تمدن و نظام اجتماعيشان متقنترين و مستحكمترين نظام است كه سنت
اجتماعي و قوانينش بر اساس خواست مردم و هر پيشنهادي است كه مردم از روي طبيعت و هوا و هوسهاي خود ميكنند و در اين باره معيار آن
را خواست اكثريت و پيشنهاد آنان قرار داده ،چون اتحاد و اجتماع كل جامعه در يك خواست به حسب عادت محال است( ،و هيچ نظامي
نميتواند آنچه را ميكند مطابق ميل كل جامعه باشد ،از سوي ديگر تحميل خواست اقليت بر اكثريت هم معقول نيست) و غلبه اكثر بر اقل
سنتي است كه در طبيعت نيز مشهور است ،چرا كه ما ميبينيم هر يك از علل مادي و اسباب طبيعي اكثرا مؤثر واقع ميشوند ،نه پيوسته و علي
الدوام ،و همچنين از ميان عوامل مختلف و ناسازگار ،اكثر مؤثر واقع ميشود نه همه ،و نه اقل ،به همين جهت مناسب است كه هيكل اجتماع نيز
هم از نظر غرض و هم به حسب سنتها و قوانين جاريه در آن ،بر اساس خواست اكثر بنا شود و اما اين فرضيه كه دين پيشنهادي را كه ميدهد
در دنياي حاضر جز آرزويي خام نيست و از مرحله فرض تجاوز نميكند و تنها مثالي است كه جايش در عقل و ذهن است و نه در خارج ولي
تمدن عصر حاضر در هر جا كه قدم نهاده نيروي مجتمع و سعادتش را و تهذيب و طهارت افرادش از رذائل را ضمانت كرده است( ،البته منظور از
رذائل هر عملي است كه جامعه آن را نپسندد) نظير دروغ ،خيانت ،ظلم ،جفا ،خشونت ،خشكي و امثال آن.
اين مطالب خالصه و فشرده خياالتي است كه دل غربزدگان ما را به خود مشغول نموده ،مخصوصا تحصيل كردههاي مشرق زمين را كه به
اصطالح رشته تحصيلشان بحث در مسائل اجتماعي و رواني است ،چيزي كه هست اين آقايان بحث را در غير موردش ايراد كردند در نتيجه حق
مطلب بر ايشان مشتبه شده است و اينك توضيح آن.
اما اينكه ميپندارند سنت اجتماعي اسالم در دنيا و در مقابل سنن تمدن فعلي و در شرايط موجود در دنيا قابل اجرا نيست به اين معنا كه اوضاع
حاضر دنيا با احكام اسالمي ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نميسازد ،ما نيز قبول داريم ،ليكن اين سخن چيزي را اثبات نميكند ،چون ما هم نميگوئيم با حفظ شرايط موجود در جهان احكام اسالم بدون
هيچ درد سر جاري شود ،البته هر سنتي در هر جامعهاي جاري شده ابتدايي داشته يعني ،قبال نبوده و بعد موجود شده است ،و وقتي ميخواسته
موجود شود البته شرايط حاضر ،با آن ناسازگار بوده و آن را طرد ميكرده و سنت نو هم با سنت قبليش مبارزه ميكرده ،و چه بسا بخاطر ريشهدار
بودن سنت قبلي چند باري هم شكست ميخورده ،و دو باره قيام ميكرده ،تا پس از دو يا سه بار شكست غلبه مييافته و سنت قبلي را ريشه كن
ميكردهاند ،و چه بسا اتفاق ميافتاده كه در مقابل سنت قبلي توان مقاومت نميآوردهاند ،چون عوامل و شرايط موجود هنوز با آن مساعد نبوده و
در نتيجه شكست ميخورده و به كلي از بين ميرفتند .تاريخ خود شاهد بر اين معنا است و از اين پيروزيها و شكستها (چه در سنتهاي ديني ،و
چه دنيوي ،و حتي در مثل نظام دموكراتيك و اشتراكي )نمونهها دارد.
مثال نظام و سنت دموكراتيك (كه در دنياي امروز سنت پسنديده است) بعد از جنگ جهاني اول در روسيه شكل واقعي خود را از دست داد و به
صورت نظامي اشتراكي و كمونيستي در آمد ،و بعد از جنگ جهاني دوم كشورهاي اروپاي شرقي نيز به روسيه ملحق شدند ،و سپس چين به آن
پيوست ،و نيز فرضيه دموكراتيك در بين جمعيتي قريب به نصف سكنه روي زمين بي كاله ماند و تقريبا يك سال قبل بود كه ممالك
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كمونيستي اعالم كردند.
كه رهبر فقيد شوروي ( استالين) در طول مدت حكومتش يعني سي سال بعد از حكومت لنين ،نظام اشتراكي را به نظام فردي و استبدادي
منحرف كرد ،و حتي در همين روزها هم وضع چنين است كه اگر طايفهاي شيفته آن ميشود ،و طايفهاي ديگر از آن بر ميگردند و اگر جمعي به
آن ايمان ميآورند جمعي ديگر مرتد ميشوند و اين نظام هم چنان رو به گستردگي ميرود ،تاريخ از اين قبيل نمونهها زياد دارد ،قرآن كريم هم
به اين حقيقت اشاره نموده ميفرمايد ":قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ،فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ" « ،»1و ميفهماند كه
هر سنتي و نظامي كه با تكذيب آيات خدا همراه بوده به عاقبتي پسنديده منتهي نشده است.
[صرف عدم انطباق يك سنت با وضع حاضر انسانها دليل بر بطالن و فساد آن سنت نيست  .....ص 111 :
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پس صرف اينكه سنتي از سنت ها با وضع حاضر انسانها انطباق ندارد دليل بر بطالن آن سنت و فساد آن نظام نيست ،بلكه آن سنت نيز مانند
همه سنتهاي طبيعي كه در عالم جريان دارد ،پايگير شدنش به دنبال فعل و انفعالها و كشمكشها با عوامل مختلفي است كه سد راهش
ميشوند.
__________________________________________________
)(1قبل از شما نيز سنتها و نظامهايي اجتماعي وجود داشت ،پس در زمين سيري بكنيد تا بفهميد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بوده است".
سوره آل عمران آيه: 137".
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
اسالم هم از ديدگاه يك سنت طبيعي و اجتماعي مانند ساير سنتها است و مستثناي از اين قانون كلي نيست ،وضع آن نيز مانند وضع ساير
سنتها است كه اگر بخواهد پايگير شود ،عوامل و شرايطي دارد ،هم چنان كه پايگير نشدنش نيز عوامل و شرايطي دارد و اوضاع امروز اسالم
(با اينكه در دل بيش از چهار صد ميليون نفر از افراد بشر براي خود جا باز كرده) « »1ضعيفتر از وضعي كه در زمان نوح و ابراهيم و محمد
(ص) داشت نمي باشد ،در روزگار اين بزرگواران ،اسالم و دعوتش قائم به شخص واحد بود و دعوتشان در جوي آغاز شد كه فساد همه جا را فرا
گرفته و در همه دلها ريشه دوانده بود ،و اين ريشهها حتي يك روز هم نخشكيده و تا به امروز جوانه زده و باقي مانده است.
و رسول خدا (ص) وقتي قيام به دعوت نمود كه به غير از يك مرد و يك زن پيرو نداشت ،ولي بتدريج يكي يكي به پيروانش افزوده شد ،با اينكه
آن روز روزگار عس رت بود ،ليكن نصرت خدا ياريشان كرد ،و توانستند اجتماعي صالح تشكيل دهند ،اجتماعي كه صالح و تقوا بر افراد آن غلبه
داشت و تا آن جناب زنده بود صالح اجتماعيشان نيز محفوظ بود تا آنكه رسول خدا (ص )از دنيا رفت فتنهها كار اسالم را بدانجا كه خواست
كشانيد.
و همين نمونه اندك از نظام اجتماعي اسالم با اينكه عمري كوتاه داشت( ،و ميتوان گفت از اول تا به آخرش سيزده سال بيشتر طول نكشيد) و
با اينكه عرصه حكومتش بسيار تنگ بود (و تنها قسمت غربي و جنوبي شبه جزيره عربستان را شامل ميشد) ديري نپائيد (يعني در مدت كمتر از
نيم قرن) بر مشارق و مغارب عالم سيطره يافت و تحولي جوهري و ريشهدار در تاريخ بشريت پديد آورد ،تحولي كه آثار شگرفش تا به امروز
باقي است و از اين به بعد نيز باقي خواهد ماند.
جامعهشناسان و روانكاوان در تاريخ نظري نميتوانند از اين اعتراف خود داري كنند كه منشا (البته نه منشا دور بلكه منشا خيلي نزديك) تحول
عصر حاضر و عامل تمام تاثير آن همانا ظهور سنت اسالم و طلوع خورشيد آن در جهان بود و بيشتر دانشمندان اروپا پيرامون تاثيري كه تمدن
اسالم در تمدن غرب داشت بطور كافي و الزم بحث كردهاند و به آن اعتراف نمودهاند مگر عدهاي كه يا دچار تعصب بودهاند و يا علل سياسي به
اين حق كشي وادارشان ساخته ،و گرنه چگونه ممكن است كه دانشمندي خبير و بينا با نظر انصاف به مساله نظر كند -و آن گاه
__________________________________________________
)(1اين رقم مربوط بزمان تاليف الميزان ( )1111ميباشد و مطابق آمارگيري اخير ( )1112تعداد مسلمين بالغ بر يك ميليارد است
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نهضت و حركت تمدن عصر جديد را نهضتي از جانب مسيحيت دانسته و بگويد :قائد و پرچمدار اين جنبش پيشرفته ،حضرت مسيح ع بوده
است؟ با اينكه مسيح ع در كلماتش تصريح كرده به اينكه كاري به كار ماديات و به جنبه جسمي بشر ندارد و در كار دولت و سياست مداخله
نميكند و تمام كوشش و همش اصالح جان بشر است به خالف اسالم كه بشر را به اجتماع و تالف ميخواند و در تمام شؤون فردي و اجتماعي

PDF.tarikhema.org

بشر مداخله ميكند ،بدون اينكه شاني از آن شؤون را استثنا كرده باشد و آيا اگر دانشمندي به خود اجازه چنين بي انصافي را بدهد جز اينكه
بگوئيم در صدد خاموش كردن نور اسالم است محل ديگري دارد؟
(هر چند كه خدا نور خود را تمام مي كند ،چه دشمنان بخواهند و چه نخواهند) و آيا جز اين است كه به انگيزه بغي و دشمني ميخواهد با اين
حق كشي خود ،اثر دين اسالم را از دلها بزدايد و آن را به عنوان يك مليت و نژاد كه جز انشعاب نسلي از نسلهاي ديگر اثري ندارد معرفي كند؟.
[ سالم صالحيت خود را براي هدايت مجتمع انساني به سوي سعادت ثابت كرده است  .....ص 111 :

[شعار اسالم" پيروي از حق" و شعار تمدن غربي" پيروي از اكثريت" ميباشد]  .....ص 111 :
البته در اين ميان جهت ديگري نيز هست كه دانشمندان در بحثهاي خود از آن غفلت ورزيدهاند كه آن عبارت است از اينكه تنها شعار اجتماع
اسالمي ،پيروي از حق است (هم در اعتقاد و هم در عمل) ولي جوامع به اصطالح متمدن حاضر ،شعارشان پيروي از خواست اكثريت است( .چه
آن خواست حق باشد و چه باطل) ،و اختالف اين دو شعار باعث اختالف هدف جامعهاي است كه با اين دو شعار تشكيل ميشود و هدف اجتماع
اسالمي سعادت حقيقي انسان است ،يعني آنچه كه عقل سليم آن را سعادت ميداند و يا به عبارت ديگر هدفش اين است كه همه ابعاد انسان را
تعديل كند و عدالت را در تمامي قواي او رعايت نمايد ،يعني هم مشتهيات و خواستههاي جسم او را به مقداري كه از معرفت خدايش باز ندارد به
او بدهد و هم جنبه معنويتش را اشباع كند و بلكه خواستههاي ماديش را وسيله و مقدمهاي براي رسيدنش به معرفة اللَّه قرار دهد و اين باالترين
سعادت ،و بزرگترين آرامش است كه تمامي قواي او به سعادت (مخصوصي كه دارند) ميرسند( ،هر چند كه امروز خود ما مسلمانان هم
نمي توانيم سعادت مورد نظر اسالم را آن طور كه بايد درك كنيم ،براي اينكه تربيت اسالمي ،تربيت صد در صد اسالمي نبوده است).
و به همين جهت اسالم قوانين خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع نمود ،چون جبلت و فطرت عقل بر پيروي حق است و نيز از هر چيزي
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و كوتاه سخن اينكه :اسالم صالحيت خود را براي هدايت مردم بسوي سعادتشان و پاكي حياتشان ،ثابت كرده و با اين حال چگونه ممكن است
كسي آن را يك فرضيه غير قابل انطباق بر زندگي بشر بداند و بپندارد كه چنين فرضيهاي حتي اميد نميرود روزي زمام امر دنيا را به عهده
بگيرد( ،با اينكه هدف اسالم چيزي به جز سعادت حقيقي انسان نيست).
و با اينكه در سابق در تفسير آيه ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً" « »1گذشت كه بحث عميق در احوال موجودات عالم به اينجا منجر ميشود كه
بزودي نوع بشر هم به هدف نهائيش (كه همان ظهور و غلبه كامل اسالم است) خواهد رسيد ،يعني روزي خواهد آمد كه اسالم زمام امور جامعه
انساني را در هر جا كه مجتمعي از انسان باشد بدست خواهد گرفت و گفتيم كه خداي عز و جل هم طبق اين نظريه و رهنمود عقل ،وعدهاي
داده و در كتاب عزيزش فرموده ":فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ،أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَي الْكافِرِينَ ،يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال
يَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ" «».2
( و شكر خداي را كه در عصر ما چنين مردمي را آورد و ديديم كه در راه دوستي خدا بر سر شهادت در ميدان جنگ از يكديگر پيشي ميگيرند و
كار اينان به جايي رسيده است كه
__________________________________________________
")(1سوره بقرة آيه".211 :
)(2پس بزودي خداي تعالي مردمي خواهد آورد كه دوستشان ميدارد و ايشان نيز او را دوست ميدارند ،مردمي كه در برابر مؤمنان ذليل و عليه
كافران شكست ناپذيرند و در راه خدا از سرزنش هيچ مالمتگري نميهراسند ".سوره مائده آيه".14 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
وقتي فرماندهي بخواهد يكي از آنان را به خاطر رعايت نكردن ضوابط ،گوشمالي دهد ،بدترين گوشمالي اين است كه از فيض شهادت محرومش
كند و اجازه رفتن به جبهه مقدم را به او ندهد" مترجم").
و نيز فرموده ":وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ،وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضي لَهُمْ ،وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي ،ال يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً" «1».
(و آياتي ديگر كه اين معنا را افاده ميكند).
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[تسليم اكثر مردم در برابر لذائذ مادي موجب دوري آنها از حق و پذيرش سنتهاي احساسي است  .....ص 111 :
و چه بسا كه خوي و عادات ديني در نظر آنان عجيب و غريب و مضحك بيايد و به عكس آنچه در طريق ديني معمول نيست به نظرشان امري
عادي باشد ،همه اينها به خاطر اختالفي است كه در نوع تفكر و ادراك وجود دارد( ،نوع تفكر ديني و نوع تفكر مادي).
و در سنتهاي احساسي كه صاحبان تفكر مادي براي خود باب ميكنند( ،همان طور كه گفتيم) عقل و نيروي تعقل دخالتي ندارد مگر به
مقداري كه راه زندگي را براي كامروايي و لذت بردن هموار كند ،پس در سنتهاي احساسي تنها هدف نهايي كه هيچ چيز ديگري نميتواند
معارض آن باشد ،همان لذت بردن است و بس و تنها چيزي كه ميتواند جلو شهوتراني و لذت بردن را بگيرد ،لذت ديگران است .پس در اين
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كه مايه فساد عقل است به شديدترين وجه جلوگيري نموده و ضمانت اجراي تمامي احكامش را به عهده اجتماع گذاشت( ،چه احكام مربوط به
عقايد را و چه احكام مربوط به اخالق و اعمال را) عالوه بر اينكه حكومت و مقام
__________________________________________________
) (1خدا به كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالحه انجام دادند ،وعده داده كه بطور قطع ايشان را در زمين جانشين ساير اقوام كند ،هم چنان
كه قبل از ايشان را خليفه و جانشين كرد ،براي هدفهايي ناگفتني ،و براي اينكه ديني را كه براي آنان پسنديده برايشان رونق دهد و مسلط كند،
و باز براي اينكه بعد از عمري ناامني خوفشان را مبدل به امنيت سازد ،تا به شكرانهاش مرا بپرستند و چيزي را شريك من نگيرند ".سوره نور
آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
واليت اسالمي را نيز مامور كرد تا سياسات و حدود و امثال آن را با كمال مراقبت و تحفظ اجرا كند .و معلوم است كه چنين نظامي موافق طبع
عموم مردم امروز نيست ،فرورفتگي بشر در شهوات و هوا و هوسها و آرزوهايي كه در دو طبقه "مرفه" و" فقير" ميبينيم هرگز نميگذارد بشر
چنين نظامي را بپذيرد ،بشري كه بدست خود ،آزادي خود را در كام گيري و خوشگذراني و سبعيت و درندگي سلب ميكند ،چنين نظامي آن گاه
موافق طبع عموم مردم ميشود كه در نشر دعوت و گسترش تربيت اسالمي شديدا مجاهدت شود ،همانطور كه وقتي ميخواهد به اهداف بلند
ديگر برسد ،مساله را سرسري نگرفته و تصميم را قطعي ميكند و تخصص كافي به دست ميآورد و بطور دائم در حفظ آن ميكوشد.
و اما هدف تمدن حاضر عبارت است از كامگيريهاي مادي و پر واضح است كه الزمه دنبال كردن اين هدف اين است كه زندگي بشر مادي و
احساسي شود يعني تنها پيرو چيزي باشد كه طبع او متمايل بدان باشد ،چه اينكه عقل آن را موافق با حق بداند و چه نداند و تنها در مواردي از
عقل پيروي كند كه مخالف با غرض و هدفش نباشد.
و به همين جهت است كه ميبينيم تمدن عصر حاضر قوانين خود را مطابق هوا و هوس اكثريت افراد وضع و اجرا ميكند و در نتيجه از ميان
قوانيني كه مربوط به معارف اعتقادي و اخالق و اعمال وضع ميكند تنها قوانين مربوط به اعمال ،ضامن اجرا دارد و اما آن دو دسته ديگر هيچ
ضامن اجرايي ندارد و مردم در مورد اخالق و عقايدشان آزاد خواهند بود و اگر آن دو دسته قوانين را پيروي نكنند كسي نيست كه مورد
مؤاخذهاش قرار دهد ،مگر آنكه آزادي در يكي از موارد اخالق و عقايد ،مزاحم قانون باشد كه در اين صورت فقط از آن آزادي جلوگيري ميشود.
و الزمه اين آزادي اين است كه مردم در چنين جامعهاي به آنچه موافق طبعشان باشد عادت كنند نظير شهوات رذيله و خشمهاي غير مجاز و
نتيجه اين اعتياد هم اين است كه كم كم هر يك از خوب و بد جاي خود را به ديگري بدهد يعني بسياري از بديها كه دين خدا آن را زشت
مي داند در نظر مردم خوب و بسياري از خوبيهاي واقعي در نظر آنان زشت شود و مردم در به بازي گرفتن فضائل اخالقي و معارف عالي عقيدتي
آزاد باشند و اگر كسي به ايشان اعتراض كند در پاسخ ،آزادي قانوني را به رخ بكشند.
الزمه سخن مذكور اين است كه تحولي در طرز فكر نيز پيدا شود يعني فكر هم از مجراي عقلي خارج شده و در مجراي احساس و عاطفه بيفتد
و در نتيجه بسياري از كارهايي كه از نظر
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
عقل فسق و فجور است ،از نظر ميلها و احساسات ،تقوا و جوانمردي و خوش اخالقي و خوشرويي شمرده شود ،نظير بسياري از روابطي كه بين
جوانان اروپا و بين مردان و زنان آنجا بر قرار است كه زنان شوهردار با مردان اجنبي ،و دختران باكره با جوانان ،و زنان بيشوهر با سگها ،و
مردان با اوالد خويش و اقوامشان و نيز روابطي كه مردان اروپا با محارم خود يعني خواهر و مادر دارند و نيز نظير صحنههايي كه اروپائيان در
شبنشينيها و مجالس رقص برپا ميكنند ،و فجايع ديگري كه زبان هر انسان مؤدب به آداب ديني ،از ذكر آن شرم ميدارد.
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[پيروي از اكثريت در نظام طبيعت باعث بطالن حكم عقل به وجوب پيروي از حق نميشود]  .....ص 112 :
و اما اينكه براي اعتبار بخشيدن به خواست اكثريت گفتند ":پيروي اكثر در عالم
__________________________________________________
)(1او كسي است كه فرستاده خود را با هدايت و دين حق فرستاد ".سوره توبه آيه".14 :
)(2و خدا به حق حكم ميكند ".سوره مؤمن آيه".21 :
)(3يكديگر را به رعايت حق سفارش ميكنند ".سوره عصر آيه".1 :
)(4ما با حق به سويتان آمدهايم ،و حق برايتان آوردهايم و ليكن چه كنيم كه بيشتر شما از حق تنفر داريد ".سوره زخرف آيه ".11
)(5بلكه پيامبر برايشان حق را آورده ،اما چه بايد كرد كه بيشترشان از حق كراهت دارند ،با اينكه اگر قرار باشد مردم پيروي حق نكنند ،بلكه
حق پيرو خواست مردم باشد آسمانها و زمين و هر كس كه در آنها هست همه فاسد ميشوند ،از اين باالتر اينكه ما براي آنان هوشياري آورديم،
و ايشان از هوشيار شدن خود گريزانند ".سوره مؤمنون آيه ".11
)(6با اينكه بعد از حق چيزي به جز ظاللت نيست ،ديگر از حق به كجا ميگريزند ".سوره يونس آيه".12 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
طبيعت هم جاري است" ،درست است ،و نميتوان ترديد كرد كه طبيعت در آثارش تابع اكثر است و ليكن اين باعث نميشود كه حكم عقل
(وجوب پيروي از حق) باطل شود و يا با آن معارضه كند ،چون طبيعت خودش يكي از مصاديق حق است ،آن گاه چگونه ممكن است حق
خودش را باطل كند و يا به معارضه با آن برخيزد.
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گونه نظامها هر چيزي را كه انسان بخواهد قانوني است ،هر چند انتحار و دوئل و امثال آن باشد ،مگر آنكه خواست يك فرد مزاحم با خواست
جامعه باشد ،كه در آن صورت ديگر قانوني نيست.
و اگر خواننده محترم به دقت اختالف نامبرده را مورد نظر قرار بدهد آن وقت كامال متوجه ميشود كه چرا نظام اجتماعي غربي با مذاق بشر
سازگارتر از نظام اجتماعي ديني است ،چيزي كه هست اين را هم بايد متوجه باشد كه اين سازگارتر بودن مخصوص نظام اجتماعي غربي نيست
و مردم تنها آن را بر سنتهاي ديني ترجيح نميدهند ،بلكه همه سنتهاي غير ديني داير در دنيا همين طور است ،و از قديم االيام نيز همين
طوري بوده ،حتي مردم سنتهاي بدوي و صحرانشيني را هم مانند سنتهاي غربي بر سنتهاي ديني ترجيح ميدادند ،براي اينكه دين صحيح
همواره به سوي حق دعوت ميكرده و اولين پيشنهادش به بشر اين بوده كه در برابر حق خاضع باشند ،و بدويها از قديمترين اعصار در برابر بت
و لذائذ مادي خضوع داشتند.
و اگر خواننده ،حق اين تامل و دقت را ادا كند آن وقت خواهد ديد كه تمدن عصر حاضر نيز معجوني است مركب از سنتهاي بتپرستي قديم،
با اين تفاوت كه بتپرست قديم جنبه فردي داشت و در عصر حاضر به شكل اجتماعي در آمده و از مرحله سادگي به مرحله ترجمه الميزان ،ج،4
ص112 :
پيچيدگي فني در آمده است.
و اينكه گفتيم اساس نظام دين اسالم پيروي از حق است نه موافقت طبع ،روشنترين و واضحترين بيان بيانات قرآن كريم است كه اينك چند
آيه از آن بيانات از نظر خواننده ميگذرد.
"هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِينِ الْحَقِّ" « ":»1وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ" « »2و در باره مؤمنين فرموده ":وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ" « ":»1لَقَدْ
جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ" « ،»4در اين آيه مالحظه ميفرمائيد اين اعتراف كه" حق موافق ميل بيشتر مردم نيست" ،و در
جاي ديگر مساله پيروي از خواست اكثريت را رد نموده و فرمود :پيروي از خواست اكثريت ،سر از فساد در ميآورد ،و آن اين آيه است كه ":بَلْ
جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ ،وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ ،وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ
مُعْرِضُونَ" « »1و جريان حوادث هم مضمون اين آيه را تصديق كرد و ديديم كه چگونه فساد ماديگري روز بروز بيشتر و روي هم انباشته تر شد
و در جاي ديگر فرموده ":فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ فَأَنَّي تُصْرَفُونَ" «6».
و آيات قرآني در اين معنا و قريب به اين معنا بسيار زياد است و اگر بخواهي به بيش از آنچه ما آورديم آشنا شويد ميتوانيد سوره يونس را
مطالعه كنيد كه بيش از بيست و چند بار كلمه" حق" در آن تكرار شده است.
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توضيح اين مطلب نياز به بيان چند مطلب دارد:
اول اينكه :موجودات و حوادث خارجي ،كه ريشه و پايه اصول عقايد انسان در دو مرحله" علم" و" عمل" هستند ،در پديد آمدن و اقسام
تحوالتش تابع نظام عليت و معلوليت است كه نظامي است دائمي و ثابت ،و نظامي است كه به شهادت تمامي دانشمندان و متخصصين در هر
رشته از رشتههاي علوم ،و نيز به شهادت قرآن كريم به بياني كه در بحث" اعجاز قرآن" در جلد اول عربي اين كتاب گذشت استثنا نميپذيرد.
پس جريان آنچه در عالم خارج جاري است ،از دوام و ثبات تخلف ندارد ،حتي مساله اكثريت هم كه در عالم طبيعت است در اكثريتش طبق
قاعده است ،و دائمي و ثابت ميباشد ،مثال اگر آتش در اكثر موارد گرمي و حرارت ميبخشد ،و نود در صد اين اثر را از خود بروز ميدهد همين
نود درصدش دائمي و ثابت است ،و همچنين هر چيزي كه داراي اثر است و اين خود مصداقي از كلي حق است.
دوم اينكه :انسان به حسب فطرت تابع هر چيزي است كه به نحوي آن را داراي واقعيت و خارجيت ميداند ،پس خود انسان هم كه به حسب
فطرت تابع حق است ،خودش نيز مصداقي از حق است و حتي آن كسي هم كه وجود علم قطعي را منكر است و ميگويد هيچ علم قطعياي در
عالم نداريم( .هر چند كه همين گفتارش گفته او را رد ميكند چرا كه اگر اين جمله -كه هيچ علم قطعياي در عالم وجود ندارد -قطعي نباشد
پس مردود و غير قابل اعتماد است ،چون قطعي نيست ،و اگر قطعي باشد پس صاحب اين گفتار يك علم قطعي را پذيرفته است ".مترجم")
وقتي از شخصي قاطع ،سخني قاطع ميشنود با خضوع هر چه بيشتر آن را ميپذيرد.
سوم اينكه :حق -همانطور كه توجه فرموديد -امري است كه خارجيت و واقعيت داشته باشد ،امري است كه انسان در مرحله اعتقاد خاضعش
شود و در مرحله عمل از آن پيروي كند و اما نظر انسان و ادراكش وسيله و عينكي است براي ديدن واقعيتهاي خارجي و نسبت به واقعيتها،
نظير نسبتي است كه آينه با مرئي و صورت منعكس در آن دارد.
حال كه اين چند نكته روشن گرديد ،معلوم شد كه حق بودن ،صفت موجود خارج است ،ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
وقتي چيزي را مي گوئيم حق است كه در طبيعت وقوعش در خارج اكثري و يا دائمي باشد ،كه بازگشت اكثريتش هم به بياني كه گذشت به
همان دوام و ثبات است ،پس حق بودن هر چيزي بدين اعتبار است ،نه به اعتبار اينكه من به آن علم دارم و يا دركش ميكنم ،به عبارتي ديگر،
حق بودن ،صفت آن امري است كه معلوم به علم ما است ،نه صفت علم ما ،پس اگر رأي و علم اكثريت افراد و اعتقادشان به فالن امر تعلق
بگيرد ،نمي توان گفت اين رأي حق است و حق دائمي است بايد ديد اين رأي اكثريت مطابق با واقعيت خارجي است يا مخالف آن ،بسا ميشود
كه مطابق با واقع است و در نتيجه حق است ،و بسا ميشود كه به خاطر مخالفتش با واقعيت خارج ،مصداق باطل ميشود و وقتي باطل شد ديگر
جا ندارد كه انسان در برابر آن خاضع شود و يا اگر خيال ميكرده واقعيت دارد و در برابرش خاضع ميشده بعد از آن هم كه فهميد باطل است باز
دست از خضوع قبليش بر ندارد.
مثال وقتي شما خواننده عزيز يقين به امري پيدا كنيد ،بعدا تمام مردم در آن عقيده با تو مخالفت كنند ،تو به خاطر مخالفت همه مردم دست از
خضوع خود در برابر آن تشخيص كه داشتي بر نميداري و طبيعتا خاضع تشخيص مردم نميشوي ،و به فرضي هم كه به ظاهر پيروي از آنان
كني ،اين پيرويت از رو در بايستي و يا ترس و يا عاملي ديگر است ،نه اينكه تشخيص آنان را حق و واجب االتباع بداني و بهترين بيان در اينكه
صرف اكثريت دليل بر حقيت وجوب اتباع نيست ،بيان خداي تعالي است كه ميفرمايد ":بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ" « ،»1و اگر
آنچه اكثريت مي فهمد حق بود ،ديگر ممكن نبود كه اكثريت نسبت به حق كراهت داشته باشند و به معارضه با آن برخيزند.
و با اين بيان فساد آن گفتار روشن گرديد كه گفتند بناي نظام اجتماع بر خواست اكثريت طبق سنت طبيعت است ،براي اينكه خواست و رأي
جايش ذهن است و سنت تاثير اكثر جايش خارج است كه علم و اراده و رأي به آن تعلق ميگيرد و انسانها هم كه گفتيد در اراده و حركاتشان
تابع اكثريت در طبيعتند تابع آن اكثرند كه در خارج واقع ميشود ،نه تابع آنچه كه اكثر به آن معتقدند و خالصه كالم اينكه هر انساني اعمال و
افعال خود را طوري انجام ميدهد كه اكثرا صالح و صحيح از آب در آيد ،نه اينكه اكثر مردم آن را صحيح بدانند ،قرآن كريم هم زير بناي احكام
خود را همين مبني قرار داده و در اين باره فرموده ":ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
__________________________________________________
)(1بلكه آنچه براي آنان آمد حق بود ،ولي بيشترشان از پذيرفتن حق كراهت دارند ".سوره مؤمنون آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ،وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" «».1
و نيز فرموده ":كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" « .»2و آياتي ديگر كه در آن مالك حكم ذكر شده ،با اينكه
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ميدانيم آن مالك صد در صد واقع نميشود بلكه وقوعش غالبي و اكثري است.
و اما اينكه گفتند ":تمدن غرب براي غربيها ،هم سعادت مجتمع را آورد ،و هم سعادت افراد را ،به اين معنا كه تك تك افراد را از رذائلي كه
خوشايند مجتمع نيست مهذب و پاك كرد" ،گفتاري است نادرست و در آن مغالطه و خلط شده است ،به اين معنا كه گمان كردهاند پيشرفت يك
جامعه در علم و صنعت و ترقياش در استفاده از منابع طبيعي عالم و همچنين تفوق و برتريطلبياش بر ساير جوامع ،سعادت آن جامعه است،
(هر چند كه منابع طبيعي نامبرده ،حق ملل ضعيف باشد ،و ملت مترقي آن را از ضعيف غصب كرده باشند ،و براي غصب كردنش سلب آزادي و
استقالل از او نموده باشند" مترجم").
اگر خواننده محترم توجه فرموده باشد ،مكرر گفتيم كه :اسالم چنين پيشرفتي را سعادت نميداند (چون اين پيشرفت مايه فالكت و مظلوميت و
بدبختي ساير جوامع است ،و حتي براي خود ملت پيشرفته هم سعادت نيست" مترجم").
بحث عقلي و برهاني نيز نظريه اسالم را در اين زمينه تاييد ميكند ،براي اينكه سعادت آدمي تنها به بهتر و بيشتر خوردن و ساير لذائذ مادي
نيست ،بلكه امري است مؤلف از سعادت روح و سعادت جسم و يا به عبارت ديگر سعادتش در آن است كه از يك سو از نعمتهاي مادي
بر خوردار شود و از سوي ديگر جانش با فضائل اخالقي و معارف حقه الهيه آراسته گردد ،در اين صورت است كه سعادت دنيا و آخرتش ضمانت
ميشود و اما فرو رفتن در لذائذ مادي ،و بكلي رها كردن سعادت روح ،چيزي جز بدبختي نميتواند باشد.
و اما اينكه اين غربزدگان (كه متاسفانه بيشتر فضالي ما همينها هستند) با شيفتگي هر چه تمامتر سخن از صدق و صفا و امانت و خوش
اخالقي و خوبيهاي ديگر غربيها و ملل راقيه داشتند ،در اين سخن نيز حقيقت امر بر ايشان مشتبه شده است (و به خاطر دوري از معارف دين
__________________________________________________
)(1خداي تعالي نميخواهد هيچ حرج و دشواري را بر شما تحميل كند ،بلكه ميخواهد پاكتان كند تا چنين و چنان شود و تا نعمت خود را بر
شما تمام نمايد ،شايد شما شكر بگذاريد ".سوره مائده آيه ".1
)(2روزه را بر شما واجب كردند هم چنان كه بر امتهاي قبل از شما واجب كرده بودند تا شايد با تقوا شويد" سوره بقره آيه ". [.....]111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و ناآشنايي به ديدگاه اسالم ،فردنگر و شخصپرست شدند) توضيح اينكه اينان خود را يك انسان مستقل و غير وابسته به موجودات ديگر
ميپندارند و هرگز نميتوانند بپذيرند كه آن چنان وابسته و مرتبط به ديگرانند كه به هيچ وجه از خود استقاللي ندارند( ،با اينكه مطلب همين
طور است و هيچ انساني مستقل از غير خود نيست) ولي به خاطر داشتن چنين تفكري در باره زندگي خود غير از جلب منافع به سوي شخص
خود و دفع ضرر از شخص خود به هيچ چيز ديگر نميانديشند و وقتي وضع خود را با وضع يك فرنگي مقايسه ميكنند ،كه او تا چه اندازه
مراقب حق ديگران و خواهان آسايش ديگران است ،خود را و ملت خود را عقب مانده ،و آن فرنگي و همه فرنگيها را مترقي ميبيند ،و معلوم
است كه از اينگونه افراد قضاوتي غير اين ،انتظار نميرود.
و اما كسي كه اجتماعي فكر ميكند و همواره شخص خود را نصب العين خود نميبيند ،بلكه خود را جزء ال ينفك و وابسته به اجتماع مينگرد و
منافع خود را جزئي از منافع اجتماع و خير اجتماع را خير خودش و شر اجتماع را شر خودش و همه حاالت و اوصاف اجتماع را حال و وصف
خودش ميبيند ،چنين انساني تفكري ديگر دارد ،قضاوتش نيز غير قضاوت غربزدگان ما است ،او در ارتباط با غير خود هرگز به افراد جامعه خود
نميپردازد ،و اهميتي بدان نداده ،بلكه تنها به كساني ميپردازد كه از مجتمع خود خارجند.
خواننده محترم ميتواند با دقت در مثالي كه ميآوريم مطلب را روشنتر درك كند :تن انسان مجموعهاي است مركب از اعضا و قوايي چند كه
همه به نوعي دست به دست هم داده و وحدتي حقيقي تشكيل دادهاند كه ما آن را انسانيت ميناميم ،و اين وحدت حقيقي باعث ميشود كه تك
تك آن اعضا و آن قوا در تحت استقالل مجموع ،استقالل خود را از دست داده و در مجموع مستهلك شوند ،چشم و گوش و دست و پا و  ...هر
يك عمل خود را انجام بدهد و از عملكرد خود لذت ببرد ،اما نه بطور استقالل ،بلكه لذت بردنش در ضمن لذت بردن انسان باشد.
در اين مثال هر يك از اعضا و قواي نام برده ،تمام همشان اين است كه از ميان موجودات خارج ،به آن موجودي بپردازند كه كل انسان يعني
انسان واحد ميخواهد به آن بپردازد .مثال دست به كسي احسان ميكند و به او صدقه ميدهد كه انسان خواسته است به او احسان شود و به
كسي سيلي ميزند كه انسان خواسته است او را آزار و اذيت كند ،و اما رفتار اين اعضا و اين قوا با يكديگر در عين اينكه همه در تحت فرمان
يك انسانند ،كمتر ممكن است رفتاري ظالمانه باشد ،مثال دست يك انسان چشم همان انسان را در آورد ،و يا به صورت او سيلي بزند و...
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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[تمدن يا توحش غربي!]  .....ص 111 :
آري در حكم به اينكه فالن جامعه صالح است يا طالح ،ظالم است يا عادل ،سعادتمند است يا شقي ،و  ...بايد اين روش را پيش گرفت كه
متاسفانه فضالي غرب زده ما همانطور كه گفتيم از اين معنا غفلت ورزيدهاند ،و در نتيجه دچار خلط و اشتباه شدهاند( ،و چون ديدهاند كه فالن
شخص انگليسي در لندن پولي كه در زمين افتاده بود بر نداشت و يا فالن عمل صحيح را انجام داد و مردم فالن كشور شرقي اينطور نيستند،
آن چنان شيفته غربي و منزجر از شرقي شدند كه به طور يك كاسه حكم كردند به اينكه تمدن غرب چنين و چنان است و در مقابل شرقيها
اينطور نيستند ،و پا را از اين هم فراتر نهاده و گفتند اسالم در اين عصر نميتواند انسانها را به صالح اليقشان هدايت كند).
در حالي كه اگر جامعه غرب را يك شخصيت ميگرفتند ،آن وقت رفتار آن شخصيت را با ساير شخصيتهاي ديگر جهان ميسنجيدند ،معلوم
ميشد كه از تمدن غربيها به شگفت درميآيند و يا از توحش آنان! و به جان خودم سوگند كه اگر تاريخ زندگي اجتماعي غربيها را از روزي كه
نهضت اخير آنان آغاز شد ،مورد مطالعه دقيق قرار ميدادند و رفتاري را كه با ساير امتهاي ضعيف و بينوا كردند مورد بررسي قرار ميدادند .بدون
كمترين درنگي ،حكم به توحش آنان ميكردند و ميفهميدند كه تمام ادعاهايي كه ميكنند و خود را مردمي بشر دوست و خير خواه و فداكار
بشر معرفي نموده و وانمود ميكنند كه در راه خدمت به بشريت از جان و مال خود مايه ميگذارند ،تا به بشر حريت داده ،ستمديدگان را از ظلم و
بردگان را از بردگي و اسيري نجات بخشند ،همه اش دروغ و نيرنگ است و جز به بند كشيدن ملل ضعيف هدفي ندارند ،و تمام همشان اين است
كه از هر راه كه بتوانند بر آنها حكومت كنند ،يك روز از راه قشونكشي و مداخله نظامي ،روز ديگر از راه استعمار ،روزي با ادعاي مالكيت نسبت
به سر زمين آنان ،روزي با دعوي قيمومت ،روزي به عنوان حفظ منافع مشترك ،روزي به عنوان كمك در حفظ استقالل آنان ،روزي تحت عنوان
حفظ صلح و جلوگيري از تجاوزات ديگران ،روزي به عنوان دفاع از حقوق طبقات محروم و بيچاره ،روزي  ...و روزي...
هيچ انساني كه سالمت فطرتش را از دست نداده ،هرگز به خود اجازه نميدهد كه چنين جوامعي را صالح بخواند و يا آن را سعادتمند بپندارد ،هر
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اين وضع اجزاي يك انسان است كه ميبينم دست به دست هم داده و در اجتماع سير ميكنند و همه به يك سو در حركتند ،افراد يك جامعه
نيز همين حال را دارند ،يعني اگر تفكرشان تفكر اجتماعي باشد ،خير و شر ،فساد و صالح ،تقوا و فجور ،نيكي كردن و بدي كردن و  ...يك يك
آنها در خير و شر مجتمعشان تاثير ميگذارد ،يعني اگر جامعه صالح شد آنان نيز صالح گشته و اگر فاسد شد ،فاسد ميگردند ،اگر جامعه با تقوا شد
آنان نيز با تقوا ميشوند و اگر فاجر شد فاجر ميگردند و  ...براي اينكه وقتي افراد ،اجتماعي فكر كردند ،جامعه داراي شخصيتي واحد ميگردد.
قرآن كريم هم در داوريهايش نسبت به امتها و اقوامي كه تعصب مذهبي و يا قومي وادارشان كرد به اينكه اجتماعي فكر كنند ،همين شيوه را
طي كرده ،وقتي روي سخن با اين گونه اقوام مثال با يهود يا عرب و يا امتهايي نظير آن دو دارد ،حاضرين را به جرم نياكان و گذشتگانشان
مؤاخذه ميكند و مورد عتاب و توبيخ قرار ميدهد ،با اينكه جرم را حاضرين مرتكب نشدهاند ،و آنها كه مرتكب شدهاند قرنها قبل مرده و منقرض
گشتهاند و اينگونه داوري ،در بين اقوامي كه اجتماعي تفكر ميكنند ،داوري صحيحي است و در قرآن كريم از اين قبيل داوريها بسيار است و در
آياتي بسيار زياد ديده ميشود كه در اينجا احتياجي به نقل آنها نيست.
بله مقتضاي رعايت انصاف اين است كه از ميان فالن قوم كه مورد عتاب واقع شدهاند ،افرادي كه صالح بودهاند استثنا شوند و حق افراد صالح
پايمال نگردد ،زيرا اگر چه اينگونه افراد در ميان آن گونه اجتماعات زندگي كردهاند ،و ليكن دلهايشان با آنان نبوده و افكارشان به رنگ افكار
فاسد آنان در نيامده و خالصه فساد و بيماري جامعه در آنان سرايت نكرده بود و اينگونه افراد انگشت شمار در آن گونه جوامع مثل عضو زايدي
بودهاند كه در هيكل آن جامعه روئيده باشند ،و قرآن كريم همين انصاف را نيز رعايت كرده ،در آياتي كه اقوامي را مورد عتاب و سرزنش قرار
ميدهد افراد صالح و ابرار را استثنا ميكند.
و از آنچه گفته شد روشن گرديد كه در داوري نسبت به جوامع متمدن ،معيار صالح و فساد را نبايد افراد آن جامعه قرار داد و نبايد افراد آن جامعه
را با افراد جامعههاي ديگر سنجيد ،اگر ديديم كه مثال مردم فالن كشور غربي در بين خود چنين و چنانند ،رفتاري مؤدبانه دارند ،به يكديگر دروغ
نميگويند ،و مردم فالن كشور شرقي و اسالمي اينطور نيستند ،نميتوانيم بگوئيم پس بطور كلي جوامع غربي از شرقيها بهترند ،بلكه بايد
شخصيت اجتماعي آنان را و رفتارشان
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
با ساير جوامع را معيار قرار داد ،بايد ديد فالن جامعه غربي كه خود را متمدن قلمداد كردهاند ،رفتارشان با فالن جامعه ضعيف چگونه است ،و
خالصه بايد شخصيت اجتماعي او را با ساير شخصيتهاي اجتماعي عالم سنجيد.
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چند كه دين نداشته باشد و به
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
حكم وحي و نبوت و بدانچه از نظر دين سعادت شمرده شده ،آشنا نباشند.
چگونه ممكن است طبيعت انسانيت (كه همه افرادش ،اعم از اروپايي و آفريقائيش يا آسيايي و امريكائيش و  ...به طور مساوي مجهز بقوا و
اعضايي يكسان ميباشند ) رضايت دهد كه يك طايفه بنام متمدن و تافته جدا بافته ،بر سر ديگران بتازند ،و ما يملك آنان را تاراج نموده،
خونشان را مباح و عرض و مالشان را به يغما ببرند ،و راه به بازي گرفتن همه شؤون وجود و حيات آنان را براي اين طايفه هموار سازند ،تا جايي
كه حتي درك و شعور و فرهنگ آنان را دست بيندازند ،و بالئي بر سر آنان بياورند كه حتي انسانهاي قرون اوليه نيز آن را نچشيده بودند.
سند ما در همه اين مطالب ،تاريخ زندگي اين امتها و مقايسه آن با جناياتي است كه ملتهاي ضعيف امروز از دست اين به اصطالح متمدنها
ميبينند ،و از همه جناياتشان شرمآورتر اين جنايات است كه با منطق زورگويي و افسار گسيختگي ،جنايات خود را اصالح ناميده ،به عنوان"
سعادت !"بخورد ملل ضعيف ميدهند.
6-اجتماع اسالمي به چه چيز تكون يافته و زندگي ميكند؟  .....ص 111 :

اشاره
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شكي نيست در اينكه تشكيل اجتماع (هر نوع كه باشد) مولود هدف و غرضي واحد است كه مشترك بين همه افراد آن اجتماع ميباشد و اين
هدف مشترك در حقيقت به منزله روح واحدي است كه در تمام جوانب و اطراف اجتماع دميده شده و نوعي اتحاد به آنها داده است.
البته اين هدف مشترك در غالب و بلكه در نوع اجتماعاتي كه تشكيل ميشود ،يك هدف مادي و مربوط به زندگي دنيايي انسانها است .البته
زندگي مشترك آنان ،نه زندگي فرديشان.
و جامع همه آن هدفها اين است كه اجتماع از مزاياي بيشتري برخوردار گشته و به زندگي مادي بهتري برسد.
و فرق بين بهرهمندي اجتماعي با بهرهمندي انفرادي از نظر خاصيت اين است كه انسان اگر ميتوانست -مانند بيشتر جانداران -بطور انفرادي
زندگي كند ،قهرا در همه لذائذ و در برخورداري از همه بهرههاي زندگيش مطلق العنان و آزاد بود ،و هيچ مخالف و معارضي راه را بر او
نميبست ،و هيچ رقيبي مزاحمش نميشد ،بله تنها چيزي كه آزادي او را محدود ميكرد ،نارسايي قوا و جهازات بدن خود او بود .چون آدمي
نميتواند هر نوع هوايي را استنشاق كند ،ساختمان ريه او هوايي مخصوص ميخواهد ،و همچنين او نميتواند بيرون از اندازه و گنجايش دستگاه
گوارشش غذا بخورد .زيرا اين دستگاه براي هضم كردن غذا قدرتي محدود دارد .و همچنين ساير قوا و جهازات او ،يكديگر را محدود ميكنند.
اين وضع انسان است نسبت به خودش.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و اما نسبت به انسانهاي ديگر ،آنجا كه ما زندگي او را فردي فرض كنيم ،نه او كاري به كار انسانهاي ديگر دارد و نه انسانهاي ديگر در
بهرهوريهاي او مزاحم اويند ،و ميدان عمل را عليه او محدود و تنگ ميكنند .چون بنا بر اين فرض ،هيچ علتي تصور نميشود كه باعث تضييق
ميدان عمل او و محدود كردن فعلي از افعال او و عملي از اعمال او گردد.
و اين بخالف انساني است كه در محدود اجتماع زندگي ميكند ،كه ديگر عرصه زندگي او آن گستردگياي كه در فرض باال بود را ندارد .و او در
ظرف اجتماع نميتواند در اراده كردن و در اعمال خود مطلق العنان باشد ،زيرا آزادي او مزاحم آزادي ديگران است .و معلوم است كه وقتي پاي
مزاحمت و معارضه به ميان آيد ،زندگي خود او و زندگي همه افراد اجتماع تباه ميشود و ما اين معنا را در مباحث نبوت كه قبال گذشت با
كاملترين وجه شرح داديم .تنها علتي كه باعث شد بشر از روز نخست تن به حكومت قانون داده و خود را محكوم به حكم قانون جاري در
مجتمع بداند ،همانا مساله تزاحم و خطر تباهي نوع بشر بوده است .چيزي كه هست در جامعههاي وحشي اينطور نبوده كه عقال نشسته باشند و
با فكر و انديشه به نيازمندي خود به قانون پي برده باشند و سپس براي خود قوانيني جعل كرده باشند ،بلكه آداب و رسومي كه داشتند باعث
ميشده درگيريها و مشاجراتي در آنان پيدا شود و قهرا همه ناگزير ميشدند كه اموري را رعايت كنند تا بدينوسيله جامعه خويش را از خطر
انقراض حفظ كنند و چون پيدايش آن امور همانطور كه گفتيم بر اساس فكر و انديشه نبوده ،اساسي مستحكم نداشته و در نتيجه همواره
دستخوش نقض و ابطال بوده است.
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[هدف و وجه مشترك قانونگذاري در دنياي امروز بهره برداري از مزاياي حيات مادي است  .....ص 111 :
و كوتاه سخن اينكه :هدف و جهت جامعي كه (و يا نقطه ضعفي كه) در همه قوانين جاريه در دنياي امروز هست ،بهرهبرداري و بهرهمندي از
مزاياي حيات مادي و دنيايي است و اين هدف است كه در همه قوانين ،منتها درجه سعادت آدمي در نظر گرفته شده ،در حالي كه اسالم آن را
قبول ندارد ،زيرا از نظر اسالم سعادت ،در برخورداري از لذائذ مادي خالصه نميشود ،بلكه مدار آن وسيعتر است ،يك ناحيهاش همين
برخورداري از زندگي دنيا است و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
ناحيه ديگرش برخورداري از سعادت اخروي است ،كه از نظر اسالم ،زندگي واقعي هم همان زندگي آخرت است و اسالم سعادت زندگي واقعي
يعني زندگي اخروي بشر را جز با مكارم اخالق و طهارت نفس از همه رذائل ،تامين شدني نميداند و باز به حد كمال و تمام رسيدن اين مكارم
را وقتي ممكن مي داند كه بشر داراي زندگي اجتماعي صالح باشد ،و داراي حياتي باشد كه بر بندگي خداي سبحان و خضوع در برابر مقضيات
ربوبيت خداي تعالي و بر معامله بشر بر اساس عدالت اجتماعي ،متكي باشد.
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چند روزي مردم آن امور را رعايت ميكردند ،بعد ميديدند رعايت آن دردي از آنان دوا نكرد ،ناگزير آن را رها نموده امور ديگري را جايگزين آن
ميساختند.
اما در جامعههاي متمدن ،اگر قوانيني تدوين ميشده ،بر اساسي استوار ،جعل ميشده البته هر قدر آن مجتمع از تمدن بيشتري برخوردار بودند،
قوانين آن نيز محكمتر بوده و با آن قوانين بهتر ميتوانستند تضادهايي كه در اراده و اعمال افراد پديد ميآيد ،تعديل و بر طرف سازند و براي
خواست تك تك افراد چارچوبي و قيودي مقرر بسازند ،اين مجتمعات بعد از تقنين قانون قدرت و نيروي اجتماع را در يك نقطه -بنام مثال
دربار -تمركز داده ،آن مقام را ضامن اجراي قانون قرار ميدادند ،تا بر طبق آنچه كه قانون ميگويد ،حكومت كند.
از آنچه گذشت معلوم شد كه:
اوال :قانون حقيقي در تمدن عصر حاضر عبارت است از نظامي كه بتواند خواست و عمل افراد جامعه را تعديل كند ،و مزاحمتها را از ميان آنان
بر طرف سازد ،و طوري مرزبندي كند
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
كه اراده و عمل كسي مانع از اراده و عمل ديگري نگردد.
و ثانيا :افراد جامعه كه اين قانون در بينشان حكومت ميكند در ما وراي قانون آزاد باشند ،چون مقتضاي اينكه بشر مجهز به شعور و اراده است
اين است كه بعد از تعديل آزاد باشد.
و به همين جهت است كه قوانين عصر حاضر متعرض معارف الهيه و مسائل اخالقي نميشود( ،و بشر را در انتخاب هر عقيده و داشتن هر خلقي
آزاد ميگذارد) و اين دو امر بسيار مهم به شكلي تصور مي شود كه قانون به آن شكل تصورش كند ،ولي بتدريج و به حكم اينكه جامعه تابع
قانون است عقايد و اخالقش نيز با قانون سازش نموده ،خود را با آن وفق ميدهد و دير يا زود صفاي معنوي خود را از دست داده و به صورت
مراسمي ظاهري و تشريفاتي خشك در ميآيد و باز به همين سبب است كه ميبينيم چگونه سياستها و سياستبازان با دين مردم بازي
ميكنند ،يك روز تيشه به ريشه آن ميزنند و روز ديگر روي خوش نشان م دهند ،و در ترويج آن ميكوشند ،و روز ديگر كاري به كار آن نداشته
به حال خود واگذارش ميكنند.
و ثالثا :معلوم شد ك ه اين طريقه خالي از نقص نيست ،براي اينكه هر چند ضمانت اجراي قانون به قدرت مركزي (كه يا فردي و يا افرادي است)
واگذار شده ،ليكن در حقيقت و سرانجام ضمانت اجرا ندارد ،به اين معنا كه آن قدرت مركزي اگر خودش از حق منحرف شد ،و مرز قانون را
شكست و سلطنت جامعه را مبدل به سلطنت شخص خود كرد و در نتيجه اراده و دلخواه او جاي قانون را گرفت هيچ قدرتي نيست كه او را به
مرز خود برگرداند و دوباره قانون را حاكم سازد و بر اين معنا شواهد بسياري در زمان خود ما (كه به اصطالح عصر تمدن و دانش است) وجود
دارد ،تا چه رسد به شواهدي كه تاريخ از قرون گذشته ضبط كرده كه مردم نه به اين پايه از" دانش" رسيده بودند و نه به اين درجه از" تمدن".
عالوه بر اين نقص ،نقص ديگري نيز وجود دارد و آن نهاني بودن موارد نقض قانون است ،چون قوه مجريه تنها ميتواند حفظ قانون را در ظاهر
حال جامعه تعهد و ضمانت كند ،و در مواردي كه احيانا قانونشكنيها پنهاني صورت ميگيرد از حيطه قدرت و مسئوليت مجري ،خارج است
اينك به اول گفتار بر ميگرديم.
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[عدم ضمانت اجراء قوانين موضوعه در تمدن حاضر و ضمانت اجراء قوانين اسالم  .....ص 111 :
در پاسخ ميگوئيم حقيقت قوانين عمومي چه الهي و چه بشريش ،چيزي جز صورتهايي ذهني در اذهان مردم نيست ،يعني تنها معلوماتي است
كه جايش ذهن و دل مردم است ،بله وقتي اراده انسان به آن تعلق بگيرد مورد عمل واقع ميشود ،يعني اعمالي بر طبق آنها انجام ميدهند و
قهرا اگر اراده و خواست مردم به آن تعلق نگيرد و نخواهند به آن قوانين عمل كنند چيزي در خارج به عنوان مصداق و منطبق عليه آنها يافت
نمي شود .پس مهم اين است كه كاري كنيم تا خواست مردم به وقوع آن قوانين ،تعلق بگيرد و تا قانون قانون بشود و قوانين تدوين شده در
تمدن حاضر بيش از اين هم و اراده ندارد كه افعال مردم بر طبق خواست اكثريت انجام يابد ،به همين اندازه است و بس ،و اما چه كنيم كه
خواستها اينطور شود ،چارهاي برايش نينديشيدهاند ،هر زماني كه ارادهها زنده و فعال و عاقالنه بوده ،قانون به طفيل آن جاري ميشده است ،و
هر زمان كه در اثر انحطاط جامعه و ناتواني بنيه مجتمع ميمرده و يا اگر هم زنده بوده به خاطر فرورفتگي جامعه در شهوات و گسترش يافتن
دامنه عياشيها شعور و درك خود را از دست ميداده و يا اگر ،هم زنده بوده و هم داراي شعور ،از ناحيه حكومت استبداديش جرأت حرف زدن
نداشته و اراده آن حاكم مستبد ،اراده اكثريت را سركوب كرده و قانون به بوته فراموشي سپرده ميشد .بايد گفت كه در وضع عادي هم قانون
تنها در ظاهر جامعه حكومت دارد و ميتواند از پارهاي خالفكاريها و تجاوزات جلوگيري كند ،اما در جناياتي كه سري انجام ميشود ،قانون راهي
براي جلوگيري از آن ندارد و نميتواند دامنه حكومت خود را تا پستوها و صندوق خانهها و نقاطي كه از منطقه نفوذش بيرون است گسترش دهد
و در همه اين موارد امت به آرزوي خود كه همان جريان قانون و صيانت جامعه از فساد و از متالشي شدن است نميرسد ،و انشعابهايي كه بعد
از جنگ جهاني اول و دوم در سرزمين اروپا واقع شد خود از بهترين مثالها در اين باب است.
و اين خطر يعني شكسته شدن قوانين و فساد جامعه و متالشي شدن آن ،جوامع را دستخوش خود نكرد ،مگر به خاطر اينكه جوامع توجه و
اهتمامي نورزيد در اينكه تنها علت صيانت خواستهاي امت را پيدا كند ،و تنها علت حفظ ارادهها و در نتيجه تنها ضامن اجراي قانون همانا اخالق
عاليه انساني است ،چون اراده در بقايش و استدامه حياتش تنها ميتواند از اخالق مناسب با خود استمداد كند ،و اين معنا در علم النفس كامال
روشن شده است (كسي كه داراي خلق شجاعت است ،ارادهاش قويتر از اراده كسي است كه خلق را ندارد و آنكه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
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اسالم بر اساس اين نظريه ،براي تامين سعادت دنيا و آخرت بشر اصالحات خود را از دعوت به" توحيد" شروع كرد ،تا تمامي افراد بشر يك خدا
را بپرستند ،و آن گاه قوانين خود را بر همين اساس تشريع نمود و تنها به تعديل خواستها و اعمال اكتفاء نكرد ،بلكه آن را با قوانيني عبادي
تكميل نمود و نيز معارفي حقه و اخالق فاضله را بر آن اضافه كرد.
آن گاه ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حكومت اسالمي و در درجه دوم به عهده جامعه نهاد ،تا تمامي افراد جامعه با تربيت صالحه علمي و
عملي و با داشتن حق امر به معروف و نهي از منكر در كار حكومت نظارت كنند.
و از مهمترين مزايا كه در اين دين به چشم ميخورد ارتباط تمامي اجزاي اجتماع به يكديگر است ،ارتباطي كه باعث وحدت كامل بين آنان
ميشود ،به اين معنا كه روح توحيد در فضائل اخالقي كه اين آئين بدان دعوت ميكند ساري و روح اخالق نامبرده در اعمالي كه مردم را بدان
تكليف فرموده جاري است ،در نتيجه تمامي اجزاي دين اسالم بعد از تحليل به توحيد بر ميگردد و توحيدش بعد از تجزيه به صورت آن اخالق و
آن اعمال جلوه ميكند ،همان روح توحيد اگر در قوس نزول قرار گيرد آن اخالق و اعمال ميشود و اخالق و اعمال نامبرده در قوس صعود
همان روح توحيد ميشود ،هم چنان كه قرآن كريم فرمود ":إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" «».1
ممكن است كسي بگويد :عين همان اشكالي كه به قوانين مدنيه وارد گرديد به قوانين اسالمي نيز وارد است ،يعني همانطور كه قوه مجريه در
آن قوانين نمي تواند آن قوانين را حتي در خلوتها اجرا كند ،چون اطالعي از عصيانهاي پنهاني ندارد ،قوه مجريه در اسالم نيز همين نارسايي را
دارد ،دليل روشنش اين ضعفي است كه به چشم خود در قوانين ديني مشاهده ميكنيم و ميبينيم كه چگونه سيطره خود بر جامعه اسالمي را از
دست داده و اين نيست مگر
__________________________________________________
)(1كلمه توحيد از ناحيه خدا نازل و عمل صالح همان را باال ميبرد ".سوره فاطر آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
به خاطر همين كه كسي را ندارد كه نواميس و قوانينش را حتي براي يك روز بر بشر تحميل كند.
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[اخالق و فضائل اخالقي در تمدن غربي جايي ندارد]  .....ص 111 :
و دليل دوم اينكه :غربيها به اصالح اخالق نيز ميپردازند ليكن كمترين نتيجهاي نميگيرند ،اين است كه اخالق فاضله اگر بخواهد مؤثر واقع
شود بايد در نفس ثبات و استقرار داشته باشد و ثبات و استقرارش نيازمند ضامني است كه آن را ضمانت كند و جز توحيد يعني اعتقاد به اينكه"
براي عالم تنها يك معبود وجود دارد" تضمين نميكند ،تنها كساني پاي بند فضائل اخالقي ميشوند كه معتقد باشند به وجود خدايي واحد و
داراي اسماي حسنا ،خدايي حكيم كه خاليق را به منظور رساندن به كمال و سعادت آفريد ،خدايي كه خير و صالح را دوست ميدارد و شر و
فساد را دشمن ،خدايي كه بزودي خاليق اولين و آخرين را در قيامت جمع ميكند تا در بين آنان داوري نموده و هر كسي را به آخرين حد
جزايش برساند ،نيكوكار را به پاداشش و بدكار را به كيفرش.
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داراي تواضع است ارادهاش در مهر ورزيدن قوي تر از اراده كسي است كه مبتال به تكبر است ،در عكس قضيه نيز چنين است آنكه ترسوتر و يا
متكبرتر است ارادهاش در قبول ظلم و در ستمگري قويتر از اراده كسي است كه شجاع و متواضع است "مترجم").
پس اگر سنتي و قانوني كه در جامعه جريان دارد متكي بر اساسي قويم از اخالق عاليه باشد ،بر درختي ميماند كه ريشهها در زمين و شاخهها در
آسمان دارد و به عكس اگر چنين نباشد به بوته خاري ميماند كه خيلي زود از جاي كنده شده و دستخوش بادها ميشود.
شما ميتوانيد اين معنا را در پيدايش كمونيسم كه" چيزي جز زائيده دمكراتي نيست" را مورد نظر قرار دهيد ،چون اين نظام در دنيا به وجود
نيامد مگر به خاطر تظاهر طبقه مرفه به عياشي ،و به خاطر محروميت طبقات ديگر اجتماع و روز به روز فاصله اين دو طبقه از يكديگر بيشتر و
قساوت و از دست دادن انصاف در طبقه مرفه زيادتر و خشم و كينه از آنان در دل طبقات محروم شعلهورتر گرديد و اگر قوانين كشورهاي متمدن
ميتوانست سعادت آدمي را تضمين كند و ضمانت اجرايي ميداشت هرگز اين مولود نامشروع (كمونيسم) متولد نميشد.
و نيز ميتوانيد صدق گفتار ما را با سيري در جنگهاي بين المللي به دست آوريد ،كه نه يك بار و نه دو بار ،زمين و زندگي انسانهاي روي زمين
را طعمه خود ساخت و خون هزاران هزار انسان را به زمين ريخت ،حرث و نسل را نابود كرد ،براي چه؟ تنها و تنها براي اينكه چند نفر خواستند
حس استكبار و غريزه حرص و طمع خود را پاسخ دهند.
(آيا اينك تصديق خواهي كرد كه قوانين غربي بخاطر نداشتن پشتوانهاي در دل انسانها نميتواند سعادت انسان را تامين كند؟ انساني كه اين
قدر خطرناك است ،چه اعتنايي به قانون دارد؟ ،قانون در نظر چنين انساني چيزي جز بازيچهاي مسخره نيست" مترجم").
و ليكن اسالم سنت جاريه و قوانين موضوعه خود را بر اساس اخالق تشريع نموده و در تربيت مردم بر اساس آن اخالق فاضله سخت عنايت به
خرج داده است.
چون قوانين جاريه در اعمال ،در ضمانت اخالق و بر عهده آن است و اخالق همه جا با انسان هست ،در خلوت و جلوت وظيفه خود را انجام
ميدهد و بهتر از يك پليس ميتواند عمل كند ،چون پليس و هر نيروي انتظامي ديگر تنها ميتوانند در ظاهر نظم را بر قرار سازند.
خواهي گفت  :معارف عمومي در ممالك غربي نيز در مقام تهذيب اخالق جامعه هست و از ناحيه مجريان قوانين ،براي اين منظور تالش بسيار
ميشود تا مردم را بر اساس اخالق پسنديده تربيت كنند .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
مي گوئيم بله همين طور است ،اما اين اخالق و دستوراتش مانند قوانين آنان در نظر آنهايي كه ميخواهند بند و باري نداشته باشند مسخرهاي
بيش نيست و لذا ميبينيم كه هيچ سودي به حالشان نداشته است.
خواهي پرسيد چرا؟ ميگوئيم اوال :براي اينكه تنها چيزي كه منشا همه رذائل اخالقي است ،اسراف و افراط در لذتهاي مادي در عدهاي و
تفريط و محروميت از آن در عدهاي ديگر است ،و قوانين غربيان مردم مرفه را در آن اسراف و افراط آزاد گذاشته و نتيجهاش محروميت عدهاي
ديگر شده ،خوب در چنين نظامي كه اقليتي از پرخوري شكمشان به درد آمده و اكثريتي از گرسنگي مينالند آيا دعوت به اخالق دعوت به دو
امر متناقض و درخواست جمع بين دو ضد نيست؟! .عالوه بر اين همانطور كه قبال توجه فرموديد غربيها تنها اجتماعي فكر ميكنند و پيوسته
مجتمعات و نشست آنان براي به دام كشيدن جامعههاي ضعيف و ابطال حقوق آنان است ،و با ما يملك آنان زندگي ميكنند و حتي خود آنان را
برده خويش ميسازند ،تا آنجا كه بتوانند به ايشان زور ميگويند! ،با اين حال اگر كسي ادعا كند كه غربيها جامعه و انسانها را به سوي صالح و
تقوا ميخوانند ،ادعايي متناقض نيست؟ قطعا همين است و ال غير و سخن اينگونه گروهها و سازمانها در كسي اثر نميگذارد.
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و پر واضح است كه اگر اعتقاد به معاد نباشد هيچ سبب اصيل ديگري نيست كه بشر را از پيروي هواي نفس باز بدارد ،و وادار سازد به اينكه از
لذائذ و بهرههاي طبيعي نفس صرفنظر كند ،چون طبع بشر چنين است كه به چيزي اشتها و ميل كند و چيزي را دوست بدارد كه نفعش عايد
خودش شود ،نه چيزي كه نفعش عايد غير خودش شود ،مگر آنكه برگشت نفع
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
غيرهم به نفع خودش باشد (به خوبي دقت بفرمائيد).
خوب ،بنا بر اين در مواردي كه انسان از كشتن حق غير ،لذت ميبرد و هيچ رادع و مانعي نيست كه او را از اين لذتهاي نامشروع باز بدارد و
هيچ قانوني نيست كه او را در برابر اين تجاوزها مجازات كند و حتي كسي نيست كه او را سرزنش نموده و مورد عتاب قرار دهد ،ديگر چه مانعي
ميتواند او را از ارتكاب اينگونه خطاها و ظلمها (هر قدر هم كه بزرگ باشد) جلوگيري نمايد؟.
[عواملي مانند" وطن دوستي" "،نوع دوستي" "،مدح و تمجيد طلبي" سببيت اخالقي ندارد]  .....ص 111 :
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و اما اينكه اين توهم (كه اتفاقا بسياري از اهل فضل را به اشتباه انداخته) كه مثال" حب وطن" "،نوع دوستي"" ثنا و تمجيد در مقابل صحت
عمل" و امثال اينها بتواند كسي را از تجاوز به حقوق همنوع و هموطن باز بدارد (توهمي است كه جايش همان ذهن است ،و در خارج وجود
ندارد) و خيالي است باطل چرا كه امور نامبرده ،عواطفي است دروني و انگيزههايي است باطني كه جز تعليم و تربيت ،چيزي نميتواند آن را حفظ
كند و خالصه اثرش بيش از اقتضا نيست ،و بحد سببيت و عليت نميرسد ،تا تخلف ناپذير باشد ،پس اينگونه حاالت ،اوصافي هستند اتفاقي و
اموري هستند عادي كه با برخورد موانع زايل ميشوند و اين توهم مثل توهم ديگري است كه پنداشتهاند عوامل نامبرده يعني حب وطن ،عالقه
به همنوع ،و يا عشق به شهرت و نام نيك ،اشخاصي را وادار ميكند به اينكه نه تنها به حقوق ديگران تجاوز نكند بلكه خود را فداي ديگران هم
بكند ،مثال خود را به كشتن دهد تا وطن از خطر حفظ شود و يا مردم پس از مردنش او را تعريف كنند ،آخر كدام انسان بيدين ،انساني كه مردن
را نابودي مي داند حاضر است براي بهتر زندگي كردن ديگران و يا براي اينكه ديگران او را تعريف كنند و او از تعريف ديگران لذت ببرد خود را
به كشتن دهد؟ او بعد از مردنش كجا است كه تعريف ديگران را بشنود و از شنيدنش لذت ببرد؟.
و كوتاه سخن اينكه هيچ متفكر بصير ،ترديد نميكند در اينكه انسان (هر چه ميكند به منظور سعادت خود ميكند ،و هرگز) بر محروميت خود
اقدامي نميكند ،هر چند كه بعد از محروميت او را مدح و ثنا كنند ،و وعدههايي كه در اين باره به او ميدهند كه اگر مثال براي سعادت جامعهات
فداكاري كني (قبرت بنام سرباز گمنام مزار عموم ميگردد) و نامت تا ابد به نيكي ياد ميشود ،و افتخاري جاوداني نصيبت ميشود و  ...تمام اينها
وعدههايي است پوچ و فريبكارانه كه ميخواهند او را با اينگونه وعدهها گول بزنند ،و عقلش را در كوران احساسات و عواطف بدزدند و چنين
شخص فريب خوردهاي اينگونه خيال ميكند كه بعد از مردنش و به اعتقاد خودش بعد از باطل شدن ذاتش همان حال قبل از مرگ را دارد،
مردم كه تعريف و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
تمجيدش ميكنند او ميشنود و لذت ميبرد و اين چيزي جز غلط در وهم نيست همان غلط در وهمي است كه ميگساران مست در حال مستي
دچار آن ميشوند ،وقتي احساساتشان به هيجان در ميآيد بنام فتوت و مردانگي از جرم مجرمين در ميگذرند و جان و مال و ناموس و هر
كرامت ديگري را كه دارند در اختيار طرف ميگذارند ،و اين خود سفاهت و جنون است ،چون اگر عاقل بودند هرگز به چنين اموري اقدام
نميكردند.
پس اين لغزشها و امثال آن خطرهايي است كه غير از توحيدي كه ذكر شد ،هيچ سنگري نيست كه انسان را از آن حفظ كند و به همين جهت
است كه اسالم اخالق كريمه را كه جزئي از طريقه جاريه او است بر اساس توحيد پي ريزي نموده است ،توحيدي كه اعتقاد به توحيد هم از
شؤون آن است و الزمه اين توحيد و آن معاد اين است كه انسان هر زمان و هر جا كه باشد روحا ملتزم به احسان و دوري از بديها باشد ،چه
اينكه تك تك موارد را تشخيص بدهد كه خوبي است يا بدي است و يا نداند ،و چه اينكه ستايشگري ،او را بر اين اخالق پسنديده ستايش بكند
و يا نكند ،و نيز چه اينكه كسي با او باشد كه بر آن وادار و يا از آن بازش بدارد يا نه ،براي اينكه چنين كسي خدا را با خود و داناي به احوال خود
و حفيظ و قائم بر هر نفس ميداند و معتقد است كه خداي تعالي عمل هر انساني را ميبيند و نيز معتقد است كه در ما وراي اين عالم روزي
است كه در آن روز هر انساني آنچه را كه كرده حاضر ميبيند (چه خير و چه شر) و در آن روز هر كسي بدانچه كرده جزا داده ميشود.
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منطق احساس انسان را تنها به منافع دنيوي دعوت و وادار ميكند ،در نتيجه هر زمان كه پاي نفعي مادي در كار بود و انسان مادي آن را
احساس هم كرد آتش شوق در دلش شعلهور گشته و به سوي انجام آن عمل تحريك و وادار ميشود و اما اگر نفعي در عمل نبيند خمود و سرد
است ،ولي در منطق تعقل ،انسان به سوي عملي تحريك ميشود كه حق را در آن ببيند و تشخيص دهد ،چنين كسي پيروي حق را
سودمندترين عمل مي داند ،حال چه اينكه سود مادي هم در انجام آن احساس بكند و يا نكند ،چون معتقد است آنچه كه نزد خدا است بهتر و
باقيتر است و تو خواننده عزيز ميتواني در اين باره بين دو نمونه زير از اين دو منطق يعني منطق تعقل و منطق احساس مقايسه كني.
از منطق" احساس" شعر عنتره شاعر را به يادت ميآوريم كه ميگويد:
"و قولي كلما جشات و جاشت مكانك تحمدي او تستريحي"
ميخواهد بگويد :من در جنگها هر وقت آتش جنگ شعلهور و تنورش داغ ميشود و احساس
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
خطر متزلزلم ميسازد ،براي اينكه دلم را محكم كنم به دلم ميگويم :ثبات و استواري به خرج بده ،براي اينكه اگر كشته شوي مردم تو را به
ثبات قدم و فرار نكردنت ميستايند و اگر دشمن را بكشي راحت ميشوي و به آرزويت ميرسي ،پس ثبات قدم در هر حال براي تو بهتر است.
و از منطق" تعقل" كالم خداي تعالي را نمونه ميآوريم كه ميفرمايد ":قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْالنا وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَي الْحُسْنَيَيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا ،فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ" « ،»1كه در
اين آيه مؤمنين مي گويند واليت بر ما و نصرت يافتن ما از آن خدا و بدست او است ،ما جز ثوابي را كه خدا در برابر اسالم آوردن و التزام ديني،
بما وعده داده ،چيزي نميخواهيم( ،حال چه با كشته شدنمان و چه با پيروزيمان بدست آيد).
و نمونه ديگر آيه زير است ":ال يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ ال نَصَبٌ وَ ال مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَ ال يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا
كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ،وَ ال يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ ال كَبِيرَةً وَ ال يَقْطَعُونَ وادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ
ما كانُوا يَعْمَلُونَ" «».2
ميگويند حال كه منطق ما اين است اگر ما را بكشيد و يا خسارتي .به ما برسد پاداشي عظيم خواهيم داشت ،و عاقبت خير نزد پروردگار ما است،
و اگر ما شما را بكشيم ،و يا به نحوي بر شما دست يابيم ،باز پاداشي عظيم و عاقبتي نيكو خواهيم داشت ،عالوه بر اينكه در دنيا دشمنمان را نيز
سركوب كردهايم ،پس ما در هر حال پيروز و سعادتمنديم ،و وضع ما در هر حال مايه رشك و حسرت شما است و شما هيچ ضرري بما
نميرسانيد و در جنگيدنتان با ما هيچ آرزويي در باره ما نميتوانيد داشته باشيد ،مگر يكي از دو خير را ،پس ما در هر حال بر خير و سعادتيم و
شما در يك
__________________________________________________
)(1بگو به ما نمي رسد مگر آنچه كه خدا براي ما مقدر كرده ،سرپرست ما او است ،و مؤمنين بايد كه بر خدا توكل كنند ،بگو آيا جز رسيدن يكي
از دو خير را براي ما انتظار داريد نه ،شما هر چه براي ما آرزو كنيد هر چند كشته شدن ما باشد به نفع ما است ،ولي ما انتظار داريم عذابي از
ناحيه خدا و يا به دست خود ما بر سر شما آيد ،حال شما انتظار خود را بكشيد ما هم با شما در انتظار هستيم ".سوره توبه آيه".12 :
)(2هيچ تشنگي و رنج و مخمصهاي در راه خدا نميبينند و در هيچ صحنهاي كه مايه خشم كفار است قدم نمينهند و از دشمن هيچ صدمهاي
نميخورند ،مگر آنكه بر ايشان در برابر آن ،عملي صالح نوشته ميشود ،چون خداي تعالي اجر نيكوكاران را ضايع نميكند و هيچ هزينهاي اندك
و يا بسيار انفاق نميكند و هيچ بياباني را طي نميكنند ،مگر آنكه در حسابشان نوشته ميشود ،تا خداي تعالي پاداشي به آنان دهد بهتر از آنچه
ميكردند ".سوره توبه آيه".121 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
صورت پيروز و سعادتمند( ،به عقيده خودتان) هستيد ،و آن در صورتي است كه ما را شكست دهيد ،حال كه چنين است ما در انتظار بدبختي شما
هستيم ،ولي شما نسبت به ما جز مايه مسرت و خوشبختي را نميتوانيد انتظار داشته باشيد.
پس تفاوت اين دو منطق اين شد كه يكي ثبات قدم و پايداري در جنگ را بر مبناي "احساس" پي نهاده و آن يكي از دو فايده محسوس
برخوردار است كه عبارت است از "ستايش مردم" و" راحت شدن از شر دشمن" ،البته همين نفع محسوس هم در صورتي است كه از مرحله
آرزو تجاوز نموده و در خارج محقق شود ،و اما اگر محقق نگردد ،مثال يك طرفش كه ستايش مردم بود ،مردم او را ستايش نكنند و قدر و قيمت
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جهاد را ندانند ،مردمي باشند كه خدمت و خيانت در نظرشان يكسان باشد و يا خدمتي كه او به خاطر آن خود را به هالكت انداخت خدمتي باشد
كه فهم مردم به هيچ وجه آن را درك نكند و همچنين خيانت و خدمت طوري باشد كه براي هميشه از نظر مردم پنهان بماند و همچنين در
طرف ديگر قضيه ،يعني نابود كردن دشمن ،استراحتي از نابودي او احساس نكند ،بلكه در اين ميان تنها حق باشد كه از هالكت دشمن بهره
ميبرد ،در اين صورت جز خستگي و ناتواني براي او اثري نخواهد داشت.
و همين مواردي كه شمرديم خود اسبابي است كه در تمامي موارد بغي و خيانت و جنايت دست در كارند ،آن كسي كه خيانت ميكند و حرمتي
براي قانون قائل نيست منطقش اين است كه مردم قدر خدمت او را نميدانند و با سپاسي معادل و برابر ،خدمتش را تالفي و جبران نميكنند ،در
نظر مردم هيچ فرقي بين خادم و خائن نيست بلكه افراد خائن وضع و حال بهتري دارند ،آن كسي هم كه به ظلم و جنايت دست ميزند منطقش
اين است كه من اين كار را ميكنم و از كيفر قانون فرار ميكنم ،چون قواي پليس كه نگهبان قانونند نميتوانند از جنايت من خبردار شوند ،مردم
هم كه شامه تشخيص جاني از غير جاني را ندارند ،در نتيجه هيچ بويي نميبرند كه مرتكب فالن جنايت وحشتناك منم ،آن كسي هم كه در
اقامه حق و قيام عليه دشمنان حق كوتاهي نموده ،و با آن دشمنان مداهنه و سازش ميكند ،براي اين شانه خالي كردنش عذر ميآورد كه قيام
بر حق ،آدمي را در نظر مردم خوار ميكند و در دنياي امروز به ريش آدم ميخندند و ميگويند :اين آقا را ببين مثل اينكه از دورانهاي قرون
وسطايي و از عهد اساطير به يادگار مانده و اگر در پاسخشان سخن از شرافت نفس و طهارت باطن به ميان آوري ميگويند :برو بابا شرافت نفس
به چه كار ميآيد ،وقتي شرافت و طهارت باطن به جز گرسنگي و ذلت در زندگي ثمرهاي نداشته باشد هفتاد سال بعد از اين هم نباشد! ،اين
منطق پيروان حس است .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و اما منطق آن طرف ديگر يعني منطق دين مبين اسالم غير اين است ،چون دين اسالم اساس خود را بر پيروي حق و تحصيل اجر و پاداش
خداي سبحان قرار داده ،و اما اينكه اگر منافع دنيوي را هم هدف دانسته در مرتبهاي بعد از پيروي حق و تحصيل پاداش اخروي است ،اين
غرض ثان وي و آن غرض اولي است و معلوم است كه چنين غرضي در تمامي موارد وجود دارد و ممكن نيست كه موردي از موارد از شمول آن
خارج باشد و كليت و عموم آن را نقض كند.
پس عمل( ،چه فعل باشد و چه ترك) تنها براي خاطر خدا انجام ميشود ،يك مسلمان اگر فعلي را انجام ميدهد براي اين انجام ميدهد كه خدا
خواسته است و او تسليم امر خدا است .و يك فعل ديگر را اگر انجام نميدهد باز به خاطر خدا است ،چون خدايش انجام آن را باطل دانسته و او
پيرو حق است و گرد باطل نميگردد ،چون معتقد است كه خداي تعالي اعمالش را مينويسد و به آن عليم و دانا است ،خواب و چرت هم ندارد
كه هنگام خوابش عمل باطل را انجام دهيم و كسي غير از او هم نيست كه از عذاب به او پناه ببريم و خدا نه تنها به اعمال ما آگاه است بلكه در
همه آسمان و زمين چيزي بر او پوشيده نيست و او بدانچه ما ميكنيم با خبر است .پس در بينش يك مسلمان ،بر باالي سر هر انساني در آنچه
ميكند و آنچه به او ميكنند رقيبي است گواه ،كه براي شهادت دادن در قيامت ايستاده و تماشا ميكند ،حال چه اينكه مردم هم آن عمل را
ببينند يا نبينند و چه زياد او را بستايند ،و يا نكوهش كنند ،و چه بتوانند جلو آدمي را از آن عمل بگيرند و يا نتوانند.
و حسن تاثير اين تربيت به جايي رسيد كه در زمان رسول خدا (ص )كساني كه مرتكب گناهي شده بودند با پاي خود نزد آن جناب آمده و با
زبان خود اعتراف ميكردند به اينكه ،فالن گناه را مرتكب شدهايم و فعال توبه كردهايم و يا اگر گناهي كه مرتكب شده بودند حدي داشته ،تلخي
آن حد را كه يا اعدام بوده و تازيانه و يا كيفري ديگر ميچشيدند تا هم خدا از ايشان راضي شود و هم خود را از آلودگي و قذارت گناه پاك كرده
باشند.
با مقداري دقت در اين حوادث بخوبي ميفهميم كه به ندرت اتفاق ميافتد كه يك دانشمند ،خوب بتواند به آثار عجيب و غريبي كه بيانات ديني
در نفوس بشر دارد پي ببرد ،و بفهمد كه چگونه اين مكتب قادر است انسانها را عادت دهد به ترك لذيذترين لذائذ يعني جان شيرين و زندگي
دنيا و يا تحمل مشقات كيفرهاي پائينتر از اعدام ،و اگر سخن ما پيرامون
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
تفسير نبود ،پارهاي از نمونههاي تاريخي را در اينجا نقل ميكرديم.
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چه بسا سادهدالني توهم كنند كه اگر در عموم كارها ،اغراض و پاداشهاي اخروي هدف از زندگي انسان اجتماعي قرار گيرد ،باعث ميشود كه
مردم نسبت به اغراض زندگي كه نيروي طبيعي انسان را به تامين آن ميخواند بياعتنا شوند ،و معلوم است كه سقوط آن اغراض نظام اجتماع را
به كلي تباه ساخته و جامعه را به سوي انحطاط رهبانيت ميكشاند ،زيرا به قول معروف ":خوشه يكسر دارد" ،چطور ممكن است در يك عمل،
هم پاداش آخرت هدف باشد و هم تامين حوائج دنيا؟ با اينكه اين دو نقيض يكديگرند و اجتماع نقيضين امكان ندارد.
ليكن اين توهم ناشي از جهل به حكمت الهي و به اسراري است كه معارف قرآن از آن پرده بر ميدارد ،آري اسالم همانطور كه مكرر در مباحث
گذشته تذكر داديم تشريع خود را بر اساس تكوين پي ريزي نموده و فرموده ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ،ال
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ،ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" «».1
و حاصل مضمون آيه اين است كه آن سلسله اسبابي كه در عالم ،دست اندر كارند ،همه زنجيروار دست به هم دادهاند تا در آخر ،نوع بشر ايجاد
شود و همه آن اسباب بر اين مجري جاري شده اند كه انسان را به سوي هدفي كه برايش در نظر گرفته شده سوق دهند ،پس بر خود انسان نيز
الزم است كه اساس زندگي خود و هدف از تالش و انتخاب خود را بر موافقت آن اسباب پايهگذاري كند ،و سادهتر بگويم :در هر عملي و
تالشي كه مي كند موافقت با اسباب نامبرده را در نظر بگيرد تا به قول معروف بر خالف مسير آب شنا نكرده باشد و سرانجام كارش به هالكت و
بدبختي منتهي نگردد و اين معنا (البته اگر متوهم نامبرده ،آن را درك كند )خود ،همان دين اسالم است و خالصه دعوت اسالم همين است ،و
چون ما فوق همه اسباب يگانه سببي قرار دارد كه پديد آورنده اسباب و مسبب آنها است ،پس بر انسان الزم است كه در برابر آن مسبب
االسباب تسليم و خاضع گردد و معناي اينكه ميگوئيم توحيد يگانه اساس و پايه دين اسالم است همين است.
از اينجا روشن ميگردد كه حفظ كلمه توحيد و تسليم خدا شدن و رضاي خدا را در
__________________________________________________
) (1روي به سوي دين حنيف و معتدل آور ،و مالزم آن باش كه ديني است مطابق فطرت .و خلقتي كه خدا مردم را بر آن فطرت آفريده ،و
خلقت خدا تبديل پذير نيست ،و دين قيم و استوار هم همين است كه مطابق با خلقت و تكوين باشد ".سوره روم آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
زندگي طلب كردن بر طبق جريان همه اسباب قدم برداشتن است و نيز دادن حق هر يك از آن سببها است ،يك فرد مسلمان با اعتقادش به
ت وحيد و لوازم آن ،هم شرك نورزيده و هم نسبت بحق هيچ يك از اسباب مرتكب غفلت نشده ،پس يك فرد مسلمان هدفها و اغراضي دنيايي و
آخرتي دارد و يا به عبارت ديگر :هم ماديات هدف او است و هم معنويات و ليكن نسبت به هر يك از آن اهداف ،آن مقدار اعتنا ميورزد كه بايد
بورزد (نه كمتر و نه بيشتر) و عينا به همين جهت است كه ميبينيم كه اسالم هم خلق را به توحيد و انقطاع از هر چيز و اتصال به خداي تعالي و
اخالص براي او و اعراض از هر سببي غير او دعوت ميكند ،و هم در عين حال به مردم دستور ميدهد بر اينكه از نواميس حيات پيروي كنند و
مطابق مجراي طبيعت قدم بردارند( ،بخورند ،بنوشند ،مداوا كنند ،كشت و زرع نمايند ،ازدواج كنند و...).
و همين جا است كه فساد يك توهم ديگر ،روشن ميشود و آن توهمي است كه جمعي از علما يعني آنهايي كه به اصطالح متخصص در علم
االجتماع هستند كرده و گفتهاند :حقيقت دين و غرض اصلي آن تنها اقامه عدالت در اجتماع است و مسائل عبادتي ،فروعات آن غرض است و
تنها عالمتي است براي اينكه معلوم شود كسي كه مثال نماز ميخواند متدين به دين هست ،هر چند نماز خواندنش ناشي از عقيده به خدا و به
فرض عبوديت خدا نباشد.
با اينكه بطالن اين سخن حاجت به هيچ استداللي ندارد و كسي كه در كتاب خدا و سنت پيشوايان دين و مخصوصا سيره رسول خدا (ص) دقت
كند براي واقف شدن به بطالن اين توهم ،نيازمند مئونهاي ديگر و زحمت استدالل نميشود ،با اين حال ميگوئيم اين توهم لوازمي دارد كه
هيچ آشناي به معارف دين ،ملتزم به آن نميشود ،يكي اينكه :مستلزم اسقاط توحيد از مجموعه نواميس ديني است ،يعني گوينده اين سخن،
اعتقاد به توحيد را الزم نميداند ،دوم اينكه :فضائل اخالقي را نيز از آن مجموعه ساقط ميكند ،و سوم اينكه :هدف نهايي دين را كه همانا كلمه
توحيد است به يك هدف پست ارجاع ميدهد ،يعني ميگويد:
دين جز براي اين نيامده كه مردم متمدن شوند ،يعني بهتر بخورند و بهتر از ساير لذائذ متمتع شوند ،با اينكه قبال روشن كرديم كه اين دو هدف
ربطي به هم ندارند ،نه برگشت توحيد به تمدن است و نه برگشت تمدن به توحيد ،نه در اصلش و نه در فروعات و ثمراتش.
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كلمه حريت به آن معنايي كه مردم از آن در ذهن دارند ،عمر و دورانش بر سر زبانها ،بيش از چند قرن نيست ،و اي چه بسا اين كلمه را نهضت
تمدني اروپا كه سه ،چهار قرن قبل اتفاق
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
افتاد بر سر زبانها انداخت ،ولي عمر معناي آن بسيار طوالني است ،يعني بشر از قديمترين اعصارش خواهان آن بوده ،و به عنوان يكي از
آرزوهايش در ذهنش جوالن داده.
و ريشه طبيعي و تكويني اين معنا يعني آن چيزي كه حريت از آن منشعب ميشود جهازي است كه انسان در وجودش مجهز به آن است ،يعني
جهاز حريت و آن عبارت است از ارادهاي كه او را بر عمل واميدارد ،چون اراده حالتي است دروني كه اگر باطل شود حس و شعور آدمي باطل
ميشود و معلوم است كه باطل شدن حس و شعور به بطالن انسانيت منتهي ميگردد.
چيزي كه هست انسان از آنجايي كه موجودي است اجتماعي و طبيعتش او را به سوي زندگي گروهي سوق ميدهد ،و الزمه اين سوق دادن اين
است كه يك انسان اراده اش را داخل در اراده همه و فعلش را داخل در فعل همه كند و باز الزمه آن اين است كه در برابر قانوني كه ارادهها را
تعديل ميكند و براي اعمال مرز و حد درست ميكند ،خاضع گردد ،لذا بايد بگوئيم همان طبيعتي كه آزادي در اراده و عمل را به او داد ،دو باره
همان طبيعت بعينه ارادهاش و عملش را محدود و آن آزادي را كه در اول به او داده بود مقيد نمود.
از سوي ديگر اين محدوديتها كه از ناحيه قوانين آمد بخاطر اختالفي كه در قانونگذاران بود مختلف گرديد ،در تمدن عصر حاضر از آنجا كه
پايه و اساس احكام قانون بهرهمندي از ماديات است كه شرحش گذشت نتيجه اينگونه تفكر آن شد كه مردم در امر معارف اصلي و ديني آزاد
شدند ،يعني در اينكه معتقد به چه عقايدي باشند و آيا به لوازم آن عقايد ملتزم باشند يا نه و نيز در امر اخالق و هر چيزي كه قانون در بارهاش
نظري نداده آزاد باشند و معناي حريت و آزادي هم در تمدن عصر ما همين شده است كه مردم در غير آنچه از ناحيه قانون محدود شدند آزادند،
هر ارادهاي كه خواستند بكنند و هر عملي كه خواستند انجام دهند.
به خالف انسان كه چون قانونش را (به بياني كه گذشت) بر اساس توحيد بنا نهاده ،و در مرحله بعد ،اخالق فاضله را نيز پايه قانونش قرار داده و
آن گاه متعرض تمامي اعمال بشر (چه فرديش و چه اجتماعيش) شده و براي همه آنها حكم جعل كرده و در نتيجه هيچ چيزي كه با انسان
ارتباط پيدا كند و يا انسان با آن ارتباط داشته باشد نمانده ،مگر آنكه شرع اسالم در آن جاي پايي دارد ،در نتيجه در اسالم جايي و مجالي براي
حريت به معناي امروزيش نيست.
اما از سوي ديگر اسالم حريتي به بشر داده كه قابل قياس با حريت تمدن عصر حاضر نيست و آن آزادي از هر قيد و بند و از هر عبوديتي به جز
عبوديت براي خداي سبحان است و اين هر چند در گفتن آسان است ،يعني با يك كلمه" حريت" خالصه ميشود ولي معنايي بس
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
وسيع دارد و كسي مي تواند به وسعت معناي آن پي ببرد كه در سنت اسالمي و سيره عملي كه مردم را به آن ميخواند و آن سيره را در بين افراد
جامعه و طبقات آن بر قرار مي سازد دقت و تعمق كند و سپس آن سيره را با سيره ظلم و زوري كه تمدن عصر حاضر در بين افراد جامعه و در
بين طبقات آن و سپس بين يك جامعه قوي و جوامع ضعيف بر قرار نموده مقايسه نمايد ،آن وقت ميتواند به خوبي درك كند آيا اسالم بشر را
آزاد كرده و تمدن غرب بشر را اسير هوا و هوسها و جاهطلبيها نموده و يا به عكس است و آيا آزادي واقعي و شايسته منزلت انساني آن است كه
اسالم آورده ،و يا بي بند و باري است كه تمدن حاضر به ارمغان آورده.
(پس احكام اسالم هر چند كه حكم است و حكم محدوديت است ،ولي در حقيقت ورزش و تمرين آزاد شدن از قيود ننگين حيوانيت است) گو
اينكه اسالم بشر را در بهره گيري از رزق طيب و مزاياي زندگي و در مباحات ،آزاد گذاشته ،اما اين شرط را هم كرده كه در همان طيبات افراط و
يا تفريط نكنند و فرموده ":قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ  ،»1« "...و نيز فرموده ":خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً"
« ،»2و نيز فرموده ":وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ" «».1
و يكي از عجايب اين است كه بعضي از اهل بحث و مفسرين با زور و زحمت خواستهاند اثبات كنند كه در اسالم عقيده آزاد است ،و استدالل
كردهاند به آيه شريفه:
"ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ" « »4و آياتي ديگر نظير آن.
در حالي كه ما در سابق در ذيل تفسير همين آيه گفتيم كه آيه چه ميخواهد بفرمايد ،آنچه در اينجا اضافه ميكنيم اين است كه شما خواننده
توجه فرموديد كه گفتيم توحيد اساس تمامي نواميس و احكام اسالمي است و با اين حال چطور ممكن است كه اسالم آزادي در عقيده را تشريع
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10-در مجتمع اسالمي راه بسوي تحول و تكامل چيست؟  .....ص 181 :

اشاره
چه بسا بشود گفت كه :گيرم سنت اسالمي سنتي است جامع همه لوازم يك زندگي با سعادت ،و گيرم كه مجتمع اسالمي مجتمعي است واقعا
سعادت يافته و مورد رشك همه جوامع عالم ،ليكن اين سنت به خاطر جامعيتش و به خاطر نبود حريت در عقيده در آن باعث ركود جامعه و در
جا زدن و باز ايستادنش از تحول و تكامل ميشود و اين خود بطوري كه ديگران هم گفتهاند يكي از عيوب مجتمع كامل است چون سير تكاملي
در هر چيز نيازمند آن است كه در آن چيز قواي متضادي باشد ،تا در اثر نبرد آن قوا با يكديگر و كسر و انكسار آنها مولود جديدي متولد
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
شود ،خالي از نواقصي كه در آن قوا بود و باعث زوال آنها گرديد.
بنا بر اين نظريه ،اگر فرض كنيم كه اسالم اضداد و نواقص و مخصوصا عقايد متضاده را از ريشه بر ميكند ،الزمهاش توقف مجتمع از سير
تكاملي است ،البته مجتمعي كه خود اسالم پديد آورده .ليكن در پاسخ اين ايراد ميگوئيم ريشه آن جاي ديگر است و آن مكتب ماديت و اعتقاد
به تحول ماده است و يا به عبارت ديگر ":مكتب ماترياليسم ديالكتيك" است و هر چه باشد در آن خلط عجيبي به كار رفته است ،چون عقايد و
معارف انسانيت دو نوعند ،يكي آن عقايد و معارفي كه دستخوش تحول و دگرگوني ميشود و همپاي تكامل بشر تكامل پيدا ميكند و آن عبارت
است از علوم صناعي كه در راه باال بردن پايههاي زندگي مادي و رام كردن و به خدمت گرفتن طبيعت سركش به كار گرفته ميشود ،از قبيل
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كرده باشد؟ و اگر آيه باال بخواهد چنين چيزي را تشريع كند آيا تناقض صريح نخواهد بود؟ قطعا تناقض است و آزادي در عقيده در اسالم مثل
اين مي ماند كه دنياي متمدن امروز قوانين تشريع بكند و آن گاه در آخر اين يك قانون را هم اضافه كند كه مردم در عمل به اين قوانين آزادند،
اگر خواستند ،عمل بكنند و اگر نخواستند نكنند.
__________________________________________________
)(1سوره اعراف آيه".12 :
)(2آنچه در روي زمين است براي شما آفريده ".سوره بقره آيه".21 :
)(3آنچه در آسمانها و زمين است همه را كه از ناحيه او است مسخر شما كرد و در اختيار شما قرار داد ".سوره جاثيه آيه".11 :
)(4در دين اكراه و اجباري نيست ".سوره بقره آيه".211 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و به عبارتي ديگر ،عقيده كه عبارت است از درك تصديقي ،اگر در ذهن انسان پيدا شود ،اين حاصل شدنش عمل اختياري انسان نيست ،تا بشود
فالن شخص را از فالن عقيده ،منع و يا در آن عقيده ديگر آزاد گذاشت بلكه آنچه در مورد عقايد ميشود تحت تكليف در آيد لوازم عملي آن
است ،يعني بعضي از كارها را كه با مقتضاي فالن عقيده منافات دارد منع ،و بعضي ديگر را كه مطابق مقتضاي آن عقيده است تجويز كرد ،مثال
شخصي را وادار كرد به اينكه مردم را به سوي فالن عقيده دعوت كند و با آوردن دليلهاي محكم قانعشان كند كه بايد آن عقيده را بپذيرند و يا
آن عقيده ديگر را نپذيرند و يا وادار كرد آن عقيده را با ذكر ادلهاش به صورت كتابي بنويسد ،و منتشر كند .و فالن عقيدهاي كه مردم داشتند
باطل و فاسد سازد ،اعمالي هم كه طبق عقيده خود ميكنند باطل و نادرست جلوه دهد.
پس آنچه" بكن" و" نكن" بر ميدارد ،لوازم عملي به عقايد است ،نه خود عقايد ،و معلوم است كه وقتي لوازم عملي نامبرده ،با مواد قانون داير
در اجتماع مخالفت داشت ،و يا با اصلي كه قانون متكي بر آن است ناسازگاري داشت ،حتما قانون از چنان عملي جلوگيري خواهد كرد ،پس آيه
شريفه "ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ" ،تنها در اين مقام است كه بفهماند ،اعتقاد اكراهبردار نيست ،نه ميتواند منظور اين باشد كه" اسالم كسي را مجبور
به اعتقاد به معارف خود نكرده" ،و نه ميتواند اين باشد كه" مردم در اعتقاد آزادند" ،و اسالم در تشريع خود جز بر دين توحيد تكيه نكرده ،دين
توحيدي كه اصول سهگانها ش توحيد صانع ،و نبوت انبيا ،و روز رستاخيز است ،و همين اصل است كه مسلمانان و يهود و نصارا و مجوس و
باآلخره اهل كتاب بر آن اتحاد و اجتماع دارند ،پس حريت هم تنها در اين سه اصل است و نميتواند در غير آن باشد ،زيرا گفتيم آزادي در غير
اين اصول يعني ويران كردن اصل دين ،بله البته در اين ميان حريتي ديگر هست و آن حريت از جهت اظهار عقيده در هنگام بحث است كه ان
شاء اللَّه در فصل چهاردهم همين فصول در بارهاش بحث خواهيم كرد.
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رياضيات و طبيعيات و امثال آن دو كه هر قدمي از نقص به سوي كمال بر ميدارد ،باعث تكامل و تحول زندگي اجتماعي ميشود.
نوعي ديگر معارف و عقايدي است كه دچار چنين تحولي نميشود ،هر چند كه تحول به معنايي ديگر را ميپذيرد و آن عبارت از معارف عامه
الهيهاي است كه در مسائل مبدأ و معاد و سعادت و شقاوت و امثال آن احكامي قطعي و متوقف دارد ،يعني احكامش دگرگونگي و تحول
نميپذيرد ،هر چند كه از جهت دقت و تعمق ارتقا و كمال ميپذيرد.
[ بر خالف علوم و معارف طبيعي ،معارف عامه الهيه تحول و تغيير پذير نيستند]  .....ص 111 :

[الزمه هر تحول و تغييري در سيستمهاي حكومتي و سنتهاي اجتماعي ،حركت از نقص به سوي كمال نيست  .....ص 111 :
و اما طريق اداره مجتمعات و سنتهاي اجتماعي كه روز به روز دگرگوني يافته ،يك روز سلطنت و روز ديگر دموكراتي و روز ديگر كمونيستي و
غيره ش ده ،اين بدان جهت بوده كه بشر به نواقص يك يك آنها پي برده و ديده است كه فالن رژيم از اينكه انسان اجتماعي را به كمال
مطلوبش برساند قاصر است ،دست از آن برداشته رژيم ديگري بر سر كار آورده ،نه اينكه اين تغيير دادن رژيم ،يكي از واجبات حتمي بشر باشد و
نظير صنعت باشد كه از نقص به سوي كمال سير ميكند ،پس فرق ميان آن رژيم و اين رژيم -البته اگر فرقي باشد و همه در بطالن به يك
درجه نباشند -فرق ميان غلط و صحيح (و يا غلط و غلطتر) است ،نه فرق ميان ناقص و كامل.
خالصه ميخواهيم بگوئيم اگر بشر در مساله سنت و روش اجتماعيش بر سنتي استقرار بيابد كه فطرت دست نخوردهاش اقتضاي آن را دارد،
سنتي كه عدالت را در اجتماع بر قرار سازد
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و اين معارف و علوم و اجتماعات و سنن حيات تاثير نميگذارد مگر به نحو كلي و به همين جهت است كه توقف و يك نواختي آن باعث توقف
اجتماعات از سير تكامليش نميشود ،هم چنان كه در و جدان خود آرايي كلي ميبينيم نه يكي نه دو تا  ،...كه در يك حال ثابت ماندهاند و در
عين حال اجتماع ما به خاطر آن آراي متوقف و ثابت ،از سير خود و تكاملش باز نايستاده ،مانند اين عقيده ما كه ميگوئيم انسان براي حفظ
حياتش بايد به سوي كار و كوشش انگيخته شود و اين كه ميگوئيم كاري كه انسان ميكند بايد به منظور نفعي باشد كه عايدش شود ،و اينكه
ميگوئيم انسان بايد به حال اجتماع زندگي كند و يا معتقديم كه عالم هستي حقيقتا هست نه اينكه خيال ميكنيم هست و در واقع وجود ندارد و
يا مي گوئيم :انسان جزئي از اين عالم است و او نيز هست و يا انسان جزئي از عالم زميني است و يا انسان داراي اعضايي و ادواتي و قوايي است
و از اين قبيل آراء و معلوماتي كه تا انسان بوده آنها را داشته ،و تا خواهد بود خواهد داشت و در عين حال دگرگون نشدنش باعث نشده كه
اجتماعات بشري از ترقي و تعالي متوقف شود و راكد گردد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
معارف اصولي دين هم از اين قبيل معلومات است مثل اينكه ميگوئيم عالم خودش خود را درست نكرده ،بلكه آفريدگاري داشته و آن آفريدگار
واحد است و در نتيجه اله و معبود عالم نيز يكي است و يا ميگوئيم اين خداي واحد براي بشر شرعي را تشريع فرموده كه جامع طرق سعادت
است و آن شريعت را به وسيله انبيا و از طريق نبوت به بشر رسانيده و يا ميگوئيم پروردگار عالم بزودي تمامي اولين و آخرين را در يك روز
زنده و جمع ميكند و در آن روز به حساب اعمال يك يكشان ميرسد و جزاي اعمالشان را ميدهد ،و همين اصول سهگانه كلمه واحدهاي است
كه اسالم جامعه خود را بر آن پي نهاده و با نهايت درجه مراقبت در حفظ آن كوشيده( ،يعني هر حكم ديگري كه تشريع كرده طوري تشريع
نموده كه اين كلمه واحده را تقويت كند).
و معلوم است كه چنين معارفي اصطكاك و بحث بر سر "بود" و" نبودش" و نتيجه گرفتن رأيي ديگر در آن ،ثمرهاي جز انحطاط جامعه ندارد
(چون كرارا گفتهايم كه بحث از اينكه چنين چيزي هست يا نيست حكايت از ناداني انسان ميكند و مثل اين ميماند كه بحث كنيم از اينكه در
جهان چيزي بنام خورشيد و داراي خاصيت نور افشاني وجود دارد يا نه) ،تمامي حقايق مربوط به ما وراي طبيعت از اين نوع معارف است كه
بحث از درستي و نادرستيش و يا انكارش به هر نحوي كه باشد به جز انحطاط و پستي ،ارمغاني براي جامعه نميآورد.
و حاصل كالم اينكه مجتمع بشري در سير تكامليش جز به تحولهاي تدريجي و تكامل روز به روزي در طريق استفاده از مزاياي زندگي ،به
تحول ديگري نيازمند نيست و اين تحول هم با بحثهاي علمي پيگير و تطبيق عمل بر علم (يعني تجربه دائمي) حاصل ميشود ،و اسالم هم
به هيچ وجه جلو آن را نگرفته.
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11-آيا اسالم با همين احكام و شرايعي كه دارد ميتواند انسان عصر حاضر را به سعادتش برساند؟  .....ص 181 :

چه بسا كساني كه معتقد باشند و يا بگويند :گيرم اسالم به خاطر اينكه متعرض تمامي شؤون انسان موجود در عصر نزول قرآن شده بود،
ميتوانست انسان و اجتماع بشري آن عصر را به سعادت حقيقي و به تمام آرزوهاي زندگيش برساند ،اما امروز زمان به كلي راه زندگي بشر را
عوض كرده زندگي بشر امروز علمي و صنعتي شده و هيچ شباهتي به زندگي ساده چهارده قرن قبل او ندارد ،آن روز زندگي منحصر بود به
وسايل طبيعي و ابتدايي ،ولي امروز بشر در اثر مجاهدات طوالني و كوشش جانكاهش به جايي از ارتقا و تكامل مدني رسيده كه اگر في المثل
كسي بخواهد وضع امروز او را با وضع قديمش مقايسه كند ،مثل اين ميماند كه دو نوع جاندار متباين و غير مربوط به هم را با يكديگر مقايسه
كرده باشد ،با اين حال چگونه ممكن است قوانين و مقرراتي كه آن روز براي تنظيم امور زندگي ساده بشر وضع شده ،امور زندگي حيرت انگيز
امروزش را تنظيم كند و چطور ممكن است آن قوانين ،سنگيني وضع امروز را تحمل كند ،وضع امروز دنيا سنگيني آن قوانين را تحمل نمايد؟.
جواب اين توهم اين است كه اختالف ميان دو عصر از جهت صورت زندگي مربوط به كليات شؤون زندگي نيست بلكه راجع به جزئيات و موارد
است ،به عبارت ديگر آنچه انسان در زندگيش بدان نيازمند است ،غذايي است كه سوخت بدنش را با آن تامين كند و لباسي است كه بپوشد،
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و نيز اگر بشر در زير سايه چنين سنتي تحت تربيت صالح قرار گيرد ،تربيتي كه دو بالش" علم نافع" و" عمل صالح" باشد ،و آن گاه شروع كند
به سير تكاملي در مدارج علم و عمل و سير به سوي سعادت واقعي خود ،البته تكامل هم ميكند و به خاطر داشتن آن سنت عادله و آن تربيت
صحيح و آن علم و عمل نافع روز به روز گامهاي بلندتري هم در تكامل و بسوي سعادت بر ميدارد و هيچ احتياجي به دگرگون ساختن رژيم
پيدا نميك ند ،پس صرف اينكه انسان از هر جهت بايد تكامل يابد و تحول بپذيرد ،دليل بر اين نيست كه حتي در اموري هم كه احتياجي به
تحول ندارد و حتي هيچ عاقل و بصيري تحول در آن را صحيح نميداند تحول بپذيرد.
حال اگر بگويي همه آنهايي كه به عنوان مثال ذكر گرديد ،نيز در معرض تحول است و نميتواند در معرض قرار نگيرد ،اعتقادات ،اخالقيات كلي،
و امثال آن همه تحول را ميپذيرد ،چه ما بخواهيم و چه نخواهيم ،زيرا خوب و بد آنها هم با تغيير اوضاع اجتماعي و اختالفهاي محيطي و نيز با
مرور زمان دگرگون گشته ،خوبش بد و بدش خوب ميشود ،پس اين صحيح نيست كه ما منكر شويم كه طرز فكر انسان جديد غير طرز فكر
انسان قديم است و همچنين طرز فكر انسان استوايي غير طرز فكر انسان قطبي و انسان نقاط معتدله است و يا منكر شويم كه طرز فكر انسان
خادم غير انسان مخدوم و انسان صحرانشين غير انسان شهرنشين و انسان ثروتمند غير انسان فقير است ،چون افكار و عقايد به خاطر اختالف
عوامل كه يا عامل زماني است يا منطقهاي و يا وضع زندگي شخصي مختلف ميشود ،و بدون شك هر عقيدهاي كه فرض كنيم هر قدر هم
بديهي و روشن باشد با گذشت اعصار متحول ميگردد.
در پاسخ ميگوئيم اين اشكال فرع و نتيجه نظريهاي است كه ميگويد هيچ يك از علوم و آراي انساني كليت ندارد ،بلكه صحت آنها نسبي است،
و الزمه اين نظريه در مساله مورد بحث ما اين ميشود كه حق و باطل و خير و شر هم اموري نسبي باشند و در نتيجه معارف كلي نظري هم كه
متعلق به مبدأ و معاد است و نيز آراي كلي علمي از قبيل ":اجتماع براي انسان بهتر از انفراد است" :و" عدل بهتر از ظلم است" حكم كلي
نباشد ،بلكه درستي آنها به خاطر انطباقش با مورد باشد ،و هر جا مورد به خاطر زمان و اوضاع و احوال تغيير كرد آن حكم نيز تغيير كند ،و ما در
جاي خود فساد اين نظريه را روشن نموده و گفتهايم :اگر در بعضي از موارد بطالن حكمي از احكام ثابت ميشود ،باعث آن نيست كه بطور كلي
بگوئيم هيچ حكم كلي از احكام علوم و معارف كليت ندارد ،نه اين كليت باطل است.
و حاصل بياني كه آنجا داشتيم اين است كه اين نظريه شامل قضاياي كلي نظري و پارهاي از آراي كلي عملي نميشود .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و گفتيم كه در باطل بودن اين نظريه كافي است كه خود نظريه را شاهد بياوريم و نظريه اين بود ":بطور كلي هيچ حكمي از احكام علوم و عقايد
كليت ندارد" ،در پاسخ ميگوئيم :همين جمله كه در داخل پرانتز قرار دارد آيا كلي است يا استثنا بردار است ،اگر كلي است پس در دنيا يك حكم
كلي وجود دارد و آن حكم داخل پرانتز است و در نتيجه پس حكم كلي داخل پرانتز باطل است و اگر كليت ندارد ،و استثنا بر ميدارد ،پس چرا
ميگوئيد (بطور كلي هيچ حكمي  )...پس در هر دو حال حكم كلي داخل پرانتز باطل است.
و به عبارت ديگر اگر اين حكم (كه هر رأي و اعتقادي بايد روزي دگرگون بشود) كليت دارد ،بايد خود اين عبارت داخل پرانتز هم روزي
دگرگون گردد ،يعني به اين صورت در آيد ":بعضي از آراء و عقايد نبايد در روزي از روزها دگرگون شود" (دقت بفرمائيد).
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اشاره
در عصر اول اسالم واليت امر جامعه اسالمي به دست رسول خدا (ص) بود و خداي عز و جل اطاعت آن جناب را بر مسلمين و بر همه مردم
واجب كرده بود ،و دليل اين واليت و وجوب اطاعت ،صريح قرآن است.
به آيات زير دقت فرمائيد ":وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ" « »2و آيه ":لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ" « ،»1و" النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
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خانهاي است كه در آن سكني كند و لوازم منزل است كه حوائجش را برآورد ،و وسيله نقليهاي است كه او را و وسايل او را جابجا كند ،و
جامعه اي است كه او در بين افراد آن جامعه زندگي كند ،و روابطي جنسي است كه نسل او را باقي بدارد ،روابطي تجاري و يا
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
صنعتي و عملي است كه نواقص زندگيش را تكميل نمايد ،اين حوائج كلي او هيچوقت تغيير نميكند ،مگر در فرضي كه انسان ،انساني داراي
اين فطرت و اين بنيه نباشد ،و حياتش حياتي انساني نبوده باشد و در غير اين فرض انسان امروز و انسانهاي اول هيچ فرقي در اين حوائج ندارد.
اختالفي كه بين اين دو جور زندگي هست در مصداق وسايل آن است ،هم مصداق وسايلي كه با آن حوائج مادي خود را بر طرف ميسازد ،و هم
مصداق حوائجي كه او را وادار به ساختن وسايلش ميسازد .انسان اولي مثال براي رفع حاجتش به غذا ،ميوهها و گياهان و گوشت شكار
ميخورد ،آن هم با سادهترين وضعش ،امروز نيز همان را ميخورد ،اما با هزاران رنگ و سليقه ،امروز هم در تشخيص آثار و خواص خوردنيها و
نوشيدنيها استاد و صاحب تجربه شده ،و هم در ساختن غذاهاي رنگارنگ و با طعمهاي گوناگون ،و نو ظهور تسلط يافته ،غذاهايي ميسازد كه
هم داراي خواص مختلف است ،و هم ديدنش لذت بخش است ،و هم طعم و بويش براي حس شامه و كيفيتش براي حس المسه لذت آور است
و هم اوضاع و احوالي بخود گرفته كه شمردن آنها دشوار است و اين اختالف فاحش باعث نميشود كه انسان امروز با انسان ديروز دو نوع انسان
شوند ،چون غذاهاي ديروز و امروز در اين اثر يكسانند كه هر دو غذا هستند و انسان از آن تغذي ميكرده ،و سد جوع مينموده و آتش شهوت
شكم خود را خاموش ميساخته ،امروز هم همان استفادهها را از غذا ميكند و همانطور كه اختالف شكل زندگي در ديروز و امروز لطمهاي به
اتحاد كليات آن در دو دوره نميزند و تحول شكل زندگي در هر عصر ربطي به اصل آن كليات ندارد ،همچنين قوانين كليهاي كه در اسالم وضع
شده و مطابق فطرت بشر و مقتضاي سعادت او هم وضع شده ،در هيچ عصري مختلف و دستخوش تحول نميشود و صرف پيدايش ماشين به
جاي االغ و يا وسيلهاي ديگر به جاي وسايل قديمي ،باعث تحول آن قوانين كليه نميگردد .البته اين تا زماني است كه در شكل و روش زندگي
مطابقت با اصل فطرت محفوظ باشد ،دچار دگرگوني و انحراف نشده باشد و اما با مخالفت فطرت البته سنت اسالم موافق هيچ روشي نيست ،نه
روش قديم و نه جديد.
و اما احكام جزئيه كه مربوط به حوادث جاريه است و روز بروز رخ ميدهد و طبعا خيلي زود هم تغيير مييابد ،از قبيل احكام مالي ،انتظامي و
نظامي مربوط به دفاع و نيز احكام راجع به طريق آسانتر كردن ارتباطات و مواصالت و اداره شهر و امثال اينها ،احكامي است كه زمان آن
بدست والي و متصدي امر حكومت است ،چون نسبت والي به قلمرو واليتش نظير
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نسبتي است كه هر مردي به خانه خود دارد ،او ميتواند در قلمرو حكومت واليتش همان تصميمي را بگيرد كه صاحب خانه در باره خانهاش
ميگيرد ،همان تصرفي را بكند كه او در خانه خود ميكند ،پس والي حق دارد در باره اموري از شؤون مجتمع تصميم بگيرد ،چه شؤون داخل
مجتمع و چه شؤون خارج آن ،چه در باره جنگ باشد و چه در باره صلح ،چه مربوط به امور مالي باشد و چه غير مالي ،البته همه اينها در صورتي
است كه اين تصميمگيريها به صالح حال مجتمع باشد و با اهل مملكت يعني مسلمانان داخل و ساكن در قلمرو حكومت مشورت كند ،هم چنان
كه خداي تعالي در آيه شريفه ":وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ" « ،»1هم به واليت حاكم كه در عصر نزول آيه ،رسول خدا
(ص) بوده اشاره دارد ،و هم به مساله مشورت ،همه اينها كه گفته شد در باره امور عامه بود.
و در عين حال اموري بود جزئي مربوط به عموم افراد جامعه ،و امور جزئي با دگرگون شدن مصالح و اسباب كه ال يزال يكي حادث ميشود و
يكي ديگر از بين ميرود دگرگون مي شود و اينگونه امور ،غير احكام الهيه است كه كتاب و سنت مشتمل بر آن است چون احكام الهي دائمي و
به مقتضاي فطرت بشر است و نسخ راهي به آن ندارد (هم چنان كه حوادث راهي به نسخ بشريت ندارد) كه بيان تفصيلي آن جايي ديگر دارد.
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أَنْفُسِهِمْ" « ،»4و" قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" « ،»1و آيات بسياري ديگر كه هر يك بيانگر قسمتي از شؤون واليت
عمومي در مجتمع اسالمي و يا تمامي آن شؤون است.
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران آيه".111 :
)(2خدا و رسول را اطاعت كنيد ".سوره تغابن آيه".12 :
)(3تا در بين مردم طبق آنچه خدا نشانت ميدهد حكم كني ".سوره نساء آيه".111 :
)(4پيامبر اختيارش نسبت به مؤمنين از خود ايشان بيشتر است ".سوره احزاب آيه".1 :
)(5بگو ،اگر دوستدار خدا هستيد مرا پيروي كنيد ،تا خدا هم شما را دوست بدارد ".سوره آل عمران آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
و بهترين راه براي دانشمندي كه بخواهد در اين باب اطالعاتي كسب كند اين است كه نخست سيره رسول خدا (ص) را مورد مطالعه و دقت
قرار دهد ،بطوري كه هيچ گوشه از زندگي آن جناب از نظرش دور نماند ،آن گاه برگردد تمامي آياتي كه در مورد اخالق و قوانين راجع به اعمال،
يعني احكام عبادتي و معامالتي و سياسي و ساير روابط و معاشرات اجتماعي را مورد دقت قرار دهد ،چون اگر از اين راه وارد شود دليلي از ذوق
قرآن و تنزيل الهي در يكي دو جمله انتزاع خواهد كرد كه لساني گويا و كافي و بياني روشن و وافي داشته باشد ،آن چنان گويا و روشن كه هيچ
دليلي ديگر آن هم در يك جمله و دو جمله به آن گويايي و روشني يافت نشود.
در همين جا نكته ديگري است كه كاوشگر بايد به امر آن اعتنا كند و آن اين است كه تمامي آياتي كه متعرض مساله اقامه عبادات و قيام به
امر جهاد و اجراي حدود و قصاص و غيره است خطابهايش متوجه عموم مؤمنين است نه رسول خدا (ص) به تنهايي ،مانند آيات زير ":وَ أَقِيمُوا
الصَّالةَ»" ،" «1وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" « "،»2كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ" « "،»1وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ" « "،»4وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ" « "»1وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ»" ،" «6الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما" «" ،»1وَ
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما" « "،»1وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ" « "،»1وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ" « "»11وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال
تَفَرَّقُوا" « "،»11أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" «،»12
__________________________________________________
)(1نماز راي بپا داريد ".سوره نساء آيه". [.....]11 :
)(2و در راه خدا انفاق كنيد ".سوره بقره آيه".111 :
)(3روزه بر شما واجب شد ".سوره بقره آيه".111 :
)(4بايد از شما طايفهاي به وظيفه دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر قيام كنند ".سوره آل عمران آيه".114 :
)(5در راه او جهاد كنيد ".سوره مائده آيه".11 :
)(6در راه خدا جهادي كه شايسته جهاد در راه او باشد بكنيد ".سوره حج آيه".11 :
)(7به هر يك از زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد ".سوره نور آيه".2 :
)(8مرد و زن دزد راي دست ببريد ".سوره مائده آيه"11 :
)(9براي شما در قصاص حياتي وصف ناپذير است ".سوره بقره آيه".111 :
)(10شهادت راي به خاطر خدا به پاي بداريد ".سوره طالق آيه".2 :
)(11به ريسمان خدا چنگ بزنيد و متفرق مشويد ".سوره آل عمران آيه".111 :
)(12اينكه دين راي بپا بداريد و در آن تفرقه نيندازيد ".سوره شورا آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
"وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ
الشَّاكِرِينَ" « ،»1و آيات بسياري ديگر.
كه از همه آنها استفاده مي شود دين يك صبغة و روش اجتماعي است كه خداي تعالي مردم را به قبول آن وادار نموده ،چون كفر را براي بندگان
خود نميپسندد و اقامه دين را از عموم مردم خواسته است ،پس مجتمعي كه از مردم تشكيل مييابد اختيارش هم به دست ايشان است ،بدون
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[تفاوتهاي حكومت اسالمي با نظامهاي حكومتي ديگر]  .....ص 114 :
يكي از بزرگترين تفاوتها كه ميان رژيم اسالم و رژيم دموكراسي هست اين است كه در حكومتهاي دموكراسي از آنجا كه اساس كار بهرهگيري
مادي است ،قهرا روح استخدام غير ،و بهرهكشي از ديگران در كالبدش دميده شده و اين همان استكبار بشري است كه همه چيز را تحت اراده
انسان حاكم و عمل او قرار ميدهد ،حتي انسانهاي ديگر را ،و به او اجازه ميدهد از هر راهي كه خواست انسانهاي ديگر را تيول خود كند و
بدون هيچ قيد و شرطي بر تمامي خواستهها و آرزوهايي كه از ساير انسانها دارد مسلط باشد ،و اين بعينه همان ديكتاتوري شاهي است كه در
اعصار گذشته وجود داشت ،چيزي كه هست اسمش عوض شده و آن روز استبدادش ميگفتند ،و امروز دموكراسيش ميخوانند ،بلكه استبداد و
ظلم دموكراسي بسيار بيشتر است ،آن روز اسم و مسما هر دو زشت بود ولي امروز مسماي زشتتر از آن در اسمي و لباسي زيبا جلوه كرده ،يعني
استبداد با لباس دموكراسي و تمدن كه هم در مجالت ميخوانيم و هم با چشم خود ميبينيم چگونه بر سر ملل ضعيف ميتازد ،و چه ظلمها و
اجحافات و تحكماتي را در باره آنان روا ميدارد.
فراعنه مصر و قيصرهاي امپراطوري روم ،و كسراهاي امپراطوري فارس ،اگر ظلم ميكردند ،اگر زور ميگفتند ،اگر با سرنوشت مردم بازي نموده
به دلخواه خود در آن عمل ميكردند ،تنها در رعيت خود ميكردند و احيانا اگر مورد سؤال قرار ميگرفتند -،البته اگر -در پاسخ عذر ميآوردند كه
اين ظلم و زورها الزمه سلطنت كردن و تنظيم امور مملكت است ،اگر به يكي ظلم ميشود براي اين است كه مصلحت عموم تامين شود و اگر
جز اين باشد سياست دولت در مملكت حاكم نميگردد و شخص امپراطور معتقد بود كه نبوغ و سياست و سروري كه او دارد ،اين حق را به او
داده و احيانا هم بجاي اين عذرها با شمشير خود استدالل ميكرد( ،و حتي به فرزند خود ميگفت اگر بار ديگر اين اعتراض را از تو بشنوم
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اينكه بعضي بر بعضي ديگر مزيت داشته باشند و يا زمام اختيار به بعضي از مردم اختصاص داشته باشد و از رسول خدا (ص) گرفته تا پائين ،همه
در مسئوليت امر جامعه برابرند و اين برابري از آيه زير به خوبي استفاده ميشود ":أَنِّي ال أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ" «».2
چون اطالق آيه داللت دارد بر اينكه هر تاثير طبيعي كه اجزاي جامعه اسالمي در اجتماع دارد ،همانطور كه تكوينا منوط به اراده خدا است،
تشريعا و قانونا نيز منوط به اجازه او است و او هيچ عملي از اعمال فرد فرد مجتمع را بي اثر نميگذارد و در جاي ديگر قرآن ميخوانيم ":إِنَّ
الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" «».1
بله تفاوتي كه رسول خدا (ص) با ساير افراد جامعه دارد اين است كه او صاحب دعوت و هدايت و تربيت است "،يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ" « ،»4پس آن جناب نزد خداي تعالي متعين است براي قيام بر شان امت ،واليت و امامت و سرپرستي امور دنيا و
آخرتشان ،ما دام كه در بينشان باشد.
ليكن چيزي كه در اينجا نبايد از آن غفلت ورزيد ،اين است كه اين طريقه و رژيم از واليت و حكومت و يا بگو امامت بر امت غير رژيم سلطنت
است ،كه مال خدا را غنيمت صاحب تخت و تاج و بندگان خدا را بردگان او دانسته ،اجازه ميدهد هر كاري كه خواست با
__________________________________________________
) (1محمد جز پيامبري نيست ،قبل از او پيامبراني بودند و در گذشتند ،آيا اگر او بميرد و يا كشته شود به عقب و وضع سابق خود بر ميگرديد؟ و
كسي كه به وضع سابق خود بر گردد به خدا هيچ ضرري نميزند ،و كسي كه قدردان دين خدا باشد خدا شاكران را پاداش خواهد داد؟" سوره آل
عمران آيه".144 :
)(2من عمل هيچ يك از شما را كه بجا ميآوريد بياجر نميگذارم ،چه مرد و چه زن ،چون همه از هميد ".سوره آل عمران آيه ".111
)(3خداي تعالي زمين را به هر كس از بندگانش كه بخواهد ارث ميدهد ،و سرانجام نيك از آن مردم با تقوا است ".سوره اعراف آيه". 121 :
][.....
)(4آيات خدا را بر آنان بخواند ،و تزكيه شان كند ،و كتاب و حكمتشان بياموزد ".سوره جمعه آيه ".2
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
اموال عمومي بكند و هر حكمي كه دلش خواست در بندگان خدا براند ،چون رژيم حكومتي اسالم يكي از رژيمهايي نيست كه بر اساس
بهره كشي مادي وضع شده باشد و حتي دموكراسي هم نيست ،چون با دموكراسي فرقهاي بسيار روشن دارد ،كه به هيچ وجه نميگذارد ،آن را
نظير دموكراسي بدانيم ،و يا با آن مشتبه كنيم.
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شمشير را به عضو پر مؤثرت فرو ميآورم).
امروز هم اگر در روابطي كه بين ابرقدرتها و ملتهاي ضعيف برقرار است دقت كنيم ،ميبينيم كه تاريخ و حوادث آن درست براي عصر ما
تكرار شده و باز هم تكرار مي شود ،چيزي كه هست شكل سابقش عوض شده ،چون گفتيم كه در سابق ظلم و زورها بر تك تك
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
افراد اعمال ميشد .ولي امروز به حق اجتماعها اعمال ميشود كه در عين حال روح همان روح ،و هوا همان هوا است ،و اما طريقه و رژيم اسالم
منزه از اينگونه هواها است ،دليل روشنش سيره رسول خدا در فتوحات و پيمانهايي است كه آن جناب با ملل مغلوب خود داشته است .يكي ديگر
از تفاوتها كه بين رژيمهاي به اصطالح دموكراسي و بين رژيم حكومت اسالمي هست اين است كه تا آنجا كه تاريخ نشان داده و خود ما به
چشم ميبينيم ،هيچ يك از اين رژيم هاي غير اسالمي خالي از اختالف فاحش طبقاتي نيست ،جامعه اين رژيمها را ،دو طبقه تشكيل ميدهد،
يكي طبقه مرفه و ثروتمند و صاحب جاه و مقام ،و طبقه ديگر فقير و بينوا و دور از مقام و جاه و اين اختالف طبقاتي باآلخره منجر به فساد
ميگردد ،براي اينكه فساد الزمه اختالف طبقاتي است ،اما در رژيم حكومتي و اجتماعي اسالم افراد اجتماع همه نظير هم ميباشند ،چنين نيست
كه بعضي بر بعضي ديگر برتري داشته باشند ،و يا بخواهند برتري و تفاخر نمايند ،تنها تفاوتي كه بين مسلمين هست همان تفاوتي است كه
قريحه و استعداد اقت ضاي آن را دارد و از آن ساكت نيست و آن تنها و تنها تقوا است كه زمام آن به دست خداي تعالي است نه به دست مردم ،و
اين خداي تعالي است كه ميفرمايد ":يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ"
«».1
و نيز ميفرمايدَ:اسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ"
«2».
و با اين حساب در رژيم اجتماعي اسالم بين حاكم و محكوم ،امير و مامور ،رئيس و مرءوس ،حر و برده ،مرد و زن ،غني و فقير ،صغير و كبير و
 ،...هيچ فرقي نيست ،يعني از نظر جريان قانون ديني ،در حقشان برابرند و همچنين از جهت نبود تفاضل و فاصله طبقاتي در شؤون اجتماعي در
يك سطح و در يك افقند ،دليلش هم سيره نبي اكرم (ص) است كه تحيت و سالم بر صاحب آن سيره باد.
تفاوت ديگر اينكه قوه مجريه در اسالم طايفهاي خاص و ممتاز در جامعه نيست ،بلكه تمامي افراد جامعه مسئول اجراي قانونند ،بر همه واجب
است كه ديگران را به خير دعوت و به معروف امر و از منكر نهي كنند ،به خالف رژيمهاي ديگر كه به افراد جامعه چنين حقي را
__________________________________________________
)(1هان اي مردم ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم ،و تيرههاي مختلف و قبيلههاي گوناگون كرديم ،تا يكديگر را بشناسيد ،و بدانيد كه
گراميترين شما نزد خدا تنها با تقواترين شما است ":سوره حجرات آيه".11 :
)(2در كارهاي خير از يكديگر پيشي گيريد ".سوره بقره آيه".141 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نميدهد ،البته فرق بين رژيم اجتماعي اسالم ،با ساير رژيمها بسيار است كه بر هيچ فاضل و اهل بحثي پوشيده نيست .تمام آنچه گفته شد در
باره رژيم اجتماعي اسالم در زمان حيات رسول خدا (ص) بود ،و اما بعد از رحلت آن جناب مساله ،مورد اختالف واقع شد ،يعني اهل تسنن گفتند:
انتخاب خليفه ،رسول خدا (ص) و زمامدار و ولي مسلمين با خود مسلمين است ،ولي شيعه يعني پيروان علي بن ابي طالب صلوات اللَّه عليه
گفتند :خليفه رسول خدا (ص) از ناحيه خدا و شخص رسول اللَّه (ص) تعيين شده و بر نام يك يك خلفا تنصيص شده است و عدد آنان دوازده
امام است كه اساميشان و دليل امامتشان بطور مفصل در كتب كالم آمده است( ،و خواننده ميتواند در آنجا به استداللهاي دو طايفه اطالع
يابد).
ليكن بهر حال امر حكومت اسالمي بعد از رسول خدا (ص) و بعد از غيبت آخرين جانشين آن جناب صلوات اللَّه عليه يعني در مثل همين عصر
حاضر ،بدون هيچ اختالفي به دست مسلمين است ،اما با در نظر گرفتن معيارهايي كه قرآن كريم بيان نموده و آن اين است كه:
اوال :مسلمين بايد حاكمي براي خود تعيين كنند.
و ثانيا :آن حاكم بايد كسي باشد كه بتواند طبق سيره رسول اللَّه (ص) حكومت نمايد و سيره آن جناب سيره رهبري و امامت بود نه سيره
سلطنت و امپراطوري.
و ثالثا :بايد احكام الهي را بدون هيچ كم و زياد حفظ نمايد.
و رابعا :در مواردي كه حكمي از احكام الهي نيست (از قبيل حوادثي كه در زمانهاي مختلف يا مكانهاي مختلف پيش ميآيد با مشورت) عقالي
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قوم تصميم بگيرند كه بيانش گذشت ،دليل بر همه اينها آيات راجع به واليت رسول خدا (ص )است ،به اضافه آيه شريفه زير كه ميفرمايد":
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" «».1
 13-حد و مرز كشور اسالمي مرز جغرافيايي و طبيعي و يا اصطالحي نيست بلكه اعتقاد است ..... .ص 111 :
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اسالم مساله تاثير انشعاب قومي ،در پديد آمدن اجتماع را لغو كرده( ،يعني اجازه نميدهد صرف اينكه جمعيتي در قوميت واحدند باعث آن شود
كه آن قوم از ساير اقوام جدا
__________________________________________________
)(1به تحقيق شما مجاز شديد كه در سنت و سيره رسول اللَّه (ص) پيروي و اسوة داشته باشيد ،اما بطور شايسته "،احزاب آيه".21 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
گردند و براي خود مرز و حدود جغرافيايي معين نموده و از سايرين متمايز شوند) ،براي اينكه عامل اصلي در مساله قوميت ،بدويت و
صحرانشيني است ،كه زندگي در آنجا قبيلهاي و طايفهاي است و يا عاملش اختالف منطقه زندگي و وطن ارضي است و اين دو عامل ،يعني"
بدويت" و" اختالف مناطق زمين" (همانطور كه در محل خودش بيان شد) از جهت آب و هوا ،يعني حرارت و برودت و فراواني نعمت و نايابي
آن ،دو عامل اصلي بودهاند تا نوع بشر را به شعوب و قبائل منشعب گردانند ،كه در نتيجه زبانها و رنگ پوست بدنها و  ...مختلف شد.
و سپس باعث شده كه هر قومي قطعهاي از قطعات كره زمين را بر حسب تالشي كه در زندگي داشتهاند به خود اختصاص دهند ،اگر زورشان
بيشتر و سلحشور تر بوده قطعه بزرگتري ،و اگر كمتر بوده ،قطعه كوچكتري را خاص خود كنند ،و نام وطن بر آن قطعه بگذارند ،و به آن
سرزمين عشق بورزند ،و با تمام نيرو از آن دفاع نمودند.
و اين معنا هر چند در رابطه با حوائج طبيعي بشر پيدا شده ،يعني حوائج او كه فطرتش به سوي رفع آن سوقش ميدهد ،وادارش كرده كه اين
مرزبنديها را بكن د( ،و از ديگران هم بپذيرد) ولي امري غير فطري هم در آن راه يافته است و آن اين است كه فطرت اقتضا دارد كه تمامي نوع
بشر در يك مجتمع گرد هم آيند ،زيرا اين معنا ضروري و بديهي است ،كه طبيعت دعوت ميكند به اينكه قواي جداي از هم دست به دست هم
دهند ،و با تراكم يافت ن تقويت شوند و همه يكي گردند ،تا زودتر و بهتر به هدفهاي صالح برسند و اين امري است كه (حاجت به استدالل ندارد
و) در نظام طبيعت ميبينيم كه ماده اصلي ،در اثر متراكم شدن عنصري با عنصر ديگر عنصري را تشكيل ميدهد و سپس چند عنصر در اثر يك
جا جمع شدن فالن جماد را و سپس نبات و آن گاه حيوان و سر انجام در آخر انسان را تشكيل ميدهد.
در حالي كه انشعابات وطني درست عكس اين را نتيجه ميدهد ،يعني اهل يك وطن هر قدر متحدتر و در هم فشردهتر شوند ،از ساير مجتمعات
بشري بيشتر جدا ميگردند ،اگر متحد ميشوند واحدي ميگردند كه روح و جسم آن واحد از واحدهاي وطني ديگر جدا است ،و در نتيجه انسانيت
وحدت خود را از دست ميدهد و تجمع جاي خود را به تفرقه ميدهد و بشر به تفرق و تشتتي گرفتار ميشود كه از آن فرار ميكرد و به خاطر
نجات از آن دور هم جمع شده جامعه تشكيل داد ،و واحدي كه جديدا تشكيل يافته شروع ميكند به اينكه با ساير آحاد جديد همان معاملهاي را
بكند كه با ساير موجودات عالم ميكرد ،يعني ساير انسانها و اجتماعات را به خدمت ميگيرد ،و از آنها چون حيواني شيرده بهرهكشي ميكند و
چه كارهايي ديگر كه انجام نميدهد و تجربه دائمي از روز اول دنيا تا به امروز (كه عصر ما است) شاهد بر صدق
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
گفتار ما است و آياتي هم كه در خالل بحثهاي دوازده گانه قبل آورديم كافي است كه از آنها همين معنا را بفهميم و بتوانيم به قرآن كريم
نسبت دهيم.
و همين معنا باعث شده كه اسالم اعتبار اينگونه انشعابها و چند دستگيها و امتيازات را لغو اعالم نموده ،اجتماع را بر پايه عقيده بنا نهد نه بر
پايه جنسيت ،قوميت ،وطن و امثال آن ،و حتي در مثل پيوند زوجيت و خويشاوندي كه اولي مجوز تمتعات جنسي ،و دومي وسيله ميراث خواري
است نيز مدار و معيار را توحيد قرار داده نه منزل و وطن و امثال آن را( ،به اين معنا كه فالن فرزند از پدر و مادر مسلمان كه از دين توحيد خارج
است ،با اينكه از پشت پدرش و رحم مادرش متولد شده ،به خاطر كفرش از آن دو ارث نميبرد ،و همسرش نيز نميتواند از جامعه مسلمين
باشد).
و از بهترين شواهد بر اين معنا نكتهاي است كه هنگام بررسي شرايع اين دين به چشم ميخورد ،و آن اين است كه ميبينيم مساله توحيد را در
هيچ حالي از احوال مهمل نگذاشته و بر مجتمع اسالمي واجب كرده كه حتي در اوج عظمت و اهتزاز بيرق پيروزيش دين را بپا بدارد ،و در دين
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متفرق نشود و نيز در هنگام شكست خوردن از دشمن و ضعف و ناتوانيش تا آنجا كه ميتواند در احياي دين و اعالي كلمه توحيد بكوشد ،و بر
اين قياس مساله توحيد و اقامه دين را در همه احوال الزم شمرده ،حتي بر يك فرد مسلمان نيز واجب كرده كه دين خدا را محكم بگيرد و به
قدر تواناييش به آن عمل كند ،هر چند كه به عقد قلبي باشد ،و اگر سختگيري دشمن اجازه تظاهر به دين داري نميدهد در باطن دلش به عقايد
حقه دين معتقد باشد ،و اعمال ظاهري را از ترس دشمن با اشاره انجام دهد.
از اينجا روشن ميشود كه مجتمع اسالمي طوري تاسيس شده كه در تمامي احوال ميتواند زنده بماند ،چه در آن حال كه خودش حاكم باشد و
چه در آن حال كه محكوم دشمن باشد ،چه در آن حال كه بر دشمن غالب باشد ،و چه در آن حال كه مغلوب باشد ،چه در آن حال كه مقدم باشد
و چه در حالي كه مؤخر و عقب افتاده باشد ،چه در حال ظهور و چه در حال خفا چه در قوت و چه در حال ضعف و  ،...دليل بر اين معنا آياتي
است كه در قرآن كريم در باره خصوص تقيه نازل شده ،مانند آيات زير ":مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ"
« "،»1إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً "»" «2فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" «،»1
__________________________________________________
) (1كسي كه بعد از ايمان آوردن كفر بورزد از دورغگويان است ،مگر كسي كه از ناحيه دشمن مجبور به اظهار كفر شود ،ولي دلش مطمئن به
ايمان باشد ".سوره نحل آيه: 106".
)(2مگر آنكه بخواهيد از شر دشمن خود راي حفظ كنيد ".سوره آل عمران آيه".21 :
)(3تا آنجا كه ميتوانيد رعايت تقوا و پرواي از خدا راي بكنيد ".سوره تغابن آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" «».1
14-اسالم تمامي شؤونش اجتماعي است  .....ص 111 :

در قرآن كريم ميخوانيم ":وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" « »2بيان اين آيه در تفسيرش گذشت و آيات بسياري ديگر هست كه
اجتماعي بودن همه شؤون اسالم را ميرساند.
و صفت اجتماعي بودن در تمامي آنچه كه ممكن است به صفت اجتماع صورت بگيرد (چه در نواميس و چه احكام) رعايت شده ،البته در هر يك
از موارد آن نوع اجتماعيت رعايت شده كه متناسب با آن مورد باشد و نيز آن نوع اجتماعيت لحاظ شده كه امر به آن و دستور انجامش ممكن و
تشويق مردم به سوي آن موصل به غرض باشد ،و بنا بر اين يك دانشمند متفكر بايد هر دو جهت را مورد نظر داشته باشد ،آن گاه به بحث
بپردازد ،پس هم نوع اجتماعي بودن احكام و قوانين مختلف است و هم نوع دستورها مختلف است.
جهت اول :كه گفتيم" اجتماعي بودن احكام در موارد مختلف ،انواع مختلفي دارد" ،دليلش اين است كه ميبينيم شارع مقدس اسالم در مساله
جهاد اجتماعي بودن را بطور مستقيم تشريع كرده و دستور داده حضور در جهاد و دفاع به آن مقداري كه دشمن دفع شود واجب است ،اين يك
نوع اجتم اعيت ،نوع ديگر نظير وجوب روزه و حج است ،كه بر هر كسي كه مستطيع و قادر به انجام آن دو باشد و عذري نداشته باشد واجب
است ،اجتماعيت ،در اين دو واجب بطور مستقيم نيست .بلكه الزمه آن دو است ،چون وقتي روزهدار روزه گرفت قهرا در طول رمضان در مساجد
رفت و آمد خواهد كرد ،و در آخر در روز عيد فطر ،اين اجتماع به حد كامل ميرسد ،و نيز وقتي مكلف به زيارت خانه خدا گرديد قهرا با ساير
مسلمانان يك جا جمع ميشود ،و در روز عيد قربان اين اجتماع به حد كامل ميرسد.
و نيز نمازهاي پنجگانه يوميه را بر هر مكلفي واجب كرده ،و جماعت را در آن واجب نساخته ،ولي اين رخصت را در روز جمعه تدارك و تالفي
كرده و اجتماع براي نماز جمعه را بر همه واجب ساخته ،البته براي هر كسي كه از محل اقامه جمعه بيش از چهار فرسخ فاصله نداشته باشد ،اين
هم يك نوع ديگر اجتماعيت است.
__________________________________________________
)(1هان اي كساني كه ايمان آوردهايد از خدا پروا كنيد ،آن طور كه شايسته خداي تعالي باشد ،و از دنيا نرويد مگر با حالت اسالم ".آل عمران:
".112
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)(2يكديگر را به صبر بخوانيد ،و قلب يكديگر را محكم كنيد ،و از خدا بترسيد تا شايد رستگار شويد "،آل عمران".211 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و در جهت دوم :يعني" اختالف در دستور" دليلش اين است كه ميبينيم وصف اجتماعيت را در بعضي از موارد بطور وجوب تشريع كرده كه
مثالش در جهت اول گذشت ،و بعضي را بطور استحباب چون گفتيم بطور وجوب ممكن نبوده (و اي بسا واجب كردنش باعث عسر و حرج
مي شده و اسالم آمده تا حرج و عسر را از هر جهت برطرف سازد) ،مثال آن باز همان استحباب به جماعت خواندن نمازهاي يوميه است كه
مستقيما واجبش نكرده و ليكن آن قدر سفارش بدان نموده و از ترك آن مذمت كرده كه بجاي آوردنش سنت شده ،و بر مردم الزم كرده كه
بطور كلي سنت را اقامه كنند ،مرحوم شيخ حر عاملي در وسائل كتاب الصالة بابي دارد به عنوان باب كراهت ترك حضور جماعت.
رسول خدا (ص) هم خودش در باره عدهاي كه حضور در جماعت را ترك كرده بودند فرمود :چيزي نمانده كه در باره آن عده كه نماز در مسجد
را رها كردهاند ،دستور دهم هيزم به در خانههايشان بريزند ،و آتش بزنند تا خانههايشان بسوزد و اين رويه كه در باره نماز در مسجد از رسول خدا
(ص) ميبينيم رويهاي است كه در تمامي سنتهاي خود معمول داشته ،پس حفظ سنت آن جناب به هر وسيلهاي كه ممكن باشد و به هر
قيمتي كه تمام شود ،بر مسلمين واجب شده است .اينها اموري است كه راه بحث در آنها راه استنباط فقهي است ،نه راه تفسير ،بر فقيه است كه
با استفاده از كتاب و سنت پيرامون آن بحث كند ،آنچه از هر چيز در اينجا مهمتر است اين است كه رشته بحث را به سوي ديگري بكشيم ،يعني
به سوي" اجتماعي بودن اسالم در معارف اساسيش".
و اما اجتماعي بودنش در تمامي قوانين عملي ،يعني دستورات عبادي و معاملي و سياسي و اخالقي و معارف اصولي كم و بيش براي خواننده
روشن است.
و در معارف اساسي اسالم ميبينيم كه مردم را به سوي دين فطرت دعوت ميكند ،و ادعا ميكند كه اين دعوت حق صريح و روشن است ،و
هيچ ترديدي در آن نيست ،و آيات قرآني كه بيانگر اين معنا است آن قدر زياد است كه حاجتي به ايراد آنها نيست ،و همين اولين قدم است به
سوي ايجاد الفت و انس در بين مردم ،مردمي كه درجات فهمشان مختلف است ،چون همه آنها را به چيزي دعوت نموده كه اختالف فهمها و
تقيدش به قيود اخالق و غرائز در آن اثر ندارد ،بلكه همه بر درستي آن اتفاق دارند ،و آن اين است كه" حق بايد پيروي شود".
و از سوي ديگر مي بينيم كساني را كه جاهل قاصر هستند ،يعني حق برايشان روشن نشده و راه حق برايشان مشخص نگشته ،معذور دانسته ،هر
چند كه حجت بگوششان خورده
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
باشد ،و فرموده ":لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ،وَ يَحْيي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ" «».1
و نيز فرموده ":إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ،ال يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ،فَأُولئِكَ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ
عَفُوًّا غَفُوراً" «».2
خواننده عزيز توجه دارد كه آيه شريفه اطالق دارد ،و اگر جمله ":نه چارهاي دارند و نه راه حق را پيدا ميكنند" را نيز بدقت مورد نظر قرار دهد،
آن وقت متوجه مي شود كه اسالم تا چه حد آزادي در تفكر داده ،البته به كسي كه خود را شايسته تفكر و مستعد براي بحث بداند ،اسالم به
چنين كسي اجازه داده تا با كمال آزادي در هر مساله اي كه مربوط به معارف دين است تفكر نموده ،در فهم آن تعمق كند ،و نظر بدهد ،عالوه بر
اينكه قرآن كريم پر است از آياتي كه مردم را تشويق و ترغيب به تفكر و تعقل و تذكر ميكند.
(در اينجا ممكن است بگويي اين آزادي در تفكر كه از آيه فوق استفاده ميشود تا چه اندازه است ،آيا حد و مرزي هم دارد يا نه؟ و با اينكه ما به
و جدان ميبينيم كه فهمها و استعدادها در درك حقايق مختلفند چگونه ميتواند حد و مرز داشته باشد" مترجم") در پاسخ ميگوئيم بله ،معلوم
است كه فهمها مختلفند ،زيرا عوامل ذهني و خارجي در اختالف فهمها اثر به سزايي دارد ،هر كسي يك جور تصور و تصديق دارد ،يك جور
برداشت و داوري ميكند و اين را هم قبول داريم كه اختالف فهمها باعث ميشود تا مردم در درك آن اصولي كه اسالم اساس خود را بر پايه
آنها بنا نهاده مختلف شوند ،اين معنا را قبال هم اعتراف كرده بوديم.
ليكن اختالف در فهم دو انسان (بطوري كه در علم معرفة النفس و در فن اخالق و در علم األجتماع آمده) باألخره منتهي ميشود به چند امر ،يا
به اختالف در خلقهاي نفساني و صفات باطني كه يا ملكات فاضله است و يا ملكات زشت كه البته اين صفات دروني تاثير بسياري در درك
علوم و معارف بشري دارند ،چون استعدادهايي را كه وديعه در ذهن است مختلف ميسازند ،يك انساني كه داراي صفت حميده انصاف است
داوري ذهنيش و درك مطلبش نظير يك انسان ديگر كه متصف به چموشي و سركشي است نميباشد ،يك انسان
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__________________________________________________
)(1تا هر كس هالك ميشود بعد از روشن شدن حق هالك شود ،و ان هم كه زنده ميشود با روشن شدن حق زنده شود ".سوره انفال آيه:
".42
) (2كساني كه به نفس خود ستم كردند در جهنم ماوي دارند ،مگر مردان و زنان و فرزنداني كه به استضعاف كشيده شده باشند ،نه چارهاي دارند
و نه راه حق را پيدا ميكنند ،در باره اينان اميد آن است كه خداي عز و جل با عفو و مغفرت خود رفتار كند ".سوره نساء آيه"11 -11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص212 :
معتدل و باوقار و سكينت ،معارف را طوري درك ميكند و يك انسان عجول و يا متعصب و يا هواپرست و يا هر هري مزاج (كه هر كس هر چه
بگويد ميگويد تو درست ميگويي) طوري ديگر درك مينمايد و يك انسان ابله و بيشعوري كه اصال خودش نميفهمد چه ميخواهد و يا
ديگران از او چه ميخواهند طوري ديگر.
و ليكن تربيت ديني بخوبي از عهده حل اين اختالف بر آمده ،براي اينكه دستور العملهاي اسالم در عين اينكه دستور عمل است ،ولي طوري
صادر شده كه اخالق را هم اصالح ميكند( ،در حقيقت ورزش و تمرين براي اخالق اسالمي است) ،و اخالق اسالمي هم (اگر نگوئيم اصول
عقايد اسالمي را در پي ميآورد حد اقل )ماليم و سازگار با اصول ديني و معارف و علوم اسالمي است .به آيات زير توجه فرمائيد:
"كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسي مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ وَ إِلي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ" «».1
و نيز فرموده ":يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" «».2
"وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ »" «3و انطباق اين آيات بر مورد بحث ما روشن است.
و يا برگشت اختالف ،به اختالف در عمل است ،چون عمل آن كسي كه مخالف حق است بتدريج در فهم و ذهنش اثر ميگذارد ،زيرا عمل ما يا
معصيت است و يا اقسام هوسرانيهاي انساني است كه از اين قبيل است اقسام اغواها و وسوسهها كه همه اينها افكار فاسدي را در ذهن همه
انسانها و مخصوصا انسانهاي ساده لوح تلقين ميكند و ذهن او را آماده ميسازد براي اينكه آرام آرام شبهات در آن رخنه كند و آراي باطل در آن
راه يابد ،و آن وقت است كه باز فهمها مختلف ميگردد ،افكاري حق را ميپذيرند و افكاري ديگر از پذيرفتن آن سرباز ميزنند.
__________________________________________________
)(1كتابي كه بعد از موسي نازل شد ،در حالي كه كتب آسماني قبل از خود را قبول دارد و به سوي حق و به سوي طريق مستقيم هدايت
ميكند ".سوره احقاف ،آيه ".11
)(2خداي تعالي به وسيله آن ،هر كسي را كه تابع خشنودي خدا باشد به سوي راههاي سالمتي هدايت ميكند و به اذن خود از ظلمتها به
سوي نور خارج ميسازد و به سوي صراط مستقيم هدايت ميكند ".سوره مائده ،آيه ".11
)(3و كساني كه در راه ما جهاد ميكنند بطور قطع و يقين به سوي راههايمان هدايتشان ميكنيم و محققا خدا با نيكوكاران است ".سوره
عنكبوت ،آيه ". [.....]11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
اسالم از عهده برطرف كردن اين نوع اختالف هم بر آمده ،براي اينكه اوال جامعه را وادار به اقامه دعوت ديني و پند و تذكر دائمي و بدون
تعطيل نموده( ،و معلوم است كه در چنين جامعهاي عموم مردم به سخن دسترسي دارند ،و هر جا بروند آن را ميشنوند و در نتيجه گناه گسترش
پيدا نميكند ،تا در فهمها اثر بگذارد).
و ثانيا جامعه را به امر به معروف و نهي از منكر واداشته( ،در نتيجه اگر كسي مرتكب گناهي شود مورد مالمت همه قرار ميگيرد ،و گناه در
چنين جامعهاي چون سگ ماهي در آب شيرين است ،كه محيط اجازه رشد به او نميدهد و از بينش ميبرد)" وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي
الْخَيْرِ ،وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ،وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » ،..." «1پس دعوت به خير با تلقين و تذكرش باعث ثبات و استقرار عقايد حقه در دلها
ميشود ،و امر به معروف و نهي از منكر موانعي را كه نميگذارد عقايد حقه در دلها رسوخ كند از سر راه بر ميدارد ،و خداي تعالي در اين باره
ميفرمايد ":وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا ،فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ،وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَال تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْري مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ،وَ ما عَلَي الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ،وَ لكِنْ ذِكْري لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً ،وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ
الدُّنْيا ،وَ ذَكِّرْ بِهِ ،أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ" « »2تا آخر آيات.
خداي تعالي در اين آيه شريفه نهي ميكند از شركت در بحث و بگومگويي كه خوض و خرده گيري در معارف الهيه و حقايق دينيه باشد ،و اهل
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بحث بخواهند در مسائل ديني القاي شبهه و يا اعتراض و يا استهزا كنند ،هر چند الزمه گفتارشان اشاره به اين معاني باشد و علت اينگونه بحث
كردن و اعتراض و استهزا را عبارت ميداند از اينكه در اينگونه افراد جد و باوري نسبت به معارف ديني نيست ،يعني معارف ديني را جدي و
اموري واقعي نميدانند ،بلكه آن را شوخي و بازي و سرگرمي ميپندارند ،و منشا اين پندارشان هم غرور و فريفته شدن به حيات دنيا است ،كه
عالجش تربيت صالح و درست ،و يادآوري مقام پروردگار است ،كه گفتيم
__________________________________________________
)(1بايد از ميان شما (جامعه اسالم) طايفهاي باشند كه به سوي خير دعوت نموده ،امر به معروف و نهي از منكر كنند ".سوره آل عمران آيه:
".114
)(2و چون بيني كساني را كه از در عناد در آيات ما خورده ميگيرند ،از ايشان روي مگردان ،تا به سخني ديگر بپردازند ،و اگر شيطان اين دستور
را از يادت برد ،همين كه به يادت آمد ديگر با مردم ستمگر منشين و كساني را كه دين خود را به بازي و شوخي گرفتند و زندگي دنيا مغرورشان
كرده به حال خودشان واگذار ،تنها با دين خدا تذكرشان بده ،به اين اميد كه در بين آنان كسي باشد ،كه تذكر تو در دلش اثر كند.
"سوره انعام آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص214 :
اسالم بطور كامل مئونه اين تذكر دادن را كفايت كرده.
و يا برگشت آن به اختالف عوامل خارجي است ،مثل دوري از شهر و در نتيجه از مسجد و منبر ،و دست نيافتن به معارف ديني ،كه اينگونه افراد
از معارف دين يا هيچ نميدانند ،و يا آنچه را كه مي دانند بسيار ناچيز و اندك است و يا تحريف شده است ،و يا فهم خود آنان قاصر است ،و به
خاطر خصوصيت مزاجشان دچار بالهت و كند ذهني شدهاند و عالج آن عموميت دادن به مساله تبليغ و مدارا كردن در دعوت و تربيت است ،كه
هر دوي اينها از خصايص روش تبليغي اسالم است چنانچه ميبينيم فرموده ":قُلْ هذِهِ سَبِيلِي ،أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ ،أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي"
«».1
و معلوم است كه شخص با بصيرت ،مقدار تاثير دعوت خود در دلها را ميداند ،و ميداند كه در اشخاص مختلف كه دعوت او را ميشنوند تا چه
حد تاثير ميگذارد ،در نتيجه همه مردم را به يك زبان دعوت نميكند ،بلكه با زبان خود او دعوت ميكند تا در دل او اثر بگذارد.
هم چنان كه رسول خدا (ص) در روايتي كه شيعه و سني آن را نقل كردهاند فرموده:
"انا معاشر االنبياء نكلم الناس علي قدر عقولهم" « »2در قرآن كريم هم فرموده ":فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ،وَ
لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" « ،»1پس منشا بروز اختالف در فهم و در عقايد ،اين سه جهت بود كه گفتيم :اسالم از بروز
بعضي از آنها جلوگيري نموده و نميگذارد در جامعه پديد آيد و بعضي ديگر را بعد از پديد آمدن عالج فرموده است.
از همه اينها گذشته و فوق همه اينها ،اسالم دستورات اجتماعياي در جامعه خود مقرر فرموده كه از بروز اختالفهاي شديد (اختالفي كه مايه
تباهي و ويراني بناي جامعه است) جلوگيري ميكند ،و آن اين است كه راهي مستقيم (كه البته كوتاهترين راه هم هست) پيش
__________________________________________________
)(1بگو اين خصوصيت دين من است كه هم خودم و هم همه پيروانم ،بشر را با بصيرت دعوت كنيم ".سوره يوسف".111 :
)(2ما گروه انبيا ،با مردم بمقدار عقلشان سخن ميگوئيم .هكذا في الكافي" امرنا ان نكلم" اصول كافي ج  1ص  21ح .11
)(3پس چرا از هر جمعيتي طايفهاي از همان جمعيت كوچ نميكنند تا در دين تفقه كنند ،و علم بيندوزند ،تا وقتي به سوي آنان بر ميگردند
انذارشان كنند ،شايد بترسند ".سوره توبه آيه"122 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
پاي جامعه گشوده ،و شديدا از قدم نهادن در راههاي مختلف جلوگيري نموده ،و فرموده ":وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ ،وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ،ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" « .»1آن گاه فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ،وَ ال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا»"
و در تفسير همين آيه گذشت كه گفتيم منظور از ريسمان خدا همان قرآن كريم است كه حقايق معارف دين را بيان ميكند ،و يا بطوري كه از
دو آيه قبل بر ميآيد رسول خدا (ص) است ،چون در آن آيه ميفرمايد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ
إِيمانِكُمْ كافِرِينَ ،وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلي عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ ،وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ ،وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" «».1
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[ اساس دين متكي بر حفظ معارف الهي است و در عين حال به مردم آزادي در طرز تفكر داده است  .....ص 211 :و چنين بر ميآيد كه اين دين همانطور كه اساس خود را بر تحفظ نسبت به معارف الهياش تكيه داده ،همچنين مردم را در طرز تفكر ،آزادي
كامل داده است و برگشت اين دو روش به اين است كه:
اوال :بر مسلمانان واجب است كه در حقايق دين تفكر و در معارفش اجتهاد كنند ،تفكري و اجتهادي دسته جمعي و به كمك يكديگر و اگر احيانا
براي همه آنان شبههاي دست داد و مثال در حقايق و معارف دين به اشكالي برخوردند و يا به چيزي بر خوردند كه با حقايق و معارف دين سازگار
نبود ،هيچ عيبي ندارد .صاحب شبهه و يا صاحب نظريه مخالف ،الزم است شبهه و نظريه خود را بر كتاب خدا عرضه كند ،يعني در آنجا كه
مباحث براي عموم دانشمندان مطرح ميشود مطرح كند ،اگر دردش دوا نمود كه هيچ ،و اگر نشد آن را بر جناب رسول عرضه بدارد و اگر به آن
جناب دسترسي نداشت به يكي از جانشينانش عرضه كند ،تا
__________________________________________________
)(1ما ذكر -قرآن -را بر تو نازل كرديم ،تا آنچه بر تو نازل ميشود براي مردم بيان كني كه شايد تفكر كنند ".سوره نحل آيه".44 :
) (2و اگر آن را به رسول و يا به اولي االمر خود ارجاع دهند از ميان اولي االمر كساني كه استنباطگرند آن را ميدانند ".سوره نساء آيه".11 :
)(3هان اي كساني كه ايمان آورديد خدا و رسول و اولي األمر خويش را اطاعت كنيد ،و چون در امري نزاعتان شد حل آن را از خود خدا و
رسول بخواهيد ،و اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد استبداد براي خود مكنيد كه اين براي شما بهتر ،و داراي عواقبي نيكوتر است ".سوره نسا
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اين آيات داللت مي كند بر اينكه جامعه مسلمين بايد بر سر معارف دين ،اجتماع داشته باشند ،و افكار خود را به هم پيوند داده و محكم كنند و در
تعليم و تعلم به هم درآميزند ،تا از خطر هر حادثه فكري و هر شبههاي كه از ناحيه دشمن القا ميشود بوسيله آياتي كه برايشان تالوت ميشود
راحت گردند ،كه تدبر در آن آيات ريشه هر شبهه و هر مايه اختالفي را ميخشكاند ،هم چنان كه باز قرآن كريم ميفرمايد ":أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً" « »4و نيز ميفرمايد ":وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ ،وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ" « »1و
باز ميفرمايد ":فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ »" «6كه اين آيات ميرساند
__________________________________________________
) (1اين است راه راست ،پس پيروي كنيد از آن ،و از راههاي ديگر كه موجب تفرقه و پريشاني شما است پيروي ننمائيد كه موجب تفرقه و
پريشاني شما است ،اين سفارش خدا بر شما كه پرهيزكار شويد" سوره انعام ،آيه ".111
)(2هان اي كساني كه ايمان آ ورديد از خدا آن طور كه شايسته پرهيز است بترسيد و زنهار كه جز در حال اسالم از دنيا نرويد ،و همگي چنگ به
ريسمان خدا بزنيد ،و متفرق مشويد ".سوره آل عمران آيه "111
)(3هان اي كساني كه ايمان آورديد بدانيد كه اگر هر طايفهاي از طوائف اهل كتاب را پيروي كنيد شما را بعد از آنكه ايمان آورديد به كفر بر
ميگردانند ،و چگونه كافر ميشويد با اينكه آيات خدا بر شما خوانده ميشود ،و رسول او در بين شما است؟ و اما كسي كه به ريسمان خدا چنگ
بزند ،به سوي صراط مستقيم هدايت شده است ".سوره آل عمران آيات "11 -11
)(4چرا در قرآن تدبر نميكنند؟ اگر اين قرآن از ناحيه غير خدا بود قطعا در آن اختالفهاي بسياري مييافتند ".سوره نسا آيه".12 :
)(5و اين مثلها را براي همه مردم ميزنيم ،و ليكن جز دانشمندان كسي آنها را نميفهمد ".سوره عنكبوت آيه".41 :
)(6اگر نميدانيد ،از اهل ذكر بپرسيد ":سوره نحل آيه".41 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
تدبر در قرآن و يا مراجعه به كساني كه داراي چنين تدبري هستند اختالف را از ميان بر ميدارد.
و داللت ميكند بر اينكه در اموري كه نميدانند به رسول خدا (ص) رجوع كنند (كه حامل سنگيني دين است) ،خود رافع اختالفات است -،چون
كلمه ":أَهْلَ الذِّكْرِ" قبل از هر كس شامل آن جناب ميشود ،كه قرآن بر وجود شريفش نازل شده -و آن جناب هر حقي را كه پيرويش بر امت
اسالم واجب است بيان ميكند ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ،وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" « »1و
قريب به مضمون آن آيه زير است كه ميفرمايد ":وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَ إِلي أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ،لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ" « "،»2يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ،فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ،إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ،
ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا" « ،»1پس ،از تدبر در اين آيات ،شكل و طريقه تفكر اسالمي براي خواننده محترم روشن شد.
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15-سرانجام دين حق بر همه دنيا غالب خواهد شد  .....ص 218 :

سرانجام ،دنيا تسليم دين حق خواهد گشت ،چون اين وعده خداوند است كه" وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي « ،»2عالوه بر اينكه نوع انساني به آن فطرتي كه
در او به وديعه سپرده اند طالب سعادت حقيقي خويش است ،و سعادت حقيقي او اين است كه بر كرسي فرماندهي بر جسم و جان خويش مسلط
شود ،زمام حيات اجتماعيش را به دست خويش بگيرد ،حظي كه ميتواند از سلوك خود در دنيا و آخرت بگيرد ،به دست آورد و اين همانطور كه
توجه فرموديد همان اسالم و دين توحيد است.
خواهيد گفت :اگر فطرت بشر او را به سعادت حقيقياش ميرساند ،چرا تا كنون نرسانده ،و چرا بشر در سير انسانيتش به سوي آن سعادت و به
سوي ارتقايش در اوج كمال دچار اين همه انحراف گرديده؟ و بجاي رسيدنش به آن هدف روز به روز از آن هدف دورتر شده است؟.
در جواب مي گوئيم :اين انحراف به خاطر بطالن حكم فطرت نيست بلكه حكم فطرت درست است ليكن بشريت در تشخيص سعادت واقعياش
دچار خطا گرديده و نتوانسته است حكم فطرت را بر مصداق واقعياش تطبيق دهد ،كه در نتيجه مصداق موهوم را مصداق واقعي پنداشته است.
و آن سعادت واقعي كه صنع و ايجاد براي بشر در نظر گرفته و تعقيبش ميكند ،باآلخره دير يا زود محقق خواهد شد .تمام مطالب مذكور از آيات
زير به خوبي استفاده ميشود ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" « ،»1و منظورش از "نميدانند" اين است كه
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آيه" [.....]11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
شبههاش حل و يا بطالن نظريهاش (البته اگر باطل باشد) روشن گردد ،و قرآن كريم در اين مقام ميفرمايد ":الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ ،أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ ،وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ" «».1
و ثانيا :در طرز تفكر خود آزادند ،به همان معنايي كه براي آزادي كرديم و اين قسم از آزادي به ما اجازه نميدهد كه نظريه شخصي خود را و يا
شبهه اي را كه داريم قبل از عرضه به قرآن و به رسول خدا (ص) و به پيشوايان هدايت ،در بين مردم منتشر كنيم براي اينكه انتشار دادنش در
چنين زماني ،در حقيقت دعوت به باطل و ايجاد اختالف بين مردم است ،آن هم اختالفي كه كار جامعه را به فساد ميكشاند.
و اين طريقه بهترين طريقهاي است كه ميتوان بوسيله آن امر جامعه را تدبير و اداره كرد ،چون هم در تكامل فكري را بر روي جامعه باز
ميگذارد ،و هم شخصيت جامعه و حيات او را از خطر اختالف و فساد حفظ ميكند.
و اما اينكه ميبينيم در ساير رژيمها ،زورمندان عقيده و فكر خود را بر نفوس تحميل ميكنند ،و با زور و توسل به شالق و شمشير و يا چماق
تكفير و يا قهر كردن و روي گرداندن و ترك آميزش و  ...غريزه تفكر را در انسانها ميميرانند ،ساحت مقدس اسالم و يا به عبارت ديگر ساحت"
حق و دين قويم" منزه از آن است ،و حتي منزه از تشريع حكمي است كه اين روش را تاييد كند ،اين روش از خصايص كيش نصرانيت است،
كه تاريخ كليسا از نمونههاي آن بسيار دارد (و مخصوصا در فاصله بين قرن پانزدهم و قرن شانزدهم ميالدي كه ايام بحران اين تحميلها و زور
و ضربها بود) ،و نمونههايي از جنايت و ظلم را ضبط كرده كه بسيار شنيعتر و رسواتر از جناياتي است كه به دست ديكتاتورها و طاغوتها و به
دست قسي القلبترين جنايتپيشهها صورت گرفته است.
و ليكن با كمال تاسف ما مسلمانان اين نعمت بزرگ و لوازمي كه اين آزادي (يعني آزادي عقيده توأم با تفكر اجتماعي )در بر دارد را از دست
داديم ،همانطور كه بسياري از نعمتهاي بزرگي را كه خداي سبحان در سايه اسالم بما ارزاني داشته بود از كف نهاديم ،و بدين جهت از كف
نهاديم كه در باره وظايفي كه نسبت به خداي تعالي داشتيم كوتاهي كرديم.
__________________________________________________
)(1كساني كه سخني را ميشنوند ،و بهترينش را پذيرفته سپس از آن پيروي ميكنند ،كساني هستند كه خدا هدايتشان نموده و آنها صاحبان
خرد هستند ".سوره زمر آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
آري" إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ" « ،»1و نتيجه اين كوتاهي در باره خداي تعالي اين شد كه سيره كليسا بر ما حاكم گشت
و به دنبالش دلهايمان از هم جدا شد ،و ضعف و سستي عارضمان گرديد ،مذهبها مختلف ،و مسلكها گوناگون شد ،خدا از تقصيراتمان در گذرد
و ما را به تحصيل مرضاتش موفق فرموده به سوي صراط مستقيم هدايتمان فرمايد.
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__________________________________________________
)(1خداي تعالي هيچ نعمتي را كه به قومي داده دگرگون نميسازد ،تا زماني كه خود آن قوم خويشتن را تغيير دهند ".سوره رعد آيه".11 :
)(2عاقبت برد با تقوا و اهل تقوا است ".سوره طه آيه"112 :
) (3روي دل به سوي دين خدا كن كه از انحراف بدور است ،فطرت خدا است فطرتي كه بشر را طبق آن آفريده ،و در آفرينش خدا تبديلي
نيست ،دين استوار هم ديني است كه مطابق فطرت باشد ،ولي بيشتر مردم نميدانند ".سوره روم آيه"11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
بطور تفصيل نميدانند ،هر چند كه فطرتشان علم اجمالي به آن دارد.
و سپس بعد از سه آيه ميفرمايد ":لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ" « »1و بعد از شش آيه ميفرمايد ":ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ
بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" «2».
و نيز ميفرمايد ":فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ،أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَي الْكافِرِينَ ،يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال يَخافُونَ لَوْمَةَ
الئِمٍ" « »1و نيز ميفرمايد ":وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ" « »4و نيز فرموده ":وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي «،»1
پس اين آيات و امثال آن به ما خبر ميدهد كه (اوال :اسالم دين فطرت است ،و ثانيا بشر به حكم فطرتش حركت كرده ،ولي در تطبيق با
مصداق خطا رفته ،و ثالثا) اسالم به زودي بطور كامل غلبه خواهد كرد ،و بر سراسر گيتي حكومت خواهد نمود.
بنا بر اين ،ديگر جا ندارد كه خواننده عزيز به اين گفتار گوش دهد كه بعضي گفتهاند:
هر چند" كه اسالم چند صباحي بر دنياي آن روز چيره گشت ،و يكي از حلقههاي زنجيره تاريخ شد ،و در حلقههاي ديگر بعد از خودش اثرها
نهاد ،و حتي تمدن عصر امروز هم چه دانسته و چه ندانسته بر آن تكيه داشت ،ليكن اين چيرگي و غلبهاش تام و كامل نبود ،يعني آن حكومتي
كه در فرضيه دين با همه موارد و صورتها و نتايجش فرض شده ،تحقق نيافت چون چنين حكومتي قابل قبول طبع نوع انساني نيست ،و تا ابد
هم نخواهد بود ،و چنين فرضيهاي براي نمونه هم كه شده در تمامي نوع بشر تحقق نيافت ،تا تجربه شود ،و بشر به صحت و امكان
__________________________________________________
)(1شرك ميورزند ،تا به آنچه به ايشان ارزاني داشتهايم كفران كنند ،تمتع كنيد كه بزودي خواهيد فهميد ".سوره نحل آيه".11 :
)(2در تري و خشك ي عالم ،فساد رخ نمود ،به خاطر انحرافهايي كه بشر به دست خود مرتكب شد ،و اين ظهور فساد براي آن است كه خداي
تعالي نمونهاي از آثار اعمال بشر را به ايشان بچشاند ،شايد برگردند.
"سوره روم آيه"41 :
)(3پس بزودي خداي تعالي مردمي را خواهد آورد كه دوستشان ميدارد و آنان نيز او را دوست ميدارند مردمي كه نسبت به مؤمنين متواضع و
ذليل و نسبت به كفار مقتدر و شكستناپذيرند ،در راه خدا جهاد ميكنند ،و از سرزنش هيچ مالمتگري هراس ندارند ".سوره مائده آيه"14 :
)(4در زبور هم بعد از تذكراتي وعده داديم كه زمين را سرانجام بندگان صالح من به ارث خواهند برد ".سوره انبيا آيه"111 :
)(5سرانجام پيروزي با متقين است ".سوره طه آيه"12 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
وقوع آن وثوق و خوشبيني ،پيدا كند".
دليل اينكه گفتيم نبايد به اين سخنان گوش فرا داد همان است كه توجه كرديد ،گفتيم اسالم به آن معنايي كه مورد بحث است هدف نهايي نوع
بشر و كمالي است كه بشر با غريزه خود رو به سويش ميرود ،چه اينكه به طور تفصيل توجه به اين سير خود داشته باشد و يا نداشته باشد،
تجربههاي پي در پي كه در ساير انواع موجودات شده نيز اين معنا را به طور قطع ثابت كرده كه هر نوع از انواع موجودات در سير تكاملي خود
متوجه به سوي آن هدفي است كه متناسب با خلقت و وجود او است و نظام خلقت او را به سوي آن هدف سوق ميدهد ،انسان هم يك نوع از
انواع موجودات است و از اين قانون كلي مستثنا نيست.
و اما اينكه گفتند فرضيه اسالم بطور كامل حتي در برههاي از زمان تحقق نيافت ،و تجربه نشد تا الگو براي ساير زمانها بشود جوابش اين است
كه كداميك از اديان و سنتها و مسلكهاي جاري در مجتمعات انساني در پيدايش و بقايش و در حكومت يافتنش متكي به تجربه قبلي بوده ،تا
حكومت يافتن اسالم محتاج به تجربه قبلي باشد؟ ،اين شرايع و سنتهاي نوح و ابراهيم و موسي و عيسي است كه ميبينيم بدون سابقه و
تجربه قبلي ظهور كرد ،و سپس در بين مردم جريان يافت ،و همچنين روشهاي ديگر ،چون كيش برهما و بودا و ماني و غيره ،و حتي رژيمهاي
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تازه در آمد و سنتهاي مادي هم بعد از تجربه پيدا نشدند ،اين سنن دموكراتيك و كمونيست و رژيمهاي ديگر است كه بدون تجربه قبلي پيدا
شدند ،و در جوامع مختلف انساني به شكلهاي مختلف جريان يافتند.
آري تنها عاملي كه ظهور و رسوخ سنتهاي اجتماعي بدان نيازمند است ،عزم قاطع آورنده و همت بلند و قلبي آن است قوي ،كه در راه رسيدن
به هدفش دچار سستي و خستگي نگردد ،و صرف اينكه روزگار گاهي از اوقات با رسيدن اشخاص به هدفشان مساعدت نميكند ،او را از تعقيب
هدف باز ندارد ،حال چه اينكه آورنده آن سنت پيامبر و از ناحيه خدا باشد ،و چه اينكه فردي معمولي باشد چه اينكه آن هدف هدفي خدايي باشد
و يا هدفي شيطاني.
بحث روايتي [(در ذيل آيه شريفه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا  ..... ])"...ص 211 :

)(4سوره نساء مدني است و  111آيه دارد  .....ص 212 :
[سوره النساء ( :)4آيه  ..... ]1ص 212 :
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در كتاب معاني األخبار از امام صادق ع روايت آورده كه در تفسير آيه:
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا  "...فرموده" اصبروا" يعني در مصائب صبر كنيد،
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
"و صابروا" يعني بر دشواريهاي فتنه صبر كنيد "،و رابطوا" يعني بر اطاعت كسي كه بدو اقتدا ميكنيد استوار باشيد «».1
و در ت فسير عياشي از آن جناب نقل كرده كه فرمود :يعني تك تك شما بر دين خود صبر كنيد و دسته جمعي بر دفع دشمن صبر كنيد و با امام
خود رابطهاي استوار داشته باشيد «».2
مؤلف قدس سره :قريب به اين معنا از طرق اهل سنت از رسول خدا (ص) نيز نقل شده است «».1
و در كافي از امام صادق (ع) روايت آورده كه در معناي جمله اول فرموده:
"بر انجام واجبات صبر كنيد" و در معناي جمله دوم فرموده ":بر مصائب صبر كنيد" ،و در معناي جمله سوم فرموده ":بر امامان خود صبر
كنيد"( ،يعني اطاعت آنان را گردن نهيد) «».4
و در مجمع البيان از علي ع نقل كرده كه در معناي جمله سوم فرموده در نمازها مرابطه كنيد ،فرمود :يعني منتظر نماز باشيد ،چون در آن هنگام
مرابطهاي نبوده( ،يعني جنگي نبوده تا مسلمين مامور به مرابطه باشند) «».1
مؤلف قدس سره :اختالف روايات در معناي سه جمله آيه به خاطر اطالق سه امر در آيه است كه بيانش گذشت.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن حيان از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :آيا ميخواهيد شما را راهنمايي
كنم به چيزي كه بوسيله آن خداي تعالي خطاها را محو ميكند ،و آن را كفاره گناهان قرار ميدهد؟ مردم عرضه داشتند بله يا رسول اللَّه ،فرمود:
وضو را سير گرفتن در هنگامي كه از آن كراهت داريد .و گامهاي بسيار به سوي مساجد برداشتن .و انتظار نماز ،بعد از نماز ،رباط و وسيله پيوند
هم همين است «».1
مؤلف قدس سره :اين روايت را به طرق ديگري از آن جناب نقل كرده ،و اخبار در فضيلت مرابطه بيشتر از آن است كه بشمار آيد.
__________________________________________________
)(1معاني األخبار ص  111طبع مكتبة الصدوق -تهران.
)(2تفسير عياشي ج  1ص  212ح .111
)(3الدر المنثور ج  2ص .114
)(4اصول كافي ج  2ص  11ح .1
)(5مجمع البيان ج  2 -1ص . [.....]112
)(6الدر المنثور ج  2ص .114
ترجمه الميزان ،ج ،4ص212 :
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اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجاالً كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ
اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ()1
ترجمه آيه  .....ص 212 :

بنام خداوند بخشنده مهربان
اي مردم بترسيد از پرورد گار خود ،آن خدايي كه همه شما را از يك تن بيافريد و هم از آن جفت او را خلق كرد و از آن دو تن خلقي بسيار در
اطراف عالم از مرد و زن بر انگيخت و بترسيد از آن خدايي كه به نام او از يكديگر مسئلت و درخواست ميكنيد (خدا را در نظر آريد) و در باره
ارحام كوتاهي مكنيد كه همانا خدا مراقب اعمال شما است ()1
بيان آيه  .....ص 212 :
اشاره
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بطوري كه از همين آيه (كه اولين آيه اين سوره است) بر ميآيد سوره نسا در مقام بيان احكام زناشويي است ،از قبيل اينكه ":چند همسر
ميتوان گرفت"" ،با چه كساني نميتوان ازدواج كرد" و  ...و نيز در مقام بيان احكام ارث است و در خالل آياتش اموري ديگر نيز ذكر شده،
نظير احكامي از نماز ،جهاد ،شهادات ،تجارت و غيره ،و مختصري هم در باره اهل كتاب سخن رفته است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و مضامين آياتش شهادت ميدهد بر اينكه اين سوره در مدينه و بعد از هجرت نازل شده و از ظاهر آنها بر ميآيد كه يك باره نازل نشده است،
هر چند كه غالب آيات آن بيارتباط به هم نيستند.
و اما آيه مورد بحث با چند آيه بعدش كه متعرض حال يتيمان و زنان است في نفسه به منزله زمينه چيني براي مسائل ارث و محارم است كه
بزودي متعرض آن خواهد شد و اما عدد زوجات كه در آيه سوم از آن سخن رفته هر چند كه مساله زوجات از امهات مسائل سوره است اما آيه
شريفه به عنوان طفيلي و استفاده از كالم ذكر شده ،كالمي كه گفتيم جنبه مقدمه و زمينه چيني دارد ".يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ"...
در اين آيه ميخواهد مردم را به تقوا و پروا داشتن از پروردگار خويش دعوت كند ،مردمي كه در اصل انسانيت و در حقيقت بشريت با هم متحدند
و در اين حقيقت بين زنشان و مردشان ،صغيرشان و كبيرشان ،عاجزشان و نيرومندشان ،فرقي نيست ،دعوت كند تا مردم در باره خويش به اين
بيتفاوتي پي ببرند تا ديگر مرد به زن و كبير به صغير ظلم نكند ،و با ظلم خود مجتمعي را كه خداوند آنان را به داشتن آن اجتماع هدايت نموده
آلوده نسازند ،اجتماعي كه به منظور تتميم سعادتشان و با احكام و قوانين نجات بخش تشكيل شده ،مجتمعي كه خداي عز و جل آنان را به
تاسيس آن ملهم نمود ،تا راه زندگيشان را هموار و آسان كند همچنين هستي و بقاي فرد فرد و مجموعشان را حفظ فرمايد.
از همين جا روشن مي شود كه چرا در آيه شريفه ،خطاب را متوجه ناس (همه مردم) كرد و نه به خصوص مؤمنين ،و نيز چرا فرمان" اتقوا" را
مقيد به قيد" ربكم" كرد و نفرمود:
"اتقوا اللَّه -از" خدا" پروا كنيد" ،بلكه فرمود( :از" پروردگار" خود پروا كنيد) ،چون صفتي كه از خدا به ياد بشر انداخت (كه همه را از يك نفر
خلق كرده) صفتي است كه پر و بال آن تمامي افراد بشر را ميگيرد و اختصاصي به مؤمنين ندارد ،و اين صفت خود يكي از آثار ربوبيت او است
چون منشاش" ربوبيت "خدا يعني تدبير و تكميل است ،نه" الوهيت" او.
و اما اين كه فرمود ":خدايي كه شما را از يك نفس آفريد" ،منظور از" نفس" به طوري كه از لغت بر ميآيد عين هر چيز است مثال ميگويند":
جاءني فالن نفسه -فالني خودش نزد من آمد" در اينجا منظور اين است كه عين او آمد .البته منشا اينكه دو كلمه "نفس" و" عين" متعين در
معناي" چيزي كه بوسيله آن شيء شيء ميشود" باشد ،مختلف است.
و نفس چيزي است كه انسان بواسطه آن انسان است و آن عبارت است از مجموع روح ترجمه الميزان ،ج ،4ص214 :
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و جسم در دنيا و روح به تنهايي در زندگي برزخ كه بحث در اين باره در ذيل آيه ":وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ »..." «1
گذشت.
[ مراد از نفس واحده و زوج او كه انسان از آن آفريده شده است  .....ص 214 :
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و از ظاهر سياق بر ميآيد كه مراد از" نَفْسٍ واحِدَةٍ" آدم ع و مراد از" زوجها" حوا باشد كه پدر و مادر نسل انسان است كه ما نيز از آن نسل
ميباشيم و بطوري كه از ظاهر قرآن كريم بر ميآيد همه افراد نوع انسان به اين دو تن منتهي ميشوند هم چنان كه از آيات زير همين معنا بر
ميآيد كه ":خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ،ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها" «».2
"يا بَنِي آدَمَ ال يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ" « ،»1و آيه زير كه حكايت گفتار ابليس است ":لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا" «».4
و اما احتمالي كه بعضي از مفسرين در معناي" نفس واحده" و" زوجها" دادهاند ،ذيال از نظر خوانندگان ميگذرد كه البته به هيچ وجه درست
نيست ،آنان گفتهاند كه :مراد از" نفس واحدة" و" زوج او" در آيه شريفه مطلق ذكور و اناث نسل بشر است كه كل بشر از مجموع پدر و مادر
متولد ميشود ،در نتيجه معناي آيه چنين مي شود كه مثال آيه فرموده است كه هر يك نفر از شما نوع بشر ،از يك پدر و مادر و يا به عبارت
ديگر :از دو فرد بشر خلق شده ايد ،بدون اينكه در اين معنا فرقي ميان شما باشد ،بنا به گفته اين مفسر آيه شريفه همان را ميخواهد افاده كند كه
آيه ":يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" «» 1آن را افاده ميكند ،و
ميفرمايد :هان اي مردم ما شما را از يك نر و يك ماده آفريديم ،و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموديم تا يكديگر را بشناسيد ،و از ميان همه
شما ،آنكه با تقواتر است نزد خدا ،گراميتر است ،و خالصه مفادش اين است كه شما افراد بشر ،از اين جهت كه هر يك متولد از پدري و مادري
هستيد هيچ فرقي نداريد.
و وجه نادرستي اين احتمال روشن است ،براي اينكه :اين مفسر غفلت كرده از اينكه
__________________________________________________
")(1سوره بقره آيه".114 :
)(2همه شما را از يك نفس خلق كرد ،نفسي كه پس از خلقتش همسرش از او خلق شد ".سوره زمر آيه"1 :
)(3اي فرزندان آدم زنهار كه شيطان شما را نفريبد هم چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد ".سوره اعراف آيه"21 :
)(4اگر مرگ مرا تا روز قيامت تاخير بيندازي ،نسل آدم را جز افرادي انگشت شمار گمراه خواهم كرد ".سوره اسرا آيه"12 :
")(5سوره حجرات آيه"11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
بين دو آيه ،يعني آيه سو ره حجرات و آيه سوره نسا فرق واضحي است زيرا ،آيه سوره حجرات در مقام بيان اين جهت است كه افراد انسان از
نظر" حقيقت انسانيت "يكسانند ،و هيچ فرقي در اين جهت ندارند كه هر يك آنان از پدري و مادري از جنس بشر ،متولد شدهاند ،پس ديگر جا
ندارد يكي بر ديگري تكبر ورزد و خود را از ديگران بهتر بشمارد ،مگر به يك مالك كه آن هم تقوا است.
و اما آيه سوره نسا كه مورد بحث ما است در مقام ديگري است ،اين آيه ميخواهد بيان كند كه افراد انسان از حيث" حقيقت و جنس" يك
واقعيتند ،و با همه كثرتي كه دارند همه از يك ريشه منشعب شدهاند ،مخصوصا از جمله ":وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً  "...اين معنا به روشني
استفاده ميشود ،به طوري كه مالحظه ميكنيد چنين معنايي با اين احتمال كه مراد از" نفس واحدة "و" زوج او" تمامي نر و مادههاي بشري
باشد نميسازد ،گذشته از اين دليل ،آن معنا با غرضي كه سوره نسا آن را تعقيب ميكند كه بيانش گذشت ،سازگاري ندارد.
و اما كلمه زوج در جمله ":وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها" بنا به گفته راغب به معناي همسر است ،يعني اين كلمه در مورد هر دو قرين كه يكي نر و
ديگري ماده باشد ،استعمال ميشود يعني هم به نر زوج ميگويند و هم به ماده ،و همچنين در غير حيوانات ،يعني در هر دو چيزي كه جفت
داشته باشد به كار ميرود ،مانند چكمه و دمپايي كه به هر لنگه آن گفته ميشود:
اين زوج آن ديگري است و نيز به هر چيزي كه شبيه و نزديك به ديگري و يا ضد ديگري است زوج گفته ميشود ،آن گاه راغب در ادامه
سخنانش ميگويد :زوجه واژه نامطلوبي است( ،يعني در لغت صحيح به زن نيز زوج گفته ميشود نه زوجه) «».1
و ظاهر جمله مورد بحث يعني جمله" وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها" اين است كه ميخواهد بيان كند كه همسر آدم از نوع خود آدم بود ،و انساني بود مثل
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[1-كل بشر از آدم و حوا نشات گرفتهاند  -2ازدواج فرزندان بال فصل آدم بين برادران و خواهران بوده  .....ص 211 :

اول اينكه :منظور از جمله ":رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً" كل بشر است ،و افرادي است كه يا بدون واسطه (چون هابيل و قابيل و غيره) و يا با واسطه
(چون ديگر افراد بشر تا هنگام بپا شدن
__________________________________________________
)(1و خداي تعالي برايتان از خودتان همسراني خلق كرد ،و از آن همسران برايتان فرزندان و نوادهها پديد آورد ".سوره نحل آيه".12 :
)(2پديدآورنده آسمانها و زمين براي شما از خود شما همسراني خلق كرد و همچنين براي چهار پايان همسراني آفريد ،در خلقت همسران است
كه عدد شما بسيار ميشود ".سوره شورا آيه"11 :
)(3و از هر چيزي زوجين خلق كرديم ".سوره ذاريات آيه"41 :
")(4سوره واقعه آيه".1 :
")(5سوره يوسف آيه"11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
قيامت) از اين دو فرد (يعني آدم و حوا) منشعب شدهاند ،پس كانه فرموده است ":و بثكم منهما ايها الناس" «».1
مطلب دوم اين است كه :ازدواج در طبقه اولي ،بعد از خلقت آدم و حوا يعني در فرزندان بال فصل آدم و همسرش بين برادران و خواهران بوده و
دختران آدم با پسران او ازدواج كردهاند ،چون آن روز در تمام دنيا ،نسل بشر منحصر در همين فرزندان بال فصل آدم بوده( ،در آن روز غير از
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خود او ،و اين همه افراد بيشمار از انسان ،كه در سطح كره زمين منتشر شدهاند ،همه از دو فرد انسان مثل هم و شبيه به هم منشا گرفتهاند ،و
بنا بر اين حرف" من" من نشويه خواهد بود ،و جمله مورد بحث همان نكتهاي را ميرساند كه آيات زير در صدد افاده آن است ":وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً" « "،»2وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ
وَ حَفَدَةً"
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ص .211
) (2و يكي از آيات او اين است كه از جنس خود شما همسراني برايتان خلق كرد ،تا مايه سكونت و آرامش شما باشد و بين شما و همسرانتان
مودت و رحمت برقرار نمود ".سوره روم آيه".21 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
«1».
"فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ،جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً ،وَ مِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ" « »2و نظير اين آيات آيه زير است ":وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
خَلَقْنا زَوْجَيْنِ" «».1
پس اينكه در بعضي از تفسيرها آمده كه مراد از آيه مورد بحث اين است كه همسر آدم از بدن خود درست شده صحيح نيست ،هر چند كه در
روايات آمده كه از دنده آدم خلق شده ،ليكن از خود آيه استفاده نميشود ،و در آيه ،چيزي كه بر آن داللت كند وجود ندارد.
"وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً "كلمه ":بث" به معناي جدا سازي بوسيله پاشيدن و امثال آن است ،و در جاي ديگر قرآن آمده ":فَكانَتْ هَباءً
مُنْبَثًّا" « »4يعني كوهها به صورت ذراتي متفرق در ميآيند ،و از همين باب است كه شكوه از اندوه را هم" بث "ميگويند ،چون شكوه در
حقيقت اندوه تراكم يافته در دل را ميپراكند ،و به همين جهت است كه گاهي كلمه" بث" را در خود اندوه استعمال ميكنند كه در اين صورت
مصدر را در اسم مفعول استعمال كردهاند ،چون اندوه مبثوثي است كه انسان آن را بالطبع بث داده و منتشر ميكند ،در آيه شريفه:الَ إِنَّما أَشْكُوا
بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ"
»«5در همين معنا استعمال شده ،معنايش اين است كه ":من غم و اندوهم را تنها براي خدا ميپراكنم".
و از آيه شريفه بر ميآيد كه نسل موجود از انسان ،تنها منتهي به آدم و همسرش ميشود و جز اين دو نفر ،هيچ كس ديگري در انتشار اين نسل
دخالت نداشته است( ،نه حوري بهشتي ،و نه فردي از افراد جن و نه غير آن دو) ،و گرنه ميفرمود ":و بث منهما و من غيرهما" .با پذيرفتن اين
معنا دو مطلب به عنوان نتيجه بر آن متفرع ميشود.
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آنان ،نه دختراني يافت مي شده است كه تا همسر پسران آدم شوند ،و نه پسري بود كه همسر دخترانش گردند) ،بنا بر اين هيچ اشكالي هم ندارد
(اگر چه در عصر ما خبري تعجب آور است و ليكن) از آنجايي كه مساله يك مساله تشريعي است و تشريع هم تنها و تنها كار خداي تعالي است،
و لذا او ميتواند يك عمل را در روزي حالل و روزي ديگر حرام كند:
"وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ" «»" 2إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" « ".»1وَ ال يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً" « "»4وَ هُوَ اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي
الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" «».1
"وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ" منظور از "تسائل" به خدا اين است كه مردم با سوگند به خداي تعالي ،از يكديگر چيزي درخواست
كنند ،اين به او بگويد تو را به خدا سوگند ميدهم كه فال ن كار را بكني ،و او نيز به اين چنين چيزي را بگويد ،و تسائل به خداي تعالي كنايه
است از اينكه خداي سبحان در نظر آنان محترم و عظيم بوده ،و او را دوست ميداشتند ،چون آدمي به كسي و چيزي سوگند ميدهد كه او را
عظيم بداند و محبوب بدارد.
و اما اينكه فرمود ":و االرحام" ،از ظاهرش بر ميآيد كه عطف باشد بر لفظ جالله (اللَّه) و معناي آن چنين باشد ":از خدايي كه يكديگر را به
احترام او قسم ميدهيد بترسيد و از ارحام نيز بترسيد" و چه بسا چنين باشد كه بعضي از مفسرين گفتهاند كه عطف است بر محل و باطن
ضمير" به" كه حالت نصبي دارد مثل :مررت بزيد و عمرا ،و مؤيد اين احتمال اين است كه در قرائت حمزه كلمه" ارحام" به صداي زير خوانده
شده تا عطف باشد بر ضمير متصل
__________________________________________________
)(1هان اي مردم همگي شما را از آن دو نفر منشعب نمود]. [.....
)(2خدا حكم ميكند و كسي نيست كه حكم او را عقب بيندازد ".سوره رعد آيه".41 :
)(3حق حكم كردن تنها از آن خدا است ".سوره يوسف آيه"41 :
)(4هيچ كس در حكم او شركت ندارد "-سوره كهف آيه"21 :
)(5و او اللَّه است كه هيچ معبودي به جز او نيست ،ستايش در اول و آخر مخصوص او است ،و حكم راندن نيز از آن او است ،و همه به سوي او
باز ميگرديد ".سوره قصص آيه"11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
مجرور (به) اگر چه علماي نحو اين وجه را ضعيف شمرده و گفتهاند :قاعده در مثل جمله" مررت بزيد و عمروا" بايد عمرو را به صداي باال
خواند ،براي اينكه عطف بزيد است كه در باطن ،مفعول" مرور" است.
در نتيجه معناي آيه شريفه چنين ميشود ":از خدايي كه شما يكديگر را به او و به رحم خود سوگند ميدهيد (و ميگوئيد تو را به خدا و به رحم
سوگند ميدهم) بترسيد ،و پروا كنيد".
اين بود خالصه آنچه مفسرين در اين باره گفتهاند ،ليكن سياق آيات و نيز روال قرآن در بياناتش با اين گفتار سازگار نيست .توضيح اينكه اگر
كلمه" ارحام" را صلهاي مستقل براي موصول" الذي" بگيريم تقدير كالم چنين ميشود ":و اتقوا اللَّه الذي تسائلون باالرحام -بترسيد از خدايي
كه يكديگر را به رحمها سوگند ميدهيد" و معلوم است كه اين عبارت ناتمام است ،چون صله نامبرده خالي از ضمير است و اين جايز نيست.
(بله اگر از اين صله ضميري به موصول بر ميگشت مثال ميگفتيم ":و اتقوا اللَّه الذي جعل بينكم و بين ارحامكم مودة فتساءلون بهم" « »1آن
وقت ميتوانستيم كلمه" و االرحام" را صله مستقلي بگيريم" مترجم").
و اگر چنانچه مجموع كلمه" و االرحام" و جمله" تسائلون به" را يك صله بگيريم براي موصول (الذي) در اين صورت مفاد آيه با ادب قرآن
كريم نسبت به خداي تعالي سازگاري ندارد ،چون در مساله عظمت و عزت ،خدا و ارحام را مساوي و برابر گرفتهايم.
(پس معناي درست همان است كه ما كرديم و گفتيم تقدير كالم" و اتقوا االرحام" است ،و معناي آيه اين است كه :پاس حرمت خدايي را كه
يكديگر را به او سوگند ميدهيد بداريد ،و پاس حرمت ارحام را هم نگه داريد" مترجم").
اگر كسي بگويد كه :نسبت تقوا به ارحام دادن صحيح نيست و نميشود گفت ":از ارحام بترسيد" ،در پاسخ ميگوئيم هيچ عيبي ندارد ،چرا كه
ارحام و حرمت آن نيز به صنع و خلقت خداي تعالي منتهي ميشود و اين تنها آيه مورد بحث نيست كه در آن تقوا را به غير خداي تعالي نسبت
داده بلكه در موارد ديگر نيز اين عمل را انجام داده است مثال در آيه ":وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللَّهِ" «».2
__________________________________________________
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)(1بترسيد از خدايي كه بين شما و ارحام مودت قرار داد ،و در نتيجه يكديگر را به جان ارحام سوگند ميدهيد.
)(2بترسيد از روزي كه در آن روز به سوي خدا باز ميگرديد ".سوره بقره آيه"211 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و نيز در آيه ":وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ" «».1
و در آيه ":وَ اتَّقُوا فِتْنَةً ال تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً" « ،»2تقوا را به" روز قيامت" و به" آتش آن روز" و به" فتنه "نسبت داده است.
و به هر حال اين قسمت از كالم خداي تعالي به منزله تقييد بعد از اطالق و تضييق بعد از توسعه در قسمت قبلي است ،آنجا كه ميفرمود ":يا
أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا  ...وَ نِساءً" چون حاصل معناي قسمت اول اين بود كه از خدا بترسيد از اين جهت كه رب شما است و از اين جهت كه شما را
خلق كرده و همه شما (افراد بشر) را از يك سنخ قرار داده ،سنخ و مادهاي كه در همه افرادتان محفوظ است و همه شما را از مادهاي آفريده كه
در تمامي افرادتان محفوظ است ،و با تكثر شما متكثر ميشود ،آن سنخه واحده و آن ماده محفوظه اين است كه همه شما در مساله نوعيت و
جوهره ذات انسانيد.
و اما حاصل معناي قسمت دوم كه مورد بحث است اين است كه :از خدا بترسيد از اين جهت كه نزد شما داراي عزت و عظمت است( ،عزت و
عظمتي كه يكي از" شؤون" ربوبيت است نه" اصل" ربوبيت) و بترسيد از وحدت خويشاوندي و ارتباط رحمي كه خدا آن را در بين شما قرار
داده( ،و معلوم است كه وحدت خويشاوندي و رحمي ،يكي از شؤون و شعبههاي وحدت سنخي و نوعي افراد بشر است).
با اين بيان روشن شد كه بدين جهت كلمه" و اتقوا" را در يك آيه دو بار ذكر كرد و امر به تقوا را در جمله دوم تكرار نمود كه هر چند مضمون
جمله دوم تكرار مضمون جمله اول بود ،ليكن از آنجايي كه معناي زايدي را در برداشت (و آن فهماندن اهميت امر ارحام بود) لذا جمله" و اتقوا"
را تكرار نمود.
[وجه اطالق" رحم" بر خويشاوندان  .....ص 211 :
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كلمه" ارحام" جمع كلمه" رحم" است ،و رحم در اصل به معناي محل نشو و نماي جنين در شكم مادران ميباشد همان عضو داخلي كه خداي
عز و جل در باطن زنان قرار داده تا نطفه در آن تربيت شده و فرزندي تمام عيار گردد ،اين معناي اصلي كلمه رحم است ولي بعدها به عنوان
استعاره و به عالقه ظرف و مظروف در معناي قرابت و خويشاوندي استعمال شد ،چون خويشاوندان همه در اينكه از يك رحم خارج شدهاند
مشتركند پس كلمه" رحم" به معناي نزديك و ارحام به معناي نزديكان انسان است ،و قرآن شريف در امر رحم نهايت درجه اهتمام
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران آيه"111 :
)(2و بترسيد از فتنهاي كه وقتي بپا ميشود تنها گريبان ستمگران را نميگيرد ".سوره انفال آيه ".21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص221 :
را بكار برده ،همانطور كه امر قوم و امت را مورد اهتمام و عنايت قرار داده ،چون رحم عبارت است از مجتمع خانوادگي و كوچك ،اما قوم و امت
مجتمعي است بزرگ ،و لذا قرآن كريم اين توجه و عنايت را به امر مجتمع بزرگ كرده و آن را حقيقتي صاحب اثر و داراي خواص دانسته و
فرمود ":وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ
نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً" «1».
و نيز فرموده ":وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا" «».2
و نيز فرموده ":وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ" «».1
و فرموده ":فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ،وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ" «».4
و فرموده ":وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ" « »1و آياتي ديگر كه به نحوي براي اجتماع اثري اثبات ميكند.
"إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً" كلمه" رقيب" ،به معناي" حفيظ" است ،و" مراقبت" به معناي" محافظت" است ،و گويا اين كلمه از ماده" رقبه"
(برده -گردن) گرفته شده ،با اين عنايت كه مردم هر يك حافظ رقاب بردگان خود بودند ،و يا از اينجا گرفته شده كه رقيب در محافظت آنچه كه
مراقبش ميكند همواره رقبه (گردن) خود را ميكشد ،تا وضع آن را زير نظر داشته باشد ،به اين مناسبت محافظت را مراقبت خواندهاند ،البته"
رقوب" به معناي مطلق" حفظ" نيست ،بلكه تنها آن محافظت از حركات و سكنات شخص محفوظ و مرقوب را مراقبت ميگويند كه به منظور
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در تاريخ يهود آمده است كه :عمر نوع بشر از روزي كه در زمين خلق شده تا كنون ،بيش از حدود هفت هزار سال نيست كه اعتبار عقلي هم
كمك و مساعد اين تاريخ است ،براي اينكه اگر ما از نوع بشر يك انسان مرد و يك زن را كه با هم زن و شوهر باشند فرض كنيم كه در مدتي
متوسط نه خيلي طوالني و نه خيلي كوتاه با هم زندگي كنند ،و هر دو داراي مزاجي معتدل باشند ،و در وضع متوسطي از حيث امنيت و فراواني
نعمت و رفاه و مساعدت و  ...و همه عوامل و شرايطي كه در زندگي انسان مؤثرند قرار داشته باشند و از سوي ديگر فرض كنيم اين دو فرد در
اوضاعي متوسط توالد و تناسل كنند ،و باز فرض كنيم كه همه اوضاعي كه در باره آن دو فرض كرديم در باره فرزندان آن دو نيز محقق باشد ،و
فرزندانشان هم از نظر پسري و دختري بطور متوسط به دنيا بيايند ،خواهيم ديد كه اين انسان كه در آغاز فقط دو نفر فرض شده بودند ،در يك
قرن يعني در رأس صد سال عددشان به هزار نفر ميرسد ،در نتيجه هر يك نفر از انسان در طول
__________________________________________________
)(1و پروردگارت بر هر چيزي نگهبان و رقيب است ".سوره سبأ آيه". [.....]21 :
)(2اللَّه بر آنان حفيظ است و تو گماشته و وكيل بر آنان نيستي ".سوره شورا آيه".1 :
)(3پروردگارت شالق عذاب را بر سرشان فرود آورد ،كه پروردگار تو هر آينه در كمين است ".سوره فجر آيه".14 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص222 :
صد سال پانصد نفر مي شود .آن گاه اگر عوامل تهديدگر را كه با هستي بشر ضديت دارد (از قبيل بالهاي عمومي ،يعني سرما ،گرما ،طوفان،
زلزله ،قحطي ،و با ،طاعون ،خسف ،زير آوار رفتن ،جنگهاي خانمان برانداز و ساير مصائب غير عمومي كه احيانا به تك تك افراد ميرسد) در نظر
بگي ريم و از آن آمار كه گرفتيم سهم اين بالها را كم كنيم ،و در اين كم كردن حد اكثر را در نظر بگيريم يعني فرض كنيم كه بالهاي نامبرده از
هر هزار نفر انسان نهصد و نود و نه نفر را از بين ببرد ،و در هر صد سال كه بر حسب فرض اول در هر نفر هزار نفر ميشوند ،غير از يك نفر
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اصالح موارد خلل و فساد آن باشد ،و يا به اين منظور باشد كه حركات و سكنات آن را ضبط كنند.
پس كانه مراقبت همان حفظ كردن چيزي است به اضافه عنايت علمي و شهودي بر آن ،و به همين جهت مراقبت به معناي حراست ،و
داروغگي ،و انتظار ،و بر حذر بودن ،و
__________________________________________________
) (1و او خدايي است كه دو دريا را در هم آميخت كه اين آب گوارا و شيرين و آن ديگر شور و تلخ بود و بين اين دو آب حائل و مانعي قرار داد
كه پيوسته از هم جدا باشند" سوره فرقان :آيه "14
)(2شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله كرد تا يكديگر را بشناسيد ".سوره حجرات آيه"11 :
)(3در كتاب خدا ارحام بعضي بر بعضي ديگر مقدم و داراي اولويت ميباشند ".سوره احزاب آيه".1 :
)(4تا بدين جا ايستادهايد كه پشت بدين خدا نموده در زمين فساد كنيد و ارحام خود را قطع نمائيد.
"سوره محمد آيه"22 :
)(5و بايد از مكافات عمل بترسند كساني كه بعد از خود خردساالني ضعيف به جا ميگذارند ،و ميترسند در حال خردسالي كودكان بميرند ،و
امروز سخن به حق بگويند ".سوره نسا آيه"1 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص221 :
در كمين نشستن ،استعمال ميشود ،و در قرآن خداي تعالي نيز رقيب خوانده شده ،چون اعمال بندگان را حفظ ميكند تا پاداش دهد ،همچنين
حفيظ و در كمين و وكيل نيز گفته شده است ":وَ رَبُّكَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ" « "،»1اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ،وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ" « "،»2فَصَبَّ
عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ ،إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" «».1
بطوري كه مالحظه ميكنيد امر به تقوا در وحدت انساني است در بين همه افراد ساري و جاري است ،و دستور به اينكه آثار آن تقوا را كه الزمه
آن است حفظ كنند را ،با اين بيان تعليل كرده كه :خداي تعالي رقيب است و به اين تعليل سختترين تخويف و تهديد نسبت به مخالفت اين
دستورها را ميرساند ،و با دقت در اين تعليل روشن ميشود :آياتي كه متعرض مساله" بغي" "،ظلم" "،فساد در زمين"" ،طغيان" و امثال اينها
شده ،و دنبالش تهديد و انذار كرده ،چه ارتباطي با اين غرض الهي يعني" حفظ وحدت انسانيت از فساد و سقوط" دارد.
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گفتاري پيرامون منتهي شدن نسل حاضر به آدم ع و همسرش  .....ص 223 :
اشاره

چه بسا گفته باشند كه اختالف رنگ پو ست بدن انسانها كه عمده آن سفيدي در نقاط معتدله از آسيا و اروپا و سياهي در ساكنان آفريقاي جنوبي،
و زردي در ساكنان چين و ژاپن ،و سرخي در هنود آمريكائيان ميباشد حكم ميكند به اينكه هر يك از اين نسلها به مبدئي منتهي شود كه غير
از مبدأ آن ديگري است ،چون اختالف رنگها از اختالف طبيعت خونها ناشي ميشود ،و بنا بر اين مبدأ مجموع افراد بشر نميتواند كمتر از چهار
نوع زن و شوهر باشد چرا كه چهار نوع رنگ بيشتر وجود ندارد (و از يك نوع زن و شوهر چهار نوع انسان منشعب نميشود ،پس فرضيه آدم و
حوا قابل قبول نيست).
و چه بسا بر نظريه خود استدالل نيز كرده باشند به اينكه :همه ميدانيم قاره آمريكا در قرون اخير كشف شد( ،كه كريستفكلمب فرانسوي آن را
كشف كرد) ،و وقتي كشف كرد سرخ پوستان را در آنجا ديد ،با اينكه همه ميدانيم سرخپوستان هيچ ارتباط و اتصالي با ساير سكنه دنيا نداشتند و
نمي شود احتمال داد كه ساكنان نيم كره شرقي دنيا با فاصله بسيار زيادي كه با آنان داشتند ريشه و منشا واحدي داشته باشند و همه به يك پدر
و يك مادر منتهي شوند ،و ليكن هر دو دليل عليل و محل خدشه است.
اما مساله اختالف خونها و به دنبالش اختالف رنگها هيچ داللتي بر نظريه آنان ندارد ،براي اينكه بحثهاي طبيعي امروز اساس خود را بر اين
پايه نهاده كه انواع كائنات در حال تطور و تحولند و با چنين مبنايي چگونه اطمينان پيدا ميشود به اينكه اختالف خونها و به
__________________________________________________
)(1و زماني كه پروردگارت به فرشتگان فرمود :ميخواهم در زمين جانشيني بگذارم ،گفتند باز در زمين كساني ميگذاري كه در آن فساد كنند و
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زنده نماند.
و به عبارت ديگر :عامل تناسل كه بايد در هر صد سال دو نفر را هزار نفر كند تنها آن دو را سه نفر كند ،و از هزار نفر تنها يك نفر بماند ،آن گاه
اين محاسبه را به طور تصاعدي تا مدت هفت هزار سال يعني هفتاد قرن ادامه دهيم ،خواهيم ديد كه عدد بشر به دو بليون و نيم ميرسد ،و اين
عدد همان عدد نفوس بشر امروزي است ،كه آمارگران بين المللي آن را ارائه دادهاند.
پس اعتبار عقلي هم همان را ميگويد كه تاريخ گفته است ،و ليكن دانشمندان طبقات االرض و به اصطالح" ژئولوژي "معتقدند كه عمر نوع
بشري بيش از مليونها سال است ،و بر اين گفتار خود ادلهاي از فسيلهايي كه آثاري از انسانها در آنها هست ،و نيز ادلهاي از اسكلت سنگ شده
خود انسانهاي قديمي آوردهاند ،كه عمر هر يك از آنها به طوري كه روي معيارهاي علمي خود تخمين زدهاند بيش از پانصد هزار سال است.
اين اعتقاد ايشان است ليكن ادلهاي كه آوردهاند قانع كننده نيست ،دليلي نيست كه بتواند اثبات كند كه اين فسيلها ،بدن سنگ شده اجداد
همين انسانهاي امروز است ،و دليلي نيست كه بتواند اين احتمال را رد كند كه اين اسكلتهاي سنگ شده مربوط است به يكي از ادواري كه
انسانهايي در زمين زندگي ميكردهاند ،چون ممكن است چنين بوده باشد ،و دوره ما انسانها متصل به دوره فسيلهاي نامبرده نباشد ،بلكه
انسانهايي قبل از خلقت آدم ابو البشر در زمين زندگي كرده و سپس منقرض شده باشند ،و همچنين اين پيدايش انسانها و انقراضشان تكرار شده
باشد ،تا پس از چند دوره نوبت به نسل حاضر رسيده باشد.
و اما قرآن كريم بطور صريح متعرض كيفيت پيدايش انسان در زمين نشده ،كه آيا ظهور اين نوع موجود (انسان) در زمين منحصر در همين دوره
فعلي است كه ما در آن قرار داريم ،و يا دورههاي متعددي داشته ،و دوره ما انسانهاي فعلي آخرين ادوار آن است؟.
هر چند كه ممكن است از بعضي آيات كريمه قرآن استشمام كرد كه قبل از خلقت آدم ابو البشر ع و نسل او انسانهايي ديگر در زمين زندگي
ميكردهاند ،مانند آيه شريفه ":وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ
ترجمه الميزان ،ج ،4ص221 :
لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ"
»«1كه از آن بر ميآيد قبل از خلقت بني نوع آدم دوره ديگري بر انسانيت گذشته ،كه ما در تفسير همين آيه به اين معنا اشاره كرديم.
بله در بعضي از روايات وارده از ائمه اهل بيت عليهم السالم مطالبي آمده كه سابقه ادوار بسياري از بشريت را قبل از دوره حاضر اثبات ميكند ،و
ان شاء اللَّه بزودي در بحث روايي ،روايات نامبرده از نظر خوانندگان خواهد گذشت.
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خونها بريزند؟ ".سوره بقره آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص224 :
دنبالش اختالف رنگها مستند به تطور در اين نوع نباشد؟ با اينكه اين دانشمندان جزم و قطع دارند بر اينكه تطور و تحول در بسياري از انواع
جانداران از قبيل اسب و گوسفند و فيل و غير آن واقع شده و اين بحث و فحص سرانجام به آثاري باستاني و تحت االرض بسياري برخورده كه
كشف ميكند چنين تطوري واقع شده عالوه بر اينكه علماي امروز هيچ اعتنايي به اختالف رنگها نداشته ،در جرائد ميخوانيم كه در اين ايام در
انگلستان جمعي از دكترهايي كه خود را طبيب ميدانند در اين صدد بر آمدهاند كه فرمولي تهيه كنند كه رنگ پوست بدن انسان را تغيير دهند،
مثال سياه آن را به سفيد مبدل سازند .و اما مساله وجود انسانهاي سرخپوست در ما وراي بحار با اينكه همين طبيعي دانان ميگويند كه تاريخ
بشريت از ميليونها سال تجاوز ميكند هيچ چيزي را اثبات نميكند ،اين تاريخ نقلي است كه عمر بشر را ،شش هزار سال و اندي ميداند ،و وقتي
مطلب از اين قرار باشد چه مانعي دارد كه در قرون قبل از تاريخ حوادثي رخ داده باشد و قاره آمريكا را از ساير قارهها جدا كرده باشد ،هم چنان
كه آثار باستاني ارضي بسياري داللت دارد بر اينكه دگرگونگيهاي بسياري در اثر مرور زمان در سطح كره زمين رخ داده ،درياها خشكي و
خشكيها دريا شده ،و بيابانها كوه و كوهها مسطح و از همه اينها مهمتر اينكه دو قطب شمال و جنوب و منطقههاي زمين دگرگون گشته،
دگرگونيهايي كه علوم طبقات االرض و هيات و جغرافيا آن را شرح داده است ،و با اين حرفها و نظريهها ديگر دليلي براي آقايان باقي نميماند
مگر صرف استبعاد اينكه آمريكايي سرخ پوست ،با چيني زردپوست در يك پدر و يك مادر مشترك باشند.
و اما قرآن كريم ظاهر قريب به صريحش اين است كه نسل حاضر از انسان از طرف پدر و مادر منتهي ميشود به يك پدر (بنام آدم) و يك مادر
(كه در روايات و در تورات به نام حوا آمده) و اين دو تن ،پدر و مادر تمامي افراد انسان است ،هم چنان كه آيات زير بر اين معنا داللت ميكند":
وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ" «».1
"إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" «».2
__________________________________________________
)(1و خلقت انسان را از گل آغاز كرد ،سپس نسل او را از چكيده آبي بي مقدار بيافريد ".سوره سجده".1 :
)(2محققا وضع عيسي نزد خدا نظير وضعي است كه آدم داشت و خدا او را از خاك خلق نموده سپس خطاب به خاك فرمود باش و خاك آدم
شد ".سوره آل عمران آيه".11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص221 :
"وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ،قالَ
إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ ،وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها" «»" 1إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا
لَهُ ساجِدِينَ" «».2
بطوري كه مالحظه ميكنيد آياتي كه نقل شد شهادت ميدهند بر اينكه سنت الهي در بقاي نسل بشر اين بوده كه از راه ساختن نطفه اين بقا را
تضمين كند ،و ليكن اين خلقت با نطفه بعد از آن بود كه دو نفر از اين نوع را از گل بيافريد ،و او آدم و پس از او همسرش بود كه از خاك خلق
شدند (و پس از آنكه داراي بدني و جهازي تنا سلي شدند فرزندان او از راه پديد آمدن نطفه در بدن آدم و همسرش خلق شدند) پس در ظهور
آيات نامبرده بر اينكه نسل بشر به آدم و همسرش منتهي ميشوند جاي هيچ شك و ترديدي نيست ،هر چند كه ميتوان (در صورت اضطرار)
اين ظهور را تاويل كرد.
و چه بسا گفته باشند كه :مراد از آدم كه در آيات مربوط به خلقت بشر ،نامش ذكر شده ،آدم نوعي است ،نه يك فرد معيني از بشر ،گويي كه
مطلق انسان از اين جهت كه خلقتش منتهي به مواد زمين است ،و از اين جهت كه به امر توليد مثل پرداخته ،آدم ناميده شده ،و چه بسا كه اين
احتمال خود را به ظاهر آيه زير مستند كرده باشند ،كه ميفرمايد ":وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ" « »1چون اين آيه
از اين اشاره خالي نيست كه فرشتگان مامور شدهاند براي كسي سجده كنند كه خداي تعالي با خلقت او و تصويرش آماده سجدهاش كرده است و
آيه شريفه فرموده او شخص معين نبوده ،بلكه جميع افراد بشر بوده است ،چون فرموده:
"شما را خلق كرديم و سپس صورتگري نموديم  "...و همچنين در آيه ديگر فرموده ":قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ  ...قالَ
أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ... ،قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ" « »4نخست سخن از خلقت يك
__________________________________________________
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انسان نوعي است مستقل (نه تحول يافته از نوعي ديگر نظير ميمون)  .....ص 221 :

آياتي كه گذشت براي اثبات اين مطلب كافي است و نيازي به دليل ديگر نيست ،براي اينكه همه آنها "،نسل بشر متولد شده از نطفه را" منتهي
به دو فرد از انسان به نام" آدم" و" همسر او" (حوا) ميدانند و در باره خلقت آن دو صراحت دارند به اينكه :از تراب بوده (در نتيجه جز اين را
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")(1سوره بقره آيه "11 -11 :ترجمه در دو صفحه قبل گذشت
) (2آن زمان كه پروردگارت به مالئكه گفت :بشري از گل خواهم آفريد :چون از خلقتش به پرداختم ،و از روح خود در او دميدم همه برايش به
سجده بيفتيد ".سوره ص آيه"11 :
) (3با اينكه ما شما را نخست خلق كرديم .و سپس صورتگري نموديم ،آن گاه به فرشتگان گفتيم به آدم سجده كنيد ".سوره اعراف آيه"11 :
)(4سوره ص آيه11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص221 :
فرد دارد ،ميفرمايد ":اي ابليس چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كني براي كسي كه من او را به دست خود خلق كردم؟  ...ابليس گفت":
من از او شريفترم ،چرا كه مرا از آتش و او را از گل آفريدي" و در آخر از همان يك فرد تعبير به جمع كرده ميفرمايد :ابليس گفت:
"به عزتت سوگند كه همه آنان را گمراه خواهم كرد ،مگر بندگان مخلصت را".
ليكن اين احتمال قابل قبول نيست ،و اشكالهاي زير آن را رد ميكند ،نخست اينكه مخالف ظاهر آياتي است كه نقل كرديم ،و دوم اينكه مخالف
صريح آيهاي است كه در دنبال نقل داستان خلقت آدم و سجده مالئكه و خودداري ابليس از آن -در سوره اعراف -آمده و فرموده :يا بَنِي آدَمَ ال
يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما" «».1
چون ظهور اين آيه در اينكه آدم شخصي معين بوده و در بهشت بسر ميبرده و شيطان ،او و همسرش را فريب داده ،جاي ترديد نيست.
سوم مخالفتش با ظاهر آيه زير است كه ميفرمايد ":وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً قالَ أَ رَأَيْتَكَ
هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا" «».2
و چهارم مخالفتش با ظاهر آيه مورد بحث است كه ميفرمايد ":يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ
مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً  ،"...به همان بياني كه در تفسيرش گذشت.
پس همه اين آيات -بطوري كه مالحظه ميفرمائيد -با اين معنا كه جنس بشر به اعتباري آدم ناميده شود و يك فرد از اين جنس هم به
اعتباري ديگر آدم خوانده شود نمي سازد و نيز با اين معنا كه خلقت بشر به اعتباري به تراب نسبت داده شود و به اعتباري ديگر به نطفه ،هيچ
سازگاري ندارد ،مخصوصا آيه شريفه ":إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  »1« "...كه صريح در اين است
كه خلقت آدم مانند خلقت عيسي و
__________________________________________________
)(1اي بني آدم زنهار كه شيطان شما را دچار فتنه نسازد ،هم چنان كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد و لباسشان را از تنشان كند ،تا
عورتشان نمودار شود ".سوره اعراف آيه"21 :
) (2و آن زمان كه به مالئكه گفتيم بر آدم سجده كنيد ،پس همگي سجده كردند مگر ابليس ،كه گفت :آيا بر كسي سجده كنم كه تو او را از
گل آفريدي؟ و اضافه كرد :به من بگو آيا اين موجود خاكي را بر من برتري دادهاي؟ اي خدا اگر تا قيامت عمرم دهي ذريه و نسل او را از راه بدر
خواهم كرد ،مگر اندكي از آنان را ".سوره اسرا آيه ".12
")(3سوره آل عمران آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص221 :
خلقت عيسي مانند خلقت آدم خلقتي استثنايي است و اگر منظور از كلمه" آدم" آدم نوعي بود ،ديگر تشبيه خلقت عيسي به آن معنا نداشت،
چون خلقت عيسي" خارق العاده" بود و خلقت نوع بشر بطور" عادي" است و صاحبان اين احتمال از نظريه از حد اعتدال و ميانهروي به حد
تفريط گرائيدهاند ،هم چنان كه زين العرب يكي از علماي اهل سنت به سوي افراط گرائيده و گفته است اعتقاد به خلقت بيش از يك آدم ،كفر
است (يعني آن قدر پاي بند به فرديت شخص آدم شده كه حاضر نيست آدمهاي متعدد در نسلهاي متعدد را بپذيرد ،با اينكه طبق روايات و نيز
كشفيات اخير آدمهاي بسياري بودهاند كه هر يك سر سلسله نسل خود به شمار ميآيند).
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گفتاري در كيفيت تناسل طبقه دوم از انسان [(فرزندان بال فصل آدم -ع ..... ])-ص 228 :

تناسل طبقه اول انسان ،يعني آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است كه نتيجهاش متولد
ترجمه الميزان ،ج ،4ص221 :
شدن پسران و دختراني و به عبارت ديگر خواهران و برادراني گرديده است و در اين باره بحثي نيست ،بحث در اين است كه طبقه دوم بشر يعني
همين خواهران و برادران چگونه و با چه كسي ازدواج كردهاند؟ آيا ازدواج در بين خود آنان بوده و يا به طريقي ديگر صورت گرفته است؟ از ظاهر
اطالق آيه شريفه زير كه ميفرمايد ":وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً  "...به بياني كه گذشت بر ميآيد كه در انتشار نسل بشر غير از آدم و
همسرش هيچ كس ديگري دخالت نداشته ،و نسل موجود بشر منتهي به اين دو تن بوده و بس ،نه هيچ زني از غير بشر دخالت داشته ،و نه هيچ
مردي ،چون قرآن كريم در انتشار اين نسل تنها آدم و حوا را مبدأ دانسته ،و اگر غير از آدم و حوا مردي يا زني از غير بشر نيز دخالت ميداشت،
ميفرمود ":و بث منهما و من غيرهما" ،و يا عبارتي ديگر نظير اين را ميآورد تا بفهماند كه غير از آدم و حوا موجودي ديگر نيز دخالت داشته و
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نمي توان به قرآن كريم نسبت داد كه) پس انسانيت منتهي به اين دو تن است و اين دو تن هيچ اتصالي به مخلوقات قبل از خود و هم جنس و
مثل خود نداشتند ،بلكه بدون سابقه حادث شدهاند.
و آنچه امروز نزد دانشمندان زيستشناس در باره طبيعت انسان شايع است اين است كه اولين فرد انسان فردي تكامل يافته بوده ،يعني در آغاز
انسان نبوده بعد در اثر تكامل انسان شده است ،و مخصوصا اين فرضيه :يعني اينكه ":انسان قبال يك فرد حيوان بود و با تكامل انسان شد" هر
چند بطور قطع مورد قبول و اتفاق همه دانشمندان نيست و به اشكالهاي بسياري برخورده و بصورتهاي مختلف بر آن اعتراض كردهاند ،و ليكن
اصل فرضيه ،يعني اينكه انسان حيواني بوده ،و در اثر تكامل انسان شده ،مطلبي است مورد تسليم و قبول همه و تمام مسائل و بحثهايي را كه
در باره طبيعت انسان كردهاند بر اساس اين فرضيه بنا نهادهاند چون تفصيل فرضيه آنان بدين قرار است كه :زمين (كه يكي از ستارگان سيار
است) در آغاز قطعه اي جدا شده از خورشيد بوده ،و از آن منشعب شده ،و در آن ايام در حال اشتعال و چون فلزات ذوب شده مايع بوده ،و به
تدريج و در تحت عواملي شروع به سرد شدن كرده ،و پس از سرد شدن بارانهاي سهمگيني بر آن باريده و سيلهاي مهيبي بر روي آن جريان
يافته ،و از تجمع آن سيلها در
ترجمه الميزان ،ج ،4ص221 :
نقاط گود زمين درياها پديد آمده ،و سپس تركيبات آبي و زميني پديدار گشته ،و پس از آن گياهان آبي و بعد از تكامل يافتن گياهان و مشتمل
شدنش بر جرثومههاي حيات ،ماهي و ساير حيوانات آبي پديد آمده ،و آن گاه ماهي بال دار پيدا شده كه هم در آب زندگي ميكرده و هم در
خشكي ،و آن گاه حيوانات صحرايي و در آخر انسان موجود گشته ،و همه اين تحوالت از راه تكامل صورت گرفته ،تكاملي كه بر تركيبات موجود
زمين در مرتبه سابق عارض ،گشته ،به اين معنا كه تركيب موجود در زمين ،با تكامل از صورتي به صورت ديگر در آمده ،نخست گياه پيدا شده،
و بعد حيوان آبي و آن گاه حيوان ذو حياتين ،و سپس حيوان صحرايي و در آخر انسان.
دليل همه اينها كمال منظمي است كه در نهاد و ساختمان موجودات مشاهده ميشود ،و پيداست كه موجودات طوري منظم شدهاند كه از نقص
رو به كمال بروند ،تجربههاي پي در پي در موارد جزئي از تطور و تحول نيز دليل ديگر بر اين معنا است.
در اينجا ممكن است سؤال شود كه منظور از اين فرضيه (فرضيه تطور) چه بوده؟ و با آن ،چه چيز را خواستهاند اثبات كنند؟ جواب اين است كه
ميخواسته اند خواص و آثاري را كه قبال در نوع انساني نبوده و بعدا پيدا شده توجيه كنند ،اما دليل بخصوصي كه فقط اين فرضيه را اثبات كند و
ساير فرضيهها و محتمالت مساله را نفي نمايد نياوردهاند ،با اينكه فرض تباين اين نوع با ساير انواع فرضي است ممكن ،و هيچ اشكالي متوجه
آن نيست ،آري ما ميتوانيم نوع بشري را پديدهاي مستقل و غير مربوط به ساير انواع موجودات فرض كنيم ،و تحول و تطور را در" حاالت" او
بدانيم نه در" ذات" او ،و اين فرضيه عالوه بر اينكه ممكن است مطابق تجربيات نيز باشد ،چون ما تجربه كردهايم كه تا كنون هيچ فردي از
افراد اين انواع به فردي از افراد نوع ديگر متحول نشده ،مثال هيچ ميمون نديدهايم كه انسان شده باشد ،بلكه تنها تحولي كه مشاهده شده در
خواص و لوازم و عوارض آنها است.
و بحث مفصل اين مساله جاي ديگري الزم دارد و منظور ما از اين مقدار كه گفتيم اين بود كه اشاره كنيم به اينكه فرضيه تحول انواع تنها و
تنها فرضيه اي است كه مسائل گوناگوني را با آن توجيه كنند و هيچ دليل قاطع بر آن ندارند ،پس حقيقتي كه قرآن كريم بدان اشاره ميكند كه
انسان نوعي جداي از ساير انواع است ،هيچ معارضي ندارد و هيچ دليل علمي بر خالف آن نيست.
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معلوم است كه منحصر بودن آدم و حوا در مبدئيت انتشار نسل ،اقتضا ميكند كه در طبقه دوم ازدواج بين خواهر و برادر صورت گرفته باشد.
و اما اينكه چنين ازدواجي در اسالم حرام است و بطوري كه حكايت شده در ساير شرايع نيز حرام و ممنوع بوده ضرري به اين نظريه نميزند،
براي اينكه تحريم حكمي است تشريعي ،كه تابع مصالح و مفاسد است ،نه حكمي تكويني (نظير مستي آوردن شراب) و غير قابل تغيير ،و زمام
تشريع هم به دست خداي سبحان است ،او هر چه بخواهد ميكند و هر حكمي بخواهد ميراند ،چه مانعي دارد كه يك عمل را در روزي و
روزگاري جايز و مباح كند ،و در روزگاري ديگر حرام نمايد ،در روزي كه جز تجويزش چارهاي نيست تجويز كند و در روزگاري ديگر كه اين
ضرورت در كار نيست تحريم كند ،ازدواج خواهر و برادر را در روزگاري كه تجويزش باعث شيوع فحشا و جريحهدار شدن عفت عمومي نميشود
تجويز كند و در روزگاري ديگر كه باعث اين محذور ميشود تحريم كند.
خواهي گفت كه تجويز چنين ازدواجي هم مخالف با فطرت بشر و همچنين ،مخالف با شرايع انبيا است كه آن نيز طبق فطرت است ،هم چنان
كه خداي عز و جل فرموده ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" « ،»1و حاصل
مفاد آيه اين است كه شرايع الهي همه مطابق با فطرت است و دين پايدار هم ديني است كه چنين باشد.
در پاسخ ميگوئيم :اين سخن كه ازدواج خواهر و برادر منافي با فطرت باشد درست
__________________________________________________
")(1سوره روم آيه "11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
نيست و فطرت چنين ازدواجي را صرفا به خاطر اينكه ازدواج خواهر و برادر است نفي نميكند و از آن تنفر ندارد ،بلكه اگر نفي ميكند و اگر از
آن تنفر دارد براي اين است كه باعث شيوع فحشا و منكرات ميشود و باعث ميگردد غريزه عفت باطل گردد و عفت عمومي لكهدار شود.
و پر واضح است كه شيوع فحشا بوسيله ازدواج خواهر و برادر در زماني است كه جامعه گستردهاي از بشر وجود داشته باشد و اما در روزگاري كه
در تمامي روي زمين غير از چند پسر و چند دختر از يك پدر و مادر وجود ندارند و از سوي ديگر مشيت خداي تعالي تعلق گرفته كه همين چند
تن را زياد كند ،و افرادي بسيار از آنان منشعب سازد ،ديگر عنوان فحشا بر چنين ازدواجي منطبق و صادق نيست.
پس اگر ان سان امروز از چنين تماس و چنين جماعي نفرت دارد به خاطر علتي است كه گفتيم ،نه اينكه به حسب فطرت از آن متنفر باشد ،به
شهادت اينكه ميبينيم مجوسيان در قرنهايي طوالني (بطوري كه تاريخ ذكر ميكند) ازدواج بين خواهر و برادر را مشروع ميدانستند و از آن
متنفر نبودند و هم اكنون بطور قانوني در روسيه (بطوري كه نقل شده) و نيز بطور غير قانوني يعني به عنوان زنا در اروپا انجام ميشود.
يكي از عادات كه در اين ايام در ملل متمدن اروپا و آمريكا معمول است اين است كه دوشيزگان قبل از ازدواج قانوني و قبل از رسيدن به حد
بلوغ سني ازدواج ،بكارت خود را زايل ميسازند و آماري كه در اين باره گرفته شده به اين نتيجه رسيده كه بعضي از اين افضاها از ناحيه پدران و
برادران دوشيزگان صورت ميگيرد.
بعضيها گفتهاند :اينگونه ازدواج با قوانين طبيعي يعني قوانيني كه قبل از پيدايش مجتمع صالح در بشر به منظور سعادتش ،در انسانها جاري
بوده نمي سازد ،زيرا اختالط و انسي كه در بين افراد يك خانواده برقرار است غريزه شهوت و عشق ورزي و ميل غريزي را در بين خواهران و
برادران باطل ميكند ،و به قول مونتسكيو حقوقدان معروف در كتابش روح القوانين:
"عالقه خواهر برادري غير از عالقه شهواني بين زن و مرد است" ليكن اين سخن درست نيست.
اوال  :به همان دليلي كه خاطرنشان كرديم و ثانيا :به فرض هم كه قبول كنيم منحصر در موارد معمولي است ،نه در جايي كه ضرورت آن را
ايجاب كند ،يعني قوانين وضعي طبيعي نتواند صالح مجتمع را تامين كند كه در چنين صورتي چارهاي جز اين نيست كه قوانين غير طبيعي مورد
عمل قرار گيرد و اگر قرار باشد بطور كلي جز قوانين طبيعي پذيرفته نشود ،بايد بيشتر قوانين معمول و اصول داير در زندگي امروز هم دور ريخته
شود( ،در متن عربي كلمه" ال" در جمله بما ال تكون" غلط است ).
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
"
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در كتاب توحيد از امام صادق ع روايتي آورده كه در ضمن آن به راوي فرموده :شايد شما گمان كنيد كه خداي عز و جل غير از شما هيچ بشر
ديگري نيافريده ،نه ،چنين نيست ،بلكه هزار هزار آدم آفريده كه شما از نسل آخرين آدم از آن آدمها هستيد «».1
مؤلف قدس سره :ابن ميثم نيز در شرح نهج البالغه خود حديثي به اين معنا از امام باقر ع نقل كرده « »2و صدوق نيز همان را در كتاب خصال
خود آورده «».1
و در خصال از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود :خداي عز و جل دوازده هزار عالم آفريده كه هر يك از آن عوالم از هفت آسمان و هفت
زمين بزرگتر است و هيچيك از اهالي يك عالم به ذهنش نميرسد كه خداي تعالي غير عالم او عالمي ديگر نيز آفريده باشد «».4
و در همان كتاب از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود :خداي عز و جل در همين زمين از روزي كه آن را آفريده ،هفت عالم خلق كرده (و سپس
بر چيده) و هيچيك از آن عوالم از نسل آدم ابو البشر نبودند و خداي تعالي همه آنها را از پوسته روي زمين آفريد و نسلي را بعد از نسل ديگر
ايجاد كرد و براي هر يك عالمي بعد از عالم ديگر پديد آورد تا در آخر آدم ابو البشر را بيافريد و ذريهاش را از او منشعب ساخت ».1« ...
و در نهج البيان شيباني از عمرو بن ابي المقدام از پدرش ابي المقدام روايت آورده كه گفت :من از امام ابي جعفر ع پرسيدم :خداي عز و جل حوا
را از چه آفريد؟ فرمود :اين مردم در اين باره چه ميگويند؟ عرضه داشتم :ميگويند او را از دندهاي از دندههاي آدم آفريد ،فرمود :دروغ ميگويند،
مگر خدا عاجز بود كه او را از غير دنده آدم خلق كند؟ عرضه داشتم :فدايت شوم پس او را از چه آفريد؟ فرمود :پدرم از پدران بزرگوارش نقل
كرده كه گفتند:
__________________________________________________
)(1توحيد ص  211ح  2طبع طهران]. [.....
)(2شرح نهج البالغة ابن ميثم ج  1ص .111
)(3خصال ج  2ص  112ح .14
)(4خصال ج  2ص  111ح .14
)(5خصال ج  2ص  111ح .41
ترجمه الميزان ،ج ،4ص212 :
رسول خدا (ص) فرمود :خداي تبارك و تعالي قبضهاي (مشتي) از گل را قبضه كرد و آن را با دست راست خود مخلوط نمود (كه البته هر دو
دست او راست است) و آن گاه آدم را از آن گل آفريد و مقداري زياد آمد حوا را از آن زيادي خلق كرد «».1
مؤلف قدس سره :نظير اين روايت را مرحوم صدوق از عمر و نامبرده نقل كرده و در اين ميان رواياتي ديگر نيز هست كه داللت دارد بر اينكه
حوا را از پشت آدم يعني از كوتاهترين ضلع او (كه سمت چپ او است) خلق كرده و همچنين در تورات در فصل دوم از سفر تكوين چنين آمده،
ليكن هر چند چنين چيزي في نفسه مستلزم محال عقلي نيست ،اما آيات كريمه قرآن از چيزي كه بر آن داللت كند خالي است «2».
و در احتجاج از امام سجاد ع آمده كه در حديثي و گفتگويي كه با مردي قرشي داشته سخن بدينجا رسانده كه ":هابيل" ،با" لوزا" خواهر
همزاي" قابيل "ازدواج كرد و" قابيل" با" اقليما" ،همزاي هابيل ،راوي ميگويد :مرد قرشي پرسيد :آيا هابيل و قابيل خواهران خود را حامله
كردند؟ فرمود :آري ،مرد عرضه داشت :اينكه عمل مجوسيان امروز است ،راوي ميگويد :حضرت فرمود :مجوسيان اگر اين كار را ميكنند و ما
آن را باطل ميدانيم براي اين است كه بعد از تحريم خدا آن را انجام ميدهند ،آن گاه اضافه نمود :منكر اين مطلب نباش براي اينكه درستي
اين عمل در آن روز و نادرستيش در امروز حكم خدا است كه چنين جاري شده ،مگر خداي تعالي همسر آدم را از خود او خلق نكرد؟ در عين
حال مي بينيم كه او را بر وي حالل نمود ،پس اين حكم شريعت آن روز فرزندان آدم و خاص آنان بوده و بعدها خداي تعالي حكم حرمتش را
نازل فرمود ».1« ...
مؤلف قدس سره :مطلبي كه در اين حديث آمده موافق با ظاهر قرآن كريم و هم موافق با اعتبار عقلي است ،ولي در اين ميان روايات ديگري
است كه معارض با آن است و داللت دارد بر اينكه اوالد آدم با افرادي از جن و حور كه برايشان نازل شدند ازدواج كردند( ،و اين روايات با اعتبار
عقلي درست در نميآيد ،زيرا خلقت جن و حوريان بهشتي مادي نيست و غير مادي نميتواند فرزند مادي بزايد) و خواننده محترم از آنچه گذشت
حق مطلب را دريافت نمود.
و در مجمع البيان در ذيل آيه ":وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ" ،از امام باقر
__________________________________________________
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)(1تفسير برهان ج  1ص  111ح .11
)(2علل الشرائع ج  1ص  11ب  11ح .1
)(3احتجاج طبرسي ج  2ص  44طبع نجف.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
ع روايت آورده كه فرمود :معناي تقواي از ارحام اين است كه از قطع رحم بپرهيزيد «».1
مؤلف قدس سره :بناي اين تفسير بر قرائت ارحام به فتحه ميم است تا مفعول" اتقوا" در تقدير باشد.
و در كافي « »2و نيز در تفسير عياشي آمده :كه منظور از ارحام ،ارحام مردم است كه خداي عز و جل امر به صله آن فرموده و آن قدر مورد
اهميت و اهتمامش قرار داده كه در رديف خودش آورده است كه فرموده ":از خدا بترسيد و از ارحام ...".
مؤلف قدس سره :اينكه امام ع فرمود ":مگر نميبيني  "...بيان وجه تعظيم ارحام است و منظور از اينكه فرمود :در رديف خود قرارش داده ،اين
است كه همانطور كه گفتيم فرموده ":از خدا بترسيد و از ارحام" «».1
و در تفسير الدر المنثور است كه عبد بن حميد از عكرمة روايت كرده كه ذيل جمله:
"الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ" گفته است :ابن عباس گفت :رسول خدا (ص) در معناي اين جمله فرمود :خداي تعالي امر ميكند به اينكه :صله
رحم كنيد و صله رحم ،هم زندگي دنياي شما را طوالنيتر ميكند ،هم در آخرت برايتان بهتر است «».4
مؤلف قدس سره :اينكه فرمود :طوالنيتر ميكند ،اشاره است به روايات بسيار زيادي كه وارد شده كه صله رحم عمر را زياد ميكند و بر عكس
قطع رحم عمر را كوتاه ميسازد و ممكن است وجه آن را با بياني كه به زودي در تفسير آيه ":وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً
خافُوا عَلَيْهِمْ  »1« "...ميآيد ،به ذهن نزديك ساخت .و ممكن است مراد از جمله:
"فانه ابقي لكم" اين باشد كه صله رحم زندگي را از حيث آثارش طوالني ميكند ،چون باعث وحدت جاري بين اقارب ميشود و وقتي وحدت
خويشاوندي محكمتر شد ،انسان در از بين بردن عوامل ناسازگار زندگي بهتر مقاومت ميكند و بهتر از بالها و مصائب و دشمنان جلوگيري به
عمل ميآورد.
و در تفسير عياشي از اصبغ بن نباته روايت شده كه گفت :من از امير المؤمنين ع شنيدم كه ميفرمود :بسيار ميشود كه بعضي از شما در باره
كسي و يا چيزي بايد
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  1ص .1
)(2اصول كافي ج  2ص  111ح .1
)(3تفسير عياشي ج  1ص  211ح .11
)(4الدر المنثور ج  2ص .111
")(5سوره نسا ،آيه ".1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص214 :
خرسندي و رضايت به خرج دهد ليكن خشمگين ميشود تا جايي كه مستوجب آتش دوزخ ميگردد( ،اين در صورتي است كه روايت" فيما
يرضي" باشد و اگر" فيما يرضي "باشد معنايش اين ميشود كه شما گاهي دچار خشمي ميشويد كه بعد از آن روي خشنودي را نميبينيد تا
داخل آتش گرديد ،پس بنا بر اين هر گاه يكي از شما نسبت به فردي از ارحام خود خشمگين شد به او نزديك شود و با او تماس پيدا كند) ،كه
(اين خاصيت در ميان ارحام هست كه) هر گاه بدن اين با آن تماس پيدا كند آرامش و ثبات مييابد ،آري رحم به عرش خدا آويزان است،
صدايي در آن پيدا ميشود نظير صدايي كه از آهن در هنگام كوبيدن بر ميآيد ،پس ندا ميدهد ":بار الها وصل كن با كسي كه مرا وصل كرد و
قطع كن با كسي كه مرا قطع كرده" و اين سخن خداوند سبحان است كه ":وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً" و
هر شخصي آن گاه كه دچار خشم شد اگر ايستاده است فورا بنشيند و در روي زمين و لو شود كه همين نشستن روي زمين پليدي شيطان را از
بين ميبرد «».1
مؤلف قدس سره :معناي كلمه" رحم" همانطور كه توجه فرموديد عبارت از آن جهت وحدتي است كه به خاطر تولد از يك پدر و مادر و يا يكي
از آن دو در بين اشخاص بر قرار ميشود ،و (در حقيقت) باعث اتصال و وحدتي ميشود كه در ماده وجودشان نهفته است ،اين يك امر اعتباري و
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خيالي نيست ،بلكه حقيقتي است جاري در بين ارحام ،و آثار حقيقي در خلقت و در خوي آنان دارد ،و نيز در جسم و در روحشان موجود است كه
به هيچ وجه نميشود آن را منكر شد ،هر چند كه احيانا عواملي ديگر با آن يافت ميشود كه اثري مخالف آن را دارد و اثر آن را ضعيف و يا
خنثي ميكند تا جايي كه ملحق به عدم شود ولي با آن عوامل نيز به كلي از بين نميرود.
و به هر حال رحم يكي از قويترين عوامل براي التيام و آشتي و دوستي بين افراد يك عشيره است و استعداد قويترين اثر را دارد و به همين
جهت است كه ميبينيم نتايجي كه عمل خير در بين ارحام ميبخشد ،شديدتر است از نتايجي كه همين خير و احسان در اجانب دارد و همچنين
اثر سويي كه بدرفتاري در ميان ارحام ميبخشد بسيار قويتر است از آثار سويي كه اينگونه رفتارها در بين بيگانگان دارد .اينجا است كه معناي
كالم امير المؤمنين ع روشنتر فهميده ميشود كه فرمود:
"هر گاه يكي از شما نسبت به فردي از ارحام خويش خشمگين شد به او نزديك شود"...
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  211ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
چرا كه نزديك شدن به رحم ،هم رعايت كردن حكم رحم است و هم تقويت و پشتيباني از او است كه همين دو جهت او را به ياد ميآورد كه
طرف مقابل رحم او است و تحريك ميكند به اينكه بيشتر حكم رحم را رعايت كند و در نتيجه بار ديگر اثرش ظاهر گشته و در طرفين رأفت و
رحمت پديد آورد.
و همچنين معناي جمله ديگر كه در آخر حديث آمده فرموده بود ":و هر شخصي در حال ايستاده دچار خشم گرديد فورا به زمين بچسبد (بنشيند)
 "...چرا كه آن حالت خشم ،اگر از طپش نفس و سبعيت شخص سرچشمه بگيرد و نه از ناحيه خدا (و به خاطر او) قهرا ظهور و پيدايش مستند به
هواهاي خود نفس خواهد بود و در حقيقت شيطان نفس را غافلگير كرده ،به جاي آنكه او را متوجه اسباب حقيقي كند ،به سوي اسباب و همي و
خيالي ميكشاند و در چنين وضعي اگر تغيير حالتي به خود بدهد مثال اگر در حال قيام است بنشيند ،نفس خويش را از شاني به شاني ديگر
منصرف كرده ،به اين معنا كه امكان آن دارد كه نفس هم از آن اسباب و همي به سوي سبب جديدي واقعي متوجه گشته ،در نتيجه از آن
اسبابي كه باعث خشم او بودند ،غفلت كند ،چون عالقه نفس آدمي به رحمت ،به حسب فطرت ،بيش از غضب است و به همين جهت است كه
مي بينيم در بعضي از روايات آمده است كه تغيير حالت در حال غضب منحصر به نشستن نيست بلكه هر تغييري كه ممكن باشد كافي است،
نظير رواياتي كه صاحب مجالس آن را از امام صادق از پدرش ع نقل كرده كه در محضرش سخن از غضب به ميان آمد ،امام ع فرمود:
انسان گاهي آن چنان غضب ميكند كه دنبالش روي خشنودي را نميبيند و با همان غضبش داخل آتش ميشود( ،خالصه معنا اينكه غضب او
را وادار ميكند جنايتي را مرتكب گردد و مستوجب آتش شود )پس هر گاه فردي دچار غضب شد ،اگر در حال قيام است سعي كند كه بنشيند
كه همين خود باعث مي شود پليدي شيطان از او برود و اگر در حال نشسته است برخيزد و هر مردي كه بر يكي از ارحام خود خشم گرفت به او
نزديك شود و سعي كند دستش به بدن او تماس پيدا كند ،چون رحم هر گاه رحم خود را لمس كند آرامش مييابد.
مؤلف قدس سره :تاثير لمس رحم در فرونشاندن خشم محسوس و تجربه شده است.
و اينكه فرمود ":تنقضه انتقاض الحديد  "...معنايش اين است كه از رحم صدايي نظير صداي آهني كه بر آن بكوبند در ميآيد ،و ميگويد":
چنين و چنان...".
و در كتاب صحاح اللغة در معناي" انقاض" ميگويد :اين كلمه به معناي آواز
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
مختصري نظير نوك به زمين زدن است « ،»1و اما در باره معناي عرش در سابق كه بحثي پيرامون كرسي داشتيم ،بطور اجمال اشاره كرديم كه
عرش عبارت است از مقام علم اجمالي و فعلي به حوادث و اين خود مرحلهاي است از هستي كه زمام تمام حوادث گوناگون و اسباب و علل
مختلف عالم بدانجا منتهي مي شود ،پس عرش به تنهايي سلسله جنبان همه علل و اسباب مختلف و متفرق است ،به اين معنا كه روح عرش
دويده در همه و محرك آن است ،هم چنان كه از همه امور يك مملكت كه در عين اينكه آن امور جهات و شؤون و اشكال مختلفي دارد ،همه
در يك جا ،يعني در روي تخت سلطنتي جمع ميشوند ،به طوري كه يك كلمه كه از آن مقام صادر ميشود ،زنجيره و سلسله همه قواي
مملكتي و مقامات فعاله آن را به حركت و جنب و جوش در ميآورد و همان يك كلمه در سراسر كشور اثر و ظهور پيدا ميكند ،چيزي كه هست
در هر موردي اثرش متناسب با آن مورد است و شكلي و خاصيتي دارد كه غير از شكل و خاصيت ساير حلقههاي زنجير است.
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[سوره النساء ( :)4آيات  2تا  ..... ]1ص 238 :
اشاره

وَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ وَ ال تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً ( )2وَ إِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامي
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُالثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْني أَالَّ تَعُولُوا ( )1وَ آتُوا النِّساءَ
صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ( )4وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ
اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْالً مَعْرُوفاً ( )1وَ ابْتَلُوا الْيَتامي حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ ال تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً
أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفي بِاللَّهِ حَسِيباً ()1
ترجمه آيات  .....ص 238 :
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رحم -نيز همانطور كه توجه فرموديد همچون روح حقيقتي است كه در كالبد اشخاص و افراد يك دودمان نهفته است ،پس به اين اعتبار
ميتوان گف ت رحم از متعلقات عرش است( ،همان طور كه عرش جامع و حافظ وحدت مختلفات است ،رحم نيز جامع افراد بسياري است كه در
قرابت مشتركند) ،هر گاه به رحم ظلم شود و حقش سلب گشته و مورد آزار واقع گردد ،به عرش خدا كه وابسته بدانجا است پناهنده ميشود و از
آن مقام ميخواهد تا حق را از كسي كه آن را ربوده بگيرد و از كسي كه آزارش كرده انتقام بكشد ،اين است معناي اينكه امام امير المؤمنين
فرمود:
"تنقضه انتقاض الحديد  "...و اين تعبير از زيباترين تمثيلها است كه در آن "مشبه" و" مشبه به" و" وجه شبه" اي هست ،آنچه در حال قطع
رحم حادث ميشود مشبه است ،يعني تشبيه شده است به نقري كه بر حديد واقع شود ،سادهتر اين كه شباهت به ضربتي دارد كه مثال به تير
آهن و يا ناقوس و يا جام فلزي زده شود و صداي مخصوصي از آن بر خيزد ،صدايي كه در اثر ارتعاش تمامي جسم آهن را فرا گيرد .و ضربت
كذايي ،مشبه به و وجه شبه -صدا و ارتعاش در آهن و -صدا و لرزه در عرش است.
( و نيز سخن رحم در عرش مشبه است ،يعني تشبيه شده به صداي نامبرده و صداي نامبرده مشبه به ،و وجه شبه وجود ارتعاش در هر دو مورد
است هم در سخن عرش و هم در آهن).
"مترجم"
__________________________________________________
)(1از صحاح ج  1ص [.....]1111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و اينكه فرمود :پس ندا ميدهد ":بار الها وصل كن با كسي كه مرا وصل كرده و قطع كن با كسي كه مرا قطع كرده  "...حكايت معنا و فحواي
عملي است كه صله رحم انجام ميدهد و آن پناهنده شدن به عرش و ياري خواستنش از آن مقام است و در رواياتي بسيار آمده كه صله رحم
عمر را زياد ميكند و قطع رحم آن را قطع ميسازد و در سابق در جلد دوم عربي اين كتاب آنجا كه احكام اعمال را شرح ميداديم بحثي پيرامون
روابط اعمال با حوادث خارجي گذشت و در آنجا گفتيم كه :مدير اين نظام كه در عالم جاري است ،اين نظام را به سوي اغراضي و هدفهايي
شايسته سوق مي دهد .نه به بيهودگي و عبث ،و اين معنا را تا ابد مهمل نخواهد گذاشت و هر گاه جزئي و يا اجزايي از عالم و يا از نظام آن
گسيخته و فاسد شد ،بال فاصله آن خرابي و فساد را اصالح ميكند يا به اينكه همان را اصالح كند و يا آنكه آن جزء را به كلي از بين ببرد و
جزئي ديگر در جايش قرار دهد ،و كسي كه قطع رحم ميكند با خدا در تكوين او جنگ ميكند ،خداي تعالي اگر راه اصالح فراهم شد اصالحش
ميكند و گرنه عمرش را قطع و ناتمام ميسازد ،و اما اينكه انسان امروز توجهي به اين حقيقت نكرده ،و ايماني به آن و به امثال آن ندارد ،ضرر
به جايي نميزند ،و نظام عالم را زير و رو نميكند ،و دليل بر آن نميشود كه چنين حقيقتي وجود ندارد براي اينكه آن قدر دردهاي بي درمان به
طرف جثمان بشريت هجوم آورده كه ديگر به او نوبت نميدهد درد قطع رحم را درك كند .پس بگو حس بشريت از درك اين حقيقت عاجز
شده ،نه اينكه اين حقيقت ،حقيقت نباشد و بر عكس خيال باشد ،نه ،بلكه حس بشر فراغت پيدا نميكند كه درد عذاب قطع رحم را احساس كند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
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و اموال يتيمان را پس از بلوغ به دست آنها بدهيد و مال بد و نامرغوب خود را به خوب و مرغوب آنها تبديل مكنيد و اموال آنان را به ضميمه
مال خود مخوريد كه اين گناهي بس بزرگ است ().2
اگر بترسيد كه مبادا در باره يتيمان مراعات عدل و داد نكنيد پس آن كس از زنان را به نكاح خود در آوريد كه شما را نيكو و مناسب با عدالت
است :دو يا سه يا چهار (نه بيشتر) و اگر بترسيد كه چون زنان متعدد
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
گيريد راه عدالت نپيموده و به آنها ستم كنيد پس تنها يك زن اختيار كرده و يا چنانچه كنيزي داريد به آن اكتفاء كنيد كه اين نزديكتر به عدالت
و ترك ستمكاري است (3).
و مهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنها بپردازيد ،پس اگر چيزي از مهر خود را از روي رضا و خشنودي به شما بخشيدند برخوردار
شويد كه آن شما را حالل و گوارا خواهد بود ().4
اموالي كه خدا قوام زندگاني شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفيهان مدهيد و از مالشان (بقدر لزوم) نفقه و لباس به آنها دهيد (و براي آن كه
از آنها آزار نبينيد) با گفتار خوش آنان را خرسند كنيد ().1
يتيمان را آزمايش نمائيد تا هنگامي كه بالغ شده و تمايل به نكاح پيدا كنند ،آن گاه اگر آنها را دانا به درك مصالح زندگاني خود يافتيد اموالشان
را به آنها باز دهيد و به اسراف و عجله مال آنها را حيف و ميل مكنيد بدين انديشه كه مبادا كبير شوند (و اموالشان را از شما بگيرند) و هر كس
از اولياي يتيم دار است به كلي از هر قسم تصرف در مال يتيم خود داري كند و هر كس كه فقير است در مقابل نگهباني آن مال ،به قدر متعارف
ارتزاق كند پس آن گاه كه يتيمان بالغ شدند و مالشان را رد كرديد هنگام رد مال به آنها بايد گواه گيريد براي حكم ظاهر ،ولي در باطن" علم
حق" و" گواهي خدا" براي محاسبه خلق كافي است ()1

اشاره

اين آيات ،هم تتمه آيات قبل است ،و هم توطئه و مقدمه است كه در ابتداي سوره آمده تا زمينه را براي بيان احكام ارث (مسائل مهمي از احكام
ازدواج از قبيل تعدد زوجات و اينكه چند طايفه محرمند و نميشود با آنان ازدواج كرد )فراهم سازد.
و اين دو باب از بزرگترين و با عظمتترين ابواب قوانين حاكمه در جامعه انساني است ،چون عظيمترين اثر را در تكون و هستي دادن به جامعه
و بقاي آن دارند ،اما مساله نكاح براي اينكه بوسيله آن وضع تولدها و فرزندان روشن ميشود ،و معلوم ميگردد فالن شخص از اجزاي اين
مجتمع است يا نه ،و چه عواملي در تكون او دست داشته ،و اما ارث از مهمترين عامل تشكل يافتن جامعه است ،براي اينكه ارث ثروت موجود
در دنيا را كه اساس زندگي جامعه و بنيه مجتمع بشري در زندگي و بقا است تقسيم ميكند.
و به همين مناسبت آيات مورد بحث ،در ضمن بيان دو جهت نامبرده از زنا و هر ازدواج نامشروع و نيز از خوردن مال يكديگر به باطل نهي
فرموده و راه كسب مشروع را منحصر در تجارت ناشي از رضاي طرفين دانسته و همين جا است كه دو اصل اساسي و گرانقدر از اموري كه
مجتمع را تشكل ميدهد تاسيس ميشود ،اصلي در امر توليد مثل و اصلي ديگر در امر مال و اين دو امر از مهمترين اموري است كه باعث
تشكل جامعه ميشود .ترجمه الميزان ،ج ،4ص241 :
و از همين جا روشن ميشود كه چرا و به چه عنايت براي بيان اين احكام در اول سوره ،آن زمينه چيني را كرد و بدون مقدمه مساله انتشار نسل
بشر از يك زن و مرد را پيش كشيد ،آن گاه به بيان احكامي پرداخت كه مربوط به اجتماع انساني است ،احكامي كه اصول و فروع اجتماع بشر
بستگي به آن دارد ،آري ،منصرف كردن مردم از سنتهاي غلط اجتماعي كه بدان عادت كرده ،و افكارشان با آن پرورش يافته ،گوشت و
خونشان با آن روئيده ،نياكانشان بر آن سنتها مردهاند و اخالقشان بر آن نمو و رشد نمودهاند ،كاري است دشوار و در نهايت دشواري.
پس تشريع احكام نامبرده ،نيازمند به آن مقدمه و زمينه چيني بود تا بتدريج افكار را متوجه غلط بودن سنتهاي جاهليشان بكند و اين معنا وقتي
روشن مي شود كه خواننده محترم در وصف و حالتي كه عالم بشريت عموما و عالم عربي خصوصا (كه سرزمينشان محل نزول قرآن بود) در آن
دوره داشت ،دقت و تامل كند ،آن گاه برايش روشن ميگردد كه چرا احكام نامبرده را بدون مقدمه بيان نكرد و چرا قرآن در همه احكام خود
طريقه تدريج را طي نموده و آياتش به تدريج نازل گرديده است.
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بيان آيات  .....ص 231 :
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گفتاري پيرامون جاهليت اولي  .....ص 241 :

قرآن كريم روزگار" عرب قبل از اسالم و متصل به ظهور اسالم" را روزگار "جاهليت" ناميده و اين نامگذاري علتي جز اين نداشته است كه
اشاره كند به اينكه حاكم در زندگي عرب آن روز ،تنها و تنها جهل بوده ،نه علم و در تمامي امورشان باطل و سفاهت بر آنان مسلط بوده است نه
حق و استدالل.
عرب جاهليت به طوري كه قرآن كريم حكايت ميكند چنين وصفي داشتند كه:
"يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ" « "،»1أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ" « "،»2إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ" «"،»1
وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولي «».4
__________________________________________________
)(1در باره خداي تعالي آنچه ميپنداشتند غير حق و پنداري جاهالنه بود ".سوره آل عمران ،آيه ".114
)(2آيا هنوز پندارهاي جاهليت را دنبال ميكنند ".سوره مائده ،آيه ".11
)(3چون آنها كافر شدند در دلهاي خود دچار حميت بودند ،حميت جاهليه ".سوره فتح ،آيه "21
)(4زنان نبايد به رسم جاهليت اولي ،زينت خود را براي اجانب هويدا سازند ".سوره احزاب ،آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص241 :
[اوضاع اجتماعي و وضع حكومت در ميان عرب دوران جاهليت  .....ص 241 :
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عرب در آن ايام در سمت جنوب ،مجاور با حبشه بود كه مذهب نصرانيت داشتند و در سمت مغرب ،مجاور بود با امپراطوري روم كه او نيز
نصراني بود و در شمالش مجاور بود با امپراطوري فرس كه مذهب مجوس داشت و در غير اين چند سمت عرب هند و مصر قرار داشت كه
داراي كيش و ثنيت بودند و در داخل سرزمينشان طوايفي از يهود بودند و خود عرب داراي كيش و ثنيت بود و بيشترشان زندگي قبيلهاي داشتند
و همه اينها كه گفته شد ،يك اجتماع صحرايي و تاثير پذير برايشان پديد آورده بود ،اجتماعي كه هم از رسوم يهوديت در آن ديده ميشد و هم
از رسوم نصرانيت و مجوسيت ،و در عين حال مردمي سر مست از جهالت خود بودند ،هم چنان كه قرآن كريم در باره آنان فرموده ":وَ إِنْ تُطِعْ
أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ،إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ" «».1
از اين جهت كه بگذريم عشاير عرب كه مردمي صحرانشين بودند عالوه بر زندگي پستي كه داشتند ،اساس زندگي اقتصاديشان را جنگ و غارت
تشكيل ميداد ،ناگهان اين قبيله بر سر آن قبيله ميتاخت و دار و ندار او را ميربود و به مال و عرض او تجاوز ميكرد ،در نتيجه امنيتي و امانتي
و سلمي و سالمتي در بين آنان وجود نداشت ،منافع از آن كسي بود كه زورش بيشتر بود و قدرت و سلطنت هم از آن كسي كه آن را به دست
ميآورد.
اما مردان عرب ،فضيلت و برتري در خونريزي و حميت جاهلية و كبر و غرور و پيروي ستمگران و از بين بردن حقوق مظلومان و دشمني و ستيز
با ديگران و قمار ،شراب ،زنا ،خوردن ميته ،خون و خرماي گنديده و فاسد بود.
و اما زنان از تمامي مزاياي مجتمع بشري محروم بودند ،نه مالك اراده خود بودند و نه مالك عملي از اعمال خود ،و نه مالك ارثي از پدر و مادر و
برادر ،مردان با آنان ازدواج ميكردند ،اما ازدواجي بدون هيچ حد و قيدي ،هم چنان كه در يهود و بعضي از وثنيها ازدواج به اين صورت بوده و با
اين حال زنان به اين كار افتخار ميكردند و هر كسي را كه دوست ميداشتند به سوي خود دعوت ميكردند در نتيجه عمل زنا و ازدواجهاي
نامشروع از قبيل ازدواج زنان شوهردار بين آنان شايع شد و از عجايب زنان آن روز اين بود كه چه بسا لخت و مادر زاد به زيارت خانه كعبه
ميآمدند.
و اما فرزندان عرب جاهليت تنها ملحق به پدران بودند و اگر در خردسالي پدر را از دست ميدادند ،ارث نميبردند و ارث خاص فرزندان كبير بود
و از جمله چيزهايي كه به ارث
__________________________________________________
)(1و اگر از بيشتر ساكنان اين سرزمين اطاعت كني ،تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد چون غير از پندار را متابعت نميكنند و دركي جز انديشه
باطل و دروغ چيزي ندارند ".سوره انعام آيه "111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص242 :
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[وضع اقوام و ملل ديگر در دوران جاهليت  .....ص 243 :

قرآن كريم در باره اقوام ديگر از قبيل :روم ،فرس ،حبشه ،هند و ديگران ،كه پيرامون عرب زندگي ميكردند سخني جز بطور اجمال در باره آنان
ندارد ،اما اهل كتاب يعني يهود و نصارا و آنها كه ملحق به اهل كتاب هستند آن روز در مناطق نامبرده زندگي ميكردند ،و اجتماعاتشان بر
مبناي قانون اداره نميشد ،بلكه بر محور خواستههاي مستبدانه فردي دور ميزد ،افرادي به عنوان پادشاه ،رئيس ،حاكم و عامل بر آنان حكمراني
ميكردند ،در نتيجه ميتوان گفت :كه اهل كتاب در آن روزگاران به دو طبقه حاكم و محكوم تقسيم ميشدند طبقه حاكمي كه فعال ما يشاء بود
و با جان و مال و عرض مردم بازي ميكرد و طبقه محكومي كه قيد بردگي طبقه حاكم را به گردن انداخته و در برابر او تن به ذلت داده بود ،نه
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برده ميشد همسر متوفي بود و زنان و فرزندان خردسال چه پسر و چه دختر از ارث محروم بودند.
البته اگر فرزندان كبيري در بين نبود ،اوالد صغار ارث ميبردند و ليكن باز خويشاوندان نيرومند ،ولي يتيم ميشدند و اموال او را ميخوردند و اگر
يتيم دختر ميبود با او ازدواج ميكردند تا اموالش را ببلعند ،بعد از آنكه همه اموالش را ميخوردند آن وقت طالقش ميدادند ،در آن حال نه مالي
داشت تا قوت اليموتي براي خود فراهم كند و نه ديگر كسي رغبت ميكرد با او ازدواج نمايد و شكمش را سير سازد و ابتالي به امر ايتام از هر
حادثه ديگري در بين عرب بيشتر مايه نابساماني بود براي اينكه در اثر جنگهاي پي در پي و غارتگريها ،طبعا آدمكشي شايع بود كه در نتيجه
يتيم عرب هم زياد ميشده.
و يكي از بدبختيها كه گريبانگير اوالد عرب بوده ،اين بود كه به دست پدر خود كشته ميشد ،زيرا بالد عرب خراب و اراضي آن خشك و باير
بود ،زراعتي نداشتند و بيشتر اوقات مردمش گرفتار قحطي و گراني ميشدند به اين جهت پدران از ترس تهي دستي ،فرزندان خود را ميكشتند!
و دختران را زنده به گور ميكردند « »1و بدترين خبر و وحشتزاترين بشارت اين بود كه به او بگويند همسرت دختر آورده است! «».2
اما وضع حكومت در ميان عرب :در اطراف شبه جزيره عربستان غالبا ملوكي تحت حمايت قويترين امپراطوريهاي همجوار و يا نزديكترين آنها
يعني ايران در طرف شمال و روم در سمت غرب و حبشه در طرف شرق ،حكومت ميكردند.
و اما اواسط اين سرزمين از قبيل مكه و يثرب و طائف و غيره در وضعي نظير" جمهوريت" زندگي ميكردند كه البته جمهوريت نبود ،عشاير
صحرانشين در صحرا و حتي در داخل شهرها و قرا ،با حكومت رئيس قبيله و شيوخ اداره ميشد و چه بسا كه وضع آنان به سلطنت هم كشيده
ميشد.
اين وضع ،هرج و مرج عجيبي به وجود آورده بود كه در هر عده و طايفهاي از عرب به شكلي و به رنگي ظاهر ميشد و هر ناحيه از نواحي شبه
جزيره به شكلي از رسوم عجيب و غريب و اعتقادات خرافي جلوه ميكرد.
بر همه اين عوامل بدبختي و شقاوت ،اين درد بي درمان را نيز اضافه كن كه حتي در شهرهاي اين سرزمين سواد و دانش وجود نداشت ،تا چه
رسد به قبيلهها و عشاير.
__________________________________________________
")(1سوره تكوير ،آيه "1
")(2سوره زخرف ،آيه "11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص241 :
بعد از گفتگو پيرامون همه اين مطالب -كه در باره احوال ،اعمال ،عادات ،و رسوم حاكم در بين عرب بود -امور ديگري از سياق آيات قرآني و
خطابهايي كه در آن به عرب شده ،به طور واضح استفاده ميشود ،لذا خوانندگان را توصيه ميكنم كه اين آيات و خطابها را و بياناتي را كه قرآن
كريم در مكه و سپس در مدينه و بعد از شوكت يافتن اسالم به عرب كرده و به اوصافي كه در آن آيات ،عرب را به آن توصيف نموده و اموري
كه قرآن عرب را به خاطر آن امور توبيخ و مذمت كرده و نهيهايي را كه در اين مدت (با نرمي و يا به خشونت) به عرب كرده ،به دقت مورد نظر
قرار دهند كه اگر مجموع اينها را مورد دقت قرار دهند ،خواهند ديد كه آنچه ما در باره عرب تذكر داديم ،درست بوده است.
عالوه بر اينكه تاريخ هم همه اين مطالب را ضبط كرده و از جزئيات ،تفاصيلي را ذكر نموده كه در بيان ما نيامده بود ،چون بناي ما ،بيان آيات
كريم و همچنين بنا بر اختصار گويي است .كوتاهترين كلمه و در عين حال وافيترين بيان براي افاده همه مطالبي كه از وضع عرب آورديم،
همان كلمه" جاهليت" و تعبير از آن ايام به" عهد جاهليت" است كه همه معاني گذشته بطور اجمال در اين كلمه خوابيده و مندرج است ،و اين
بود وضع جهان عرب در آن روز.
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در مال خود امنيتي داشت و نه در ناموسش و نه حتي در جانش و در ارادهاش .از هيچ آزادياي برخوردار نبود ،نميتوانست چيزي بخواهد مگر
آنچه را كه ما فوقش اجازه دهد.
و اين طبقه حاكمه ،علماي دين يهود و نصارا را به طرف خود جلب نموده و طرفدار خود كرده بودند و با حامالن شرع ائتالفي پديد آورده بودند،
(و با اين وسايل يعني با زور و تزوير) زمام دلهاي عامه و افكارشان را به دست گرفته بودند و در حقيقت حاكم واقعي در دين مردم نيز همين
طبقه بودند.
علماي دين چيزي به حساب نميآمدند ،پس طبقه حاكمه هم در دين مردم حكم
ترجمه الميزان ،ج ،4ص244 :
ميراندند و هم در دنياي آنان ،گاهي با زبان و قلم علما اراده خود را بر آنان تحميل ميكردند و گاهي با شالق و شمشيرشان.
طبقه محكوم از آنجا كه امكانات مادي و قدرت و نيروي غالب گشتن نداشتند به دو طبقه تقسيم ميشدند ،روابط اين دو طبقه هم در بين خود،
همان روابطي بوده كه دو طبقه اول با هم داشتند (براي اينكه مردم ،بر آن دين و سنتي در ميآيند كه پادشاهان آنها بر آن دين باشند) در نتيجه
عامه مردم هم به دو طبقه تقسيم ميشدند :يكي" ثروتمندان خوشگذران و عياش" و ديگري طبقه" ضعيف و عاجز و برده" و سرانجام طبقه
ضعيف هم به دو طبقه" ضعيف" و" ضعيفتر" تقسيم ميشدند تا ميرسيد به دو طبقه" مرد خانه" و" اهل خانه" (زن و فرزند) و همچنين در
طبقه" زن" و" مرد"  ،مردان در همه شؤون زندگي داراي حريت اراده و عمل بودند و طبقه زنان از همه چيز محروم و در اراده و عمل تابع
محض مردان و خادم آنان بودند و هيچگونه استقالل (حتي اندك هم) نداشتند.
جامع تمامي اين حقايق تاريخي جمله كوتاه ":وَ ال يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ" در آيه زير است كه ميفرمايد ":بگو اي اهل كتاب!
بشتابيد به سوي كلمه اي كه ما و شما (هر دو) در آن شركت داريم و آن اين است كه به جز خدا را نپرستيم و هيچ چيزي را براي او شريك
نگيريم و بعضي از خودمان را به جاي خدا ارباب بعضي ديگر ندانيم ،اگر اين دعوت را پذيرفتند كه هيچ و اگر روي گرداندند بگوئيد :پس شاهد
باشيد كه ما تسليم خدائيم" « »1و رسول خدا (ص) همين آيه را در نامهاي كه به هر قل امپراطور روم نوشتند ،در آن درج كردند و بعضي
گفتهاند :اين آيه را براي بزرگان مصر و حبشه و پادشاه ايران و رئيس نجران نيز نوشتند.
و همچنين آيات زير هر يك اشاره به گوشهاي از آن حقايق تاريخي دارند:
"يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا ،إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" «( »2كه در مقابل زر و زور و تزوير
تنها مالك برتري را تقوا معرفي نموده" مترجم").
"بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" « »1كه در اين آيه دعوت ميكند به اينكه با كنيزان و دوشيزگان ازدواج كنند "،أَنِّي ال أُضِيعُ
عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ"
__________________________________________________
")(1سوره آل عمران ،آيه "14
")(2سوره حجرات ،آيه "11
)(3همه از همديگريد پس دختران راي و كنيزان را با اجازه خانوادهشان به نكاح خود در آوريد ".سوره نسا ،آيه ".21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص241 :
»«1كه زنان و مردان را يكسان مورد حكم قرار داده است.
و اين بود تاريخ زندگي اهل كتاب در دوران جاهليت .اما غير اهل كتاب كه در آن روز عبارت بودند از :بتپرستان و پرستندگان چيزهاي ديگر،
وضع آنها بسيار بدتر و شوم تر از وضع اهل كتاب بود ،آياتي هم كه در احتجاج و استدالل عليه آنان در قرآن كريم هست كشف ميكند از اينكه
اين گروه از مردم ،در دوران قبل از اسالم بسيار بدبختتر و در تمامي شؤون حيات ،محرومتر از اهل كتاب بودند و از سعادتهاي زندگي ،بويي
نبرده بودند ،از آن جمله آيات زير است:
"وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هذا لَبَالغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ قُلْ إِنَّما
يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلي سَواءٍ" «».2
"وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ" «»1
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وضع جامعه انساني در آن روز يعني در عهد جاهليت همين بود كه متوجه شدي كه مردم يكسره به سوي باطل رو كرده بودند و فساد و ظلم در
تمامي شؤون زندگيشان سلطه يافته بود ،حال در چنين جوي ،دين توحيد (كه دين حق است )ميخواهد بيايد و حق را بر مردم
__________________________________________________
)(1من عمل هيچ صاحب عملي (از شما) را ضايع و بدون پاداش نميگذارم ،چه مرد باشد و چه زن .چون همه از هميد ".سوره آل عمران ،آيه
".111
)(2ما در زبور بعد از ساير كتب آسماني نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته من به ارث ميبرند.
محققا در اين اخبار و اين مواعظ براي مردم عابد به قدر كفايت اثر هست و ما تو را نفرستاديم مگر براي اينكه رحمتي براي همه عالم باشي،
بگو به من اين وحي شده كه :هان اي مردم معبود شما معبودي يكتا است ،حال آيا تسليم او خواهيد شد؟ اگر ديدي كه باز اعراض كردند بگو:
من به طريقي عادالنه ماموريت خود را به شما ابالغ ميكنم و نميدانم آن عذابي كه به آن تهديد شدهايد ،دور است يا نزديك ".سوره انبيا ،آيه
".111 -114
)(3و اين قرآن به من وحي شد تا شما را و هر كه را كه پيامم به او برسد از عذاب خدا بيم دهم" سوره انعام ،آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص241 :
حاكم كند و آن را بطور مطلق و در همه شؤون بشريت بر بشر واليت دهد تا دلهاي بشر را از لوث شرك پاك گرداند و اعمالشان را پاكيزه سازد
و جامعه هايشان را كه فساد در آن ريشه دوانده و شاخه و برگ زده بود و ظاهر و باطن جامعه را تباه ساخته بود ،اصالح نمايد.
[دعوت اسالمي بر مبناي" حق صريح" است و نمي تواند با مقدمات و وسائل باطل به هدف برسد]  .....ص 241 :

[پيامبر گرامي اسالم (ص) راه رفق و مدارا و تدريج را در پيش گرفت  .....ص 241 :

و براي اين حقيقت ،در سيره رسول خدا (ص) و ائمه طاهرين از اهل بيتش عليهم السالم مظاهر بسياري ديده ميشود و پروردگارش نيز به
همين روش دستورش داده و در موارد متعددي كه اصحابش آن جناب را وادار ميكردند به اينكه با دشمن سازش و مداهنه كند (آياتي نازل شده
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و كوتاه سخن اينكه :خداي تعالي ميخواهد بشر را به سوي حق صريح هدايت كند و نميخواهد بيهوده بار تكليفشان را سنگينتر سازد ،او
مي خواهد بشر را پاك كند و سپس نعمت خود را بر آنان تمام سازد .پس آنچه كه مردم قبل از دين توحيد بر آن بودند ،باطل محض بود و آنچه
دين توحيد به سوي آن ميخواند نقطه مقابل باطل بود ،و اين دو (حق و باطل) دو قطب مخالفند ،حال آيا از باب اينكه" هدف وسيله را توجيه
ميكند" ! جايز است به خاطر رسيدن به هدف يعني از بين بردن اهل باطل با يك دسته از آنان پيمان بست؟ و بوسيله آن گروه باطل بقيه آنان را
اصالح نمود؟ يا خير؟ و آيا به خاطر حرصي كه نسبت به ظهور حق داريم ،ميتوانيم آن را به هر وسيلهاي كه بوده باشد تحقق بخشيم؟ هم چنان
كه بعضي اينگونه اظهار نظر كردهاند؟ و يا خير؟.
بعضي گفتهاند كه ميتوانيم چنين روشي را پيش بگيريم ،چون اهميت هدف ،مقدمه و وسيله را توجيه ميكند( ،مثل اينكه بخواهي و ناگزير
شوي براي نجات غريقي كه نامحرم است و در شرف هالكت قرار گرفته ،دست به بدنش بزني" مترجم").
و اين همان مرام سياسي است كه سياستمداران در رسيدن به هدف بكار ميبرند و بسيار كم ديده ميشود كه اين روش از رساندن به هدف و
غرض تخلف كند ،از هر بابي كه جاري شود نود در صد آدمي را به مقصد ميرساند ،اال اينكه در يك باب جاري نيست و آن باب" حق صريح"
است ،همان بابي كه دعوت اسالمي تنها آن راه را دنبال ميكند و تنها راه صحيح هم همين راه است ،براي اينكه هدف زائيده مقدمات و وسايل
است و چگونه ممكن است مقدمات باطل حق را بزايد و به آن نتيجه بخشد و يا چگونه ممكن است بيمار سالم بزايد با اينكه فرزند مجموعهاي
است گرفته شده از پدر و مادري كه او را به وجود آوردهاند؟.
آري سياست ،هدف و خواستي جز اين ندارد كه بر حريف خود سلطه و سيطره پيدا كند و گوي سبقت را از او ربوده و صدارت و تفوق و در نتيجه
تم تع بهتر ،از زندگي را خاص خود سازد ،حال از هر راهي كه باشد و به هر نحوي كه پيش آيد ،چه خير باشد و چه شر ،چه حق باشد ،و چه
باطل ،و سياست تنها چيزي را كه هدف خود نميداند حق است ،بر خالف دعوت حقه دين كه جز حق هدفي ندارد و با اين حال اگر خود اين
دعوت در كار خودش متوسل به باطل شود ،باطل را امضا كرده و آن را به كرسي نشانده و در نتيجه دعوت به باطل ميشود نه دعوت به حق .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص241 :
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و آن جناب را از مساهله با باطل در امر دين هر چند اندك باشد نهي فرمود ،از آن جمله آيات زير است كه ميفرمايد ":قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ال
أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ وَ ال أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ،لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ" «».1
و نيز با لحني تهديدآميز ميفرمايد ":وَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ" «».2
و نيز ميفرمايد ":وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً" « »1و در قالب مثالي بسيار وسيع المعني ميفرمايد ":وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ،وَ
الَّذِي خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً" «».4
و چون حق با باطل مخلوط نگشته و با آن ائتالف نميكند ،لذا خداي سبحان آن جناب را دستور ميدهد براي اينكه در زير بار سنگين رسالت از
پاي در نيايد ،طريق رفق و مدارا را پيش بگيرد و به سوي هدف به تدريج قدم بر دارد تا هم دعوتش بهتر پيش برود و هم مردمي كه آنان را
دعوت ميكند پذيراتر شوند و هم دين خدا كه به سويش دعوت ميكند و اين دستور را از سه جهت صادر فرموده:
اول :از جهت معارف حقه و قوانين تشريع شدهاي كه دين خدا مشتمل بر آنها است و هر يك شاني از شؤون جامعه بشري را اصالح ميكند و يا
ريشه يكي از مبادي فساد را قطع مي سازد ،چون مساله تعويض عقايد باطله يك ملت و جايگزين كردن عقايدي حقه در ميان آنان ،از دشوارترين
كارها است ،مخصوصا وقتي آن عقايد باطل ريشه در اخالق و اعمال آنان
__________________________________________________
)(1بگو هان اي كافران آگاه باشيد كه من براي خداياني كه شما به آنها عبادت ميكنيد عبادت نخواهم كرد ،شما هم نميپرستيد خدايي را كه
من ميپرستم ،و من پرستنده نيستم آنچه را كه شما ميپرستيد و شما هم نميپرستيد آن خدايي را كه من ميپرستم دين شما براي خودتان و
دين من براي من]. [.....
)(2و اگر نبود كه ما تو را ثبات قدم داديم ،چيزي نمانده بود كه به كفار اعتماد و ركون كني ،كه اگر ميكردي تو را در زندگي و مرگ دو برابر
ديگران عذابت ميچشانديم ".سوره اسراء ،آيه".11 :
)(3من هرگز چنين نبودهام كه گمراه كنندگان را يار خود بگيرم ".سوره كهف ،آيه"11 :
)(4سرزمين پاك گياهش به اذن پروردگارش ميرويد و اما آن سرزميني كه ناپاك است ،گياهش جز اندك و بي خاصيت بيرون نميآيد ".سوره
اعراف ،آيه"11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص241 :
دوانده و عادات و رسومي بر آن عقايد مستقر شده باشد و مردم (خلفها بعد از سلف )قرنها داراي اخالق و اعمال و عادات و رسومي بوده باشند
كه همه از عقايدي باطل منشا گرفته باشد و باز مخصوصا اين دشواري چند برابر ميشود زماني كه دعوت حقه دين ،عمومي باشد و بخواهد در
تمامي شؤون زندگي آن ملت دخالت نمايد ،آن قدر فراگير باشد كه همه حركات و سكنات ظاهر و باطن ،شب و روز فقير و غني افراد جوامع را
بدون استثنا فرا گيرد (هم چنان كه دعوت اسالم چنين است) و معلوم است كه تصور ايجاد چنين انقالبي در عقايد عموم مردم و در آداب و
رسوم و همه شؤون زندگي آنان چقدر دهشت آور است ،و يا محال عادي است.
دشواري اين امر و مشقت آن در اعمال بيشتر از اعتقادات است ،براي اينكه انس بشر به عمل و عادتش به آن و لمس حوائجش با آن زيادتر و
مقدمتر بر اعتقادات است ،عالوه بر اينكه عمل براي حس او محسوستر است و در جايي كه معارضه واقع شود بين عقايد و اعمالش ،اگر
اعمالش مطابق با شهواتش باشد .عمل را مقدم بر عقايد ميدارد مثال فالن زناي لذتبخش را مرتكب ميشود ،هر چند كه با عقايدش سازگار
نباشد و به همين جهت است كه ميبينيم دعوت دين اسالم در همان روزهاي اول همه عقايد حقه را يك جا پيشنهاد كرد و هيچ ترسي به خود
راه نداد ،ولي قوانين و شرايع مربوط به اعمال را يك كاسه و يك جا بيان ننمود ،بلكه در طول بيست و سه سال نزول وحي ،به تدريج يكي يكي
بيان فرمود.
و خالصه اينكه اسالم در مواقع دعوت آنچه را ميخواست القا كند ،راه تدريج را انتخاب كرد تا طبع مردم از پذيرفتن آن گريزان نباشد و نيز دلها
در باره اينكه اجزاي دعوت با يكديگر ارتباط دارند و در رديف كردن آنها كه كدام مقدم است و كدام مترتب بر كدام است دچار تزلزل نگردد،
تمام اين مطالب را كه گفتيم براي كسي كه در اين حقايق تامل و تدبر كند روشن است چرا كه ميبيند آيات قرآني در القاي معارف الهيه و
قوانين تشريع شده ،مختلف است ،بعضي در مكه نازل شده و بعضي در مدينه ،آنهايي كه در مكه نازل شده نوعا مطالب را بطور اجمال و سر
بسته بيان كرده و آنها كه مدني است يعني بعد از هجرت پيامبر اكرم (ص) در مدينه نازل شده ،مطالب را بطور تفصيل و شكفته بيان نموده و به
جزئيات همان احكامي كه در مكه نازل شده بود پرداخته و مجمالت همان احكام را بيان ميكند ،مثال در آيه زير كه در مكه نازل شده ،اجمال
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توحيد و معاد را از اصول عقايد اسالم و تقوا و عبادت را از دستورات عملياش خاطرنشان كرده ،ميفرمايد:
"كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغي أَنْ رَآهُ اسْتَغْني إِنَّ إِلي رَبِّكَ الرُّجْعي أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهي عَبْداً إِذا صَلَّي ،أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَي الْهُدي أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوي أَ رَأَيْتَ
إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّي،
ترجمه الميزان ،ج ،4ص241 :
أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَري
«1».
و نيز در آيه ديگري كه اوايل بعثت نازل شده ،ميفرمايد ":وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ،قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها"
«».2
و نيز فرموده ":قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّي" « »1و باز در آيات نازل شده در اوايل بعثت فرموده ":قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ
أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ،فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ،الَّذِينَ ال يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ ،إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا
الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" «».4
و در بيان اجمالي نواهي و سپس اوامر شرعي فرموده ":قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ،وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ال تَقْتُلُوا
أَوْالدَكُمْ مِنْ إِمْالقٍ ،نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ ال تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ،ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ،حَتَّي يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ،وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ ،ال نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ،وَ إِذا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا ،وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبي وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ،ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ،ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" «».1
__________________________________________________
)(1پس (چرا) انسان از كفر و طغيان باز نميايستد چون كه خود را بي نياز ميبيند ،همانا باز گشت به سوي پروردگار تو است( ،اي رسول خدا)
آيا ديدي آن كسي را كه نهي ميكند بندهاي را كه ميبيند نماز ميخواند؟ و آيا اين نهي درست است؟ حتي در صورتي كه آن بنده بر طريق
هدايت باشد؟ و به تقوا امر كند؟ و آيا اين شخص باز دارنده اگر تكذيب كند و اعراض نمايد با اينكه ميداند خدا ميبيند ،مستحق عذاب
نيست؟ ".سوره علق ،آيه ".14
) (2سوگند به جان آدميت كه چگونه خدايش بيافريد و فجور و تقوايش را الهامش كرد ،محققا رستگار شده است كسي كه جان خود را تزكيه
كرده و محققا زيان كرده است كسي كه آن را آلوده ساخته.
"سوره شمس ،آيه ".11
)(3محققا رستگار شد كسي كه در صدد پاكي نفس بر آمد ،و به ياد نام پروردگارش افتاد و نماز خواند ".سوره اعلي ،آيه ".11
)(4بگو من بشري هستم مثل شما ،تنها فرقي كه بين من و شما هست اين است كه به من وحي ميشود كه همانا معبود شما معبودي است
واحد ،پس در هواداريش استقامت كنيد و از او طلب مغفرت نمائيد و واي بر مشركين كه زكات نميدهند و به زندگي آخرت كفر ميورزند ،محققا
كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادند ،پاداش مستمر قطع ناشدني خواهند داشت ".سوره فصلت ،آيه ".1
) (5بگو بيائيد تا برايتان بخوانم آنچه را كه پروردگار شما بر شما حرام كرده و آن اينست كه هيچ چيزي را براي او شريك نگيريد و به پدر و
مادر احسان كنيد و فرزندان خود را از ترس فقر مكشيد كه رزق خود شما و ايشان را ما ميدهيم و نزديك اعمال زشت مشويد ،چه علني آن و
چه پنهانيش ،و هيچ كسي را كه خدا خونش را حرام كرده به قتل مرسانيد ،مگر آنكه كشتنش حق باشد ،اينها اموري است كه پروردگارتان به آن
سفارشتان كرده ،تا شايد تعقل كنيد و به مال يتيم نزديك مشويد مگر به نحوي كه براي يتيم بهتر و صرفهدارتر باشد ،آنهم تا زماني كه به رشد
نرسيده ،همين كه (به رشد) رسيد مالش را به دست خودش بسپاريد ،وكيل و ميزان را تمام بكشيد و به عدالت ترازوداري كنيد ،ما هيچ كسي را
جز به مقدار طاقتش تكليف نميكنيم و چون سخن ميگوئيد ،به عدالت بگوئيد هر چند كه به ضرر خويشاوندتان باشد و به عهد خدا وفا كنيد،
اينها اموري است كه پروردگارتان به آن سفارشتان كرده ،باشد كه متذكر گرديد ،و اينكه اين اسالم صراط من است ،كه صراطي مستقيم است،
پس آن را پيروي كنيد و زنهار ،پيروي راههاي ديگر نكنيد كه شما را از راه او متفرق ميكند ،اينها اموري است كه پروردگارتان به آن سفارشتان
كرده باشد كه به تقوا بگرائيد" سوره انعام ،آيه 152".
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
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اگر خواننده محترم به سياق اين چند آيه شريفه نظر كند ميبيند كه چگونه در اول" نواهي شرعيه" را به طور اجمال ميشمارد و در ثاني به
شمردن" اوامر شرعيه" ميپردازد.
دسته اول را بعد از شمردن تحت يك عنواني قرار ميدهد كه هيچ انسان با شعور و حتي عقل هيچ انسان عامي نميتواند منكر آن گردد و آن
عنوان جامع كلمه ":فاحشه زشت و پليد و عمل شرم آور" است كه هر انساني به لزوم اجتناب و خودداري از آن اقرار دارد و همچنين دسته دوم
(اوامر) را تحت يك عنوان جامع قرار ميدهد كه باز هيچ انسان با شعوري در لزوم عمل به آن ترديد ندارد و آن جامع عبارت است از كلمه":
صراط مستقيم" چون هر انساني به حكم غريزهاش اين را درك ميكند كه اگر جامعه بر صراط مستقيم اجتماع كنند و هر دستهاي چون گله بي
چوپان يك كوره راه را پيش نگيرند و از يكديگر جدا نشوند ،از تفرقه و ضعف و وقوع در هالكت و مرگ ايمن خواهند شد.
پس قرآن كريم در اين بياناتش از غرائز دعوت شدگان به دين كمك گرفته و به همين جهت بوده كه وقتي ميخواهد كلمه" فاحشه" را تفصيل
دهد ،عقوق والدين و بدي به پدر و مادر و كشتن اوالد و كشتن مردم بيگناه و خوردن مال يتيم و امثال اينها را نام ميبرد كه عواطف غريزي
هر انساني دعوت به اجتناب از آنها را تاييد ميكند چرا كه عاطفه بشري از اين گونه كارها نفرت دارد و از اين اعمال بيزار است و در حال عادي
هرگز حاضر نيست مرتكب اين گونه جرائم و معاصي شود ،البته نظير اين آيات كه ديديد آيات ديگري هست كه خود خواننده اگر اهل تدبر باشد
به آنها دست مييابد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و به هر حال پس آيات مكي كارش دعوت به مجمالت (از احكام است :مجمالتي كه بعدا در آيات مدني تفصيل و توضيح داده ميشود ،و با اين
حال خود آيات مدني هم خالي از اين تدرج و چند مرحلهاي نيست و چنين نيست كه تمامي احكام و قوانين ديني در مدينه طيبه يك روزه نازل
شده باشد بلكه در مدينه هم به تدريج نازل گرديده است.
[نمونهاي از تدريج و مدارا در بيان احكام عملي  .....ص 211 :
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كافي است كه خواننده محترم براي نمونه در آيات مربوط به حرمت ميگساري كه قبال هم به آن اشاره شد دقت بفرمايد كه براي اولين بار
فرموده ":وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً" « »1كه در اين آيه (كه البته در مكه نازل شده) اشاره كرده است كه
شراب رزق خوب نيست و سپس در آيهاي ديگر كه آن نيز در مكه نازل شده ،ميفرمايد ":قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ
الْإِثْمَ  »2« "...و بيان نكرده كه" اثم" چيست و نفرمود شرب خمر يكي از موارد" اثم" است تا در دعوت خود راه ارفاق را پيش گرفته باشد،
چون عادت به كار هر قدر هم كه زشت باشد دل كندن از آن آسان نيست و شرب خمر از عاداتي بوده است كه عرب بشدت به آن تمايل داشته
و گوشت و پوستش با آن روئيده و استخوانش با آن سفت شده است ،ولي در اولين آيهاي كه در مدينه در باره شرب خمر نازل شد بيان كرد كه
شرب خمر و قمار از مصاديق اثم ميباشند و فرمود ":يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ،قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما"
« ،»1باز در اين آيه ميبينيد كه لحن ،لحن مدارا و خيرخواهي است.
و سپس در سورهاي ديگر ،آخرين سخن را در باره شرب خمر بيان فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ،إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ،وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ
الصَّالةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" «».4
__________________________________________________
)(1و از ميوههاي خرما و انگور ،هم وسيله مستي فراهم ميكنيد و هم رزق خوب ميگيريد ".سوره نحل ،آيه ".11
() (2اي رسول خدا) بگو پروردگار من تمام كارهاي زشت را چه آشكار باشد و چه پنهان و گناهكاري و  ...را حرام كرده است ".سوره اعراف ،آيه
".11
)(3از تو (اي پيامبر) از شراب و قمار ميپرسند ،بگو در آن دو ،گناهي است بس بزرگ و البته منافعي نيز براي مردم دارد ولي گناه آن دو از
منافعش بيشتر است ".سوره بقره ،آيه ".211
)(4هان اي كساني كه ايمان آورده ايد ،شراب و قمار و انصاب و از الم ،پليدي و از عمل شيطان است ،بايد كه از آنها اجتناب كنيد تا شايد
رستگار شويد ،تنها و تنها هدفي كه شيطان از اين كارهاي شما دارد اين است كه بين شما دشمني و كينه پديد آورد و از ياد خدا و از نماز بازتان
دارد ،حال آيا از آن دست برداريد؟" سوره مائده ،آيه ".11
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[رعايت تدريج در دعوت از حيث انتخاب مدعوين  .....ص 213 :

دوم :رعايت تدريج از حيث انتخاب مدعوين است كه اسالم رعايت ترتيب را در ميان مردم نموده ،همه ميدانيم كه رسول خدا (ص) مبعوث بود
به تمامي بشر ،بدون اينكه دينش انحصاري و دعوتش اختصاص به قومي يا به مكاني و يا به زماني معين داشته باشد (و معلوم است كه مرجع
اختصاص مكاني و زماني هم در حقيقت به همان اختصاص قومي است) و دليل اين عموميت دعوت آيات زير است كه ميفرمايد ":قُلْ يا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" «».2
و نيز ميفرمايد ":وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ" « »1و نيز ميفرمايد ":وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ" «».4
دليل ديگر اين معنا تاريخ است كه حكايت ميكند آن جناب يهود را با اينكه بني اسرائيل بودند و از نژاد عرب نبودند و همچنين روم و ايران و
حبشه و مصر را با اينكه غير عرب بودند ،دعوت به اسالم فرمود و از معروفين صحابهاش سلمان فارسي از عجم و مؤذنش بالل از حبشه و
صهيب از روم بود.
پس عموميت نب وت و رسالتش در زمان حياتش جاي هيچ ترديد نيست ،آيات قبلي هم به عموميتي كه دارند همه زمانها و همه مكانها را شامل
ميشوند.
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص212 :
نظير اين بيان تدريجي را در حكم ارث مالحظه ميكنيد كه در آغاز رسول خدا (ص )بين اصحابش دو نفر ،دو نفر عقد اخوت برقرار كرد و
دستور داد هر برادر خواندهاي از برادر خواندهاش ارث ببرد و به او ارث بدهد تا زمينه را براي حكمي كه به زودي در مساله ارث تشريع ميشود
فراهم سازد ،بعد از جريان عقد اخوت آن گاه آيه ارث نازل شد كه:
"وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ" « ،»1پس حال كه ميخواهيد به يكديگر ارث بدهيد و از يكديگر
ارث ببريد ارحام شما مقدم بر ساير مؤمنين و مهاجرين هستند ،و بنا بر اين اكثر احكامي كه بوسيله احكامي ديگر نسخ شدهاند از اين باب
بودهاند.
پس د ر همه اين موارد و نظاير آن دعوت اسالم در اظهار احكام خود و اجراي آن راه تدريج را پيش گرفته و رعايت ارفاق را نموده ،چون حكمت
اقتضا ميكرده تكليف بطور آسان بر بشر عرضه شود تا مردم بخوبي و با حسن قبول با آن مواجه گردند و ميبينيم كه خود قرآن در باره نزول
خودش فرموده ":وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا" « ،»2و اگر قرآن كريم يك باره نازل ميشد و رسول خدا (ص) هم
همه شرايعش را يك باره براي مردم ميخواند و بايد هم ميخواند چون در آيه ":وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" « »1فرموده
بود كه ما ذكر -قرآن -را بر تو نازل كرديم تا براي مردمش بخواني و بيان كني كه چه چيز بر آنان نازل شده ،در نتيجه همه معارف اعتقادي و
اخالقي و كليات احكام عبادتي و قوانين جاري در معامالت و سياسات و ...را يك باره براي مردم بيان ميكرد ،بطور يقين فهم مردم كشش آن
را نميداشت و حتي تصورش را هم نمي توانست بكند تا چه رسد به اينكه آن را بپذيرد و عمل هم بكند و همه آن دستورات را بر قلب و اراده و
اعضا و جوارح خود حاكم سازد.
بدين جهت بود كه آيات و دستوراتش به تدريج نازل شد تا زمينه را براي امكان قبول
__________________________________________________
)(1و صاحبان رحم بعضي سزاوارترند در كتاب خدا از مؤمنين و مهاجرين ".سوره احزاب ،آيه "1
)(2و قرآني را جزء جزء فرستاديم كه تو نيز بتدريج بر امت قرائت كني و اين قرآن كتابي است كه از تنزيالت بزرگ ما است" سوره اسراء ،آيه
". [.....]111
")(3سوره نحل ،آيه ".44
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
دين و جايگير شدن آن در دلها فراهم سازد و در اين باب ضمن ايراد سؤال و جوابي فرموده ":وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا" «».1
تذكر اين نكته هم الزم است كه سلوك از اجمال به تفصيل و رعايت تدريج در القاي احكام خدا به سوي مردم جنبه ارفاق به مردم و حسن
تربيت و رعايت مصلحت را دارد ،نه جنبه مداهنه و سازشكاري ،و فرق بين اين دو روشن است.
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از اين هم كه بگذريم آيات زير بر عموميت رسالت آن جناب نسبت به تمامي زمانها
__________________________________________________
)(1آنها كه كافر شدند اعتراض كردند كه چرا اين قرآن يك باره بر او نازل نشد ،بله همين طور است يك باره نازل نشد تا به اين وسيله دل تو
را در فراگيري آن تثبيت كنيم و به تدريج برايت بخوانيم ".سوره فرقان ،آيه ".12
)(2بگو هان اي مردم من فرستاده خدا به سوي شمايم ،خدايي كه ملك آسمانها و زمين از آن او است ".سوره اعراف ،آيه "111
)(3و اين قرآن بر من نازل شده تا شما را و هر كس كه نداي من به او برسد انذار كنم ".سوره انعام ،آيه "11
)(4و ما تو را نفرستاديم مگر بخاطر اينكه براي همه مردم جهان رحمت باشي ".سوره انبياء ،آيه ".111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص214 :
و همه مكانها را ميرساند ":وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ" « "،»1وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ
خاتَمَ النَّبِيِّينَ» ،" «2و اين دو آيه عموميت دعوت آن جناب نسبت به همه زمانها و مكانها را نيز ميرسانند و اگر خواننده محترم بخواهد به
بحث مفصل از تك تك اين آيات اطالع پيدا كند بايد به تفسير خود آن آيات در اين كتاب مراجعه نمايد.
و به هر حال پس نبوت آن جناب عمومي بود و اگر كسي در وسعت معارف و قوانين اسالم دقت نمايد و نيز در نظر بگيرد كه در ايام نزول قرآن
و بعثت آن جناب ،دنيا در چه وضعي به سر ميبرد و ظلمت جهل و قذارت و پليدي فساد و ظلم تا چه حد رسيده بود ،هيچ ترديدي برايش باقي
نميماند كه در آن روز ممكن نبوده كه اسالم يك باره شرك و فساد را از دنيا ريشه كن كند و تصديق ميكند كه الزم بوده دعوت را در ميان
بعضي از طوائف ساكنان زمين ،شروع كند و بناچار اين طايفه همان قوم خود رسول اللَّه باشد ،آن گاه بعد از آنكه دين خدا در ميان عرب جاي
خود را باز كرد به تدريج در بين غير عرب هم راه يابد هم چنان كه همين طور شد و خداي تعالي در اين باره فرموده ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ" «».1
و نيز فرموده ":وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلي بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ" « ،»4و آياتي هم كه داللت ميكند بر اينكه دعوت اسالم و
انذارش ارتباطي با عرب دارد ،بيش از اين داللت ندارد كه عرب هم يكي از طوايفي است كه بايد بوسيله قرآن دعوت و انذار شوند و همچنين
آياتي كه در تحدي « »1به قرآن نازل شده (و مثال ميفرمايد :اگر شك داريد كه اين قرآن از ناحيه خدا است همه جمع شويد و يك سوره مثل
آن را بياوريد" مترجم" ) هيچ داللتي ندارد بر اينكه روي سخن در سراسر قرآن متوجه خصوص عرب است ،چون عرب است كه با زبان قرآن
سخن ميگويد و اگر بخواهد ميتواند (كه البته نميتواند و نتوانست) سورهاي مثل قرآن درست كند ،چون اوال همه آيات تحدي فقط به بالغت
نظر ندارد و ثانيا اگر در بعضي از آيات
__________________________________________________
)(1و اينكه اين كتاب محققا كتابي است شكست ناپذير ،نه در عصر نزولش باطل در آن راه مييابد و نه در اعصار بعد از نزولش ،نازل شدهاي
است از ناحيه خداي حكيم و ستوده ".سوره فصلت ،آيه ".42
)(2ليكن او فرستاده خدا و خاتم پيامبران است ".سوره احزاب ،آيه "41
)(3ما هيچ رسولي را نفرستاديم مگر به زبان قومش ،تا دين خدا را براي آنان بيان كند ".سوره ابراهيم آيه "4
)(4و اگر اين دين و اين قرآن را بر بعضي از افراد عجم نازل ميكرديم تا او قرآن را بر عرب بخواند هرگز عرب بوي ايمان نميآورد" سوره
شعرا آيه".111 :
)(5آيات تحدي آياتي است كه دشمن را به مقابله و برابري ميخواند كه اگر ميتوانند حتي يك سوره مثل سوره ،قرآن را بياورند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
تحدي در خصوص بالغت تحدي شده ،از اين باب بوده كه زبان عرب ،زبان قرآن بوده و به حكم آيه ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ "
بايد هم قرآن به زبان عرب باشد و به حكم آيه ":نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ" « »1و آيه ":وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ
الْعالَمِينَ ،نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ،عَلي قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ" «».2
هيچ زباني غير زبان عرب نميتوانسته معاني و مقاصد ذهنيه را قالب گيري كند و به نحو اتم و اكمل در ذهن شنونده منتقل سازد و به همين
جهت خداي سبحان براي كتاب عزيز خود از ميان همه زبانها ،زبان عربي را انتخاب كرده و فرمود ":إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" «».1
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خالصه اينكه خداي عز و جل به رسول گراميش دستور داد تا بعد از قيام به اصل دعوت ،نخست از عشيره و قوم خود آغاز كند و فرمود ":وَ أَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" « ،»4و رسول خدا (ص) هم اين دستور را امتثال نموده همه را به قبول دعوت خود خواند و وعده داد كه هر كس اول لبيك
گويد او جانشين من خواهد بود ،كه (در هر سه روز و سه نوبت هنگام ارائه اين پيشنهاد) علي ع دعوتش را لبيك گفت و رسول خدا (ص) به
وعده خود وفا نموده و آن جناب را وصي خود كرد و بقيه عشيرهاش بطوري كه در كتب حديث آمده مسخرهاش كردند «».1
كتب تاريخ و سيره ،اين ماجرا را ضبط كرده و نوشتهاند كه بعد از علي ع ،افرادي از خاندان رسول اللَّه (ص) مانند :خديجه همسرش و حمزة بن
عبد المطلب عمويش و ابو طالب عموي ديگرش به وي ايمان آوردند و داستان ايمان آوردن ابو طالب را تواريخ شيعه روايت كردهاند و در اشعار
خود آن جناب هم عباراتي به صراحت ديده ميشود «».1
__________________________________________________
)(1ما با اين قرآن كه به تو وحي كرديم بهترين داستانها را برايت سروديم ".سوره يوسف ،آيه ".1
)(2و اينكه اين قرآن نازل شده ،از ناحيه رب العالمين است و روح األمين آن را بر قلب تو نازل كرده ،تا از منذرين باشي ،آن هم به زبان عربي و
آشكار ".سوره شعرا ،آيه "111
)(3ما آن را قرآني عربي كرديم تا شايد شما بشر در آن تعقل كنيد ".سوره زخرف ،آيه ".1
)(4انذار را نخست از عشيره خود ،آن هم نزديكترين آنان ،شروع كن" سوره شعرا ،آيه ". [.....]214
) (5خواننده محترم براي توضيح بيشتر به جلد ششم بحار االنوار و سيره ابن هشام و كتب ديگر مراجعه نمايد.
)(6توضيح مطلب را ميتوانيد در كتاب ديوان ابو طالب مطالعه فرمائيد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و اگر ابو طالب تظاهر به ايمان نكرد ،براي اين بود كه به اصطالح بي طرفي را رعايت نموده و بتواند از آن جناب حمايت كند.
آن گاه خداوند متعال آن جناب را دستور داد تا دعوت خود را توسعه داده ،به غير عشيرهاش هم برساند و همچنين از اهل شهر خودش به
شهرهاي اطراف ببرد و در اين باره فرمود:
"وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُري وَ مَنْ حَوْلَها" «».1
و نيز فرموده ":لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ،لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ" «».2
و باز فرموده ":وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ" « ،»1و اين آيه يكي از (روشنترين) شواهدي است بر اينكه دعوت اسالمي
مخصوص عرب نبوده ،بلكه حكمت و مصلحت اقتضا ميكرده است كه از عرب شروع شود.
خداي تعالي سپس آن جناب را دستور داده است .كه دعوتش را در تمامي دنيا و همه مردم (چه صاحبان اديان و چه غير آنان) توسعه دهد و دليل
بر اين معنا آيات قبل است نظير آيه:
"قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً" « »4و آيه ":وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ" « »1و آيات ديگري كه نقلش گذشت.
سوم :رعايت تدريج در دعوت و طرز ارشاد و كيفيت اجرا و عملي كردن دعوت است كه در مرحله نخست دعوت را با زبان و سپس با كناره
گيري از معاشرت و سخن گفتن با كفار و سرانجام در مرحله سوم با جهاد و توسل به زور انجام داده است.
اما دعوت به زبان همان طريقهاي است كه از تمامي قرآن كريم استفاده ميشود ،زيرا كه به وضوح ميبينيم خداي سبحان آن جناب را دستور
داده تا با مالطفت و نرمي دعوت خود را به گوش مردم برساند و فرموده ":قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ»"
.و نيز فرموده ":وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ" «».1
__________________________________________________
")(1سوره شورا ،آيه "1
)(2تا مردمي را انذار كني كه قبل از تو انذار كننده و بيم دهندهاي برايشان نيامده بود ،باشد كه راه را بيابند ".سوره سجده ،آيه ".1
)(3اين قرآن به من وحي شد تا شما را و هر كسي را كه ندايم به او برسد انذار كنم ".سوره انعام ،آيه "11
")(4سوره اعراف ،آيه "111
)(5سوره احزاب ،آيه "41
()(6اي پيامبر) بگو من نيز بشري هستم مثل شما ،با اين تفاوت كه به من وحي ميشود ".سوره كهف ،آيه ".111
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)(7پر و بالت را از در تواضع براي مؤمنين بگستران ".سوره حجر ،آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و باز فرموده ":وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ،فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ" « »1همچنين در آيه ديگر
فرموده ":وَ ال تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ" « »2و از اين قبيل سفارشها در قرآن كريم زياد است.
و نيز به رسول خدا دستور داد كه در" دعوت زباني" فنون بيان را به كار ببرد يعني در هر جا به مقتضاي فهم و استعداد شنونده سخن بگويد":
ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ،وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" «».1
و اما دعوت سلبي ،عبارت از اين بود كه به مؤمنين دستور داد در دين و رفتار خود از كافران كناره گيري كنند و در تشكيل مجتمع اسالمي كفار
را جزء خود ندانند و دين هيچ كس ديگر را كه معتقد به توحيد نيست با دين خود مخلوط نسازند و عمل هيچ غير مسلمان را -البته در صورتي
كه معصيت و يا رذيلهاي از رذائل اخالقي باشد -با اعمال خود مخلوط نكنند مگر آن مقداري را كه ضرورت زندگي آن را ايجاب كند ،و در اين
باب به آيات زير توجه فرمائيد:
"لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ" «».4
"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" «».1
"فَلِذلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ ،وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ
أَعْمالُكُمْ ال حُجَّةَ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ" «».1
__________________________________________________
) (1خوبي و بدي يكسان نيست ،باطل را به بهترين وجهش دفع كن ،كه اگر چنين كني خواهي ديد همان كس كه بين تو و او عداوت است،
مثل يك دوست حامي تو شده است ".سوره فصلت ،آيه ".14
)(2از بسيار ارزنده ديدن خدمات خود ،بر مردم منت مگذار ".سوره مدثر ،آيه ".1
) (3مردم را با حكمت و موعظه نيكو به راه پروردگارت دعوت كن ،و با طريقي كه بهتر از آن نباشد با ايشان مجادله نما ".سوره نحل ،آيه
".121
")(4سوره كافرون ،آيه ".1
)(5تو و هر كه با تو به سوي خدا روي آورده ،در برابر ماموريتهاي خود استقامت كنيد و نيز در آن افراط نكنيد كه خدا به آنچه ميكنيد بينا
است و از اعتماد و نزديكي كردن به ستمكاران بر حذر باشيد كه آتش شما را هم ميگيرد ،آن وقت غير از خدا از انواع اوليا هيچ ولي و ياري
نخواهيد داشت ".سوره هود ،آيه ]113". [.....
)(6پس به همين جهت و بدين سوي دعوت كن و در برابر ماموريتهايت استقامت به خرج بده ،و زنهار هواهاي آنان را پيروي مكن ،و بگو من
تنها به كتابي كه خدا نازل كرده است ايمان دارم و مامور شدهام در بين شما افراد بشر عدالت بر قرار سازم ،پروردگار ما و پروردگار شما اللَّه است،
اعمال ما مال ما و اعمال شما مال شما ،هيچ حجتي بين ما و بين شما نيست ،آن خدا است كه بين ما و شما جمع خواهد كرد و بازگشت همه ما
به سوي او است ".سوره شورا ،آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ ،تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ،وَ قَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ  ...ال يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ،وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ،أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ،إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي
الدِّينِ ،وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ،وَ ظاهَرُوا عَلي إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" « ،»1و آيات قرآني در معناي تبري و
كنارهگيري از دشمنان دين بسيار است كه در واقع معناي تبري و كيفيت و خصوصيت آن را بيان ميكند.
و اما راه سوم كه گفتيم راه توسل به زور است ،همان جهاد اسالمي است كه گفتگو در باره آن در ذيل آيات جهاد در سوره بقره گذشت و اين
سه مرحله يكي از خصايص دين اسالمي و از افتخارات آن است و مرتبه اول كه همان دعوت زباني بود الزمه دو مرحله ديگر و مرحله دوم كه
كناره گيري بود الزمه مرحله سوم است ،هم چنان كه ميبينيم سيره و رفتار رسول خدا (ص) در هر جنگي ،اول دعوت و موعظه به زبان بود و
اين دستوري بود كه خداي تعالي به او داد ":فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلي سَواءٍ" «».2
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و يكي از سخنان بسيار نادرست تهمتي است كه به اسالم زده و گفتهاند :اسالم دين زور و شمشير است ،نه دين دعوت ،و با اينكه قرآن كريم و
سيره رسول خدا (ص) و تاريخ به مراحل سهگانه دعوت اسالم ،شهادت ميدهد و آن را روشن ميكند معذلك چه بايد كرد كه بعضي به خود
اجازه مي دهند چنين تهمتي را به اسالم بزنند ،آري كسي كه خدا براي او نوري و روشنايي قرار نداده ،هيچ چيزي برايش روشن نخواهد بود ،نه
كتاب خدا و نه
__________________________________________________
)(1هان !اي كساني كه ايمان آوردهايد ،دشمن خدا و دشمن خود را دوست خود مگيريد ،آيا دست دوستي به آنان ميدهيد با اينكه نسبت به
دين حقي كه براي شما آمده كفر ميورزند  ...خداي تعالي شما را از اين عمل نهي نميكند كه نسبت به كساني كه كافر نيستند ولي نه با شما
قتال كردند و نه شما را از ديارتان بيرون نمودند ،خوبي كنيد و به عدالت رفتار نمائيد ،خداي تعالي عدالتپيشگان را دوست ميدارد ،تنها شما را از
اين عمل نهي مي كند كه نسبت به كفاري كه با شما قتال كردند و از ديارتان بيرونتان نمودند و در بيرون كردن شما يكديگر را كمك كردند،
دوستي كنيد و از شما هر كس آنان را دوست بدارد ،خود او نيز ستمكار است ".سوره ممتحنه ،آيه ".1 -1
)(2اگر روي گرداندند بگو :من بطور عادالنه به شما اعالم ميكنم" سوره انبيا آيه ".111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
سيره رسول خدا (ص) و نه تاريخ.
[ادعاي چند طايفه مبني بر اينكه اسالم دين شمشير و زور است و پاسخ بدانها]  .....ص 211 :
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و اين افراد كه به اصطالح خواستهاند از دين مبين اسالم خرده بگيرند چند طايفه هستند ،يك دسته از آنها اهل كليسا هستند كه عيب خودشان
را به اسالم نسبت ميدهند ،چون دين شمشير ديني است كه آنان ترويجش ميكنند ،چندين قرن بود كه در كليساها محكمهاي به نام محكمه
ديني درست كرده بودند كه در آن محكمه ،عقايد مسيحيان را تفتيش نموده و هر كس را منحرف از دين خود ميديدند محكوم به آتش
مي نمودند ،در حقيقت محكمه خود را به محكمه عدل الهي در قيامت كه هم بهشت دارد و هم آتش تشبيه ميكردند ،عمال خود را مامور
مي كردند كه در شهرها بچرخند و هر فرد مسيحي را كه ديدند اعتقادي غير از اعتقاد كليسا را دارد و حتي اگر در مسائل طبيعي و يا رياضي
نظريهاي داشته باشد كه فلسفه" اسكوالستيك" آن را نگفته ،او را به عنوان مرتد از دين به محكمه كليسا جلب نموده ،زنده زنده در آتش
ميسوزاندند ،چون كليسا فقط فلسفه اسكوالستيك را قبول داشت و آن را ترويج ميكرد (و جنبه ديني و قداست مذهبي به آن داده بود).
و اي كاش براي ما توضيح ميدادند كه آيا در نظر عقل سليم گستردن توحيد در عالم و ريشه كن ساختن و ثنيت و تطهير دنيا از قذارت فساد،
مهمتر است ،يا خفه كردن و آتش زدن كسي كه نظريه حركت خورشيد به دور زمين را داده و آن نظريه بطلميوسي (كه زمين و افالك همچون
پوست پياز است )را رد كرده؟.
آيا اين كليسا نبود كه عالم مسيحيت را عليه مسلمانان تحريك كرد؟ بنام جهاد با بتپرستي به جنگ با مسلمانان واداشت؟.
آيا اين كليسا نبود كه حدود دويست سال جنگهاي صليبي را به راه انداخت؟
شهرها را ويران و ميليونها نفوس بشر را نابود و عرضها و ناموسها را به باد داد؟!.
دسته ديگري كه تهمت فوق را به اسالم زدهاند ،مدعيان تمدن و آزادي در قرن اخيرند ،همان كساني كه آتش جنگهاي جهاني را شعلهور
ساخته و دنيا را زير و رو كردند و باز هم هر گاه غريزه ماديگريشان ندايشان دهد كه خطري مختصر مطامعشان را تهديد ميكند ،قيصريه دنيا را
براي يك دستمال به آتش ميكشند (اينها هستند كه ميگويند اسالم دين زور و شمشير است ،زهي بي شرمي!) كسي نيست كه از اينان بپرسد
آيا ضرر ريشه دار شدن شرك در دنيا و انحطاط يافتن اخالق فاضله بشر و مردن فضائل نفساني و احاطه يافتن فساد بر زمين و بر اهل زمين،
زياد است يا كوتاه شدن دست جنايتكار شما از چند وجب زمين ،و يا چند در هم مختصر خسارت ديدنتان؟ و چه خوب معرفي كرده است قرآن
كريم اين جنس دو پا را كه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
فرموده ":إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ"».1« ،
0در اين جا بسيار ميل دارم گفتار بعضي از بزرگان يعني مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطا در كتاب" المثل العليا في االسالم ال في
بحمدون" را نقل كنم كه در اين زمينه بسيار جالب فرموده است:
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" وسايلي كه تا كنون براي اصالح جامعه و محقق ساختن عدالت و از بين بردن ستم و مقاومت در برابر شر و فساد به كار رفته ،منحصر در سه
نوع است:
اول وسايل دعوت و ارشاد ،يعني ايراد خطبهها و مواعظ و نوشتن مقاالت و تاليفات و جرائد كه خود روش بسيار پسنديده و شريف است و خداي
تعالي به اين روش اشاره نموده و فرمود ":ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ".
و نيز فرمود ":ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ"( ،ترجمه اين دو آيه در چند سطر قبل گذشت) ،و اين
طريقهاي است كه اسالم آن را در اول بعثت انتخاب نموده و به كار گرفته است...
دوم وسايل مقاومت مسالمتآميز و سلبي ،نظير متحد شدن عليه فساد و دوري جستن از مفسدين و قطع روابط اقتصادي با آنان و همكاري
نكردن با ستمكاران و شركت ننمودن در اعمال و حكومت آنان طرفداران اين نظريه توسل به زور و انتخاب جنگ و قتال را جايز نميدانند ،قرآن
كريم هم (در برههاي از زمان اين طريقه را پيموده است) ،آيات:
"وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" و" ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ" ،به اين طريقه اشاره دارد كه البته در قرآن كريم از اين نوع
آيات بسيار است و در ميان غير مسلمانان كساني كه معروف به طرفداري از اين رويه شدهاند يكي پيامبر هندي ،يعني بودا است و ديگر حضرت
مسيح ع است و سوم اديب روسي يعني تولستوي و همچنين زعيم و رهبر روحي هند ،گاندي است.
سوم قيام مسلحانه و جنگ است كه اسالم اين را نيز پيشنهاد كرده و در مواردي دستورش را صادر فرموده است.
پس اسالم هر سه روش را (هر كدام را در جاي خود و به موقع خودش) صحيح دانسته و بتدريج بكار بسته است ،روش اول موعظه حسنه و
دعوت سالم است ،اگر دشمن از اين راه تسليم نشد و دست از ستمكاري خود بر نداشت و هم چنان به فساد انگيزي و استبداد خود ادامه
__________________________________________________
)(1به راستي انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است" سوره عاديات آيه"1 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
داد طريقه دوم را به كار ميگيرد ،يعني قطع رابطه ،آن هم به دو روش  -1يا بطور مسالمتآميز  -2و يا به نحو قهر و همكاري نكردن با دشمن،
و دشمن را به رفتار خود واگذار نمودن ،اگر از اين راه به زانو در آمد و حاضر شد دست از ظلم و خيره سري خود بردارد كه هيچ و اگر حاضر نشد،
نوبت به طريق سوم ميرسد كه عبارت است از قيام مسلحانه ،چرا كه خداوند به هيچ وجه به ظلم ظالم رضايت نميدهد ،و كساني كه در برابر
ظلم او ساكت مينشينند شريك ظلم او هستند.
آري اسالم عقيده است و اين اشتباه بزرگ و غلط آشكار است كه بعضي مرتكب شده و گفتهاند ":اسالم دعوت خود را با شمشير گسترش
داده" !! ،زيرا عقيده و ايمان چيزي نيست كه با زور و شمشير در دلها جايگير شود ،دلها تنها در برابر حجت و برهان خاضع ميشوند و قرآن كريم
در آيات بسياري به اين حقيقت اشاره ميكند ،از آن جمله ميفرمايد ":ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" «( »1همانا راه هدايت از
ضاللت و گمراهي بر همگان روشن و واضح گرديد).
آري اگر اسالم دست به شمشير زده است ،تنها در برابر كساني بوده است كه در خودداري از ظلم و فسادشان به آيات و براهين قانع نشدهاند و
پيوسته خواستهاند سنگ در سر راه دعوت به حق بيندازند ،اسالم در اينگونه موارد شمشير نميكشيد كه آنان را به سوي دين بخواند بلكه
ميخواست شر آنان را دفع كند.
اين قرآن كريم است كه با بانگ رسا اعالم ميدارد ":قاتِلُوهُمْ حَتَّي ال تَكُونَ فِتْنَةٌ"( ،با كفار قتال كنيد تا از فتنه آنان جلوگيري كرده باشيد) ،پس
قتال با كفار براي دفع فتنه آنان بود ،نه به خاطر آنكه آنان به دين خدا معتقد شوند.
بنا بر اين اگر اسالم را به حال خود گذاشته بودند ،هرگز فرمان جنگي را صادر نميكرد ،و اين همه جنگهايي كه در اسالم واقع شد همهاش
تحميل به اسالم بود و او را به اين وا داشتند .و به همين جهت است كه اسالم حتي در حال جنگ نيز شريفترين روش را طي كرد ،از تخريب
خانهها شديدا جلوگيري نمود ،همانطور كه در حال صلح جلوگيري كرده بود و همچنين از اعمال ناشايستي چون آتشسوزي راه انداختن و زهر
در آب دشمن ريختن و آب را به روي دشمن بستن و زنان و اطفال و اسيران جنگي را كشتن و  ...جلوگيري نموده و دستور اكيد صادر فرمود كه
مسلمانان با اسراي جنگي به نرمي و مالطفت رفتار كنند و به ايشان
__________________________________________________
")(1سوره بقره آيه "211
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[بيان آيات شريفه" وَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ  "...مربوط به سر پرستي امور ايتام  .....ص 213 :

"وَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ"...
اين آيه شريفه مسلمانان را امر فرموده است كه اموال يتيمان را به ايشان بدهند و اين دستور زمينهچينياي است براي دو جمله بعدي كه
ميفرمايد ":وَ ال تَتَبَدَّلُوا "...و يا به عبارت ديگر دو جمله نامبرده ،مفسر اين جملهاند ،چيزي كه هست اينكه :تعليلي كه در آخر آيه آمده از آنجا
كه راجع به دو جمله نامبرده و يا به جمله آخري است ،اين احتمال را تاييد ميكند كه جمله اولي مقصود اصلي نيست بلكه براي اين آورده شده
كه زمينه را براي نهي در دو جمله بعدي فراهم سازد.
و جمله اولي يعني اصل نهي از تصرف زيان آور در اموال يتيمان به همان بياني كه گذشت به منظور زمينه چيني براي مطالب بعد بود يعني
حكم تزويج كه در آيه بعدي آمده و احكام ارث كه بعد از آن ميآيد.
و اما جمله ":وَ ال تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ" معنايش اين است كه مال نامرغوب و بي ارزش خود را با مال مرغوب و بيعيب يتيم عوض نكنيد
(چون گاهي پيش ميآيد كه مثال گوسفندان امانتي يتيم ،بهتر از گوسفندان خود ما رشد ميكنند ،و شيطان انسان را وسوسه ميكند كه مال
پست خود را با مال مرغوب و گوسفندان فربه يتيم معاوضه كند" مترجم").
و نيز ممكن است منظور اين باشد كه ":مال خوردني حالل را (بخاطر عجله و حرص به دنيا) با مال خوردني حرام معاوضه نكنيد" ،همانطور كه
بعضي از مفسرين چنين معنا كردهاند (چون بسا ميشود كه مثال مقدر بوده امروز فالن مقدار پول عايد من شود ولي من در اثر بي ايماني همان
مقدار را دزديدم و خوردم ،بعد معلوم شد كه اگر تقوا به خرج ميدادم همان مقدار از راه حالل عايدم ميشده" مترجم") .ولي بايد گفت كه معناي
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص212 :
احسان نمايند حتي به هر درجهاي از دشمني و كينه كه رسيده باشند.
و نيز ترور كردن دشمن را ممنوع كرد ،چه در حال جنگ و چه در حال صلح ،و كشتن پير مردان و عاجزان و كساني را كه به جنگ آغاز نكردند
و هجوم شبانه بر دشمن را تحريم نموده و فرمود ":فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلي سَواءٍ" « »1و نيز اجازه نداد كه مسلمانان كافري را به صرف احتمال و
تهمت ،بكشند و يا قبل از آنكه جرمي را مرتكب شود كيفر دهند و از هر كار ديگري كه از قساوت و پستي و وحشيگري انسان سرچشمه گرفته
باشد و شرف انسانيت و جوانمردي آن را نپذيرد منع نمود.
شرف اسالم اجازه نميدهد كه هيچيك از اين اعمال را در باره دشمن روا بدارند ،چنانچه ديديم در هيچيك از معركههاي جنگ (هر قدر هم كه
سخت و هول انگيز بود) اجازه ارتكاب به چنين اعمالي را نداد ولي مردمي كه امروز خود را متمدن ميدانند به همه اين جنايات دست ميزنند،
هولانگيزترين و وحشتزاترين رفتار را با دشمن خود ميكنند ،آنهم در روزگاري كه خودشان "عصر نور" ش مينامند.
آري عصر نور! كشتن زنان و اطفال و پير مردان و بيماران و شبيخون زدن و بمباران كردن شهرها و مردم بي سالح و قتل عام دشمن را مباح
كرده است!!.
مگر اين آلمان نبود كه در جنگ بين المللي دوم بمبهاي خوشهاي خود را بر سر مردم لندن ريخت و ساختمانها را ويران و زنان و اطفال و
ساكنان شهر را نابود كرد؟ و مگر اين آلمان نبود كه هزاران اسير را به قتل رسانيد؟! و مگر اين دول متفق (آمريكا و انگلستان و شوروي) نبودند
كه هزاران هواپيماي جنگي را براي تخريب شهرهاي آلمان به پرواز در آوردند و آيا اين آمريكاي متمدن! نبود كه بمب اتمي خود را بر سر مردم
ژاپن ريخت (و هيروشيما را با ساكنانش خاكستر كرد؟!).
و اين اعمال در روزگاري بود كه تمدن آقايان! به اختراع وسايل تخريبي خطرناكتر نرسيده بود ،حال كه دولتهاي متمدن! مجهز به سالحهاي
جديد ويران كننده مانند :موشكها (ي مختلف) ،بمبهاي اتمي و ئيدروژني و  ...شدهاند ،خدا ميداند كه هنگام شروع جنگ جهاني سوم چه بر سر
كره زمين خواهند آورد و چه عذابها و خرابيها و مصيبتها و دردها به بار خواهد آمد.
خداي تعالي بشريت را به سوي راه صواب و صراط مستقيم هدايت فرمايد «».2
__________________________________________________
)(1پيمان نامه آنان را به طريقي عادالنه به طرف آنان پرت كن ".سوره انفال ،آيه ".11
)(2المثل العليا في االسالم ال في بحمدون.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
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اول روشنتر است ،چرا كه ظاهر دو جمله ":وَ ال تَتَبَدَّلُوا  "...و "وَ ال تَأْكُلُوا  "...اين است كه ميخواهد نوع خاصي از تصرف را كه جايز نيست
بيان كند نه اينكه بفرمايد ":از رزق حالل صرفنظر نكرده و رزق حرام را انتخاب مكن ،و جمله ":وَ آتُوا الْيَتامي  "...زمينهچينياي است براي بيان
هر دو ،و اما اينكه فرمود ":إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً" ،معنايش اين است كه اين عمل گناهي است بزرگ ،چون كلمه" حوب" به معناي گناه است.
"وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامي فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ" در مطالب گذشته به اين نكته اشاره شد كه در جاهليت عرب به خاطر
اينكه هيچگاه جنگ و خونريزي و غارت و شبيخون و ترور قطع نميشد و هميشه ادامه داشت ،يتيم زياد ميشد ،بزرگان و اقوياي عرب دختران
پدر مرده را با هر چه كه داشتند ميگرفتند و اموال آنها
ترجمه الميزان ،ج ،4ص214 :
را با اموال خود مخلوط نموده و ميخوردند و در اين عمل نه تنها رعايت عدالت را نميكردند بلكه گاه ميشد كه بعد از تمام شدن اموالشان خود
آنان را طالق ميدادند و گرسنه و برهنه رهاشان ميكردند در حالي كه آن يتيمها نه خانهاي داشتند كه در آن سكني گزينند و نه رزقي كه از آن
ارتزاق نمايند و نه همسري كه از عرض آنان حمايت كند ،و نه كسي كه رغبت به ازدواج با آنان نمايد تا بدينوسيله مخارجشان را تكفل كند.
اينجا است كه قرآن كريم با شديدترين لحن از اين عادت زشت و خبيث و از اين ظلم فاحش نهي فرمود و در خصوص ظلم به ايتام و خوردن
مال آنان نهي خود را شديدتر كرد ،و نهي از خوردن اموال آنان را در آياتي ديگر تشديد و تاكيد نمود از آن جمله است اين آيات كه:
"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً" « ،»1و نيز فرموده ":وَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ وَ ال تَتَبَدَّلُوا
الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ،وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً".
نتيجه اين تشديد آن شد كه بطوري كه گفته شده مسلمانان سخت در انديشه شوند و از عواقب وخيم تصرف در اموال ايتام سخت بترسند و
ايتام را از خانه هاي خود بيرون كنند تا مبتال به خوردن اموالشان نگردند و در رعايت حق آنان دچار كوتاهي نشوند و اگر هم كسي حاضر شود
يتيمي را نزد خود نگه بدارد سهم آب و نان او را جدا كند ،بطوري كه اگر از غذاي يتيم چيزي زياد آمد از ترس خداي تعالي نزديك آن نميشدند
تا فاسد مي شد ،در نتيجه از هر جهت به زحمت افتادند و شكايت نزد رسول (ص) برده و چاره خواستند كه اين آيه نازل شد:
"وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامي قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ" « ،»2و در اين آيه اجازه داد كه يتيمها را نزد خود جاي دهند و از ايشان نگهداري نموده و به وضع زندگيشان برسند و با آنان مخالطت و
آميزش كنند ،چون يتيمان برادران ايشانند .با اين دستور گشايشي در كار مردم پديد آورده ،رفع دلواپسي از ايشان نمود.
__________________________________________________
)(1همانا كساني كه اموال يتيمان را به ظلم ميخورند در حقيقت آتش در باطن خود ميكنند و به زودي ظاهرشان هم شعلهور خواهد شد".
سوره نساء ،آيه ".11
)(2از تو در مورد يتيمان ميپرسند؟ بگو اصالح امورشان خير است و اگر بخواهيد با آنان در زندگي مخلوط باشيد ،برادران شمايند و خداي تعالي
ميداند چه كسي مفسد و قصد خوردن مال يتيم را دارد و چه كسي مصلح است و اگر خدا ميخواست شما را به تنگ ميآورد ،كه خدا عزيز و
حكيم است ".سوره بقره ،آيه ".221
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
خواننده محترم اگر در اين معنا دقت كند و آن گاه مجددا به مطالعه آيه زير بر گردد كه ميفرمايد:
"وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامي فَانْكِحُوا" ،آن وقت ارتباط آن را با آيه قبلش" وَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ" خوب ميفهمد و برايش روشن ميشود
كه آن آيه در بين كالم جنبه ترقي را دارد و نهي در آيه قبلي را ترقي ميدهد و معناي مجموع دو آيه چنين ميشود ":در باره ايتام تقوا پيشه
كنيد ،و خبيث را با طيب عوض ننمائيد و اموال آنان را مخلوط با اموال خود مخوريد ،حتي اگر ترسيديد كه در مورد دختران يتيم نتوانيد رعايت
عدالت بكنيد و ترسيديد كه به اموالشان تجاوز كنيد و از ازدواج با آنها به همين جهت دل چركين بوديد ،ميتوانيد آنان را به حال خود واگذار
نموده و با زناني ديگر ازدواج كنيد با يك نفر ،دو نفر ،سه نفر و چهار نفر.
بنا بر اين جمله شرطيه كه ":اگر ترسيديد كه در مورد يتيمان عدالت را رعايت نكنيد پس زنان ديگري را به ازدواج خود در آوريد  "...به منزله
اين است كه فرموده باشد ":اگر از ازدواج با دختران بي پدر كراهت داريد ،چون ميترسيد در باره آنان نتوانيد عدالت را رعايت كنيد ،با آنها ازدواج
نكنيد و زناني و دختران ديگري را به عقد خود در آوريد".
پس جمله" فانكحوا" در حقيقت در جاي جزاي حقيقي قرار گرفته ،در جاي" فال تنكحوهن -پس با دختران بي پدر ازدواج مكنيد" واقع شده و
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جمله" ما طابَ لَكُمْ  "...جملهاي است كه با بودن آن ،ديگر احتياجي باقي نميماند كه بفرمايد ":پس با چگونه زناني ازدواج كنيد( "چون معلوم
است وقتي از ازدواج با دختران يتيم كراهت دارند و به ايشان بفرمايد پس با هر كس كه دلتان ميخواهد ازدواج كنيد ،ديگر احتياجي باقي
نميماند به اين كه آن زنان را توصيف كند كه چگونه زناني باشند" مترجم").
نكتهاي كه در اين تعبير هست به اين كه :به جاي اين كه بفرمايد ":فانكحوا من طاب لكم  ،"...فرمود ":ما طابَ لَكُمْ" و اين بدين خاطر بود كه
زمينه را براي بيان تعداد همسران فراهم كند .توضيح اينكه اگر فرموده بود ":پس با هر كس دلتان ميخواهد ازدواج كنيد" ،ديگر جا براي
گفتن ":يكي ،دو تا ،سه تا ،چهار تا" باقي نميماند ،لذا فرمود ":هر چه دلتان ميخواهد ازدواج كنيد ،يكي ،دو تا ،سه تا ،چهار تا".
نكته ديگر اينكه به جاي اينكه بفرمايد ":ان لم تطب لكم االزدواج باليتامي" ،فرمود:
"إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامي و اين ،از باب به كار بردن" سبب در جاي مسبب" است و با" يك تير دو هدف زدن" خواست بفهماند كه
علت بي رغبت بودن شما به ازدواج با دختران يتيم چيست ،و نيز خواست كه علت جزا را هم بيان كرده باشد و بفهماند اينكه در جمله
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
جزا گفتيم ":فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ  "...براي اين است كه در ساير زنان ترس از عدم قسط را نداريد.
عدهاي از مفسرين در معناي آيه مورد بحث امور ديگري -غير از آنچه كه ما ذكر كرديم -ياد آور شدهاند كه خواننده محترم اگر عالقمند به آنها
باشد بايد به تفاسير مفصل و بسيار مراجعه كند.
از آن جمله گفتهاند :عرب تا چهار و پنج و بيشتر زن ميگرفت ،و با خود ميگفت ،چرا نگيرم ،مگر من از فالني كمترم؟! و وقتي كه افراد تحت
تكفل و نان خورش زياد ميشد و مالش تمام ميگرديد ،به اموال دختران يتيمي كه با مادرشان ازدواج كرده بود رو ميآورد ،از اين رو خداي
تعالي در اين آيه دستور داد كه كسي حق ندارد بيش از چهار زن بگيرد ،و اين دستور براي آن بود كه آنان محتاج به اموال يتيمان نگشته و
مرتكب ظلم در حق آنان نشوند.
و نيز گفتهاند كه :عرب بر يتيمان بسيار سخت ميگرفت ،و در امر زنان پدر دار ،اگر چه سختگيري نميكرد ولي عده زيادي از آنان را ميگرفت
و عدالت را در بينشان جاري نمينمود آيه شريفه فرمود :اگر ميترسيد كه بر يتيمان ظلم روا بداريد ،در امر غير ايتام (زنان پدردار) هم بترسيد و
بيش از چهار زن نگيريد ،تا بتوانيد عدالت را رعايت كنيد.
و عدهاي گفتهاند :عرب از سرپرستي ايتام سخت كراهت داشت و از خوردن اموال آنان پرهيز ميكرد ،خداي تعالي در اين آيه فرمود :اگر از اين
كار پرهيز داريد ،از زنا هم پرهيز كنيد و به جاي زنا كردن با هر زني كه دوست داريد ازدواج كنيد.
قول ديگر اينكه گفته اند :معناي آيه اين است كه اگر از هم غذا و هم خرج شدن با ايتام كراهت داريد ،از جمع بين چند همسر نيز خودداري كنيد
چرا كه ممكن است نتوانيد بين آنها به عدالت رفتار نمائيد و از زنان ،تنها با كساني ازدواج كنيد كه خود را نسبت به او ايمن از ظلم تشخيص
ميدهيد.
بعضي ديگر گفتهاند :معناي آيه اين است كه :اگر ترس آن داريد كه نسبت به دختر يتيمي كه با مادرش ازدواج كردهايد عدالت را رعايت نكنيد،
پس با دو تا ،سه تا و چهار تا از خود دختران يتيم كه در ميان اقوام و خويشاوندانتان سراغ داريد ازدواج كنيد ،اينها وجوهي بود كه مفسرين در
معناي آيه ذكر كرده اند و ليكن تو خواننده عزيز توجه داري كه هيچيك از آنها با لفظ آيه آن طور كه بايد انطباق ندارد ،پس وجه صحيح همان
بود كه قبال گذشت.
"مَثْني وَ ثُالثَ وَ رُباعَ" كلمه" مثني" بر وزن مفعل است و كلمه" ثالث" و" رباع" بر وزن فعال است ،و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
اين دو وزن (مفعل و فعال) در باب اعداد ،داللت بر تكرار ماده ميكند ،در نتيجه معناي مثني" دو تا دو تا" و معناي ثالث" سه تا سه تا" و
معناي رباع" چهار تا چهار تا" است و چون خطاب در آيه به تمامي مردم است ،نه به يك نفر ،لذا هر يك از اين سه كلمه را با حرف" واو" از
ديگري جدا كرد تا تخيير را برساند و اين معنا را افاده كند كه هر يك از مؤمنين اختيار دارند در اينكه دو يا سه و يا چهار نفر همسر براي خود
انتخاب كنند ،از آنجا كه كل مردم در اينجا مخاطب ميباشند ،عددهاي" دو" "،سه" و" چهار" بايد در قالب كلماتي ادا شوند كه بيانگر تكرار
است كه آن كلمات عبارتند از ":مثني" "،ثالث" و" رباع".
با اين بيان و با قرينهاي كه در آيه هست يعني جمله ":و اگر ترسيديد نتوانيد رعايت عدالت كنيد يك زن بگيريد و يا به كنيزي كه داريد اكتفاء
كنيد" و همچنين به قرينه آيه" و المحصنات" (كه آيه  24همين سوره است) اين احتمال از بين ميرود كه آيه خواسته باشد بفرمايد ":شما
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ميتوانيد با يك عقد دو يا سه و يا چهار زن را تزويج نمائيد" و يا اين احتمال كه خواسته باشد بفرمايد ":ميتوانيد اول دو نفر را با هم بگيريد و
سپس دو نفر ديگر را با هم به يك عقد بگيريد و همچنين دو تاي ديگر و  ،"...و يا بفرمايد ":ميتوانيد سه تا اول و سه تا بعدا ،يا چهار تا اول و
چهار تا بعدا بگيريد" ،و يا اينكه بفرمايد ":بيش از يك مرد ميتواند در يك زن شركت داشته باشد ،اينها احتماالتي است كه هيچگاه از آيه
شريفه استفاده نميشود و اين آيه به هيچ وجه تحمل اين معنا را ندارد.
عالوه بر اينكه اين معنا ضروري و بديهي است كه اسالم ،داشتن بيش از چهار همسر را تجويز نكرده و نيز هرگز اجازه نميدهد كه دو نفر مرد با
يكديگر مشتركا يك زن را بگيرند.
و نيز با بيان ما اين احتمال نيز دفع ميشود كه" واو" در آيه شريفه (مَثْني وَ" ثُالثَ "وَ" رُباعَ)" واو" جمع باشد (نه" واو" تفصيل) و خواسته
باشد اين معنا را برساند كه جمع بين نه همسر -كه حاصل جمع ميان عدد دو و سه و چهار ميباشد -جايز است.
در تفسير مجمع البيان هم فرموده است كه جمع به اين معنا به هيچ وجه قابل قبول نيست ،زيرا كسي كه ميگويد :مردم دو به دو و سه به سه و
چهار به چهار وارد شهر شدند ،هيچ شنوندهاي از كالم او استفاده چنين نميكند كه پس مردم نه نفر نه نفر داخل شدهاند ،زيرا اگر گوينده
منظورش اين بود خود كلمه نه را به كار ميبرد ،و چرا كلمهاي را كه براي عدد نه وضع شده (تسع) رها كند و به جاي آن بگويد :مثني و ثالث و
رباع (دو به دو و سه به سه و چهار به چهار)؟ و قطعا اگر كسي چنين كاري را بكند به او ميگويند عجب مرد ابلهي است ،و كالم خداي عز و
جل بزرگتر از آن است كه مرتكب چنين انحرافي بشود.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
"فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً" يعني اگر ميترسيد نتوانيد بين چند همسر به عدالت رفتار كنيد تنها يك زن بگيريد و نه بيشتر ،در اين جمله
حكم مساله را معلق به" خوف" كرد نه" علم" ،فرمود :اگر" ميترسيد" بين چند همسر ...و نفرمود :اگر" ميدانيد" كه نميتوانيد عدالت بر
قرار كنيد  ...و علتش اين است كه در اين امور -كه وسوسههاي شيطاني و هواهاي نفساني اثر روشني در آن دارد -غالبا علم براي كسي حاصل
نميشود و قهرا اگر خداي تعالي قيد علم را آورده بود مصلحت حكم ،فوت ميشد.
"أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" منظور از اين تعبير كنيزان زر خريد هستند ،آيه ميفرمايد :آن كس كه ميترسد بين همسران خود به عدالت رفتار ننمايد
با يك زن ازدواج كند و اگر خواست كه بيش از يك زن داشته باشد بايد كنيز بگيرد ،چرا كه خداوند تعالي تقسيم (عدالت) را بر مردان در رابطه با
كنيزان واجب نفرموده است.
و از اينجا واضح مي شود كه منظور از اين سفارش اين نيست كه بخواهد ظلم به كنيزان را تجويز كند (و بفرمايد :رعايت عدالت در ميان
همسران آزاده الزم است ،اما در بين كنيزان الزم نيست ،و جايز است بين آنان به ظلم رفتار كنيد) ،چون در جاي ديگر فرموده كه ":خداوند
ظالمان را دوست نميدارد" و نيز فرموده ":لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ -خدا نسبت به بندگانش ظلم روا نميدارد" بلكه منظور همين است كه چون
تقسيم همخوابگي در ميان كنيزان تشريع نشده ،رعايت عدالت در بينشان آسانتر است.
و به خاطر همين نكته ،بايد بگوئيم كه منظور از ذكر" ملك يمين" (برده) اين است كه مسلمانان به صرف اينكه كنيزان را بعنوان ملك يمين (و
نه با نكاح) اخذ كرده و با آنان جماع ميكنند ،كافي است و اما مساله ازدواج آنان تا چهار نفر يا بيشتر مطلب مورد نظر ،در اين آيه نيست بلكه آن
نيز خود مطلب جداگانهاي است كه بزودي در ذيل آيه ":وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا" « »1ميآيد و در آنجا متعرض اين مساله خواهد شد.
"ذلِكَ أَدْني أَلَّا تَعُولُوا"...
كلمه "عول" مصدر فعل" تعولوا" و به معناي ميل و انحراف است يعني اين طريقه به همين وجهي كه تشريع شده است شما را به منحرف
نشدن از راه ميانه و حد وسط نزديكتر
__________________________________________________
")(1سوره نساء ،آيه ".21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
ميكند ،و قهرا وقتي به اين طريقه عمل كرديد از انحراف دور و دورتر ميشويد و ديگر به حقوق زنان تجاوز نميكنيد.
بعضي گفتهاند كه :كلمه" عول" به معناي سنگيني است ،ليكن اين معنا ،نه با لفظ آيه سازگار است ،و نه با معنايش.
جمله مورد بحث ،جملهاي است كه جنبه تعليل دارد ،يعني حكمت تشريع قبلي را بيان ميكند ،و داللت بر اين ميكند كه اساس تشريع در
احكام نكاح ،بر قسط و عدالت و از بين بردن عول و انحراف و اجحاف در حقوق است.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً"" صدقه" (به ضمه دال) و" صدقه" (به فتح دال) و" صداق" هر سه به معناي مهريهاي است كه به زنان
ميدهند و كلمه "نحله" به معناي عطيهاي است مجاني كه در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.
و اگر ميبينيد كه كلمه" صدقات" را به ضمير زنان (هن) اضافه كرد "،به جهت بيان اين مطلب بود كه وجوب دادن مهر به زنان مسالهاي
نيست كه فقط اسالم آن را تاسيس كرده باشد بلكه مسالهاي است كه اساسا در بين مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است ،سنت خود
بشر بر اين جاري بود و هست كه پولي و يا مالي را كه قيمتي داشته باشد به عنوان مهريه به زنان اختصاص دهند و كانه اين پول را عوض
عصمت او قرار دهند ،همانطور كه قيمت و پول كاال (در خريد و فروش) در مقابل كاال قرار ميگيرد و معمول و متداول در بين مردم اين است
كه خريدار پول خود را برداشته و نزد فروشنده ميرود ،همچنين در مساله ازدواج هم طالب و خواستگار مرد است ،او است كه بايد پول خود را
جهت تهيه اين حاجت خود برداشته و به راه بيفتد و آن را در مقابل حاجتش بپردازد كه ان شاء اللَّه تفصيل اين مساله در بحث علمي آينده
خواهد آمد ،و به هر حال پس آيه شريفه( ،همانطور كه گفته شد) دادن مهريه را تاسيس نكرده ،بلكه روش معمولي و جاري مردم را امضا فرموده
است و شايد براي دفع اين توهم كه:
"شوهر نميتواند در مهريه همسرش تصرف كند ،حتي در آن صورتي كه خود همسر نيز راضي باشد" بود كه در دنباله جمله گذشته فرمود":
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً ،فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً" ،خواننده عزيز توجه دارد در اينكه :تصرف در مهريه را به طيب نفس زن مشروط نمود ،هم
تاكيد جمله قبل است كه مشتمل بر اصل حكم بود و هم ميفهماند كه حكم" بخوريد" حكم وصفي است نه تكليفي ،يعني معناي" بخوريد"
اين است كه خوردن آن جايز و حالل است ،نه اينكه بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است .ترجمه الميزان ،ج ،4ص: 270
كلمه" هنيئا" صفت مشبهه از ماده" هناء" است و ماده" هناء" به معناي آسان هضم شدن غذا و نيز به معناي قبول طبع است ،اين لغت در
خوراكيها و طعام استعمال ميشود مثال ميگويند :غذايي است گوارا و هنيء.
و كلمه "مريئا" به معناي همان حالت است اما در نوشيدنيها ،پس شربت مريء آن نوشيدنياي است كه در جهاز هاضمه به آساني هضم شود
و طبع انسان هم آن را قبول كند ،پس" هنيء" هم در خوردنيها استعمال ميشود و هم در نوشيدنيها ،ولي" مريء" تنها در نوشيدنيها استعمال
ميگردد ،بنا بر اين وقتي كسي به شما ميگويد ":هَنِيئاً مَرِيئاً" معنايش اين است كه طعامي كه خوردي و آبي كه نوشيدي گوارايت باد.
"وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً" كلمه" سفه" به معناي سبكي عقل است( ،در فارسي ميگويند كه :عقل فالني پارسنگ
ميبرد) ،و گويا در اصل به معناي مطلق سبكي و سستي چيزي است كه نبايد سست باشد و از اين باب است كه افسار سست را" زمام سفيه" و
جامه سست بافت را" ثوب سفيه" مينامند "،ثوب سفيه "يعني جامهاي كه بافتش و پارچهاش پست است ولي بعدا بيشتر در سستي عقل
استعمال شده است و معنايش بر حسب اختالف اغراض مختلف ميشود ،مثال به كسي كه در اداره امور دنيائيش قاصر و عاجز است سفيه
مي گويند و به كسي هم كه در امور دنيائيش كمال هوشياري را دارد ولي در باره امر آخرتيش كوتاهي نموده و مرتكب فسق ميشود يعني در اين
قسمت الابالي است ،سفيه ميگويند.
و آنچه كه از ظاهر آيه شريفه فهميده ميشود اين است كه ميخواهد از زيادهروي در اتفاق بر سفيهان نهي نموده و بفرمايد ":بيش از احتياج
آنان ،مال در اختيارشان نگذاريد" ،مطلب قابل توجه اينكه بحث آيه شريفه در زمينه اموال يتيمان است (كه دستور ميدهد اولياي يتيمان اداره
امور آنان را به عهده بگيرند و اموال آنان را رشد بدهند) ،همين معنا قرينهاي است بر اين كه مراد از كلمه" سفها" عموم سفيهان نيستند بلكه
تنها سفيهان از ايتام ميباشند .و نيز مراد از كلمه ":اموالكم" در حقيقت اموالي است كه به نوعي عنايت ،ارتباطي با اولياي ايتام دارد ،هم چنان
كه جمله ":وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ  "...نيز شاهد بر اين معنا است و اگر ناچار باشيم كه داللت بر تكليف ساير اولياي سفها را نيز -به گردن
آيه شريفه بگذاريم ،ناگزير بايد بگوئيم كه :منظور از كلمه" سفها" عموم سفيهان است (چه يتيم و چه غير يتيم) و ليكن احتمال اول (كه منظور،
خصوص سفيهان ايتام باشد) احتمالي راجح و روشن است.
و به هر حال اگر مراد از" سفها" فقط سفيهان ايتام باشد پس مراد از جمله ":اموالكم  "...ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
خصوص اموال ايتام خواهد بود و از اينكه اموال ايتام را به اولياي ايتام (كه مخاطب اين آيه ميباشند) نسبت داده ،به اين عنايت بوده است كه
مجموع اموال و ثروتي كه در روي كره زمين و زير آن و باآلخره در دنيا وجود دارد متعلق به عموم ساكنان اين كره است ،و اگر بعضي از اين
اموال مختص به بعضي از ساكنان زمين و بعضي ديگر متعلق به بعضي ديگر ميباشد ،از باب اصالح وضع عمومي بشر است كه مبتني است بر
اصل مالكيت و اختصاص ،و چون چنين است الزم است مردم اين حقيقت را تحقق دهند و بدانند كه عموم بشر جامعهاي واحدند كه تمامي
اموال دنيا متعلق به اين جامعه است و بر تك تك افراد بشر واجب است اين مال را حفظ نموده و از هدر رفتن آن جلوگيري كنند ،پس نبايد به
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اين مساله (كه مالك حقيقي خداي تعالي است) حقيقتي است قرآني ،كه بسياري از احكام و قوانين مهم اسالمي مبتني بر آن ميباشد و در
حقيقت نسبت به قسمت عمدهاي از
__________________________________________________
)(1از (منافع) آن مال بر يتيمان روزي دهيد و نيز آنان را بپوشانيد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
احكام اسالم ،جنبه زير بنا را دارد ،خداي تعالي اموال را وسيله معاش و مايه قوام و بقاي جامعه انساني قرار داده و براي شخصي معين وقف
نكرده است ،تا تغيير و تبديل نپذيرد و نيز به كسي نبخشيده ،تا نتواند با قوانين دينيش دايره تصرفات آن شخص را محدود كند ،ليكن به خاطر
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افراد سفيه اجازه دهند كه مال را اسراف و ريخت و پاش نمايند ،خود افراد عاقل اداره امور سفيهان را مانند اطفال صغير و ديوانه به عهده بگيرند.
اين آيه شريفه از حيث اضافه" اموال" به ضمير مردم (كم) نظير آيه ذيل است كه ميفرمايد ":وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ
الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ" « ،»1در اين آيه كنيزهاي مسلمانان را به همه مسلمانان نسبت داده ،چون ميدانيم كه منظور،
ازدواج فرد مسلمان با كنيز مورد نظر خودش نيست ،در نتيجه معنا چنين است كه:
هر يك از شما (جامعه مسلمانان) توانايي ازدواج با دختران آزاد جامعه اسالمي را ندارد ،با كنيزان شما ازدواج كند.
پس در آيه شريفه داللتي است بر حكم عمومي كه متوجه جامعه اسالمي است و آن حكم اين است كه جامعه براي خود شخصيتي واحد دارد كه
اين شخصيت واحده مالك تمامي اموال روي زمين است و خداي تعالي زندگي اين شخصيت واحده را بوسيله اين اموال تامين كرده و آن را رزق
وي ساخته است ،پس بر اين شخصيت الزم است كه امر آن مال را اداره نموده ،در معرض رشد و ترقيش قرار دهد ،و كاري كند كه روز به روز
زيادتر شود تا به همه و تك تك افراد وافي باشد ،و به همين منظور بايد در ارتزاق با مال حد وسط و اقتصاد را پيش گيرد و آن را از ضايع شدن
و فساد حفظ كند.
و يكي از فروع اين اصل اين است كه اوليا و سرپرستان جوامع بشري بايد امور افراد سفيه را خود به دست بگيرند و اموال آنان را به دست
خودشان ندهند كه آن را در غير موردش
__________________________________________________
)(1و هر كس از شما كه استطاعت مالي براي ازدواج با دختران آزاده و مؤمن را ندارد ،از كنيزانتان كسي را انتخاب كند ".سوره نساء ،آيه ".21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص212 :
مصرف كنند بلكه بر آن سرپرستان الزم است اموال آنان را زير نظر گرفته و به اصالح آن بپردازند و با در جريان انداختن آن در كسب و تجارت
و هر وسيله بهره وري ديگر ،بيشترش كنند ،و خود صاحبان مال را كه دچار سفاهتند از منافع و در آمد مال (و نه از اصل مال) حقوق روزمره
بدهند تا در نتيجه اصل مال از بين نرود و كار صاحب مال به تدريج به مسكنت و تهيدستي و بدبختي نيانجامد.
از اينجا روشن ميشود كه مراد از جمله ":وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ" « »1اين است كه ارتزاقشان از خود سرمايه و اصل مال نباشد بلكه در مال
باشد ،يعني از در آمد مال ارتزاق كنند.
زمخشري نيز در باره اينكه چرا نفرمود ":منها -از مال" و فرمود ":فيها -در مال" مينويسد:
نكتهاش اين است كه بفهماند ارتزاق سفيه بايد از در آمد مال باشد ،نه از اصل آن.
چرا كه اگر از اصل مال باشد الزمهاش اين است كه اصل مال او راكد بماند و به جريان نيفتد و او شروع كند به خوردن آن ،تا سرانجام تمام
شود ،اصل مال بايد محفوظ بماند و يتيم از در آمد آن ارتزاق كند.
و بعيد نيست از آيه شريفه ،واليت ولي ،نسبت به كليه امور محجورين استفاده شود ،به اين معنا كه بفهماند :خدا راضي نيست امور افراد سفيه و
ديوانه و هر محجور ديگر با ساير مردم فرق داشته باشد بلكه بر جامعه اسالمي است كه امور آنان را به عهده بگيرد ،حال اگر از طبقات اوليا از
قبيل پدر و يا جد كسي موجود باشد او بايد بر امور محجور عليه سرپرستي و مباشرت كند و اگر كسي از آنان نبود حكومت شرعيه اسالمي بايد
اين كار را انجام دهد( ،و كسي را به عنوان واليت بر امور محجور عليه بگمارد) و اگر حكومت مسلمين شرعي نبود و طاغوت بر آنان حكومت
كرد ،بايد مؤمنين به انجام اين كار دست يازند .تفصيل مساله در كتب فقه آمده است.
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مصالحي كه ايجاب ميكرده ،اجازه داده تا اين نعمتي را كه به مجموع بشر ارزاني داشته ،طبق مناسباتي چون "وراثت" "،حيازت" "،تجارت" ،و
( ...كه خودش تشريع كرده) به اشخاصي اختصاص پيدا كند ،اما به شرط اينكه تصرف كننده داراي عقل و بلوغ و شرايطي ديگر از اين قبيل بوده
باشد.
پس حاصل كالم اين شد كه آن اصل ثابت كه همواره بايد رعايت شده و فروعش به وسيله آن اندازهگيري شود ،اين است كه اموال موجود در
دنيا ،مال همه است و تنها به خاطر مصالح خاصه (كه سود آن نيز عايد همه ميشود ،تا جايي كه مزاحم حق جميع نباشد) بعضي از آن مال به
بعضي از افراد جامعه اختصاص مييابد ،و اما در جايي كه مالكيت فردي و خصوصي به بعضي از آن مال ،مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع
را ضايع سازد ،بدون ترديد رعايت مصلحت جمع مقدم بر رعايت مصلحت فرد خواهد بود .و بسياري از فروعات مهم ،از آن جمله :احكام مربوط
به انفاق و قسمت عمده اي از احكام معامالت و  ...بر اين اصل اساسي مبتني است ،خداي عز و جل اين اصل اصيل را در مواردي از كتابش تاييد
نموده است ،از آن جمله فرموده ":خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً" « »1و ما مقداري از مطالب مربوط به اين موضوع را در بحثي كه پيرامون
آيات انفاق در سوره بقره داشتيم بررسي نموديم براي توضيح بيشتر بدانجا مراجعه شود.
[بيان آيات  .....ص 213 :
اشاره
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"وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً" بحث پيرامون مساله رزق به طور مفصل در ذيل آيه ":وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ" «»2
گذشت.
و جمله ":وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ  "...نظير جمله ":وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ" « »1است ،بنا بر اين گويا كه مراد از رزق ،همان
غذايي است كه انسان ميخورد و جامهاي است كه ميپوشد تا خود را بوسيله آن از سرما و گرما حفظ نمايد ليكن لفظ" رزق"
__________________________________________________
)(1خداي عز و جل همه آنچه در زمين است براي شما خلق كرده ".سوره بقره ،آيه ".21
")(2سوره آل عمران ،آيه ". [.....]21
")(3سوره بقره ،آيه ".211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص214 :
و "كسوة" در عرف قرآن همانند كلمه" كسوة" و" نفقه" است در زبان خود ما ،كنايه و يا مثل كنايهاي است از مجموع هزينه زندگي و
بودجهاي كه در بر آوردن حوائج مادي زندگي خرج ميشود كه بنا بر اين غير از غذا و لباس ساير ما يحتاج آدمي از قبيل مسكن و دارو و امثال
آن نيز رزق خواهد بود ،هم چنان كه كلمه ":اكل -خوردن" نيز دو معنا دارد ،يكي به حسب اصل لغت است كه به معناي جويدن و فرو بردن
طعام است ،و ديگري كنايي است كه به معناي مطلق تصرفات است ،كه در آيه شريفه ":فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً "...
به همان معناي كنايي آمده.
و اما جمله ":وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً" جملهاي است اخالقي ،كه با رعايت آن امر واليت اصالح ميشود براي اينكه افراد سفيه هر چند كه
محجور و ممنوع از تصرف در اموال خويشند ،ليكن حيوان زبان بسته هم نيستند ،كه سخن خوب را از بد تشخيص ندهند ،بلكه انسانند و بايد با
آنان معامله انسان بشود و اوليايشان با ايشان همانطور سخن بگويند كه با افراد معمولي انسان سخن ميگويند ،نه بطور ناشايست ،و همچنين
معاشرتشان با آنان معاشرت با يك انسان باشد.
از اين جا روشن مي شود كه ممكن است جمله مورد بحث را به معناي لغويش يعني سخن گفتن به تنهايي نگيريم ،بلكه به معناي كنائيش يعني
مطلق معاشرت گرفته و بگوئيم:
معنايش اين است كه اولياي افراد سفيه ،بايد با آنان از هر جهت معامله يك انسان را بكنند ،چه در سخن گفتن و چه در نشست و برخاست
كردن ،هم چنان كه در جمله ":وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً" «» 1گفتيم قول به معناي مطلق معاشرت است.
"وَ ابْتَلُوا الْيَتامي حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ" كلمه ":ابتال" كه مصدر فعل امر" ابتلوا" است ،به معناي
امتحان است و مراد از بلوغ نكاح ،رسيدن فرد سفيه به سنين اوان ازدواج است ،پس در حقيقت تعبير از" رسيدن نكاح" مجازي است عقلي ،و
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[ در تصرفات مالي عالوه بر بلوغ ،رشد متصرف نيز شرط است  .....ص 211 :

پس معلوم مي شود كه اسالم مساله بلوغ را در همه جا به يك معنا نگرفته است ،در امر عبادات و امثال حدود و ديات ،بلوغ را عبارت دانسته است
از  :رسيدن به سن شرعي يعني سن ازدواج و بس ،و اما نسبت به تصرفات مالي و اقرار و امثال آن شرط ديگري را هم اضافه كرده و آن رسيدن
به حد رشد است كه تفصيل اين مساله در كتب فقهي آمده است.
و اين خود از لطائفي است كه اسالم در مرحله تشريع قوانين خود ،به كار برده است ،چرا كه اگر مساله رشد را شرط نميكرد و در تصرفات مالي
و امثال آن رشد را لغو ميساخت ،نظام زندگي اجتماعي افرادي چون يتيم مختل ميماند و نفوذ تصرفاتش و اقرارهايش باعث آن
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
مي شد كه افراد ديگر از اين معنا سوء استفاده نموده و كاله سر آنان بگذارند و با آسانترين راه يعني با چند كلمه چرب و نرم و وعدههاي
دروغين ،تمامي وسايل زندگي را از دست ايتام بيرون آورند و با يك و يا چند معامله غرري يتيم را به روز سياه بكشانند.
پس رشد شرطي است كه عقل اشتراط آن را در اينگونه امور واجب و الزم ميداند ،و اما در امثال عبادات ،بر همه روشن است كه هيچ حاجتي به
رشد نيست ،و همچنين است در امثال حدود و ديات ،چون تشخيص و درك اين معنا كه زنا بد است و مرتكب آن محكوم به حدود ميباشد ،و
نيز زدن و كشتن مردم زشت و مرتكب آن محكوم به احكام ديات است احتياجي به رشد ندارد و هر انساني قبل از رسيدن به حد رشد نيز نيروي
اين تشخيص را دارد و دركش نسبت به اين معاني قبل از رسيدن به رشد و بعد از آن تفاوت نميكند.
"وَ ال تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا"...
كلمه ":اسراف" به معناي تعدي و تجاوز از حد اعتدال در عمل است و كلمه ":بدار" به معناي مبادرت و شتافتن در انجام عمل ميباشد و
جمله" وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا" در معناي اين است كه فرموده باشد ":زنهار! قبل از آنكه كبير شوند و حق خود را از حلق شما بيرون بكشند مالشان را
بدهيد" ،خواهيد گفت :پس بايد فرموده باشد ":و بدارا ان ال يكبروا" يعني نگذاريد كبير شوند ،بلكه قبل از آن اموالشان را به دستشان بدهيد ،در
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فعل" آنستم" از مصدر" ايناس" گرفته شده و به معناي مشاهدهاي است كه بويي از الفت در معناي آن نهفته باشد ،چون ماده آن يعني ثالثي
مجردش" انس" است.
و كلمه ":رشد" به معناي پختگي و رسيده شدن ميوه عقل است ،بخالف غي كه
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
معناي خالف آن را دارد .و جمله ":فادفعوا  "...كنايه است از اينكه مال يتيم را به دست خودش بدهيد و اگر به جاي" فاعطوا" كلمه" فادفعوا"
را آورد ،براي همين بود كه هم معناي تحويل دادن را برساند و هم كنايه از اين باشد كه ":زحمت و شر و مسئوليت او را از سر خودت رفع كن،
مالش را بده تا برود و از تو دور شود" ،پس اين تعبير در عين اينكه تعبيري است پيش پا افتاده ،كنايهاي لطيف هم در بر دارد.
و جمله" حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ  "...متعلق به جمله ":و ابتلوا  "...است و معنايش اين است كه يتيم سفيه را بيازمائيد و اين معنا را ميرساند كه اين
آزمايش بايد از زمان تميز دادن هم چنان ادامه داشته باشد تا به سن ازدواج برسد ،آن گاه اگر ديديد كه رشد عقلي يافته ،مالش را به دست
خودش بدهيد .پس اين تعبير تا حدي داللت بر استمرار آزمايش دارد ،و اين را ميرساند كه كودك يتيم وقتي كه ميخواهد به حد تميز و عقل
برسد ،يعني به حدي برسد كه بشود مورد آزمايشش قرار داد ،او را مورد آزمايش قرار بدهيد و اين آزمايش تا حد ازدواج و حد مرد شدن ادامه
داشته باشد .طبع مساله نيز اين اقتضا را دارد ،چرا كه در يك آن و دو آن رشد كودك را نميتوان تشخيص داد .بلكه بايد اين آزمايش تكرار
بشود تا ايناس يعني مشاهده رشد در كودك حاصل گردد ،چون كودك بعد از حد تميز ،كم كم به حد" رهاق" و سپس به حد" ازدواج" و آن گاه
به حد" رشد" ميرسد.
جمله ":فَإِنْ آنَسْتُمْ  "...به خاطر اينكه حرف" فاء" بر سرش آمده ،تفريع و نتيجهگيري از جمله ":و ابتلوا  "...است ،هم چنان كه جمله ":فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ" تفريع بر جمله مورد بحث است و معناي مجموع جمالت اين است كه يتيم را آزمايش كنيد ،و در نتيجه اگر رشد را از او مشاهده
كرديد پس اموالشان را به دستشان بدهيد ،و اين طرز سخن به ما ميفهماند كه رسيدن به حد ازدواج علت تامه دادن مال يتيم به يتيم نيست
بلكه مقتضي آن است وقتي علت ،تامه ميشود و يتيم ميتواند مستقال در مال خود دخل و تصرف نمايد كه به حد رشد هم رسيده باشد.
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پاسخ ميگوئيم حذف حرف نفي بعد از كلمه" أن" و كلمه" أن" بطوري كه علماي نحو گفتهاند مرسوم و قياسي است ،هم چنان كه در آيه":
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا" « »1حذف شده است .بايد گفت كه اصلش" لئال تضلوا" يا" حذر ان تضلوا" بوده است.
در آيه شريفه بين خوردن با اسراف و خوردن بعد از كبير شدن يتيم مقابله افتاده و اين مقابله ميفهماند كه بين آن دو فرق هست ،اولي (اكل و
خوردن با اسراف ) تعدي به اموال ايتام است بدون اينكه حاجتي به خوردن آن باشد و بدون اينكه ولي يتيم خود را مستحق آن مال بداند ،بلكه
فقط از باب اجحاف و بي مباالتي مال يتيم را ميخورد ،ولي دومي (برداشتن از مال يتيم قبل از بزرگ شدنش) به اين معنا است كه ولي يتيم
خود را مستحق اين خوردن بداند ،و براي تصدي امور يتيم صاحب اجرت و حق العمل ميداند و ميخواهد اجرت زحمات خود را بردارد ،چيزي
كه هست اسالم به او ميگويد ":حال كه يتيم به حد رشد رسيده ،بگذار خود او در اداره اموالش زحمت بكشد ،و حال كه او به حد رشد رسيده
احتياجي به تو ندارد ،و ممكن
__________________________________________________
)(1خداوند برايتان شرح ميدهد تا گمراه نشويد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
است خود او تو را از تصرف در اموالش جلوگيري كند ،پس قبل از آنكه او جلوي تو را بگيرد ،خودت مال او را به او بده.
پس هر دو قسم تصرف ممنوع است ،مگر آنكه ولي يتيم فقير باشد و چارهاي نداشته باشد جز اينكه براي سد جوعش كار و كسبي بكند و يا
براي يتيم كار كند و از اجرت كارش حوائج ضروريش را برآورد و اين در حقيقت به مزد گرفتن در تجارت و يا اگر كار يتيم ساختمان كردن است
به مزد گرفتن در بنائي و امثال آن بر ميگردد ،و همان است كه خداي عز و جل در كتابش خاطر نشان نموده و فرمود ":وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا "...
يعني هر ولي و سرپرستي كه خودش توانگر و بينياز است و در زندگيش حاجتي به گرفتن مال يتيم ندارد" فليستعفف" يعني طريق عفت را
پيش گيرد و مالزم آن شود و از مال يتيم چيزي را نگيرد "،وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ" و اگر فقير است به طور شايسته از مال يتيم
بخورد.
بعضي از مفسرين گفتهاند معناي آيه اين است كه :از مال" خودش" بطور شايسته بخورد نه از مال" يتيم" ،ولي اين معنا با تفصيل بين فقير و
غني نميسازد ،اگر غني هم از مال خودش بخورد و فقير هم همين طور ،ديگر گفتن ":كسي كه غني است چنين كند و كسي كه فقير است
چنان كند" مورد ندارد.
و اما اينكه فرمود ":فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ"  ،متضمن يكي از مواد قانوني اسالم است و آن اين است كه هنگام تحويل دادن
مال يتيم به يتيم ،بايد ولي او اين عمل را در حضور شاهد انجام دهد ،تا هم كار خود را محكم كرده و هم از بروز اختالف و غائله نزاع جلوگيري
نموده باشد ،زيرا ممكن است فردا يتيم ادعا كند كه ولي من مال مرا به من نميدهد با اينكه به حد نكاح و رشد رسيدهام ،خداي تعالي در ذيل
كالمش جمله ":وَ كَفي بِاللَّهِ حَسِيباً" را آورد ،تا حكم را به منشا اصلي و اوليش ربط دهد يعني بفهماند كه هر حكمي از احكام الهي ،يك منشاي
از اسما و صفات او دارد ،اگر در مورد ايتام اين احكام را تشريع كرده ،براي اين است كه او حسيب است و احكام بندگانش را بدون حساب دقيق،
صادر نميكند ،هر چه تشريع ميكند محكم و حساب شده است و نيز به اين منظور است كه تربيت ديني و اسالمي را تكميل كند ،چون اسالم
تربيت مردم را از اساس توحيد شروع ميكند ،و شاهد گرفتن در معامالت و دادوستدها هر چند كه غالبا خالف و نزاع را بر طرف ميكند و ليكن
سبب قوي محكم اين رفع اختالف امري معنوي است ،و آن عبارت است از تقوا و ترس از خدايي كه در حسابكشي كافي است و بنا بر اين اگر
ولي طفل يتيم و گواهان و خود طفل اين معنا را نصب العين خود داشته باشند ،آن وقت رفع اختالف صد در صد و حتمي و نزاعي بوجود
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
نخواهد آمد (زيرا ممكن است يتيم با شاهدان وليش توطئه كنند و مساله تحويل اموال را به كلي حاشا نمايند" مترجم").
حال كه اين نكات را توجه كردي ،اينك بار ديگر به دقت در دو آيه شريفه نظر كن ،ببين با چه بياني بديع و بي نظير همه مسائل واليت را بيان
كرده است ،و ما مطالب آن را در سه قسمت خالصه ميكنيم:
اول اينكه :مهمات و رءوس مسائل مربوط به سرپرستي اموال ايتام و هر محجور عليه ديگر را بيان كرده و فرموده است كه چگونه بايد آن اموال
را تحويل گرفت و حفظ كرد و در رشته اي از كسب و تجارت به كارش برد ،تا منفعت و سود بدهد ،و چگونه در آن تصرف نموده و چگونه به
طفل تحويل داد ،و نيز در چه زماني تحويل گرفت ،و در چه زماني تحويل داد ،و عالوه بر اين با بيان مصلحت عمومي اين مساله ،مبناي آن را
تحكيم نموده و آن مصلحت عمومي اين است كه مال -در همه دنيا -براي بحركت در آوردن چرخ زندگي بشر است( ،نه براي انباشتن و يا بر
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ديگران برتري كردن و امثال آن" مترجم") ،كه بيانش گذشت.
دوم :يك اصل اخالقي ر ا در ضمن بياناتش گنجاند كه اگر بشر آن را رعايت كند بر طبق شرايعي كه ذكر شده تربيت ميشود و آن جمله زير
است كه ميفرمايد ":وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً" ،حال كه شما سرپرست و ما فوق طفل يتيم و يا ديوانه شدهايد ،بر او تفوق و درشتي نكنيد ،بلكه
رفتارتان با او سرشار از مهر و محبت و ادب و رفتاري پسنديده باشد.
سوم اينكه :توحيد را زير بناي همه آن احكام قرار داده ،توحيدي كه به تنهايي در تمامي احكام عملي و اخالقي قرآن حاكم است ،و به فرض
اينكه احكام عملي و دستورات اخالقي از حيث تاثير ضعيف شود ،تاثير آن هم چنان و در همه موارد باقي است ،و اين معنا را در جمله ":وَ كَفي
بِاللَّهِ حَسِيباً" بيان فرموده.
بحث روايتي [(در ذيل آيات گذشته)]  .....ص 218 :
اشاره
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تفسير الدر المنثور در تفسير آيه ":وَ آتُوا الْيَتامي أَمْوالَهُمْ "...ميگويد :ابن ابي حاتم از سعيد بن جبير روايت كرده كه گفت :در غطفان مردي
مال بسيار زيادي كه متعلق به برادر زاده يتيمش بود در تصرف داشت آن گاه كه برادر زادهاش به حد بلوغ رسيد مال خود را از عمويش مطالبه
كرد و عمو از تحويل آن خود داري نمود ،و آن يتيم بناچار شكايت خود را نزد رسول خدا (ص) برد ،و در اين مورد بود كه آيه ":وَ آتُوا الْيَتامي
أَمْوالَهُمْ "...نازل شد( ،تا آخر حديث) «».1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود :حالل نيست كه نطفه يك مرد در رحم بيش از چهار زن آزاد جاري شود «».2
و در كافي نيز از همان جناب روايت آورده كه فرمود :اگر مردي چهار زن داشته باشد و يكي از آنان را طالق دهد ،قبل از تمام شدن عده او،
نميتواند زن پنجمي را بگيرد «».1
مؤلف قدس سره :روايات در اين باب بسيار زياد است.
و در كتاب علل به سند خود از محمد بن سنان روايت كرده كه گفت :حضرت رضا ع در پاسخ به مسائلي كه وي پرسيده بود نوشت :علت اينكه
مرد ميتواند چهار زن بگيرد ولي زن نميتواند بيش از يك شوهر داشته باشد ،اين است كه :مرد اگر چهار زن هم داشته باشد فرزندي كه هر
يك از آنها بياورد فرزند او است ،ولي زن اگر دو همسر و يا بيشتر داشته باشد فرزندي كه به دنيا ميآورد معلوم نميشود از كدام شوهر است ،زيرا
همه شوهران در همخوابگي با او شركت داشتهاند ،و در نتيجه بديهي است كه در چنين وضعي هم روابط نسبي بهم ميخورد و هم در مساله
ارث اشكال پديد ميآيد ،و سرانجام معارف را نيز تباه ميسازد.
محمد بن سنان ميگويد :و يكي از علل اين حكم كه يك مرد ميتواند چهار زن آزاده بگيرد ،اين است كه آمار زن بيش از مردان است كه اگر
در آيه شريفه ":فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُالثَ وَ رُباعَ" نظر شود -،هر چند خدا داناتر است -ولي چنين به نظر ميرسد كه گويا
خداي تعالي خواسته است همين واقعيت را نشان دهد ،و دست افراد غني و فقير را به قدر وسعشان باز بگذارد ،تا هر كس به قدر توانايي خود با
زنان ازدواج كند (تا آخر حديث) « .»4و در كافي از امام صادق ع روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود :و غيرت را به مردان داد و به همين
جهت بر زنان تحريم كرد كه با غير همسرش رابطه داشته باشد ،ولي براي مردان چهار زن را حالل كرد ،براي اينكه خداي عز و جل ،كريمتر و
بزرگوارتر از آن است كه زنان را از يك سو گرفتار غيرت كند و از سوي ديگر به شوهران اجازه دهد كه به غير ايشان سه زن ديگر بگيرند «».1
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .111
)(2تفسير عياشي ج  1ص  211ح .14
)(3كافي ج  1ص  421ح .1
)(4علل الشرائع ص  114ج  1ب .211
)(5فروع كافي ج  1ص  114ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
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مؤلف قدس سره :از روايت مذكور روشن ميشود كه غيرت يكي از اخالق حميده و ملكات فاضله است و آن عبارت است از دگرگوني حالت
انسان از حالت عادي و اعتدال ،بطوري كه انسان را براي دفاع و انتقام از كسي كه به يكي از مقدساتش اعم از دين ،ناموس و يا جاه و امثال آن
تجاوز كرده ،از جاي خود ميكند ،و اين صفت غريزي ،صفتي است كه هيچ انساني به طور كلي از آن بيبهره نيست ،هر انساني را كه فرض
كنيم -هر قدر هم كه از غيرت بي بهره باشد -باز در بعضي از موارد غيرت را از خود بروز ميدهد ،پس غيرت يكي از فطريات آدمي است ،و
اسالم هم ديني است كه بر اساس فطرت تشريع شده و در آن امور فطري را گرفته و تعديل ميكند ،آن مقدارش را كه در حيات بشر الزم و
ضروري است معتبر و واجب مي سازد ،و آنچه نقص و خلل كه در آن هست و بشر در زندگيش نيازي بدان ندارد حذف نموده ،و از اعتبار
مياندازد ،و هم چنان كه مي بينيم همين روش را در فطرياتي چون عالقه به جمع مال و به دست آوردن خوراك و شراب و لباس و همسران و
غيره معمول داشته است.
اگر ما مي بينيم كه خداي عز و جل براي مردان ،با داشتن يك زن ،سه زن ديگر را حالل كرده -،با در نظر گرفتن اينكه اسالم رعايت حكم
فطرت را نموده است -الزمهاش اين ميشود كه نفرت و انزجاري كه از زنان نسبت به هو و مشاهده ميكنيم حسد باشد ،نه غيرت ،و به زودي
در بحث آينده كه راجع به تعدد زوجات است توضيح بيشتري ميدهيم ،و اثبات ميكنيم اين حالت در زنان امري است عرضي ،و حالتي است غير
فطري ،كه به آنان دست ميدهد (و زنان موظفند با آن مبارزه كنند ،آن چنان كه با هر هوايي نفساني ديگر بايد مبارزه كنند" مترجم").
و در كافي به سند خود از زراره از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود :مرد نميتواند آنچه را كه به همسرش بخشيده از آن برگردد ،زن نيز
نمي تواند آنچه را كه به شوهرش بخشيده ،پس بگيرد ،چه تحويلش داده باشد و يا نداده باشد.
(در نسخه عربي كلمه" جيزت او لم تجز  "...با" جيم" آمده ولي در وسائل با حرف" حا" آمده كه به معناي حيازت است" مترجم").
مگر اين خداي تعالي نيست كه در باره مردان ميفرمايد :تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً"؟ و در باره زنان ميفرمايد ":فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً؟ -و اگر زنان چيزي از آن مهريه را با طيب نفس به شما بخشيدند ميتوانيد آن را با گوارايي بخوريد" ،و اين دو آيه هم بر
مهريه شامل ميشود و هم بر بخشش «».1
__________________________________________________
)(1فروع كافي ج  1ص  -11ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن قداح از امام صادق ع از پدرش صلوات اللَّه عليه روايت كرده كه فرمود :مردي به حضور امير المؤمنين ع آمد و
عرضه داشت :يا امير المؤمنين من دردي در ناحيه شكم دارم ،حضرت فرمود :آيا همسر داري؟ عرضه داشت:
آري ،فرمود :از او بخواه تا چيزي از مال شخصيش به تو ببخشد ،البته با طيب خاطر ببخشد ،و با آن عسلي بخر و آن عسل را در آب باران حل
كن و بنوش ،تا بهبود يابي ،چون من از خداي عز و جل شنيدهام كه در باره آب آسمان ميفرمايد ":وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً" « »1و در باره
عسل ميفرمايد ":يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ" « »2و در باره مال زنان ميفرمايد ":فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»"
و آن مرد اين دستور العمل را به كار بست و شفا يافت" «».4
مؤلف قدس سره :صاحب الدر المنثور هم اين روايت را از عبد بن حميد و ابن منذر و ابن ابي حاتم ،از امير المؤمنين ع نقل كرده « ،»1و اين
استفادهاي كه آن جناب از آيات قرآني كرده ،استفادهاي است لطيف ،كه البته اساسش توسعه دادن در معناي كالم است ،و از اين قبيل توسعهها
در اخباري كه از ائمه اهل بيت ع رسيده ،زياد ديده ميشود كه ان شاء اللَّه بعضي از آنها را در مواردي كه مناسب باشد ايراد ميكنيم.
و در كافي « »1از امام باقر ع نقل شده است كه فرمود :هر گاه براي شما حديثي كردم و سخني گفتم ،دليل و شاهد قرآني آن را از من بپرسيد،
آن گاه در بعضي از كلماتش فرمود:
رسول خدا (ص) مردم را نهي كرد از قيل و قال و از فساد مال ،و كثرت سؤال ،شخصي پرسيد :يا بن رسول اللَّه همين سخن در كجاي قرآن
است؟ فرمود :خداي عز و جل در باره قيل و قال فرموده ":ال خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْالحٍ بَيْنَ النَّاسِ" «»1
و در باره فساد مال فرموده ":وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً"
__________________________________________________
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)(1ما از آسمان آبي پر بركت نازل كرديم ".ق"1 :
)(2از درون زنبوران عسل شرابي خارج ميشود داراي رنگهاي مختلف ،و در آن شفائي است براي مردم ".نحل"11 :
)(3اگر با طيب نفس و رضايت دروني چيزي به شما بخشيدند بخوريد ،كه گوارايتان باد ".نساء"4 :
)(4تفسير عياشي ج  1ص  211ح .11
)(5الدر المنثور ج  2ص . [.....]121
)(6اصول كافي ج  1ص  11ح .1
)(7هيچ خيري نيست در بسياري از سخنان بيخ گوشي شما ،مگر آنكه يكديگر راي امر به دادن صدقه و انجام عمل صالح كنيد و يا بخواهيد
بين مردم اصالح كنيد( .نساء): 114
ترجمه الميزان ،ج ،4ص212 :
»«1و در باره كثرت سؤال فرموده ":ال تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ" «».2
و در تفسير عياشي از يونس بن يعقوب روايت آورده كه گفت :من از امام صادق ع در مورد آيه ":وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ" پرسيدم ،كه منظور
از سفها چه كساني هستند؟ فرمود :كسي كه به او وثوق و اعتماد نداريد «».1
و در همان كتاب از ابراهيم بن عبد الحميد روايت كرده كه گفت :من از امام صادق ع از معناي آيه ":وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ" سؤال نمودم
فرمود :هر كسي كه شراب بنوشد او نيز سفيه است «».4
و در همان كتاب از علي بن ابي حمزه از امام صادق ع روايت آورده كه گفت :از آن جناب از آيه ":وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ" پرسيدم ،فرمود:
منظور از سفيهان ايتامند ،اموال آنان را در اختيارشان نگذاريد تا وقتي كه رشد را از آنان ببينيد ،عرضه داشتم :پس چرا اموال ايتام را اموال خود ما
خوانده و فرموده" اموالتان را به سفيهان ندهيد" فرمود :خطاب به كساني است كه وارث ايتام باشند «».1
و در تفسير قمي از امام باقر ع روايت كرده كه در ذيل آيه مورد بحث فرموده:
وقتي مردي تشخيص دهد كه همسرش و يا فرزندش سفيه و فساد انگيز است ،نبايد هيچيك از آنها را بر مال خودش مسلط كند ،چون خداي
تعالي مال را وسيله قوام زندگي او قرار داده ،سپس فرمود :منظور از" قوام زندگي" ،معاش است (تا آخر حديث) «6».
مؤلف قدس سره :روايات در اين باب بسيار زياد است و اين روايات مؤيد مطلب گذشته ما است كه گفتيم سفاهت معنايي وسيع دارد و داراي
مراتبي است مانند سفاهتي كه باعث حجر و ممنوعيت از تصرف ميشود ،و نيز سفاهت كودك قبل از رسيدن به حد رشد ،و مرتبه ديگرش
سفاهت زني است كه هوسران است ،مرحله ديگرش سفاهت شارب الخمر ،و مرتبه ديگرش مطلق كساني است كه مورد اعتماد نباشند ،و بحسب
اختالف اين مراحل و
__________________________________________________
)(1ترجمهاش در اين نزديكي گذشت.
)(2از چيزهايي كه اگر برايتان كشف شود به ضررتان تمام ميشود سؤال مكنيد( .مائده)111 :
)(3تفسير عياشي ج  1ص  221ح .21
)(4تفسير عياشي ج  1ص  221ح .21
)(5تفسير عياشي ج  1ص  221ح .21
)(6تفسير قمي ج  1ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
مصاديق معناي" دادن مال به آنها" و نيز معناي" اضافه مال به ضمير خطاب" در "اموالكم" فرق ميكند ،كه تطبيق و اعتبار آن با خود خواننده
محترم است.
و اينكه در روايت ابي حمزه فرمود ":خطاب به كساني است كه وارث يتيم باشند "اشاره است به همان حقيقتي كه قبال ما به آن اشاره كرديم،
كه اوال تمام اموال موجود در عالم هستي از آن جامعه بشري است و در مرحله دوم ملك اشخاص ميشود و به مصالح خصوصي تعلق ميگيرد،
و اصوال اشتراك جامعه در مال ،باعث شده است كه از اين به آن منتقل گردد.
و در كتاب فقيه از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود :وقتي يتم يتيم تمام ميشود ،و از يتيمي در ميآيد كه به حد احتالم برسد تعبير به"
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اشده" نيز به همين معنا است ،و اگر محتلم بشود ولي رشدي از او ديده نشود ،و هم چنان سفيه و ضعيف باشد ،ولي او بايد مال او را نگهداري
كند «».1
و در همان كتاب از آن جناب روايت آورده كه در ذيل آيه شريفه ":وَ ابْتَلُوا الْيَتامي"...
فرمود ":ايناس رشد" به معناي اين است كه بتواند مال خود را حفظ كند «».2
مؤلف :وجه اينكه آيه شريفه چگونه بر اين معنا داللت ميكند قبال گذشت.
و در كتاب تهذيب از آن جناب روايت آورده كه در ذيل آيه ":وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ" فرمود :اين كسي است كه به خاطر فقر
نميتواند هر چيزي بخرد ،و ناگزير است جلوي خواستههاي خود را بگيرد ،پس او ميتواند بطور شايسته و خداپسندانه از مال يتيم بخورد ،و اين
وقتي است كه ارتزاقش از مال يتيم و سرپرستيش نسبت به اموال او ،به صالح و به نفع يتيم باشد ،بنا بر اين اگر مال يتيم اندك است نبايد از
آن چيزي بخورد «».1
و در الدر المنثور است كه احمد و ابو داود و نسايي و ابن ماجه و ابن ابي حاتم و نحاس (در كتاب ناسخ خود) از ابن عمر روايت كردهاند كه گفت:
مردي از رسول خدا (ص) پرسيد :من از خودم مالي ندارم ،و سرپرستي يتيمي را به عهده ،دارم ،آيا ميتوانم از مال آن يتيم ارتزاق كنم؟ فرمود :از
مال يتيمت بخور ولي اسراف و ريخت و پاش مكن ،و با مال يتيم ثروت نيندوز ،و مال او را سپر بال و وسيله حفظ مال خودت مكن «».4
مؤلف قدس سره :در اين معاني روايات بسيار زيادي رسيده ،هم از طرق ائمه اهل بيت
__________________________________________________
)(1الفقيه ج  4ص  111ح .1
)(2الفقيه ج  4ص  114ح .1
)(3التهذيب ج  1ص  141ح .11
)(4الدر المنثور ج  2ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،4ص214 :
ع و هم از ديگران ،و البته در اين باره مباحث فقهي و اخباري ناظر به آن مباحث هست ،كه اگر كسي بخواهد از آن اطالع يابد ،بايد به جوامع
حديث و كتب فقهي مراجعه كند.
و در تفسير عياشي از رفاعة از آن جناب روايت شده كه در ذيل آيه ":فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ" فرموده :پدرم بارها ميفرمود اين آيه نسخ شده است
«».1
و در تفسير الدر المن ثور است كه ابو داود و نحاس هر دو در كتاب ناسخ خود ،و ابن منذر از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه گفت :آيه":
وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ" بوسيله آيه" إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً  "...نسخ شده است «».2
مؤلف قدس سره :بايد گفت كه منسوخ شدن آيه با معيارها و موازين نسخ سازگار نيست زيرا در ميان آيات قرآن كريم ،آيهاي نيست كه نسبتش
با اين آيه نسبت ناسخ با منسوخ باشد و مضمون آيه شريفه ":إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً  "...با مضمون آيه مورد بحث "فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ منافات ندارد تا بگوئيم ناسخ آن است ،زيرا خوردن مال يتيم در آيه مورد بحث ،مقيد به معروف و خوردني كه خداپسندانه باشد شده
است ،مثال عنوان" اجرت در برابر حفظ مال" او را داشته باشد ،و در آيهاي كه ميگويند ناسخ است ،خوردن مال يتيم مقيد به قيد" ظلم" شده
است ،و اينكه هيچ مجوزي براي خوردنش نداشته باشد ،و معلوم است كه بين آن" جواز اكل" و اين" منع اكل" منافاتي نيست ،پس حق مطلب
اين است كه آيه مورد بحث نسخ نشده ،و دو روايت باال عالوه بر اينكه ضعيف است ،به خاطر مخالفتي كه با كتاب دارد طرح ميشود.
و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن مغيره از جعفر بن محمد ع روايت آورده كه در ذيل آيه ":فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ"
فرمودهاند اگر ديديد آل محمد را دوست ميدارند ايشان را به درجهاي باال برده و بلند مرتبهاش گردانيد.
مؤلف قدس سره :اين معنا از باب تطبيق مفاهيم باطن قرآن بر مصاديق است ،نه معناي تحت اللفظي آيه ،در حقيقت در اين روايت عموم مردم
را ايتام آل محمد ،و آل محمد را پدران ايشان خوانده كه ميفرمايد :اگر مردم آل محمد را دوست بدارند اينگونه مردم را بيشتر احترام كنيد ،چون
رشد يافتهاند و بايد كه معارف را كه ارث پدران ايشان است به ايشان بدهيد،
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  222ح .11
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)(2الدر المنثور ج  2ص . [.....]122
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و گرنه سفيهند ،و ميراث پدرانشان را تعليمشان نكنيد.
بحثي علمي در چند فصل  .....ص 281 :
1-نكاح و ازدواج يكي از هدفهاي طبيعت است ..... :ص 281 :

اشاره

[آزاديهاي جنسي بر خالف سنت طبيعت است  .....ص 211 :
از اين جا روشن ميگردد كه آزادي و بي بند و باري در اجتماع زن و مرد به اينكه هر ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
مردي به هر زني كه خواست در آويزد و هر زني به هر مردي كه خواست كام دهد و اين دو جنس در هر زمان و هر جا كه خواستند با هم جمع
شوند ،و عينا مانند حيوانات زبان بسته ،بدون هيچ مانع و قيد و بندي نرش به مادهاش بپرد ،همانطور كه تمدن غرب وضع آنان را به تدريج به
همين جا كشانيده ،زنا و حتي زناي با زن شوهردار متداول شده است.
و همچنين جلوگيري از طالق و تثبيت ازدواج براي ابد بين دو نفري كه توافق اخالقي ندارند و نيز ممنوع كردن زن از اينكه همسر مثال
ديوانهاش را ترك گفته ،با مردي سالم ازدواج كند ،و محكوم ساختن او كه تا آخر عمر با شوهر ديوانهاش بگذارند.
و نيز لغو و بيهوده دانستن توالد و خودداري از توليد نسل و شانه خالي كردن از مسئوليت تربيت اوالد ،و نيز مساله اشتراك در زندگي خانه را
مانند ملل پيشرفته و متمدن امروز زيربناي ازدواج قرار دادن ،و نيز فرستادن شيرخواران به شير خوارگاههاي عمومي براي شير خوردن و تربيت
يافتن ،همه و همه بر خالف سنت طبيعت است و خلقت بشر به نحوي سرشته شده كه با سنتهاي جديد منافات دارد.
بله حيوانات زبان بسته كه در تولد و تربيت ،به بيش از آبستن شدن مادر و شير دادن و تربيت كردن او يعني با او راه برود ،و دانه بر چيدن و يا
پوزه به علف زدن را به او بياموزد ،احتياجي ندارند طبيعي است كه احتياجي به ازدواج و مصاحبت و اختصاص نيز ندارد ،مادهاش هر حيواني كه
ميخواهد باشد ،و نر نيز هر حيواني كه ميخواهد باشد ،چنين جانداراني در جفت گيري آزادي دارند ،البته اين آزادي هم تا حدي است كه به
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اصل پيوستگي بين زن و مرد امري سفارشي و تحميلي نيست ،بلكه از اموري است كه طبيعت بشري بلكه طبيعت حيواني ،با رساترين وجه آن
را توجيه و بيان ميكند و از آنجا كه اسالم دين فطرت است طبعا اين امر را تجويز كرده است( ،و بلكه مقدار طبيعيش را مورد تاكيد هم قرار
داده).
و عمل توليد نسل و همچنين جوجهگذاري كه از اهداف و مقاصد طبيعت است خود تنها عامل و سبب اصلي است كه اين پيوستگي را در قالب
ازدواج ريخته و آن را از اختالطهاي بي بندوبار و از صرف نزديكي كردن در آورده تا شكل ازدواج توأم با تعهد به آن بدهد .و به همين جهت
ميبي نيم حيواناتي كه تربيت فرزندشان به عهده والدين است ،زن و مرد و به عبارت ديگر نر و ماده خود را نسبت به يكديگر متعهد ميدانند،
همانند پرندگان كه ماده آنها مسئول حضانت و پرورش تخم و تغذيه و تربيت جوجه است و نر آنها مسئول رساندن آب و دانه به آشيانه.
و نيز مانند حيواناتي كه در مساله توليد مثل و تربيت فرزند احتياج به النه دارند ،ماده آنها در ساختن النه و حفظ آن نياز به همكاري نر دارد كه
اينگونه حيوانات براي امر توليد مثل روش ازدواج را انتخاب ميكنند و اين خود نوعي تعهد و مالزمت و اختصاص بين دو جفت نر و ماده را
ايجاب ميكند و آن دو را به يكديگر ميرساند و نيز به يكديگر متعهد ميسازد و در حفظ تخم ماده و تدبير آن و بيرون كردن جوجه از تخم و
همچنين تغذيه و تربيت جوجهها شريك ميكند ،و اين اشتراك مساعي هم چنان ادامه دارد تا مدت تربيت اوالد به پايان رسيده و فرزند روي
پاي خود بايستد و از پدر و مادر جدا شود ،و دوباره نر و ماده ازدواج نموده ،ماده مجددا تخم بگذارد و...
پس عامل نكاح و ازدواج همانا توليد مثل و تربيت اوالد است ،و مساله اطفاي شهوت و يا اشتراك در اعمال زندگي چون كسب و زراعت و جمع
كردن مال و تدبير غذا و شراب و وسايل خانه و اداره آن اموري است كه از چهار چوب غرض طبيعت و خلقت خارج است و تنها جنبه مقدميت
داشته و يا فوايد ديگري غير از غرض اصلي بر آنها مترتب ميشود.
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[بدون فضائل نفساني زندگي اجتماعي بشر از هم ميپاشد]  .....ص 211 :
بله ،چه بسا گويندهاي از طرفداران اين فكر بگويد كه :صفات روحي كه نامش را
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
"فضائل نفساني" مينامند ،چيزي جز بقاياي دوران اساطير و افسانهها و توحش نيست و اصال با زندگي انسان مترقي امروز هيچ گونه سازشي
ندارد ،از باب نمونه ":عفت" "،سخاوت"" حيا" "،رأفت" و" راستگويي" را نام ميبريم ،مثال عفت ،نفس را بي جهت از خواهشهاي نفساني باز
داشتن است و سخاوت از دست دادن حاصل و دست رنج آدمي است كه در راه كسب و بدست آوردنش زحمتها و محنتهاي طاقتفرسا را
متحمل شده است و عالوه بر اين مردم را تنپرور و گدا و بيكاره بار ميآورد .همچنين شرم و حيا ترمز بيهودهاي است كه نميگذارد آدمي حقوق
حقه خود را از ديگران مطالبه كند و يا آنچه در دل دارد بي پرده اظهار كند .و رأفت و دلسوزي كه نقيصه بودنش احتياج به استدالل ندارد ،زيرا
ناشي از ضعف قلب است ،و راستگويي نيز امروز با وضع زندگي سازگار نيست.
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غرض طبيعت يعني حفظ نسل ضرر نرساند.
مبادا خواننده عزيز خيال كند كه خروج از سنت خلقت و مقتضاي طبيعت اشكالي ندارد ،چون نواقص آن با فكر و ديدن برطرف ميشود ،و در
عوض لذائذ زندگي و بهرهگيري از آن بيشتر ميگردد ،و براي رفع اين توهم ميگوئيم اين توهم از بزرگترين اشتباهات است ،زيرا اين بنيههاي
طب يعي كه يكي از آنها بنيه انسانيت و ساختمان وجودي او است مركباتي است تاليف شده از اجزايي زياد كه بايد هر جزئي در جاي خاص خود و
طبق شرايط مخصوصي قرار گيرد ،طوري قرار گيرد كه با غرض و هدفي كه در خلقت و طبيعت مركب در نظر گرفته شده ،سازگار باشد ،و
دخالت هر يك از اجزا در بدست آمدن آن غرض و به كمال رساندن نوع ،نظير دخالتي است كه هر جزء از معجون و داروهاي مركب دارد و
شرايط و موفقيت هر جزء ،نظير شرايط و موفقيت اجزاي دارو است كه بايد وصفي خاص و مقداري معين و و وزن و شرايطي خاص داشته باشد،
كه اگر يكي از آنچه گفته شد نباشد و يا كمترين انحرافي داشته باشد اثر و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
خاصيت دارو هم از بين ميرود (و چه بسا در بعضي از موارد مضر هم بشود).
از باب مثال انسان موجودي است طبيعي و داراي اجزايي است كه بگونهاي مخصوص تركيبيافته است و اين تركيبات طوري است كه
نتيجهاش مستلزم پديد آمدن اوصافي در داخل و صفاتي در روح و افعال و اعمالي در جسمش ميگردد ،و بنا بر اين فرض اگر بعضي از افعال و
اعمال او از آن وصف و روشي كه طبيعت برايش معين كرده منحرف شود ،و خالصه انسان روش عملي ضد طبيعت را براي خود اتخاذ كند،
قطعا در اوصاف او اثر ميگذارد ،و او را از راه طبيعت و مسير خلقت به جايي ديگر ميبرد ،و نتيجه اين انحراف بطالن ارتباطي است كه او با
كمال طبيعي خود و با هدفي كه دارد ،به حسب خلقت در جستجوي آن است.
و ما اگر در بالها و مصيبتهاي عمومي كه امروز جهان انسانيت را فرا گرفته و اعمال و تالشهاي او را كه به منظور رسيدن به آسايش و سعادت
زندگي انجام ميشود بي نتيجه كرده و انسانيت را به سقوط و انهدام تهديد ميكند بررسي دقيق كنيم ،خواهيم ديد كه مهمترين عامل در آن
مصيبتها ،فقدان و از بين رفتن فضيلت تقوا و جايگزيني به بي شرمي و قساوت و درندگي و حرص است ،و بزرگترين عامل آن بطالن و زوال ،و
اين جايگزيني ،همانا آزادي بي حد ،و افسار گسيختگي ،و ناديده گرفتن نواميس طبيعت در امر زوجيت و تربيت اوالد است ،آري سنت اجتماع در
خانه و تربيت فرزند (از روزي كه فرزند به حد تميز ميرسد تا به آخر عمر) در عصر حاضر قريحه رأفت و رحمت و فضيلت عفت و حيا و تواضع
را ميكشد.
و اما اينكه توهم كرده بودند كه ممكن است آثار شوم نامبرده از تمدن عصر حاضر را با فكر و رؤيت از بين برد ،در پاسخ بايد گفت :هيهات كه
فكر بتواند آن آثار را از بين ببرد ،زيرا فكر هم مانند ساير لوازم زندگي وسيلهاي است كه تكوين آن را ايجاد كرده و طبيعت آن را وسيلهاي قرار
داده ،براي اينكه آنچه از مسير طبيعت خارج ميشود به جايش برگرداند ،نه اينكه آنچه طبيعت و خلقت انجام ميدهد باطلش سازد و با شمشير
طبيعت خود طبيعت را از پاي در آورد ،شمشيري كه طبيعت در اختيار انسان گذاشت تا شرور را از آن دفع كند و معلوم است كه اگر" فكر" كه
يكي از وسايل طبيعت است در تاييد شؤون فاسد طبيعت بكار برود ،خود اين وسيله هم همانند ديگر وسايل فاسد و منحرف خواهد شد و لذا
ميبينيد كه انسان امروز هر چه با نيروي فكر آنچه از مفاسد را كه فسادش اجتماع بشر را تهديد كرده ،اصالح ميكند .همين اصالح خود
نتيجهاي تلختر و بالئي دردناكتر را به دنبال ميآورد ،بالئي كه هم دردناكتر و هم عموميتر است.
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 2-اسالم مردان را بر زنان استيال داده است :اگر ما در نحوه جفت گيري و رابطه  .....ص 281 :

بين نر و ماده حيوانات مطالعه و دقت كنيم خواهيم ديد كه بين حيوانات نيز در مساله جفت گيري ،مقداري و نوعي و يا به عبارت ديگر بويي از
استيالي نر بر ماده وجود دارد و كامال احساس ميكنيم كه گويي فالن حيوان نر خود را مالك آلت تناسلي ماده ،و در نتيجه مالك ماده ميداند
و به همين جهت است كه ميبينيم نرها بر سر يك ماده با هم مشاجره ميكنند ،ولي مادهها بر سر يك نر به جان هم نميافتند( ،مثال يك االغ
و يا سگ و يا گوسفند و گاو ماده وقتي ميبينند كه نر به مادهاي ديگر پريده ،هرگز به آن ماده حملهور نميشود ،ولي نر اين حيوانات وقتي ببيند
كه نر ماده را تعقيب ميكند خشمگين ميشود به آن نر حمله ميكند).
و نيز ميبينيم آن عملي كه در انسانها نامش خواستگاري است ،در حيوانها هم (كه در هر نوعي به شكلي است) از ناحيه حيوان نر انجام ميشود
و هيچگاه حيوان ماده اي ديده نشده كه از نر خود خواستگاري كرده باشد و اين نيست مگر به خاطر اينكه حيوانات با درك غريزي خود ،درك
ميكنند كه در عمل جفت گيري كه با فاعل و قابلي صورت ميگيرد ،فاعل نر ،و قابل (مفعول) ماده است و به همين جهت ماده ،خود را ناگزير
از تسليم و خضوع ميداند.
و اين معنا غير از آن معنايي است كه در نرها مشاهده ميشود كه نر مطيع در مقابل خواستههاي ماده ميگردد (چون گفتگوي ما تنها در مورد
عمل جفت گيري و برتري نر بر ماده است و اما در اعمال ديگرش از قبيل بر آوردن حوائج ماده و تامين لذتهاي او ،نر مطيع ماده
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
است)  ،و برگشت اين اطاعت (نر از ماده) به مراعات جانب عشق و شهوت و بيشتر لذت بردن است( ،هر حيوان نري از خريدن ناز ماده و بر
آوردن حوائج او لذت ميبرد) پس ريشه اين اطاعت قوه شهوت حيوان است و ريشه آن تفوق و مالكيت قوه فحولت و نري حيوان است و ربطي
به هم ندارند.
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و همين منطق ،خود از نتائج و رهآوردهاي آن انحرافي است كه مورد گفتار ما بود ،چون اين گوينده توجه نكرده به اينكه اين فضائل در جامعه
بشري از واجبات ضروريهاي است كه اگر از اجتماع بشري رخت بربندد ،بشر حتي يك ساعت نيز نميتواند به صورت جمعي زندگي كند.
اگر اين خصلتها ا ز بشر برداشته شود و هر فرد از انسان به آنچه متعلق به سايرين است تجاوز نموده ،مال و عرض و حقوق آنان را پايمال كند،
و اگر احدي از افراد جامعه نسبت به آنچه مورد حاجت جامعه است سخا و بخشش ننمايد ،و اگر احدي از افراد بشر در ارتكاب اعمال زشت و
پايمال كردن قوانين ي كه رعايتش واجب است شرم نكند ،و اگر احدي از افراد نسبت به افراد ناتوان و بيچاره چون اطفال و ديوانگان كه در
بيچارگي خود هيچ گناهي و دخالتي ندارند رأفت و رحمت نكند ،و اگر قرار باشد كه احدي به احدي راست نگويد و در عوض همه بهم دروغ
بگويند ،و همه به هم وعده دروغ بدهند ،معلوم است كه جامعه بشريت در همان لحظه اول متالشي گشته و بقول معروف" سنگ روي سنگ
قرار نميگيرد".
پس جا دارد كه اين گوينده حد اقل اين مقدار را بفهمد كه اين خصال نه تنها از ميان بشر رخت بر نبسته ،بلكه تا ابد هم رخت بر نميبندد و بشر
طبعا و بدون سفارش كسي به آن تمسك جسته ،تا روزي كه داعيه" زندگي كردن دستجمعي" در او موجود است آن خصلتها را حفظ ميكند.
تنها چيزي كه در باره اين خصلتها بايد گفت و در باره آن سفارش و پند و اندرز كرد ،اين است كه بايد اين صفات را تعديل كرده و از افراط و
تفريط جلوگيري نمود تا در نتيجه با غرض طبيعت و خلقت در دعوت انسان به سوي سعادت زندگي موافق شود( ،كه اگر تعديل
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
نشود و به يكي از دو طرف افراط و يا تفريط منحرف گردد ،ديگر فضيلت نخواهد بود) و اگر آنچه از صفات و خصال كه امروز در جوامع مترقي
فضيلت پنداشته شده ،فضيلت انسانيت بود ،يعني خصالي تعديل شده بود ،ديگر اين همه فساد در جوامع پديد نميآورد و بشر را به پرتگاه هالكت
نميافكند بلكه بشر را در امن و راحتي و سعادت قرار ميداد.
حال به بحثي كه داشتيم برگشته و ميگوئيم :اسالم امر ازدواج را در موضع و محل طبيعي خود قرار داده ،نكاح را حالل و زنا و سفاح را حرام
كرده و عالقه همسري و زناشويي را بر پايه تجويز جدايي (طالق) قرار داده ،يعني طالق و جدا شدن زن از مرد را جايز دانسته و نيز به بياني كه
خواهد آمد اين علقه را بر اساسي قرار داده كه تا حدودي اين عالقه را اختصاصي ميسازد ،و از صورت هرج و مرج در ميآورد و باز اساس اين
علقه را يك امر شهواني حيواني ندانسته ،بلكه آن را اساسي عقالني يعني مساله توالد و تربيت دانسته و رسول گرامي در بعضي از كلماتش
فرموده ":تناكحوا تناسلوا تكثروا ( "...يعني نكاح كنيد و نسل پديد آوريد و آمار خود را باال ببريد).
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و اين معنا يعني لزوم شدت و قدرتمندي براي جنس مرد و وجوب نرمي و پذيرش براي جنس زن چيزي است كه اعتقاد به آن كم و بيش در
تمامي امتها يافت ميشود ،تا جايي كه در زبانهاي مختلف عالم راه يافته بطوري كه هر شخص پهلوان و هر چيز تسليم ناپذير را "مرد" ،و هر
شخص نرمخو و هر چيز تاثير پذير را" زن" مينامند ،مثال ميگويند :شمشير من مرد است يعني برنده است ،يا فالن گياه نر و يا فالن مكان نر
است ،و...
و اين امر در نوع انسان و در بين جامعههاي مختلف و امتهاي گوناگون في الجمله جريان دارد ،هر چند كه ميتوان گفت جريانش (با كم و
زياد اختالف) در امتها متداول است .و اما اسالم نيز اين قانون فطري را در تشريع قوانينش معتبر شمرده و فرموده ":الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ
بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ" « ، »1و با اين فرمان خود ،بر زنان واجب كرد كه درخواست مرد را براي همخوابي اجابت نموده و خود را در
اختيار او قرار دهند.
3-مساله تعدد زوجات ..... :ص 211 :

اشاره
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مساله وحدت و تعدد همسر در انواع مختلف حيوانات ،مختلف است و خيلي روشن نيست زيرا در حيواناتي كه بينشان اجتماع خانوادگي بر قرار
است ،همسر يكي است و يك ماده به يك نر اختصاص مييابد و اين بدان جهت است كه نرها در تدبير امور آشيانه و النه و نيز در پرورش دادن
جوجهها با ماده همكاري ميكنند و اين همكاري براي نرها مجالي باقي نميگذارد كه به اداره يك ماده ديگر و النه ديگر و جوجههايي ديگر
بپردازد ،البته ممكن هم هست از راه اهلي كردن و سرپرستي نمودن آنها ،وضعشان را تغيير داد يعني امر معاش آنها را مانند مرغ و خروس و
كبوتر تامين نمود ،و در نتيجه وضعشان در همسري نيز تغيير يابد.
و اما انسان از قديم االيام و در بيشتر امتهاي قديم چون مصر و هند و فارس و بلكه روم و يونان نيز تعدد زوجات را سنت خود كرده بود ،و چه
بسا بعد از گرفتن يك همسر و براي اينكه او تنها نماند ،مصاحباني در منزل ميآوردند تا مونس همسرشان باشند ،و در بعضي امتها به
__________________________________________________
)(1مردان مستولي و سرپرست زنان هستند به جهت آن برتري كه خداي تعالي بعضي را بر بعضي ديگر داده ".سوره نسا ،آيه "14
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
عدد معيني منتهي نميشد مثال يهوديان و اعراب گاه ميشد كه با ده زن و يا بيست زن و يا بيشتر ازدواج ميكردند ،و ميگويند :سليمان پادشاه،
چند صد نفر زن داشته است.
و بيشتر اين تعدد زوجات در ميان قبائل و خاندانهايي كه زندگيشان قبيلهاي است ،نظير دهنشينان و كوهنشينان اتفاق ميافتد ،و اين بدان جهت
است كه صاحب خانه حاجت شديدي به نفرات و همكاري ديگران دارد و مقصودشان از اين تعدد زوجات زيادتر شدن اوالد ذكور است تا بوسيله
آنان به امر دفاع كه از لوازم زندگي آنان است بهتر و آسانتر بپردازند .و از اين گذشته وسيلهاي براي رياست و آقايي بر ديگران باشد ،عالوه بر
يك همسري كه ميگرفتند يك جمعيتي را نيز خويشاوند و حامي خود ميكردند.
و اينكه بعضي از دانشمندان گفتهاند كه :انگيزه و عامل در تعدد زوجات در قبائل و اهل دهات كثرت مشاغل است يعني يكي بايد بارها را حمل و
نقل كند ،يك يا چند نفر به كار زراعت و آبياري مشغول شوند ،كساني نيز به كار شكار و افرادي به كار پخت و پز و افرادي ديگر به كار بافندگي
بپردازند و  ...اين مطالب هر چند كه در جاي خود سخن درستي است اال اينكه اگر در صفات روحي اين طايفه دقت كنيم ،خواهيم ديد كه مساله
كثرت مشاغل براي آنان در درجه دوم از اهميت قرار داشته است و غرض اول در نظر قبائل و انسان بياباني از تعدد زوجات به همان تعلق
مي گيرد كه ما ذكر كرديم ،همانطور كه شيوع پسرخواندگي و بنوت و امثال آن در بين قبائل نيز از فروعات همان انگيزهاي است كه خاطرنشان
ساختيم.
عالوه بر اين يك عامل اساسي ديگري نيز در بين اين طايفه براي متداول شدن تعدد زوجات بوده است و آن اين است كه در بين آنان عدد
زنان هميشه بيش از عدد مردان بوده است ،زيرا امتهايي كه به سيره و روش قبايل زندگي ميكنند همواره جنگ و كشتار و شبيخون و ترور و
غارت در بينشان رايج است و اين خود عامل مؤثري است براي زياد شدن تعداد زنان از مردان و اين زيادي زنان طوري است كه جز با تعدد
زوجات نياز طبيعي آن جامعه بر آورده نميشود( ،پس اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت).
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اسالم قانون ازدواج با يك زن را تشريع و با بيشتر از يك همسر ،يعني تا چهار همسر را در صورت تمكن از رعايت عدالت در بين آنها ،تنفيذ
نموده ،و تمام محذورهايي را كه متوجه اين تنفيذ ميشود به بياني كه خواهد آمد اصالح كرده و فرموده ":وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"
«».1
__________________________________________________
)(1با رعايت معروف اموري كه به نفع زنان است به اندازه و مثل اموري كه بر ضرر ايشان است خواهد بود ".سوره بقره ،آيه ".221
ترجمه الميزان ،ج ،4ص212 :
بعضيها به اين حكم يعني" جواز تعدد زوجات" چند اشكال كردهاند.
[چهار اشكال بر حكم" جواز تعدد زوجات" و پاسخ بدانها]  .....ص 212 :
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اول اينكه :اين حكم آثار سويي در اجتماع به بار ميآورد زيرا باعث جريحهدار شدن عواطف زنان ميشود و آرزوهاي آنان را به باد داده ،فوران
عشق و عالقه به شوهر را خمود و خاموش ميكند و حس حب او را مبدل به حس انتقام ميگرداند .و در نتيجه ،ديگر به كار خانه نميپردازد و از
تربيت فرزندان شانه خالي ميكند .و در مقابل خطايي كه شوهر به او كرده ،در مقام تالفي بر ميآيد و به مردان اجنبي زنا ميدهد و همين عمل
باعث شيوع اعمال زشت و نيز گسترش خيانت در مال و عرض و  ...ميگردد و چيزي نميگذرد كه جامعه به انحطاط كشيده ميشود.
دوم اينكه :تعدد زوجات مخالف با وضعي است كه از عمل طبيعت مشاهده ميكنيم ،چون آمارگيريهايي كه در قرون متمادي از امتها شده،
نشان ميدهد كه همواره عدد مرد و زن برابر بوده و يا مختصر اختالفي داشته است ،معلوم ميشود طبيعت براي يك مرد .يك زن تهيه كرده،
پس اگر ما خالف اين را تجويز كنيم بر خالف وضع طبيعت رفتار كردهايم.
سوم اينكه :تشريع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوتراني تشويق نموده و اين غريزه حيواني (شهوت) را در جامعه گسترش ميدهد.
و چهارم اينكه :اين قانون موقعيت اجتماعي زنان را در جامعه پائين ميآورد ،و در حقيقت ارزش چهار زن را معادل با ارزش يك مرد ميكند و
اين خود يك ارزيابي جائرانه و ظالمانه است ،حتي با مذاق خود اسالم سازگار نيست ،چرا كه اسالم در قانون ارث و در مساله شهادت يك مرد را
برابر دو زن قرار داده ،با اين حساب بايد ازدواج يك مرد را با دو زن تجويز كند ،نه بيشتر ،پس تجويز ازدواج با چهار زن به هر حال از عدالت
عدول كردن است ،آن هم بدون دليل ،و اين چهار اشكال اعتراضاتي است كه مسيحيان و يا متمدنين طرفدار تساوي" حقوق زن و مرد" بر
اسالم وارد كردهاند.
جواب از اشكال اول را مكرر در مباحث گذشته داديم و گفتيم كه اسالم زير بناي زندگي بشر و بنيان جامعه انساني را بر زندگي عقلي و فكري
بنا نهاده است ،نه زندگي احساسي و عاطفي ،در نتيجه هدفي كه بايد در اسالم دنبال شود رسيدن به صالح عقلي در سنن اجتماعي است ،نه به
صالح و شايستگي آنچه كه احساسات دوست ميدارد و ميخواهد .و عواطف به سويش كشيده ميشود.
و اين معنا ب ه هيچ وجه مستلزم كشته شدن عواطف و احساسات رقيق زنان و ابطال حكم موهبتهاي الهي و غرايز طبيعي نيست ،زيرا در مباحث
علم النفس مسلم شده است كه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
صفات روحي و عواطف و احساسات باطني از نظر كميت و كيفيت با اختالف تربيتها و عادات ،مختلف ميشود هم چنان كه به چشم خود
ميبينيم كه بسياري از آداب در نظر شرقيها پسنديده و ممدوح ،و در نظر غربيها ناپسند و مذموم است .و به عكس آن بسياري از رسوم و عادات
وجود دارد كه در نظر غربيها پسنديده و در نظر شرقيها ناپسند است و هيچگاه يافت نميشود كه دو امت در همه آداب و رسوم نظر واحدي
داشته باشند ،باألخره در بعضي از آنها اختالف دارند.
و تربيت ديني در اسالم زن را بگونهاي بار ميآورد كه هرگز از اعمالي نظير تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جريحهدار نميشود( ،او
همين كه ميبيند خداي عز و جل به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسليم اراده پروردگارش ميشود ،و وقتي ميشنود كه تحمل در برابر
آتش غيرت ،مقامات وااليي را نزد خداي تعالي در پي دارد به اشتياق رسيدن به آن درجات ،تحمل آن برايش گوارا ميگردد" مترجم").
بله يك زن غربي كه از قرون متمادي تا كنون عادت كرده به اينكه تنها همسر شوهرش باشد و قرنها اين معنا را در خود تلقين نموده ،يك
عاطفه كاذب در روحش جايگير شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضديت ميكند .دليل بر اين معنا اين است كه زن غربي به خوبي اطالع دارد
كه شوهرش با زنان همسايگان زنا ميكند و هيچ ناراحت نميشود ،پس اين عاطفهاي كه امروز در ميان زنان متمدن پيدا شده ،عاطفهاي است
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تلقيني و دروغين.
و اين ،نه تنها مرد غربي است كه هر زني را دوست داشته باشد (چه بكر و چه بيوه ،چه بيشوهر و چه شوهردار) زنا ميكند ،بلكه زن غربي نيز با
هر مردي كه دوست بدارد تماس غير مشروع برقرار ميكند ،و از اين باالتر اينكه زن و مرد غربي با محرم خود جمع ميشوند و ميتوان ادعا كرد
كه حتي يك انسان غربي از ميان هزاران انسان را نخواهي يافت كه از ننگ زنا بر حذر مانده باشد (چه مردش و چه زنش) انسان غربي به اين
هم قانع نيست ،بلكه عمل زشت لواط را هم مرتكب ميشود و شايد مردي يافت نشود و يا كمتر يافت شود كه از اين ننگ سالم مانده باشد ،و
اين رسوايي را بدانجا رساندند كه در چند سال قبل از پارلمان انگليس خواستند تا عمل لواط را برايشان قانوني كند ،چون آن قدر شايع شده بود
كه ديگر جلوگيريش ممكن نبود ،و اما زنان و مخصوصا دختران بكر و بيشوهر كه فحشاء در بينشان به مراتب زنندهتر و فجيعتر بود.
و جاي بسيار شگفت است كه چگونه زنان غربي از اين همه بيناموسي كه شوهرانشان ميبينند متاسف نگشته ،دلها و عواطفشان جريحهدار
نميشود ،و چگونه است كه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص214 :
احساسات و عواطف مردان از اينكه در شب زفاف همسرشان را بيوه مييابند ناراحت نشده و عواطفشان جريحهدار نميگردد؟ و نه تنها ناراحت
نمي شود بلكه هر قدر همسرش بيشتر زنا داده باشد و مردان بيشتري از او كام گرفته باشند ،او بيشتر مباهات و افتخار ميكند ،و منطقش اين
است كه من همسري دارم كه عاشقهاي زيادي دارد و شيفتگانش بر سر همخوابي با او با يكديگر جنگ و ستيز دارند ،همسر من كسي است
كه دهها و بلكه صدها دوست و آشنا دارد.
ولي اگر آن نكته كه خاطرنشان كرديم در نظر گرفته شود ،اين شگفتيها از بين ميرود ،گفتيم عواطف و احساسات با اختالف تربيتها مختلف
مي شود ،اين اعمال نامبرده از آنجا كه در سرزمين غرب تكرار شده و مردم در ارتكاب آن آزادي كامل دارند ،دلهايشان نسبت به آن خو گرفته
است ،تا جايي كه عادتي معمولي و مالوف شده و در دلها ريشه دوانده ،به همين جهت عواطف و احساسات به آن متمايل ،و از مخالفت با آن
جريحه دار ميشود.
و اما اينكه گفتند :تعدد زوجات باعث دلسردي زنان در اداره خانه و بي رغبتي آنان در تربيت اوالد ميشود و نيز اينكه گفتند :تعدد زوجات باعث
شيوع زنا و خيانت ميگردد ،درست نيست زيرا تجربه خالف آن را اثبات كرده است.
در صدر اسالم حكم تعدد زوجات جاري شد و هيچ مورخ و اهل خبره تاريخ نيست كه ادعا كند در آن روز زنان به كار كردن در خانه بي رغبت
شدند و كارها معطل ماند و يا زنا در جامعه شيوع پيدا كرد ،بلكه تاريخ و مورخين خالف اين را اثبات ميكنند.
عالوه بر اينكه زناني كه بر سر زنان اول شوهر ميكنند ،در جامعه اسالمي و ساير جامعههايي كه اين عمل را جايز ميدانند با رضا و رغبت خود
زن دوم يا سوم يا چهارم شوهر ميشوند ،و اين زنان ،زنان همين جامعهها هستند و مردان آنها را از جامعههاي ديگر و به عنوان برده نميآورند و
يا از دنيايي غير اين دنيا به فريب نياوردهاند و اگر ميبينيم كه اين زنان به چنين ازدواجي تمايل پيدا ميكنند به خاطر عللي است كه در اجتماع
حكم فرما است و همين دليل روشن است بر اينكه طبيعت جنس زن امتناعي از تعدد زوجات ندارد و قلبشان از اين عمل آزرده نميشود ،بلكه
اگر آزردگياي هست از لوازم و عوارضي است كه همسر اول پيش ميآورد ،زيرا همسر اول وقتي تنها همسر شوهرش باشد ،دوست نميدارد كه
غير او زني ديگر به خانهاش وارد شود ،زيرا كه مي ترسد قلب شوهرش متمايل به او شود و يا او بر وي تفوق و رياست پيدا كند و يا فرزندي كه
از او پديد ميآيد با فرزندان وي ناسازگاري كند و امثال اينگونه ترسها است كه موجب عدم رضايت و تالم روحي زن اول ميشود نه يك غريزه
طبيعي.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
و اما اشكال دوم :كه تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملي غير طبيعي است ،جوابش اين است كه اين استدالل از چند جهت مخدوش و
نادرست است.
1امر ازدواج تنها متكي به مساله آمار نيست( ،تا كسي بگويد بايد زن هم جيرهبندي شود ،و گرنه اگر مردي چهار زن بگيرد ،سه نفر مرد ديگربي زن ميماند "مترجم" ) .بلكه در اين ميان عوامل و شرايط ديگري وجود دارد كه يكي از آنها رشد فكري است ،كه زنان زودتر از مردان رشد
يافته و آماده ازدواج پيدا ميشوند ،سن زنان مخصوصا در مناطق گرمسير وقتي از نه ( )1سالگي بگذرد صالحيت ازدواج پيدا ميكنند ،در حالي
كه بسياري از مردان قبل از شانزده )(16سالگي به اين رشد و اين آمادگي نميرسند( ،و اين معيار همان است كه اسالم در مساله نكاح معتبر
شمرده است).

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

دليل و شاهد بر اين مطلب سنت جاري و روش معمول در دختران كشورهاي متمدن است كه كمتر دختري را ميتوان يافت كه تا سن قانوني
(مثال شانزده سالگي) بكارتش محفوظ مانده باشد .و اين (زايل شدن بكارت) نيست مگر به خاطر اينكه طبيعت ،چند سال قبل از سن قانونياش
او را آماده نكاح كرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او نميداده ،بكارت خود را مفت از دست داده است.
و الزمه اين خصوصيت اين است كه اگر ما مواليد و نوزادان شانزده سال قبل يك كشور را -با فرض اينكه دخترانش برابر پسران باشد -در نظر
بگيريم ،سر سال شانزدهم از نوزادان پسر تنها يك سالش (يعني سال اول از آن شانزده سال) آماده ازدواج ميباشند ،در حالي كه از نوزادان دختر،
دختران هفت سال اول از آن شانزده سال به حد ازدواج رسيدهاند ،يعني نوزادان سال اول (از پسران) تا سال هفتم (از دختران) و اگر نوزادان
بيس ت و پنج سال قبل كشوري را در نظر بگيريم ،سر سال بيست و پنجم مرحله رشد بلوغ مردان است ،و نوزادان ده سال از پسران و پانزده سال
از دختران آماده ازدواج شده اند و اگر در گرفتن نسبت حد وسط را معيار قرار دهيم براي هر يك پسر ،دو دختر آماده ازدواجند و اين نسبت را
طبيعت پسر و دختر برقرار كرده است.
گذشته از آن آماري كه از آن ياد كردند خود بيانگر اين معنا است كه زنان عمرشان از مردان بيشتر است ،و الزمه آن اين است كه در سال مرگ
همين پسران و دختراني كه فرض كرديم عدهاي پير زن وجود داشته باشد كه در برابر آنها پير مرداني وجود نداشته باشند (مؤيد اين معنا آماري
است كه روزنامه اطالعات تهران مورخه سه شنبه يازدهم دي ماه هزار و سيصد و سي و پنج شمسي از سازمان آمار فرانسه نقل كرده) و
خالصهاش اين است كه:
" بر حسب آمارگيري اين نتيجه به دست آمده است كه در فرانسه در برابر هر صد نفر ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
مولود دختر صد و پنج پسر متولد ميشود و با اين حال روز به روز آمار زنان از مردان بيشتر ميشود و از چهل ميليون نفوس فرانسه كه بايد بيش
از بيست ميليونش مرد باشد ،عدد زنان"  "1111111يك ميليون و هفتصد و شصت و پنج هزار نفر از مردان بيشتر است و علت اين امر اين
است كه پسران و مردان مقاومتشان در برابر بيماريها كمتر از دختران و زنان است .و به همين جهت از والدت تا سن  11سالگي ،پسران پنج
درصد بيش از دختران ميميرند .آن گاه اين مؤسسه شروع ميكند به گرفتن آمار در ناحيه نقص و اين آمار را از سن  11 -21سالگي شروع
ميكند تا سن  11 -11سالگي و نتيجه ميگيرد كه در سن  11 -11سالگي در برابر يك ميليون و پانصد هزار زن بيش از هفتصد و پنجاه هزار
نفر مرد باقي نميماند".
از اين هم كه بگذريم خاصيت توليد نسل و يا به عبارت ديگر دستگاه تناسلي مرد عمرش بيشتر از دستگاه تناسلي زن است ،زيرا اغلب زنان در
سن پنجاه سالگي يائسه ميشوند و ديگر رحم آنان فرزند پرورش نميدهد ،در حالي كه دستگاه تناسلي مرد سالها بعد از پنجاه سالگي قادر به
توليد نسل ميباشد و چه بسا مردان كه قابليت توليدشان تا آخر عمر طبيعي كه صد سالگي است باقي ميماند ،در نتيجه عمر مردان از نظر
صالحيت توليد ،كه تقريبا هشتاد سال ميشود ،دو برابر عمر زنان يعني چهل سال است.
و اگر ما اين وجه را با وجه قبلي روي هم در نظر بگيريم ،اين نتيجه به دست ميآيد كه طبيعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با يك
زن فراتر رود و بيش از يكي داشته باشد و اين معقول نيست كه طبيعت ،نيروي توليد را به مردان بدهد و در عين حال آنان را از توليد منع كند،
زيرا سنت جاري در علل و اسباب اين معنا را نميپذيرد.
عالوه بر اينكه حوادثي كه افراد جامعه را نابود ميسازد ،يعني جنگها و نزاعها و جنايات ،مردان را بيشتر تهديد ميكند تا زنان را ،به طوري كه
نابود شوندگان از مردان قابل مقايسه با نابودشوندگان از زنان نيست ،قبال هم تذكر داديم كه همين معنا قويترين عامل براي شيوع تعدد زوجات
در قبائل است و بنا بر اين زناني كه به حكم مطلب باال ،شوهر را از دست ميدهند ،چارهاي جز اين ندارند كه يا تعدد زوجات را بپذيرند و يا تن
به زنا و يا محروميت دهند ،چون با مرگ شوهران غريزه جنسي آنان نميميرد و باطل نميشود.
و از جمله مطالبي كه اين حقيقت را تاييد ميكند ،جرياني است كه چند ماه قبل از نوشتن اين اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن اين بود كه
جمعيت زنان بي شوهر نگراني خود را از نداشتن شوهر طي شكايتي به دولت اظهار نموده و تقاضا كردند كه براي عالج اين درد مساله تعدد
زوجات در اسالم را قانوني ساخته ،به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد كه خواستند زن
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
بگي رند ،چيزي كه هست حكومت خواسته آن زنان را بر آورده نكرد ،زيرا كليسا او را از اين كار بازداشت.
آري كليسا راضي شد زنا و فساد نسل شايع شود ولي راضي نشد تعدد زوجات اسالم در آلمان رسميت پيدا كند.
2-استدالل به اينكه" طبيعت نوع بشر عدد مردان را مساوي عدد زنان قرار داده" ،با صرفنظر از خدشههايي كه داشت زماني استدالل درستي
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است كه تمامي مردان چهار زن بگيرند و يا حد اقل بيش از يك زن اختيار كنند ،در حالي كه چنين نبوده و بعد از اين نيز چنين نخواهد شد،
براي اينكه طبيعت چنين موقعيتي را در اختيار همگان قرار نداده و طبعا بيش از يك زن داشتن جز براي بعضي از مردان فراهم نميشود ،اسالم
نيز كه همه دستوراتش مطابق با فطرت و طبيعت است چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نكرده ،بلكه تنها براي كساني كه توانايي دارند،
جايز دانسته (نه واجب) آن هم در صورتي كه بتوانند بين دو زن و بيشتر به عدالت رفتار كنند.
و يكي از روشن ترين دليل بر اينكه الزمه اين تشريع ،حرج و فساد نيست ،عمل مسلمانان به اين تشريع و سيره آنان بر اين سنت است و
همچنين غير مسلمانان اقوامي كه اين عمل را جايز ميدانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطي و نايابي زن نيست بلكه به عكس ،ممنوعيت تعدد
زوجات در اقوامي كه آن را تحريم كرده اند ،باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع خانوادگي محروم باشند و به دادن زنا اكتفاء كنند.
3استدالل نامبرده ،صرفنظر از خدشههايي كه داشت در صورتي درست بوده و بر حكم تعدد زوجات وارد است كه حكم نامبرده (تعدد زوجات)اصالح نشده و با قيودي كه محذورهاي توهم شده را اصالح كند ،مقيد و تعديل نشود .ولي اسالم همين كار را كرده ،و بر مرداني كه ميخواهند
زناني متعدد داشته باشند شرط كرده كه در معاشرت با آنان رعايت عدالت را بكنند و بستر زناشويي را بين آنان بالسويه تقسيم كنند .و نيز واجب
كرده كه نفقه آنان و اوالدشان را بدهند و معلوم است كه رعايت عدالت در انفاق و پرداخت هزينه زندگي چهار زن و اوالد آنها و نيز رعايت
مساوات در معاشرت با آنان جز براي بعضي از مردان فهميده و ثروتمند فراهم نميشود .و اين كار براي عمومي مردم فراهم و ميسور نيست.
عالوه بر اين ،در اين ميان راههاي ديني و مشروع ديگري است كه با به كار بستن آن ،زن ميتواند شوهر خود را ملزم سازد كه زن ديگري
نگيرد و تنها به او اكتفاء كند.
و اما اشكال سوم :كه ميگفت ":تجويز تعدد زوجات ،مردان را به شهوت راني
ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
ترغيب نمودن و همچنين نيروي شهوت را در جامعه تقويت كردن" است ،در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه :صاحب اين اشكال اطالع و تدبري
در تربيت اسالمي و مقاصدي كه اين شريعت دنبال ميكند ندارد و نميداند كه تربيت ديني نسبت به زنان در جامعه اسالمي دين -پسند ،اين
است كه زنان را با پوشيدن خود با عفاف و با حيا بار ميآورد ،و زنان را طوري تربيت ميكند كه خود به خود شهوت در آنان كمتر از مردان
مي شود( ،بر خالف آنچه مشهور شده كه شهوت نكاح در زن بيشتر و زيادتر از مرد است .و استدالل ميكنند به اينكه زن بسيار حريص در زينت
و جمال و خود آرايي است و وجود اين طبيعت در زن دليل بر آن است كه شهوت او زيادتر از مرد است) و ادعاي ما آن قدر روشن است كه
مردان مسلماني كه با زنان متدين و تربيت شده در دامن پدر و مادر دين دار ازدواج كردهاند ،كمترين ترديدي در آن ندارند ،پس روي هم رفته،
شهوت جنسي مردان معادل است با شهوتي كه در يك زن ،بلكه دو زن و سه زن وجود دارد.
از سوي ديگر دين اسالم بر اين معنا عنايت دارد كه حد اقل و واجب از مقتضيات طبع و مشتهيات نفس ارضا گردد .واحدي از اين حد اقل،
محروم نماند و به همين جهت اين معنا را مورد نظر قرار داده كه شهوت هيچ مردي در هيچ زماني در بدن محصور نشود و وادارش نكند به
اينكه به تعدي و فجور و فحشا آلوده گردد.
و اگر مرد به داشتن يك زن محكوم باشد ،در ايامي كه زن عذر دارد ،يعني نزديك به يك ثلث از اوقات معاشرتش كه ايام عادت و بعضي از ايام
حمل و وضع حمل و ايام رضاعش و امثال آن است او ناگزير از فجور ميشود ،چون ما در مباحث گذشته اين كتاب مطلبي را مكرر خاطرنشان
كرديم كه الزمه آن لزوم شتاب در رفع اين حاجت غريزي است .و آن مطلب اين بود كه گفتيم اسالم اجتماع بشري را بر اساس زندگي عقل و
تفكر بنا نهاده ،نه بر اساس زندگي احساسي و بنا بر اين باقي ماندن مرد بر حالت احساس حالتي كه او را به بيبندوباري در خواستهها و خاطرات
زشت مي كشاند ،نظير حالت عزب بودن و امثال آن ،از نظر اسالم از بزرگترين خطرهايي است كه انسان را تهديد ميكند.
و از سوي ديگر يكي از مهمترين مقاصد و هدفها در نظر شارع اسالم زياد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمين به دست آنان است.
آري جامعه مسلمانان كه آباد شدن زمين به دست او ،آبادي صالحي و آبادي مخصوصي است كه ريشه شرك و فساد را ميزند.
پس اين جهات و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده و باعث شده است كه شارع اسالم ترجمه الميزان ،ج ،4ص211 :
حكم جواز تعدد زوجات را تشريع كند ،نه ترويج امر شهوتراني و ترغيب مردم به اينكه در شهوات غرق شوند ،و اگر اشكال كنندگان به اسالم در
خصوص تشريع اين حكم انصاف ميداشتند لبه تيز حمالت خود را متوجه بانيان تمدن غرب ميكردند و جا داشت اين تمدن را به ترويج فحشا و
ترغيب مردان به شهوتراني متهم سازند ،نه اسالم را كه اجتماع را بر پايه سعادت ديني قرار داده است.
بله در تجويز تعدد زوجات اين اثر هست كه شدت حرص مرد را شكسته و تسكين ميدهد ،چون به قول معروف ":هر آن كس كه از چيزي منع
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شود به آن حريص ميگردد" و چنين كسي همي جز اين ندارد كه پرده منع را پاره و ديوار حبس را بشكند و خود را به آنچه از آن محرومش
كردهاند برساند .و مردان نيز در مورد تمتع و كامگيري از زنان چنين وضعي دارند ،اگر قانون ،او را از غير همسر اولش منع كند ،حريصتر
ميشود ،ولي اگر قانون به او اجازه گرفتن همسر دوم و سوم را بدهد ،هر چند بيش از يك همسر نداشته باشد ،عطش حرصش فرو مينشيند و با
خود فكر ميكند كه براي گرفتن همسر ديگر راه باز است و كسي نميتواند مرا جلوگيري كند ،اگر روزي خود را در تنگنا ببينم از اين حق
استفاده ميكنم (و اگر در تنگنا نديد ،مسال ه را سبك و سنگين نموده ،اگر ديد گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صرفه دارد،
ميگيرد و اگر صرفه نداشت نميگيرد" مترجم").
و همين باز بودن راه ،بهانه او را از ارتكاب زنا و هتك ناموس محترم مردم ،از دستش ميگيرد.
در ميان غربيها بعضي از نويسندگان رعايت انصاف را نموده و گفتهاند :در اشاعه زنا و فحشا بين ملتهاي مسيحي مذهب ،هيچ عاملي نيرومندتر
از تحريم تعدد زوجات بوسيله كليسا نبوده است.
مسترجان ديون پورت انگليسي در كتاب عذر به پيشگاه محمد (ص) و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقاي سعيدي) اين انصاف را به خرج داده
است.
و اما در جواب از اشكال چهارم ":كه تجويز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائين ميآورد"! بايد گفت كه هرگز چنين نيست ،همانطور كه در
مباحث گذشته (يعني در بحث علمي كه در جلد دوم عربي اين كتاب صفحه  211پيرامون حقوق زن در اسالم داشتيم) اثبات كرديم كه زنان در
هيچ سنتي از سنتهاي ديني و يا دنيوي نه قديمش و نه جديدش همانند اسالم مورد احترام قرار نگرفتهاند و هيچ سنتي از سنن قديم و جديد
حقوق آنان را همچون اسالم مراعات ننموده است ،براي بيشتر روشن شدن اين مساله ،مطالب مشروحي بيان خواهيم نمود.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
جواز تعدد زوجات براي مرد در حقيقت و واقع امر توهين به زن و از بين بردن موقعيت اجتماعي و حقوق او نيست ،بلكه بخاطر مصالحي است
كه بيان بعضي از آنها گذشت.
بسياري از نويسندگان و دانشمندان غربي (اعم از دانشمندان مرد و زن) به نيكي و حسن اين قانون اسالمي اعتراف نموده ،و به مفاسدي كه از
ناحيه تحريم تعدد زوجات گريبانگير جامعهها شده است اعتراف كردهاند ،خواننده عزيز ميتواند به مظان اين نوشتهها مراجعه نمايد.
قويترين و محكمترين دليلي كه مخالفين غربي به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن تمسك كردهاند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و
تابش دادهاند ،همان گرفتاريها و مصيبتهايي است كه در خانههاي مسلماناني كه دو زن و يا چند زن هست مشاهده ميشود كه اين خانهها
هميشه محل داد و فرياد و حسد ورزيدن به يكديگر است .و اهل آن خانه (اعم از زن و مرد) از روزي كه زن دوم ،سوم و  ...وارد خانه مرد
ميشوند تا روزي كه وارد خانه قبر ميگردند روي سعادت و خوشي را نميبينند ،تا جايي كه خود مسلمانان اين حسد را به نام" مرض هووها "
ناميدهاند.
در چنين زماني است كه تمامي عواطف و احساسات رقيق و لطيف فطري و طبيعي زنان ،مانند ":مهر و محبت" "،نرمخويي" "،رقت""،
رأفت"" ،شفقت" "،خيرخواهي" "،حفظ غيب" "،وفا" "،مودت" "،رحمت" "،اخالص" و  ...نسبت به شوهر و فرزنداني كه شوهر از همسر
قبليش داشته ،و نيز عالقه به خانه و همه متعلقات آن كه از صفات غريزي زن است برگشته و جاي خود را به ضد خودش ميدهد و در نتيجه
خانه را كه بايد جاي سكونت و استراحت آدمي و محل برطرف كردن خستگي تن و تالمات روحي و جسمي انسان باشد و هر مردي در زندگي
روزمرهاش دچار آنها ميشود به صورت گود زورخانه و معركه قتال در ميآيد ،معركهاي كه در آن نه براي جان كسي احترامي هست و نه براي
عرضش و نه آبرويش و نه مالش ،و خالصه هيچ كس از كس ديگر در امان نيست.
و معلوم است كه در چنين خانهاي صفاي زندگي مبدل به كدورت گشته و لذت زندگي از آنجا كوچ ميكند و جاي خود را به ضرب و شتم و
فحش و ناسزا و سعايت و سخن چيني و رقابت و نيرنگ ميدهد و بچههاي چنين خانهاي نيز با بچههاي ديگر خانهها فرق داشته و دائما در
حال اختالف و مشاجره هستند و چه بسا كه (كارد مرد به استخوانش رسيده و همسر خود را به قتل برساند و يا) زن در صدد نابود كردن شوهر،
و بچهها در مقام كشتن يكديگر و يا در صدد كشتن پدر بر آيند و پيوند خويشاوندي و قرابت و برادري جاي خود را به انتقام و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
خونخواهي بدهد .و معلوم است كه (به فرموده رسول خدا (ص) كه :الحب يتوارث و البغض يتوارث ،دشمني نسل اول خانوداه ،به نسلهاي بعدي
نيز منتقل ميگردد" مترجم )"خونريزي و نابودي نسل ،و فساد خانه در نسلهاي مردي كه داراي دو زن ميباشد ادامه يابد.
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[عدم جريان صحيح يك قانون در جامعهاي ،الزاما به معناي بطالن و فساد آن قانون نيست  .....ص 112 :
توضيح اينكه :در نظر دانشمندان امروز معيار در داوري اينكه چه قانوني از قوانين موضوعه و چه سنتي از سنتهاي جاريه صحيح و چه قانون و
سنتي فاسد است ،آثار و نتايج آن قانون است كه اگر بعد از پياده شدنش در جامعه ،آثارش مورد پسند واقع شد آن قانون را قانوني
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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از تمام اينها كه بگذريم ،آثار سوء تعدد زوجات به بيرون از خانه يعني به جامعه نيز راه يافته و باعث شقاوت و فساد اخالق و قساوت و ظلم و
بغي و فحشا و سلب امنيت و اعتماد ميگردد .و مخصوصا كه اگر جواز طالق را هم بر اين قانون (جواز تعدد زوجات) اضافه كنيم بخوبي روشن
ميشود كه اين دو حكم (جواز تعدد زوجات و طالق) كار مردان جامعه را به كجا ميكشاند ،وقتي مرد بتواند هر كه را خواست بگيرد و هر يك از
همسرانش را خواست طالق دهد ،خود بخود ذوقي و شهوتپرست بار ميآيد ،چنين مردي جز پيروي از شهواتش و اطفاي آتش حرصش و
گرفتن اين زن و رها كردن آن زن ،عزت دادن به اين و خوار ساختن آن ،هيچ كاري و هيچ همي ندارد و اين وضع جز تباه كردن و بدبخت
ساختن نيمي از مردم جامعه (يعني زنان) اثر ديگري ندارد ،عالوه بر اينكه با تباهي آن نصف (زنان) ،نصف ديگر (مردان) نيز تباه ميشوند .اين
بود حاصل سخنان مخالفين كه به خورد جامعه دادهاند ،انصافا سخن درستي است و ما قبول داريم ،و ليكن هيچيك از آنها بر اسالم و تشريع
اسالم وارد نيست ،بلكه همهاش متوجه مسلمانان است.
آري ،اگر مخالفين ،عصر و دورهاي را نشان دهند كه در آن دوره مسلمانان به حقيقت احكام دين و تعاليم آن عمل كرده باشند و در آن دوره نيز
اين آثار سوء بر مساله تعدد زوجات و جواز طالق مترتب شده باشد ،آن گاه ميتوانند ادعا كنند كه آثار سوء نامبرده ،از ناحيه جواز تعدد زوجات و
طالق است ،ولي با كمال تاسف مسلمانان قرنها است كه حكومت اسالمي ندارند و آنان كه سردمداران مسلمانان بودند ،صالح نبودند ،تا
مسلمانان را بر طبق تربيت اسالمي و با تعاليم عاليه آن تربيت كنند ،بلكه خود آن سردمداران در پرده دري و نقض قوانين و ابطال حدود دين
پيشگامتر از مردم بودند و واضح است كه مردم تابع مرام پادشاهان خويشند.
و اگر ما بخواهيم در اينجا به نقل قسمتي از سرگذشت فرمانروايان و جرياناتي كه در دربار آنان جاري بوده و رسواييهايي كه پادشاهان كشورهاي
اسالمي به بار آوردند از روز مبدل شدن حكومت ديني به سلطنت و شاهنشاهي بپردازيم ،بايد در همين جا كتابي جداگانه در بين كتاب تفسير
خود بنويسيم (و اين با وعده اختصاري كه دادهايم نميسازد ).
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
و كوتاه سخن آنكه اگر اشكالي هست به مسلمانان وارد است كه اجتماع خانوادگي خويش را به گونهاي ترتيب دادهاند كه تامين كننده سعادت
زندگيشان نيست و سياستي را اتخاذ ميكنند كه نميتوانند آن را پياده سازند و در پياده كردنش از صراط مستقيم منحرف نشوند ،تازه گناه اين
آثار سوء به گردن مردان است ،نه زنان و فرزندان ،هر چند كه هر كسي مسئول گناه خويش است ،ولي ريشه تمام اين مفاسد و بدبختيها و
خانمان براندازيها و...
روش و مرام اينگونه مردان است كه سعادت خود و همسر و اوالد خود را و صفاي جو جامعه خويش را فداي شهوتراني و ناداني خود ميكنند.
و اما اسالم (همانطور كه در سابق بيان كرديم) قانون تعدد زوجات را بدون قيد و بند تشريع نكرده ،و اصال آن را بر همه مردان واجب و الزم
ننموده ،بلكه به طبيعت و حال افراد توجه فرموده ،و همچنين عوارضي را كه ممكن است احيانا براي افرادي عارض شود در نظر گرفته ،و به
بياني كه گذشت صالحيت قطعي را شرط نموده و مفاسد و محذورهايي را كه در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنين موقعيتي است كه
آن را جايز دانسته ،تا مصالح مجتمع اسالمي انسانها تامين شود .و حكم" جواز" را مقيد به صورتي كرده است كه هيچيك از مفاسد شنيع
نامبرده پيش نيايد و آن در صورتي است كه مرد از خود اطمينان داشته باشد به اينكه ميتواند بين چند همسر به عدالت رفتار كند.
پس تنها كسي كه چنين اطميناني از خود دارد و خداي تعالي چنين توفيقي به او داده ،از نظر دين اسالم ميتواند بيش از يك زن داشته باشد .و
اما آن مرداني كه (اشكال كنندگان .وضعشان را با آب و تاب نقل كردهاند كه) هيچ عنايتي به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضاي
شكم و شهوت هيچ چيزي برايشان محترم نيست ،و زن برايشان جز وسيلهاي كه براي شهوتراني مردان خلق شدهاند مفهومي ندارد ،آنها
ارتباطي با اسالم ندارند و اسالم هم به هيچ وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسالم اصال زن گرفتن براي آنان با وجود اين وضعي كه
دارند جايز نيست و اگر واجد شرايط باشند و زن را يك حيوان نپندارند ،تنها يك زن ميتوانند اختيار كنند.
عالوه بر اينكه در اصل اشكال بين دو جهت كه از نظر اسالم از هم جدا نيستند يعني جهت تشريع و جهت واليت خلط شده است.
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خوب ميدانند ،و اگر نتايج خوبي به بار نياورد ،ميگويند اين قانون خوب نيست ،خالصه اينكه معيار خوبي و بدي قانون را پسند و عدم پسند
مردم ميدانند ،حال مردم در هر سطحي كه باشند و هر دركي و ميلي كه داشته باشند مهم نيست.
و من گمان نميكنم كه اين دانشمندان غفلت ورزيده باشند از اينكه :چه بسا ميشود كه جامعهاي داراي بعضي سنن و عادات و عوارضي باشد
كه با حكم مورد بحث نسازد و اينكه بايد مجتمع را مجهز كرد به روشي كه منافي آن حكم يا آن سنت نباشد ،تا مسير خود را بداند و بفهمد كه
كارش به كجا ميانجامد و چه اثري از كار او بجا ميماند ،خير يا شر ،نفع يا ضرر؟.
چيزي كه هست اين دانشمندان در قوانين ،تنها خواست و تقاضاي جامعه را معيار قرار ميدهند .يعني تقاضايي كه از وضع حاضر و ظاهر انديشه
جامعه ناشي ميشود ،حال آن وضع هر چه ميخواهد باشد و آن تفكر و انديشه هر چه ميخواهد باشد و هر استدعا و تقاضا كه ميخواهد داشته
باشد .در نظر اين دانشمندان قانون صحيح و صالح چنين قانوني است و بقيه قوانين غير صالح است (هر چند مطابق عقل و فطرت باشد).
به همين جهت است كه وقتي مسلمانان را ميبينند كه در وادي گمراهي سرگردان و در پرتگاه هالكت واقعند و فساد از سراسر زندگي مادي و
معنويشان ميبارد ،آنچه فساد ميبينند به اسالم ،يعني دين مسلمانان نسبت ميدهند ،اگر دروغ و خيانت و بد دهني و پايمال كردن حقوق
يكديگر و گسترش ظلم و فساد خانوادهها و اختالل و هرج و مرج در جامعه را مشاهده ميكنند ،آنها را به قوانين ديني داير در بين ايشان نسبت
ميدهند و ميپندارند كه جريان سنت اسالم و تاثيرات آن مانند ساير سنتهاي اجتماعي است كه (با تبليغات و يا به اصطالح روز "،شستشو
دادن مغز" و) متراكم كردن احساسات در بين مردم ،بر آنها تحميل ميشود.
در نتيجه از اين پندار خود نتيجه ميگيرند كه ":اسالم باعث به وجود آمدن مفسدههاي اجتماعياي است كه در بين مسلمانان رواج يافته و
تمامي اين ظلمها و فسادها از اسالم سرچشمه ميگيرد! و حال آنكه بدترين ظلمها و نارواترين جنايتها در بينشان رايج بوده است .و به قول
معروف ":كل الصيد في جوف الفراء -همه شكارها در جوف پوستين است" و همچنين نتيجه اين پندار غلط است كه ميگويند :اگر اسالم دين
واقعي بود و اگر احكام و قوانين آن خوب و متضمن صالح و سعادت مردم بود ،در خود مردم اثري سعادت بخش ميگذاشت نه اينكه و بال مردم
بشود.
اين سخن ،سخن درستي نيست ،چرا كه اين دانشمندان بين طبيعت حكم" صالح" و ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
"مصلح" ،و همچنين حكم بين مردم" فاسد" و" مفسد" خلط كردهاند ،اسالم كه خم رنگرزي نيست ،اسالم مجموع معارف اعتقادي و اخالقي
است ،و قوانيني است عملي كه هر سه قسمت آن با يكديگر متناسب و مرتبط است و با همه تماميتش وقتي اثر ميگذارد كه مجموعش عملي
شود و اما اگر كسي معارف اعتقادي و اخالقي آن را به دست آورده و در مرحله عمل كوتاهي كند ،البته اثري نخواهد داشت ،نظير معجونها كه
وقتي يك جزء آن فاسد ميشود همهاش را فاسد ميكند و اثري مخالف به جاي ميگذارد ،و نيز وقتي اثر مطلوب را ميبخشد كه بدن بيمار
براي ورود معجون و عمل كردنش آماده باشد كه اگر انساني كه آن را مصرف ميكند شرايط مصرف را رعايت نكند ،اثر آن خنثي ميگردد و چه
بسا نتيجه و اثري بر خالف آنچه را كه توقع داشت ميگيرد.
گيرم كه سنت اسالمي نيروي اصالح مردم و از بين بردن سستيها و رذائل عمومي را به خاطر ضعف مباني قانونيش نداشته باشد ،سنت
دموكراتيك چرا اين نيرو را نداشته و در بلوك شرق دنيا يعني در بالد اسالمنشين ،آن اثري را كه در بالد اروپا داشت ندارد؟ خوب بود سنت
دموكراتيك بعد از ناتواني اسالم ،بتواند ما را اصالح كند؟ و چه شده است بر ما كه هر چه بيشتر جلو ميرويم و هر چه زيادتر براي پيشرفت
تالش ميكنيم بيشتر به عقب بر ميگرديم ،كسي شك ندارد در اينكه اعمال زشت و اخالق رذيله در اين عصر كه روزگار به اصطالح تمدن!
است در ما ريشهدارتر شده ،با اينكه نزديك به نيم قرن است كه خود را روشنفكر پنداشتهايم ،در حالي كه حيواني بيبندوبار بيش نيستيم ،نه
بهره اي از عدالت اجتماعي داريم و نه حقوق بشر در بين ما زنده شده است .از معارف عالي و عمومي و باآلخره از هر سعادت اجتماعي جز الفاظي
بيمحتوا و دل خوش كن بهرهاي نداريم ،تنها الفاظي از اين حقوق بر سر زبانهايمان رد و بدل ميشود.
و آيا ميتوانيد براي اين جواب نقضي كه ما بر شما وارد كرديم پاسخي بدهيد؟ نه ،هرگز ،و جز اين نميتوانيد عذر بياوريد كه در پاسخ ما
بگوئيد ":به اين جهت نظام دموكراتيك نتوانسته است شما را اصالح كند كه شما به دستورات نظام دموكراتيك عمل نكرديد ،تا آثار خوبي در
شما به جاي بگذارد و اگر اين جواب شما درست است ،چرا در مورد مكتب اسالم درست نباشد؟.
از اين نيز بگذريم و فرض كنيم كه (العياذ باللَّه) اسالم به خاطر سستي بنيادش نتوانسته در دلهاي مردم راه يافته و در اعماق جامعه بطور كامل
نفوذ كند ،و در نتيجه حكومتش در جامعه دوام نيافته و نتوانسته است به حيات خود در اجتماع اسالمي ادامه دهد و موجوديت خود را حفظ كند،
به ناچار متروك و مهجور شده ،ولي چرا روش دموكراتيك كه قبل از جنگ
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
جهاني دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود ،بعد از جنگ نامبرده از روسيه رانده شد و روش بلشويكي جايش را اشغال كرد؟! ،و به فرض هم كه
براي اين رانده شدن و منقلب شدن آن در روسيه به روشي ديگر ،عذري بتراشند؟ چرا مرام دموكراتيك در ممالك چين ،لتوني ،استوني ،ليتواني،
روماني ،مجارستان و يوگسالوي و كشورهايي ديگر به كمونيستي تبديل شد؟ و نيز چرا با اينكه ساير كشورها را تهديد ميكرد و عميقا در آنها
نيز ريشه كرده بود ،ناگهان اينگونه از ميان رفت؟.
و چرا همين كمونيستي نيز بعد از آنكه نزديك به چهل سال از عمرش گذشته و تقريبا بر نيمي از جمعيت دنيا حكومت ميكرد و دائما مبلغين آن
و سردمدارانش به آن افتخار ميكردند و از فضيلت آن ميگفتند و اظهار ميداشتند كه :نظام كمونيستي تنها نظامي است كه به استبداد و استثمار
دموكراسي آلوده نشده و كشورهايي را كه نظام كمونيستي بر آن حاكم بود بهشت موعود معرفي ميكردند ،اما ناگهان همان مبلغين و سردمداران
كمونيست دو سال قبل « »1رهبر بي نظير اين رژيم يعني استالين را به باد سرزنش و تقبيح گرفتند و اظهار نمودند كه:
حكومت 30ساله (سي سال حكومت استالين) حكومت زور و استبداد و بردهگيري به نام كمونيست بود .و به ناچار در اين مدت حكومت او تاثير
عظيمي در وضع قوانين و اجراي آن و ساير متعلقاتش داشت و تمامي اين انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحيه استثمارگر و بردهكشي و
حكومت فردي كه بدون هيچ معيار و مالكي هزاران نفر را ميكشت و هزاران نفر ديگر را زنده نگه ميداشت ،اقوامي را سعادتمند و اقوامي ديگر
را بدبخت ميساخت و نشات نميگرفت و خدا ميداند كه بعد از سردمداران فعلي چه كساني بر سر كار آيند و چه بر سر مردم بيچاره بياورند!.
چه بسيار سنن و آدابي كه (اعم از درست و نادرست) در جامعه رواج داشته و سپس به جهت عوامل مختلف (كه مهمترينش خيانت سردمداران و
سست اراده بودن پيروان آن ميباشد) از آن جامعه رخت بر بسته است و كسي كه به كتابهاي تاريخ مراجعه كند به اين مطلب بر خورد ميكند.
اي كاش ميدانستم كه (در نظر دانشمندان غربي) چه فرقي است بين اسالم از آن جهت كه سنتي است اجتماعي ،و بين اين سنتها كه تغيير و
تبديل يافته است و چگونه است
__________________________________________________
)(1الزم به تذكر است كه مرحوم استاد عالمه طباطبائي اين مطالب را در سال  1111ش به رشته تحرير در آورده است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
كه اين عذر را در سنتهاي مذكور ميپذيرند اما همان عذر را از اسالم نميپذيرند ،راستي علت اين يك بام و دو هوا چيست؟ آري بايد گفت كه
امروز كلمه حق در ميان قدرت هول انگيز غربيان و جهالت و تقليد كوركورانه و به عبارت ديگر مرعوب شدن شرقيان از آن قدرت ،واقع شده
پس نه آسماني است كه بر او سايه افكند و نه زميني كه او را به پشت خويش نشاند( ،غربي حاضر نيست حقانيت اسالم را بپذيرد ،به خاطر اينكه
علم و صنعتش او را مغرور ساخته است ،شرقي نيز نمي تواند آن را بپذيرد ،به خاطر آنكه در برابر تمدن غرب مرعوب شده" مترجم").
و به هر حا ل آنچه را كه الزم است از بيانات مفصل قبلي ما متذكر شد ،اين است كه تاثير گذاشتن و تاثير نگذاشتن و همچنين باقي ماندن و از
بين رفتن يك سنت در ميان مردم چندان ارتباطي با درستي و نادرستي آن سنت ندارد تا از اين مطلب بر حقانيت يك سنت استدالل كنيم و
بگوئيم كه چون اين سنت در بين مردم باقيمانده پس حق است و همچنين استدالل كنيم به اينكه چون فالن سنت در جامعه متروك و بياثر
شده است ،پس باطل است ،بلكه علل و اسبابي ديگر در اين باره اثر دارند.
و لذا ميبينيم هر سنتي از سنتها كه در تمامي دورانها ،در بين مردم داير بوده و هست ،يك روز اثر خود را ميبخشد و روزي ديگر عقيم
ميماند ،روزي در بين مردم باقي است و روزگاري ديگر به خاطر عواملي مختلف از ميان آن مردم كوچ ميكند ،به فرموده قرآن كريم ":خداي
تعالي روزگار را در بين مردم دست به دست ميگرداند ،يك روز به كام مردمي و به ناكامي مردمي ديگر ،و روز ديگر به ناكامي دسته اول و به
كام دسته دوم ميچرخاند ،تا معلوم كند كه افراد با ايمان چه كسانند ،تا همانها را گواه بر سايرين قرار دهد".
و سخن كوتاه اينكه قوانين اسالمي و احكامي كه در آن هست بر حسب مبنا و مشرب با ساير قوانين اجتماعي كه در بين مردم داير است تفاوت
دارد ،و آن تفاوت اين است كه قوانين و سنتهاي بشري به اختالف اعصار و دگرگونيها كه در مصالح بشر پديد ميآيد ،دگرگون ميشود .و ليكن
قوانين اسالمي به خاطر اينكه مبنايش مصالح و مفاسد واقعي است ،اختالف و دگرگونگي نميپذيرد ،نه واجبش و نه حرامش ،نه مستحبش و نه
مكروهش ،و نه مباحش ،چيزي كه هست اينكه :كارهايي را در اجتماع يك فرد ميتواند انجام بدهد و يا ترك نمايد و هر گونه تصرفي را كه
ميخواهد ميتواند بكند و ميتواند نكند ،بر زمامدار جامعه اسالمي است كه مردم را به آن عمل -اگر واجب است -وا دارد -،و اگر حرام است -از
آن نهي كند و، ...
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كانه جامعه اسالمي يك تن واحد است و والي و زمامدار نيروي فكري و اداره كننده او است .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بنا بر اين اگر جامعه اسالمي داراي زمامدار و والي باشد ،ميتواند مردم را از ظلمهايي كه شما در جواز تعدد زوجات شمرديد نهي كند و از آن
كارهاي زشتي كه در زير پوشش تعدد زوجات انجام ميدهند جلوگيري نمايد و حكم الهي به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها
هم پديد نيايد.
آري حكم جواز تعدد زوجات يك تصميم و حكمي است دائمي كه به منظور تامين مصالح عمومي تشريع شده ،نظير تصميم يك فرد به اينكه
تعدد زوجات را به خاطر مصلحتي كه براي شخص او دارد ترك كند كه اگر او به خاطر آن مصلحت چند همسر نگيرد ،حكم خدا را تغيير نداده و
نخواسته است با اين عمل خود بگويد تعدد زوجات را قبول ندارم ،بلكه خواسته است بگويد اين حكم ،حكمي است مباح و من ميتوانم به آن
عمل نكنم.
بحث علمي ديگر مربوط به تعدد زوجات رسول خدا (ص)  .....ص 311 :
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يكي ديگر از اعتراضاتي كه (از سوي كليسا) بر مساله تعدد زوجات رسول خدا (ص) شده اين است كه (اصحاب كليسا) گفتهاند :تعدد زوجات جز
حرص در شهوتراني و بي طاقتي در برابر طغيان شهوت هيچ انگيزه ديگري ندارد و رسول خدا (ص )براي همين جهت تعدد زوجات را براي
امتش تجويز كرد و حتي خودش به آن مقداري كه براي امت خود تجويز نموده (چهار همسر) اكتفاء ننموده و عدد همسرانش را به نه نفر
رسانيد.
اين مساله به آيات متفرقه زيادي از قرآن كريم ارتباط پيدا ميكند كه اگر ما بخواهيم بحث مفصلي كه همه جهات مساله را فرا گيرد آغاز كنيم،
علي القاعده بايد اين بحث را در تفسير يك يك آن آيات بياوريم و به همين جهت گفتگوي مفصل را به محل مناسب خود ميگذاريم و در اينجا
بطور اجمال اشارهاي مينمائيم:
ابتدا الزم است كه نظر ايراد و اشكال كننده را به اين نكته معطوف بداريم كه تعدد زوجات رسول خدا (ص) به اين سادگيها كه آنان خيال
كرده اند نبوده و انگيزه آن جناب از اين كار زياده روي در زن دوستي و شهوتراني نبوده است ،بلكه در طول زندگي و حياتش هر يك از زنان را
كه اختيار ميكرده ،به طرز خاصي بوده است.
اولين ازدواج آن حضرت با خديجه كبرا عليها السالم بوده ،و حدود بيست سال و اندي از عمر شريفش را (كه تقريبا يك ثلث از عمر آن جناب
است) تنها با اين يك همسر گذراند و به او اكتفاء نمود ،كه سيزده سال از اين مدت بعد از نبوت و قبل از هجرتش (از مكه ترجمه الميزان ،ج،4
ص111 :
به مدينه) بوده.
آن گاه -در حالي كه -هيچ همسري نداشت -از مكه به مدينه هجرت نموده و به نشر دعوت و اعالي كلمه دين پرداخت و آن گاه با زناني كه
بعضي از آنها باكره و بعضي بيوه و همچنين بعضي جوان و بعضي ديگر عجوز و سالخورده بودند ازدواج كرد و همه اين ازدواجها در مدت نزديك
به ده سال انجام شد و پس از اين چند ازدواج ،همه زنان بر آن جناب تحريم شد ،مگر همان چند نفري كه در حباله نكاحش بودند .و معلوم است
كه چنين عملي با اين خصوصيات ممكن نيست با انگيزه عشق به زن توجيه شود ،چون نزديكي و معاشرت با اينگونه زنان آن هم در اواخر عمر
و آن هم از كسي كه در اوان عمرش ولع و عطشي براي اين كار نداشته ،نميتواند انگيزه آن باشد.
عالوه بر اينكه هيچ شكي نداريم در اينكه بر حسب عادت جاري ،كساني كه زن دوست و اسير دوستي آنان و خلوت با آنانند ،معموال عاشق
جمال و مفتون ناز و كرشمه اند كه جمال و ناز و كرشمه در زنان جوان است كه در سن خرمي و طراوتند و سيره پيامبر اسالم از چنين حالتي
حكايت نمي كند و عمال نيز ديديم كه بعد از دختر بكر ،با بيوه زن و بعد از زنان جوان با پيره زن ازدواج كرد ،يعني بعد از ازدواج با عايشه و ام
حبيبه جوان ،با ام سلمه سالخورده و با زينب دختر جحش ،كه در آن روز بيش از پنجاه سال از عمرشان گذشته بود ازدواج كرد.
از سوي ديگر زنان خود را مخير كرد بين بهرهوري و ادامه به زندگي با آن جناب و سراح جميل ،يعني طالق و در صورت ادامه زندگي با آن
حضرت ،آنان را بين زهد در دنيا و ترك خود آرايي و تجمل مخير نمود -اگر منظورشان از همسري با آن جناب ،خدا و رسول و خانه آخرت
باشد -و اگر منظورشان از آرايش و تمتع و كام گيري از آن جناب دنيا باشد آيه زير شاهد بر همين داستان است ":يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ
كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ
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مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً" « »1و اين معنا هم بطوري كه مالحظه ميكنيد با وضع مرد زن دوست و جمالپرست و عاشق وصال زنان ،نميسازد( ،چون
چنين مردي هرگز حاضر نيست زني را كه سالها عاشقش بوده و به زحمت به وصالش رسيده ،چنين آسان از دست بدهد "مترجم").
__________________________________________________
)(1هان اي نبي به همسرانت بگو اگر زندگي دنيا و زينت آن را ميخواهيد بيائيد تا شما را از دنيا بهرمند كنم و سپس بخوبي و خوشي طالقتان
دهم ،و اگر خدا و رسول و خانه آخرت را ميخواهيد بدانيد كه خداي عز و جل براي زنان نيكو كار شما اجري عظيم آماده كرده است ".سوره
احزاب ،آيه "21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
پس براي يك دانشمند اهل تحقيق اگر انصاف داشته باشد ،راهي جز اين باقي نميماند كه تعدد زوجات رسول خدا (ص) و زن گرفتنش در اول
بعثت و اواخر عمر را با عواملي ديگر غير زن دوستي و شهوتراني توجيه كند.
(و اينك در توجيه آن مي گوئيم) :رسول خدا (ص) با بعضي از همسرانش به منظور كسب نيرو و به دست آوردن اقوام بيشتر و در نتيجه به خاطر
جمع آوري يار و هوادار بيشتر ازدواج كرد و با بعضي ديگر به منظور جلب نمودن و دلجويي و در نتيجه ايمن شدن از شر خويشاوند آن همسر
ازدواج فرمود و با ب عضي ديگر به اين انگيزه ازدواج كرد كه هزينه زندگيش را تكفل نمايد و به ديگران بياموزد كه در حفظ ارامل و پير زنان از
فقر و مسكنت و بي كسي كوشا باشند ،و مؤمنين رفتار آن جناب را در بين خود سنتي قرار دهند و با بعضي ديگر به اين منظور ازدواج كرد كه با
يك سنت جاهليت مبارزه نموده و عمال آن را باطل سازد كه ازدواجش با "زينب" دختر" جحش" به همين منظور بوده است ،چون او نخست
همسر زيد بن حارثه ( پسر خوانده رسول خدا ص) بود و زيد او را طالق داد و از نظر رسوم جاهليت ازدواج با همسر پسر خوانده ممنوع بود ،چون
پسر خوانده در نظر عرب جاهلي حكم پسر داشت ،همانطور كه يك مرد نميتواند همسر پسر صلبي خود را بگيرد ،از نظر اعراب ازدواج با همسر
پسر خوانده نيز ممنوع بود ،رسول خدا (ص) با زينب ازدواج كرد تا اين رسم غلط را بر اندازد ،و آياتي از قرآن در اين باب نازل گرديد.
و ازدواجش با" سوده" دختر" زمعه" به اين جهت بوده كه وي بعد از بازگشت از هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست داد و اقوام او همه
كافر بودند و او اگر به ميان اقوامش بر ميگشت يا به قتلش ميرساندند و يا شكنجهاش ميكردند و يا بر گرويدن به كفر مجبورش ميكردند لذا
رسول خدا (ص )براي حفظ او از اين مخاطر با او ازدواج نمود.
و ازدواجش با" زينب "دختر" خزيمه" اين بود كه همسر وي عبد اللَّه بن جحش در جنگ احد كشته شد و او زني بود كه در جاهليت به فقرا و
مساكين بسيار انفاق و مهرباني ميكرد و به همين جهت يكي از بانوان آبرومند و سرشناس آن دوره بود و او را مادر مساكين ناميده بودند ،رسول
خدا (ص) خواست با ازدواج با وي آبروي او را حفظ كند (و فضيلت او را تقدير نمايد).
و انگيزه ازدواجش با" ام سلمه" اين بود كه وي نام اصليش" هند" بود و قبال همسر عبد اللَّه بن ابي سلمه پسر عمه رسول خدا (ص) و برادر
شيري آن جناب بود و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
اولين كسي بود كه به حبشه هجرت كرد ،زني زاهده و فاضله و دين دار و خردمند بود ،بعد از آنكه همسرش از دنيا رفت رسول خدا (ص) به اين
جهت با او ازدواج كرد كه زني پير و داراي ايتام بود و نميتوانست يتيمان خود را اداره كند.
و ازدواجش با" صفيه" دختر" حي بن اخطب" بزرگ يهوديان بني النضير به اين علت صورت گرفت كه پدرش ابن اخطب در جنگ بني النضير
كشته شد و شوهرش در جنگ خيبر به دست مسلمانان به قتل رسيده بود و در همين جنگ در بين اسيران قرار گرفته بود ،رسول خدا (ص) او را
آزاد كرد و سپس به ازدو اج خودش در آورد ،تا به اين وسيله هم او را از ذلت اسارت حفظ كرده باشد و هم داماد يهوديان شده باشد .و يهود به
اين خاطر دست از توطئه عليه او بردارند.
و سبب ازدواجش با" جويريه" كه نام اصليش" برة" و دختر" حارث" بزرگ يهوديان بني المصطلق بود ،بدين جهت بود كه در جنگ بني
المصطلق مسلمانان دويست خانهوار از زنان و كودكان قبيله را اسير گرفته بودند ،رسول خدا (ص) با جويريه ازدواج كرد تا با همه آنان خويشاوند
شود ،مسلمانان چون اوضاع را چنين ديدند گفتند :همه اينها خويشاوندان رسول خدا (ص) هستند و سزاوار نيست اسير شوند ،ناگزير همه را آزاد
كردند و مردان بني المصطلق نيز چون اين رفتار را بديدند تا آخرين نفر مسلمان شده و به مسلمين پيوستند و در نتيجه جمعيت بسيار زيادي به
نيروي اسالم اضافه شد و اين عمل رسول خدا (ص) و آن عكس العمل قبيله بني المصطلق اثر خوبي در دل عرب به جاي گذاشت.
و ازدواجش با" ميمونه" كه نامش" بره" و دختر" حارث هالليه" بود ،به اين خاطر بود كه وي بعد از مرگ شوهر دومش ابي رهم پسر عبد
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[سوره النساء ( :)4آيات  1تا  ..... ]11ص 312 :
اشاره

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ( )1وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
أُولُوا الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْالً مَعْرُوفاً ( )1وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْالً سَدِيداً )(9إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ()11
ترجمه آيات  .....ص 312 :

براي فرزندان ذكور سهمي از ما ترك ابوين و خويشان است و براي فرزندان اناث نيز سهمي از تركه ،چه مال اندك باشد و چه بسيار نصيب هر
كسي از آن تركه (در كتاب حق) معين گرديده است ().1
و چون در تقسيم تركه ميت از خويشان ميت و يتيمان و فقيران اشخاصي حاضر آيند به چيزي از آن مال ،آنها را روزي دهيد و با آنان سخن
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العزي ،خود را به رسول خدا (ص) بخشيد تا كنيز او باشد ،رسول خدا (ص) -در برابر اين اظهار محبت او را آزاد كرد و با او ازدواج نمود و اين بعد
از نزول آيهاي بود كه در اين باره نازل شد.
و سبب ازدواجش با "ام حبيبه" (رمله) دختر" ابي سفيان" اين بود كه وقتي با همسرش عبيد اللَّه بن جحش در دومين بار به حبشه مهاجرت
نمود ،شوهرش در آنجا به دين نصرانيت در آمد و خود او در دين اسالم ثبات قدم به خرج داد .و اين عملي است كه بايد از ناحيه اسالم قدرداني
بشود ،از سوي ديگر پدرش از سر سختترين دشمنان اسالم بود و همواره براي جنگيدن با مسلمين لشكر جمع ميكرد ،رسول خدا (ص )با او
ازدواج كرد تا هم از عمل نيكش قدرداني شود ،و هم پدر او دست از دشمني با او بردارد و هم خود او از خطر محفوظ بماند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ازدواجش با" حفصه" دختر عمر نيز بدين جهت بود كه شوهر او خنيس بن حذافه در جنگ بدر كشته شد و او بيوه زن ماند .و تنها همسري كه
در دختريش با آن جناب ازدواج كرد عايشه دختر ابي بكر بود.
بنا بر اين اگر در اين خصوصيات و در جهاتي كه از سيره آن جناب در اول و آخر عمرش در اول بحث آورديم و در زهدي كه آن جناب نسبت به
دنيا و زينت دنيا داشت و حتي همسران خود را نيز بدان دعوت ميكرد دقت شود ،هيچ شكي باقي نميماند در اينكه ازدواجهاي رسول خدا
(ص )نظير ازدواجهاي مردم نبوده ،به اضافه اينكه رفتار آن جناب با زنان و احياي حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهليت و تجديد حرمت به
باد رفته شان و احياي شخصيت اجتماعيشان ،دليل ديگري است بر اينكه آن جناب زن را تنها يك وسيله براي شهوتراني مردان نميدانسته و
تمام همش اين بوده كه زنان را از ذلت و بردگي نجات داده و به مردان بفهماند كه زن نيز انسان است حتي در آخرين نفس عمرش نيز سفارش
آنان را به مردان كرده و فرمود ":الصالة الصالة و ما ملكت ايمانكم ال تكلفوهم ما ال يطيقون ،اللَّه اللَّه في النساء فانهن عوان في ايديكم" «،»1
(تا آخر حديث).
و سيرهاي كه آن جنا ب در رعايت عدالت بين زنان و حسن معاشرتشان و مراقبت حال آنان داشت مختص به خود آن جناب بود كه ان شاء اللَّه
در مباحث آينده كه در باره سيره آن جناب بحث خواهيم كرد ،رواياتي و اشارهاي به اين جهت نيز ميآوريم ،و اما اينكه چرا براي آن جناب بيش
از چهار زن جايز بوده ،پاسخش اين است كه اين حكم مانند روزه وصال يعني چند روز به يك افطار روزه گرفتن ،از مختصات آن جناب است و
براي احدي از امت جايز نيست ،و اين مساله براي همه امت روشن بود و به همين جهت دشمنانش مجال نداشتند كه به خاطر آن و به جهت
تعدد زوجات بر آن جناب خرده بگيرند ،با اينكه همواره منتظر بودند از او عملي بر خالف انتظار ببينند و آن را جار بزنند.
__________________________________________________
) (1نماز ،نماز و بردگاني كه در ملك شمايند زنهار كه ما فوق طاقتشان بر آنان تحميل نكنيد ،خدا را خدا را در زنان كه آنان مقهور و زير دست
شمايند ".سيره حلبي ج 3ص ".411
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
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نيكو و دلپسند گوئيد ().1
و بايد بندگان از مكافات عمل خود بترسند و با يتيمان مردم نيك رفتار باشند كساني كه ميترسند كودكان ناتوان از آنها باقي ماند و زيردست
مردم شوند پس بايد از خدا بترسند و سخن به اصالح و درستي گويند ().1
و راه عدالت پويند ،آنان كه مال يتيمان را به ستمگري ميخورند در حقيقت آنها در شكم خود آتش جهنم فرو ميبرند و به زودي به دوزخ در
آتش فروزان خواهند افتاد ()11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بيان آيات  .....ص 313 :
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از اين آيه قانون احكام ارث آغاز مي شود ،و آيات قبل جنبه مقدمه براي اين تشريع را داشت و قبل از بيان تفصيلي و تك تك مسائل آن ،بياني
اجمالي و مجموعي آورد تا به منزله قاعده كلي بوده باشد و بفهماند كه بعد از ثبوت والدت يك فرد از فردي ديگر و يا خويشاونديش با او ،ديگر
كسي بطور ثابت و دائم از ارث محروم نيست و ديگر مثل ايام جاهليت اطفال صغير ميت و زن او از ارث محروم نيست و عالوه بر اثبات اين
قاعده مردم را تحذير هم كرد از اينكه يتيمان مردم را از ارث محروم نكنند كه بي بهره كردن يتيم از ارث مستلزم آن است كه ساير ورثه ،اموال
آنان را به ظلم بخورند و در جاي ديگر اين نهي را تشديد كرده بود و با اين بيانات مساله رزق دادن يعني دادن سهمي از اموال ميت به
خويشاوندان و ايتام و مساكين را در صورتي كه هنگام تقسيم ارث حاضر باشند ،بيان كرد و فرمود :به اينان هر چند وارث نيستند سهمي از مال
بدهيد.
"لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ"...
كلمه "نصيب" به معناي بهره و سهم است و اصل آن از" نصب" است كه به معناي بپا داشتن است و بهره و سهم را به اين مناسبت نصيب
خواندهاند كه هر سهمي هنگام تقسيم از ساير اموال جدا ميشود تا با آن مخلوط نگردد ،و كلمه" تركه" به معناي مالي است كه بعد از مرگ
يك انسان از او باقي ميماند ،كانه ميت آن را ترك ميكند و سپس از دنيا كوچ مينمايد ،پس استعمال اصلي اين كلمه استعارهاي بوده و به
تدريج متداول و معمول شده ،و كلمه" اقربون" به معناي خويشاوندان است كه نسبت به انسان قريب و نزديك هستند و اگر در ميان" اقربا "و"
اولي القربي" و" اقربون" و امثال آنها در اينجا كلمه" اقربون" را انتخاب كرد براي اين بود كه داللت كند بر مالك ارث و اينكه اگر وارث ،ارث
ميبرد به خاطر نزديك بودن به ميت است ،در نتيجه هر كس كه نزديكتر است ،در بردن ارث مقدمتر است كه ان شاء اللَّه بحثش در تفسير
جمله" آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ ال تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً" « ،»1ميآيد و كلمه" فرض" به معناي قطع هر چيز محكم و جدا كردن بعضي از آن،
از بعضي ديگر است و به همين جهت در معناي" وجوب" استعمال ميشود ،براي اينكه انجام دادنش واجب و امتثال
__________________________________________________
")(1سوره نساء ،آيه "11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
امرش قطعي و مع ين است و نه مردد در اينجا نيز سهم و نصيبي كه فرض شده ادايش معين و قطعي است .در اين آيه شريفه حكمي كلي و
سنتي جديد تشريع شده كه در اذهان مكلفين غير مانوس و ناآشنا است چرا كه مساله وراثت ،آن گونه كه در اسالم تشريع شده ،هيچ نظيري
نداشته است بلكه عادات و رسوم بر اين جاري بود كه عدهاي از وراث ،محروم از ارث باشند و اين مرام آن قدر رايج بود كه گويي يك طبيعت
ثانوي براي مردم به وجود آمده است ،بطوري كه اگر خالف آن را ميشنيدند عواطفشان تحريك ميشد( ،البته عواطف كاذبي كه در اين مورد
داشتند).
و به همين جهت خداي تعالي قبل از تشريع حكم وراثت ،براي اينكه عواطف كاذب آنان جريحهدار نشود و زمينه پذيرش قانون ارث اسالمي در
آنان به وجود آيد نخست حب في اللَّه و ايثار ديني را در بين مؤمنين تحكيم نموده و بين آنان عقد اخوت و برادري برقرار كرد و سپس توارث
بين دو برادر را تشريع نمود ،و سرانجام بدين وسيله رسمي را كه قبال در ارث بردن وجود داشت نسخ كرد و مؤمنين را از تعصب ريشهدار و
قديمي نسبت به آن رسوم و عادات نجات داد.
آن گاه ،بعد از آنكه استخوان بندي دين محكم شد و حكومت دين روي پاي خود ايستاد ،توارث بين ارحام را تشريع كرد ،اسالم قانون ارث را
زماني تشريع كرد كه عدهاي كافي از مؤمنين آن تشريع را با بهترين وجه لبيك گفتند.
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و با اين مقدمه اي كه از نظرتان گذشت ،واضح شد كه آيه شريفه ،در مقام تصريح و برطرف كردن هر گونه شبهه و توهم است و خواسته است با
جمله ":لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ" يك قانون و قاعده كلي تاسيس كند و بنا بر اين حكم اين آيه مطلق بوده و به حالي از
احوال يا به وصفي از اوصاف و  ...مقيد نيست ،هم چنان كه موضوع اين حكم نيز كه مردان باشند ،عام است و به هيچ خصوصيت متصلي،
تخصيص نخورده است ،در نتيجه مردان آينده يعني پسران صغير هم مانند مردان فعلي نصيب ميبرند.
بعد از تاسيس آن قاعده ميفرمايد ":وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ" ،اين جمله نيز مانند جمله قبلي تاسيس قاعده است و نيز مانند
آن عام است و شائبه هيچ تخصيصي در آن نيست ،در نتيجه شامل همه زنان ميشود ،بدون هيچ تخصيصي و يا تقييدي.
نكتهاي كه تذكرش الزم است ،اين است كه در جمله اول عبارت" مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ "را آورده بود و جا داشت در جمله دوم به آوردن
ضمير اكتفاء نموده و بفرمايد:
"و للنساء نصيب منه" (براي مردان سهمي است از اموالي كه پدران و مادران و خويشاوندان
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بجا مي گذارند و براي زنان نيز سهمي است از آن) ،ولي اينطور نفرمود ،بلكه دوباره عبارت ":مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ" را آورد و اين به خاطر
آن بود كه حق تصريح و فاش گويي را ادا كرده باشد .و جاي هيچ ترديدي باقي نگذارد .و باز به همين منظور عبارت ":مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ" را
اضافه كرد ،تا بيشتر توضيح داده باشد و بفهماند ":به صرف اينكه ارث فالن مسلمان اندك است ،نبايد باعث شود كه در تقسيم آن مسامحه
كنند".
و در آخر فرمود ":نَصِيباً مَفْرُوضاً" و با در نظر گرفتن اينكه" نصيبا" تا آخر حال از كلمه" نصيب" ميباشد ،چون هر چند كه آن كلمه به معناي
سهم و قسمت است ،ولي معناي مصدري نيز در آن نهفته است ،در نتيجه اين حال از نظر معنا تاكيدي بر روي تاكيد و زيادتي در تصريح و رفع
ابهام است ،ابهام از اينكه سهام ارث مشخص شده و قطعي است ،نه اشتباهي در آن وجود دارد و نه ابهامي.
و به خاطر اين دو جهت :يعني" عموميت حكم آيه" و" نبودن ابهام در آن" ،به اين آيه استدالل كردهاند ،بر اينكه حكم ارث عموميت دارد و
حتي شامل تركه رسول خدا (ص) هم ميشود( ،اين سخن در مقابل كساني كه به استناد حديثي جعلي گفتهاند:
اموال رسول خدا (ص) بعد از رحلتش صدقه است" مترجم").
و نيز استدالل كرده اند بر اينكه در فرائض يعني سهام معين شده ،عول نيست (در مقابل كساني كه قائل به عول در فرائضند ،يعني ميگويند :هر
جا سهام وارثان از مال بيشتر شد ،سهام را خردتر ميكنيم تا نقيصه به همه سهام وارد شود ،مثال اگر زني از دنيا رفت و پدر و مادر يك دختر و
شوهرش را به جاي گذاشت ،فرض و سهم يك دختر نصف (و به عبارت ديگر شش دوازدهم) است و سهم پدر و مادر ثلث (و يا چهار دوازدهم)
است و سهم شوهر يك چهارم (و يا سه دوازدهم) است و در نتيجه جمع  1و  4و  1به عدد  11ميرسد ،در حالي كه مخرج ما دوازده است ،در
اينجا قائلين به عول گفتهاند :از همان آغاز مخرج كسر را عدد سيزده ميگيريم و مال را به سيزده سهم تقسيم ميكنيم ،ليكن (اماميه عول را
باطل مي دانند و نقيصه را تنها داخل در سهم پدر و خويشاوندان او و دختران انداخته و بقيه سهام را تمام و كامل ميگيرد) زيرا معتقد است به
اينكه همانطور كه از آيه استفاده كرديم هيچ شبهه و خلطي در سهام نيست.
"وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبي"...
از ظاهر آيه چنين بر ميآيد كه مراد از" حاضر بودن قسمت" اين است كه خويشاوندان ميت كه به خاطر وجود طبقات جلوتر ارث نميبرند ،اگر
در حال تقسيم ارث حاضر باشند ،ورثه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بايد چيزي از ارث به آنان بدهند ،نه اينكه بعضي پنداشتهاند كه مراد حاضر بودن نزد صاحب مال در هنگام وصيتش و يا در هنگام مردنش باشد،
چون عبارت آيه خيلي روشن است كه به معناي حاضر بودن در هنگام قسمت است.
و بنا بر اين منظور از" أُولُوا الْقُرْبي خويشاوندان فقير ميت خواهد بود ،چون در آيه در رديف يتامي و مساكين ذكر شدهاند و لحن جمله":
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً" كه لحن تحريك عواطف و دعوت به رحم و ارفاق است ،نيز شاهد بر اين معنا است ،در نتيجه خطاب در
آيه ،متوجه اولياي ميت و كساني است كه از او ارث ميبرند.
مفسرين اختالف كردهاند در اينكه ادا كردن" رزق" ،در آيه مذكور واجب است يا مستحبّ؟ چون اين بحث مربوط به فقه است ،متعرض آن
نميشويم ،هم چنان كه در اصل آيه مورد بحث اختالف كردهاند در اينكه آيا محكم است و يا بوسيله آياتي كه طبقات ارث را مشخص ميكند
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نسخ گرديده است؟ (زيرا به حكم آيات ارث ،با بودن خويشاوند طبقه اول طبقه دوم ارث نميبرد و به حكم آيه مورد بحث به همه خويشاوندان در
صورتي كه در حين تقسيم ارث وجود داشته باشند سهم داده ميشود" مترجم").
ليكن -هيچ انگيزه و موجبي براي نسخ در كار نيست ،زيرا تناقضي بين آن دو وجود ندارد ،آيات ارث ،فريضه و سهم هر يك از وارثان را معين
ميكند و اين آيه داللت دارد بر اينكه غير ورثه اجماال رزقي ميبرد ،اما اين معنا را كه اين ارث بردن ،بطور وجوب است يا مستحبّ ،و آيا اندازه
آن چه مقدار است و  ...نميرساند .پس هيچ دليلي وجود ندارد كه آيات ارث را ناسخ آن بدانيم ،مخصوصا در صورتي كه دادن رزق به غير وارث
مستحبّ باشد ،هم چنان كه آيه نامبرده ،تا حدي خالي از ظهور در اين معنا نيست.
"وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ"...
كلمه "خشيت" به معناي تاثر قلبي است از چيزي كه انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البته تاثري كه همراه با اهميت باشد ،يعني آن امر در
نظر انسان امري عظيم و خطري بزرگ جلوه كند.
و كلمه" سداد" كه مصدر كلمه" سديد" است وقتي در مورد سخن استعمال شود ،به معناي سخن صواب و مستقيم است.
و بعيد نيست كه مضمون اين آيه به نحوي متعلق و مربوط به آيه ":لِلرِّجالِ نَصِيبٌ"...
بوده باشد ،چرا كه در كل شامل ارث يتيمان است .پس در حقيقت اين سياق تهديدي است بر متجاوزين به ارث اطفال پدر مرده .و با در نظر
داشتن اين معنا جمله ":وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً "...
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
كنايه است از اتخاذ روش صحيح عملي در مورد ايتام و ترك طريقه ناصحيح ،سخن سادهتر اينكه :منظور از" قول" ،روش عملي است نه سخن،
مي فرمايد :بايد اين طريقه را (يعني طريقه محروم كردن ايتام و خوردن اموال و پايمال كردن حقوق آنان را) ترك كنند و ميتوان قول را كنايه
از" رفتار" گرفت براي اينكه غالبا بين گفتار و رفتار مالزمه هست يعني گاهي از" قول" به" رفتار" تعبير ميشود ،هم چنان كه در جاي ديگر
قرآن نيز اين تعبير آمده ،آنجا كه فرموده ":وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً" « »1در اين آيه" رفتار نيك با مردم" را تعبير كرده" به قول نيك" و مؤيد
اينكه منظور از قول در آيه رفتار است ،اين است كه آن را با كلمه" سديد" توصيف كرد ،با اينكه ممكن بود ،كلماتي امثال "معروف" و" نرم"
(لين) توصيف كند ،چون كلمه ":قول" اگر با صفت" سديد" توصيف شود ،ظاهر در اين معنا خواهد بود كه :چنين قولي قابل آن هست كه به آن
معتقد شوند و بر طبقش عمل كنند ،و اگر با صفت" معروف" و يا" نرم" توصيف شود ظهور در اين خواهد داشت كه :قول معروف و قول لين
قابل آن هست كه كرامت و حرمت انسانها را حفظ كند.
به هر حال ظاهر جمله ":الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ" اين است كه ميخواهد رحمت و رأفت بر اطفال صغار و ناتوان و
بي سرپرست را تمثيل كند ،اطفال بي كسي كه تحت تكفل كسي نيستند و كسي را ندارند كه امورشان را اداره نموده و منافعشان را جلب و
ضررهايشان را رفع كند و ذلت و بيچارگي را از آنان دور سازد .و اين را هم بايد دانست كه تخويف و تهديد مستفاد از آيه مورد بحث مخصوص
به كساني نيست كه در حال حاضر خودشان نيز ذريه ضعاف و ناتوان دارند ،چون فرموده ":لو تركوا -اگر به جاي بگذارند" و نفرمود:
"لو تركوا ذريتهم الضعاف -اگر ذريه ضعاف خود را به جاي بگذارند" ،پس اين جمله تمثيلي است كه به منظور بيان حال آورده شده و مراد از
آن ،كساني هستند كه وضعي چنين و چنان دارند ،يعني در دلهايشان رحمت انسانيت وجود دارد و نسبت به ذريههاي ناتوان و پدر مرده ،رأفت و
شفقت دارند و اينگونه افراد همان ناس هستند( ،و آنها كه چنين نيستند انسان نيستند) ،مخصوصا مسلمانان كه مؤدب به ادب خدا و متخلق به
اخالق اويند ،در نتيجه ميتوان گفت كه معنا چنين ميشود ":و ليخش الناس و ليتقوا اللَّه في امر اليتامي فانهم كايتام انفسهم ذرية ضعاف ،يجب
أن يخاف عليهم -مردم اگر انسانيت داشته باشند -بايد دلواپس باشند و از خدا در امر ايتام پروا كنند ،چرا كه يتيمهاي مردم نيز مانند يتيمان خود
او ،ذريهاي ضعيف و شايسته
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه ".11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ترحمند ،پس بايد نگران حال آنان بود" و به وضع آنان اعتنا ورزيد تا مورد ظلم قرار نگيرند و به حقوقشان تجاوز نشود ،پس زمينه گفتار آيه
زمينه اين معنا است كه هر كس نگران ذلت است و از خواري ميترسد ،بايد براي جلوگيري از آن برخيزد ،و همه انسانها اين نگراني را دارند.
در آيه شريفه ،مردم مامور به ترحم و رافت و امثال آن نشدهاند ،بلكه مامور به خشيت و تقوا گرديدهاند و اين نيست مگر براي اينكه تهديدشان
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كند به اينكه :آنچه بر سر ايتام مردم ميآوريد و مالشان را ميخوريد و حقوقشان را پايمال ميكنيد ،بعد از مردنتان بر سر ايتام خودتان خواهد آمد
و ميخواهد به آنان گوشزد كند كه هر گونه مصائبي را كه براي آنان فراهم آوردند به ايتام خودشان بر ميگردد.
و اما جمله ":فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً" در سابق گفتيم كه مراد از آن" روش عملي" است و نه معناي لغوي" قول" ،البته ممكن هم
هست كه منظور از قول راي و نظريه باشد.
گفتاري پيرامون عمل و عكس العمل  .....ص 318 :
([رابطه بين عمل انسان و حوادث خارجيه)]  .....ص 318 :
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كسي كه بر يتيمي ظلم كند يعني مالش را از دستش بگيرد بزودي همان ظلم به ايتام خودش و يا اعقابش بر ميگردد و اين خود يكي از حقايق
عجيب قرآني است و يكي از فروعات و مصاديق حقيقت ديگري است كه از آيات كريمه قرآن استفاده ميشود و آن اين است كه بين اعمال
نيك و بد انسان و بين حوادث خارجيه ارتباط هست و ما در بحثي كه پيرامون احكام اعمال در جلد دوم عربي اين كتاب داشتيم ،مطالبي را در
اين باره آورديم .در اين جا اضافه ميكنيم كه مردم في الجمله به اين معنا اعتراف دارند كه ثمره عمل هر كسي به خود او عايد ميشود ،آن كس
كه نيكي ميكند در زندگيش خير ميبيند و سعادتمند ميشود و آن كس كه ستمگر و شرور است ،دير يا زود نتيجه عمل خود را ميچشد.
در قرآن كريم آياتي است كه با اطالقش بر اين معنا داللت دارد ،نظير آيات زير ":مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ،وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها" «».1
"فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" «».2
__________________________________________________
)(1هر كس عمل صالح كند به نفع خويش كرده و هر كس عمل بد كند به خود كرده است.
"فصلت ،آيه "41
)(2هر كس به وزن يك ذره ،عمل خيري انجام دهد آن را ميبيند و هر كس به وزن يك ذره عمل بد كند همان را خواهد ديد ".سوره زلزال،
آيه "1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
"قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" «».1
" ...لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ ».2« "...
"وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ».1« "...
و آياتي ديگر از اين قبيل كه داللت دارد بر اينكه اعمال (چه خيرش و چه شرش )نوعي عكس العمل دارد و به نحوي در همين دنيا به صاحب
عمل بر ميگردد.
و آنچه از اين آيات به ذهن ما تبادر ميكند -البته ذهن ما كه مانوس به افكاري است كه در جامعه ما داير و تجربه شده است -اين است كه اين
انعكاس تنها از عمل آدمي ،به خود او باز ميگردد و هر كسي تنها ميوه تلخ يا شيرين عمل خود را ميچشد ،ولي آيات ديگري در اين ميان
هست كه داللت دارد بر اينكه مساله انعكاس وسيعتر از اين است و گاه ميشود كه آثار عمل خير يك فرد به اوالد و اعقاب او نيز برسد و
همچنين آثار سوء عملش دامن آنان را بگيرد ،نظير آيه ":وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُالمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ ،وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما
صالِحاً ،فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما ،رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ" « ،»4كه از ظاهر آن بر ميآيد صالح بودن پدر آن دو يتيم در اراده
خداي تعالي به اينكه به آن دو رحمت فرستد ،دخالت داشته است ،آيهاي ديگر كه داللت دارد بر اينكه اثر عمل زشت انسان به فرزندانش
ميرسد آيه مورد بحث است كه ميفرمايد ":وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ  "...كه بيانش گذشت.
و اما اگر در كالم خداي تعالي تدبر كنيم به اين حقيقت پي ميبريم كه سبب حقيقي
__________________________________________________
)(1گفت :من يوسفم و اين برادر من است ،خداي تعالي بر ما منت نهاد ،چون كسي كه تقوا پيشه كند و خويشتن دار باشد خدا اجر نيكوكاران را
ضايع نميسازد ".سوره يوسف ،آيه "11
)(2آنهايي كه از در تكبر در باره خدا جدال ميكنند ،آن هم با قيافهاي كه بفهمانند ايمان به خدا كار عاقالنه نيست ،چنين كساني در دنيا خواري
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وصفناپذيري خواهند داشت ".سوره حج ،آيه "1
)(3هر مصيبتي كه بر سر شما ميآيد به خاطر كارهاي نادرستي است كه خود ميكنيد ".سوره شورا ،آيه "11
)(4اما آن ديوار كه ساختيم متعلق به دو كودك يتيم در آن شهر بود و در زير آن گنجي متعلق به آن دو بود .و چون پدرشان مردي صالح بود،
پروردگارت از در رحمت اراده كرد ديوار اصالح شود ،تا آن گنج محفوظ بماند ،تا روزي كه آن دو به حد بلوغ برسند و گنج خود را استخراج
كنند ".سوره كهف ،آيه ".12
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
اين تاثير درخواست عملي انسان از يك سو و اجابت خداي تعالي از سوي ديگر است ،در جلد دوم عربي اين كتاب در تفسير آيه ":وَ إِذا سَأَلَكَ
عِبادِي عَنِّي» ،" «1كه پيرامون مساله دعا بحث ميكرديم گفتيم :كالم خداي تعالي بر اين معنا داللت دارد كه آنچه از حوادث كه از ناحيه
خداي تعالي با آدمي روبرو ميشود ،به خاطر درخواستي است كه آدمي از پروردگار خود كرده ،و خالصه كالم اينكه درخواست ،تنها زباني نيست،
بلكه اعمالي كه در پيش آمدن آن حادثه اثر دارد و جنبه مقدميت براي آن دارد نيز سؤالي است از ناحيه انسان به درگاه خدا ،هم چنان كه در
جاي ديگر قرآن كريم آمده ":يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ" «».2
و نيز آمده ":وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها" « ،»1چون در اين آيه نفرمود ":و ان تعدوه ال تحصوه"( ،و اگر
بخواهيد در خواستهاي خود را بشماريد به آخرش نميرسيد) ،براي اينكه در ميان درخواستهاي انسان درخواستهايي است كه نعمت نيست و
چون مقام آيه ،مقام منتگذاري به نعمتها و سرزنش كساني است كه آنها را كفران ميكنند ،لذا فرمود ":وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ" «»4
يعني آن درخواستهايتان كه در خواست نعمت است.
[ انجام هر عملي نسبت به ديگران به معني پسنديدن آن عمل براي خود است  .....ص 321 :
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از سوي ديگر هر عملي را كه انسان به نفع خود انجام ميدهد و يا بر ديگران واقع ميكند (حال آن عمل خير باشد يا شر) اگر وقوع آن عمل بر
ديگران را كه آنان نيز انسانهايي مثل خود اويند بپسندد آن عمل را در حقيقت براي خود پسنديده است و ممكن نيست عملي را كه براي خود
نميپسندد و مورد درخواستش نيست نسبت به ديگران انجام دهد.
پس در حقيقت در همه اعمالي كه انسانها انجام ميدهند انسانيت مطرح است ،اين جا است كه براي انسان روشن ميشود كه اگر به كسي
احسان كند ،اين احسان را از خدا براي خود مسئلت نموده ،مسئلت و دعائي كه حتما مستجاب هم هست و ممكن نيست رد شود ،و همچنين اگر
به كسي بدي و ستم كند باز همين بدي را براي خود خواسته و پسنديده و نيز اگر
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه " [.....]111
)(2هر آن كس كه در آسمانها و زمين است از خدا درخواست دارد ،خدا در هر روز كاري دارد.
"سوره الرحمن ،آيه ".21
)(3و هر آنچه را كه از او خواستيد به شما داد ،و اگر نعمت خدا را بشماريد به آخرش نميرسيد.
"سوره ابراهيم ،آيه ".11
)(4بعضي از آنچه را كه درخواست كرديد به شما بداد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
عمل خير يا شري را براي اوالد و ايتام مردم بپسندد ،براي اوالد خود خواسته و پسنديده است.
بدين جهت است كه خداي تعالي فرمود َ:لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها ،فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ"
» ،«1چون معناي اين آيه اين است كه به سوي خيرات سبقت بگيريد تا وجهه و هدف شما خير شود.
و باز از سوي ديگر شركت چندين نفر در خون ،كه خون همه آنها از يك پدر و از يك رحم منشعب شده باشد ،عمود نسبت را كه از آنان به نام
عترت تعبير ميكنيم شيء واحدي ميكند ،به طوري كه هر حالتي بر يك طرف از اطراف اين واحد عارض شود و هر حادثهاي براي آن طرف
پيش بيايد ،در حقيقت بر متن آن واحد وارد آمده ،و متن آن در حساب همه اطراف آن است و ما مطالبي در باره رحم در اول همين سوره ايراد
كرديم.
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پس با اين بيان روشن گرديد كه انسان هر گونه برخورد و معاملهاي كه با ديگران و يا فرزندان آنان كند ،هيچ راه گريزي از انعكاس آن عمل ،به
خودش و يا اطفال خودش ندارد مگر آنكه خداوند چنين بخواهد و از اين انعكاس جلوگيري كند و اين استثنايي كه كرديم براي آن بود كه در
عالم هستي علل و عوامل بيشماري وجود دارد كه انسان نميتواند به تمامي آنها احاطه پيدا كند ،لذا ممكن و محتمل است كه عوامل ديگري از
انعكاس عمل جلوگيري كرده باشد كه ما اطالعي از آن نداشته باشيم ،هم چنان كه از آيه زير بطور سربسته به وجود چنان عواملي پي ميبريم":
وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" «».2
[بيان آيات  .....ص 321 :

بحث روايتي  .....ص 322 :

در تفسير مجمع البيان ذيل آيه شريفه ":لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ  "...آمده كه مردم در اين آيه به دو قول اختالف كردهاند ،بعضي
گفتهاند :آيهاي است محكم و غير منسوخ ،طايفه دوم گفتهاند :نسخ شده ،و قول اول از امام باقر ع روايت شده «».2
مؤلف قدس سره :و از تفسير علي بن ابراهيم « »1نقل شده كه گفته است اين آيه به وسيله آيه شريفه ":يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ  "...نسخ
شده است ،ليكن اين قول هيچ وجهي و دليلي ندارد و ما در بيان سابق خود گفتيم كه آيه مورد بحث در مقام بيان كلي براي حكم ارث است و
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه "21
)(2مجمع البيان ج  1ص .11

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً"...
وقتي ميخواهند بگويند :فالني فالن غذا را خورد ،هم ميگويند ":اكله" و هم تعبير ميكنند به" اكله في بطنه" ،پس هر دو تعبير به يك معنا
است ،چيزي كه هست تعبير دوم صريحتر است( ،هم چنان كه در فارسي در مورد ديدن ،هم ميگوئيم ديدم و هم تعبير ميكنيم به چشم خود
ديدم ،و دومي صريحتر است "مترجم") و مضمون اين آيه شريفه مثل مضمون آيه قبليش مربوط است به آيه ":لِلرِّجالِ نَصِيبٌ  "...و در واقع
تهديد و باز داري مردم است از خوردن مال ايتام در ارث ،و پايمال كردن حقوق آنان ،و اين آيه از آياتي است كه داللت ميكند بر تجسم اعمال
كه ،بحث آن در جلد اول عربي اين كتاب در تفسير آيه شريفه:
__________________________________________________
)(1براي هر قومي راهي و قبلهاي است كه رو بدان ميكنند ،به سوي خيرات پيشي گيريد "،سوره بقره ،آيه ".141
)(2آنچه از مصائب بر سر شما ميآيد به خاطر اعمالي است كه خودتان كردهايد و خداي تعالي اثر بسياري از اعمال شما راي محو ميكند".
سوره شورا ،آيه "11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص122 :
"إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما" « »1گذشت( ،و حاصل كالم اينكه :از آيه مورد بحث به دست ميآيد كه مال خورده شده يتيم در اين
دنيا ،در آخرت به صورت خوردن آتش مجسم ميشود" مترجم") و شايد منظور آن مفسر هم كه گفته :جمله ":إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً" بر
مبناي حقيقت است نه مجاز ،همين باشد .و اگر مرادش اين باشد ديگر اشكالي كه بعضي از مفسرين به وي كردهاند وارد نيست او اشكال كرده
كه جمله" ياكلون "به قرينه اينكه جمله" سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً" بر آن عطف شده داللت بر حال دارد زيرا جمله دومي به خاطر حرف" سين" براي"
آينده" است ،اگر اولي هم به معناي حقيقت اكل و براي زمان آينده بود ،بايد حرف" سين" بر سر آن نيز در ميآمد و بلكه بايد ميفرمود":
سياكلون في بطونهم نارا و يصلون سعيرا" و چون چنين نفرموده ،پس حق اين است كه بگوئيم مراد از جمله" يَأْكُلُونَ "معناي مجازي است و
ميخواهد بفرمايد كساني كه اموال ايتام را ميخورند همانند كساني هستند كه آتش در شكم خود كنند اين بود خالصه اشكال آن مفسر ،و اين
خود غفلت از معناي تجسم اعمال است ،اگر معناي آن را فهميده بود اين اشكال را نميكرد.
و اما اينكه فرمود ":وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً" اشاره است به عذاب اخروي ،و كلمه" سعير" يكي از اسماء آتش آخرت است و وقتي گفته ميشود":
صلي النار -يصلي النار -صلي و صليا" معنايش اين است كه فالن با آتش سوخت و عذاب آن را چشيد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

)(3تفسير قمي ج  1ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
بين آن و آيات نسخ نشده ارث هيچ منافاتي نيست ،تا جاي اين سخن باشد كه كسي بگويد:
آيه مورد بحث به وسيله آيات ارث نسخ شده است.
و در تفسير الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم از عكرمة روايت نمودهاند كه در باره اين آيه گفته است( :آيه مذكور) در
شان ام كلثوم و دختر ام كحله و يا خود ام كحله و ثعلبة بن اوس و سويد كه همگي از انصار بودند نازل شده :و جريان بدين قرار بوده كه يكي
از آنان همسر وي و ديگري عموي فرزندش بود ،به رسول خدا (ص) عرضه داشت :يا رسول اللَّه همسر من درگذشت و مرا و دخترش را از ارث
خود محروم كرد ،از سوي ديگر عموي پسرش گفت :يا رسول اللَّه! او زني ناتوان است كه نه ميتواند با شجاعتش در جنگها شركت و دشمني
را خوار كند و نه با سرمايه اش كار و كسبي پيش گيرد ،بلكه بايد ديگران براي او كار كنند ،در حين اين گفتگو بود كه آيه ":لِلرِّجالِ نَصِيبٌ "...
نازل گرديد «».1
مؤلف قدس سره :و در بعضي از روايات منقول از ابن عباس آمده است كه اين آيه در باره مردي از انصار نازل شد كه از دنيا رفت و دو دختر
باقي گذاشت ،دو پسر عموي وي كه به اصطالح عصبه او بودند به منزل او آمدند ،همسر او به آن دو پيشنهاد كرد تا با دو دختر او ازدواج كنند،
ولي از آنجايي كه آن دو دختر زشت بودند پسر عموها پيشنهاد همسر عمويشان را نپذيرفتند( ،و از طرفي پسر عموها مطالبه ارث ميكردند و زن
زير بار نميرفت) تا سرانجام جريان را نزد رسول خدا (ص) برده و بازگو كردند ،در پاسخ آنان آيات" طبقات ارث" نازل شد( ،و بيان فرمود كه با
بودن دختران متوفي پسر عموهايش ارث نميبرند) و هيچ مانعي نيست از اينكه همه اين جريانها باعث و سبب نزول آيه باشد و ما اين نكته را
مكرر خاطر نشان كردهايم «».2
و در مجمع البيان نظير اختالف در آيه" لِلرِّجالِ نَصِيبٌ "...را در مورد آيه" وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبي " ...نقل كرده ،ميگويد :مردم در
باره آن به دو قول اختالف كردهاند ،يكي اينكه اين آيه نسخ نشده كه اين قول از امام باقر ع نقل شده «».1
و در نهج البيان شيباني آمده كه اين قول از امام باقر و امام صادق ع روايت شده «».4
مؤلف قدس سره :و در بعضي از روايات آمده كه اين آيه بوسيله آيات ارث نسخ شده و ما در بيان سابق گفتيم كه هيچ صالحيتي براي نسخ
ندارد.
__________________________________________________
(1و )2الدر المنثور ج  2ص .122
)(3مجمع البيان ج  1ص .11
)(4تفسير برهان ج  1ص  141ح ذيل ح .4
ترجمه الميزان ،ج ،4ص124 :
و در تفسير عياشي از امام صادق و از ابي الحسن عليهما السالم روايت آمده كه فرمودهاند :خداي تعالي در باره خوردن مال يتيم به دو عقوبت
تهديد كرده ،كه يكي از آن دو عقوبت آخرت است يعني همان آتش و اما دومي عقوبت دنيا است كه آيه ":وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً" بيانگر آن است و منظور از اين آيه اين است كه بايد بترسند از اينكه بچههايشان يتيم
شوند و دچار همين سرنوشت گردند سرنوشتي كه يتيمهاي مردم بدان دچار شدند ،يعني پدر را از دست دادند و الشخوراني چون اينان اموالشان
را خوردند «».1
مؤلف قدس سره :نظير اين روايت را مرحوم كليني در كتاب كافي « »2از امام صادق ع و مرحوم صدوق در كتاب معاني االخبار «» 1از امام باقر
ع آوردهاند و در همان كتاب از عبد االعلي از مولي آل سام روايت كرده كه گفت :امام صادق ابتداء و بدون اينكه كسي پرسيده باشد فرمود :هر
كس ظلم كند خداي تعالي بر او مسلط ميكند كسي را كه به او و يا به اوالد و يا به نوههاي او ظلم كند ،راوي ميگويد :چون اين را بشنيدم در
دلم گذشت كه به چه حساب او ظلم كرده و اثر سوء ظلم او ،يقه فرزندان و فرزند زادگان او را بگيرد؟ امام ع به علم امامتش و قبل از اينكه من
آنچه از دلم گذشته بود به زبان آورم فرمود :اين يك حقيقت قرآني است ،خداي تعالي ميفرمايد ":وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً".
و در تفسير الدر المنثور است كه عبد بن حميد از قتاده روايت كرده كه گفت :براي ما نقل كردند كه رسول خدا (ص) فرموده :از خدا بترسيد و
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رعايت حال دو طايفه ناتوان را بكنيد ،يكي" يتيم" و دوم" زن" ،كه خداي تعالي از يك سو او را يتيم كرده و از سوي ديگر سفارشش را به
سايرين نموده ،از يك سو او را با گرفتن پدر از وي مورد آزمايش قرار داده ،و از سوي ديگر شما را بوسيله او در بوته امتحان نهاده «( »4تا معلوم
شود او از كوره آتش يتيمي چگونه بيرون ميآيد و شما از كوره آتش يتيمنوازي چگونه در ميآييد "مترجم").
مؤلف قدس سره :اخبار در خوردن مال يتيم و اينكه اين عمل گناهي است كبيره و مهلك ،هم از طرق شيعه و هم از طرق اهل سنت بسيار زياد
وارد شده است.
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  221ح .11
)(2فروع كافي ج  -1ص  -111ح .1
)(3اصول كافي ج  2ص  112ح . [.....]11
)(4الدر المنثور ج  2ص .124
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
[سوره النساء ( :)4آيات  11تا  ..... ]14ص 321 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 321 :

حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دختران ارث برند ،پس اگر دختران بيش از دو نفر باشند ،فرض همه دو ثلث (دو
سوم) تركه است و اگر يك نفر باشد ،نصف و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس تركه است در صورتي كه ميت را فرزند باشد و اگر فرزند
نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد در اين صورت مادر يك ثلث ميبرد (و باقي به پدر رسد) و اگر ميت را برادر باشد در اين فرض مادر
سدس خواهد برد ،پس هر آنكه حق وصيت و دين كه به مال ميت تعلق گرفته استثنا شود ،شما اين را كه پدران يا فرزندان و خويشان كدام يك
به خير و صالح و به ارث بردن به شما نزديكترند نميدانيد (تا در حكم ارث مراعات كنيد) (اين احكام) فريضهاي است كه خدا بايد معين فرمايد
زيرا خداوند بهر چيز دانا و به همه مصالح خلق آگاه است ().11
سهم ارث شما مردان از تركه زنان نصف است در صورتي كه آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج كردن حق وصيت
و ديني كه به دارايي آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع تركه شما مردان است اگر داراي فرزند نباشيد و چنانچه فرزند داشته باشيد ثمن
خواهد بود ،پس از اداي حق وصيت و دين شما و اگر مردي بميرد كه وارثش كالله او باشند (برادر و خواهر امي يا هر خواهر و برادري) يا زني
بميرد كه وارثش يك برادر و يا خواهر او باشد در اين فرض سهم ارث يك نفر از آنها سدس خواهد بود و اگر بيش از يك نفر باشند همه آنها
ثلث تركه را به اشتراك ارث برند بعد از خارج كردن دين و حق وصيت ميت در صورتي كه وصيت به حال ورثه بسيار زيانآور نباشد (يعني زايد
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يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِ ٍد
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ
دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ ال تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ( )11وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَاللَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ () 12تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ
يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( )11وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً
خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ ()14
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
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بر ثلث نباشد) اين حكمي است كه خدا سفارش فرموده و خدا به همه احوال بندگان دانا و به هر چه كنند بردبار است ().12
آنچه مذكور شد احكام و اوامر خدا است و هر كس پيرو امر خدا و رسول او است او را به بهشتهايي در آورند كه در زير درختانش نهرها جاري
است و آنجا منزل ابدي مطيعان خواهد بود و اين است سعادت و پيروزي عظيم ().11
و هر كه نافرماني خدا و رسول كند و از حدود الهي تجاوز نمايد ،او را به آتشي در افكند كه هميشه در آن معذب است و همواره در عذاب خواري
و ذلت خواهد بود ()14
بيان آيات  .....ص 321 :
اشاره
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"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" كلمه" ايصا" كه جمله" يوصيكم" از اين مصدر مشتق شده به معناي توصيه يعني سفارش
و دستور است.
راغب در كتاب" مفردات القرآن" ميگويد :كلمه" وصيت" به معناي اين است كه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
عملي را به ديگري پيشنهاد كني ،پيشنهادي كه توام با وعظ باشد ،اين بود گفتار راغب «».1
و در اينكه به جاي لفظ" ابنا" كلمه" اوالد" را به كار برده ،داللتي است بر اينكه حكم" يك سهم دختر" و" دو سهم پسر" مخصوص به
فرزنداني است كه بدون واسطه از خود ميت متولد شدهاند و اما فرزندان با واسطه يا نوه و نتيجه و نبيره و پائينتر ،حكمشان ،حكم كسي است
كه بوسيله او به ميت متصل ميشوند و بنا بر اين پسر زادگان هر چند كه دختر باشند دو سهم ميبرند و دختر زادگان هر چند كه پسر باشند يك
سهم ميبرند ،البته اين در صورتي است كه در حال مرگ مورث هيچيك از فرزندان بالواسطه او ،زنده نباشند و گرنه ارث از آن او خواهد بود و
نوه و نتيجه و نبيره ارث نميبرند.
و همچنين حكم در برادران و خواهران و فرزندان آنها اين چنين است ،يعني در صورتي كه ميت از طبقه اول هيچ وارثي نداشته باشد ،نه پدر و
نه مادر و نه فرزند و نه فرزند زاده ،و و ارث او طبقه دوم يعني برادر و خواهر و جد و جده باشد ،اگر برادر و خواهرش زنده باشند برادران هر يك
دو برابر يك خواهر ارث مي برند و اگر همه برادران و خواهران ميت قبل از مرگ او مرده باشند و وارث ميت برادر زادگان و خواهر زادگان باشند،
برادر زادگان دو برابر خواهر زادگان ميبرند ،هر چند كه دختر باشند و خواهر زادگان نصف برادر زادگان ميبرند هر چند كه پسر باشند .و اگر
قرآن كريم به جاي كلمه" اوالد"" ابنا" را آورده بود اين نكته را نميفهماند ،چون اين كلمه نفي واسطه را اقتضا نميكند ،يعني هم فرزندان
بالواسطه ابناي انسانند و هم فرزند زادگان ،هم چنان كه اين فرق ميان دو كلمه ":اب" و" والد" هست يعني "،والد" تنها به پدر بالواسطه
ميگويند و "اب" هم در مورد پدر بالواسطه استعمال ميشود و هم در مورد اجداد.
و در اينجا ممكن است اشكال كني كه پس چرا در اواخر همين آيه تعبير به" آبا" و "ابنا" را آورد؟ در پاسخ ميگوئيم :در آنجا نميخواست نكته
باال را افاده كند ،بلكه عنايت خاصي (كه بيانش به زودي خواهد آمد) در كار بود و آن عنايت باعث شد تعبير را عوض كند.
و اما اينكه در هنگام بيان حكم ،تعبير ديگري آورد و فرمود ":لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -براي هر نر ،چيزي دو برابر سهم ماده است" براي اين
بود كه اشاره كرده باشد به اينكه رسوم جاهليت (كه ارث بردن زنان را ممنوع ميدانست) در اسالم باطل شده و كانه بطالن اين رسم و نيز حكم
خدا يعني ارث بردن زنان را يك حكم معروف وا نمود كرده و فرموده ":مردان مثل زنان ارث ،ميبرند ولي دو برابر و به عبارت ديگر ارث زن را
اصل در تشريع قرار داده و ارث مرد را
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
به طفيل آن ذكر كرده تا مردم براي فهميدن اينكه ارث مرد چه مقدار است محتاج باشند به اينكه به دست آورند ،ارث زن (يعني دختر ميت) چه
مقدار است ،به مقايسه با آن دو برابرش را به پسر ميت بدهند.
و اگر افاده اين نكته در كار نبود ميفرمود ":لالنثي نصف الذكر -براي ماده نصف نر است" ،كه اگر اينطور فرموده بود ،هم آن نكته را افاده
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نميكرد و هم سازگاري سياق رعايت نميشد ،اين مطلبي است كه بعضي از علما ذكر كردهاند و مطلب درستي است و چه بسا بتوان آن را تاييد
كرد به اينكه آيه شريفه بطور صريح و مستقل متعرض ارث مردان نشده ،بلكه به اين نحو متعرض ارث زنان شده ،و اگر به چيزي از سهم مردان
هم تصريح نموده با ذكر سهامي كه زنان با مردان دارند ذكر كرده ،هم چنان كه در آيه بعدي و آيهاي كه در آخر سوره آمده ،اين معنا به چشم
ميخورد.
[نكات و ظرائف جمله" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"]  .....ص 328 :
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و سخن كوتاه اينكه جمله" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" به منزله تفسيري است براي جمله" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ" و حرف الف و الم در دو
اسم" ذكر" و" انثيين" الم تعريف جنس است و ميفهماند كه جنس مرد دو برابر سهم جنس زن ارث ميبرد و اين دقتي است كه در وراث ،هم
از جنس مرد موجود باشد و هم از جنس زن ،در اين فرض است كه مرد دو برابر زن سهم ميبرد و اگر نفرمود ":للذكر مثل حظي االنثي -نر
مثل دو سهم ماده ميبرد" و يا" للذكر مثال حظ انثي -نر دو مثل حظ ماده ميبرد" ،براي اين بود كه با عبارتي كوتاه هم صورت وجود نر با ماده
را بيان كرده باشد و هم حكم صورتي را كه تنها دو دختر از ميت باز مانده باشند كه با توضيحي كه بعدا ميآيد عبارت" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"
كوتاهترين عبارت است.
"فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ" از ظاهر وقوع اين جمله بعد از جمله ":لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" بر ميآيد كه جمله نامبرده عطف
شده است بر معطوف عليهي حذف شده و تقديري كانه فرموده :گفتيم پسر دو برابر دختر ميبرد در صورتي كه متوفي هم پسر داشته باشد و هم
دختر و يا هم برادر داشته باشد ،هم خواهر ،حال اگر ورثه او در هر طبقه كه هستند تنها زنان باشند حكمش چنين و چنان است و حذف معطوف
عليه در ادبيات عملي است شايع و اين آيه شريفه از همان باب است:
"وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ،فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" « »1و آيه:
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه "111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
"أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ،فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" « »1يعني جمله ":فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ " ...و جمله:
"فَمَنْ كانَ  "...معطوف است به جملهاي مقدر.
و ضمير در كلمه" كن" به كلمه اوالد در جمله ":يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ "...بر ميگردد و اگر ضمير را مؤنث آورد ،با اينكه مرجع ضمير
(اوالد) مذكر است ،به مالحظه مؤنث بودن خبر" كن" است (چون اين لفظ از افعال ناقصه است و اسم و خبر ميگيرد ،اسمش اوالد و خبرش
نسا است) و ضمير در كلمه" ترك" به ميت بر ميگردد ،گو اينكه كلمه ميت در آيه نيامده ،و ليكن از سياق كالم فهميده ميشود.
"وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" ضمير در فعل" كانت" به كلمه ولد بر ميگردد كه از سياق كالم فهميده ميشود و اگر ضمير را مؤنث آورد و
فرمود ":كانت" و نفرمود ":كان" با اينكه مرجعش مذكر است ،باز به مالحظه خبر بوده است ،چون منظور از ولد دختر است (ميفرمايد :اگر
وارث ميت يك فرد مؤنث يعني يك دختر بود ،نصف مال ميت را ميبرد) چيزي كه هست نام مال را ذكر نكرد ،تنها فرمود :نصف از آن او است،
پس الف و الم در كلمه" النصف" عوض از مضاف اليه است.
در اينجا سهم دو دختر را ذكر نكرد ،براي اينكه از جمله قبلي يعني" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" به دست ميآمد ،چون وقتي نر و ماده هر دو وارث
كسي باشند و سهم نر مثل سهم دو ماده باشد ،ارث به سه قسمت تقسيم ميشود ،دو قسمت از آن نر و يك قسمت از آن ماده ميشود ،در
نتيجه سهم يك ماده يك ثلث خواهد بود و قهرا سهم دو ماده دو ثلث مي شود ،البته اين مقدار بطور اجمال از جمله نامبرده استفاده ميشود ،نه
اينكه معناي ديگري از آن استفاده نشود ،چون كالم طوري است كه منافات ندارد بعد از آن مثال بفرمايد ":و ان كانتا اثنتين فلهما النصف" و يا
بفرمايد ":و ان كانتا اثنتين فلهما الجميع -اگر دو نفر ماده بودند نصف مال و يا همه آن را ميبرند" چيزي كه باعث شده جمله نامبرده متعين در
معنايي كه كرديم بشود اين است كه در دنبالش از ذكر دو ماده سكوت كرد و در عوض تصريح كرد به اينكه اگر زنان بيش از دو نفر بودند دو
ثلث ميبرند "،فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ" ،كه اين عبارت اشعار دارد بر اينكه خداي تعالي عمدا سهم دو دختر را ذكر نكرد.
از اين هم كه بگذريم در زمان رسول خدا (ص) عمل آن جناب در ارث
__________________________________________________
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")(1سوره بقره ،آيه ".114
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
دادن به دو دختر همين بوده ،يعني به دو دختر نيز دو ثلث ميداده ،و از زمان رحلت آن جناب تا عصر حاضر ،عمل علماي امت به همين روال
جريان داشته و جز روايتي كه از ابن عباس رسيده ،مخالفتي در مساله نبوده است.
و اين توجيه كه ما كرديم بهترين توجيه اين سؤال است كه چرا به سهم دو نفر ماده تصريح نكرد.
مرحوم كليني در كافي « »1گفته است :خداي تعالي سهم دو انثي را دو ثلث قرار داده ،براي اينكه فرموده ":لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" ،به اين
بيان كه اگر مردي از دنيا رفت و يك دختر و يك پسر به جاي گذشت ،پسر به اندازه سهم دو دختر ميبرد ،قهرا مال سه قسمت ميشود ،دو
قسمت از آن ،سهم پسر و يك قسمت باقي مانده سهم دختر است ،در نتيجه سهم دو دختر دو ثلث (دو سوم) خواهد بود خداي تعالي در بيان
اينكه دو دختر دو ثلث مي برند ،به همين مقدار اكتفاء نمود اين بود گفتار مرحوم كليني و نظير اين كالم از ابي مسلم مفسر نقل شده ،او گفته
است كه اين معنا از جمله ":لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" استفاده ميشود ،چون وقتي يك پسر با يك دختر دو ثلث از ارث پدر را ببرد قهرا يك دختر
يك ثلث و دو دختر دو ثلث را مي برد ،اين بود گفتار ابي مسلم ،گو اينكه آنچه ديديد از اين دو شخصيت نقل شد خالي از قصور نيست و اگر
بخواهيم تمامش كنيم ناگزير بايد بيان قبليمان را به آن اضافه نمائيم (دقت فرمائيد).
البته در اين ميان وجوهي ديگر هست كه چنگي به دل نميزند ،مثل اينكه بعضي گفتهاند :مراد از جمله ":فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  "...عدد دو
به باال است و اين جمله هم سهم دو دختر را معين كرده ،و هم سهم بيش از دو دختر را و بعضي ديگر گفتهاند :حكم دو دختر از قياس به حكم
دو خواهر كه در آخرين آيه اين سوره آمده به دست ميآيد ،چون در آنجا سهم دو خواهر را دو ثلث معين كرده و از اين قبيل وجوه سخيف و
ناقص كه شان قرآن كريم اجل از آنها و امثال آنها است.
"وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ  ...فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" اينكه پدر و مادر را عطف كرده بر اوالد ،خود داللتي است بر اينكه پدر و مادر در طبقات
ارث هم طبقه اوالدند ،و اينكه فرمود ":وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ  "...معنايش اين است كه وارث ميت منحصر در پدر و مادر باشد ،و واقع شدن جمله ":فَإِنْ
كانَ لَهُ إِخْوَةٌ  "...بعد از جمله:
__________________________________________________
)(1فروع كافي ج  1ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ" داللت دارد بر اينكه اخوة (برادران) در طبقه دوم قرار دارند و بعد از پسران و دخترانند ،يعني با وجود پسران و
دختران ميت ،از ميت ارث نميبرند ،تنها اثري كه در وجود اخوة هست ،اين است كه نميگذارند مادر ثلث ببرد.
"مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ" منظور از وصيت همان دستور استحبابي در آيه ":كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ"
« »1كه مي فرمايد :اگر مرگ كسي نزديك شد و مال بسياري داشت ،خوب است عالوه بر ارثي كه خدا براي پدر و مادر معين كرده ،سهمي
براي آن دو و براي خويشاوندان معين كند ،در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه دستور مستحبي از نظر اهميت بعد از وظيفه واجب قرار دارد و جا
داشت اول مساله قرض را كه دادنش واجب است ذكر كند ،بعد از آن اين دستور مستحبي را ،در پاسخ ميگوئيم :بله همين طور است و ليكن بسا
ميشود كه دستور غير اهم در هنگام بيان كردن (نه در عمل) جلوتر از اهم بيان ميشود ،از اين بابت كه وظيفه اهم به خاطر قوت ثبوتش
احتياجي به سفارش ندارد ،به خالف غير اهم كه آن نيازمند تاكيد و تشديد است و يكي از وسايل تاكيد و تشديد همين است كه جلوتر ذكر شود
و بنا بر اين بيان ،پس جمله ":أو دين" طبعا در مقام اضراب و ترقي خواهد بود.
و با اين توجيه يك نكته ديگر روشن ميشود و آن اين است كه" وصيت" را به وصف" يُوصِي بِها" توصيف كرد و وجهش اين است كه
خواست تاكيد را برساند و اين توصيف عالوه بر تاكيد خالي از اين اشعار هم نيست كه ورثه بايد رعايت احترام ميت را بكنند و به وصيتي كه
كرده عمل نمايند ،هم چنان كه در آيه سوره بقره كه گذشت دنبالش به اين نكته تصريح نموده و فرمود ":فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي
الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ" «».2
"آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ ،ال تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً".
خطاب در اين دو جمله به ورثه است كه در حقيقت شامل عموم مسلمانان كه از اموات خود ارث ميبرند ميباشد و اين كالمي است كه در مقام
اشاره به سر اختالف سهام در وراثت پدران و فرزندان القا شده و نوعي تعليم است براي مسلمانان كه با لحن (شما نميدانيد) ادا شده ،و امثال
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اين تعبيرات در لسان هر اهل لساني شايع است.
از اين هم كه بگذريم اصال نميشود خطاب ،به غير ورثه يعني به مردم باشد و بخواهد
__________________________________________________
")(1سوره بقره ،آيه "111
)(2كسي كه وصيت را با اينكه شنيده تغيير دهد ،گناهش به گردن او و هر كسي است كه تغيير داده "،سوره بقره ،آيه "111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
بفرمايد شما مردم كه دير يا زود ميميريد و مال خود را به عنوان ارث براي پدر و مادر و فرزندان به جاي ميگذاريد ،نميدانيد كدام يك از اين
سه طايفه نفعشان براي شما نزديكتر است ،براي اينكه اگر اينطور باشد ديگر وجهي براي جمله ":كدام يك نفعشان نزديكتر است" باقي
نميماند .چون ظاهر عبارت اين است كه مراد از" نفع" بهرهمندي از مال ميت است نه بهرهمندي ميت از ورثه ،پس ميخواهد به ورثه بفرمايد
شما چه ميدانيد كه كدام يك از بستگانتان زودتر ميميرند و نفع كدام يك از آنها زودتر به شما ميرسد .و اينكه" آباء "را جلوتر از" ابناء" ذكر
كرد اشاره دارد به اينكه ارث آباء زودتر به ورثه ميرسد تا ارث ابناء ،هم چنان كه در آيه ":إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ" «»1
گفتيم جلوتر ذكر كردن صفا داللت دارد بر اينكه سعي را بايد از صفا شروع كرد ،رسول خدا (ص) در اين باره فرمود ":آغاز كن از نقطهاي كه
خداي تعالي از آن نقطه آغاز كرده"" تا آخر حديث".
[اشاره به انطباق حكم ارث در اسالم با احكام تكويني و خارجي  .....ص 332 :
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و بنا بر اين مساله ارث و اختالف سهام در آن ،طبق آثاري كه رحم دارد و اختالف درجهاي كه عواطف انساني نسبت به ارحام دارد تنظيم شده،
و در توضيح اين معنا بشريت را به سه طبقه تصور ميكنيم ،يك :طبقه حاضر و دوم والدين طبقه حاضر و سوم طبقه فرزند او ،آن گاه ميگوئيم:
انسان موجود نسبت به فرزندش رؤوف تر و عالقمندتر است ،تا نسبت به پدر و مادرش ،براي اينكه فرزند را دنباله هستي خود ميداند ولي پدر و
مادر را دنباله هستي خود نميداند( ،بلكه خود را دنباله آن دو احساس ميكند) ،در نتيجه ارتباط طبقه دوم قويتر و وجودش با وجود طبقه حاضر
چسبيدهتر است تا با طبقه سوم كه نوه آن طبقه است و ما اگر بهرهمندي از ارث مردگان را بر طبق اين ارتباط و اتصال قرار دهيم ،الزمهاش اين
مي شود كه نسل حاضر از طبقه دوم يعني طبقه پدران بيشتر ارث ببرد تا از طبقه سوم يعني نسل آينده و به عبارت ديگر فرزندان ،هر چند كه
ممكن است در نظر ابتدايي خالف اين معنا به نظر برسد ،و بر عكس نظريه باال گمان شود كه ارتباط" فرزند با پدر" بيشتر از ارتباط" پدر با
فرزند "است.
و آيه مورد بحث كه ميفرمايد ":آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ ال تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً" خود يكي از شواهد بر اين معنا است كه خداي تعالي حكم
ارث را (مانند تمامي احكام ديگر اسالم) بر طبق احكام تكويني و خارجي تشريع فرموده.
عالوه بر اينكه آيات مطلقه قرآني كه نظر به اصل تشريع دارد نيز بر اين كليت داللت
__________________________________________________
)(1صفا و مروه از شعائر خدايند ".سوره بقره ،آيه "111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
دارد ،مانند آيه شريفه ":فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ،ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" «»1
 ،كه داللت دارد بر اينكه تمامي احكام اسالم مطابق نظام جاري در تكوين ،تشريع شده است ،با بودن چنين آياتي چگونه تصور ميشود كه در
شريعت اسالم احكامي الزامي و فرائضي غير متغير تشريع بشود كه در تكوين حتي في الجمله ريشهاي نداشته باشد.
و چه بسا كه از آيه يعني جمله ":آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ  "...تقدم اوالد اوالد بر اجداد و جدات استفاده بشود و يا حد اقل استشمام گردد ،براي اينكه
اجداد و جدات با وجود اوالد و فرزندان اوالد ،ارث نميبرند.
"فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ"...
ظاهرا منصوب بودن كلمه" فريضة" به خاطر فعل تقديري باشد و تقدير كالم" خذوا فريضة" و يا" الزموا فريضة" و يا امثال اينها باشد ،يعني
شما اين حكم را به عنوان يك فريضه بگيريد و يا متعهد به آن باشيد و اين جمله تاكيدي بالغ و شديد است بر اينكه سهام نامبرده از ناحيه
خداي تعالي به شما پيشنهاد شده و حكمي است معين و ال يتغير.
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[ در مساله ارث بين رسول خدا (ص) و سايرين فرقي نيست  .....ص 334 :

اين را هم بايد دانست كه مقتضاي اطالق آيه اين است كه در ارث دادن مال و بهرهور ساختن ورثه بين رسول خدا (ص) و ساير مردم فرقي
نيست ،نظير اين اطالق و يا به عبارت ديگر عموميت حكم در آيه ":لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ"...
گذشت و اينكه بعضيها جسته گريخته گفتهاند كه :خطابهاي عمومي قرآن شامل رسول خدا (ص) نميشود ،چون به زبان خود آن جناب جاري
شده ،سخني است كه نبايد بدان اعتنا كرد.
بله در اين مساله ،نزاعي بين شيعه و سني هست كه آيا رسول خدا (ص) ارث ميدهد؟ و يا هر چه از مال دنيا از آن جناب باقي ماند ،صدقه
است؟ و منشا اين نزاع اختالف در فهم مطلب از قرآن نيست بلكه روايتي است كه ابو بكر آن را در داستان فدك نقل كرد و بحث در باره آن
روايت از موقعيت اين كتاب خارج است و بدين جهت تعرض آن را بي مورد تشخيص داده و خواننده را دعوت ميكنيم كه به محل مناسب آن
مراجعه نمايد.
"وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ  ...تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ" معناي آيه روشن است ،تنها نكتهاي كه الزم است تذكر داده شود و در حقيقت پاسخي
كه سؤال آن ممكن است به ذهن برسد اين است كه :در اين آيات در بيان سهام دو جور تعبير آمده ،در بعضي از سهام مثل نصف (يك دوم) و
دو ثلث (دو سوم) عدد را به كل مال و به عبارت ديگر به" ما ترك" ،اضافه كرده ،ولي در سهام كمتر از نصف (يك دوم) و دو ثلث (دو سوم)
نظير ثلث (يك سوم) و سدس (يك ششم) و ربع (يك چهارم) را اضافه نكرد و نفرموده ربع از آنچه باقي گذاشتهايد؟ پس در اين مورد جاي
سؤال هست كه اين تفاوت در تعبير براي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
چيست و چرا در نصف عدد را اضافه كرد؟ فرمود ":نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ" «»1
و در ربع اضافه را بريد و فرمود ":وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"( ،همسران شما از آنچه شما به جاي ميگذاريد ربع (يك چهارم) ميبرند)؟ پاسخ اين

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و اين آيه شريفه متكفل بيان سهام طبقه اول از طبقات ارث است و طبقه اول عبارتند از:
اوالد و پدر و مادر در همه تقديرهايش چرا كه سهم آنان بطور واضح در قرآن آمده مانند:
1سهم پدر و مادر با وجود اوالد كه هر يك سدس (يك ششم) ميبرند.2و سهم پدر و مادر با نبود اوالد كه پدر يك سدس ميبرد (يك ششم) و مادر يك ثلث (يك سوم) اگر ميت برادر نداشته باشد ،و گرنه او هميك سدس (يك ششم )ميبرد.
3و سهم يك دختر نصف مال است.4و سهم چند دختر در صورتي كه وارث ديگري نباشد كه دو ثلث (دو سوم) ميبرند.5و سهم پسران و دختران در صورتي كه هر دو بوده باشند كه پسران دو برابر دختران ميبرند. 6و ملحق به اين قسم است ارث دو دختر كه آن نيز به بياني كه گذشت دو ثلث (دو سوم) است.و چه اينكه بطور اشاره در قرآن آمده باشد مانند:
1يك پسر به تنهايي (با نبود دختر و پدر و مادر) همه مال را به ارث ميبرد ،به دليل__________________________________________________
")(1سوره روم ،آيه "11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
آيه ":لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" ،كه اگر ضميمه شود به جمله ":وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" اين حكم استفاده ميشود ،چون در جمله دوم
سهم يك دختر را در صورتي كه وارث ديگري نباشد نصف مال ميت قرار داده و در جمله اولي سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده.
از اين دو جمله ميفهميم كه اگر وارث ميت تنها يك پسر باشد ،همه مال را ميبرد كه دو برابر سهم يك دختر است.
 2چند پسر در صورتي كه ميت دختر و پدر و مادر نداشته باشد كه حكم ارث آنها صريحا در قرآن نيامده بلكه بطور اشاره آمده است ،چون ازجمله ":لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" مي فهميم كه چند پسر همه با هم برابرند و تفاوت تنها ميان دختر و پسر است .و به راستي امر اين آيه شريفه
در اختصار گويي و پر معنايي عجيب و معجزهآسا است.
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سؤال اين است كه وقتي كلمهاي به اصطالح از اضافه قطع ميشود ،يعني بدون اضافه ميآيد بايد با كلمه" من" به پايان برسد ،حال چه اينكه
اين كلمه در ظاهر كالم آورده شود و چه در تقدير گرفته شود ،از سوي ديگر كلمه نامبرده ابتدا كردن و آغاز نمودن را ميرساند ،پس در جايي
اضافه قطع ميشود ،و كلمه" من" به كار ميرود كه مدخول" من" نسبت به ما قبلش اندك و يا شبيه به اندك باشد و مستهلك در آن به شمار
آيد نظير :سدس (يك ششم) و ربع ( يك چهارم) و ثلث (يك سوم) نسبت به مجموع ،در چنين مواردي كلمه و عدد را بدون اضافه و با حرف"
من" ميآورند ،لذا ميبينيم در مساله ارث فرموده ":السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ" "،فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" ،فَلَكُمُ الرُّبُعُ "ولي در مثل نصف و دو ثلث عدد را به
مجموع مال اضافه كرد و فرمود ":فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ" "،فَلَهَا النِّصْفُ" ،كه اين نيز در تقدير اضافه شده ،و تقدير آن" نصف ما ترك" است و الف
و الم كه بر سرش آمده به جاي مضاف اليه است.
"وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَاللَةً أَوِ امْرَأَةٌ"...
كلمه "كالله" در اصل ،مصدر و به معناي احاطه است ،تاج را هم اگر اكليل ميگويند به اين جهت است كه بر سر احاطه دارد ،مجموع هر
چيزي را هم كه" كل" به ضمه كاف ميخوانند ،براي اين است كه به همه اجزا احاطه دارد ،يك فرد سربار جامعه را هم اگر" كل بر جامعه" به
فتحه كاف تعبير ميكنند ،براي اين است كه سنگينيش بر جامعه احاطه دارد.
راغب در مفردات ميگويد :كالله نام ما سواي فرزند و پدر و مادر از ساير ورثه است.
و اضافه ميكن د كه از رسول خدا (ص) روايت رسيده كه شخصي از آن جناب معناي كالله را پرسيد ،فرمود :كسي كه بميرد و فرزند والد نداشته
باشد ،كه در اين حديث كالله را نام ميت گرفته و هر دو معنا صحيح است ،چون گفتيم كالله مصدر است ،هم وارثان و هم مورث را شامل
ميشود «»2
.مؤلف قدس سره :بنا بر اين هيچ مانعي نيست از اينكه كلمه" كان" در آيه شريفه ناقصه
__________________________________________________
)(1نصف آنچه همسرانتان به جاي ميگذارند.
)(2مفردات راغب ص .411
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و كلمه" رجل" اسم آن و كلمه" يورث" صفت رجل و كلمه" كالله" خبر آن باشد و معنا چنين باشد ":اگر ميت كالله وارث باشد ،يعني نه پدر
وارث باشد و نه فرزند او ،چنين و چنان ميشود" ممكن هم هست كلمه" كان" را تامه بگيريم و جمله ":رَجُلٌ يُورَثُ" را فاعل" كان" و كلمه را
مصدري بگيريم كه در جاي "حال" نشسته است ،آن وقت برگشت معنا به اين ميشود كه ميت كالله وارث باشد و به طوري كه از زجاج نقل
كردهاند ،گفته است هر كس كلمه" يورث" را با كسره "را" قرائت كند بايد كلمه" كالله" را مفعول آن بگيرد ،و كسي كه آن را با فتحه" را"
قرائت كند ،بايد كلمه" كالله" را حال و منصوب به حاليت بداند.
در جمله" غَيْرَ مُضَارٍّ" كلمه" غير" منصوب بر حاليت است و كلمه" مضار" از مصدر مضارة است كه به معناي ضرر رساندن به غير است و از
ظاهر عبارت بر مي آيد كه مراد از آن ضرر رساندن ميت بوسيله دين باشد ،مثل اينكه ميت خود را مديون و مقروض كند تا به اين وسيله ورثه را
از ارث محروم سازد و يا مراد ضرر رساندن هم بوسيله دين باشد (به بياني كه گذشت) و هم بوسيله وصيت به بيش از ثلث مال.
"تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  ...وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ "كلمه" حد" به معناي ديوار و حائل بين دو چيز است ،حائلي كه از اختالط آن دو به يكديگر جلوگيري
كند و تمايز بين آن دو را حفظ كند ،مانند حد خانه و بستان و منظور از حدود خدا در اين جا احكام ارث و فرائض و سهام معين شده است كه
خداي تعالي در اين دو آيه با ذكر ثواب بر اطاعت خدا و رسول در رعايت آن حدود و تهديد به عذاب خالد و خوار كننده در برابر نافرماني خدا و
تجاوز از آن حدود امر آن را بزرگ داشته است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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اين دو آيه يعني آيه ":يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ" تا آخر دو آيه و نيز آيه آخر سوره كه ميفرمايد ":يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَاللَةِ "...
«»1
با آيه شريفه" لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ" «»2
 ،و آيه شريفه" وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ" «»1
 ،پنج و يا شش آيهاند كه اصل قرآني مساله ارث در اسالم را تشكيل ميدهند ،و سنت يعني روايات وارده از رسول خدا (ص) و ائمه هدي
(عليهم السالم) آن را به روشنترين وجه تفصيل ميدهد ،و تفسير ميكند ،كلياتي كه ميتوان از اين چند آيه استفاده كرد چهار اصل كلي است،
كه براي احكام جزئي و تفصيلي ارث جنبه منبع و ريشه را دارد:
1اصل اولي كه از آيات نامبرده استفاده ميشود همان مطلبي است كه ما استفاده آن را از جمله ":آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ ال تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْنَفْعاً" قبال از نظر خواننده گذرانده ،گفتيم از اين جمله بر ميآيد مساله نزديكي و دوري از ميت در باب ارث اثر دارد ،و اگر اين جمله را ضميمه
كنيم به جملههاي بقيه آيه ،اين معنا بدست ميآيد :كه قرب و بعد نامبرده در كمي و زيادي سهم ،و بزرگ و كوچكي آن نيز اثر دارد ،و اگر جمله
مورد بحث ضميمه شود به آيه ":وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ" اين معنا را ميفهماند كه وارث ،هر قدر از حيث نسب به ميت
نزديكتر باشد ،مانع از ارث بردن كساني خواهد بود كه از وي بميت دورترند.
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .111
)(2سوره نساء آيه .1
)(3سوره انفال آيه  11و سوره احزاب آيه . [.....]1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و معلوم است كه نزديكترين اقارب (نزديكان) به ميت پدر و مادر و پسر و دختر است.
چون بين اين چهار طايفه و بين ميت كس ديگري واسطه نيست ،و نيز معلوم است كه بر اين حساب ،پسر و دختر ميت از ارث بردن پسر زادگان
و دختر زادگان مانع مي شوند ،چون پسر زاده و دخترزاده ،با وساطت پدر و مادرشان يعني پسر و دختر ميت به ميت متصل ميشوند ،و تنها وقتي
خود واسطهها از دنيا رفته باشند ارث ميبرند.
بدنبال اين طبقه ،طبقه دوم قرار دارد ،كه عبارت است از برادران و خواهران و جد و جده ميت ،كه اينها يك واسطه كه همان پدر و يا مادر
ميباشند ،متصل به ميت مي شوند ،پس اگر ميت از طبقه اول وارث و وارث زاده نداشته باشد ،ارث او را طبقه دوم ميبرد ،و اگر از طبقه دوم هم
وارثي ندارد ،فرزندان آن طبقه ارث او را ميبرند ،كه با يك واسطه يعني پدر و مادر به ميت متصل ميشوند .و بطور كلي هر بطني مانع ارث
بطن بعد از خودش ميشود .بعد از اين طبقه ،طبقه سوم قرار دارد كه طبقه عمو و عمهها و دايي و خالههاي ميت و جد و جده پدر ميت و جد و
جده مادر ميت است ،چه ،بين نامبردگان و بين ميت دو واسطه وجود دارد ،يكي جد و جده است ،و يكي پدر و مادر ،و مساله بر همين قياس است
كه گذشت.
و از مساله قرب و بعد نامبرده بر ميآيد آن كسي كه به دو سبب به ميت نزديك است ،مقدم است بر كسي كه به يك سبب نزديك است ،كه
يكي از مثالهايش تقدم خويشاوندان ابويني ميت بر خويشاوندان پدري او است ،كه اين دسته با وجود دسته اول ارث نميبرند.
ولي كالله ابويني مانع از ارث بردن خويشاوند مادري نميشود.
2دومين اصلي كه از چند آيه نامبرده استفاده ميشود اين است كه در وارثان ميت غير از ناحيه قرب و بعد به او تقدم و تاخر ديگري در نظرگرفته شده ،چون گاه ميشود كه سهام همگي جمع ميشود ،و بخاطر بيشتر شدنش از اصل تركه با هم مزاحمت ميكنند ،و در اين هنگام
بعضي از صا حبان سهام كساني هستند كه در اين فرض يعني در فرض تزاحم ،سهم ديگري در قرآن برايش معين شده ،مانند شوهر كه در اصل
نصف ( )1 :2ميبرد ،ولي وقتي وجود فرزندي از همسرش مزاحم او ميشود ،عينا سهم او ربع ( )1 :4ميشود ،و مانند زوجه -در صورتي كه
شوهر از دنيا برود -كه در فرض نبودن فرزند براي ميت ربع ( )1 :4و در فرض وجود فرزند ثمن )(8: 1ميبرد ،و مانند مادر كه در اصل ثلث
( )1 :1ميبرد ،ولي اگر ميت -كه فرزند او است -اوالد و يا برادر داشته باشد سهم مادرش سدس ( )1 :1ميشود ،ولي پدر ميت كه سهمش (:1
 )1است كم نميشود ،چه ميت فرزند داشته ،و چه نداشته باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :

PDF.tarikhema.org

[ حكمت موجود در تفاوت سهام مردان با سهام زنان در ارث  .....ص 341 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بعضي ديگر از صاحبان سهام كساني هستند كه در اصل برايشان سهمي معين شده ،ولي اگر مزاحمي داشته باشند قرآن از بيان سهم آنان
سكوت كرده ،و سهم معيني برايشان ذكر نكرده است مانند يك دختر و چند دختر و يك خواهر و چند خواهر ،كه يك دختر نصف و يك خواهر
دو ثلث ميبرد ،ولي اگر چند دختر و چند خواهر باشند قرآن سهمي برايشان معين نكرده است.
از اين جريان استفاده مي شود كه دسته اول كه قرآن كريم سهم ارثشان را ،هم در صورت نبودن مزاحم بيان كرده و هم در صورت وجود مزاحم،
در جايي كه سهام ارث از اصل ارث بيشتر شد ،نقصي بر سهم آنان وارد نميشود .بلكه بر كساني وارد ميشود كه جزء دسته دومند ،يعني از
آنهايي هستند كه قرآن تنها سهم االرث در صورت نبود مزاحمشان را معين كرده ،و از بيان قسمت سهم االرثشان در صورت وجود مزاحم
سكوت كرده است.
3سومين اصلي كه از آيات نامبرده استفاده ميشود اين است كه سهام گاهي از اوقات زيادتر از مال ميشود ،مثل اينكه زني بميرد ،و شوهر وبرادران و خواهراني از خويشاوندان پدري و مادري خود بجاي بگذارد ،كه در اين صورت سهام عبارت است -از -1 :نصف ) ،(2: 1و ثلثان (:1
 ،)2و معلوم است كه جمع اين دو ،بيشتر از عدد صحيح ميشود (يعني اگر ارث را يك واحد فرض كنيم ،مشتمل بر اين دو سهم 2 :1 -1 :2
نيست ،بلكه كمتر از آن است ،چون جمع آن دو عبارت است از يك عدد صحيح و يك ششم) ،و نيز مثل اين فرض كه زني بميرد و پدر و مادر و
شوهر و دو دختر بجاي بگذارد ،كه در اين فرض نيز سهام از مال بيشتر است.
چون مال ،واحد و يا بگو يك عدد صحيح است در حالي كه جمع ربع ( )1 :4سهم شوهر ،و دو ثلث () 2 :1سهم دو دختر و دو سدس (،)2 :1
سهم پدر و مادر يك عدد صحيح و ( )1 1 :11است.
و گاه ميشود كه بر عكس فرضيههاي باال مال از سهام بيشتر ميشود مثل اين فرض كه زني بميرد و تنها يك و يا چند دختر از خود بجاي
بگذارد ،كه سهم آنان نصف مال ميت معين گرديده و در قرآن كريم نصف ديگرش معين نشده است ،و مثل فرضيههايي ديگر كه روايات وارده
از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السالم) كه جنبه تفسير براي قرآن كريم دارد حكم آنها را بيان كرده ،فرموده در صورتي كه سهام از اصل مال
زيادتر شد نقص تنها به كساني وارد مي شود كه در قرآن جز يك سهم برايشان بيان نشده ،و اينان عبارتند از دختران و خواهران ،نه به كساني
كه چون پدر و مادر و همسر دو جور سهم برايشان ذكر شده است ،و هم چنين در صورتي كه سهام از اصل مال كمتر و مال از سهام بيشتر
باشد ،زائد را به كساني ميدهند كه در قرآن
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
يك سهم برايشان ذكر شده ،و يا بگو بهمان كساني ميدهند كه نقص بر آنان وارد ميشد ،نظير آن صورتي كه از ميت يك دختر بماند و يك
پدر ،كه دختر ( )1 :2مال را به فريضه ميبرد ،و پدر يك سدس ( )1 :1را ،و بقيه كه دو سدس ( )2 :1است بعنوان رد به دختر داده ميشود.
و ليكن عمر بن خطاب در ايام خالفتش اين حكم را تغيير داد ،و چنين باب كرد كه در صورت زيادتي سهام بر مال ،سهام را خرد نموده ،و نقيصه
را بر همه وارد كنند ،كه اصطالحا آن را (عول) ميگويند ،و علماي اهل تسنن در صدر اول در صورت زيادتي مال بر سهام ،زيادتي مال را به
خويشاوندان پدري ميت دادند ،كه اصطالحا اين را (تعصيب) ميگويند ،ولي در شيعه (عول و تعصيب) نيست( .توضيح بيشتر اين معنا انشاء اللَّه در
بحث روايتي آينده از نظر خواننده ميگذرد).
4چهارمين اصلي كه بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده ميشود اين است كه سهم زن في الجمله كمتر از سهم مرد است،مگر در پدر و مادر كه سهم مادر نه تنها كمتر از سهم پدر نيست ،بلكه گاهي بحسب فريضه از سهم پدر بيشتر هم ميشود ،و اي بسا بتوان گفت
كه مساوي بودن مادر با پدر و در بعضي صور بيشتر از آن بودنش براي اين جهت است كه مادر از نظر رحم چسبيدهتر از پدر به فرزند است ،و
تماس و برخورد او با فرزند بيشتر از تماس و برخورد پدر است ،و مادر در حمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش او رنج بيشتري را تحمل
ميكند ،هم چنان كه خداي تعالي در آيه ":وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ،كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً" «»1
بعد از سفارش در باره احسان به پدر و مادر هر دو ،در خصوص مادر ميفرمايد :مادر او را به زحمت و رنج حامله ميشود ،و با زحمت و مشقت
ميزايد ،و حد اقل سي ماه حمل او و شير دادنش طول ميكشد ،پس اگر سهم مادر بر خالف هر زن ديگر كه سهمش نصف سهم مرد است
برابر سهم پدر ،و در بعضي فرضيهها بيش از آن است بطور قطع بخاطر اين است كه شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد ،و او را
شايسته احترام بيشتري نسبت به پدر ،معرفي كند.
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و اما اينكه در غير مادر گفتيم :سهم هر زني في الجمله نصف سهم مرد ،و سهم مردها دو برابر سهم زنان است ،علتش اين است كه اسالم مرد
را از جهت تدبير امور زندگي كه ابزار آن عقل است قويتر از زن ميداند و مخارج مرد را هم بيش از مخارج زن دانسته چون مخارج زن هم به
عهده مرد است ،و بدين جهت فرموده:
__________________________________________________
)(1سوره احقاف آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
"الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ" «»1
.كلمه (قوام) كه در اين آيه آمده از ماده قيام است ،كه به معناي اداره امر معاش است ،و مراد از فضيلت مردان ،زيادتر بودن نيروي تعقل در
مردان است ،چون حيات مرد ،تعقلي و حيات زن عاطفي و احساسي است ،و ما اگر اين وضع خلقتي مرد و زن را و آن وضع تشريعي در تقسيم
مسئوليت اداره زندگي را به دقت در نظر بگيريم ،آن گاه با ثروت موجود در دنيا كه هر زمان از نسل حاضر به نسل آينده در انتقال است مقايسه
كنيم ،مي بينيم اينكه اسالم تدبير و اداره دو ثلث ثروت دنيا را به عهده مردان ،و تدبير يك ثلث آن را به عهده زنان گذاشته ،و در نتيجه تدبير
تعقل را بر تدبير احساس برتري و تقدم داده ،صالح امر مجتمع و سعادت زندگي بشر را در نظر گرفته است.
و از سوي ديگر كسري در آمد زن را با فرماني كه به مردان صادر نموده (كه رعايت عدالت را در حق آنان بكنند )تالفي كرده است ،زيرا وقتي
مردان در حق زنان در مال خود كه دو ثلث است رعايت عدالت را بكنند يك لقمه ،خود بخورند و لقمهاي به همسر خود بدهند ،پس زنان ،با
مردان در آن دو ثلث شريك خواهند بود ،يك ثلث هم كه حق اختصاصي خود زنان است ،پس در حقيقت زنان از حيث مصرف و استفاده ،دو
ثلث ثروت دنيا را ميبرند.
و نتيجه اين تقسيمبندي حكيمانه و اين تشريع عجيب اين ميشود كه مرد و زن از نظر مالكيت و از نظر مصرف وضعي متعاكس دارند ،مرد دو
ثلث ثروت دنيا را مالك و يك ثلث آن را متصرف است و زن يك ثلث را مالك و دو ثلث را متصرف است ،و در اين تقسيمبندي روح تعقل بر
روح احساس و عواطف در مردان ترجيح داده شده ،چون تدبير امور مالي يعني حفظ آن ،و تبديلش و سودكشي از مال ،سر و كارش با روح تعقل
بيشتر است ،تا با روح عواطف رقيق و احساسات لطيف ،و از سوي ديگر اينكه از مال چگونه استفاده شود ،و چطور از آن بهرهوري گردد ،با
عواطف و احساسات بيشتر سر و كار دارد تا با روح تعقل ،اين است رمز اينكه چرا اسالم در باب ارث و باب نفقات بين مردان و زنان فرق گذاشته
است.
بنا بر اين جا دارد كه ما مراد از فضيلت در جمله ":بِما فَضَّلَ اللَّهُ »2« "...
را به همين زيادتر بودن روح تعقل مردان از زنان بدانيم ،نه زيادتر بودن زور بازوي مردان ،و صالبت و
__________________________________________________
) (1مردان مسلط بر زنانند بخاطر فضيلتي كه خدا بعضي را بر بعضي ديگر داده و بخاطر اينكه مردانند كه از اموال خود خرج زنان را ميدهند).
نساء.14 :
)(2سوره نساء آيه .14
ترجمه الميزان ،ج ،4ص142 :
خشونتشان در جنگ و در همه شؤون زندگي ،گو اينكه مردان اين مزيت را هم دارند ،و يكي از فرقهايي كه بين زن و مرد هست بشمار ميرود،
و بوسيله آن مرد از زن شناخته مي شود ،و در مجتمع بشري آثاري عظيم در باب دفاع و جنگ و حفظ اموال و تحمل اعمال شاقه و شدائد و
محنتها و نيز در ثبات و سكينت در هنگام هجوم ناماليمات بر آن مترتب ميگردد ،آثاري كه زندگي اجتماعي بدون آن تمام نميشود ،و زنان
طبعا نميتوانند چنين آثاري از خود نشان دهند ،و ليكن در آيه مورد بحث منظور از برتري نميتواند اين باشد ،بلكه همان برتري در تعقل است.
هم چنان كه وجود امتيازاتي ديگر در زن كه مجتمع بشري بينياز از آن نيست باعث نميشود كه ما زن را بخاطر آن برتر از مرد دانسته ،و آن
امتياز را ماده نقض بر آيه شريفه بگيريم و بگوئيم :اگر مردان در نيروي دفاع و حفظ اموال و ساير امتيازاتي كه بر شمرديم برتر از زنانند ،زنان هم
در احساسات لطيف و عواطف رقيق برتر از مردانند ،هر چند كه مجتمع بدون آن پاي نميگيرد ،چون عواطف نامبرده آثار مهمي در باب انس ،و
محبت ،و سكونت دادن به دلها ،و رحمت و رأفت ،و تحمل بار سنگين تناسل ،و حامله شدن ،و وضع حمل كردن ،و حضانت ،و تربيت و پرستاري
نسل ،و خدمت به خانه دارد ،و زندگي بشر با خشونت و غلظتي كه در مردان است ،و با نبود لينت و رقت زنان پايگير نميشود ،اگر غضب
مردان الزم است ،شهوت زنان هم مورد نياز است و اگر دفع واجب و ضروري است ،جذب هم الزم و ضروري است.
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و سخن كوتاه اينكه تجهيز مرد به نيروي تعقل و دفاع ،و تجهيز زن به عواطف و احساسات ،دو تجهيز متعادل است ،كه به وسيله آن دو كفه
ترازوي زندگي در مجتمع كه مركب از مرد و زن است متعادل شده است ،و حاشا بر خداي سبحان از اينكه در كالمش از طريق حق منحرف ،و
در حكمش مرتكب جور شود "،أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" «»1
(و يا ميترسند از اينكه خداي تعالي عليه آنان سخني بيجا بگويد و حكمي بجور براند)" وَ ال يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً" «»2
(و پروردگار تو بر احدي ظلم نميكند) آري همين خداي تعالي است كه ميفرمايد ":بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" «»1
(شما انسانها بعضي از بعض ديگريد) ،و بهمين التيام و بعضيت اشاره ميكند در آيه مورد بحث كه ميفرمايد" بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ"
«»4
.و
__________________________________________________
)(1سوره نور آيه .11
)(2سوره كهف آيه .41
)(3سوره آل عمران آيه  -111سوره نساء آيه .21
)(4سوره نساء آيه .14
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
نيز ميفرمايد ":وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»" «1
خواننده عزيز اگر با دقت در مضمون اين دو آيه نظر كند در مييابد كه چه بيان عجيبي دارد ،و چگونه انسان را (كه مراد از آن به قرينه مقابله،
مرد است) با تعبير (بشري منتشر در زمين شديد) توصيف كرده ،كه منظور از انتشار كوشش در طلب معاش است ،كه تمامي اعمال آدمي در
بدست آوردن لوازم زندگي و حتي در جنگ و غارتها به آن بر ميگردد ،و اينگونه اعمال نيازمند به قوت و شدت است ،و اگر انسان تنها اين قسم
انتشار را ميداشت به دو فرد تقسيم ميشد ،يكي آنكه حمله ميكند ديگري آنكه ميگريزد (كه معلوم است در كوتاهترين زمان نسلش منقرض
ميشد).
ليكن خداي سبحان دنبال توصيف انسان به صفت انتشار به مساله خلقت زنان پرداخت ،كه آنان را به جهازي مجهز فرمود كه وجود او را مايه
تسكين مردان كرد .و بين آنان و ايشان مودت و رحمت برقرار ساخت ،زنان با جمال و كرشمه خود و با مودت و رحمت خويش دل مردان را به
سوي خود جذب كنند ،پس زنان ركن اول و عامل اصيل اجتماع انسانيند.
از اينجا است كه ميبينيم اسالم اجتماع منزلي كه همان ازدواج باشد را اصل در اين باب قرار داده ،فرمود ":يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ
أُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" «»2
نخست به مساله مذكر و مؤنث بودن انسانها و بامر ازدواج و اجتماع كوچك منزلي توجه داده و سپس به مساله اجتماع بزرگ شعوبي و قبيلهاي
پرداخته است.
و از ذيل آيه چنين ظاهر ميشود كه تفضيل نامبرده در آيه:
"الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ »1« "...
تفضيل در مجهز شدن به جهازي است كه با آن امر حيات دنيوي يعني معاش بشر بهتر نظام ميگيرد ،و حال
__________________________________________________
) (1و يكي از آيات او اين است كه شما را از خاك آفريد ،و چيزي نگذشت كه بشري منتشر در زمين شديد ،و يكي ديگر اينكه از خود شما
برايتان همسراني خلق كرد ،كه دلهايتان به وسيله آنان سكونت و آرامش يابد ،و بين شما مودت و رحمت برقرار كرد ،كه در اين خود آيتهايي
است براي مردمي كه تفكر كنند (سوره روم آيه ).21 -21
)(2سوره حجرات آيه .11
)(3سوره نسا آيه .14
ترجمه الميزان ،ج ،4ص144 :

PDF.tarikhema.org

مجتمع را به بهترين وجهي اصالح ميكند ،نه اينكه مراد از آن كرامت واقعي و فضيلت حقيقي در اسالم يعني قرب به خداي تعالي باشد ،چون از
نظر اسالم برتريهاي مادي و جسمي كه جز در زندگي مادي مورد استفاده قرار نميگيرد و تا وقتي كه وسيله بدست آوردن مقامات اخروي
نشود هيچ اهميتي ندارد( ،و اگر از اين جهت مورد نظر قرار گيرد ديگر فرقي بين آن و امتيازات خاص زنان نيست ،آنهم وسيله است ،اين هم
وسيله است ،هم چنان كه اگر وسيله قرار نگيرد نه آن فضيلت است و نه اين).
پس از همه آنچه تا كنون از نظر خوانندگان محترم گذشت اين معنا بدست آمد كه اگر مردان بر زنان برتري داده شدهاند بخاطر روح تعقل است،
كه در مساله ارث هم باعث تفاوت در امر ارث و در مسائلي نظير آن ميشود ،ليكن منظور از اين برتري ،برتري واقعي نيست ،بلكه منظور
زيادتري سهم مرد از سهم زن است ،و اما برتري واقعي كه به معناي كرامتي است كه اسالم به آن عنايت دارد مالكش تقوا است ،در مرد باشد،
مرد برتر است ،در زن هم باشد ،زن برتر از مرد خواهد بود.
بحث روايتي [(رواياتي در مورد شان نزول آيات ارث ،عول و تعصيب  ..... ])...ص 344 :
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در در المنثور آمده كه عبد بن حميد ،بخاري ،و مسلم ،و ابو داود ،و ترمذي ،و نسايي ،و ابن ماجه ،و ابن جرير ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،و
بيهقي -،در كتاب سنن خود -از طريق جابر بن عبد اللَّه روايت آورده كه گفت :رسول خدا (ص) و ابو بكر با عدهاي از قبيله بني سلمه با پاي
پياده بعيادتم ميآمدند ،رسول خدا (ص) وقتي مرا ديد كه ديگر بيهوش گشته و حواسي برايم نمانده و چيزي را تشخيص نميدهم ،دستور داد آب
آوردند ،وضو گرفت و آب وضويش را بر من پاشيد ،كه در دم بهوش آمده برخاستم ،عرضه داشتم :يا رسول اللَّه در باره اموالم چه دستور ميدهي؟
(كنايه از اينكه انسان وقتي ميخواهد بميرد در باره اموالش چه كند)؟ در پاسخ او آيه شريفه ":يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"
«»1
نازل گرديد «»2
.مؤلف قدس سره :در سابق مكرر گذشت كه گفتيم :مانع ندارد كه در باره شان نزول يك آيه به سببهاي متعددي روايت وارد شود ،و همه اين
سببها و قصهها كه در روايت آمده
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .11
)(2الدر المنثور ،ج  2ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
شان نزول يك آيه باشد ،و منافات ندارد كه عنايت آيه نامبرده منحصر در يكي از آن قصهها نباشد ،و مانعي ندارد كه نزول آيه مصادف با پيش
آمدن مضمون همه آن روايات باشد :پس نبايد در اين زمينه پافشاري كرد كه سؤال در روايت با جوابش نميخواند.
جابر از وصيت پرسيد كه مثال در آن مقدار مالي كه اختيارش با من است و يا بگو در ثلث اموالم چه كنم؟ و پاسخي كه در آيه آمده مربوط است
به دو ثلث ،كه خود خداي تعالي تقسيمش كرده ،و اختيار را از صاحب مال گرفته ،و گرنه اگر بخواهي مته به خشخاش بگذاري از اين روايت
عجيب تر داريم كه باز در المنثور آن را از عبد بن حميد و حاكم از جابر نقل كرده ،كه گفت :رسول خدا (ص) به عيادتم آمده بود ،چون مريض
بودم عرضه داشتم:
يا رسول اللَّه اموالم را چگونه بين فرزندانم تقسيم كنم ،حضرت هيچ جوابي به من نداد ،تا آيه" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْالدِكُمْ  "...نازل گرديد «»1
.و نيز در در المنثور آمده كه ابن جرير و ابن ابي حاتم از سدي روايت آوردهاند كه گفت :مردم دوران جاهليت به دختران و پسران ناتوان خود ارث
نميدادند ،و ارث هر كسي را تنها آن فرزندانش ميبردند كه قدرت بر جنگ داشته باشند ،تا آنكه عبد الرحمن برادر حسان شاعر از دنيا رفت ،و
زني بنام ام كحه و پنج دختر بجاي گذاشت ،ورثهاش -يعني طبقات بعد از اوالدش -آمدند و ارث او را بردند ،ام كحه شكايت به نزد رسول خدا
(ص) برد ،در پاسخش اين آيه شريفه نازل شد ":فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" «»2
آن گاه در مورد ام كحه اين قسمت از آيه را خواند كه ميفرمايد :همسرانتان (زنانتان )اگر شما فرزند نداشته باشيد ربع ،و اگر داشته باشيد ثمن
ما ترك را ميبرند »«3
.باز در همان كتاب آن دو نفر يعني ابن جرير و ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت آوردهاند كه گفت :وقتي آيه فرائض يعني سهامي كه خدا براي
ارث فرزندان دختر و پسر و براي پدر و مادر نازل شد مردم خوششان نيامد ،يا حد اقل بعضي از مردم به اعتراض برخاسته ،گفتند:
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يك چهارم و يا يك هشتم مال را به همسر ميت بدهيم؟ و نصف مال را به يك دختر؟ و آيا به كودك صغير هم ارث بدهيم؟ با اينكه اينگونه
بازماندگان نمي توانند با احدي جنگ كنند ،و غنيمتي به دست آورند؟ و منشا اين اعتراض رسم دوران جاهليت آنان بود ،كه ارث را تنها به
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  2ص .121
)(2سوره نساء آيه [.....]11
)(3الدر المنثور ،ج  2ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
وارثاني ميدادند كه ميتوانستند كار زار كنند ،در نتيجه ارث هر كس تنها به قويتر و بزرگترين فرزندان او و يا اقوام او ميرسيد «»1
 .مؤلف قدس سره :منشا تعصيب هم همين رسم بوده ،و تعصيب عبارت است از اينكه ميراث را تنها بخويشاوندان پدري ميت بدهند ،البته در
صورتي كه ميت پسري بزرگ و كار آمد براي قتال نداشته باشد.
اهل سنت به اين تعصيب عمل ميكنند ،البته تنها در جايي عمل ميكنند كه مال از فريضه -سهام معين شده -زيادتر باشد ،و سهام فراگير همه
مال نباشد ،و شايد كه در رواياتشان نشانهاي از اين حرف يافت نشود ،ولي روايات از طرق اهل بيت (عليهم السالم) صريحا تعصيب را نفي
ميكند ،و در فرض نامبرده يعني آنجا كه سهام ،همه مال را فرا نگيرد ،زيادي مال را حق كساني ميداند كه در فرضيههايي نقص بر آنان وارد
مي شد ،يعني اوالد ،و برادران پدر و مادري ،و يا برادران پدري تنها ،و يا به پدر در بعضي از صور ،و آنچه از آيات استفاده ميشد (كه بيانش
گذشت) موافق با اين نظريه است.
و باز در همان كتاب است كه حاكم و بيهقي از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت:
اولين كسي كه در باب ارث عول را سنت كرد عمر بن خطاب بود كه نظام آن را بر هم زد ،و گفت :به خدا نميدانم با شما چه كنم ،و به خدا
سوگند نميدانم كدامتان را خدا مقدم و كدامتان را مؤخر دانسته ،و به خدا سوگند در اين مال بيارزش چيزي بهتر از اين نميدانم كه بطور
مساوي در بينتان تقسيم كنم.
ابن عباس سپس گفت :به خدا سوگند اگر مقدم ميداشت كسي را كه خدا مقدمش داشته ،هرگز هيچ فريضه و سهامي كوتاه نميآمد ،شخصي
پرسيد خداي تعالي كدام فريضه را مقدم داشته؟ گفت :هر فريضهاي كه خداي تعالي براي صورت كمبودش هم فريضه معين كرده آن همان
فريضهاي است كه خدا مقدمش داشته ،و هر فريضهاي كه وقتي از فرض خودش زايل شود ديگر فريضه ديگري ندارد و تنها ما بقي را ميبرد
آن همان فريضهاي است كه خدا مؤخرش داشته ،پس مثال مقدم زن و شوهر و مادر است ،و مثال مؤخر خواهران و دخترانند ،و در نتيجه اگر در
موردي هم مقدم وارث باشد و هم مؤخر ،اول بايد ارث مقدم را جدا نموده ،حق او را بطور كامل به او داد ،اگر چيزي باقي ماند بين خواهران و يا
دختران تقسيم ميشود و اگر چيزي باقي نماند چيزي به آنان داده نميشود «»2
و در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور از ابن
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  2ص .121
)(2الدر المنثور ،ج  2ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
عباس روايت كرده كه گفت :هيچ ميدانيد آن خدايي كه عدد ريگهاي بيابان را ميداند ،در مال ارث نصف و ثلث و ربع قرار داده ،يعني مال را به
دو نصف و سه ثلث و چهار ربع تقسيم كرده است؟ «»1
.و نيز از همو از عطاء روايت آورده كه گفت :من به ابن عباس گفتم :مردم نه به گفته تو عمل ميكنند نه به نظريه من ،اگر من و تو بميريم
ديگر هيچ ارثي را طبق گفته ما تقسيم نميكنند ،ابن عباس گفت :من حاضرم با مردم مباهله كنم ،ما از يك سو و مردم از سوي ديگر دست به
ركن خانه كعبه بگذاريم ،و از خداي تعالي بخواهيم هر يك از دو طرف را كه بر باطل است مورد لعنت خود قرار داده ،هالك كند ،چون من
ايمان دارم كه خداي تعالي به حكم آنان حكم نكرده است «»2
.مؤلف قدس سره :اين معنا از طرق شيعه نيز از ابن عباس روايت شده كه روايتش از نظر خواننده ميگذرد.
در كافي از زهري از عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبه روايت آورده كه گفت :با ابن عباس نشسته بوديم ،كه ناگهان مساله فرائض -سهام ارث -به
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دلم خطور كرد ،و آن را پيش كشيدم ،ابن عباس از در تعجب گفت :سبحان اللَّه العظيم ،آيا هيچ فكر كردهايد آن خدايي كه عدد ريگهاي بيابان
را مي داند چگونه براي مال ارث ،نصف و نصف و ثلث قرار داده ،با اينكه هر مالي كه تصور شود تنها مشتمل بر دو نصف است و ديگر ثلث آن
كجا اس ت؟ در پاسخ او زفر بن اوس بصري گفت :يا ابا العباس پس اولين كسي كه عول را در اين فرائض و سهام درست كرد چه كسي بود؟ ابن
عباس گفت :عمر بن خطاب بود ،و حساب فرائض در نظرش پيچيده شد همه را بهم زد ،و صريحا گفت :به خدا من سرم نميشود كه خدا كدام
يك از شما ورثه را مقدم داشته ،و كدام را مؤخر نموده ،و من سادهتر و آسانتر از اينكه اين مال را حصه حصه بينتان تقسيم كنم و زيادي را داخل
در سهم هر صاحب حق بسازم راهي سراغ ندارم و در نتيجه همو اولين كسي بود كه عول را داخل فرائض ارث كرد.
و به خدا سوگند اگر عمر بن خطاب مقدم ميداشت آن كسي را كه خدا مقدم داشته ،و مؤخر ميداشت آن كسي را كه خدا مؤخر كرده ،دچار
عول در فرائض نميشد.
زفر بن اوس گفت :كداميك را خدا مقدم و كداميك را مؤخر كرده؟ ابن عباس گفت:
هر فريضهاي كه خداي تعالي جز به فريضهاي ديگر پايين نياورده ،صاحب آن فريضه ،مقدم
__________________________________________________
(1و )2الدر المنثور ،ج  2ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
است ،و اما مؤخر عبارت است از هر فريضهاي كه وقتي پائين آيد ديگر فريضهاي برايش نيست بلكه بقيه فريضه خود را ميبرد ،طايفه اول كه در
حقيقت در قرآن كريم داراي دو فريضه هستند يكي شوهر است ،كه در صورتي كه همسرش اوالد نداشته باشد نصف ارث او را ميبرد ،و اگر
اوالد داشته باشد ارث او به چهار يك بر ميگردد ،و ديگر هيچ عاملي نميتواند چهار يك او را كمتر كند ،دوم همسر است كه اگر شوهرش بميرد
دو فريضه ممكن است برايش تصور شود ،كه هر دو در قرآن آمده يكي اينكه شوهرش فرزند نداشته باشد ،كه در اين صورت چهار يك ميبرد،
(يعني نصف نصف) ،و اگر داشته باشد هشت يك ميبرد يعني (نصف ربع ،پس زن در هر دو صورت نصف مرد در همين دو صورت ارث ميبرد)
و اگر ارث زن به هشت يك تنزل كرد ،ديگر هيچ عاملي نميتواند آن را كمتر كند.
سوم ،مادر ،كه او نيز در قرآن دو فريضه برايش معين شده يكي در صورتي كه ميت برادر نداشته باشد ثلث ،و اگر داشته باشد نصف ثلث يعني
سدس ميبرد و ديگر هيچ عاملي ارث او را كمتر از سدس نميكند.
اينها فرائضي هستند كه خداي عز و جل آنها را مقدم داشته ،و اما آنهايي كه مؤخرشان داشته ،يكي فريضه دختران است ،كه نصف مال است ،و
دوم فريضه خواهران است كه دو ثلث مال را مي برند ،و اگر سهام از مال بيشتر شد يعني ميت از هر دو طايفه وارث داشت و در نتيجه نقيصهاي
كه در مال بود حق او را پائين آورد ،جز بقيه تركه چيزي به او داده نميشود.
اينهايند آن كساني كه خداي تعالي مؤخرشان داشته است ،پس هر گاه ميت هم از طايفه اول وارث داشت ،و هم از طايفه دوم ،نسخت سهم
طايفه اول را بطور كامل ميدهند ،اگر چيزي باقي ماند آن بقيه را به طايفه دوم ميدهند ،و اگر چيزي باقي نماند چيزي نميبرد.
زفر بن اوس وقتي اين را شنيد پرسيد :پس چرا اين مطلب را در اختيار عمر نگذاشتي؟
گفت :هيبت او مانعم شد «»1
 .مؤلف قدس سره :اين فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوايي از علي (ع) كه عول را نفي فرموده ،و نفي عول مذهب و فتواي ائمه اهل بيت
(عليهم السالم )است كه رواياتش ميآيد انشاء اللَّه.
در كافي از امام باقر (ع) حديثي آمده كه در آن فرموده :امير المؤمنين (ع) ميفرمود :خدايي كه عدد ريگهاي عالج را ميداند البته ميداند كه
هرگز سهام كمتر از شش نميشود ،شما هم اگر وجه آن را در يابيد خواهيد ديد كه سهام از رقم شش تجاوز
__________________________________________________
)(1فروع كافي ،ج  1ص  11 -11حديث .1
مه الميزان ،ج ،4ص141 :
نميكند «»1
.مؤلف قدس سره :در كتاب صحاح اللغة آمده :كلمه -عالج -به معناي قسمتي از بيابان است كه ريگزار باشد .و اينكه در روايت فرمود ":ان
السهام ال تعول علي ستة "معنايش اين است كه سهام از رقم شش تجاوز نكرده ،و در هيچ فرضي تغيير نميكند ،و منظور از رقم شش همان
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سهامي است كه در قرآن آمده ،يعني :نصف (: 1) 2و ثلث ( )1 :1و ثلثان ( )2 :1و ربع ( )1 :4و سدس ( )1 :1و ثمن ().1 :1
و در همان كتاب از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود :امير المؤمنين (ع )فرمود :حمد خدايي را كه آنچه مؤخر است مقدم نداشت ،و آنچه
مقدم بود مؤخر نداشت آن گاه علي (ع) يك دست خود را به دست ديگرش زد ،و سپس فرمود :هان اي امتي كه بعد از رحلت پيامبرش دچار
حيرت شده ،اگر مقدم ميداشتيد كسي را كه خدا مقدمش داشت ،و مؤخر ميداشتيد كسي را كه خداي تعالي مؤخرش داشته ،و اگر واليت و
وراثت را در جايي قرار ميداديد كه خداي تعالي قرارش داده بود هرگز نه بنده خدايي فقير ميشد ،و نه سهم االرثي كه خدا معين كرده بود كم
ميآمد ،و نه حتي دو نفر در حكم خدا اختالف ميكردند ،و نه امت در هيچ امري از امور تنازع مينمودند ،چون علم همه اينها از كتاب خدا نزد
علي (ع )موجود بود ،و چون علي را واگذاشتيد حال و مال امر خود را و كوتاهيهايي كه كرديد بچشيد ،كه خداي تعالي به بندگانش ظلم
نميكند «»2
"وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ" «»1
.مؤلف قدس سره :گو اينكه در سابق گفتيم چگونه سهام ورثه كمبود پيدا ميكند ،و ليكن براي توضيح بيشتر ميگوئيم فرائض -سهام معين
شده -در قرآن مجيد شش سهم است ،نصف ( )1 :2و ثلثان ( ،)2 :1و ثلث ( )1 :1و سدس ( )1 :1و ربع ( )1 :4و ثمن ( )1 :1و اين سهام گاهي با
هم جمع ميشوند بطوري كه با هم مزاحمت ميكنند ،مثال گاه ميشود كه ميت از طبقه اول هم وارث نصف برنده دارد ،و هم دو نفر سدس
برنده و هم يك نفر ربع برنده ،مثل اينكه دختري از خود به جاي گذاشته ،و پدري و مادري و شوهري ،و در نتيجه اين سهام مزاحم يكديگر
ميشوند براي اينكه ارث چه كم باشد و چه زياد عدد صحيحي است كه بايد به نسبتهاي باال
__________________________________________________
)(1فروع كافي ،ج  1ص  11 -11حديث .2
)(2فروع كافي ،ج  1ص  11حديث .1
)(3بزودي آنها كه ستمگرند خواهند ،فهميد كه در انقالب جهاني معاد چه سر منزلي دارند.
سوره شعراء آيه .221
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
خرد شود ،تا يكي نصف آن را ببرد و دو نفر هر يك سدس آن را و شوهر هم يك چهارم را ،و عدد صحيح مشتمل بر همه اين نسبتها نيست
زيرا جمع اين سه نسبت ،و يا سه كسر بيش از يك عدد صحيح است.
هم چنان كه گاهي در همين طبقه دو ثلث )(3: 2و دو سدس ( )1 :2و ربع ( )1 :4با هم جمع ميشوند ،مثل اينكه زني بميرد و دو دختر و پدر
و مادر و شوهر از او بماند ،كه جمع دو ثلث ،و دو سدس و ربع )4 :1( ،بيش از عدد صحيح است.
و همچنين گاه ميشود كه در طبقه دوم نصف و ثلث و ربع و سدس جمع ميشوند ،مثل اينكه زني از دنيا برود ،و از طبقه اول هيچ وارثي نداشته
باشد و از طبقه دوم يك خواهر و جد و جده پدري و جد و جده مادري و شوهرش بجاي مانده باشند ،كه معلوم است جمع بين اين چند نسبت
بيش از عدد صحيح است زيرا جمع است ،و گاه ميشود كه در اين طبقه ثلثان و ثلث و ربع و سدس جمع ميشوند ،مثل اينكه زني از دنيا برود و
دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجاي بمانند كه جمع است.
حال كه اين معنا روشن شد ميگوئيم عول كه اهل تسنن بدان رفتهاند ،اين است كه كمبود را بين همه تقسيم كنيم ،و مذهب شيعه اين است
كه فريضه پدر و مادر و زن و شوهر و خويشاوندان مادري كه عبارت است از ثلث و سدس و نصف و ربع و ثمن نبايد ناقص شود ،بخاطر اينكه
خداي تعالي سهام آنان را (هم حد اكثرش را و هم حد اقلش را) معين كرده ،بخالف سهام يك و يا چند دختر ،و يك و يا چند خواهر پدر و
مادري ،و يا پدري تنها ،و نيز بخالف سهام زن و مرد (مذكر و مؤنث) وقتي كه يكي و يا بيشتر باشند .كه چون خداي تعالي حد اقل آن را بيان
نكرده نقص بر آنان وارد ميشود ،و دائما از سهم اوالد و خواهر و برادر كم ميكنند.
و اما در صورتي كه مال ا ز سهام زيادتر باشد ،بعد از دادن سهام ،ما بقي را چگونه به آنان رد كنيم ،جايش كتب حديث و فقه است كه بايد بدانجا
مراجعه شود.
و در كتاب الدر المنثور آمده كه حاكم و بيهقي -در كتاب سنن خود -از زيد بن ثابت روايت آوردهاند كه او در تقسيم ارث ،دو برادر ميت را حاجب
مادر قرار داده ،يعني با اينكه سهم االرث مادر در صورتي كه ميت فرزند نداشته باشد ثلث است ،گفته :در صورتي كه دو برادر داشته باشد سدس
ميشود ،و وقتي از او پرسيدند كه اي ابا سعيد در قرآن كريم اخوه -آمده
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
يعني بيش از سه برادر را حاجب دانسته و فرمود ":فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ" -و كلمه اخوه -به معناي سه برادر و بيشتر است ،و تو دو برادر را هم
حاجب دانستهاي؟ در پاسخ گفته است :عرب دو برادر را هم اخوه مينامد «»1
.مؤلف قدس سره :اين معنا از ائمه اهل بيت (عليهم السالم) نيز روايت شده ،هر چند معروف است كه كلمه (اخوه) جمع كلمه (اخ) است ،و طبق
قاعده جمع بر سه و بيشتر اطالق ميشود.
و در كافي از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود :مانع ثلث بردن مادر ،تنها دو برادر و يا چهار خواهر است ،البته برادر و خواهر پدر مادري و يا
پدري اما يك برادر حاجب و مانع نميشود «»2
 .مؤلف قدس سره :و اخبار در اين باره بسيار زياد است ،و اما برادران مادري از آنجايي كه از طرف مادر به ميت ارتباط پيدا ميكنند نميتوانند
حاجب مادر شوند بلكه در اين صورت خود مادر حاجب ايشان است ،و در اخبار شيعه و سني نيز آمده كه برادران ،مانع ثلث بردن مادرند با اين كه
خودشان ارث نمي برند چون در طبقه دومند و مادر از طبقه اول است ،پس حاجب شدن برادران از ثلث بردن مادر با اينكه خودشان ارث نميبرند،
بخاطر رعايت حال پدر بوده -كه خرج دهنده فرزندان خويش يعني برادران ميت است -براي اين است كه زائد بر فريضه به او رد شود و به
همين جهت است كه برادران مادري حاجب مادر نميشوند چون خرجشان به گردن پدر خودشان خواهد بود نه پدر ميت.
و در مجمع البيان در ذيل جمله ":مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ".
از امير المؤمنين (ع) روايت آورده كه فرمود( :هر چند هنگام خواندن قرآن) شما در اين آيه وصيت را قبل از دين ميخوانيد و (ليكن در مقام
عمل) رسول خدا (ص) حكم كرد به اينكه قبل از عمل بوصيت ميت بايد قرض او داده شود «»1
.مؤلف قدس سره :اين روايت را سيوطي نيز در الدر المنثور از عدهاي از صاحبان كتاب حديث و تفسير نقل كرده است «».4
و در كافي در معناي كلمه (كالله) از امام صادق (ع) روايت كرده كه
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  2ص .121
)(2فروع كافي ،ج  1ص  12حديث .2
)(3سوره نساء آيه .11
)(4الدر المنثور ،ج  2ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
فرمود :هر كسي كه پدر و يا فرزند انسان نباشد كالله انسان است «».1
و در همان كتاب از همان جناب روايت كرده كه فرمود :منظور از كالله ،در جمله "وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَاللَةً  ،»2« "...برادران و خواهران
مادري به تنهايي است «».1
مؤلف قدس سره :اخبار در اين معنا نيز بسيار است كه اهل سنت آنها را نقل كردهاند ،و اين روايات به حد استفاضه رسيده است ،و آيهاي كه در
روايت تفسير شده مربوط به جايي است كه ميت كالله وارث باشد نه جايي كه وارث كالله باشد چون آيهاي كه حكم كالله پدري و پدر مادري
را بيان ميكند آخر سوره آمده آنجا كه فرموده ":يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَاللَةِ ».4« "...
و يكي از شواهد بر اين معنا اين است كه فرائضي كه در آخر سوره براي كالله ميت معين كرده به دو برابر يا بيشتر زيادتر است ،از آنچه كه در
اين آيه مورد بحث معين كرده ،و از سياق آيات و دقت در فرائض بدست ميآيد كه خداي تعالي تا جايي كه امكان داشته سهم مردان را في
الجمله بيشتر از سهم زنان قرار داده بطوري كه ميتوان گفت  :تقريبا سهم مردان دو برابر سهم زنان و يا بيش از دو برابر است ،از سوي ديگر
كالله يا از جهت مادر و پدر هر دو با ميت قرابت و نزديكي دارد و يا يكي از آن دو ،در نتيجه همان تفاوتي كه گفتيم بين مرد و زن هست ،بين
كالله پدري با كالله مادري نيز هست ،پس سهميه كالله پدر و مادري و يا پدري نيز بيشتر از سهم كالله مادري است ،و از اينجا كشف ميشود
كه سهميه اندك از آن كالله مادر ،و سهميه زياد از آن غير او است.
و در كتاب معاني االخبار ،مؤلف به سندي كه محمد بن سنان دارد از او نقل كرده كه گفت :امام ابي الحسن رضا (ع )نامهاي به وي نوشت ،و به
سؤاالتي كه او كرده بود پاسخ داد .و از جمله سؤاالت او يكي اين بود كه چرا سهم االرث زنان نصف سهم االرث مردان است؟ در پاسخ اين
سؤال امام (ع) نوشته بود :چون زن ازدواج ميكند ،در همان قدم اول مهريه ميگيرد (مرد ميدهد و او ميگيرد) بدين جهت است كه سهم مردان
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بيشتر شده است ،و علت ديگر اين تفاوت اين است كه زن عيال (خرج خور) مرد است ،و هر حاجتي كه داشته باشد ،بر شوهر واجب است آن را
برآورد و هزينه زندگي او را تامين كند،
__________________________________________________
)(1فروع كافي ،ج  1ص  11حديث .1 -2
)(2سوره نساء آيه . [.....]12
)(3فروع كافي ،ج  1ص  -111حديث .1
)(4سوره نساء آيه .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ولي بر زنان واجب نيست خرج شوهر را بدهند ،حتي در صورتي هم كه مرد محتاج باشد ،حاكم زن را مجبور بدادن مخارج شوهر نميكند ،و
بدين جهت است كه اسالم سهم االرث مردان را بيشتر كرده « »1و فرموده ":الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ ،وَ بِما
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ" «».2
و در كافي به سند خود از أحول روايت كرده كه گفت :ابن ابي العوجاء -يكي از كساني كه به احكام اسالم خرده ميگرفت -گفته بود :چرا در
اسالم زن ضعيف و بيچاره يك سهم ارث ميگيرد ولي مرد با اينكه قوي است دو سهم؟ و پاسخ اين ضعيفكشي چيست؟
بعضي از اصحاب اماميه اين سخن را نزد امام صادق (ع) بازگو كرد ،حضرت در پاسخ فرمود :براي اينكه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن
نفقه ،و نه ديه جنايت خطايي ديگران ،و همه اينها بر مردان واجب است و لذا سهم زن يكي و سهم مرد دو تا شده است «».1
مؤلف قدس سره :روايات در اين معنا بسيار است در سابق گذشت كه گفتيم قرآن نيز بر اين معنا داللت دارد.

1-ارث بردن از چه تاريخي آغاز شد ..... :ص 313 :

گويا مساله ارث (يعني اينكه بعضي از زندهها اموال مردگان را تصاحب كنند) از قديمترين سنتهايي باشد كه در مجتمع بشري باب شده است ،و
اين معنا در توان مدارك موجود تاريخي نيست ،كه نقطه آغاز آن را معين كند ،تاريخ هيچ امت و ملتي ،به آن دست نيافته است ،ليكن عالوه بر
اينكه ارث بردن رسم بوده طبيعت امر هم همان را اقتضا دارد ،چون اگر طبيعت انسان اجتماعي را مورد دقت قرار دهيم ،خواهيم دانست كه مال
و مخصوصا مال بي صاحب چيزي است كه انسان طبيعتا خواستار آن بوده و عالقمند است آن مال را در حوائج خود صرف كند ،و اين حيازت
مال ،مخصوصا مالي كه هيچ مانعي از حيازت آن نيست جزء عادات اوليه و قديمه بشر است.
__________________________________________________
)(1معاني االخبار
)(2سوره نساء آيه .14
)(3فروع كافي ،جلد  1ص  11حديث .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
و نيز دقت در وضع طبيعي بشر ما را به اين حقيقت رهنمون ميشود ،كه بشر از روزي كه به تشكيل اجتماع دست زده چه اجتماع مدني و چه
جنگلي هيچگاه بي نياز از اعتبار قرب و واليت نبوده( ،منظور ما از قرب و واليت چيزي است كه از اعتبار اقربيت و اولويت نتيجهگيري ميشود)
سادهتر بگويم كه از قديمترين دورهها بشر بعضي افراد را بخود نزديكتر و دوستتر از ديگران ميدانسته ،و اين احساس و اعتبار بوده كه او را
وادار ميكرده ،اجتماع كوچك و بزرگ و بزرگتر يعني بيت -خانواده -و بطن -دودمان -و عشيره و قبيله -و امثال آن را تشكيل دهد ،و بنا بر
اين در مجتمع بشري هيچ چارهاي از نزديكي بعضي افراد به بعض ديگر نيست ،و نه در دورترين دوران بشر و نه در امروز نميتوان انكار كرد كه
فرزند نسبت به پدرش نزديك تر از ديگران است ،و همچنين ارحام او بخاطر رحم ،و دوستان او بخاطر صداقت ،و برده او بخاطر مولويت ،و
همسرش بخاطر همسري ،و رئيس به مرءوسش و حتي قوي به ضعيفش ارتباطي بيشتر دارد هر چند كه مجتمعات در تشخيص اين معنا اختالف
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بحث علمي در هشت فصل  .....ص 313 :
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دارند ،اختالفي كه شايد نتوان آن را ضبط كرد.
و الزمه اين دو امر اين است كه مساله ارث نيز از قديمترين عهدهاي اجتماعي باشد.
2-تحول تدريجي ارث ..... :ص 314 :

 3-وراثت در بين امتهاي متمدن([ :محروميت زنان و فرزندان صغير از ارث)]  .....ص 311 :

يكي از مختصات اجتماعي امت روم اين است كه روميها براي بيت -دودمان -بخودي خود استقالل مدني قائل بودند ،استقاللي كه بيت را از
مجتمع عمومي جدا ميساخت و او و افراد او را از نفوذ حكومت در بسياري از احكامش حفظ ميكرد سادهتر بگويم آن چنان براي بيت استقالل
قائل بودند كه حكومت حاكم بر اجتماع نميتوانست بسياري از احكام كه مربوط به حقوق اجتماعي بود در مورد افراد آن بيت اجرا كند بلكه به
اعتقاد روميان بيت خودش در امر و نهي و جزا و عقوبت و امثال آن مستقل بود.
و رب بيت (رئيس دودمان) ،معبود اهل خود يعني زن و فرزند و بردگان خودش بود ،و تنها او بود كه ميتوانست مالك باشد و ما دام كه او زنده
بود غير او كسي حق مالكيت نداشت ،و نيز او ولي اهل بيت خود ،و قيم در امور آنان بود و اختيارش بطور مطلق در آنان نافذ بود ،و خود او كه
گفتيم معبود خانواده خويش بود ،خودش رب البيت سابق را ميپرستيد ،و اگر اين خانواده مالي ميداشتند ،بعد از مردنشان تنها رئيس بيت وارث
آنها مي شد ،مثال اگر فرزند اين خانواده با اجازه رب البيت مالي بدست آورده ،و سپس از دنيا ميرفت ،و يا دختري از خانواده از راه ازدواج -البته با
اجازه رب البيت -مالي را بدست آورده بود ،و از دنيا ميرفت و يا يكي از اقارب مالي به همان طور كه گفتيم اكتساب ميكرد و بعد ميمرد ،همه
اين اموال به ارث به
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
رب البيت مي رسيد ،چون مقتضاي ربوبيت و مالكيت مطلق او همين بود كه بيت و اهل بيت و مال بيت را مالك شود.
و چون رب البيت از دنيا ميرفت يكي از پسران و يا برادرانش كسي كه اهليت ربوبيت را ميداشت و ساير فرزندان او را به وراثت ميشناختند
وارث او ميشد ،و اختيار همه فرزندان را بدست ميگرفت ،مگر آنكه يكي از فرزندان ازدواج ميكرد ،و از بيت جدا ميشد ،و بيتي جديد را تاسيس
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اين سنت مانند ساير سنت هاي جاريه در مجتمعات بشري همواره رو به تحول و تغيير بوده و دست تطور و تكامل آن را بازيچه خود كرده است،
چيزي كه هست از آنجايي كه اين تحول در مجتمعات همجي و جنگلي نظام درستي نداشته ،بدست آوردن تحول منظم آن از تاريخ زندگي آنان
بطوري كه انسان به تحقيق خود وثوق و اطمينان پيدا كند ممكن نيست ،و كاري است بس مشكل.
آن مقداري كه از وضع زندگي آنان براي انسان يقيني است ،اين است كه در آن مجتمعات زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بودهاند ،و ارث در
بين اقرباي ميت مخصوص اقويا بوده ،و اين علتي جز اين نداشته كه مردم آن دورهها با زنان و بردگان و اطفال صغير و ساير طبقات ضعيف
اجتماع معامله حيوان ميكردند ،و آنها را مانند حيوانات مسخر خود و اسباب وسائل زندگي خود ميدانستند ،عينا مانند اثاث خانه و بيل و
كلنگشان ،تنها بخاطر سودي كه از آنها ميبردند به مقدار آن سود براي آنها ارزش قائل بودند و همانطور كه انسان از بيل و كلنگ خود استفاده
ميكند ولي بيل و كلنگ از انسان استفاده نميكند ،افراد ضعيف نامبرده نيز چنين وضعي را داشتند ،انسانها از وجود آنها استفاده ميكردند ولي
آنان از انسان استفاده
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نميكردند ،و از حقوق اجتماعي كه مخصوص انسانها است بي بهره بودند.
و با اين حال تشخيص اينكه قوي در اين باب چه كسي است؟ مختلف بود ،و زمان به زمان فرق ميكرد ،مثال در برههاي از زمان مصداق قوي
و برنده ارث رئيس طايفه و رئيس ايل بود ،و زماني ديگر ارث را مخصوص رئيس خانه ،و برههاي خاص شجاعترين و خشنترين قوم بود ،و اين
دگرگونگي تدريجي باعث ميشد كه جوهره ارث نيز دگرگونگي جوهري يابد.
و چون اين سنتهاي جاريه نميتوانست خواسته و قريحه فطرت بشر را تضمين كند ،يعني سعادت او را ضمانت نمايد ،قهرا دستخوش تغييرها و
دگرگونيها گرديد ،حتي اين سنت در ملل متمدني كه قوانين در بينشان حاكم بوده است ،و يا حد اقل سنتهايي معتاد و ملي در بينشان حكم
قانون را داشته ،از اين دگرگونگي دور نمانده است ،نظير قوانين جاري در روم و يونان و هيچ قانون ارثي كه تا به امروز بين امتها داير بوده به قدر
ق انون ارث اسالم عمر نكرده ،قانون ارثي اسالم از اولين روزي كه ظهور يافت تا به امروز كه نزديك چهارده قرن است عمر كرده است.
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ميكرد ،كه در اينصورت او رب بيت جديد ميشد ،و اگر همه در بيت پدر باقي ميماندند نسبتشان به وارث كه مثال يكي از برادران ايشان بود
همان نسبتي بود كه با پدر داشتند ،يعني همگي تحت قيمومت و واليت مطلقه برادر قرار ميگرفتند.
و همچنين گاه ميشد كه پسر خوانده رب البيت وارث او ميشد ،چون پسر خواندن يعني كودكي بيگانه را پسر خود ناميدن رسمي بود داير در
بين مردم آن روز ،هم چنان كه در بين عرب جاهليت اين رسم رواج داشت و اما زنان يعني همسر رب البيت ،و دخترانش و مادرش ،به هيچ وجه
ارث او را نميبردند ،و اين بدان جهت بود كه نميخواستند اموال بيت به خانه بيگانگان يعني داماد بيت منتقل شود ،و اصوال اين انتقال را قبول
نداشتند ،يعني جواز انتقال ثروت از بيتي به بيت ديگر را قائل نبودند.
و شايد اين همان مطلبي است كه چه بسا بعضي از دانشمندان گفتهاند :روميان قائل به ملكيت اشتراكي و اجتماعي بودند و ملكيت فردي را
معتبر نميدانستند و من خيال ميكنم منشا اين نقل همان باشد كه ما گفتيم ،نه ملكيت اشتراكي ،چون اقوام همجي و متوحش هم از قديمترين
زمانها با اشتراك ضديت داشتند ،يعني نميگذاشتند طوائفي ديگر صحرانشين در چراگاه و زمينهاي آباد و سر سبز آنان با ايشان شركت داشته
باشند ،و از آنها تا پاي جان حمايت ميكردند ،و در دفاع از آنها با كساني كه طمع به آنها بسته بودند ميجنگيدند ،و اين نوع ملكيت نوعي
عمومي و اجتماعي بود كه مالك در آن شخص معيني نبود ،بلكه هيات اجتماعي بود.
و البته اين ملكيت منافاتي با اين معنا نداشت كه هر فردي از مجتمع نيز مالك قسمتي از اين ملك عمومي باشد و آن را به خود اختصاص داده
باشد.
و اين نوع ملكيت نوعي است صحيح و معتبر ،چيزي كه هست اقوام وحشي نامبرده نميتوانستند آن طور كه بايد و بطور صحيح امر آن را تعديل
نموده ،به وجه بهتري از آن سود بگيرند ،اسالم نيز آن را به بياني كه در سابق گذشت محترم شمرده است.
و در قرآن كريم فرموده :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
"خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً" « »1پس مجتمع انساني در صورتي كه مجتمعي اسالمي باشد ،و در تحت ذمه اسالم قرار داشته باشد مالك
ثروت زمين است ،البته مالك به آن معنايي كه گذشت ،و در مرحلهاي پائينتر مجتمع اسالمي مالك ثروتي است كه در دست دارد و به همين
جهت اسالم ارث بردن كافر از مسلمان را جايز نميداند.
و براي اين نظريه آثار نمونههايي در پارهاي از ملتهاي حاضر دنيا هست ،ميبينيم كه به اجانب اجازه نميدهند اراضي و اموال غير منقوله
وطنشان ،و امثال آن را تملك كنند.
و از همين كه در روم قديم بيت براي خود استقالل و تماميتي داشت ،اين عادتي كه گفتيم در طوائف و ممالك مستقل جاري بود ،در آنان نيز
جريان يافت.
و نتيجه استقرار اين عادت و يا بگو اين سنت در بيوت روم ،بضميمه اين سنت كه با محارم خود ازدواج نميكردند ،باعث شد كه قرابت در بين
آنان دو جور بشود ،يك قسم از قرابت خويشاوندي طبيعي ،كه مالك آن اشتراك در خون بود و همين باعث ميشد ازدواج در بين محارم ممنوع،
و در غير محارم جايز باشد ،و دوم قرابت رسمي و قانوني ،كه الزمهاش ارث بردن و نفقه و ولديت و غيره و عدم اينها بود.
در نتيجه فرزندان نسبت به رب البيت و در بين خود ،هم قرابت طبيعي داشتند ،و هم قرابت رسمي ،و اما زنان تنها قرابت طبيعي داشتند نه
رسمي ،به همين جهت زن از پدر خود و نيز از فرزند و برادر و شوهر و از هيچ كس ديگر ارث نميبرد ،اين بود سنت روم قديم.
و اما يونان در قديم وضعش در مورد خانوادهها و بيوت و تشكل آن چيزي نزديك به وضع روم قديم بود ،و ارث در بين آنان تنها به اوالد ذكور
آنهم به بزرگترشان منتقل مي شد ،و زنان همگي از ارث محروم بودند ،چه همسر ميت و چه دختر و چه خواهرش ،و نيز در بين يونانيان فرزندان
خردسال و ساير خردساالن ارث نميبردند ،اما از يك جهت نيز شبيه به روميان بودند ،و آن اين بود كه براي ارث دادن به فرزندان خرد سال و
هر كس ديگري كه دوستش ميداشتند چه همسران ميت و چه دختران و خواهرانش چه اينكه ارث كم باشد و يا زياد بحيلههاي گوناگوني
متشبث ميشدند ،مثال با وصيت و امثال آن راه را براي اين خالف رسم هموار ميكردند ،كه انشاء اللَّه در بحثي كه در باب وصيت داريم راجع به
اين مساله باز صحبت خواهيم كرد.
و اما در هند و مصر و چين مساله محروميت زنان از ارث بطور مطلق ،و محروميت
__________________________________________________
)(1خداي تعالي آنچه در زمين است براي شما خلق كرده است .سوره بقره آيه .21
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در سابق مكرر گذشت كه اسالم ريشه و اساس حقيقي و درست احكام و قوانين بشري را فطرت بشر ميداند ،فطرتي كه همه بشر بر آن خلق
شدهاند ،چون خلقت خدا تبديل پذير نيست ،و خداي تعالي بر اساس اين ديدگاه پايه مساله ارث را ،رحم قرار داده ،كه آن خود نيز فطرت و خلقت
ثابت است ،به اين معنا كه ارث بردن پسرخواندگان را لغو نموده ،ميفرمايد:
"وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ ،وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ،ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ،فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ" «».1
اسالم پس از آنكه زير بناي مساله ارث را رحم و خون قرار داد ،مساله وصيت را از تحت اين عنوان خارج ساخته عنواني مستقل به آن بخشيد
عنواني كه به وسيله آن اموال به ديگران يعني بغير ارحام نيز برسد ،و ديگران از مال اجانب بهرمند شوند ،هر چند كه در پارهاي اصطالحات
عرفي بهرمندي و مالكيت از ناحيه وصيت ،هم ارث ناميده شود ليكن بايد دانست كه اين نامگذاري دو واقعيت را يكي نميكند ،و اختالف ارث و
وصيت تنها از ناحيه نامگذاري نيست ،بلكه هر يك از آن دو مالكي جداگانه و ريشهاي فطري مستقل دارد ،مالك ارث رحم است كه خواست
متوفي در بود و نبود او به هيچ وجه دخالت ندارد ،او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است ،و خواهرش خواهر و عمويش عمو و همچنين
 ...و اما مالك وصيت خواست متوفي است ،او است كه ميتواند اراده كند كه بعد از مرگش فالن مال را به هفت پشت بيگانهاش بدهند ،چون
خواست صاحب مال محترم است پس اگر احيانا ارث و وصيت را داخل هم كنند به اولي وصيت و به دومي ارث اطالق كنند صرف لفظ و
نامگذاري است.
و اما آن چيزي كه مردم و مثال روميان قديم ارث ميخواندند اعتبارشان در سنت ارث
__________________________________________________
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
فرزندان خردسال و يا بقاي آنان در تحت واليت و قيمومت تقريبا نزديك به همان سنتي بوده كه در روم و يونان جاري بوده است.
و اما ايران (فرس) ،ايشان اوال نكاح با محارم يعني خواهر و امثال خواهر را جايز ميدانستند ،و نيز همانطور كه در سابق گذشت تعدد زوجات را
نيز قانوني ميدانستند ،و نيز فرزند گرفتن يعني فرزند ديگران را فرزند خود خواندن در بينشان معمول بوده و گاه ميشد كه محبوبترين زنان در
نظر شوهر حكم پسر را به خود ميگرفت ،يعني شوهر ميگفت اين خانم پسر من است ،و در نتيجه مانند يك پسر واقعي و يك پسر خوانده از
شوهرش ارث ميبرد ،و اما بقيه زنان ميت و همچنين دختراني كه از او شوهر رفته بودند ارث نميبردند ،چون بيم آن داشتند كه مال مربوط به
خانواد ه و بيت به خارج بيت منتقل شود ،و اما دختراني كه هنوز شوهر نرفته بودند نصف سهم پسران ارث ميبردند ،در نتيجه زنان ميت اگر
جوان بودند و احتمال اينكه بعد از شوهر متوفي شوهر ديگر اختيار كنند ،در آنان ميرفت -و نيز دختراني كه به شوهر رفته بودند از ارث محروم
بودند ،و اما همسر سالخورده -كه بعد از مرگ شوهر اميد شوهر كردن در او نبود -و نيز پسر خوانده و دختري كه شوهر نرفته بود رزقي از مال
رب البيت ميبردند.
و اما عرب؟ مردم عرب ،زنان را بطور مطلق از ارث محروم ميدانستند ،و پسران خردسال را نيز ،و اما ارشد اوالد اگر چنانچه مرد كار زار بود ،و
ميتوانست از حريم قبيله و عشيره دفاع كند ارث ميبرد ،و گرنه ارث به او هم نميرسيد ،بلكه به خويشاوندان دورتر ميت ميرسيد (و خالصه
ارث از نظر عرب مخصوص كسي بود كه بتواند در مواقع جنگ دشمن را تار و مار كند).
اين بود حال دنيا در روزگاري كه آيات ارث نازل ميشد ،و بسياري از مورخين ،آنها كه آداب و رسوم ملل را نوشتهاند ،و نيز آنها كه سفرنامهاي
نگاشتهاند ،و يا كتابي در حقوق تدوين كردهاند ،و يا نوشتههايي ديگر نظير اينها به رشته تحرير در آوردهاند ،مطالبي را كه ما از نظر شما گذرانديم
يادآور شدهاند ،و اگر خواننده عزيز بخواهد بر جزئيات بيشتر آن آگهي يابد ميتواند به همين كتابها مراجعه نمايد.
از تمامي آنچه كه گذشت اين معنا بطور خالصه به دست آمد ،كه در روزهاي نزول قرآن محروميت زنان از ارث سنتي بوده كه در همه دنيا و
اقوام و ملل دنيا جاري بوده و زن به عنوان اينكه همسر است يا مادر است يا دختر و يا خواهر ارث نميبرده ،و اگر استثناء به زني چيزي از مال را
ميداده اند به عناوين مختلف ديگر بوده ،و نيز اين سنت كه اطفال صغار و ايتام را ارث ندهند مگر در بعضي موارد به عنوان ولديت و قيمومت
هميشگي ،در همه جا مرسوم بوده است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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)(1خداوند پسرخواندگان شما را پسر شما نميداند و آن را لغو اعالم ميدارد ،اينكه پسر مردم پسر شما شود صرف لقلقه زبان و مطلبي است كه
شما با زبان خود نامگذاري كردهايد ،ولي خدا حق را ميگويد ،و او بسوي شاهراه دعوت ميكند ،پسران مردم را بنام پدرانشان صدا بزنيد ،و نه
بنام خودتان ،اين نزد خدا عادالنهتر است ،و اگر پدر آنان را نميشناسيد بعنوان برادر صداشان بزنيد و (مثال بگوئيد برادر بيا و يا دوست من بيا)
سوره احزاب آيه .1 -4
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نه رحم بود و نه اراده متوفي بلكه حقيقت امر اين بود كه آنها زيربنا و مالك ارث را نفوذ خواست متوفي و احترام به اراده او قرار داده بودند ،و
متوفي ميخواست اموالش در بيتش بماند ،و بعد از مرگش محبوبترين افراد آن اموال را سرپرستي كند( ،حال چه اينكه رحم او باشد و چه
نباشد) پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتني بر احترام اراده بوده چون اگر مبتني بر اصل خون و رحم بود بايد بسياري از محرومين از مال ميت
بهرمند ميشدند ،و بسياري از بهرمندان محروم ميگشتند.
اسالم پس از جدا سازي دو مالك رحم و اراده از يكديگر ،به مساله ارث پرداخت ،و در اين مساله دو اصل اساسي را معيار قرار داد.
اول اصل رحم يعني عنصري كه مشترك است بين انسان و خويشاوندانش ،كه در اين عنصر فرقي بين نر و ماده و كوچك و بزرگش نيست ،هر
چند كه در بين آنان تقدم و تاخر هست ،يعني با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نميرسد ،آنكه مقدم است ،مانع ارث بردن مؤخر ميشود،
چون هر چند همه از اقرباي ميتند ،ولي نزديك داريم و نزديكتر ،دور داريم و دورتر ،نزديك بي واسطه داريم ،و نزديك با واسطه ،واسطه هم دو
جور است ،واسطه كم و واسطههاي زياد.
بنا بر اين ،اصل مورد بحث اقتضا ميكند كه عموم افرادي كه با ميت خويشاوندي و اشتراك در خون دارند مانند فرزند و برادر و عمو و امثال
آنان با رعايت تقدم و تاخر از ميت ارث ببرند.
و اصل اختالف مرد و زن انسان نحوه وجود قريحههاي آن دو است ،قريحههايي كه از اختالف آن دو و از تجهيز آفرينش آن دو ناشي ميشود،
مرد مجهز به جهازهايي است ،و زن مجهز به جهازهايي ديگر ،مرد مجهز است به تعقل و زن به احساسات ،پس مرد به حسب طبعش انساني
است تعقلي ،هم چنان كه زن به حسب طبعش انساني است عاطفي ،و مظهر عواطف و احساسات لطيف و رقيق ،و اين تفاوت در زندگي آن دو
اثر روشني دارد ،يعني مرد را در تدبير مال و مملوكات آماده مي كند ،و زن را در اينكه چگونه مال را در برآوردن حوائج صرف كند ،و همين اصل
باعث شده كه سهام زن و مرد در ارث مختلف شود .حتي زن و مردي كه در يك طبقه از طبقات ارث قرار دارند ،مانند پسر و دختر ميت ،و يا
برادر و خواهر او ،و يا عمو و عمه او ،كه البته سهم آن دو في الجمله و سربسته مختلف است ،و جزئياتش بعدا ميآيد انشاء اللَّه.
اسالم از اصل اول يعني اشتراك در خون ،مساله طبقهبندي خويشاوندان را نتيجه گرفته ،و آنها را به طبقاتي از حيث قرب و بعد از ميت تقسيم
كرده ،چون بعضي از خويشاوندان ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بدون واسطه به ميت اتصال دارند ،و بعضي با واسطه ،اينها نيز دو قسمند بعضي با واسطههايي كمتر ،و بعضي بيشتر ،پس طبقه اول ارث كه
بدون واسطه به ميت متصل مي شوند ،عبارتند از پسر و دختر و پدر و مادر ،و طبقه دوم كه با يك واسطه به ميت متصل ميشوند عبارتند از برادر
و خواهر و جد و جده ،كه واسطه ارتباط آنها به ميت پدر و مادر است (يعني كسي كه برادرش مرده و وارث او تنها از طبقه دوم است ارتباطش با
آن طبقه بخاطر اين است كه ميت و برادر زندهاش يك پدر و مادر دارند ،و ارتباطش با جد و جده كه وارث اويند بخاطر اين است كه پدر ميت
فرزند جد و جدهاند).
طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دايي و خاله و جد پدر به تنهايي و يا مادر به تنهايي ،و همچنين جده يكي از آن دو و يا جده هر دو ،كه افراد
اين طبقه به دو واسطه با ميت ارتباط دارند ،اول پدر و مادر ميت ،دوم جد و جده ميت ،و همه جا بر اين قياس است.
و اوالد هر طبقه (در صورتي كه از خود آن طبقه وارثي نباشد) جاي طبقه را ميگيرد ،و نميگذارد طبقه بعدي ارث ببرد ،و اما زن و شوهر به
خاطر اينكه خونشان به علت ازدواج مخلوط شده ،در همه طبقات وارثند ،و هيچ طبقهاي جلوگير از ارث بردن همسر يعني زن و شوهر نميشود.
اسالم از اصل دومي اختالف مرد و زن را نتيجه گيري كرده ،البته اين كه گفتيم زن و مرد در غير مادر و كالله مادري است (يعني سهم مادر را
نصف سهم پدر نكرده و سهم كالله مادري مذكر را دو برابر سهم كالله مادري مؤنث قرار نداده) ،ولي در غير اين دو مورد همه جا مرد دو برابر
زن ارث ميبرد.
و سهام ششگانه اي كه در قرآن بنام فريضه آمده يعني سهام (نصف و ثلثان و ثلث و ربع سدس و ثمن) هر چند مختلف است ،و همچنين مالي
كه در آخر بدست يكي از ورثه ميرسد هر چند كه با فريضههاي نامبرده مختلف ميشود ،يعني آن كسي كه مثال بايد نصف ببرد باآلخره در
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بيشتر موارد بيش از نصف ميبرد ،چون مقداري هم به عنوان رد به او ميدهند ،و گاهي كمتر از آن را ميبرد ،و نيز هر چند كه سهم پدر و مادر
و نيز كالله مادري در نهايت از تحت قاعده (سهم مذكر دو برابر مؤنث) بيرون ميافتد اال اينكه در همه اينها نوع رعايت شده ،و اعتبار اينكه نوع
سابق -مرده -نوع الحق -زنده -را جانشين خود كند برگشتش به اين ميشود كه يكي از دو نفر زن و شوهر ديگري را جانشين خود سازد او
طبقه زاينده يعني پدر و مادر ،طبقه زائيده شده يعني فرزند ،را جانشين خود سازد و فريضه اسالمي در هر دو طايفه يعني زنان و شوهران و اوالد
همان قاعده (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -سهم مذكر دو برابر مؤنث) ميباشد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
و اين نظريه كلي نتيجه مي دهد كه اسالم تمامي اموال و ثروت موجود در روي زمين را به دو قسم تقسيم كرده ،يكي ثلث ،و يكي دو ثلث ،زنان
دنيا يك ثلث ثروت دنيا را داشته باشند ،و مردان دنيا دو ثلث آن را ،البته اين تنها از نظر داشتن و تملك است ،و گرنه اسالم نظير اين نظريه را
در مصرف ندارد ،زيرا اسالم مصارف زنان دنيا را به گردن مردان دنيا نهاده ،و دستور داده كه در همه امور راه عادالنه و ميانه را بروند ،و اين
دستور كلي اقتضا ميكند كه مردان در مصرف ،تساوي بين خود و زنان را رعايت بكنند ،و نتيجه اين جهات سهگانه اين ميشود كه زنان دنيا در
يك ثلث از مال دنيا مستقال و بدون دخالت مرد تصرف كنند ،و در يك ثلث ديگرش با نظر مرد تصرف كنند ،پس زن در دو ثلث مال دنيا
تصرف ميكند و مرد در يك ثلث آن.
5-زنان و ايتام قبل از اسالم چه حالي داشتند و در اسالم چه وضعي پيدا كردند؟  .....ص 312 :

اشاره

([با اشاره به شخصيت زن از نظر اسالم)]  .....ص 112 :
و اما زنان گو اينكه بر حسب يك نظريه عمومي مالك ثلث ثروت دنيايند ،ولي بر حسب آنچه در خارج واقع ميشود در دو ثلث اموال دنيا تصرف
ميكنند( ،براي اينكه يك ثلث آن ملك خود آنان است ،و يك ثلث ديگر هم نيمي از دو ثلث مردان است ،كه به مصرف ايشان ميرسد ،چون
گفتيم مخارج زنان به عهده مردان است) و زنان در يك ثلث سهم خود مستقل در تصرفند و تحت قيمومت دائمي يا موقت مردان نيستند مردان
هم مسئول تصرفات آنان نيستند ،البته اين تا زماني است كه آنان آنچه در باره خود ميكنند بطور پسنديده باشد.
پس زن در اسالم داراي شخصيتي است مساوي با شخصيت مرد ،و مانند او در اراده و خواستهاش ،و عملش از هر جهت آزاد است و وضع او
هيچ تفاوتي با مرد ندارد ،مگر در آنچه كه مربوط به وضع خلقتي او است ،و روحيه خاص به خود او ،آن را اقتضا ميكند كه در اينگونه امور البته
وضعش با وضع مرد مختلف است ،زندگي زن زندگي احساسي و از مرد زندگي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
تعقلي است ،و به همين جهت اسالم از ثروت روي زمين دو ثلث را در اختيار مرد قرار داد ،تا در دنيا ،تدبير تعقل ما فوق تدبير احساس و عاطفه
قرار گيرد ،و نواقصي كه در كار زن و تدبير احساسيش رخ ميدهد -،چون مداخالت زن در مرحله تصرف بيش از مرد است -بوسيله نيروي تعقل
مرد جبران گردد.
و نيز اگر اطاعت از شوهر را در امر همخوابگي بر زن واجب كرده ،اين معنا را با صداق -مهريه -جبران و تالقي كرد.
و اگر قضا و حكومت و رزمندگي در جنگها را بر زنان تحريم كرد (كه اساس اينگونه امور بر نيروي تعقل است نه احساس) اين معنا را با يك
تكليف ديگر كه بر مردان كرد جبران نمود ،و آن اين است كه بر مردان واجب كرد از زنان حمايت و از حريم آنان دفاع كنند ،و نيز بار سنگين
كسب و كار و طلب رزق و پرداخت هزينه زندگي خود و فرزندان و پدر و مادر را از دوش آنان بينداخت ،و عالوه بر اين پرداخت حق حضانت را-
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اما يتيمان در اسالم ارث ميبرند همانطور كه مردان قوي به ارث ميرسند ،و نه تنها صاحب ارث شدند بلكه مالي كه به ايشان منتقل ميشد در
تحت واليت اوليا يعني پدر و جد و يا عموم مؤمنين و يا حكومت اسالم ترقي ميكرد ،و نامبردگان تا زماني كه كه ايتام بحد رشد برسند اموال
آنان را به جريان مياندازند تا بيشتر شود ،بعد از آنكه به حد رشد رسيدند ،اموالشان را بدست خودشان ميسپارند ،تا چون ساير افراد بشر و مانند
اقويا بطور استقالل روي پاي خود بايستند و اين عادالنهترين روشي است كه ميتوان در مورد ايتام تصور كرد.
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البته در صورتي كه زن داوطلب آن باشد به گردن مرد افكند ،عالوه بر اين تمامي اين احكام را با دستوراتي ديگر كه به زنان داده تعديل كرد ،از
قبيل اينكه زنان خود را به غير محارم نشان ندهند و حتي االمكان با مردان مخالطت نكنند ،و به تدبير امور منزل و تربيت اوالد بپردازند.
و اگر كسي بخواهد روشنتر ارزش اين احكام را بدست آورد ،و روشنتر بفهمد كه چرا اسالم زنان را از مداخله در امور اجتماعي از قبيل دفاع و
قضا و حكومت منع كرد ،بايد نتائج تلخ و ناگواري را كه ساير مجتمعات بشري از مداخالت بيجاي زنان ميچشند در نظر بگيرد.
در اسالم زمام عاطفه و احساس بدست زن -و زمام تعقل و تفكر بدست مرد سپرده شده ،و در جوامع بشري عصر حاضر در اثر غلبه احساس بر
تعقل كار را وارونه كردند.
و اگر خواننده محترم در باره جنگهاي بين المللي كه از رهآوردهاي تمدن امروز است و نيز در اوضاع عمومي كه فعال بر دنيا حكومت ميكند
مطالعه كند ،و همه اين حوادث را بر دو نيروي تعقل و احساس عاطفي عرضه بدارد آن وقت ميفهمد كه نقطه شروع انحراف و خطا كجا و سر
منشا درستيها كجا است (و اللَّه الهادي).
از اين هم كه بگذريم ،ملتهاي به اصطالح متمدن غربي با كوشش و حرصي ناگفتني از صدها سال پيش به اين سو در صدد بر آمدند دختران و
پسران را در يك صفت تربيت كنند ،و در تربيت آنان فرقي بين پسر و دختر نگذارند ،تا استعدادهاي نهفته در هر دو طايفه را از قوه به فعل در
آورند ،مع ذلك وقتي از نوابغ سياست و مغزهاي متفكر در امر حقوق و قضا ،و قهرمانان جنگها و فرماندهان اليقي كه در اين سالهاي متمادي
طلوع كردهاند آمار بگيريم يعني
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
نوابغي كه در فن تخصصي سلطنت و دفاع و قضا كه اسالم زنان را از آنها منع كرده را برشماريم خواهيم ديد كه در اين سه فن نابغهاي از طايفه
زنان برنخاسته مگر بسيار اندك كه قابل قياس با صدها و هزاران نوابغ از جنس مردان نيستند ،و اين خود بهترين و صادقترين شاهد است بر
اينكه طبيعت زنان قابل رشد و ترقي در اين فنون (كه حاكم در آنها تنها نيروي تعقل است) نيست ،و اين فنون هر چه بيشتر دستخوش دخالت
عواطف گردد زيان و خسران آن از سودش بيشتر ميشود.
اين محاسبه و امثال آن قاطعترين پاسخ ،و رد است بر نظريهاي كه ميگويد :يگانه عامل عقبماندگي زنان در جامعه ضعف تربيت صحيح است،
كه زنان از قديمترين دورانهاي تاريخ بشري گرفتار آن بودهاند ،و اگر بطور پيگير تحت تربيت صالحه و خوب در آيند ،با احساسات و عواطف
رقيقه اي كه در آنها است اي بسا در جهت كمال از مردان هم جلو بزنند ،و يا حد اقل به حد مردان برسند.
و اين استدالل نظير استداللهايي است كه نقيض مطلوب را نتيجه ميدهد ،براي اينكه اختصاص زنان به داشتن عواطف رقيقه ،و يا زيادتر بودن
آن در زنان باعث تاخرشان در اموري است كه محتاج به نيروي تعقل است ،نه تقدم آنان ،و بر عكس باعث تقدم طايفهاي است كه چنين
نيستند ،يعني مردان كه از جهت عواطف روحي و رقيق عقبتر از زنان ،و از حيث نيروي تعقل قويتر از ايشانند ،چون تجربه نشان داده كه هر
كس در صفتي از صفات روحي قويتر از ديگران است ،تربيتش در كار مناسب با آن صفت نتيجهبخشتر خواهد بود ،و الزمه اين تجربه اين
است كه تربيت كردن مردان براي مشاغلي امثال حكومت و قضا و رزمندگي نتيجهبخشتر باشد از اينكه زنان را براي اين مشاغل تربيت كنيم،
و نيز تربيت كردن زنان براي مشاغلي مناسب با عواطف رقيقه از قبيل بعضي از شعب علم طب ،و يا عكسبرداري يا موسيقي ،و يا طباخي و يا
تربيت كودكان و پرستاري بيماران و شعبي از آرايشگري و امثال آن نتيجهبخشتر است از اينكه مردان را براي اين مشاغل تربيت كنيم ،بله در
غير اين دو صنف شغل معين ،مشاغلي كه نه نيروي تعقل بيشتر ميخواهد و نه عواطف رقيقتر ،تفاوتي بين مردان و زنان نيست.
بعضي از مخالفين ما در اين مساله گفتهاند :عقبماندگي زنان در مساله حكومت و قضا و دفاع مستند به اتفاق و تصادف است.
ما در جواب آنان مي گوئيم اگر چنين بود بايد حد اقل در بعضي از اين قرنهاي طوالني كه مجتمع بشري پشت سر گذاشته و آن را به ميليونها
سال تخمين زدهاند خالف اين تصادفات
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
مشاهده شده باشد ،يعني در حد اقل يك قرن زنان در امور تعقلي برابر مردان و يا جلوتر از آنان باشند ،و مردان در مسائل عاطفي جلوتر از زنان و
يا حد اقل برابر آنان باشند.
و اگر جايز باشد ما و همه انسانها مانند شما مسائل روحي و غريزي را اتفاقي و تصادفي بدانيم ،و كارهايي كه به خاطر بنيههاي مختلف روحي
بشر دستهبندي شده مستند به تصادف بدانيم ديگر نميتوانيم به هيچ صفت طبيعي و خصلت فطري دست يابيم ،و ديگر نميتوانيم بگوئيم مثال:
ميل بشر به زندگي اجتماعي و يا بگو به تمدن و حضارت ،فطري است ،و يا ميل و عالقه بشر به علم و كنكاشش از اسرار حوادث ،ميلي فطري
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است ،چون يك شنوندهاي مانند شما بر ميگردد و به ما ميگويد :خير ،همه اين ميلها تصادفي است ،هم چنان كه شما گفتيد تقدم زنان در
كماالت ذوقي و مستظرف ،و تاخرشان در امور تعقلي و امور هول انگيز و دشوار چون جنگ و امثال آن تصادفي است ،و تقدم مردان در اين
مسائل و تاخرشان در آن امور نيز تصادفي است .نتيجه اين قضاوت شما چه ميشود؟ نتيجهاش اين ميشود كه وقتي به زنان بگويي شما در
كارهاي ظريف و عاطفي استعداد پيشرفت داريد و مردان در كارهاي تعقلي و سنگين ناراحت ميشوند ،و ميگويند شما بجنس زنان توهين
ميكنيد ،اما اگر نظريه اسالم را به زن تفهيم كنيم چنين چيزي پيش نميآيد براي اينكه اسالم اين تفاوت را نشانه كمال مرد و نقص زن
نميداند ،و تنها كرامت و حرمت را ناشي از تقوا ميداند ،اگر طبقه مردان در زندگي و كارهاي روزمره خود كه به منظور به فعليت رساندن
استعدادهاي خاص به خودش انجام ميدهد رعايت تقوا را بكند محترم است و اگر نكند نيست هر چند كه در مسائل قضا بزرگترين حقوقدان ،و
در مساله دفاع رستم دستان ،و در مساله حكومت سر آمد دوران باشد و همچنين طبقه زنان در زندگي روزمره خود كه به منظور بفعليت رساندن
استعدادهاي خاص بخود -كه همان صفات روحي ناشي از عواطف است -رعايت تقوا را بكند محترم است ،هر چه بيشتر ،بيشتر و گرنه احترامي
ندارد.
6-قوانين ارث عصر جديد ..... :ص 311 :
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قوانين ارثي كه در عصر حاضر در جريان است هر چند كه از نظر كم و كيف به بياني كه بطور اجمال ميآيد با قانون ارث اسالمي مخالف است،
اال اينكه همين قوانين در پيدايش و استقرارش از سنت ارثي اسالمي كمك گرفت ،با اينكه بين زمان پيدايش اين قوانين و زمان ظهور قانون
اسالم فرقهاي بسياري هست.
آن روزي كه اسالم اين قانون كامل ارث را تشريع ميكرد روزگاري بود كه از قانون
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
هر چه هم ناقص خبري نبود ،نه گوش بشر نظير قانون اسالم را شنيده بود ،و نه نسلها از نياكان خود در آن باره چيزي شنيده بودند ،و خالصه
قانون اسالم مسبوق به سابقه نبود ،و از هيچ قانوني الگو نگرفته بود ،اما قوانين ارثي غرب وقتي ظهور كرد كه قرنها قانون اسالم در جهان
اسالم و يا بگو در قسمت معظم معموره زمين و در بين مليونها نفوس حكومت كرده بود ،اسالف از نياكان خود آن را به ارث برده بودند.
و در ابحاث معرفة النفس -روانشناسي -اين معنا مسلم است ،كه اگر امري از امور در خارج پديد آيد و ثابت و سپس مستقر گردد بهترين كمك
است براي اينكه امري ديگر شبيه به آن پديدار گردد ،و خالصه هر سنت اجتماعي سابق خود مايهاي فكري است براي سنتهاي الحق شبيه به
آن ،بلكه همان أمر اولي است كه به شكل دوم متحول ميشود ،پس هيچ دانشمند جامعهشناس نميتواند منكر شود كه قوانين جديد ارث به
خاط ر اينكه مسبوق است به قوانين ارث اسالمي از همان ارث اسالمي كمك گرفته شده و بلكه همان قانون است ،كه بعد از دستخوردگي حال
يا دستخوردگي درست يا نادرست -به اين شكل در آمده است.
بنا بر اين بيان ،جا دارد تعجب كني اگر بشنوي كسي ،از روي عصبيت (كه خدا بكشد اين عصبيت جاهليت قديم را) بگويد :قوانين جديد مواد
خود را از قانون روم قديم گرفته ،با اينكه تو خواننده عزيز وضع سنت روم قديم در ارث را شناختي ،و به آنچه كه سنت اسالمي براي مجتمع
بشري آورده آشنا شدي ،و توجه فرمودي كه سنت اسالمي از نظر پيدايش و جريان عملي در وسط دو قانون قرار گرفته ،قانون روم قديم و قانون
غربيان جديد ،و در قروني طوالني و متوالي ،در مجتمع ميليونها و بلكه صدها ميليون نفوس بشري ريشه دوانده ،و اين محال است كه چنين
قانوني هيچ تاثيري در افكار قانونگذاران غربي نگذاشته باشد.
از اين سخن ،شگفتآورتر و غريبتر اين است كه همين اشخاص بگويند :ارث اسالمي از ارث روم قديم الگو گرفته است.
و سخن كوتاه اين كه قوانين جديد كه در بين ملل غربي جريان و دوران دارد ،هر چند در بعضي از خصوصيات با هم اختالف دارند اما تقريبا ،در
اين اتفاق دارند كه ارث پسران و دختران و پدران و مادران را يكسان ميدانند ،و همچنين خواهران و برادران و عمهها و عموها ،و در قانون
فرانسه طبقات ارث را چهار طبقه گرفته ،اول پسران و دختران ،دوم پدران و مادران و برادران و خواهران ،سوم اجداد و جدات ،و چهارم عموها و
عمهها و داييها و خالهها ،و علقه زوجيت را بكلي از اين طبقات خارج كرده و آن را بر اساس محبت و عالقه قلبي بنا نهاده( ،اگر شوهر زنش را
دوست بدارد برايش ارثي معين ميكند و همچنين زن نسبت به شوهر) و فعال
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
غرض مهمي در تعرض جزئيات اين قانون در مورد زن و شوهر نداريم ،و نميخواهيم جزئيات آن را در باره ساير طبقات در اينجا بياوريم ،اگر
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كسي بخواهد از آن با اطالع شود بايد به محل آن مراجعه كند.
آنچه در اينجا براي ما مهم است اين است كه نتيجه برابري زن و مرد در ثروت دنيا را بر حسب قانون فرانسه بررسي كنيم .سنتي كه بر حسب
نظري عمومي زن را در ثروت موجود در دنيا شريك مرد ميداند ،و از سوي ديگر زن را تحت قيمومت مرد قرار ميدهد ،البته نه چون اسالم
بلكه آن قدر از او سلب اختيار ميكند كه حتي در مالي كه به ارث برده نميتواند مستقال تصرف كند .و حتما بايد تصرفاتش به اذن مرد باشد .در
نتيجه ملك آنچه در دنيا است را مشترك بين زن و مرد دنيا ميداند ولي تصرف در همه آن را مختص به مرد دنيا ،و اين باعث شده است كه
جمعيت هايي عليه اين قانون قيام نموده زنان را از تحت قيمومت مردان خارج سازند ،و به فرض هم كه موفق شوند تازه زن و مرد دنيا را در
اموال موجود در دنيا شريك هم كردهاند هم در ملكيت و هم در تصرف.
7-يك مقايسه بين اين سنتها ..... :ص 311 :

8-وصيت در اسالم و در ساير سنتها ..... :ص 318 :

در س ابق گفتيم :اسالم وصيت را از تحت عنوان ارث خارج كرده ،و به آن عنواني مستقل داده ،چون مالكي مستقل داشته و آن عبارت است از
احترام به خواست صاحب مال ،كه يك عمر در تهيه آن رنج برده ،ولي در ساير سنتها و در بين امتهاي پيشرفته وصيت عنواني مستقل ندارد،
بلكه يك كاله شرعي است كه بوسيله آن فرق قانون را ميشكنند ،صاحب مال كه بعد از مردنش اموالش به اشخاص معين از قبيل پدر و رئيس
خانواده ميرسد ،براي اينكه همه و يا بعضي از اموالش را بغير ورثه بدهد متوسل به وصيت ميشود ،و به همين جهت همواره قوانيني وضع
ميكنند كه مساله وصيت را كه باعث ابطال حكم ارث ميشود تحديد نموده ،و اين تحديد هم چنان جريان داشته تا عصر امروز.
ولي اسالم از همان چهارده قرن قبل مساله وصيت را تحديدي معقول كرده ،نفوذ آن را منحصر در يك سوم اموال صاحب مال دانسته.
پس از نظر اسالم وصيت در غير ثلث نافذ نيست ،و به همين جهت بعضي از امتهاي متمدن امروز در قانونگذاري خود از اسالم تبعيت كردند،
نظير كشور فرانسه ،اما نظر اسالم با نظر قانونگذاران غرب تفاوت دارد ،به دليل اينكه اسالم مردم را به چنين وصيتي تشويق و تاكيد و سفارش
كرده ،ولي قوانين غرب يا در باره آن سكوت كردهاند ،و يا از آن جلوگيري نمودهاند .و آنچه بعد از دقت در آيات وصيت و آيات صدقات و زكات و
خمس و مطلق انفاقات بدست ميآيد اين است كه منظور از اين تشريعها و قوانين ،اين بوده كه راه را براي اينكه نزديك به نصف رتبه اموال و
دو ثلث از منافع آن صرف خيرات و مبرات و حوائج طبقه فقرا و مساكين گردد ،هموار كرده باشد ،و فاصله بين اين طبقه ،و طبقه ثروتمند را
برداشته باشد و طبقه فقرا نيز بتوانند روي پاي خود بايستند عالوه بر اينكه بدست ميآيد كه طبقه ثروتمند چگونه ثروت خود را مصرف كنند ،كه
در بين آنان و طبقه فقرا و مساكين فاصله ايجاد نشود( .و براي بحث مفصل پيرامون اين مساله محلي ديگر است ،كه انشاء اللَّه خواننده به آن
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اينك بعد از بيان كوتاه و اجمالي كه در سنتهاي جاريه بين امتهاي گذشته كرديم مقايسه بين آنها را و داوري در اينكه كداميك ناقص و كدام
كامل و كداميك نافع و كدام براي مجتمع بشري مضر است كداميك در صراط خوشبختي و سعادت بشر و كدام در صراط بدبختي بشر است به
بصيرت و دقت نظر خواننده واگذار ميكنيم ،و آن گاه از او ميخواهيم همه سنتهاي نامبرده را با قانون اسالم مقايسه نموده ،ببيند چه قضاوتي
در اين باره بايد بكند.
آنچه خود ما در اينجا خاطر نشان ميسازيم اين است كه تفاوت اساسي و جوهري سنت اسالمي با ساير سنتها همانا در غرض و هدف از سنت
است ،كه در اسالم غرض از قانون ارث اين است كه دنيا به صالح خود برسد ،و غرض ساير سنتها اين است كه اشخاص به هوا و هوس خود
نائل گردند ،و همه تفاوتهاي جزئي برگشتش به اين تفاوت جوهري است ،قرآن كريم بسياري از هوا و هوسهاي آدمي را اشتهاي كاذب دانسته،
ميفرمايد ":وَ عَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ" «»1
__________________________________________________
) (1چه بسيار چيزها كه شما از آن كراهت داريد ،در حالي كه برايتان خير است ،و چه بسا چيزها كه دوست ميداريد و برايتان شر است ،و اين
خدا است كه ميداند خير و شر شما در چيست و شما نميدانيد سوره بقره آيه .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و نيز در باره چگونه معاشرت كردن با زنان ميفرمايد ":وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً
كَثِيراً»"
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خواهد رسيد).
__________________________________________________
)(1و با زنان نيكو و بطور پسنديده معاشرت كنيد ،و اگر فرضا از آنان بدتان ميآيد بايد بدانيد بسيار ميشود كه از چيزي كراهت داريد كه خداي
تعالي خير بسياري در آن قرار داده .سوره نساء آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
[سوره النساء ( :)4آيات  11تا  ..... ]11ص 311 :
اشاره

وَ الالَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّي يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيالً ( )11وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ()11
ترجمه آيات  .....ص 311 :

بيان آيات [(در باره زن و مرد زناكار)]  .....ص 311 :

"وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ  ...مِنْكُمْ" وقتي ميخواهند بگويند فالني فالن عمل را انجام داده هم ميگويند ":فالن اتاه" :و هم تعبير ميكنند"
فالن اتي به" ،و كلمه" فاحشه" از ماده (ف -ح -ش) به معناي طريقه شنيعه است ،ولي استعمالش در عمل شنيع زنا شايع شده است ،و در
قرآن كريم در آيه زير بر
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
لواط و يا هم بر آن و هم بر عمل مساحقه -همجنسبازي زنان -اطالق شده است ".إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ"
«».1
و ظاهرا و بطوري كه بيشتر مفسرين گفتهاند :مراد از فاحشه در آيه مورد بحث عمل زنا باشد ،مفسرين روايتي هم نقل كردهاند ،كه رسول خدا
(ص) وقتي آيه تازيانه در اول سوره نور نازل شد فرمود :اين همان راه عالج و سبيلي است كه خداي تعالي در آيه پانزده سوره نساء وعدهاش را
داده است.
شاهد اين ظهور ،ظهور ديگري است در آيه و آن اين است كه از لحن آيه شريفه فهميده ميشود كه حكمش دائمي نيست و بزودي نسخ
ميشود چون ميفرمايد ":أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا" «( »2و يا خدا راه عالجي برايشان قرار دهد) و هيچ دليلي نقل نشده كه گفته باشد اين حد
چند صباحي در مورد مساحقه جاري شد ،و سپس بحدي و حكمي ديگر نسخ شده است پس معلوم ميشود آيه شريفه همانطور كه گفتيم در باره
زنا نازل شده است ،و از جمله ":أَرْبَعَةً مِنْكُمْ  "...بر ميآيد كه عدد نامبرده بايد از مردان باشد.
"فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ  "...در اين جمله مساله حبس كردن دائمي زن مورد بحث را مترتب كرده بر شهادت دادن شهود ،نه بر
أصل وقوع عمل زشت ،و خالصه كالم اينكه ،تنها وقتي حكم حبس ابد از ناحيه حاكم صادر ميشود كه چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن
شهادت دهد ،و اگر شهود شهادت ندهند حكم صادر نميشود ،هر چند حاكم يقين به صدور آن داشته باشد ،و اين خود يكي از منتهاي خداي
سبحان بر امت اسالم است ،كه نسبت به او عفو و اغماض اعمال فرموده است.
و حكم نامبرده حبس دائمي است ،به قرينه اينكه نهايت مدت حبس را مرگ زن قرار داده ،و فرموده ":حَتَّي يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ" (تا مرگ ايشان را
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و از زنان شما كساني كه مرتكب عملي شنيع -زنا -شوند ،عليه آنان چهار شاهد بگيريد ،پس اگر شهود شهادت دادند بايد ايشان را در خانهها
زنداني كنيد ،تا مرگشان فرا رسد و آنان را بگيرد و يا خدا راهي برايشان پديد آورد (15).
و آن مرد و زني كه اين عمل شنيع را مرتكب شوند شكنجه دهيد ،اگر توبه كردند و به صالح آمدند دست از آنان بداريد ،كه خدا توبه پذير
مهربان است ()11
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دريابد) ،چيزي كه هست تعبير حبس ابد آن هم در زندان نياورد ،بلكه فرمود آنها را در خانهها نگه بداريد تا مرگشان فرا رسد ،اين نيز دليل
روشني است بر اينكه خواسته است كار را بر مسلمانان آسان بگيرد ،و از سخت گيري اغماض كند ،و اينكه فرمود( :تا مرگشان برسد) (و يا خدا
راه نجاتي برايشان مقرر بدارد) منظور نجات از حبس ابد است ،و در اينكه ترديد كرد ،و فرمود( :يا آن و يا اين) اشارهاي است به اينكه اميد آن
هست كه حكم حبس ابد نسخ شود ،هم چنان كه همين طور هم شد ،براي
__________________________________________________
)(1شما عمل فاحشه را مرتكب ميشويد ،عملي را كه قبل از شما در احدي از مردم دنيا سابقه نداشته .سوره عنكبوت آيه .21
)(2سوره نساء آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
اينكه حكم تازيانه حكم حبس ابد را نسخ كرد ،و اين از ضروريات است كه حكم جاري در باره زناكاران در اواخر عمر رسول خدا (ص) نازل شد،
و بعد از رحلت آن جناب در بين مسلمانان جاري گرديد ،و مساله زنداني كردن بعد از رحلت آن جناب اصال مورد عمل واقع نشد.
پس آيه شريفه بفرضي كه داللت كند بر حكم زنان زناكار ،هيچ ترديدي نيست در اين كه به وسيله آيه تازيانه نسخ شده است" وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها
مِنْكُمْ فَآذُوهُما".
اين دو آيه از نظر مضمون متناسب با همند و ضمير مؤنث -ها -در جمله( :ياتيانها) بطور قطع به كلمه (فاحشة) بر ميگردد ،و اين خود مؤيد اين
معنا است كه زمينه هر دو آيه بيان حكم زنا است ،و بنا بر اين آيه دوم متمم حكم در آيه اول است ،چون آيه اول تنها حكم زنان زناكار را
متعرض شده ،و آيه دوم حكم زن و مرد هر دو را بيان ميكند ،و آن عبارت است از ايذاء يعني شكنجه دادن ،پس در نتيجه از مجموع دو آيه
حكم مرد زناكار و زن زناكار با هم استفاده ميشود ،و آن اين است كه هر دو را كتك ميزنند ،و خصوص زن زناكار را در خانه حبس ميكنند.
ليكن اين معنا با آيه بعد كه مي فرمايد( :اگر توبه كردند و به صالح گرائيدند دست از آن دو برداريد  )...سازگار نيست ،براي اينكه در آيه مورد
بحث ميفرمود :زن را تا ابد در خانه حبس كنيد ،و اين آيه ميفرمايد :اگر توبه كردند رهاشان كنيد ،بناچار بايد گفت :منظور از دست برداشتن از
آن دو ،دست برداري از كتك و شكنجه آن دو است ،نه از حبس كه حبس به حال خود باقي است.
و به همين جهت است كه برخي از مفسرين به تبع بعضي از روايات كه بزودي ميآيد گفتهاند :آيه اول در باره حكم زناي زنان ثيب -بيوه-
است ،و آيه دوم در مقام بيان حكم دختران بكري است كه مرتكب زنا شوند .و مراد از ايذاء همان حبس كردن دختران بكر ،و سپس آزاد كردن
آنان در صورت توبه و اصالح است ،ليكن دو سؤال باقي ميماند يكي اينكه اگر اينطور باشد چرا در آيه اول خصوص زن زانيه را نام برد؟ و در
آيه دوم هيچ دليلي نياورد كه بفهماند منظور دختران بكر است ،دوم اينكه چرا در آيه اول خصوص زن زانيه را نام برد و در آيه دوم زن و مرد را با
هم اسم برد؟ و فرمود ":وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ".
به ابي مسلم مفسر نسبت دادهاند كه گفته است آيه اول در مقام بيان حكم مساحقه زن با زن است ،و آيه دوم در صدد بيان حكم لواط مردان با
مردان است ،و هيچيك از دو آيه نسخ نشده است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
ولي فساد اين گفتار روشن است ،اما آيه اول به همان دليلي كه قبال در ذيل جمله:
"وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ  "...خاطر نشان ساختيم ،و اما آيه دوم به دليل اين كه در سنت ثابت شده كه حد لواط قتل است هم چنان
كه در حديثي صحيح از رسول خدا (ص) آمده كه فرمود :هر كس از شما عمل قوم لوط را مرتكب شود هم فاعل را بكشيد و هم مفعول را ،و
اين حكم يا حكمي است ابتدايي و غير منسوخ ،و يا حكمي است ناسخ حكم آيه ،پس به هر حال گفتار ابي مسلم را باطل ميكند .و آنچه سزاوار
و صحيح است كه در باره معناي آيه گفته شود -البته با در نظر داشتن ظاهري كه از دو آيه به ذهن خطور ميكند و قرائني كه گفتار دو آيه
محفوف به آنهاست ،و نيز با در نظر گرفتن اشكالهايي كه در معنا كردن مفسرين بود -و خدا داناتر است -اين است كه آيه شريفه متضمن
حكم زناي زنان شوهردار است ،به دليل اينكه در آيه شريفه تنها نام زنان را برده است.
خواهي گفت :اگر منظور اين بوده باشد بايد ميفرمود ":من زوجاتكم" چرا فرمود:
"من نساءكم" جوابش اين است كه اطالق كلمه (نساء) بر معناي (همسران) شايع است ،آنهم مخصوصا در جايي كه اين كلمه اضافه شود به
ضمير مردان ،و به صورت (نساءكم) اطالق گردد ،تا چه رسد به جايي كه اضافه نشود مثل آيه ":وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ" «( »1مهريه زنان را
بپردازيد) كه ميدانيم منظور از زنان همان همسران است ،و نيز مانند آيه ":مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ" «».2
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بحث روايتي  .....ص 313 :

در تفسير صافي از تفسير عياشي از امام صادق (ع) روايت آورده كه در ذيل آيه" وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ  "...فرمود:
اين آيه نسخ شده و منظور از سبيل همان حدودي است كه بايد جاري شود «».1
در تفسير عياشي از امام صادق (ع) روايت آورده كه شخصي از آن جناب از اين آيه سؤال كرد حضرتش فرمود :اين آيه نسخ شده ،شخص ديگر
پرسيد آن روزها كه نسخ نشده بود به چه صورت مورد عمل قرار ميگرفت؟ فرمود :به اين صورت كه اگر زني زنا ميداد و چهار نفر عليه او
شهادت ميدادند او را در خانهاي حبس ميكردند ،و با او سخن نميگفتند ،و بسخنش گوش نميدادند ،و با او نشست و برخاست نميكردند ،تنها
آب و طعامش را برايش ميبردند ،تا بميرد و يا بعدها خدا راه چارهاي برايش مقرر سازند ،كه ساخت ،و آن اين بود كه اگر بي شوهر بوده
تازيانهاش بزنند ،و اگر شوهر دار بوده سنگسار شود ،شخصي پرسيد :معناي
__________________________________________________
)(1تفسير صافي ج  1ص  111ط مكتبه اسالميه][.....
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
آيه ":وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ" چيست؟ فرمود :معنايش اين است كه اگر دختر بكر همين عمل زشتي را كه اگر بيوه زن مرتكب آن ميشد به آن
گرفتاري مبتال ميگشت مرتكب شود ،بايد شكنجه شود ،آن گاه در پاسخ از سؤال از معناي شكنجه فرمود :يعني حبس ميشود «( »1تا آخر
حديث).
مؤلف قدس سره :اين قصه يعني حكم جاري در مورد زنان در صدر اسالم كه حبس كردن تا آخر عمر در خانهها بوده ،مطلبي است كه به چند
طريق از طرق اهل سنت از ابن عباس و قتاده و مجاهد و غير ايشان روايت شده است.
اولي از سدي نقل شده كه گفته است حبس كردن در خانه حكمي بود مخصوص بيوه زنان ،و اما ايذايي كه در آيه دوم آمده حكم مخصوص
دوشيزگان و كنيزان باكره بوده ،و خواننده عزيز در اينكه در اين باره چه بايد گفت روشن گرديد.
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(از آنان زنانتان كه با آنها نزديكي كردهايد) ،كه معلوم است منظور همسران ميباشد و بنا بر اين حكم اولي و موقت اينگونه زنان اين است كه
آنان را در خانهها تحت ن ظر بگيرند ،و سپس اين حكم مبدل شد به حكم سنگسار ،و اين آن طور كه جبائي پنداشته نسخ آيه قرآن به وسيله
سنت و روايت نيست ،چون نسخ عبارت است از اينكه آيهاي كه بظاهرش حكمي دائمي را متضمن است به وسيله آيهاي ديگر نسخ گردد ،و
مساله مورد بحث ما چنين نيست ،زيرا آيه حبس ابد در خانه ظهوري در دائمي بودن حكمش كه ندارد هيچ ،بلكه ظهور در اين دارد كه بزودي
حكمش مبدل به حكمي ديگر ميشود ،چون فرموده ":أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا" و اين تعبير ظهور در اين دارد كه حكم حبس ابد زنان بزودي به
حكمي ديگر مبدل ميشود ،حال اگر كسي بخواهد اين تبديل حكم را نسخ بنامد عيبي ندارد ولي نبايد آن را نسخ آيه قرآن به وسيله
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .4
)(2سوره نساء آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص: 373
روايت بشمرد ،چون خود آيه قرآن در اينجا اشعار دارد بر اينكه به زودي حكمش برداشته ميشود ،پيامبر اكرم (ص) هم در آن روايت خواسته
است آيه قرآن را بيان كند.
و آيه دوم متضمن حكم زناي بدون احصان است ،يعني زناي مرد بي زن ،و زن بي شوهر ،و آن حكم عبارت است از ايذاء و شكنجه ،حال چه
اينكه مراد از اين شكنجه حبس با شد و چه زدن با لنگه كفش ،يا سرزنش با زبان ،و يا غير اينها ،و اين آيه بنا بر اين به وسيله آيه تازيانه سوره
نور نسخ شده ،و اما رواياتي كه ميگويد آيه شريفه متضمن حكم دختران بكر است رواياتي است آحاد -كه در طول اين تفسير خبر واحد را معنا
كرديم ،-و عالوه بر اين هم مرسل است يعني سند ندارد و هم اهل فن آنها را به خاطر مرسل بودن ضعيف دانستهاند -و خدا داناتر است.
"فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما"...
اگر توبه را مقيد كرد باصالح ،براي اين بود كه بفهماند وقتي توبه حقيقي و داراي محتوي ميشود كه باعث اصالح آدمي گردد ،و توبه نه تنها
بلفظ و لقلقه زبان توبه واقعي نيست بلكه به حالت انفعالي كه دوام نيابد و فاسدي را اصالح نكند ،نيز توبه واقعي تحقق نمييابد.
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__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  221 -221ط مكتبه اسالميه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
[سوره النساء ( :)4آيات  11تا  ..... ]18ص 311 :
اشاره

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ( )11وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّي إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ ال الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً )(18
ترجمه آيات  .....ص 311 :

اما خداي تعالي پذيرش توبه كساني را به عهده گرفته كه از در ناداني اعمالي زشت انجام داده ،سپس بدون فاصله زياد توبه كنند ،و به سوي خدا
برگردند ،اينهايند كه خدا هم سويشان بر ميگردد ،و خدا دانايي فرزانه است (17).
و اما آنهايي كه هم چنان به كار زشت خود ادامه ميدهند تا مرگشان فرا رسد ،آن وقت ميگويند:
االن توبه كردم براي چنين مردمي بازگشتن نيست ،و نيز براي كساني كه در حال كفر ميميرند ،كه مال براي آنان عذابي دردناك آماده كردهايم
()11
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بيان آيات  .....ص 311 :
اشاره

مضمون اين دو آيه بي ارتباط با آيات قبلش نيست ،چون اين دو آيه نيز با ذكر توبه ختم شده ،پس ممكن است كه اين دو با آن دو يك باره
نازل شده باشد ،البته در عين حال دو آيه آن
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
مضموني مستقل از مضمون دو آيه ديگر دارد ،و مشتمل است بر يكي از حقايق عاليه اسالم ،و از تعاليم مترقي قرآني ،و آن عبارت است از
حقيقت توبه و آثار و احكامش.
"إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ" كلمه (توبه) به معناي برگشتن است ،و در قرآن كريم هم در مورد خداي
تعالي آمده و هم در مورد بندگان او هم چنان كه در آيه مورد بحث هر دو نوع توبه آمده است توبه خدا به معناي برگشتن خداي تعالي به
رحمتش به بنده ،و توفيق توبه به بندگان دادن ،و توبه بنده عبارت است از ندامت از گناه ،و منصرف شدن از اعراض و روگرداني از عبادت ،و در
اين كتاب مكرر گفتهايم كه توبه بنده به طوري كه از قرآن كريم فهميده ميشود محفوف است به دو توبه خدا.
توضيح اينكه :توبه عبد حسنه است ،و حسنه نيازمند به نيرو است ،و نيروي انجام حسنه از خدا است ،او است كه توفيق ميدهد ،يعني اسباب
فراهم مي سازد تا بنده موفق و متمكن از توبه بشود ،و بتواند از فرورفتگي در لجنزار گناه و دوري از خدا بيرون آيد ،و بسوي پروردگارش برگردد،
آن گاه وقتي اين م وفقيت را يافت و به سوي خدا برگشت نيازمند به اين است كه خداي تعالي با يك رجوع ديگرش به رحمت و لطف و عفو و
مغفرتش دل او را از لوث آن گناه پاك كند.
[توبه بندگان بين دو توبه خداي سبحان واقع است  .....ص 311 :

و اين دو بازگشت از خداي سبحان دو توبه است ،كه توبه عبد در بين آن دو قرار ميگيرد ،اينك به دو آيه زير كه اولي توبه اول خدا ،و آيه دوم
توبه دوم خدا را خاطر نشان ميسازد ،توجه بفرمائيد ":ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا" «( ،»1سپس به سوي ايشان بازگشت تا ايشان بسويش باز
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گردند "):فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ" «( »2اين توبهكارانند كه من بسويشان بر ميگردم).
و اما اينكه فرمود:
"عَلَي اللَّهِ لِلَّذِينَ" لفظ (علي )قبل از كلمه -اللَّه و لفظ (الم) قبل از -الذين -روي هم معناي نفع و ضرر را ميرساند ،وقتي ميگوئيم ":دارت
الدائرة لزيد علي عمرو" معنايش اين است كه اين پيش آمد به نفع زيد و بر ضرر عمرو تمام شد ،و نيز وقتي گفته ميشود ":كان السباق علي
فالن" معنايش اين است كه اين مسابقه به ضرر فالني تمام شد ،و وجه اينكه دو كلمه (علي) و (الم)
__________________________________________________
)(1سوره توبه آيه .111
)(2سوره بقره آيه .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ضرر و نفع را ميرسانند اين است كلمه (علي) معناي تسلط ،كلمه (الم) معناي ملكيت و استحقاق را ميرساند ،و الزمهاش اين است كه معاني
مربوط به اين دو طرف به نفع يك طرف و به ضرر طرف ديگر باشد ،مانند حرب -قتال -نزاع -و امثال اينها و قهرا اين دو كلمه ميفهماند كه
يكي از دو طرف حرب و قتال و ...غالب شده و ديگري مغلوب شده است ،و آن غالب شدن با معناي ملكيت منطبق است -،چون غالب چيزي
عايدش شده كه قبال نداشته ،-و اين مغلوب شدن با معناي استعال ،منطبق است -،چون شخص مغلوب در تحت تسلط غالب قرار ميگيرد -،و
همچنين ساير موارد استعمال اين دو كلمه از قبيل تاثير بين مؤثر و متاثر ،و معناي عهد بين عهد دهنده و عهد داده شده ،و معناي وعده بين
وعده دهنده و وعده داده شده و ساير معاني شبيه به اينها ،پس روشن شد كه علت داللت دو كلمه -علي و الم -بر ضرر و نفع به معناي مورد
استعمال اين دو كلمه است ،نه معناي خود اين دو كلمه ،و به عبارتي ديگر داللت كردن اين دو كلمه بر نفع و ضرر ذاتي اين دو كلمه نيست،
بلكه امري است كه از ناحيه معناي مورد استعمال آن دو ،بر آن دو عارض ميشود.
و چون مؤثر واقع شدن توبه به خاطر وعدهاي است كه خداي تعالي به بندگانش داده ،و بر حسب آن وعده بر ضرر خود و به نفع بندگانش وفاي
به آن وعده را بر خود واجب ساخته -،توجه بفرمائيد كه جمله بر ضرر خود صرفا به منظور معنا كردن كلمه (علي) است نه اينكه براستي خدا از
آمرزش گنهكاران توبه كار متضرر ميشود ،-در نتيجه بر خود واجب كرده كه توبه بندگانش را قبول كند ،اما نه بطوري كه غير او چيزي را بر او
تكليف و واجب كرده باشد ،حال چه اينكه اين غير را عبارت بدانيم از عقل ،بر خدا واجب ميداند كه توبه توبهكاران را بپذيرد -،و يا نفس االمر
بدانيم ،و يا واقع ،و يا حق ،و يا چيز ديگر ،چون ساحت خداي عز و جل منزه و مقدستر از اين است كه محكوم حكم كسي ،يا چيزي واقع شود،
بلكه به اين معنا است كه خداي تعالي به بندگان خود وعده داده كه توبه توبهكاران را بپذيرد ،و او خلف وعده نميكند ،پس معناي عهده داري
قبول توبه توبهكاران و يا بگو وجوب اين عمل بر خدا اين است ،و نيز همين معنا در هر واجب ديگري كه ميگوييم بر خدا واجب است منظور
است.
و از ظاهر آيه شريفه بر مي آيد كه اوال در مقام بيان مساله توبه كردن خدا است ،و اينكه هر جا توبه به خدا نسبت داده شود معنايش برگشت خدا
به رحمت خود به سوي بنده است ،نه اينكه منظور از توبه خدا هم توبه بنده باشد ،گو اينكه الزمه توبه خدا ،توبه بنده نيز هست ،چون وقتي
شرايط توبه خداي سبحان تمام باشد ،الزمه ال ينفك آن اين است كه شرايط توبه عبد نيز تمام شود ،و اين معنا (يعني ،اينكه آيه شريفه در مقام
بيان توبه خداي سبحان است) نيازي به توضيح بيشتر ندارد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و ثانيا بر مي آيد كه آيه شريفه در مقام بيان توبه بطور عموم است ،چه اينكه بنده خدا با ايمان آوردنش از كفر و شرك توبه كند ،و چه بعد از
ايمان آوردنش به وسيله اطاعت از معصيت توبه كند ،چون قرآن كريم هر دو قسم برگشتن را توبه خوانده در برگشتن به معناي اول ميفرمايد":
الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا
وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ" « »1و در مورد برگشتن خداي به معناي دوم ميفرمايد ":ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ" « »2و اين آيه شريفه در باره آن سه نفر مسلمان
نازل شد ،كه از شركت در امر جهاد تخلف كرده بودند.
دليل ديگر بر اينكه مراد از توبه در قرآن كريم توبه به معناي أعم است أعم از اينكه برگشت از شرك و كفر باشد ،يا برگشت از معصيت ،تعميمي
است كه در آيه بعدي به چشم ميخورد ،چون در آن آيه كه ميفرمايد ":وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ  "...هم متعرض حال كفار شده و هم حال مؤمنين ،و بنا
بر اين مراد از جمله ":يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ" معنايي است عمومي ،و شامل حال كافر و مؤمن پس كافر هم در كفر ناشي از جهلش مانند مؤمن
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[معصيت جهالت است  .....ص 311 :

پس با اين بيان روشن شد كه جهالت در اعمال زشت تنها در صورتي است كه مرتكب آن دستخوش كوران هوا و شهوت و غضب شده باشد ،و
اما در صورتي كه به انگيزه عناد با حق مرتكب شده باشد ،او را جاهل نميدانند.
از نشانيهاي اين جهل اين است كه وقتي كورانهاي نامبرده در دل صاحبش فروكش كند ،و آتش شهوت يا غضب كه او را وادار به ارتكاب
گناه كرده بود خاموش گردد ،و يا مانعي پيدا شود و نگذارد آن عمل زشت را انجام دهد ،و يا در اثر فاصله زماني زياد از ارتكاب آن سرد شود ،و يا
گذشت دوران جواني و ضعيف شدن قواي بدني و مزاجش او را متوجه اعمال زشتي كه قبال كرده بسازد ،جهالتش زائل گشته عالم ميشود ،و
نتيجه عالم شدنش اين است كه ،از آنچه كرده و يا ميخواسته بكند پشيمان ميشود.
بخالف فع لي كه از روي عناد و عمد و امثال آن صادر شود ،كه چون علت صادر شدنش طغيان هيچيك از قوا و عواطف و ميلهاي نفساني
نيست ،بلكه امري است كه مردم آن را در عرف و اصطالح خود ناشي از بد ذاتي و خبث طينت و پستي فطرت ميدانند كه معلوم است كه از بين
رفتن طغيان قوا و هوا و هوسها از بين نمي رود ،نه سريع و نه كند ،بلكه ما دام كه صاحبش زنده است اين حالت زشت نيز زنده است و هيچگاه
صاحبش دستخوش ندامت فوري نميشود ،مگر آنكه خدا بخواهد او را هدايت كند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بله گاهي ميشود كه معاند و لجوج دست از لجاجت و عناد و غلبه خواهي بر حق برداشته ،در برابر حق خاضع ميگردد ،و به ذلت عبوديت تن در
ميدهد ،در اين هنگام كه مردم كشف ميكنند كه عناد او ناشي از جهالت بوده ،نه پستي فطرت ،و خبث ذات ،و در حقيقت هر معصيتي كه از
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فاسق مصداق كسي است كه به جهالتش عمل سوء ميكند ،يا از اين بابت كه منظور از عمل اعم از عمل قلب و عمل بدني است ،و كفر هم
عمل قلب است ،و يا از اين بابت كه كفر باعث اعمال سوء بدني ميشود ،پس مراد از جمله" لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ" هم كافر است و هم فاسق،
البته در صورتي كه كفر و فسقشان از جهالت باشد نه از عناد و طغيان.
و اما كلمه (بجهالة) ،منظور از اين جهل همان معناي لغوي كلمه است ،و جهل در لغت مقابل علم است ،چيزي كه هست از آنجايي كه مردم
احساس ميكنند كه هر عملي كه از آنان صادر ميشود از روي علم و ارادهشان صادر ميشود ،و چون اراده ،همواره ناشي از نوعي حب و شوق
است ،چه اينكه فعل بحسب نظر عقال فعلي باشد كه بايد در مجتمع صادر شود ،و يا فعلي باشد كه از نظر اجتماع نبايستي صادر شود و آنهايي
كه در مجتمع عقل مميز دارند اقدام به عمل زشت نميكنند و عملي كه نزد عقال سزاوار نيست انجام نميدهند ،از اين رو اين درك و
__________________________________________________
)(1آنان كه عرش و اطرافيان آن را حمل ميكنند پروردگار خود را حمد و تسبيح گفته ،به وي ايمان ميآورند ،دائما به مراحل كاملتري از ايمان
ميرسند -و براي كفاري كه ايمان آوردند طلب مغفرت نموده ،عرضه ميدارند پروردگارا رحمت و علمت همه چيز را فرا گرفته پس مردمي كه از
كفر توبه كرده ايمان آورده و راه تو را پيروي ميكنند بيامرز (سوره مؤمن آيه ).1
)(2سوره توبه آيه .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
اعتقاد برايشان حاصل مي شود كه هر كس با انگيزه هواي نفس و دعوت شهوت با غضب مرتكب اين گناهان و اعمال زشت بشود ،در حقيقت
واقعيت و حقيقت امر بر او پوشيده مانده ،و كوران برخاسته در دلش چشم عقلش را كه مميز بين خوبيها و بديها است پوشانده ،و يا به عبارت
كوتاهتر بگو دچار جهلش ساخته ،و به همين جهت مردم در عرف و اصطالح خود چنين كسي را جاهل مينامند ،هر چند كه با نظر دقيق و
علمي خود اين درك نوعي علم است ،ليكن از آنجايي كه علم گنهكار به زشتي گناه ،و علت زشتي و مذموم بودن گناه ،خاصيت و اثر علم را
ندارد ،چون او را از وقوع در قبح و شناعت باز نداشت ،لذا بودن اين علم را با نبودش يكسان شمردهاند .پس گنه كار در عرف و اصطالح مردم
جاهل است ،آري مردم حتي يك انسان جوان و كم تجربه را -هر قدر هم با سواد باشد -به خاطر غلبه هوي و هوس جواني در او ،و ظهور
عواطف و احساسات دور و درازش جاهل ميخوانند ،باز به همين جهت است كه مردم را ميبيني كه مرتكب كارهاي زشت را اگر از عمل خود
شرمسار و از پيروي هوا و هوس و عواطف نابجاي خود خجل نباشد جاهل نمينامند ،بلكه او را معاند و مرتكب عمدي ناميده ،و يا عنواني نظير
اينها به او ميدهند.
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آدم سر بزند جهالتي است از انسان ،و بنا بر اين ديگر براي عنوان كلي معاند مصداقي باقي نميماند ،مگر يكي ،آن هم كسي است كه تا آخر
عمر با داشتن سالمتي و عافيت از عمل زشت خود دست بر ندارد.
[مبادرت و شتاب به توبه ،شرط پذيرش آنست  .....ص 381 :
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و از اينجا روشن ميشود كه چرا در آيه مورد بحث نزديك بودن توبه را قيد كرد و فرمود ":ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ" و معلوم ميشود كه اين قيد به
ما ميفهماند عامل ارتكاب عمل زشت اگر جهالت باشد تا آخر زندگي انسان دوام نمييابد ،و صاحبش را از اين كه روزي به تقوا و عمل صالح
بگرايد نوميد نميسازد ،و چون معاند و لجوج بر عمل زشت خود ادامه نميدهد ،بلكه به زودي از آن عمل منصرف ميشود ،پس مراد از كلمه
(قريب) عهد قريب و يا ساده تر بگويم ،فاصله نزديك است ،و منظور اين است كه گنه كار قبل از پيدا شدن عالمتهاي آخرت و فرا رسيدن مرگ
توبه كند.
و گرنه صرف توبه فائدهاي ندارد هر معاند لجوج هر قدر هم عناد و لجاجت داشته باشد.
وقتي -به مرگ خود نزديك ميشود -در اثر ديدن وزر و وبال اعمال ننگينش از كرده خود پشيمان ميشود ،و از آنچه كرده بيزاري ميجويد ،اما
اين ندامت به حسب حقيقت ندامت نيست ،او از طبيعت و هدايت فطرتش نادم نشده ،بلكه حيلهاي است كه نفس شرير و حيلهگرش براي
نجاتش از وبال اعمالش انديشيده ،به دليل اينكه اگر فرضا از آن و بال مخصوص نجات يابد و مثال مرگش فرا نرسد ،و بيماريش بهبودي يافته از
لبه پرتگاه مرگ برگشته ،زندگي سالم خود را باز يابد ،دو باره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش بر ميگردد ،هم چنان كه قرآن
در اين باره فرموده ":وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ" «».1
دليل بر اينكه مراد از كلمه (قريب) قبل از پيدا شدن عالمتهاي مرگ است ،آيه بعدي است كه ميفرمايد ":وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ -قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ".
و بنا بر اين جمله ":ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ" كنايه است از اينكه وقتي گناهي از آنان سر
__________________________________________________
)(1و اگر از خطر مرگ برگردانده شوند بطور يقين به همان اعمالي كه از آن نهي شدهاند بر ميگردند چون كه در دعوي ندامتشان دروغگويند
(سوره انعام آيه): 28
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ميزند در توبه كردن امروز و فردا و سهلانگاري نميكنند ،و فرصت را از دست نميدهند.
از آنچه گفتيم روشن شد كه هر دو قيد ،يعني قيد (بجهالة) و قيد" ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ" احترازي است ،نه توضيحي (نميخواهد بفرمايد گناه
همواره از روي جهالت است ،و همه گنهكاران بدون درنگ توبه ميكنند ،بلكه ميخواهد بفرمايد :گناهكاري دو جور است ،يكي از روي جهالت ،و
ديگري از روي عناد ،و توبه هم دو جور است ،يكي بدون درنگ ،و يكي پس از ديدن نشانههاي مرگ و آن توبهاي قبول است كه بدون درنگ
باشد ،و آن گناهي توبه ميپذيرد كه ناشي از جهل باشد) ،چون توبه عبارت است از برگشتن بنده به سوي خداي سبحان ،و برگشتن به عبوديت
او ،كه در اين صورت توبه خداوند به عبد نيز عبارت ميشود ،از اينكه خدا توبه بنده را بپذيرد ،و عبوديت جز در زندگي دنيا كه ظرف اختيار و
موطن اطاعت و معصيت است ،تحقق نمييابد ،و با ظهور نشانههاي مرگ ،ديگر اختياري براي بنده نميماند ،و دو راهي اطاعت و معصيت ندارد،
تا راه اطاعت را انتخاب كند ،هم چنان كه خداي تعالي در باره اين موقعيت انسان فرموده ":يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ ال يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ
تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً" «».1
و نيز فرموده ":فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ" « »2و آياتي ديگر از اين قبيل
هست.
و سخن كوتاه اينكه برگشت معناي آيه به اين است كه خداي سبحان تنها وقتي توبه گنه كار را ميپذيرد كه گنهكاريش ناشي از استكبار بر خدا
و باعث دروغين شدن توبه و فقدان تذلل عبودي نبوده باشد ،و در امر توبه آن قدر امروز و فردا نكند كه فرصت از دست برود و نيز ممكن است
قيد (بجهالة) قيد توضيحي باشد ،و معناي آن اين باشد ،توبه و رجوع خدا به بندهاش خاص گناهكاران است ،كه البته هيچ گناهي جز از جهل
ناشي نميشود ،چون گناه ،خود را به خطر انداختن و با عذابي اليم بازي كردن است ،كه جز از جاهل سر نميزند ،و يا معنايش اين باشد كه گناه
جز از جهل ناشي نميشود ،جهل به كنه و حقيقت معصيت و جهل به كنه آثاري كه بر آن مترتب ميشود ،و الزمه توضيحي بودن اين قيد آن
است كه جمله ":ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ" اشاره باشد به ما قبل مرگ ،نه كنايه از سهلانگاري در أمر توبه ،چون كسي
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[توبه اين دسته پذيرفته نميشود]  .....ص 383 :

"وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ"...
در اين آيه شريفه تعبير آيه قبلي را كه ميفرمود( :بر خدا و به نفع گنهكاران است كه توبه آنان را بپذيرد) نياورد ،با اين كه ميدانيم در اين آيه نيز
همان معنا منظور است ،و ميخواهد بفرمايد( :بر خدا و به نفع اينگونه توبهكاران نيست كه توبه شان را بپذيرد ،و نميپذيرد) ،و ليكن خواست به
اين وسيله اشاره كند به اينكه رحمت خاصه الهي و عنايتش از اين دو طايفه منقطع است ،هم چنان كه گفتيم در آيه قبلي از گناه تعبير به مفرد
(سوء) كرد ،و در اين آيه به جمع (سيئات) تعبير آورد ،معلوم ميشود در باره اين دو طايفه عنايت دارد گناهانشان را بشمارد ،و عليه آنان ضبط
كند.
از اينكه جمله ":يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ" را مقيد كرد به جمله( :تا وقتي كه مرگشان فرا رسد) استمرار گناه فهميده ميشود ،حال يا به خاطر اينكه
سهل انگاري در شناختن به سوي توبه و امروز و فردا كردن در آن ،خودش معصيتي است مستمر ،كه هر لحظه تكرار ميشود ،و يا به خاطر اينكه
اين سهل انگاري به منزله مداومت بر گناه است ،و يا به خاطر اينكه غالبا خالي از تكرار معصيت نيست ،يا تكرار همان معصيت اول يا گناهاني
ديگر شبيه به آن.
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__________________________________________________
)(1روزي كه بعضي از نشانيهاي -مرگ -آيات پروردگارت ميآيد ديگر ايمان آوردن از كسي كه در طول زندگي ايمان نميآورد و در حال ايمان
عمل صالح نميكرد سودي ندارد (سوره انعام آيه ).111
)(2پس همين كه عذاب ما يعني همان سنتي كه در بندگان گذشتهاش جريان يافته بود را بديدند ،چنين و چنان شده ،و كافران در آنجا زيانكار
ميگردند (سوره مؤمن آيه ).11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
كه از در استكبار گناه ميكند ،و در برابر سلطان پروردگارش خاضع نميشود ،با جمله ":ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ" استثنا ميشود نه با كلمه"
بجهالة" ،و بنا بر اين نميتوان جمله ":ثُمَّ يَتُوبُونَ  "...را كنايه گرفت از سهلانگاري در امر توبه (دقت بفرمائيد) ،و ليكن بعيد نيست وجه اول
يعني احترازي بودن قيد نامبرده با ظاهر آيه سازگارتر باشد ،و بنا بر آن توبه همه توبهكاران قبول است ،مگر دو نفر :يكي توبه گنه كاري كه در
توبه كردن امروز و فردا ميكند ،تا لحظه مرگش فرا رسد و دوم توبه كافر بعد از مردنش ،و ليكن بعضي از مفسرين گفتهاند :منظور از جمله" ثُمَّ
يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ" اين است كه توبه بالفاصله بعد از گناه و يا با فاصله اندكي كه باز به نظر عرف متصل شمرده شود واقع گردد.
ليكن اين نظريه معناي آيه بعدي را فاسد ميسازد ،براي اينكه آيه مورد بحث و آيه بعديش در مقام اينند كه ضابطهاي كلي در مساله توبه خدا،
يعني قبول توبه عبد بيان كنند ،و اينكه گفتيم ضابطهاي كلي دليلش ،انحصاري است كه از كلمه" انما" استفاده ميشود ،و آيه بعديش مواردي
را بيان مي كند كه توبه در آن پذيرفته نيست ،و بيش از آن دو موردي كه گفتيم استثنا نشده ،و بنا به گفته مفسر نامبرده توبه غير مقبول
مصاديق ديگر خواهد داشت.
"فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً" در اين جمله با كلمه" اولئك" كه مخصوص اشاره به دور است به توبهكاران اشاره ،و اين
خالي از اشعار به بلندي قدر و منزلت و احترام ايشان نيست ،هم چنان كه جمله ":يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ" بر سهلانگاري خداي تعالي در شمردن
گناهانشان داللت دارد به خالف آيه دوم كه كلمه" اولئك" در آن اشاره دارد به دوري توبهكاران در حين مرگ و بعد از مرگ و آن اشاره داللت
دارد بر دوري آنان از رحمت خدا ،و آوردن جمع سوء" سيئات" داللت دارد بر اينكه در مقام شمردن گناهان ايشان است.
در اين آيه براي ختم شدن آن ،دو نام عليم و حكيم آمده ،با اينكه به ذهن ميرسد خوب بود غفور و رحيم بيايد ،چون در آيه سخن از گناه و توبه
و آمرزش رفته است ،ليكن عليم و حكيم آورد تا بفهماند اگر خداي تعالي باب توبه را فتح كرد ،براي اين بود كه او به حال بندگانش ،عالم است،
ميداند چقدر ضعيف و نادانند ،و حكمتش هم اين را اقتضا ميكرد ،چون متقن بودن نظام و اصالح امور بشر احتياج به فتح باب توبه دارد ،و نيز
از آنجايي كه حكيم است فريب توبههاي قالبي را نميخورد ،و ظواهر احوال بندگان را معيار قرار نميدهد ،بلكه دلهاي آنان را ميآزمايد ،پس بر
بندگان او الزم است ،از علم و حكمت او غافل نمانند ،و اگر توبه ميكنند توبه حقيقي كنند ،تا خدا هم حقيقتا جوابشان را بدهد ،و دعايشان را
مستجاب كند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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و اينكه فرمود ":حَتَّي إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ"...
و نفرمود ":حتي اذا جاءهم الموت"  ،يعني فرمود( :وقتي مرگ يكي از شما برسد و نفرمود( :وقتي مرگ شما برسد) ،براي اين بود كه داللت كند
بر اينكه افراد مورد نظر توبه را امري حقير و بياهميت نشمارند ،با اينكه مساله توبه اينقدر بياهميت نيست كه مردم در طول زندگي خود هر
كاري خواستند بكنند ،و هيچ باكي نداشته باشند همين كه مرگ يكي از آنان رسيد تنها خود او براي اينكه از خطرها و مهلكههايي كه با مخالفت
امر الهي براي خود آماده كرده نجات يابد بگويد :حاال ديگر توبه كردم.
پس امر توبه به اين آساني نيست ،كه گنهكار با صرف گفتن چند لفظ و يا صرف نيت توبه از همه مخاطر رهايي يابد.
از اينجا روشن ميشود كه مقيد كردن جمله (تبت) بقيد (االن) چه معنا ميدهد ،چون اين قيد به ما ميفهماند كه حضور مرگ و مشاهده كردن
صاحب اين سخن عظمت و سلطنت آخرت را باعث شده است كه او بگويد ":إِنِّي تُبْتُ" (من اكنون توبه ميكنم) ،پس چنين كسي منطقي
خواهد داشت حال اگر به زبان نگويد به دل ميگويد.
پس معناي جمله چنين ميشود كه من در اين حال كه مرگ را حق ديدم ،و جزاي حق را مشاهده كردم ،اينك تائب هستم .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
و خداي تعالي نظير اين بيان را از مجرمين حكايت كرده كه روز قيامت چه ميگويند آنجا كه ميفرمايد ":وَ لَوْ تَري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ" «( »1و چه خوب بود تو و هر بيننده ديگر اين حالت مجرمين را ميديديد كه نزد
پروردگارشان سرها به زير افكنده ميگويند :پروردگارا ديديم و شنيديم ،اينك ما را به دنيا برگردان تا عمل صالح كنيم ،كه ديگر يقين بر ايمان
حاصل گشت).
اين توبه از صاحبش قبول نميشود ،براي اينكه در حالي صورت ميگيرد كه از زندگي دنيا مايوس شده ،و از هول و وحشت انتقال به ديگر
سراي مطلع گشته آن ياس و اين هول او را مجبور كرده به اينكه از اعمال چندين ساله خود توبه كند ،و تصميم بگيرد كه به سوي پروردگارش
بر گردد ،اما -و الت حين مناص -ديگر گذشته ،چون زندگي دنيايي در بين نيست اختيار عملي هم از دست رفته است.
"وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ" اين جمله معرف مصداق دوم است ،از كساني كه توبهشان پذيرفته نيست ،و او كسي است كه عمري به كفر
خود ادامه داده ،و در حال كفر مرده ،و بعد از مشاهده آخرت اظهار ايمان ميكند خداي تعالي توبه او را نميپذيرد ،براي اينكه ايمان آوردنش كه
همان توبه او است در آن روز ،سودي به حالش ندارد ،و اين معنا در قرآن كريم مكررا آمده كه پس از مردن با وجود كفر هيچ راه نجاتي وجود
ندارد ،و اگر در خواستي بكنند اجابت نميشود ،از آن جمله ،فرموده ":إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ،إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ،خالِدِينَ فِيها ال يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَ" « »2و
نيز فرموده ":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" « ،»1نداشتن
__________________________________________________
)(1سوره سجده آيه12 :
) (2مگر آن كس از علماي اهل كتاب كه از تحريف كتاب توبه نموده ،آنچه از دين خدا تباه كرده اصالح ،و آنچه در اذهان انحراف ايجاد كرده
بيان كند ،اينگونه افرادند كه من توبهشان را ميپذيرم ،و من توبهپذير مهربانم .محققا كساني كه كافر شدند و در حال كفر مردند آنان مشمول
لعنت خدا و مالئكه و همه مردمند ،و در آن لعنت و دوري از خدا جاودانند ،و عذاب از آنان تخفيف نميپذيرد و مهلتشان نميدهند.
سوره بقره آيه .112 -111 -111
()(3محققا كساني كه كافر شدند و در حال كفر مردند ،از يكي از آنان زمين پر از طال قبول نميشود ،اگر فرضا بتواند چنين مبلغي را فديه دهد،
اينان عذابي دردناك دارند ،و از انواع ياوران هيچ ياوري ندارند .سوره آل عمران آيه 11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ياور نداشتن شفيع نيز هست ،هم چنان كه در تفسير اين آيه در جلد دوم عربي اين كتاب بيانش گذشت.
اگر جمله ":وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ" را مقيد كرد بقيد (وَ هُمْ كُفَّارٌ) ،براي اين بود كه بفهماند غير كفار يعني مؤمنين كه در حال گنهكاري از دنيا
ميروند ،و استكباري نسبت به خداي تعالي ندارند ،و در توبه كردن مسامحه نورزيدند -چون در سابق گفتيم مسامحه در توبه توهين به مقام
پروردگار و استكبار بر او است -كه توبه چنين بندهاي هر چند با مردنش از دست رفته ،ولي توبه خدا و برگشت او به سوي مغفرت و رحمتش
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امكان دارد ،چون ممكن است بعد از مردن به وسيله شفاعت شافعان مشمول رحمت خداي تعالي قرار گيرد ،و همين خود از جمله شواهدي است
بر اينكه مراد از اين دو آيه ،بيان توبه و بازگشت خدا به بندگانش است ،نه بيان حال توبه بنده و برگشتش به سوي خدا ،و اگر آن را هم آورده به
طفيل آن ديگري ذكر كرده است.
"أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً" « »1اسم اشاره" اولئك" همانطور كه اشاره كرديم داللت ميكند بر دوري اين دو طايفه از ساحت قرب ،و
تشريف ،و كلمه" اعتدنا" از مصدر اعتاد و به معناي اعداد و يا وعده است.
گفتاري پيرامون توبه  .....ص 381 :
اشاره
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عنوان توبه با همه معانيش كه در قرآن كريم آمده از تعاليم حقيقي است كه مختص به اين كتاب آسماني است ،چون توبه به معناي ايمان
آوردن از كفر و شرك هر چند در ساير اديان آسماني مانند دين موسي و عيسي (عليهما السالم) نيز داير است ،اما نه از جهت تحليل حقيقت توبه
و سرايت دادن آن به ايمان بلكه به اسم اينكه ،خود توبه ايمان است.
حتي از اصول مستقلهاي كه ،آئين مسيحيت را بر آن اصول پي نهادهاند ،بر ميآيد كه اصال توبه فائدهاي ندارد ،بلكه ناممكن است كه انسان از
توبهاش بهرهمند شود ،مخصوصا اين معنا از مطالبي كه در توجيه به دار آويخته شدن مسيح و جان خود را فداي بشر كردن آوردهاند به خوبي
مشاهده ميشود ،و ما در سابق يعني در جلد سوم عربي اين كتاب آنجا كه در باره
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه 21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
خلقت عيسي (ع) بحث ميكرديم نقل نموديم.
اين را داشته باش و آن گاه بدانكه ارباب كليسا بعد از افراط در مساله توبه آن قدر در اين مساله كه آن را محال ميدانستند بيحد و مرز شدند،
كه به مردم گنهكار اوراق مغفرت ميفروختند ،و از اين راه تجارت ميكردند ،كليساچيان كه اولياي دين مسيحيت بودند گناهان گنهكاراني را كه
نزدشان ميآمدند و به گناه خود اعتراف ميكردند ميآمرزيدند.
ولي قرآن كريم -نه آن راه تفريط را رفته و نه اين راه افراط را بلكه حال انسان را از نظر دعوت شدن و هدايت پذيرفتنش تحليل كرده ،و ديده
كه ا نسان از نظر پذيرفتن هدايت او ،و رسيدنش به كمال و كرامت و سعادتي كه بايد در زندگي آخرتيش نزد خداي سبحان داشته باشد سعادتي
كه برايش حياتي و واجب بوده و در سير اختياري به سوي پروردگارش بينياز از آن نيست ،به تمام معنا فقير است يعني فقر و تهيدستي در حاق
ذات او است ،هم چنان كه خود در كالم مجيدش فرمود ":يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ" « »1و نيز فرموده" وَ ال
يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً وَ ال يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ ال حَياةً وَ ال نُشُوراً" «».2
خداي تعالي مي دانست كه بشر اگر به حال خود واگذار گشته ،دستگيري نشود ،در پرتگاه شقاوت و خطر سقوط دوري از خدا و در كنج مسكنت
قرار ميگيرد ،هم چنان كه در آيه زير به آن اشاره نموده ميفرمايد ":لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ،ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ( »" «3ما
انسان را در بهترين وجه متصور بيافريديم ،و سپس همو را به پستترين مراحل پستي برگردانديم) ،و نيز ميفرمايد ":وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ
عَلي رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا" « »4و نيز در آغاز خلقت به آدم (ابو البشر) و همسرش زنهار داده بود كه":
فَال يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقي «»1
__________________________________________________
)(1هان اي مردم شما همه محتاجان به خدا ،و خداي تعالي يگانه بينياز است (سوره فاطر آيه ).11
) (2نه مالك نفع و ضرر خويشند ،و نه مالك و اختيار دار مرگ و حيات و زنده شدن خويشند (سوره فرقان آيه ). [.....]1
)(3سوره تين آيه 1 -4
)(4هيچيك از شما نيست مگر آنكه وارد جهنم ميشود اين مقدري است كه قضايش بطور حتم از ناحيه پروردگارت رانده شده ،و آن گاه
خصوص مردم با تقوا را نجات ميدهيم ،و آنها كه با كفر و شرك خود ستم كردند به زانو در آمده وا ميگذاريم .سوره مريم آيه 12 -11
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[توبه در باره بعضي از بندگان مقرب خدا نيز مصداق مييابد (توبه عمومي خداي سبحان)]  .....ص 388 :

مطلبي ديگر كه تذكرش الزم است اين كه مساله قرب و بعد نزديكي به خدا و دوري از او دو امر نسبي هستند ،ممكن است بعد ،در مقام قرب
هم تحقق يابد ،بعد از يك مرحله ،و قرب به مرحلهاي ديگر ،و بنا بر اين معناي توبه در باره رجوع بعضي از بندگان مقرب خدا نيز مصداق
مييابد ،چون موقف او را اگر مقايسه كنيم با موضع كسي كه از او مقربتر و به خداي تعالي نزديكتر است ،رجوع او به خدا ،توبه ميشود.
شاهد اين گفتار ما توبههايي است كه خداي تعالي در كالم مجيدش از انبياي معصوم و بيگناه (عليهم السالم) حكايت فرموده از آن جمله در
باره آدم (ع) چنين ميفرمايد ":فَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ" «( ،»1پس آدم كلماتي را از پروردگارش دريافت نمود ،و در نتيجه خداي
تعالي توبهاش بپذيرفت) .و نيز در حكايت دعاي ابراهيم و اسماعيل (ع) بعد از بناي كعبه ميفرمايد ":وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" «»4
و از موسي (ع) حكايت ميكند كه گفت ":سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ" « ،»1و در خطاب به پيامبر اسالم ميفرمايد ":فَاصْبِرْ إِنَّ
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)(5زنهار كه ابليس شما را از بهشت بيرون نكند ،كه به زحمت خواهيد افتاد (سوره طه آيه ).111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
خداي تعالي چون بر اين علم داشت ،و ميدانست كه نزديك شدن بشر به منزلگاه كرامت و استقرارش در مستقر سعادت موقوف بر اين است كه
از آنچه او را به خطرهاي نامبرده ميافكند منصرف شود ،و اگر هم مبتال بدان شده ،از آن دل بر كند ،و بسوي پروردگارش رجوع كند ،به همين
جهت خداي سبحان باب توبه را فتح نمود ،توبه از كفر و شرك و توبه از فروعات آن ،كه همان گناهان باشد.
پس توبه به معناي رجوع به خداي سبحان ،و دلزده شدن از لوث گناه و تاريكي و دوري از خدا و شقاوت ،مشروط بر اين است كه قبال انسان به
وسيله ايمان آوردن به خدا و روز جزا خود را در مستقر دار كرامت و در مسير تنعم به اقسام نعمت اطاعتها و قربتها قرار داده باشد ،و به عبارتي
ديگر موقوف بر اين است كه قبال از شرك و از هر گناهي توبه كرده باشد ،هم چنان كه فرمود ":وَ تُوبُوا إِلَي اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ( »" «1هان! اي مؤمنين ،همگي به سوي خدا توبه بريد ،تا شايد رستگار گرديد).
پس توبه به معناي برگشتن به سوي خدا هم توبه از شرك را شامل ميشود و هم توبه از گناه را ،بلكه شامل غير اين دو نيز به بياني كه انشاء
اللَّه ميآيد ميشود.
مطلب ديگر اينكه انسان از آنجايي كه گفتيم في نفسه سراپا فقر است ،و به هيچ وجه مالك خير و سعادت خود نيست ،مگر به وسيله پروردگار
خود ،به ناچار در اين رجوعش به سوي پروردگار نيز محتاج است به عنايتي از پروردگارش ،و اعانتي از او ،چون -در سابق هم گفتيم رجوع به
خداي تعالي احتياج به عبوديت و مسكنت به درگاه خدا دارد ،كه اين محقق نميشود مگر به توفيق و اعانت او ،كه همين توفيق توبه او و
برگشتش به سوي بنده گنهكارش است كه قبل از توبه عبد شامل حال عبد ميشود ،و سپس توبه عبد محقق ميگردد ،هم چنان كه در قرآن
كريمش فرمود ":ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا" « ( ،»2سپس به سوي آنان برگشت تا ايشان نيز به سويش برگردند) و همچنين برگشتن بنده به سوي
خدا وقتي سودمند است كه خداي تعالي اين توبه و برگشت را قبول كند كه اين خود توبه دوم خداي تعالي است ،كه بعد از توبه عبد صورت
ميگيرد هم چنان كه فرمود ":فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ » (1« "...اينانند كه خداي تعالي به سويشان بر ميگردد).
__________________________________________________
)(1سوره نور آيه 11
)(2سوره توبه آيه .111
)(3سوره نساء آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و اگر خواننده محترم (كه خدايش توفيق دهد) آن طوري كه بايد مساله را مورد دقت قرار دهد خواهد ديد كه تعدد توبه خداي تعالي با قياس به
توبه عبد است ،و گرنه توبه او يكي است ،و آن عبارت است از رجوع خداي تعالي به رحمتش به سوي بنده كه هم قبل از توبه عبد را شامل
ميشود و هم بعد از آن را ،و گاه هم ميشود كه بدون توبه عبد شامل حال او ميشود كه در سابق در ذيل آيه ":وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ"
« »1از آن استفاده كرديم ،و گفتيم قبول شفاعت شفيع در حق بنده گنهكار در روز قيامت يكي از مصاديق توبه خداي تعالي است ،و آيه
شريفه ":وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً" «( ،»2خدا ميخواهد بر شما توبه برد ،و كساني كه
شهوات را پيروي ميكنند ميخواهند شما به انحرافي بزرگ منحرف شويد).
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وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ"
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .11
)(2سوره نساء آيه .21
)(3سوره بقره آيه .11
)(4و توبه ما بپذير كه تو ،توبه پذير مهرباني (سوره بقره آيه ).121
)(5منزهي اي خدا ،من به درگاهت توبه آوردم و اولين كسي هستم كه به تو ايمان دارد (سوره اعراف آيه ).141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
»«1
و نيز در باره همان جناب ميفرمايد ":لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَي النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ" « »2و اين توبه ،توبه عمومي
خداي سبحان است ،كه اطالق آيات بسياري از كالم مجيدش بر آن داللت دارد ،از قبيل آيه ":غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ" «( »1خدايي كه
آمرزگار گناه و پذيراي توبه است) و آيه ":وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ" «( »4توبه را از بندگانش ميپذيرد) و آياتي ديگر از اين قبيل.
پس خالصه آنچه تا كنون گفتيم اين شد كه اوال گسترش رحمت از ناحيه خداي تعالي بر بندگانش و در نتيجه آمرزش گناهان ايشان و بر طرف
ساختن پرده ظلمتي كه از ناحيه معاصي بر دلهايشان افتاده -حال چه اينكه معصيت شرك باشد و چه پائينتر از آن -خود توبه خدا بر بندگان
است ،و برگشت بنده به سوي خدا و در خواست آمرزش گناهان و ازاله آثار سوء نافرمانيها از قلبش -چه اينكه شرك باشد و چه پائينتر از آن-
خود توبه و رجوع بنده است به پروردگار خودش.
و ثانيا معلوم شد كه توبه خداي تعالي بر بنده اش اعم است از توبه ابتدايي و توبه بعد از توبه بنده ،و اين توبه فضلي است از ناحيه خداي تعالي
مثل ساير نعمتهايي كه مخلوق خود را با آن متنعم ميسازد ،همانطور كه هيچ بندهاي در آن نعمتها طلبكار خداي تعالي نيست ،هم چنين
كسي توبه را بر خدا واجب و الزامي نكرده ،و اينكه ميگوييم عقال بر خدا واجب است كه توبه بندهاش را قبول كند ،منظور ما از اين وجوب
چيزي جز آنچه از امثال آيات زير استفاده ميشود نميباشد.
"وَ قابِلِ التَّوْبِ" و" وَ تُوبُوا إِلَي اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ" « »1و" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ" «»1
__________________________________________________
)(1پس صبر كن كه وعده خدا حق است ،و براي گناهت طلب مغفرت نما ،و شامگاهان و بامدادان حمد و تسبيح پروردگار خود گوي (سوره
مؤمن آيه ).11
) (2هر آينه خدا توبه پيامبر و مهاجرين و انصاري را كه در ساعت دشواري او را تبعيت كردند بپذيرفت (سوره توبه آيه ).111
)(3سوره مؤمن آيه . [.....]1
)(4سوره شوري آيه .21
)(5سوره نور آيه .11
)(6سوره بقره آيه .222
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
(خداي تعالي توبهكاران را بسيار دوست ميدارد) ،و" فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" «( »1اينان همانهايند كه خدا توبهشان را ميپذيرد) ،و از اين
قبيل آياتي كه خدا را به صفت توبهپذيري توصيف ميكند ،و بندگان را به سوي توبه تشويق و به سوي استغفار دعوت ميكند ،و همچنين آيات
ديگري كه وعده قبول توبه ميدهد ،حال يا در صريح كالم و يا در لوازم آن ،و خداي تعالي به فرموده خودش و به دليل عقل خلف وعده
نميكند.
از اينجا روشن ميشود كه خداي سبحان در قبول توبه بنده مجبور نيست ،بلكه او بدون استثنا هيچ چيز و هيچ حالت در همه احوال مالك مطلق
همه چيز است ،پس او ميتواند توبه را قبول كند هم چنان كه وعدهاش را داده و ميتواند نكند ،هم چنان كه باز خودش فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ" «( .»2محققا كساني كه بعد از ايمان آوردنشان كفر ورزيدند ،و سپس كفر خود را از كفر
نخستين خود شديدتر كردند هرگز توبهشان پذيرفته نميشود).
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ممكن است آيه زير را نيز از اين باب گرفت كه ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ ال
لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا" «»1
[سخن عجيبي كه در باره توبه فرعون گفته شده است  .....ص 311 :
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اين بود خالصه مطالب ما در باره توبه ،ولي بعضي از علما سخناني عجيب گفتهاند ،از آن جمله در معناي آيه زير كه مربوط به داستان غرق
شدن فرعون و توبه كردن او در نفس آخر است ،يعني آيه شريفه ":حَتَّي إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ،آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ" « »4بياني آورده كه خالصهاش اين است كه اين آيه هيچ داللتي بر رد توبه
فرعون ندارد و در قرآن كريم هيچ آيه ديگري هم وجود ندارد كه بر هالك ابدي او داللت كند از نظر اعتبار هم -البته براي كسي كه در سعه
رحمت خدا و سبقت رحمتش بر غضبش خوب بينديشد -بسيار بعيد به نظر ميرسد كه پناهنده بدرگاه خود و به در خانه رحمت و كرامت را كه با
حال تذلل و استكانت پناهنده او شده از
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .11
)(2سوره آل عمران آيه .11
)(3آنهايي كه ايمان آوردند و سپس بكفر گرائيدند باز ايمان آوردند و سپس كفر ورزيدند و اين بار كفر خود را بيشتر كردند خدا هرگز ايشان را
نميآمرزد و به هيچ راهي هدايت نميكند (سوره نساء آيه ).111
)(4تا آنكه غرق شدنش فرا رسيد آن زمان گفت :ايمان آوردم به اينكه هيچ معبودي جز آن معبود كه بني اسرائيل پرستيدند وجود ندارد ،و من
اينك از تسليم شدگانم ،به دو گفته شد :آيا در اين حال ايمان ميآوري كه عمري نافرماني كردي و از مفسدان بودي (سوره يونس آيه -11
).11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
رحمت خود نوميد سازد ،اينكار از يك انسان -البته انساني كه خويهاي فطري خود يعني كرامت وجود رحمت را از دست نداده باشد -زيبنده
نيست كه وقتي انساني نادم كه به راستي از كارهاي ناپسند گذشته خود پشيمان شده و به او پناهنده گشته نااميد سازد ،و از جرم او نگذرد ،تا چه
رسد به خدايي كه ارحم الراحمين ،و اكرم االكرمين ،و غياث المستغيثين است -،چون هر انسان داراي رحمت و كرامت ،رحمت و كرامتش از او
است -ليكن اين سخن مردود است به دو دليل ،يكي قرآني كه ميفرمايد ":وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّي إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ  »1« "...و ديگري دليل عقلي و اعتباري كه در چند سطر قبل گذشت ،و آن اين بود كه گفتيم پشيماني در حال مرگ
پشيماني كاذب است ،و اين مشاهده آثار و عذاب گناه و نزول بال است ،كه آدمي را در دم مرگ وادار ميكند به اينكه اظهار ندامت كند.
و بر فرضي هم كه هر ندامتي توبه باشد و هر توبهاي مقبول درگاه حق واقع گردد ،ليكن آيه شريفه زير كه حكايت حال مجرمين در روز قيامت
است و ميفرمايد ":وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ" « »2و آيات بسياري ديگر آن را رد نموده ،ميفرمايد :بعد از ديدن عذاب اظهار ندامت نموده،
درخواست ميكنند خدايا ما را به دنيا برگردان تا عمل صالح كنيم ،آن گاه سخنشان را رد نموده ،ميفرمايد به فرض هم كه برگردند دو باره
همان اعمالي كه از آن نهي شدهاند از سر ميگيرند ،و در اظهار ندامتشان دروغگويند.
ممكن است در اينجا توهم كني كه اين تحليل كه گفتيد قرآن كريم از امر توبه نموده و اين راهي كه گفتيد در اين تحليلش پيش گرفته تحليلي
است ذهني كه در بازار حقايق هيچ ارزشي ندارد ،و ليكن اين توهم را نكن زيرا بحث در باب سعادت و صالح و شقاوت و طالح انسان غير اين را
نتيجه نميدهد ،خود ما اگر حال يك انسان عادي واقع در مجتمع را در نظر بگيريم كه دائما در حال اثرگيري از تعليم و تربيت است ،ميبينيم
كه او اگر در جامعه واقع نشده بود ،و از خارج چيزي به ذهن او وارد نميشد ،نه خوب و نه بد ،ذهن و دل و جان او خالي از هر صالح و طالحي
بود -،البته صالح و طالح اجتماعي ،-و نيز ذهنش قابل گرفتن هر دو بود ،او وقتي ميخواهد خود را اصالح كند و جان خود را به زيور صالح
بيارايد و جامه تقواي
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .11
)(2وقتي عذاب را ميبينند ندامت خود را از يكديگر پنهان ميكنند (سوره سبأ آيه ).11
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[توبه ،يگانه درمان نوميدي و ياس است  .....ص 313 :

رابعا" آن مالكي كه به خاطر آن توبه در اسالم تشريع شد و قبال بيانش گذشت همانا رهايي از هالكت ناشي از گناهان و آثار سوء معاصي است،
چون اين رهايي وسيله رستگاري و مقدمه رسيدن به سعادت است ،هم چنان كه قرآن كريم فرمود ":وَ تُوبُوا إِلَي اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ" « »2و يكي از فوائد توبه عالوه بر اين آن است كه مفتوح بودن باب توبه ،روح اميد را در دل گنهكاران زنده نگه ميدارد ،و به هيچ
وجه دچار نوميدي و خمودي و ركود نميگردند ،آري سير زندگي بشر جز با دو عامل خوف و رجاي متعادل مستقيم نميشود ،بايد مقداري در
دلش باشد ،تا براي دفع مضرات برخيزد ،و مقداري اميد باشد تا او را به سوي جلب منافعش به حركت در آورد ،اگر آن خوف و اين رجاء هر دو با
هم نباشند ،يا تنها خوف باشد ،و يا تنها اميد ،آدمي هالك ميگردد هم چنان كه قرآن كريم از نوميدي زنهار داده ميفرمايد ":قُلْ يا عِبادِيَ
الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ،وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ" «».1
و تا آنجا كه ما از غريزه بشري اطالع داريم ،بشر تا زماني كه در بازار زندگي
__________________________________________________
)(1تنها كيفر كساني كه با خدا و رسولش سر جنگ دارند و براي فساد افكني در زمين تالش ميكنند ،اين است كه كشته شوند ،و يا بدار
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
اجتماعي بر تن كند برايش امكان ندارد ،مگر وقتي كه اسباب اين كار مساعد باشد ،و عوامل اجازه بيرون شدنش از حال قبلي را به او بدهد .اين
وضع محاذي همان توبه اول خداي تعالي است( ،او رحمت خود را شامل حال انسان گنهكار ميكند و در او ايجاد تصميم مينمايد بر اينكه از
كارهاي گذشته اش دست بردارد) ،سپس شروع به عملي كردن تصميمش ،و اينكه از كارهاي گذشته خود و حالت بدي كه داشت دست برداشته،
باري به هر جهت مسامحه كاري را ترك كند .و اين خود توبهاي است به منزله توبه بنده در بحث ما ،آن گاه شخص مورد فرض ما به تدريج با
انجام رژيمهاي عملي هيات فساد و صفت رذيلهاي را كه بر قلبش مستولي بود زايل ميكند ،و اندك اندك صفات كمال را ،و نور صالح را در
قلبش جايگزين مي سازد ،چون اين مسلم و واضح است كه قلب آدمي گنجايش صالح و طالح ،و يا بگو فضيلت و رذيلت هر دو را ندارد ،-ديو
چو بيرون رود فرشته در آيد ،-و اين مستقر گشتن صفات خوب در دل آن شخص كه فرض كرديم در برابر قبول توبه در شخص مورد بحث
است ،شخص فرضي ،هم چنان در مرحله صالح اجتماعي كه مسير هر انسان فطري است سير ميكند ،تا همه آن احكام و آثاري را كه دين خدا
در باب توبه جاري ساخته ،به روشي فطري كه خدا خلق را بر آن فطرت آفريده جاري سازد( .و ثالثا) بطوري كه از همه آيات توبه چه آنها كه
نقل كرديم ،و چه آنها كه نقل نكرديم استفاده مي شود ،توبه حقيقتي است كه در نفس انساني و قلب آدمي اثر اصالحي دارد ،و جان آدمي را
آماده صالح ميسازد ،صالحي كه زمينه است براي سعادت دنيا و آخرت او ،و به عبارت ديگر توبه در آنجايي كه نافع هست ،يعني شرائطش
جمع است -در ازاله سيئات نفساني اثر دارد ،سيئاتي كه آدمي را به هر بدبختي در زندگي دنيا و آخرتش ميكشاند ،و از رسيدنش به سعادت و
استقرارش بر اريكه خوشبختي مانع ميشود ،و اما احكام شرعي و قوانين ديني به حال خود باقي است ،نه با توبهاي از بين ميرود ،و نه با
گناهي.
بله چه بسا كه بعضي از احكام به حسب مصالحي كه در تشريع آن رعايت شده ارتباطي با توبه پيدا كند ،و به وسيله توبه برداشته شود ،ليكن اين
غير آن است كه بگوئيم خود توبه به تنهايي حكمي از احكام را بردارد ،در آيه مورد بحث در فصل قبل يعني آيه (سوره نساء )11 -توبه باعث آن
مي شد كه حاكم شرع دست از شكنجه مرد و زن زناكار بردارد ،اما نه توبه به تنهايي بلكه بضميمه اصالح فرمود ":فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا
عَنْهُما  »1« "...و همچنين در آيه زير
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
توبه را در صورتي مؤثر مي داند كه هنوز مجرم دستگير نشده ،و اما اگر دستگير شد هر چه هم توبه كند حكم خدا بر او جاري ميشود ،و حكم
خدا به وسيله توبه برطرف نميگردد ،و آن آيه اين است ":إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ،إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا
عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" « »1و از اين قبيل آياتي ديگر.
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آويخته گردند ،و يا دست و پايشان بر عكس بريده شود ،و يا از آن سرزمين بيرونش كنند ،اين خواري در دنياي آنان است ،و در آخرت عذابي
عظيم دارند ،مگر كساني كه قبل از آنكه شما دستگيرشان كنيد توبه كرده باشند ،كه در اين صورت بدانيد كه خدا آمرزنده و رحيم است.
"سوره مائده آيه ".14 -11
)(2هان اي مؤمنين همگي به سوي خدا توبه ببريد ،شايد رستگار شويد ".سوره نور آيه ".11
)(3اي پيامبر اين پيام را به بندگانم ابالغ كن كه اگر بر خود ستم كردهايد از رحمت خدا نوميد نشويد ،كه خداي تعالي همه گناهان را ميآمرزد،
چون كه او آمرزگار و رحيم است ،پس هر بدي كه كرديد به سوي پروردگارتان توبه ببريد ".سوره زمر آيه ".14 -11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
شكست نخورده ،و تالشش بينتيجه نگشته ،روحش فعال و با نشاط و تصميمهايش راسخ و محكم و تالشش خستگي ناپذير است ،اما اگر در
زندگي شكست بخورد ،و اعمال و زحماتش بي نتيجه شود آرزويش به باد برود ،آن وقت است كه نوميدي بر دلش مستولي گشته و سستي اركان
او را فرا مي گيرد ،و اي بسا كه كاري را كه با زحمات زياد پيش برده ،در وسط راه رها كند و از راهي كه رفته بر گردد ،و براي هميشه از
رستگاري و رسيدن به هدف نااميد شود ،توبه تنها و يگانه دواي اين درد است ،بشر ميتواند با توبه دل خود را هميشه زنده نگه دارد ،و دل
مشرف به هالكت خود را دوباره از لبه پرتگاه هالكت كنار بكشد.
[توبه حقيقي با جرأت يافتن بر گناه كاري منافات دارد]  .....ص 314 :

[مواردي كه قابل توبه نيستند]  .....ص 311 :
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از اينجا معلوم ميشود توهمي را كه ذيال نقل ميكنيم تا چه پايه ساقط و بي اعتبار است ،و آن اين است كه بعضي گفتهاند تشريع توبه و دعوت
مردم به سوي آن ،مردم را به ارتكاب معصيت ،جري كردن ،و بر ترك اطاعت جرأت دادن است ،چون وقتي خاطر انسان جمع شد كه خدا
توبهاش را ميپذيرد ،و لو هر معصيتي كه برايش پاي دهد مرتكب شود ،چنين اعتقادي جز زيادتر شدن جرأتش بر حرمات خدا ،و فرورفتگيش در
لجنزار گناهان چيزي به بار نميآورد ،و معتقد بدان ،در هر گناهي را ميكوبد ،و با خود ميگويد بعدا توبه ميكنم.
وجه ساقط بودن اين توهم اين است كه اگر توبه تشريع شده ،براي اين منظور كه توهم شده نبوده ،بلكه براي اين بوده كه آراسته شدن به زيور
فضائل جز با مغفرت و آمرزش گناهان ممكن نيست ،و عالوه بر اين تشريع شده تا خداي تعالي حالت اميد را در دلها حفظ كند ،و حسن اثر توبه
در اين باره جاي انكار نيست ،و اين مفسر و يا دانشمند كه گفته است توبه مستلزم جري شدن انسان بر هر معصيتي است ،چون اين فكر را
ايجاد ميكند ،كه من گناه ميكنم و سپس توبه ميكنم ،اين معنا از نظرش دور مانده كه توبهاي كه او انگشت رويش گذاشته توبه مورد بحث ما
نيست ،يعني توبه حقيقي نيست ،بحث ما در باره توبهاي است كه انسان را از گناه دلزده كند ،و گناه را از نظر انسان منفور سازد ،نه اين لقلقه
زباني كه او رويش انگشت نهاده ،زيرا اين چنين توبه را همه دارند ،هم قبل از گناه دارند ،و هم در حال گناه ،و هم بعد از آن ،عالوه بر اينكه در
چنين فرضي گنهكار قبل از گناه هم توبه دارد ،و حال آنكه قبل از صادر شدن گناه ندامت كه همان توبه واقعي است تصور ندارد ،مگر آنكه
مدعي آن خواسته باشد با خداي تعالي و رب العالمين خدعه و نيرنگ بكند ،كه معلوم است مكر و نيرنگ باز به خودش بر ميگردد
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
"وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ" «».1
"و خامسا" نافرماني خدا كه براي آدمي موقف شرم آوري است آثار سويي در زندگي او دارد ،و بشر هرگز از آنها دست بر نميدارد ،و توبه
نمي كند ،مگر به علم و يقين به زشتي آنها ،كه اگر چنين علمي براي انسان حاصل شود ،اوال ممكن نيست آدمي از آنچه تا كنون مرتكب شده
پشيمان نگردد ،و پشيماني تاثير خاص باطني است ،كه از كار زشتي كه انجام شده در دل پيدا ميشود ،و ثانيا وقتي اين حالت در دل پا بر جا
ميشود ،كه پارهاي افعال صالح و مخالف آن سيئات انجام دهد ،اعمالي كه بر رجوع و توبه او داللت كند.
تمامي ريزهكاريهايي كه خداي عز و جل در شريعت اسالم براي توبه مقرر كرده از قبيل ندامت ،و سپس استغفار ،و آن گاه مشغول انجام اعمال
صالحه شدن ،و در آخر از نافرماني خدا دل كندن و چيزهايي ديگر از اين قبيل ،كه در روايات وارد شده ،و در كتب اخالق متعرض آن شدهاند،
همه و همه به اين واقعيتهايي كه گفتيم برگشت ميكند (و خالصه آنچه زبان شرع در اين باب بيان كرده زبان فطرت و واقعيتهاي خود بشر
است).
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"و سادسا" اينكه توبه كه عبارت شد از برگشتن اختياري از گناه به طاعت و عبوديت ،وقتي محقق ميشود كه در ظرف اختيار صورت بگيرد،
يعني در عالم دنيا كه عرصه اختيار است ،و اما در عالمي ديگر كه عبد هيچ اختياري از خود ندارد ،و نميتواند به اختيار خود يكي از دو راه صالح
و طالح و سعادت و شقاوت را انتخاب كند ،توبه در آنجا راه ندارد ،كه توضيح بيشترش در سابق گذشت.
يكي از مواردي كه ت وبه در آنجا صحيح نيست چون هيچ انتخابي در اختيار انسان نيست ،گناهان مربوط به حقوق الناس است ،در باره حق اللَّه،
توبه تصور دارد ،چون خداي تعالي خودش وعده داده از گناهان گذشته توبهكاران صرفنظر فرمايد ،ولي مردم چنين وعدهاي به ما ندادهاند ،و من
كه حق آنان را ضايع كرده ام از بين بردن آثار سوء اين ظلم در اختيار من نيست ،هر چه من بگويم توبه كردم ،ما دام كه صاحب حق از من
راضي نشده فائده ندارد ،چون خود خداي سبحان هم حقوقي براي مردم جعل كرده ،و حقوق مردم را محترم شمرده ،و تعدي به يك فرد از
بندگانش به اموال و ناموس و آبرو و جانش را ظلم و عدوان
__________________________________________________
)(1سوره فاطر آيه . [.....]41
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
خوانده ،و حاشا بر خداي عز و جل كه به كسي اختيار تام دهد ،تا بدون هيچ جرمي آن حقوق را از بندگانش سلب كند .و در حقيقت خودش
كاري بكند كه بندگانش را از آن نهي كرده ،و از اين راه به آنان ستم روا بدارد ،هم چنان كه خودش فرمود ":إِنَّ اللَّهَ ال يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً"
«».1
بله اين مطلب يك مورد استثنا دارد ،و آن توبه از شرك است كه نه تنها گناهان مربوط به حقوق اللَّه را محو ميكند ،بلكه گناهان مربوط به
حقوق الناس را هم از بين ميبرد ،و خالصه اثر تمامي بديها و گناهان مربوط به فروع دين را از بين ميبرد ،هم چنان كه رسول خدا (ص)
فرمود ":االسالم يجب ما قبله" « ،»2اسالم ما قبل خود را محو نابود ميسازد ،و با همين روايت است كه آيات مطلق كه داللت دارد بر آمرزش
همه گناهان ،نظير آيه ( )14سوره زمر تفسير ميشود اگر در آن آيه بطور مطلق فرموده ":قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ" « »1روايت باال آن را تفسير ميكند .به اينكه راه
آمرزش همه گناهان اسالم آوردن است.
مورد ديگري كه توبه در آنجا صحيح نيست ،گناهي است كه انسان آن را در بين مردم سنت و باب كند ،و مردم را از راه حق منحرف سازد.
در اخبار آمده كه وزر و گناه هر كس كه به آن عمل كند ،و يا به خاطر آن سنت ،از راه حق منحرف و گمراه گردد ،به گردن كسي است كه آن
سنت را باب كرد و علت قبول نشدن توبه او اين است كه حقيقت توبه و رجوع به سوي خداي تعالي در امثال اين موارد تحقق نمييابد ،براي
اينكه گنه كار پديدهاي پديد آورده كه عمري دراز دارد ،قهرا آثار آن نيز با بقاي آن باقي خواهد ماند ،و ديگر نميتوان آن آثار را از بين برد ،و
مانند آن مواردي نيست كه گناه تنها بين گنه كار و خداي عز اسمه بوده و به ديگران تجاوز نكرده.
"و سابعا "اينكه :توبه هر چند كه محو ميكند از گناهان آنچه را كه محو ميكند ،و گو اينكه خداي تعالي در اين باره فرموده ":فَمَنْ جاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَي اللَّهِ"
__________________________________________________
)(1خدا حتي به اندازه خردلي به بندگانش ظلم نميكند" سوره يونس آيه".44 :
)(2سيره حلبية ،ج  1ص .111
)(3بگو اي بندگان من كه اسراف به نفس خود نمودهايد مايوس از رحمت خداوند نشويد همانا خداوند تمام گناهان راي ميآمرزد به درستي كه
او آمرزنده و مهربان است و برگرديد به سوي او و تسليم او گرديد" سوره زمر آيه ".14 -11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
»«1كه بيانش در جلد دوم عربي اين كتاب گذشت ،و هر چند كه از ظاهر آيه ":إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَي اللَّهِ مَتاباً" « »2و مخصوصا با در نظر گرفتن آيه دوم بر ميآيد
كه توبه خود به تنهايي و يا به ضميمه ايمان و عمل صالح عالوه بر اينكه گناه را محو ميكند آن را مبدل به حسنات هم ميسازد .ليكن پرهيز
كردن از گناهان هيچ ربطي به گناه كردن و سپس توبه نمودن ندارد ،و قابل مقايسه با آن نيست ،چون خداي عز و جل در كتاب خود روشن
كرده كه اوال معاصي هر چه باشد باآلخره و به نوعي به وساوس شيطاني منتهي ميشود ،و ثانيا ستايشهايي كه از مخلصين و معصومين از گناه
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و لغزشها كرده ،برابر با ستايشي كه از گناهكاران توبه كار نموده نميباشد ،در اين آيات دقت بفرمائيد ":قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ،إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ،قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ،إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ  »1« "...و نيز آيه" وَ
ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ" «( »4تو بيشترين آنان را شاكر نمييابي) كه حكايت كالم ديگري از ابليس است.
براي اينكه مخلصين و معصومين (ع) آن چنان مختص به مقام عبوديت تشريفي هستند ،كه غير آنان يعني حتي صالحان و توبهكاران هرگز به
پايه آنان نميرسند.
بحث روايتي [(رواياتي در باره توبه)]  .....ص 311 :
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در كتاب من ال يحضره الفقيه آمده كه رسول خدا (ص) در آخرين
__________________________________________________
)(1پس كسي كه از ناحيه پروردگارش به موعظه ميرسد ،و در نتيجه توبه ميكند گذشتهاش بخشوده شده ،و زمام امرش به دست خدا است"
سوره بقره آيه ".211
) (2مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح كند كه اينگونه افراد گناهانشان را خدا به حسنات مبدل ميسازد و خدا ،آمرزگار رحيم
است و كسي كه به خاطر زشتي گناه از آن توبه كند و عمل صالح انجام دهد او در حقيقت به سوي خدا برگشته و بازگشت به سوي قادري كرده
كه ميتواند گناهان او را به حسنات مبدل كند" سوره فرقان آيه ".11 -11
)(3گفت پروردگارا بخاطر اين كه مرا اغوا كردي در زمين لذات مادي زميني را در نظر انسان جلوه ميدهم ،و همه را اغوا ميكنم ،مگر بندگان
مخلصي از ايشان را خداي تعالي فرمود :صراط مستقيم من نيز همين است كه بندگان من از تسلط تو بر آنان ايمنند تا آخر آيات" سوره حجر آيه
".42 -11
)(4سوره اعراف آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
خطبهاي كه ايراد كرد چنين فرمود( :هر كس يك سال قبل از مردنش توبه كند خداي تعالي توبهاش را ميپذيرد .آن گاه فرمود :نه يك سال
زياد است ،هر كس يك ماه قبل از مرگش توبه كند خدا توبهاش را قبول ميفرمايد :سپس فرمود :نه يك ماه نيز زياد است ،هر كس يك روز
قبل از مردنش توبه كند خداي تعالي توبهاش را ميپذيرد ،و آن گاه فرمود :يك روز نيز زياد است هر كس يك ساعت قبل از مرگش توبه كند
خداي تعالي توبهاش را ميپذيرد ،و در آخر فرمود :نه يك ساعت نيز زياد است ،هر كس قبل از مردنش در آن لحظهاي كه جانش به اينجا
ميرسد -و سپس به حلق شريف خود اشاره نمود -توبه كند خدا توبهاش را ميپذيرد) از امام صادق (ع) از معناي كالم خداي تعالي پرسيدند كه
ميفرمايد ":وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّي إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ" حضرت فرمود :اين آيه از آن حالتي سخن
ميگويد كه چشم انسان -از امور دنيا بسته -به امور آخرت باز ميشود .در اين هنگام است كه ديگر توبه فائده ندارد «».1
مؤلف قدس سره :روايت اولي را مرحوم كليني نيز در كافي با ذكر سند از امام صادق (ع) آورده و از طرق اهل سنت نيز نقل شده ،و در معناي آن
احاديثي ديگر نيز وارد شده است.
و روايت دوم آيه و رواياتي را كه در مقبول بودن توبه در هنگام مرگ وارد شده تفسير ميكند ،و ميفرمايد كه مراد از حضور مرگ ،علم به مرگ
و مشاهده نشانههاي آخرت است ،آن لحظه است كه ديگر توبه قبول نيست ،اما كسي كه هنوز جاهل به مگر است ،و مطمئن نشده كه در حال
مردن است ،هيچ مانعي براي قبول توبهاش نيست ،و نظير اين روايت بعضي از رواياتي است كه از نظر خواننده ميگذرد.
و در تفسير عياشي از زراره از امام ابي جعفر (ع )آمده كه فرمود :وقتي جان آدمي به اينجا رسيد -اشاره فرمودند به حنجره خود ،-كسي كه
ميداند مرگش رسيده ديگر توبهاش پذيرفته نيست ،و اما آن كسي كه هنوز از سرنوشت خود بيخبر است ميتواند توبه كند «».2
و در تفسير الدر المنثور است كه احمد و بخاري در تاريخ خود و حاكم و ابن مردويه از ابي ذر در روايت آوردهاند كه فرمود :رسول خدا (ص)
فرمود :خداي عز و جل
__________________________________________________
)(1من ال يحضره الفقيه
)(2تفسير عياشي ،ج  1ص .221
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
هم چنان توبه بندهاش را ميپذيرد و يا گناهانش را ميآمرزد ،ما دام كه پرده را نينداخته باشند ،شخصي پرسيد پرده افتادن يعني چه؟ فرمود:
بيرون شدن جان در حال شرك «».1
و در همان كتاب است كه ابن جرير از حسن روايت كرده كه گفت :به من چنين رسيده كه رسول خدا (ص) فرموده :وقتي ابليس فهميد كه آدم
تو خالي است ،به خداي تعالي عرضه داشت :به عزتت سوگند ما دام كه روح در كالبد او است از كالبدش بيرون نخواهم آمد ،خداي تعالي فرمود:
به عزت خودم سوگند من نيز ما دام كه روح در تن او هست بين او و توبه كردنش حائل نميشوم «».2
و در كافي از علي احمسي از ابي جعفر (ع) روايت آورده كه فرمود :به خدا سوگند احدي از شر گناهان نجات نمييابد مگر آنكه به گناهان خود
اقرار كند :احمسي اضافه كرده كه امام ابي جعفر (ع) سپس فرمود در تحقق توبه همين بس كه گنهكار از كار خود پشيمان بشود «».1
و در همان كتاب به دو طريق از وهب روايت آورده كه گفت ،از امام صادق (ع) شنيدم ميفرمود :اگر بنده خدا توبهاي كند نصوح ،خدا او را
دوست ميدارد ،و گناهش را ميپوشاند ،عرضه داشتم :چگونه بر او ميپوشاند؟ فرمود :از ياد دو فرشتهاش كه همواره گناهانش را مينوشتند
ميبرد ،آن گاه به اعضا و جوارحش و نيز به قطعه قطعههاي زمين وحي ميكند گناهان اين شخص را بپوشانيد در نتيجه روزي كه گناه كار به
ديدار پروردگارش ميرسد ،هيچ شاهدي نيست كه عليه او به گناهي از گناهانش شهادت دهد «».4
و در همان كتاب است كه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روايت كرده كه به وي فرمود :اي محمد بن مسلم گناهان مؤمن البته اگر موفق به
توبه شود آمرزيده ميشود پس بر مؤمن باد تا مراقب خود باشد ،كه بعد از توبه و آمرزش خود را به هيچ گناهي آلوده نسازد ،آگاه باش كه به خدا
سوگند اين آمرزش تنها و تنها براي اهل ايمان است عرضه داشتم حال اگر بعد از توبه دوباره مرتكب گناه شود ،و دوباره توبه كند چطور؟ فرمود:
اي محمد بن مسلم تو گمان ميكني كه ممكن است بنده مؤمن خدا از گناهش پشيمان بشود ،و از خدا طلب مغفرت بكند و توبه هم بكند و خدا
توبهاش را نپذيرد؟ عرضه داشتم :اگر اين توبه و گناه و باز توبه و
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ،ج  2ص .111
)(2تفسير الدر المنثور ،ج  2ص .111
)(3اصول كافي ،ج  2ص .421
)(4اصول كافي ج  2ص .411 -411
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
گناه مكرر شود چطور؟ فرمود هر زماني كه بنده مؤمن -البته قيد مؤمن را نبايد فراموش كرد چون گاه ميشود گناه بسيار ،ايمان را از بين
ميبرد -از خدا طلب مغفرت نموده توبه كند خدا هم دو باره به آمرزش خود بر ميگردد ،و خداي تعالي آمرزگار مهربانست ،و توبه را ميپذيرد ،و
از بديها صرفنظر ميكند ،پس زنهار كه مبادا از رحمت خدا نوميد گردي «».1
و در تفسير عياشي از ابي عمرو زبيري از امام صادق (ع) روايت آورده كه در تفسير آيه ":وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدي
«» 2فرمود ،اين آيه تفسيري دارد ،كه دليلش اين است كه خداي تعالي هيچ عملي را از هيچ بندهاي نميپذيرد ،مگر آنكه در روز لقا او را بندهاي
با وفا نسبت به خود ديدار كند ،با اين بيان آيه تفسير ميشود ،و معناي اينكه در آيه جهالت را شرط كرد و فرمود ":إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللَّهِ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ" اين است كه هر گناهي كه بنده خدا ميكند هر چند كه بداند گناه است باز جاهل است ،چون كوراني كه در دلش بر
خاسته نميگذارد بفهمد اينكاري كه ميكند معصيت پروردگارش است ،هم چنان كه ميبينيم خداي تعالي در حكايت كالم يوسف خطاب به
برادرانش ،آنان را جاهل خوانده و فرموده ":قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ" «( »1هيچ ميدانيد كه با يوسف و برادرش
در آن زمان كه جاهل بوديد چه كرديد) و جاهل خواندن برادران با اين كه ميدانستند آزردن برادر گناه است ،به خاطر همان جهلي بود كه نسبت
به زشت بودن نافرماني خدا داشتند «».4
مؤلف قدس سره :اين روايت اضطرابي در متن دارد ،و ظاهرا مراد از جمله اول آن كه ميفرمايد (مگر آنكه در روز لقاء او بندهاي با وفا نسبت به
خود ديدار كند) ،اين باشد كه توبه خود را شكسته باشد ،پس توبه تنها وقتي پذيرفته است كه باز دارنده از گناه باشد ،هر چند براي زماني كوتاه ،و
اينكه فرمود ":إِنَّمَا التَّوْبَةُ  "...ظاهرا كالمي از نو بوده ،و خواسته باشد بفرمايد كلمه" بجهالة" در آيه شريفه قيدي است توضيحي ،و اينكه
جهالت در همه گناهان وجود دارد ،در نتيجه اين روايت مؤيد يكي از آن دو احتمالي است كه ما در ذيل اين آيه داديم ،و غير اين روايت رواياتي
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ديگر در مجمع البيان آمده كه اين ذيل روايت در آنها نيز آمده است.
__________________________________________________
)(1اصول كافي ج  2ص . [.....]414
)(2سوره طه آيه .12
)(3سوره يوسف آيه .11
)(4تفسير عياشي ،ج  1ص .221
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
[سوره النساء ( :)4آيات  11تا  ..... ]22ص 411 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ ال تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِالَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ( )11وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَال تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً ( )21وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلي بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً )(21وَ ال تَنْكِحُوا ما نَكَحَ
آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِالَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيالً ()22
ترجمه آيات  .....ص 411 :

بيان آيات  .....ص 412 :
اشاره

در اين آيات بمسائل مربوط به زنان كه قبال در آن سخن داشت برگشته بعضي ديگر از آن مسائل را بيان ميكند و اين آيات در عين حال
مشتمل بر جمله:
"وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً" ،نيز هست كه مضمونش اصلي است قرآني ،براي
زندگي اجتماعي زن.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَحِلُّ لَكُمْ  ...كَرْهاً"
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هان اي كساني كه ا يمان آورديد اين براي شما حالل نيست كه بزور از شوهر رفتن زن ميت جلوگيري كنيد ،تا بميرد ،و شما ارث او را بخوريد ،و
در مضيقهشان بگذاريد تا چيزي از مهريهاي كه از شما گرفتهاند به شما برگردانند ،مگر آنكه عمل شنيع روشني مرتكب شده باشند ،كه در اين
صورت تضييق جايز است ،و با زنان بطور شايسته معاشرت كنيد ،و اگر از آنان بدتان ميآيد بايد بدانيد كه ممكن است شما از چيزي بدتان بيايد
كه خدا خير بسيار را در آن نهاده باشد ().11
و اگر خواستيد به جاي همسري كه داريد همسر بگيريد ،حتي اگر همسر اول يك پوست گاو پر از طال كابين دادهايد نبايد چيزي از آن را پس
بگيريد ،چگونه و بچه مجوزي پس بگيريد با اينكه پس گرفتن آن بهتان و گناهي آشكار است (). 21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص412 :
و چگونه پس بگيريد با اينكه بدنهاي شما با هم تماس گرفته و همسران شما هنگام عقد ازدواج از شما پيمان محكم -بر وفاداري و امانت-
گرفتند ().21
و با زني كه پدر شما با او ازدواج كرده ازدواج نكنيد ،كه باطل است ،مگر آنچه كه در دوره جاهليت انجام شده ،كه اين عمل از مصاديق فاحشه و
باعث خشم خدا و طريقهاي زشت است ()22
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در دوران جاهليت به طوري كه در تاريخ و در روايات آمده رسم چنين بوده كه همسر مردي كه ميمرده اگر مادر وراث نبود ،جزء ارث به
حسابش ميآوردند ،ورثه ،او را نيز مانند اموال ميت به ارث ميبردند ،و در اينكه كداميك از ورثه ،همسر ميت را ارث ببرد رسم چنين بود كه هر
كس ميخواست ،جامهاي بر سر او ميانداخت ،و زن از آن او ميشد ،اگر دلش ميخواست با او ازدواج ميكرد ،آنهم بدون مهريه ،چون او را ارث
برده بود ،و اگر عالقهاي به اين كار نميداشت نزد خود نگه ميداشت تا به نحوي از او استفاده مادي كند ،يا شوهرش دهد ،و مهريهاش را بگيرد
و خرج كند ،و يا اگر خواستگاري نميداشت -در خانهاش بماند و بميرد تا اموالش را -اگر مالي داشت -بارث ببرد.
و آيه مورد بحث هر چند ظاهرش اين است كه ميخواهد از سنت جاري در مردم جاهليت نهي كند ،همان سنت بارث بردن زنان ،و هر چند كه
بعضي از مفسرين همين ظاهر را گرفته و گفتهاند كه آيه ميخواهد از آن سنت بسيار زشت جلوگيري نمايد ،اال اينكه ذيل آيه شريفه كه
ميفرمايد ":كرها" با اين ظاهر سازگاري ندارد ،حال چه اينكه ما اين قيد را توضيحي بگيريم ،و بگوئيم هميشه بارث بردن زنان به كراهت آنان
است ،هيچ زني دوست نميدارد بعد از مرگ شوهرش مانند اثاث البيت او به ارث برود ،و يا احترازي بگيريم و بگوئيم ميخواهد بفرمايد در
صورتي كه زن كراهت دارد او را ارث نبريد.
براي اينكه اگر آن را توضيحي بگيريم معنايش اين ميشود كه به ارث رفتن زنان هميشه ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
به كراهت خود زنان است ،و حال آنكه اينطور نيست -چون غير اين صورت نيز فرض دارد ،و ممكن است زني يا بخاطر عالقه به ورثه شوهر و
يا به جهاتي ديگر بخواهد دائما در آن خانه بماند ،و اگر قيد را احترازي بگيريم معناي آيه چنين ميشود كه اگر زن راضي باشد ،به ارث برده
مي شود ،و نهي مخصوص مواردي است كه ارث رفتن زن به دلخواه خود زن نباشد ،اين را هم ميدانيم كه باطل است و حكم خدا غير آن است.
بله آن چيزي كه هميشه و يا غالبا مورد كراهت زنان شوهر مرده بوده است محروميت از ازدواج و به ارث رفتن اموال آنان است ،و ظاهرا آيه
شريفه ميخواهد از اين معنا نهي كند ،و بفرمايد اين ارث چون با كراهت صاحب مال است درست نيست ،و اما ازدواج كردن با آنان به مالك
ارث مطلبي است كه آيهاي ديگر كه بعدا ميآيد و ميفرمايد ":وَ ال تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ" « »1متعرض آن است ،و هم چنين شوهر
دادن آنان و خوردن ارثشان مطلبي است كه آيه شريفه ":وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ" « »2متعرض آن است ،آيه شريفه زير نيز به همه اين
جهالت داللت دارد ":فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ".
و اما اينكه بعد از كلمه" كرها" فرمود ":وَ ال تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  "...منظور از اين عضل ،غير عضل از ازدواج براي خوردن مال او به عنوان ارث
است ،براي اينكه دنبال اينكه فرمود:
زنان را عضل -منع -مكنيد ،ميفرمايد ":لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ" و آنان را از هيچ مقداري كه به ايشان دادهايد محروم نكنيد ،پس اين
جمله داللت ميكند بر اينكه مراد از عضل نامبرده ،ندادن مهريهاي است كه مرد بايد به زن بپردازد ،نه خوردن مال او از طريقي غير طريق مهر
و سخن كوتاه اين كه آيه شريفه ميخواهد نهي كند از وراثت اموال زنان با اين كه خودشان راضي نيستند ،نه وراثت خود زنان ،پس اضافه ارث
به كلمه" نساء" به تقدير كلمه (اموال) است ،و تقدير آن" ان ترثوا اموال النساء" است ،و ممكن هم هست كلمه اموال را در تقدير نگيريم ،و
بگوئيم تعبير ارث بردن زنان مجازي عقلي است ،كه باز معنايش ارث بردن اموال ايشان است.
"وَ ال تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  ...مُبَيِّنَةٍ" اين جمله كه واو عاطفه بر سر دارد يا معطوف است به جمله" ترثوا  "...و تقدير كالم" ان ترثوا و ال ان
تعضلوهن  "...است.
و يا نهيي است معطوف بر جمله ":ال يَحِلُّ لَكُمْ  "...چون اين جمله نيز در معناي نهي
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .22
)(2سوره بقره آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،4ص414 :
است ،و كلمه( :عضل) به معناي منع و تنگ گرفتن و سختگيري است و كلمه( :فاحشة) به معناي طريقه بسيار زشت و روش بسيار ناپسند است،
كه البته بيشتر ،استعمالش در عمل زنا است و كلمه (مبينة) به معناي (متبينة) است ،از سيبويه نيز نقل شده كه گفته است (أبان) كه باب افعال و
(استبان) كه باب استفعال است ،و ( بين) كه باب تفعيل است ،و (تبين) كه باب تفعل است ،همه به يك معنا است كه هم بطور متعدي استعمال
ميشود ،و مفعول ميگيرد ،و هم بطور الزم و بي مفعول بكار ميرود ،هم بطور الزم گفته ميشود( :أبان المساله) مساله روشن شد ،و هم
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(استبان) و هم (بين) و هم (تبين) ،هم چنان كه بطور متعدي گفته ميشود:
"ابنت المسئلة و استبنتها و بينتها و تبينتها" (كه در همه اين تعبيرها معنا اين است كه من مساله را روشن كردم).
اين آيه شريفه نهي ميكند از تنگ گرفتن بر زنان ،حال اين تنگ گرفتن به هر نحوي كه باشد ،و بخواهند به وسيله سختگيريها او را ناچار
كنند به اينكه چيزي از مهريه خود را ببخشد ،تا عقد نكاحش را فسخ كنند ،و از تنگي معيشت نجاتش دهند ،پس تنگ گرفتن به اين منظور بر
شوهر حرام است ،مگر آنكه زن ،فاحشه مبينة و زنايي آشكار مرتكب شود ،كه در اين صورت شوهر ميتواند بر او تنگ بگيرد ،تا به وسيله پول
گرفتن طالقش دهد.
و اين آيه با آيه ديگري كه در باب بخشيدن مهريه ميفرمايد ":وَ ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ،فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَال جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" « ،»1منافات ندارد ،چون اين آيه بطور عموم نهي ميكند از اينكه زن را به اجبار
وادارند چيزي از مهريهاش را ببخشد ،مگر آنكه اين بخشش با تراضي طرفين باشد ،و اما آيه مورد بحث ،آيه سوره بقره را تخصيص ميزند ،و
يك مورد از موارد اجبار و اكراه را استثنا ميكند ،و آن صورتي است كه زن مرتكب فاحشه شده باشد.
[معناي معاشرت به وجه معروف با زنان در جمله" وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"]  .....ص 414 :

[ اختصاص بعضي طبقات و افراد به بعض مختصات ،با وحدت ريشه انساني آنها منافات ندارد]  .....ص 411 :

و خداي تعالي در كتاب كريمش بيان كرده كه مردم همگي و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخههايي از يك تنه درختند ،و اجزا و ابعاضي
هستند براي طبيعت واحده بشريت ،و مجتمع در تشكيل يافتن ،محتاج به همه اين اجزا است ،همان مقدار كه محتاج جنس مردان است ،محتاج
جنس زنان خواهد بود ،هم چنان كه فرمود ":بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" (همه از هميد).
و اين حكم عموم ي منافات با اين معنا ندارد ،كه هر يك از دو طايفه زن و مرد خصلتي مختص به خود داشته باشد ،مثال نوع مردان داراي شدت
و قوت باشند ،و نوع زنان طبيعتا داراي رقت و عاطفه باشند ،چون طبيعت انسانيت هم در حيات تكويني و هم اجتماعيش نيازمند به ابراز شدت و
اظهار قوت است ،و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ،هم چنان كه نيازمند به آن است كه ديگران نسبت به او اظهار شدت و قوت كنند
و هم اظهار محبت و رحمت نمايند ،و اين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومي در مجتمع بشري است.
روي اين حساب دو طايفه مرد و زن از نظر و زن و از نظر اثر وجودي با هم متعادلند ،هم چنان كه افراد طايفه مردان با همه اختالفي كه در
شؤون طبيعي و اجتماعي دارند ،بعضي قوي و عالم و زيرك و بزرگ و رئيس و مخدوم و شريف ،و بعضي ديگر ضعيف و جاهل و كودن و
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"وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"...
كلمه (معروف) به معناي هر امري است كه مردم در مجتمع خود آن را بشناسند ،و آن را انكار نكنند ،و بدان جاهل نباشند ،و چون دستور به
معاشرت كردن با زنان را مقيد فرمود به قيد (معروف) قهرا معناي امر به معاشرت با زنان معاشرتي است كه در بين مامورين به اين امر يعني
مسلمانان معروف باشد.
و معاشرتي كه از نظر مردان معروف و شناخته شده ،و در بين آنها متعارف است ،اين
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .221
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
است كه يك فرد از جامعه ،جزئي باشد مقوم جامعه ،يعني در تشكيل جامعه دخيل باشد ،و دخالتش مساوي باشد با دخالتي كه ساير اعضا دارند ،و
در نتيجه تاثيرش در بدست آمدن غرض تعاون و همكاري عمومي به مقدار تاثير ساير افراد باشد ،و باآلخره همه افراد مورد اين تكليف قرار
گيرند كه هر يك كاري را كه در وسع و طاقت دارد و جامعه نيازمند محصول آن كار است انجام دهند ،و آنچه از محصول كارش مورد نياز
خودش است ،به خود اختصاص دهد ،و ما زاد را در اختيار ساير افراد جامعه قرار داده ،در مقابل از ما زاد محصول كار ديگران آنچه الزم دارد
بگيرد ،اين آن معاشرتي است كه در نظر افراد جامعه معروف است ،و اما اگر يك فرد از جامعه غير اين رفتار كند -و معلوم است كه غير اين تنها
يك فرض دارد -و آن اين است كه ديگران به او ستم كنند و استقالل او در جزئيت براي جامعه را باطل نموده ،تابع و غير مستقل سازند ،به اين
معنا كه ديگران از حاصل كار او بهرهمند بشوند ،ولي او از حاصل كار ديگران بهرهاي نبرد ،و شخص او را مورد استثنا قرار دهند.
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مرءوس و خادم و پستاند ،و همچنين تفاوتهايي ديگر از اين قبيل دارند ،در عين حال از نظر وزن و تاثيري كه در ساختمان اين مجتمع بشري
دارند متعادلند.
پس مي توان گفت و بلكه بايد گفت كه اين است آن حكمي كه از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث ميشود ،از ذوق مجتمعي كه
طبق سنت فطرت تشكيل شده و عمل
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
ميكند و از آن منحرف نمي شود ،اسالم نيز در آيه مورد بحث و دستورات ديگر خواسته است انحراف جامعه را برطرف نموده ،به طرف همان
سنت فطرت بكشاند ،بنا بر اين براي چنين جامعهاي هيچ چارهاي جز اين نيست كه حكم تسويه در معاشرت در آن جاري شود ،و اين همان
است كه به عبارت ديگر از آن به حريت اجتماعي و آزادي زنان و مردان تعبير ميكنيم ،و حقيقت آن اين است كه انسان بدان جهت كه انسان
است داراي فكر و اراده است ،و نيز داراي اختيار است ،ميتواند آنچه برايش سودمند است از آنچه مضر است انتخاب كند ،و در اين اختيارش
استقالل دارد ،و همين انسان وقتي وارد اجتماع ميشود ،در آن حال نيز اختيار دارد ،و ليكن در حدودي كه مزاحم با سعادت مجتمع انساني
نباشد ،در اين چهار ديواري استقالل در انتخاب را دارد ،و هيچ مانعي نميتواند از اختيار او جلو بگيرد ،و يا او را در انتخاب و اختيار تابع بيچون و
چراي غير سازد.
اين معنا نيز منافات ندارد با اينكه بعضي از طبقات و يا بعضي از افراد از يك طبقه به خاطر مصالحي از پارهاي مزايا برخوردار و يا از پارهاي
امتيازات محروم باشند .مثال مردان در اسالم بتوانند قاضي و حاكم شوند ،و به جهاد بروند ،و بر آنها واجب باشد نفقه زنان را بدهند ،و احكامي
ديگر از اين قبيل خاص آنان باشد ،و زنان از آنها محروم باشند ،و نيز كودكان نابالغ اقرارشان نافذ نباشد ،و نتوانند مستقال معامله كنند ،و مكلف
به تكاليف اسالم نباشند ،و امثال اين احكام كه در باب حجر (و افرادي كه از تصرفات مالي محجورند) در كتب فقهي ذكر شده است.
پس همه اين تفاوتها خصوصيات احكامي است كه متوجه طبقات و اشخاصي از مجتمع ميشود ،و علتش اختالفي است كه در وزن اجتماعي
آنان است ،در عين اينكه همه در اصل داشتن وزن انساني و اجتماعي شريكند ،چون مالك در داشتن اصل وزن انسان بودن و داراي فكر و اراده
بودن است ،كه در همه هست.
البته اين را هم بگوئيم كه اين احكام اختصاصي مختص به شريعت مقدسه اسالم نيست ،بلكه در تمامي قوانين مدني و حتي در همه اجتماعاتي
كه براي خود سنتي دارند كم و بيش يافت ميشود ،هر چند كه قانون نداشته باشند ،و زندگيشان جنگلي باشد ،و با در نظر گرفتن اين مطالب اگر
بخواهيم همه را در يك عبارت كوتاه بگنجانيم جامعترين آن عبارات جمله مورد بحث است كه ميفرمايد ":وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" كه بيانش
گذشت.
و اما جمله ":فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً" از قبيل اظهار يك امر مسلم و معلوم ،به صورت امري
مشكوك و محتمل است ،تا غريزه تعصب را در
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
شنونده تحريك نكند ،نظير آيه زير كه ميفرمايد ":قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلي هُديً أَوْ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ،
قُلْ ال تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَ ال نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ" «».1
خواهي پرسيد چرا قرآن با تعبير ماليم خواست رسوم و تعصبات مخاطب را تحريك نكند؟ جوابش اين است كه مجتمع بشري در آن روز يعني
در عصر نزول قرآن زن را در جايگاه و موقعيتي كه در متن واقع دارد ،جاي نميداد ،و از اينكه زن را جزء اجتماع بشري بداند كراهت داشت ،و
حاضر نبود او را مانند طبقه مردان جزء مقوم بشمارد ،بلكه مجتمعاتي كه در آن عصر روي پاي خود ايستاده بودند ،يا مجتمعي بود كه زن را
موجودي طفيلي و خارج از جامعه انساني و ملحق بدان ميدانست ،ملحق دانستنش از باب ناچاري بود ،چون ميخواست از وجودش استفاده كند،
و يا مجتمعي بود كه او را انسان ميدانست ،ولي انساني ناقص در انسانيت ،نظير كودكان و ديوانگان ،با اين تفاوت كه كودكان باآلخره روزي
بالغ ميشوند ،و داخل انسانهاي تمام عيار ميشوند ،و ديوانگان نيز احتماال روزي بهبودي مييافتند ،ولي زنان براي هميشه به انسانيت كامل
نميرسيدند ،در نتيجه بايد براي هميشه در تحت استيالي مردان زندگي كنند ،و شايد اين كه در جمله ":فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  "...كراهت را به خود
زنان نسبت داد ،و فرمود( :اگر از زنان كراهت داشتيد) و نفرمود( :اگر از ازدواج با زنان كراهت داشتيد) ،به خاطر اين بوده كه به اين معنا اشاره
كرده باشد.
"وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ"...
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بحث روايتي [(در ذيل آيات مربوط به ارث رفتن زن و ازدواج با زن پدر)]  .....ص 411 :

در تفسير عياشي از هاشم بن عبد اللَّه -روايت آمده كه گفت :من به سري بجلي گفتم:
معناي آيه ":وَ ال تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ "چيست؟ ميگويد :او از كسي سخني نقل كرد و سپس گفت منظور نهي از آن سنتي
است كه نبطيها داشتند ،وقتي كسي ميمرد شخصي جامه خود را بر سر زن او ميانداخت آن زن ديگر نميتوانست با ديگري ازدواج كند ،و اين
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كلمه (استبدال) از ماده (ب د ل) و از باب استفعال است ،و استبدال زوجي به جاي زوجي ديگر گويا به معناي قائم مقام كردن همسر دومي ،در
جاي همسر اولي است ،و يا از قبيل تضمين يعني گنجاندن معنايي است در لفظي كه ظاهرش به آن معنا نيست.
بنا بر اين جمله قائم مقام كردن زني در جاي زن اولي ،عوض كردن اين به آن است ،و به همين جهت است كه هم جمله (اردتم -خواستيد) را
آورد ،و هم تعبير به (استبدال) را كه خواستن در آن نيز هست ،و اگر استبدال به همان معناي لغويش بود ،ديگر احتياجي نبود كه جمله( :اردتم) را
بياورد ،معلوم ميشود همانطور كه گفتيم منظور از استبدال طلب بدل نيست ،بلكه جايگزين كردن همسري به جاي همسر اولي است و بنا بر اين
معناي جمله اين ميشود( :و
__________________________________________________
)(1بگو او كيست كه شما را از آسمان و زمين روزي ميدهد؟ بگو خدا ،و محققا ما و يا شما يا بر طريق هدايتيم ،و يا در ضاللتي آشكارا ،بگو
شما از جرم ما باز خواست نميشويد ،و ما نيز از آنچه شما ميكنيد مؤاخذه نميشويم .سوره سبأ آيه .21 -24
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
اگر خواستيد جايگزين كنيد همسري را در جاي همسري ديگر بر سبيل استبدال ،چنين و چنان كنيد).
كلمه (بهت ان) به معناي هر سخني و هر عملي است كه شنونده و بيننده را مبهوت و متحير كند ،و بيشتر در مورد دروغ زباني استعمال ميشود ،و
گرنه كلمه بهتان در اصل مصدر است ،و در آيه شريفه در معناي فعل استعمال شده ،يعني گرفتن بيجا و تجاوزگرانه از مهريه زن ،و اين كلمه و
همچنين كلمه (اثما) در آيه شريفه از نظر موقعيت ادبي حال است از جمله( :أَ تَأْخُذُونَهُ) و استفهام در آيه انكاري است.
معناي آيه اين است كه اگر خواستيد بعضي از زنان خود را طالق دهيد ،و با زني ديگر به جاي او ازدواج كنيد ،از مهريهاي كه به همسر طالقي
خود در هنگام ازدواجش داده بوديد چيزي پس نگيريد هر چند كه آن مهريه مال بسيار زيادي باشد ،و آنچه ميخواهيد بدون رضايتش بگيريد
نسبت به آنچه دادهايد ،بسيار اندك باشد.
"وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضي بَعْضُكُمْ إِلي بَعْضٍ"...
استفهام در اين جمله به منظور شگفتانگيزي در ديگران است ،و مصدر (افضاء) كه فعل ماضي (افضي) از آن گرفته شده ،به معناي اتصال به
طور چسبيدن است ،و اصل آن يعني ثالثي مجردش فضا است كه به معناي وسعت است.
و از آنجايي كه گرفتن مهريه بدون رضايت زن بغي و ظلم است ،و مورد آن مورد اتصال و اتحاد است ،اين معنا باعث شد كه تعجب كردن از آن
صحيح باشد ،چون اين شوهر با زني كه طالقش داده به وسيله ازدواجي كه با هم كرده بودند ،و به خاطر نزديكي و وصلتي كه داشتند ،مثل
شخص واحد شده بودند و آيا ظلم كردن اين شوهر به آن همسر كه در حقيقت ظلم كردن به خودش است ،و مثل اين است كه بخود آسيب
برساند ،جاي تعجب نيست؟ قطعا هست ،و لذا از در تعجب ميپرسد چطور حق او را از او ميگيري ،با اينكه تو و او يك روح در دو بدن بوديد ،و
يا به عبارتي ديگر از نظر پيوند دو روح در يك بدن بوديد؟
و اما اينكه فرمود ":وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً" ظاهرش اين است كه مراد از ميثاق غليظ ،همان علقهايست كه عقد ازدواج و امثال آن در بين
آن دو محكم كرده بود .و از لوازم اين ميثاق مساله صداق بود ،كه در هنگام عقد معين ميشود ،و زن آن را از شوهر طلبكار ميگردد.
و اي بسا گفته باشند كه :مراد از ميثاق غليظ عهدي است كه در هنگام عقد از مرد براي زن گرفته ميشود كه مثال او را بطور شايسته نگه بدارد،
و گرنه بطور شايسته طالق بدهد (همان دستوري كه خود خداي تعالي در اين باره داده و) فرموده ":فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ِإِحْسانٍ"
«1».
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
بو چ ه بسا بعضي ديگر گفته باشند :مراد از اين ميثاق ،حكم حليتي است كه بعد از عقد نكاح شرعا تشريع شده ،ولي دوري اين دو وجه از ظاهر
عبارت آيه بر كسي پوشيده نيست.
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سنت در عرب دوره جاهليت جاري بود «».2
و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر (ع) آمده كه در معناي آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً" فرموده :در
جاهليت و در اوائلي كه قبائل عرب اسالم آوردند رسم چنين بود كه وقتي شخصي دوستش ميمرد ،و زني از او ميماند ،او جامه خود را بر سر
آن زن ميانداخت و همين باعث ميشد ازدواج با آن زن را به ارث ببرد ،به اين معنا كه اين ازدواج ديگر مهريه نميخواست ،با همان مهريهاي
كه رفيقش او را همسر خود كرده بود همسر وي ميشد ،همانطوري كه اگر اين شخص پسر متوفي بود هم نكاح زن پدر را ارث ميبرد و هم
مال پدر را ،مثال وقتي كه ابو قيس بن أسلت از دنيا رفت ،پسرش محصن بن أبي قيس ،جامه خود را بر سر همسر پدرش كبيشه دختر معمر بن
معبد انداخت ،و در نتيجه با مهريه اي كه پدر به او داده بود وارث نكاحش شد و سپس او را بالتكليف رها كرد ،نه با وي همخوابگي كرد ،و نه
نفقه اش را داد ،كبيشه نزد رسول خدا (ص) شكايت برد ،كه يا رسول اللَّه شوهرم ابو قيس بن أسلت از دنيا رفت ،و پسرش محصن وارث نكاح
من شد ،نه با من همخوابگي دارد ،و نه نفقهام را ميدهد ،و نه رهايم ميكند كه به خانواده و اهلم بپيوندم.
رسول خدا (ص) فرمود :تو فعال به خانهات برگرد تا اگر خداي تعالي در باره مسألهات حكمي نازل كرد خبرت كنم ،در اين ميان آيه شريفه:
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .221
)(2تفسير عياشي ج  1ص .221
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
"وَ ال تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا" نازل شد و كبيشه به اهل خودش پيوست ،اين تنها
كبيشه نبود كه چنين شد ،در مدينه زناني ديگر بودند كه نكاحشان به ارث رفته بود ،چيزي كه هست نكاح كبيشه را پسر شوهر ارث برده بود ،كه
خداي تعالي اين آيه را نازل كرد « »1كه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً".
مؤلف قدس سره :آخر روايت خالي از اضطراب در معنا نيست ،و اين داستان و اينكه آيات مورد بحث در باره آن نازل شده در عدهاي از روايات
اهل سنت نيز آمده است ،چيزي كه هست ،همه و يا بيشتر اين روايات در اين مورد وارد شده ،كه آيه شريفه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ  "...در باره اين قصه نازل شده ،و خواننده محترم توجه كرد كه در بيان قبلي گفتيم :سياق آيات با اين معنا سازگار نيست.
و با اين حال در اينكه چنين سنتي در جاهليت وجود داشته ،و در اينكه آيات قرآني مورد بحث به وجهي ارتباط با آن و با عادت جاريه در بين
عرب آن روز كه آيات نازل مي شده داشته .كم و بيش شكي نيست ،پس آنچه در اين باب مورد اعتماد است همان بيان سابق ،است و بس.
و در مجمع البيان در تفسير آيه ":إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ  "...ميگويد :بهتر آن است كه آيه را حمل كنيم بر همه گناهان ،نه تنها زنا و سپس
اضافه كرده كه همين معنا از امام ابي جعفر (ع) روايت شده است «».2
و در تفسير برهان از شيباني نقل شده كه گفته است كلمه ":فاحشة" به معناي عمل زنا است ،و مساله چنين است كه اگر مردي مطلع شد كه
همسرش زنا داده ،ميتواند از او فديه بگيرد ،و اين معنا از امام ابي جعفر امام باقر (ع) روايت شده است «».1
و در الدر المنثور است كه ابن جرير از جابر روايت آورده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :در مورد زنان از خدا بترسيد ،چون شما آنان را به
عنوان امانت خدا گرفتهايد ،و آلت تناسليشان را با كالم خدا براي خود حالل كردهايد ،بر زنان نيز الزم است كه هيچ مرد اجنبي را كه شما مردان
دوستش نمي داريد به خانه شما راه ندهند ،و اگر چنين كردند ايشان را بزنيد ،اما نه به حدي كه از خانه و زندگي بيزار شوند ،و بر مردان الزم
است كه
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص .114
)(2تفسير مجمع البيان ،ج  1ص .24
)(3تفسير برهان ،ج  1ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
خوراك و پوشاك زنان را بطور شايسته بدهند «».1
و در همان كتاب است كه ابن جرير از ابن عمر روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص )فرمود :ايها الناس زنان نزد شما ،زمين لگد خوردهاند و
شما آنان را به امانت خدا گرفتهايد ،و با كلمه خدا آلت تناسليشان را براي خود حالل كردهايد ،البته شما به گردن آنان حقوقي داريد ،كه يكي از
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آنها اين است كه احدي را در بستر زناشويي شما راه ندهند ،و در هيچ كار پسنديده نافرمانيتان نكنند ،كه اگر چنين كردند رزقشان و لباسشان را
بطور شايسته ميبرند «».2
مؤلف قدس سره :در سابق بياني كه معناي اين روايات را روشن سازد گذشت .و در كافي و تفسير عياشي از امام ابي جعفر (ع) روايت آمده كه در
معناي جمله ":وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً" فرموده :منظور از ميثاق ،همان جمالتي است كه با آن عقد نكاح را ميبندند »1« ،تا آخر روايت.
و در تفسير مجمع البيان است كه منظور از ميثاق غليظ همان عقد و پيماني است كه در حين عقد ازدواج از شوهر ميگيرند ،كه همسرش را به
خوبي و خوشي نگه دارد ،و يا به خوبي و خوشي طالق دهد ،آن گاه ميگويد اين معنا از امام ابي جعفر (ع) روايت شده است «».4
مؤلف قدس سره :اين معنا از جمعي از مفسرين قديم چون ابن عباس و قتاده و ابي مليكه نيز نقل شده ،و آيه شريفه آن را رد نميكند ،زيرا اين
تعهدي كه كسان عروس از داماد ميگيرند كه با او چنين و چنان رفتار كند چيزي است كه ميتوان ميثاق غليظش ناميد هر چند كه ظاهرتر از
اين آن است كه مراد از ميثاق غليظ همان عقد باشد كه هنگام ازدواج جاري ميسازد.
و در الدر المنثور است كه زبير بن بكار در كتاب موفقيات از عبد اللَّه بن مصعب روايت كرده كه گفت :عمر -بن خطاب -دستور داد زنان را بيش
از چهل اوقيه مهر نكنيد ،كه هر كس از اين پس بيش از اين مهر معين كند زائد بر چهل را به بيت المال مياندازم ،زني كه در مجلس بود-
گفت :تو اي عمر چنين حقي نداري ،عمر پرسيد :چرا؟ گفت براي اينكه خداي تعالي ميفرمايد( :و اگر به زني يك قنطار -پوستي از گاو پر از
طال -مهريه داديد حق نداريد چيزي از
__________________________________________________
(1و )2تفسير الدر المنثور ،ج  2ص .112
)(3تفسير عياشي ،ج  1ص  221حديث  11ط مكتبه علميه اسالمية][.....
)(4مجمع البيان ج ص
ترجمه الميزان ،ج ،4ص412 :
آن را پس بگيريد) عمر گفت :زني در تشخيص حكم خدا به واقع رسيد و مردي به خطا رفت «».1
مؤلف اين معنا را الدر المنثور از عبد الرزاق ،و ابن منذر از عبد الرحمن سلمي نيز نقل كردهاند ،و همچنين از سعيد بن منصور و ابي يعلي به
سندي خوب از مسروق روايت كرده ،و در آن به جاي چهل اوقيه چهار صد درهم آمده « ،»2و نيز از سعيد بن منصور ،و عبد بن حميد ،از بكر بن
عبد اللَّه مزني آن را نقل كرده ،و اين روايات از نظر معنا نزديك به همند.
و نيز در آن كتاب آمده كه ابن جرير از عكرمة روايت كرده كه در باره آيه ":وَ ال تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ" گفته است :اين آيه در باره
ابي قيس پسر أسلت نازل شده ،كه بعد از مردن پدرش أسلت همسر او أم عبيد دختر ضمرة را ارث برد ،و نيز در باره اسود بن خلف نازل شده كه
همسر پدرش خلف ،يعني دختر ابي طلحة بن عبد العزي بن عثمان بن -عبد الدار را بعد از مرگ پدرش ارث برد ،و نيز در مورد صفوان بن اميه
نازل شده ،كه همسر پدرش ،امية بن خلف يعني فاخته دختر أسود بن مطلب بن اسد را بعد از مرگ پدر ارث برد ،و همچنين در مورد منظور بن
رباب كه همسر پدرش رباب بن سيار يعني مليكه دختر خارجه را بعد از مرگ پدر به ارث برد «».1
و نيز در همان كتاب است كه ابن سعد ،از محمد بن كعب قرظي روايت كرده كه گفت :در جاهليت رسم چنين بود كه وقتي مردي از دنيا
ميرفت ،و زني از خود به جاي ميگذاشت ،پسرش از هر كس ديگري مقدم بود بر اينكه با همسر پدر ازدواج كند -،البته ،اگر ميخواست خودش
با او ازدواج ميكرد ،و اگر ميخواست به ديگري شوهرش ميداد-.
اين در مورد زن پدر بود ،نه زني كه پسر از او متولد شده ،در همين دوره بود كه ابو قيس پسر أسلت از دنيا رفت ،و پسرش محصن به جايش
نشست ،و با همسر پدر ازدواج كرد ،نه به او نفقه داد ،و نه چيزي از ارث پدر ،آن زن بعد از طلوع اسالم نزد رسول خدا (ص) شرفياب شد ،و
جريان را به عرض آن جناب رسانيد ،حضرت فرمود :فعال برگرد و شايد خداي تعالي در باره مسألهات چيزي نازل كند ،و چيزي نگذشت كه
آيه ":وَ ال تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ  "...نازل گرديد ،و نيز آيه شريفه ":ال يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً" نازل شد «».4
مؤلف قدس سره :در سابق رواياتي از طرق شيعه نقل شد ،كه بر اين داستان داللت ميكرد.
__________________________________________________
(1و )2الدر المنثور ،ج  2ص  111ط دار المعرفة بيروت.
(3و )4الدر المنثور ج  2ص  114ط دار المعرفة ،بيروت.
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و در همان كتاب آمده :ابن جرير و ابن منذر از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت:
اهل جاهليت آنچه را كه خدا حرام كرده بود حرام ميدانستند ،به جز زن پدر ،و جمع بين دو خواهر را ،و در اسالم در باره اولي آيه ":وَ ال تَنْكِحُوا
ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ" ،و در باره دومي جمله ":وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ" « »1نازل شد «».2
مؤلف قدس سره :در معناي اين روايت رواياتي ديگر نيز هست.
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .21
)(2الدر المنثور ج  2ص  114ط دار المعرفة بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص414 :
[سوره النساء ( :)4آيات  23تا  ..... ]28ص 414 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 411 :

ازدواج با افراد زير بر شما حرام شده است ،مادرانتان ،و دخترانتان ،و خواهرانتان ،و عمههايتان ،و خالههايتان ،و دختران برادر ،و دختران خواهر ،و
مادراني كه شما را شير دادهاند ،و خواهري كه با او شير مادرش را مكيدهاي ،و مادر زنان شما ،و دختر زنان شما ،كه با مادرش ازدواج كردهايد ،و
عمل زناشويي هم انجام دادهايد ،و اما اگر اين عمل را انجام ندادهايد ميتوانيد مادر را طالق گفته با ربيبه خود ازدواج كنيد ،و نيز عروسهايتان،
يعني همسر پسرانتان ،البته پسراني كه از نسل خود شما باشند ،و نيز اينكه بين دو خواهر جمع كنيد ،مگر دو خواهراني كه در دوره جاهليت
گرفتهايد ،كه خدا آمرزنده رحيم است ().21
و زنان شوهر دار مگر كنيزاني از شما كه شوهر دارند -،كه ميتوانيد آنان را بعد از استبرا به خود اختصاص دهيد -،پس حكمي را كه خدا بر شما
كرده مالزم باشيد ،و اما غير از آنچه بر شمرديم ،بر شما حالل شدهاند ،تا به اموالي كه داريد زنان پاك و عفيف بگيريد ،نه زناكار ،و اگر زني را
متعه كرديد -يعني با او قرارداد كرديد در فالن مدت از او كام گرفته و فالن مقدار اجرت (به او) بدهيد -،واجب است اجرتشان را بپردازيد ،و بعد
از معين شدن مهر ،اگر به كمتر يا زيادتر توافق كنيد گناهي بر شما نيست ،كه خدا دانايي فرزانه است ().24
و كسي كه از شما توانايي مالي براي ازدواج زنان آزاد و عفيف و مؤمن ندارد -نميتواند از عهده پرداخت مهريه و نفقه بر آيد -،ميتواند با كنيزان
به ظاهر مؤمنهاي كه ساير مؤمنين دارند ازد واج كند ،و خدا به ايمان واقعي شما داناتر است ،و از اين گونه ازدواج ننگ نداشته باشيد ،كه مؤمنين
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حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خاالتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ الالَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ
أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ الالَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ الالَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَالئِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْالبِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِالَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً ( )21وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِالَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما
تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ( )24وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْالً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ ال
مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَي الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )21يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( )21وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ
يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْالً عَظِيماً ()21
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً ()21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
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همه از همند ،و فرقي بين آزاد و كنيزشان نيست ،پس با كنيزان عفيف و نه زناكار و رفيقگير البته با اجازه مواليشان ازدواج كنيد ،و كابين آنان
را بطور پسنديده بپردازيد ،و كنيزان بعد از آن كه شوهردار شدند اگر مرتكب زنا شدند عقوبتشان نصف عقوبت زنان آزاده است ،اين سفارش
مخصوص كساني از شما است كه ترس آن دارند اگر با كنيز ازدواج نكنند به زناكاري مبتال شوند ،و اما اگر ميتوانيد صبر كنيد و دامن خود به زنا
آلوده نسازيد ،براي شما بهتر است -،چون مستلزم نوعي جهاد با نفس است -،و خدا آمرزگاري رحيم است ().21
خدا مي خواهد روشهاي كساني كه پيش از شما بودند براي شما بيان كند ،و شما را بدان هدايت فرمايد ،و شما را ببخشد .و خدا دانايي فرزانه
است ().21
خدا ميخواهد با بيان حقيقت و تشريع احكام به سوي شما برگردد ،و پيروان شهوات ميخواهند شما از راه حقيقت منحرف شويد ،و دچار لغزشي
بزرگ بگرديد ().21
خدا مي خواهد با تجويز سه نوع نكاحي كه گذشت بار شما را سبك كند ،چون انسان ضعيف خلق شده است ()21
.ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
بيان آيات [بيان آيات مربوط به ازدواجهاي ممنوع و  ..... ]...ص 411 :
اشاره
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آيات محكمهاي است كه محرمات در باب ازدواج و آنچه را كه در اين باب حالل است بر ميشمارد.
آيه قبل از اين كه حرمت ازدواج با زن پدر را بيان ميكرد ،هر چند به حسب مضمون جزء اين آيات بود ،اال اينكه چون از ظاهر سياقش بر
مي آيد كه تتمه آيات سابق است ،لذا ما آن را جزء آن دسته آيات مورد بحث قرار داديم ،عالوه بر اينكه از نظر معنا نيز ملحق به آن آيات بود.
و به هر حال آيات مورد بحث همانطور كه گفتيم در مقام بيان تمامي اقسام ازدواجهاي حرام است ،و در حرام بودن آنها هيچ تخصيصي و يا
تقيدي نياورده ،ظاهر جمله ":وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" (جز اينها كه بر شمرديم همه برايتان حالل است) ،كه بعد از شمردن محرمات آمده ،نيز
همين است ،كه محرمات نامبرده بدون هيچ قيدي حرامند ،و در هيچ حالي حالل نميشوند.
و به همين جهت است كه ميبينيم اهل علم هم در استدالل به آيه نامبرده بر حرمت ازدواج با دختري كه پسر زاده و يا دختر زاده انسان است ،و
نيز حرمت ازدواج با مادر پدر و يا مادر مادر ،و نيز در استدالل به آيه ":وَ ال تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » 1« "...بر حرمت ازدواج با همسر جد ،هيچ
اختالفي نكردهاند معلوم مي شود حرمت زنان نامبرده در آيه هيچ قيد و شرطي ندارد ،و با همين اطالق است كه نظر قرآن كريم در مورد
تشخيص پسران و دختران استفاده ميشود ،و معلوم ميشود از نظر تشريع پسران انسان و دخترانش چه كساني هستند؟ كه انشاء اللَّه بيانش
خواهد آمد.
"حُ رِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خاالتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ" اين چند زني كه در اين آيه اصنافشان ذكر شده
است زناني هستند كه بر حسب نسب ازدواج با آنها ،حرام است ،و اين محرمات نسبي هفت صنفند- 1 :مادران -2 .دختران.
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه 22
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
3خواهران  -4عمهها  -1خالهها  -1دختران برادر  -1دختران خواهر.اما صنف اول :يعني مادران عبارتند از زناني كه والدت انسان به آنان منتهي ميشود ،و نسب آدمي از راه والدت به آنان متصل ميگردد ،حال
چه اين كه آن زن آدمي را بدون واسطه زائيده باشد ،و يا با واسطه ،مانند مادر پدر ،كه اول پدر را به دنيا آورد ،و سپس ما از آن پدر متولد شديم
و يا مادر مادر ،كه اول مادر ما را بدنيا آورد سپس مادر ما ما را بدنيا آورد و يا با چند واسطه مانند مادراني كه جد ،از آنان متولد شدهاند.
و اما صنف دوم :يعني دختران ،عبارتند از هر دختري كه تولد خودش و يا پدر و مادرش و يا تولد جد و جدهاش از ما باشد.
و اما صنف سوم :يعني خواهران عبارتند از دختران و زناني كه نسبتشان از جهت والدت متصل به ما باشد ،به اين معنا كه تولدشان از پدر و مادر
ما باشد ،و يا تنها از پدر ما باشد ،هر چند مادرش مادر ما نباشد ،و يا تولدش از مادر ما باشد ،هر چند كه پدرش ،پدر ما نباشد.
و اما صنف چهارم :يعني عمه ،عبارت است از خواهر پدر ،و خواهر جد ،چه اينكه اين خواهر و برادري آن دو از پدر و مادر هر دو باشد ،و چه
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اينكه تنها از پدر باشد ،و چه اينكه تنها از مادر ،خواهر و برادر باشند.
و اما صنف پنجم :يعني خاله ،عبارت است از زني كه با مادر ما و يا با جده ما از يك پدر و مادر متولد شده باشند ،و يا تنها از يك پدر و يا تنها از
يك مادر به دنيا آمده باشند.
و همچنين صنف ششم و هفتم ،:يعني دختر برادر و دختر خواهر ،كه آن دو نيز منحصر در برادر و خواهر پدر و مادري نيستند ،بلكه دختر برادر و
دختر خواهري كه تنها از پدر ،و يا تنها از مادر ما باشند برادر زاده و خواهر زادهاند.
و منظور از اينكه فرمود :حرام شده است بر شما مادران و دختران و  ...اين است كه ازدواج شما با آنها حرام شده ،چون بطور كلي وقتي اينگونه
تعبيرها را در قرآن ميبينم ،مناسبت حكم با موضوعش معلوم ميسازد كه موضوع حكم چيست ،در آيه مورد بحث ميدانيم كه موضوع حرمت
خوردن مادر و دختر و  ...نيست ،چون كسي چنين كاري را نميكرده ،تا اسالم آن را حرام كند ،هم چنان كه در آيه ":حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ
 »1« "...با اين كه موضوع حرمت را نام نبرده از مناسبت حكم با موضوع ميفهميم موضوع حرمت خوردن ميته و خون است ،و در آيه شريفه"
فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ" « ،»2كه از همين راه ميفهميم منظور سكونت
__________________________________________________
)(1سوره مائده آيه .1
)(2سوره مائده آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
گزيدن در آن زمين است ،و اين نوع تعبيرها را مجاز عقلي مينامند ،و در محاورات شايع است.
و ليكن اين معنا با جمله ":إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" نميسازد براي اينكه ميدانيم اين استثنا ،استثناي از عمل همخوابگي است ،نه از علقه زوجيت
و ازدواج ،كه بيانش به زودي ميآيد ،و همچنين با جمله ":أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" به بياني كه آن نيز به زودي ميآيد.
پس حق اين است كه موضوع حكم حرمت كه در آيه ذكر نشده ،و در تقدير گرفته شده است علقه نكاح نيست ،بلكه كلمه (وطي) و يا كلماتي
ديگر كه مفيد معناي آن است ،ميباشد ،و اگر قرآن به نام آن تصريح نكرد به منظور رعايت ادب در گفتار بوده ،چون عادت قرآن همين است كه
عفت كالم را رعايت كند.
و اگر در آيه مورد بحث خطاب را متوجه خصوص مردان نموده ،فرموده بر شما مردان حرام شده است مادران و دخترانتان و  ...با اينكه ممكن بود
همين خطاب را متوجه زنان نموده ،بفرمايد :بر شما زنان حرام است كه به فرزندان و پدرانتان شوهر كنيد ،و يا بطور كلي و بدون خطاب بفرمايد
بين زن و فرزندش و پدرش نكاح نيست ،براي اين بوده كه (به آن بياني كه در تفسير آيه شريفه ":الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ" « »1گذشت )
خواستگاري و اقدام به ازدواج و توليد نسل بر حسب طبع ،كار مردان است ،و تنها مردان هستند (و نر هر حيواني است) كه به طلب جفت
مي روند( ،و تا كنون ديده نشده كه ماده از حيواني به طلب نر برود ،و يا زني براي انتخاب شوهر اين خانه و آن خانه را بكوبد).
و اما اينكه خطاب را در آيه متوجه جمع كرده و فرموده( :عليكم -بر شما) و نيز حرمت را متعلق به جمع از هر هفت طايفه كرده ،و فرموده:
(مادرانتان و دخترانتان  )...براي اين بوده كه كالم استغراق در توزيع را برساند ،سادهتر بگويم شامل همه مردها و عموم مادران و دختران و ...
بشود ،و اين معنا را برساند كه بر هر فرد از مردان شما حرام شده ازدواج با مادرش و دخترش  ،...چون تحريم عموم افراد هفت طايفه بر عموم
مردان معنا ندارد ،و همچنين تحريم تمامي افراد هفت طايفه از يك نفرها بر همه يك نفرها سخني بيمعنا است ،چون اگر فرضا مادر و دختر و
خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر من بر تمامي يك نفرهاي مسلمانان حرام باشد ،معنايش اين است كه پس در اسالم اصال
ازدواج حرام است ،چون هر مسلماني هر زني را كه بگيرد يا مادر كسي است يا دختر كسي و يا خواهر كسي ،و بنا بر اين
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .14
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
برگشت معناي آيه (همانطور كه گفتيم) به اين است كه بر هر فرد از مردان مسلمان حرام است كه با مادر و دختر و خواهر و  ...خودش ازدواج
كند.
"وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ" از اينجا شروع شده است به شمردن محرمات سببي( ،يعني زناني كه با
خواستگارشان اشتراك در خون ندارند ،بلكه به خاطر وصلت و پيوند خويشاوندي با آنان مرتبط شدهاند) ،و اين محرمات نيز هفت طايفهاند كه
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شش طايفه آنها در اين آيه ذكر شده ،و هفتمي آنها در آيه:
"وَ ال تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ  "...آمده است.
و اين آيه با سياقي كه دارد داللت ميكند بر اينكه شارع اسالم حكم مادري و فرزندي را بين يك دختر و زني كه او را شير داده برقرار كرده
است ،يعني زن شيرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته ،و همچنين حكم برادري را بين يك پسر و خواهر شيريش برقرار ساخته،
چون اين مادر فرزندي و اين برادر خواهري را امري مسلم گرفته است ،پس مساله رضاع و شير دادن و شير نوشيدن به حسب تشريع ،روابط
نسبي را ايجاد ميكند ،و اين معنا به بياني كه به زودي ميآيد از مختصات شريعت اسالمي است.
از رسول خدا (ص) هم در رواياتي كه از دو طريق شيعه و سني نقل شده آمده ،كه فرموده :خداي تعالي از روابط شير خوردن همان را حرام كرده
كه از روابط نسبي حرام كرده است( ،مثال اگر از روابط نسبي مادر را محرم فرزند كرده ،مادر شيرده را نيز بر فرزند شير خوارش حرام كرده است)،
و الزمه اين فرمايش اين است كه به وسيله شير حرمت به تمامي افرادي كه (اگر نسبي بودند محرم بودند) منتشر گردد ،يعني وقتي كودك من
شير زني را خورد آن زن ،مادرش و كودك من فرزندش ،و كودك آن زن خواهرش ،و خواهر آن زن خالهاش ،و خواهر شوهر آن زن عمهاش ،و
فرزندان كودك آن زن برادر زاده و يا خواهر زادهاش شوند ،و همه به وي محرم باشند.
و اما اينكه چه مقدار شير خوردن باعث تحقق اين محرميت ميشود ،و چه شرايطي از حيث مقدار و كيفيت و مدت دارد ،و چه احكامي ديگر
مترتب بر آن مي شود ،مطالبي است كه پاسخگويش كتب فقهي است ،و بحث در پيرامون آن از وضع اين كتاب خارج است.
و اما اينكه فرمود ":وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ" مراد از آن دختري نيست كه من شير مادرش را خوردهام ،بلكه آن دختري است كه او شير مادر مرا
خورده باشد ،البته شيري كه از ناحيه پدر من در پستانش آمده باشد ،و اما اگر از شوهري ديگر شير در پستان داشته ،و بعد با پدر من ازدواج نموده
و سپس به من حامله شده ،و در ايام حمل دختري را شير داده ،آن دختر
ترجمه الميزان ،ج ،4ص421 :
خواهر من نميشود ،و همچنين ساير افرادي كه به وسيله شير محرم ميشوند در وقتي است كه شير متعلق به پدر طفل باشد.
"وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ" (مادر زنان شما) چه اينكه با دختر او يعني همسرت همخوابگي كرده باشي ،و چه نكرده باشي ،در هر دو صورت نميتواني
مادر زن خود را براي خود عقد كني ،و علت اين بي تفاوتي اين است كه كلمه (نساء) وقتي اضافه شود و نسبت داده شود به رجال ،داللت بر همه
همسران ميكند ،به دليل اينكه چنين تعبيري تقييدپذير است ،و ميبينيم در جمله بعدي كه در مورد دختر زنان است ميفرمايد ":مِنْ نِسائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ( "...ربيبههايي كه از زنان هم خوابي شده شما هستند بر شما حرامند ،و اما اگر با مادرشان هم
خوابي نكردهايد ،ميتوانيد با آنان ازدواج كنيد).
"وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  ...فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ" كلمه (ربائب) جمع ربيبه است ،كه به معناي دختر زن آدمي است ،دختري كه از شوهري
ديگر آورده و به اين مناسبت او را ربوبه ناميدهاند كه تدبير مادر او -كه همسر آدمي است -و هر كسي كه با آن مادر به خانه ما آمده به دست ما
است ،و اين ما هستيم كه غالبا تربيت دختران همسرمان را به عهده ميگيريم ،هر چند كه اين معنا دائمي نباشد.
قيد" في حجوركم" نيز قيدي است غالبي ،نه دائمي ،غالبا چنين است كه بچههاي همسر ما ،در دامن ما رشد كنند ،نه دائما (چه ممكن است
همسر ما دختر جدا زاي خود را به كسان خود و يا كسان فرزندش سپرده باشد پس آيه شريفه نميخواهد بفرمايد تنها آن ربيبهاي بر شما حرام
است كه در دامان شما پرورش يافته باشد) و به همين جهت گفتهاند :ازدواج انسان با ربيبهاش حرام است ،چه در دامان آدمي پرورش يافته باشد
و چه در دامان ديگري ،بنا بر اين قيد" في حجوركم" قيد توضيحي است ،نه به اصطالح قيد احترازي( ،تا از آن برآيد كه ازدواج با ربيبهاي كه
در دامان ناپدري پرورش نيافته با آن ناپدري حالل است).
البته اين احتمال هم هست كه جمله ":اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  ،"...اشاره باشد به حكمتي كه در تشريع احكام مورد بحث وجود دارد ،يعني بفهماند
چرا ازدواج با افرادي از زنان به خاطر نسب و افرادي به خاطر سبب حرام شده است ،كه توضيح بحثش ان شاء اللَّه ميآيد ،و آن حكمت عبارت
است از آميزشي كه بين مرد و بين اين اصناف از زنان واقع ميشود ،و مصاحبتي كه به طور غالب با اين اصناف در خانهها و در زير يك سقف
وجود دارد ،و اگر حكم حرمت ابدي نبود ممكن نبود مردان با اصناف نامبرده از زنان به فحشا نيفتند ،و صرف اينكه در آياتي ديگر زنا تحريم
شده ،براي اجتناب از اين فحشا كافي نبود (كه انشاء اللَّه بيانش ميآيد).
ترجمه الميزان ،ج ،4ص421 :
بنا بر اين جمله ":اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ" ،به اين معنا اشاره ميكند كه ربيبهها از آنجايي كه غالبا در دامن خود شما بزرگ ميشوند ،و غالبا نزد
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شمايند ،همان حكمت و مالكي كه در تحريم مادران و خواهران بود ،در آنان نيز هست( ،و به همان جهت كه زناي با خصوص آن اصناف را نام
برديم زناي با ربيبه را نيز نام برديم.
و به هر حال ميخواهيم بگوئيم قيد (في حجوركم )احترازي نيست ،و نميخواهد بفرمايد تنها آن ربيبهاي حرام است كه در دامن شما و در خانه
شما است ،و اما اگر در خانه غير و يا دختر بزرگي باشد كه در دامن شما پرورش نيافته ميتوانيد با او ازدواج كنيد ،هم مادرش را داشته باشيد و
هم او را.
دليل بر اين مدعا و اين مفهومي كه ما از آيه بدست آوردهايم اين است كه در جمله:
"فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ" ،به همين تصريح نموده ،ميفرمايد :در صورتي كه با مادر ربيبه دخولي صورت نگرفته ،ميتوانيد با
خود ربيبه ازدواج كنيد ،معلوم ميشود دخول در مادر دخالت دارد در تحريم ازدواج با دختر ،خوب :اگر قيد (في حجوركم) هم مانند قيد دخول
احترازي بود همانطور كه حكم فرض نبودن دخول را بيان كرد بايد حكم فرض نبودن در حجور را هم بيان كند ،و بفرمايد( :و اگر ربيبه شما در
دامن شما پرورش نيافته ،ميتوانيد با او ازدواج كنيد ،و همين كه ميبينيم ذكر نكرده ميفهميم بين اين دو قيد فرق هست ،قيد دخول احترازي و
قيد في حجوركم توضيحي است).
و در جمله" فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ" جمله ":في ان تنكحوهن "به منظور كوتاه گويي حذف شده ،چون زمينه كالم بر آن داللت داشت( ،و هر كسي
ميفهميد معناي جمله نامبرده اين است كه در ازدواج شما با آنان حرجي بر شما نيست).
"وَ حَالئِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْالبِكُمْ "كلمه (حالئل) ،جمع حليلة است ،در مجمع البيان آمده كه :حالئل جمع حليله و به معناي محللة -حالل
شده -است ،و اين كلمه از كلمه حالل مشتق شده ،و مذكر آن حليل و جمع مذكرش أحله است ،مانند عزيز كه جمعش اعزه ميآيد ،و اگر زن
حالل را حليله و مرد حالل را حليل ناميده اند به اين مناسبت است كه نزديكي و همخوابگي با اين براي آن و با آن براي اين جايز و حالل است،
و بعضي گفتهاند :كلمه نامبرده مشتق از مصدر حلول -وارد شدن -است ،چون زن حالل بر رختخواب مرد ،و مرد حالل ،در رختخواب زن وارد
ميشود ،و هر دو در يك بستر داخل ميشوند اين بود گفتار صاحب مجمع البيان.
و مراد از كلمه (ابناء) هر انساني است كه از راه والدت به انسان متصل باشد چه بي ترجمه الميزان ،ج ،4ص422 :
واسطه مثل فرزند خود آدمي ،و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمي ،و چه اينكه آن واسطه پسر ما باشد و يا دختر ما ،و اگر (ابناء -فرزندان) را
مقيد كرد بقيد "الَّذِينَ مِنْ أَصْالبِكُمْ" ،براي اين بود كه در آن روزها در عرب فرزند خواندهها را نيز فرزند ميدانستند ،قرآن كريم خواست بفهماند
ازدواج با همسر اوالد صلبي حرام است ،نه اوالدهاي فرضي و ادعايي ".وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ" مراد از اين جمله ،بيان تحريم
ازدواج با خواهر زن با بقاء همسري زن و زنده بودن او است ،و بنا بر اين عبارت آيه در رساندن اين مطلب زيباترين و كوتاهترين عبارت است،
البته اين عبارت اطالقش منصرف است به جايي كه انسان بخواهد در يك زمان دو خواهر را بگيرد ،و بنا بر اين شامل آن مورد نميشود كه
شخصي اول يك خواهر را بگيرد و بعد از طالق دادن او و يا مردنش خواهر ديگر را نكاح كند ،سيره قطعي جاري در بين مسلمين نيز دليل بر
جواز آن است ،چون اين سيره از زمان رسول خدا (ص) برقرار بوده است.
و اما جمله" إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ" مانند نظيرش كه در آيه ( )22بود و ميفرمود ":وَ ال تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ" ناظر است به
آنچه در بين عرب جاهليت معمول بوده ،هم زن پدر خود را بعد از پدر ميگرفتند ،و هم بين دو خواهر جمع ميكردند و در اين دو مورد
ميفرمايد ،آنچه در زمان جاهليت و قبل از نزول اين آيات انجام دادهايد مورد عفو الهي قرار گرفته ،و اما اگر فرض كنيم در جاهليت دو خواهر
براي يك مرد نامزد شده باشند ،و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول اين آيه آن دو را به خانه بياورد ،و با آنها عروسي كند جمله مورد بحث اين
فرض را استثنا نكرده ،بلكه آيه شريفه داللت دارد بر منع از آن ،زيرا اين جمع عملي بين دو خواهر است ،هم چنان كه روايات گذشته در تفسير
آيه ":وَ ال تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ  "...نيز بر اين منع داللت دارد ،چون در آن روايات ديديم كه رسول خدا (ص) بين زنان و فرزندان شوهر از دنيا
رفته آنان جدايي انداخت ،با اينكه پسر متوفي زن پدر خود را قبل از نزول اين آيه همسر خود كرده بود.
و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و يا با زن پدر در زمان جاهليت با اينكه زماني است گذشته و امروز ديگر مورد ابتالي مردم نيست ،و بخشودن
آن نكاحها از اين جهت كه عملي است گذشته هر چند حكمي است لغو ،و اثري بر آن مترتب نميشود ،و ليكن از جهت آثار عملي كه امروز از
آن ازدواجها باقي مانده ،خالي از فائده نيست ،و به عبارتي سادهتر اينگونه ازدواجها كه قبل از اسالم انجام شده از جهت اصل عمل ديگر مورد
ابتال نيست ،هر چه بوده چه حالل و چه حرام واقع شده ،ولي از اين جهت كه آيا مثال فرزند متولد از چنين بسترهايي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص421 :
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حكم حاللزاده را دارند يا حكم حرامزاده را ،و آيا احكام قرابت بر اينگونه خويشاوندان مترتب هست يا نه ،مسالهاي است مورد ابتالء.
باز به عبارتي ديگر اين صحيح نيست و معنا ندارد كه اسالم حرمت و حليت را متوجه ازدواجهاي قبل از خود كند ،مثال ازدواجهايي كه در
جاهليت به صورت جمع بين دو خواهر انجام شده را حالل و يا حرام كند ،با اينكه مثال دو خواهر و يا يكي از آن دو مرده و يا هر دو و يا يكي از
آن دو مطلقه شده باشند ،و ليكن حالل كردن و لغو ندانستن آن ازدواجها در امروز اين اثر را دارد كه فرزندان متولد از چنين ازدواجهايي محكوم
به طهارت مولد و حاللزادگي ميشوند ،و از خويشاوندان خود ارث ميبرند ،و خويشاوندان از آنان ارث ميبرند ،و ازدواجشان با محارم از
خويشاوندان حرام ،و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود ،و همچنين هر اثر و حكمي كه در قرابت هست بين آنان و قرابتشان بار ميشود.
و بنا بر اين پس اين كه فرمود ":إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ " استثنايي است از حكم ،نه به اعتبار اينكه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشريع است،
بلكه به اعتبار آثار شرعيهاي كه از آن اعمال گذشته هنوز باقي است و با اين بيان معلوم شد كه استثناي نامبرده ،استثنايي است متصل نه
منقطع ،كه مفسرين پنداشتهاند.
ممكن هم هست استثنا را به همه فقرات مذكور در آيه ارجاع دهيم ،و آن را مختص به جمله ":وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ" ندانيم چون هر چند
عرب جاهليت مرتكب همه محرمات نامبرده در آيه نميشده ،يعني با مادر و دختر و ساير طوائف نامبرده در آيه ازدواج نميكرده ،اال اينكه در غير
عرب امتهايي بودهاند كه با بعضي از آن طوائف ازدواج ميكردهاند ،مانند امت فرس و روم و ساير امتهاي متمدن و غير موحدي كه در ايام
نزول اين آيات بودهاند ،و سنتهاي مختلفي در مساله ازدواج داشتهاند اسالم خواسته است با اين استثنا آن ازدواجها كه قبل از طلوع اسالم در
بين امتهاي ديگر دائر بوده را معتبر شمرده ،حكم به طهارت مولد متولدين از آن ازدواجها بنمايد ،و بفرمايد بعد از آنكه داخل اسالم و دين حق
شدهاند محكوم به حاللزادگي هستند ،و قرابتشان قرابت معتبر است ،ليكن وجه اول از آيه شريفه ظاهرتر است.
"إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً" اين جمله تعليلي است راجع به استثنا و اين از مواردي است كه مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالي
كه گناه و معصيت است.
"وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ"...
كلمه (محصنات) به فتحه صاد اسم مفعول از ماده (ح -ص -ن) از مصدر باب
ترجمه الميزان ،ج ،4ص424 :
افعالش احصان است ،كه به معناي منع است ،حصن حصين (دژ محكم) را هم از اين جهت حصن گفتهاند ،كه مانع از ورود اغيار است ،و وقتي
مي گويند :احصنت المرأة معناي آن اين است كه فالن زن عفت به خرج داد ،و ناموس خود را حفظ كرد ،و يا اين است كه از فسق و فجور امتناع
ورزيد ،در قرآن كريم نيز آمده كه ":الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها" « »1يعني داراي عفت بود ،و وقتي گفته ميشود( :احصنت المراة) بصورت معلوم و يا
(احصنت المرأة) بصيغه مجهول ،معنايش اين است كه فالن زن شوهر رفت ،و در نتيجه شوهرش او را حفظ كرد ،و يا بدون دخالت شوهر صرف
ازدواج ،او را حفظ كرد ،و چون بخواهي در مورد زني بگويي اين زن آزاده است نه برده ،ميگويي" أحصنت المراة" زيرا آزاد بودن او مانع ميشود
از اينكه كسي مالك ناموس او شود ،و يا آزاد بودنش مانع ميشود از اينكه مرتكب زنا گردد ،زيرا در آن ايام زنا در بين كنيزان شايع بود ،و آزادها
از ارتكاب آن ننگ داشتند.
و ظاهرا مراد از كلمه" محصنات" در آيه مورد بحث معناي دوم باشد ،يعني زناني كه ازدواج كردهاند نه به معناي اول و سوم ،چون آنچه از زنان
خارج از چهار طايفه نامبرده در آيه ،ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است ،خواه عفيف باشند و يا نباشند ،و چه اينكه آزاد باشند يا كنيز.
پس هيچ وجهي به نظر نميرسد كه كسي بگويد :مراد از كلمه" محصنات "در آيه شريفه ،زنان عفيف است ،با اينكه حكم حرمت ازدواج
اختصاصي به عفيفها ندارد( .سادهتر بگويم آيه شريفه ميفرمايد :غير آن چهارده طايفه ،با هر زني ميتوان ازدواج كرد ،مگر محصنات يعني
شوهرداران كه ازدواج با آنها حرام است .بعضيها گفتهاند :مگر محصنات يعني زنان عفيف كه ازدواج با آنها -البته اگر شوهر داشته باشند -حرام
است ،بعضي ديگر لفظ نامبرده را حمل كردهاند به حرائر ،يعني گفتهاند :مگر زنان آزاد كه ازدواج با آنها -البته اگر شوهر داشته باشند حرام است،
اشكال ما اين بود كه در هر دو احتمالي كه مفسرين دادند قيد -البته اگر شوهر داشته باشند -اخذ شده بود ،و در احتمال اول حكم را مختص به
زنان عفيف دانستند ،با اينكه اختصاصي به آنها نداشت ،و در احتمال دوم حكم را مختص به زنان آزاد كرده بودند ،با اينكه اختصاصي به آنان
نداشت ،و معلوم است كه اينگونه معنا كردن را طبع سليم نميپسندد.
(پس حق مطلب همان است كه گفتيم مراد از كلمه نامبرده زنان شوهردار است) (مترجم)
__________________________________________________
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)(1سوره تحريم آيه12 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص421 :
و اين واژه ،يعني كلمه (محصنات) عطف است به كلمه (امهات) و معناي آيه چنين ميشود حرام شد بر شما ازدواج با مادران و  ...همچنين
ازدواج با زنان شوهردار -البته ما دام كه شوهر دارند-.
و بنا بر اين جمله ":إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" در اين مقام خواهد بود كه حكم منعي كه در محصنات بود از كنيزان محصنه بردارد ،يعني بفرمايد
زناني كه ازدواج كرده اند ،و يا بگو شوهر دارند ،ازدواج با آنها حرام است به استثناي كنيزان كه در عين اينكه شوهر دارند ازدواج با آنها حالل
است به اين معنا كه صاحب كنيز كه او را شوهر داده ميتواند بين كنيز و شوهرش حائل شود ،و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگيرد،
و آن گاه خودش با او همخوابگي نموده ،دوباره به شوهرش تحويل دهد ،كه سنت هم بر اين معنا وارد شده است.
و اما اينكه بعضي مفسرين گفتهاند مراد از جمله ":إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" مالكيت مولي نسبت به خود برده نيست بلكه صاحب اختياري و ملكيت
همخوابگي و شهوتراني از زن به وسيله نكاح و يا به وسيله مالك كنيز شدن است( ،سادهتر اينكه آيه شريفه ميخواهد بفرمايد غير آن چهارده
طايفه حالل است .به استثناي شوهردارها كه همخوابگي با آنها حرام است ،مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملكيت رقبه مالك ناموس آنها شده
باشيد ،و بنا بر اين معنا استثناي نام برده استثناي منقطع و نظير عبارت (به همه علما سالم كن مگر غير علما) خواهد بود ،چون قبال فرموده بود
زنان شوهردار حرامند ،مگر آنكه به وسيله نكاح يا ملك رقبه مالك ناموس آنها باشيد و معلوم است چنين زني داخل در عبارت زنان شوهردار
نبود ،تا استثنا آن را خارج سازد) (مترجم) پس اين تفسير درست نيست به خاطر اينكه اوال بايد بگوئيم :مراد از كلمه (محصنات) زنان عفيفند ،نه
شوهردار ،تا استثناي منقطع نشود ،كه اشكال آن را قبال تذكر داديم ،و گفتيم زني كه از آن چهارده طايفه نباشد ازدواجش حالل است ،چه عفيف
باشد و چه نباشد ،و ثانيا اين معنا از قرآن كريم معهود و سابقهدار نيست ،كه عبارت (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)را بر غير برده اطالق كرده باشد ،در
اصطالح قرآن كريم ملك يمين به معناي برده است و بس ،نه به معناي تسلط بر شهوت راني و امثال آن.
و همچنين تفسير ديگري كه كردهاند و ذيال از نظر خواننده ميگذرد درست نيست ،و آن اين است كه گفتهاند مراد از جمله( :ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)
زنان جواني است كه شوهر كافر دارند ،ولي در جنگ اسير مسلمانان شدهاند( ،و آيه شريفه ميخواهد بفرمايد بطور كلي زن شوهردار حرام است،
اال چنين زني كه با اينكه شوهر دارد ،از آنجا كه جزء غنائم جنگي مسلمين شده براي مسلمان تمتع از او حالل است) ،و اين تفسير را با روايت
زير تاييد كردهاند
ترجمه الميزان ،ج ،4ص421 :
كه ابي سعيد خدري گفته :اين آيه در باره اسير شدن اوطاس نازل شد ،كه مسلمانان زنان مشركين را اسير گرفتند و با اينكه در دار الحرب
شوهراني مشرك داشتند با اين همه به حكم اين آيه حالل شدند و منادي رسول خدا (ص) ندا در داد كه هر كس كنيزي از اين زنان نصيبش
شده ،اگر كنيزش حامله است با او همخوابگي نكند ،تا وضع حمل كند و آنها هم كه كنيزشان حامله نيست صبر كنند تا مدت استبرا تمام شود.
وجه نادرستي اين تفسير اين است كه عبارت" ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" مطلق است ،هم شامل اسراي جنگي شوهردار ميشود ،و هم شامل غير آنان،
و روايت نامبرده به خاطر اينكه سندش ضعيف است ،و قدرت آن را ندارد كه اطالق قرآن را مقيد كند.
"كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ"" كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" يعني "الزموا حكم كتاب اللَّه" ،مالزم حكم خدا شويد ،و آن حكمي كه خدا بر شما نوشته -و يا بگو
واجب كرده را بگيريد (چون كلمه عليكم -به نظر مؤلف قدس سره در اينجا اسم فعل است ،و معناي فعل امر -بگيريد -را ميدهد )،ولي
مفسرين گفتهاند كلمه" كتاب" در اين جمله از اين جهت به صداي باال خوانده ميشود كه مفعول مطلق فعلي تقديري و فرضي است ،و تقدير
كالم" كتب اللَّه كتابا عليكم" (خدا عليه شما كتابي نوشته و تكليفي واجب كرده) ،آن گاه فعل كتب حذف شده ،به جايش مصدر آن فعل به
فاعل اضافه شده ،و اين مضاف و مضاف اليه به جاي فعل نشسته ،و بنا به گفته آنان ديگر (عليكم) اسم فعل نيست بهانه مفسرين در اين تفسير
كه كردهاند اين است كه اگر كلمه (عليكم) اسم فعل بود بايد ميفرمود ":عليكم كتاب اللَّه"( ،بگيريد كتاب خدا را).
به ايشان اشكال كرده اند كه جلوتر آمدن مفعول از فعل چيز نوظهوري نيست ،ممكن است (كتاب) را از باب تقدم مفعول بر فعل مفعول" عليكم"
بگيريم.
جواب دادهاند نحويين اجازه نميدهند زيرا اسم فعل در عمل كردن ضعيف است ،خيلي هنر داشته باشد طبق معمول همه افعال در مفعول مؤخر
عمل كند ،و اما در مفعول مقدم نميتواند عمل كند.
"وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" در اينجا اگر خداي تعالي ميخواست بفرمايد :غير از اين شانزده طايفه ،هر زني ديگر براي شما حالل است،
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نميفرمود (ما وراء) چون كلمه (ما) مربوط به غير ذوي العقول است.
سادهتر بگويم در عرب در مورد اشيا تعبير به (ما)( -چيز) ميآورند ،و در مورد اشخاص تعبير به (من -كسي كه) ،و چون در آيه سخن از اشخاص
است نبايد ميفرمود (ما) ،از سوي ديگر
ترجمه الميزان ،ج ،4ص421 :
نبايد ميفرمود (ذلكم) چون اين اسم اشاره مخصوص مذكر است ،و سخن در آيه حالل بودن زنان است ،نه مردان از اينجا ميفهميم كه منظور
از كلمه (ما) زنان نيستند ،بلكه عمل شهوتراني و همخوابگي و امثال اينها است همان عملي كه در آيه ":حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ" مقدر است ،و
معناي جمله مورد بحث اين است كه همخ وابگي و شهوت راني با آن شانزده طايفه بر شما حرام شده ،و غير آن مثال نكاح كردن با غير اين چند
طايفه حالل است ،با اين معنا مساله بدل قرار گرفتن جمله ":أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ" از جمله" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" نيز كامال درست ميشود،
ليكن مفسرين در باره جمله مورد بحث تفسيرهاي عجيب و غريبي كردهاند ،مثال بعضي از آنان گفتهاند معناي" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" اين
است كه غير خويشاوندان محرمتان هر زني ديگر برايتان حالل است.
بعضي ديگر گفتهاند معنايش اين است كه كمتر از پنج زن يعني چهار يا سه يا دو نفر برايتان حالل است ،كه با اموال خود و به وجه نكاح زن
بگيريد.
بعضي ديگر گفتهاند (يعني غير نامبردگان هر چه ميخواهيد از كنيزان بگيريد).
بعضي ديگر گفتهاند :يعني غير محرمها و غير از زائد بر چهار نفر بر شما حالل است ،كه با اموالتان زن بگيريد ،حال چه بر وجه نكاح ،و چه
خريدن كنيز.
و همه اين تفسيرها بي ارزش است ،چون از الفاظ آيه هيچ دليلي بر هيچيك از آنها داللت ندارد ،عالوه بر اينكه اشكال استعمال كلمه (ما) در
معناي ذوي العقول -كسي كه -به همه آنها وارد است ،با اينكه هيچ ضرورتي در كار نيست كه ما را وادار كند كلمه -چيزي كه -را به معناي
كسي كه -كه بيانش در همين نزديكي گذشت ،از اين هم كه بگذريم آيه شريفه در مقام اينست كه چه اصنافي از زنان حرام ،و چه اصنافي
حاللند ،نه در اين مقام كه چند زن حالل است و بيش از آن حرام ،پس اين درست نيست كه ما تحميل كنيم بر آيه شريفه كه ميخواهد عدد را
بيان كند ،پس حق مطلب همان است كه گفتيم جمله مورد بحث در مقام بيان بهرهوري از زنان در ما سواي آن شانزده صنف نامبرده در دو آيه
قبل است ،حال چه اينكه بهرهوري نكاح باشد ،و چه از راه خريدن.
"أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" اين جمله بدل يا عطف بيان از جمله (ما وراء ذلكم) است ،ميخواهد راه شروع در استفاده و
بهرهگيري از زنان و همخوابگي با آنان را روشن كند ،چون آنچه جمله ":و احل لكم ما وراء ذلكم" ميفهماند و مصاديقي را كه شامل ميشد سه
مصداق بود -1 :نكاح - 2خريدن كنيز  -1زنا -سفاح -در جمله مورد بحث منع از سفاح -زنا -را بيان نموده ،راه حالل را منحصر به
ترجمه الميزان ،ج ،4ص421 :
دو راه كرد1- ،نكاح  -2خريدن و اگر بر روي اموال تكيه كرده است ،براي اين بوده كه دو راه نامبرده جز با مال عملي نيست ،اگر انسان
بخو اهد زني را بطور دائم براي خود نكاح كند ،بايد مهريه بدهد ،و اگر بخواهد با زني بطور موقت ازدواج كند ،بايد اجرت بدهد ،و مساله مهريه در
اولي و اجرت در دومي ركن عقد است ،و اگر بخواهد از كنيزان استفاده كند ،بايد قيمتش را بفروشنده بپردازد ،گو اينكه در مورد كنيزان مال ركن
نيست ،زيرا ممكن است كسي كنيز خود را به ما ببخشد ،و يا اباحه كند ،و ليكن اين غالبا به وسيله مال بدست ميآيد پس برگشت معناي آيه به
اين شد كه غير از آن اصناف نامبرده براي شما حالل است كه همخوابگي با زنان و دسترسي با آنان را به وسيله اموال خود براي خود فراهم
كنيد ،و مال خود را در اين راه خرج كنيد ،يا مهريه بدهيد ،يا اجرت و يا قيمت ،اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج كنيد.
از اينجا روشن ميشود كه مراد از احصان در جمله" مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" احصان عفت است ،نه آن دو معناي ديگر كه در آغاز كالم نقل
كرديم ،يعني احصان تزويج و احصان حريت ،زيرا منظور از (ابتغاء به اموال) در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نكاح ميشود ،يا خرج خريدن
كنيز ،و هيچ دليلي در دست نيست كه آن را منحصر در نكاح كند ،تا به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج كنيم ،و منظور از
احصان عفت اين نيست كه بفرمايد اصال در صدد آميزش و همخوابگي با زنان بر نيائيد ،تا بگويي با مورد خود آيه كه در مقام حالل كردن زنان
است منافات دارد ،بلكه منظور از احصان عفت چيزي در مقابل زنا است ،يعني تعدي به طرف فحشا به هر صورت كه باشد ،ميخواهد بفرمايد
زنان بر شما حاللند در صورتي كه شما هواي از تعدي به سوي فحشا جلوگيري كنيد ،و اين اسب سركش را تنها در چهار ديواري حاللهاي خدا
به جوالن در آوريد ،و از محرمات جلوگيرش باشيد ،حال اين تاخت و تازهاي حالل به هر صورت كه ميخواهد باشد ،و اين عمل جنسي را به هر
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طريق از طرق عاد ي كه خواستيد انجام دهيد ،طرقي كه در بين افراد بشر براي بيشتر لذت بردن معمول است ،و خداي عز و جل انگيزه آن را در
نهاد انسان و فطرت او به وديعه نهاده است.
با بياني كه گذشت فساد گفته بعضي از مفسرين كه ذيال از نظر خواننده ميگذرد روشن ميشود ،او گفته :جمله "أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ  "...الم
غايت و يا چيز ديگري كه معناي آن را بدهد در تقدير دارد ،و مثال تقدير جمله چنين است ":لتبتغوا  "...و يا "ارادة ان تبتغوا...".
وجه فساد آن اين است كه همانطور كه قبال گفتيم جمله مورد بحث بدل است از جمله ":أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" و به همين جهت ،بدل و مبدل
منه عين همند ،نه اينكه اولي غايت و غرض از دومي باشد ،پس مضمون جمله" أَنْ تَبْتَغُوا  "...به وجهي عين همان چيزي ترجمه الميزان ،ج،4
ص421 :
است كه از جمله" ما وراءكم" منظور است ،نه اينكه نتيجهاي مترتب بر آن باشد ،و به طفيل آن مورد اراده واقع شده باشد ،و اين روشن است و
نيازي به توضيح بيشتر ندارد.
[استناد نادرست به جمله" غير مسافحين" در آيه ،براي عدم جواز ازدواج موقت ،و رد آن  .....ص 421 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته :مراد از مسافحه مطلق سفح ماء كه در فارسي بگو ريختن آب مني است ،بدون اينكه در نظر گرفته شود كه
چرا خداي تعالي انگيزه شهوتراني را در فطرت آدمي قرار داد ،و اين دستگاه تناسلي را به چه منظور آفريد ،و با اينكه ميداند خدا آن را آفريد تا
به وسيله آن بشر به تشكيل خانواده و توليد نسل تن در دهد ،آب نطفه خود را در غير اين مورد بريزد ،و به قرينه مقابله معناي احصان قهرا
همان ازدواج دائمي مي شود ،كه غرض از آن توالد و تناسل است( ،و مثل اينكه مفسر نامبرده خواسته است آيه را دليل بگيرد بر اينكه پس ازدواج
موقت نيز مسافحه و حتي حرام است؟( )!!مترجم).
بنده نتوانستم بفهم اين مفسر خواسته است چه بگويد ،تنها چيزي كه از گفتارش دستگيرم شد اين است كه وي راه بحث و استدالل را گم كرده،
راهي را كه مي خواسته طي كند عوضي رفته و سر از جاي ديگر در آورده ،بحث در باره مالك حكم كه نامش حكمت تشريع نيز هست را با
بحث از خود حكم خلط كرده ،و در نتيجه به لوازمي برخورده كه نميتواند به آن ملتزم شود .يكي از آن دو بحث در صدد به دست آوردن مالك
عقلي است ،و ديگري در جستجوي حكم شرعي و حدودي كه موضوع و متعلق آن حكم دارد ،و نيز شرايط و موانعي كه براي آن حكم مقرر
شده ميباشد ،و معلوم است كه اين بحث بر خالف بحث اول ،بحثي است لفظي كه وسعت و ضيق حكم و موضوع آن و شرايط و موانعش تابع
لفظ دليلي است كه از ناحيه شارع رسيده و ما هيچ ترديدي نداريم در اين كه تمامي احكام تشريع شده از ناحيه شارع تابع مصالح و مالكهاي
حقيقي است -،نه مالكهاي اعتباري و موهوم ،-و حكم نكاح نيز يكي از احكام شرع است ،آن نيز در تشريعش مصلحتهاي واقعي و مالكهاي
حقيقي معيار بوده ،و آن مصالح عبارت است از بقاي نسل از راه توالد و تناسل.
و نيز مي دانيم كه نظام جاري در عالم صنع و ايجاد از نوع انساني ،بقاي نوعي را خواسته كه البته به وسيله بقاي افراد تامين ميشود ،نظام
خواسته است بشر تا روزي كه خدا ميخواهد در روي زمين بماند و نسلش منقرض نگردد ،آن گاه براي تضمين و تامين اين غرض بنيه و
ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلي كرده ،تا اين دستگاه اجزايي را از بدن دو انسان نر و ماده جدا كرده ،در فضايي مناسب تربيت كند ،و از
آن يك انسان جديد بسازد ،تا جانشين دو انسان قبل گردد ،و به اين وسيله سلسله نسل اين نوع بدون تعطيل و انقطاع ادامه حيات دهد.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و چون صرف دادن دستگاه تناسلي به صورتي به جنس نر و به صورتي ديگر به جنس ماده كافي نبوده ،و نيرويي الزم بوده تا اين دو دستگاه را
به كار بياندازد ،و به خدمت بگيرد ،به ناچار نيرويي به نام شهوت در دل دو طرف به وديعه سپرد ،تا هر يك به طرف ديگر متمايل و مجذوب
گشته ،آن طرف ديگر را نيز به كوشش و جذبه خود به سوي خود بكشاند و آن قدر از درون دل آن دو تحريك خود را ادامه دهد تا آن دو را به
هم رسانيده و عمل جنسي انجام پذيرد ،نظام خلقت اين قدم دوم را نيز كافي ندانسته براي اينكه آن دستگاه تناسلي و اين نيروي جاذبه بازيچه
قرار نگيرد و به فساد كشيده نشود ،عقل را بر زندگي بشر حاكم كرد.
و در عين اينكه نظام خلقت كار خود را به طور كامل انجام داده ،و در تحصيل غرض خود كه همانا بقاي نوع بشر بود هيچ كوتاهي نكرد ،ما
مي بينيم كه افراد اين اتصاالت و تك تك زن و مردها و حتي همه اصناف آنها دائما به اين غرض خلقت نميرسند ،از اينجا ميفهميم كه همه
آن قدمها كه نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتي است غالبي ،يعني غالبا به نتيجه منتهي ميشود ،نه دائما ،پس نه همه
ازدواجها به پيدايش فرزند منتهي مي شود ،و نه هر عمل تناسلي و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسي ،چنين اثري را نتيجه ميدهد ،و نه هر مرد
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و زني ،و نه هر ازدواجي ،به هدايت فطري به سوي كام گيري و سپس استيالد منجر ميشود ،بلكه همه اينها اموري است غالبي.
پس مجهز بودن تكويني به جهاز تناسلي ،آدمي را دعوت ميكند به اينكه براي به دست آوردن نسل از طريق شهوت به ازدواج اقدام نمايد ،و از
سوي ديگر عقلي كه در او به وديعه سپرده شده است ،دعوت ديگري اضافه بر دعوت جهاز تناسلي دارد ،و آن اين است كه انسان را ميخواند به
اينكه خود را از فحشا كه مايه فساد سعادت زندگي او و ويرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نمايد.
و اين دو مصلحت و يا بگو يك مصلحت مركب ،يعني مصلحت توليد نسل و مصلحت ايمني از رخنه فحشا و فساد ،مالك و معياري غالبي است
كه زير بناي تشريع نكاح در اسالم را تشكيل ميدهد ،چيزي كه هست اين اغلبيت تنها از خصوصيتهاي مالك احكام است ،و اما خود احكام
كه هر يك براي موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نميپذيرد ،بلكه هر حكمي براي موضوع خودش دائمي است.
پس اين جايز ن يست كه كسي بگويد جواز نكاح و همخوابگي تابع غرض و مالك نامبرده است ،اگر آن مالك بود ازدواج و همخوابگي نيز جايز
است و اگر آن مالك نبود( ،و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوتراني بود) ازدواج باطل است ،و تنها ازدواجي درست است كه به منظور توالد باشد ،و پس ازدواج مرد عقيم
و يا زن عقيم جايز نيست و ازدواج زن عجوزه (سالخورده) بخاطر اينكه خون حيض نميبيند جايز نيست و ازدواج با دختر صغيرهاي كه به سن
زائيدن نرسيده جايز نيست ،و ازدواج مرد زناكار جايز نيست ،همخوابگي با زن حامله -به خاطر اينكه از اين همخوابگي حامله نميشود جايز
نيست ،و همخوابگي بدون انزال جايز نيست و ازدواج بدون تاسيس خانواده جايز نيست و فالن ازدواج جايز نيست و آن ديگري جايز نيست.
بلكه همه اين ازدواجها جايز است ،چون سنتي است قانوني و مشروع و اين سنت در بين دو طايفه مرد و زن احكامي دايمي دارد ،و مساله حفظ
مصلحت عمومي يعني بقاي نسل همانطور كه توجه كرديد مالكي است غالبي ،نه دايمي و معنا ندارد كه سنت مشروع را تابع وجود مالك ،و
عدم اين را باعث عدم مشروعيت آن بدانيم ،و تك تك افراد ازدواج را مالحظه كنيم ،هر يك از آنها كه داراي مالك بود صحيح دانسته ،و هر
يك را كه فاقد آن بود باطل بدانيم.
"فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً"...
گويا ضمير در كلمه (به) به چيزي بر ميگردد كه از جمله" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" استفاده ميشود ،و آن عبارت است از رسيدن به كام
شهوت ،و يا هر تعبيري كه اين معنا را برساند ،در نتيجه كلمه (ما) براي توقيف -و به معناي هر زماني كه -خواهد بود ،و جار و مجرور (منهن)
متعلق است به جمله (استمتعتم) ،و معناي جمله اين است كه هر زماني كه از زنان با گرفتن كام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت ايشان را
به خود ايشان بدهيد.
البته ممكن است كلمه (ما) را موصوله بگيريم ،و جمله (استمتعتم) را صله آن و ضمير در (به) را راجع به موصول ،و جار و مجرور (منهن) را
بيانگر موصول بدانيم ،كه در اين صورت معنا چنين ميشود (و از زنان با هر يك كه به وسيله همخوابگي استمتاع كرديد بايد اجرتش را بدهيد).
و اين جمله به دليل اينكه حرف (فا) بر سرش آمده تفريع و نتيجهگيري از سخنان قبل است.
تفريع بعض بر كل ،و يا بگو تفريع جزئي بر كلي ،و در اين معنا هيچ شكي نيست ،چون مطلب قبلي اين بود كه با اموال خود در جستجو و طلب
همسر ب اشيد ،به شرطي كه عفت را رعايت نموده سفاح و زنا نكنيد ،و اين سخن همانطور كه بيانش گذشت هر دو نوع كامگيري را يعني نكاح
دائم و تمتع از كنيز را شامل ميشود ،پس تفريع جمله" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" بر آن جمله قطعا از باب تفريع جزء بر كل و يا
تفريع بعضي از اقسام جزئي بر مقسم كلي خواهد بود.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص412 :
و اين قسم تفريع در كالم خداي تعالي بسيار آمده ،مانند آيه شريفه" أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ" « »1كه در آن بعضي
از افراد مسلمين كه حالت غير عادي دارند تفريع شده است بر كل مسلمين ،و آيه شريفه ":فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ" « »2كه يك
قسم از اقسام سهگانه حج را بر اصل مقسم متفرع كرده است ،و آيه شريفه ":ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ" « » 1كه يك طايفه از مردم مكلف به انتخاب يكي از دو راه رشد و غي را متفرع كرده بر كل آن مردم و از اين قبيل است آيات
ديگر.
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و بدون شك مراد از استمتاع مذكور در آيه نكاح متعه است ،چون آيه شريفه در مدينه نازل شده ،زيرا در سوره نساء واقع شده ،كه در نيمه اول
بعد از هجرت نازل شده و بيشتر آياتش بر آن شهادت ميدهد ،و اين نكاح يعني نكاح متعه و يا بگو نكاح موقت ،در آن برهه از زمان در بين
مسلمانان معمول بوده ،و در آن نيز هيچ شكي نيست -اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد ،-حال چه اينكه اسالم آن را تشريع كرده
باشد و چه از تاسيسات شارع اسالم نباشد- ،بلكه قبل از اسالم هم معمول بوده باشد -پس أصل وجود چنين نكاحي در زمان رسول خدا (ص) و
د ر پيش چشم و گوش آن جناب جاي ترديد نيست ،و نيز جاي شك نيست كه در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين نام بوده و از آن جز به عنوان
متعه تعبير نميكردند ،پس چاره اي جز اين نيست كه جمله( :فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) را حمل بر همين نوع نكاح نموده و از آن جمله اين قسم
نكاح را بفهميم ،هم چنان كه ساير رسوم و سنتهايي كه در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته ميشده آيات قرآن بر آن معناي
معهود حمل ميشده ،مثال اگر آيهاي در باره حكمي راجع به يكي از آن اسما نازل ميشده آن عنوان را امضا ميكرده و يا رد و تخطئه مينموده،
يا در باره آن عنوان امر ميكرده و يا نهي مينموده ،چارهاي جز اين نبوده كه آن اسما و عناوين را بر همان معاني معروف آن روزش حمل كنند،
و هرگز
__________________________________________________
)(1روزه ايامي معين بر شما واجب شده پس كسي كه از شما مريض يا در سفر باشد  ...سوره بقره آيه .114
)(2و چون از بيماري و دشمني ايمني يافتيد ،آنهايي كه عمره تمتع آوردهاند و تا رسيدن احرام حج كامروايي كردهاند چنين و چنان كنند  ...سوره
بقره آيه .111
)(3در دين هيچ اكراهي نيست راه رشد و راه ضاللت روشن شد پس كسي كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد  ...سوره بقره آيه .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
سابقه ندارد كه با وجود چنين زمينهاي اسم نامبرده را بر معناي لغويش -كه در آن روز متروك شده بوده -حمل كرده باشند.
مانند كلمه (حج) و كلمه (بيع) ،و (ربا) ،و (ربح) ،و (غنيمت) ،و كلماتي ديگر از اين قبيل كه يك معناي لغوي دارند و يك معناي معروف در بين
اهل زمان مثال كلمه (حج) در اصل لغت به معناي قصد كردن بوده ولي معناي معروفش در بين مردم عرب زيارت خانه كعبه بوده ،و ممكن
نيست كسي ادعا كند كه در قرآن كريم كلمه (حج) به معناي قصد است ،و همچنين ساير عناوين قرآني ،و نيز تعبيرات و عناويني كه در لسان
رسول خدا (ص) براي موضوعات ميآمده نظير كلمه (صالت) و (زكات) و (حج تمتع) و امثال اينها كه در اصل لغت معنايي داشته ولي در لسان
شارع ،استعمالش در معنايي ديگر و يا مصداق معيني از آن معنا شايع شده( ،مانند كلمه (صالت) كه در اصل لغت به معناي دعا بوده و شارع
مقدس آن را در مصداق خاصي از دعا يعني در نماز استعمال كرد ،و اين استعمال آن قدر شايع شد كه هر جا كلمه صالت شنيده ميشد معناي
نماز به ذهن ميرسيد ،نه معناي دعا ،و با تحقق و جا افتادن چنين نامگذاري ديگر مجالي نيست ،براي اينكه ما الفاظي را كه از صالت و زكات و
غيره كه در قرآن آمده بر معاني لغويش حمل كنيم ،با اينكه نسبت به معناي جديدش آن قدر شهرت يافته كه در واقع معناي حقيقي كلمه شده
است ،حال يا به دست شارع چنين وضعي را به خود گرفته كه در اين صورت حقيقتي شرعي خواهد بود ،و يا اين كه شهرتش در آن معنا در آغاز
آن قدر نبوده كه معناي لغوي به ذهن كسي نيايد ،ولي در اثر اينكه متشرعه ،يعني مسلمانان كلمه نامبرده را در معناي جديد بسيار استعمال
كردهاند .به حد معناي حقيقي رسيده است ،كه در اين صورت از آن تعبير ميكنيم به حقيقت متشرعه).
پس متيقن و مسلم شد كه بايد استمتاع در جمله مورد بحث را ،بر نكاح متعه حمل كنيم ،چون در ايام نزول آيه ،لفظ متعه به همين معنا بر سر
زبانها دوران مي يافته ،حال چه اينكه (به اعتقاد شيعه بگوئيم نكاح متعه هم اكنون نيز به قوت و اعتبار خودش باقي است) ،و چه اينكه (به گفته
اهل سنت )بگوئيم حكم نكاح متعه به وسيله آيهاي ديگر و يا به وسيله سنت -كالم رسول خدا (ص) -نسخ شده ،چون اين مطلبي ديگر است
كه در جاي خودش بحث ميشود.
و كوتاه سخن اينكه آنچه از آيه مورد بحث استفاده ميشود ،حكم نكاح متعه است و بس و همين معنا از قدماي مفسرين يعني مفسرين از
صحابه و تابعين چون ابن عباس ،و ابن مسعود ،و ابي بن كعب ،و قتاده ،و مجاهد ،و سدي ،و ابن جبير ،و حسن ،و ديگران نيز استفاده
ترجمه الميزان ،ج ،4ص414 :
ميشود ،و مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السالم) هم در مساله متعه همين است.
از همين جا روشن ميشود كه گفتار بعضي از مفسرين كه ذيال نقل ميشود تا چه پايه از بطالن و فساد است ،او در تفسير اين آيه گفته :مراد از
كلمه ( استمتاع) همان نكاح است ،زيرا ايجاد علقه نكاح هم نوعي طلب تمتع است ،كسي كه زني را براي خود نكاح ميكند ،ميخواهد از او تمتع
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و اما اينكه كسي بگويد :بله آيه مورد بحث در مورد متعه يعني نكاح مدتدار نازل شده بود ،ولي به وسيله آيه ":وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا
عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ" « »2نسخ شده ،چون فرموده (هر كس با غير
همسر يا كنيزش نزديكي كند -تجاوزگر است) و اگر بگويد (كما اينكه گفتهاند) به وسيله آيه ":يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"
«( »1اي پيامبر چون زنان را طالق ميدهيد با رعايت عده طالق دهيد) به ضميمه آيه ":وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ" «( »4زنان
طالقي تا سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن عده نگه بدارند) ،نسخ شده ،چون در اين دو آيه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طالق و
عده ،و در نكاح موقت نه طالق هست نه عده سه حيض.
و اگر گفته شود -كما اينكه گفتهاند -به وسيله آيه ارث نسخ شده ،چون در آن آيه فرموده ":وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ" «( ،»1شما نصف ما
ترك همسرتان را ارث ميبريد) ،چون در نكاح متعه ارث نيست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن).
و اگر گفته شود -كما اين كه گفتهاند -به وسيله تحريم كه فرموده ":حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ  "...نسخ شده ،چون اين آيه در باره نكاح
است.
__________________________________________________
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ببرد .و چه بسا بعضي ديگر در تاييد اين گفتار گفته باشند كه دو حرف (سين -تاء) در استمتاع -براي تاكيد است -و معناي استمتاع همان تمتع
است.
وجه بطالن اين سخن اين است كه متداول بودن نكاح متعه -به اين اسم ،-و معروفيت آن در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالي باقي
نميگذارد براي اين كه شنونده آيه ،از كلمه استمتاع معناي لغوي آن به ذهنش بيايد.
عالوه بر اينكه به فرضي كه نظريه اين مفسرين درست باشد ،و معناي طلب بر مورد نكاح دائمي منطبق گردد ،و يا بر عكس كلمه (استمتعتم)
معناي طلب نداشته اصوال معنايي كه اين مفسرين براي كلمه مذكور كردهاند ،با جزائي كه در آيه براي شرط آورده شده يعني جمله (فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ) سازگار نيست ،زيرا در نكاح دائم (اجرتي در كار نيست ،و آنچه داده ميشود مهريه و صداق است) و از اين مهمتر آنكه در جمله مورد
بحث ،استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده :اگر از زني استمتاع برديد واجب است اجرت وي را بدهيد ،در حالي كه در عقد دائمي
استمتاع شرط نيست ،وقتي مردي زني دائمي را براي خود عقد ميكند به محض تمام شدن عقد مهريه او به ذمهاش ميآيد ،چنانچه دخولي
صورت بگيرد ،بايد همه مهر را بدهد ،و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.
پس در عقد دائمي دادن مهر واجب است ،و مشروط بر اين نيست كه تمتعي واقع شده باشد ،و يا مرد در طلب تمتع باشد ،هر چند كه ما صرف
مراسم خواستگاري و اجراي عقد و مالعبه و مباشره را تمتع بدانيم ،بلكه همانطور كه گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب ميشود ،و نصف
ديگرش با دخول.
از اين هم كه بگذريم آياتي كه قبل از اين آيه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفي و كامل بيان كرده بود،
ديگر حاجتي نبود كه در آيهاي ديگر آن را تكرار كند ،در آيات قبل فرموده بود ":وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » ..." «1و نيز فرموده بود ":وَ
إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَال تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً" « »2تا آخر دو آيه ،و
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه . [.....]4
)(2سوره نساء آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
نيز فرموده بود ":ال جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً تا
آنجا كه فرمود -وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ" «».1
و اينكه بعضي از اين مفسرين احتمال دادهاند كه آيه مورد بحث يعني جمله" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" براي تاكيد باشد،
اين اشكال بر آن وارد است كه لحن آياتي كه قبال نازل شده بود ،و مادر باال آنها را نقل كرديم ،و مخصوصا سياق ذيل آيه ":وَ إِنْ أَرَدْتُمُ
اسْتِبْدالَ زَوْجٍ" (تا آخر دو آيه) براي تاكيد ،شديدتر از جمله مورد بحث است ،پس هيچ زمينهاي براي احتمال نامبرده نميماند.
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)(1و اگر طالقشان داديد قبل از آنكه با ايشان همخوابگي كنيد نصف آن مهريهاي كه معين كردهايد بايد بدهيد ،تا آخر دو آيه ،سوره بقره آيه
.211 -211
)(2سوره مؤمنون آيه 1 -1 -1
)(3سوره طالق آيه .1
)(4سوره بقره آيه .221
)(5سوره نساء آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و يا بگويد -كما اينكه گفتهاند -به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده ،چون در آن آمده ":فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُالثَ وَ رُباعَ
( »1« "...از زنان به عقد خود در آوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز ميتوانيد بكنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز
جايز است.
و يا بگويد -هم چنان كه گفتهاند -به وسيله سنت -يعني كالم رسول اللَّه (ص) -نسخ شده ،چون رسول خدا (ص) در سال جنگ خيبر و به
گفته بعضي ديگر در سال فتح مكه و به گفته بعضي ديگر در حجة الوداع آن را نسخ كرد.
و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد ،ولي در دو نوبت و يا سه نوبت از آن نهي شد ،كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار
يافت نهي تحريمي شد.
پاسخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده ميگذرانيم.
اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤمنون نسخ شده.
جوابش اين است كه آيه نامبرده صالحيت اين نسخ را ندارد ،براي اينكه معنا ندارد آيه ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود ،و آيه مؤمنون در مكه
نازل شده ،در روزگاري كه متعه تشريع نشده بود ،و آيه متعه در مدينه نازل شد ،عالوه بر اينكه كلمه (ازواجهم) كه در آيه مؤمنون آمده شامل
متعه نيز مي شود ،و با آيه متعه هيچ تعارضي ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است ،مگر زن متعه همسر آدمي نيست؟ و مگر عقدي كه به اين منظور
خوانده ميشود نكاح نيست؟ و چرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت ،و در كلمات مسلمانان دست اول و دوم يعني صحابه و تابعين،
متعه ،نكاح ناميده شده ،و آن را نكاح مدتدار خوانده اند ،و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهري از يكديگر ارث ببرند ،و اگر
بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طالق جدا شوند ،با اينكه در متعه نه ارث هست و نه طالق ،جوابش به زودي خواهد آمد انشاء اللَّه.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طالق و آيه تعدد زوجات نسخ شده.
جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه ،نسبت ناسخ و منسوخ نيست ،تا آنها ناسخ اين باشند ،بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص ،و
يا مطلق و مقيد است ،چون آيه ميراث مثال حكم كلي و عمومي كرده به اينكه همه زنان چه دائمي و چه موقت از شوهر ارث ميبرند و شوهران
از آنان ارث ميبرند و سنت يعني كالم رسول خدا (ص) اين عموم را تخصيص زده فرموده اال زن موقت كه از شوهر ارث نميبرد ،و شوهر از او
ارث
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
نميبرد ،و همه زنان وقتي بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طالق جدا ميشوند ،به استثناي همسر موقت كه طالق الزم ندارد ،و مردان از
زنان بيش از چهار نفر نمي توانند بگيرند ،به جز نكاح متعه ،كه بيش از چهار نيز جايز است ،و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه نتوانستهاند بين
نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهي شدهاند ،و پنداشتهاند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت ،ناسخ و
منسوخ است .بله در مورد عام و خاص بعضي از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضي صور عام ناسخ و خاص منسوخ ميشود ،و آن در
صورتي است كه اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود ،بعد دليل عام ،كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفي مخالف دليل خاص
باشد ناسخ آن خواهد شد ،ليكن هم اصل اين نظريه در جاي خود باطل است ،و در فن اصول پنبهاش زده شده ،و هم اينكه ،مورد بحث ما را
شامل نميشود ،چون آيات طالق كه عام است در سوره بقره قرار دارد ،و اين سوره اولين سورهاي است كه در مدينه طيبه نازل شده ،و آيه متعه
كه خاص است ،در سوره نساء قرار دارد ،كه بعد از سوره بقره نازل شده ،و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در سوره نساء قرار دارد -ليكن
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قبل از آيه متعه واقع شده ،و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد ،و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است،
و پيدا است كه آياتش يكي پس از ديگري نازل شده" پس نميتوان احتمال داد كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طالق نازل
شده باشد ،ولي به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد (مترجم)".
پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد ،نسبت به بعضي از عمومات در سورهاي قرار دارد كه بعد
از سوره آن عام نازل شده ،و نسبت به بعضي ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند ،اما خاص بعد از عام قرار گرفته.
و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد ،بطالنش از بطالن احتمالهاي گذشته روشنتر است ،براي اينكه مگر
كسي گفته :نكاح متعه عده ندارد تا بگويي با آيه عده نسخ شده؟ البته در متعه نيز عده هست ،هر چند كه مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد
موقت مختلف است ،و برگشت اين اختالف به تخصيص است ،نه نسخ ،در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين ميشود :هر زني كه از
شوهر جدا مي شود ،بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد ،بجز متعه كه او بايد فالن مقدار عده بگيرد.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه قبل تفسير شد ،و ميفرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است
نسخ شده ،از حرفهاي عجيبي است
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
كه در اين مقام زده شده براي اينكه اوال آيه متعه دنبال آيه تحريم ،و هر دو در يك زمينه و يك سياق قرار دارند ،و اجزاء هر دو بهم مربوط و
ابعاضشان به يكديگر متصل است ،و با اين حال چگونه تصور دارد كه آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد ،و چگونه ممكن است گويندهاي كه دارد
در يك زمينه سخن ميگويد صدر كالمش ناسخ ذيل آن باشد؟.
و ثانيا آيه تحريم كجايش از نكاح موقت نهي كرده؟ و حتي اشارهاي به اين معنا كرده است؟ (وجدانا ما هر چه فكر ميكنيم) نه صريح آن نهي
از نكاح موقت است ،و نه حتي ظهوري در اين باره دارد ،تنها چيزي كه آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافي از زنانند كه ازدواجشان با
مرداني حرام است ،در آخر اين را بيان ميكند كه غير از اين اصناف ازدواجشان و اگر كنيزاند خريدنشان اشكال ندارد ،و ازدواج موقت نيز به بياني
كه گذشت ازدواج است ،و ذيل آيه تحريم داللت بر بي اشكالي آن دارد نه اينكه .از آن نهي كرده باشد ،پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت
تبايني وجود ندارد ،تا در مقام جمع بين آن دو گفته شود يكي ناسخ ديگري است.
بله چه بسا گفته باشند كه جمله ":وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" از آنجا كه حليت زنان را مقيد به مهر و
به احصان بدون سفاح كرده شامل متعه نميشود ،چون در متعه كه ازدواج موقت است احصان نيست -،زيرا احصان عبارت است از ازدواج رسمي
و دائمي -و به همين جهت است كه اگر مردي با داشتن زن متعه ،زنا كند سنگسار نميشود ،چون زناي او زناي مرد داراي همسر نيست ،پس
همين دليل نميگذارد جمله" وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ" شامل متعه شود.
ليكن اين سخن نيز باطل است ،دليل بطالنش همان معنايي است كه ما براي كلمه احصان كرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال ميشود،
ليكن در آيه شريفه منظور از آن احصان عفت است ،نه احصان تزوج ،زيرا اين كالم همانطور كه شامل نكاح ميشود ،شامل ملك يمين كنيز
خريداري نيز ميشود ،و به فرضي هم كه قبول كنيم مراد از احصان ،احصان تزوج است ،تازه ميگوئيم حكم عمومي سنگسار در مورد مرد داراي
متعه تخصيص خورده ،و مجموع دو دليل چنين معنا ميدهد ،هر مردي كه داراي احصان تزوج است -كه اين كلي دو فرد دارد يكي دارنده زن
دائمي ،و ديگر دارنده متعه -اگر زنا كند بايد سنگسار شود ،اال مردي كه زنش متعه باشد ،نه دائمي كه به حسب سنت اعدام نميشود ،و اما كتاب
خدا اصال متعرض مساله نشده است.
و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله سنت نسخ شده -،عالوه بر اينكه چنين نسخي از ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
اصل باطل است ،به خاطر اينكه مخالف اخبار متواترهاي است كه دستور ميدهد براي تشخيص روايت صحيح از غير صحيح آن را عرضه بر
كتاب كنيد ،اگر مخالف كتاب بود به ديوارش بزنيد ،و به كتاب مراجعه كنيد -اشكالي دارد كه در بحث روايتي انشاء اللَّه ميآيد.
"وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ"...
كلمه (طول) به معناي غني و بينيازي و يا زيادت در قدرت مالي است ،و هر دو معنا با آيه شريفه ميسازد ،و مراد از محصنات زنان آزاد است،
چون در مقابلش فتيات را آورده ،كه به معناي كنيزان است ،و عين اين مقابله شاهد بر آن است كه مراد از محصنات زنان عفيف نيست ،چون اگر
آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو ميشد ،ديگر زنان برده را در مقابلش ذكر نميكرد ،و بلكه در مقابل زنان عفيف زنان غير عفيف را نام
ميبرد و نيز منظور از آن ،زنان شوهر دار نيست ،براي اينكه زنان شوهردار را نميتوان نكاح كرد و نيز منظور زنان گرويده به اسالم نيست و
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گرنه احتياج نداشت بفرمايد زنان محصنه بلكه همان قيد مؤمنات كافي بود زيرا مؤمنات ،مسلمات نيز هستند.
و مراد از جمله ":فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" كنيزاني است كه در دست ساير مؤمنين هستند ،نه آنهايي كه در دست خود مردي است كه ميخواهد
نكاح كند ،چون نكاح كردن مرد با كنيز خودش باطل و غير مشروع است ،و اگر كنيزان را به عموم مؤمنين نسبت داده ،و به مرد عرب فرموده با
كنيز مؤمنين ازدواج كن با اينكه خود آن مرد عزب نيز جزء مؤمنين است ،به خاطر اينست كه مؤمنين با اتحادي كه در دين دارند گويا همه آنان
يك شخصند ،مصالح و منافعشان يكي است.
در جمله مورد بحث محصنات و همچنين فتيات را مقيد كرد به قيد مؤمنات ،تا اشاره كرده باشد به اينكه براي مسلمان جايز نيست با زن غير
مؤمنه يعني اهل كتاب و مشرك ازدواج كند ،نه با زن آزاد ايشان و نه با كنيزهاشان ،كه البته اين مساله تتمهاي دارد كه بزودي انشاء اللَّه (در
اوايل سوره مائده) از نظر خواننده محترم خواهد گذشت.
و حاصل معناي آيه اين شد :كه هر مسلماني نميتواند از زنان مؤمنه و آزاد بگيرد ،زيرا بنيه ماليش آن چنان زياد نيست كه بتواند سنگيني مهر و
نفقه او را تحمل كند ،ميتواند با كنيزان مؤمنهاي كه در دست ساير مسلمانان است ازدواج كند و مجبور نيست آن قدر خود را در فشار تجرد نگه
دارد كه خداي نخواسته در معرض خطر فحشا و در نتيجه در معرض شقاوت و بدبختي قرار دهد.
بنا بر اين مراد از اين نكاح ،نكاح دائم است ،و آيه شريفه در زمينه تنزل دادن و آسان كردن تكليف است ،ميفرمايد اگر دسترسي به آن نداريد به
اين اكتفاء كنيد .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص441 :
در اين جا ممكن است سؤالي به ذهن خواننده برسد ،و آن اين است :حال كه آيه شريفه در مقام تنزل دادن تكليف است ،چرا با اينكه ميتواند دو
راه فرار از فحشا (ازدواج با كنيزان ،و ازدواج موقت با آزادگان) را پيشنهاد كند ،به يكي از اين دو اكتفاء نمود؟.
جوابش اين است كه بلي نكاح متعه هم عالج تجرد را ميكند ليكن از آنجايي كه ازدواج متعارف در نظر كساني كه ميخواهند تشكيل خانواده
داده ،نسل نوي پديد آورند ،و از خود جانشين به جاي بگذارند طبعا همان ازدواج دائمي است ،لذا سخني از متعه به ميان نياورد ،و آن را به عنوان
راه چاره پيشنهاد نكرد ،زيرا تشريع متعه در حقيقت تسهيلي است براي مسلمانان كه اگر در سفري يا در خانهاي ،يا در روزگاري ناگزير شدند با
زني تماس داشته باشند ،و در عين حال مسئول نفقه و مهريه او هم نشوند ،و اين تماس احيانا به صورت زنا واقع نشود ،بلكه همين عمل را به
صورت ازدواج موقت انجام دهند ،آري تشريع متعه براي اين بود كه در هيچ شرايطي بهانهاي براي فحشا به دست بندگان خدا نباشد و ريشه
فساد از بيخ قطع گردد.
در ح قيقت ،كالم در اين آيه طبق زمينه غالب و معروف و آشناي به ذهن شنونده جريان يافته ،نه اينكه متعه راه چاره نباشد ،بلكه اصوال در قرآن
كريم عادت بر اين است كه در مقام تشريع احكام و قوانين جهت غالب و معروف را در نظر بگيرد ،مثال در آيه شريفه ":فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" «» 1با اين كه عذر براي خوردن روزه منحصر در سفر و بيماري نيست ،اين دو را نام
برد ،پس نام بردن خصوص اين دو به معناي آن نيست كه غير از اين دو هيچ بهانه و عذري ،عذر نيست ،و نيز در آيه شريفه ":وَ إِنْ كُنْتُمْ
مَرْضي أَوْ عَلي سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً" «».2
عذر مجوز تيمم را منحصر در نيافتن آب كرده ،با اينكه منحصر به آن نيست ،زيرا ممكن است آب باشد ،ولي غصبي باشد ،و يا وقت براي غسل
و وضو تنگ باشد ،پس عذرها و ساير قيودي كه براي كالم ذكر ميشود همانطور كه مالحظه ميفرمائيد مبني بر غالب و معروف است ،و از اين
قبيل آيات باز هم هست.
همه اين حرفها بنا بر نظريه مفسرين است كه آيه را حمل بر نكاح دائم كردهاند،
__________________________________________________
)(1پس هر كس از شما رمضان را درك كرد ،روزهاش را بگيرد ،و هر كس مريض يا مسافر بود به همان عده از روزهاي ديگر بگيرد (سوره بقره
آيه ).111
)(2و اگر مريض يا در راه سفر بوديد يا ا ز مستراح آمديد ،يا با زنان تماس گرفته جنب شديد ،و آبي نيافتيد پس با خاكي پاك تيمم كنيد (سوره
نساء آيه ).41
ترجمه الميزان ،ج ،4ص441 :
خواستيم بگوئيم به فرضي كه نظريه شما درست باشد ذكر عقد دائم دليل بر انحصار نيست ،و اما بنا به نظريه خود ،كه جمله" أَنْ يَنْكِحَ
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[وجه آوردن جمله بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ (همه از هم هستيد) در آيه" و من لم يستطع  ..... ]"...ص 442 :

و چون اين جهت كه تنها فقرا از مكلفين را هدايت كرد به اينكه با كنيزان ازدواج كنند باعث ميشد كه تاثير گفتار در دلهاي ناقص و كوتاه شود
و عموم مردم از اين بيان نسبت به طبقه كنيزان احساس خواري و پستي و ذلت كنند ،و خيال كنند خداي تعالي نيز اين طبقه را خوار و بيمقدار
ميداند ،و از سوي ديگر خود اين طبقه هم از اين خطاب دلگير شوند ،و عموم مردم نيز خود را بافتهاي جدا تافته پنداشته ،با طبقه بردگان
معاشرت ننموده ،و مخصوصا مردان از ازدواج با كنيزان ،و زنان از ازدواج با غالمان خودداري ورزند ،و از اين كه آنان را شريك زندگي نموده
گوشت و خون خود را با آنها مخلوط سازند احساس ننگ كنند لذا با جمله (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) از اين سوء تفاهم جلوگيري نموده و به حقيقتي
صريح اشاره كرد ،كه با دقت در آن ،توهم فاسد نامبرده از بين ميرود ،زيرا ميفرمايد :برده نيز مانند آزاد ،انسان است ،و از نظر انسانيت و
معياري كه با آن يك موجود ،انسان ميشود هيچ تفاوتي با هم ندارند ،برده نيز مانند آزاد واجد همه شؤون انسانيت است ،تنها تفاوتي كه بين اين
دو هست ،در سلسله احكامي است كه به منظور استقامت امر مجتمع انساني در رساندن او به سعادتش تشريع شده ،و اين تفاوتها به هيچ وجه
نزد خداي تعالي معيار نيست ،تنها چيزي كه نزد خداي عز و جل معيار است ،تقوا است ،كه باعث كرامت و حرمت نزد او ميشود.
پس مردمي كه به خداي عزيز ايمان دارند نبايد تحت تاثير اين خلجانات ذهني موهوم و افكار خرافي قرار گيرند ،كه اين افكار آنان را از حقائق
معارف كه متضمن سعادت و رستگاري آنان است دور سازد ،آري بيرون شدن از وسط طريق مستقيم هر چند كه در بدو نظر و ابتداي امر حقير و
بي اهميت است ،ليكن همواره و به تدريج آدمي را از راه هدايت دور ميسازد ،تا سر انجام به واديهاي هالكتش بكشاند.
از اينجا روشن ميشود كه ترتيبي كه در ابتداي آيه مورد بحث به صورت مشروط و تنزل قرار گرفته ،و فرموده ":وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ
يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ  "...در حقيقت سخن را به ترتيبي كه در مجراي طبع و عادت هست آورده است ،نه اينكه
خواسته مردم را به امري غير طبيعي و غير عادي ملزم سازد ،به اين معنا كه فرموده باشد جواز ازدواج با كنيزان مشروط بر اين است كه مسلمان
توانايي ازدواج با زنان آزاد را نداشته باشد ،نه ،نميخواهد اين را بفرمايد ،بلكه مردم به حسب طبع خودشان اين طور عمل ميكنند ،و به همين
جهت خداي تعالي خطابشان كرده كه اگر توانايي آن را نداريد كه با زنان آزاد ازدواج كنيد ،ميتوانيد -براي رهايي از فشار تجرد -با كنيزان
ازدواج كنيد ،و از اين كار دل چركين نباشيد ،و در عين حال تذكر داد كه آزاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند .
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الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ" هر دو نوع نكاح را شامل ميشود ،و ليكن منظور از آن ،نكاح دائم است كه دشوارتر و خرجش بيشتر است ديگر جايي
براي اين توجيهها باقي نميماند ،و نبايد به خاطر همين كه آيه شريفه خواسته است راهي آسانتر از نكاح دائم ارائه دهد كسي توهم كند كه پس
آيه شريفه تنها شامل نكاح دائم ميشود ،چون اگر متعه هم مشروع بود بايد آن را جزء نكاحهاي آسانتر بشمارد پس معلوم ميشود" فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ" در مقام بيان حكم متعه نيست ،هم چنان كه بعضي اين توهم را كردهاند -براي خاطر اينكه توسعه و راه آسانتر نشان دادن
هر دو طرفش يعني" منزل عنه و منزل اليه" (و يا بگو نكاح دشوار و نكاح آسان) در خود آيه مورد بحث آمده ميفرمايد :هر كس نميتواند چنان
كند ،چنين كند (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  )...بله اگر منزل اليه -همان راه آسانتر -را نام ببرد ،ولي در مورد بحث اينطور نيست ،حكم متعه در آيه قبلي
بيان شده ،و در آيه مورد بحث در مقابل راه دشوار نكاح دائم و راه آسانتر ازدواج با كنيز ديگران مقابله شده فرمود اگر قادر بر آن نيستيد به اين
اكتفاء نمائيد ،و اين چه ارتباطي به آيه قبلي دارد؟!!.
عالوه بر اينكه گفتيم جمله" أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ" هيچ امتناعي ندارد از اينكه شامل هر دو نوع نكاح يعني دائم و متعه بشود ،هم
چنان كه اگر در بقيه فقرات آيه دقت كنيم اين معنا كامال روشن ميشود.
"وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" از آنجايي كه در جمله قبلي با آوردن قيد (المؤمنات) ايمان ،در متعلق حكم قيد شده بود ،و از آنجايي
كه ايمان امري قلبي است لذا كسي نمي تواند به حقيقت ايمان ديگري اطالع پيدا كند ،چون براي اين آگهي ميزاني مانند ميزان الحراره و ساير
موازين مادي وجود ندارد ،چه بسا مردمي توهم كنند كه خداي تعالي با آوردن اين قيد كار مسلمانان را دشوار كرده ،و بلكه اصال جلو آن را
گرفته ،مسلمانان مكلف را دچار عسر و حرج ساخته ،چون نميتوانند تشخيص دهند آيا زني كه ميخواهند بگيرند ايمان قلبي دارد يا نه ،لذا در
اين جمله كه ميفرمايد( :خدا به ايما ن بندگان مؤمنش آگاه است) بطور كنايه فهمانده ،شما مكلفين مامور به تشخيص واقع و حقيقت ايمان زنان
نيستيد ،اين كار خدا است و بس ،بلكه تنها ماموريد بر طبق اسباب ظاهري عمل كنيد اسبابي كه نظير شهادتين ،و شركت در جماعت مسلمين ،و
انجام وظائف عمومي دين داللت بر ايمان صاحبش ميكند ،و همين ايمان ظاهري معيار است نه ايمان باطني.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص442 :
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص441 :
و نيز از اين جا روشن ميشود كه نظريهاي كه بعضي از مفسرين در ذيل جمله" وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ" دادهاند فاسد است ،او گفته معناي جمله
مذكور اين است كه اگر فشار تجرد را تحمل كنيد ،و با كنيزان ازدواج نكنيد برايتان بهتر است ،براي اينكه ازدواج با كنيزان نوعي تن به ذلت و
خواري دادن و نوعي سبكي است.
و علت فاسد بودن اين نظريه اين است كه جمله (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) بطور قطع با آن منافات دارد.
"فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ ال مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ "مراد از كلمه (محصنات) زنان عفيف است،
زيرا زنان شوهردار قابل نكاح كردن نيستند ،و مراد از مسافحات معنايي مقابل جمله (متخذات اخدان) است ،و كلمه (أخدان) جمع كلمه (خدن)
به كسره خا است ،كه به معناي دوست است و اين كلمه مذكر و مؤنثش و مفرد و جمعش يكسان است ،يعني هم به دوست مذكر خدن گفته
ميشود ،و هم به دوست مؤنث هم به جماعت دوستان خدن گفته ميشود و هم به يك فرد ،و اگر در مورد بحث به صيغه جمع آمده ،براي اين
بود كه در داللت بر كثرت و زيادي تصريح داشته باشد ،و بفهماند وقتي كسي به منظور فحشا و زنا كردن دوستي ميگيرد ،به او و به مثل او
قناعت نمي كند ،چون نفس آدمي حريص است ،اگر قرار باشد خواست نفس را بر آورد ،و آن را اطاعت كند حتما دوستان زيادي براي فحشا
ميگيرد.
بنا بر اين وقتي كلمه (مسافحات) در مقابل كلمه (متخذات اخدان) قرار گرفته ،معلوم ميشود اين دو يك معنا ندارد ،آن مفسري هم كه گفته:
مراد از سفاح زناي علني ،و مراد از گرفتن دوست ،زناي پنهاني است به همين مقابله نظر داشته ،چون مساله دوستگيري در بين عرب ،حتي در
بين زنان آزاد و زنان برده آنان متداول بوده و مردم كسي را به اين جهت مالمت و مذمت نميكردند ولي به خاطر زناي علني با زنان آزاد مالمت
ميكردند.
و مراد از جمله ":فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" اين است كه مردم را ارشاد كند به اين كه زنان برده را نكاح كنند ،اما به شرطي كه با اذن صاحب
كنيز باشد ،چون اختيار امور كنيزان تنها به دست صاحبان آنان است و نه فرد ديگر و اگر از صاحب كنيزان تعبير فرمود به اهل آنان ،خواست تا
به مقتضاي جمله ":بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" عمل كرده باشد ،و بفهماند كنيز هم يكي از افراد خانواده موال است ،و موالي او اهل او است.
و مراد از اينكه فرمود ":وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" ،اين است كه مهريه آنان را به طور ترجمه الميزان ،ج ،4ص444 :
كامل و تا دينار آخر بپردازيد ،البته پرداخت مهريه آنان به اين است كه آن مهريه را به مواليشان بپردازند ،و با آوردن كلمه (معروف) به اين معنا
ارشاد فرمود كه در دادن آن امروز و فردا نكنيد ،و به خاطر اينكه كنيز است مهريه را كم نگيريد ،و او را آزرده خاطر نسازيد.
"فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَي الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ" كلمه (احصن) هم به ضمه همزه قرائت شده تا صيغه مجهول
باشد ،و هم به فتحه همزه تا صيغه معلوم ،بنا بر قرائت اول معنايش اين ميشود كه هر گاه كنيزان به وسيله شوهران حفظ شوند ،و بنا بر قرائت
دوم چنين مي شود( :هر گاه كنيزان با اسالم آوردن خود را حفظ كنند) و اين قرائت دوم بهتر است.
و احصان در اين آيه اگر به معناي احصان ازدواج باشد جزء شرط قرار دادنش صرفا براي اين بوده كه مورد سخن جايي است كه قبل از ارتكاب
فاحشه ازدواج صورت گرفته ،چون مساله شرعي چنين است كه كنيز اگر مرتكب فحشا شود ،چه شوهر دار باشد و چه نباشد حدش نصف حد زن
آزاد است ،و احصانش چيزي بر حد او اضافه نميكند.
و اما اگر به معناي احصان اسالم باشد -كه بعضي گفتهاند -و قرائت با فتحه همزه هم مؤيد آن است ،معنايش روشنتر و بينياز از مئونه زائد
خواهد بود ،و بنا بر اين احتمال معنايش چنين مي شود ،كنيزان اگر زنا بدهند نصف عذاب آزادگان را دارند ،چه شوهر داشته باشند و چه نداشته
باشند.
و مراد از عذاب ،تنها تازيانه است ،نه سنگسار ،چون سنگسار نصف نميشود ،و همين خود شاهد بر اين است كه مراد (از محصنات) در جمله"
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَي الْمُحْصَناتِ"...
زنان آزاد است ،نه زنان شوهردار ،كه در اول آيه مورد بحث بدان معنا بود ،و حرف الف و الم در اين كلمه الف و الم عهد است -،يعني همان
محصناتي كه در اول آيه نامش را برديم .نه محصناتي كه در آيه قبلي ذكر كرديم ،چون محصنات در آيه قبلي به معناي زنان آزاد شوهردار بود،
كه ميفرمود :ازدواج با آنان حرام است ،و محصنات در آيه مورد بحث به معناي زنان آزاد بود كه ميفرمود :اگر توانايي آن را نداريد كه با زن آزاد
ازدواج كنيد با كنيزان (ازدواج كنيد) (مترجم).
در نتيجه معناي آيه چنين مي شود :كه اگر كنيزان مؤمن مرتكب زنا شدند ،نصف عذابي كه زنان آزاد و بي شوهر دارند خواهند داشت ،و آن
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عبارت است از پنجاه تازيانه.
ممكن هم هست بگوئيم مراد از احصان در اينجا احصان عفت باشد ،به اين بيان كه در آن ايام كنيزان آزادي عمل نداشتند تا هر كاري كه
دلشان ميخواست بكنند ،چون تابع اوامر ترجمه الميزان ،ج ،4ص441 :
موالي خود بودند ،و مخصوصا در مساله فحشا و فسق و فجور -اگر اتفاق ميافتاد -به دستور مواليشان بوده كه آن موالي ميخواستند از راه
ناموسفروشي كنيزان خود ،عوايدي بدست آورند ،و ما اين معنا را از آيه شريفه ":وَ ال تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَي الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً" «( ،»1و
كنيزان خود را مجبور به دادن زنا نكنيد در صورتي كه خودشان ميخواهند عفيف باشند) استفاده ميكنيم ،پس اگر در آن ايام كنيزي به دادن زنا
عادت ميكرد و اين عمل را كاسبي خود قرار ميداد .به امر مواليش بود ،چون او نميتوانست از انجام فرمان مواليش تمرد كند ،و اما اگر
مواليش او را به اينكار وا نميداشت ،و كنيز هم كنيز با ايماني بود ،تقواي اسالمي هر چند تقواي ظاهريش نميگذاشت مرتكب زنا شود( ،چون
اسالم و ايمان او را به عفت دعوت ميكرد) در چنين فرضي اگر كنيزي مرتكب زنا ميشد ،نصف حد زنان آزاد را داشت ،پس ميتوان در حق
چنين كنيزي گفت ":فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ( "...يعني اگر كنيزي كه اسالم و ايمان او را داراي عفت كرده ،با اينهمه زنا بدهد نصف حد
زن آزاد را دارد) .از اينجا روشن ميشود كه آيه شريفه به خاطر شرطي كه در آن هست مفهوم ندارد -،توضيح اينكه در علم اصول ثابت شده كه
مفهوم شرط ،حجت است ،و اگر گويندهاي مثال به زير دست خود فرمان دهد كه اگر فالني تو را احترام كرد تو نيز او را احترام كن ،مفهوم آن
اين است كه اگر او تو را احترام نكرد ،تو نيز احترامش مكن -،حجت خواهد بود)" مترجم".
در اينجا ممكن است كسي مفهوم بگيرد و بگويد اگر كنيزان نخواهند عفت خود را حفظ كنند شما ميتوانيد آنان را مجبور به دادن زنا كنيد ،و
ليكن اين مفهوم در مورد آيه شريفه مورد بحث حجيت ندارد ،و يا بگو بنا بر معنايي كه ما كرديم اصال مفهوم ندارد ،زيرا كنيزان اگر نميخواستند
عفت به خرج دهند ،از ناحيه مواليشان مجبور به زنا دادن ميشدند ،و دستور آنان را به رضا و رغبت خود اطاعت ميكردند ،ديگر اكراهي فرض
نداشت ،هم چنان كه آيه ( )11سوره نور نيز ،مفهوم ندارد چون وقتي خود كنيز نميخواهد عفيف و پاكدامن باشد ،و خودش از دادن زنا خوشش
ميآيد ديگر موضوعي براي اكراهشان از ناحيه مولي باقي نميماند.
"ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ"...
كلمه عنت به معناي جهد و شدت و هالكت ميآيد ،و گويا مراد از آن زنا است ،كه نتيجه وقوع انسان در مشقت تجرد و شهوت نكاح است ،و
خود مايه هالك آدمي است ،و چون در زنا هم معناي جهد خوابيده و هم شدت و هم هالكت ،از اين جهت آن را عنت خواندهاند.
__________________________________________________
)(1سوره نور آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص441 :
و اشاره با كلمه (ذلك) به طوري كه گفته اند به نكاح كنيزان است ،كه در آيه شريفه با عنوان (فتيات) ذكر شده ،و بنا به گفته آنان معناي جمله":
وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ" اين مي شود كه اگر از ازدواج با كنيزان صبر كنيد و يا از زنا خويشتن داري نمائيد ،برايتان بهتر است ،البته احتمال ديگري
هست و آن اين است كه اشاره نامبرده به وجوب ازدواج با كنيزان ،و يا به وجوب مطلق ازدواج باشد ،تا كداميك از آيه ،و سياق آن استفاده شود،
(و خدا داناتر است).
بهر حال بهتر بودن صبر بنا بر احتمال اول -يعني صبر از نكاح با كنيزان -از اين بابت است كه صاحبان ايشان به شرحي كه در فقه ذكر كردهاند
در خود كنيزان و در فرزندان ايشان حق دارند( ،براي اينكه به فتواي عامه و در شيعه به فتواي بعضي از علما و از آن جمله عالمه رحمة اللَّه
عليه -در كتاب قواعد -در صورتي كه در ازدواج صاحب كنيز شرط كند كه هر چه از اين كنيز فرزند برايت متولد شود برده من باشد ،اين شرط
الزم الوفاء است ،و در باره خود كنيز هم مالك حق دارد كنيز شوهر دادهاش را به خدمت بگيرد ،و حتي بفروش برساند ،پس نهي از ازدواج با
كنيزان از اين بابتها است).
و بنا بر احتمال دوم (يعني صبر از ارتكاب زنا) بهتر بودن صبر روشن است ،براي اينكه اين صبر باعث تهذيب نفس و تهيه ملكه تقوا در نفس
است ،وقتي انسان خواسته نفس در عمل زنا را ترك كند چه ازدواج كرده باشد و چه نكرده باشد به تدريج نفسش داراي ملكه تقوا ميشود.
"وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" با مغفرت خود آثار سويي كه فكر زنا كردن در نفس دارد محو ميسازد ،و نفوس متقين از بندگانش را مشمول مغفرت و
رحمت خود ميكند.
"يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ"...
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اين آيه در مقام بيان هدفي است كه در تشريع احكام نامبرده در آيات سهگانه منظور بوده و بيان مصلحتهايي است كه بر اين احكام اگر بدان
عمل شود مترتب ميشود ،ميفرمايد( :خدا ميخواهد براي شما بيان كند) ،يعني احكام دين خود را بيان كند ،كه چه مصالحي براي دنيا و آخرت
شما در آنها است ،و چه معارف و حكمتهايي در آن نهفته است ،و بنا بر اين در جمله مورد بحث ،معمول جمله( :يبين) حذف شده ،تا اشاره باشد
به اينكه آن قدر عظيم و با اهميت است كه قابل بيان نيست ،ممكن هم هست هر دو جمله ":لِيُبَيِّنَ لَكُمْ" و جمله" و يهديكم" يك معمول
داشته هر دو در آن يك معمول تنازع داشته باشند ،و آن يك معمول عبارت باشد از" سُنَنَ الَّذِينَ ".
ترجمه الميزان ،ج ،4ص441 :
"وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" يعني شما را هدايت كند به طريقههاي زندگي سابقين يعني انبيا و امتهاي صالح گذشته ،كه زندگي خود را
در دنيا مطابق رضاي خدا پيش بردند ،و در نتيجه سعادت دنيا و آخرت خود را به دست آوردند ،و بنا بر اين معنا مراد از سنتهاي آنان ،سنتهاي
آنان بطور اجمال است ،نه بطور تفصيل ،و بيان همه خصوصيات آن پس كسي اشكال نكند كه چگونه اين آيات بيانگر سنتهاي گذشتگان
است ،با اينكه عينا همين آيات بعضي از سنتهاي آنان را نسخ ميكند ،نظير ازدواج برادران با خواهران در سنت آدم ابو البشر ،و جمع بين دو
خواهر در سنت يعقوب (ع) ،كه در زمان واحد دو خواهر را در ازدواج داشت ،يكي ليا مادر يهودا و ديگري راحيل مادر يوسف- ،آن طور كه در
بعضي اخبار آمده.
البته در اين ميان معنايي ديگر نيز هست ،كه بعضي آيه را آن طور معنا كردهاند ،و آن اين است كه مراد از هدايت در آيه ،راهنمايي به همه
سنتهاي همه امتهاي گذشته است ،چه آنها كه بر حق بودند ،و چه آنها كه در سنتهايشان راه باطل ميپيمودند ،و معناي آيه اين است كه ما
ميخواهيم براي شما همه سنتهاي سابقه چه حق و چه باطلش را بيان كنيم ،تا شما مردم داراي بصيرت شويد ،و سنتهاي حق و صحيح را
بگيريد و باطلش را رها كنيد.
و اين معنا عيبي ندارد ،جز اينكه هدايت در قرآن كريم در اين معنا استعمال نشده ،و هر جا استعمال شده به معناي راهنمايي به سوي حق است،
نظير آيه ":إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ" « ،»1و يا اگر نامي از حق را نميبرد منظورش همان حق است نظير آيه:
"إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً" « »2و در مواردي كه معناي باال مورد نظر باشد قرآن كريم تعبير به بيان و يا قصد و يا امثال آن
ميكند ،نه تعبير به هدايت.
بله اگر جمله" يبين  "...و جمله ":يهديكم" هر دو در جمله ":سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" و جمله" يَتُوبَ عَلَيْكُمْ  "...عمل كنند يعني ما اين دو را
راجع به آن دو بدانيم ،و برگشت معنا را به اين بدانيم كه :خداي تعالي سنتهاي گذشتگان را برايتان بيان ميكند ،و شما را به سوي خصوص
حق آن سنتها هدايت ميكند ،و در مواردي كه مبتال به باطل آن سنتها شديد از
__________________________________________________
)(1تو نمي تواني هر كس را دوست ميداري هدايت كني ،و ليكن اين خدا است كه هر كه را بخواهد هدايت ميكند .سوره قصص آيه .11
)(2ما انسان را به سوي راه ،هدايت كرديم ،در حالي كه انسان يا شكرگزار هدايت ما است ،و يا كفرانگر آن است .سوره انسان آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص441 :
جرم شما در مي گذرد ،آن وقت وجهي براي اين قول هست ،چون با اين توجيه ارتباط اين آيه با آيات سابق هم كه در آن ذكري از سنتهاي
حق و باطل گذشتگان و ذكري از توبه نسبت به آنچه قبل از اسالم آوردن مرتكب شده بودند ،به ميان آمده بود.
"وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" اين توبه عبارت است از رجوع خداي تعالي به بنده خود به نعمت و رحمتش ،به اينكه برايش شريعت تشريع
كند ،و حقيقت را بيان نمايد و به سوي طريق استقامت ،هدايتش فرمايد ،همه اينها از خداي تعالي توبه است ،هم چنان كه قبول توبه بنده گنه
كار و از بين بردن آثار گناهان او نيز توبه است.
و اگر جمله ":وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" را ذيل كالم قرار داد ،براي اين بود كه به همه فقرات آيه مربوط باشد ،چون اگر ميخواست تنها مربوط به
جمله آخر آيه باشد مناسبتر آن بود كه بفرمايد ":و اللَّه غفور رحيم".
"وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ"...
در اين آيه مساله توبه تكرار شده ،و گويا منظور داللت بر اين معنا بوده كه بفهماند جمله ":وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً"
از سه فقره آيه قبلي ،تنها مقابل فقره اخير قرار دارد ،و اگر جمله ":وَ اللَّهُ يُرِيدُ  "...تكرار نميشد ،و جمله ":وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ" به آيه
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قبلي وصل ميشد ،قهرا چنين به نظر ميرسيد كه اين جمله در مقابل همه فقرات آيه قبلي قرار دارد ،و آن وقت معناي آيه به طور قطع لغو
ميشد (توضيح اينكه فقرات آيه قبل عبارت بود از  "-1يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ"  "-2يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ"  "-1وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ" ،و اراده
آنهايي كه پيروي شهوات ميكنند ،نميتواند از بيان خداي تعالي كه مضمون فقره اول است جلوگيري و با آن مقابله كند ،و همچنين نميتواند با
هدايت خداي تعالي كه مضمون جمله دوم است مقابله نمايد ،خداي تعالي براي مسلمانان بيان ميكند و به سوي سنتهاي گذشتگان هدايت
ميكند ،چه آنها بخواهند و چه نخواهند ،پس به همين منظور كه جمله" وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ  "...به همه فقرات بر نگردد ،و تنها به
جمله اخير بر گردد.
جمله ":وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ" را تكرار نمود) (مترجم).
و مراد از ميل عظيم ،هتك همين حدود الهي است ،كه در اين آيات ذكر شد ،ميفرمايد :پيروان شهوات ميخواهند شما همه اين مرزها را
بشكنيد ،با مادر و خواهر و دختر خود و غيره كه به نسب بر شما حرام شدهاند ،و خواهر رضاعي و مادر زن و ربيبه و غيره كه به سبب بر شما
حرام شدهاند همخوابگي كنيد ،و يا زنا را مباح دانسته از سنت قويم ازدواج كه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص441 :
خدا آن را باب كرده رويگردان نشويد.
"يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ،وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً" ضعيف بودن انسان از اين بابت است كه خداي سبحان در او قواي شهويه را تركيب كرده،
قوايي كه دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستيزه ميكند ،و وادارش ميسازد به اينكه آن متعلقات را مرتكب شود ،خداي عز و جل بر او منت
نهاد ،و شهواتي را بر او حالل كرد ،تا به اين وسيله سوژه شهوتش را بشكند ،نكاح را به مقداري كه غائله عسر و حرج او را بر طرف سازد تجويز
كرده فرمود ":وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ"  ،و اين ما وراء عبارت است از همان دو طريق ازدواج ،و خريدن كنيز ،و نيز به اين وسيله آنان را به سوي
سنن اقوامي كه قبل از ايشان بودند هدايت فرمود ،و تخفيف بيشتري به آنها داد و آن اين است كه نكاح موقت -متعه -را هم برايشان تجويز و
تشريع كرد چون با تجويز متعه ديگر دشواريهاي نكاح دائم و مشقت لوازم آن يعني صداق و نفقه و غيره را ندارند.
اين نظر ما در معناي جمله مورد بحث بود ،ليكن بعضيها گفتهاند :منظور از اين تخفيف جواز ازدواج با كنيزان در هنگام ضرورت است كه قبل از
اسالم نيز در بين مردم با كراهت و مذمت معمول بوده ،و در اين آيات ميخواهد اين كراهت و نفرت را از بين برده رسما آن را مشروع اعالم
كند ،به اين بيان كه كنيز هم مانند آزاد ،انسان است ،و هيچ تفاوتي بين آن دو نيست ،و صرف رقيت و بردگي باعث نميشود كه برده از لياقت
مصاحبت و معاشرت و همسري سقوط كند.
و ظاهر اين آيات -به طوري كه قابل انكار نيست -آن است كه خطاب در آن متوجه به مؤمنين از اين امت است ،در نتيجه تخفيف نامبرده در
اين آيه تخفيفي بر خصوص اين امت است ،و مراد از آن همان معنايي است كه ما بيان كرديم.
و بنا بر اين اگر اين تخفيف را تعليل فرموده ،به اينكه" خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً" ،با اينكه اين علت صفتي است كه در همه انسانها وجود دارد ،هم
در اين امت و هم در امتهاي گذشته ،با اينكه تخفيف مخصوص امت اسالم است ،از قبيل ذكر مقتضي عام و سكوت از ذكر عدم مانع است،
پس گوي ا فرموده :ما بر شما امت اسالم تخفيف داديم ،براي اينكه ضعف عمومي در نوع بشر اقتضا داشت تا جايي كه موانع جلوگير نشود ما اين
تخفف را بدهيم ،ليكن در امتهاي گذشته موانعي پيوسته از فعليت دادن به اين تخفيف جلوگيري ميكرد و نميگذاشت اين رحمت ما در ساير
امتها ني ز گسترش يابد ،تا نوبت رسيد به شما و اين رحمت ما بر شما امت اسالم گسترش يافت ،و آثار آن در شما ظاهر گرديد ،و باعث شد
سبب نامبرده -
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
يعني ضعف بشري -خاصيت خود را بروز دهد ،و خداي تعالي حكم تخفيف را در شما تشريع كند ،در حالي كه امتهاي گذشته از آن محروم
بودند ،به شهادت اينكه در قرآن آورديم:
"رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا" « »1و نيز آورديم" هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" «».2
از همين جا روشن ميشود كه نكته در اين تعليل عام ،بيان ظهور تمام نعمتهاي الهي خاص به انسانها در امت اسالم است.
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از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمود( :خداي عز و جل از رضاع -شير دادن و شير نوشيدن همان را حرام كرده كه از نسب حرام كرده است)
و نيز از آن جناب روايت شده كه فرمود :رضاع قرابتي است مانند قرابت نسب «».1
و در الدر المنثور است كه مالك و عبد الرزاق از عايشه روايت آوردهاند كه گفت :در زمان رسول خدا (ص) از جمله آياتي كه جزء قرآن بود،
رضعات دهگانه معلوم بود ،كه با پنج رضعه معلوم نسخ شد ،عايشه خواسته است بگويد آيه شريفه نخست "الالتي ارضعنكم عشر رضعات
معلومات" بود ،سپس نسخ شد و" الالتي ارضعنكم خمس رضعات معلومات" نازل شد و سپس رسول خدا (ص) در گذشت ،در حالي كه آن جمله
جزء قرآن بود و قرائت ميشد «».4
مؤلف قدس سره  :قريب به اين معنا به چند طريق ديگر در آن كتاب روايت شده ،ولي همه آنها به خاطر اينكه جزء روايات تحريف و مخالف با
قرآن كريم است ،مردود ميباشد.
و در همان كتاب است كه عبد الرزاق ،و عبد بن حميد ،و ابن جرير ،و ابن منذر ،و بيهقي در كتاب سنن خود به دو طريق از عمر و بن شعيب از
پدرش از جدش از رسول خدا (ص) روايت آوردهاند كه فرمود :وقتي مردي با زني ازدواج كرد ،ديگر حالل
__________________________________________________
)(1پروردگارا بر ما تحميل مكن آن تكاليف دشواري را كه بر امتهاي قبل از ما تحميل كردي.
سوره بقره آيه .211
) (2او شما را ممتاز كرد ،و هيچ حرجي از انواع مشقتها بر شما تحميل نكرد .سوره حج آيه . [.....]11
(3و )4الدر المنثور ج  2ص  111ط بيروت دار المعرفة
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
نيست كه با مادرش ازدواج كند ،چه اينكه با او نزديكي كرده باشد و چه نكرده باشد ،ولي اگر اول با مادر ازدواج كند و قبل از نزديكي با او،
طالقش بدهد ميتواند با دختر او ازدواج نمايد «».1
مؤلف قدس سره :اين معنا از طرق شيعه از ائمه اهل بيت (عليهم السالم) نيز روايت شده و اصوال مذهب و فتواي ائمه اهل بيت (عليهم السالم)
همين است ،و از كتاب خداي عز و جل نيز همين معنا استفاده ميشود ،كه بيانش در سابق گذشت.
ولي از طرق اهل سنت از علي (ع) روايت شده كه فرمود :ازدواج با مادر زن در صورتي كه با دختر او نزديكي صورت نگرفته باشد اشكال ندارد ،و
نيز روايت شده كه مادر زن به منزله ربيبه است ،و اينكه ربيبه اگر در دامن شوهر مادرش نباشد ازدواج با او اشكال ندارد ،ولي اين مسائل همه
مخالف مذهب ائمه اهل بيت (عليهم السالم) است ،و رواياتي كه از طرق شيعه از آن حضرات نقل شده آنها را دفع ميكند.
و در كافي به سند خود از منصور بن حازم روايت كرده كه گفت :نزد امام صادق (ع )بودم كه مردي به حضورش رسيد ،و از مردي پرسيد كه با
زني ازدواج نمود ،و قبل از اينكه عمل زناشويي را با او انجام دهد مرگ او فرا رسيد ،آيا اين مرد ميتواند با مادر آن زن ازدواج كند؟
امام صادق (ع) فرمود :مردي از ما اهل بيت همين كار را كرد ،و در آن اشكالي نديد.
من (يعني منصور) گفتم :فدايت شوم شيعه افتخار نميكند مگر به قضاوتهاي علي (ع) در باره مشيخه كه ابن مسعود در پاسخ او از اين مساله
فتوا داده (شايد به جاي مشيخه صحيح شمخي باشد ،چون در بعضي از اخبار آمده كه او مردي از قبيله بني شمخ بوده ،و شايد اين باشد كه در
آن مرد شمخي براي ابن مسعود فتوا داده) بود كه عيبي ندارد ،و سپس آن مرد نزد علي (ع) آمده و جريان را به عرض رسانيد ،حضرت فرمود:
ابن مسعود اين فتوا را از كجا اخذ ميكند( ،در نسخه وافي آمده از كجا به آن اخذ كرده است)؟ عرض كرد از كالم خداي عز و جل كه فرموده":
وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ" حضرت فرمود :اين مستثنا است يعني
مشروط به شرطي است و آن مرسله است ،يعني شرط و قيدي ندارد.
منظور اين بوده كه حرمت ربيبه مشروط بر اين است كه به مادرش دخول شده باشد،
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص  111ط بيروت دار المعرفة
ترجمه الميزان ،ج ،4ص412 :
ولي حرمت مادر زن مطلق است ،چه با دخترش دخول شده و چه نشده باشد" مترجم".
آن گاه امام صادق (ع) به آن مرد فرمود :مگر نميشنوي كه اين -يعني منصور بن حازم -از علي (ع) روايت ميكند؟.
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همين كه برخاستم بروم از گفتار خود پشيمان شده ،با خود گفتم اين چه كار بود كه من كردم ،امام ميفرمايد :مردي از ما اينكار را كرد ،و در آن
اشكال نديد ،آن وقت من به اعتراض برميخيزم ،و ميگويم علي (ع) در اين مساله چنين و چنان قضاوت كرد!!؟ (عجب كار زشتي است كه
كردم) ،روزهاي بعد آن حضرت را ديدم و عرضه داشتم:
فدايت شوم مساله آن مرد -آن روزي -را نفهميدم كه شما چه فرموديد ،و آن روز لغزشي از من سر زد -ميبخشيد ،-حال بفرمائيد نظرتان در
آن باره چيست؟ فرمود :مرد بزرگوار از يك طرف خبر ميدهي كه علي (ع) در باره اين مساله چنين قضاوت كرده ،و از سوي ديگر ميپرسي:
رأي تو در باره آن چيست؟! «».1
مؤلف قدس سره :داستان قضاوت علي (ع) در باره فتواي ابن مسعود آن طور كه در الدر المنثور از سنن بيهقي و غيره آمده اين بوده :كه مردي از
بني شمخ با زني ازدواج كرد ،هنوز به او دخول نكرده مادر او را ديده و از مادر او خوشش آمد ،ال جرم نزد ابن مسعود رسيد تا از او فتوا بگيرد كه
آيا ميتواند با مادرش ازدواج كند يا خير؟ ابن مسعود دستور داد اول آن زن را طالق بدهد بعد با مادر او ازدواج كند ،او نيز چنين كرد ،و از مادر
زنش صاحب فرزنداني هم شد ،سپس ابن مسعود به مدينه آمد به او گفتند فتوايت غلط بوده ،ابن مسعود وقتي به كوفه برگشت به آن مرد گفت
زنت بر تو حرام است .و مرد از آن زن جدا شد.
بطوري كه مالحظه ميكنيد :در اين روايت مساله را به علي (ع) نسبت نداده ،بلكه تنها گفته است به او گفته شد ،و در بعضي از روايات آمده ابن
مسعود از اصحاب رسول خدا (ص) پرسيد ،و در عبارتي آمده كه از عمر حكم مساله را پرسيد ،و در بعضي ديگر -مانند نقلي كه مالحظه كرديد -
آمده به او خبر دادند حكم مسال ه آن طور نيست كه او گفته ،و شرط دخول مربوط به ربيبه است و اما در مادر زن هيچ شرطي نيست «».2
و در استبصار به سند خود از اسحاق بن عمار از جعفر از پدرش روايت آورده كه گفت:
امام امير المؤمنين (ع) هميشه ميفرمود :ربيبهها بر شما حرامند ،با اينكه به مادرشان
__________________________________________________
)(1فروع كافي ج  1ص  422حديث  4ط بيروت دار التعارف
)(2الدر المنثور ج  2ص  111ط بيروت دار المعرفة.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
دخول كردهايد ،حال چه اينكه در حجر باشند و چه نباشند ،و اما ازدواج با مادر زن مبهم است يعني مطلق است و بدون هيچ شرطي حرام است،
خواه با دختر آنان نزديكي كرده باشيد و خواه نكرده باشيد ،خداي تعالي ازدواج با مادر زن را مبهم و بدون شرط حرام كرده ،شما نيز بدون شرط
حرام بدانيد" ابهموا ما ابهم اللَّه" « .»1مؤلف قدس سره :در بعضي از روايات از طرق اهل سنت اين معنا به علي (ع) نسبت داده شده ،كه در
حرمت ربيبه قيد حجر مدخليت دارد( ،پس اگر همسر ما ،دختري دارد كه در دامن ما بزرگ نشده بلكه در خانه پدرش مثال زندگي ميكند،
ميتوانيم با او ازدواج كنيم) ليكن رواياتي كه از ائمه اهل بيت (عليهم السالم) رسيده اين نسبت را ناروا ميداند ،و از آيه شريفه نيز به بياني كه
گذشت همين استفاده ميشود.
اينكه در روايت داشت" ابهموا ما ابهم اللَّه" ،كلمه مبهم و ابهام از ماده -ب -ه -م -است كه به معناي ساده و بيرنگ بودن و يا يك رنگ
داشتن چيزي است ،به طوري كه رنگ ديگر با رنگ اصلي آن مخلوط نشده باشد ،و رنگ مختلف نداشته باشد ،و اگر از طبقات زناني كه ازدواج
با آنها بدون شرط حرام است آن چند طايفهاي كه حرمت ازدواجشان مطلق و بدون قيد است را مبهمات خواندهاند ،به همين مناسبت است كه
حكم حرمتشان يك دست است يعني در حاالت مختلف اختالف پيدا نميكند ،و اين طوايف عبارتند از -1 :مادران  -2دختران  -1خواهران -4
عمهها  -1خالهها  -1دختران خواهر 7-دختران برادر  -1همه اين هفت طايفه از رضاع -شير خوردن -1 ،مادر زن - 11زن پسر.
و در همان كتاب به سند خود از زراره از امام صادق (ع) روايت آورده كه گفت :از آن جناب پرسيدم :مردي كنيزي دارد ،و با او همخوابگي كرد،
آيا ميتواند با دختر او ازدواج كند؟ فرمود :نه دختر او نيز مشمول آيه ":وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ" است «».2
و در تفسير عياشي از ابي عون روايت كرده كه گفت :از ابي صالح حنفي شنيدم كه گفت :روزي علي (ع )فرمود( :سلوني ،از من بپرسيد) ،ابن
الكواء گفت :بگو ببينم آيا دختر خواهر رضاعي حالل است يا نه؟ و آيا جمع بين دو خواهر كه حرام است در بردگان نيز حرام است؟ حضرت
فرمود :ذهن تو هميشه بيابان گرد است ،و به سوي سؤالهاي حيرتانگيز ميرود -،چيزي بپرس كه به دردت بخورد ،و يا به تو سودي ببخشد،
ابن الكواء گفت :ما از تو
__________________________________________________

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

)(1استبصار ج  1ص  ،111باب  111حديث  1ط تهران دار الكتاب االسالميه.
)(2استبصار ج  1ص  111حديث  1ط تهران دار الكتب االسالميه.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص414 :
آنچه نميدانيم ميپرسيم ،و اما آنچه ميدانيم از تو نميپرسيم ،آن گاه امام (ع) فرمود :اما همخوابگي با دو خواهر برده را آيهاي از قرآن حاللش
دانسته ،و آيهاي ديگر تحريمش كرده ،و من نه ميگويم حالل است و نه ميگويم حرام است ،و ليكن نه خودم و نه احدي از اهل بيتم بين دو
خواهر مملوك جمع نميكنيم «».1
و در تهذيب به سند خود از معمر بن يحيي بن بسام روايت كرده كه گفت :ما از امام ابي جعفر (ع) از اموري پرسش كرديم كه مردم در باره آنها
از امير المؤمنين روايت ميكنند ،كه مردم را نه به آنها امر كرد و نه نهي -،نه آن امور را براي مردم حالل كرد و نه حرام بلكه حكم آنها را تنها
براي خودش و فرزندانش معين نمود ،پرسيديم آيا اين روايتها درست است ،و اگر درست است اين عمل علي (ع) چه توجيهي دارد؟ حضرت
فرمود:
توجيهش اين است كه آيهاي آنها را حالل كرده و آيهاي ديگر حرامش ساخته ،عرضه داشتيم آيا آيه اول منسوخ و آيه دوم ناسخ است ،و يا هر
دو آيه محكمند ،و ميتوان به هر دو عمل كرد؟
فرمود :همين كه فرمود من و اهل بيتم چنين كاري را نميكنيم سؤال شما را پاسخ است ،پرسيديم :چرا صريحا حكم مساله را بيان نفرمود ،امام
ابي جعفر فرمود :ترسيد مردم او را اطاعت نكنند ،آري اگر زمام امور به دست امير المؤمنين افتاده بود همه احكام كتاب اللَّه را پياده ميكرد ،و
همه حق را به كرسي مينشاند «».2
مؤلف قدس سره :منظور معمر بن يحيي بن بسام از روايتي كه مردم ميكنند همان روايتي است كه سنيها از طرق خودشان نقل كردهاند ،مانند
روايتي كه الدر المنثور از بيهقي و غير او از علي بن ابي طالب (ع) نقل كرد ،و در آن آمده بود كه در مساله جمع بين دو خواهر برده فرمود :آيهاي
از قرآن حرامشان كرده ،و آيهاي ديگر حاللشان دانسته ،و من در اين مساله نه امري ميكنم و نه نهيي ،و نه حاللش ميكنم و نه حرام ،ولي
خودم و اهل بيتم اين كار را نميكنيم «».1
و نيز در همان كتاب از قبيصة بن ذويب روايت كرده كه گفت مردي از امير المؤمنين (ص) از اين مساله پرسش كرد ،حضرت فرمود :اگر زمام
امور به دست من بود و اختياري ميداشتم و آن گاه با خبر ميشدم كه كسي دو خواهر برده را زن خود كرده ،او را مورد عذاب قرار ميدادم
«».4
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  212حديث  11ط -تهران مكتبة العلمية االسالميه.
)(2تهذيب ج  1ص  411حديث  14ط تهران دار الكتب االسالميه
(3و )4الدر المنثور ج  2ص  111ط بيروت دار المعرفه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و در تهذيب به سند خود از عبد اللَّه بن سنان روايت كرده كه گفت :از امام صادق (ع) شنيدم ميفرمود :هر گاه دو خواهر مملوك از آن كسي
باشد ،و با يكي از آن دو همخوابگي كرده ،بعد تصميم بگيرد كه با ديگري همبستر شود هيچ راهي ندارد جز اينكه اولي را از ملك خود خارج
بسازد ،يا او را به كسي ببخشد ،و يا بفروشد ،و حتي اگر او را به فرزند خودش ببخشد كافي است «».1
و در كافي و تفسير عياشي از محمد بن مسلم روايت شده كه گفت :من از امام باقر (ع )از معناي كالم خداي عز و جل پرسيدم ،كه فرمود ":وَ
الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" ،فرمود :به اينكه انسان به برده خود كه كنيزش همسر او است بگويد :از همسر خودت كناره گيري
كن ،و ديگر با او نزديكي نكن ،آن گاه خود او كنيزش را از دسترس غالم دور نگه بدارد ،تا حيض شود بعد از آن كه پاك شد خودش با او
نزديكي كند ،سپس اگر خواست دو باره او را در اختيار غالم بگذارد ،بعد از آنكه حيض شد او را به غالم بر ميگرداند ،بدون اينكه حاجت به عقد
نكاح داشته باشد «».2
و در تفسير عياشي از ابن مسكان از ابي بصير از يكي از دو امام باقر و صادق (عليهما السالم) روايت كرده كه در معناي آيه ":وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ" فرموده :منظور از محصنات زنان شوهردار است ،كه ازدواج با آنان حرام است ،به جز زني كه كنيز تو باشد ،و تو او را به غالم
خودت شوهر دادي هر وقت بخواهي ميتواني او را از شوهرش جدا كني ،و خودت از او بهره بگيري ،ابي بصير ميگويد :عرضه داشتم :حال اگر
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كنيزش را به غير غالمش شوهر داده چطور؟ فرمود :او نميتواند بين اين زن و شوهر جدايي بيندازد ،مگر آنكه كنيز خود را بفروشد ،آن گاه ديگر
ناموس كنيز ملك مشتري ميشود ،و مشتري اگر خواست زناشويي كنيزش با غالم غير را باقي ميگذارد ،و اگر خواست ميتواند بين آن دو
جدايي اندازد «».1
و در الدر المنثور است كه احمد ،و ابو داود ،و ترمذي -وي ،حديث را حسن دانسته ،-و ابن ماجه ،همگي از فيروز ديلمي روايت كردهاند كه وي
وقتي به اسالم در آمد كه دو نفر خواهر همسرش بودند ،رسول خدا (ص) به او دستور داد يكي از آن دو همسر را -هر يك را كه خودت
ميخواهي طالق بده «».4
__________________________________________________
)(1التهذيب ج  1ص  211حديث  41ط تهران دار الكتب االسالميه
)(2تفسير عياشي ج  1ص  212حديث  11ط تهران مكتبة العلمية االسالميه
)(3تفسير عياشي ج  1ص  211حديث  11مكتبة العلمية االسالميه .طبع تهران
)(4الدر المنثور ج  2ص  111دار المعرفة ط بيروت
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و در همان كتاب است كه ابن عبد البر در كتاب استذكار از اياس بن عامر روايت كرده كه گفت :از علي بن ابي طالب سؤال كردم و گفتم :من در
بردگانم دو خواهر دارم ،يكي از آن دو را براي فرزند آوردن انتخاب كردم ،و او برايم فرزنداني آورد ،سپس به آن ديگري رغبت كردم چه كنم؟
فرمود :آن را كه وطي كردي و برايت فرزنداني آورده آزاد كن ،سپس ديگري را وطي كن آن گاه فرمود :در بردگان نيز همه آنهايي كه از احرار
در كتاب خدا بر تو حرام شده حرام است ،به جز عدد( ،و يا فرمود به جز چهار) يعني در احرار بيش از چهار همسر نميتوان گرفت ،ولي از بردگان
بيش از چهار كنيز ميتوان گرفت ،و نيز آنچه در كتاب خدا از نسب بر تو حرام شده از رضاع نيز حرام است «».1
مؤلف قدس سره :الدر المنثور اين حديث را از غير اين طريق ،از طرق ديگر نيز روايت كرده.
و در صحيح بخاري و مسلم از ابي هريره روايت آمده كه گفت :رسول خدا (ص )فرمود :كسي نميتواند و حالل نيست كه بين زني با عمهاش و
نه بين زني با خالهاش جمع كند.
مؤلف قدس سره :و اين معنا :به غير اين دو طريق به طرق ديگر اهل سنت روايت شده ،و ليكن آنچه از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السالم )
روايت شده خالف اين است ،و كتاب هم ،موافق با روايت شيعه است.
و در الدر المنثور است كه طيالسي ،و عبد الرزاق ،و فريابي ،و ابن ابي شيبه ،و احمد ،و عبد بن حميد ،و مسلم ،و ابو داود ،و ترمذي و نسايي ،و ابو
يعلي ،و ابن جرير ،و ابن منذر و ابن ابي حاتم ،و طحاوي ،و ابن حيان ،و بيهقي (در كتاب سنن) ،همگي از ابي سعيد خدري روايت كردهاند كه
گفت :رسول خدا (ص) در روزي كه جنگ حنين پيش آمد لشگري به طرف اوطاس روانه كرد ،و اين لشگر بقشون دشمن برخوردند و با آنان كار
زار آغاز نموده در آخر شكستشان دادند ،و اسيراني از آنان گرفتند ،بعضي از ياران رسول خدا (ص) كه كنيزي از آن مردم نصيبش شده بود از
همخوابگي با آن كنيز به خاطر اينكه شوهر دارد و شوهرش هم اكنون در بين مشركين و از مشركين است ،كراهت داشت ،خداي تعالي در اين
باره اين آيه را نازل فرمود ":وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ"  ،يكي ديگر از زناني كه ازدواج با آنان حرام است زن شوهردار است،
مگر بردهاي كه در جنگ به
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص  111ط بيروت دار المعرفة][.....
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
چنگ شما آمده ،كه در عين اينكه شوهر دارد ميتوانيد با او نزديكي كنيد ،ما ناموس آنها را براي شما مسلمين حالل كرديم «».1
مؤلف قدس سره :اين معنا از طبراني از ابن عباس نيز روايت شده.
و در همان كتاب است كه عبد بن حميد از عكرمه روايت كرده كه گفت :اين آيه كه در سوره نساء ميفرمايد ":وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" ،در باره زني به نام معاذة نازل شد ،كه همسر رئيس قبيلهاي از بني سدوس به نام شجاع بن حارث بود و او هوويي داشت كه
براي شوهرش شجاع ،پسران متعددي زائيده بود ،در اين ميان شجاع سفري به هجر كرد ،تا براي اهل بيتش طعامي تهيه كند ،در اين بين روزي
معاذة به پسر عموي خود بر خورده بدو گفت :مرا با خود ببر ،و به اهل و قبيلهام برسان ،و خالصه حاضر نيستم در خانه شجاع بمانم ،زيرا نزد اين
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مرد خيري نيست ،پسر عمويش او را با خود برد ،و در بين راه به شجاع بر خوردند كه داشت از هجر بر ميگشت ،شجاع چون چنين ديد نزد
رسول خدا (ص) شد و عرضه داشت يا رسول اللَّه من در رجب از خانه بيرون آمدهام ،تا براي همسرم معاذة طعامي تهيه كنم و او در غياب من
فرار كرده و به دم (پسر عمويش) چسبيد آري جنس زن شري است كه زورش به هر كس برسد بر او غالب ميشود همسر من جواني را ديد كه
راحت در خانه زين نشسته و معلوم است كه هم او و هم اين هدفي و ميلي داشتند ،رسول خدا (ص )فرمود :به عهده من است كه ياريت كنم آن
گاه رو به اصحاب خود كرد و فرمود اگر آن مرد جامه اي از همسر وي كنده باشد بايد آن زن را سنگسار كنيد ،و گرنه او را به وي برگردانيد ،پس
مالك پسر شجاع و در حقيقت پسر هووي معاذة به راه افتاد ،و به جستجوي زن پدرش پرداخت ،و او را پيدا كرد و به خانه آورد «».2
مؤلف قدس سره :در اين تفسير مكرر خاطر نشان كرديم كه امثال اين حوادث كه در روايات به عنوان شان نزول نقل شده ،و مخصوصا حوادثي
كه مربوط به بعضي از جمالت يك آيه و به اجزاي آن ميباشد ،صرف تطبيقهايي است كه راويان كرده ،حوادث را با آيات تطبيق نمودهاند نه
اينكه سبب حقيقي نزول آيهاي باشد.
در كتاب من ال يحضره الفقيه آمده كه شخصي از امام صادق (ع) پرسيد معناي كلمه (المحصنات) در آيه" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ "چيست؟
فرمود :زنان شوهردار ،آن
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص  111ط بيروت دار المعرفة
)(2الدر المنثور ج  2ص  111ط بيروت دار المعرفة
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
شخصي پرسيد معناي آن در آيه شريفه ":وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" چيست؟ فرمود :زنان عفيف «».1
مؤلف قدس سره :اين روايت را عياشي نيز از آن جناب نقل كرده است.
و در مجمع البيان در ذيل جمله ":وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا "گفته :يعني كسي كه هزينه ازدواج با زنان آزاد را ندارد ،و آن قدر ثروت ندارد كه
اينكار را انجام دهد ،به ازدواج با كنيزان اكتفاء كند ،و آن گاه گفته :اين معنا از امام ابي جعفر (ع) روايت شده «».2
و در كافي از امام صادق (ع) نقل كرده كه فرمود :اين سزاوار نيست كه در اين عصر ،مرد آزاد با زن كنيز ازدواج كند -،زيرا در سابق گفتيم كه
چه عيبي در اين كار هست -،و اگر خداي تعالي در عصر نزول قرآن فرمود ":وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا  "...با در نظر گرفتن اينكه كلمه طول
به معناي مهريه است مخصوص همان عصر بوده ،كه مهريه زنان آزاد از زنان كنيز بيشتر بوده ،و اما در مثل امروز كه مهريه زنان آزاد برابر
كنيزان و يا كمتر از آن است صالح نيست به جاي زنان آزاد با كنيز ازدواج شود»1« .
مؤلف قدس سره :اين كه در روايت قبلي كلمه (طول) را به غنا معنا فرمود ،بايد دانست كه غنا يكي از مصاديق طول است ،و روايت كافي هم
نميخواهد بفرمايد ازدواج با كنيزان حرام است ،بلكه به بيش از كراهت داللت ندارد.
و در تهذيب به سند خود از ابي العباس بقباق روايت آورده كه گفت :من به امام صادق (ع) عرض كردم :آيا جايز است كه مردي با كنيز ديگران
بدون اطالع صاحبش ازدواج كند؟ فرمود :اين زنا است ،زيرا خداي تعالي فرمود ":فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ" ،با آنها ازدواج كنيد با اذن صاحبانشان
«».4
و در همان كتاب به سند خود از احمد بن محمد بن ابي نصر روايت كرده كه گفت:
من از حضرت رضا (ع) پرسيدم :آيا ميشود با كنيز مردم با اذن صاحبان آنها تمتع برد -و شهوتراني كرد -فرمود :بله زيرا خداي تعالي فرموده"
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ".
و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از يكي از دو امام باقر و صادق (عليهما السالم) روايت كرده كه گفت :من از آن بزرگوار پرسيدم :اينكه
خداي تعالي در باره كنيزان فرموده:
__________________________________________________
)(1سوره مائده آيه 1
)(2مجمع البيان ج  1ص  11ط ،تهران شركة المعارف االسالميه
)(3فروع كافي ج  1ص  ،111حديث  1ط ،تهران دار الكتب االسالميه
)(4تهذيب ج  1ص  141حديث  11ط تهران دار الكتب االسالميه
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بحث روايتي ديگر [(پيرامون ازدواج موقت)]  .....ص 411 :
اشاره

در كافي به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت :من از امام ابي جعفر (ع) از مساله متعه پرسيدم ،فرمود :بله در قرآن اين مساله نازل
شده ،و فرموده:
"فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ" «».2
و در همان كتاب به سند خود از ابن ابي عمير از شخصي كه نامش فراموش شده ،و يا از نسخه افتاده از امام صادق (ع )روايت كرده كه فرمود:
آيه اينطور نازل شده بود:
"فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي ،فاتوهن اجورهن (از زنان آن كساني كه شما از آنان براي مدتي معين تمتع ميبريد واجب است
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
"فَإِذا أُحْصِنَّ" منظورش از احصان كنيزان چيست؟ فرمود :اينكه دخول شود به ايشان -يعني وطي شوند -پرسيدم اگر به ايشان داخل نشده
باشد ،آيا حدي بر آنان نيست؟ فرمود :بله «».1
و در همان كتاب از جرير روايت كرده كه گفت :من از آن جناب از معناي كلمه (محصن) پرسيدم ،فرمود :محصن مردي است كه براي خاموش
كردن آتش شهوت خود كسي را دارد -،يا زني و يا كنيزي «».2
و در كافي به سند خود از محمد بن قيس روايت كرده كه گفت :امام ابي جعفر (ع )فرمود :امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) در مورد مردان و
زنان برده اينطور قضاوت فرمود كه اگر يكي از آنان مرتكب عمل زنا شد پنجاه تازيانه بخورد ،چه مسلمان باشد و چه كافر ،و چه نصراني ،و نبايد
سنگسار شود و تبعيد هم نميشود «».1
و در همان كتاب به سند خود از ابي بكر حضرمي از امام صادق (ع) روايت آورده كه شخصي از آن جناب از بردهاي مملوك پرسيد ،كه مرد
آزادي را قذف كرده -،يعني نسبت زنا به او داده ،آيا حد قذف او نيز نصف حد قذف آزاد است؟ -فرمود -:نه -بايد هشتاد تازيانه -يعني حد كامل
قذف را بخورد ،چون مساله قذف حق الناس است ،و اما آنچه از گناهان كه حق اللَّه عز و جل است حدش در مورد بردگان نصف حد آزادگان
است .عرضه داشتم ،چه چيزهايي حق اللَّه است؟ فرمود :اينكه زنا كند يا شراب بنوشد ،كه اينها از حقوقي است كه حد مرتكب آن در بردگان
نصف حد آزادگان است «».4
و در تهذيب به سند خود از بريد عجلي از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده كه از كنيزي پرسيدند كه مرتكب زنا شده است ،فرمود :نصف حد بر او
زده ميشود ،چه اينكه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد «».1
و در الدر المنثور كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت :مسافحات به معناي زناني است كه علنا زنا ميدهند ،و يار و دوست ميگيرند،
و آن زني هم كه تنها يك دوست دارد جزء" مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ" است ،و اضافه كرد كه مردم جاهليت چنين بودند كه زناي علني را حرام ،و زناي
پنهاني را حالل ميدانستند ،و ميگفتند زناي علني از لئامت و پستي است ،و اما آنچه پنهاني انجام شود هيچ اشكالي ندارد ،ليكن خداي تعالي در
قرآن كريم اين
__________________________________________________
(1و )2تفسير عياشي ج  1ص  211حديث  11ط تهران المكتبة العلمية االسالميه
)(3فروع كافي ج  1ص  211چاپ تهران ،دار الكتب االسالميه
)(4فروع كافي ج  1ص  211حديث  11ط تهران دار الكتب االسالميه.
)(5تهذيب ج  11ص  21ح  12ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
آيه را نازل كرد كه ":وَ ال تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ"( ،مرتكب عمل فاحشه نشويد نه علني و نه پنهاني) «».1
مؤلف قدس سره :روايات در باره مطالبي كه ديده شد بيش از اينها است كه از نظر خواننده گذشت ،آنچه ما آورديم نمونهاي بود از هزار ،و اندكي
از بسيار.
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اجرتشان را بدهيد" «».1
مؤلف قدس سره :اين قرائت را عياشي نيز از ابي جعفر (ع) نقل كرده ،جمهور -يعني علماي اهل سنت -نيز آن را به چند طريق از ابي بن كعب
و عبد اللَّه بن عباس روايت كردهاند ،كه انشاء اللَّه رواياتش خواهد آمد ،و شايد منظور از امثال اين روايات اين باشد كه بفهمانند مراد آيه اين
است ،نه اينكه بخواهند بفهمانند آيه اينطور نازل شده بوده ،و آن چند كلمه از آيه افتاده است.
و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت :عبد اللَّه بن عمير ليثي به حضور امام ابي جعفر باقر (ع) آمد ،و عرضه داشت :در باره
متعه زنان چه ميگويي؟.
امام فرمود ،خداوند هم در كتابش آن را حالل كرده ،و هم بر زبان پيغمبرش ،پس متعه تا روز قيامت حالل است ،عبد اللَّه عرضه داشت :اي ابي
جعفر آيا مثل تو كسي چنين فتوا ميدهد ،با اينكه عمر آن را حرام كرد و از آن نهي نمود؟.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص  ،142ط بيروت دار المعرفة
)(2فروع كافي ج  1ص  441حديث  1دار الكتب االسالمية ط تهران.
)(3فروع كافي ج  1ص  441حديث  1ط ،بيروت دار التعارف.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
حضرت فرمود :هر چند كه عمر تحريم كرده باشد ،عرضه داشت :من تو را به خدا پناه ميدهم از اينكه حالل كني چيزي را كه عمر آن را حرام
كرده.
زراره ميگويد :امام باقر (ع) در جوابش فرمود :خيلي خوب ،تو بر عقيده صاحبت باش ،من هم به عقيده رسول خدا (ص) باقي ميمانم حال بيا تا
با تو بر سر اين مساله مالعنه و مباهله كنم (يعني بر اين كه قول رسول خدا (ص) حق ،و قول صاحب تو عمر باطل است) عبد اللَّه عمير رو به
آن حضرت كرد و گفت آيا دوست ميداري زنان و دختران و خواهران و دختر عمههاي تو متعه شوند؟ حضرت وقتي شنيد كه او نام زنان و دختر
عموهاي آن جناب را برد روي از او برگردانيد «1».
و در همان كتاب به سند خود از عبد الرحمن بن ابي عبد اللَّه روايت كرده كه گفت:
من از ابو حنيفه شنيدم كه داشت از امام صادق (ع) از مساله متعه سؤال ميكرد ،حضرت پرسيد .از كدام متعه ميپرسي -از متعه زنان ،و يا متعه
حج -عرضه داشت منظورم متعه حج بود ،ولي فعال مرا خبر ده از مساله متعه زنان ،آيا اين عمل حق است؟ حضرت فرمود :سبحان اللَّه مگر
كتاب خدا را نخواندي كه ميفرمايد ":فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً "عرضه داشت :به خدا سوگند مثل اينكه اين آيهاي است
كه تا كنون آن را نخواندهام «».2
و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود:
جابر بن عبد اللَّه از سيره رسول خدا (ص) سخن ميگفت :از آن جمله گفت :من و يارانم با رسول خدا (ص) به جنگ ميرفتيم ،رسول خدا (ص)
عمل متعه را برايمان حالل كرد ،و تا زنده بود حرامش نكرد ،و علي (ع) بارها ميفرمود :اگر پسر خطاب يعني عمر قبل از من خالفت را به دست
نميگرفت ،و از دست من نميربود ،احدي جز شقي مرتكب زنا نميشد (در نسخهاي ديگر به جاي شقي كلمه اشقي -يعني شقيترين مردم-
آمده) ،و ابن عباس در تفسير آيه ":فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي فاتوهن اجورهن فريضة ميگفت :اين مردم يعني دستگاه خالفت -به
اين آيه كفر ورزيدند ،ولي رسول خدا (ص) آن را حالل كرد ،و تا زنده بود تحريمش نفرمود «».1
__________________________________________________
)(1فروع كافي ج  1ص  441حديث  4ط بيروت دار التعارف]. [.....
)(2فروع كافي ج  1ص  441حديث  1ط بيروت دار التعارف.
)(3تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص412 :
و در همان كتاب است كه ابي بصير از امام باقر (ع) نقل كرد كه در باب متعه و در معناي آيه شريفه ":فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ" فرمود :يعني اگر مدت متعه سر آمد ،ميتواني تو پيشنهاد تمديد مدت دهي ،و او نيز
ميتواند مدت را بيشتر كند ،در صورتي كه زن راضي باشد ،مرد ميگويد ":استحللتك باجل آخر -يعني ترا حالل ميكنم براي مدتي ديگر" كه
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در اين صورت اين زن براي غير تو حالل نيست ،تا آنكه عدهاش سر آيد ،و عده زن متعه دو حيض است «».1
و از شيباني روايت كرده كه گفت امام باقر و امام صادق (عليهما السالم) در تفسير جمله ":وَ ال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ"،
فرمودهاند :تراضي به اين است كه مرد اجرت زن را زياد كند و زن مدت عقد را «2».
مؤلف قدس سره :رو ايات در باره مطالب گذشته به طور تواتر و حد اقل به طور استفاضه از ائمه اهل بيت (عليهم السالم) رسيده ،و آنچه ما نقل
كرديم نمونهاي از آنها بود ،و اگر كسي بخواهد به همه آنها آگاه شود ،بايد به جوامع حديث -از قبيل :كافي و من ال يحضره الفقيه و استبصار و
تهذيب و امثال آن -مراجعه نمايد.
[اخباري كه بر نسخ شدن حكم متعه داللت ميكنند (از طرق اهل سنت)]  .....ص 412 :
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اخباري كه مي گويد حكم متعه نسخ شده است و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت كرده كه گفت :متعه در اول اسالم
عملي ميشد ،فالن آقا به شهري وارد مي شد ،در حالي كه كسي همراه نداشت كه كارهايش را انجام دهد ،و اثاث زندگيش را حفظ كند ،با زني
ازدواج موقت ميكرد ،كه تا چندي كه در آن شهر هست همسرش باشد ،و اثاث و سرمايهاش را زير نظر داشته باشد ،و زندگيش را اداره كند و
هر وقت اين آيه را ميخواند كه ":فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي ميگفت :اين آيه به وسيله آيه ":مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" نسخ شده،
و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت ميخواست زن را نگه ميداشت ،و هر وقت نميخواست طالق ميداد «».1
و حاكم در مستدرك به سند خود از ابي نضرة روايت آورده كه گفت :من آيه" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" را نزد ابن عباس
اينطور خواندم ،فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي" و گفتم :ما اينطور قرائت نميكنيم ابن عباس گفت به خدا سوگند
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .11
)(2تفسير برهان ج  1ص  111حديث .11
)(3الدر المنثور ج  2ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
خدا همين طور آن را نازل كرده است «».1
مؤلف قدس سره :اين روايت را سيوطي نيز از او و از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن انباري در كتاب مصحف نقل كرده است «».2
و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت كردهاند كه گفت:
در قرائت ابي بن كعب آيه شريفه اينطور است فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي «».1
و در صحيح ترمذي از محمد بن كعب از ابن عباس روايت آورده كه گفت :متعه در اول اسالم مشروع بود شخصي كه از دياري به شهري وارد
ميشد كه به آنجا آشنايي نداشت ،زني ميگرفت به مدتي كه ميدانست در آن شهر ميماند ،تا متاع او را حفظ نموده ،كارهايش را اصالح كند،
اين حكم هم چنان بود تا آن كه آيه ":إِلَّا عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ" نازل شد ،ابن عباس اضافه كرده كه به حكم اين آيه هر فرجي كه
غير اين دو باشد حرام است «».4
مؤلف قدس سره :الزمه اين روايت اين است كه آيه متعه كه سالها بعد از هجرت در مدينه نازل شده قبال در مكه نسخ شده باشد -،و همين
شاهد است بر اينكه روايت كمترين اعتباري ندارد-.
و حاكم در مستدرك از عبد اللَّه بن ابي مليكه روايت كرده كه گفت :من از عايشه از مساله متعه زنان پرسيدم :گفت بين من و شما كتاب خدا،
ميگويد :سپس آيه زير را قرائت كرد" وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" ،و اضافه كرد:
پس كسي كه از اين دو يعني از همسري كه خدا به او تزويج كرده و كنيزي كه خدا به ملكش در آورده تجاوز كند مشمول آيه بعد ميشود كه
فرموده ":فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ" «».1
و در الدر المنثور است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه :در باره آيه شريفه ":فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" گفته است :اين آيه به وسيله آيه شريفه ":يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" و آيه":
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ" ،و آيه ":وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَالثَةُ أَشْهُرٍ" نسخ شده است
«».1
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__________________________________________________
)(1مستدرك حاكم ج  2ص .111
(2و )1الدر المنثور ج  2ص .141
)(4صحيح ترمذي ج  1ص  411ح .1122
)(5مستدرك حاكم ج  2ص .111
)(6الدر المنثور ج  2ص .141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص414 :
و در همان كتاب است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بيهقي از سعيد بن مسيب روايت كردهاند كه گفت :آيه ميراث آيه
متعه را نسخ كرده «1».
و در همان كتاب است كه عبد الرزاق و ابن منذر و بيهقي از ابن مسعود روايت كردهاند كه گفت :حكم متعه نسخ شده ،و ناسخ آن آيه طالق و
آيه صدقه و آيه عده و آيه ميراث است «».2
و باز در همان كتاب آمده كه عبد الرزاق و ابن منذر از علي روايت كردهاند كه گفت:
حكم روزه رمضان ،هر روزه ديگر را نسخ كرد ،و آيه زكات ،هر صدقه ديگر را نسخ كرد ،و آيه متعه را طالق و عده و ميراث نسخ كردند ،و حكم
قرباني ،هر ذبيحه ديگر را نسخ كرد «».1
و باز در همان كتاب است كه عبد الرزاق و احمد و مسلم از سيره جهني روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) در سال فتح مكه به ما اجازه
داد زنان را متعه كنيم ،من و مردي از قوم خودم در آن سفر از مدينه خارج شديم من از رفيقم زيباتر بودم و او تقريبا زشت بود ،ولي جامهاش از
جامه من نوتر بود هم چنان پيش ميرفتيم ،تا به باالي كوههاي مكه رسيديم در آنجا كنيزي به ما برخورد مانند دختري باكره و خوش منظر و
گردن بلند به او گفتم آيا حاضر هستي يكي از ما تو را متعه كند ،و از تو كام بگيرد؟ گفت :در مقابل چه ميدهيد هر يك از ما همانجامهاي را كه
داشتيم در برابرش پهن كرديم كنيز شروع كرد ما را براندازي كردن ،رفيقم گفت برد من نوتر از برد اين مرد است ،برد من تازه و زيبا است ،و برد
او كهنه است ،و كنيز گفت برد اين هم عيبي ندارد ،سرانجام به متعه من در آمد ،و من از او كام گرفتم و او را با خود داشتم ،ولي از مكه بيرون
نشديم مگر آن كه رسول خدا (ص) متعه را تحريم كرد «».4
و در همان كتاب است كه مالك و عبد الرزاق و ابن ابي شيبه و بخاري و مسلم و ترمذي و نسايي و ابن ماجه از علي بن ابي طالب (ع) روايت
كرده اند كه گفت ،رسول خدا (ص) در جنگ خيبر از متعه كردن زنان و از خوردن گوشت االغهاي اهلي نهي كرد «».1
و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و احمد و مسلم از سلمة بن أكوع روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) در سال اوطاس سه روز
متعه زنان را براي ما حالل كرد ،و بعد از سه روز از آن نهي فرمود «».1
__________________________________________________
(1و  2و  1و )4الدر المنثور ج  2ص .141
)(5الدر المنثور ج  2ص .141
)(6الدر المنثور ج  2ص .141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و در شرح ج  1ص  11ابن العربي كه شرح صحيح ترمذي است ،از اسماعيل از پدرش از زهري روايت كرده كه گفت :سبره روايت كرد كه
رسول خدا (ص) در حجة الوداع از متعه نهي كرد ابو داود بعد از آن كه اين حديث را نقل كرده ،ميگويد :اين حديث را عبد العزيز بن عمر بن
عبد العزيز از ربيع پسر سيره از پدرش نقل كرد ،و در آن گفته است :اين جريان بعد از خارج شدن از احرام در حجة الوداع اتفاق افتاد ،و تشريع
متعه براي مدتي معلوم بود ،ولي حسن گفته جريان در عمرة القضاء اتفاق افتاده است «».1
و در همان كتاب ج  1ص  11از زهري روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) متعه را در جنگ تبوك جمع كرد «».2
مؤلف قدس سره :روايات چنان كه مالحظه ميفرمائيد در تشخيص تاريخ نهي رسول خدا (ص) از متعه اختالف دارند ،بعضي ميگويند قبل از
هجرت بوده ،و بعضي ديگر مي گويند :بعد از هجرت به وسيله آيات نكاح و طالق و عده و ميراث نسخ شد ،و يا به نهي خود رسول خدا (ص) در
سال جنگ خيبر يا در زمان عمرة القضاء يا سال اوطاس يا سال فتح يا سال تبوك و يا بعد از حجة الوداع نسخ شده ،و به همين جهت بعضيها
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(بعضي از روايات كه داللت دارد بر اينكه جمعي از صحابه و تابعين از مفسرين ،متعه را جايز ميدانستند) ..... .ص 411 :

و در تفسير طبري از مجاهد روايت كرده كه در تفسير آيه" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ" گفته :مقصود نكاح متعه است «».1
__________________________________________________
(1و )2الدر المنثور ج  2ص .141
)(3صحيح بخاري ج  1ص  11طبع بيروت.
)(4الدر المنثور ج  2ص .141
)(5الدر المنثور ج  2ص .141
)(6الدر المنثور ج  2ص .141
)(7تفسير طبري ج  1ص .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و در همان كتاب از سدي نقل كرده كه در تفسير آيه نامبرده گفته اين آيه راجع به متعه است و آن اين است كه مردي زني را به شرط مدتي
معين نكاح كند همين كه آن مدت سر آمد ديگر حقي به آن زن ندارد و آن زن نيز به وي نامحرم است و بر آن زن الزم است رحم خود را استبرا
كند -يعني عده نگه دارد ،تا معلوم شود از آن مرد حامله نيست -،نه آن مرد از زن ارث ميبرد و نه زن از مرد «».1
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اين روايات مختلف را حمل كردهاند به اينكه همهاش درست است ،زيرا رسول خدا (ص) در همه اين سالها از متعه نهي كردهاند ،و هر يك از
روايات از نهي آن جناب در يك سال خبر ميدهد ،و ليكن جاللت قدر بعضي از راويان چون علي (ع) و جابر و ابن مسعود كه همواره با رسول
خدا (ص) بودند و از كوچك و بزرگ سيره آن جناب با خبر بودند ،اجازه نميدهد كه ما بگوئيم نامبردگان از نهي آن جناب در ساير مواقف و ساير
اوقات اطالع نداشتهاند.
و در الدر المنثور است كه بيهقي از علي روايت كرده كه فرمود :رسول خدا (ص )از متعه نهي كرد ،آن روزي هم كه جايز بود تنها براي كساني
جايز بود كه دسترسي به ازدواج نداشتند ،ولي همين كه آيات نكاح و طالق و عده و ميراث بين زن و شوهر نازل شد حكم متعه نسخ گرديد
«».1
و باز در همان كتاب است كه نحاس از علي بن ابي طالب روايت كرده كه به ابن عباس گفت تو مردي گيج هستي يادت نيست كه رسول خدا
(ص) از متعه نهي
__________________________________________________
(1و )2شرح ابن العربي ج  1ص . [.....]11
)(3الدر المنثور ج  2ص .141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
كرد » . «1و در همان كتاب است كه بيهقي از ابي ذر روايت كرده كه گفت متعه تنها براي سه روز براي اصحاب رسول خدا (ص) حالل شد،
بعد از سه روز رسول خدا (ص )از آن نهي كرد «».2
و در صحيح بخاري از ابي حمزه روايت كرده كه گفت :شخصي ،از ابن عباس از متعه زنان سؤال كرد ،ابن عباس گفت جايز است ،آن گاه غالم
آزاد شده او پرسيد :آيا اين جواز به خاطر آن است كه زن كم بوده ،و مردان در سختي قرار داشتهاند ،ابن عباس گفت :بله «».1
و در الدر المنثور است كه بيهقي از عمر نقل كرده كه در خطبهاش گفت :چه ميشود به مردمي كه زنان را با عقد متعه نكاح ميكنند ،با اينكه
رسول خدا (ص) از آن نهي فرموده احدي كه مرتكب نكاح متعه شود را نزد من نياوريد مگر آنكه او را سنگسار ميكنيم «».4
و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و احمد و مسلم از سيره روايت كردهاند كه گفت :من رسول خدا (ص) را ديدم كه در بين ركن كعبه و در
آن ايستاده بود و ميفرمود ":يا ايها الناس" اين من بودم كه به شما اجازه دادم زنان را متعه كنيد ،آگاه باشيد كه خداي تعالي آن را تا روز قيامت
حرام كرده ،هر كس زني متعه دارد مدتش را ببخشد و رهايش كند ،و از آنچه به آنان دادهايد چيزي پس نگيريد «».1
و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه از حسن روايت كرده كه گفت :و اللَّه متعه بيش از سه روز نبود ،كه در آن سه روز رسول خدا (ص) آن را
تجويز كرد ،نه قبل از آن سه روز متعهاي بود و نه بعد از آن «».1
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و در دو كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم اين حديث را در الدر المنثور نيز روايت كرده -از عبد الرزاق ،و ابن ابي شيبه ،از ابن مسعود روايت
كردهاند كه گفت:
ما با رسول خدا (ص) در جنگ بوديم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتيم آيا ميتوانيم خود را خصي -اخته كنيم؟ در پاسخ ما را از اين عمل نهي
فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت كنيم ،در ازاء يك تكه لباس ،عبد اللَّه بن مسعود سپس اين آيه را قرائت كرد:
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ" (اي كساني كه ايمان آوردهايد طيباتي را كه خدا برايتان حالل كرده ،بر خود حرام
نكنيد) «».2
و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه از نافع روايت كرده كه گفت شخصي از پسر عمر از مساله متعه پرسيد ،او گفت :حرام است به او گفته
شد كه ابن عباس به متعه فتوا ميدهد گفت :پس چرا در زمان عمر جرات نكرد لب باز كند «».1
و در الدر المنثور است كه ابن منذر و طبراني و بيهقي از طريق سعيد بن جبير روايت كردهاند كه گفت :من به ابن عباس گفتم اين چه كاري بود
كه كردي ،سوارهها فتواي تو را به اطراف بردند ،و منتشر كردند و شعرا در باره آن شعر سرودند ،پرسيد چه گفتند؟ در پاسخ اين شعر را برايش
خواندم:
اقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟
هل لك في رخصة االطراف آنسة تكون مثواك حتي مصدر الناس؟
من به آن مرد محترم كه مجلسش طول كشيده و شاگردانش رفته بودند گفتم ،با فتواي ابن عباس چطوري؟ ميل داري زني صيغه كني تا آلت
تناسليت روي آزادي ببيند ،و مونسي بيابد ،تا مردم و شاگردانت بر ميگردند بستر گرم و نرمي داشته باشي؟ كه البته منظور شاعر مسخره كردن
ابن عباس و فتواي او بوده.
__________________________________________________
)(1تفسير طبري ج  1ص .1
)(2الدر المنثور ج  2ص ( 141و صحيح بخاري ج  1ص  )1 -4و (صحيح مسلم ج  1ص ).112
)(3الدر المنثور ج  2ص .141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
ابن عباس گفت ":إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ" نه به خدا سوگند ،من اينطور فتوا ندادم و منظورم از آن فتوا كه دادم چنين چيزي نبود ،و من متعه را
جز براي كسي كه مضطر شده حالل نكرده ام ،و از متعه جز آن مقدار كه خدا گوشت مرده و خون و گوشت خوك را حالل كرده حالل نكردهام
«».1
و در همان كتاب آمده كه ابن منذر از طريق عمار غالم آزاد شده شريد روايت آورده كه گفت :من از ابن عباس از متعه پرسيدم كه آيا اين عمل
زنا است و يا نكاح؟ گفت :نه سفاح است و نه نكاح ،گفتم :پس چيست؟ گفت :همان متعه است ،هم چنان كه خداي تعالي نامش را متعه نهاده،
گفتم آيا زن متعه ،عده دارد؟ جواب داده عده او حيض او است ،گفتم آيا با شوهرش از يكديگر ارث ميبرند؟ گفت :نه «2».
و در همان كتاب است كه عبد الرزاق ،و ابن منذر ،از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه گفت خدا به عمر رحم كند ،متعه جز رحمتي از
خداي تعالي نبود كه به امت محمد كرد ،و اگر نهي عمر از متعه نميبود جز شقيترين افراد كسي احتياج به زنا پيدا نميكرد ،آن گاه گفت اين
متعه همان است كه در سوره نساء در بارهاش فرموده ":فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ "يعني تا مدت كذا و كذا و به مبلغ كذا و كذا ،و بين چنين زن و
شوهري وراثت نيست ،و اگر دلشان خواست به رضايت يكديگر مدت را تمديد كنند ميتوانند ،و اگر از هم جدا شدند ،آن نيز كافي است و بين آن
دو نكاحي نيست ،عطا در آخر خبر داد كه از ابن عباس شنيده كه امروز هم متعه را حالل ميداند با اينكه عمر از آن نهي كرده است «».1
و در تفسير طبري -الدر المنثور اين حديث را از عبد الرزاق -و ابي داود آن را در كتاب ناسخ خود از حكم -روايت كردهاند ،كه شخصي از وي
پرسيد آيا اين آيه نسخ شده يا نه؟
گفت :نه ،و علي گفت :كه اگر نهي عمر از متعه نبود احدي گرفتار زنا نميشد مگر شقيترين افراد « .»4و در صحيح مسلم (ج  1ص  )111از
جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت :ما در زمان رسول خدا (ص) و ابي بكر با يك مشت خرما و آرد متعه ميكرديم ،تا آنكه عمر در جريان
عمرو بن حريث از آن نهي كرد «».1
مؤلف قدس سره :اين حديث از جامع االصول تاليف ابن اثير و كتاب زاد المعاد تاليف
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__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .141
(2و )1الدر المنثور ج  2ص .141
)(4تفسير طبري ج  1ص  -1و الدر المنثور ج  2ص .141
)(5صحيح مسلم ج  1ص . [.....]111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
ابن القيم و فتح البارئ تاليف ابن حجر و كنز العمال -تاليف متقي هندي نقل شده «».1
و در الدر المنثور است كه مالك و عبد الرزاق از عروة بن زبير روايت كرده كه گفت:
خوله دختر حكيم وارد بر عمر بن خطاب شد ،و گفت ربيعه پسر اميه زني را متعه كرده ،و آن زن از وي باردار شده ،عمر از جاي خود حركت كرد
و از شدت ناراحتي رداي خود را به زمين كشيد ،در حالي كه ميگفت :اين همان متعه است ،و تو اگر زودتر به من خبر داده بودي او را سنگسار
ميكردم «».2
مؤلف قدس سره :و اين جريان از شافعي در كتاب االم « »1و بيهقي در سنن كبري نقل شده « .»4و از كنز العمال از سليمان بن يسار از ام عبد
اللَّه دختر ابي خيثمه نقل كرده كه گفت:
مردي از شام به مدينه آمد ،و در منزل ام عبد اللَّه منزل كرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته ،در صدد برآي زني را براي من متعه كن ،تا
از او تمتع ببرم ،ام عبد اللَّه مي گويد ،من او را به زني راهنمايي كردم ،مرد شامي با او قرار بست ،و چند نفر عادل را شاهد گرفت ،و مدتي كه خدا
خواست با او بود ،تا آ نكه از مدينه خارج گشت ،بعد از رفتنش عمر از جريان خبردار شد ،مرا خواست و از من پرسيد آيا اين گزارشي كه به من
رسيده حق است؟ گفتم آري :گفت:
پس اين بار كه از شام آمد مرا خبر ده ،وقتي مرد شامي آمد من به عمر اطالع دادم ،ماموري فرستاد -تا او را نزد وي بردند ،-عمر به او گفت چه
چيز تو را وا داشت به اينكه چنين كاري بكني؟
گفت :من در بودن رسول خدا (ص) متعه ميكردم و آن جناب تا زنده بود مرا از اين كار نهي نكرد ،و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابي بكر
نيز متعه ميكردم ،او نيز مرا نهي نكرد ،تا از دنيا رفت و در عهد خالفت تو نيز متعه ميكردم و تو نيز از اين عمل نهيي نكردي ،عمر گفت :آگاه
باش به آن كسي كه جانم به دست او است اگر با علم به نهي من اقدام به اين عمل كرده بودي تو را سنگسار ميكردم ،آن گاه اضافه كرد
روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص شود يعني نكاح دائم از سفاح -زنا -مشخص است ،ولي متعه مشخص نيست «».1
و در صحيح مسلم و مسند احمد از عطا روايت شده كه گفت :جابر بن عبد اللَّه از سفر
__________________________________________________
)(1جامع االصول (ج  11صفحه  )111زاد المعاد ابن قيم (ج  2ص  )211فتح البارئ ابن حجر (ج  1ص  -)111 -111كنز العمال متقي هندي
(ج  11ص ).121
)(2الدر المنثور ج  2ص .141
)(3االم للشافعي
)(4سنن كبراي بيهقي ج  1ص .211
)(5كنز العمال ج  11ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
عمره ميآمد ،ما به ديدنش رفتيم ،مردم هر كسي چيزي ميپرسيد تا آنكه سخن به مساله متعه كشيده شد ،جابر گفت :ما در عهد رسول خدا
(ص) و در عهد ابي بكر و عمر متعه ميكرديم ،و در عبارت احمد آمده ،تا آنكه اواخر خالفت عمر رسيد «1».
و از سنن بيهقي از نافع از عبد اللَّه بن عمر روايت شده كه شخصي از او از مساله متعه زنان پرسيد ،او گفت حرام است ،آگاه باش كه عمر بن
خطاب اگر كسي را به اين جرم ميگرفت او را با سنگ سنگسار ميكرد «».2
و از مرآة الزمان ابن جوزي روايت شده كه گفته است :عمر بارها ميگفت به خدا سوگند اگر مردي را بياورند كه متعه را حالل بداند او را سنگسار
ميكنم «».1
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[تحريم متعه به وسيله عمر بن خطاب  .....ص 411 :

و در صحيح مسلم از ابي نضره روايت شده كه گفت :من نزد جابر بن عبد اللَّه بودم ،كه مردي ناشناس وارد شد ،و گفت ابن عباس و ابن زبير بر
سر مساله متعه زنان و متعه حج اختالف دارند ،جابر گفت ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا (ص) انجام ميداديم ،تا آنكه عمر ما را از آن
نهي كرد ،و ديگر انجام نميدهيم «».1
مؤلف قدس سره :به طوري كه نقل شده اين روايت را بيهقي « »4نيز در سنن خود آورده ،و اين معنا در صحيح مسلم در سه جا به الفاظ و
عباراتي مختلف آمده ،در بعضي از آنها آمده كه جابر گفت .همين كه عمر زمام خالفت را به دست گرفت ،گفت :خداي تعالي براي پيغمبرش هر
چه را خواست و به هر مقدار كه خواست حالل كرد ،ولي من حكم ميكنم به اينكه ديگر حج تمتع نكنيد ،و بين عمره و حج از احرام در نياييد،
بلكه حج و عمره را تمام كنيد ،آن طور كه خداي تعالي دستور داده ،و از نكاح اين زنان -ال بد منظورش زناني است كه متعه ميشدند -دست
برداريد احدي از شما را به اين جرم كه زني را به مدت نكاح كرده نزد من نياورند ،مگر آنكه سنگسارش كنم.
__________________________________________________
)(1محاضرات راغب.
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و در كتاب بداية المجتهد تاليف ابن رشد از جابر بن عبد اللَّه روايت آمده كه گفته است :ما در عهد رسول خدا (ص) و ابي بكر و در نيمي از مدت
خالفت عمر متعه ميكرديم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهي كرد «».4
و در اصابه است كه ابن الكلبي گفته :سلمة بن امية بن خلف جمحي ،سلمي كنيز آزاد شده حكيم بن امية بن اوقص اسلمي را متعه كرد ،و سلمي
برايش فرزندي آورد ،ولي او منكر فرزند خود شد جريان به گوش عمر رسيد ،و او از عمل متعه نهي كرد «».1
و از زاد المعاد از ايوب روايت شده كه گفت :عروه به ابن عباس گفت :آيا از خدا نميترسي ،كه حكم جواز در مورد متعه صادر ميكني؟ ابن
عباس گفت :اي عروه كوچولو ،برو از مادرت بپرس ،عروه گفت اما ابو بكر و عمر متعه نميكردند ،ابن عباس گفت :به خدا سوگند من خيال
نميكنم دست از اين كارهايتان -منظور خليفهتراشي و امثال آن است -برداريد ،تا آنكه خدا عذابتان كند ،من دارم از رسول خدا (ص) براي شما
حديث ميگويم ،و شما رفتار ابي بكر و عمر را عليه من دليل ميآوريد؟!! « »1مؤلف قدس سره :مادر عروه اسما دختر ابي بكر بود ،كه متعه زبير
بن عوام شد ،و عبد اللَّه بن زبير از اين ازدواج به دنيا آمد.
__________________________________________________
)(1صحيح مسلم ج  1ص  111و مسند احمد ج  1ص .111
)(2سنن بيهقي ج  2ص .211
)(3مرآت الزمان ابن جوزي.
)(4بداية المجتهد البن الرشد ج  2ص .11
)(5االصابة ج  2ص .11
)(6زاد المعاد ج  1ص .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و در محاضرات راغب آمده كه عبد اللَّه بن زبير ،عبد اللَّه بن عباس را مالمت ميكرد كه تو چرا متعه را حالل ميداني ،او در پاسخ ميگفت برو
از مادرت بپرس ،كه ازدواج تو با پدرم چگونه بود -چگونه مجمر عروسي تو و پدرم را دود كردند -عبد اللَّه بن زبير از مادرش پرسيد او گفت من
تو را جز در عقد متعه نزائيدم «».1
و در صحيح مسلم از مسل م القري روايت آورده كه گفت :من از ابن عباس مساله متعه را پرسيدم ،گفت هيچ اشكالي ندارد ،و عبد اللَّه زبير از آن
نهي ميكرد ،ابن عباس براي تاييد فتواي خود ميگفت اين مادر عبد اللَّه بن زبير زنده است ،و دارد شهادت ميدهد بر اينكه رسول خدا (ص)
متعه را اجازه داد ،برويد از او بپرسيد ،مسلم القري ميگويد :ما به خانه او -يعني مادر عبد اللَّه زبير و دختر ابي بكر -رفتيم ،و زني تنومند و نابينا
ديديم ،در جواب ما گفت :رسول خدا (ص) عمل متعه را تجويز كرد «».2
مؤلف قدس سره :شاهد اين حال و وضعي كه حكايت شده گواهي ميدهد بر اينكه سؤال مسلم القري از متعه زنان بوده ،نه متعه حج ،روايات
ديگر نيز اين روايت را همين طور تفسير كردهاند.
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)(2صحيح مسلم و مسند احمد بن حنبل ج  1ص .141
)(3صحيح مسلم ج  1ص . [.....]211
)(4سنن بيهقي ج  2ص .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص412 :
اين معنا را بيهقي در سنن خود « ،»1و جصاص در احكام القرآن خود « ،»2و متقي هندي در كنز العمالش « ،»1و سيوطي در الدر المنثور خود
« ،»4و رازي در تفسيرش « ،»1و طيالسي در مسندش « »1روايت كردهاند.
و در تفسير قرطبي از عمر نقل كرده كه در خطبهاش گفت ":متعتان كانتا علي عهد رسول اللَّه ع و انا أنهي عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و
متعة النساء"( ،دو متعه در زمان رسول خدا" ص" بود ،و من شما را از آن دو نهي ميكنم ،و بر ارتكابش عقوبت ميكنم ،متعه حج و متعه زنان)
«».1
مؤلف قدس سره :و اين خطبه از منقوالتي است كه همه اهل نقل آن را قبول دارند ،و آن را به طور ارسال مسلم نقل ميكنند ،و در اصل صدور
آن احدي از شيعه و سني ترديد نكرده ،هم چنان كه تفسير رازي ،و تفسير البيان و التبيين و زاد المعاد ،و احكام القرآن ،و طبري ،و ابن عساكر ،و
ديگران به اين معنا اعتراف كردهاند.
و از كتاب مستبين تاليف طبري از عمر حكايت شده كه گفت :سه چيز در عهد رسول خدا (ص )بود و من محرم -حرام كننده -آنهايم ،و بر آنها
عقوبت ميكنم  -1متعه حج - 2متعه زنان  -1گفتن حي علي خير العمل در اذان «».1
و در تاريخ طبري «» 1از عمران بن سواده روايت كرده كه گفت :من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائت سبحان اللَّه را خواند با يك سوره
آن گاه از قبله رو برگردانيد ،و من با او برخاستم به من گفت :آيا كاري داري؟ گفتم :بله ،حاجتي دارم گفت :پس دنبالم بيا ،ميگويد :من دنبالش
رفتم وقتي داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد ،داخل شدم ناگهان ديدم عمر بر سر تختي نشسته كه روپوشي بر آن نيست ،گفتم از در
خير خواهي نصيحتي
__________________________________________________
)(1سنن بيهقي ج  2ص .211
)(2احكام القرآن جصاص ج  2ص  141دار الكتاب العربي بيروت.
)(3كنز العمال ج  11ص .121
)(4الدر المنثور ج  1ص .211
)(5تفسير فخر رازي ج  11ص .11
)(6مسند طيالسي.
)(7تفسير قرطبي ج  2ص .112
)(8مستبين طبري
)(9تاريخ طبري ج  4ص  221دار المعارف بمصر.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
به تو دارم ،در پاسخ گفت صبح و شام مرحبا به خير خواه ،گفتم :امت تو چهار عيب از تو ميگيرند ،ميگويد وقتي اين را شنيد چانه خود را روي
نوك چوبدستيش گذاشت ،و نوك ديگر چوب را روي رانش قرار داد ،و سپس گفت :بگو (ببينم آن چهار عيب چيست) ،گفتم ميگويند تو عمره را
در ماههاي حج حرام كردهاي ،با اينكه نه رسول خدا (ص) آن را تحريم كرده بود و نه ابو بكر ،و چنين عمرهاي حالل است؟ گفت چگونه حالل
است با اينكه اگر در ماههاي حج عمره به جاي آوردند آن را مجزا از حج خود ميپندارند -،و ديگر حج واجب را انجام نميدهند ،و مكه در ايام
حج مانند پوست تخم مرغي كه جوجهاش در آمده باشد خالي از زوار ميشود ،با اينكه حج بهايي است از بهاء اللَّه و من درست فهميدهام.
گفتم و ميگويند كه تو متعه زنان را حرام كردهاي ،با اينكه خداي تعالي آن را حالل كرده بود ،و ما با يك مشت -پول و يا خرما و يا چيز ديگر-
از زنان بهرهمند ميشديم ،و بعد از چند روز هم جدا ميشديم -خالصه نه از نظر هزينه ازدواج در مضيقه بوديم ،و نه از نظر پاي بندي به آن-
عمر در جواب گفت رسول خدا (ص) متعه را در زماني حالل كرد كه ضرورت در كار بود ،-مردم دسترسي به زن دائم نداشتند -ولي امروز مردم
در وسعت قرار گرفته اند ،و آن روز هم كسي از مسلمانان به اين حكم عمل نكرد من كسي را سراغ ندارم كه آن روز و يا حتي اين روزها به اين
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حكم عمل كرده باشد ،تازه امروز هم ميتوانند با يك مشت -از چه و چه -از زنان بهره بگيرند ،و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد
دائمي و طالق ،پس رأي من درست است.
ميگويد :به او گفتم تو كنيز حامله مردم را به محضي كه وضع حمل كند آزاد ميسازي ،بدون اينكه صاحب كنيز آن را آزاد كند -،با اينكه به
حكم" ال عتق اال في ملك" ،تنها مالك ميتواند برده خود را آزاد كند ،-در پاسخ گفت من به طفيل حرمتي كه مولود دارد و آزاد است مادرش را
هم حرمت دادم ،و من جز خير اراده نكردهام ،و اگر خالف شرع باشد استغفار ميكنم.
گفتم شكايت ديگري كه از تو دارند اين است كه تو رعيت را از خود رم ميدهي و طرد ميكني ،و با خشونت راه ميبري -در اينجا عمران
مي گويد :چوب دستي را از روي رانش برداشت ،و دست ديگر خود را تا به آخر آن كشيد ،و از در افتخار كه رسم عرب است گفت من كسي
هستم كه در جنگ قرقرة الكدر در رديف رسول خدا (ص) سوار بر شتر بودم ،پس به خدا سوگند من خالف سيره او عمل نميكنم ،چيزي كه
هست در برابر مردم قيافه ميگيرم ،كه از من حساب ببرند ،و گرنه چون شباني هستم كه شتر را رها ميكنم تا
ترجمه الميزان ،ج ،4ص414 :
خوب سير شود و كامال سيراب گردد و منحرفشان را به راه بر ميگردانم ،و متجاوز را به جاي خود مينشانم ،و به قدر طاقتم ادب ميكنم و به
قدر طاقتم پيش ميرانم ،زياد داد و فرياد ميكنم ،ولي كمتر ميزنم ،عصايم را بلند ميكنم ولي با دست ميزنم و اگر غير اين كنم رمه را رها
كردهام ،و رعيت را مهمل گذاشته ام ،وقتي اين گفتگو به گوش معاويه رسيد گفت به خدا سوگند او داناي به حال رعيت بود.
[ بررسي و نقد رواياتي كه از طريق اهل سنت در باره متعه نقل شده است  .....ص 414 :
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مؤلف قدس سره :اين روايت را ابن ابي الحديد « »1در شرح نهج البالغه از ابن قتيبه نقل كرده .اين بود عدهاي از رواياتي كه در مساله متعه
زنان وارد شده ،و اهل بحث و نظر اگر در مضامين آنها دقت كنند خواهند ديد كه همه آنها با هم معارضه دارند ،در حقيقت خود روايات خود را
باطل ميسازند ،و اهل بحث در مضامين آنها به هيچ حاصلي دست نمييابد ،تنها چيزي كه همه در آن اتفاق دارند ،اين است كه عمر بن خطاب
در ايام خالفتش متعه زنان را حرام كرد ،و از آن نهي كرد ،و انگيزهاش بر اين كار ماجرايي بود كه در داستانهاي عمرو بن حريث ،و ربيعة بن
خلف جمحي ديد ،و گرنه داستان نسخ شدن اين حكم خدا به آياتي كه ديديد ،و يا سنت ،هيچيك دليل نيست ،و چنانچه توجه فرموديد سخن
بيهودهاي بيش نبود ،براي اينكه گفتيم روايات در همه مضامينش متعارض است ،و يكديگر را باطل ميسازند ،تنها اين معنا را به دست ميدهند
كه عمر حكم خداي را تغيير داده ،از متعه نهي كرد ،و نهي خود را اجرا هم نمود ،و حد سنگسار براي مرتكبش معين كرد اين اوال .و ثانيا همه
روايات اتفاق دارند در اينكه متعه سنتي بوده كه در عهد رسول خدا (ص) و به تجويز آن جناب تا حدودي عملي ميشده ،حال يا اسالم آن را
تاسيس كرده ،و يا حد اقل از سابق معمول بوده ،و اسالم امضايش كرده ،و در بين صحابه آن جناب كساني به اين سنت عمل ميكردهاند ،كه در
حقشان احتمال زنا داده نمي شود ،مانند جابر بن عبد اللَّه ،و عبد اللَّه بن مسعود ،و زبير بن عوام ،و اسماء دختر ابي بكر كه از طريق متعه ،عبد اللَّه
بن زبير را زاييده است.
و ثالثا در صحابه و تابعين كساني بودند كه آن را مباح ميدانستند ،مانند ابن مسعود ،و جابر و عمرو بن حريث ،و غير ايشان ،و از تابعين مجاهد و
سدي و سعيد بن جبير و ديگران.
و اين اختالف فاحشي كه در بين روايات هست ،باعث شده كه علماي اسالم عالوه بر اختالفي كه در اصل جواز و يا حرمت متعه كردهاند،
ا ختالفي هم در نحوه حرمت و كيفيت منع از آن به راه بيندازند ،و اقوال عجيب و غريبي كه شايد به پانزده قول برسد داشته باشند.
__________________________________________________
)(1شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد ج  12ص  121دار الكتب العلمية قم
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و اين مساله از جهات متعددي مورد بحث است ،كه از ميان همه آنها تنها پرداختن به بعضي از آن جهات براي ما مهم است ،و به فن تفسير
ارتباط دارد.
توضيح اين كه در مساله متعه يك بحث از نظر كالمي ميشود ،در اينكه آيا عمر بن خطاب و يا هر كس ديگري كه سرپرستي امت اسالم را به
عهده بگيرد حق دارد حالل خدا را حرام كند يا خير ،و اين بحث در بين دو طايفه شيعه و سني جريان دارد -،كه شيعه معتقد است او چنين حقي
نداشته ،و سنيها خالف اين را معتقدند.
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و يك بحثي ديگر از نظر فقه ميشود ،كه اصوال عمل متعه عمل حاللي است يا عملي است حرام؟
و يك بحث ديگر از نظر تفسير ميشود ،و آن اين است كه از آيه شريفه" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  ،"...چه استفاده ميشود ،آيا
مفاد آن تشريع نكاح متعه است و يا امضاي سنتي است كه از پيش بوده ،و بعد از آنكه معلوم شد در مقام تشريع است آيا اين آيه به وسيله آيات
ديگر نظير آيه مؤمنون و آيات نكاح و تحريم و طالق وعده و ميراث نسخ شده است يا خير؟ باز بعد از فراغ از اين كه به وسيله هيچ يك از اين
آيات نسخ نشده ،بحث ميشود در روايتي كه به وسيله سنت نبويه (يعني كالم خود رسول خدا ص) نسخ شده يا نه؟ و از اين قبيل مسائلي كه
ارتباط با فن تفسير دارد.
و اين قسم بحث يعني بحث قسم سوم را ما در اين كتاب تعقيب ميكنيم ،در سابق خالصه بحث را از نظر خواننده گذرانديم ،در اينجا براي
توضيح بيشتر نظر خود را متوجه سخناني ميسازيم كه ديگران عليه آنچه ما گفتيم در باره داللت آيه بر مساله نكاح متعه و باب كردن آن دارند.
[گفتههاي يكي از مخالفين در رد جواز متعه و پاسخ به او]  .....ص 411 :
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بعضي از مخالفين ما بعد از اصرار بر اينكه آيه در مقام اين است كه بفرمايد مهريه زنان دائم را بدهيد ،گفته است :ولي شيعه معتقد است كه
منظور اين آيه نكاح متعه است ،و نكاح متعه عبارت از اين است كه زني را براي مدتي معين مثال يك روز يا يك هفته و يا يك ماه به نكاح خود
در آوري ،و استدالل كرده اند به قرائتي كه از ابي و ابن مسعود و ابن عباس (رض) نقل شده ،و اين قرائت در بين ساير قرائتها شاذ و غير مقبول
است ،و نيز استدالل كردهاند به اخبار و داستانهايي كه در متعه هست.
آن گاه گفته اما آن قرائت همانطور كه گفتيم شاذ و غير مقبول است ،و قرآن بودنش ثابت نيست ،در سابق نيز گفتيم رواياتي كه اين معنا و اين
قرائت را ميرسانند هر چند كه صحيح باشند خبر واحدند ،و استفادهاي كه راويان از آيه كردهاند چيز زائدي است ،كه از فهم
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
خود اضافه كرده اند ،نه اينكه لفظ آيه بر آن داللت كند ،و فهم هر كسي براي خودش اعتبار دارد ،صحابه هم فهمشان براي كسي حجت ديني
نيست ،مخصوصا در جاهايي كه نظم و اسلوب كالم مساعد با آن معنا نباشد ،نظير همين مساله چون كسي كه با تمتع نكاح ميكند منظورش
اين نيست كه از زنا فرار كند ،و به احصان پناهنده شود بلكه قصد اصلي و اوليش همان زنا است ،و اگر در متعه براي مرد نوعي احصان و
پاكدامني هست ،و نميگذارد در آن ايام مرتكب زنا شود ،براي زن هيچ احصاني نيست ،او همان كاري را ميكند كه زن زناكار ميكند ،يعني هر
چند روزي خود را اجير مردها ميكند ،هم چنان كه گفتهاند:
"كرة حذفت بصوالجة فتلقاها رجل رجل"
(توپي كه براي بازي كردن چوگان نميخواهد ،و مانند توپ بسكتبال دست به دست ميگردد) مؤلف قدس سره :اما اينكه گفت :به قرائت ابن
مسعود و غيره استدالل كرده اند ،جوابش اين است كه هر كسي به كالم شيعه در اين باب مراجعه كند خواهد ديد كه شيعه به قرائت نامبرده به
عنوان يك دليل معتبر و قاطع استدالل نكرده ،و چگونه چنين چيزي ممكن است ،با اينكه شيعه قرائتهاي شاذ را حجت نميداند ،حتي آن
قرائت هايي را كه از امامان خود شيعه نقل شده ،آن وقت چگونه ممكن است به قرائتي تمسك كند كه نه خودش آن را حجت ميداند ،و نه
خصمش ،و اين سخني است خندهآور.
بلكه تنها استداللي كه شيعه كرده استدالل به قول صحابهاي است ،كه آيه را چنين قرائت كردهاند ،نه به قرائتشان بلكه به قولشان ،و اينكه اين
صحابه از آيه چنين معنايي را فهميدهاند ،حال شما ميخواهيد نام اين را قرائت اصطالحي بگذاريد و ميخواهيد نگذاريد ،بلكه آن را تفسير بناميد،
و اين استدالل از دو جهت به نفع شيعه است ،اول اينكه عدهاي از صحابه نظرشان همين است كه شيعه ميگويد ،و به طوري كه گفته شده اين
عده جمع بسيار زيادي از اصحاب رسول خدا (ص) و تابعينند ،و هر كس بخواهد ميتواند سخنان آنان را در مظانش پيدا كند.
و دوم اينكه آيه شريفه دليل بر فتواي شيعه است ،به همين دليل كه صحابه نامبرده اينطور قرائت كردهاند ،و حتي آنهايي هم كه متعه را فعال
مشروع نميدانند آيه را راجع به متعه ميدانند ،و ليكن ادعا ميكنند كه نسخ شده ،پس در داللتش بر متعه حرفي ندارند ،و گرنه معنا ندارد كه
حكم به نسخ آن كنند ،و يا در اين باب كالمي را از ديگران روايت كنند ،و اين روايات بسيار زياد است ،كه عدهاي از آنها را در سابق نقل كرديم،
پس شيعه از روايات نسخ هم همان را استفاده ميكند ،كه از قرائت شاذ نامبرده استفاده ميكند ،هر چند كه قائل به
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
حجيت قرائت شاذه نباشد ،هم چنان كه خودش قائل به نسخ نيز نميباشد ،و تنها از همه آن روايات اين معنا را استفاده ميكند ،كه تمامي آن
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قاريان و اين راويان مسلم داشتهاند كه آيه شريفه مربوط به نكاح متعه است.
و اما اينكه گفت( :مخصوصا در جايي كه نظم و اسلوب كالم مساعد با آن معنا نباشد نظير همين مساله) ،از گفتارش بر ميآيد كه وي سفاح را
عبارت دانسته از صرف ريختن مني در رحم زن -،و خالصه كلمه (سفاح) را به معناي لغوي ماده آن (س -ف -ح) معنا كرده ،و آن گاه آن را
امري منوط به قصد و نيت قرار داده -مانند نماز كه با نيت ادا و قضا ،و با نيت ،ظهر و عصر ميشود ،آن گاه نتيجه گرفته پس اگر ازدواج موقت
و ريختن مني در رحم زن صرفا به منظور قضاي شهوت باشد سفاح است نه نكاح ،و غفلت ورزيده از اينكه اصل لغت در نكاح هم همين طور
است ،يعني كلمه نكاح و يا بگو (ماده -ن -ك -ح) در زبان عرب به معناي عمل جنسي است ،چه حالل و چه حرام ،زهري ميگويد( :اصل
نكاح در زبان عرب به معناي وطي است) پس بنا به گفته او بايد نكاح نيز سفاح باشد ،آن وقت ديگر سفاح چيزي در مقابل نكاح نخواهد بود -در
حالي كه در قرآن و احاديث اين دو كلمه مقابل همند ،يكي به معناي ازدواج حالل ،و ديگري به معناي جفتگيري حرام است.
عالوه بر اي نكه الزمه قصدي بودن اين عمل ،و اينكه اگر كسي صرفا به قصد ريختن مني خود ازدواج موقت كند آن ازدواج زنا و سفاح ميشود،
اين است كه اگر كسي به چنين قصدي ازدواج دائم نيز بكند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آيا هيچ مسلماني حاضر هست چنين فتوايي
بدهد؟.
حال اگر بگوي د بين ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست ،و آن اين است كه نكاح دائم طبعا براي اين درست شده كه مرد و زن ناموسشان و
عفتشان را حفظ نموده ،و با هم خوابگي ،نسلي از خود توليد كنند ،و خانه و دودماني تشكيل دهند ،ولي در ازدواج موقت چنين اهدافي در كار
نيست .در پاسخ ميگوئيم اين سخن بجز لجبازي هيچ معنايي ندارد ،براي اينكه هر فائدهاي كه بر نكاح دائم مترتب ميشود ،بر موقت آن نيز
مترتب ميشود ،اگر در آن عفت و ناموس حفظ ميشود ،در اين نيز ميشود ،اگر به وسيله آن از زنا و اختالط نطفهها جلوگيري ميشود در اين
نيز ميشود ،اگر در آن بستر ،نسل پديد ميآيد در اين نيز ميآيد ،اگر در آن تشكيل خانواده ميشود ،در اين نيز ميشود ،تنها تفاوتي كه در اين
دو هست ،بلكه مزيتي كه در نكاح موقت هست آساني آن است ،و تشريع آن در حقيقت تخفيفي به حال امت است ،كساني كه قدرت ندارند
ازدواج دائم كنند ،زيرا خانه ندارند ،و در آمدي كه بتواند كفاف نفقه همسر را بدهد،
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ندارند ،و يا غريب هستند و يا موانع مختلف ديگري در كارشان هست ،ميتوانند با ازدواج موقت ،خود را از خطر زنا و ساير تبعات آن ،نجات
دهند.
و همچنين هر اثري كه بر نكاح موقت مترتب ميشود و اين دانشمند آن را مالك سفاح بودن قرار داده بر نكاح دائم نيز مترتب ميشود ،نظير
قصد شهوت ،و ريختن آب مني در رحم يك زن- ،و امثال آن -چون همه اينها در نكاح دائم جايز است ،و اگر كسي بگويد :نكاح دائم ،بالطبع
براي اين درست شده كه وسيله تشكيل خاندان و توليد مثل و امثال آن باشد و نكاح موقت صرفا براي آن به مضاري كه گفته شد درست شده-،
صرفنظر از اينكه مضار بودن آن آثار را قبول نداريم -اين ادعا ادعايي است كه فسادش بر همه روشن است.
و اگر بگويد :نكاح متعه از آنجا كه سفاح هست زنا در مقابل نكاح است ،در پاسخش ميگوئيم سفاح به آن معنايي كه تو تفسيرش كردهاي
يعني -ريختن آب مني در رحم -اعم از زنا است ،و هر ريختني زنا نيست و اگر چنين باشد بايد نكاح دائم هم زنا باشد ،آنهم نكاحي كه منظور از
آن ريختن آب مني باشد -و اتفاقا بيشتر ازدواجهاي دائم در جوانان به همين منظور انجام ميشود.
و اما اينكه گفت( :و اگر در متعه براي مرد نوعي احصان و پاكدامني هست ،و نميگذارد در آن ايام مرتكب زنا شود ،براي زن هيچ احصاني
نيست) از آن حرفهاي عجيب و غريب است ،و دل ما ميخواست اين آقا ميبود ،و از او ميپرسيديم :چه تفاوتي بين مرد و زن در اين بابت
هست ،كه باعث شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاكدامني خود را حفظ نموده ،خويشتن را از خطر زنا نگه بدارد ،ولي زن چنين قصدي نتواند
بكند ،شما را به خدا اين سخن را جز گزافهگويي چيز ديگري ميتوان ناميد؟.
و اما آن شعري كه انشا كرد در پاسخش ميگوئيم :بحث ما يك بحث حقيقي و به منظور پي بردن به حقيقتي از حقايق ديني است ،كه آثار
بسيار مهمي در زندگي دنيا و آخرت بشر بر آن مترتب ميشود ،بحثي است كه نبايد آن را سرسري گرفت ،حال چه اينكه نكاح متعه حرام باشد و
چه حالل ،در چنين بحثي چه جاي استشهاد به شعر است ،كه پايه و اساس آن خيالبافي است ،آري در منطق شعر ،باطل شناخته شدهتر از حق،
و گمراهي معروف تر از هدايت است ،حاال هم كه به شعر استشهاد كرد چرا در ذيل روايات گذشته و مخصوصا در ذيل كالم عمر انشا نكرد ،كه
بنا به روايت طبري كه گذشت گفت حاال هر كس ميخواهد برود و به يك مشت (گندم و  )...ازدواج كند ،و بعد از سه روز هم طالق بدهد.
و آيا منظورش از طعنه چه كسي ميتواند باشد ،و آيا هدفي جز خدا و رسولش كه متعه ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
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را يا ابتداء و يا به طور امضا تشريع كردند كس ديگري است؟ نه ،چون در زمان رسول خدا (ص) مسلمانان در مرئي و مسمع آن جناب متعه
ميكردند ،و در اين هيچ شكي نيست.
[ضرورت ها و موجبات جواز متعه در آغاز ،در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجود داشته است  .....ص 411 :
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حال اگر اين شخص -به اصطالح دانشمند -بگويد رسول خدا (ص) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتي بوده كه بر جو آن روز حاكم بوده ،و
آن تهي دستي عامه مسلمين از يك سو ،و مسافرتهاي پي در پي براي جنگ از سوي ديگر بود -در روايات هم اشارهاي به اين ضرورت بود.
در پاسخ ميگوئيم اوال با فرض اينكه متعه در اول اسالم بين مردم معمول بوده ،و به نام نكاح متعه ،و يا بگو نكاح استمتاع شهرت داشته ،ديگر
نمي توان از اعتراف به داللت آيه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت ،از سوي ديگر هيچ يك از آيات و روايات هم داللت بر نسخ نداشت ،و
چنين صالحيتي در آنها نبود ،پس اگر با اين حال كسي بگويد حكم جواز متعه بر داشته شده ،در داللت آيه بدون دليل تاويل كرده ،گيرم كه
حكم اباحه متعه به دليل آيه نبوده ،بلكه رسول خدا (ص) به خاطر مصلحتي كه ضرورت آن را به وجود آورده بود متعه را حالل كرد ،ميپرسيم
آيا اين ضرورت كه در زمان رسول خدا (ص) باعث چنين حكمي شد ،در آن روز شديدتر بوده ،يا در زمان خلفا كه اسالم رو به گسترش نهاده
بود ،و لشگريان در مشارق و مغارب زمين پراكنده شدند ،آنهم نه يك نفر و ده نفر ،بلكه در هر ناحيهاي هزاران نفر اطراق كرده بودند؟.
و چه فرقي مي تواند باشد بين اوائل خالفت عمر و اواخر آن ،كه در اوايل خالفت عمر آن ضرورت بوده ،ولي در اواخرش برطرف شده؟ اگر فقر
بوده ،اگر جنگ بوده ،اگر غربت بوده ،و اگر هر عامل ديگري بوده در اواخر حكومتش نيز بوده ،چطور شد ضرورتي كه بهانه شما است در عهد
رسول خدا (ص) و خالفت ابي بكر و اوائل خالفت عمر و در اواخر حكومت عمر بر طرف شد؟.
آيا آن ضرورت كه باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسالم حاضر شديدتر و عظيمتر است ،يا در عهد رسول خدا (ص) و ابي بكر و نيمه اول
از عهد عمر؟
با اينكه فقر و فالكت سايه شوم خود را بر همه بالد مسلمين گسترده ،و حكومتهاي استعمارگر و مرتجعين از حكومتهاي اسالمي ،كه ايادي
استعمارگران و فراعنه سرزمينهاي مسلمان نشين هستند خون مسلمانان را مكيده از منابع مالي آنان هيچ رطب و يا بسي را به جاي
نگذاشتهاند؟ .
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و از سوي ديگر -همانها كه منابع مالي مسلمانان را به يغما ميبردند براي خواب كردن مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون
و روزنامه و سينما و غيره ترويج ميكنند؟ -و در بهترين شكلي كه تصور شود آن را زينت ميدهند؟ و با رساترين دعوتها مسلمانان را به ارتكاب
آن دعوت ميكنند؟ و اين بالي خانمان سوز روز به روز شديدتر و در بالد و نفوس گستردهتر ميشود تا به جايي كه سواد اعظم بشري و نفوس
به درد خور اجتماع ،يعني دانشجويان و ارتشيان و كارگران كارخانجات كه معموال جوانهاي جامعهاند را طعمه خود ساخته؟.
و جاي شك براي احدي نمانده كه آن ضرورتي كه جوانان را اينطور به سوي منجالب فحشا و زنا و لواط و هر داعي شهواتي ديگر ميكشاند،
عمدهاش عجز از تهيه هزينه زندگي و اشتغال به كارهاي موقت است ،كه نميگذارد در محل كار منزل تهيه كند ،تا بتواند نكاح دائم كند ،يا
مشغول تحصيل علم در غربت است ،و يا كارمندي است كه به طور موقت در يك محلي زندگي ميكند ،حال چه شده كه اين ضرورتها در صدر
اسالم -با اينكه كمتر و در مقايسه با امروز قابل تحملتر بوده -،باعث حليت نكاح متعه شد ،ولي امروز كه بال خانمانسوزتر ،و فتنه عظيمتر است
مجوز نباشد.
مفسر نامبرده سپس ميگويد متعه با آنچه در قرآن كريم مقرر شده منافات دارد ،و حاصل گفتارش اين است كه آيات سوره مؤمنون كه
ميفرمايد ":وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ"...
حليت از زنان را منحصر در همسران ساخته ،و متعه همسر و زوجه نيست ،پس همين آيات مانع از حالل بودن متعه است ،اين اوال و ثانيا مانع از
اين است كه جمله "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ" شامل متعه بشود ،در پاسخش از او ميپرسيم باآلخره ميخواهي چه بگويي؟ اگر ميگويي آيات
مؤمنون متعهاي را كه قبال حالل بوده -و در آن هيچ شكي نيست -تحريم ميكند اشكال مكي بودن آيات سوره مؤمنون را چه ميكني؟.
و در پاسخ از اين سؤال كه بعد از هجرت در مدينه نيز متعه حالل بوده و في الجمله مورد عمل قرار ميگرفته چه جواب ميدهي ،آيا رسول خدا
(ص) در مدينه حالل كرده است چيزي را كه خداي تعالي قبال در مكه تحريمش كرده بود؟ كه نميتواني چنين پاسخي بدهي ،براي اينكه
حجيت كالم رسول خدا (ص) تا اين حد كه احكام قرآن را تغيير دهد مناقض با خود قرآني است كه كالم او را حجت كرده.
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و يا جواب ميدهي كه تجويز رسول خدا (ص) در مدينه ،آيات سوره مؤمنون را كه در مكه نازل شده بود نسخ كرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا
(ص) دو
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
باره قرآن و يا رسول خدا (ص) از آن جلوگيري نمود؟ و در نتيجه آيات سوره مؤمنون بعد از مردن و منسوخ شدن دو باره زنده شد؟ كه چنين
چيزي را نه كسي گفته و نه ميتوان گفت.
و همين خود بهترين شاهد است بر اينكه زن متعه نيز زوجه و همسر آدمي است ،و عقد متعه هم عقد نكاح است ،و آيات مورد بحث داللت
ميكند بر اينكه متمتع نيز تزويج و زن خواهي است ،و گرنه الزم ميآيد كه آيات سوره مؤمنون با تجويز رسول خدا (ص) نسخ شده باشد ،پس
آيات سوره مؤمنون نيز دليل بر جواز تمتع است ،نه دليل بر حرمت آن ،زيرا تمتع نيز نوعي تزويج و متعه نيز نوعي زوجه است.
و به بياني ديگر آيات سوره مؤمنون و سوره معارج كه ميفرمايد ":وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلي أَزْواجِهِمْ  "...قويترين داللت را بر
حليت متعه دارد ،و داللتش بر اين حليت قوي تر از ساير آيات است ،چون علماي اسالم همگي اتفاق دارند بر اينكه اين آيات محكم است ،و
نسخ نشده و در مكه هم نازل شده و اين به حسب نقل از ضروريات است كه رسول خدا (ص) متعه را جايز دانسته ،و اگر زن متعه زوجه نبود به
طور قطع و وضوح تجويز رسول خدا (ص) ،نسخ اين آيات بود ،و با علم و اتفاق علما بر اينكه اين آيات نسخ نشده نتيجه ميگيريم پس تمتع هم
زوجيت مشروع است ،و وقتي داللت آيات مؤمنون و معارج بر تشريع متعه تمام شد ،هر حديثي كه ادعا شود كه اين حديث نهي رسول خدا (ص)
است از متعه ،آن حديث هم فاسد خواهد بود ،براي اينكه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است ،و ما ماموريم حديثي را كه مخالف قرآن
باشد به ديوار بكوبيم ،و نسخ نشدن آيات ،مورد اتفاق علماي اسالم است.
و بهر حال پس زن متمتع بها ،بر خالف گفته اين مفسر زوجه آدمي است و عقد متعه هم مصداقي از عقد نكاح است -،در نتيجه هر آيهاي كه
نكاح را حالل بداند شامل متعه نيز ميشود ،-و براي خواننده همين دليل كافي است كه در همه رواياتي كه اخيرا از نظرش گذشت در لسان
صحابه و تابعين ،از متعه به عبارت نكاح تعبير كرده بودند ،حتي در لسان شخص عمر بن خطاب ،و حتي در همان رواياتي كه نهي او را از متعه
حكايت ميكرد ،مانند روايت بيهقي كه خطبه عمر را نقل ميكرد ،و روايت مسلم از ابي نضره متعه را نكاح ناميد ،و گفت( :و از نكاح اين زنان
دست برداريد) ،حتي در روايت كنز العمال از سليمان بن يسار هم كه لفظ نكاح آمده ولي صريح در ادعاي ما نيست ،اگر دقت شود معلوم ميشود
در آن نيز كلمه نكاح را در متعه استعمال كرده ،و متعه را نوعي نكاح دانسته ،چون ميگويد :روشن سازيد تا
ترجمه الميزان ،ج ،4ص412 :
نكاح از سفاح مشخص شود يعني نكاح دائم از سفاح -زنا -مشخص است ،همين را انجام دهيد ،و اما متعه مشخص نيست پس از متعه كردن
خودداري كنيد دليل بر اين معنا جمله:
(بينوا) روشن سازيد -است.
و سخن كوتاه اينكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمين صدر اول (از صحابه و تابعين) جاي هيچ ترديد
نيست ،و اگر بعد از عصر اول به تدريج لفظ نكاح و تزويج -متعين در نكاح دائم شده ،به خاطر نهي عمر از متعه و منسوخ شدن اين سنت در بين
مردم بوده ،در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دو كلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقي نداشتهاند ،و قهرا كار به جايي رسيده كه مانند ساير حقايق
متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال ميشود عقد دائم به ذهن متبادر ميشود.
از همين جا روشن ميشود كه گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بياعتبار است ،او ميگويد (از خود شيعه نقل شده كه احكام زوجيت و لوازم آن را
بر متعه مترتب نميكنند).
از ايشان ميپرسيم منظورت از زوجيت چيست؟ اگر زوجيت در عرف قرآن است كه شيعه همه احكام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت بار
ميكند ،و اگر منظورت زوجيت در عرف متشرعه است همانطور كه قبال گفتيم البته شيعه احكام زوجيت را بر آن بار نميكند ،و محذوري هم
ندارد -،يعني ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگي در چهار ماه يك بار و وجوب نفقه و غيره را در متعه جاري نميكند .و اما اينكه گفته است،
و اين خود قطعي است از شيعه به اينكه جمله ":مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ" شامل آن كسي نميشود كه با داشتن متعه ،زنا ميكند ،و او را
سنگسار نميكنند ،و همين خود تناقض گويي از شيعه است.
جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت كه شامل ملك يمين نيز ميشود ،اين است كه مراد
از احصان ،احصان عفت است نه احصان ازدواج ،و به فرضي كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه شامل نكاح متعه نيز ميشود ،و اگر مردي را
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كه با داشتن زن متعه زنا ميكند سنگسار نميكنند ،از اين بابت نيست كه چنين مردي زوجه ندارد ،بلكه از اين بابت است كه دليلي از ناحيه
سنت حكم سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده ،مانند ساير احكام زوجيت يعني ميراث و نفقه و طالق و حرمت بيش از چهار داشتن ،عالوه
بر اينكه حكم سنگسار اصال قرآني نيست ،و دليلش تنها سنت است.
توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقام اهمال و كليگويي است ،چون ميخواهد اصل تشريع را بيان كند ،نه خصوصيات و شرايط آن را،
در اين صورت قيودي كه از
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
ناحيه سنت براي آن احكام مي رسد صرفا جنبه بيان و شرح را دارد ،نه تخصيص و تقييد ،و اگر بگوئيم عموميت و اطالق دارند آن گاه قيودي كه
از ناحيه سنت براي آن احكام ميرسد نسبت به كليات احكام مخصص ،و نسبت به اطالقات آن مقيد است ،و چنين چيزي نه تناقض است ،و نه
چنين دو دليلي با هم منافات دارند ،كه تفصيل اين مساله در علم اصول آمده است.
و اين آيات يعني آيات ارث ،و طالق و نفقه مانند ساير آيات احكام بدون تخصيص و تقييد نيست ،آيات ارث و طالقش در زن مرتد تخصيص
خورده ،چنين زني نه ارث ميبرد و نه در جدا شدن از شوهر طالق ميخواهد ،و آيات طالقش در موردي كه عيبي در مرد و يا زن كشف شود كه
مجوز فسخ عقد باشد تخصيص خورده و نيازي به رضايت طرف در طالق ندارد ،بلكه عقد را فسخ ميكند ،و دليلي كه نفقه زن را واجب كرده در
هنگام نشوز زن تخصيص خورده ،و در چنين حالي مرد ميتواند نفقه زن را ندهد ،حال با اين همه تخصيص چرا در مورد عقد متعه تخصيص
نخورد ،و مرد داراي زن متعه اگر زنا كرد از حكم سنگسار خارج نشود؟.
پس بياناتي كه زناشويي متعه را از حكم ميراث و طالق و نفقه -و سنگسار -خارج ميسازد ،يا مخصص آيات احكام نامبرده است ،و يا مقيد آنها،
و اين معنا هيچ منافاتي ندارد ،با اينكه الفاظ -تزويج -نكاح -احصان -و امثال اينها از نظر حقيقت متشرعه متعين در نكاح دائم ،و از نظر حقيقت
شرعيه اعم از دائم و موقت باشد ،پس اصال محذوري كه او توهم كرده در كار نيست ،مثال وقتي فقيه ميگويد :اگر مرد زناكار محصن باشد يعني
با داشتن زوجه زنا كرده باشد بايد سنگسار شود ،ولي اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نميشود ،چون محصن نيست چنين فقيهي كلمه
(محصن) را اصطالح كرده بر دوام نكاح ،كه آثاري چنين و چنان دارد ،و اين منافات ندارد با اينكه احصان در عرف قرآن ،هم در نكاح دائم باشد
و هم در نكاح موقت (متعه) ،و هر يك از اين دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد.
و اما اينكه از بعضي نقل كرده كه گفتهاند شيعه در متعه قائل به عده نيست ،و زني كه متعه ميشود الزم نيست عده نگه دارد ،افترايي است
واضح كه به شيعه بستهاند ،زيرا كتب شيعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمين است ،اين متون روايي و جوامع حديث شيعه است ،و اين
كتب فقهي آنان كه مملو است از اينكه عده زن متعه دو حيض است ،و در اين كتاب در همين بحث چند روايت از طرق شيعه از ائمه اهل بيت
(عليهم السالم) نقل كرديم ،كه عده زن متعه را دو حيض دانسته بودند.
مفسر نامبرده سپس ميگويد :و اما احاديث و آثاري كه در اين باب روايت شده ،مجموعش داللت ميكند بر اينكه رسول خدا (ص) در بعضي از
جنگها متعه را
ترجمه الميزان ،ج ،4ص414 :
براي اصحابش مباح كرد و سپس از آن نهي فرمود ،و دوباره در يك و يا دو نوبت تجويز كرد ،و در آخر براي هميشه از آن نهي فرمود.
و نيز داللت ميكند بر اينكه آنجا كه تجويز كرد براي اين بود كه اطالع يافت از اينكه اجتناب از زنا براي اصحاب بسيار دشوار است ،چون از
همسرانشان دور افتادهاند ،معلوم ميشود تجويز متعه ،تجويز زنايي خفيف بوده ،زيرا هر چه باشد در متعه عقدي خوانده ميشود ،اين كجا كه مرد
گرفتار عزوبت ،زني بي مانع را براي مدتي موقت نكاح كند و هم چنان با او سر ببرد ،تا مدتش سر آيد ،و آن كجا كه مرتكب زنا شود و امروز با
يك زن و فردا با زني ديگر و هر روز با هر زني كه بتواند او را به سوي خود جلب نمايد جمع شود؟ البته زناي اول خفيفتر است.
مؤلف قدس سره :البته اينكه گفته از مجموع روايات بر ميآيد كه رسول خدا (ص) متعه را در بعضي از جنگها تجويز كرده ،و سپس از آن نهي ،و
دو نوبت يا يك نوبت ديگر ترخيص نموده ،و در آخر براي هميشه تحريم كرده ،با رواياتي كه از نظر خواننده گذشت (صرف نظر از اختالفي كه
در آنها هست) تطبيق نميكند ،خواننده عزيز ميتواند يك بار ديگر به اين روايات كه بيشترش را نقل كرديم مراجعه كند ،آن وقت خواهد ديد كه
مجموع روايات ،گفتار اين مفسر را كلمه به كلمه تكذيب ميكند( ،زيرا اوال رسول خدا" ص" ،تجويز نكرد ،بلكه قرآن كريم آن را تجويز كرد ،و
ثانيا تجويز ،منحصر در جنگ نبود ،به شهادت اينكه زبير بن عوام دختر ابي بكر را در جنگ متعه نكرد ،و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهي
نفرمود ،بلكه هيچ نهيي از آن جناب در باب متعه صادر نشد ،و همه روايات ،و محدثين اتفاق دارند كه نهي تنها از ناحيه عمر بود تا چه رسد به
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اينكه گفت در آخر براي هميشه آن را تحريم كرد .و رابعا كالم عمر بن خطاب ادعاي اين مفسر را تكذيب ميكند چون عمده دليل آقايان گفتار
عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف كرده كه ،متعه در زمان رسول خدا (ص) حالل بوده)" مترجم".
آن گاه مي گويد ،اهل سنت معتقد است كه متعه يك بار و يا دو بار تجويز شد ،به طوري كه ذهن مردم آماده منع تدريجي آن بشود و در آخر
يك سره منع شد اما اين منع تدريجي تفاوت زيادي با منع قطعي از زنا نداشته همانطور كه شرب خمر به تدريج تحريم شد ،چون دو عمل
فاحشه يعني شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود ،چيزي كه هست زنا در بين كنيزان شايع بود ،و متعه در بين زنان آزاد رايج.
مؤلف قدس سره :اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته (البته تدريجي كه قريب به منع قطعي از زنا بود) ،حاصل گفتارش اين است
كه متعه در نظر مردم آن روز نوعي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
زنا بوده ،و مانند ساير انواع زنا در دوران جاهليت شايع بوده است ،و رسول خدا (ص) منع از زنا را به تدريج ،و با ماليمت انجام داد ،تا مردم آن را
بپذيرند ،لذا در اول ،زناي بدون عقد را كه نوعي از زنا بود منع كرد ،و زناي متعه را باقي گذاشت ،و پس از مدتي آن را هم منع كرد ،و دوباره
تجويزش كرد ،تا بتواند براي هميشه از آن نهي كند.
و به جان خودم سوگند ،كه اين نوع بازي كردن با احكام و تشريفات پاك ديني ،بدترين نوع بازيگري است ،كه كسي به خاطر اينكه عقيده
فاسد خود را به كرسي بنشاند اينگونه قوانين دين مبين اسالم را كه خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به وسيله آن هيچ غرضي نداشته
به بازي بگيرد.
اوال نسبت دادن منع و سپس تجويز و دوباره منع و بار ديگر ترخيص در مساله متعه به رسول خدا (ص) با فرض اينكه به قول خود اين مفسر و
اصرارش ،آيات سوره معارج و مؤمنون (آنجا كه ميفرمايد ":وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ  "...مساله متعه را نسخ كرده -،و صرفنظر از آن
اشكال كه گفتيم آيات مكي نميتواند احكام نازل شده در مدينه را نسخ كند) ،معنايش اين است كه رسول خدا (ص) يك بار با ترخيص خود
آيات نامبرده ،و سپس همين نسخ را با منع خود نسخ كرده :آيات نامبرده را محكم ساخته ،و بار ديگر آن را نسخ و بار ديگر محكم كرده باشد.
آيا چنين نسبتي به رسول خدا (ص) دادن نسبت بازيگري با آيات خدا به آن جناب نيست؟!.
و ثانيا آياتي كه در كتاب خداي تعالي از زنا نهي ميكند ،همگي صريح در تحريم است ،و هيچ بويي از تدريج در آنها احساس نميشود ،از آن
جمله آيه شريفه زير است كه ميفرمايد ":وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا" « ،»1و چه لساني صريحتر از اين زبان ،و اين آيه در
مكه نازل شده و اتفاقا در بين آياتي قرار دارد كه از بديها نهي ميكند ،و همچنين آيه شريفه ":قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ...وَ ال تَقْرَبُوا
الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ" «».2
كه با در نظر گرفتن اينكه كلمه" الفواحش" جمع و داراي الف و الم است ،و چنين جمعي افاده استغراق و عموميت ميكند يعني نهي در آيه
تمامي مصاديق فاحشه و زنا را فرا ميگيرد ،و
__________________________________________________
)(1نزديك زنا نشويد كه عملي است فاحشه و بسيار زشت و راهي است بد و عذاب آور ".سوره اسري آيه"12 :
) (2بگو بيائيد تا برايتان بخوانم آنچه پروردگارتان بر شما حرام كرده  ...و به زشتيها نزديك مشويد چه ظاهري آنها و چه نهاني آنها ".سوره
انعام آيه ".111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
با در نظر گرفتن اين كه آيه شريفه در مكه نازل شده ،ديگر جايي براي تحريم تدريجي چناني باقي نميماند ،و همچنين آيه ":قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ" « »1كه در مكه نازل شده ،و آيه ":وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ،إِلَّا عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ ،فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ" «» 2كه هر دو سوره در مكه نازل شده ،و اين آيات طبق گفته اين شخص متعه را مثل
ساير اقسام زنا تحريم كرده.
پس تمامي آياتي كه از زنا نهي ميكند و هر فاحشه را تحريم مينمايد ،اينها بود كه ديديد و همه آنها در مكه نازل شدهاند ،و بطور صريح و
روشن زنا را تحريم كردهاند ،پس آن تحريم تدريجي كجا است؟ نكند منظورش اين باشد كه بگويد -هم چنان كه الزم صريح گفتارش كه گفت
(آيات مؤمنون داللت بر حرمت متعه دارد) اين است كه خداي تعالي متعه را يكباره و قطعي تحريم كرده باشد -،نه به تدريج ،-و با اين حال
رسول خدا (ص ) عمال منع خدا را به تدريج يعني بعد از چند بار رخصت به مردم رسانيده ،و به خاطر اينكه مردم آن را بهتر بپذيرند مداهنه و
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سستي كرده باشد ،با اينكه خداي تعالي عينا در باره همين صفت يعني مداهنه كردن با مردم تشديد كرده ،و فرموده بود ":وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَ َ
ك
عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا )(73وَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا ( )14إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ
الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ ال تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً" « ،»1و ثالثا اين ترخيصي كه شما به رسول خدا (ص) نسبت ميدهيد (كه هر چند يك بار در
باره متعه كرد) به چه معنا بوده ،آيا حليت آن را از پيش خود و بدون دستور خداي تعالي تشريع كرده ،يعني قانونا آن را حالل دانسته؟ كه فرض
شما اين است كه متعه زنا است و فاحشه است ،و معناي حالل كردن زنا مخالفت صريح آن جناب ،با خداي تعالي است ،و حال آنكه او (كه
صلوات خدا بر او باد) معصوم به عصمت خدايي بوده و اگر با دستور خداي تعالي تشريع كرد ،معنايش اين است كه خدا امر به فحشا كرده باشد،
و حال آنكه
__________________________________________________
)(1بگو پروردگار من تنها از اعمال زشت و فاحش نهي ميكند ،چه علني آن و چه نهانيش" سوره اعراف آيه " [.....]11
)(2سوره مؤمنون آيه.1 -1 -1 :
)(3و اگر كفار تو را از آنچه ،وحيت كردهايم منحرف سازند (كه البته ميخواهند بسازند) -تا غير آن را به ما افترا ببندي ،آن وقت تو را دوست
خود خواهند گرفت ،و ما اگر ثبات قدم و استواري به تو نداده بوديم ،چيزي نمانده بود كه به تدريج به آنان ركون و تكيه كني ،و اگر ميكردي در
زندگي و مرگ زبوني را به تو ميچشانديم ،و آن وقت بود كه ميديدي هيچ ياوري عليه ما نداري" سوره اسري آيه".11 -11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
خداي تعالي براي پيش گيري از چنين احتمالي پيامبرش را صريحا خطاب كرده و فرموده ":قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ" « »1و اگر اين
ترخيص توأم با تشريع حليت بوده ،ديگر زنا و فاحشه نخواهد بود ،بلكه سنتي است مشروع ،و داراي حدودي محدود و محكم ،و مانند نكاح دائم
مهريه و عده دارد از اختالط نطفهها و اختالل انساب جلوگيري ميكند ،ديگر هيچ ربطي به زنا و ساير طبقات حرام ندارد ،و ديگر چه معنا دارد
كه چنين ازدواجي را فاحشه بنامند ،با اينكه فاحشه عبارت است از هر عمل زشتي كه جامعه آن را قبيح ميداند ،چون تجاوز از حدود و اخالل
مصالح عامه است ،و نميگذارد جامعه به تحصيل حوائج ضروري زندگي خود قيام نمايد.
و رابعا -اين سخن ،كه متعه خود نوعي زنا در ايام جاهليت بوده ،جعلي است كه وي در تاريخ كرده و دروغي از پيش خود ساخته ،كه هيچ مدرك
تاريخي ندارد ،چون از اين سخن در كتب تاريخ نه عيني هست و نه اثري ،بلكه متعه سنتي است كه اسالم آن را ابتكار كرد ،و اصال در جاهليت
نبوده ،و تسهيلي است كه خداي تعالي بر اين امت نمود ،تا به اين وسيله حاجت خود را برآورند ،و از انتشار زنا و ساير فواحش جلوگيري شود ،اما
هزار حيف كه نگذاشتند اين سنت زنده نگه داشته شود ،و اگر زنده ميماند حكومتهاي اسالمي در امر زناكاري و ساير فواحش ،اين اغماضي كه
ميبينيم نميكردند ،و با وضع سنتهاي قانوني (كه بعدا باب شد) دنيا ماال مال از فساد و وبال نميشد.
و اما اينكه گفت( :چون دو عمل فاحشه يعني شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود ،منتها زنا در بين كنيزان شايع بود ،و متعه در بين زنان آزاد)،
ظاهرش اين است كه منظورش از دو فاحشه ،زنا و شرب خمر است ،و درست هم هست.
اما اينكه گفت زنا در كنيزان شايع بوده ،نه در زنان آزاد ،سخني است بي اصل ،كه وي آن را اساس گفتار خود قرار داده ،براي اينكه شواهد
تاريخي مختلف كه در زواياي تاريخ هست خالف اين سخن را تاييد ميكند ،مخصوصا اشعاري كه در اين باب سروده شده ،مهمترين شاهد
گفتار ما است ،در روايت ابن عباس نيز گذشت كه اهل جاهليت زناي در خلوت را هيچ زشت نميدانست ،تنها زناي علني را تقبيح ميكرد.
دليل ديگري كه گفتار ما و خالف گفته اين مفسر را اثبات ميكند مساله مرافعه بر سر پسران و مساله پسرخواندگي است ،چون ادعاي اينكه
فالن بچه پسر من است صرف نامگذاري
__________________________________________________
)(1بگو خدا به هيچ وجه امر به فحشا نميكند" سوره اعراف آيه ".21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و نسبت نبوده ،بلكه منظور اين بوده كه با ملحق كردن فالن پسر به خود نيروي خود را تقويت كنند ،و جمعيت خانواده خود را -عليه دشمن-
بيشتر سازند ،و براي اثبات ادعاي خود استناد ميكردند ،به اينكه من با مادر اين پسر زنا كردهام ،حتي از اين استناد در مورد زنان شوهردار نيز
پروايي نداشتند ،و اما كنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياي آنان نبودند ،و زناي با كنيزان و معاشقه و اختالط با آنان را عيب و ننگ
ميدانستند ،و تنها كاري كه با كنيزان ميكردند اين بود كه آنان را در اختيار سايرين ميگذاشتند ،تا زنا بدهند ،و براي موالي خود پول بياورند.
دليل بر اين گفته ما داستانه ايي است كه در كتب سير و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاويه پسر ابو سفيان ،كه زياد بن ابيه را به پدر
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خود ابو سفيان ملحق كرد ،و ادعا كرد كه پدر من با مادر وي زنا كرده ،و وي فرزند پدر من است ،و بر ادعاي خود شهودي را هم اقامه كرد ،و از
اين قبيل قصههايي كه نقل شده.
بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر -كه زناي با احرار در جاهليت اندك بوده -به گفتار هند -جگر خوار -به رسول خدا (ص) هنگامي كه
ميخواست با آن جناب بيعت كند ،وي در آن حال گفته بود :مگر زن آزاد زنا ميدهد؟ ليكن اين استشهاد درست نيست ،زيرا اگر او چنين سخني
را گفته باشد ،دليل بر گفتار آن مفسر نميشود ،چون در آن هنگام هند غير اين سخن را نميتوانسته بگويد ،اگر به راستي بخواهيم هند را
بشناسيم ،بايد بديوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعاري كه وي بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت كنيم ،تا حقيقت براي ما
كشف شود ،و اين مفسر از اشتباه در آيد.
وي سپس به خالصه گيري از احاديث و رفع تعارضي كه به نظرش رسيده پرداخته ،و آن گاه ميگويد :در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت
متعه سه دليل است ،اول همان كه توجه كرديد ،گفتيم جواز متعه با صريح و حد اقل با ظاهر قرآن يعني آياتي كه مربوط به احكام نكاح و طالق
و عده است منافات دارد.
دوم با احاديثي كه بر حرمت هميشگي آن تصريح ميكند.
و سوم نهي عمر از آن است كه وي در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشاره كرد ،و صحابه كه پاي منبر نشسته بودند تحريم او را
امضا نموده احدي اعتراض نكرد ،و معلوم است كه اگر متعه حالل بوده و عمر حالل خدا را حرام كرده بود صحابه ساكت نميشدند ،و با اينكه
ميدانيم هر جا از او اشتباه ميديدند تذكر ميدادند در چنين مسالهاي دست از او بر نميداشتند ،و حاضر نبودند او را بر كار منكرش بدون نهي از
منكر باقي بگذارند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و در آخر اين نظريه را اختيار ميكند :كه اگر عمر متعه را تحريم كرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دليلي بوده كه از ناحيه رسول خدا (ص) در
دست داشته ،و اگر گفته :من متعه را تحريم ميكنم منافات ندارد كه رسول خدا (ص )تحريمش كرده باشد ،چون عمر تحريم رسول خدا (ص)
را براي مردم بيان كرده ،و يا تحريم رسول خدا (ص) را اجرا نموده ،پس صحيح بوده كه بگويد:
من آن را تحريم ميكنم ،همانطور كه ميگوييم شافعي شراب كشمش را تحريم كرده و ابو حنيفه حاللش ساخته است .مؤلف قدس سره :اما
جواب دليل اول و دومش را در چند سطر قبل داديم ،و حقيقت امر را به بياني كه روشنتر از آن نباشد روشن ساختيم ،و اما وجه سوم جوابش اين
است كه تحريم عمر چه به اجتهاد بوده ،و چه به تحريم رسول خدا (ص) كه اين مفسر ادعا ميكند ،و چه اينكه سكوت صحابه از هيبتي باشد
كه از او ميبردند ،و يا ترسي بوده كه از تهديد او داشتهاند ،و چه اينكه بر خالف شرع بوده كه او را نهي از منكر نكردهاند ،و چه از اين بابت بوده
كه اگر اعتراض ميكردند مردم نميپذيرفتند -،كه روايات وارده از علي و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر اين معنا داللت دارد -،به هر حال
تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينكه هر كس اين كار را بكند سنگسارش ميكنم ،هيچ تاثيري در داللت آيه ":فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ" بر
حليت متعه ندارد ،و اين حليت با هيچ آيه و روايتي از بين نميرود ،چون داللت آيات و محكم بودن آن آيات چيزي است ،كه هيچ شكي در آن و
غبار ترديدي بر آن نيست.
عجيب اينجا است كه با چنين حالي بعضي از نويسندگان از اصل منكر مساله متعه در اسالم شده ،گفتهاند :اين قسم زناشويي از سنتهاي
جاهليت بوده ،و اصال داخل اسالم نشد تا بيرون كردنش از اسالم احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آن به وسيله آيات كتاب خدا و يا سنت رسول
خدا (ص) باشد ،و اصال مسلمانان متعه را نميشناسند ،و در هيچ كتابي به جز كتب شيعه ديده نميشود.
مؤلف قدس سره :بله اگر انسان از كتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشم بپوشاند ميتواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين
مساله را واژگونه سازد ،و بگويد اصال متعه داخل اسالم نشده با اينكه متعه در زمان رسول خدا (ص) سنت قائمهاي بوده ،و عمر در زمان
خالفتش از آن نهي كرده ،و يا نهي رسول خدا (ص) را اجرا نموده ،و جمعي نهي او را از راه نسخ شدن آيه استمتاع به وسيله آياتي ديگر و يا به
وسيله نهي رسول خدا (ص) توجيه كردهاند ،و عده بسياري از اصحاب و جمعيت بسياري
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
از تابعين از فقهاي حجاز و يمن و غير ايشان مخالفت نموده ،حتي مثل ابن جريح كسي كه خود يكي از ائمه حديث است ،آن قدر در متعه گرفتن
مبالغه داشت ،كه هفتاد ز ن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جريح در كتاب تهذيب التهذيب و ميزان االعتدال مراجعه فرمائيد) ،و مثل مالك امام
مالكيها يكي از امامان چهارگانه حديث( ،براي آگاهي بيشتر از اقوالي كه در باب متعه هست و بحثهاي فقهي و كالمي ،به كتبي كه اساتيد
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فن از قدما و متاخرين و مخصوصا كتبي كه در عصر حاضر بعضي از اهل نظر در خصوص اين مساله نوشتهاند مراجعه كنيد).
با اين حال متاخرين از اهل تفسير به كلي مساله متعه را مسكوت گذاشته ،آيه متعه را به نكاح دائم تفسير كردهاند ،البته خواستهاند چنين كنند،
ولي مگر ممكن است؟ و از مساله متعه تنها گفتهاند :سنتي بوده كه رسول خدا (ص) آن را باب كرد ،و سپس به وسيله حديث خود آن جناب نسخ
شد ،و سپس در اين اواخر در صدد بر آمدند بگويند اصال متعه يكي از انواع زناي جاهليت بوده ،و رسول خدا (ص) يكي دو بار آن را جايز كرد و
در آخر براي ابد از آن نهي فرمود ،تا اينكه نوبت رسيد به همين آقاي اخير كه بگويد اصال متعه زنايي است جاهلي محض ،و اصال در اسالم وارد
نشده ،اال آنچه كه در كتب شيعه آمده ،و خدا داناتر است ،كه از اين به بعد بر سر مساله متعه چه بياورند.
و يكي از سخنان عجيبي كه در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است ،كه در ذيل آيه متعه گفته است :قومي در معناي اين آيه مرتكب غلط
بسيار بزرگي شدهاند ،چون بسيار جاهل بودهاند ،و آن اين است كه جمله" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ" نظر به متعه دارد ،متعهاي كه اهل علم همه
اجماع دارند بر اينكه حرام است ،آن گاه اضافه كرده كه معناي استمتاع همان نكاح است ،و من متحيرم كه كجاي گفتار زجاج را اصالح كنم ،آيا
به اين قسمتش بپردازم ،كه امثال ابن عباس و ابي و غيره را جاهل به علم لغت دانسته؟ و يا اين ادعايش را كه هر كس متعه را حرام بداند عالم
است ،و همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟ ،و يا اين دعويش را كه خود را اهل خبره به لغت ميداند ،و در عين حال استمتاع را به معناي نكاح
گرفته است!.
بحث علمي [(در باره انتقال نسب و قرابت از طريق زنان ،در اسالم)]  .....ص 411 :
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رابطه نسب و خويشاوندي -يعني همان رابطهاي كه يك فرد از انسان را از جهت والدت و اشتراك در رحم به فرد ديگر مرتبط ميسازد -،اصل
و ريشه رابطه طبيعي و تكويني در پيدايش شعوب و قبائل است ،و همين است كه صفات و خصال نوشته شده در خونها را با
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
خون به هر جا كه او برود ميبرد ،مبدأ آداب و رسوم و سنن قومي هم همين است ،اين رابطه است كه وقتي با ساير عوامل و اسباب مؤثر
مخلوط ميشود ،آن آداب و رسوم را پديد ميآورد.
و مجتمعات بشري چه مترقيش و چه عقب ماندهاش يك نوع اعتنا به اين رابطه دارند ،كه اين اعتنا در بررسي سنن و قوانين اجتماعي في
الجمله مشهود است ،نظير قوانين نكاح وارث و امثال آن ،و اين جوامع در عين اينكه اين اعتنا را دارند ،با اين همه همواره در اين رابطه يعني
رابطه خويشاوندي دخل و تصرف نموده ،زماني آن را توسعه ميدهند ،و زماني ديگر تنگ ميكنند ،تا ببيني مصلحتش كه خاص مجتمع او است
چه اقتضا كند ،هم چنان كه در مباحث گذشته از نظر شما گذشت ،و گفتيم غالب امتهاي سابق از يك سو اصال براي زن قرابت رسمي قائل
نبودند ،و از سوي ديگر براي پسر خوانده قرابت قائل ميشدند ،و فرزندي را كه از ديگري متولد شده به خود ملحق ميكردند ،هم چنان كه در
اسالم نيز اين دخل و تصرفها را ميبينيم ،قرابت بين مسلمان و كافر محارب را از بين برده ،شخص را كه كافر است فرزند پدرش نميداند كه
ارث پدر را به او نمي دهد ،و نيز پسر فرزندي را منحصر در بستر زناشويي كرده ،فرزندي را كه از نطفه مردي از راه زنا متولد شده فرزند آن مرد
نميداند ،و از اين قبيل تصرفات ديگر.
و از آنجايي كه اسالم بر خالف جوامعي كه بدان اشاره شد براي زنان قرابت قائل است ،و بدان جهت كه آنان را شركت تمام در اموال و حريت
كامل در اراده و عمل داده كه توضيح آن را در مباحث گذشته شنيدي ،در نتيجه پسر و دختر خانواده در يك درجه از قرابت و رحم رسمي قرار
گرفتند ،و نيز پدر و مادر و برادر و خواهر و جد و جده و عمو و عمه و دايي و خاله به يك جور و به يك درجه خويشاوند شدند ،و خود به خود
رشته خويشاوندي و عمود نسب از ناحيه دختران و پسران نيز به درجهاي مساوي ،پائين آمد يعني همانطور كه پسر پسر ،پسر انسان بود پسر
دختر نيز پسر انسان شد و همچنين هر چه پائين تر رود ،يعني نوه پسر انسان ،با نوه دختر انسان به يك درجه با انسان مرتبط شدند ،و همچنين
در دختران يعني دختر پسر و دختر دختر آدمي به طور مساوي دو دختر آدمي شدند ،و احكام نكاح و ارث نيز به همين منوال جاري شد( ،يعني
همانطور كه فرزندان طبقه اول آدمي دختر و پسرش ارث ميبرند ،فرزندان طبقه دومش نيز ارث ميبرند ،و همانطور كه ازدواج با دختر حرام شد،
ازدواج با دختر دختر نيز حرام شد).
و ما در سابق گفتيم كه آيه تحريم كه ميفرمايد ":حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ" بر اين معنا داللت دارد ،و ليكن متاسفانه دانشمندان
اسالمي گذشته ما ،در اين مساله و نظاير ترجمه الميزان ،ج ،4ص412 :
آن كه مسائلي اجتماعي و حقوقي است كوتاهي كردهاند ،و خيال كردهاند صرفا مسالهاي لغوي است ،به مراجعه و ارجاع به لغت خود را راحت
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بحث علمي ديگر [(پيرامون حكمت ممنوعيت ازدواجهاي محرم در شرع مقدس اسالم)]  .....ص 413 :

نكاح و ازدواج از سنتهاي اجتماعي است كه همواره و تا آنجا كه تاريخ بشر حكايت ميكند در مجتمعات بشري هر قسم مجتمعي كه بوده داير
بوده ،و اين خود به تنهايي دليل بر اين است كه ازدواج امري است فطري( ،نه تحميلي از ناحيه عادت و يا ضروريات زندگي و يا عوامل ديگر).
عالوه بر اين يكي از محكمترين دليلها بر فطري بودن ازدواج مجهز بودن ساختمان جسم (دو جنس نر و ماده) بشر به جهاز تناسل و توالد
است ،كه توضيحش در اين تفسير مكرر داده شد و عالقه هر يك از اين دو جنس به جذب جنس ديگر به سوي خود يكسان است ،هر
ترجمه الميزان ،ج ،4ص414 :
چند كه زنان جهاز ديگري اضافه بر مردان در جسم و در روحشان دارند ،در جسمشان جهاز شير دادن ،و در روحشان عواطف فطري ماليم و اين
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ميكردند ،و گاهي بر سر معناي لغوي نزاعشان شديد ميشد ،عدهاي معناي مثال كلمه (ابن) را توسعه ميدادند ،و بعضي ديگر آن را تنگ
ميگرفتند ،در حالي كه همه آن حرفها از اصل خطا بود.
و لذا ميبينيم بعضي از آن علما گفتهاند :آنچه ما از لغت در معناي بنوت (پسر بودن) ميفهميم ،اين است كه بايد از نسل پسر ما متولد شده
باشد ،اگر پسري از دختر ما و يا از دختر زاده ما متولد شده باشد ،از نظر لغت پسر ما نيست ،و از ناحيه دختر ما هر چه متولد شود (چه پسر و چه
دختر) ملحق به پدر خودشان -يعني داماد ما -ميشوند ،نه به ما كه جد آنها هستيم ،عرب جد امي را پدر و جد نميداند ،و دختر زادگان را
فرزندان آن جد نميشمارد ،و اما اينكه رسول خدا (ص) در باره حسن و حسين (عليهما السالم) فرمود :اين دو فرزند من امام امتند ،چه قيام كنند
و چه قيام نكنند ،و نيز در مواردي ديگر آن دو جناب را پسران خود خوانده ،از باب احترام و تشريف بوده ،نه اينكه به راستي دختر زادگان آن
جناب فرزندان او باشند ،آن گاه همين آقا براي اثبات نظريه خود شعر شاعر را آورده كه گفت:
(بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال األباعد)
(يعني پسران ما تنها پسرزادگان مايند و اما دختران ما پسرهاشان پسران مردم غريبه و بيگانهاند) نظير اين شعر بيت ديگر است كه گفته:
(و انما امهات الناس اوعية مستودعات و لالنساب آباء)
(يعني مادران براي نسل بشر جنبه تخمدان و محفظه را دارند ،و نسل بشر تنها به پدران منسوبند).
و اين شخص طريق بحث را گم كرده ،خيال كرده ،بحث در مورد پدر فرزندي صرفا بحثي لغوي است ،تا اگر عرب لفظ (ابن) را براي معنايي
وضع كرد كه شامل پسر دختر هم بشود آن وقت نتيجه بحث طوري ديگر شود ،غفلت كرده از اينكه آثار و احكامي كه در مجتمعات مختلف
بشري -نه تنها در عرب -بر مساله پدري و فرزندي و امثال آن مترتب ميشود ،تابع لغات نيست بلكه تابع نوعي بنيه مجتمع و سنني داير در آن
است كه چه بسا اين احكام در اثر دگرگوني سنن و آداب دگرگون شود ،در حالي كه اصل لغت به حال خود باقي بماند ،و اين خود كاشف آن
است كه بحث يك بحث اجتماعي است و يا به يك بحث اجتماعي منتهي ميشود ،و صرفا بحثي لفظي و لغوي نيست.
آن شعري هم كه سروده تنها شعر است ،و شعر در بازار حقايق به يك پشيز نميارزد ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
چون شعر چيزي به جز يك آرايش خيالي و مشاطهگري و همي نيست -تا بشود به هر چه شاعر گفته و هر ياوهسرايي كه به هم بافته تكيه
نمود ،آن هم در مسالهاي كه قرآن كه" لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ" است ،در آن مداخله كرده.
و اما اينكه گفت پسران به پدران خود ملحقند ،و به پدر مادرشان ملحق نميشوند ،بنا بر اينكه آن هم مسالهاي لفظي و لغوي نباشد از فروع
نسب نيست ،تا نتيجهاش اين باشد كه رابطه نسبي بين پسر و دختر با مادر قطع شود ،بلكه از فروع قيمومت مردان بر خانه و خانواده است ،چون
هزينه زندگي و تربيت فرزندان با مرد است (از اين رو دختر ما دام كه در خانه پدر است تحت قيمومت پدر است ،و وقتي به خانه شوهر رفت
تحت قيمومت او قرار ميگيرد ،و وقتي خود او تحت قيمومت شوهر است فرزنداني هم كه ميآورد تحت قيمومت شوهر او خواهند بود ،پس
ملحق شدن فرزند به پدر از اين بابت است ،نه اينكه با مادرش هيچ خويشاوندي و رابطه نسبي نداشته باشد).
و سخن كوتاه اينكه همانطور كه پدر رابطه نسبي را به پسر و دختر خود منتقل ميكند مادر نيز منتقل ميكند ،و يكي از آثار روشن اين انتقال در
قانون اسالم مساله ارث و حرمت نكاح است( ،يعني اگر من به جز يك نبيره دختري اوالدي و وارثي نداشته باشم او ارث مرا ميبرد و اگر او
دختر باشد به من كه جد مادري او هستم محرم است) ،بله در اين بين احكام و مسائل ديگري هست كه البته مالكهاي خاصي دارد ،مانند
ملحق شدن فرزند ،و مساله نفقه و مساله سهم خويشاوندان رسول خدا (ص) از خمس ،كه هر يك از اينها تابع مالك و معيار خاص به خودش
است.
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بدان جهت است كه تحمل مشقت اداره و تربيت فرزند برايشان شيرين شود.
عالوه بر آنچه گفته شد چيز ديگري در نهاد بشر نهفته شده كه او را به سوي محبت و عالقمندي به اوالد ميكشاند ،و اين حكم تكويني را به
وي ميقبوالند كه انسان با بقاي نسلش باقي است ،و باورش ميدهد كه زن براي مرد ،و مرد براي زن مايه سكونت و آرامش است ،و وادارش
ميسازد كه بعد از احترام نهادن به اصل مالكيت و اختصاص ،اصل وراثت را محترم بشمارد ،و مساله تاسيس خانه و خانواده را امري مقدس
بشمارد.
و مجتمعاتي كه اين اصول و اين احكام فطري را تا حدودي محترم ميشمارند ،چارهاي جز اين ندارند ،كه سنت نكاح و ازدواج اختصاصي را به
وجهي از وجوه بپذيرد ،به اين معنا كه پذيرفتهاند كه نبايد مردان و زنان طوري با هم آميزش كنند كه انساب و شجره دودمان آنها در هم و بر
هم شود ،و خالصه بايد طوري به هم درآميزند كه هر كس معلوم شود پدرش كيست ،هر چند كه فرض كنيم بشر بتواند -به وسائل طبي از
مضرات زنا يعني فساد بهداشت عمومي و تباهي نيروي توالد جلوگيري كند ،و خالصه كالم اينكه اگر جوامع بشري ملتزم به ازدواج شدهاند به
خاطر حفظ انساب است هر چند كه زنا ،هم انساب را در هم و بر هم ميكند ،و هم انسانها را به بيماريهاي مقاربتي مبتال ميسازد و گاهي نسل
آدمي را قطع ميكند ،و در اثر زنا مردان و زناني عقيم ميگردند.
اينها اصول معتبرهاي است كه همه امتها آن را محترم شمرده و كم و بيش در بين خود اجرا ميكردند ،حال يا يك زن را به يك مرد اختصاص
ميدادند ،و يا بيشتر از يكي را هم تجويز ميكردند ،و يا به عكس يك مرد را به يك زن و يا چند مرد را به يك زن و يا چند مرد را به چند زن،
بر حسب اختالفي كه در سنن امتها بوده ،چون به هر تقدير خاصيت نكاح را كه همانا نوعي همزيستي و مالزمت بين زن و شوهر است محترم
ميشمردند.
بنا بر اين پس فحشا و سفاح كه باعث قطع نسل و فساد انساب است از اولين اموري است كه فطرت بشر كه حكم به نكاح ميكند با آن مخالف
است و لذا آثار تنفر از آن همواره در بين امتهاي مختلف و مجتمعات گوناگون ديده ميشود ،حتي امتهايي كه در آميزش زن و مردش آزادي
كامل دارد ،و ارتباطهاي عاشقانه و شهواني را زشت نميداند ،از اين عمل خود وحشت دارد ،و ميبينيد كه براي خود قوانيني درست كردهاند ،كه
در سايه آن ،احكام انساب را به وجهي حفظ نمايند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
و انسان با اينكه به سنت نكاح اذعان و اعتقاد دارد ،و با اينكه فطرتش او را به داشتن حد و مرزي در شهوتراني محكوم ميكند ،در عين حال
طبع و شهوت او نميگذارد نسبت به نكاح پاي بند باشد ،و مثال به خواهر و مادر خود و يا به زن اجنبي و غيره دست درازي نكند ،و يا زن به پدر
و برادر و فرزند خود طمع نبندد ،به شهادت اينكه تاريخ ازدواج مردان با مادران و خواهران و دختران و از اين قبيل را در امتهاي بسيار بزرگ و
مترقي (و البته منحط از نظر اخالقي) ثبت كرده اخبار امروز نيز از تحقق زنا و گسترش آن در ملل متمدن امروز خبر ميدهد ،آن هم زناي با
خواهر و برادر و پدر و دختر و از اين قبيل.
آري طغيان شهوت ،سركش تر از آن است كه حكم فطرت و عقل و يا رسوم و سنن اجتماعي بتواند آن را مهار كند ،و آنهايي هم كه با مادران و
خواهران و دختران خود ازدواج نميكنند ،نه از اين بابت است كه حكم فطرت به تنهايي مانعشان شده ،بلكه از اين جهت است كه سنت قومي،
سنتي كه از نياكان به ارث بردهاند چنين اجازهاي به آنان نميدهد.
و خواننده عزيز اگر بين قوانيني كه در اسالم براي تنظيم امر ازدواج تشريع شده و ساير قوانين و سنني كه در دنيا داير و مطرح است مقايسه
كند ،و با ديد انصاف در آنها دقت نمايد ،خواهد ديد كه قانون اسالم دقيقترين قانون است ،و نسبت به تمامي شؤون احتياط در حفظ انساب و
ساير مصالح بشري و فطري ،ضمانت بيشتري دارد ،و نيز خواهد ديد كه آنچه قانون در امر نكاح و ملحقات آن تشريع كرده ،برگشت همهاش به
دو چيز است :حفظ انساب ،يا بستن باب زنا.
پس از ميان همه زناني كه ازدواج با آنان حرام شده ،يك طايفه به خاطر حفظ انساب به طور مستقيم تحريم شده ،و آن ازدواج (يا همخوابگي و
يا زناي) زنان شوهردار است ،كه به همين مالحظه فلسفه حرمت ازدواج يك زن با چند مرد نيز روشن ميشود ،چون اگر زني در يك زمان چند
شوهر داشته باشد نطفه آنها در رحم وي مخلوط گشته ،فرزندي كه به دنيا ميآيد معلوم نميشود فرزند كدام شوهر است ،هم چنان كه فلسفه
عده طالق و اينكه زن مطلقه بايد قبل از اختيار همسر جديد سه حيض عده نگه دارد ،روشن ميشود ،كه به خاطر در هم و بر هم نشدن نطفهها
است.
و اما بقيه طوايفي كه ازدواج با آنها حرام شده يعني همان چهارده صنفي كه در آيات تحريم آمده مالك در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زنا

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

است ،زيرا انسان از اين نظر ك ه فردي از مجتمع خانواده است بيشتر تماس و سر و كارش با همين چهارده صنف است ،و اگر ازدواج با اينها
تحريم نشده بود ،كدام پهلواني بود كه بتواند خود را از زناي با آنها نگه بدارد ،با اينكه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
ميدانيم مصاحبت هميشگي و تماس بي پرده باعث ميشود نفس سركش در وراندازي فالن زن كمال توجه را داشته باشد ،و فكرش در اينكه
چه ميشد من با او جمع ميشدم تمركز پيدا ميكند ،و همين تمركز فكر ميل و عواطف شهواني را بيدار و شهوت را به هيجان در ميآورد ،و
انسان را وادار ميكند تا آنچه را كه طبعش از آن لذت ميبرد به دست آورد ،و نفسش تاب و توان را در برابر آن از دست ميدهد ،و معلوم است
كه وقتي انسان در اطراف قرقگاه ،گوسفند بچراند ،خطر داخل شدن در آن برايش زياد است.
لذا واجب مي نمود كه شارع اسالم تنها به نهي از زناي با اين طوايف اكتفاء نكند ،چون همان طور كه گفتيم مصاحبت دائمي و تكرار همه روزه
هجوم وسوسههاي نفساني و حملهور شدن هم بعد از هم نميگذارد انسان با يك نهي خود را حفظ كند ،بلكه واجب بود اين چهارده طايفه تا ابد
تحريم شوند ،و افراد جامعه بر اساس اين تربيت ديني بار بيايند ،تا نفرت از چنين ازدواجي در دلها مستقر شود ،و تا بطور كلي از اين آرزو كه
روزي فالن خواهر يا دختر به سن بلوغ برسد ،تا با او ازدواج كنم مايوس گردند ،و علقه شهوتشان از اين طوائف مرده ،و ريشه كن گردد ،و اصال
در دلي پيدا نشود ،و همين باعث شد كه ميبينيم بسياري از مسلمانان شهوتران و بي بند و بار با همه بي بند و باري كه در كارهاي زشت دارند
هرگز به فكرشان نمي افتد كه با محارم خود زنا كنند ،مثال پرده عفت مادر و دختر خود را بدرند ،آري اگر آن منع ابدي نبود هيچ خانهاي از
خانهها از زنا و فواحشي امثال آن خالي نميماند .و باز به خاطر همين معنا است كه اسالم با ايجاب حجاب بر زنان باب زناي در غير محارم را نيز
سد نمود ،و از اختالط زنان با مردان اجنبي جلوگيري كرد ،و اگر اين دو حكم نبود ،صرف نهي از زنا هيچ سودي نميبخشيد ،و نميتوانست بين
مردان و زنان و بين عمل شنيع زنا حائل شود .بنا بر آنچه گفته شد در اين جا يكي از دو امر حاكم است ،زيرا آن زني كه ممكن است چشم مرد
به او طمع ببندد يا شوهر دار است ،كه اسالم به كلي ازدواج با او را تحريم نموده است ،و يا يكي از آن چهارده طايفه است كه يك فرد مسلمان
براي هميشه به يك بار ،از كام گرفتن با يكي از آنها نوميد است ،و اسالم پيروان خود را بر اين دو قسم حرمت تربيت كرده ،و به چنين اعتقادي
معتقد ساخته ،به طوري كه هرگز هوس آن را نميكنند ،و تصورش را هم به خاطر نميآورند.
مصدق اين جريان وضعي است كه ما امروز از امم غربي مشاهده ميكنيم ،كه به دين مسيحيت هستند و معتقدند به اينكه زنا حرام و تعدد
زوجات جرمي نزديك به زنا است ،و در عين حال اختالط زن و مرد را امري مباح و پيش پا افتاده ميدانند ،و كار ايشان به جايي رسيده
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
كه آن چنان فحشا در بين آنان گسترش يافته كه حتي در بين هزار نفر يك نفر از اين درد خانمانسوز سالم يافت نميشود ،و در هزار نفر از
مردان آنان يك نفر پيدا نميشود كه يقين داشته باشد فالن پسرش از نطفه خودش است ،و چيزي نميگذرد كه ميبينيم اين بيماري شدت
مييابد و مردان با محارم خود يعني خواهران و دختران و مادران و سپس به پسران تجاوز ميكنند ،سپس به جوانان و مردان سرايت ميكند ،و
 ...و سپس ،كار به جايي مي رسد كه طايفه زنان كه خداي سبحان آنان را آفريد تا آرامش بخش بشر باشند و نعمتي باشند تا نسل بشر به وسيله
آنها حفظ و زندگي او لذت بخش گردد ،به صورت دامي در آيد كه سياستمداران با اين دام به اغراض سياسي و اقتصادي و اجتماعي خود نائل
گردند ،و وسيلهاي شوند كه با آن به هر هدف نامشروع برسند هدفهايي كه هم زندگي اجتماعي را تباه ميكند ،و هم زندگي فردي را تا آنجا كه
امروز مي بينيم زندگي بشر به صورت مشتي آرزوهاي خيالي در آمده و لهو و لعب به تمام معناي كلمه شده است ،و وصله جامه پاره از خود جامه
بيشتر گشته است.
اين بود آن پايه و اساسي كه اسالم تحريم محرمات مطلق و مشروط از نكاح را بر آن پي نهاده ،و از زنان تنها ازدواج با محصنات را اجازه داده
است.
و به طوري كه توجه فرموديد تاثير اين حكم در جلوگيري از گسترش زنا و راه يافتن آن در مجتمع خانوادگي كمتر از تاثير حكم حجاب در منع از
پيدايش زنا و گسترش فساد در مجتمع مدني نيست.
در سابق نيز به اين حكمت اشاره كرديم و گفتيم :آيه شريفه" وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ" از اشاره به اين حكمت خالي نيست ،و ممكن هم
هست اشاره به اين حكمت را از جملهاي كه در آخر آيات آمده است و فرموده" يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ،وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً" استفاده كرد،
چون تحريم اين اصناف چهاردگانه از ناحيه خداي سبحان از آنجا كه تحريمي است قطعي ،و بدون شرط ،و مسلمانان براي هميشه مايوس از
كام گيري از آنان شده اند ،در حقيقت بار سنگين خويشتن داري در برابر عشق و ميل شهواني و كام گيري از آنان از دوششان افتاده ،چون همه
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اين خواهشهاي تند و ماليم در صورت امكان تحقق آن است وقتي امكانش به وسيله شارع از بين رفته ديگر خواهشش نيز در دل نميآيد.
آري انسان به حكم اينكه ضعيف خلق شده نميتواند در برابر خواهشهاي نفسي و دواعي شهواني آن طاقت بياورد ،خداي تعالي هم فرموده:
كه" إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ" «» 1و اين از
__________________________________________________
)(1همانا كيد شما زنان عظيم است" سوره يوسف آيه ".21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
ناگوارترين و دشوارترين صبرها است ،كه انسان يك عمر در خلوت و جلوت با يك زن يا دو زن و يا بيشتر نشست و برخاست داشته باشد و شب
و روز با او باشد ،و چشم و گوشش پر از اشارات لطيف و شيريني حركات او باشد ،و آن گاه بخواهد در برابر وسوسههاي دروني خود و هوسي كه
به آن زنان دارد صبر كند ،و دعوت شهواني نفس خود را اجابت نكند ،با اينكه گفتهاند حاجت انسان در زندگي دو چيز است :غذا و نكاح ،و بقيه
حوايجش همه براي تامين اين دو حاجت است ،و گويا به همين نكته اشاره فرموده است رسول خدا (ص) كه فرمود( :هر كس ازدواج كند نصف
دين خود را حفظ كرده ،از خدا بترسد در نصف ديگرش) «».1
__________________________________________________
)(1وسائل الشيعه كتاب نكاح.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص411 :
[سوره النساء ( :)4آيات  21تا  ..... ]31ص 411 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 411 :

هان! اي كساني كه ايمان آورديد ،اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد ،مگر آن كه تجارتي باشد ناشي از رضايت دهنده و گيرنده و
يكديگر را به قتل نرسانيد ،كه خداي شما مهربان است ().21
و هر كس از در تجاوز و ستم چنين كند به زودي او را در آتشي وصف ناپذير خواهيم كرد ،و اين براي خدا آسان است ()11
بيان آيات  .....ص 411 :
اشاره

اين آيه شبه اتصالي به آيات قبل دارد ،چون مشتمل است بر نهي از خوردن مال به باطل ،و آيات سابق مشتمل بود بر نهي از خوردن مهر زنان
از راه سختگيري و تعدي ،پس در حقيقت در اين آيه از يك مساله خصوصي به مسالهاي كلي انتقال حاصل شده است.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ" معناي كلمه (اكل) -خوردن -معروف است ،و آن اين
است كه خوردني را به وسيله
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
لقمه گرفتن و جويدن و بلعيد ن مثال داخل جوف كنيم ،و چون معناي تسلط و انفاذ در اين عمل نهفته است ،لذا به اين اعتبار كلمه (اكل) را در
مواردي كه تسلط و انفاذ در كار باشد نيز استعمال ميشود مثال ميگويند ":اكلت النار الحطب"( ،آتش هيزم را خورد) كه در اين تعبير ،اعدام
شدن هيزم به وسيله آتش و سوخته شدنش ،تشبيه شده به انفاذ خورنده ،غذا را در جوف خود ،و نيز ميگويند ":اكل فالن المال" (فالني مال را
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِالَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً ( )21وَ مَنْ
يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيراً ()11
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خورد) كه معنايش اين است كه در آن تصرف كرد ،و بر آن مسلط شد ،و در اين تعبير عنايت در اين است كه مهمترين غرض آدمي در هر
تصرفي كه ميكند همان خوردن است ،او ميخواهد به وسيله تصرف در اشيا در درجه اول قوت خود -و عايله خويش -را تامين كند ،چون
شديدترين حاجت بشر در بقاي وجودش همانا غذا خوردن است ،و به همين مناسبت است كه تصرفات او را خوردن مينامند ،البته نه همه
تصرفاتش را بلكه آن تصرفي را خوردن ميخوانند كه توأم با نوعي تسلط باشد و با تسلط خود تسلط ديگران را از آن مال قطع سازد ،مثال آن
مال را تملك نمايد ،و يا تصرفي از اين قبيل كند ،گويا با چنين تصرفي سلطه خود را بر آن مال انفاذ نموده ،در آن تصرف ميكند ،همانطور كه
خورنده غذا در آن تصرف نموده ،آن را ميخورد.
كلمه" باطل" (هم در عقايد استعمال دارد ،و هم اخالق ،و هم اعمال) و در اعمال عبارت است از آن عملي كه غرض صحيح و عقاليي در آن
نباشد.
و كلمه (تجارت) بطوري كه راغب اصفهاني گفته ،به معناي تصرف در سرمايه به منظور تحصيل سود است ،او اضافه كرده كه در لغت عرب جز
در اين كلمه هيچ كلمهاي نيست كه در آن حرف تا قبل از حرف جيم قرار گرفته باشد.
( خواننده عزيز متوجه باشد كه منظور راغب ماده اصلي كلمه است ،پس خيال نكند كه در كلمه( :تجمل) و نظاير آن تا و جيم پهلوي هم قرار
گرفته)" مترجم".
پس آن طور كه راغب معنا كرده ،تجارت معنايي است كه با معامله و خريد و فروش منطبق ميشود.
و اگر در آيه شريفه ،جمله" ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ" را مقيد كرده به قيد (بينكم) ،كه بر نوعي جمع شدن دور يك مال و در وسط قرار گرفتن آن مال
داللت دارد ،به اين منظور بوده كه اشاره و يا داللت كند بر اينكه أكلي كه در آيه از آن نهي شده خوردن بنحوي است كه دست بدست آن جمع
بگردد ،و از يكي بديگري منتقل شود ،در نتيجه مجموع جمله" ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ "وقتي مقيد شود بقيد (بالباطل) نهي از معامالت ناقله از
آن استفاده ميشود ،يعني معامالتي كه نه تنها مجتمع را به سعادت و رستگاريش نميرساند ،بلكه ضرر هم ميرساند ،و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
جامعه را به فساد و هالكت ميكشاند ،و اين معامالت باطل از نظر دين عبارتند از :امثال ربا و قمار و معامالت كترهاي كه طرفين و يا يك طرف
نميداند چه ميدهد و چه ميگيرد ،حدود و مشخصات كاال و يا بها مشخص نيست -،مانند معامله با سنگريزه و هسته خرما -،به اينگونه كه
سنگريزه يا هسته خرما را به طرف اجناس فروشنده پرتاب كنم ،روي هر جنسي افتاد ،با پرداخت مثال پنجاه تومان ،آن جنس مال من باشد و
امثال اين معامالت كه اصطالحا آن را غرري ميگويند.
و بنا بر اين استثنايي كه در جمله ":إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ" وجود دارد استثناء منقطع است( ،مثل اين ميماند كه كسي بگويد :هيچ
معامله باطلي نكنيد ،مگر آن معاملهاي كه صحيح باشد) كه اينجور استثنا آوردن جز بخاطر افاده نكتهاي جايز نيست ،و نكته آن در آيه مورد
بحث پاسخ به سؤالي است كه ممكن است بشود ،و يا جلوگيري از توهمي است كه ممكن است شنونده بكند ،زيرا بعد از آنكه از خوردن مال به
باطل نهي كرد ،و نوع معامالتي كه در جامعه فاسد جريان داشت و اموال از راه معامالت ربوي و غرري و قمار و امثال آن دست به دست
ميگشت ،به نظر شرع باطل بود ،جاي اين توهم بود كه بطور كلي معامالت باعث انهدام اركان مجتمع ميشود ،و اجزاي جامعه را متالشي و
مردم را هالك ميكند.
لذا پاسخ داد كه نه ،همه معامالت اينطور نيستند ،بلكه يك نوع معامله وجود دارد كه نه تنها آن مفاسد را ندارد ،بلكه توانايي آن را دارد كه
پراكندگي هاي جامعه را جمع و جور كند ،و جامعه را از نظر اقتصاد پاي بر جا سازد ،و استقامتش را حفظ نمايد ،و آن تجارتي است كه ناشي از
رضايت طرفين و هم از نظر شرع مقدس صحيح باشد ،و اين است آن تجارتي كه حوايج جامعه را بر آورده خواهد كرد.
و استثناء در آيه مورد بحث نظير استثناء در آيه زير است ،كه ميفرمايد ":يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ ،إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" « ،»1كه وقتي
سودمند بودن در قيامت را به كلي از مال و فرزندان نفي كرد ،جاي اين بود كه كسي توهم كند پس در قيامت هيچ كس رستگار نميشود ،چون
بزرگترين چيزي كه انسان در دنيا با آن سر و كار دارد ،و از آن بهرهمند ميشود ،مال و اوالد است ،اگر اين دو -آن طور كه خداي تعالي فرموده-
در قيامت نفعي به ما نرسانند ديگر جز نوميدي و خسران براي ما چه ميماند ،لذا براي دفع اين توهم فرمود :نه اينطور نيست ،يك چيزي هست
__________________________________________________
)(1سوره شعرا آيه .11 -11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
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كه در آخرت نافع باشد ،آن هم نه يك نفع و دو نفع بلكه همه منافع را تامين كند ،و آن عبارت است از قلب سليم كه از جنس مال و اوالد
نيست.
البته منقطع بودن استثنا در اين آيه ،نظر ما است ،و اين با سياق آيه سازگارتر از آن است كه بگوييم استثناي متصل است ،و همچنين اصلي و
احترازي بودن قيد (بالباطل) نيز نظر ما است ،هم چنان كه در آيه ":وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ
أَمْوالِ النَّاسِ" « »1اين قيد اصلي و احترازي است.
[وجوهي كه در معناي" ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ  "...و" إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً  "...گفته شده است  .....ص 112 :
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بنا بر نظريه ما آيه شريفه به معامالت صحيح و اموال مشروعي كه از غير ناحيه معامله و تجارت به دست ميآيد ،و ملك انسان و مباح براي او
ميشود ،نظير بخشش ،و صلح و جعاله ،و مهر و ارث و امثال آن تخصيص نميخورد.
حال ببينيم ديگران چه گفتهاند؟ بعضي گفتهاند استثناي متصل و قيد" بالباطل "توضيحي است ،نه اصلي و احترازي ،و اين قيد توضيحي را براي
آن آورده كه حال مستثني منه را بعد از خارج شدن مستثني و تعلق نهي بيان كند ،و تقدير كالم چنين است" ال تاكلوا اموالكم بينكم ،اال ان
تكون تجارة عن تراض منكم فان غيره اكل بالباطل"( ،اموال خود را در بين خود جز از راه تجارت مخوريد ،زيرا خوردن مال از غير راه تجارت،
خوردن به باطل است).
مفسر نامبرده سپس مثال ميآورد و ميگويد :وضع اين آيه مثل اين است كه بگويي:
يتيم را به ظلم مزن مگر آنكه در رابطه با تاديب و تربيت او باشد ،و ليكن اين قسم سخن گفتن هر چند در بين اهل لسان جايز و معروف است
ليكن خواننده عزيز توجه فرمود كه سازگارتر به سياق و زمينه آيه اين است كه استثناي منقطع باشد.
بعضي ديگر گفته اند :مراد از نهي از خوردن مال به باطل اين است كه مال را در مصرفي كه خداي تعالي آن را نميپسندد خرج نكنند ،و مراد از
تجارت ،خرج كردن مال در مواردي است كه خداي تعالي را خوش آيد.
بعضي ديگر گفته اند آيه شريفه در اين مقام است كه بفرمايد :به طور مطلق خوردن مال غير بدون عوض حرام است ،چون ميبينيم در صدر
اسالم بعد از آن كه اين آيه نازل شد ديگر هيچ كس نزد كسي غذا نخورد ،حتي ميهمان نيز جرات نكرد طعام ميزبان را بخورد ،زيرا خوردن
حالل به حكم اين آيه منحصر شده بود به تجارت و چون اين حكم مردم را به حرج انداخته بود به وسيله آيات سوره نور نسخ شد ،كه در آن
ميفرمايد ":وَ ال عَلي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ-،
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
...أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً" «».1
اينها نظريه ساير مفسرين است ،و خواننده عزيز توجه فرمود كه آيه شريفه از داللت بر اين معاني و امثال آن بيگانه است.
تفسير ديگري براي آيه كرده اند كه عالوه بر آن كه ،آيه داللت بر آن ندارد ،تفسيري عجيب است ،مفسر در اين تفسير خواسته است استثناء" إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجارَةً" را طوري توجيه كند كه استثناي متصل بوده ،و در عين حال قيد" بالباطل" قيدي احترازي باشد ،به اين بيان كه مراد از باطل
اين است كه مالي را بدون عوض به دست بياوري ،و معادل آنچه به دست ميآوري به طرف ندهي ،در نتيجه جمله مستثني منه داللت دارد بر
تحريم گرفتن مال از ديگري به باطل ،يعني بدون عوض ،آن وقت از اين مستثني منه يك فرد را خارج ساخته ،و آن عبارت است از تجارت كه
آن نيز فردي از باطل است ،يعني آن نيز مثل ساير افراد مستثني منه گرفتن چيزي بدون دادن معادل آن است ،براي اينكه غالب مصاديق
تجارت خالي از باطل نيست ،چون اندازهگيري در عوض و يا بگو عوض و معوض به طور دقيق به طوري كه واقعا هر دو مساوي هم باشند ،نه
تنها امر آساني نيست ،بلكه بسيار مشكل است ،اگر نگوييم به طور عادي امكان ندارد.
پس مراد از استثنا اين است كه نسبت به تجارت هر چند كه آن نيز مشتمل بر باطل است (زيرا يكي از دو عوض حتما ارزشدارتر از ديگري
است) تسامح شده ،خواهي گفت معموال مردم در جايي كه يكي از دو عوض بزرگتر از ديگري باشد معامله نميكنند ،جوابش اين است كه به دام
تردستها نيفتادهاي كه آن چنان از كاالي خود تعريف ميكنند كه مشتري با كمال اشتياق آن را ميخرد ،و اي بسا در دل خود خيال كند كه
فروشنده را گول زده است و يا به عللي ديگر تن به معامله ميدهد ،و چنين معامالتي در بين مردم بسيار است ،و ما دام كه تردستي فروشنده كار
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را به خدعه و غش در معامله نكشاند و معامله را جاهالنه نسازد -كه البته بسيار چنين ميشود -مورد مسامحه شارع است.
با اينكه همه اين معامالت باطل است شارع آن را از باب مسامحه و تسهيل براي متشرعين جايز دانسته ،و اگر جايز نميدانست و استثناء" إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ" را نميآورد احدي از اهل دين رغبتي به تجارت نشان نميداد ،و در نتيجه نظام مجتمع ديني
__________________________________________________
)(1حرجي بر شما نيست از اينكه از خانه خود ،و پدران ،و مادران ،يا برادران ،و خواهران ،يا عمو و عمهها ،يا خاله و داييها ،يا از انباري كه
كليدش دست شما است ،بخوريد چه همگي و چه به تنهايي.
سوره نور آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
مختل ميشد.
اين بود خالصه گفتار عجيب آن مفسر و فساد آن از آنچه ما گفتيم روشن ميگردد زيرا باطل تا آنجا كه اهل لغت از معناي آن فهميدهاند عبارت
است از آن چيزي كه اثري را كه بايد داشته باشد فاقد باشد ،و آن اثر مطلوب را نبخشد ،و در مورد بحث ما يعني بيع و تجارت اثري كه در آن
هست عبارت است از معاوضه دو مال ،و جا به جا كردن دو ملك براي رفع حاجت هر يك از دو طرف معامله ،يكي گندم زيادي دارد و پول براي
خريدن شير و ماست ندارد ،گندم خود را ميفروشد .ديگري پول دارد ولي فعال احتياج به گندم دارد ،پول خود را ميدهد و گندم او را ميخرد ،و
اين مبادله را البته با رعايت معامله انجام ميدهند ،چيزي كه هست اين معادله دو جور حاصل ميشود ،يكي اينكه بهاي هر دو مساوي باشد،
ديگري اينكه اگر يكي كم و ديگري زياد است ،همراه آنچه كم است مصلحتي براي طالب آن باشد ،و به خاطر همان مصلحت رغبت طالب آن
بيشتر شده باشد ،و يا همراه آن ديگري كه زياد است خصوصيتي باشد كه به خاطر آن صاحبش از آن نفرت داشته باشد ،و در نتيجه زياد خود را
برابر كم ديگري بداند دليل و كاشف همه اينها رضايتي است كه دو طرف معامله به معامله دارند ،و با وجود تراضي ديگر به هيچ وجه نميتوان
گفت معامله به خاطر نابرابري ثمن و مثمن باطل است.
عالوه بر اينكه اگر كسي به اسلوب قرآن كريم و بيانات آن انس ذهني داشته باشد ،ترديدي نميكند در اينكه محال است قرآن كريم امري از
امور را باطل بداند ،و در عين حال به آن امر كند ،و به سوي آن هدايت نمايد ،براي اينكه همين قرآن است كه ميفرمايد ":يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ وَ
إِلي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ( "قرآن به سوي حق و به سوي طريق مستقيم هدايت ميكند) ،با اين حال ديگر چگونه ممكن است هم به سوي حق
هدايت كند و هم به سوي باطل؟.
از اين هم كه بگذريم توجيهي كه اين مفسر براي آيه مورد بحث كرده الزمهاش اين است كه انسان به حكم فطرت به سوي حوايجي كه دارد
هدايت شده باشد ،و به هدايتي حق به سوي رفع آن حوايج از راه مبادله مال به مال راهنمايي شده باشد ،و در عين حال به اين حقيقت نيز
هدايت -حق و فطري -شده باشد كه بايد در اين مبادلهاش موازنه و برابري برقرار باشد ،ولي مبادله نامبرده به طور حق وافي در رفع حوايجش
نباشد ،مگر وقتي كه با مقداري باطل آميخته باشد ،و چگونه ممكن است فطرت بشر را به سوي امري راه نمايد كه وافي در رفع حاجتش نباشد،
و تنها بعضي از شؤون آن حاجت را تامين سازد؟ و چگونه تصور دارد فطرت بشر به سوي باطل راه بنمايد ،مگر معيار در فرق بين حق و باطل
اعمال فطرت نيست ،آيا جز اين است كه عمل حق آن عملي است كه فطرت انسان را به سوي آن بخواند و راهنمايي كند؟ و عمل باطل
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
جز آن عملي است كه فطرت راهنماي آدمي به سوي آن نباشد؟ چرا ،قطعا معيار همين است ،پس كسي كه در آيه شريفه استثنا را متصل دانسته
چارهاي جز اين ندارد كه قيد "بالباطل" را قيدي توضيحي بگيرد.
عجيبتر از توجيه باال اين توجيه است كه بعضي از مفسرين كرده و گفتهاند ،نكتهاي كه در اين استثناء منقطع هست اين است كه خواسته اشاره
كند به اين كه تمامي تجارتها و معامالت غير تجاري ،همه از قبيل باطلند ،چون ثبات و بقايي در خود دنيا نيست ،تا چه رسد به معامالتي كه
در آن مي شود ،پس جا دارد كه انسان عاقل به جاي آماده شدن براي خانه آخرت مشغول به دنيا نگردد ،كه آخرت بهتر و باقيتر است ،اين بود
آن توجيه شگفتانگيز و اعجابآور.
و اين خود اشتباه بزرگي است براي اينكه اگر صحيح باشد نكته متصل بودن استثنا خواهد بود نه منقطع بودن آن ،عالوه بر اينكه بيانگر اينگونه
حقايق معنوي امثال آيه زير است كه ميفرمايد ":وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ" «( »1و اين زندگي دنيا
چيزي جز لهو و لعب نيست ،و زندگي حقيقي خانه آخرت است) و آيه ":ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ" «( »2آنچه نزد شما است فاني ميشود
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و آنچه نزد خدا است باقي است) و آيه:
"قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ" «( »1بگو آنچه نزد خدا است از لهو و تجارت بهتر است) ،و اما در مورد بحث جريان اين نكته
باعث مي شود خداي تعالي باطل را تشريع كرده باشد ،و شان قرآن كريم أجل از آن است كه باطل را به هر وجهي كه فرض كنيد مباح كند.
"وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ"...
ظاهر اين جمله نهي از اين است كه كسي خود را بكشد ،و ليكن وقتي در نظر بگيريم كه پهلوي جمله ":ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ" قرار گرفته كه
ظاهر آن اين است كه همه مؤمنين را يك واحد فرض كرده كه آن واحد داراي مالي است ،كه بايد آن را از غير طريق باطل بخورد ،اي بسا كه
اشاره به اين معنا از آن استفاده شود و حتي داللت كند بر اينكه مراد از كلمه (أنفس) تمامي افراد جامعه ديني باشد ،و مانند جمله قبل همه
مؤمنين را فرد واحدي فرض كرده باشد ،به طوري كه جان هر فردي جان ساير افراد است ،در نتيجه در مثل چنين مجتمعي نفس و جان يك
فرد هم جان خود او است ،و هم جان ساير افراد ،پس چه خودش را بكشد و چه غير را ،خودش را كشته ،و به اين عنايت جمله ":وَ ال تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ" ،جملهاي است مطلق هم
__________________________________________________
)(1سوره عنكبوت آيه14 :
)(2سوره نحل آيه 11
)(3سوره جمعه آيه11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
شامل انتحار ميشود -كه به معناي خودكشي است -،و هم شامل قتل نفس و كشتن غير.
و اي بسا بتوان از ذيل آيه كه ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً" استفاده كرد كه مراد از اين قتل نفس كه از آن نهي كرده معنايي است
عمومي تر بطوري كه هم شامل كشتن غير شود ،و هم شامل انتحار ،و هم شامل به خطر انداختن خويش گردد ،و خالصه كاري كند كه منجر به
كشته شدنش گردد ،براي اينكه در ذيل آيه نهي نامبرده را به رحمت خدا تعليل كرده و فرموده اين كار را مكنيد زيرا خدا به شما مهربان است ،و
براي كسي پوشيده نيست كه چنين تعليلي با مطلق بودن معنا سازگارتر است ،و بنا بر اين تعليل ،آيه شريفه معنايي وسيع پيدا ميكند ،و همين
سازگاري ،خود مؤيد آن است كه بگوئيم :جمله ":إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً" تعليلي است براي جمله ":وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" به تنهايي.
"وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً"...
كلمه "عدوان" همه رقم تجاوز را شامل ميشود ،چه تجاوز جايز و پسنديده و چه تجاوز ممنوع و مذموم ،چون ميبينيم در قرآن كريم در هر دو
معنا استعمال شده ،در آيه مورد بحث در تجاوز ممنوع استعمال شده ،و در آيه ":فَال عُدْوانَ إِلَّا عَلَي الظَّالِمِينَ" « »1كه از آن بر ميآيد ،در مورد
ظالمان عدوان پسنديده است ،و در آيه ":وَ تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي وَ ال تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ" « ،»2نيز به معناي ناپسند آن آمده ،پس
معلوم ميشود كلمه" عدوان" معنايي وسيعتر از كلمه ظلم دارد ،و اعم از ظلم است ،پس كسي نگويد در يك آيه چرا هر دو كلمه آمده و
معناي "عدوان" در خصوص آيه مورد بحث تجاوز از حدودي است كه خداي تعالي معين فرموده ،و كلمه" نصلي" متكلم مع الغير از فعل ماضي
از ماده اصالء است ،و "اصالء بنار" به معناي سوزاندن با آتش است.
در اين آيه شريفه از اين جهت كه مشتمل بر كلمه" ذلك" است التفاتي از خطاب كه متوجه عموم مؤمنين بود به خطاب به شخص رسول اللَّه
(ص) به كار رفته ،در اول به عموم خطاب كرده بود كه :هان اي مؤمنين چنين و چنان مكنيد ،كه خداي شما رحيم است ،و در آيه بعدي با
كلمه" ذلك" اشاره به رسول اللَّه (ص) نموده ميفرمايد :با تو هستم هر كس كه چنين و چنان كند او را در آتش ميسوزانم.
اين التفات اشاره دارد به اينكه -وقتي معلوم شد همه مؤمنين يك نفس و يك جان
__________________________________________________
)(1پس هيچ عدواني پسنديده و صحيح نيست مگر عليه ظالمين .سوره بقره آيه 111
) (2بر احسان و تقوا يكديگر را ياري بكنيد ،ولي بر گناه و عدوان مكنيد .سوره مائده آيه 2
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
هستند ،و اين يك جان نبايد در صدد هالكت خود بر آيد -،پس اگر كسي چنين كاري بكند معلوم ميشود از مؤمنين نيست ،و نبايد مورد خطاب،
قرار گيرد ،به همين جهت خداي تعالي در ميان مجازات مؤمنين روي از چنين كسان برگردانيد و خطاب را متوجه پيامبر خود كرد تا با او در باره
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بحث روايتي [(در ذيل" تِجارَةً عَنْ تَراضٍ" و" ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ")]  .....ص 118 :

در مجمع البيان در ذيل كلمه" بالباطل" نقل شده كه مفسرين در باره معناي آن دو قول دارند يكي از آن دو ،نظريه بعضي است كه گفتهاند
منظور از آن ربا و قمار و بخس و ظلم است ،آن گاه خودش اضافه كرده كه اين قول از امام باقر (ع) روايت شده « .»1و در كتاب نهج البيان از
امام باقر و امام صادق (عليهما السالم) روايت شده كه فرمودند :منظور از باطل قمار و سحت و ربا و سوگند است «».2
و در تفسير عياشي از اسباط بن سالم روايت آورده كه گفت :نزد امام صادق (ع) بودم كه مردي وارد شد ،و عرضه داشت از معناي كالم خداي
تعالي كه ميفرمايد:
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ" مرا خبر بده ،حضرت فرمود :منظور خداي تعالي از اين باطل قمار است ،و اما اينكه
فرمود ":وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" منظورش اين است كه يك فرد مسلمان به تنهايي بر انبوه مشركين حمله ببرد ،و به سر زمين آنان در آيد ،و در
نتيجه كشته شود «».1
مؤلف قدس سره :اين آيه شريفه در اكل به باطل عام است ،و همه معامالت باطل را شامل ميشود ،و اگر در روايات باال نامي از خصوص قمار
برده شده ،به عنوان شمردن مصاديق اين اكل است ،و همچنين تفسير قتل نفس به يك تنه حمله كردن ،در حقيقت تعميم آيه است نه
تخصيص آن ،نميخواهد بفرمايد تنها اين مورد منظور است ،بلكه ميخواهد بفرمايد همه قتل نفسها و خودكشيها را شامل است ،حتي شامل
اين قسم حمله كردن بر دشمن نيز هست.
و در همان كتاب از اسحاق بن عبد اللَّه بن محمد بن علي بن الحسين روايت آورده كه گفت :حسن بن زيد از پدرش از علي بن ابي طالب (ع)
روايت كرد كه فرمود :من از رسول خدا (ص) از مساله جبيره پرسيدم( ،جبيره و باندي كه روي دست يا پاي شكسته ميبندند )سؤالم اين بود كه
صاحب اين جبيره چگونه وضو بگيرد و اگر جنب شد چگونه غسل كند؟ فرمود :همين مقدار كافي است كه دست خود را كه به آب وضو و غسل
تر شده بر
__________________________________________________
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مؤمنين و غير مؤمنين سخن بگويد ،و نيز به همين جهت بناي كالم را بر عموم گذاشت او فرمود" وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً" ،و نفرمود":
و من يفعل ذلك منكم عدوانا و ظلما ...".
و ذيل آيه كه ميفرمايد:
"وَ كانَ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيراً" خود مؤيد اين است كه مشار اليه به اشاره( :ذلك) همان نهي از قتل انفس باشد ،البته بنا بر اين كه جمله ":إِنَّ
اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً" ناظر باشد به تعليل نهي از كشتن به تنهايي چون در اين صورت بين دو ذيل آيهها مناسبتي كامل برقرار ميشود ،زيرا
ظاهر آيه اين است كه مي خواهد بفرمايد :خداي تعالي شما را تنها از اين جهت نهي از قتل كرد كه مهربان و رؤوف به شما است ،و گرنه
مي توانست نهي نكند ،و هر كس مرتكب قتل نفس شد در آتش بسوزاند ،و اين كار براي او آسان و بدون دشواري است ،خوب ،با اين حال ديگر
هيچ عيبي ندارد كه تعليل نامبرده در آيه اول و تهديد در آيه دوم را به مجموع هر دو فقره آيه اول يعني نهي از اكل مال به باطل و نهي از قتل
نفس برگردانيم.
و اما اينكه بعضي گفته اند :تعليل و تهديد هر دو ،و يا تهديد به تنهايي مربوط به كارهاي زشتي است كه از اول سوره تا اين آيه از آنها نهي شده،
و همچنين اينكه بعضي ديگر گفتهاند :كلمه (ذلك) اشاره است به تمامي نهيهايي كه از آيه هفدهم يعني آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً  "...تا اينجا آمده است (براي اينكه در هيچيك از اين نهيها كيفر متخلف ذكر نشده) درست نيست زيرا دليلي بر اعتبار اين
اقوال وجود ندارد.
و اگر در جمله ":إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً" خداي تعالي غايب فرض شده و در جمله:
"فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً" متكلم ،اين التفات و تغيير سياق تابع التفاتي است كه گفتيم در كلمه (ذلك) به كار رفته ،در آنجا نيز از خطاب به عموم
مؤمنين عدول شد و خطاب متوجه شخص رسول خدا (ص) گرديد ،كه در هر دو خداي تعالي گوينده بود ،و ناگهان در جمله ":وَ كانَ ذلِكَ عَلَي
اللَّهِ يَسِيراً" خداي تعالي غايب فرض شده تا به اين وسيله اشاره كند به تعليلي كه گذشت ،و بفهماند اين كار براي خداي تعالي آسان است ،براي
همين كه او خدا است ،جل جالله.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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[سوره النساء ( :)4آيه  ..... ]31ص 111 :
اشاره

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَالً كَرِيماً ()11
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)(1مجمع البيان ج  2ص  11جزء  1چاپ حيات طبع بيروت][.....
)(2نهج البيان
)(3تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
روي جبيره بكشد ،هم در وضو و هم در جنابت ،عرضه داشتم .حال اگر اين جريان در هواي سرد و يخبندان اتفاق بيفتد ،و صاحب جبيره از
ريختن آب بر بدن خود بترسد چطور؟ حضرت رسول (ص) در پاسخ من اين آيه را قرائت كردند ":وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً"
«».1
و در كتاب فقيه آمده :كه امام صادق (ع) فرمود :كسي كه خود را عمدا به قتل رساند براي هميشه در آتش جهنم خواهد ماند ،چون خداي تعالي
فرموده ":وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيراً" «».2
مؤلف قدس سره :روايات به طوري كه مالحظه ميكنيد معناي آيه را عموميت ميدهد ،بطوري كه شامل به خطر انداختن خود نيز بشود ،هم
چنان كه ما نيز همين عموميت را از آيه استفاده كرديم و غير از آنچه از نظر شما گذشت رواياتي ديگر در معناي آن روايات هست ،كه از نقل آن
خودداري شد.
و در الدر المنثور است كه ابن ماجه و ابن منذر از ابن سعيد روايت كرده كه گفت:
رسول خدا (ص) فرمود :بيع صحيح تنها آن بيع و خريد و فروشي است كه با رضايت طرفين انجام گيرد «».1
و در همان كتاب است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت رسول خدا (ص )با شخصي معامله كرد آن گاه به طرف معامله فرمود:
اختيار كن او نيز گفت اختيار كردم آن گاه فرمود :بيع چنين است «».4
منظور آن جناب اين بوده كه طرفين معامله ما دام كه در مجلس معامله هستند ميتوانند و يا بگو اختيار دارند معامله را انفاذ كنند و يا فسخ كنند.
و در همان كتاب است كه بخاري و ترمذي و نسايي از پسر عمر روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود ":البيعان بالخيار ما لم يفترقا
او يقول احدهما لآلخر :اختر" يعني خريدار و فروشنده ما دام كه از هم جدا نشدهاند اختيار بر هم زدن معامله را دارند ،مگر آنكه در مجلس معامله
يكي به ديگري بگويد :اختيار كن (يعني اختيار بر هم زدن و
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .112
)(2فقيه ج  1ص  114حديث .21
(3و )4الدر المنثور ج  2ص .144
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
گذراندن معامله را اعمال كن اگر ميخواهي بر هم بزن كه اگر بر هم نزد و فسخ نكرد معامله الزم ميشود يعني ديگر حق فسخ ندارد) «».1
مؤلف قدس سره :عبارت ":البيعان بالخيار ما لم يفترقا" ،از طريق شيعه « »2نيز روايت شده ،و جمله آخر حديث كه فرمود ":او يقول احدهما
لآلخر اختر" توضيح در محقق شدن تراضي است.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .144
)(2فروع كافي ج  1ص  111حديث .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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ترجمه آيه  .....ص 111 :

اگر از گناهان كبيرهاي كه از آنها نهي شدهايد اجتناب كنيد ،ما از بديهاي شما صرفنظر ميكنيم و به منزلگاهي گرامي داخلتان ميسازيم ()11
بيان آيه  .....ص 111 :
اشاره

[گناهان در برابر خداي عظيم كبيرهاند و نسبت به يكديگر بعضي صغيره و برخي كبيره ميباشند]  .....ص 112 :

بلي عصيان و تمرد هر چه باشد از انسان كه مخلوقي ضعيف است ،و مربوب خداي تعالي است نسبت به خدايي كه سلطانش عظيم است ،كبيره
و بزرگ است ،ولي اين مقايسه بين انسان و پروردگار او است ،نه بين يك معصيت با معصيت ديگر ،پس منافات ندارد كه تمامي گناهان به
اعتبار اول كبيره باشند ،و به اعتبار دوم بعضي كبيره و بعضي صغيره باشند.
و بزرگي معصيت وقتي تحقق مييابد كه نهي از آن نسبت به همين كه از معصيت ديگر شده مهمتر باشد ،و جمله ":ما تنهون عنه  ،"...خالي از
اين اشاره و يا داللت بر اين معنا نيست ،و دليل بر اهميت نهي تشديد خطاب است ،يا به اينكه در خطاب اصرار شده باشد ،و يا به اينكه
مرتكبش به عذاب آتش تهديد گشته باشد ،و يا به نحوي ديگر از آن اهميت گناه استفاده شود.
"وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً" كلمه" مدخل" به ضمه ميم و فتحه خا اسم مكان از ماده دخول است ،و منظور از اين مكان بهشت و يا مقام قرب
الهي است ،هر چند كه برگشت هر دو به يك معنا است.
گفتار در گناهان كبيره و صغيره و معناي تكفير سيئات  .....ص 112 :
اشاره

در اين كه آيه شريفه ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ  "...داللت ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
دارد بر دو نوع بودن گناهان هيچ ترديدي نيست ،كه جامع بين آن دو به عنوان سيئات ناميده شده.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اين آيه بي ارتباط به ما قبلش نيست ،چون در آيات قبل نيز سخن از معاصي رفته بود.
"إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ" كلمه (اجتناب) باب افتعال از ماده (ج -ن -ب) است ،و كلمه (جنب) به معناي پهلوي
آدمي است ،كه بطور استعاره از آن فعل ساختهاند ،به اين مناسبت كه وقتي انسان چيزي را بخواهد و دوست بدارد ،با روي خود و با مقاديم بدن
رو به آن مي رود ،و اگر چيزي را دوست نداشته باشد ،و بلكه از آن متنفر باشد پهلوي خود را رو به آن كرده ،و سپس از آن دور ميشود ،پس در
حقيقت اجتناب به معناي ترك است.
راغب در مفردات ميگويد كلمه( :اجتناب) از كلمه (ترك) بليغتر و رساتر است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
اين بود گفتار راغب ،و رساتر بودنش جز بدين جهت نيست ،كه بناي كلمه اجتناب بر استعاره است ،و از همين باب است كلمات  -1جانب (پهلو)
 -2جنيبه (اسب و شتر و گاوي كه پهلو به پهلوي صاحبش راه ميرود)  -1اجنبي (بيگانه).
كلمه "نكفر" صيغه متكلم مع الغير مضارع از باب تفعيل است ،كه از (ك -ف -ر) گرفته شده ،و كلمه (كفر) در لغت عرب به معناي پوشاندن
است ،ولي در قرآن كريم استعمالش در عفو از گناهان شايع شده و كلمه" كباير" جمع كبيره است ،و در آيه مورد بحث وصفي است كه در جاي
موصوف به كار رفته و تقدير كالم ":ان تجتنبوا معاصي كبيره" ،و يا چيزي نظير آن است ،و مساله بزرگي گناه امري است اضافي و معنايي است
كه جز با مقايسه با كوچكتر از خودش تحقق نمييابد ،و از همين كلمه است كه استفاده ميشود در شرع گناهاني ديگر هست كه از آن نهي نيز
شده ،ولي صغيرهاند .بنا بر اين از آيه شريفه دو چيز استفاده ميشود :اول اينكه گناهان دو نوعند :صغيره و كبيره ،دوم اينكه گناهاني كه طبق آيه
شريفه خدا از آن ميگذرد به دليل مقابله ،گناهان صغيره است.
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و نظير اين آيه در داللت بر دو نوع بودن گناهان آيه شريفه زير است ،كه ميفرمايد ":وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَي الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ،وَ
يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ ال يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها" «».1
چون وحشتشان از ديدن مطالب نامه داللت دارد بر اينكه مراد از صغيره و كبيره گناهان صغيره و كبيره است.
[معناي" سيئات" در عرف قرآن  .....ص 113 :

[ وعده تكفير و در گذشتن از سيئات ،مستلزم جرأت يافتن به ارتكاب صغائر نيست  .....ص 114 :

و همچن ين هيچ ترديدي نيست در اينكه آيه شريفه در مقام منت نهادن بوده و نويدي است كه با عنايتي لطيف و الهي به گوش مؤمنين ميرسد،
كه اگر از بعضي گناهان اجتناب كنند خداي عز و جل از بعضي ديگر گناهانشان در ميگذرد ،پس نبايد پنداشت كه اين آيه شريفه مؤمنين را در
ارتكاب گناهان صغيره جرأت ميدهد ،چرا كه معنايي براي چنين توهمي نيست ،چون هيچ ترديدي در اين نيست كه آيه شريفه از ارتكاب
گناهان كبيره نهي ميكند ،و ارتكاب صغيره از اين جهت كه مرتكبش به آن بياعتنا است ،خود مصداقي از مصاديق گناه كبيره است ،و آن
عبارت است از طغيانگري ،و ناچيز شمردن دستور خداي سبحان ،كه نه تنها گناهي كبيره است ،بلكه از بزرگترين گناهان به حساب آمده است.
آري آيه شريفه در چنين مقامي نيست ،بلكه ميخواهد به انساني كه خلقتش بر اساس ضعف و جهالت است ،و چون جهل و هوا بر او غلبه دارد
هيچگاه خالي از ارتكاب گناهان نيست ،و عده تكفير بدهد ،و بفرمايد تو اي انسان كه همواره دستخوش كورانهاي هوا و شهوتي اگر بتواني خود
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حال ببينيم كلمه سيئات در عرف قرآن به چه معنا است ،اين كلمه كه جمعش سيئات ميآيد به طوري كه از ماده آن (سين -واو -همزه) و هيات
آن بر ميآيد به معناي حادثه و يا عملي است كه زشتي و بدي را با خود همراه دارد ،و به همين جهت اي بسا كه لفظ آن بر امور و مصائبي كه
آدمي را بد حال ميكند اطالق ميشود ،نظير آيه ":وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ( »" «2هيچ مصيبتي بتو نميرسد مگر از ناحيه خودت)،
و آيه" وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ" «( »1عجله دارند بالئي بر سرت آيد) و اي بسا كه بر نتايج معاصي و آثار خارجي و دنيوي و اخروي آن اطالق
شود ،نظير آيه شريفه زير كه ميفرمايد ":فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا" «» (4آثار شوم گناهاني كه كرده بودند به ايشان رسيد  )...و آيه":
سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا" «( ،»1بزودي آثار گناهاني كه كرده بودند به ايشان ميرسد).
و اين به حسب حقيقت به معناي سابق برگردد ،و اي بسا بر خود معصيت نيز اطالق ميشود ،مانند آيه شريفه زير كه ميفرمايد ":وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ
سَيِّئَةٌ مِثْلُها" «( »1كيفر هر گناهي مصيبتي مثل خود آن است) ،و سيئة به معناي معصيت ،گاهي بر مطلق گناهان اطالق ميشود ،چه صغيره و
چه كبيره ،مانند آيه:
__________________________________________________
)(1نامه اعمال راي ميگذارند ،در حال تو اي پيامبر ،مجرمان راي ميبيني كه از وضعي كه دارند به وحشت افتادهاند ميگويند :اي واي بر ما،
اين چه كتابي است كه نه صغيرهاي راي از قلم انداخته و نه كبيرهاي را ،مگر آنكه همه راي شمرده است .سوره كهف آيه .41
)(2سوره نساء آيه .11
)(3سوره رعد آيه .1
)(4سوره نحل آيه .14
)(5سوره زمر آيه .11
)(6سوره شوري آيه .41
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
"أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ،سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ"
» ،«1كه در اين آيه و آياتي نظير آن كلمه سيئات بر مطلق گناهان اطالق شده است.
و شايد در مواردي اين كلمه در خصوص گناهان صغيره اطالق شود ،مانند آيه مورد بحث كه ميفرمايد ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ
عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ  "...چون با فرض اجتناب از گناهان كبيره ديگر گناهي جز صغيره باقي نميماند.
و سخن كوتاه اينكه در داللت آيه بر دو نوع بودن گناهان و انقسام آن به صغيره و كبيره در مقايسه آنها با يكديگر هيچ ترديدي نيست و نبايد در
آن ترديد كرد.
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[تكرار گناهان صغيره و اصرار بر آنها از بزرگترين كبائر است  .....ص 111 :

البته نسبت به غير آن نيز سهلانگاري نكنند چون گفتيم سهلانگاري در باره گناهان هر قدر هم كه آن گناه صغيره باشد خود يكي از گناهان
كبيره هالكتآور است.
توضيح اين كه انسان وقتي گناهان كبيره را شناخت ،و آنها را تشخيص داد ،ميداند آنها محرماتي هستند كه هرگز از ناحيه خداي تعالي به
صرف تكفير مورد اغماض واقع نميشوند ،مگر آنكه مرتكب آنها توبه نصوح بكند ،و بطور قاطع از ارتكاب آنها پشيمان شود ،و همين علم خود
يكي از موجبات بيداري آدمي ،و انصرافش از ارتكاب آنها ميشود.
پس كسي نميتواند به دلخوشي از اين كه اجتناب از كباير ،گناهان صغيره را محو ميكند هم چنان مرتكب گناه صغيره بشود .و اما شفاعت هر
چند كه حق است ،اال اين كه در سابق كه مباحثي پيرامون آن داشتيم ،در بعضي از آنها خاطر نشان كرديم كه شفاعت به حال آنهايي كه در باره
تكاليف الهي سهلانگاري ميكنند ،و مثال توبه و ندامت را استهزا نموده و به اميد شفاعت هم چنان به ارتكاب گناه ادامه ميدهند هيچ سودي
ندارد چون چنين كسي با بياعتنائيش به امر خداي سبحان ،مرتكب بزرگترين و هالكآورترين كباير شده ،و ديگر راهي براي شفاعت باقي
نگذاشته است.
[كبيره بودن گناه از شدت نهي از آن فهميده ميشود]  .....ص 111 :

و از همين جا مطلب قبلي ما خوب روشن ميشود ،كه گفتيم :بزرگي معصيت از شدت نهي از آن ،فهميده ميشود ،اگر در نهي اصرار شده باشد،
و يا بشدت صادر شده باشد ،ميفهميم اين گناه كبيره است.
از آنچه تا كنون گفتيم شما خوانندگان عزيز ميتوانيد به مقدار ارزش حرفهايي كه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
در تفسير اين آيه زدهاند پي ببريد اينك از آن سخنان چند وجه زير را ميآوريم.
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را از ارتكاب كباير كنترل كني من وعده ميدهم كه از گناهان كوچكت صرفنظر كنم ،پس زمينه آيه همان زمينهاي است كه آيات توبه دارد ،و
بشر را به سوي توبه دعوت ميكند ،مانند آيه ":قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ،وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ" « »2كه در عين اينكه وعده آمرزش ميدهد دعوت به ترك گناه ميكند ،پس همان طور كه در باره اين آيه
نميتوان گفت :كه
__________________________________________________
)(1نكند آنها كه گناهان را به جرات مرتكب ميشوند ،گمان كرده باشند كه ما در دنيا و آخرت با ايشان همان معامله را ميكنيم كه با افراد
مؤمن و داراي اعمال صالح چه حكم بدي است كه ميكنند.
سوره جاثيه آيه. [.....]21 :
) (2بگو اي بندگان من كه بر خويشتن ستم كرديد ،از رحمت خدا نوميد نباشيد ،كه خدا همه گناهان را ميآمرزد ،چون او آمرزگار مهربان است،
و به سوي پروردگارتان توبه ببريد سوره زمر آيه 14 -11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
مي خواهد مردم را به سوي گناهان بكشاند و به اين منظور باب توبه را به روي آنان باز ميگذارد كه بدون دلهره گناه كنند ،همچنين در آيه مورد
بحث چنين منظوري ندارد ،بلكه اينگونه خطابها مايه زنده شدن دلهاي نوميد و مرده است .از اينجا مطلب ديگري نيز به دست ميآيد ،و آن اين
است كه آيه شريفه مانع از شناختن كباير نيست و نميخواهد بفرمايد :چون شما كه كباير را نميشناسيد بناچار بايد از همه گناهان اجتناب كنيد،
تا دچار كباير نشويد ،زيرا چنين معنايي از آيه شريفه بعيد است بلكه آنچه از آن استفاده ميشود همانطور كه گفتيم اين است كه مخاطبين به آيه،
گناهان كبيره را ميشناختند ،و از لحن دليلي كه از آن نهي كرده آن را تشخيص ميدادند ،و ميفهميدند گناهي كه اينطور شديد از آن نهي
شده ،هالكت آور است ،و ال اقل اگر آن معنا از آيه استفاده نشود ،اين مقدار هست كه ميخواهد (در ضمن نهي از ارتكاب كباير )دعوت كند به
شناسايي آن ،تا مردم مكلف در باره پرهيز از آن اهتمام كامل بورزند،
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1بعضي از مفسرين گفته اند گناه كبيره هر گناهي است كه خداي تعالي مرتكب آن را به عقاب آخرت تهديد كرده ،و در دنيا نيز حدي براي آنمعين كرده باشد.
اين تعريف درست نيست ،به شهادت اين كه گفتيم اصرار در گناه صغيره از بزرگترين گناهان كبيره است ،زيرا رسول خدا (ص) در روايتي كه
شيعه و سني آن را نقل كردهاند فرموده ":ال كبيرة مع االستغفار ،و ال صغيرة مع االصرار" « »1هيچ گناهي با استغفار كبيره نيست ،و هيچ
صغيرهاي با تكرار صغيره نيست ،پس به حكم اين روايت صغيرهاي كه در آن اصرار ورزيده شود گناه كبيره است ،با اين كه (نه در قرآن تهديدي
به عذاب آخرت در باره آن شده) ،و نه در دنيا حدي برايش معين گشته ،و همچنين واليت و سلطنت كفار و خوردن ربا ،كه هر دو از بزرگترين
گناهان كبيره است ،و در قرآن شديدا از آنها نهي شده ،ولي در قرآن حدي برايش معين نشده.
2بعضي ديگر گفته اند گناه كبيره ،عبارت است از هر گناهي كه خداي تعالي در قرآن عزيزش وعده آتش به مرتكب آن داده باشد ،و اي بسابعضي ديگر بر اين معنا" وعده وارد در سنت" ،را نيز اضافه كرده باشند ،اين نيز صحيح نيست ،براي اينكه طرف عكسش كليت ندارد ،يعني
چنان نيست كه هر گناه كه در قرآن و سنت وعده آتش به مرتكبش نيامده باشد گناه صغيره باشد.
3بعضي ديگر گفتهاند :كبيره ،هر گناهي است كه از بي اعتنايي صاحبش به أمر دين ناشي شده باشد ،اين نظريه امام الحرمين است و فخررازي نيز آن را پسنديده ،ولي اين نيز بي اشكال نيست براي اين كه تعريفي كه اين دو نفر براي كبيره كردهاند تعريف گناه كبيره نيست بلكه
تعريف و عنوان يكي از گناهان كبيره است ،و آن عبارت است از طغيان و اعتداء ،و بسياري از گناهان كبيره هست ،كه به اين عنوان ارتكاب
نميشود ،و با اينهمه گناه ،كبيره است ،مانند خوردن مال يتيم ،و زناي با محرم ،و قتل نفس (آن هم قتل مؤمن به ناحق).
4بعضي ديگر گفتهاند :كبيره عبارت است از هر گناهي كه مستقال و به عنوان اين كه خودش گناه است حرام شده باشد( ،نه به خاطرعوارضش).
اين قول تقريبا مقابل قول سوم است ،ولي به هر حال درست نيست ،زيرا طغيان و بي اعتنايي به دستورات الهي و گناهاني نظير اينها از
بزرگترين كبايرند ،در حالي كه عناويني
__________________________________________________
)(1من ال يحضره الفقيه ج  4ص  11ذيل حديث  ،1و الدر المنثور ج  2ص .141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
عارضي هستند ،و به خاطر عروضشان بر يك معصيت كوچك آن را كبيره و هالكآور ميسازد.
5بعضي ديگر گفته اند :گناه كبيره آن گناهي است كه آيات يك سوره از اولش تا تمامي سي آيه در باره آن سخن گفته باشد.مثل اينكه منظور اين شخص اين است كه آيه شريفه مورد بحث به گناهاني اشاره دارد ،كه در آيات سابق خاطر نشان شده مانند قطع رحم و
خوردن مال يتيم ،و زنا ،و امثال آن.
اشكال اين وجه اين است كه با اطالق آيه مورد بحث منافات دارد.
6بعضي ديگر گفتهاند هر عملي كه خداي تعالي از آن نهي كرده ارتكابش گناه كبيره است.اين قول را به ابن عباس نسبت دادهاند ،و شايد منظورش اين بوده كه مخالفت خداي تعالي امري عظيم است ،اين وجه نيز صحيح نيست ،زيرا
توجه فرموديد كه گفتيم گناهان از نظر مقايسه بين يكديگر به دو قسم كبيره و صغيره منقسم ميشود ،نه نظر به اين كه مخالفت خداي تعالي
است ،سخن ابن عباس اساسش قياس عمل انسان و مخالفت او كه يكي از مخلوقات خداي تعالي است به خداي تعالي ميباشد ،كه رب همه
مخلوقات است ،البته ممكن است بعضيها اين قول را بپسندند به توهم اينكه اضافه در جمله ":كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ  "...اضافه بياني است ،در
حالي كه اين توهم فاسد است ،زيرا اگر اضافه بياني باشد برگشت معنا به اين ميشود كه بگوييم( :اگر از همه معاصي اجتناب كنيد ما سيئات شما
را تكفير ميكنيم) ،و اين غلط است ،براي اينكه بعد از اجتناب از همه معاصي ديگر سيئهاي باقي نميماند ،و اگر منظور از بياني بودن اضافه اين
باشد كه گناهاني كه مؤمنين قبل از نزول آيه داشتهاند تكفير ميشود ،آن وقت آيه شريفه مختص ميشود به كساني كه هنگام نزول آيه حاضر
بودهاند ،و آيه شريفه شامل حال گذشتگان و آيندگان نشود ،و اين خالف عموميتي است كه از ظاهر آيه استفاده ميشود ،و اگر هم چنان
عموميت آيه محفوظ بماند برگشت معنا به اين ميشود كه شما مؤمنين اگر تصميم بگيريد از همه معاصي اجتناب كنيد ،و عالوه بر تصميم
اجتناب هم بكنيد ،ما سيئات سابق شما را تكفير ميكنيم.
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و اين معنايي است كه مصداقش بسيار نادر است ،و يا اصال مصداقي ندارد ،و كالم خدا را نميتوان به چنين معنايي حمل كرد.
آري نوع انسان خالي از سيئه نيست ،مگر افراد انگشتشماري كه از ناحيه خداي تعالي داراي عصمت باشند (دقت بفرماييد ).
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
7بعضي گفتهاند :گناه صغيره عبارت است از گناهي كه عذابش كمتر از ثواب صاحبش باشد ،و گناه كبيره آن گناهي است كه عذاب آن بزرگتراز ثواب او باشد.
اين نظريه به فرقه معتزله نسبت داده شده ،و نظريه نادرستي است ،براي اينكه معنايي است كه اين آيه شريفه و هيچ آيهاي از قرآن كريم بر آن
د اللت ندارد ،بله چيزي كه به دليل قرآني ثابت شده وجود حبط در بعضي از گناهان است ،آن هم في الجمله نه مشخص ،و نه در همه گناهان،
حال چه اين كه با اين نظريه معتزله وفق بدهد و چه ندهد ،و اما اين كه حبط چيست؟ و چه حدودي دارد؟ بحثش بطور كامل در جلد دوم عربي
اين كتاب گذشت.
صاحبان اين نظريه ،اين را نيز گفتهاند ،كه بر خداي تعالي واجب است سيئات و گناهان صغيره كساني كه از كباير اجتناب ورزيدهاند تكفير و محو
كند ،چون مؤاخذه بر آنها درست نيست.
اين سخنشان نيز مردود است ،براي اينكه آيه شريفه هيچ داللتي بر آن ندارد.
8بعضي ديگر گفتهاند :بزرگي و كوچكي گناه دو امر اعتباري هستند ،كه بر هر معصيتي عارض ميشوند ،يعني هر معصيتي را هم ميتوانكبيره دانست به يك اعتبار ،و هم صغيره دانست به اعتباري ديگر ،گناهي كه انسان مرتكب ميشود حال هر چه ميخواهد باشد از اين نظر كه
بياعتنايي به ا مر پروردگار و يا العياذ باللَّه استهزا است و يا بي مباالتي است كبيره است ،ولي همين گناه به اين اعتبار كه در هنگامي سر زده كه
آدمي در كوران عواطف دروني يعني شدت خشم و يا غلبه ترس و يا فوران شهوت قرار گرفته بوده گناه صغيره است ،و خدا آن را ميآمرزد ،البته
به شرطي كه از گناهان كبيره اجتناب شود.
و چون جامعه همه اين عناوين نامبرده يعني بياعتنايي به امر پروردگار و استهزا و بي مباالتي ،يك چيز است ،و آن عبارت است از عناد و يا
تجاوز بر خداي تعالي ،ميتوان مطلب را خالصه نموده ،و گفت كه هر يك از گناهاني كه در دين خدا از آن نهي شده اگر از عناد با خدا و طغيان
بر او انجام پذيرد آن گناه كبيره است ،و گرنه صغيره است ،و خداي تعالي آن را ميبخشد ،البته به شرطي كه از عناد و طغيان اجتناب شود.
بعضي از مفسرين (در توجيه همين وجه) گفتهاند :هر كار زشت و هر حرامي كه خداي تعالي در نهي از آن بشر را مخاطب قرار داده ،هم كبيره و
بلكه كباير فرض دارد ،و هم صغيره و يا صغاير ،و بزرگترين كبيره در هر گناه اين است كه آن گناه را از باب بياعتنايي به امر و نهي خداي
تعالي و بياحترامي به تكاليف او مرتكب شوند ،كه اصرار بر گناه يكي از مصاديق همين بياعتنايي است ،چون كسي كه دست بردار از يك گناه
نيست مباالتي به امر و نهي خداي تعالي ندارد ،و براي آن احترامي قائل نيست ،پس معناي اينكه خداي تعالي فرمود ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ" ،اين است كه اگر شما از هر گناهي كه از آن نهي شدهايد اجتناب كنيد ،ما سيئاتتان را تكفير ميكنيم ،يعني از
صغيره
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
همان گناه اغماض نموده ،شما را به خاطر آن باز خواست نميكنيم.
ليكن اين وجه نيز باطل است ،براي اين كه از آن بر آمد كه وقتي گناهي از گناهان در حال ارتكاب با طغيان بر خداي سبحان توأم باشد ،آن
گناه كبيره مي شود ،و الزمه اين سخن آن نيست كه پس هيچ عمل زشتي به خودي خود و بدون عنوان طغيان ،كبيره نيست ،به شهادت اينكه
زناي با محارم نسبت به زناي با زن اجنبي ،و نيز كشتن يك انسان بيگناه نسبت به زدن يك انسان ،كبيرهاند ،چه اينكه توأم با طغيان بر خدا
باشد و چه نباشد ،بله در هر جا كه اين عناوين مهلكه نيز در كار باشد البته زشتي گناه بيشتر ميشود ،و آن معصيت كبيرهتر ميگردد ،چون معلوم
است كه زنا از كسي كه دچار طغيان شهوت و غلبه جهالت گشته با زناي كسي كه آن را مباح دانسته و اعتنايي به حكم خدا ندارد برابر نيست.
عالوه بر اين كه اين معنا كه (اگر از هر گناهي كبيرهاش را اجتناب كنيد ،ما صغيرهاش را از شما ميبخشيم ،و تكفير ميكنيم) ،معناي ركيكي
است كه نميتوان آن را بر آيه ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ  ،"...تحميل كرد ،چون سياقي كه دارد براي كسي كه
كمترين انسي با اساليب كالم دارد پوشيده نيست كه چنين معنايي را تحمل نميكند.
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9نظريهاي ا ست كه ظاهر كالم غزالي (آن طور كه فخر رازي در تفسيرش از كتاب منتخبات احياء العلوم نقل كرده) بر ميآيد وي در جمع بينهمه اقوال و نظريه ها گفته :بين گناهان وقتي با يكديگر مقايسه شوند فرق هست ،بعضي كبيره است ،و بعضي صغيره ،مثال زنا (آن هم با محرم
خود) در مقايس ه با نظر كردن به زن اجنبي كبيره است اين از نظر مقايسه بين خود گناهان ،از يك نظر ديگر نيز ممكن است گناهي كه در اصل
كبيره نبوده كبيره شود ،مانند اصرار بر صغيره كه در عين اينكه خود گناه صغيره است ،اصرار بر آن كبيرهاش ميكند «».1
پس با اين بيان روشن ميشود كه گناهان يعني خود اعمال و جرم آنها به حسب مقايسه بين خود آنها منقسم به دو قسم كبيره و صغيره ميشود،
و همين اعمال از نظر آثار سويي كه به دنبال دارد ،يعني از نظر عذاب و بياثر كردن اعمال نيك و يا ناقص كردن آن آثار هر دو قسم منقسم
ميشوند ،بعضي از گناهان كفه آثار سوئشان بر كفه آثار نيك اعمال خير ميچربد ،و به كلي آثار نيك آن اعمال را از بين ميبرد ،و بعضي ديگر
آن قدر سنگين نيست بلكه تنها مي تواند مقداري از اثر نيك اعمال خير را بكاهد ،به طوري كه اگر بعد از گناه عمل خير ديگري كه ثوابش برابر
اثر سوء آن گناه باشد به جاي آورده شود ،دوباره نقص وارده جبران ميشود.
آري براي هر اطاعتي اثر نيكي در نفس هست ،كه باعث ميشود مقام نفس باال رود،
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ج  11ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
و از قذارت بعد ،و ظلمت جهل ،رها گردد هم چنان كه براي هر معصيتي تاثير بدي در نفس هست ،كه باعث انحطاط مقام او و سقوطش در
جهنم بعد و ظلمت جهل خواهد بود.
با در نظر داشتن اين حقيقت اگر انسان يك يا چند گناه مرتكب شود ،در حالي كه قبال با اعمال نيك و اطاعت خداي تعالي نور و صفايي براي
دلش كسب كرده بود ،قهرا اين نور طاعت با ظلمت معصيت تصادم و معارضه ميكند ،اگر ظلمت معصيت غلبه كند و وبال آن بتواند نور اطاعت
را از بين ببرد ،آن معصيت كبيره است ،و اگر نور و صفاي اطاعت بر ظلمت حاصل از گناه غلبه كند ،قهرا آن ظلمت را از بين ميبرد ،و پليدي
گناه را از صفحه دل ميشويد ،البته معادل آن از نور خودش نيز كم ميشود ،و آنچه باقي ميماند به مقداري كه هست دل را نور و صفا
ميبخشد ،اين است معناي تحابط و همين معنا عينا آن تكفيري است كه آيه  11سوره نساء از آن خبر ميدهد و اين گونه گناهان صغيرهاند.
و اما اينكه حسنه و سيئه برابر باشند ،و به كلي يكديگر را خنثي كنند ،هر چند كه از نظر عقل احتمال صحيحي است ،و الزمهاش اين است كه
بتوانيم يك انساني فرض كنيم كه نه اطاعت دارد و نه معصيت ،نه نور در دلش باشد و نه ظلمت ،و ليكن آيه شريفه ":فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ
فِي السَّعِيرِ" (مردم دو دستهاند يك دسته در بهشت و دستهاي ديگر در آتشند) چنين چيزي را نفي ميكند ،اين بود خالصه گفتار غزالي.
فخر رازي بعد از نقل اين نظريه آن را رد ميكند ،به اينكه اين نظريه مبتني است بر اصول مذهب معتزله كه از نظر ما باطل است ،صاحب المنار
بعد از نقل گفتار اين دو دانشمند ،شديدا به فخر رازي حمله نموده چنين ميگويد:
اگر در قرآن كريم اين معنا (يعني دو قسم بودن گناهان في نفسه و صرفنظر از مساله طغيان) صريحا آمده باشد ،آيا باز هم معقول است كه ابن
عباس آن را منكر شود؟ نه ،هرگز ،بلكه عبد الرزاق از او روايت كرده كه در پاسخ كسي كه پرسيده بود آيا گناهان كبيره هفت است؟ پاسخ داده
كه به هفتاد نزديكتر است ،از سعيد بن جبير نيز روايت شده كه گفته است:
گناهان كبيره به هفتصد نزديكتر است ،و انكار دو قسم بودن گناهان به اشعريها نسبت داده شده است «».1
و گويا آن عده از ايشان كه منكر دو قسم بودن (يعني صغيره و كبيره بودن )گناهان شدهاند منظورشان اين بوده كه به اين وسيله با معتزله
مخالفت كرده باشند ،هر چند كه ظاهر گفتارشان مرادشان نباشد و اگر از ايشان بپرسي كه اين چه سخني است كه شما گفتهايد؟ آن را تاويل
كنند ،هم چنان كه از كالم ابن فورك همين معنا بر ميآيد ،او گفتار اشعريها را اين طور توجيه كرده :كه ميخواهند بگويند معاصي خدا همهاش
كبيره است ،و اگر به بعضي از
__________________________________________________
)(1تفسير المنار ج  1ص .41
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
آنها صغيره و كبيره گفته ميشود بالنسبة است يعني معاصي مختلفهاي را در نظر ميگيرند ،ولي معتزله ميگويند اصال گناهان دو قسمند صغيره
و كبيره ،و اين صحيح نيست.
اين بود توجيه ابن فورك كه الزمه آن اين است كه آيه را به وجهي دور از ذهن تاويل كنند.
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آن گاه از ايشان ميپرسيم :آيا صرفا به خاطر اين كه با معتزله مخالفت كرده باشند جايز است آيات و احاديث را تاويل كنند ،آن هم در جايي كه
معتزله نظريه درستي ارائه داده باشند؟ ولي جاي تعجب نيست و از بيماري تعصب هر چه گفته شود كم است ،همين تعصب بود كه باعث شد
بسياري از علماي تيز هوش و خوشفهم به جاي اينكه خودشان را و امتشان را از فطانت خود بهرمند كنند ،كتابهايشان را وسيله فتنه و گمراهي
مردم كردند ،به جاي بحث پيرامون حقايق ديني يكسره به جدال با يكديگر پرداختند .و به زودي نمونهاي از آن از نظر خواننده ميگذرد كه
چگونه فخر رازي سخني از غزالي نقل ميكند ،و آن را به خاطر همين تعصب رد ميكند ،و آن وقت ميفهمي كه رازي چه بوده ،و غزالي كه
بوده ،معاويه چه بوده ،و علي (ع) كه بوده.
اين بود خالصه گفتار صاحب المنار ،وي در آخر كالمش به همان بگومگويي كه ما قبال از غزالي و رازي نقل كرديم اشاره ميكند.
و بهر حال آنچه غزالي آورده هر چند كه تا اندازهاي درست است ،و ليكن از جهاتي خالي از خلل نيست ،اول اينكه دو قسم بودن گناهان از نظر
چربيدن و نچربيدن عقابش بر ثواب اعمال نيك در همه جا و بطور دايم با گناهاني كه وي در اول كالمش آنها را في نفسه دو قسم دانسته
منطبق نمي شود ،براي اينكه غالب گناهاني كه كبيره بودنش مسلم است ،ممكن است در شخص فاعلش با ثواب بسيار بزرگي مصادف شود ،كه
آن ثواب بر آن گناه غلبه كند ،و به گفته وي صغيره شود ،با اينكه كبيره بودنش مسلم است ،و همچنين ممكن است معصيت صغيرهاي را فرض
كنيم كه در مرتكبش مصادف شود ،به تهمانده مختصري از ثواب ،آن قدر مختصر كه آن گناه صغيره از بينش ببرد ،و در نتيجه گناه نامبرده
كبيره شود ،با اينكه فرض كرديم صغيره است ،پس معلوم شد صغيره و يا كبيره بودن گناهان به حسب دو تقسيمي كه وي كرده مختلف
ميشود ،بعضي از گناهان به حسب تقسيم اول صغيره و به حسب تقسيم دوم كبيره ،و بعضي ديگر به عكس ميشود ،پس اين دو تقسيم به طور
كلي تطابق با يكديگر ندارند.
خلل دوم اينكه تصادم و برخورد آثار گناهان با آثار اطاعتها هر چند في الجمله حق است ،و ليكن كليت آن از طريق ظواهر ديني يعني ظواهر
كتاب و سنت ه رگز ثابت نشده ،و آقاي غزالي چه دليلي از طريق كتاب و سنت دارد ،كه داللت كند بر تحقق اين كسر و انكسار ،آنهم به طور
كلي .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص122 :
تفصيلي هم كه براي بحث داده كليت ندارد .اين كه گفته حاالت نوراني كه در نفس پيدا ميشود و حاالت ديگري ظلماني كه در اثر گناهان
صفحه دل را تيره ميسازد هر چند در غالب خوبيها و بديها ،درست است( ،و به قول معروف ديو چو بيرون رود فرشته در آيد) ،و ليكن چنان
هم نيست كه به طور كلي و دائمي چنين باشد بلكه بسيار ميشود كه آن نور و اين ظلمت ،آن فضيلت و اين رذيلت با هم مصالحه نموده ،هر دو
در قلب ميمانند ،و قلب (يا بگو نفس آدمي) را بين خود تقسيم ميكنند چند دانگ آن از فضيلت و چند دانگ ديگرش مخصوص رذيلت ميشود،
به همين جهت است كه ميبينيم يك فرد مسلمان مثال هم ربا ميخورد ،و از بلعيدن اموال مردم هيچ پروايي ندارد ،و هر قدر طلب كارش
التماس كند يا فرد مظلوم كه وي مالش را برده استغاثه كند ابدا گوشش بدهكار نيست ،و در عين حال در انجام نمازهاي واجبش كمال جد و
جهد را دارد ،و نهايت درجه خضوع و خشوع را به قدر تواناييش مراعات ميكند ،و يا فرد ديگري را ميبينيم كه در ريختن خون مردم و هتك
اعراض و افساد در زمين هيچ پروايي ندارد ،و در عين حال در عبادات و صدقاتش سعي بليغ دارد ،كه خالصانه لوحه اللَّه انجام دهد ،و اين همان
است كه علماء النفس آن را ازدواج شخصيت مينامند ،و ميگويند اين گونه افراد در آغاز بين دو صفت نوري و ظلمانيشان در درون دلشان
كشمكش ميافتد ،و با يكديگر معارضه ميكنند ،و سپس هر دو در نفس جايگير ميشوند ،البته قبل از آنكه هر دو جايگير شوند ،دل انسان
دائما در اثر برخورد ميلهاي مختلف و كشمكش آنها معركه درگيريها است ،و انسان مدتي در تعب و رنج قرار دارد ،تا در اثر تكرار اعمال صالح ،و
نيز در اثر تكرار گناه ،هر دو صفت ملكهاي راسخ در قلب شوند ،آن وقت ديگر كشمكشي واقع نميشود ،و انسان ،انساني دو بعدي( ،يا بگو دو
شخصيتي) ميشود ،هر گاه يكي از آن دو ملكه بروز كند ،آن ديگري خود را پنهان ميسازد ،و او را به حال خود ميگذارد تا شكارش را به دست
آورد.
سومين خللي كه در گفتار غزالي هست اين است كه الزمه گفتارش لغو بودن شرطيت اجتناب از كباير در تكفير صغاير است ،با اينكه آيه شريفه
ميفرمايد شرط اين كه ما گناهان صغيره و يا بگو سيئات شما را تكفير كنيم اين است كه از گناهان كبيره اجتناب كنيد ،و به گفته غزالي كسي
كه اجتناب از گناهان كبيرهاش براي اين جهت نيست بلكه به خاطر اين است كه نميتواند مرتكب شود ،چون هر چند مرتكب شود مغلوب
نورانيت (و يا بگو ثوابهاي او )ميشود چون او هزاران گناه را مرتكب نشده -،البته زورش نرسيده -و همين ترك كباير سيئاتي براي او باقي
نميگذارد ديگر نميشود به او بگوييم اگر از گناهان كبيره اجتناب كني سيئات تو را تكفير ميكنيم ،و چنين سخني ديگر وجه پسنديدهاي ندارد.
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[ اجتناب از كبائر در تكفير دخالت دارد نه اينكه مانند توبه علت تامه تكفير باشد]  .....ص 124 :

از اين بحث بگذريم ،بحث ديگري كه در اين آيه هست اين است كه از ظاهرش بر ميآيد كه خداي سبحان وعده ميدهد به كساني كه از كباير
خودداري كنند اين كه همه سيئات آنان را تكفير كند ،چه سيئات گذشته و چه آينده آنان ،چون آيه شريفه اطالق دارد ،و ظاهر اطالق هر دو نوع
سيئات را شامل ميشود ،و از سوي ديگر اين را ميدانيم كه ظاهر از اين اجتناب .اجتناب بقدر ممكن است ،يعني هر مؤمني به مقداري كه
ميتواند از كبيره ها اجتناب كند ،به طوري كه كلمه اجتناب صادق باشد بر ترك گناه او ،چون هر ترك گناهي اجتناب نيست ،و اگر شخص با

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

غزالي در كتاب احياء العلوم خود ميگويد :اجتناب از گناه كبيره وقتي باعث تكفير سيئات ميشود كه انسان بتواند آن گناه را مرتكب شود ،ولي به
خاطر ترس از خدا از آن صرفنظر ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
كند ،مثل اينكه دسترسي به زن نامحرمي پيدا كرده ،و ميتواند بدون هيچ نگراني با او زنا كند ،ولي جلو هواي نفس خود را بگيرد ،و تنها به نظر
و دستمالي اكتفاء كند ،در اينگونه موارد آن مجاهده با نفس اثرش در نوراني كردن قلب بيشتر از اثر سويي است كه نظر و يا لمس در قلب
ميگذارد ،و معناي تكفير سيئات اين است و اما اگر اين شخص أخته و يا عنين باشد ،و اصال آلت تناسليش نعوظ نكند ،و يا موانعي پيش بيايد ،و
نگذارد او به عمل جماع مشغول شود ،و يا حتي ترس از آخرت نگذارد آلت او نعوظ كند ،چنين اجتنابي (صرفنظر از اينكه اصال اجتناب نيست)
صالحيت براي تكفير نظر و لمس و يا مقدمات جماع از قبيل رقص و آوازهخواني را ندارد ،بلكه كسي كه ميل نوشيدن شراب و شنيدن
آهنگهاي تار را دارد ،ولي با مجاهده جلوي هواي نفس خود را ميگيرد ،شراب را به آسمان ميپاشد ،و تنها به شنيدن موسيقي اكتفاء ميكند
اين جهاد با نفسش چه بسا ظلمت و اثر سويي كه از ناحيه صداي موسيقي بر دلش افتاده را از دل او محو كند ،پس همه اينها احكامي است
اخروي كه در آخرت به حسابش رسيده ميشود ،اين بود گفتار غزالي «».1
وي در جايي ديگر ميگويد :هر ظلمتي كه بر صفحه دل نشيند ديگر بر طرف نميشود ،مگر به وسيله حسنهاي كه ضد آن باشد ،نه هر حسنه ،و
حسنات و سيئات متضاد آنهايي ه ستند كه با يكديگر تناسب دارند ،و بدين جهت سزاوار است كه مسلمان هر گناهي را كه ميكند ،به وسيله
حسنه اي از جنس آن آن را زايل كند تا با آن مبارزه كرده باشد ،چون سفيدي به وسيله سياهي از بين ميرود نه به وسيله حرارت و برودت ،و
رعايت اين تدريج و تحقيق از لطايفي است در طريقه محو ،چون اميد موفقيت با رعايت آن بيشتر ،و اطمينانآورتر از اين است كه براي محو
گناهان تنها بر يك نوع عبادت تكيه كند هر چند كه آن نيز در محو گناهان مؤثر است «».2
خواننده عزيز از اين گفتار غزالي به طوري كه مالحظه كرديد چنين بر ميآيد كه محو كننده سيئات ،اجتناب و خودداري از كباير است ،با اين كه
الزمه سخن اولش همان طور كه در اشكال سوم ما بيانش گذشت اين بود كه اجتناب و خودداري الزم نبوده ،بلكه نبود گناه كافي است ،هر چند
كه اين نبود به خاطر نداشتن قدرت باشد.
پس هيچ يك از اين وجوه چندگانه چنگي به دل نزد ،و كالم جامعي كه ممكن است با استفاده از ظواهر آيات كريمه قرآن در اين باره گفته شود
اين است كه مساله كسر و انكسار و معارضه حسنات با سيئات ،و بالعكس اجماال مسلم است ،اما اينكه هر سيئهاي در هر حسنهاي و به عكس
هر حسنهاي در هر سيئهاي تاثير بگذارد ،آن را ناقص يا به كلي از بين ببرد هيچ
__________________________________________________
)(1احياء العلوم غزالي جزء  11ص .111
)(2احياء العلوم غزالي جزء  11ص .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص124 :
دليلي ندارد ،تنها دليلش حسابگري در حاالت اخالقي و نفساني است ،كه البته اين حسابگري و اين اعتبار ،در فهم اينگونه حقايق قرآني در باب
ثواب و عقاب كمك خوبي است.
و اما مساله گناهان كبيره و صغيره همانطور كه توجه فرموديد گفتيم از ظاهر آيه مورد بحث بر ميآيد كه گناهان در مقايسه با يكديگر صغيره و
كبيره ميشوند ،مثال قتل نفس محترمه از در ستمگري ،گناه است ،و نظر كردن به زن نامحرم نيز گناه است ولي اولي نسبت به دومي كبيره
است ،و نيز مي خوردن و مست شدن از در طغيان و بي اعتنايي به نهي خداي تعالي و خالصه حالل شمردن آن گناه است ،و خوردن آن از روي
هواي نفس نيز گناه خواهد بود ،ليكن دومي نسبت به اولي كوچكتر است ،و از ارتباط اين مساله با مساله كسر و انكساري كه گذشت ،و اين كه
گناهان ثوابها را به كلي از بين ببرد و به عكس خيلي روشن نيست.
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بحث روايتي [(رواياتي در بيان گناهان كبيره)]  .....ص 121 :

در كافي از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود :گناهان كبيره آن گناهاني است كه خداي تعالي آتش دوزخ را بر مرتكب آن حتمي دانسته
است «».2
و در كتاب فقيه و تفسير عياشي از امام باقر (ع) روايت كرده كه در باره گناهان كبيره فرمود :هر عملي كه خدا مرتكب آن را تهديد به آتش
كرده ،كبيره است «».1
و در كتاب ثواب االعمال از امام صادق (ع) نقل كرده كه فرمود :هر كس اجتناب كند از هر عملي كه خدا در برابر آن تهديد به آتش كرده ،در
صورتي كه ايمان داشته باشد( ،و بخاطر اطاعت از خدا آن عمل را انجام ندهد) ،خداي سبحان سيئات او را تكفير ميكند ،و در منزلگاهي آبرومند
و ارجمند داخل ميسازد ،و كباير هفتگانهاي كه باعث آتش
__________________________________________________
)(1حسنات ،سيئات را از بين ميبرند .سوره هود آيه .114
)(2اصول كافي ج  2ص  211حديث .1
)(3فقيه ج  1ص  111حديث  14و عياشي ج  1ص  211حديث .114
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
مي شوند عبارتند از كشتن انساني بدون مجوز ،و عقوق والدين (يعني رنجانيدن آنان) و خوردن ربا ،و برگشتن به كفر بعد از دوري كردن از آن ،و
تهمت زدن زنا به زن پاكدامن ،و خوردن مال يتيم ،و فرار از جنگ «».1
مؤلف قدس سره :روايات از طرق شيعه و سني در شمار عدد كباير بسيار است ،و در اين بحث عدهاي از آنها از نظر خواننده ميگذرد ،چيزي كه
هست در روايات آينده يكي از كباير هفتگانه را شرك به خدا شمردهاند مگر در اين روايت كه نامي از آن برده نشده ،و اي بسا امام صادق (ع)
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توجه ،كمترين توجهي به سلسله گناهان كبيره بكند ،متوجه ميشود كه در عالم هستي حتي يك نفر پيدا نميشود كه به تمامي گناهان كبيره
ميل پيدا بكند ،و قدرت ارتكاب آنها را نيز داشته باشد ،و به فرض هم كه چنين كسي پيدا شود آن قدر نادر است كه ملحق به عدم است و بايد
گفت اصال چنين كسي نيست.
با اين حال اگر بخواهيم آيه شريفه را بر چنين فردي حمل كنيم و بگوييم منظورش چنين كسي است قطعا طبع سليم و مستقيم اين حمل ما را
نخواهد پسنديد ،بناچار بايد گفت:
مقصود آيه اين است كه هر كس به قدري كه ميتواند گناه كبيره بكند ،و نفس او كمال اشتياق به آن گناهان را دارد ،و قدرت بر انجام آن را نيز
دارد ،ولي به خاطر ترس از خدا مرتكب نشود خداي تعالي سيئات چنين كسي را تكفير ميكند و ميبخشد ،حال چه اين كه آن سيئات متناسب و
هم جنس آن كباير باشد و يا نباشد.
و اما اينكه اين تكفير خاصيت اجتناب باشد ،به اين معنا كه اجتناب في نفسه و خود به خود اطاعتي باشد كه اثرش تكفير سيئات گردد ،نظير توبه
كه چنين اثري را دارد ،از ظاهر آيه بر نميآيد و نميتوان اين معنا را به گردن آيه گذاشت ،كه انسان همين كه گناهان كبيره
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
مرتكب نشود ،در صغيرهها آزاد است و چون هر چه صغيره بكند حسناتش كه يكي از آنها اجتناب از كباير است آن را تكفير و خنثي ميكنند ،هم
چنان كه خداي تعالي فرمود ":إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ" « »1تنها از ظاهر آيه مورد بحث كه ميفرمايد ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ" بر ميآيد كه اجتناب از كباير در مساله تكفير دخالت دارد ،نه اينكه علت تامه آن باشد ،و گرنه مناسبتر اين بود كه بفرمايد
اطاعتها كه يكي از آنها اجتناب مورد بحث است ،سيئات را تكفير ميكنند ،هم چنان كه در آيه سوره هود همين را فرمود ،و يا بفرمايد :خداي
تعالي گناهان صغيره را هر چه باشد ميآمرزد ،ديگر احتياج نداشت به صورت جمله شرطيه بفرمايد اگر شما از گناهان كبيره اجتناب كنيد ،ما
صغيرههايتان را تكفير ميكنيم.
و اما اينكه از كجا بفهميم فالن گناه كبيره است يا صغيره پاسخش را در اول بحث داديم كه از راه شدت نهي وارد از آن ،و يا از اينكه مرتكبش
تهديد به عذاب آتش شده ،و يا امثال آن فهميده ميشود حال چه اينكه آن نهي در كتاب خدا آمده باشد ،و چه اين كه در سنت وارد شده باشد،
چون هيچ دليلي نداريم بر اين كه گناه كبيره تنها آن گناهاني است كه در قرآن از آن نهي شديد و يا تهديد به عذاب آتش شده باشد.
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شرك را از بين آن هفت كبيره بيرون كرده ،بدين جهت كه خصوص شرك از بزرگترين كبيرهها بوده ،و جمله( :در صورتي كه ايمان به خدا
داشته باشد) به همين نكته اشاره دارد.
و در مجمع البيان « »2است كه عبد العظيم بن عبد اللَّه حسني از ابي جعفر محمد بن علي (جواد) از پدرش علي بن موسي الرضا از پدرش
موسي بن جعفر (عليهم السالم) روايت كرده كه فرمود :عمرو بن عبيد بصري بر (پدرم) امام صادق (ع) در آمد ،همين كه سالم كرد و نشست،
اين آيه را تالوت كرد ":الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ" و آن گاه از خواندن بقيه آيه خودداري كرد ،امام صادق (ع) پرسيد چرا سكوت
كردي؟ گفت :دوست دارم اول گناهان كبيره را از نظر قرآن كريم بشناسم ،حضرت فرمود :عيبي ندارد ،اي عمرو بزرگترين كباير  -1شرك به
خداي تعالي است ،به دليل اين كالم خداي عز و جل كه ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ" ،و اين آيه كه ميفرمايد ":إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النَّارُ" «( ،»1و كسي كه به خدا شرك بورزد ،خدا بهشت را بر او حرام كرده و جايگاهش آتش است)  -2و
بعد از شرك به خداي تعالي نوميدي از رحمت او است ،چون در اين باره فرموده ":إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ" «( ،»4و از
رحمت خدا مايوس نميشوند مگر مردم كافر)  -1و سپس ايمني از مكر خداي تعالي است چون خداي تعالي او را خاسر و زيانكار خوانده ،و
فرموده "،فَال يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ" «».1
4و يكي ديگر از گناهان كبيرهاي كه در قرآن آمده عقوق والدين است و آن اين__________________________________________________
)(1ثواب االعمال ص  111حديث .1
)(2مجمع البيان ج  2ص  14جزء  1چاپ حيات طبع بيروت و اصول كافي ج  2ص  211حديث 24
)(3سوره مائده آيه .12
)(4سوره يوسف آيه .11
)(5سوره اعراف آيه . [.....]11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
است كه عاق والدين را جبار و شقي ناميده ،و از قول عيسي (ع) نقل كرده كه فرمود:
"وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا" «( »1خدا مرا نيكوكار نسبت به مادرم كرده ،و مرا جبار و شقي نكرد)  -1از گناهان كبيره قتل نفس
است (يعني كشتن انساني كه خداي تعالي خون او را محترم قرار داده) و در نتيجه بدون حق نبايد كشته شود ،و در باره اين گناه فرموده ":وَ مَنْ
يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها»( ،" «2و كسي كه مؤمني را عمدا به قتل برساند ،كيفرش جهنم است ،در حالي كه هميشه در آن
خواهد بود) -1 ،نسبت زنا به زنان بي گناه دادن ،كه خداي تعالي در باره اين گناه فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِالتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا
فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ" «( ،»1كساني كه زنان مؤمن پاكدامن و از همه جا بي خبر را تهمت زنا ميزنند ،در دنيا و آخرت لعنت
شدهاند ،و عذابي عظيم دارند)- 1 ،از گناهان كبيره خوردن مال يتيم است ،چون قرآن كريم در بارهاش ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ
الْيَتامي ظُلْماً ( »4« "...كساني كه اموال ايتام را به ظلم ميخورند جز اين نيست كه آتش در شكم خود ميكنند ) 8-فرار از جنگ است ،چون
خداي تعالي در باره آن ميفرمايد:
"وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلي فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ" «( »1و كسي كه پشت به
دشمن كند ،بدون اينكه بخواهد حيله جنگي بكار برده ،و يا به جمعيتي بپيوندد تا او را كمك كنند ،با خشمي از خدا روبرو شده ،و چنين كسي
جاي در دوزخ دارد ،كه چه بد سرانجامي است).
9نهم ربا خواري كه خداي تعالي در باره آن فرموده ":الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ال يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ" «( ،»1آنهاكه ربا ميخورند از جاي بر نميخيزند مگر مثل كسي كه شيطان با تماس خود مخبطش كرده) و نيز در باره رباخواران فرموده ":فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ" «( ،»1حال اگر باز هم از اين عمل دست بردار نيستيد ،اعالم جنگ با خدا و رسولش دهيد).
__________________________________________________
)(1سوره مريم آيه .12
)(2سوره نساء آيه .11
)(3سوره نور آيه .21
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)(4سوره نساء آيه .11
)(5سوره انفال آيه .11
)(6سوره بقره آيه .211
)(7سوره بقره آيه .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
10دهم از گناهان كبيره جادوگري (سحر) است ،چون خداي تعالي در باره آن فرموده ":وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ "»( ،«1ساحران به خوبي ميدانند كسي كه سحر را بر كتاب خدا ترجيح دهد در آخرت نصيبي ندارد).
11يكي ديگر از گناهان كبيره زنا است ،زيرا خداي تعالي ميفرمايد ":وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً ،يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِمُهاناً" «( ،»2و كس ي كه اين گناه را مرتكب شود با عقوبتي روبرو خواهد شد و روز قيامت عذاب براي او مضاعف گشته با ذلت در آن جاودانه
خواهد زيست).
13سوگند دروغ است ،چون خداي تعالي در باره آن ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ال خَالقَ لَهُمْ فِيالْآخِرَةِ" «( »1مسلما كساني كه با عهد خدا و سوگندهاشان بهايي اندك را به دست ميآورند ،اينان در آخرت هيچ بهرهاي ندارند).
14چهاردهم غلول يعني دزديدن از غنيمت است ،كه خداي تعالي در باره آن فرمود:"وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ" «( »4و كسي كه از غنيمت بدزدد ،و در آن خيانت كند ،روز قيامت با همان خيانتش ميآيد).
15پانزدهم ندادن زكات واجب است ،چون خداي سبحان در باره آن ميفرمايد ":يَوْمَ يُحْمي عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوي بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْوَ ظُهُورُهُمْ ( ،»1« "...روزي كه بر آن گنجينهها در آتش جهنم ميدمند ،تا سرخ شود ،آن گاه با همان پولها پيشاني و پشت و پهلويشان را داغ
ميزنند).
16شانزدهم شهادت دروغ ،و كتمان شهادت است ،چون خداي تعالي فرموده ":وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" «( »1و كسي كه شهادت را كتمانكند قلبش گنه كار است).
17شرب خمر -ميگساري ،-زيرا خداي تعالي آن را معادل بتپرستي قرار داده است.18ترك نماز عمدا.19ترك هر عملي كه خداي تعالي آن را واجب كرده ،به دليل اين كه رسول خدا__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .112
)(2سوره فرقان آيه.11 -11 :
)(3سوره آل عمران آيه .11
)(4سوره آل عمران آيه .111
)(5سوره توبه آيه .11
)(6سوره بقره آيه .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
(ص) فرمود( :كسي كه نماز را عمدا ترك كند ذمه خدا و ذمه رسول خدا (ص) از او بري و بيزار است).
20قطع رحم ،زيرا خداي تعالي فرموده ":أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ" «( ،»1اينان مشمول لعنت خدايند ،و منزل بد كه همان دوزخ استاز آن ايشان است).
موسي بن جعفر (ع) راوي حديث سپس اضافه فرموده :كه عمرو بن عبيد از نزد امام صادق (ع) بيرون ميشد ،در حالي كه صدايش به گريه بلند
بود ،و ميگفت:
هالك شد هر كس كه به رأي خود فتوا داد ،و با شما -اهل بيت رسول (ص) -در فضيلت و علم معارضه كرد.
مؤلف قدس سره :قريب به اين مضمون از طرق اهل سنت از ابن عباس روايت شده « »2و با اين روايت دو مطلب روشن ميشود.
1-اول اين كه -همانطور كه مختار ما در معناي كبيره بود -گناه كبيره عبارت است از آن گناهي كه با لحني شديد از آن نهي شده باشد ،و يا
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در نهي از آن اصرار و يا تهديد به آتش شده باشد ،حال چه اين كه آن نهي در كتاب خداي تعالي باشد يا در سنت ،هم چنان كه اين معنا در
موارد استدالل امام صادق (ع )به خوبي به چشم ميخورد ،و از اين حديث همان معنايي استفاده ميشود كه در حديث كافي آمده بود :كه گناه
كبيره آن گناهي است كه خداي تعالي عذاب آتش را بر آن واجب كرده باشد ،و نيز حديث فقيه و تفسير عياشي كه داشت كبيره آن گناهي است
كه خداي تعالي مرتكب آن را تهديد به آتش كرده باشد ،پس مراد از واجب كردن و تهديد نمودن اعم است از اينكه تصريح به آن كرده باشد ،و
يا اين وجوب و تهديد را به اشاره فهمانده باشد ،چه اين كه در كالم خداي عز و جل آمده باشد و يا در كالم و حديث رسول خدا (ص).
و من گمان مي كنم حديثي هم كه در اين باره از ابن عباس روايت شده همين طور است ،يعني مراد ابن عباس از تهديد به آتش اعم از تصريح و
تلويح و از قرآن و حديث است ،شاهد اين معنا عبارتي است كه در تفسير طبري از ابن عباس روايت شده ،و آن عبارت اين است كه ميگويد:
كباير عبارتند از هر گناهي كه خداي تعالي بيان حرمت آن را با مساله آتش و غضب يا لعنت و يا عذاب ختم كرده باشد « ،»1باز از اينجا روشن
ميشود آن روايتي كه
__________________________________________________
)(1سوره رعد .آيه . [.....]21
)(2الدر المنثور ج  2ص .141
)(3تفسير طبري ج  1ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
در تفسير طبري و غير آن نقل شده كه :هر چه خداي تعالي از آن نهي كرده كبيره است ،مخالف با اين روايات در معناي كبيره نيست ،بلكه
خواسته است بگويد :همه گناهان در مقايسه با حقارت انسان و عظمت پروردگارش كبيره است.
2مطلب دومي كه با اين روايت روشن ميشود ،اين است كه اگر در بعضي از روايات گذشته و آينده كبيرهها منحصر در هشت و يا نه كبيرهشده ،نظير بعضي از روايات نبويهاي كه از طرق اهل سنت نقل شده ،و يا منحصر در بيست كبيره شده ،نظير اين روايات و يا هفتاد نظير رواياتي
ديگر ،همه به اعتبار اختالفي است كه در بزرگي گناه است ،هم چنان كه در روايت مورد بحث در باره شرك به خداي تعالي تعبير كرده بود به
بزرگترين كباير ،و در الدر المنثور است كه بخاري و مسلم و ابو داود و نسايي و ابن ابي حاتم از ابي هريره روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا
(ص) فرمود :از هفت گناه كشنده اجتناب كنيد ،اصحاب پرسيدند :آن هفت گناه كدام است ،يا رسول اللَّه فرمود :شرك به خدا و كشتن بناحق
انساني كه خونش محترم است ،و سحر و ربا خواري ،و خوردن مال يتيم ،و پشت كردن به لشگر دشمن در روز جنگ ،و تهمت زنا به زنان مؤمن
(بيگناه و از همه جا بيخبر )زدن «».1
و در همان كتاب است كه ابن حيان و ابن مردويه ،از ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،از پدرش محمد ،از جدش عمرو بن حزم ،روايت
كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) نامهاي به اهل يمن نوشت ،و در آن واجبات و مستحبات و ديات را بر شمرده ،به دست عمرو بن حزم داد تا
برساند.
عمرو مي گويد :در آن نامه آمده بود از همه گناهان كبيره بزرگتر (در نزد خدا و در قيامت) ،شرك ورزيدن به خدا است ،و سپس كشتن انساني
مؤمن بدون حق ،و فرار در روز جنگ و عاق والدين شدن ،و تهمت زنا به زنان پاكدامن زدن ،و سحر آموختن ،و ربا خوردن ،و مال يتيم را تصرف
كردن «».2
و در همان كتاب است كه عبد اللَّه بن احمد در كتاب (زوائد الزهد) از انس روايت كرده كه گفت :من از رسول خدا (ص) شنيدم ميفرمود :آگاه
باشيد كه شفاعت من مخصوص اهل كباير از امت من است ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمودند ":إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئاتِكُمْ ».1« "...
__________________________________________________
(1و )2الدر المنثور ج  2ص .141
)(3الدر المنثور ج  2ص .141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيماً ( )12وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً
)(33الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ
الالَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَال تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيالً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً ( )14وَ إِنْ
خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْالحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً ()11
ترجمه آيات  .....ص 131 :
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اين آيات مربوط به آيات گذشتهاي است ،كه متعرض احكام ارث و احكام نكاح بود در اين آيات آن احكام را تاكيد ميكند و بعضي از احكام كلي
را هم نتيجه ميگيرد ،احكامي كه پارهاي از خللهايي كه در معاشرت بين مردان و زنان رخ ميدهد را ،اصالح ميكند.
"وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ".
كلمه (تمني) كه فعل نهي (ال تتمنوا) از آن گرفته شده ،به معناي اين است كه انسان بگويد اي كاش فالن جريان فالن جور پيش ميآمد( ،و يا
فالن چيز را مي داشتم) ،و اگر چنين گفتاري را تمنا بنامند ظاهرا از باب نامگذاري و توصيف لفظ به صفت معنا است ،چون تمنا و آرزو كار زبان
نيست ،بلكه كار دل است ،دل وقتي به چيزي كه آن را دوست ميدارد ولي دست يافتن به آن را دشوار و يا غير ممكن ميبيند ،حالت آرزو در آن
پيدا ميشود ،حال چه اين كه صاحب اين دل آرزويش را به زبان نيز جاري بكند و يا نكند.
و از ظاهر آيه بر ميآيد كه ميخواهد از آرزويي خاص نهي كند ،و آن آرزوي داشتن برتريهايي است كه در بين مردم ثابت است ،برتريهايي كه
ناشي ميشود از تفاوتهايي كه بين اصناف انسانها است ،بعضي از صنف مردانند و به همين خاطر برتريهايي دارند ،بعضي از
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
صنف زنانند آنها نيز به مالك زن بودن يك برتريهاي ديگري دارند ،ميخواهد بفرمايد سزاوار است از دل بستن و اظهار عالقه به كسي كه
فضلي دارد صرفنظر كنيد ،به خدا عالقه بورزيد ،و از او درخواست فضل كنيد.
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نسبت به آنچه شما نداريد و خدا به ديگران مرحمت فرموده تمنا مكنيد -،و نگوييد اي كاش من نيز مثل فالن شخص فالن نعمت را
ميداشتم -،زيرا اين خدا است كه -به مقتضاي حكمتش -بعضي را بر بعضي برتري داده ،هر كسي چه مرد و چه زن بهرمنديش از كار و كسبي
است كه دارد -،اگر درخواستي داريد از خدا بخواهيد ،فضل او را بخواهيد ،كه او به همه چيز دانا است ().12
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
و براي هر انساني وارثاني قرار داديم ،تا از آنچه پدران و مادران و خويشاوندان به جاي ميگذارند ارث ببرند ،و اما افرادي كه -وارث و خويشاوند
شما نيستند ،ولي شما ،با آنان دست پيمان ازدواج دادهايد ،بايد بهرهشان را بدهيد ،كه خدا بر همه چيز گواه است ().11
مردان بر زنان قيمومت و سرپرستي دارند ،به خاطر اينكه خدا بعضي را بر بعضي برتري داده ،و به خاطر اين كه مردان از مال خود نفقه زنان و
مهريه آنان را ميدهند ،پس زنان صالح و شايسته بايد فرمانبر شوهران در كامگيري و تمتعات جنسي و حافظ ناموس و منافع و آبروي آنان در
غيابشان باشند ،همانطور كه خدا منافع آنان را حفظ فرموده ،و زناني را كه بيم داريد نافرمانيتان كنند ،نخست اندرز دهيد ،اگر به اطاعت در
نيامدند ،با آنها ق هر كنيد ،و در بستر خود راه ندهيد ،و اگر اين نيز مؤثر نشد بزنيدشان اگر به اطاعت در آمدند ديگر براي ادامه زدنشان بهانهجويي
مكنيد ،و به خاطر علوي كه خدا به شما داده مغرور نشويد ،كه دارنده علو و بزرگي خدا است ().14
و اگر ترسيديد كار به جدايي بكشد ،داوري از خانواده مرد و داوري از خانواده زن بفرستيد ،كه اگر بناي آن دو به اصالح باشد خداي تعالي بينشان
را توافق پديد ميآورد ،كه خدا همواره دانايي با خبر است ()11
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با اين بيان گفت كه مراد از فضل (برتري) همانطور كه گفتيم برتريهايي است كه خدا به هر يك از دو طايفه مرد و زن داده ،احكامي در
خصوص مردان تشريع كرده و احكامي ديگر در خصوص زنان( ،آن ميگويد اي كاش من زن بودم اين ميگويد اي كاش من مرد بودم) چون
هر يك از اين دو طايفه احكامي بنفع خود دارد ،مثال سهم االرث مرد بيشتر از سهم االرث زن است ،و اين براي مردان مزيتي است و در عوض
زنان مزيتي ديگر بر مردان دارند و آن اين است كه خرجشان به عهده خودشان نيست بلكه به عهده مردان است ،عالوه بر اين كه در ازدواج
مردان بايد پول و مهريه بدهند ،و زنان مهريه ميگيرند.
[ نهي از آرزوي داشتن آنچه خدا به ديگران تفضل فرموده ،ارشادي است  .....ص 133 :

[موقعيت طبيعي ه ر يك از زن و مرد و اعمال هر يك از آنها موجب اختصاص هر يك به چيزي است  .....ص 134 :

"لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ،وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ" راغب اصفهاني « »1يادآور شده كه كلمه (اكتساب) در بدست آوردن فايدهاي
استعمال ميشود كه انسان خودش از آن استفاده كند ،و معناي كلمه (كسب) از معناي اكتساب عمومي تر است ،هم آن را شامل ميشود و هم
آنچه را كه براي غير بدست ميآورد ،بياني كه ما در باره تمنا مورد بحث داشتيم نتيجه ميدهد كه اين جمله همان نهي سابق يعني نهي از تمنا
را بيان ميكند ،و به منزله تعليلي براي آن است ،ميفرمايد :آن چنان آرزو كه گفتيم در دل راه مدهيد ،براي اين كه هر مزيتي مخصوص صاحب
آن مزيت است ،اگر مثال مرد داراي مزيت ارث دو برابر است ،به خاطر نفسيتي است كه خاص او است ،و خالصه به خاطر اين است كه مرد خلق
شده ،و يا به خاطر اعمالي است كه بدن او انجام ميدهد ،مردان اگر ميتوانند مثال چهار زن بگيرند ،و زنان نميتوانند بيش از يك شوهر داشته
باشند ،براي اين است كه مردان در مجتمع بشري موقعيتي دارند ،كه اقتضاي چنين مزيتي دارد ،و زنان آن موقعيت را ندارند ،و اگر در ارث دو
برابر زنان ارث ميبرند ،باز به همين جهت است ،و همچنين زنان اگر نصف سهم مردان ارث ميبرند ،در عوض خرج زندگيشان به عهده مردان
است ،و در امر ازدواج ،زنان مخصوص شدهاند به گرفتن مهر و مردان نبايد مهريه بگيرند به خاطر موقعيت خاصي است كه زنان دارند.
اين از نظر موقعيت خلقتي زن و مرد ،از نظر اعمال بدني نيز چنين است ،اگر مرد و يا زن از راه عمل چيزي به دست ميآورد خاص خود او است،
و خداي تعالي نميخواهد به بندگان خود ستم كند.
از اينجا روشن مي شود كه مراد از اكتساب در آيه نوعي حيازت و اختصاص دادن به خويش است ،اعم از اين كه اين اختصاص دادن به وسيله
عمل اختياري باشد ،نظير اكتساب از راه صنعت ،و يا حرفه و يا به غير عمل اختياري ،ليكن باآلخره منتهي شود به صفتي كه داشتن آن صفت
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پس نهي در آيه نهي از آرزوي داشتن اين گونه مزيتها است ،و بدين جهت نهي فرموده كه به اين وسيله فساد را از ريشه بر كند ،چون اين
مزيت ها اموري است كه نفس بشر به آنها عالقمند است ،زيرا خداي تعالي ريشه عالقمندي به آنها و به دنبالش سعي و كوشش براي به دست
آوردن آن را در دلها نهاده ،تا خانه دنيا به اين وسيله آباد شود ،به همين جهت در برخورد با اين مزايا نخست آرزوي داشتن آنها در دل پيدا
ميشود ،و وقتي اين آرزو تكرار شد مبدل به حسادتي نهفته چون آتشي زير خاكستر ميگردد ،و باز در اثر تعقيب كردن همه روزه ،اندك اندك
اين آتش از زير خاكستر بيرون آمده ،از قلب به مقام عمل خارجي سرايت ميكند ،و با در نظر گرفتن اينكه اين حسد خاص يك نفر و دو نفر
نيست( ،زيرا همه مردم دل دارند) ،اگر حسد همه دلها به هم منضم شود ،بلوايي راه ميافتد كه زمين را پر از فساد نموده ،حرث و نسل را تباه
ميسازد.
از اينجا روشن مي شود كه نهي از تمنا ،در حقيقت يك نهي ارشادي است كه مصلحت آن به حفظ آن احكام تشريع شده عايد ميگردد ،نه اينكه
نهيي مولوي باشد.
و اگر فضل را به فعل خداي سبحان نسبت داده و اينطور تعبير كرده ":بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ" براي اين بوده كه از يك سو صفت خضوع در برابر
امر خداي را بيدار كند ،و بفرمايد:
شما كه به خداي تعالي ايمان داريد اين برتريها را خدايتان در بينتان قرار داده( ،و او هر كاري را به مصلحت شما ميكند) ،و از سوي ديگر غريزه
حب و عالقه را كه در برخورد با فرد برتر به هيجان آمده تنبه دهد ،به اين كه فرد برتر بعضي از خود تو است ،و از تو جدا نيست (و حسادت
ورزيدن تو نسبت به او به اين ميماند كه دست نسبت به بينايي چشم حسد بورزد ،و در صدد برآيد تخم چشم را از كاسه در آورد ،با اينكه بينايي
چشم بينايي دست نيز هست ).
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :

PDF.tarikhema.org

[دو فائدهاي كه جمله" وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ" افاده ميكند]  .....ص 131 :

سربسته گف تن اين سخن دو فايده داده ،اول اين كه ادب دعا و درخواست بنده از خداي تعالي را به بندگان آموخته چون انساني كه جاهل به خير
و شر واقعي خويش است ،اگر بخواهد از پروردگارش كه عالم به حقيقت حال او است ،و حقيقت حال آنچه براي خلقش نافع است را ميداند ،و بر
هر چيز تو انا است ،چيزي درخواست كند جا دارد تنها خير خود را از او بخواهد و انگشت روي مصداق خير مگذارد ،و سخن به درازا نكشاند ،و راه
رسيدن به آن را معين نكند ،زيرا بسيار ديدهايم كه شخصي نسبت به يك حاجت از حوايج خاصهاي از قبيل مال يا فرزند يا جاه و منزلت يا
بهبودي و عافيت بي طاقت شده و در به دست آوردن محبوبش دست به دعا برداشته ،و هر وقت دعا ميكند جز بر آمدن آن حاجتش چيزي
نخواسته ولي همين كه دعايش مستجاب و حاجتش داده شده آن وقت معلومش گشته كه هالكت و خسرانش در همان بوده.
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باعث اين اختصاص شده باشد ،مانند مرد بودن مرد ،و زن بودن زن.
پيشوايان علم لغت ،هر چند كه در باره دو واژه كسب و اكتساب گفتهاند كه هر دو مختصند بدان جايي كه عمل به اختيار آدمي انجام شود ،هم
چنان كه واژه طلب و امثال آن مختص به اين گونه موارد است ،ليكن اين تفاوت را بين دو واژه گذاشتهاند كه در كلمه
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ص .411
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
(كسب )معناي جمع كردن خوابيده ،و بسيار ميشود كه كلمه (اكتساب) در امور غير اختياري استعمال ميشود ،مثال ميگويند (فالني با خوشگلي
خود شهرت اكتساب ميكند ،و از اين قبيل تعبيرات) ،و در آيه مورد بحث بعضي از مفسرين اكتساب را به همين معنا تفسير كردهاند ولي به نظر
ما اگر در آيه اين معنا را ميدهد ،از باب استعمال حقيقي نيست ،بلكه مجازي و از باب تشبيه و استعاره است.
و اما اين كه مراد از اكتساب در آيه شريفه آن چيزي باشد كه آدمي با عمل خود به دست آورد ،و در نتيجه معناي آيه چنين شود ،آرزو مكنيد
آنچه را كه مردم با صنعت و يا حرفهاي كه دارند به دست آوردهاند ،چون مردان از آنچه با عمل خود به دست ميآورند نصيب دارند ،و زنان نيز از
آنچه با كار خود به دست ميآورند بهرمند هستند.
اين معنا هر چند كه في نفسه معنايي درست است ،ليكن باعث ميشود كه دايره معناي آيه تنگ شود ،و از اين گذشته رابطهاش با آيات ارث و
نكاح قطع گردد.
و به هر حال پس معناي آيه بنا بر بياني كه كرديم اين ميشود( :آرزو مكنيد كه شما نيز آن برتريها و مزاياي مالي و غير مالي كه ديگران دارند و
خداي تعالي يكي از دو طايفه شما مردان و زنان را به آن اختصاص داده به شما نيز بدهد ،و خالصه مردان آرزو نكنند اي كاش مزاياي زنان را
ميداشتند ،و زنان نيز آرزو نكنند اي كاش مزاياي مردان را ميداشتند) براي اين كه اين فضيلت بدون جهت به صاحبان آن داده نشده ،يا
صاحب فضيلت آن را با نفسيت اجتماعي خود به دست آورده ،و يا با عمل اختياريش يعني تجارت و امثال آن ،و معلوم است كه هر كس هر چيز
را كسب كند از آن بهرهاي خواهد داشت ،و هر كس هر بهرهاي دارد به خاطر اكتسابي است كه كرده ".وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ"...
غالبا انعام و احساني كه شخص منعم به ديگري ميكند از چيزهايي است كه در زندگي او زيادي است و به همين جهت از انعام تعبير ميشود به
(فضل -زيادي) ،و از آنجايي كه در جمالت قبل خداي تعالي مردم را از اين كه چشم به فضل و زياديهايي كه ديگران دارند بدوزند نهي فرمود،
و از سوي ديگر از آنجايي كه زياده طلبي و داشتن مزاياي زندگي ،و بلكه يگانه بودن در داشتن آن ،و يا بگو از همه بيشتر داشتن و تقدم بر
سايرين يكي از فطريات بشر است ،و هيچ لحظهاي از آن منصرف نيست ،بدين جهت در جمله مورد بحث مردم را متوجه فضل خود كرد ،و
دستور داد روي از آنچه در دست مردم است بدانچه در درگاه او است بگردانند ،و از فضل او درخواست كنند ،چون همه فضلها به دست او است
آن افرادي هم كه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
فضلي و يا فضلهايي دارند ،خدا به آنان داده ،پس همو ميتواند به شما نيز بدهد ،و شما نيز از ديگران و حتي از آنهايي كه آرزوي برتريهايشان
را داشتيد برتر شويد.
خداي تعالي نام اين فضل را نبرده و آن را مبهم گذاشته ،نفرموده از خداي تعالي كدام فضل او را سؤال كنيد ،بلكه با آوردن لفظ (من -از)
فرموده :از فضل او درخواست كنيد ،و
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فايده دوم اينكه اشاره كند به اينكه واجب است خواسته آدمي چيزي نباشد كه با حكمت الهيه منافات داشته باشد ،حكمتي كه در تكوين به كار
برده ،و يا در تشريع ،پس بايد از آن فضل كه به ديگران اختصاص داده ،در خواست نكنند چون اگر فرضا مردان فضلي را كه خدا به زنان داده
بخواهند ،يا زنان فضل مخصوص مردان را بخواهند ،و خداي تعالي هم به ايشان بدهد ،حكمتش باطل و احكام و قوانيني كه به مقتضاي حكمت
تشريع فرموده فاسد ميشود( ،دقت فرماييد).
پس سزاوار اين است كه انسان وقتي از خداي تعالي حاجتي را ميخواهد (كه سينهاش از نداشتن آن به تنگ آمده) از خزينه غيب خدا بخواهد ،نه
اينكه از دارندگان آن بگيرد ،و به او بدهد ،و وقتي هم از خزينه غيب او ميخواهد رعايت ادب را نموده خداي تعالي را علم نياموزد ،زيرا خدا عالم
به حال او است ،و مي داند كه راه رسيدن به حاجتش چيست ،پس بايد اينطور درخواست كند :كه پروردگارا حاجت مرا به آن مقدار و آن طريقي
كه خودت ميداني خير من در آن است بر آورده بفرما.
و اما اينكه در آخر آيه فرمود ":إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً" براي اين بود كه نهي در اول آيه را تعليل نموده ،بفهماند اگر گفتيم شما آنچه را
كه خداي تعالي به ديگران داده تمنا نكنيد ،علتش اين است كه خداي تعالي به همه چيز دانا است ،و راه مصلحت هر كسي را ميداند ،و در حكم
خود خطا نميكند .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
گفتار در يك حقيقت قرآني [(اختالف هاي طبقات مختلف مردم و طريق صحيح حل آنها)]  .....ص 131 :
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اختالف قريحهها و استعدادها در به دست آوردن مزاياي زندگي در افراد انسان چيزي است كه باآلخره به ريشههايي طبيعي و تكويني منتهي
مي شود ،چيزي نيست كه بتوان دگرگونش ساخت ،و يا از تاثير آن اختالف در اختالف درجات زندگي جلوگيري نمود ،و مجتمعات بشري از آنجا
كه تاريخ نشان ميدهد تا به امروز كه ما زندگي ميكنيم داراي اين اختالف بوده است.
آري تا بوده چنين بوده ،افراد قوي انسانها ،افراد ناتوان را برده خود ميكردند و در راه خواستههاي خود و هوا و هوسهايشان بدون هيچ قيد و
شرطي به خدمت خود ميگرفتند ،و افراد ضعيف هم چارهاي به جز اطاعت دستورات آنان نداشته ،جز اجابت آنان در آنچه تمايل نشان ميدادند و
ميخواستند راه به جايي نميبردند ،ليكن (به جاي هر عكس العمل) دلهاي خود را از غيظ و كينه نسبت به اقويا پر ميكردند ،و در صدد به دست
آوردن فرصت روز را به شب ميرساندند ،بشر هميشه طبق سنت كهن ميزيسته ،سنتي كه همه جا به روي كار آمدن رژيم شاهي و امپراطوري
ميانجاميده است.
تا وقتي كه بشر ميدان را براي نهضت عليه اين سنت پير ،باز ديده اينجا و آنجاي روي زمين يكي پس از ديگري نهضت نموده ،اين بناي شوم
را از پي ويران كرده ،و طبقه زورگو و متصديان حكومت را وادار نمود ،تا در چهار چوب قوانيني كه براي اصالح حال جامعه و سعادت او وضع
شده حكومت كنند ،در نتيجه حكومت اراده فردي -آن هم اراده جزافي و سيطره سنن استبدادي به حسب ظاهر رخت بر بست ،و اختالف طبقات
مردم و انقسامشان به دو قسم مالكي كه حاكم مطلق العنان باشد و مملوكي محكوم كه زمام اختيارش به دست حاكم باشد از بين رفت ،ولي
متاسفانه اين شجره فاسد از ميان بشر ريشه كن نشد ،بلكه در جايي ديگر و به شكلي ديگر غير شكل سابقش رو به رشد گذاشت ،و اين بار نيز
همان نتيجه سوء و ميوه تلخ را بار آورد ،و آن عبارت بود از تاثيري كه اختالف ثروت يعني متراكم شدن نزد بعضي و ته كشيدن نزد بعضي ديگر
در صفات اين دو طبقه گذاشت .آري وقتي فاصله ميان اين دو طبقه زياد شد طبقه ثروتمند نميتواند از اين كه با ثروتش خواست خود را در همه
شؤون حيات مجتمع نفوذ دهد خود داري كند ،و از سوي ديگر طبقه فقير هم چارهاي جز اين نداشت كه عليه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
طبقه ثروتمند قيام كند و در برابر ظلم او به ايستد.
نتيجه اين برخورد آن شد كه سنت سومي متولد شود :به نام شيوعيت و نظام اشتراكي سنتي كه ميگويد :همه چيز مال همه كس ،و مالكيت
شخصي و سرمايه داري به كلي ملغي ،و هر فردي از مجتمع ميتواند بدانچه با دست خود و به وسيله كماالتي كه در نفس خود دارد كسب كرده
برخوردار شود تا به اين وسيله اختالف در ثروت و دارايي به كلي از بين برود.
اين مسلك نيز وجوهي از فساد را به بار آورد ،فسادهايي كه هرگز در روش سرمايهداري از آن خبري نبود ،از آن جمله است بطالن حريت فرد و
سلب اختيار از او ،كه معلوم است طبع بشر مخالف با آن خواهد بود ،و در حقيقت اين سنت با خلقت بشر در افتاده ،و خود را آماده كرد تا علي
رغم طبيعت بشر ،خود را بر بشر تحميل كند ،و يا بگو با خلقت بشر بستيزد.
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تازه همه آن فسادهايي هم كه در سرمايهداري وجود داشت به حال خود باقي ماند ،چون طبيعت بشر چنين است كه وقتي دست و دلش به
كاري باز شود كه در آن كار براي خود امتيازي و تقدمي سراغ داشته باشد ،و اميد تقدم و افتخار بر ديگران است كه او را به سوي كاري سوق
ميدهد ،و اگر بنا باشد كه هيچ كس بر هيچ كس امتياز نداشته باشد هيچ كس با عالقه رنج كار را به خود هموار نميسازد ،و معلوم است كه با
بطالن كار و كوشش بشريت به هالكت ميافتد.
بدين جهت شيوعيها ديدند چارهاي جز قانوني دانستن امتيازات ندارند ،و در اين كه چه كنند كه هم امتياز باشد و هم اختالف ثروت نباشد،
فكرشان به اينجا كشيد كه وجهه افتخارات و امتيازات را به طرف افتخارات غير مادي و يا بگو افتخارات تشريفاتي و خيالي برگردانند ،ولي ديدند
همان محذور سرمايه داري دوباره عود كرد ،براي اينكه مردم جامعه يا اين افتخارات خيالي را به راستي افتخار ميدانستند ،كه همان آثار سويي
كه ثروت در دل ثروتمند ميگذاشت اين بار افتخارات خيالي آن آثار را در دارندگانش بگذاشت ،و يا افتخارات را پوچ ميدانستند كه محذور خالف
طبيعت آرامشان نميگذاشت.
رژيم دموكراسي وقتي ديد كه اين فسادها در رژيم اشتراكي بيداد كرده براي دفع آن از يك سو دامنه تبليغات را توسعه داد ،و از سوي ديگر توأم
با قانوني كردن مالكيت شخصي براي از بين بردن فاصله طبقاتي ،مالياتهاي سنگين بر روي مشاغل تجاري و درآمدهاي كاري گذاشت ولي اين
نيز دردي را دوا نكرد ،براي اين كه تبليغات وسيع و اين كه مخالفين دموكراسي دچار چه فسادهايي شدهاند نميتواند جلو فساد را از رژيم
دموكراسي بگيرد و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
از سوي ديگر ماليات سنگين هيچ اثري در جلوگيري از فساد ندارد ،چون به فرضي هم كه همه درآمدها به صندوق بيت المال ريخته شود،
آنهايي كه اين صندوقها را در دست دارند ،فساد و ظلم ميكنند ،چون فساد تنها ناشي از مالك ثروت بودن نيست ناشي از تسلط بر ثروت نيز
ميشود ،آن كسي كه ميخواهد ظلم كند و عياشي داشته باشد ،يك بار با مال خودش اين كار را ميكند ،يك بار هم با تسلطش بر مال دولت.
پس نه اشتراكيها درد را دوا كردند ،نه دموكراتها ،و به قول معروف" ال دواء بعد الكي" (بعد از داغ ديگر دوايي نيست) و به نتيجه نرسيدن اين
چاره جوييها براي اين است كه آن چيزي كه بشر آن را هدف و غايت مجتمع خود قرار داده ،يعني بهرهكشي از ماديات و بهرهوري از زندگي
مادي ،قطب نمايي است كه بشر را به سوي قطب فساد ميكشاند ،چنين انساني در هر نظامي قرار گيرد باآلخره رو به سوي هدف خود ميرود،
همانطور كه عقربه مغناطيسي هر جا كه باشد به طرف قطب راه ميافتد.
(حال ببينيم در نظام مالي اسالم چه روشي پيشنهاد شده)؟ اسالم براي ريشه كن كردن اين ريشههاي فساد اوال بشر را در تمامي آنچه كه
فطرتشان حكم ميكند آزاد گذاشته ،و در ثاني عواملي را مقرر كرده كه فاصله بين دو طبقه ثروتمند و فقير را به حد اقل ميرساند ،يعني سطح
زندگي فقرا را از راه وضع ماليات و امثال آن باال برده و سطح زندگي توانگران را از راه منع اسراف و ريخت و پاش و نيز منع تظاهر به دارايي كه
باعث دوري از حد متوسط است پايين ميآورد ،و با اعتقاد به توحيد و تخلق به اخالق فاضله و نيز بر گرداندن گرايش مردم از ماديگري به
سوي كرامت تقوا تعديل ميكند ،ديگر از نظر يك مسلمان برتريهاي مالي و رفاهي هدف نيست هدف كرامتهايي است كه نزد خدا است.
و اين همان حقيقتي است كه خداي تعالي در جمله" وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ  ،"...به آن اشاره ميكند ،و همچنين در آيه ":إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقاكُمْ »" «1و آيه ":فَفِرُّوا إِلَي اللَّهِ" «( »2پس به سوي اللَّه بگريزيد).
در سابق هم گفتيم كه برگرداندن روي مردم به سوي خداي سبحان اين اثر را دارد كه مردم به سوي خدا برگشته ،در جستجوي مقاصد زندگي،
تنها به اسباب حقيقي و واقعي اعتنا ميورزند ،و ديگر در به دست آوردن معيشت نه بيش از آنچه بايد ،اعتنا ميورزند ،و بيهوده
__________________________________________________
)(1سوره حجرات آيه.11 :
)(2سوره ذاريات آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
كاري ميكنند ،و نه از بدست آوردن آنچه الزم است كسالت ميورزند ،پس آن كسي كه گفته دين اسالم دين بطالت و خمودي است ،مردم را
دعوت ميكند به اين كه به دنبال اهداف زندگي انساني خود نروند ،اسالم را نفهميده و بيهوده سخن گفته ،اين بود خالصه گفتار ،پيرامون اين
حقيقت قرآني ،و ليكن در باره شاخه و برگهايي از اين مساله مطالبي ديگر در بحثهاي مختلفي كه در اين تفسير كردهايم وجود دارد.
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كلمه (موالي) جمع كلمه (مولي) است و منظور از موال ولي و سرپرست آدمي است ،گو اين كه اين كلمه در بعضي از مصاديقش بيشتر استعمال
شده ،و وقتي شنيده ميشود ،بعضي از معاني آن بيشتر و زودتر به ذهن ميرسد ،مثال وقتي ميگويند موال ،فورا موالي برده و صاحب او به ذهن
ميرسد ،چون سرپرستي او بر بردهاش از مصاديق روشن سرپرستي است ،و يا وقتي ميگويند فالني موالي فالني است اين معنا به ذهن ميرسد
كه او ياور وي است ،و يا فالني موالي فالن آقا است ،يعني پسر عموي او است ،چون پسر عمو سزاوارتر است به گرفتن دختر عمو از ساير
مردم ،و بعيد نيست كه اين كلمه در اصل ،مصدر ميمي و يا اسم مكان بوده باشد ،و به وجهي و مناسبتي از آن اراده شخص دارنده واليت شده
باشد ،همانطور كه ما امروزه كلمه حكومت و محكمه را اطالق ميكنيم ،و منظور ما از آن شخص حاكم است.
كلمه (عقد) در مقابل كلمه (حل) است ،عقد يعني گره زدن ،و حل يعني گره گشودن و كلمه (يمين) در مقابل كلمه (يسار) است ،يمين يعني
راست و يسار يعني چپ ،ولي كلمه (يمين) هم به دست راست گفته ميشود ،و هم به سوگند ،البته معاني ديگر نيز دارد.
و از آنجايي كه اين آيه شريفه با آيه" وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ"...
در يك سياق واقع شده ،و چون در اين آيه سفارش شده كه سهم هر صاحب سهمي را بدهيد ،و فرموده خداي تعالي براي هر انساني موالهايي
نسبت به تركه وارث او قرار داده ،نظير فرزندان و خويشاوندان خود ،اين معنا را تاييد ميكند كه آيه مورد بحث به ضميمه آيه قبلي ميخواهند
احكام و اوامري كه در آيات ارث و وصيت گذشت خالصهگيري كند ،چون در آن آيات جزئياتي از شرايع آمده بود ،هم چنان كه قبل از آن آيات
نيز اجمالي از شرايع كه بعدا شرح داد آورده ،فرموده بود ":لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ "...كه اين آيه به منزله قاعدهاي كلي در
باب ارث است ،و همه جزئيات احكام به آن برگشت ميكند.
و الزمه آن اين است كه افرادي كه از ميان وارثها و مورثها نامشان بطور اجمال آمده منطبق شوند با همانهايي كه در آيات ارث بطور تفصيل
ذكر شدهاند ،در نتيجه مراد از ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
موالي همه آنهايي هستند كه در آيات ارث ،وارث شناخته شدهاند ،خواه اوالد ،و خواه پدر و مادر ،و چه برادران و خواهران ،و چه غير ايشان
باشند).
و مقصود از اصناف سهگانهاي كه در آيه شريفه آمده يعني -1 :والدان  -2اقربون "3-وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ" ،همان اصنافي است كه در آيه
ارث ذكر شدهاند ،يعني  -1فرزندان -2 ،خويشاوندان  -1زن و شوهر ،قهرا طبقه سوم در آيه مورد بحث با زن و شوهر منطبق ميشود.
پس اينكه فرمود( :لكل -براي هر كس) معنايش اين است كه براي هر يك از شما چه مردتان و چه زنتان مواليي قرار دادهايم ،يعني اوليايي در
ارث بردن معين كردهايم ،تا آنچه مال از شمال باقي ميماند ارث ببرند.
و در جمله" مِمَّا تَرَكَ  "...حرف (من )براي ابتدا است ،و جار و مجرور (من -ما) متعلق است ،به موالي كانه خواسته است بفهماند مساله واليت،
از مال ناشي شده ،و از آن آغاز گشته است ،ممكن هم هست متعلق باشد به كلمهاي كه حذف شده ،و تقدير آن (موالي يرثون مما تركتم) باشد،
و يا (موالي يعطون مما ترك) باشد ،يعني براي بعد از مردن يك يك شما افرادي قرار داديم كه اولويت دارند به اين كه ارث ببرند آنچه شما از
خود به جاي گذاشتهايد -و يا به اين كه داده شوند از آن چه شما از خود به جاي گذاشتهايد ،و منظور از كلمه (ما تركتم -آنچه شما ترك
گفتهايد) مالي است كه ميت و مورث يعني فرزندان و خويشاوندان و زن و شوهر از خود به جاي ميگذارند.
و اگر از زن و شوهر تعبير كرد به" الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ -آنهايي كه دست شما را گره زده" ،در حقيقت خواسته است به كنايه تعبير كرده باشد،
چون در عرب رسم اين بود وقتي با يكديگر معامله و يا معاهدهاي ميكردند ،در آخر براي اين كه اعالم كنند معامله تمام شد به يكديگر دست
ميدادند ،پس كانه آن دستي كه دارد مصافحه ميكند اين معامله و يا معاهده را بريده و قطعي كرده ،و يا بگو گره زده و جوش داده ،در نتيجه
مراد از جمله ":الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ" اين است( :كساني كه شما به وسيله عقد سببيت ازدواج بين خود و ايشان را ايجاد كردهايد ").فَآتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ" ضمير جمع در هر دو كلمه به موالي بر ميگردد ،و منظور از نصيب موالي ،همان سهم االرثي است كه در آيات ارث بيان شده ،و اگر
حرف (فا) كه تفريع را مي رساند بر سر جمله آورده براي اين است كه بفهماند مضمون اين جمله ،نتيجه جمله قبلي است ،كه ميفرمود ":وَ
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص142 :
لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ"...
و در آخر حكم خود (به اين كه بهره موالي را بدهيد) را با جمله ":إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً" تعليل كرد.
و اين معنايي كه ما براي آيه كرديم از هر معناي ديگري كه در تفسير آن آوردهاند به ذهن نزديكتر است ،مثال بعضي گفتهاند :مراد از موالي
خويشاونداني است كه ارث نمي برند ،نه ورثه كه در ارث بردن اولويت دارند ،ولي هيچ دليلي از ظاهر و لفظ آيه بر اين گفتار نيست به خالف ورثه
كه آيه دليل بر آن است.
بعضي ديگر گفتهاند كلمه" من" در جمله ":مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ  "...بيانيه است ،و مراد از كلمه" ما" ورثه و اوليا است ،و معناي آيه اين
است( :ما براي هر يك از شما اوليايي قرار داديم تا از او ارث ببرند ،و آن اوليا همان كساني هستند كه بعد از خود به جاي گذاشتهاند ،از فرزندان
و خويشاوندان).
[اقوال مختلف در مراد از" الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ"]  .....ص 142 :
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بعضي ديگر گفتهاند :مراد از جمله" الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ" هم سوگندان است ،چون در جاهليت رسم بود مردي با مرد ديگر به اصطالح عقد
برادري ميبست ،و به يكديگر ميگفتند خون من خون تو ،و جنگ با من جنگ با تو ،و صلح با من صلح با تو ،تو از من ارث ببري و من از تو
ارث ببرم ،تا عاقله من باشي ،اگر جنايتي به خطا كردم بهاي آن را بدهي ،و من عاقله تو باشم اگر جنايتي به خطا كردي ديه آن را بدهم ،نتيجه
اين تحالف اين بود كه هر يك از دنيا ميرفت ديگري يك ششم از اموالش را ارث ميبرد.
و بنا بر اين تفسير جمله مورد بحث بريده از جملههاي قبل ميباشد ،چون معنا چنين ميشود (ما براي يك يك شما وارثاني قرار داديم ،و شما
يك ششم هم سوگندان را بدهيد) اين مفسر سپس گفته حكم ارث بردن هم سوگندان به وسيله آيه ":وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ"
(خويشاوندان رحمي بعضي سزاوارتر به ارث بردن از بعضي ديگرند) نسخ شده.
بعضي ديگر گفتهاند مراد از جمله ":فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ" اين نيست ،كه يك ششم از ارث خود را به آنها بدهيد ،بلكه منظور اين است كه طبق قرار
داد ،در جنگ با دشمن ايشان را ياري دهيد و در جنايت خطايي ديه آنان را بپردازيد ،و در هنگام حاجت كمكشان كنيد ،بنا بر اين تفسير ،جمله
نامبرده نسخ نشده است.
و اي بسا كه گفته باشند مراد از" الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ" آنهايي هستند كه رسول خدا (ص) در مدينه بينشان برادري برقرار كرد ،كه در آغاز از
يكديگر ارث ميبردند ولي بعدا به وسيله آيه ميراث ارث بردن نسخ شده است.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
و بعضي ديگر گفتهاند :منظور پسر خواندههايي است كه بر حسب رسوم جاهليت به صرف ادعا فرزند كسي ميشدند ،خداي تعالي در اسالم
دستور داد كه اين پيوند را هم چنان حفظ كنند ،و چيزي از ارث خود را براي آنها وصيت كنند و فرمود ":فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ" (يعني بهره و سهم
پسر خواندههاي خود را بدهيد).
و اين بر هيچ دانشمند دقيق پوشيده نيست كه نه سياق آيه شريفه با هيچ يك از اين معاني مساعد است ،و نه الفاظ آيه و به همين جهت از اين
كه وقت خود و خواننده را صرف ايراد و اشكال به اين وجوه بسازيم صرفنظر نموديم.
"الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ" كلمه (قيم) به معناي آن كسي است كه مسئول قيام به
امر شخصي ديگر است ،و كلمه (قوام) و نيز (قيام )مبالغه در همين قيام است ،و مراد از جمله ":بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ" آن زيادتهايي
است كه خداي تعالي به مردان داده ،به حسب طاقتي كه بر اعمال دشوار و امثال آن دارند ،چون زندگي زنان يك زندگي احساسي و عاطفي
است ،كه اساس و سرمايهاش رقت و لطافت است ،و مراد از جمله ":بما انفقوا" مهريهاي است كه مردان به زنان ميدهند ،و نفقهاي است كه
همواره به آنان ميپردازند.
و از عموميت علت به دست ميآيد كه حكمي كه مبتني بر آن علت است يعني قيم بودن مردان بر زنان نيز عموميت دارد ،و منحصر به شوهر
نسبت به همسر نيست ،و چنان نيست كه مردان تنها بر همسر خود قيمومت داشته باشند ،بلكه حكمي كه جعل شده براي نوع مردان و بر نوع
زنان است ،البته در جهات عمومي كه ارتباط با زندگي هر دو طايفه دارد ،و بنا بر اين پس آن جهات عمومي كه عامه مردان در آن جهات بر
عامه زنان قيمومت دارند ،عبارت است از مثل حكومت و قضا (مثال) كه حيات جامعه بستگي به آنها دارد ،و قوام اين دو مسئوليت و يا بگو دو
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مقام بر نيروي تعقل است ،كه در مردان بالطبع بيشتر و قويتر است ،تا در زنان همچنين دفاع از سرزمين با اسلحه كه قوام آن برداشتن نيروي
بدني و هم نيروي عقلي است ،كه هر دوي آنها در مردان بيشتر است تا در زنان.
و بنا بر اين ،اين كه فرمود ":الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ" ،اطالقي تام و تمام دارد ،و اما جمالت بعدي كه ميفرمايد:
"فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ"...
كه ظاهر در خصوصياتي است كه بين زن و شوهر هست نميخواهد اين اطالق را مقيد ترجمه الميزان ،ج ،4ص144 :
كند ،بلكه مي خواهد فرعي از فروع اين حكم مطلق را ذكر نموده ،جزئي از ميان جزئيات آن كلي را بيان كند ،پس اين حكم جزئي است كه از آن
حكم كلي استخراج شده ،نه اينكه مقيد آن باشد.
"فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ" مراد از صالح همان معناي لغوي كلمه است ،و آن همان است كه به لياقت شخص نيز تعبير
مي شود ،و كلمه (قنوت) عبارت است از دوام طاعت و خضوع ،و از اينكه در مقابل اين گونه زنان زنان ناشزه را قرار داد ،و فرمود ":وَ اللَّاتِي
تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ" به دست ميآيد كه مراد از" صالحات" نيز همسران صالح است ،نه هر زن صالح ،و خالصه حكمي كه روي صالحات كرده ،و
فرموده صالحات چنين و چنانند ،مخصوص زنان در حال ازدواج است نه مطلق زنان.
و در اين جمله كه به تعبير (زنان صالح چنين و چنانند) دستور داده كه زنان صالح بايد چنين و چنان باشند در واقع حكم مربوط به شؤون زوجيت
و كيفيت معاشرت منزلي را بيان كرده ،و اين حكم در عين حال حكمي است كه در سعه و ضيقش تابع علتش ،يعني همان قيمومت مرد بر زن از
نظر زوجيت ا ست پس بر زن واجب است شوهر را اطاعت كند ،و او را در هر شاني كه به شؤون زوجيت راجع ميشود حفظ نمايد.
[مراد و مفاد از" الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ"]  .....ص 144 :
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و به عبارتي ديگر همان طور كه قيمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشري تنها مربوط ميشود به جهات عامهاي كه زنان و مردان
هر دو در آن جهات شريكند ،و چون جهاتي است كه نيازمند به تعقل بيشتر و نيروي زيادتر است كه در مردان وجود دارد ،يعني امثال حكومت و
قضا و جنگ بدون اين كه استقالل زن در اراده شخص و عمل فردي او خدشهاي بخورد ،و بدون اين كه مرد حق داشته باشد اعتراض كند كه
تو چرا فالن چيز را دوست ميداري و يا فالن كار را ميكني ،مگر آن كه زن كار زشت را دوست بدارد ،يا مرتكب شود ،به شهادت اين كه
فرمود ":فَال جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ".
همچنين قيمومت مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادي از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالك آن است بكند ،و معناي قيمومت مرد اين
نيست كه استقالل زن را در حفظ حقوق فردي و اجتماعي او ،و دفاع از منافعش را سلب كند ،پس زن هم چنان استقالل و آزادي خود را دارد،
هم ميتواند حقوق فردي و اجتماعي خود را حفظ كند ،و هم ميتواند از آن دفاع نمايد و هم ميتواند براي رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتي
كه او را به هدفهايش ميرساند متوسل شود .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
بلكه معناي قيمومت مرد اين است كه مرد به خاطر اين كه هزينه زندگي زن را از مال خودش ميپردازد ،تا از او استمتاع ببرد ،پس بر او نيز الزم
است در تمامي آنچه مربوط به استمتاع و همخوابگي مرد ميشود او را اطاعت كند ،و نيز ناموس او را در غياب او حفظ كند ،و وقتي غايب است
مرد بيگانه را در بستر او راه ندهد ،و آن بيگانه را از زيبائيهاي جسم خود كه مخصوص شوهر است تمتع ندهد و نيز در اموالي كه شوهرش در
طرف ازدواج و اشتراك در زندگي خانوادگي به دست او سپرده و او را مسلط بر آن ساخته خيانت نكند.
پس معناي آيه مورد بحث اين مي شود كه زنان مسلمان سزاوار است صفت صالح را پيشه خود بسازند ،كه اگر چنين كنند قهرا قانتات خواهند
بود ،يعني همواره و دائما شوهران خود را در هر چه كه از ايشان بخواهند اطاعت خواهند كرد ،البته هر چيزي كه با تمتع شوهران ارتباط داشته
باشد ،و واجب است بر آنان كه جانب خود را در همه چيزهايي كه متعلق حق شوهران است در غياب شوهران حفظ كنند.
و اما جمله( :بِما حَفِظَ اللَّهُ) ظاهرا كلمه" ما" در آن مصدريه است و حرف (با) به اصطالح باي آلت است ،و معناي جمله اين است كه زنان مطيع
شوهران خويشند ،و حافظ غيب ايشانند ،به حفظي كه خدا از حقوق ايشان كرده ،چون قيمومت را براي آنان تشريع و اطاعتشان و حفظ غيبتشان
را بر زنان واجب فرموده است.
ممكن هم هست حرف (با) را براي مقابله بگيريم ،كه در اين صورت معناي آيه چنين ميشود :واجب است بر زنان قنوت و حفظ الغيب شوهران،
در مقابل اين كه خداي تعالي حقوق آنان را حفظ نموده ،و آنان را -كه در جاهليت جزء انسانها به شمار نميآمدند.
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داخل مجتمع بشري نموده ،و در اين ظرف حقوقشان را احيا كرد ،و بر مردان واجب فرمود مهر و نفقه ايشان را بپردازند ،ولي معناي اول روشنتر
است.
البته در اين ميان معاني ديگري از ناحيه مفسرين براي آيه شده ،كه ما از ذكر آنها صرفنظر كرديم ،چون آيه شريفه با هيچ يك از آنها مساعد
نبود.
"وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ" كلمه "نشوز" به معناي عصيان و استكبار از اطاعت است ،و مراد از خوف نشوز اين است كه عالئم آن به
تدريج پيدا شود ،و معلوم گردد كه خانم ميخواهد ناسازگاري كند ،و اگر در جمله ":فعظوهن" فاي تفريع را آورد ،و موعظه را نتيجه ترس از
نشوز ،قرار داد ،نه از خود نشوز ،شايد براي اين بوده كه رعايت حال موعظه را در بين عالجهاي سهگانه كرده باشد ،و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
بفهماند از ميان اين سه راه عالج موعظه عالجي است كه هم در حال نشوز مفيد واقع ميشود ،و هم قبل از نشوز ،و هنگام پيدا شدن عالمتهاي
آن و عالجهاي سهگانه همان است كه عبارت:
"فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ" بر آن داللت ميكند ،و گو اين كه اين راههاي عالج با حرف و او به يكديگر عطف شده ،و
حرف واو داللتي بر ترتيب ندارد ،ولي از معناي آيه ميدانيم كه بين اين سه عالج ترتيب هست ،و ميخواهد بفرمايد اول او را موعظه كنيد ،اگر
موعظه اثر نگذاشت با او قهر كنيد ،و رختخوابتان را جدا سازيد ،و اگر اين نيز مفيد واقع نشد ،او را بزنيد دليل بر اين كه رعايت تدريج و ترتيب
الزم است اين است كه ترتيب نامب رده به حسب طبع نيز وسايل گوناگوني از كيفر دادن است ،هر كس بخواهد كسي را كيفر كند طبيعتا اول از
درجه ضعيف آن شروع ميكند ،و سپس به تدريج كيفر را شديد و شديدتر ميسازد ،بنا بر اين ترتيبي كه از آيه فهميده ميشود از سياق آن به
دست ميآيد ،نه از حرف واو.
و ظاهر جمله ":وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ" اين است كه بستر محفوظ باشد ،ولي در بستر با او قهر كند ،مثال در بستر پشت به او كند ،و يا
مالعبه نكند ،و يا طوري ديگري بيميلي خود را به او بفهماند ،گو اينكه ممكن است با مثل اين عبارت جدا كردن بستر نيز اراده بشود ،ولي بعيد
است (معموال وقتي بخواهند بگويند بسترت را از او جدا كن نميگويند در بستر از او كناره بگير) و اي بسا معناي اول از اين نظر تاييد شود ،كه
مضجع را به لفظ جمع آورده ،چون بنا بر اين كه منظور جدا كردن مضجع بوده باشد ،ديگر به حسب ظاهر احتياج نبود كلمه نامبرده را به لفظ
جمع بياورد ،و كثرت را بفهماند (زيرا كسي ،همسرش مضاجع دارد كه هر شب با او بخوابد)" مترجم".
"فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَال تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"...
يعني اگر در اثر اعمال آن سه راه عالج به اطاعت شما در آمدند ،ديگر عليه آنان بهانهجويي مكنيد ،و با اين كه اطاعت شما ميكنند براي اذيت و
آزارشان دنبال بهانه نگرديد ،و در آخر اين مطلب را تعليل ميكند به اين كه" إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً" و اعالم ميدارد به اين كه مقام
پروردگارشان علي و كبير است ،پس از قدرت و تفوقي كه بر زنان خود دارند مغرور نشوند و سوء استفاده ننموده در اثر غرور به آنها ظلم و استعال
و استكبار نكنند ،و همواره به ياد علو مقام پروردگارشان باشند.
"وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا"...
كلمه (شقاق) به معناي قهر كردن و عداوت است ،خداي سبحان براي مواردي كه
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
احتمال برود كار زن و شوهر به دشمني بيانجامد دستور داده يك حكم از طرف زن ،و يك حكم از طرف مرد به مساله رسيدگي كنند ،زيرا
دخالت يك حكم اين خطر را دارد كه او جانب يك طرف را بگيرد ،و حكم جائرانه كند ،و معناي اينكه فرمود ":إِنْ يُرِيدا إِصْالحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُما" اين است كه اگر واقعا هر دو طرف نزاع بناي اصالح داشته باشند ،و عناد و لجبازي در كارشان نباشد خداي تعالي به وسيله اين دو حكم
بين آن دو توافق و اصالح بر قرار ميكند ،چون وقتي دو طرف زمام اختيار خود را به حكم خود بدهند (حكمي كه خودشان پسنديدهاند) قهرا
توافق حاصل ميشود.
ولي در آيه شريفه حصول توافق را به خداي تعالي نسبت داده ،به اينكه سبب عادي يعني اصالح خواهي آن دو تسليم بودنشان در برابر حكمي
كه حكمها ميكنند در كار هست ،و بايد نتيجه را به اين سبب نسبت بدهد ،ليكن به خداي تعالي نسبت داد تا در ضمن بفهماند سبب حقيقي و
آن كسي كه ميان اسباب ظاهري و مسببات آنها رابطه برقرار ميكند خداي تعالي است ،او است كه هر حقي را به صاحب حق ميدهد ،و در آخر
آيه فرمود ":إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً" ،و مناسبت اين جمله با مضمون آيه روشن است.
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اين معنا بر احدي پوشيده نيست ،كه قرآن كريم همواره عقل سالم انسانها را تقويت ميكند ،و جانب عقل را بر هواي نفس و پيروي شهوات و
دلدادگي در برابر عواطف و احساسات تند و تيز ترجيح ميدهد ،و در حفظ اين وديعه الهي از اين كه ضايع شود توصيه ميفرمايد ،و اين معنا از
آيات كريمه قرآني آن قدر روشن است كه احتياجي به آوردن دليل قرآني ندارد ،براي اين كه آياتي كه به صراحت و يا به اشاره و به هر زبان و
بياني اين معنا را افاده ميكند يكي دو تا ده تا نيست كه ما آنها را نقل كنيم.
قرآن كريم در عين حال مساله عواطف پاك و درست و آثار خوبي كه آن عواطف در تربيت افراد دارد از نظر دور نداشته ،اثر آن را در استواري
امر جامعه پذيرفته ،در آيه شريفه:
"أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ" « »1دو صفت از صفات عاطفي را به عنوان دو صفت ممدوح مؤمنين ذكر كرده ،ميفرمايد مؤمنين نسبت به
كفار خشن و بيرحمند ،و نسبت به خودشان
__________________________________________________
)(1سوره فتح آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
مهربانند.
و در آيه ":لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً" « »1مودت و رحمت را كه اموري عاطفي هستند ،دو تا نعمت از نعم خود شمرده و فرموده،
از جنس خود شما ،همسراني برايتان قرار داد ،تا دلهايتان با تمايل و عشق به آنان آرامش يابد ،و بين شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار
داد ،و در آيه ":قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ" « »2عالقه به زينت و رزق طيب را كه آن نيز مربوط به عواطف
است مشروع معرفي نموده ،به عنوان سرزنش از كساني كه آن را حرام دانستهاند ،فرموده( :بگو چه كسي زينتها و رزق طيب را كه خدا براي
بندگانش پديد آورده تحريم كرده است؟).
چيزي كه هست قرآن كريم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعديل نموده ،عنوان پيروي عقل به آنها داده است ،به طوري كه عقل نيز
سركوب كردن آن مقدار عواطف را جايز نميداند.
در بعضي از مباحث سابق نيز گذشت كه يكي از مراحل تقويت عقل در اسالم اين است كه احكامي را كه تشريع كرده بر اساس تقويت عقل
تشريع كرده ،به شهادت اين كه هر عمل و حال و اختالفي كه مضر به استقامت عقل است و باعث تيرگي آن در قضاوت و در اداره شؤون
مجتمعش ميشود تحريم كرده ،نظير شرب خمر ،و قمار ،و اقسام معامالت غرري ،و دروغ ،و بهتان ،و افترا ،و غيبت ،و امثال آن.
خوب معلوم است كه هيچ دانشمندي از چنين شريعتي و با مطالعه همين مقدار از احكام آن جز اين توقع ندارد كه در مسائل كلي و جهات
عمومي و اجتماعي زمام امر را به كساني بسپارد كه داشتن عقل بيشتر امتياز آنان است ،چون تدبير امور اجتماعي از قبيل حكومت و قضا و جنگ
نيازمند به عقل نيرومندتر است ،و كساني را كه امتيازشان داشتن عواطف تند و تيزتر و اميال نفساني بيشتر است ،از تصدي آن امور محروم سازد،
و نيز معلوم است كه طايفه مردان به داشتن عقل نيرومندتر و ضعف عواطف ،ممتاز از زنانند ،و زنان به داشتن عقل كمتر و عواطف بيشتر ممتاز
از مردانند.
و اسالم همين كار را كرده ،و در آيهاي كه گذشت فرموده ":الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ" ،سنت رسول خدا (ص) نيز در طول زندگيش بر اين
جريان داشت،
__________________________________________________
)(1سوره روم آيه .21
)(2سوره اعراف آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
يعني هرگز زمام امور هيچ قومي را به دست زن نسپرد ،و به هيچ زني منصب قضا نداد ،و زنان را براي جنگيدن دعوت نكرد -،البته براي
جنگيدن ،نه صرف شركت در جهاد ،براي خدمت و جراحي و امثال آن .-و اما غير اين امور عامه و اجتماعي ،از قبيل تعليم و تعلم ،و كسب ،و
پرستاري بيماران ،و مداواي آنان ،و امثال اين گونه امور كه دخالت عواطف منافاتي با مفيد بودن عمل ندارد ،زنان را از آن منع نفرمود ،و سيرت
نبويه بسياري از اين كارها را امضا كرد ،آيات قرآن نيز خالي از داللت بر اجازه اين گونه كارها براي زنان نيست ،چون الزمه حريت زن در اراده و
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عمل شخصي اين است كه بتواند اين گونه كارها را انجام دهد ،چون معنا ندارد از يك طرف زنان را در اين گونه امور از تحت واليت مردان
خارج بداند ،و ملكيت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد ،و از سوي ديگر نهيشان كند از اين كه به نحوي از انحا ملكشان را اداره و اصالح
كنند ،و همچنين معنا ندارد به آنان حق دهد كه براي دفاع از خود در محكمه شرع طرح دعوي كنند ،و يا شهادت بدهند ،و در عين حال از آمدن
در محكمه و حضور نزد والي يا قاضي جلوگيرشان شود .و همچنين ساير لوازم استقالل و آزادي.
بلي دامنه استقالل و آزادي زنان تا آنجايي گسترده است كه به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد ،چون گفتيم در صورتي كه شوهر در وطن
حاضر باشد زن در تحت قيمومت او است ،البته قيمومت اطاعت و در صورتي كه حاضر نباشد مثال به سفر رفته باشد موظف است غيبت او را
حفظ كند ،و معلوم است كه با در نظر گرفتن اين دو وظيفه هيچ يك از شؤون جايز زن در صورتي كه مزاحم با اين دو وظيفه باشد ديگر جايز و
ممضي نيست.
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيات گذشته مربوط به مسألت فضل الهي ،روابط زن و شوهر  ..... ])...ص 141 :
اشاره
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در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه ":وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ  ،"...گفته :معنايش اين است كه هيچ يك از شما نگوييد اي كاش فالن نعمت و
آن زن زيبا كه فالن آقا دارد من ميداشتم ،براي اينكه چنين آرزويي حسد به شمار ميآيد ،ولي ميتوانيد بگوييد :پروردگارا مثل آن نعمت و مثل
آن زن را به من نيز مرحمت بفرما آن گاه اضافه كرده همين معنا از امام صادق (ع) روايت شده است «».1
مؤلف قدس سره :عياشي نيز در تفسير خود نظير اين معنا را از امام صادق (ع)
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  2ص  11جزء .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نقل كرده است «».1
و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از امام باقر و امام صادق (عليهما السالم )روايت كرده كه در تفسير جمله ":ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ
من عباده و نيز در تفسير جمله" وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ" فرمودهاند :اين آيات در باره علي (ع) نازل شده است «».2
مؤلف قدس سره :البته منظور روايت مذكور تطبيق فضايل علي (ع) بر آيههاي نامبرده است.
و در كافي و تفسير قمي از ابراهيم بن ابي البالد از پدرش از امام ابي جعفر (ع) روايت آورده كه فرمود :هيچ كس نيست كه خدا رزقش را مقدر
نكرده باشد ،هر نفسي از ناحيه خداي تعالي رزقش از راه حالل و توأم با عافيت معين شده ،ولي براي امتحان همان رزق را از راه حرام برايش
پيش ميآورد ،تا معلوم شود آيا دست به حرام دراز ميكند يا نه ،اگر دست به سوي آن حرام دراز كرد ،خداي تعالي همان مقدار از رزق حاللش را
به عنوان تقاص سلب ميكند ،البته نزد خدا غير اين دو جور رزق فضل بسياري هست ،و همين فضل منظور بوده كه فرموده ":وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ" «( ،»1از خدا در خواست فضل او را بكنيد).
مؤلف قدس سره :اين روايت را عياشي از اسماعيل بن كثير نقل كرده( ،و آخر سند را بريده) كه رسول خدا چنين فرمود « :»4و نيز اين معنا از
ابي الهذيل از امام صادق (ع) روايت شده « ،»1و قمي نيز قريب به آن را در تفسير خود از حسين بن مسلم از امام باقر (ع) نقل كرده است «».1
در سابق در ذيل آيه ":وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ" « ،»1در جلد سوم عربي اين كتاب بحثي پيرامون حقيقت رزق ،و اين كه خداي تعالي
ضامن آن است ،و اين كه رزق دو قسم است ،حالل و حرام گذرانديم ،خواننده عزيز به آنجا مراجعه كند.
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .111
)(2تفسير برهان ج  1ص  111حديث .1
)(3فروع كافي ج  1ص  11حديث . [.....]2
)(4تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .111
)(5تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .111
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)(6تفسير عياشي ج  1ص  241حديث .111
)(7سوره بقره آيه .212
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و در صحيح ترمذي از ابن مسعود روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :از خداي تعالي فضل او را بطلبيد كه خدا در خواست از او را
دوست ميدارد «».1
و در الدر المنثور است كه ابن جرير از طريق حكيم بن جبير از مردي كه نامش را نبرده روايت آورده كه او گفت رسول خدا (ص) فرمود :از خدا
فضل او را بطلبيد كه خداي تعالي دوست ميدارد بندگانش از فضلش طلب كنند ،و يكي از بهترين عبادتها انتظار فرج « »2است.
و شيخ طوسي در تهذيب بسند خود از زراره روايت آورده كه گفت :من از امام صادق (ع) شنيدم كه آيه ":وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ
الْأَقْرَبُونَ" را ميخواند ،و ميفرمود :منظور خداي تعالي از اين موالي اولي االرحام است ،كه در ارث بردن ،اوالي از ديگرانند ،و منظور اوليا نعمت
نيست ،بلكه منظور اين است كه هر خويشاوند كه به ميت و به رحمي كه ميت را به سوي خود ميكشاند نزديكتر است او از ديگران به بردن
ارثش سزاوارتر است «».1
و در همان كتاب به سند خود از ابراهيم بن محرز روايت كرده كه گفت من نزد امام ابي جعفر (ع) حاضر بودم ،كه شخصي از آن جناب پرسيد:
مردي به همسرش ميگويد :اختيارت با خودت حضرت فرمود :چگونه ممكن است اختيارش با خودش باشد ،با اينكه خداي تعالي اختيار او را به
دست شوهرش داده ،و فرموده ":الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ" ،نه اين سخن هيچ ارزش و اعتباري ندارد «».4
و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از طريق اشعث بن عبد الملك از حسن روايت كرده كه گفت :زني نزد رسول خدا (ص) آمد ،و از
شوهرش شكايت كرد كه به وي سيلي زده است ،رسول خدا (ص) فرمود :بايد قصاص شود ليكن چيزي نگذشت كه آيه :شريفه ":الرِّجالُ قَوَّامُونَ
عَلَي النِّساءِ  "...نازل شد ،و زن بدون قصاص برگشت «».1
مؤلف قدس سره :الدر المنثور اين روايت را به چند طريق ديگر از رسول خدا (ص)
__________________________________________________
)(1صحيح ترمذي.
)(2الدر المنثور ج  2ص .141
)(3التهذيب ج  1ص  211حديث .2
)(4التهذيب ج  1ص  11حديث .221
)(5الدر المنثور ج  2ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
نقل كرده ،و در بعضي از آن طرق چنين آمده :رسول خدا (ص) فرمود تو چيزي ميخواستي و ليكن خداي تعالي چيزي ديگر را خواست « ،»1و
شايد مورد آن زن از موارد نشوز بوده ،و گرنه ذيل آيه شريفه كه ميفرمايد ":فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَال تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"( ،اگر زن در اطاعت شما باشد
به هيچ راهي نميتوانيد به او ستم كنيد) منافات با روايت دارد.
در ظاهر اين روايات اشكال ديگري هست ،از اين جهت كه از ظاهر آنها بر ميآيد اين كه رسول خدا (ص) فرمود ":القصاص" (بايد قصاص
شود) بيان حكم مساله اي است كه آن زن پرسيده ،نه اين كه آن جناب به عنوان يك قاضي حكم به قصاص كرده باشد ،چون اگر چنين بوده
بايد هر دو طرف دعوي در محكمه حاضر شده باشند ،و الزمه بيان حكم بودن اين است كه آيه شريفه" الرجال" براي تخطئه رسول خدا (ص)
نازل شده باشد ،و خواسته باشد بفرمايد پيامبر در حكمي كه كرد و تشريعي كه فرمود اشتباه كرد ،و اين با عصمت رسول خدا (ص) منافات دارد،
نسخ هم نميتواند باشد زيرا نسخ وقتي تصور دارد كه به حكم منسوخ عمل شده باشد ،و معلوم است كه به چنين قصاصي كه گفتيم يك طرفي
است عمل نشده بود.
ممكن است بگوييد :خداي تعالي در قرآن كريم چند جا احكام رسول خدا (ص) را برداشته ،و يا در جايي كه آن جناب حكمي كه بايد ميكرد و
نكرده حكم فرموده چه عيبي دارد كه اين مورد هم از آن موارد باشد؟.
جوابش اين است كه درست است كه خداي تعالي در بعضي از احكام رسول خدا (ص) تصرف كرده ،يا برداشته ،و يا حكمي كه آن جناب نكرده
وضع نموده ،و ليكن اين تنها در احكامي است كه آن جناب به عنوان واليت بر جامعه كرده است ،نه در احكامي كه براي امت و جامعه تشريع
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كرده ،تصرف در احكام تشريعي آن جناب تخطئه آن جناب بوده و باطل است.
و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر (ع) آمده كه كلمه (قانتات) را به معناي زنان مطيع تفسير فرموده «».2
و در مجمع البيان در تفسير جمله ":فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ"، ...
از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود :هجر در مضاجع به اين است كه در
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .111
)(2تفسير قمي ج  1ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
رختخواب زن برود ،ولي پشت خود را به او كند ،و نيز در معناي (زدن) از آن جناب روايت كرده كه بايد با مسواك او را زد «».1
و در كافي به سند خود از ابي بصير از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير جمله ":فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها "فرمود :اين دو
حكم بايد با زن و شو هر شرط كنند ،كه هر حكمي كه كردند آن دو قبول كنند ،اگر حكم كردند كه بايد از هم جدا شوند ،بپذيرند ،و اگر حكم
كردند كه بايد با هم باشند بپذيرند «».2
مؤلف قدس سره :اين معنا و همچنين قريب به آن به چند طريق ديگر هم در كافي و هم در تفسير عياشي آمده است.
و در تفسير عياشي از ابن مسلم از امام باقر (ع) روايت آورده كه فرمود:
امير المؤمنين در مورد زني كه به ازدواج مردي در آمده بود و مرد با او و كسان او شرط كرده بود كه اگر همسري ديگر اختيار كند و از او كناره
گيري نمايد ،و يا كنيزي بر سرش بگيرد خود به خود طالق باشد ،چنين قضاوت كرد :كه شرط خدا قبل از شرط شما واجب الوفا است( ،و خداي
تعالي قبل از اينكه شما چنين شرطي بكنيد بر عموم امت شرط كرد كه مرد ،اختيار گرفتن چهار همسر را دارد) بنا بر اين شوهر اگر خواست
ميتواند به شرط خود وفا كند و اگر خواست ميتواند او را طالق ندهد ،و همسر ديگري نيز بگيرد ،و يا كنيزي اختيار كند ،و اگر او سر راهش را
بگيرد ،شوهر ميتواند قهر كند ،و در بستر پشت به او بخوابد زيرا خداي تعالي فرموده ":فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُالثَ وَ رُباعَ" ،و
نيز در باره گرفتن كنيزان فرموده :احل لكم مما ملكت ايمانكم و در باره رابطه زناشويي فرموده ":وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ،وَ
اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ،وَ اضْرِبُوهُنَّ ،فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَال تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً" «».1
و در الدر المنثور « »4است كه بيهقي از اسما بنت يزيد انصاري روايت كرده كه نزد رسول خدا (ص) شده در حالي كه آن جناب در بين
اصحابش قرار داشت ،اسما عرضه داشت :پدر و مادرم فدايت باد ،من از طرف زنان خدمت شما آمدهام ،يا رسول اللَّه جانم به فدايت بدان كه هيچ
زني در شرق و غرب از آمدن من به نزد تو خبردار نشده ،مگر آن كه نظريهاش
__________________________________________________
)(1تفسير مجمع البيان ج  2ص  11جزء  1طبع بيروت.
)(2فروع كافي ج  1ص  141حديث .1
)(3تفسير عياشي ج  1ص  241حديث . [.....]121
)(4الدر المنثور ج  2ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
مثل همين نظريهاي است كه من عرض ميكنم.
خداي تعالي تو را به حق مبعوث كرد به سوي مردان و زنان (عالم) و ما به تو ايمان آورديم ،و به معبود تو كه تو را فرستاده نيز ايمان آورديم ،و
ما طايفه زنان محصور در چهار ديواري خانهها ،و تحت سيطره مردان هستيم ،و در عين حال پايه و اساس خانه و زندگي شما مردانيم اين مائيم
كه شهوات شما را بر ميآوريم ،و به فرزندان شما حامله ميشويم ،و اما شما مردان در دين اسالم برتريهايي بر ما يافتهايد ،شما به نمازهاي
جمعه ،و جماعت و به عيادت بيماران ،و به تشييع جنازه ميرويد ،همهساله ميتوانيد پشت سر هم به حج برويد ،و از همه اينها ارزندهتر اين كه
شما مردان ميتوانيد در راه خدا جهاد كنيد ،و چون شما به سوي حج و يا عمره و يا به سوي جهاد ميرويد اموال شما را حفظ ميكنيم ،و براي
شما پارچه ميبافيم ،تا لباس برايتان بدوزيم ،و اموال شما را تر و خشك ميكنيم( ،در نسخهاي ديگر آمده اوالدتان را تربيت ميكنيم) پس آيا در
اجر و ثواب با شما شريك نيستيم؟ حضرت با همه رخسارش روي به اصحاب خود كرد و سپس فرمود :آيا سخن هيچ زني بهتر از سؤال اين زن

PDF.tarikhema.org

[ استفاده سه نكته از روايت اسماء بنت يزيد ،پيرامون موقعيت و شخصيت زن در اسالم  .....ص 111 :

اول ا ين كه طريقه مرضيه زن در اسالم اين است كه به تدبير امور داخلي منزل و تربيت اوالد بپردازد ،و اين طريقه در عين اين كه سنتي است
پسنديده ،و غير واجب ،و ليكن ترغيب و تشويقهايي كه در باره آن شده -،از آنجايي كه جو مسلمين جو تقوا و به دست آوردن رضاي خدا و
ترجيح ثوابهاي آخرت بر بهره هاي دنيوي ،و تربيت بر اساس اخالق صالحه زنان يعني عفت و حيا و محبت اوالد و عشق ورزيدن به زندگي در
محيط خانه و امثال آن بوده -اين سنت مستحبّ هم چنان محفوظ مانده است.
__________________________________________________
)(1فروع كافي ج  1ص  111ذيل حديث .1
)(2فروع كافي ج  1ص  111ذيل حديث .2
)(3فروع كافي جلد  1ص  111حديث .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
اشتغال به اين شؤون ،و اهتمامي كه در زنده نگه داشتن عواطف پاكي كه خداي عز و جل در وجود زنان به وديعه سپرده زنان را مشغول به خود
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در باره امر دينيش شنيدهايد؟ عرضه داشتند :يا رسول اللَّه ،هيچ احتمال نميداديم زني به چنين مطالبي راه پيدا كند ،آن گاه رسول خدا (ص)
متوجه آن زن شد ،و سپس به وي فرمود :اي زن برگرد ،و به همه زناني كه اين سؤال را دارند ،اعالم كن كه همين كه شما به خوبي شوهرداري
كنيد ،خشنودي او را به دست آوريد ،و تابع موافقت او باشد ،اجر همه اينها معادل است با اجر همه آنهايي كه براي مردان شمردي ،زن برگشت
در حالي كه از شدت خوشحالي مكرر ميگفت ":ال اله اال اللَّه ،اللَّه اكبر".
مؤلف قدس سره :روايات در اين معنا در جوامع حديث از طرق شيعه و اهل سنت بسيار وارد شده ،و از ميان همه آن روايات زيباتر روايتي است
كه مرحوم كليني در كافي از ابي ابراهيم موسي بن جعفر (ع) نقل كرده كه فرمود( :جهاد زن اين است كه نيكو شوهرداري كند» ،) «1و از
جامع ترين كلمات در اين باره سخني است كه در نهج البالغه آمده ،سخني كه عالوه بر جامعيت مشتمل است برأس اساس تشريع احكام راجع
به زنان » ،«2و اين سخن را كافي نيز به سند خود از عبد اللَّه بن كثير از امام صادق (ع) از علي بن ابي طالب (ع) نقل كرده « ،»1و نيز به سند
خود از اصبغ بن نباته از آن جناب آورده،
__________________________________________________
)(1فروع كافي ج  1ص  111حديث .4
)(2نهج البالغه صبحي صالح ص  411رساله .11
)(3فروع كافي ج  1ص  111حديث .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
كه در نامهاي كه به فرزندش نوشته فرموده ":ان المراة ريحانة و ليست بقهرمانة" «( ،»1زن ريحانه است نه قهرمان).
و هم چنين كالم ديگري كه در اين باره از رسول خدا (ص) نقل شده كه فرمود( :زن لعبت است ،هر كس او را گرفت مراقب باشد ضايعش
نسازد) ،آري رسول خدا (ص )تعجب ميكرد از مردي كه همسرش را ميزند ،و آن گاه با همان دست با وي معانقه ميكند «».2
در كافي نيز به سند خود از ابي مريم از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود :رسول خدا (ص) فرمود( :آيا جاي تعجب نيست كه كسي
همسرش را بزند ،و آن گاه با او دست به گردن شود؟ و امثال اين بيانات در احاديث بسيار زياد است ،كه اگر كسي در آنها دقت كند نظريه اسالم
در باره زنان را درك ميكند «».1
حال به بحثي كه پيرامون داستان اسماء دختر يزيد انصاري داشتيم بر ميگرديم ،اگر كسي در اين حديث و در نظاير آن كه داستانهايي از مراجعه
زنان به رسول خدا (ص) و گفتگويشان با آن جناب در مسائل راجع به شرايع دين را حكايت ميكند ،و نيز در احاديثي كه از حقوق مختلف زنان
خبر ميدهد دقت كند ،اين معنا برايش روشن ميشود كه زنان در عين اين كه در حجابند ،و مسئوليتشان اداره داخل خانهها است ،و بيشتر به
شؤون زندگي منزلي ميپردازند در عين حال ممنوع از مراوده و آمد و شد به نزد ولي امر ،و نيز تالش در حل مشكالتي كه احيانا پيش ميآيد
نبودهاند ،و اين همان آزادي عقيدهاي است كه ما در ضمن بحث پيرامون آزادي عقيده ،در آخر سوره آل عمران در بارهاش بحث كرديم .و از
حديث نامبرده و نظاير آن سه نكته استفاده ميشود.
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كرد ،و فرصتشان نداد كه در مجامع مردان داخل شده ،و با آنان حتي در حدودي كه خدا به آنان اجازه داده بود اختالط كنند ،شاهد اين معنا
همين است كه اين سنت هم چنان در بين مسلمانان در طول قرنهاي طوالني روي پاي خود ايستاده بود ،تا آن كه بيبندوباري زنان مغرب زمين
به عنوان آزادي زنان در ج وامع مسلمين رخنه يافت ،و بدون اينكه مسلمانان خودشان متوجه شوند بدترين جنايات را بر مرد و زنشان وارد آورد ،و
آن عبارت بود از تباهي اخالق ،و فساد زندگي ،و بزودي دود اين افسار گسيختگي به چشمشان خواهد رفت.
آري اگر اهل قرا ايمان ميآوردند و تقوا پيشه ميكردند خداي تعالي بركاتي از آسمان به رويشان باز ميكرد ،و آن وقت از آسمان و زمين
برخوردار ميشدند و ليكن آيات خدا را تكذيب كردند ،و نتيجهاش اين شد كه گرفتار شدند.
دوم اينكه جاي ترديدي باقي نميماند كه ممنوعيت زنان از شركت در امر جهاد و امر قضاوت و حكومت بر مردم سنت واجبي بوده است.
[ ارزش احكام اسالمي در محيط و ظرف اجتماعي تحت حاكميت اسالم ،معلوم ميگردد]  .....ص 111 :
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سوم اين كه اسالم اين محروميت زنان را مهمل نگذاشته ،و آن را به مزيتي برابر آن جبران كرده است ،مثال اگر زنان از فضيلت جهاد در راه خدا
محروم شدهاند خداي تعالي اين فضيلت را به فضيلتي ديگر معادل آن جبران نموده ،و مزايا و فضايلي به او داده كه در آن افتخاراتي حقيقي
هست ،مثال اسالم نيكو شوهرداري كردن را جهاد زن قرار داده ،و شايد همين مطلب در بين ما (البته مايي كه فعال در ظرف زندگي فاسدي قرار
داريم) آن طور كه هست ارزش خود را نشان ندهد ،و ليكن در ظرف زندگياي كه اسالم حاكم بر آن است (و در آن ظرف براي هر چيزي به
مقدار ارزش واقعيتش ارج نهاده ميشود ،و در آن همه تالشها و رقابتها بر سر فضايلي از انسانيت است كه مورد رضامندي خداي سبحان باشد،
خدايي كه ارزش هر يك از فضايل را آن طور كه هست مي شناسد ،و براي سلوك هر انساني مسلكي را معين نموده ،و آن انسان را به پيمودن
آن مسلك تشويق نموده ،و براي مالزم بودن خطي كه برايش ترسيم كرده بها و ارزشي معين كرده ،كه معادل انواع خدمات انساني ،و معادل
اعمال آن است) در چنين ظرفي ديگر هيچ خطي بر خطي ديگر برتري ندارد ،سادهتر بگويم در چنين ظرفي فضيلت آن مردي كه در معركه قتال
حاضر ميشود ،و با كمال سخاوت خون خود را ايثار ميكند ،از فضيلت زني كه وظيفه شوهرداريش را انجام ميدهد ،برتر نيست ،و نيز آن مرد
حاكمي كه سرپرستي جامعه را به عهده گرفته ،چرخ زندگي مجتمع را ميچرخاند ،هيچ
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
افتخاري بر آن زن ندارد ،و آن مردي كه بر مسند قضا تكيه زده هيچ برتري نسبت به زني كه كودكش را تر و خشك ميكند ندارد ،چون منصب
حكومت و قضا -البته براي كسي كه در آن دو منصب طبق حق عمل كند ،و حق را به حق دار برساند -جز خون دل و مشقت دنيوي اثري ندارد
چون در ظرف اسالم و براي مرد مسلمان قبول اين منصبها در حقيقت خود را به معرض مخاطر و مهالك افكندن است ،چون هر لحظه ممكن
است حق بيچارهاي را كه به جز رب العالمين حامييي ندارد ضايع كند "،إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" « »1رب العالميني كه در كمين ستمكاران است،
بنا بر اين چه افتخاري هست براي مردان بر زناني كه اگر اين مسئوليتها را نپذيرفتهاند ،براي اين است كه رب العالمين از آنان نخواسته ،و از
آنان چيز ديگري خواسته و برايشان ،خطي ديگر ترسيم كرده ،كه بايد مالزم خط خود باشند ،و راه خود را بروند.
پس در مجتمع اسالمي اين پستها وقتي افتخار ميشود ،و زماني اثر خود را ميبخشد ،و وقتي تعبد به آن براي صاحبش صحيح و مشروع
مي گردد ،كه صاحبش در پذيرفتن آن نوعي ايثار كرده باشد ،و طوري تربيت شده باشد كه هر پستي را كه اجتماع به او ميدهد در نظرش
مسئوليت و بار گران باشد ،و در قبول آن از خودگذشتگي به خرج دهد ،در چنين مجتمعي اگر به مرد بگويند تو بايد به ميدان جنگ بروي ،يا
كشور را اداره كني ،به خاطر رضاي خدا اين بار سنگين را به دوش ميكشد ،و اگر به زن بگويند تو بايد در خانه بماني و نسل را تربيت كني ،او
نيز به خاطر خدا قبول ميكند ،و هيچ تناقضي هم در اين دو قسم حكم نميبيند.
آري اختالف شؤون و مقامات اجتماعي و اعمال بشري به حسب اختالف مجتمعات ،و جو آنها چيزي نيست كه كسي بتواند آن را انكار كند ،يك
سرباز ،يا يك حاكم ،و يا يك قاضي مسلمان ،اگر افتخار ميكند به خاطر يك احترام خرافي و غير واقعي نيست ،بلكه يك كرامت واقعي است ،و
آن اين است كه توانسته در راه خدا مسئوليتي سنگين را به عهده بگيرد ،ولي يك سرباز غير مسلمان كه در محيطي مادي تربيت يافته ،او نيز در
جنگيدن و خون دادن و اينكه حاضر شده است جان خود را در راه وطن خود بدهد افتخار مينمايد ،ليكن به خاطر يك احترام خرافي ،و غير
واقعي افتخار مي كند ،و آن اين است كه وقتي كشته شد و به اعتقاد او نابود و هيچ و پوچ گشت ،مردم نامش را در فهرست فداكاران در راه وطن
ميبرند ،و از خود نميپرسد وقتي من هيچ و پوچ شدم كجا هستم كه از تعظيم نامم لذت ببرم.
و همچنين يك ستاره سينما در آن جامعه احترامي پيدا ميكند ،كه حتي رئيس
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__________________________________________________
)(1سوره فجر آيه .14
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
جمهور هم آن احترام را نداشته باشد ،در حالي كه شغلشان و آنچه در طول عمر به مردم ميدادند ،بزرگترين عامل سقوط مقام زنان بود ،و
شنيعترين فحشا و سزاوار شنيعترين سرزنش بودند.
پس همه اينها كه گفتيم علتش اين است كه ظرف زندگي خوبيها و بديها و افتخارات و ننگها را معين ميكند ،چه بسيار جمعيتها كه يك امر
ناچيز و حقير را تعظيم ،و يك امر مهم و ارزنده را تحقير ميكنند ،پس هيچ بعيد نيست كه اسالم اموري را تعظيم كند ،و ما مسلماناني كه در
محيط ماديت و غربزدگي بار آمدهايم آن را حقير بشماريم ،يا اسالم اموري را حقير بشمارد كه در چشم و درك ما بسيار عظيم باشد ،و بر سر
آنها سر و دست بشكنيم ،و ظرف در صدر اسالم ظرف تقوا و ايثار آخرت بر دنيا بود ،نه ظرفي كه فعال ما داريم.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
[سوره النساء ( :)4آيات  31تا  ..... ]42ص 111 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 111 :

و خدا را بپرستيد ،و چيزي شريك او مگيريد ،و به پدر و مادر احسان كنيد ،و همچنين به خويشاوندان ،و يتيمان ،و مسكينان و همسايه نزديك و
همسايه دور ،و رفيق مصاحب ،و در راه مانده و بردگان كه مملوك شمايند ،كه خدا افرادي را كه متبختر و خود بزرگ بينند ،و به ديگران فخر
ميفروشند دوست نميدارد (36).
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
همان كساني كه بخل ميورزند ،و ديگران را نيز به بخل دعوت ميكنند ،و آنچه خدا از فضل خود به آنان روزي كرده كتمان ميكنند ،و ما براي
كفرپيشگان عذابي تهيه كردهايم كه در برابر تبخترشان خوارشان سازد ().11
همان كساني كه اموال خود را به عنوان ريا انفاق ميكنند ،و به خدا و روز قيامت ايمان ندارند ،و معلوم است كسي كه قرينش شيطان باشد ،چه
بد قريني دارد ().11
چه ميشد و چه ضرري برايشان داشت اگر به خدا و روز جزا ايمان ميآوردند؟ و از آنچه خدا روزيشان كرده انفاق مينمودند ،با اينكه خدا به
وضعشان دانا است؟ ().11
و خدا به سنگيني يك ذره ظلم نميكند ،و اگر عمل آنان حسنه باشد آن را مضاعف ميكند ،و از ناحيه خود اجري عظيم ميدهد ().41
و حال كه ايمان نياوردند -،چه حالي خواهند داشت؟ در آن روزي كه از هر امتي گواهي بياوريم ،و تو را نيز به عنوان گواه بر اين امت حاضر
سازيم؟ ().41
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وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ال تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبي وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ َو
ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتاالً فَخُوراً ( )11الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً ( )11وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ
قَرِيناً ( )11وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً ( )11إِنَّ اللَّهَ ال يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً
يُضاعِفْها وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً ()41
فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلي هؤُالءِ شَهِيداً ( )41يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّي بِهِمُ الْأَرْضُ وَ ال يَكْتُمُونَ
اللَّهَ حَدِيثاً ()42
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در آن روز كساني كه كفر ورزيدند و رسول را نافرماني كردند آرزو ميكنند اي كاش با خاك يكسان شده بوديم ،و پيام خدا را كتمان نميكرديم
()42
بيان آيات  .....ص 111 :
اشاره

هفت آيه است كه در آن مسلمين را تشويق و تحريك بر احسان و انفاق در راه خدا نموده ،و در ازاي آن وعده جميل داده و ترك آن را كه يا به
انگيزه بخل است ،و يا به انگيزه انفاق در راه خود نمايي است ،مذمت كرده است -،آري كسي هم كه به عنوان خود نمايي انفاق ميكند انفاق در
راه خدا را ترك كرده است.
[در جمله" وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ال تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً" به توحيد عملي دعوت شده است]  .....ص 111 :
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"وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ال تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً" اين جمله دعوت به توحيد ميكند ،اما توحيد عملي و آن اين است كه شخص موحد اعمال نيك خود را كه
از آن جمله احسان مورد بحث است صرفا به خاطر رضاي خداي تعالي انجام دهد ،و در برابر انجام آن ثواب آخرت را بخواهد ،نه اينكه هواي
نفس را پيروي نموده ،آن را شريك خداي تعالي در پيروي خود بداند.
دليل بر اين معنا كه منظور توحيد عملي ميباشد اين است كه دنبال جمله ":وَ اعْبُدُوا اللَّهَ "فرموده ":وَ ال تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً  ،"...و بعدا همين معنا
را تعليل كرده :به اين كه" إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً "كه در روايات فرمودهاند مختال فخور ،بخيل و كسي است كه مال خود را به
عنوان رياكاري در انظار مردم انفاق ميكند ،اينها كساني هستند كه به خداي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
تعالي شرك ميورزند ،چون تنها او را نميپرستند ،هواي نفسشان را نيز پرستش ميكنند.
آن گاه ميفرمايد ":وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقُوا" ،كه از آن استفاده ميشود اگر بخيل و ريا كار با بخل خود و يا رياكاريش به
خدا شرك ميورزد ،علتش اين است كه به روز جزا ايمان ندارد.
و در جاي ديگر باز علت اين انحرافها را نداشتن ايمان بروز حساب دانسته فرموده ":وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ" «( ،»1پيروي هواي نفس مكن و گرنه تو را از راه خدا دور ميكند ،و محققا علت دور
شدن كساني كه از راه خدا دور ميشوند اين است كه روز حساب را فراموش كردهاند ،و به همين جهت عذابي شديد دارند).
آن گاه در جاي ديگر هواپرستي را شرك خوانده و فرموده ":أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ" «».2
پس با همه اين آيات روشن ساخت كه توحيد عملي عبارت است از اين كه انسان عملي را كه انجام ميدهد صرفا براي آن انجام دهد كه ثواب
خداي را به دست آورد ،و در حين عمل به ياد روز حساب باشد ،روزي كه روز ظهور ثوابها و عقابها است ،و شرك در عمل اين است كه انسان
روز جزا را فراموش كند -،و معلوم است كه اگر ايمان به آن داشته باشد فراموشش نميكند -،و در نتيجه عملي را كه ميكند به منظور تحصيل
مثوبت نباشد ،بلكه براي هدفي باشد كه هواي نفسش آن هدف را در نظرش جلوه داده ،از قبيل مال دنيا ،و يا ستايش مردم ،و يا امثال آن ،چنين
انساني هواي نفس خود را رو بروي خود قرار داده ،و مانند پرستش خدا آن را ميپرستد ،و شريك خدايش قرار ميدهد.
پس مراد از عبادت خدا و اخالص براي او و عبادت اين شد كه ،عبادت را فقط و فقط به خاطر رضاي خدا و به منظور تحصيل مثوبات او بياورد،
نه به خاطر پيروي هواي نفس.
"وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً  ...أَيْمانُكُمْ" ظاهرا كلمه" احسانا" مفعول مطلق براي فعلي تقديري باشد ،و تقدير آيه "،احسنوا
__________________________________________________
)(1سوره ص آيه .21
) (2آيا ديدي آن كسي را كه هواي نفس خود را معبود خود گرفت ،و خداي تعالي او را با اين كه عالم بود گمراه كرد .سوره جاثيه آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
بالوالدين احسانا" باشد ،و كلمه" احسانا" هم با حرف (با) متعدي ميشود ،و هم با حرف (الي) ،هم گفته ميشود ":احسنت به" ،و هم گفته
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ميشود" احسنت اليه" به او احسان كردم.
كلمه" بذي القربي" عطف است به كلمه" بالوالدين" ،و همچنين كلمات بعد ،كه همه عطف به آنند ،و معناي كلمه" ذو القربي" خويشاوند و
معناي دو جمله" الْجارِ ذِي الْقُرْبي" و" الْجارِ الْجُنُبِ" از آنجا كه در مقابل هم قرار گرفتهاند ،اولي همسايه نزديك و دومي همسايه دور است،
چون كلمه (جنب) به معناي اجنبي است ،و در اينجا قرينه نامبرده معناي دور را به آن ميدهد ،و منظور از اين دوري و نزديكي دوري و نزديكي
از نظر خانه است ،در روايت هم از رسول خدا (ص) نقل شده كه همسايه را تحديد فرمود به كسي كه بين خانه تو و خانه او چهل ذراع ،يعني
بيست ذرع فاصله باشد ،و در روايتي ديگر تحديد شده به چهل خانه ،كه احتمال دارد روايت اولي خواسته باشد همسايه نزديك را تحديد كند و
دومي همسايه دور را.
و جمله" الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ" به معناي كسي است كه پهلوي آدمي باشد ،حال يا در سفر از ساير رفقا به انسان نزديكتر باشد ،و يا در حضر
خانهاش ديوار به ديوا ر آدمي باشد ،و يا در جاي ديگر مصاحب آدمي باشد ،و كلمه (ابن السبيل) به معناي كسي است كه در سفر فقير شده باشد،
و يا اگر او را (پسر راه) خوانده اند ،از اين بابت است كه به غير از راه كسي نيست كه وي منسوب به او باشد ،تنها اين مقدار به او معرفت داريم
كه در راه سفر است ،به اين جهت او را پسر راه خواندهاند و اما اين كه فقير و بي زاد و راحله هم هست از خارج مفهوم كلمه به دست ميآيد -و
خود كلمه (ابن السبيل) بر آن داللت ندارد ،-و منظور از جمله ":ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" بردگان از كنيز و غالم است ،به قرينه اين كه اين طايفه را
در عداد كساني كه بايد به آنان احسان كرد ميشمارد ،اين را هم بگوييم كه بيشتر از بردگان تعبير ميكنند به ":ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ" ،چيزي كه
شما مالك آن شدهايد ،با اين كه بايد تعبير كرد به (من ملكت ايمانكم -كسي كه شما مالك او شدهايد) (و شايد اين تبديل عبارت از ناحيه
اسالم و براي اين بوده كه اسالم از مالك شدن انسانها كراهت دارد).
"إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً" كلمه (مختال) به معناي كسي است كه دستخوش خياالت خود شده ،و خيالش او را در نظر خودش
شخصي بسيار بزرگ جلوه داده ،در نتيجه دچار به كبر گشته ،از راه صواب گمراه شده است ،اسب را هم اگر خيل ميخوانند براي همين است كه
در راه رفتنش تبختر ميكند ،و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
كلمه (فخور) به معناي كسي است كه زياد افتخار ميكند ،و اين دو صفت يعني اختيال -خيالزدگي -و كثرت فخر از لوازم عالقمندي به مال و
جاه ،و افراط در حب آن دو است ،و اگر فرموده :خدا مختال و فخور را دوست نميدارد ،براي همين است كه اين دو ،خدا را دوست نميدارند،
زيرا قلبشان وابسته به غير او است ،و اگر خداي تعالي در تفسير جمله قبل فرموده:
(آنهايي كه بخل ميورزند ( ،)...و آنهايي كه اموال خود را به داعي خود نمايي انفاق ميكنند  )...و با اين تفسير روشن ميسازد كه دو طايفه
مذكور در معرض آن دو صفت نامبردهاند (يعني صفت خيالء و فخر) ،طايفه اول كه بخل ميورزد دلش متعلق به مال است ،و طايفه دوم دلش
متعلق به جاه است ،هر چند كه بين جاه و مال تا اندازهاي مالزمه هست.
طبع كالم اقتضا داشت كه در بيان علت اين ،كه چرا خدا دوستشان ندارد بفرمايد:
(خداي تعالي كساني را كه بخل ميورزند و مردم را به بخل ورزيدن تشويق ميكنند ،و چه و چه ميكنند ،دوست نميدارد) خالصه اين كه جا
داشت اعمال اين گونه افراد را علت عدم حب خدا ذكر كند ولي اين كار را نكرد ،بلكه اول دو صفت از صفات آنان يعني اختيال و فخر را ذكر
كرد ،تا بفهماند علت كارهايي كه در جمالت بعد ،از آن نقل ميكنيم ،اين دو صفت است ،كه حاكم بر دلهاي آنان است ،و علت دوست نداشتن
خدا هم همين دو صفت است ،و اين معنا روشن است ".الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ"...
منظور در اين جمله اين نيست كه فقط با زبان به مردم ميگويند بخل بورزيد ،بلكه با روشن عملي خود مردم را به بخل وادار ميسازند ،حال چه
اينكه به زبان هم دعوت بكنند ،و يا سكوت نمايند ،چون اين طايفه همواره داراي ثروت و اموالند ،و طبيعتا مردم به كاخ و زندگي آنها تقرب
ميجويند ،و از ديدن زرق و برق زندگي آنها حالت خضوع و دلدادگي پيدا ميكنند ،چون طمع طبيعت بشر است ،پس عمل افراد بخيل خود
دعوت كننده مردم به بخل است ،به بخل امر ميكند ،و از انفاق منع مينمايد ،و مثل اين است كه با زبان امر و منع كنند.
و اما اينكه فرمود( :آنچه خدا از فضل خود به ايشان داده را كتمان ميكنند) از اين بابت است كه افراد بخيل وقتي به مواردي كه جاي انفاق
است بر ميخورند تظاهر به فقر ميكنند چون از سؤال مردم و درخواست كمكشان سخت ناراحت ميشوند ،و از سوي ديگر ميترسند اگر از دادن
مال ،خودداري كنند ،مردم خونشان را بريزند ،و يا آرامش زندگيشان را سلب كنند ،براي اينكه مردم متوجه ثروت و اموال آنان نشوند ،لباس پاره
ميپوشند ،و غذاي
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
نامطلوب ميخورند.
و مراد از كلمه (كافرين) ،معناي لغوي آن است ،كه همان پوشاندن است ،چون افراد بخيل نعمتي را كه خدا به آنان داده ميپوشانند ،معناي
معروف كفر -بي ديني -نيز از همين معناي لغوي گرفته شده ،چون كفار حق را ميپوشانند.
"وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ"...
يعني اگر انفاق ميكنند به منظور نشان دادن به مردم ميكنند ،و در اين آيه شريفه داللت بر اين معنا است كه ريا در انفاق -و يا در هر كاري
ديگر -شرك به خدا است ،و ريا كاري كشف ميكند از اين كه رياكار ايماني به خدا ندارد ،زيرا اعتمادش به ديدگاه مردم ،و خوشايند آنان از عمل
او است ،شرك از جهت عمل نيز هست ،براي اينكه ريا كار از عمل خود ثواب آخرت را نميخواهد ،بلكه تنها نتايج سياسي كه انفاقش براي
دنيايش دارد ميخواهد ،و آيه شريفه اين داللت را هم دارد كه ريا كار قرين شيطان است ،و چه قرين بدي است.
"وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا"...
اين جمله استفهامي براي تاسف و يا تعجب است ،و اين آيه بما ميفهماند خودداري كردن از انفاق در راه خدا ناشي از نداشتن ايمان به خدا و
روز جزا است ،و اگر انسان فكر ميكند چنين ايماني دارد ،اشتباه كرده ،ايمانش واقعي نيست ،صرفا پوستهاي ظاهري است.
"وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً" اين جمله زمينه چيني است براي بياني كه در آيه بعدي آمده ،و مناسبتر با معناي اين جمله آن است كه جمله حال
بوده باشد ،هر چند كه علماي نحو اجازه ندادهاند ،و گفتهاند جمله حاليه اگر با فعل ماضي آغاز شده باشد بايد حرف (قد) بر سر آن فعل باشد ،مثال
بگوئيم:
(رايت زيدا و قد كان راكبا ،-زيد را ديدم در حالي كه سوار بود).
"إِنَّ اللَّهَ ال يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ" كلمه (مثقال) به معناي وزن است ،و كلمه (ذره) به معناي كوچكترين مورچه قرمز است ،و يا به معناي تك
غباري است كه در هوا معلق است ،و به چشم ديده نميشود( ،مگر وقتي كه در ستون نوري كه از پنجره به داخل اطاق تابيده قرار بگيرد) ،و
كلمه (مثقال ذرة) نماينده مفعول مطلق و قائم مقام او است ،و تقدير جمله" ان اللَّه ال يظلم ظلما يعدل مثقال ذرة وزنا" است ،يعني خدا ظلمي
نميكند كه حتي معادل سنگيني و وزن يك ذره باشد.
"وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً"...
كلمه (حسنه) هم به رفع -صداي پيش -قرائت شده و هم به نصب -،صداي باال -
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بنا بر اين كه به صداي پيش خوانده شود ،فعل (كان) تامه خواهد بود و بنا بر اين كه به فتحه شود ناقصه ميشود ،و فعل (كان) در صورتي كه
ناقصه باشد ،هم اسم ميخواهد و هم خبر ،به ناچار بايد گفت اسم آن حذف شده ،و تقدير كالم" و ان تكن المثقال حسنة" ،اگر آن مثقالي كه
گفتيم حسنه باشد ،خداي تعالي آن را مضاعف و دو چندان ميكند و اگر در جمله ":إِنْ تَكُ" ضمير را مؤنث آورده به جهت مؤنث بودن خبر
(كان) بوده ،كه عبارت است از لفظ (حسنه) ،و يا به خاطر اين است كه اسم (كان) كه در حقيقت فاعل اين فعل مؤنث بوده ،تانيث را از مضاف
اليه خود يعني كلمه (ذرة) كسب كرده است.
سياق آيه چنين ميفهماند كه آيه شريفه به منزله تعليل استفهام و تاسف قبلي است ،و تقدير كالم چنين است :اين چقدر مايه تاسف است كه
ايمان به خدا نياوردند ،و انفاق نكردند زيرا اگر ايمان آورده و انفاق كرده بودند ،خداي تعالي به وضع آنها دانا بود ،ابدا به آنان (حتي به سنگيني
يك ذره) اگر انفاق كرده بودند ،ظلم نميكرد و پاداش آن را مهمل نميگذاشت ،بلكه اگر حسنهاي ميبود پاداش آن را مضاعف ميداد (و خدا
داناتر است).
"فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ"...
در سابق آن جا كه پيرامون آيه ":لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ" ،بحث ميكرديم ،پارهاي مطالب در اين كه معناي شهادت بر اعمال ،چيست،
آورديم ،خواننده مي تواند به جلد اول عربي اين تفسير مراجعه نمايد ،و به زودي مطالبي ديگر در جاي مناسبش ذكر خواهيم كرد انشاء اللَّه.
"يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ"...
نسبت معصيت به رسول دادن ،شاهد بر اين است كه منظور از آن نافرماني دستورات رسول خدا (ص) است ،دستوراتي كه از مقام واليت آن
جناب صادر ميشود ،و نافرماني خداي تعالي در احكام شريعت نيست ،و جمله ":لَوْ تُسَوَّي بِهِمُ الْأَرْضُ" كنايه از مردن به معناي باطل الوجود
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در تفسير عياشي در ذيل آيه" وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً  ،"...از سالم جعفي از امام ابي جعفر (ع) ،و از ابان بن تغلب از امام صادق (ع) روايت آورده كه
فرمودند :اين آيه شريفه در باره رسول خدا (ص) و علي (ع) نازل شده (ميفرمايد امت اسالم بايد به دو پدر خود رسول خدا (ص) و علي (ع)
احسان كنند) «».2
آن گاه گفته :نظير اين مطلب در حديث ابن جبلة آمده ،و آن گاه ميگويد :از رسول خدا (ص) روايت شده :كه والدين مسلمانان ،من و علي
هستيم.
__________________________________________________
)(1سوره مجادله آيه .11
)(2و نيز مناقب ج  1ص  111سطر .1 -1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
[توضيحي در مورد روايت نبوي (ص) ":من و علي والدين مسلمين هستيم"]  .....ص 111 :

مؤلف قدس سره :بحراني در تفسير برهان بعد از نقل اين حديث ميگويد :اين معنا را صاحب كتاب الفائق نيز روايت كرده است «».1
عياشي ،اين معنا را از ابي بصير و ابي جعفر و ابي عبد اللَّه (امام صادق) (عليهم السالم) « ،»2و ابن شهر آشوب از أبان ،از ابي جعفر (ع) روايت
كرده اند ،و آنچه در اين روايات آمده جزء باطن قرآن است ،به آن معنايي كه ما در بحث پيرامون محكم و متشابه در جلد سوم عربي اين كتاب
براي باطن قرآن كرديم.
آ ري پدر و يا والد به معناي آن كسي است كه مبدأ بشري وجود انسان باشد ،و مسئوليت تربيت او را به عهده داشته باشد ،بنا بر اين معنا ،پس
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شدن و هيچ و پوچ گشتن است نظير جمله َ:يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً"
«1».
"وَ ال يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً" از ظاهر سياق بر ميآيد كه اين جمله عطف است به باطن جمله ":يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا"...
و فايده اين عطف اين است كه به وجهي داللت كند ،بر مطلبي كه آرزو كردن مرگ آنان
__________________________________________________
)(1آن روز كافران ميگويند اي كاش خاك بوديم .سوره نبا آيه .41
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
را تعليل كند ،و آن مطلب اين است كه روز قيامت همه چيز آنان براي خداي تعالي بروز ميكند ،چيزي از آنان براي خدا پوشيده نميماند ،زيرا
تمام اعمالي كه كردهاند نزد خدا ظاهر ميشود ،و قهرا با حضور اعمالشان ،احوالشان نيز معلوم ميشود ،و عالوه بر اين اعضاي بدنشان و
همچنين انبيا و مالئكه و ديگران همه عليه آنان شهادت ميدهند ،و خود خدا نيز در ما وراي همه آن گواهان محيط بر آنان خواهد بود ،در اين
هنگام است كه آرزو ميكنند اي كاش وجود نميداشتند ،و با مشاهده اين همه شهادت و اين همه رسوايي ديگر جايي براي حاشا كردن
نميبينند ،خودشان نيز به همه كارهاي زشت خود اقرار ميكنند.
و اما اينكه در جاي ديگر فرموده ":يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ"( ،روزي كه خدا همه آنان را مبعوث كند ،براي خدا
سوگند ميخورند ،همانطور كه براي شما سوگند ميخورند) « ،»1و در مقام حاشا كردن بر ميآيند ،به زودي انشاء اللَّه خواهيم گفت كه اين حاشا
كردن منافاتي با مطلب اين جا ندارد ،زيرا گفتيم در آن روز همه باطن آنها ظهور ميكند يكي از امور باطني آنان ملكه دروغگويي آنان است ،آن
روز اين ملكه نيز بروز ميكند ،و با اين كه همه حقايق را از پرده برون افتاده ميبينند ،باز دروغ ميگويند ،و اين دروغگويي ظهور همان ملكه
است ،نه اين كه بخواهند حقايق را پنهان بدارند ،چون گفتيم آن روز ،روز بروز حقايق است ،روزي است كه چيزي بر خدا پوشيده نيست ،پس
اين دروغشان در زماني است كه همه باطنشان ظاهر شده ،و ديگر كتمان معنا ندارد.
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معلم آدمي و مربي كماالت او نيز پدر او است ،و بنا بر اين مثل رسول خدا و حضرت امير المؤمنين (عليهما افضل الصالة و السالم) از هر كس
ديگري و حتي از پدر جسماني او سزاوارتر به اينند كه براي مؤمن پدر باشند ،مؤمني كه به وسيله آن دو بزرگوار هدايت يافته از انوار علوم و
معارفشان اقتباس نمودند ،زيرا پدر جسماني به جز مبدأ بودن براي هستي او و تربيت جسم او دخالتي در هستي او ندارد ،ولي پيامبر و ولي خدا
جان او ،و آدميت او و آخرت و معنويت او و كماالت دروني او را تربيت ميكنند ،پس به پدر بودن سزاوارترند ،و آياتي كه در قرآن سفارش والدين
را به اوالد ميكند بر حسب باطن شامل اين دو بزرگوار نيز ميشود ،هر چند كه به حسب ظاهر دو پدر جسماني شمرده نميشوند.
و نيز در تفسير عياشي از ابي صالح از ابي العباس روايت آورده كه در تفسير جمله:
"وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبي وَ الْجارِ الْجُنُبِ" گفته :اين دو همسايههاي نزديك و دوري است كه با تو خويشاوندي ندارند و منظور از صاحب بالجنب
همسفر است «».1
مؤلف قدس سره :اين كه در حديث ابي العباس آمده ،همسايههايي كه بين تو و آنان خويشاوندي نباشد تفسير هر دو قسم همسايه است ،هم
ذي القربي و هم جار جنب ،هر چند كه احتمال هم دارد تنها مربوط به جار جنب باشد ،و اين كه صاحب بالجنب را به همسفر تفسير كرد ،بعيد
نيست خواسته يكي از مصاديق صاحب را نام ببرد.
و در همان كتاب از مسعدة بن صدقه از امام صادق از جدش (عليهما السالم) روايت كرده كه فرمود :امير المؤمنين (ع) در خطبهاي كه اوضاع
وحشتناك روز قيامت
__________________________________________________
)(1تفسير برهان ج  1ص  111ذيل حديث . [.....]4
)(2تفسير عياشي ج  1ص  241حديث .121
)(3تفسير عياشي ج  1ص  241حديث .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
را توصيف ميكرد فرمود :آن روز بر دهنها مهر ميزنند ،ديگر كسي سخن نميگويد ،بلكه دستها به سخن در ميآيند ،پاها خود شهادت
ميدهند ،پوستهاي بدن سخن ميگويند ،كه در دنيا چه كردند ،در نتيجه" ال يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً" « »1هيچ كس نميتواند جرياني را از خداي
تعالي پنهان بدارد.
و اين توجه را داشته باش ،كه اخبار از طرق اهل سنت بسيار وارد شده ،كه ميگويند آيات در باره يهود نازل شده ،و گو اين كه اين آيات منتهي
ميشود به آياتي كه متعرض حال اهل كتاب ،و مخصوصا يهود ميشود ،و در آن در باره بخل يهوديان ،و حرصشان در جمع مال ،و ذخيره كردن
آن ،و نيز در باره وسوسه گري در مؤمنين ،و تشويق آنان به بخل ،و خودداري از انفاق در راه خدا ،و تفتين و خوار داشتن ايشان ،و خنثي نمودن
زحمات رسول خدا (ص) ،سخن ميگويد ،و همين مؤيد روايات نامبرده است ،جز اينكه ،همين روايات به تطبيق شبيهتر است ،تا به شان نزول ،و
هم چنان كه در غالب رواياتي كه در باره شان نزول وارد شده ،وضع همين طور است ،يعني شخصي كه سخنش در روايت نقل شده به نظرش
رسيده كه حادثه معيني از مصاديق فالن آيه است ،و يا فالن آيه با وضع قوم خاصي خيلي انطباق دارد ،و چون چنين بود متعرض آن روايات
نشديم ،و با همه كثرتش از نقل آنها صرفنظر كرديم.
اين را هم بدان كه اخبار وارده از رسول خدا (ص) و اهل بيت او (عليهم السالم) در باره احسان به والدين و خويشاوندان و يتيمان و ساير طبقاتي
كه نامشان در آيه شريفه آمده آن قدر زياد است كه از حوصله شمارش بيرون است ،عالوه بر اينكه نزد خوانندگان معروف و مشهور است ،و
همين باعث شد از ايراد آن در اين جا صرف نظر نماييم ،چون هر يك از آن روايات در قرآن كريم موقع خاصي دارد ،و بهتر آن ديديم كه هر
يك از آن روايات را در موقع مناسبش نقل كنيم.
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  242حديث .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكاري حَتَّي تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ ال جُنُباً إِالَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّي تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضي أَوْ عَلي سَفَرٍ
أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً )(43
ترجمه آيه  .....ص 111 :

هان اي كساني كه ايمان آوردهايد ،در حال مستي به نماز نزديك نشويد ،صبر كنيد تا مستي شما زايل شود ،و بفهميد چه ميگوييد ،و نيز در
حال جنابت به نماز نزديك نشويد ،مگر آنكه مسافر باشيد ،و دستتان به آب نرسد ،در غير اين صورت با جنابت نماز نخوانيد ،تا غسل كنيد ،و اگر
بيمار و يا در راه سفر بوديد ،و يا يكي از شما از بيت خلوت آمده ،و با زنان تماس جنسي پيدا كرديد ،و براي غسل آبي نيافتيد ،با خاك پاك تيمم
كنيد ،يعني دست به خاك زده صورت و دو دست خود را مسح كنيد ،كه خدا بخشنده آمرزگار است ()41
بيان آيه  .....ص 111 :
اشاره

در سابق آن جا كه پيرامون آيه شريفه ":يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ" « »1بحث ميكرديم،
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :

گفتيم آياتي كه متعرض مساله شراب شده پنج طايفه است ،و اگر اين پنج طايفه را پهلوي هم بگذاريم ،اين معنا به دست ميآيد كه آيه مورد
بحث بعد از آيه شريفه ":تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً" « ،»1و آيه شريفه ":قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ" «،»2
و قبل از آيه شريفه ":يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما" ،و نيز پيش از آيه شريفه ":يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ" « ،»1نازل شده ،و آيه سوره مائده ،آخرين آيهاي
است كه در باره شراب نازل شده.
(چون آيه  11سوره نحل تنها از زشتي مي ،به اين مقدار اكتفاء نموده كه آن را در مقابل رزق خوب ذكر نموده ،فرمود( :از انگور شراب و رزق
خوب ميگيريد) و آيه  11سوره اعراف بطور كلي ميفرمايد( :بگو پروردگار من تنها فواحش ظاهري و باطني و اثم را تحريم كرده) ،و آيه مورد
بحث به نماز ايستادن در حال مستي را نهي فرموده ،و آيه  211سوره بقره تكيه روي شراب كرده ،ميفرمايد( :از تو از شراب و قمار ميپرسند،
بگو در آن دو آثار سوء بسياري است ،و منافعي هم براي مردم هست) و در آيه  11سوره مائده صريحا ميفرمايد( :هان اي كساني كه ايمان
آوردهايد شراب و قمار و معامالت معروف به ازالم و نيز بتپرستي تنها پليدي و از عمل شيطان است ،بايد كه از آنها اجتناب كنيد).
البته به وجهي ديگر ممكن است ترتيب را طوري ديگر تصور نمود ،به اين كه بگوييم اولين آيه در باره خمر آيه سوره نحل ،و دومين آيه سوره
اعراف ،و سومين آيه سوره بقره ،و چهارمين آيه نساء ،و در آخر آيه مائده باشد ،ولي بنا بر اين ترتيب نهي قطعي از نوشيدن خمر بر خالف ترتيب
قبلي واقع مي شود ،به اين معنا كه آيه سوره اعراف نهي بدون تفسير و آيه سوره بقره نهي قطعي است ولي از آنجايي كه مسلمانان با نازل شدن
اين نهي قطعي ،باز در اجتناب از نوشيدن آن سهلانگاري ميكردند ،بار ديگر در سوره نساء به طور جزم از آن نهي شدند و در سوره مائده براي
اين كه گمان نكنند در بعضي از احوال نوشيدن آن جايز است ،به طور مطلق و در همه احوال از آن نهي گرديدند.
و خواننده عزيز اگر در مضامين آيات نامبرده دقت كند ،شايد بتواند ترتيب اول را بر ترتيب دوم ترجيح دهد ،و بگويد بعد از نهي صريح كه در آيه
بقره آمده ديگر معنا ندارد كه از
__________________________________________________
)(1سوره نحل آيه .11
)(2سوره اعراف آيه .11
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[ اشاره به پنج دسته از آيات قرآني كه تدريجا حرمت شرب خمر را افاده كردهاند]  .....ص 111 :
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[سخني در مورد ارتباط بين آيات قرآني]  .....ص 111 :

و بنا بر اين ديگر احتياجي نيست كه در بيان وجه ارتباط آيه به ما قبل و ما بعدش خود را به زحمت بيندازيم ،عالوه بر اين كه همه ميدانيم كه
قرآن كريم به تدريج و آيه آيه نازل شده،
__________________________________________________
)(1سوره قيامت آيه .21 -14
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
در سورههايي كه يك بار نازل شده جا دارد ،ارتباط بين آياتش را بفهميم ،و همچنين آياتي كه متصل به هم هستند و معلوم است كه با هم
مرتبط هستند .در غير اين دو مورد نيازي نيست كه براي كشف ارتباط آيهاي با ما قبلش خود را به زحمت و تكلف بياندازيم.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكاري حَتَّي تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ "مراد از كلمه (الصالة) مسجد است ،براي اين كه ميفرمايد در حال
جنابت نيز نزديك مسجد مشويد ،و از آن عبور نكنيد پس در اين تعبير مجاز به كار رفته ،و چون استعمال مجازي مجوز الزم دارد ،مجوز در اين
كه مسجد را نماز خوانده ،جمله ":حَتَّي تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ" است ،چون اگر فرموده بود( :در حال مستي نزديك مسجد نشويد) ديگر تعليل آوردن با
جمله ":حَتَّي تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ" خيلي مناسب به نظر نميرسيد ،و اي بسا اين تعليل معنايي ديگر را ميفهماند ،كه مقصود گوينده نيست ،با اين
كه مقصود اين بوده كه بفهماند شما در حال نماز روبروي مقام عظمت و كبريايي خدا قرار داريد ،و با رب العالمين سخن ميگوييد ،پس صالح
نيست كه در اين حال سست باشيد ،و عقل خود را با پليدي شراب باطل كنيد ،و نفهميد چه ميگوئيد.
و اين معنا بطوري كه مالحظه ميكنيد ،اقتضا ميكند بفرمايد در حال مستي به نماز نزديك نشويد ،و ليكن از آنجايي كه به حسب سنت بيشتر
نمازها در مسجد واقع مي شود ،تا به جماعت انجام شود ،ولي چون اين نيز منظور بوده كه احكام جنب و داخل مسجد شدن او نيز بيان شود ،لذا
براي اين كه مطلب را با كوتاهترين عبارت بيان كرده باشد ،فرمود( :در حالي كه مستيد نزديك به نماز نشويد تا بفهميد چه ميگوييد در حال
جنابت نيز نزديك نشويد ،و عبور مكنيد ،تا آنكه غسل كنيد  )...و بنا بر اين پس همان طور كه گفتيم جمله ":حَتَّي تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ" در مقام
اين است كه نهي از شرب خمر به طوري كه مستيش تا حال نماز باقي بماند را تعليل كند ،و بفرمايد :اگر ما شما را از شراب نهي كرديم ،غايت و
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)(3سوره مائده آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نماز خواندن بعد از نوشيدن آن نهي كنند ،پس معلوم ميشود آيه مورد بحث كه از نماز در حال مستي نهي ميكند قبل از آيه بقره نازل شده،
مگر اين كه بگوييم نهي از نماز در حال مستي ،كنايه از نماز خواندن در حال كسالت و چرت باشد ،هم چنان كه در بعضي از روايات كه انشاء اللَّه
خواهد آمد به همين معنا تفسير شده است .و اما وقوع آيه مورد بحث بين آيات قبل و آيات بعدش در حقيقت به منزله جمله معترضه آوردن در
بين دو سنخ مطلب است ،اال اين كه در اين ميان احتمالي هست ،كه اي بسا اين توجيه را تصحيح كند و آن اين است كه روشن سازد سر اين
كه اين جمله معترضه در بين آيات قبل و بعد جاي گرفته چيست؟ -و اتفاقا اين توجيه چيز بيسابقهاي در قرآن كريم نيست -،و آن اين است
كه بگوييم ممكن است عدهاي از آيات كه داراي سياقي واحد و متصل و منسجم هستند ،تدريجا در خالل چند روز نازل شده باشند ،ولي در
همين چند روز ناگهان احتياج پيدا شده باشد به آيه و يا آياتي كه حكمي را كه مورد ابتال واقع شده بيان كند ،در نتيجه وقتي آن چند آيهاي كه
گفتيم در يك سياق قرار دارند ،تمام ميشود ،آيه نامبرده در وسط آنها قرار گرفته نسبت به ما قبل و ما بعدش جمله معترضهاي ميشود ،تا
توهمي كه در آن روزها شده دفع كند ،و يا همانطور كه گفتيم حكم مسالهاي كه پيش آمده بيان نمايد ،نظير آيات زير كه جمله:
"ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ"...
نسبت به ما قبل و ما بعدش بيارتباط به نظر ميرسد ،و اينك آن آيات ":بَلِ الْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ،وَ لَوْ أَلْقي مَعاذِيرَهُ ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ
لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ،ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ ،كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ"
»( ،«1آن روز به انسان خبر ميدهند كه چه كارهايي كرده ،و چه آثاري از خود به جاي گذاشته ،نه شايد احتياج به خبر دادن نباشد ،بلكه انسان
نسبت به خودش بصيرت و آگاهي دارد ،البته اگر بهانهها را كنار بگذارد -تو از عجلهاي كه به حفظ كردن قرآن داري هنگام نازل شدنش اين
قدر زبانت را بخواندن آن حركت مده ،و نترس ما نميگذاريم چيزي از قرآن از يادت برود ،جمع آوريش به عهده ما است ،و نيز خواندنش براي
تو ،همين كه خواندن ما تمام شد آن وقت تو شروع به خواندن كن ،و بعد از آن ،بيانش به عهده ما -نه ،بلكه شما دنياي نقد را دوست ميداريد).
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هدفمان اين بود كه در نماز بفهميد چه ميگوييد ،پس كلمه حتي در جمله نامبرده براي افاده غايت و علت است ،نه براي مرزبندي حكم،
نميخواهد بفرمايد نزديك نماز نشويد و نشويد و نشويد تا مستي شما به كلي از بين برود ،و بفهميد چه ميگوييد وقتي فهميديد چه ميگوييد آن
وقت ديگر عيبي ندارد نماز بخوانيد.
"وَ ال جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ"...
انشاء اللَّه به زودي در تفسير آيه شريفه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّالةِ" « »1در
__________________________________________________
)(1سوره مائده آيه.1 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
باره اين آيه شريفه بحث خواهيم كرد.
بحث روايتي [(در ذيل آيه"  ...ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكاري")]  .....ص 113 :
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در تفسير عياشي از محمد بن فضل ،از ابي الحسن (ع) روايت كرده كه در مورد آيه" ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكاري ،حَتَّي تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ"
فرموده :اين آيه قبل از تحريم شراب نازل شده است «».1
مؤلف قدس سره :جا دارد اين روايت حمل شود بر اين كه مراد از تحريم شراب توضيح تحريم آن است ،و گرنه روايت عيبي پيدا كند ،كه
نمي توان به آن اعتنا نمود ،و آن اين است كه مخالف با كتاب خدا خواهد بود ،براي اين كه آيه سوره اعراف شراب را صريحا به عنوان اثم تحريم
كرده ،و آيه بقره تصريح ميكند به اين كه در خمر اثمي بزرگ است ،پس معلوم ميشود شراب قبل از هجرت در مكه تحريم شده بوده ،چون
سوره اعراف در مكه نازل شده ،و احدي اختالف نكرده در اين كه آيه مورد بحث يعني آيه سوره نساء در مدينه نازل شده است.
نظير اين روايت ،چند حديث ديگر است كه از طرق اهل سنت نقل شده « ،»2و تصريح دارد به اين كه اين آيه قبل از تحريم خمر نازل شده ،و
ممكن است روايت را ناظر بدانيم به اين كه مراد از آيه ،نهي از نماز خواندن در حال كسالت است.
و در همان كتاب از زراره از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود :هنگامي كه كسالت و چرت بر تو مسلط است و يا شكمت سنگين شده به نماز
نايست ،زيرا بيم آن هست كه در آن حال دچار نفاق شوي( ،خداي نخواسته با خود بگويي چه كسي حال دارد برخيزد نماز بخواند ،و يا آرزو كني
اي كاش نماز واجب نميبود ،و از اين قبيل تصورات منافقانه) ،براي اين كه خداي تعالي مؤمنين را نهي كرد از اين كه در حال سكاري به نماز
بايستند ،و منظورش از حالت سكاري ،حالتي است كه خواب بر آدمي مسلط شده باشد «».1
مؤلف قدس سره :اين كه امام (ع) فرمود( :زيرا بيم آن هست كه در آن حال دچار نفاق شوي) مساله نفاق را از جمله ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "...
استفاده فرموده ،چون كسي
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  242حديث .111
)(2الدر المنثور ج  2ص .111
)(3تفسير عياشي ج  1ص  242حديث .114
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
كه از اين خطاب سرپيچي كند قهرا مؤمن نخواهد بود و وقتي مؤمن نباشد منافق است ،و اين كه در آخر حديث آمده بود :و منظورش از حالت
سكاري حالتي است كه خواب بر آدمي مسلط شده باشد احتمال دارد كالم راوي باشد احتمال هم دارد كه كالم امام (ع) باشد ،و امام خواسته
باشد آيه شريفه را به باطنش تفسير كند ،و در نتيجه روايت از موارد تفسير به باطن قرآن باشد ،ممكن هم هست اصال منظور از مستي خواب
بوده ،در نتيجه تفسير از قبيل تفسير به ظاهر باشد ،نه به باطن.
البته در رواياتي ديگر نيز كلمه سكاري به خواب تفسير شده ،و عياشي »«1آنها را در تفسير خود آورده ،دو روايت از كلبي و يك روايت صاحب
كافي به سند خود از زيد شحام « »2از امام صادق (ع) و روايتي ديگر باز به سند خود از زراره از امام باقر « »1آورده ،و بخاري هم در صحيح
خود اين معنا را انس از رسول خدا (ص) نقل كرده است «».4
__________________________________________________
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)(1تفسير عياشي ج  1ص  242حديث .111 -111
)(2فروع كافي ج  1ص  11حديث . [.....]11
)(3فروع كافي ج  1ص  211حديث .1
)(4صحيح بخاري.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
[سوره النساء ( :)4آيات  44تا  ..... ]18ص 111 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 111 :

مگر آن كسان را كه از كتاب آسماني بهرهاي داده شدند نميبيني ،كه چگونه گمراهي را ميخرند ،و ميخواهند كه شما نيز ،راه را گم كنيد،
().44
اين يهوديان كه برخوردي دوستانه با شما دارند دشمن شما هستند -،و خدا به دشمنان داناتر است -،و به باطن كارشان آگاهتر -و خدا برايدوست داشتن كافي است و او براي ياوري بس است ().41
بعضي از گروندگان به كيش يهوديت كلمات را -در سخنان خود -با جابجا كردن تحريف ميكنند ،مثال -به جاي اين كه بگويند :سمعنا و
اطعنا -ميگويند :سمعنا و عصينا -شنيديم و نافرماني كرديم ،و به جاي اين كه بگويند -:اسمع أسمعك اللَّه -ميگويند -راعنا -يعني اسمع غير
مسمع -بشنو كه خدا شنوايت نكند ،و اين باطل را با لحن حقگويي ادا ميكنند -چون كلمه -راعنا -در اصطالح مسلمانان ادب و احترام را
ميرسانيد و در اصطالح يهوديان فحشي بود كه معنايش گذشت -تا در دين خدا طعنه بزنند و اگر ميگفتند :سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا-
شنيديم و اطاعت كرديم ،تو نيز به سخن ما گوش بده ،و مهلت بده تا سخن خود بگوييم -،برايشان بهتر و استوارتر بود ،و ليكن خدا به خاطر
كفرشان لعنتشان كرده بود ،ديگر ايمان نميآورند مگر اندكي ().41
هان اي يهود و نصاري كه كتاب آسماني بر شما نازل شده ،ايمان آوريد به كتابي كه نازل كرديم ،و مصدق كتابي است كه با شما است ،و گرنه
وجهه دلها را از فطرت به سوي خالف فطرت بر ميگردانيم ،و از رحمت خود دور ميسازيم ،آن چنان كه اصحاب سبت را لعنت كرديم ،و امر
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أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّاللَةَ وَ يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ( )44وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَ كَفي بِاللَّهِ وَلِيًّا وَ كَفي بِاللَّ ِه
نَصِيراً ( )41مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ وَ لَوْ
أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَال يُؤْمِنُونَ إِالَّ قَلِيالً ( )41يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلي أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوالً ( )41إِنَّ
اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَري إِثْماً عَظِيماً ()41
أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيالً ( )41انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ كَفي بِهِ إِثْماً مُبِيناً ( )11أَ
لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُالءِ أَهْدي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيالً ( )11أُولئِكَ الَّذِينَ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ( )12أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً ال يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ()11
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ( )14فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ
صَدَّ عَنْهُ وَ كَفي بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ( )11إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللَّهَ كانَ
عَزِيزاً حَكِيماً ( )11وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ نُدْخِلُهُمْ
ظِالًّ ظَلِيالً ( )11إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلي أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً
بَصِيراً ()11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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بيان آيات [(راجع به يهوديان)]  .....ص 111 :
اشاره

اين آيات متعرض حال اهل كتاب است ،ستمكاريها و خيانتهايي را كه آنان در دين
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
خدا كردند تفصيل ميدهد.
روشنترين طايفهاي كه اين آيات با وضع آنان تطبيق ميكند يهودند ،و اين آيات سياقي واحد و متصل دارد ،و آيه اخير كه ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلي أَهْلِها" ،نيز اتصالش به آيات قبل روشن است ،و همچنين آيه ().111
كه سخن از استفتاي مردم از مساله ارث دارد ،ولي بعضي از مفسرين اين دو آيه را از بين همه آيات سوره نساء كه در مدينه نازل شده استثنا
نمودهاند و گفتهاند :اين دو آيه در مكه نازل شده ،با اين كه مساله ارث در مدينه تشريع شده است.
"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ"...
در تفسير آيات ( 11الي  )42همين سوره گفتيم كه اين چند آيه يعني آيات ( 11الي )42تا حدودي مربوط است به آيات ( ،)11 -44يعني آيات
مورد بحث ،و در آنجا خوانديد.
كه گفتيم آن آيات در باره يهود نازل شده است.
و خالصه كالم اين كه از آيات مورد بحث بر ميآيد ،يهوديان به مؤمنين اظهار مودت و خير خواهي ميكردهاند ،و از اين راه آنان را فريب
ميدادهاند ،مثال به بخل و خود داري از انفاق وادار ميكردند ،تا از اين راه نگذارند زحمات مؤمنين به نتيجه برسد ،و قدمي به سوي تقدم و تعالي
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خدا انجام شدني است ().41
چون خدا شرك ورزيدن به خود را نميبخشد و گناهان كوچكتر از آن را از هر كس بخواهد ميآمرزد ،و كسي كه به خدا شرك بورزد گناهي
عظيم را باب كرده است ().41
مگر آن كسان را كه خود را به عنوان پاكي ميستايند ،نميبيني با اين كه خداي تعالي است كه هر كس را بخواهد پاك و تزكيه ميكند ،و
احدي در اين كار استقالل ندارد ،و مردم حتي يك خردل ستم نميشوند (). 41
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ببين چگونه -با ادعاي اين كه ما يهوديان پسر و دوستان خداييم -بر خدا دروغ ميبندند ،و اين خود گناهي است آشكار ().11
آيا نديدي آنها كه كتاب داده شدند ،و علمايي كه بهرهاي از علم كتاب داشتند چگونه به طاغوت و بت ميگروند ،و در باره مشركين ميگويند
اينها راهشان به واقع نزديكتر است ،تا راه گروندگان به اسالم ().11
اينها كساني هستند كه خدا از رحمت خود دورشان ساخته ،و كسي كه خدا او را دور كند ،ديگر ياوري برايش نخواهي يافت ().12
آيا اين اهل كتاب سهمي از نبوت و واليت دارند؟ اگر خدا سهمي به آنها ميداد از شدت بخلي كه دارند پشيزي بر مردم خير نداشتند ().11
و يا اين سخنان به انگيزه حسد ميگويند ،حسد از اينكه خدا از فضل خود به او داده و به ايشان نداده با اينكه اين تازگي ندارد ،بلكه ما از فضل
خود به آل ابراهيم كتاب و حكمت و ملكي عظيم داديم ().14
مردم آن روز نيز دو دسته شدند ،بعضي به آن ايمان آوردند و بعضي راه ايمان آوردن ديگران را نيز بستند ،و جهنم براي سوزاندنشان بس است
().11
محققا كساني كه به آيات ما كفر ورزيدند به زودي داخل آتششان ميكنيم كه هر نوبت پوستشان چروك شود پوستي ديگر بر تنشان ميكشيم،
تا عذاب را هم چنان بچشند ،كه خدا مقتدري است شكست ناپذير ،و در عين حال حكيم ().11
و اما كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند ،به زودي در بهشتهايي داخلشان ميكنيم كه جويها در زير آن روان است ،و ايشان در آن
جاودانه خواهند زيست ،و در اين زندگي ابدي همسراني پاك خواهند داشت و در سايهاي داخلشان ميكنيم ،كه گسترده و دائمي است (57).
خدا دستور مؤكد به شما ميدهد كه امانت مردم را به آنان برگردانيد ،و چون بين مردم داوري كنيد به عدل حكم برانيد ،كه خدا با اندرز خوبي
شما را پند ميدهد چون او در هر لحظه شنوا و بيناي كار شما است ()11
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بردارند ،اين آن چيزي است كه از ظاهر آيه بر ميآيد ،و الزمه اين كه در شان يهود و دوستان و هم رازهاي يهود نازل شده باشد ،نيز همين معنا
است چون ثمره دوستي و سر و سر داشتن با يهود همين بود كه به وسيله تحريفات يهود از راه منحرف شوند ،و هر جا كه آنها بروند ،آنان نيز
بروند .آنها بخل بورزند ،و اينان را نيز وادار به بخل كنند.
اين آن مطلبي است كه از جمله" وَ يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ،وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ"...
استفاده ميشود ،پس معناي دو آيه -و خدا داناتر است -چنين ميشود :آن چه اين جا برايت بيان ميكنيم تصديق و يا ارائه مصداق و نمونهاي
است ،براي آنچه قبال از حال كساني كه مختال و فخورند و در نتيجه بخل و ريا ميورزند برايت بيان كرديم ،مصدق و مصداق آن ،گفتار
يهودياني است كه بهرهاي از كتاب به ايشان داده شده ،-البته بهرهاي نه آن طور كه خودشان ادعا دارند كه همه كتاب آسماني را دارند -آن گاه
با همان سرمايه براي خود ضاللت ميخرند ،و ضاللت را بر هدايت ترجيح ميدهند و ميخواهند شما مسلمانان نيز راه سعادت را گم كنيد.
آري يهوديان هر چند كه با شما به روي خوش مالقات ميكنند ،و هر چند اظهار محبت نموده ،در قيافه افراد صالح در ميآيند و آن چنان با شما
برخورد ميكنند كه گويي خير خواه و ياوران شمايند ،و اي بسا حرفهايي بزنند كه طبع شما آن را بپسندد ،و دلهايتان ترجمه الميزان ،ج ،4ص:
111
مجذوبش شود ،كه چه حرفهاي درستي ميزنند ،و ليكن -بدانيد -كه قصدي جز گمراه كردن شما از صراط مستقيم ندارند ،دليلش هم خيلي
روشن است ،و آن اين است كه خودشان از صراط مستقيم منحرفند و ضاللت را براي خود انتخاب كردهاند ،و خداي عز و جل دشمنان شما را
بهتر از خود شما ميشناسد ،پس به هوش باشيد ،كه يهود دشمنان شمايند ،فريب آنچه از حاالت آنها ميبينيد نخوريد ،زنهار زنهار كه آنان را در
پيشنهادهايي كه ميكنند اطاعت مكنيد ،و به سخنان زيبا و فريبندهشان گوش ندهيد ،به خيال اين كه واقعا دوست و خيرخواه شمايند ،از سوي
ديگر شما چه حاجتي به واليت دروغين و دوستي كاذب آنان داريد ،با اين كه خداي تعالي براي واليت و ياري شما كافي است ،و با واليت و
ياري خدا چه حاجت به واليت و ياري آنان؟.

"مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ  ...فِي الدِّينِ" كلمه( :من) در جمله (مِنَ الَّذِينَ  )...بيانيه است ،ميخواهد جمله ":الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً
مِنَ الْكِتابِ" را كه در آيه قبلي بود ،و يا كلمه( :باعدائكم) را بيان كند ،البته بسا باشد كه گفته باشند جمله ":مِنَ الَّذِينَ هادُوا" بر سر هم خبري
است براي مبتدايي كه حذف شده ،و جمله:
"يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ" همان محذوف را توصيف ميكند ،و تقدير آيه چنين است ":من الذين هادوا قوم يحرفون ( "...يعني بعضي از يهوديان قومي
هستند كه چنين و چنان ميكنند) .و گفتار خود را تاييد كرده باشند ،به اين كه حذف موصوف در كالم عرب شايع است ،مانند شعر ذو الرمه كه
گفته است:
فظلوا و منهم دمعه سابق له و آخر يشني دمعه العين بالمهل
"كارشان به جايي رسيد كه بعضي از شدت اندوه جلو اشك خود را نتوانستند بگيرند  "...كه گفتهاند كه در اين شعر موصوف حذف شده ،تقدير
كالم -در صورتي كه شعر حكايت حال جمعيتي باشد "-و منهم قوم دمعه سابق له  "...است -،و در صورتي كه حكايت حال فردي بوده باشد"-
و منهم من دمعه سابق له  "...است.
خداي تعالي اين طايفه از يهود را اينطور توصيف نموده ،كه كلمات كتاب خداي را تحريف ميكنند حال يا به اين كه جاي آنها را تغيير ميدهند،
و پس و پيش ميكنند ،و يا آنكه بعضي از كلمات را به كلي مياندازند ،و يا به اين كه كلماتي از خود به كتاب خدا اضافه ميكنند ،هم چنان كه
تورات موجود دچار چنين سرنوشتي شده ،يعني بسياري از مطالبش آسماني نيست ،و يا به اين است كه آن چه از موسي و از ساير انبيا (عليهم
السالم) در تورات آمده تفسيرش كردهاند به غير آن چه مقصود بوده ،معناي حقيقي آن را رها كرده معنايي تاويلي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
براي آن كردهاند هم چنان كه بشارتهايي كه در تورات در باره آمدن رسول اللَّه (ص) آمده بود و قبل از بعثت رسول خدا (ص) آن چه در باره
عيسي (ع) به عنوان بشارت وجود داشت همه را تاويل كردند ،و گفتند نه عيسايي (ع) آمده و نه محمدي (ص) و ما هم اكنون منتظر آمدنشان
هستيم.
ممكن هم هست مراد از" تحريف كلمات از مواضعش" آن مطلبي باشد كه بعد از اين جمله آمده ،كه گفتند ":سَمِعْنا وَ عَصَيْنا " ،...در نتيجه اين
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[معناي" يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ"]  .....ص 111 :
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جمالت عطف خواهد بود بر جمله" يحرفون  "...و در اين صورت مراد از" تحريف كلمات از مواضعش" اين خواهد بود كه كلمهاي را در غير
آنجايي كه بايد به كار رود استعمال كنند ،مثال وقتي كساني ميگويند:
"سمعنا" كه بخواهند اعالم اطاعت كنند ،و در اين صورت جا دارد دنبالش بگويند ":و اطعنا" نه اين كه بگويند ":سمعنا و عصينا" ،و يا با اين
كه نميخواهند اعالم اطاعت كنند ،به عنوان استهزا ":سمعنا" و همچنين وقتي به يك فردي گفته ميشود( ،اسمع -گوش بده) جا دارد دنبال آن
اضافه كند( :اسمعك اللَّه خدا شنوايت كند) نه اين كه بگويد" اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ" يعني بشنو كه خدا شنوائيت ندهد ،چون كلمه" راعنا" در لغت
يهود معناي" اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ" را ميدهد.
"لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ" اصل (ل -ي -ي) به معناي تاب دادن و پيچاندن است ،پس معناي جمله مورد بحث اين ميشود كه يهوديان
مورد بحث زبان خود را ميپيچند ،تا به اين وسيله سخن باطل خود را به صورت حق جلوه داده ،اهانتي كه ميخواهند بكنند به صورت ادب و
احترام بكنند ،چون مؤمنين رسم داشتند هر گاه ميخواستند با رسول خدا (ص) سخن بگويند( ،همانطور كه ما فارسي زبانان تكيه سخنمان در
گفتگوي با مخاطب اين است كه ميگوييم (اجازه بفرماييد) و منظورمان اين است كه مهلت بده من همه حرفهايم را بزنم ،عرض ميكردند:
(راعنا) يعني اجازه بده ،ما مطلب خود را تا به آخر بگوييم ،و اين كلمه در زبان يهود معناي زشتي داشت ،معنايي كه اليق به ساحت مقدس
رسول خدا (ص) نبود ،به همين جهت فرصت را غنيمت شمردند ،هر گاه ميخواستند با آن جناب سخن بگويند به قصد مذمت و بياحترامي اين
كلمه را استعمال ميكردند ،و خداي تعالي در اين آيه شريفه ايشان را مذمت كرد ،و نخست به طور اجمال فرمود ":يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ"
و سپس آن را تفسير كرد به اين كه ":وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ" ،آن گاه مثل اين كه خواسته باشد اين را نيز تفسير كند،
عطف كرد بر آن جمله ":و راعنا" را ،آن گاه فرمود :اين عمل ناپسند از
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
يهوديان در حالي انجام ميشود كه زبان خود را تاب ميدهند ،و به دين خدا طعنه ميزنند:
"لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ" ،و اين دو مصدر يعني مصدر (لي) و (طعن) در موضع حال قرار دارند.
"وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ" اينكه فرموده :اگر اين طور بگويند كه مشتمل است بر ادب دين و
خضوع در برابر حق ،بهتر و با قوامتر است از آنچه ميگفتند يعني از" سَمِعْنا وَ عَصَيْنا  "...با اين كه اين سخن نه خير است و نه با قوام تا آن از
اين بهتر و با قوام تر باشد ،در حقيقت از باب مقايسه اثر حقي است كه در اين كالم حق است ،و اثري كه يهود براي كالم خود قائل بود ،هر چند
كه كالم يهود در واقع هيچ خوبي و قوام نداشت ،پس مقايسه بين اثر حق است با اثري كه يهود حقش ميپنداشت ،و معناي جمله اين است :اگر
يهود ميگفتند ":سَمِعْنا وَ أَطَعْنا  "...خير و قوام در آن بيشتر بود ،از خير و قوامي كه در دل خود براي لي و طعن فرض كردهاند ،پس گفتار در
اين آيه نظير گفتار در آيه شريفه زير است كه ميفرمايد ":وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها ،وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ
التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" «».1
"وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَال يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا" اين جمله خطاب به مسلمين است ،و براي هميشه نوميدشان ميكند از اين كه يهود بگويند":
سَمِعْنا وَ أَطَعْنا" هرگز نخواهند گفت ،زيرا اين كلمه ،كلمه ايمان است ،و اين يهوديان ملعون خدايند ،و در نتيجه موفق به ايمان نخواهند شد ،و
لذا در جمله قبل اين طور تعبير كرد ":وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا" ،چون تعبير به كلمه (لو) داللت بر آرزو ميكند و آرزو اشعار بر محال بودن تحقق آن آرزو
دارد.
و ظاهرا حرف (با )در جمله" بكفرهم" براي سببيت است ،نه براي آلت ،براي اين كه كفر صفتي است كه ممكن است به وسيله ايمان زايل
گردد ،و بنا بر اين كفر بدان جهت كه كفر است مستوجب لعنتي كه ايمان را محال سازد نيست ،و چنان نيست كه بطور قاطع از ايمان جلوگيري
كند.
بله كفر آنان بطوري كه در آخر سوره آن را شرح داده سبب لعنت هست ،اما لعنتي كه ايمان را محال نميسازد ،ممكن است افراد انگشتشماري
ايمان بياورند (دقت بفرمائيد).
__________________________________________________
)(1و چون تجارتي يا لهوي ببينند سويش متفرق ميشوند ،و تو را كه ايستاده خطبه ميخواني رها ميكنند ،بگو آنچه نزد خدا است بهتر است از
لهو و تجارت و خدا بهترين رازقان است .سوره جمعه آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
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"فَال يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا" بعضي از مفسرين گفتهاند كلمه (قليال) حال است ،و تقدير كالم" فال يؤمنون اال و هم قليل" است ،يعني ايمان
نميآورند مگر در حالي كه اندكند ،و اي بسا گفته باشند :كلمه (قليال) صفتي است براي موصوفي كه حذف شده ،و تقدير كالم" فال يؤمنون اال
ايمانا قليال " است ،و اين وجه هم مثل وجه قبلي عيبي ندارد ليكن بايد در آن اضافه شود كه اتصاف ايمان به صفت اندكي ،از قبيل وصف به
حال متعلق موصوف است ،وقتي ميگوييم (ايمان نميآورند مگر ايماني اندك) معنايش (مگر ايماني كه مؤمنين به آن ايمان اندكند) است.
و اما اينكه بعضي از مفسرين گفتهاند :مراد از اين تعبير ايمان كم و ضعيف در مقابل ايمان كامل است ،و ميخواهد بفرمايد ،ايمان قابل اعتنايي
نميآورند ،كه بتواند عمل صاحبش را اصالح و دل او را تزكيه كند ،و عقلش را رقاء بخشد راه درستي نرفته ،براي اين كه ايمان متصف ميشود
به ايمان مستقر و ايمان عاريتي ،و ايمان كامل و ايمان ناقص ،ولي متصف نميشود به كم و زياد ،هيچ فصيحي در سخن خود ايمان را به دو
وصف قلت و كثرت توصيف نميكند ،تا چه رسد به قرآن كريم كه فصيحترين و بليغترين كالم است.
عالوه بر اين ،مراد از ايماني كه در آيه شريفه آمده ،يا حقيقت ايماني قلبي است ،كه مقابلش نفاق است ،و يا صورت ايمان است كه بسا ميشود
از آن تعبير به اسالم ميشود ،و جاي هيچ ترديدي نيست كه در اسالم ايمان به هر دو معنايش معتبر است ،و اسالم به آن اعتنا نموده ،و آيات
قرآني هم تصريح دارد بر اعتبار آن ،صريحا ميفرمايد ":ال تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقي إِلَيْكُمُ السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً" « »1عالوه بر اين كه آن مستثنا منه كه
خداي تعالي عده قليلي را از آن استثنا كرده جمله (و ليكن خداي تعالي به جرم كفرشان لعنتشان كرده) ميباشد ،و معلوم است كه در اين استثنا
كمترين درجه ايمان و يا اسالم ظاهري يعني حفظ ظاهري اسالم و گفتن ":سَمِعْنا وَ أَطَعْنا" كافي است ،هر كس اين مقدار اسالم و ايمان از
خود نشان بدهد حكم ساير مسلمانان را دارد ،و مانند آنها مشمول لعنت خداي تعالي نيست.
و انگيزه اي كه اين مفسر را به ارتكاب اين اشتباه واداشته يك توهم غلط است ،و آن اين است كه خيال كرده اثر لعنت خداي تعالي تخلف پذير
نيست ،وقتي خداي تعالي جمعيتي را لعنت كرد هيچ فردي از آن جمعيت ،ديگر ايمان نخواهد آورد ،و فكر كرده قلت در آيه شريفه
__________________________________________________
)(1به كساني كه شما با تحيت اسالم يعني با دادن سالم روبرو ميشوند ،نگوييد تو مؤمن نيستي .سوره نساء آيه .14
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
صفت ايمان است ،و ايمان قليل ايماني نيست كه قابل اعتنا باشد.
مفسر نامبرده اينطور فكر كرده تا جمله ":لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ" درست در آيد ،و غفلت ورزيده از اين كه اين خطابها و مذمت و توبيخها و
مؤاخذه هايي كه در آن است متوجه مجتمعات به عنوان مجتمع است ،و نظر به فرد ندارد ،آن كسي كه مشمول اين لعنت و غضب و مؤاخذههاي
عمومي ديگر شده است ،مجتمع يهود است بدان جهت كه يك مجتمع است ،مجتمعي كه از يهوديت تشكيل شده ،كه نه ايمان ميآورد ،و نه
روي سعادت و رستگاري را ميبيند ،و تا به امروز هم چنين بوده و تا قيامت هم چنين خواهد بود.
و اما استثنايي كه در آن شده نسبت به افراد است ،و معلوم است كه خارج شدن بعضي از افراد از يك حكمي حتمي كه روي مجتمع شده منافات
ندارد ،و آن حكم را نقض نميكند ،و اما اينكه چه حاجت به اين استثنا بود ،با اين كه گفتيم اين مجتمع تا قيامت هم ايمان نميآورد ،و با اين كه
افراد قليلي كه ايمان ميآورند مجتمعي داخل در مجتمعات يهود نبودند تا با استثناي يك مجتمع از ميان مجتمعات خارج شود؟.
جوابش اين است كه آري ،همين مؤمنين اندك نيز براي خود مجتمعي هستند ،و وقتي فرمود ":فَال يُؤْمِنُونَ" هر چند كه ايمان را از مجتمع يهود
نفي كرده و ليكن در آن ايمان را از افراد نيز نفي كرده است ،و در نتيجه جاي اين توهم بود كه كسي خيال كند نفي نامبرده شامل تك تك
يهود هم ميشود ،و آن گاه نتيجه بگيرد كه حتي يك نفر يهودي هم ايمان نميآورد ،لذا براي دفع اين توهم فرمود ":اال قليال" ،و بنا بر اين،
گفتار در آيه مورد بحث نظير گفتار در آيه شريفه زير است ":وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ"
« »1كه به زودي تفسير و ترجمهاش ميآيد.
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا"...
كلمه "طمس" به معناي محو كردن اثري است كه از چيزي بماند ،و كلمه( :وجه) از هر چيزي آن طرفي است كه رو به روي تو قرار دارد ،و
برايت ظاهر است ،و وجه در انسان سمت جلو او است ،كه براي بيننده ظاهر است( ،و چون غالبا به غير از صورت ،ساير قسمتهاي جلو بدن به
وسيله لباس پوشيده و غير ظاهر است ،لذا غالبا كلمه وجه در انسان به معناي صورت او ميآيد).
اين كلمه همان طور كه در امور محسوس استعمال ميشود در امور معنوي نيز استعمال
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__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه.11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
ميشود( ،نظير وجه اللَّه) ،و نظير اين كه ميپرسيم (وجه اين كه چرا فالني چنين كرد چيست؟) و از اين قبيل و كلمه (ادبار) جمع دبر به ضمه
دال و ضمه با است ،كه به معناي پشت سر است ،و منظور از اصحاب سبت قومي از يهود است كه در روز شنبه از دستور الهي تجاوز ميكردند ،و
خداي تعالي لعنتشان نموده ،در نتيجه به صورت حيواناتي مسخشان كرد ،و داستانشان در آيات زير آمده ":وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ
الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ ال يَسْبِتُونَ ال تَأْتِيهِمْ" « »1از يهوديان بپرس اهل آن قريهاي كه لب دريا
منزل داشتند و در شنبهها از حدود الهي تجاوز ميكردند (چون شنبه كه صيد ماهي بر آنان حرام بود ماهيها به كنار دريا و دسترس آنان
ميآمدند و روزهاي ديگر نميآمدند چه كردند كه هالك شدند؟) ":وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ،
فَجَعَلْناها نَكالًا لِما بَيْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها" «».2
و همان طور كه توجه فرموديد آيات سابق متعرض حال يهود و يا حد اقل حال طايفهاي از يهود بود ،و در آخر ،سخن به اين جا كشيده شد كه
اين طايفه به خاطر اين كه به خداي تعالي و رسول او خيانت كردند ،و آنچه در دين خودشان صالح بود فاسد كردند ،جمعشان به لعنت خدا گرفتار
شده ،در نتيجه توفيق ايمان از ايشان سلب شد ،مگر از عدد اندكي از آنها ،پس خطاب متوجه جميع اهل كتاب شد -،چون ظاهر جمله ":يا أَيُّهَا
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" همين عموميت را افاده ميكند -و در آن اهل كتاب را به سوي ايمان به كتابي كه اخيرا نازل شده و مصدق كتاب آسماني
ايشان است دعوت فرمود ،و تهديدشان كرد به اين كه اگر از در استكبار و بدون عذر تمرد كنند ،به سخطي گرفتار ميشوند ،كه يا لعنت است ،و
يا طمس ،يعني عذابي كه اثري از آنان باقي نميگذارد و با اين لعن و طمس گريبان آنان را ميگيرد ،و بدون ترديد دست بردار از آنان نيست.
و اين همان معنايي است كه از جمله ":مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلي أَدْبارِها" استفاده ميشود ،پس معناي طمس وجوه عبارت شد از
اين كه خداي تعالي وجوه آن عده از اهل كتاب را كه به قرآن ايمان نميآورند به حالتي در آورد كه صاحبانش به جاي اين كه وجوه را
__________________________________________________
)(1سوره اعراف آيه.111 :
)(2شما خوب مي شناسيد آن يهودياني كه در روزهاي شنبه از حدود الهي تجاوز كردند در نتيجه ،فرمان داديم كه ميمون شدند و از رحمت ما
دور شدند و ما شنبه را مايه عذاب آنها و ننگ آيندگان آنها قرار داديم .سوره بقره آيه.11 -11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
به سوي مقاصدي متوجه كنند كه سعادت زندگيشان را تامين ميسازد سعادتي كه از هر انساني انتظار ميرود به آن برسد ،به سوي ضد آن
مقاصد متوجه سازند ،پس طمس وجوه به معناي محو كردن و نابود ساختن وجوه ،و بطالن آثار آن نيست ،بلكه محوي است كه باعث دور شدن
ا ز مقصد ،و يا بگو برگشتن به عقب خواهد بود ،پس اين وجوه بر حسب فطرت بشري كه دارد مقاصدي را كه هر انساني بايد به آن برسد و
انتظار ميرود كه به آن برسد دنبال ميكنند ،و ليكن از آنجا كه با لعنت خدا رو به پشت قرار گرفتهاند ،جز دور شدن از آن مقاصد را دنبال
نميكنند ،و جز به قهقرا پيش نميروند.
و چنين انساني -با اينكه بالطبع و بالفطرة متوجه به سوي چيزي است كه آن را براي خود خير و سعادت ميداند ،اما -به طرف هر مقصدي
ميرود كه آن را براي خود خير و براي دين و دنياي خود صالح ميداند ،جز شر و فساد نميبيند ،و هر چه بيشتر جلو برود بيشتر از سعادت عقب
ميافتد ،و در نتيجه ابدا روي صالح و فالح را نميبيند.
و اما اين كه لعنت خداي تعالي بر اينان را تشبيه كرد به لعنت در باره اصحاب سبت ،از ظاهرش بر ميآيد كه اينان نيز مانند آنان به عذاب مسخ
گرفتار ميشوند كه جريانش و اينكه به صورت ميمون مسخ شدند در سابق گذشت.
و بنا بر اين كلمه( :أو) در جمله ":او نلعنهم" به همان معناي ظاهريش باقي است ،و ترديد را افاده نموده ،ميفهماند ،ما در صورتي كه ايمان
نياوريد يا شما را طمس ميكنيم ،و يا لعن ،و فرق بين اين دو تهديد ،اين است كه اولي (يعني طمس )باعث ميشود هدفها و مقاصد آنان تغيير
كند ،ولي خلقتشان جز در پارهاي كيفيات به حال خود بماند ،ولي لعن باعث ميشود خلقت بشري شان مبدل به خلقت ميمون گشته ،در نتيجه
مقاصد هم مقاصد ميمونها شود.
پس مخاطبين به اين آيه اگر از امتثال فرمان خداي تعالي تمرد كنند -،كه از آخر آيه بر ميآيد به طور قطع تمرد خواهند كرد -بايد منتظر يكي
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از دو سخط الهي باشند ،يا طمس وجوه ،و يا لعنتي نظير لعنت اصحاب سبت -،يهودياني كه ماجراي شنبه را طرح كردند ،و ليكن از آيه شريفه بر
ميآيد همه آنان دچار اين دو سخط نميشوند ،چون به صيغه جمع و نكره ميفرمايد:
"وجوها" ( ،قبل از آن كه ما بعضي از وجوه را طمس كنيم ايمان بياورند) ،و اگر منظور عموم متمردين بود جمع را نكره نميآورد ،و ميفرمود":
من قبل ان نطمس الوجوه" قبل از آن كه رويها را طمس كنيم ،و باز در نكره آوردن وجوه و عدم تعين آن نكته ديگري است ،و آن اين است
كه مقام آيه چون مقام تهديد بود ،و تهديد هم جماعتي بود به شر و اين شر تنها به بعضي از
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
افراد ميرسد ،در نتيجه ابهام آوردن و معين نكردن آن افرادي كه مشمول سخط الهي ميشوند ،در تهديد و تخويف مؤثرتر بود ،چون وصفي كه
از ايشان كرد بر اساس ابهامش قابل انطباق بر يك يك افراد قوم ميشود ،و در نتيجه احدي ايمن از آن نيست كه اين عذاب شديد او را نگيرد،
و اين طور سخن گفتن در مقام تهديد و تخويف شايع است .و در اينكه فرمود ":او نلعنهم" از آنجا كه ضمير جمع مخصوص صاحبان عقل را به
كار برد و آن را به كلمه" وجوها" برگردانيد ،اشاره و يا تصريح است به اين كه مراد از وجوه ،انسانها است ،انسانهايي كه رو به سوي مقاصد و
اهداف خود دارند ،و بنا بر اين احتمالي كه بعضي از مفسرين در معناي آيه شريفه دادهاند و گفتهاند :مراد اين است كه صورتهايشان را به طرف
پشت بر ميگرداند ،احتمالي ضعيف خواهد بود ،و بر خالف آن اين احتمال قوي ميشود كه مراد از برگرداندن وجوه به ادبار ،برگرداندن جان از
حال استقامت در فكر و درك واقعيات بر واقعيتش ،به حال اعوجاج و انحطاط فكري است ،به طوري كه هيچ حقي و حقيقتي را مشاهده نكند،
مگر آن كه از آن متنفر گشته اعراض نمايد ،و هيچ باطلي را نبيند مگر آن كه به آن متمايل گشته شيفتهاش شود.
و اين خود نوعي تصرف الهي به عنوان كيفر و عذاب است ،و نظير آن در آيه زير آمده ميفرمايد ":وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ" «».1
[وجوهي كه در معناي طمس وجوه در" مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً" گفته شده است]  .....ص 181 :
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پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه مراد از طمس وجوه در آيه شريفه نوعي تصرف الهي در دلها است ،كه باعث ميشود طبع دل كه در باب
ايمان به خدا و آياتش پذيرفتن حق و گريز از باطل است ،برگردد ،و در نتيجه باطل و گريزان از حق شود ،هم چنان كه اول آيه مؤيد اين معنا
است كه فرمود( :به آنچه ما نازل كرديم با اين كه مصدق كتاب آسماني شما است ايمان بياوريد ،قبل از اين كه پاي طمس به ميان آيد  )...و نيز
روشن شد كه مراد از لعن كه در آيه آمده ،مسخ است.
ولي ساير مفسرين حرفهاي ديگري زدهاند ،از آن جمله گفتهاند :مراد از طمس وجوه اين است كه صورتها به طرف عقب بر گردد ،و اين در آخر
الزمان و يا در روز قيامت خواهد شد ،و اين حرف درست نيست ،براي اين كه با جمله ":أَوْ نَلْعَنَهُمْ" منافات دارد ،كه بيان منافاتش
__________________________________________________
)(1دلهايشان را زير و رو و يا بگو پشت و رو -ميكنيم همانطور كه در نوبت اول ايمان نياوردند و در طغيانشان رها ميكنيم تا هم چنان
سرگردان بمانند .سوره انعام آيه .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
گذشت.
بعضي ديگر گفتهاند :مراد از طمس وجوه ،خذالن و خواري دنيوي است ،و قوم يهود كه مخاطب به آيه مورد بحثند همواره در ذلت و نكبت بوده
و خواهند بود به قصد هيچ هدفي كه مايه سعادتشان است بر نميخيزند ،مگر آن كه خداي تعالي همان هدف را عليه آنان سرابي ميسازد ،كه
هيچ خيري در آن نباشد.
اين وجه نيز درست نيست ،براي اين كه ،هر چند خيلي از آيه شريفه دور نيست ،ولي با صدر آيه طبق بياني كه گذشت منافات دارد.
بعضي ديگر گفتهاند :مراد اين است كه آنها را جالي وطن داده ،به همان محلي كه از آن جا خارج شده بودند بر ميگرداند ،چون يهوديان از
سرزمين حجاز اخراج شدند ،و به سرزمين شام و فلسطين كه قرنها قبل از آنجا كوچ كرده بودند برگشتند.
اين وجه هم درست نيست ،براي اين كه سياق آيه همان طور كه توجه فرموديد غير از اين معنا را تاييد ميكند.
بله مي شود در جمع بين همه وجوهي كه گذشت اين را گفت :كه مراد از آيه شريفه و طمس وجوه در آن اين است كه دلهايشان را از حق به
سوي باطل متمايل كند ،بطوري كه موفق به ايمان به خدا و آيات او نشوند ،و در نتيجه رستگار نگردند ،چيزي كه هست از آنجا كه دين حق
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[توضيح اينكه" خداوند شرك را نميآمرزد و گناهان پائينتر از شرك را ميآمرزد"]  .....ص 188 :

"إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ"...
از ظاهر سياق بر ميآيد كه اين آيه ميخواهد علت حكم مذكور در آيه سابق را كه ميفرمود( :به قرآن ايمان بياوريد ،و گرنه شما را طمس و لعن
ميكنيم) بيان كند و بنا بر اين برگشت معنا به اين ميشود كه مثال بگوئيم( :ايمان بياوريد به علت اين كه اگر به قرآن ايمان نياوريد ،با اين
ايمان نياوردنتان مشرك شدهايد ،و خدا نميآمرزد اين كه به وي شرك بورزند ،در نتيجه غضب و عقوبت او شما را ميگيرد ،وجوه شما را طمس
ميكند ،و رو به سوي قهقرا ميكنيد ،و يا لعنتتان ميكند).
پس نتيجه عدم مغفرت همين است كه آثار دنيوي شرك ظاهر گردد ،و طمس و لعن محقق شود.
و همين معنا است كه ميتواند فرق مضمون اين آيه ،و مضمون آيه زير باشد كه ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ
لِمَنْ يَشاءُ ،وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَاللًا بَعِيداً" «».1
چون آيه مورد بحث كه آيه ( )41از همين سوره است به آثار سوء دنيوي شرك تهديد ميكند ،ولي آيه )111( :به آثار اخروي آن تهديد مينمايد،
خواهي گفت هر دو آيه مطلق است ،و شامل همه آثار ميشود ،در پاسخ ميگوييم :بله از نظر لفظ چنين است ،و ليكن از
__________________________________________________
)(1خدا نميآمرزد اين گناه را كه به وي شرك بورزند و گناهان سبكتر از آن را از هر كس كه خودش بخواهد ميآمرزد ،و كسي كه به خدا
شرك بورزد به ضاللتي دور از نجات گمراه شده است .سوره نساء آيه .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نظر انطباق با مورد ،فرق ميكند ،مورد اين ،آثار دنيوي شرك ،و مورد آن ،آثار اخروي آن است.
و چون خداي عز و جل عزيز و حكيم است ،و هيچ كار او جزافي و بي حكمت نيست ،بناچار نيامرزيدن مشرك و آمرزيدن ساير گناهان او بايد
طبق حكمت باشد.
اما حكمت اين كه شرك را نميآمرزد ،اين است كه عالم خلقت كه سراپايش رحمت خدا است ،اساسش عبوديت خلق و ربوبيت خداي تعالي
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عبارت است از صراط مستقيمي كه هيچ انساني سعادت زندگي دنيوي خود را نمييابد مگر با پيمودن اين صراط و كسي كه از آن منحرف شود،
جز سقوط در كانون فساد و افتادن در ورطههاي هالكت سرنوشتي ندارد ،هم چنان كه قرآن كريم نيز خودش به اين معنا تصريح نموده
ميفرمايد ":ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا" « ،»1و نيز ميفرمايد ":وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ
اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ" «2».
الزمه اين حقيقت آن است كه طمس وجوه از معارف حقه ديني ،طمس از حقايق سعادت زندگي دنيا به همه اقسامش باشد ،پس آن كس كه از
سعادت دين محروم است ،از
__________________________________________________
)(1فساد در خشكي و دريا هويدا گشت ،به خاطر اعمالي كه مردم به اختيار خود كردند ،و خداي تعالي خواست تا آثار شوم دنيايي آن اعمال را به
ايشان بچشاند ،تا از آن تلخي به آثار شوم آخرتي اعمالشان پي برند .سوره روم آيه .41
)(2و اگر اهل هر قريه و شهري ايمان ميآوردند هر آينه ما درهاي بركاتي از آسمان و زمين به رويشان ميگشوديم ،اما تكذيب كردند ،و ما آن
را به عذاب خود بگرفتيم .سوره اعراف آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
سعادت دنيا ( يعني استقرار حال و فراهم شدن سيادت و شرافت استقالل ،و ملك و هر چيزي كه مايه خوشي زندگي است) نيز محروم است ،و از
سعي و تالشش بهرهاي نميبرد مگر به مقداري كه مواد ديني در مجتمع او راه يافته باشد ،و بنا بر اين ميتوان گفت همه وجوهي كه در تفسير
آيه آوردهاند و يا بيشتر آنها درست است.
"وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا" اين جمله اشاره است به اين كه تهديدي كه شد حتما واقع ميشود ،هم چنان كه واقع شد ،و خداي تعالي يهود را
همانطور كه در كتابش لعنت كرد ،در خارج نيز خشم خود را شامل آنان نمود ،و كينه و دشمني را تا روز قيامت در بين آنان بيفكند ،و آنچه در
آيات بسيار ديگري از قرآنش وعده داد بر سر آنان بياورد.
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است ،هم چنان كه خود خداي تعالي فرمود ":وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" « ،»1و معلوم است كه با شرك ديگر عبوديتي نيست.
و اما اينكه ساير گناهان و نافرمانيهاي كمتر از شرك را ميآمرزد از دو راه و وسيله است ،يكي شفاعت كساني كه خداوند براي آنها منزلت
شفاعت را قرار داده است ،از انبيا و اوليا و مالئكه .ديگر به واسطه اعمال صالحه خود افراد گناهكار ،چون اعمال صالحه گناهان را عفو ميكند ،و
شفاعت شفيعان نيز براي اين است كه همانطور كه در دنيا واسطه به كمال رسيدن بندگان بودند در آخرت نيز واسطه باشند هم چنان كه خودش
فرموده كه شفاعت آنان را ميپذيرد ،و در حديثي رسول خدا (ص) فرمود ":اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في اآلخرة" كساني كه در
دنيا واسطه در خير و بركت بودند ،در آخرت نيز دستگيري از گنهكاران را به آنان واگذار ميكنند)" مترجم" و ما بحث پيرامون مساله شفاعت را
در جلد اول عربي اين كتاب به طور مفصل ذكر كرديم.
و اما توبه :آيه شريفه متعرض آن نشده ،چون مورد مساعد نبود ،مورد آيه شرك و عدم ايمان بود و با حفظ عدم ايمان ،توبه معنا ندارد ،عالوه بر
اين كه توبه اختصاص به يك گناه و دو گناه ندارد ،آدمي از هر گناهي توبه كند آمرزيده ميشود ،چه شرك و چه غير شرك چون خداي تعالي
فرموده ":قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ،وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ"
«».2
و مراد از شرك در آيه ،معنايي است كه شامل كفر نيز ميشود ،زيرا ميدانيم كه خداي تعالي به هيچ وجه كفر را نميآمرزد ،پس آيه شامل او نيز
مي شود ،هر چند كه از نظر نامگذاري كلمه (شرك) بر او صادق نباشد ،البته اين در صورتي است كه اصطالح قرآن را در
__________________________________________________
)(1من جن و انس را نيافريدم مگر براي اين كه عبادتم كنند .سوره ذاريات آيه .11
)(2بگو اي بندگان من كه بر خويشتن ستم كردهايد ،از رحمت خدا مايوس نشويد ،كه خدا همه گناهان را ميآمرزد ،چون او آمرزگار رحيم است
برگرديد به سوي پروردگارتان .سوره زمر آيه.14 -11 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
نظر بگيريم ،كه اهل كتاب را مشرك نمي نامد ،هر چند كه كفرشان به قرآن و به ديني كه رسول خدا (ص) آورده در واقع شركي است كه به خدا
ورزيدهاند( ،به تفسير آيه  221سوره بقره مراجعه بفرماييد) و گرنه خود كلمه شرك شامل آنان نيز ميشود ،زيرا وقتي اهل كتاب به قرآن كه
مصدق تورات و انجيل آنان است ،ايمان نياورند به خدا كفر ورزيدهاند و آن چه در دست دارند را (مثال موسي ع را )شريك خداي تعالي گرفتهاند،
چون كسي كه به موسي (ع) ايمان آورده اگر به عيسي (ع) كفر بورزد موسي را شريك خدا گرفته است ،و شايد در اين كه فرمود( :أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
اينكه به او شرك بورزند) ،و نفرمود ":ان اللَّه ال يغفر المشرك -و يا -المشركين" همين نكته منظور بوده است.
و جمله ":لِمَنْ يَشاءُ" را آورد تا توهمي كه ممكن بود بشود دفع نمايد ،و آن توهم اين است كه كسي خيال كند وقتي شرك نورزد و ايمان به
خدا داشته باشد آمرزش ساير گناهان را از خداي تعالي طلب كار ميشود ،و بر خدا واجب ميشود او را بيامرزد ،و معناي اين توهم اين است كه
در اين صورت حاكمي ما فوق خدا هست كه او را محكوم كند ،و قاهري هست كه او را مقهور سازد ،در حالي كه چنين نيست ،و خداي تعالي
محكوم كسي واقع نميشود ،و به همين جهت است كه ميبينيم در قرآن كريم بسياري از امور مشروط به مشيت خداي تعالي شده ،كه در همه
آن موارد و يا در بيشترش ،وجه همين دفع توهمي است كه تذكر داديم ،نظير آيه شريفه:
"خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ ،إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ" «».1
عالوه بر اين كه حكمت هم اقتضا ميكند كه تمامي گنهكاران گناهشان آمرزيده نشود ،چون اگر خداي تعالي جمله (از هر كس كه بخواهد) را
نياورد ،و قرار باشد كه همه گناهان و همه گنهكاران آمرزيده شود ،امر و نهيهاي الهي و تشريع دين و تربيت الهيه به كلي لغو و باطل ميشود،
و از اينجا مي فهميم كه بايد از هر چند بار گناه كردن بعضي از افرادش آمرزيده نشود ،تا نهي از آن ،لغو نشود ،و اين مطلب با عموميتي كه در
آيات راجع به اسب اب مغفرت است منافات ندارد ،براي اين كه در آيه مورد بحث سخن از وقوع آمرزش است ،و در آن آيات ،سخن از وعده است،
كه صحيح است بطور مطلق بيان شود ،و اما در جايي كه سخن از وقوع آمرزش است ،با اينكه بعضي از گناهان از كساني سر ميزند كه به هيچ
وجه آمرزيده نميشود ،يا براي اين كه مرتكب مشرك است ،و يا به علت ديگر نميشود بيان را مطلق آورد.
__________________________________________________
) (1و اما كساني كه سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود ،ما دام كه آسمانها و زمين برقرارند مگر زماني كه پروردگارت نخواهد ،و اين
عطايي است قطع ناشدني .سوره هود آيه . [.....]111
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[خودستايي ناشي از عجب است كه از اصول رذائل ميباشد و ستايش و تزكيه مختص به خدا است]  .....ص 112 :

"بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيلًا" كلمه (بل) اعراض از مطلب قبل را ميفهماند ،و در اين جمله اعراض از تزكيه نفس و خودستايي
يهود را ميرساند ،و مي خواهد خودستائيشان را رد كند ،و بفرمايد ستودن از شؤون ربوبيت و يا بگو تربيت مربي عالم است ،و مختص به خداي
تعالي است ،و اما آدميزاده هر چند كه ممكن است واقعا متصف به كمالي باشد ،و فضايلي را دارا بشود ،و انواعي از شرافت و پيشرفتهاي
معنوي را كسب بكند ،اما به محضي كه روي آن فضايل و شرافتها تكيه كند ،نوعي استقالل و بينيازي از خدا را براي خود اثبات كرده ،و اين
خود در معناي ادعاي الوهيت و شركت با رب العالمين است ،و انسان سراپا حاجت كه نه نفع و ضرري براي خود مالك است و نه مرگ و حياتي،
كجا؟ و استقالل و بي نيازي از خدا ،كجا؟ با اين كه انسان خودش و آنچه به او مربوط است چه آنها كه در جان او و روح او است ،و چه آن
چيزهايي كه از خارج به او رسيده ،و او خود را مالك آنها پنداشته ،و چه آن اسبابي كه آن خيرها را به وي رسانده ،همه و همه مملوك خداي
سبحانند ،آن هم مملوك خالص ،به اين معنا كه هيچ كس ديگري با خدا در مالكيت آنها شركت ندارد ،و بنا بر اين ديگر چه چيزي براي انسان
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بنا بر اين معناي آيه چنين ميشود كه خداي تعالي شرك را از هيچ كافر و مشركي نميآمرزد ،و ساير گناهاني كه پايينتر از شرك است ،به
وسيله شفاعت شفيعان از بندگانش و يا به وسيله عمل صالح ميآمرزد ،و خود او در اين آمرزش مقهور و محكوم به اين نيست كه هر گناهي از
انواع گناهان معمول را از هر گناه كاري بيامرزد ،بلكه هر جا حكمتش اقتضا كرد ميآمرزد ،و هر جا نكرد نميآمرزد.
"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ".
راغب ميگويد كلمه (زكات و يا بگو ماده -ز -ك -ت) در اصل به معناي نموي است كه از ناحيه بركت خداي تعالي حاصل ميشود -،تا آنجا
كه ميگويد -و تزكيه انسان ،نفس خود را دو قسم است ،يكي به عمل است ،كه بسيار پسنديده و مورد تاكيد است ،و در آيه شريفه ":قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ تَزَكَّي" « »1همين قسم منظور است ،و يكي ديگر تزكيه زبان است ،نظير اين كه دو شاهد عادل ،شخصي را كه عدالتش براي حاكم شرع
ثابت نشده تعديل كنند ،و او را به عدالت بستايند ،و اين قسم از تزكيه در باره خويشتن و اين كه كسي خود را بستايد مذموم است ،و خداي تعالي
از آن نهي كرده ميفرمايد ":فَال تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ"  ،و نهي خداي تعالي از اين قسم تزكيه ،خود نوعي تاديب بندگان است ،چون مدح كردن انسان
از خود ،هم از نظر عقل و هم از نظر شرع قبيح است ،و به همين جهت وقتي از حكيمي پرسيدند آن چه عملي است كه با اين كه حق است
زشت است؟ گفت :اين كه كسي خود را به كمالي كه دارد ستايش كند ،اين گفتار راغب « »2بود.
(ليكن همين عمل در بعضي از موارد نظير مورد دفاع و موردي كه الزم است نعمت الهي اظهار شود زشت نيست)" مترجم".
و چون آيه شريفه در ضمن آيات مربوط به كفار واقع شده ،كه متعرض حال اهل كتاب است ،اين ظهور را دارد كه گويا اين خودستايان همان
اهل كتاب و يا بعضي از آنان بودهاند ،و اگر آنان را به صفت (اهل كتاب) توصيف نكرد ،و نفرمود( :اهل كتاب خودستا هستند) ،براي اين بود كه
معناي كلمه اهل كتاب دانايان به خدا و آيات خدا است ،و معلوم است كسي كه به چنين مقامي رسيده باشد آلوده به امثال اين رذايل نميشود،
اگر ديديم كه علماي يهود و نصارا چنين شدند در حقيقت به خدا و به كتاب خدا و به علم خود ،پشت كردند.
__________________________________________________
)(1به يقين رستگار شد آن كس كه خود را تزكيه كرد.
)(2مفردات راغب ص .214
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
مؤيد اين مطلب آيه زير است كه از قول يهود نقل ميكند كه گفتهاند ":نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ" « »1و يا گفتند ":لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً
مَعْدُودَةً" « ،»2و يا براي خود واليت اثبات كردند ،و قرآن به اين مناسبت فرمود ":قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ
النَّاسِ" «».1
پس به شهادت آن سياق و اين آيات ميتوان گفت آيه شريفه به طور كنايه يهود را مذمت ميكند ،و در حقيقت اين آيه استشهادي است براي
مطال بي كه در آيات سابق در باره يهود بود ،و از استكبار يهود از خضوع در برابر حق و زير بار حق نرفتنشان ،و به آيات خداي سبحان ايمان
نياوردنشان ،و استقرار لعنت الهي در آنان ،سخن ميگفت ،پس آيه مورد بحث ميخواهد بفرمايد :همه آن بديهايي كه از يهوديان بر شمرديم ،از
لوازم خودپسندي و خودستايي ايشان است.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

باقي ميماند؟.
و اين غرور و خودپسندي كه وادار ميكند آدمي را به اين كه خود را بستايد ،نامش
__________________________________________________
)(1ما پسران خدا و دوستان اوييم .سوره مائده آيه .11
)(2آتش به ما نميرسد مگر چند روزي .سوره بقره آيه .11
)(3بگو هان اي كساني كه به دين يهود گرايش داريد ،اگر پنداشتهايد كه تنها شما و نه ديگر مردم اولياي خدا هستيد (چنين و چنان كنيد)
سوره جمعه آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
عجب است ،كه از اصول رذايل اخالقي است ،و چون هيچ انساني بريده از انسانهاي ديگر نيست ،به تدريج اين رذيله او را وادار ميكند به اين
كه در تماسش با انسانهاي ديگر به رذيله ديگري مبتال شود ،كه نامش تكبر است ،او به حكم همان خود پسنديش ميخواهد خود را باالتر از
سايرين جلوه دهد ،و بندگان خداي را بنده خود بپندارد ،اينجا است كه به هر ظلم و ستم و حقكشي و هتك هر حرمتي از محارم الهي دست
ميزند ،و به خود اجازه ميدهد بر جان و ناموس و اموال مردم دستدرازي كند.
همه اينها در جايي است كه فردي از افراد مبتال به اين بيماريهاي رواني يعني عجب و تكبر شده باشد اما اگر از فرد تجاوز كند و خلقي
اجتماعي و سيره اي قومي شود ،آن وقت است كه هالك نوع بشر و فساد زمين حتمي است ،و همان است كه خداي تعالي از مجتمع يهود
حكايت ميكند ،كه گفتند ".لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ" «».1
پس هيچ انساني جا ندارد به منظور ستايش خود فضيلتي را براي خود ذكر كند ،حال چه اين كه در اين خودستايي راستگو باشد ،و چه دروغ
بگويد ،براي اينكه او مالك آن فضيلت براي خود نيست ،اين خداي سبحان است كه آن فضيلت ،را به وي داده و او است كه فضل خود را به هر
كس بخواهد و به هر نحو كه بخواهد عطا ميكند ،و او است كه با دادن فضل و افاضه نعمتش هر كه را بخواهد عمال تزكيه ميكند و يا با
ستايش قولي هر كه را بخواهد ميستايد ،و تزكيه ميكند ،و به صفات كمال ،شرافتش ميدهد ،مثال در باره برگزيدگي آدم و نوح (عليهما
السالم )ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً" « »2و در باره صداقت و نبوت ابراهيم و ادريس (عليهما السالم) ميفرمايد ":إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً
نَبِيًّا" «( »1او مردي بود صديق و پيامبر) ،و در باره علم يعقوب (ع )ميفرمايد ":وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ" «».4
و در باره عبوديت و خلوص يوسف (ع) ميفرمايد ":إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ" « »1و در حق موسي و اين كه بندهاي مخلص و فرستادهاي نبي
بود ميفرمايد ":إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا" « ،»1و در حق عيسي و آبرومنديش در دنيا و آخرت و اينكه از
__________________________________________________
)(1هيچ قوم و ملتي كه بر كيش يهوديت نيستند بر ما يهوديان مسلط نميشوند .سوره آل عمران آيه 11
)(2سوره آل عمران آيه .11
)(3سوره مريم آيه .41
)(4و او به خاطر اين كه ما تعليمش داديم صاحب علمي بود .سوره يوسف آيه .11
)(5سوره يوسف آيه .24
)(6سوره مريم آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
مقربان بوده است ميفرمايد ":وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ" « »1و در ستايش سليمان و ايوب ميفرمايد ":نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ"
«».2
و در باره پيامبر اسالم خاتم انبيا محمد مصطفي (صلوات اللَّه عليه و علي آله) و دوستيش نسبت به خداي تعالي فرموده ":إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ
الْكِتابَ ،وَ هُوَ يَتَوَلَّي الصَّالِحِينَ" « »1و نيز فرموده ":وَ إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ" « ،»4و همچنين در باره عدهاي از انبيا در سورههاي" انبيا" و "
مريم" و" انعام" و" صافات" و" ص" و غير اينها ستايشهاي ديگري كرده است.
و سخن كوتاه اين كه ،تزكيه و ستايش ،كار خداي سبحان است ،و حقي است مخصوص او ،كه غير با او در آن شريك نيست ،زيرا ستايشهايي
كه از غير او سر ميزند سر تا پايش ظلم است( ،زيرا اگر چيزي را ستايش ميكند كه خدا آن را نستوده براي خود در برابر خدا استقاللي قائل
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شده ،از سوي ديگر در ستايش آن چيز يا راه افراط رفته يا تفريط ،چون او واقف به اندازه و مقدار آن چيز نيست ،تا به اندازهاي كه بايد ستايشش
كند) به خالف خداي تعالي كه هر چه را و هر كه را ميستايد به حق و عدالت و به اندازهاي كه خود گرفته ميستايد نه افراط كند و نه تفريط و
به همين جهت در آخر آيه ،جمله ":بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ" را با جمله" وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيلًا" تعليل ميفرمايد.
پس از آنچه گذشت اين معنا نيز روشن گرديد كه تزكيه خداي تعالي در آيه شريفه هر چند مطلق آمده و شامل تزكيه عملي و قولي هر دو
ميشود ،و ليكن به حسب مورد با تزكيه قولي منطبق است.
"وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيلًا" كلمه فتيل صفت مشبهه از ماده (فتل) است ،و صفت مشبهه گاهي به معناي اسم فاعل ميآيد ،و گاهي به معناي اسم
مفعول ،و در اينجا به معناي اسم مفعول است ،و معناي (ف -ت -ل) پيچيدن و در نتيجه معناي فتيل پيچيده شده است ،ولي بعضي گفتهاند :به
معناي نخ نازكي است كه در شكاف هسته خرما است ،و ميخواهد بفرمايد حتي به آن مقدار هم كسي
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه .41
)(2خوب بندهاي است او بسيار به ما رجوع ميكرد سوره ص آيه .11
)(3بگو ولي و محبوب من خدا است ،كه اين كتاب را نازل كرده ،و او دوستدار و عهدهدار امور صالحان است سوره اعراف آيه . [.....]111
)(4تو داراي فضائل اخالقي عظيمي هستي ،سوره قلم آيه .4
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ستم نميشود ،بعضي ديگر گفتهاند :به معناي نخ نازكي است كه در درون هسته خرما است ،و در بعضي از روايات وارده از ائمه اهل بيت (عليهم
السالم) آمده كه فتيل به معناي آن نقطه اي است كه بر روي هسته خرما است ،و كلمه( :نقير) نيز به همان معنا و كلمه (قطمير) به معناي پوسته
و پردهاي است كه روي هسته كشيده شده است.
بعضي گفتهاند :كلمه (فتيل) به معناي فتيلهاي است كه افراد با ماليدن دو انگشت خود از چرك انگشتان يا چرك بدن درست ميكنند ،و به هر
حال اين كلمه كنايه است از حقارت و بي مقداري چيزي كه كسي به امر آن اعتنا نميكند ،ولي خداي تعالي همان را نيز مورد اعتنا قرار ميدهد.
و با اين آيه شريفه دو مطلب روشن ميشود :يكي اينكه هيچ صاحب فضيلتي حق ندارد از اين كه داراي آن فضيلت است دچار عجب گشته از
خودش خوشش آيد ،و خود را به داشتن آن فضيلت بستايد ،زيرا ستايش مخصوص خداي تعالي است ،و ما اين مطلب را از جمله ":بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي
 "...ميفهميم ،كه از ظاهرش بر ميآيد ،تنها خداي تعالي است كه هر كس را شايسته تزكيه بداند ،ديگران هم نبايد او را به خاطر آن فضيلت
بستايند ،مگر فضيلت او را مستند به خداي تعالي نموده ،و همان مقدار فضيلتي را كه خدا به او داده بستايند ،نه بيشتر ،از اين جا نتيجه ميگيريم
كه اوال فضايل تنها و تنها آن كماالتي هستند كه خداي تعالي آنها را ستوده ،و اما چيزهاي ديگري كه دين خدا آنها را نميشناسد ،و فضيلت
نمي نامد ،نيستند ،و ثانيا الزمه اين حرف آن نيست كه مردم دوغ و دوشاب را يكي ،خوب و بد را يكسان دانسته ،فضيلتي براي صاحب فضيلت
قائل نشوند ،و قدر و منزلت آن فضيلت را تعظيم نكنند ،زيرا قدرشناسي و فضيلت دوستي ،خود از شعائر خداي تعالي است چطور ممكن است
چنين نتيجه غلطي گرفت ،با اين كه خود خداي تعالي فرمود ":وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ" ،تعظيم شعائر الهي ،خود از آثار
سالمت قلب و تقواي نفس است ،بنا بر اين يك فرد جاهل وظيفه شرعي دارد كه در برابر عالم خضوع كند ،و قدر و منزلتي براي او بشناسد ،و
اين خود پيروي كردن از حق است ،چون قرآن تفاوت گذاشتن بين عالم و جاهل را حق دانسته ،و فرموده ":هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال
يَعْلَمُونَ"؟ « »1البته اين نيز معلوم است كه لزوم احترام كردن مردم از عالم غير اين است كه خود عالم براي مردم قيافه بگيرد ،و از اين كه چند
كلمه از مردم بيشتر ميداند به خود ببالد ،خود را بستايد ،و توقع احترام از مردم داشته باشد ،و اين تفاوت
__________________________________________________
)(1آيا آنان كه ميدانند ،با آنهايي كه نميدانند برابرند؟ سوره زمر آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
منحصر در مساله علم نيست ،بلكه در همه فضايل حقيقي و انساني وظيفه صاحب فضيلت و وظيفه مردم نسبت به او تفاوت ميكند.
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مطلب دومي كه از آن چه گذشت به دست آمد اين است كه همان طور كه دو سه سطر قبل اشاره كرديم ،فضيلت آن چيزي است كه خداي
تعالي آن را فضيلت بداند ،پس اين كه غربيها ميگويند آدمي بايد اعتماد به نفس داشته باشد ،و بعضي از نويسندگان ما نيز دنبال آنان را گرفتهاند
حرف درستي نيست ،چون دين خدا چنين چيزي را به عنوان فضيلت نميشناسد ،و مذاق قرآن كريم نيز آنچه خداي تعالي در قرآن كريمش
فضيلت دانسته اعتماد به خدا و افتخار به بندگي او است ،قرآن ميفرمايد ":الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ
إِيماناً ،وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ" « »1و نيز فرموده ":أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً" « ،»2و باز فرموده ":إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً» ،" «3و آياتي ديگر (و
من گمان ميكنم غناي طبع و استغناي از خلق ،و اباي نفس را با اعتماد نفس اشتباه گرفتهاند ،بله اين كه من خود را فقط محتاج خدا و فقير
نعمتهاي او بدانم ،و در برابر خلق سر فرود نياورم ،و با سيلي صورت خود را سرخ نموده خود را بينياز نشان دهم ،استغناي طبع است ،و اسالم
به آن سفارش كرده ،و نيز اين كه ايمانم ،به خداي تعالي آن قدر زياد باشد كه در سويداي دلم ذرهاي نسبت به آيندهام نگراني نداشته باشم ،اين
توكل به خدا ،و يا بگو غناي طبع است ،و فضيلت است ،و همچنين اين كه تنها در برابر خداي تعالي اظهار ذلت و حقارت كنم و بس ،و ديگر تن
به هيچ ذلتي ندهم اباي نفس است ،و فضيلت محسوب ميشود ،و اما اين كه من در تعيين سرنوشت خود تكيهام به خودم باشد و به قول همين
غربزدگان اعتماد به خودم بكنم ،اين شرك به خدا است و اسالم فضيلتش نميداند)" مترجم".
"انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ"...
اين جمله صريحا ميفهماند خودستايي يهود و اين كه خود را پسر خدا و دوست او و ولي او ميخوانند و از اين قبيل ترهات كه ميبافند ،افترايي
است كه به خداي تعالي ميبندند ،چون خداي تعالي چنين چيزي براي آنها قرار نداده ،عالوه بر اين كه اگر فضيلتي
__________________________________________________
)(1مؤمنين همانهايند كه عدهاي به ايشان خبر دادند كه كفار عليه شما جمعيت جمع كردهاند ،زنهار ،از آنها بترسيد ،همين خبر ايمانشان را
زيادتر ميكند ،و ميگويند خدا ما را كافي است ،و او بهترين وكيل است .سوره آل عمران آيه 173.
)(2نيرو هر چه هست از آن خدا است .سوره بقره آيه .111
)(3عزت همهاش از آن خداي تعالي است .سوره يونس آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
براي خود ذكر ميكنند كه به راستي داراي آن باشند ،باز هم به خدا افترا بستهاند ،چون -همان طور كه گفتيم -با اين عمل خود ،شريكي را به
خدا نسبت دادهاند ،در حالي كه خدا در ملكش شريك ندارد ":وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ" «».1
"وَ كَفي بِهِ إِثْماً مُبِيناً" يعني اگر در تزكيه و خودستايي جز به خدا افترا بستن ،هيچ گناه ديگري نبود ،همين يكي كافي است در گناه بودنش
گناهي روشن ،و اگر از اين گناه تعبير به اثم كرد ،با اين كه ممكن بود به كلماتي ديگر از قبيل معصيت و ذنب و خطا و امثال آن تعبير بياورد،
براي اين بود كه رعايت مناسبت با مورد يعني شرك ورزيدن به خدا شده باشد ،چون كلمه (اثم) به معناي آن فعل زشتي است كه انسان را از
رسيدن به خيرات باز ميدارد ،و رسيدن خيرات را كند و دور ميسازد ،و شرك به خدا چنين گناهي است ،چون از نزول رحمت جلوگيري ميكند،
و از اين جهت كه كفر نيز هست مانع از مغفرت ميشود هم چنان كه در آيه قبل فرمود( :خدا نميآمرزد اين گناه را كه به وي شرك بورزند ،و اما
گناهان ما دون آن را از هر كس كه بخواهد ميآمرزد -و بعد از اين جمله فرمود -:و كسي كه به خدا شرك بورزد اثمي عظيم را به خدا افترا
بسته است).
"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ"...
كلمه (جبت) و نيز كلمه( :جبس) به معناي هر چيزي است كه در آن خيري نباشد ،ولي بعضي گفتهاند :به معناي هر چيزي كه به جاي خداي
تعالي پرستيده شود نيز هست.
كلمه (طاغوت) در اصل مانند كلمه طغيان مصدر بوده ،ولي بسيار ميشود كه به معناي فاعل استعمال ميشود ،ولي بعضي گفتهاند طاغوت به
معناي هر معبودي است كه به جز خداي تعالي پرستيده شود.
اين آيه شريفه از وقوع حادثهاي خبر ميدهد ،كه در آن واقعه ،بعضي از اهل كتاب به نفع مشركين و عليه مؤمنين قضاوت كرده و گفتهاند:
مشركين هدايت يافتهتر از مؤمنين و راهشان هدايتگرتر از راه مؤمنين است ،با اين كه نزد مؤمنين چيزي به جز دين توحيد نبود ،ديني كه در
قرآن نازل شد ،و قرآني كه مصدق كتب ايشان بود ،و نزد مشركين چيزي به جز ايمان به جبت و طاغوت نبود ،جبت و طاغوتي كه خداي تعالي
آن را به ايشان نسبت داده و سپس به همين جرم لعنتشان كرده ،و فرمود ":أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ...".
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[مراد از" ناس" و" آل ابراهيم" در (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلي ما آتاهُمُ  ..... ])...ص 111 :

"أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" و اين آخرين شقها و لنگههاي سهگانه است كه در آيه شريفه آمده و روي سخن در آيه به
يهود و جواب از قضاوتي است كه عليه مؤمنين كردند ،به اين كه دين مشركين از دين آنان بهتر است.
و مراد از كلمه (ناس) در آيه شريفه بنا بر آنچه سياق داللت ميكند همان مؤمنينند ،و مراد از" ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" نبوت و كتاب و معارف
ديني است ،كه خداي تعالي به فضل و كرمش به ايشان داده ،چيزي كه هست از ذيل آيه كه ميفرمايد( :با اينكه ما به آل ابراهيم كتاب و
حكمت داديم) ،بر ميآيد منظور از كلمه( :ناس) عموم مؤمنين نيست ،بلكه منظور رسول خدا (ص) است كه از آل ابراهيم است ،و بنا بر اين مراد
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__________________________________________________
)(1سوره اسراء آيه .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و اين خود مؤيد آن روايات وارده در شان نزول است ،كه ميگويند مشركين مكه از اهل كتاب (يعني يهود و نصاري) درخواست كردند بين آنان و
بين مؤمنين داوري نموده ،بگويند دين و مسلك كدام يك بهتر است ،دين مسلمانان و يا مسلك مشركين ،و اهل كتاب چنين داوري كردند ،كه
دين مشركين بهتر از دين مؤمنين است ،و ان شاء اللَّه عين روايت در بحث روايتي آينده ميآيد.
در اين آيه از اهل كتاب تعبير كرده به (كساني كه بهرهاي از كتاب دارند) ،تا مذمت و سرزنش از آنها دلنشينتر باشد ،چون ايمان علماي اهل
كتاب به جبت و طاغوت با اين كه عالم به كتاب خدا هستند ،رسواييش بيشتر از طاغوتپرستي يك يهودي و يا نصاراي جاهل به كتاب خدا
است.
"أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ ...نَقِيراً" كلمه نقير ،صفت مشبهه است ،و در اينجا معناي اسم مفعول يعني منقور -منقار زده را ميدهد ،و عبارت
است از چيز حقير و اندكي كه مرغ آن را با منقار خود از زمين بر ميدارد ،و در معناي جمله ":وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيلًا  "...معناي ديگري براي آن نقل
كرديم.
مفسرين گفتهاند :كلمه( :أم) در اين جمله منقطعه ،و به معناي بلكه است ،و جمله را چنين معنا ميدهد( .،نه بلكه گويا ميپندارند بهرهاي از
ملك را دارند) و استفهام در آن انكاري است ،يعني چنين مالكيتي ندارند.
بعضي ديگر احتمال دادهاند كه كلمه (أم) متصله و به معناي -و يا -باشد ،و گفتهاند تقدير آيه" اهم اولي بالنبوة ام لهم نصيب من الملك" است،
يعني آيا آنان سزاوارتر به نبوتند ،و يا بهرهاي از ملك را دارا هستند؟ و ليكن اين احتمال به نظر بعضي ديگر صحيح نيست ،و به آن اشكال
كردهاند كه حذف همزه استفهام تنها در موقع ضرورت يعني وقتي شاعر بخواهد و زن شعرش درست شود حذف ميكنند ،و در قرآن كريم چنين
ضرورتي در كار نيست ،و به نظر ما ظاهر آيه ميرساند كه كلمه نامبرده متصله باشد ،و لنگه آن حذف شده ،چون آيه قبلي ميفهماند آن لنگه
چيست ،و تقدير كالم" ا لم تر الي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب  ...لهم كل ما حكموا به من حكم ،ام لهم نصيب من الملك ،ام يحسدون
الناس؟" ميباشد ،يعني هيچ ميبيني اين اهل كتاب را كه بهرهاي از كتاب دارند ،و چنين و چنان ميكنند ،و چنين و چنان ميگويند ،و حكم
ميكنند ،آيا حق دارند كه هر حكمي كه خواستند بكنند ،و يا بهرهاي از ملك را دارا هستند ،و يا از حسد چشمشان بر نميدارد كه خدا به مردم از
فضل خود بدهد؟ و بنا بر اين دو لنگه استفهام و لنگههاي بعديش رو به راه و مترتب ميشود ،و كالم سياقش محفوظ ميماند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و مراد از ملك ،سلطنت بر امور مادي و معنوي هر دو است ،در نتيجه شامل ملك نبوت و واليت و هدايت ،و نيز شامل مالكيت رقاب و ثروت
ميشود ،چون ظاهر از سياق جملههاي سابق و الحق همين است ،آيه سابق اشاره ميكرد به ادعاي اهل كتاب به اين كه ما مالك قضا و حكم
را ندن عليه مؤمنين هستيم ،و چنين حقي داريم ،و معلوم است كه حكم راندن و قضاوت كردن هم سنخ با فضايل معنوي است ،و ذيل آيه مورد
بحث ميفرمايد ":فَإِذاً ال يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً" ،و اين داللت ميكند بر مالكيت نسبت به ماديات و يا حد اقل شامل آن نيز ميشود ،پس مراد از
اين كه فرمود ":أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ "اعم از ملك ماديات و معنويات است .و در نتيجه معناي آيه نظير اين ميشود كه بگوييم( .آيا اين
اهل كتاب نصيبي از ملك دارند؟ آن ملكي كه خداي تعالي پيامبرش را به صورت نبوت و واليت و هدايت و امثال آن انعام فرموده؟ و اگر چنين
ملكي ميداشتند ،حتي اقل قليلي و پشيزي به مردم نميدادند ،از بس كه بخيل و بد سريره و بد باطنند) ،پس مضمون آيه شريفه ،قريب به
مضمون آيه زير است ،كه ميفرمايد ":قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ" «».1
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از اين كلمه شخص آن جناب است ،چون اگر ديگران هم بهرهاي از اين فضل خدا بردهاند ،از طريق آن جناب و به بركات عاليه آن حضرت بوده:
در سابق يعني در تفسير آيه ":إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ  »2« "...نيز گذشت ،كه گفتيم منظور قرآن از آل ابراهيم ،رسول اسالم و
ائمه از
__________________________________________________
)(1بگو به فرضي كه شما مالك همه خزينههاي رحمت پروردگارم شويد ،بخاطر ترس از انفاق خودداري خواهيد كرد .سوره اسراء آيه .111
)(2سوره آل عمران آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
دودمان آن حضرت است.
خواهي گفت چطور ممكن است قرآن كريم كلمه ":ناس" را بر يك نفر اطالق كند ،در پاسخ ميگوييم :به عنوان كنايه هيچ عيبي ندارد ،مثل
اين كه خود ما وقتي كسي سربسرمان ميگذارد ،ميگوييم :مردم آزاري مكن ،و يا چه كار به كار مردم داري ،و منظورمان اين است كه متعرض
من مشو.
"فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ" خداي تعالي در اين جمله اهل كتاب را در حسد ورزيدنشان مايوس نموده ،اميدشان به اين كه نعمت از
دست آل ابراهيم برود را قطع ميكند ،و ميفرمايد اين فضل خدا از آنان قطع شدني نيست ،و اينها كه نميتوانند ببينند كور شوند ،و از غيظ
بميرند ،كه حسد سودي به حالشان ندارد.
از اين بيان روشن ميشود كه مراد از آل ابراهيم يا رسول خدا (ص) و اهل بيت او (ع) است ،كه همه از نوادههاي جناب اسماعيل (عليه
السالمند) ،و يا مطلق آل ابراهيم است ،چه اوالد اسماعيل و چه نوادههاي اسحاق (عليهما السالم) است ،كه در هر حال شامل رسول خدا (ص)
ميشود كه محسود حقيقي يهوديان است ،و نمي تواند مراد از آل ابراهيم ،بني اسرائيل باشد ،كه آنان نيز از نسل ابراهيم (عليه السالمند) ،زيرا اگر
منظور آنان باشند معناي كالم فاسد ميشود و با اين كه يهوديان به مؤمنين به خاطر رسول خدا (ص) حسد ميورزيدند معنا ندارد از يهود
ستايش كند ،و بفرمايد ما به آنها كتاب و حكمت داديم.
و نيز آن معنايي هم كه قبال اشاره كرديم روشن ميشود ،و معلوم ميشود اين جمله داللت ميكند بر اينكه مراد از ناس كه محسود يهود واقع
شده تنها رسول خدا (ص) است ،نه همه مردم مسلمان كه به آن جناب ايمان آوردند ،چون همه آنان از آل ابراهيم و ذريه او نبودند ،از سوي
ديگر از فرزندان رسول اللَّه هم آن افراد عادي كه مثل ساير مسلمانان به آن جناب ايمان آورده بودند ،فضيلتي بر سايرين نداشتند ،تا آيه شامل
آنان نيز بشود ،و به صرف اين كه ايمان آوردند به عنوان آل ابراهيم ستايش شوند ،و آيه شريفه ":إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا
النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا" « ،»1نيز نميتواند مجوز آن باشد ،كه مؤمنين را به نام آل ابراهيم بناميم،
__________________________________________________
)(1نزديك ترين مردم به ابراهيم هر آينه كساني هستند كه او را پيروي كردند ،و پيامبر است و مؤمنين به او هستند .سوره آل عمران آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
براي اين كه صرف اولويت و نزديكتر بودن ،كسي را آل ابراهيم نميكند ،با اين كه در اين آيه آنجا كه ميفرمايد ":أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلي ما
آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ"( ،يا حسد مي ورزند به مردم براي اينكه خدا چيزي از فضل خود به آنان داده) ،پيروان ابراهيم (ع) را ذكر كرد ،چون گفتيم
منظور از كلمه ناس پيروان رسول خدا (ص) هستند ،كه قهرا ،پيروان ابراهيم (ع )نيز بودند ،و بطور قطع مسلمانان آل ابراهيم (ع) نبودند ،و
نيستند ،پس مراد از آل ابراهيم تنها رسول خدا (ص) و يا آن جناب و آل او (ع) ميباشد ،كه جدشان اسماعيل بوده و در رديف ابراهيم (ع) است.
"وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً" در سابق گفتيم مقتضاي سياق اين است كه مراد از ملك ،معنايي اعم از ملك مادي بوده و شامل ملك معنوي يعني
نبوت و واليت حقيقي بر هدايت خلق و ارشاد آنان نيز ميشود ،دليل گفتار ما در آنجا همين جمله مورد بحث است ،كه ملك آل ابراهيم را عظيم
ميشمارد ،و ما ميدانيم كه خداي عز و جل به ملك دنيوي اعتنايي ندارد ،مگر وقتي كه اين ملك دنيوي صاحبش را به فضيلتي معنوي و
منقبتي ديني بكشاند ،و باز مؤيد آن گفتار اين است كه خداي عز و جل در فضايل آل ابراهيم (ع) ،كتاب و حكمت را نام برد ،ولي نبوت و واليت
را نشمرد ،و در نتيجه اين احتمال بسيار قوي به نظر ميرسد( .كه منظور از ملك عظيم همان نبوت و واليت باشد و يا حد اقل) نبوت و واليت
مندرج در اطالق ":آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً" باشد.
"فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ" كلمه( :صد) به معناي صرف (برگرداندن ،و منصرف كردن ،و جلوگيري نمودن) است ،و اگر در تقسيم
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مردم به دو قسم فرمود  :بعضي ايمان آوردند ،و بعضي كارشكني كردند ،و خالصه اگر در مقابل ايمان آوردن ،كارشكني را قرار داد ،براي اين بود
كه يهوديان تنها اكتفاء نميكردند به ايمان نياوردن ،بلكه تمام كوشش خود را به كار ميزدند كه مردم را از ايمان آوردن به كتابي كه خدا نازل
فرموده و به راه خدا رفتن باز بدارند ،البته بسا ميشود كه كلمه (صد) به معناي اعراض بيايد ،كه در اين صورت آن وقت مقابله رو به راه ميشود،
و حاجتي به توجيه و جستجو از اين كه چه عنايتي زايد در كار بوده ندارد.
"وَ كَفي بِجَهَنَّمَ سَعِيراً"...
اين جمله تهديد يهود به آتش جهنم است ،در مقابل اين كه از ايمان آوردن مردم به كتاب جلوگيري كردند ،و عليه رسول خدا (ص) و مؤمنين
آتش فتنه بر ميافروختند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
خداي سبحان مضمون جمله مورد بحث يعني كفايت جهنم در امر آنان را با آيه بعدي بيان نموده ،و بيان را به صورت تعليل آورده ،ميفرمايد":
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا " ...آن گاه در آيه بعد مطلب را چنين تعقيب ميكند ،كه ":وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ" ،تا فرق بين دو طايفه يعني
آنكه ايمان ميآورد و آن كه راه خدا را ميبندد روشن شود ،و معلوم شود كه اين دو طايفه در دو قطب متخالف از سعادت آخرت و شقاوت در آن
سراي قرار دارند ،يك طايفه در جناتي داخل ميشوند كه سايهاش گسترده است ،و آن ديگري در دوزخي كه آتشش احاطه دارد ،آتشي كه (خدا
ما را در پناه خود از آن حفظ فرمايد) انسانها در آن ميسوزند و معناي آن روشن است.
"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلي أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ"...
اين آيه شريفه دو فقره است يكي دستور به اداي امانات به صاحبانش و ديگر حكم به عدالت كردن ،فقره دوم ارتباطش با آيات قبل روشن است،
چون آيات قبل پيرامون حكم كردن يهود بنفع مشركين و عليه مؤمنين دور ميزد ،در فقره دوم هم در باره همين معنا به عموم مردم خطاب
نموده ،ميفرمايد :وقتي در بين كساني كه اختالف دارند حكم ميكنيد به عدالت حكم كنيد.
و اما وجه ارتباط فقره اول به آيات قبل ،اين است كه در آغاز معرفي يهود فرمود( :هيچ ميبيني كساني كه بهرهاي از كتاب داده شدهاند چگونه
به جبت و طاغوت ايمان ميآورند) ،و معلوم است كه آن چه در كتابهاي آسماني آمده بيانگر آيات خدا و معارف الهيه است ،و اين خود امانتي
است كه خداي تعالي به اهل هر كتابي سپرده و از آنان ميثاق گرفته كه به گوش مردمش برسانند ،و از اهلش كتمان نكنند.
و اين قرائني كه ذكر شد مؤيد اين احتمال است كه منظور از امانات تنها امانتهاي مالي نيست ،بلكه شامل امانتهاي معنوي از قبيل علوم و
معارف حقه كه بايد به اهلش برسد نيز ميشود.
و سخن كوتاه اين كه وقتي يهود به امانتهاي الهيه كه به دستشان سپرده شده بود خيانت كردند و با علم به اين كه دين خدا توحيد است و
دين توحيد همين است كه پيامبر اسالم بدان دعوت ميكند و پيامبر اسالم همان است كه تورات و انجيل نشانههاي او را داده ،با اين حال،
نشانه هاي رسالت رسول خدا (ص) را كه در كتاب آنان ذكر شده بود كتمان كردند آنهم در وقتي كه واجب بود به مردم اعالم كنند و تازه به
همين مقدار خيانت اكتفاء ننموده ،در داوري بين مؤمنين و مشركين حكم به جور و ستم كردند ،دين بتپرستي را
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بهتر از دين توحيد قلمداد نمودند ،و نتيجه خيانتشان اين شد كه مشمول لعنت الهي شدند ،و اين لعنت الهي كارشان را به عذاب سعير كشانيد ،و
چون كارشان كشيد به آنجا كه كشيد ،خداي سبحان سياق كالم را از تكلم به غيبت تغيير داد.
تا اينجا لحن گفتار اين طور بود كه ميفرمود (ما به آل ابراهيم كتاب و حكمت و ملك عظيم داديم) ،و در آخر لحن كالم را تغيير داد ،و خداي
تعالي خود را غايب فرض كرده :فرمود:
(خدا شما را امر ميكند به اين كه امانتها را به اهلش برسانيد ،و در بين مردم به عدالت حكم كنيد.
و اگر ما معناي اداي امانت و عدالت در داوري را توسعه داديم به مقتضاي سياق آيه بود كه خود شما خواننده توجه كرديد ،پس ديگر جاي اين
ايراد نيست كه كسي بگويد :لفظ امانت و حكم ،ظاهر در امانتهاي مالي ،و حكم در اختالفات مادي است ،زيرا وقتي در مرحله تشريع گفته
شود :امانت را به صاحبش برسانيد ،و بين دو نفر كه اختالف دارند به عدالت حكم كنيد.
اين معنا به ذهن شنونده تبادر ميكند كه منظور از امانت ،امانت مالي ،و منظور از داوري هم داوري در اختالفات مالي است ،براي اينكه تشريع
وقتي مطلق شد مقيد به موضوعات احكام فرعي فقهي نميشود ،بلكه وقتي مثال قرآن كريم به طور مطلق ميفرمايد :رد امانت واجب است ،و يا
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به طور مطلق مي فرمايد حكم به عدل واجب است ،از اين دو مطلق هر موضوعي كه مربوط به فقه باشد حكم مناسب خود را ميگيرد ،و هر
موضوعي كه مربوط به اصول معارف باشد آن نيز حكم خود را ميگيرد ،و همچنين هر فن ديگري از معارف ديني حكم مناسب خود را ميگيرد.
بحث روايتي [(در ذيل آيات مربوط به يهود و نيامرزيدن شرك و اداء امانت به اهل آن و  ..... ]...ص 113 :
اشاره
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در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن جرير ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،و بيهقي در داليل ،از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت :رفاعة بن
زيد بن تابوت يكي از بزرگان يهود وقتي با رسول خدا (ص) سخن ميگفت ،زبان خود را تاب ميداد .و به طور مسخره ميگفت ":ارعنا سمعك
يا محمد ،حتي نفهمك" (گوش بده اي محمد ،گوش بده تا تو را بفهمانم) ،آن وقت شروع ميكرد به بدگويي و عيبجويي نسبت به اسالم،
خداي عز و جل در اين باره آيه زير را نازل كرد ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ،يَشْتَرُونَ الضَّاللَةَ...
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
فَال يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا" « .»1و در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم از سدي روايت كردهاند كه در ذيل آيه شريفه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ  ، "...گفته است :اين آيه در باره مالك بن صيف و رفاعة بن زيد بن تابوت كه از بني قينقاع است نازل شده «».2
باز در همان كتاب است كه ابن اسحاق و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و بيهقي در كتاب دالئل از ابن عباس روايت آوردهاند كه گفت:
رسول خدا (ص) با رئيساني از علماي يهود از آن جمله عبد اللَّه بن سوريا و كعب بن اسد گفتگو كرد ،و فرمود :اي گروه يهود از خدا بترسيد ،و
اسالم بياوريد ،به خدا سوگند شما ميدانيد كه آن چه من براي شما آوردهام حق است ،در پاسخ گفتند اي محمد ما چنين معرفتي به آن نداريم در
اينجا بود كه خداي عز و جل آيه زير را نازل كرد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا ..." «3».
مؤلف قدس سره :ظاهر آيات شريفه بنا بر بيان سابق ما هر چند اين است كه آيات در باره خصوص يهود از اهل كتاب نازل شده باشد ،و ليكن
آنچه ما نقل كرديم به بيش از اين داللت ندارد ،كه راويان خواستهاند آيات را با جرياني كه در خصوص يهوديان واقع شده تطبيق كنند ،هم
چنان كه در غالب روايات شان نزول ،وضع همين است -،و خدا داناتر است-.
و در تفسير برهان از نعماني و او به سند خود از جابر از امام باقر (ع) روايت آورده كه در ضمن حديثي طوالني در وصف خروج سفياني فرمود :در
آخر الزمان وقتي سفياني خروج ميكند با لشكرش در بيداء -بياباني گسترده -لشكرگاه ميسازد ،پس صدايي از آسمان ندا ميدهد :اي بيداء اين
مردم را با خسف (فرو بردن در زمين) نابود كن :پس زمين ميشكافد و به جز سه نفر كه خدا صورتهايشان را به پشت برگردانده باقي نميماند ،و
اين سه نفر درست از سگانند ،و آيه زير در باره آنان نازل شده كه ميفرمايد ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلي أَدْبارِها ».4« "...
مؤلف قدس سره :صاحب برهان اين روايت را از مفيد نيز نقل كرده و او به سند خود از جابر از امام باقر (ع) نظير اين خبر را در قصه سفياني
روايت كرده « .»1و شيخ صدوق در كتاب فقيه به سند خود از نوير از پدرش روايت كرده كه گفت :علي (ع )فرمود :در قرآن هيچ آيهاي نيست
كه به قدر آيه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ"
__________________________________________________
(1و  2و )1الدر المنثور ج  2ص .111
)(4تفسير برهان ج  1ص  111حديث .2
)(5تفسير برهان ج  1ص  114حديث .1
مه الميزان ،ج ،4ص111 :
نزد من محبوبيت داشته باشد «».1
مؤلف قدس سره :سيوطي نيز اين روايت را در تفسيرش (الدر المنثور) از فاريابي و نيز از ترمذي از علي (ع) نقل كرده ،و سندش را حسن دانسته
است.
( سند حسن در اصطالح شناخت حديث آن سندي را گويند كه متصل به معصوم باشد و از نظر محدثين ،رجال آن ،همه امامي ممدوح باشند،
ولي عدالت مسلم آنان از ناحيه امام و يا دو شاهد عادل تصريح نشده باشد" مترجم" «»).2
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[روايتي كه در باره اسالم آوردن" وحشي" و ياران او نقل شده مجعول است]  .....ص 111 :

مؤلف قدس سره :فخر رازي اين روايت را در تفسير خود از ابن عباس نقل كرده » ،«3و دقت در موارد اين آيات كه در روايت آمده رسول خدا
آنها را براي وحشي ميفرستاده جاي هيچ شكي باقي نميگذارد ،كه روايت ساختگي است ،و سازنده آن ميخواسته با جعل اين حديث ثابت كند
كه گناهان وحشي و يارانش آمرزيده شده ،هر چند كه تمامي گناهان كبيره و صغيره را مرتكب شده باشند ،و به اين منظور آياتي از مواضع
مختلف قرآن را جمع كرده از يك جا استثنا و از جاي ديگر مستثنا منه را گرفته است ،با اين كه هر يك از اين آيات در جاي مخصوصي قرار
دارد ،كه قبل و بعد آن ارتباط و اتصال با آن دارد ،و آن چنان به هم مربوطند كه سياق واحدي را تشكيل داده ،نميشود آن آيه را از قبل و بعدش
بريد ،و جاعل اين حديث اين كار را كرده ،هر يك از آيات را از سياق خاص به خود بريده ،و سپس جوري آنها را رديف
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و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم از پسر عمر نقل كردهاند كه گفت:
وقتي آيه شريفه ":يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ " ...نازل شد رسول خدا (ص) بر منبر بايستاد ،و آن را بر مردم تالوت كرد ،مردي در
برابرش ايستاد ،و عرضه داشت:
حتي شرك را نيز ميآمرزد؟ رسول خدا (ص )ساكت شد ،و باز او سؤال خود را تكرار كرد ،و باز رسول خدا (ص) سكوت كردند تا سه نوبت ،در
همين ميان آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ" ،نازل شد ،و دستور دادند آيه اول را در سوره زمر ثبت
كنند ،و آيه دوم را در سوره نساء «3».
مؤلف قدس سره :در سابق توجه فرموديد كه گفتيم آيه سوره زمر به حسب آيات بعدش ظهور در توبه و آمرزش دارد ،و معلوم است كه توبه همه
گناهان حتي شرك آمرزيده ميشود و آيه سوره نساء ،موردش غير از مورد توبه است ،در نتيجه منافاتي بين مضمون اين دو آيه نيست ،تا يكي
ناسخ ديگري ،و يا مخصص آن باشد.
و در مجمع البيان از كلبي نقل كرده كه در تفسير آيه مورد بحث گفته است :اين آيه در باره مشركين يعني وحشي و ياران او نازل شده ،چون
وقتي وحشي حمزه را كشت ،و قرار بود كه اگر او را به قتل برساند آزادش كنند ،و به عهد خود وفا نكردند ،او و يارانش از كار خود پشيمان شدند،
و نامهاي از مكه براي رسول خدا (ص) فرستادند ،مشعر به اين كه ما از كرده خود پشيمان شدهايم ،و چيزي مانع اسالم آوردن ما نيست مگر آن
مطلبي كه ما از تو در مكه شنيديم ،كه گفتي ":وَ الَّذِينَ ال يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ ،وَ ال يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ،وَ ال يَزْنُونَ "...
« .»4و ما تا كنون هم شرك ورزيديم ،و به جز خداي تعالي معبودهايي
__________________________________________________
)(1فقيه ج ص حديث
(2و )1الدر المنثور ج  2ص . [.....]111
)(4كساني كه جز اللَّه معبودي را نميخوانند ،و خون كسي را كه خدا محترمش دانسته جز به حق نميريزند و زنا نميكنند  ...سوره فرقان آيه
.11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
پرستيديم و هم خون كسي را كه خدا خونش را محترم ميدانست بريختيم ،و هم زنا كرديم ،اگر اين مانع در كار نبود ما به پيرويت در ميآمديم،
در پاسخ آنان اين آيه نازل شد كه ":إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً" (تا آخر دو آيه) ،و رسول خدا (ص) دو آيه را براي وحشي و ياران او
فرستاد ،همين كه آيه را خواندند ،نامه اي به اين مضمون به آن جناب نوشتند :كه مضمون اين دو آيه شرط سنگيني است ،كه ميترسيم حريف
آن نشويم ،چون در آن عمل صالح شرط شده و ما ميترسيم اهل آن نباشيم ،دنبال اين نامه وحشي آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ  "...نازل شد ،و
رسول خدا (ص) آن را براي وي و يارانش فرستاد ،وقتي آيه را خواندند مجددا نامه نوشتند :ميترسيم از آنهايي نباشيم ،كه مشيت خدا بر آمرزش
آنان تعلق گرفته باشد ،دنبال اين نامه آيه شريفه ":يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً"
« ، »1نازل شد رسول خدا (ص) اين آيه را نيز براي آنان فرستاد ،وقتي آن را خواندند دسته جمعي به اسالم در آمدند ،و نزد رسول خدا (ص)
برگشتند ،رسول خدا (ص )اسالمشان را پذيرفت و آن گاه به وحشي فرمود :به من خبر بده حمزه را چگونه كشتي؟ وقتي جريان را به عرض
رسانيد فرمود:
واي بر تو ديگر تو را نبينم خود را از من غايب بدار ،او هم بعد از اين جريان به شام رفت ،تا مرگش فرا رسيد «».2
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[رواياتي كه در ذيل آيه" إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ  "...نقل شده و مشعر بر جهل اصحاب پيغمبر (ص) به مساله شفاعت است خالي از اشكال نيستند]  .....ص 118 :

مؤلف قدس سره :قريب به اين دو روايت را به چند طريق از ابن عمر نقل ميكند ،ولي به نظر ما اين روايات خالي از اشكال نيست ،و نميتوانيم
باور كنيم كه اصحاب رسول خدا (ص) همگي در يك امر اشتباهي اتفاق كنند ،چون در مضمون اين آيه كه ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ
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__________________________________________________
()(1بندگان من كه بر خود ستم كردهاند از رحمت خدا مايوس نشوند ،كه خدا همه گناهان را ميآمرزد) سوره زمر آيه .14
)(2مجمع البيان ج  2ص  122جزء  1چاپ حيات طبع بيروت.
)(3تفسير فخر رازي ج  11ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
كرده كه با اين رد و بدل شدن نامه بين رسول خدا (ص) و وحشي مناسب شود.
و چه خوب گفته است مفسري كه بعد از اشاره به اين روايت گفته :مثل اينكه جاعلين اين حديث خواستهاند بگويند خدا و وحشي با يكديگر
شوخي داشتند و براي اثبات اين مدعاي خود اين حديث را جعل كردهاند.
پس جاعل اين روايت جز اين منظوري نداشته كه وحشي را با مغفرتي حتمي و مهر شده شرافت بدهد ،مغفرتي كه با وجود آن هيچ گناهي هر
قدر هم شنيع باشد ضرر ندارد ،و سپس نتيجه گرفته كه به كلي مجازاتي كه در برابر گناهان تشريع شده همه بر داشته شده ،غافل از اين كه
الزمه برداشته شدن مجازات برداشته شدن تكليف از بشر است ،همان عقيدهاي كه نصرانيها بدان معتقدند ،و بلكه شنيعتر از آن است ،براي اين
كه نصرانيها -مسيحيها -اگر مجازات را مرفوع ميدانند به اين بهانه مرفوع ميدانند كه عيسي (ع) خود را فداي گنهكاران نموده جان خود را
داده و مجازات گنهكاران را خريده ،ولي جاعل اين روايت صرفا به خاطر دل وحشي تكليف را از بشر برداشته است.
حال ببينيم اين آقا كه به حكم اين روايت دروغين به خاطر وي تكليف از عموم بشر برداشته شده كيست؟ وي بردهاي بوده از ابن مطعم ،كه (به
تحريك هنده ماد ر معاويه و همسر ابو سفيان در جنگ احد به نامردي و بدون اين كه در برابر حمزه قرار گيرد) حمزه را به قتل رسانيد ،و سپس
به مكه برگشت ،و بعد از فتح طايف به اسالم در آمد ،و رسول خدا (ص) به او فرمود :از اين به بعد خودت را به من نشان مده ،و او به شام رفت
و در حمص س كونت يافت ،و وقتي عمر به خالفت رسيد ،او را مامور كتابت ديوان كرد ،و چون دائما شراب ميخورد ،اين شغل را از او گرفت ،و
چند نوبت به همين خاطر شالق خورد ،و در زمان خالفت عثمان مرد ،و بطوري كه در روايات آمده علت مرگش همان شرابخوري شد.
ابن عبد البر در كتاب استي عاب ،به سند خود از ابن اسحاق ،از عبد اللَّه بن فضل ،از سليمان بن يسار ،از جعفر بن عمرو بن اميه ضمري روايت
كرده كه گفت :من و عبد اللَّه عدي ابن خيار به مسافرتي رفتيم ،و در سفر به شهر حمص رسيديم ،كه وحشي در آنجا بود ،با خود گفتيم چه
خوب است به ديدنش برويم ،و از جريان كشته شدن حمزه خبر بگيريم ،كه چگونه او را كشت ،به مردي برخورديم ،پرسيديم :وحشي را كجا
مي توان ديد؟ او گفت با اين مرد چكار داريد ،مردي است كه دائما مست است ،هوش و حواس درستي ندارد ،ولي اگر وقتي به ديدنش برويد كه
سر حال باشد مردي عرب را خواهيد يافت كه تا دلتان بخواهد برايتان حرف ميزند ،و از هر چيزي بپرسيد جواب ميدهد ،و اگر ديديد سر حال
نيست ،برگرديد ميگويد -
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
به آدرسي كه او داد رفتيم -تا به وي رسيديم (تا آخر حديث) و از جمله صحبتهايي كه ميان وحشي و آنان به ميان آمده ،داستان كشتن حمزه
در جنگ احد است «».1
و در مجمع البيان است كه مطرف بن شخير از عمر بن خطاب روايت ميكند كه گفت :ما در عهد رسول خدا (ص) اين طور بوديم ،كه اگر يكي
از ما در حال گناه كبيرهاي ميمرد شهادت ميداديم كه او اهل آتش است ،تا آنكه اين آيه نازل شد ،ديگر اينگونه شهادتها را به زبان نرانديم
«».2
و در الدر المنثور است كه ابن منذر از طريق معتمر بن سليمان ،از سليمان بن عتبه بارقي ،روايت آورده كه گفت اسماعيل بن ثوبان براي ما
حديث كرد كه من قبل از آن بيماري واگير اعظم داخل مسجد شدم ،و شنيدم كه مردم ميگفتند ":مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً  ،"...مهاجر و انصار ميگفتند
پس خدا آتش را بر او (فالن شخص) واجب كرده ،ولي وقتي آيه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ" نازل شد مهاجر
و انصار ميگفتند :هر چه خدا بخواهد ميكند «».1
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يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ  ،"...چيزي بيش از آيات شفاعت نيست ،كه بيانش گذشت ،و يا باور كنيم كه همه اصحاب آن حضرت غفلت
ورزيده باشند از اين كه بيشتر آيات شفاعت در مكه نازل شده -،نه در مدينه ،و بعد از حادثه احد و شهادت حمزه -مانند آيه شريفه ":وَ ال يَمْلِكُ
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ ،إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» ،" «4و مانند آن از آيات شفاعت واقع در سوره يونس -و انبيا -و طه -و
سبا -و نجم -و مدثر -كه همه در مكه نازل شدهاند ،و با بياني كه گذشت شفاعت را ثابت ميكنند ،و اين آيات عموميت دارند ،و شامل همه
گناهان ميشود ،تنها قيدي كه در آنها هست دو قيد است ،يكي مربوط به مشفوع له است ،و حاصل آن قيد اين است كه گناه از كسي آمرزيده
ميشود ،كه داراي ديني باشد كه آن دين مرضي خدا و مورد قبول او باشد ،و آن عبارت است از دين
__________________________________________________
)(1استيعاب
)(2مجمع البيان ج  2ص  121جزو  1طبع بيروت.
)(3الدر المنثور ج  2ص .111
)(4سوره زخرف آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
توحيد ،و نفي شريك ،و دوم قيدي است در جانب خداي تعالي ،و آن عبارت است از مشيت او ،پس حاصل مفاد آيات شمول مغفرت به همه
گناهان است به شرطي كه خدا بخواهد ،و به شرطي كه گناه مورد بحث شرك نباشد ،و اين مفاد عينا آيه مورد بحث است ،كه ميفرمايد:
"إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ".
و اما آياتي كه قاتل نفس محترمه و بدون حق را و نيز رباخوار و قاطع رحم را تهديد ميكند به آتش جاودانه صرف اعالم خطر است ،نظير آيات
زير كه ميفرمايد ":وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها  ،»1« "...و نيز ميفرمايد ":وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها
خالِدُونَ" « "»2أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ" « »1و آياتي ديگر از اين قبيل ،كه تهديد به شر و خطر ميكند ،و از عذاب آتش خبر
مي دهد ،و اما اين كه اين كيفر حتمي و غير قابل تغيير باشد ،به طوري كه امكان برداشتنش نباشد ،آيات صراحتي در آن ندارند.
و سخن كوتاه اين كه آيه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ  "...چيز زايدي بر آيات شفاعت ندارد ،تا زمينه را براي جاعلين آن حديث فراهم سازد.
پس اصحاب نميتوانستند از آيات راجعه به كباير حتميت آتش را بفهمند ،تا -قبل از نزول آيات مغفرت -شهادت دهند به اين كه مرتكب
گناهان در آتشند ،و نيز نميتوانستند از آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ " ،...مطلبي را بفهمند كه از آيات راجعه به شفاعت فهميده
نمي شود ،تا در نتيجه بتوانند بگويند اين آيه آيات كباير را تخصيص زده و يا تقييد و يا نسخ كرده است .بعضي از روايات هم به اين معنا اشاره
كرده است و آن روايتي است كه سيوطي در الدر المنثور از ابن الفريس ،و ابي يعلي ،و ابن منذر ،و ابن عدي به سند صحيح از ابن عمر نقل
كردهاند ،كه گفت :ما از اين كه براي اهل كباير طلب مغفرت كنيم خودداري ميكرديم ،تا آن كه از پيامبرمان شنيديم كه فرمود ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ» ،" «4و نيز شنيديم كه فرمود( :من دعاي خودم را ذخيره كردهام براي شفاعت از اهل كباير
__________________________________________________
)(1و كسي كه مؤمني را عمدا بكشد كيفرش جهنم است كه جاودانه در آن خواهد بود سوره نساء آيه .11
) (2و كسي كه به رباخواري برگردد او و امثال او اصحاب آتشند ،و جاودانه در آن خواهند بود سوره بقره آيه .211
)(3كساني كه قطع رحم كنند لعنت و عذاب خانه دوزخ دارند كه بد خانهاي است .سوره رعد آيه .21
)(4خدا اين گناه را كه به وي شرك بورزند نميآمرزد ،و گناهان كوچكتر از آن را از هر كس كه بخواهد ميآمرزد .سوره نساء آيه .41
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
از امتم ،در نتيجه بسياري از پندارها كه در دل داشتيم رها كرديم ،و دنبالش را نگرفتيم و به اميد آمرزش خداي تعالي زبان به طلب مغفرت براي
گنهكاران گشوديم) «».1
پس ظاهر روايت اين شد كه آنچه اصحاب از آيه مغفرت فهميده بودند ،مثل آن را از داستان شفاعت نيز فهميده بودند -،چون در اين روايت ،هم
آيه ذكر شده ،و هم كالم رسول خدا (ص) -،چيزي كه هست سؤال ديگري عليه او باقي ميماند ،و آن اين است كه چطور شد اصحاب از روايت
نامبرده در باره شفاعت ،امكان مغفرت كباير را فهميدند ،ولي اين امكان را از آن همه آيات شفاعت كه سالها قبل از حديث در مكه نازل شد ،و با
اين كه داللت آن آيات روشن بود نفهميدند؟ من نميدانم!!.
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و در الدر المنثور در ذيل آيه ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ  ...سَبِيلًا" آمده:
كه بيهقي در كتاب داليل و ابن عساكر در تاريخ خود از جابر بن عبد اللَّه روايت كردهاند كه گفت :وقتي كار رسول خدا (ص) رسيد بدان جا كه
رسيد ،كعب بن اشرف از مدينه بيرون شد ،و به اصطالح خود را كنار كشيده به مكه آمد ،و در آنجا مسكن گزيد ،و به مردم ميگفت :من نه
حاضرم عليه محمد (ص) كسي را كمك كنم ،و نه خود با او بجنگم ،از او پرسيدند :اي كعب آيا دين ما بهتر است و يا دين محمد و اصحاب او؟
گفت:
دين شما بهتر و قديميتر است ،ولي دين محمد نوظهور است ،در اين باره بود كه آيه شريفه:
"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ  ،"...نازل شد «».2
مؤلف قدس سره :در شان نزول اين آيه روايات زياد و به وجوه مختلفي وارد شده ،سالمتر از همه رواياتي بود كه ما نقل كرديم چيزي كه هست
همه اين روايات در يك جهت شريكند ،و آن اصل اين قصه است ،كه بعضي از يهوديان در قضاوت و داوري بين اين كه شرك قريش بهتر است
يا دين رسول خدا (ص) گفته بوده كه شرك مشركين بهتر است.
و در تفسير برهان در ذيل آيه ":أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  "...از امالي شيخ نقل كرده كه وي به سند خود از جابر از امام
ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرموده :منظور از ناس ماييم «».1
و در كافي به سند خود از بريد از امام باقر (ع) روايت كرده كه در ضمن
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .111
)(2الدر المنثور ج  2ص . [.....]112
)(3تفسير برهان ج  1ص  111حديث .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
حديثي در تفسير آيه ":أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" فرمود :منظور از ناس كه مورد حسد واقع شدهاند ماييم (تا آخر حديث)
«».1
مؤلف قدس سره :و اين معنا از ائمه اهل بيت (عليهم السالم) به طور استفاضه يعني با سندهاي بسيار زياد نقل شده ،كه اين سندها در جوامع
حديث شيعه از قبيل كافي « »2و تهذيب « »1و عيون « »4و بصائر « »1و دو تفسير قمي « »1و عياشي « »1و غيره آمده است.
و در معناي اين احاديث از طرق اهل سنت روايتي است كه ابن مغازلي آن را از امام محمد بن علي باقر (عليهما السالم) -به طور رفع يعني
اسقاط رجال وسط سند -نقل كرده ،كه فرمود :و اللَّه منظور از ناس ماييم «».1
و روايت ديگري است كه الدر المنثور از ابن منذر و طبراني از طريق عطا از ابن عباس نقل كرده كه در تفسير آيه ":أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ" گفته:
ناس ماييم ،نه عموم مردم « ،»1و نيز در همان كتاب روايت كرده كه كلمه (ناس) به رسول خدا (ص) تفسير شده و اين تفسير را از عكرمه و
مجاهد و مقاتل و ابي مالك نقل كرده است و ما در بيان سابق خود گفتيم كه ظاهر آيه نيز اين است كه مراد از كلمه (ناس) رسول اللَّه (ص )
است ،و اهل بيت آن جناب ملحق به ايشانند «».11
و در تفسير عياشي از حمران از امام باقر (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه:
"فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ" فرموده :يعني نبوت ،و در تفسير كلمه (و الحكمة) فرموده :يعني فهم و قضا ،و در تفسير جمله( :وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً
عَظِيماً) فرمود :يعني وجوب اطاعتشان بر مردم «».11
مؤلف قدس سره :مراد آن حضرت از اطاعت همان اطاعتي است كه در ساير احاديث
__________________________________________________
)(1اصول كافي ج  1ص  211حديث .1
)(2اصول كافي ج  1ص  211 -211باب ان األئمة والة االمر و هم الناس المحسودون.
)(3التهذيب ج  4ص  112حديث .111
)(4عيون اخبار الرضا ج  1ص  221باب  21حديث .1
)(5بصائر الدرجات جزء اول ص  11باب .11
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)(6تفسير قمي ج  1ص .141
)(7تفسير عياشي ج  1ص  241حديث .111
)(8مناقب ابن مغازلي ص  211حديث .114
(9و )11الدر المنثور ج  2ص .111
)(11تفسير عياشي ج  1ص  241حديث .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
هم وجوبش بيان شده ،و در اين معاني نيز اخبار بسياري است ،و در بعضي از آنها طاعت واجب به امامت و خالفت تفسير شده ،نظير روايتي كه
مرحوم كليني در كافي به سند خود از بريد از امام باقر (ع) نقل كرده است.
و در تفسير قمي در ذيل آيه ":إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا  "...گفته است :امام (ع )فرموده :منظور از آيات امير المؤمنين و ائمه (ع) است «».1
مؤلف قدس سره :اين روايت از باب جري است -يعني تطبيق آيه بر يكي از مصاديق آن.
و مرحوم شيخ در كتاب مجالس به سند خود از حفص بن غياث قاضي روايت كرده كه گفت :من در محضر سرور همه جعفرها ،جعفر بن محمد
(عليهما السالم) بودم ،در آن زماني كه منصور آن جناب را احضار كرده بود ،ابن ابي العوجاء كه مردي ملحد بود به حضورش آمد ،و عرضه داشت:
چه ميفرمايي در معناي آيه ":كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها ،لِيَذُوقُوا الْعَذابَ" كه من در آن اشكالي دارم ،و آن اين است كه به
فرضي كه پوست خود انسان گناه كرده باشد ،پوستهاي بعدي كه در دوزخ بعد از سوخته شدن پوست اول به بدن ميرويد چه گناهي كرده ،كه
بسوزد؟ امام صادق (ع) فرمود :ويحك -واي بر تو -پوست دوم هم در عين اينكه غير پوست اول است پوست همين شخص گنه كار است ،ابي
العوجاء عرضه داشت :اين جواب را درست به من بفهمان ،فرمود :تو به من بگو كه اگر شخصي خشتي را خرد كند ،و دوباره آن را خيس كرده
خشت بزند ،و به شكل اولش برگرداند ،اين خشت همان خشت اول نيست و آيا غير آن نيست ،و جز اين است كه در عين اين كه غير آن است
همان است؟ گفت :بله ،خدا مردم را از وجودت بهرهمند سازد «».2
صاحب احتجاج هم اين حديث را از حفص بن غياث از آن جناب نقل كرده « ،»1و قمي آن را در تفسير خود به طور مرسل آورده ،و برگشت
حقيقت جواب به اين است كه وقتي ماده چند صورت يكي باشد ،ميتوان گفت موجود متصور به آن چند صورت يكي است ،بدن انسان نيز مانند
اجزايش ما دام كه همان انسان است يكي است ،هر چند تغييراتي به خود بگيرد «».4
و در فقيه آمده كه شخصي از امام صادق (ع) معناي كالم خداي عز و جل را پرسيد كه فرموده ":فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ" فرمود :منظور از همسران
مطهر همسراني است كه نه
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ج  1ص .141
)(2امالي طوسي ج  2ص  111چاپ نعمان نجف اشرف.
)(3احتجاج طبرسي ج  2ص  114چاپ نعمان نجف اشرف]. [.....
)(4تفسير قمي ج  1ص .141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
حيض ،دارند و نه حدث «».1
و در تفسير برهان در ذيل آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ  "...از محمد ابن ابراهيم نعماني نقل كرده كه او به سند خود از زاره از
امام باقر محمد بن علي (ع) روايت كرده كه گفت :من از آن جناب معناي اين آيه را پرسيدم ،فرمود:
خداي تعالي امام را دستور داده كه امانت را به امام بعد از خود بسپارد ،و امام حق ندارد امانت را از امام بعدي دريغ بدارد ،مگر نميبيني كه
دنبالش فرموده ":وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ،إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ" «( »2و چون در بين مردم حكم كنيد دستورتان داده به
اين كه به عدالت حكم كنيد) ،پس اي زراره خطاب در اين آيه به حكام است.
مؤلف قدس سره :صدر اين حديث به طرق بسياري از ائمه اهل بيت (عليهم السالم) روايت شده ،و ذيل آن داللت دارد كه منظور ائمه (عليهم
السالم) تطبيق مصداق امامت بر مضمون كلي آيه است ،و خالصه آيه شريفه در باره مطلق حكم نازل شده ،دستور ميدهد هر حقي را به
صاحبش بدهيد ،و قهرا بر مساله امامت هم منطبق ميگردد.
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و در معناي اين احاديث حديث ديگري است ،كه الدر المنثور آن را از سعيد بن منصور ،و فاريابي ،و ابن جرير ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،آن را
از علي بن ابي طالب روايت كردهاند كه فرمود :اين حق به عهده امام است ،كه طبق آنچه خدا نازل كرده حكم كند ،و اين كه امانت را به
صاحبش بدهد ،كه اگر چنين امامي باشد بر مردم واجب و حق است كه دعوت او را بپذيرند و اطاعتش كنند و اشخاصي را كه به سوي چنين
امامي دعوت ميكنند اجابت نمايند «».1
__________________________________________________
)(1فقيه ج  1ص  11حديث .4
)(2تفسير برهان ج  1ص  111حديث .1
)(3الدر المنثور ج  2ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
[سوره النساء ( :)4آيات  11تا  ..... ]11ص 114 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 111 :

هان اي كساني كه ايمان آوردهايد خدا را اطاعت كنيد ،و رسول و كارداران خود را -كه خدا و رسول عالمت و معيار واليت آنان را معين كرده-
فرمان ببريد ،و هر گاه در امري اختالفتان شد براي حل آن به خدا و رسول مراجعه كنيد ،اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد اين برايتان بهتر ،و
سرانجامش نيكوتر است ().11
مگر آن كسان را كه خيال ميكنند به كتاب تو و كتابهاي سلف ايمان دارند نميبيني كه ميخواهند محاكمه نزد حاكم طاغوتي ببرند ،با اين كه
مامور شدند به طاغوت كفر بورزند ،آري اين شيطان است كه ميخواهد به ضاللتي دور گمراهشان كند ().11
وقتي به ايشان گفته ميشود به سوي حكمي كه خدا در كتابش نازل كرده -و حاكمي كه نشانيهايش را در آن كتاب بيان نموده -بياييد ،و به
آن حكم گردن نهيد ،منافقين را ميبيني كه نميگذارند اين سخن اثر خود را بكند ،و با تمام نيرو مردم را از آمدن به نزد تو باز ميدارند ().11
با اين حال چطور وقتي به كيفر اعمالشان مصيبتي به ايشان ميرسد به نزد تو آمده سوگند ميخورند كه ما -در باز داري مردم از اين كه نزد
پيامبرشان بروند -جز احسان و ايجاد توافق بين دو طرف دعوي منظوري نداشتيم ().12
اينان همان كسانيند كه خدا مي داند در دلهايشان چيست ،تو از آنان اعراض كن ،و تنها به اندرز دادنشان بپرداز ،به بياني كه در دلهايشان بنشيند،
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْ ِم
الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيالً () 11أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ
وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَالالً بَعِيداً ( )11وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلي ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَي الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ
عَنْكَ صُدُوداً ( )11فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِالَّ إِحْساناً وَ تَوْفِيقاً () 12أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ
ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْالً بَلِيغاً )(63
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً ( )14فَال وَ
رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( )11وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِالَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً ( )11وَ إِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً
عَظِيماً ( )11وَ لَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً ()11
وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً ( )11ذلِكَ الْفَضْلُ
مِنَ اللَّهِ وَ كَفي بِاللَّهِ عَلِيماً ()11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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و در فهماندنشان رسا باشد ().11
و ما هيچ رسولي نفرستاديم ،مگر براي اين كه مردم او را به خاطر اينكه از طرف ما است اطاعت كنند ،و اگر نامبردگان بعد از آن خالفكاريها-
يعني تحاكم نزد طاغوت و اعراض از رسول و سوگند دروغ -از در توبه نزد تو آمده بودند ،و از خدا طلب آمرزش كرده بودند ،و رسول برايشان
طلب مغفرت كرده بود ميديدند كه خدا توبه پذير و مهربان است).14( ،
پس به پروردگارت سوگند -اينطور كه منافقين پنداشتهاند نيست -،ايمانشان واقعي نيست ،مگر وقتي كه تو را در مشاجراتي كه برايشان پيش
ميآيد .حكم قرار دهند ،و در دل خود از هر حكمي كه راندي احساس آزردگي نكنند ،و حكم تو را بدون چون و چرا بپذيرند ().11
اگر به آنان تكليف ميكرديم كه يكديگر را بكشيد ،و يا از سرزمين خود بيرون كنيد ،جز اندكي اين كار را نميكردند ،با اين كه اگر عمل كنند به
آن چه اندرز ميشوند برايشان بهتر بود و بيشتر استوارشان ميكرد ().11
عالوه بر اين كه اجر عظيمي نيز به آنان ميداديم ().11
و به صراط مستقيم هدايتشان ميكرديم (). 11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و كساني كه خدا و اين پيامبر را اطاعت كنند ،كساني خواهند بود كه همدم انبيا و صديقين و شهدا و و صالحينند ،كه خدا مورد انعامشان قرار
داده ،و چه نيكو رفيقاني ().11
اين تفضل از جانب خدا است ،و دانايي خدا به احوال بندگانش كافي است ()11
بيان آيات  .....ص 111 :
اشاره

[تفسير آيه شريفه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "] .....ص 111 :

"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" بعد از آن كه از دعوت به عبادت خدا به تنهايي و دعوت به شرك نورزيدن،
و گستردن احسان در بين همه طبقات مؤمنين ،و مذمت كساني كه به اين طريقه پسنديده خرده ميگيرند ،و مردم را از احسان و انفاق باز
ميدارند ،بپرداخت ،در اين آيه به اصل مقصود برگشته ،با زباني ديگر چند فرع جديد را بر آن متفرع ميسازد ،فروعي كه با آن اساس مجتمع
اسالمي را مستحكم ميسازد ،و آن عبارت است از تحريك و ترغيب مسلمانان در اين كه چنگ به
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ائتالف و اتفاق بزنند و هر تنازعي كه رخ ميدهد به حكميت خدا و رسول او واگذار نمايند.
و جاي هيچ ترديدي نيست كه آيه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ "جملهاي است كه به عنوان زمينه چيني براي مطلب بعدي آورده شد ،و آن

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اين آيات به طوري كه مالحظه ميفرماييد بيارتباط با آيات قبلش نيست ،چون آيات سابق ،از آيه" وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ال تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً  "...شروع
شده است ،گويا در اين زمينه سخن دارد :كه مردم را به سوي انفاق در راه خدا تشويق كند ،تا زندگي همه طبقات مجتمع و حتي حاجتمندان از
مؤمنين قوام يابد ،و در همين زمينه كساني را كه از اين عمل مشروع و واجب مانع ميشدند ،و مردم را از آن باز ميداشتند مذمت ميكرد ،و
دنبال آن در اين آيات مردم را تشويق و تحريك ميكند ،به اين كه خدا را اطاعت كنند ،و رسول و اولي االمر را نيز اطاعت كنند ،و بدين وسيله
ريشههاي اختالف و مشاجره و نزاع را قطع نموده ،هر جا كه با يكديگر درگير شدند مساله را به خدا و رسولش ارجاع دهند ،و از نفاق بپرهيزند،
چنين نباشند كه به ظاهر اظهار ايمان كنند ولي وقتي خدا و رسول بعد از ارجاع مساله مورد اختالف به ضرر يكي حكم كرد ،ناراحت شوند ،و كفر
باطنيشان از اين كه تسليم حكم خدا شوند بازشان بدارد ،و نيز تشويق ميكند به اين كه تسليم اوامر خدا و رسول باشند ،و هم چنان اين مطالب
را دنبال ميكند ،تا برسد به آياتي كه دعوت به جهاد ميكند ،و حكم جهاد را روشن ميسازد ،و به كوچ كردن از وطن در راه خدا ميپردازد ،پس
همه اين آيات مؤمنين را براي جهاد در راه خدا تجهيز ميكند ،و نظام داخليشان را منظم ميسازد -،البته يكي دو آيه در بين آنها هست كه جنبه
جمله معترضه را دارد ،ولي اين دو آيه اتصال كالم را بر هم نميزند ،هم چنان كه در تفسير آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ
سُكاري" يعني آيه  41همين سوره به اين نكته اشاره كرديم.
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[وجه تكرار كلمه" اطيعوا" در آيه شريفه]  .....ص 118 :

و اين معنا -و خدا داناتر است -باعث شده است كه كلمه (اطاعت) در آيه تكرار شود ،چون اگر اطاعت خدا و رسول تنها در احكامي واجب ميبود
كه به وسيله وحي بيان شده ،كافي بود بفرمايد" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" ،ولي چنين نكرد ،و كلمه (اطيعوا )را دو باره
آورد ،تا بفهماند اطاعت خدا يك نحوه اطاعت است و اطاعت رسول يك نحوه ديگر است ،ولي بعضي از مفسرين گفتهاند تكرار كلمه (اطيعوا)
صرفا به منظور تاكيد بوده ،و اين حرف به هيچ وجه درست نيست ،زيرا اگر هيچ منظوري به جز تاكيد در بين نبود ،ترك تكرار ،اين تاكيد را
بيشتر افاده ميكرد ،و لذا بايد ميفرمود" اطيعوا اللَّه و الرسول  ،"...چون با اين تعبير ميفهمانيد اطاعت رسول ،عين اطاعت خداي تعالي است ،و
هر دو اطاعت يك هستند ،بله اين كه تكرار ،تاكيد را ميرساند ،درست است ،اما نه در هر جا.
و اما اولي االمر هر طايفهاي كه باشند ،بهرهاي از وحي ندارند ،و كار آنان تنها صادر نمودن آرايي است كه به نظرشان صحيح ميرسد ،و اطاعت
آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است ،همان طور كه اطاعت رسول در آرايش و اقوالش بر مردم واجب بود ،و به همين جهت بود كه
وقتي سخن به وجوب رد بر خدا و تسليم در برابر او كشيده شد .و فرمود وقتي بين شما مسلمانان مشاجرهاي در گرفت بايد چنين و چنان كنيد،
خصوص اولي االمر را نام نبرد ،بلكه وجوب رد و تسليم را مخصوص به خدا و رسول كرد ،و فرمود ":فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ
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مطلب عبارت اس ت از اين كه دستور دهد مردم در هنگام بروز نزاع به خدا و رسول او مراجعه كنند ،هر چند كه آيه مورد بحث در عين حال كه
جنبه آن زمينه چيني را دارد ،مضمونش اساس و زيربناي همه شرايع و احكام الهي است.
و دليل بر زمينه بودنش ظاهر تفريعي است كه جمله ":فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ  "...بر جمله مورد بحث دارد ،و نيز بعد از
آن ،جملههاي بعد است كه يكي پس از ديگري از جمله مورد بحث نتيجهگيري شده ،يك جا فرموده ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ "...و دنبالش
فرموده ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ  "...و بعد از آن فرموده ":فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ"...
و نيز جاي هيچ ترديدي نيست كه خداي تعالي از اين دستور كه مردم او را اطاعت كنند منظوري جز اين ندارد كه ما او را در آنچه از طريق
پيامبر عزيزش به سوي ما وحي كرده اطاعت كنيم و معارف و شرايعش را به كار بنديم ،و اما رسول گراميش دو جنبه دارد ،يكي جنبه تشريع،
بدانچه پروردگارش از غير طريق قرآن به او وحي فرموده ،يعني همان جزئيات و تفاصيل احكام كه آن جناب براي كليات و مجمالت كتاب و
متعلقات آنها تشريع كردند ،و خداي تعالي در اين باره فرموده ":وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" «( ،»1ما كليات احكام را بر تو
نازل كرديم تا تو براي مردم جزئيات آنها را بيان كني) دوم يك دسته ديگر از احكام و آرايي است كه آن جناب به مقتضاي واليتي كه بر مردم
داشتند و زمام حكومت و قضا را در دست داشتند صادر ميكردند ،و خداي تعالي در اين باره فرموده ":لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ" «( »2تا
در بين مردم به آنچه خداي تعالي به فكرت مياندازد حكم كني) .و اين همان رايي است كه رسول خدا (ص) با آن بر ظواهر قوانين قضا در بين
مردم حكم ميكرد ،و همچنين آن رايي است كه در امور مهم به كار ميبست ،و خداي تعالي دستورش داده بود كه وقتي ميخواهد آن راي را به
كار بزند قبال مشورت بكند ،و فرموده ":وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ،فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ" «( ،»1با مردم در هر امري كه ميخواهي در باره آن
تصميم بگيري نخست مشورت بكن و همين كه تصميم گرفتي بر خدا توكل كن) ،مالحظه ميفرماييد كه مردم را در
__________________________________________________
)(1سوره نحل آيه .44
)(2سوره نساء آيه .111
)(3سوره آل عمران آيه.111 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
مشورت شركت داده ،ولي در تصميم گرفتن شركت نداده ،و تصميم خود آن جناب (به تنهايي) را معتبر شمرده است.
حال كه به اين معنا توجه كرديد ميتوانيد به خوبي بفهميد كه اطاعت رسول معنايي ،و اطاعت خداي سبحان معنايي ديگر دارد هر چند كه
اطاعت از رسول خدا ( ص) ،در حقيقت اطاعت از خدا نيز هست ،چون تشريع كننده تنها خدا است ،زيرا او است كه اطاعتش واجب است ،هم
چنان كه در آيه ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ" ،وجوب اطاعت رسول را هم منوط به اذن خدا دانسته ،پس بر مردم واجب است كه
رسول را در دو ناحيه اطاعت كنند ،يكي ناحيه احكامي كه به وسيله وحي بيان ميكند ،و ديگر احكامي كه خودش به عنوان نظريه و رأي صادر
مينمايد.
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[ اطالق امر به اطاعت از رسول (ص) و اولي االمر ،دليل بر عصمت ايشان است]  .....ص 121 :

و جاي ترديد نيست در اينكه اين اطاعت كه در آيه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ"...
آمده ،اطاعتي است مطلق ،و به هيچ قيد و شرطي مقيد و مشروط نشده ،و اين خود دليل است بر اين كه رسول امر به چيزي و نهي از چيزي
نميكند ،كه مخالف با حكم خدا در آن چيز باشد ،و گرنه واجب كردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضي از ناحيه خداي تعالي
مي شد ،و موافقت تمامي اوامر و نواهي رسول با اوامر و نواهي خداي تعالي جز با عصمت رسول تصور ندارد ،و محقق نميشود اين سخن عينا در
اولي االمر نيز جريان مييابد ،چيزي كه هست نيروي عصمت در رسول از آنجا كه حجتهايي از جهت عقل و نقل بر آن اقامه شده في حد
نفسه و بدون در نظر گرفتن اين آيه امري مسلم است و ظاهرا در اولي االمر اين طور نيست و ممكن است كسي توهم كند كه اولي االمري كه
نامشان در اين آيه آمده الزم نيست معصوم باشند ،و معناي آيه شريفه بدون عصمت اولي األمر هم درست ميشود.
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الرَّسُولِ ،إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ( "...يعني پس اگر در چيزي نزاع كرديد ،حكم آن را به خدا و رسول برگردانيد  ،)...و اين بدان جهت
بود كه گفتيم روي سخن در اين آيه به مؤمنين است ،همانهايي كه در اول آيه كه ميفرمود ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا"، ...
مورد خطاب بودند ،پس بدون شك معلوم ميشود منظور از نزاع هم ،نزاع همين مؤمنين است ،و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
تصور ندارد كه مؤمنين با شخص ولي امر -با اين كه اطاعت او بر آنان واجب است -نزاع كنند ،به ناچار بايد منظور نزاعي باشد كه بين خود
مؤمنين اتفاق مي افتد ،و نيز تصور ندارد كه نزاعشان در مساله راي باشد( ،چون فرض اين است كه ولي امر و صاحب رأي در بين آنان است)،
پس اگر نزاعي رخ ميدهد در حكم حوادث و قضايايي است كه پيش ميآيد آيات بعدي هم كه نكوهش ميكند مراجعين به حكم طاغوت را كه
حكم خدا و رسول او را گردن نمي نهند ،قرينه بر اين معنا است ،و اين حكم بايد به احكام دين برگشت كند ،و احكامي كه در قرآن و سنت بيان
شده ،و قرآن و سنت براي كسي كه حكم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعي در مسائلند ،و وقتي ولي امر ميگويد :كتاب و سنت چنين حكم
ميكنند قول او نيز حجتي است قطعي ،چون فرض اين است كه آيه شريفه ،ولي امر را مفترض الطاعة دانسته ،و در وجوب اطاعت از او هيچ قيد
و شرطي نياورده ،پس گفتار اولي االمر نيز باآلخره به كتاب و سنت برگشت ميكند.
از اين جا روشن ميشود كه اين اولي االمر -حال هر كساني كه بايد باشند -حق ندارند حكمي جديد غير حكم خدا و رسول را وضع كنند ،و نيز
نمي توانند حكمي از احكام ثابت در كتاب و سنت را نسخ نمايند ،و گرنه بايد ميفرمود در هر عصري موارد نزاع را به ولي امر آن عصر ارجاع
دهيد ،و ديگر معنا نداشت بفرمايد موارد نزاع را به كتاب و سنت ارجاع دهيد ،و يا بفرمايد بخدا و رسول ارجاع دهيد در حالي كه آيه شريفه ":وَ ما
كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَاللًا مُبِيناً" «( ،»1هيچ
مرد مؤمن و زن مؤمنهاي را نمي رسد كه وقتي خدا و رسول او ،امري را مورد حكم قرار دهند ،باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانند ،و كسي
كه خدا و رسولش را نافرماني كند به ضاللتي آشكار گمراه شده است) .حكم ميكند به اين كه غير از خدا و رسول هيچكس حق جعل حكم
ندارد.
و به حكم اين آيه شريفه تشريع عبارت است از قضاي خدا ،و اما قضاي رسول ،يا همان قضاي اللَّه است ،و يا اعم از آن است ،و اما آنچه اولي
االمر وظيفه دارند اين است كه رأي خود را در مواردي كه واليتشان در آن نافذ است ارائه دهند ،و يا بگو در قضايا و موضوعات عمومي و كلي
حكم خدا و رسول را كشف كنند.
و سخن كوتاه اين كه از آنجا كه اولي االمر اختياري در تشريع شرايع و يا نسخ آن
__________________________________________________
)(1سوره احزاب آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
ندارند ،و تنها امتيازي كه با سايرين دارند اين است كه حكم خدا و رسول يعني كتاب و سنت به آنان سپرده شده ،لذا خداي تعالي در آيه مورد
بحث كه سخن در رد حكم دارد ،نام آنان را نبرد ،تنها فرمود ":فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ  ،"...از اينجا ميفهميم كه خداي تعالي يك اطاعت دارد
و رسول و اولي االمر هم يك اطاعت دارند ،و به همين جهت بود كه فرمود:
"أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ".
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[پاسخ به اين توهم كه اطاعت اولي االمر واجب است هر چند معصوم نباشند]  .....ص 121 :

اين بود آن توهمي كه گفتيم ممكن است كسي بكند ،و خواننده عزيز اگر در بياني كه ترجمه الميزان ،ج ،4ص122 :
ما براي آيه كرديم دقت فرمايد كامال متوجه بيپايگي آن ميشود ،براي اين كه هر چند كه ممكن است ما اين تقريب را در تقييد اطالق آيه به
صورت فسق قبول كنيم ،و بگوييم اطالق آيه مورد بحث به وسيله كالم رسول خدا (ص) كه فرمود ":ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق" و
آيات قرآني كه اين معنا را ميرساند تقييد ميشود ،مانند آيه شريفه ":إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ( »" «1خداي تعالي امر به فحشا نميكند) و
آياتي ديگر از اين قبيل.
و همچنين ممكن است و بلكه واقع هم همين است كه در شرع نظير اين حجيت ظاهريه كه گفته شد جعل شده باشد ،مثال اطاعت فرماندهان
جنگ را كه از طرف رسول خدا (ص) منصوب ميشدند ،بر سربازها واجب كرده باشد ،و نيز اطاعت حكامي را كه آن جناب براي بالدي از قبيل
مكه و يمن معين كرد ،و يا در مواقعي كه خود سفر ميكرد در مدينه جانشين خود ميساخت بر مردم آن جا واجب كرده باشد ،و يا فتواي مجتهد
را بر مقلد او حجت كرده باشد ،و يا حجتهاي ظاهري ديگري را قرار داده باشد ،و ليكن اين جعل حجيت ظاهري ،آيه شريفه را مقيد نميكند،
زيرا صحيح بودن مسالهاي از مسائل به خودي خود يك مطلب است ،و مدلول ظاهر آيه قرآن بودنش مطلبي ديگر است.
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توضيح اين كه آن چيزي كه خداي تعالي در اين آيه مقرر فرموده ،حكمي است كه به مصلحت امت جعل شده ،حكمي است كه مجتمع مسلمين
به وسيله آن از اين كه دستخوش اختالف و تشتت گشته از هم متالشي گردد حفظ ميشود ،و اين چيزي زايد بر واليت و سرپرستي معهود در
بين امتها و مجتمعات نيست ،و همان چيزي است كه ميبينيم عموم مجتمعات -چه اسالمي و چه غير اسالمي -آن را در بين خود معمول
ميدارند ،يعني يكي از افراد جامعه خود را انتخاب نموده و به او مقام واجب االطاعه بودن و نفوذ كلمه ميدهند در حالي كه از همان اول ميدانند
او هم مثل خودشان جايز الخطا است ،و در احكامي كه ميراند اشتباه هم دارد ،و ليكن هر جا كه جامعه فهميد حكم حاكم بر خالف قانون است،
اطاعتش نميكند ،و او را به خطايي كه كرده آگاه ميسازد ،و هر جا كه يقين به خطاي او نداشت ،و تنها احتمال ميداد كه خطا كرده به حكم و
فرمان او عمل ميكند ،و اگر بعدها معلوم شد كه خطا كرده مسامحه كند ،و با خود فكر ميكند مصلحت حفظ وحدت مجتمع و مصونيت از
تشتت كلمه آن قدر بزرگ و مهم است ،كه مفسده اشتباهكاريهاي گاه به گاه حاكم را جبران ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
حال اولي األمر در آيه شريفه و وجود اطاعت آنان نيز به همين حال است -،و آيه چيزي زايد بر آنچه در همه زمانها و همه مكانها معمول است
افاده نميكند- ،خداي تعالي طاعت مردم از اولي االمر را بر مؤمنين واجب فرموده ،اگر احيانا ولي امري بر خالف كتاب و سنت دستوري داد،
مردم نبايد اطاعتش كنند ،و حكم اين چنين او نافذ نيست ،براي اين كه رسول خدا (ص) -قاعدهاي كلي به دست عموم مسلمين داده ،و فرموده:
"ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (هيچ مخلوقي در فرماني كه به معصيت خدا ميدهد نبايد اطاعت شود) و اين دستور را شيعه و سني
روايت كردهاند ،و با همين دستور است كه اطالق آيه تقييد ميشود.
و اما اگر عالما عامدا حكم بر خالف قرآن نكرد ،بلكه خطا كرد ،و به غلط چنين حكمي را راند ،اگر مردم فهميدند كه حكمش اشتباه است ،او را از
راه خطا به سوي حق يعني حكم كتاب و سنت بر ميگردانند ،و اگر مردم نفهميدند و تنها احتمال دادند كه ممكن است حكمي كه حاكم كرده
مخالف با كتاب و سنت باشد حكمش را اجرا ميكنند همان طور كه اگر ميدانستند مخالف نيست اجرا ميكردند ،و وجوب اطاعت حاكم در اين
نوع احكام هيچ عيبي ندارد ،براي همان كه گفتيم حفظ وحدت در امت و بقاي سيادت و ابهت آن آن قدر مهم است كه مفسده اين مخالف
كتاب و سنتها را تدارك ميكند ،هم چنان كه در اصول فقه مقرر و محقق شده كه طرق ظاهريه -از قبيل خبر واحد و بينه و امثال آن-
حجتند ،در حالي كه احكام واقعيه به حال خود باقي است.
و ميگوييم اگر احتماال طريق ظاهري بر خالف واقع از آب در آمد ،مفسدهاش به وسيله مصلحتي كه در حجيت طرق ظاهري هست تدارك
ميشود.
و سخن كوتاه اين كه اطاعت اولي االمر واجب است ،هر چند كه معصوم نباشند ،و احتمال فسق و خطا در آنان برود ،چيزي كه هست اگر مردم
بر فسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نميكنند ،و اگر از آنان خطا ببينند به سوي كتاب و سنت ارجاعشان ميدهند ،و در ساير احكام كه علمي به
خطاي آن ندارند حكمش را انفاذ ميكنند ،و فكر نميكنند كه ممكن است فالن حكم او بر خالف حكم خداي تعالي باشد ،تنها مالحظه مخالفت
ظاهري را ميكنند ،چون مصلحتي مهمتر در نظر دارند ،و آن عبارت است از مصلحت اسالم و مسلمين و حفظ وحدت كلمه آنان.
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آنچه آيه مورد بحث بر آن داللت ميكند وجوب اطاعت اين اولي االمر بر مردم است ،و در خود آيه و در هيچ آيه ديگر قرآني چيزي كه اين
وجوب را مقيد به قيدي و مشروط به شرطي كند وجود ندارد ،تا برگشت معناي آيه شريفه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" به
اين آيه شود كه ":و اطيعوا اولي االمر منكم فيما لم يامروا بمعصية"( ،و اولي االمر خود را نيز اطاعت كنيد ما دام كه امر به معصيت نكردهاند) و
يا به اين آيه شود كه" و اطيعوا اولي االمر منكم ما لم تعلموا بخطائهم" (و اولي االمر خود را نيز اطاعت كنيد ،ما دام كه علم به خطاي آنها
نداشته باشيد) ،و اما اگر شما را به معصيت امر كردند ،و يا يقين كرديد كه در حكم خود خطا كردهاند ديگر اطاعتشان بر شما واجب نيست ،بلكه
بر شما واجب است كه آنان را به سوي كتاب و سنت برگردانيد ،و كجي آنها را راست كنيد ،مسلما معناي آيه شريفه ":وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ" اين نيست.
عالوه بر اين كه خداي سبحان در مواردي كه قيد ،روشنتر از قيد مورد بحث بوده ،و طاعت هم كم اهميتتر از طاعت مورد بحث بوده آن قيد
را ذكر كرده مثال در مورد احسان به پدر و مادر فرموده ":وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال
تُطِعْهُما"...
__________________________________________________
)(1سوره اعراف آيه.21 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
«1».
با اين حال چطور ممكن است در آيه مورد بحث كه مشتمل برأسي از اساس دين و اصلي از اصول آن است ،اصلي كه رگ و ريشه همه
سعادتهاي انساني بدان منتهي مي شود ،هيچ قيدي از قيود را نياورد ،و بطور مطلق بفرمايد( :خدا و رسول و اولي االمر خود را اطاعت كنيد)؟!.
از اين هم كه بگذريم آيه شريفه بين رسول و اولي االمر را جمع كرده ،و براي هر دو يك اطاعت را ذكر نموده و فرمود ":وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" ،با اين كه در مورد رسول حتي احتمال اين نيز نميرود كه امر به معصيت كند و يا گاهي در خصوص حكمي دچار اشتباه و
غلط گردد ،اگر در مورد اولي االمر اين احتمال برود به هيچ وجه نبايد براي جلوگيري از اين احتمال قيدي نياورد ،پس ما همين كه ميبينيم در
مورد آنان نيز قيدي نياورده ،چارهاي جز اين نداريم كه بگوييم آيه شريفه از هر قيدي مطلق است ،و الزمه مطلق بودنش همين است كه بگوييم
همان عصمتي ك ه در مورد رسول مسلم گرفته شد ،در مورد اولي االمر نيز اعتبار شده باشد ،و خالصه كالم منظور از اولي االمر ،آن افراد معيني
هستند كه مانند رسول خدا (ص) داراي عصمتند.
حال ببينيم منظور از كلمه امر در عنوان (اولي األمر) چيست؟ منظور از آن ،آن شان و آن كارهايي است كه با دين مؤمنين مخاطب به اين
خطاب ،و يا به دنياي آنان ارتباط دارد ،و مستقيم و غير مستقيم به آن برگشت ميكند ،مؤيد اين كه منظور از امر چنين شاني است وسيع ،دو آيه
زير است ،كه كلمه (امر) در هر دو به معناي امور دنيايي است ،در يكي ميفرمايد ":وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" « »2و در ديگري در مدح مردم با تقوا
ميفرمايد ":وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ" « ،»1و هر چند كه ممكن است به وجهي منظور از كلمه (امر) فرمان باشد ،كه در مقابل نهي است ،ليكن
اين احتمال بعيد است.
كلمه" اولي االمر" در اين آيه مقيد شده به قيد "منكم" ،و ظاهر اين قيد اين است كه ظرفي باشد به اصطالح مستقر ،يعني عامل آن از افعال
عموم باشد نظير (" بودن" و امثال آن) و
__________________________________________________
)(1ما بشر را توصيه كردهايم به اين كه نسبت به والدينش احسان كند ،اما اگر والدين خواستند و حتي مبارزه كردند كه تو بشر را وادار كنند به
اين كه براي خدا شريكي بگيري كه علمي و حجتي بر شركت او نداري ،ديگر اطاعتشان مكن .سوره عنكبوت آيه .1
)(2در امر با آنان مشورت كن .سوره آل عمران آيه .111
)(3كارهايشان در بينشان با مشورت صورت ميگيرد .سوره شورا آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص124 :
معنايش اين باشد كه اطاعت كنيد اولي األمري را كه از خودتان باشد ،و اين قيد به همان معنايي است كه قيد" منهم" در آيه ":هُوَ الَّذِي بَعَثَ
فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ" « »1به آن معنا است و هم چنين در آيات زير و نيز در دعايي كه از حضرت ابراهيم (ع) نقل كرده ميفرمايد ":رَبَّنا وَ
ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ" « ،»2و نيز در باره رسوالن الهي فرموده ":رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي" «».1
منظور ما از اين گفتار اين است كه خواننده را متوجه مردود بودن گفتار بعضي از مفسرين در معناي كلمه" منكم" بكنيم ،آن مفسر گفته :از اين

PDF.tarikhema.org

[احتمال اينكه معناي" اولوا االمر" اهل حل و عقد (مقامات حكومتي) باشند ،و رد اين احتمال]  .....ص 121 :

البته اين احتمال را دادهاند كه مراد از كلمه ":اولي االمر" -يعني همينهايي كه متعلق وجوب اطاعتند -مجموع من حيث المجموع هيات حاكمه
باشد ،هياتي كه از عدهاي معدود تشكيل ميشود ،و هر يك از آنان فردي از اولي االمرند ،به اين معنا كه هر يك به قدر
__________________________________________________
)(1اطاعت نكن دروغگويان را سوره قلم آيه .1
)(2اطاعت نكن كافران را .سوره فرقان آيه .12
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كلمه كه" اولي االمر "مقيد به آن شده به خوبي استفاده ميشود :كه اولي األمر نيز فردي از افراد معمولي جامعه است ،ميفرمايد" اولي األمر"
را كه فردي مثل خود شما مؤمن است ،و مثل خود شما گاهگاهي گناه و خطا ميكند اطاعت كنيد .مفسر نام برده با اين تفسير خواسته است
اعتبار مساله عصمت از" اولي األمر" را بيندازد.
مطلب ديگري كه در باره كلمه" اولي األمر" مورد بحث قرار گرفته ،اين است كه معناي اين كلمه از نظر مصاديقي كه دارد چيست؟ آيا با اين
كه اين كلمه اسم جمع است ،منظور دسته دستههايي هستند كه هر دستهاي به عنوان اهل حل و عقد در هر عصري امور مسلمين را اداره
ميكنند ،و يا منظور فرد فرد معصومينند ،كه يكي پس از ديگري زمام امور مسلمين را به دست ميگيرند،؟ آنچه در بدو نظر احتمالش به ذهن
ميرسد اين است كه منظور فرد فرد معصوميناند كه اطاعتشان بر خلق واجب شده ،و يكي پس از ديگري زمام امور را به دست گرفتند و وجوب
اطاعتشان بر مردم را تنها از نظر لفظ به جمع آنان نسبت داده در حقيقت معناي جامعي از معصومين در نظر گرفته و لفظ" اولي األمر" را در آن
استعمال كرده همان طور كه خود ما نيز در گفتگوهاي خود ميگوييم( :نمازهايت را بخوان) و (بزرگانت را اطاعت كن) و (گوش به فرمان
بزرگان قومت باش) ،با اين كه هر وقت انسان نماز بخواند يك نماز ميخواند نه همه نمازها را و همچنين اطاعت از بزرگان قوم ،و گوش دادن
به سخنان بزرگتر خود.
يكي از سخنان عجيب كه در اين مورد گفته شده گفتار فخر رازي است « »4كه گفته
__________________________________________________
()(1او كسي است كه در ميان مردم امي رسولي كه از خودشان بود مبعوث كرد) سوره جمعه آيه .2
()(2پروردگارا رسولي از آنان و در بين آنان مبعوث فرما) سوره بقره آيه . [.....]121
() (3اي بني آدم اگر رسوالني از خود شما برايتان آمد كه آيات مرا بر شما تالوت كنند چنين و چنان كنيد) سوره اعراف آيه .11
)(4تفسير كبير فخر رازي ج  11ص .141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
است اگر منظور از اولي األمر خصوص ولي امر معصوم باشد ،اين اشكال وارد ميشود كه الزاما بايستي جمع را بر مفرد حمل كنيد ،و بگوييد
منظور از كلمه" اولي االمر" ولي امر ميباشد ،و اين خالف ظاهر است.
عجيب بودن گفتار وي در اين است كه چگونه غفلت كرده از اين كه استعمال جمع در مفرد چيز نوظهوري نيست ،هم در لغت شايع است ،و هم
قرآن كريم پر است از آن ،و اينك چند نمونه آن را نقل مينماييم ":فَال تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ" « "،»1فَال تُطِعِ الْكافِرِينَ" « "»2إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ
كُبَراءَنا" « "،»1وَ ال تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ" « "،»4حافِظُوا عَلَي الصَّلَواتِ" «»" 1وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ" « ،»1و از اين قبيل موارد
مختلفهاي كه يا در اثبات يا در نفي ،يا در اخبار و يا در انشاء كلمه جمع در مفرد استعمال شده است.
آنچه از حمل جمع بر فرد ،خالف ظاهر است اين است كه لفظ جمع را اطالق كنند و يكي از آحاد آن را اراده نمايند (مثال پدري به فرزندش
بگويد( :علما را احترام كن) ،و منظورش از علما فقط يك عالم باشد ،به طوري كه اگر فرزند ،عالمي ديگر را احترام نمايد اعتراض كند كه من
كي به تو گفتم اين آقا را احترام كني ،منظورم از علما فقط و فقط فالن عالم است) ،نه اين كه حكم را طوري روي جمع ببرد كه يك حكمش به
عدد موضوعاتي كه دارد منحل به احكامي متعدد شود ،مثل اين كه همان پدر به فرزندش بگويد( :علماي شهر را احترام كن) ،كه معنايش چنين
مي شود( :اين عالم را احترام كن)( ،اين را نيز احترام نما) ،و همچنين به طوري كه اگر فرضا در آن شهر هزار دانشمند باشد و پدر خواسته باشد
هزار بار گفتار خود را تكرار كند به جاي آن يك بار بطور كلي ميگويد( :علماي شهر را احترام كن) ،اين طور سخن گفتن نه تنها خالف ظاهر
نيست بلكه مطابق ظاهر است.
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)(3همانا ما اطاعت كرديم آقايان و بزرگان خود را .سوره احزاب آيه .11
)(4اطاعت نكنيد امر اسراف كنندگان را .سوره شعراء آيه.111 :
)(5محافظت كنيد بر نماز .سوره بقره آيه .211
)(6خود را در مقابل مؤمنين كوچك كن .سوره حجر آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
خودش در مردم نفوذ و در امور مردم تاثير دارد ،يكي رئيس همه لشگرها ،و يكي رئيس تك تك لشگرها ،يكي رئيس دانشگاهها و يكي رئيس
فال ن قسمت از اجرائيات دولت ،و يكي رئيس قسمت ديگر آن است ،بلكه احتمال دارد كه مراد از اولي االمر همان طور كه صاحب المنار گفته
« »1همه اهل حل و عقد جامعه باشند ،يعني كساني كه امت به آنها وثوق و اطمينان دارند ،چه علما ،و رؤساي لشگر ،و تجار ،و صنعت گران ،و
كشاورزان ،كه مصالح عمومي امت را تامين ميكنند ،و چه رؤساي كارگران ،و احزاب ،و مديران جرايد مورد احترام ،و هيات تحريريه آنها.
پس اين كه احتمال داديم معناي" اولي االمر" أهل حل و عقد باشد منظورمان اين است ،يعني هيات اجتماعيهاي كه از افراد موجه امت تشكيل
ميگردد ،و ليكن همه اشكال در اين است كه آيا ميتوان مضمون همه آنها را بر اين احتمال تطبيق داد يا نه؟.
آيه شريفه -همان طور كه توجه فرموديد -داللت دارد بر عصمت" اولي األمر" حتي مفسريني هم كه آيه را با احتمال باال تفسير كردهاند اين
معنا را قبول دارند ،و ناگزير از قبول آنند.
و ما از آنان ميپرسيم با اين كه اعتراف داريد كه آيه شريفه داللت بر عصمت اولي االمر دارد چگونه ميتوانيد آن را با افراد هياتهاي حاكمه
تطبيق دهيد آيا ميخواهيد بگوييد تك تك افراد اين هيات معصومند و چون چنينند قهرا هيات جمعي آنان نيز معصوم ميشود( ،چون مجموع
چيزي جز افراد نيست)؟ كه هرگز چنين ادعايي را نميتوانيد بكنيد زيرا در طول قرنها كه بر امت اسالم گذشته است حتي يك روز هم پيش
نيامده كه جمعيت اهل حل و عقد همه معصوم بر انفاذ امري از امور امت بوده باشند ،و چون چنين چيزي سابقه ندارد پس محال است كه خداي
عز و جل امت را مامور به چيزي بكند كه مصداق خارجي ندارد .و يا ميخواهيد بگوييد عصمت مستفاد از آيه كه يك صفتي حقيقي است نه
صرف فرض و اعتبار .قائم به هيات حاكمه هست نه به تك تك افراد ،و خالصه كالم اين كه هيات معصوم است ،هر چند كه تك تك افراد
معصوم نباشند ،بل كه گناه كه سهل است شرك به خدا نيز بورزند و عينا مانند ساير افراد مردم كه صدور هر گناهي و كفري از آنان محتمل و
ممكن است ،مردم مكلف به اطاعت اين افراد نيستند ،تا از كافر و گنه كار اطاعت كرده باشند ،بلكه مكلف به اطاعت هيات حاكمهاند و نظريه و
رايي كه از اين فرد فرد صادر ميشود ممكن است خطا باشد ،و امت
__________________________________________________
)(1تفسير المنار ج  1ص .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
را به سوي ضاللت و معصيت دعوت كند ولي نظريه هيات حاكمه به خاطر عصمتي كه برايش فرض كرديم جز به راه صواب دعوت نميكند.
اگر منظور شما اين است ،ميگوييم اين نيز تصوري است محال ،و چگونه تصور ميشود كه يك موضوع اعتباري -يعني هيات حاكمه -به يك
صفت حقيقي متصف گردد ،با اينكه آنچه در خارج وجود و حقيقت دارد افرادند ،و هيات امري است اعتباري و امر اعتباري نه معصوم ميشود و
نه گنه كار.
و يا ميخواهيد بگوئيد عصمتي كه از آيه شريفه استفاده ميشود نه صفت افراد هيات حاكمه است ،و نه صفت خود هيات ،بلكه حقيقت آن
عبارت از اين است كه خداي تعالي اين هيات را از انحراف حفظ ميكند ،و نميگذارد امر به معصيت كنند ،و رايي به خطا بدهند ،هم چنان كه
خبر متواتر محفوظ از كذب است ،با اين كه مصونيت از كذب نه صفت تك تك مخبرين است ،و نه صفت هيات اجتماعي آنان ،بلكه حقيقت
عصمت خبر از كذب اين است كه عادت بر محال بودن دروغ آن جاري شده ،و به عبارتي ديگر خداي تعالي خبري را كه متواتر است حفظ
ميكند ،از اين كه دروغي و خطايي در آن واقع شود.
راي اولي االمر نيز مانند خبر متواتر است يعني خطا به هيچ وجه در آنان راه پيدا نميكند ،هر چند كه تك تك خبر واحد و تك تك هيات
حاكمه و نيز هيات آنان متصف به صفت زايدي به نام عصمت نيستند ،با اين بيان ديگر چه اشكالي دارد كه عصمت" اولي االمر" نيز از قبيل
عصمت خبر واحد باشد ،و آيه شريفه هم داللت بر بيش از اين ندارد تنها اين مقدار گويايي دارد كه رأي هيات حاكمه اولي االمر ،به خطا
نمي رود ،بلكه هميشه موافق با كتاب و سنت است و اين خود عنايتي است از خداي تعالي بر اين امت ،مؤيد اين توجيه روايتي است كه از رسول
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خدا (ص) رسيده ،كه فرموده:
(ال تجمع امتي علي خطاء -امت من هرگز بر خطا مجتمع نميشوند) «».1
اگر منظورتان اين است در پاسخ ميگوييم اوال حديثي كه براي تاييد گفته خود آورديد به فرضي كه صحيح باشد و مجعول نباشد هيچ ارتباطي با
مورد بحث ما ندارد ،زيرا در حديث آمده كه امت بر خطا اتفاق نميكند نه اهل حل و عقد ،كلمه امت براي خود معنايي دارد ،و كلمه (اهل حل و
عقد) نيز براي خود معنايي ديگر دارد ،شما چه دليلي داريد بر اين كه مراد رسول خدا (ص) از كلمه (امت )همه امت نيست ،بلكه مراد اهل حل و
عقد
__________________________________________________
)(1سنن ابن ماجه ج  2ص  1111حديث  1111فيه هكذا ان امتي ال تجتمع علي ضاللة.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
است؟ عالوه بر اين كه در حديث آمده كه امت بر خطا اجتماع و اتفاق نميكنند ،و شما ميخواهيد آن را معنا كنيد به اين كه خطا از اجتماع امت
بر داشته شده ،و اين معنا غير آن معنا است.
[آنچه از حديث (ال تجتمع امتي علي خطاء) بر ميآيد]  .....ص 128 :
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آنچه از حديث بر ميآيد اين است كه خطاي در مسالهاي از مسائل آن قدر فراگير نميشود كه همه امت را به سوي خود بكشاند ،بلكه دائما
كساني در بين آنان خواهند بود كه پيرو حق و بر حق باشند ،حال يا همه امت بر حق و پيرو حق ميشوند ،و يا بعضي از آنان ،هر چند آن بعض،
يك نفر معصوم باشد ،در نتيجه مضمون روايت نامبرده موافق است با آيات و رواياتي كه داللت دارند بر اين كه دين اسالم و ملت حق ،از
صفحه زمين برانداخته نميشود ،بلكه تا روز قيامت باقي خواهد ماند ،نظير آيه زير كه ميفرمايد ":فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا
بِها بِكافِرِينَ" « »1و نيز ميفرمايد ":وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ" « ،»2و نيز ميفرمايد ":إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" « »1و نيز
ميفرمايد ":وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ،ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ" « »4و آياتي ديگر از اين قبيل .و مضمون روايت مورد بحث
اختصاصي به امت محمد (ص )ندارد ،بلكه روايات صحيحي خالف آن را ميرساند و آن رواياتي است كه از طرق مختلف از رسول خدا (ص)
نقل شده كه -خالصهاش اين است كه -امت يهود به هفتاد و يك فرقه منشعب شد ،و نصارا به هفتاد و دو فرقه و مسلمانان به هفتاد و سه
فرقه منشعب ميشوند ،و همه اين فرقهها در هالكتند مگر يكي « ،»1و ما اين روايت را در بحث روايي كه در ذيل آيه ":وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جَمِيعاً" « »1داشتيم نقل كرديم.
و سخن كوتاه اين كه اگر سند روايت مورد بحث درست باشد هيچ بحثي در متن آن
__________________________________________________
)(1اگر اينان -مردم معاصر رسول خدا (ص) -به دعوت اسالم كفر بورزند ،بدانند كه ما قومي ديگر را موكل كردهايم كه هرگز به آن كفر
نخواهند ورزيد .سوره انعام آيه .11
)(2خداي تعالي دين فطرت را و كلمه توحيد را كلمهاي باقي در نسل ابراهيم قرار داد .سوره زخرف آيه .21
)(3اين ما بوديم كه قرآن را نازل كرديم ،و همين خود ما آن را حفظ خواهيم كرد .سوره حجر آيه .1
)(4و اين كه اين قرآن كتابي است شكست ناپذير كه باطل نه در عصر نزولش بدان راه مييابد ،و نه در اعصار بعد .سوره فصلت آيه . 41
][.....
)(5سفينة البحار ج  2ص .111
)(6سوره آل عمران آيه .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص121 :
نيست ،زيرا مطلبي را بيان ميكند كه هيچ ارتباطي با بحث ما ندارد ،زيرا بحث ما در باره عصمت اهل حل و عقد از امت اسالم است ،ميگوييم
اگر منظور از كلمه "اولي االمر" اهل حل و عقد باشد بايد همه آنان معصوم باشند ،در حالي كه چنين چيزي نه بوده و نه خواهد بود.
ميگوييم :آن چه عاملي است كه باعث ميشود اهل حل و عقد از مسلمانان در آرايي كه ميدهند معصوم باشند؟ و مگر بين اين عده با اهل حل
و عقد ساير امتها فرق هست؟ و مگر تنها مسلمانان چند نفري به نام اهل حل و عقد دارند؟ تمامي امتهايي كه تا كنون در بشر تشكل يافته،
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و حتي همه اجتماعات كوچك و بلكه همه قبيلهها و عشاير ،چند نفري داشتهاند كه مسايل گره خورده امت را حل ،و مسائل خالف آن را عقد
كردهاند ،چون باآلخره در هر جمعيت و امتي چند نفري نيرومند و صاحب نفوذ و آگاه به مسائل اجتماعي امت خود رسيدگي ميكنند .خواننده
محترم اگر در تاريخ جستجو كند ،و حوادث گذشته تاريخ را و همچنين حوادث عصر حاضر را كه در امتها و قبايل رخ ميدهد بنگرد موارد بسيار
زيادي را پيدا خواهد كرد كه اهل حل و عقد هر امت در مسائل مهم مملكتي و قبيلهاي دور هم جمع شدهاند و بعد از مشورت و بگومگوها ،يك
رأيي را پسنديده و به دنبال آن به مرحله اجرايش گذاشتهاند حال يا خوب از آب در آمده ،و يا خطا بوده ،پس خطا هر چند در نظريههاي فردي
بيشتر است ،تا در نظريههاي اجتماعي ،و ليكن آراي اجتماعي هم ،چنان نيست كه هيچ خطايي در آن راه نداشته باشد ،اين شما و اين تاريخ و
اين شما و اين حوادث عصر خود ما كه هر دو شهادت ميدهند بر مصاديق بسيار بسيار زيادي كه آراي اهل حل و عقد خطا از آب در آمده.
پس اگر بين اهل حل و عقد مسلمين با اهل حل و عقد ساير جوامع تفاوتي هست ،و اهل حل و عقد مسلمين مصون از خطا و معصوم از غلط و
اشتباهند از اين باب نيست كه نظير خبر متواتر عادتا خطا در آن راه ندارد ،بلكه به اعتراف خود شما از اين باب است كه خداي تعالي از خطا
بودنش جلوگيري كرده ،پس عامل در مصونيت اهل حل و عقد يك عامل عادي معمولي نيست ،بلكه از سنخ عوامل خارق العاده ،و خالصه از
باب معجزه است ،و معلوم ميشود كه كرامتي با هر به اين امت اختصاص يافته ،و اين امت را حفظ ميكند ،و از رخنه كردن هر شر و فسادي در
جماعت مسلمين و در نتيجه از تباهي وحدت كلمه آنان جلوگيري مينمايد ،و باآلخره سببي است معجز و الهي و هم سنگ قرآن كريم ،سببي
است كه تا قرآن زنده است آن سبب نيز زنده است و رابطه آن با زندگي امت اسالم نظير رابطهاي است كه قرآن با زندگي اين امت دارد ،چيزي
كه هست قرآن با زندگي علمي و معارفي اين امت رابطه دارد ،و آن سبب الهي و معجز با زندگي عملي امت داراي رابطه است .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
خوب وقتي سبب ،چنين سببي است ،بايد قرآن كريم حدود آن سبب و سعه دايره آن را بيان كند ،و اين منت را هم بر بشر بگذارد همان طور كه
خداي تعالي بر بشر منت نهاد و براي هدايت او قرآن و محمد (ص) را فرستاد و وظيفه امت را معلوم كرد ،بايد در همان قرآن وظيفه اجتماعي
اين عده كه نامش اهل حل و عقد است را نيز براي خود اهل حل و عقد بيان كند ،همانطور كه براي پيغمبرش آن را بيان كرد ،و نيز الزم است
كه رسول خدا (ص) به امت خود و مخصوصا به نيكان از اصحاب خود بيان كند ،كه اهل حل و عقد بعد از من كه عنوانشان در قرآن" اولي
األمر" است چه كسانيند ،و چه حقيقتي دارند ،حد و مرزشان ،و سعه دايره عملشان چيست ،و چقدر است ،و آيا هيات حاكمه و يا بگو اهل حل و
عقد و يا بگو" اولي االمر" در هر عصري يك دسته هستند ،براي تمامي قلمرو اسالم ،و يا در هر جمعيتي اسالمي يك عده اولي االمر خواهند
بود ،مثال اعراب يك عده ،و آفريقائيها يك عده ،و شرقيها يك عده ،و همچنين هر جمعيتي يك عده اولي االمر براي خود دارند ،تا در بين
ايشان در نفوس و اعراض و اموالشان حكم برانند؟.
و نيز الزم بود خود مسلمانان و مخصوصا اصحاب ،نسبت به اين مساله اهتمامي داشته باشند ،با يكديگر بنشينند بحث كنند ،و در آخر از رسول
خدا (ص) توضيح بخواهند ،كه اولي االمر كيانند؟ و آيا يك عده براي همه مسلمانان جهانند؟ و يا براي هر جمعيتي يك عده اولي االمر خواهند
بود هم چنان كه روايات پر است از سؤالهايي كه اصحاب از آن جناب كردهاند ،آن هم سؤالهاي پيش پا افتادهاي كه بقدر اين مساله اهميت
نداشته و در قرآن كريم نيز از آن سؤالها چند نمونه آمده ،از آن جمله سؤال از" أهله" يعني هالل هر ماه است ،كه فرموده ":يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْأَهِلَّةِ" « »1و از آن جمله سؤال از انفاق است كه در قرآن آمده:
"يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ" « ،»2و يا" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ" «».1
آيا خود و خدا جاي اين سؤال نيست ،كه چرا اصحاب از اين كه اولي االمر معصوم و يا بگو اهل حل و عقد معصوم چه كسانيند هيچ سؤالي
نكردهاند؟ و يا سؤال كردهاند ولي دست بازيگران سياست با آن سؤالها بازي كرده ،و در نتيجه به دست ما نرسيده؟ و آيا ميتوان گفت كه خير
چنين چيزي نبوده با اين كه ميدانيم مساله اولي االمر شدن خبري نبوده كه با هوا و هوس اكثريت مردم آن روز مخالفت داشته باشد ،بلكه
كمال موافقت را داشته ،هر كسي
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه.111 :
)(2سوره بقره آيه.211 :
)(3سوره انفال آيه.1 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
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عالقمند بوده كه از طرف خدا و رسولش عضوي از اعضاي اهل حل و عقد باشد ،پس چرا مساله را به كلي متروك گذاشتند تا از يادها بردند.
از سوي ديگر گيرم كه در زمان رسول خدا (ص) شرم داشتند از اين كه در باره اولي االمر و جانشين رسول خدا (ص) چيزي بپرسند ،چرا بعد از
رحلت آن حضرت در اختالفهايي كه پيش آمد ،و فتنههايي كه يكي پس از ديگري باال گرفت سخني از اين اهل حل و عقد به ميان نيامد ،و
چرا در بگومگوهايي كه كرده اند و تاريخ اسالم كلمه به كلمه آن را ضبط كرده ،و حتي حرف به حرف آنها را به دست ما رسانده ،اسمي و اثري از
اهل حل و عقد در هيچ خطابي و هيچ كتابي ديده نميشود ،نه در بين قدماي مفسرين ،نه صحابه و نه تابعين ،فقط و فقط در طول اين چهارده
قرن آقاي فخر رازي « ،»1و بعضي از علماي بعد از وي از اين ماجرا خبر دار شدند.
نكته جالب توجه اينجا است كه خود فخر رازي همين اشكال ما را بر گفتار خود كرده به اين بيان كه اين وجه مخالف با اجماع مركب است -
اجماع مركب يعني اظهار قول و نظريهاي سوم ،در مسالهاي كه علماي اسالم در آن مساله دو دسته شدهاند و هر دسته نظريهاي را اختيار
كرده اند ،كه الزمه آن نفي نظريه سوم است در نتيجه تمامي علماي اسالم با اين نظريه سوم مخالفند ،و بر خالف آن اجماعي مركب از دو طايفه
دارند -زيرا اقوال در معناي اولي االمر از چهار قول تجاوز نميكند يكي اين كه اولي االمر خلفاي چهارگانهاند ،دوم اين كه امراي لشگرند ،سوم
اين كه علماي اسالمند ،چهارم اين كه ائمه معصومينند ،پس گفتن اين كه اولي االمر هيات حاكمه معصومند قول پنجمي است ،كه مخالف با
همه آن اقوال است و همه صاحبان آن اقوال با آن مخالفند.
چيزي كه هست خودش جواب ميدهد كه در حقيقت اين نظريه به نظريه سوم برگشت ميكند ،نه اين كه قول پنجمي باشد و خودش با اين
جواب رشتههاي خود را پنبه ميكند ،پس همه اين شواهدي كه آورديم داللت دارد بر اين كه مساله عصمت امتياز اهل حل و عقد نيست ،و
چنان نيست كه خداي عز و جل به اين عده از مسلمانان از راه معجزه عطيهاي شريف و موهبتي عزيز داده باشد ،كه هرگز به خطا نروند.
مگر اين كه بگويند :اين عصمت منتهي به عاملي خارق العاده نميشود ،بلكه اصوال تربيت عمومي اسالم بر اساسي دقيق پيريزي شده ،كه خود
به خود اين نتيجه بر آن مترتب
__________________________________________________
)(1تفسير كبير فخر رازي ج  11ص .111 -144
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
ميشود ،كه اهل حل و عقدش دچار غلط و خطا نميشوند ،به اين معنا كه بر يك مساله خالف واقع و اشتباهي متفق القول نميشوند ،و در آنچه
فتوا و نظريه ميدهند دچار خطا نميگردند.
و اين احتمال عالوه بر اين كه باطل است ،چون با ناموس عمومي منافات دارد ،و آن اين است كه ادراك كل اهل حل و عقد چيزي جز
ادراكهاي فرد فرد آنان نيست و وقتي فرد فرد اهل حل و عقد ممكن الخطا باشند كل ايشان نيز جايز الخطا خواهند بود ،عالوه بر اين ،اشكالي
ديگر نيز بر آن وارد است ،و آن اين است كه اگر راي اولي االمر به اين معنا يعني به معناي اهل حل و عقد -اينچنين پشتوانهاي شكست ناپذير
دارد ،بايد هيچگاه از اثر دادن تخلف نكند ،و اگر چنين است پس اين همه اباطيل و فسادهايي كه عالم اسالمي را پر ساخته به كجا منتهي
ميشود؟ و از كجا سرچشمه گرفته است.
و چه بسيار مجالس مشورتي كه بعد از رحلت رسول خدا (ص) تشكيل گشت و در آن مجالس أهل حل و عقد از مسلمانان جمع شدند ،و براي
امري از امور مشورت كردند ،و متفقا نظريهاي را تصويب كردند و راه رسيدن به هدف را نيز پيش گرفتند ،ولي ثمرهاي .جز گمراهتر شدن خود و
بدبخت تر كردن مسلمانان عايد اسالم نكردند ،و خيلي طول نكشيد كه بعد از رحلت آن جناب نظام الهي و عادالنه اسالم را به نظامي امپراطوري
و ديكتاتوري مبدل كردند ،خواننده عزيز براي اين كه به اين گفته ما يقين حاصل كند الزم است فتنههايي كه بعد از رحلت رسول خدا (ص) بپا
خاست ،و در نتيجه آن فتنهها خونهاي به ناحقي كه بر زمين ريخت و ناموسها كه به باد رفت ،و اموالي كه دستخوش غارت گرديد ،و احكامي كه
از اسالم تعطيل شد ،و حدودي كه باطل گشت بررسي دقيق نموده سپس در مقام جستجو از منشا آن بر آمده ،ريشهيابي كند ،و آن وقت از خود
بپرسد آيا جز اين است كه يكتا عامل تمامي اين بدبختيها همان آراي اهل حل و عقد از امت بود؟ و آيا جز اين بود كه نشستند و طبق هوا و
هوسهاي خود تصميمهايي گرفتند و همان تصميمها را بر گردن مردم بيچاره تحميل نمودند؟.
آري اين بود حال آن ركن اساسي كه به زعم آقايان دين خدا بر آن پايهگذاري شده بود ،و باز به زعم آقايان خداي تعالي در جمله" وَ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ " مسلمانان را مامور به اطاعت از اين ركن اساسي يعني اهل حل و عقد كرد اهل حل و عقدي كه به نظر آقايان همان كساني بودند كه
آيه مورد بحث معصومشان خوانده (حال اگر معصوم نبودند چه ميكردند؟ و چه گناه به جا ماندهاي را مرتكب ميشدند؟ و چه بالي ديگري را كه
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بر سر دين نياوردهاند ميآوردند ،خدا ميداند ).
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
پس اگر مراد از كلمه "اولي االمر" ،اهل حل و عقد باشد هيچ چارهاي جز اين نداريم كه بگوييم :اولي االمر نيز مانند ساير مردم جايز الخطايند
چيزي كه هست از آن جايي كه برجستگان جامعه و گروهي فاضل و آگاه به امور و مدرب و مجربند ،خطايشان خيلي كمتر از مردم عامي است،
و اگر قرآن كريم مردم را امر كرده كه از اين دسته اطاعت كنيد ،با اينكه خطا هم دارند از باب مسامحه و صرفنظر كردن از موارد خطا بوده،
چون مصلحت مهمتري كه همان حفظ وحدت مسلمين است در نظر بوده است.
حال اگر حكمي بكنند كه مغاير با حكم كتاب و سنت ،و مطابق با مصلحتي باشد ،كه خود آنان آن را براي امت صالح تشخيص دادند ،مثال
حكمي از احكام دين را به غير آن چه قبال تفسير ميشد تفسير كنند ،و يا حكمي را مطابق صالح زمان خود يا صالح طبع امت و يا وضع حاضر
دنيا تغيير دهند ،بايد امت اسالم آن حكم را پيروي كنند ،و بايد دين هم ،همان حكم را بپسندد ،چون دين چيزي جز سعادت مجتمع و ترقي
اجتماع او را نميخواهد ،هم چنان كه از سيره حكومتهاي اسالمي در صدر اسالم و حكومتهاي بعد نيز همين معنا به چشم ميخورد.
كه از هيچ حكمي از احكام داير در زمان رسول خدا (ص) جلوگيري نشد ،و بر طبق سيرهاي از سيرهها و سنتي از سنن آن جناب حكم نكردند،
مگر آن كه وقتي از ايشان سؤال ميشد كه چرا حكم رسول خدا (ص) را اجرا نميكنيد؟ و چرا سيره و سنت آن حضرت را بكار نميزنيد در پاسخ
اين علت را آوردند كه حكم سابق مزاحم بود با حقي از حقوق امت ،و اين كه صالح حال امت را در اين تشخيص داديم كه حكم جديد را جاري
كنيم ،تا حال امت را به صالح آورد ،و يا گفتند سنت و روش جديد با آمال و آرزوهايي كه امت در سعادت زندگي خود داشت موافقتر بود .بعضي
از دانشمندان به اين مطلب كفرآميز تصريح كردهاند «( -»1و چنان نيست كه ما از الزمه كلمات آنان بفهميم) خليفه حق دارد به خاطر حفظ
صالح امت بر خالف صريح دين عمل كند.
و بنا بر اين پس ديگر هيچ فرقي بين ملت اسالم با ساير مجتمعات به اصطالح مترقي و مدينههاي فاضله باقي نميماند ،ملت اسالم هم
جمعيتي خواهد بود كه چند نفري را انتخاب ميكنند تا طبق قوانين مجتمع بر حسب آن چه متناسب با مقتضيات احوال و موجبات اوضاع
ميبينند حكم كنند.
__________________________________________________
)(1فجر االسالم.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
و معلوم است كه اين طرز فكر از مغزي ترشح ميكند كه دين را يك سنت اجتماعي ميداند و بس ،و معتقد است كه دين در واقع همان سنت
اجتماعي است كه در قالب دين و به شكل آن در آمده ،و در نتيجه آن نيز مانند همه سنتها دستخوش دگرگوني است ،و محكوم است به آن
چه متن اجتماعات بشري و هيكل آن حكم كند ،و وقتي خود اجتماع در حال تطور تدريجي از نقص به كمال است ،سنت آن نيز تطور مييابد،
پس در حقيقت دين اسالم يك مثل اعاليي است كه جز بر زندگي انسان چهارده قرن قبل از اين انطباق ندارد ،اثري است باستاني كه وضع
دوران نبوت و نزديكيهاي آن دوران را براي امروزيها مجسم ميسازد.
پس اسالم هم يك حلقه از زنجيري است كه نامش مجتمعات بشري است ،همانطور كه همه آن حلقهها با سنتهايي كه داشتند از بين رفتند
اين حلقه نيز محكوم به از بين رفتن است ،ديگر امروز شايسته نيست بنشينيم و در باره معارف آن بحث كنيم ،مگر به همان مالكي كه
دانشمندان و متخصصين در علم ژئولوژي (زمينشناسي) مينشينند و در باره طبقات االرض بحث نموده ،و از فسيلهايي كه از طبقات تحت
االرض استخراج ميكنند چيزهايي ميفهمند.
و ما هم با كساني كه چنين اعتقادي در باره اسالم دارند بحثي نداريم ،زيرا براي او بحث كردن از آيه شريفه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "...معنا ندارد ،و اين اعتقاد اعتقادي است كه اثري ريشهاي در تمامي اصول و فروع دين كه تا كنون به دست ما رسيده
ميگذارد ،و معارف دين را چه اعتقاديش و چه اخالقيش ،و چه عمليش را به كلي به باد ميدهد.
و واي به آن وقتي كه ما حوادث گذشته اسالم را بر اين اصل حمل كنيم ،و بگوييم آنچه در زمان رسول خدا (ص) و در فرض فوت آن جناب
سر زد ،و آن اختالفهايي كه راه انداختند ،و نيز آن تصرفهايي كه خلفا در بعضي از احكام و بعضي از سيرههاي رسول خدا (ص) كردند ،و آن چه
كه در زمان معاويه و بقيه بني اميه و پس از آنان در عهد عباسيها و بعد از آنان رخ داد مبنا و اساسش همين نظريه بوده ،معلوم است كه چه
نتيجه حيرت انگيزي به بار ميآورد.
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[يكي ديگر از حرفهاي عجيب در باره آيه شريفه" اطيعوا اللَّه  ..... ]"...ص 134 :

[ نظريه پيروان ائمه اهل بيت (ع) در معناي اولوا االمر و رد اشكاالتي كه بر اين نظريه شده است]  .....ص 131 :

اينك به اول بحث پيرامون آيه برگشته ميگوييم :از آن چه گذشت براي خواننده روشن شد كه ما نميتوانيم جمله ":وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" را حمل
كنيم بر جماعتي كه براي حل و عقد امور جامعه دور هم جمع ميشوند ،و معنا ندارد بفرمايد هيات اجتماعيه اهل حل و عقد را اطاعت كنيد ،حال
اين فرمان را به هر معنايي كه تفسيرش بكنيم باآلخره معناي درستي دست نميدهد.
به ناچار بايد بگوييم منظور از اولي االمر افرادي از امتند كه در گفتار -و كردارشان -معصومند ،و به راستي اطاعتشان واجب است -،به عين
همان معنايي كه اطاعت خدا و رسولش واجب است ،و چون ما قدرت تشخيص و پيدا كردن اين افراد را نداريم -بناچار محتاج ميشويم به اين
كه خود خداي تعالي در كتاب مجيدش و يا به زبان رسول گراميش اين افراد را معرفي كند ،و به نام آنان تصريح نمايد ،قهرا آيه شريفه با كساني
منطبق مي شود كه رسول خدا (ص) در رواياتي كه از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السالم) تصريح به نام آنان كرده ،و فرموده اولي االمر اينان
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يكي ديگر از حرفهاي عجيبي كه در باره آيه مورد بحث زدهاند ،گفتاري است كه بعضي از نويسندگان گفتهاند كه آيه شريفه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" ،بيش از آنچه كه مفسرين با اختالفي كه دارند گفتهاند ،داللت ندارد( ،و خالصه اين آيه دليل بر فضيلت كسي
نميشود).
زيرا اوال واجب بودن اطاعت" اولي االمر" (حال اولي االمر هر كس كه ميخواهد
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
باشد ) به هيچ وجه دليل بر برتري آنان از سايرين نيست ،همان طور كه اطاعت از جباران ديكتاتور و ستمكار ،در صورتي كه مجبور باشيم بر ما
نيز واجب مي شود ،چون اگر اطاعت نكنيم از شرشان ايمن نخواهيم بود ،و اطاعت ما دليل نيست بر اين كه آن جباران خونخوار نزد خدا از ما
افضلند.
و ثانيا حكمي كه در آيه آمده چيزي زيادتر از ساير احكامي كه موقوف به وجود موضوعاتند ندارد نظير وجوب انفاق بر فقير و حرمت اعانه و
كمك به ظالم كه وقتي اين گونه احكام فعليت پيدا ميكند كه فقيري و ظالمي پيدا بشود نه اين كه ما در به در بگرديم و فقير پيدا كنيم و يا از
اين جا و آن جا ظالمي را پيدا كنيم و از ياري او اجتناب بورزيم.
و به نظر ما فساد اين دو وجهي كه نويسنده نامبرده ذكر كرده براي خواننده روشن است ،زيرا صرف نظر از اين كه اولي االمر را به سالطين جبار
و ظالم معنا كرده ،كه فسادش به خوبي روشن گرديد ،در باره وجه اولش ميگوييم :وي غفلت كرده از اين كه قرآن كريم پر است از آياتي كه
نهي مي كند از اطاعت ستمكاران ،و مسرفين ،و كافران ،و اين محال است كه با اين حال خود خداي تعالي امر كند به اطاعت از آنان ،و تازه يك
چيزي را هم اض افه كند ،و آن اين كه اطاعت چنين عناصر فاسدي را دوش به دوش اطاعت خدا و اطاعت رسول قرار دهد و اگر فرض كنيم كه
منظور از اطاعت در باره اولي االمر اطاعت اجباري ،و از روي تقيه است بايد اشارهاي به آن ميكرد ،و مثال ميفرمود( :و خدا اجازه به آن داده كه
اولي االمرتان را نيز اطاعت كنيد) ،هم چنان كه در آيهاي ديگر فرموده ":إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً" « »1نه اين كه امر كند به اطاعت از آنان و در
نتيجه امر صريح كردن به آن همه محذورهاي غير قابل توجيه متوجه بشود.
و اما وجه دوم ،آن نيز اساسش همان وجه اول است ،و اما اگر آيه شريفه را به آن وجه معنا نكنيم ،بلكه فرض كنيم كه وجوب اطاعت اولي االمر
كردن براي اين است كه اولي األمر ،شاني در دين خدا دارند ،و به بياني كه مفصال گذشت معصوم از گناه و خطا هستند ،و محال است خداي
تعالي امر به اطاعت كساني بكند كه در خارج هيچ مصداقي ندارند ،و يا در آيهاي كه ميخواهد اس اساس مصالح ديني و خالصه حكمي را بيان
كند ،كه بدون آن حال مجتمع به هيچ وجه اصالح نميشود ،متعلق و موضوع اين حكم را كساني قرار دهد كه واجد شرطي باشند كه احيانا و
اتفاقا آن شرط براي كسي حاصل ميشود ،با اين كه خواننده عزيز توجه فرمود
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
كه احتياج مجتمع بشري به اولي األمر عين احتياجي است كه به رسول دارد ،و آن عبارت است از سرپرست داشتن امت كه ما در بحث محكم و
متشابه در باره سرپرستي و واليت امت بحث كرديم.
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هستند.
و اما اين كه بعضي گفته اند :اولي األمر خلفا و يا اميران جنگ و يا علماي بزرگ كه مردم از اقوال و آراي آنان پيروي ميكنند ميباشند! ،جواب
همه اين نظريه ها اين است كه اوال آيه شريفه داللت دارد بر عصمت اولي االمر ،و طبقاتي كه نام برده شد بدون اشكال عصمت نداشتند مگر
علي (ع) كه طايفهاي از امت معتقد به عصمت آن جناباند ،و ثانيا اقوال نام برده هيچ يك همراه دليل نيست.
و اما اشكاالتي كه به قول پيروان ائمه اهل بيت كردهاند چند اشكال است.
اول اين كه اولي االمر بودن ائمه اهل بيت (عليهم السالم) احتياج به معرفي صريح از ناحيه خداي تعالي و پيامبر گرامي او دارد ،و اگر چنين
معرفي اي صورت گرفته بود ،امت اسالم كه سهل است ،حتي دو نفر هم بعد از رسول خدا (ص) در باره آنان اختالف نميكردند.
جواب از اين اشكال اين است كه هم در كتاب آمده ،و هم در سنت ،اما كتاب آيه واليت و آيه تطهير و آياتي ديگر كه به زودي در بارهاش بحث
خواهيم كرد ان شاء اللَّه تعالي.
اما سنت حديث سفينه كه در آن رسول خدا (ص) فرمود ":مثل اهل
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق" «( ،»1صفت اهل بيت من نظير كشتي نوح است ،كه هر كس سوار آن شد نجات
يافت ،و هر كس از سوار شدنش تخلف ورزيد غرق گرديد) ،و حديث ثقلين كه رسول خدا (ص) در آن حديث فرمود ":اني تارك فيكم الثقلين
كتاب اللَّه و عترتي ،اهل بيتي ،ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا" «( ،»2من براي بعد از خودم دو چيز بس سنگين در بين شما ميگذارم،
كتاب خدا و عت رتم را ،كه اهل بيت منند ،در صورتي كه بعد از من به آن دو تمسك بجوييد هرگز گمراه نخواهيد شد) ،كه شرح و بسط آن در
جلد سوم عربي اين كتاب ،آنجا كه در باره محكم و متشابه بحث ميكرديم گذشت ،و باز نظير احاديثي كه از طرق شيعه و سني روايت شده ،كه
ان شاء اللَّه در بحث روايتي آينده از نظر خواننده خواهد گذشت.
اشكال دوم اين است كه اطاعت اولي االمر كردن منوط بر اين است كه مردم آنان را بشناسند چون اگر نشناسند تكليف مردم به اطاعت از آنان
تكليف به ما ال يطاق است ،وقتي مشروط به اين شرط شد ،آيه شريفه آن شرط را دفع ميكند ،چون آيه مطلق است.
جواب از اين اشكال اين است كه عين اين اشكال به خود وي بر ميگردد ،براي اين كه اطاعت همانطور كه او گفته مشروط به معرفت است ،آن
هم به طور مطلق ،تنها فرقي كه بين گفتار او با گفتار ما هست ،اين است كه او ميگويد :اولي االمر و اهل حل و عقد را خود ما ميشناسيم و
مصداقش را تشخيص ميدهيم ،و هيچ احتياج به معرفي و بيان خدا و رسول او نداريم و راست هم ميگويد ،زيرا اولي االمر گناهكار چه احتياج
به معرفي خدا و رسولش دارد ،ولي ما ميگوييم شناختن اولي االمر بي گناه و معصوم از هر معصيت و خطا احتياج به معرفي خدا و رسول او دارد،
پس هم قول ما و هم قول صاحب اشكال مخالف با آيه است ،زيرا آيه مطلق است در آن شرطي نيامده ،و ما هر دو آن را مشروط كرديم ،پس
ديگر جا ندارد كه مساله شرط را او بر ما اشكال كند.
عالوه بر اين كه معرفت به غرضي كه شرط شمرده شود ،از قبيل ساير شروط نيست ،چون معرفت مربوط به تحقق بلوغ تكليف است نه مربوط
به خود تكليف و يا مكلف به آن ،ساده تر بگويم تا تكليف به مكلف نرسد ،و به آن و به موضوع و متعلق آن معرفت پيدا نكند ،تكليف منجز
نميشود (هر چند كه خود تكليف و مكلف به آن هيچ شرطي نداشته باشد) ،و اگر معرفت مثل ساير شرايط قيد تكليف يا مكلف به آن بود ،و
نظير استطاعت در حج كه قيد
__________________________________________________
(1و )2االحتجاج ج  1ص  221مطبعة النعمان نجف.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
مكلف است و وجود آب براي وضو كه قيد تكليف است ميبود ،ديگر واجبات به دو قسم مطلق و مشروط تقسيم نميشد ،و اصال تكليف مطلقي
وجود نمي داشت ،چون تكليف هر قدر هم كه بي قيد و شرط باشد باآلخره مشروط به شرايط عامه يعني علم و قدرت و امثال آن هست ،پس بايد
بگوييم تمامي تكاليف مقيدند در حالي كه چنين نيست.
اشكال سومي كه به پيروان ائمه اهل بيت (عليهم السالم) كردهاند اين است كه ما در اين عصري كه زندگي ميكنيم دسترسي به امام معصوم و
دريافت علم دين از او نداريم ،و همين خود دليل است بر اين كه آن كسي كه خدا اطاعتش را بر امت واجب كرده امام معصوم نيست ،چون امت
به چنين امامي دسترسي ندارد.
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[معناي ":فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ"]  .....ص 141 :
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جو اب اين اشكال اين است كه اگر امروز امت اسالم دسترسي به امام معصوم ندارد تقصير خود او است زيرا اين امت اسالم بود كه به سوء
اختيارش و با اعمال زشتي كه كرد ،و امروز هم دارد ميكند ،خود را از امام معصوم بيبهره كرد ،و اين محروميتش مستند به خدا و رسول نيست،
پس ت كليف پيروي و اطاعت از معصوم برداشته نشده ،و اين رفتار ،امت اسالم و سپس اين گفتارمان مثل اين ميماند كه امتي پيامبر خود را به
دست خود بكشد ،آن گاه به درگاه خدا عذر بخواهد ،كه به دستور تو و پيامبرت عمل نكردم براي اين بود كه نميتوانستم پيغمبرت را اطاعت
كنم چون در بين ما نبود.
عالوه بر اين كه عين اين اشكال به خود او بر ميگردد ،با اين بيان كه ميگوييم :ما امروز نميتوانيم امت واحدهاي در تحت لواي اسالم تشكيل
دهيم ،تا آن چه اهل حل و عقد تصميم ميگيرند در بين خود اجرا كنيم.
اشكال چهارمشان اين است كه خداي تعالي در همين آيه مورد بحث ميفرمايد ":فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ  ،"...و اگر مراد
از اولي االمر امام معصوم بود ،بايد ميفرمود ":فان تنازعتم في شيء فردوه  ...الي االمام".
جواب اين اشكال اين است كه در بيان سابق گذشت كه گفتيم منظور همان رد بر امام است ،به آن تقريبي كه گذشت.
اشكال پنجم اين است ،آنها كه قائل به امام معصومند ،ميگويند :فايده امام معصوم و پيروي از او اين است كه در زير سايه او از ظلمت تفرقه و
نزاع و دشمني و خالف نجات يافته به وحدت كلمه و اتفاق و برادري برسند ،در حالي كه آيه شريفه فرض به پا شدن تنازع را در بود اولي االمر
كرده ،و فرموده اگر نزاعي بين شما رخ داد به اولي االمر مراجعه كنيد ،پس اولي االمر معصوم هم نميتواند وحدت كلمه بياورد ،پس بنا بر اين
اماميه كه ميگويند اولي االمر
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
بايد معصوم باشد چه فايده زايدي در وجود امام معصوم ميبينند؟.
جواب اين اشكال از آن چه گذشت روشن شده ،براي اين كه تنازعي كه در آيه شريفه آمده تنازع مؤمنين در احكام كتاب و سنت است ،نه در
احكام واليت ،كه امام آن را در حوادثي كه پيش ميآيد به عنوان ولي مسلمين صادر ميكند ،و ما در سابق گفتيم كه غير از خدا و رسول او
كسي اختيار تشريع حكم ندارد ،حال اگر دو طايفهاي كه با هم نزاع دارند توانستند حكم كتاب و سنت را بفهمند بايد آن را از كتاب و سنت
استنباط و استخراج كنند ،و اگر نتوانستند از امام معصوم كه در فهم حكم خدا از كتاب و سنت عصمت دارد بپرسند ،نظير سيرهاي كه معاصرين
رسول خدا (ص) داشتند ،هر چه را خودشان از كتاب و از كلمات رسول خدا (ص) ميفهميدند به همان عمل ميكردند ،و هر جا نميفهميدند از
رسول خدا (ص) ميپرسيدند.
پس حكم اولي االمر در اطاعت حكم رسول است ،همان طور كه آيه نيز بر اين داللت ميكرد ،و حكم تنازع در عصري كه رسول (ص) نيست و
اولي االمر هست ،همان حكم تنازع در زمان رسول خدا (ص) است ،هم چنان كه آيه مورد بحث و آيات بعدي نيز بر اين معنا داللت دارد ،به اين
معنا كه آيه مورد بحث حكم تنازع در زمان غيبت رسول اللَّه (ص) را بيان ميكند ،و آيات بعدي حكم آن را در زمان حضور آن جناب .پس مساله
رد تنازع به خدا و رسول كه در آيه آمده مختص به صورتي است كه مؤمنين با يكديگر تنازع كنند ،چون آيه دارد ":فَإِنْ تَنازَعْتُمْ"( ،اگر شما
مؤمنين در بين خود نزاع كرديد) ،و نفرموده ":فان تنازع اولوا االمر" ،اگر اولي االمر خودشان در بين خود نزاع كردند ،و نيز نفرمود ":فان
تنازعوا"  ،و معلوم است كه معناي رد به رسول در زمان حضور رسول اللَّه (ص) اين است كه از رسول خدا (ص) حكم مسالهاي كه در آن نزاع
كردهاند بپرسند ،و يا خود اگر ميتوانند از كتاب و سنت استنباط نمايند ،و در زمان غيبت آن جناب اين است كه از امام حكم آن را بپرسند و يا
اگر ميتوانند خودشان استنباط كنند كه بيانش گذشت ،پس جمله ":فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  ،"...آن طور كه اشكال كننده پنداشته كالمي زايد و
بي فايده نيست.
پس از همه مطالب گذشته اين معنا به خوبي روشن شد كه مراد از" اولي االمر" رجالي معين از امت است كه حكم هر يك از آنان در وجوب
اطاعت حكم رسول اللَّه (ص) است ،و اين معنا در عين حال منافات با عموميتي كه به حسب لغت از لفظ اولي االمر فهميده ترجمه الميزان ،ج،4
ص141 :
ميشود ندارد ،و هيچ اشكالي ندارد كه شارع از اين لفظ عام آن معناي خاص را اراده كرده باشد ،چون قصد مفهومي از مفاهيم از يك لفظ،
مطلبي است ،و قصد مصداقي كه آن مفهوم با آن منطبق است مطلبي ديگر است ،نظير مفهوم رسول كه معنايي است عام و كلي ،و در آيه مورد
بحث نيز در همان معنا استعمال شده ،ولي منظور گوينده از اين لفظ عام رسول اسالم محمد بن عبد اللَّه (ص) است.
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"فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ"...
اين جمله تفريع و نتيجه گيري از حصري است كه از مورد آيه استفاده ميشد ،چون جمله" أَطِيعُوا اللَّهَ  "...از آنجايي كه اطاعت خدا و رسول
كردن را واجب ميكرد ،از آن فهميده ميشود كه منظور اطاعت در مواد ديني است ،كه متكفل رفع همه اختالفهايي است كه ممكن است در
دين خدا پيدا بشود .و نيز بر آورنده هر حاجتي است كه ممكن است پيش بيايد ،ديگر موردي باقي نميماند كه مردم در آن مورد به غير خدا و
رسول او مراجعه كنند ،در نتيجه معناي كالم چنين ميشود كه شما مردم بايد تنها و تنها خدا و رسول و اولي األمر را اطاعت كنيد نه طاغوت را
و اين همان حصري است كه گفتيم از آيه استفاده ميشود ،و نتيجه آن ،مضمون جمله مورد بحث است كه ميفرمايد :پس اگر در امري تنازع
كرديد آن را به خدا و رسول رد كنيد.
و از اين كه خطاب را متوجه مؤمنين كرده كشف ميكند از اين كه مراد از تنازع هم ،تنازع مؤمنين در بين خودشان است ،نه تنازعي كه فرضا
بين آنها و اولي االمر اتفاق بيفتد ،و يا بين خود اولي االمر رخ دهد ،چون فرض اولي يعني تنازع مؤمنين با اولي االمر با مضمون آيه سازگار
نيست كه اطاعت اولي االمر را بر آنان واجب كرده ،و همچنين فرض دوم با آيه نميسازد چون معنا ندارد خداي تعالي اطاعت كساني را بر امت
واجب كند كه بين خودشان تنازع رخ دهد ،زيرا اگر اولي االمر در بين خود تنازع كنند قطعا يكي بر حق و ديگري بر باطل خواهد بود ،و خداي
تعالي چگونه اطاعت كسي را واجب ميكند كه خود بر باطل است ،عالوه بر اين كه اگر منظور تنازع اولي االمر در بين خودشان بود پس چرا در
جمله مورد بحث خطاب را متوجه مؤمنين كرد ،و فرمود( :پس اگر در چيزي تنازع كرديد آن را به خدا و رسول برگردانيد...).
و اما كلمه (شيء) ،اين كلمه هر چند عموميت دارد همه احكام و دستورات خدا و رسول و اولي االمر را شامل ميشود ،هر چه ميخواهد باشد و
ليكن جمله بعد كه ميفرمايد:
(پس آن را به خدا و رسول برگردانيد) ،به ما ميفهماند كه مراد از كلمه شيء مورد تنازع ،چيزي است كه اولي االمر در باره آن استقالل ندارد و
نميتواند در آن به رأي خود استبداد كند ،و
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
خالصه كالم اينكه منظور نزاع مردم در آن احكام و دستوراتي نيست كه ولي امرشان در دايره واليتش اجرا ميكند ،مثل اين كه دستورشان
بدهد به كوچ كردن ،يا جنگيدن ،يا صلح كردن با دشمن ،و يا امثال اينها ،چون مردم مامورند كه در اين گونه احكام ولي امر خود را اطاعت كنند،
و معنا ندارد بفرمايد وقتي در اين گونه احكام تنازع كرديد ،ولي امر خود را رها كرده ،به خدا و رسولش مراجعه كنيد.
بنا بر اين آيه شريفه داللت دارد بر اين كه مراد از كلمه (شيء) ،خصوص احكام ديني است ،كه احدي حق ندارد در آن دخل و تصرفي بكند،
مثال حكمي را كه نبايد انفاذ كند ،انفاذ ،و حكمي را كه بايد حاكم بداند ،نسخ كند ،چون اين گونه تصرفات در احكام ديني خاص خدا و رسول او
است ،و آيه شريفه مثل صريح است در اين كه احدي را نميرسد كه در حكمي ديني كه خداي تعالي و رسول گرامي او تشريع كردهاند تصرف
كند ،و در اين معنا هيچ فرقي بين اولي االمر و ساير مردم نيست.
"إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ"...
اين جمله تشديد و تاكيد همان حكمي است كه جمله قبل بيان كرد ،و اشاره است به اين كه مخالفت اين دستور از فسادي كه در مرحله ايمان
باشد ناشي ميگردد ،معلوم ميشود اين دستور ارتباط مستقيم با ايمان دارد ،و مخالفت آن كشف ميكند از اين كه شخص مخالف اگر تظاهر به
صفات ايمان به خدا و رسولش ميكند ،براي اين است كه كفر باطني خود را بپوشاند ،و اين همان نفاق است كه آيات بعدي بر آن داللت دارد.
"ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا" يعني بر گرداندن حكمي كه در آن تنازع داريد ،به خدا و رسول او بهتر است ،و يا (اطاعت خدا و رسول و اولي االمر
بهتر است) و كلمه تاويل در اينجا به معناي مصلحت واقعي است ،كه حكم مورد بحث از آن منشا ميگيرد ،و سپس مترتب بر عمل ميشود ،و ما
در تفسير آيه ":وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ  »1« "...در جلد سوم عربي اين كتاب بحثي در باره معناي تاويل كرديم.
"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ"...
كلمه (زعم) به معناي اعتقاد داشتن به چيزي است ،اعم از اين كه اين اعتقاد مطابق واقع هم باشد و يا نباشد ،به خالف علم كه به معناي اعتقاد
مطابق با واقع است ،و چون كلمه
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص142 :
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(زعم )در مورد اعتقادي استعمال ميشود كه مطابق با واقع نيست ،چه بسا همين باعث شده بعضي گمان كنند كه اين كلمه به معناي ظن-
پندار -غلط است ،و خالصه غلط بودن و عدم مطابقت با واقع در معناي اين كلمه اعتبار شده است و حال آن كه اينطور نيست.
و كلمه (طاغوت) مصدري است به معناي طغيان مانند كلمات رهبوت و جبروت و ملكوت ،كه مصدرند ،و به معناي رهبت و جبر و ملك است،
چيزي كه هست بسيار ميشود كه اين كلمه از باب مبالغه در معناي اسم فاعل استعمال ميشود مثال گفته ميشود ":وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ
الطَّاغُوتُ" «( ،»1و كساني كه كفر ميورزيدند سرپرستانشان طاغوتهايند) و اما معناي اين مصدر يعني طاغوت و طغيان معروف است ،مثال
مي گويند( :طغي الماء) يعني آب به خاطر فورانش و يا كثرتش از ظرف خود تجاوز كرد ،و استعمال اين كلمه در مورد انسان در آغاز از باب مجاز
بوده ،ولي در اثر كثرت استعمال به حد استعمال حقيقي رسيده است ،و طغيان آدمي به معناي آن است كه از آن طوري كه بايد باشد و از آن
حدي كه بايد رعايت كند تجاوز نمايد ،حال چه اين كه آن حد را عقل خود او معلوم كرده باشد ،و يا شرع ،پس طاغوت عبارت است از انسان
ظالم و جبار متمرد و ياغي از وظايف بندگي خدا ،البته تمردي كه از باب گردنكشي نسبت به خداي تعالي باشد ،و آن كسي هم كه طاغوت را
عبارت دانسته از هر معبودي كه غير از خدا پرستيده شود برگشت گفتارش به همين معنايي است كه ما كرديم.
"بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ"...
اين جمله به منزله اين است كه فرموده باشد" بما انزل اللَّه علي رسله"( ،يعني كساني كه معتقدند كه بدانچه خدا بر تو و بر رسوالن قبل از تو
نازل كرده ايمان دارند) ،در اين آيه ميتوانست بفرمايد ":انهم آمنوا بك و بالذين من قبلك"( ،كساني كه معتقدند به تو و پيامبران قبل از تو
ايمان دارند) ،ولي اين طور نفرمود ،بدين جهت كه گفتار در زمينه برگشت به كتاب خدا و حكم او بود ،و با در نظر داشتن اين نكته روشن ميشود
كه مراد از امر در جمله ":وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ" (با اين كه مامور شدند به اين كه به طاغوت كفر بورزند) امري است كه در كتب آسماني و از
طريق وحي بر انبيا يعني رسول اسالم (ص) و انبياي قبل از آن جناب (عليهم السالم) نازل شده.
و جمله ":أَ لَمْ تَرَ  "...گفتاري است شبيه به دفع دخل ،يعني پيشگيري از سؤالي است كه ممكن بود بشود و كسي بپرسد چرا خداي تعالي
فرمود ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ" ،در
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
جواب از اين سؤال تقديري فرمود :مگر نميبيني از اطاعت سر بر ميتابند ،و محاكمات خود را نزد طاغوت يعني شيطانصفتان ميبرند؟ و اين
استفهام استفهام تاسف است ،ميخواهد بفرمايد :متاسفانه ميبيني كه بعضي از مردم با اين كه معتقدند به آن چه بر تو نازل شده و به آن
كتابهاي ديگر كه به انبياي ديگر نازل شده ايمان دارند ،و با اين كه ميدانند كه كتابهاي آسماني نازل شده تا در بين مردم در آنچه اختالف
ميكنند حكم كند ،و همين حقيقت را خداي تعالي در قرآن كريم بيان كرده ،و فرموده ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ
مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ" «( ،»1مردم امتي واحده بودند ،سپس خداي تعالي پيغمبران را براي
بشارت و انذار مبعوث كرد ،و با آنان كتاب را به حق نازل كرد تا بين مردم در آن چه اختالف ميكنند داوري كند) ،با اين حال محاكمات خود را
نزد طاغوت ميبرند ،با اين كه ميدانند كه آنان اهل طغيان و تمرد از دين خدا ،و تجاوزگر بر حقوق خدا و خلقند ،و با اين كه در همين كتب
آسماني مامور شده بودند به اين كه به طاغوت كفر بورزند ،و نيز ميدانند كه تحاكم نزد طاغوت لغو كردن كتب خدا و ابطال شرايع او است.
"وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَاللًا بَعِيداً" اين جمله داللت دارد بر اينكه تحاكم اين گونه افراد در نزد طاغوت ريشهاش القاي شيطان و اغواي
او است؟ و غرض شيطان از اين القائات اين است كه پيروانش به ضاللتي دور از نجات ،گرفتار شوند.
"وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا"...
كلمه "تعالوا" به حسب اصل لغت امري است از ماده تعالي كه به معناي ارتفاع است و معناي آن اين است كه به سوي باال بياييد ،و كلمه (صد)
كه فعل (يصدون) مشتق از آن است وقتي با كلمه (عن) متعدي ميشود معناي اعراض را ميرساند ،پس جمله" يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً" ،اين
ميشود( :از تو به نوعي اعراض ميكنند) ،و جمله ":إِلي ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَي الرَّسُولِ  "...به منزله اين است كه فرموده باشد" الي حكم اللَّه والي
من يحكم به"( ،به ايشان گفته ميشود بياييد به افق بلند حكم خدا و حكم كسي كه به حكم خدا حكم ميكند).
و در جمله ":يَصُدُّونَ عَنْكَ  "...مساله اعراض پيروان طاغوت را اختصاص به رسول داده ،و فرموده( :از تو اعراض ميكنند) ،با اينكه دعوت شده
بودند به آمدن به سوي كتاب و
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[اطاعت از رسول اللَّه (ص) همان اطاعت از خدا است]  .....ص 141 :

"وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ" اين جمله ردي است مطلق بر همه آن مطالبي كه قبال از منافقين حكايت كرده بود ،يعني تحاكم
بردنشان به نزد طاغوت ،و اعراضشان از رسول اللَّه (ص) ،و سوگند خوردن ،و عذرخواهيشان به اين كه ما منظوري به جز احسان و توفيق
نداشتيم مي فرمايد :همه اين مطالب هر يك به وجهي مخالفت رسول كردن است ،حال چه اين كه توأم با عذري كه بهانه آنان بشود باشد ،و چه
تو أم با چنان عذري نباشد براي اين كه خداي تعالي كه اطاعت رسول كردن را واجب فرموده ،قيد و شرطي برايش نياورد و اصال رسول اللَّه را
نفرستاده مگر براي همين كه به اذن او اطاعت شود.
و نبايد كسي خيال كند كه اطاعت تنها حق خدا است ،و رسول بشري و فردي كه خداي تعالي او را خلق كرده ،و تنها در جايي ميتوان اطاعتش
كرد كه اطاعت او سودي و مصلحتي عايد ما سازد ،در نتيجه اگر همان سود و آن مصلحت بدون اطاعت رسول دست بدهد ديگر چه احتياجي به
اطاعت او است؟ و چرا نتوانيم مستقال آن را احراز كنيم؟ و رسول را كناري زده او را ترك كنيم؟ و آيا در چنين فرضي اگر باز هم رجوع به رسول
را الزم بدانيم شرك به خدا نورزيدهايم؟ و رسول را دوشادوش خدا نپرستيدهايم؟ و اگر اين اطاعت شرك به خدا نيست ،پس چرا بعضي از
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__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه .211
ترجمه الميزان ،ج ،4ص144 :
رسولي كه حكم به كتاب ميكند نه تنها به سوي رسول و اين بدان جهت است كه اعراض كنندگان كافر نيستند .و گرنه جاي تاسف نبود ،و آيه
شريفه لحن تاسف دارد ،پس اين تاسف از عمل كساني است كه معتقدند ايمان دارند به آن چه خدا نازل كرده ،پس اينان تجاهر به اعراض از
كتاب خدا ندارند ،چون كافر نيستند ،بلكه منافقند و به داشتن ايمان به آنچه خدا نازل كرده تظاهر ميكنند ،و در عين حال از رسول او اعراض
ميكنند.
و از اين جا روشن ميشود كه فرق گذاشتن بين خدا و رسول او نفاق است ،و كسي كه ادعا ميكند كه من تسليم حكم خدا هستم ،ولي نسبت به
حكم رسول توقف و ترديد دارم بدون شك منافق است.
"فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ"...
اين جمله اعالم مي دارد كه اعراض و انصراف از حكم خدا و رسول او و روي آوردن به حكم غير خدا كه همان حكم طاغوت باشد به زودي
مصيبتي را براي اين اعراض گران به بار خواهد آورد ،مصيبتي كه هيچ علتي جز اين اعراضشان از حكم خدا و رسول و مراجعه كردنشان به
حكام طاغوت ندارد.
"ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ"...
در اين جمله معذرت آنان را حكايت ميكند ،كه ما در مراجعه به داوري طاغوتها قصد سويي نداشتيم و معناي آن -و خدا داناتر است -اين
است كه وقتي حال آنان چنين حالي است چه خواهند كرد وقتي كه بر اثر اين رفتارشان بالي بدي به آنان برسد ،آن گاه نزدت بيايند ،و به خدا
سوگند ياد كنند كه ما از بردن نزاع خود نزد طاغوتها و يا بگو مراجعه كردنمان به غير كتاب و رسول هيچ منظوري جز احسان و توفيق يعني
قطع نزاع و مشاجره از بين طرفين دعوي نداشتيم.
"أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ"...
اين جمله تكذيب همان عذر خواهي آنان است ،و در آن نفرموده كه چه نيتي فاسد در دل دارند ،بلكه به اين اكتفاء نموده كه (خدا ميداند چه در
دل دارند) و اين بدان جهت بوده كه جمله بعدي كه فرموده" فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ"( ،پس از آنان اعراض كن و نصيحتشان كن) ،ميفهماند
سر اين كوتاه گويي اين بوده كه اگر در دلشان نيت فاسدي نداشتهاند و سخنشان صدق و حق بوده او بايد عذرشان را بپذيرد ،و رسول خدا (ص)
هرگز مامور نيست به اين كه از سخن حق و صدق اعراض كند.
"وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً" يعني به ايشان سخني بگو كه دلهايشان آن را درك كند ،و بفهمند چه ميگويي
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
و خالصه با زبان دل آنان حرف بزن تا متوجه شوند ،كه اين رفتارشان چه مفاسدي دارد ،و اگر معلوم شود نفاق ورزيدهاند ،چه عذابي ناشي از
خشم خداي تعالي بر آنان نازل ميشود.
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مسلمانان صدر اسالم وقتي رسول خدا (ص) امري را بر آنان واجب ميكرد از آن جناب ميپرسيدند ،آيا اين تكليف دستور خود تو است؟ و يا از
ناحيه خدا است؟ معلوم مي شود همان طور كه به نظر ما رسيده اطاعت رسول كردن شرك به خدا است ،و چيزي است در مقابل اطاعت خدا ،و
گرنه سؤال اصحاب معنا نميداشت.
وجه بطالن اين خيال همان است كه گفتيم خداي تعالي رسول (ص) را نفرستاده مگر براي همين كه اطاعت بشود ،و خودش فرموده( :هيچ
رسولي را نفرستاديم مگر براي همين كه به اذن خدا اطاعت شود) و در اين وجوب اطاعت هيچ قيد و شرطي نياورده ،پس معلوم ميشود اطاعت
از رسول خدا (ص) كردن ،آن هم بطور مطلق همان اطاعت خدا كردن است چون خود خدا دستور داده رسول را اطاعت كنيد ،و در جاي ديگر
فرموده ":مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ" «».1
__________________________________________________
()(1كسي كه رسول را اطاعت كند در حقيقت خدا را اطاعت كرده است) سوره نساء آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
"وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً" ميفرمايد اگر رسول را مخالفت كردند ،و با اين
مخالفتشان از او اعراض كردند ،اگر به سوي خدا و رسول برگردند و توبه كنند ،برايشان بهتر است از اين كه سوگند بخورند ،كه به خدا ما
منظورمان مخالفت نبوده ،و براي توجيه عمل خود سخناني به هم ببافند ،و عذرهايي غير موجه بتراشند كه نه سودي دارد ،و نه رسول خدا (ص)
را راضي ميسازد ،چون خداي تعالي قبل از اين كه اينان عذر بدتر از گناه خود را بيان كنند ،حقيقت و باطن امرشان را براي رسول خود بيان
كرده ،و به وي فرموده ":وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ...".
"فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ"...
كلمه (شجر) فعل ماضي از ماده (شجر) به سكون جيم ،و نيز از شجور است و شجر و شجور به معناي اختالط است ،وقتي گفته ميشود ":شجر
شجرا و شجورا" معنايش اين است كه فالن چيز مخلوط شد ،و تشاجر و مشاجره نيز از اين باب است گويا وقتي دو نفر با هم نزاع ميكنند
گفتههايشان در هم و برهم ميشود( ،و شنونده نميفهمد اين چه ميگويد و آن ديگري چه ميگويد) ،درخت را هم كه شجر ناميدهاند به اين
مناسبت بوده كه شاخههاي آن در يكديگر فرو ميروند ،و كلمه (حرج) به معناي تنگي و مضيقه است.
و ظاهر سياق در بدو نظر چنين مينمايد كه اين آيه رد بر منافقين باشد ،كه خيال كردند به پيغمبر ايمان آوردند ،و در عين حال داوري را نزد
طاغوت ميبرند ،در نتيجه معناي آن چنين ميشود( :پس نه به پروردگارت سوگند ،اين طور كه آنان پنداشتهاند نيست ،ايماني به تو ندارند ،با اين
كه داوري نزد طاغوت ميبرند ،بلكه به تو ايمان ندارند تا زماني كه تو را در بين خود حكم كنند...).
اين آن معنايي است كه گفتيم :در بدو نظر از آيه فهميده ميشود ،و ليكن غايت يعني جمله -تا زماني كه  -...غير منافقين را نيز شامل ميشود و
همچنين جمله بعد از آن كه ميفرمايد ":وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ" تا جمله" ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ" مؤيد اين است كه رد دعوي ايمان ،اختصاص به
منافقين ندارد ،بلكه غير آنان را نيز شامل ميشود ،چون بسياري از غير منافقين هستند كه ظاهر حالشان چنين نشان ميدهد كه خيال ميكنند
به صرف اين كه قرآن و احكامي كه از ناحيه خداي تعالي نازل شده چه معارفش و چه دستورات اخالقي و عمليش را تصديق كردند ،ايمان به
خدا و رسول و ايمان بدانچه رسول خدا (ص) از ناحيه پروردگارش آورده در دلشان افتاده ،و در نتيجه ايمان حقيقي دارند ،در حالي كه اين طور
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
نيست ،بلكه ايمان عبارت است از اين كه انسان به طور تام و كامل و به باطن و ظاهر تسليم امر خدا و رسولش باشد ،و چگونه ممكن است
كسي مؤمن حقيقي باشد ،و در عين حال در برابر حكمي از احكام او تسليم نشود ،يا به ظاهر و يا اگر به ظاهر اظهار تسليم ميكند در باطن
جانش تسليم نباشد به ظاهر از ترس رسوايي اظهار تسليم كند ولي در باطن دلش به خاطر اين كه حكم نامبرده كه با حال و هواي او سازگار
نيست منزجر باشد ،با اين كه خداي تعالي به رسول گراميش فرموده بود ":لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ" « ،»1و در آن هدف و غرض نهايي
بعثت آن جناب را داوري در بين مردم معرفي كرده بود.
پس با اين حال اگر اين رسول بزرگوار حكمي عليه كسي بكند ،و آن كس از حكم آن جناب منزجر و ناراحت شود ،در حقيقت از حكم خداي
تعالي ناراحت شده ،چون خداي تعالي اين شرافت را به آن جناب داده بود ،كه بندگانش اطاعتش كنند ،و حكمش را در بين خود نافذ بدانند.
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پس اگر بندگان خدا تسليم حكم رسول شدند ،و از هيچ حكم آن جناب در باطن دلشان ناراحت نگشتند ،آن وقت است كه مسلمان واقعي
شدهاند ،و در اين صورت است كه ميتوان گفت بطور قطع تسليم حكم خدايند ،و حتي در برابر حكم تكويني خدا نيز تسليمند ،آري تسليم بودن
در برابر حكم ديني و تشريعي خدا ،دليل بر تسليم بودن در برابر حكم تكويني او است.
(هم چنان كه آن شاعر زبان حال اين گونه افراد را در شعر خود آورده ميگويد):
يكي درد و يكي درمان پسندد يكي وصل و يكي هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد
"مترجم" و اين مرحله يكي از مراحل ايمان است ،كه هر مؤمني به آن مرحله برسد صفاتي در او رشد ميكند ،كه از همه روشنترش تسليم
شدن در برابر همه دستورات و مقدراتي است كه از ناحيه خداي تعالي به وي ميرسد و چنين كسي ديگر حالت اعتراض و چون و چرا به خود
نميگيرد ،نه در زبان ردهاي ميگويد ،و نه در دل نقي ميزند ،و به همين جهت است كه ميبينيم در آيه مورد بحث تسليم را مطلق آورده است.
از اين جا روشن ميشود كه جمله ":فَال وَ رَبِّكَ  "...هر چند كه به حسب لفظ تنها
__________________________________________________
)(1سوره نساء آيه. [.....]111 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
رسول خدا (ص) را نام برده ،و فرموده( :به پروردگارت سوگند كه ايمان نميآورند مگر وقتي كه تو را در اختالفات خود حكم قرار دهند) ،در
نتيجه به ذهن مي رسد كه مساله مخصوص احكام تشريعي خداي تعالي است ليكن مساله منحصر به آن نيست ،چون به قول معروف مورد،
مخصص نيست در آيه شريفه سخن از اين رفته بود كه مسلمانان نبايد به غير رسول اللَّه (ص) مراجعه كنند ،با اين كه خدا بر آنان واجب فرموده
كه تنها به او رجوع كنند قهرا احكام تشريعي مورد گفتگو قرار ميگيرد ليكن مساله تسليم منحصر به آن نيست ،بلكه معناي آيه عام است ،و
شامل احكام تشريعي خدا و رسول و احكام تكويني خداي تعالي هر دو ميشود كه توضيحش از نظر خواننده گذشت.
بلكه از اين هم عموميتر است و شامل قضاي رسول خدا (ص) يعني داوري آن جناب و حتي همه روشهايي كه آن جناب در زندگيش سيره خود
قرار داده مي شود ،و مسلمانان (اگر ايمانشان مستعار و سطحي نباشد) ،بايد اعمال آن جناب را سيره خود قرار دهند ،هر چند كه خوشايندشان
نباشد.
پس هر چيزي كه به نحوي از انحا و به وجهي از وجوه انتسابي به خدا و رسول او (ص) داشته باشد ،چنين مؤمني نميتواند آن را رد كند ،و يا به
آن اعتراض نمايد و يا از آن اظهار خستگي كند و يا به وجهي از وجوه از آن بدش آيد ،چون اثر در همه مشترك است ،و مخالفت در همه آنها
ناشي از شرك است ،البته به مراتبي كه در شرك هست ،و به همين جهت است كه خداي تعالي فرموده ":وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ
مُشْرِكُونَ" «»" 1وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ  ...ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ" در تفسير آيه" وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَال يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا" « »2گفتيم:
تركيب آيه داللت دارد بر اينكه حكم مذكور در آيه مربوط است به هيات اجتماعيهاي كه از افراد حاصل ميشود ،و نامش را مجتمع ميگذاريم و
اين كه اگر اندكي را استثنا كرد ،و فرمود ":إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ" ،براي اين بوده كه كسي توهم نكند حكم استغراقي است ،و تمامي افراد بشر را شامل
ميشود ،و لذا اين استثنا به استثناي منفصل شبيهتر است ،تا استثناي متصل ،و يا چيزي است برزخ ميان استثناي متصل و منفصل ،چون داراي
دو جنبه است( ،از نظر اين كه حكم رفته است روي هيات اجتماعي استثنا بردار نيست ،و استثناي منفصل است ،و از نظر اين كه باآلخره پر حكم
افراد را هم ميگيرد ،استثنا متصل است).
__________________________________________________
)(1و اكثرشان به خدا ايمان نميآورند مگر آنكه در عين حال مشرك نيز هستند (سوره يوسف آيه ).111
)(2سوره نساء آيه .41
ترجمه الميزان ،ج ،4ص141 :
بنا بر اين پس اين كه فرمود ":ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ" وارد در مورد اخبار است ،اخبار از حال آن هيات مجتمعه به اين كه احكام و تكاليف
حرجي و دشوار را امتثال نميكنند ،چون با محبوب دل آنان ضديت و با چيزي كه دلهايشان و ديارشان به آن بسته است برخورد دارد و استثناي
عده قليل براي دفع توهم است.
در نتيجه معناي آيه اين ميشود كه اگر ما مينوشتيم (يعني واجب ميكرديم) بر آنان كه يكديگر را به قتل برسانند ،و از شهر و ديار خود كه با
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آن انس دارند خارج شوند اين واجب را انجام نميدهند ،و چون جمله انجام نميدهند كليت و استغراق را ميرسانيد ،و شنونده ميپنداشت حتي
يك نفر هم مؤمن حقيقي و تسليم واقعي در برابر فرمان خداي تعالي در ميان آنان وجود ندارد ،براي دفع اين توهم عدهاي قليل را استثنا كرد،
هر چند كه حكم اصال شامل آن عده نميشود چون حكم در باره افراد نبود ،بلكه در باره هيات اجتماعيه (بدان جهت كه مجتمع است) بود ،و
ليكن چون به تبع هيات افراد هم داخل ميشدند اين استثنا را آورد.
از اينجا روشن مي شود كه مراد از قتل ،قتل دسته جمعي يكديگر است ،و مراد از بيرون شدن نيز بيرون شدن و جالي وطن كردن جمعي از ميان
جمعي ديگر است ،خالصه حكم همهاش مربوط به مجتمع است ،نه اين كه هر فردي خودش خود را بكشد ،و يا هر فردي از خانه و زندگيش
بيرون شود ،هم چنان كه در آيه شريفه ":فَتُوبُوا إِلي بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" « »1كه در باره بني اسرائيل است منظور قتل دسته جمعي است ،و
مقصود به خطاب جماعت است نه فرد.
"وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً" در اين آيه شريفه تعبيري كه در آيه قبلي بود عوض شده ،در آنجا تعبير كتابت آمده
بود ،ميفرمود ":وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا  ،"...و در اين آيه همان را به عبارت "يوعظون" تعبير فرموده ،و اين اشاره است به اين احكام نامبرده هر چند به
صورت امر و كتابت يعني دستور وجوبي صادر شده است ليكن اشاراتي است به چيزي كه صالح و سعادتشان را تامين ميكند ،پس در حقيقت
مواعظ و نصايحي است كه در آن خير و صالح آنان منظور است.
"لَكانَ خَيْراً لَهُمْ" يعني اگر موعظتي كه به ايشان شد عمل ميكردند برايشان بهتر بود ،و معلوم است كه اين بهتري مربوط به همه
سرنوشتهاي آنان است ،چه سرنوشت دنياييشان و چه سرنوشت آخرتيشان ،براي اين كه خير آخرت منفك از خير دنيا نيست ،بلكه آن را به
دنبال دارد" وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً" يعني عمل به اين مواعظ نفوس و دلهايشان را برايمان استوارتر ميكرد براي
__________________________________________________
)(1سوره بقره آيه.14 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
اين كه گفتار در اين مقام همه پيرامون ايمان بود ،در جاي ديگر نيز فرموده كه خداي تعالي ايمان كساني كه ايمان آوردهاند را استوار ميكند":
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ».1« "...
"وَ إِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً" يعني در اين هنگام كه ايمان ثابت در دلهاشان استوار گشت ،از خزانه غيب خود پاداشي عظيم به آنان
خواهيم داد ،و در اين كه چرا نفرمود آن پاداشي چيست و آن را مبهم گذاشت ،همان توجيه ميآيد كه در مبهم آوردن جمله" لَكانَ خَيْراً لَهُمْ" از
نظر خواننده گذشت.
"وَ لَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً" در سابق ذيل آيه ":اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ" « »2در جلد اول اين كتاب معناي صراط مستقيم گذشت.
"وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ" در اين آيه بين خدا و رسول او در اين وعده حسن جمع شده ،فرموده كسي كه خدا و رسول را اطاعت كند چنين و
چنان خواهد شد ،با اين كه آيات قبل تنها متعرض اطاعت رسول و تسليم شدن در برابر حكم و قضاي آن جناب بود و اين بدان جهت است كه
بين اين دو آيه يعني آيه مورد بحث و آيه ":ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ "...نامي از خداي تعالي به ميان آمده بود آنجا كه فرمود ":وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا
عَلَيْهِمْ  "...لذا خواست بفهماند اطاعت رسول كردن بدان جهت واجب شده كه خدا به آن امر فرموده ،پس اطاعت واجب شده اطاعت خدا و
رسول هر دو است ،از سوي ديگر در آغاز آيات نيز گفتار با جمله ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ  "...شروع شده بود ،خواست تا آخر كالم به اول
آن مرتبط شود.
"فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ"...
اين آيه داللت دارد بر اين كه چنين كساني ملحق به" الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" هستند و از خود آنان نيستند ،و به حكم جمله ":وَ لَهَدَيْناهُمْ صِراطاً
مُسْتَقِيماً" خداي تعالي به صراط مستقيمي هدايتشان ميكند ،كه صراط" الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" است ،صراط مستقيمي كه در كالم مجيدش جز
به اين طايفه نسبت نداده ،و در سوره حمد فرموده ":اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" و سخن كوتاه اين كه اين طايفه كه خدا
و رسول را اطاعت
__________________________________________________
)(1سوره ابراهيم آيه .21
)(2سوره حمد آيه .1
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ميكنند ملحق به آن چهار طايفهاند ،و از آنان نيستند ،هم چنان كه جمله ":وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً" نيز خالي از اشاره به اين معنا نيست و چون
ميفرمايد( :اين چهار طايفه رفقاي آن طايفهاند ،و از آن فهميده ميشود طايفه مورد بحث از آن چار طايفه نيستند ،بلكه جداي از آنان ،ولي رفيق
با آنان هستند) و اما اين كه منظور از نعمت در جمله ":أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" چيست؟ در سابق گفتيم كه منظور از آن نعمت واليت است.
و اما اين چهار طايفه يعني نبيين و صديقين و شهدا و صالحين چه كسانيند ،بايد گفت :ما نميتوانيم بگوييم انبيا (عليهم السالم) چگونه
انسانهايي هستند ،چون اين طايفه آشنايان با وحي و آگاهان از اخبار غيبي هستند ،و ما بيش از اين از وضع آنان خبر نداريم ،و نميتوانيم داشته
باشيم ،مگر از ناحيه آثاري كه از خود به جاي گذاشتهاند.
و اما شهدا در سابق نيز گفته بوديم كه اين كلمه در قرآن كريم به معناي گواهان در اعمال است ،و در هيچ جاي قرآن كه از ماده (ش -ه -د)
كلمه اي به كار رفته به معناي كشته در معركه جنگ نيامده ،بلكه مراد از آن افرادي است كه گواه بر اعمال مردمند ،و مراد از صالحين كساني
است كه شايستگي نعمت خداي را دارند.
[معناي" صديقين"]  .....ص 111 :
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و اما كلمه (صديقين) به طوري كه خود لفظ داللت ميكند مبالغه در صدق است ،يعني كساني كه بسيار صادقند چيزي كه هست صدق تنها
زباني نيست ،يكي از مصاديق آن سخناني است كه انسان ميگويد ،يك مصداق ديگرش عمل است ،كه اگر مطابق با زبان و ادعا بود آن عمل
نيز صادق است ،چون عمل از اعتقاد دروني حكايت ميكند ،و وقتي در اين حكايتش راست ميگويد ،كه ما في الضمير را بطور كامل حكايت
كند ،و چيزي از آن باقي و بدون حكايت نگذارد ،چنين عملي راست و صادق است ،و اما اگر حكايت نكند و يا درست و كامل حكايت نكند اين
عمل غير صادق است ،و همچنين سخن صدق آن سخني است كه با واقع و خارج مطابقت داشته باشد ،و چون گفتن نيز يكي از افعال است،
قهرا كسي كه صادق در فعل خويش است سخن نخواهد گفت مگر آن چه كه راست بودنش را ميداند ،و ميداند كه اين سخن را در اينجا بايد
گفت ،و گفتن آن حق است ،و بنا بر اين سخن چنين كسي هم صدق خبري دارد ،و هم صدق مخبري.
پس صديق آن كسي است كه به هيچ وجه دروغ در او راه ندارد ،و چنين كسي كاري كه حق بودن آن را نميداند نميكند ،هر چند كه مطابق با
هواي نفسش باشد و سخني را كه راست بودن آن را نميداند نميگويد ،و قهرا حتي كسي به جز حق را هم نميبيند ،پس او كسي است كه
حقايق اشيا را ميبيند ،و حق ميگويد و حق انجام ميدهد .ترجمه الميزان ،ج ،4ص: 652
و با در نظر داشتن اين بيان ترتيب بين چهار طايفه نامبرده در آيه روشن ميگردد ،طايفه اول نبيون بودند كه سادات بشرند ،سپس صديقون قرار
گرفتهاند ،كه گفتيم شاهدان و بينندگان حقايق و اعمالند ،و سوم شهدا بودند ،كه شاهدان بر رفتار ديگرانند و در آخر صالحانند كه لياقت و
آمادگي براي كرامت اللَّه را دارند.
"وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً" كلمه" رفيقا "تميز است ،و آيه را چنين معنا ميدهد( :و اين چهار طايفه از حيث رفاقت طوايف خوبي هستند ،بعضي
گفتهاند به همين جهت بوده كه آن را به صيغه جمع نياورد ،و بعضي ديگر گفتهاند ،مفرد آوردنش براي اين بوده كه بفهماند تك تك آنان در
حال رفاقت خوبند ،و بنا بر اين معنا ،كلمه (رفيقا) حال خواهد بود ،نظير جمله ":ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا" «( »1سپس شما را -از شكم مادران -بيرون
ميكنيم ،در حالي كه طفليد).
"ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفي بِاللَّهِ عَلِيماً" در اين جمله كلمه" ذلك" كه مخصوص اشاره به دور است را آورده ،و آن را ابتداي جمله قرار داد ،و
حرف (الف و الم) بر سر خبر آورده ،تا به اين وسيله بر عظمت امر اين فضل داللت كند ،و بفهماند كه گويا اين فضل ،جامع تمامي فضيلتها و
فضل ها است ،و اگر آيه شريفه را با علم خدا ختم كرد ،براي اين بود كه گفتار در آيه شريفه در باره درجات ايمان بود ،كه جز علم الهي هيچ راه
ديگري براي تشخيص آن نيست.
اين را هم بدان كه در اين آيات شريفه موارد متعددي از التفات هست ،التفاتهايي آميخته در هم ،در آغاز آيات مؤمنين را مورد خطاب قرار داد و
فرمود ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" و در آيه ":وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ" آنان را غايب به حساب آورد ،التفات ديگر اين كه در آغاز كالم يعني در جمله"
أَطِيعُوا اللَّهَ  "...غايب فرض شده ،و در آيه شريفه ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ"...
متكلم مع الغير به حساب آمده ،سپس در جمله ":بِإِذْنِ اللَّهِ  "...غايب فرض شده ،و در آيه:
"وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ  "...متكلم مع الغير به حساب آمده ،و باز در آيه ":وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ  "...غايب فرض شده.
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و اما رسول (ص) در اول اين آيات كه ميفرمايد ":وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ"...
غايب فرض شده ،و در جمله ":ذلِكَ خَيْرٌ" خطابي كه در اين اسم اشاره است به سوي آن جناب متوجه شده است ،دوباره در جمله ":وَ اسْتَغْفَرَ
لَهُمُ الرَّسُولُ  "...غايب به حساب آمده ،و در آيه:
__________________________________________________
)(1سوره حج آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
"فَال وَ رَبِّكَ  "...مخاطب شده است ،باز در جمله ":وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ  "...غايب در نظر گرفته شده ،و در جمله ":وَ حَسُنَ أُولئِكَ" خطاب
اسم اشاره متوجهش شده ،و اين ده مورد از موارد التفات كالمي است ،كه در اين چند آيه بكار رفته ،و خواننده گرامي اگر در يك يك موارد دقت
كند نكته مخصوص به آن مورد را ميفهمد.
بحث روايتي [(رواياتي در باره اولوا االمر ،تسليم در برابر رسول خدا (ص)  ..... ])...ص 113 :
[اولوا االمر ،علي بن ابي طالب (ع) و اوصياي پس از اويند]  .....ص 113 :
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در تفسير برهان از ابن بابويه روايت كرده كه وي به سند خود از جابر بن عبد اللَّه انصاري نقل كرده ،كه گفت :وقتي خداي عز و جل آيه
شريفه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" را بر پيامبر گراميش محمد (ص) نازل كرد ،من به آن جناب عرضه
داشتم :يا رسول اللَّه خدا و رسولش را شناختيم ،اولي األمر كيست؟ كه خداي تعالي طاعت آنان كردن را دو شادوش طاعت تو قرار داده؟ فرمود :
اي جابر آنان جانشينان منند ،و امامان مسلمين بعد از منند ،كه اولشان علي بن ابي طالب و سپس حسن و آن گاه حسين و بعد از او علي بن
الحسين و آن گاه محمد بن علي است ،كه در تورات معروف به باقر است ،و تو به زودي او را درك خواهي كرد ،چون او را ديدار كردي و از
طرف من سالمش برسان ،و سپس صادق جعفر بن محمد ،و بعد از او موسي بن جعفر ،و آن گاه علي بن موسي ،و بعد از وي محمد بن علي ،و
سپس علي بن محمد و آن گاه حسن بن علي ،و در آخر ،هم نام من محمد است ،كه هم نامش نام من است ،و هم كنيهاش كنيه من است ،او
حجت خدا است بر روي زمين ،و بقية اللَّه و يادگار الهي است در بين بندگان خدا ،او پسر حسن بن علي است ،او است آن كسي كه خداي تعالي
نام خودش را به دست او در سراسر جهان يعني همه بالد مشرقش و مغربش ميگستراند ،و او است كه از شيعيان و اوليايش غيبت ميكند،
غيبتي كه -بسياري از آنان از اعتقاد به امامت او بر ميگردند -و تنها كسي بر اعتقاد به امامت او استوار ميماند كه خداي تعالي دلش را براي
ايمان آزموده باشد.
جابر اضافه ميكند عرضه داشتم :يا رسول اللَّه آيا در حال غيبتش سودي به حال شيعيانش خواهد داشت؟ فرمود :آري به آن خدايي كه مرا به
نبوت مبعوث فرمود شيعيانش به نور او روشن ميشوند ،و در غيبتش از واليت او بهره ميگيرند ،همان طور كه مردم از خورشيد بهرهمند ميشوند
هر چند كه در پس ابرها باشد! اي جابر اين از اسرار نهفته خدا است از اسراري است كه در خزينه علم خدا پنهان است ،تو نيز آن را از غير اهلش
پنهان بدار ،و جز نزداهلش فاش مساز «».1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
مؤلف قدس اللَّه سره :و نيز در همان كتاب از نعماني نقل كرده كه او به سند خود از سليم بن قيس هاللي از علي (ع) حديثي به همين معنا
روايت كرده است « ،»2علي بن ابراهيم نيز آن را به سند خود از سليم از آن جناب نقل كرده « »1و در اين ميان از طرق شيعه و سني روايات
ديگري نيز هست ،و در آن روايات امامت يك يك ائمه با اساميشان ذكر شده ،اگر خواننده عزيز بخواهد به همه آن روايات واقف گردد ،بايد به
كتاب ينابيع الموده »4« ،و كتاب غاية المرام «» 1بحراني و غير اين دو مراجعه نمايد.
و در تفسير عياشي از جابر جعفي روايت آمده ،كه گفت :من از ابا جعفر امام باقر (ع) از آيه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"
پرسيدم ،فرمود :اولي االمر اوصياي رسول خدايند «».1
مؤلف قدس سره :و در تفسير عياشي از عمرو بن سعد از ابي الحسن (ع) حديثي مثل اين آمده ،و در آن چنين آمده :اولي االمر علي بن ابي
طالب و اوصياي بعد از اويند «».1
و از ابن شهر آشوب روايت شده كه گفت :حسن بن صالح از امام صادق (ع) از اين آيه پرسيد فرمود :منظور امامان از اهل بيت رسول اللَّه (ص)
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است «».1
مؤلف قدس سره :نظير اين حديث را صدوق از ابي بصير از امام باقر (ع) نقل كرده ،و در آن آمده كه امام فرمود :امامان از فرزندان علي و فاطمه
هستند كه تا روز قيامت خواهند بود «».1
و در كافي به سند خود از ابي مسروق از امام صادق (ع) روايت كرده كه
__________________________________________________
)(1تفسير برهان ج  1ص  111حديث .1
)(2تفسير برهان ج  1ص  111حديث .11
)(3تفسير قمي ج .1
)(4ينابيع الموده جزء  1ص .111 -11
)(5غاية المرام.
)(6تفسير عياشي ج  1ص  241حديث .111
)(7تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .111
)(8مناقب ج  4ص  241سطر . [.....]1
)(9كمال الدين ج  1ص  222حديث .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
گفت :من به آن جناب عرض كردم :ما وقتي با اهل كالم يعني علمايي كه پيرامون مذاهب بحث ميكنند بحث ميكنيم گفتار خداي عز و جل
كه فرموده ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" را به رخ آنان ميكشيم ،ولي آنان ميگويند اين آيه شريفه در باره عموم مؤمنين
نازل شده ،ميفرمايد اولي االمر را كه از عموم مؤمنين هستند اطاعت كنيد.
ما براي اثبات حقانيت مذهب خود عليه آنان به آيه شريفه ":قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي" استدالل ميكنيم در جواب ميگويند
منظور از قربي نيز قرباي مسلمين است ،آن گاه اضافه ميكند هر چه از اين قبيل ادله به خاطرم بود براي امام (ع) نقل كردم (و گفتم كه
مخالفين ما در پاسخ از آن دليل چه ميگويند و از آن ديگري چه ميگويند )امام (ع) به من فرمود :هر جا كه چنين ديدي يعني فهميدي كه
خصم نمي خواهد حق را قبول كند ،به آنان پيشنهاد مباهله كن ،عرضه داشتم :چگونه مباهله كنم؟ فرمود :سه روز به اصالح نفس خود بپرداز ،و
آن را پاك كن ،و فرمود روزه بگير ،و غسل كن ،و تو و او از شهر خارج شده به طرف كوهها برويد آن گاه انگشتان دست راست خود را در
انگشتان دست او فرو ببر ،و براي اين كه نسبت به او به انصاف رفتار كرده باشي تو نخست آغاز كن و بگو( :بار الها اي پروردگار آسمانهاي
هفتگانه و زمينهاي هفت ،اي پروردگار عالم غيب و شهادت ،اي پروردگار رحمان و رحيم ،اگر چنانچه ابو مسروق -يعني راوي كه امام به او
تعليم ميدهد -حقي را انكار و باطلي را ادعا كرده حسباني از آسمان و عذابي اليم بر او نازل فرما ،آن گاه نفرين را بر او برگردان و بگو :و اگر او
حقي را انكار و باطلي را ادعا كرده حسباني از آسمان و عذابي اليم بر او نازل فرما.
امام (ع) سپس به من فرمود :اگر اين طور مباهله كني چيزي نخواهد گذشت كه عذاب اليم را در او مشاهده كني ،چون به خدا سوگند تا كنون
كسي را نيافتهام كه دعوت مرا به مباهله پذيرفته باشد «».1
در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن عجالن از امام ابي جعفر (ع) روايت آمده كه در تفسير آيه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "
فرمود :اين آيه در باره علي و نيز در باره ائمه نازل شده ،كه خداي تعالي آنان را در جاي انبيا -جانشين آنان -قرار داده ،با اين تفاوت كه آنان نه
چيزي را حالل ميكنند ،و نه چيزي را كه حالل است تحريم ميكنند «».2
__________________________________________________
)(1اصول كافي ج  2ص  111حديث .1
)(2تفسير عياشي ج  1ص  212حديث .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
مؤلف قدس سره :اين استثنا كه در روايت آمده همان چيزي است كه ما در ذيل بحثي كه پيرامون آيه داشتيم خاطر نشان ساخته ،گفتيم :تشريع
جز به دست خدا و رسول او نيست.
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و در كافي به سند خود از بريد بن معاويه روايت كرده كه گفت :امام ابو جعفر (ع) آيه شريفه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" را
قرائت كرد ،و به جاي جمله" فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ" فرمودند ":فان خفتم تنازعا في االمر فارجعوه الي اللَّه" تا آخر ،يعني پس اگر ترسيديد در
امري تنازع كنيد ،بيان آن امر را به خدا و رسول و اولي االمر ارجاع دهيد.
آن گاه اضافه كردند چطور ممكن است خداي تعالي از يك سو امر به اطاعت از خدا و رسول او و از اولي االمر بكند ،و از سوي ديگر در خود
اولي االمر تنازع را فرض كند ،و امر به اطاعت از اولي االمر بكند كه خودشان در دين خدا تنازع ميكنند ،پس روي سخن در اين آيه به مارقين
يعني منكرين واليت آسماني ائمه اهل بيت (عليهم السالم) است ،به آنان است كه ميفرمايد خدا و رسول را اطاعت كنيد( ،و در اطاعت اولي
االمري كه براي شما معين كردهاند نافرمانيشان مكنيد) «».1
مؤلف قدس سره :ممكن است كسي از اين روايت و مخصوصا از جملهاي كه قرائت كردند چنين بفهمد كه امام خواسته است بفرمايد :آيه شريفه
اين طور كه من مي خوانم نازل شده ،و ليكن اين توهمي است باطل ،چون روايت بيش از اين داللت ندارد كه امام آيه شريفه را به آن چند كلمه
اضافي تفسير كردهاند ،و خواسته است بيان كنند كه مراد از آيه چيست؟ و ما در بيان سابق خود اين داللت را توضيح داديم.
دليل بر اين معنا اختالفي است كه در عبارات روايات ديده ميشود ،مثال در روايتي كه قمي به سند خود از جرير از امام صادق (ع) نقل كرده
آمده( :اين آيه اين طور نازل شده :فان تنازعتم في شيء فارجعوه الي اللَّه و الي الرسول و الي اولي االمر منكم «».2
و در روايتي كه عياشي آن را از بريد بن معاويه از امام باقر (ع) نقل كرده (كه همان روايت كافي است كه در باال نقل شد) آمده :سپس به مردم
فرمود ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" (و مؤمنين تا روز قيامت را يك جا مورد خطاب قرار داد كه) "،أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" ،و
منظورش از اولي االمر تنها ما بوديم ،فان خفتم تنازعا في
__________________________________________________
)(1روضة الكافي ج  1ص  111حديث .212
)(2تفسير قمي ج  1ص .141
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
االمر فارجعوا الي اللَّه و الي الرسول و اولي االمر منكم و اين چنين نازل شده است ،و چگونه مردم را امر ميكند به اطاعت از اولي االمر و آن گاه
تجويز ميكند براي خود اولي االمر اين كه با يكديگر تنازع كنند ،پس اين خطاب به مامورين اولي االمر است ،يعني به مردمي كه بايد امر اولي
االمر را اطاعت كنند ،خطاب به آنان است كه ميفرمايد ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ".
و در تفسير عياشي « »1است كه در روايت ابي بصير از امام باقر (ع) آمده كه فرمود :آيه شريفه ":أَطِيعُوا اللَّهَ  "...در باره علي بن ابي طالب (ع)
نازل شده ،من عرضه داشتم :مردم ميگويند اگر در باره علي (ع) نازل شده چرا نام علي و اهل بيتش در قرآن نيامده؟ امام ابو جعفر (ع) فرمود :به
ايشان بگوييد به همان دليل كه خداي تعالي نماز را در قرآن مجيدش واجب كرده ولي نامي از سه ركعت و چهار ركعت نبرد ،تا آن كه رسول
خدا (ص) نماز را براي مردم تفسير كرد و به همان دليل كه حج را واجب كرد ،ولي نفرمود :هفت طواف كنيد تا آن كه رسول خدا (ص) آن را
تفسير فرمود :و همچنين خداي تعالي آيه ":أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" را در باره علي و حسن و حسين (عليهم السالم) نازل
كرد ولي نام آنان را نبرد ،اين رسول خدا (ص) بود كه فرمود ":من كنت مواله فهذا علي مواله" هر كس كه من به حكم" و اطيعوا الرسول"
موالي اويم ،علي به حكم" أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" موالي او است ،و نيز در باره همه اهل بيتش فرمود ":اوصيكم بكتاب اللَّه ،و اهل بيتي اني سالت
اللَّه ان ال يفرق بينهما حتي يوردهما علي الحوض فاعطاني ذلك" (من شما را وصيت ميكنم به كتاب خداي تعالي و اهل بيتم ،من از خداي
تعالي خواستهام بين آن دو را جدايي نيندازد ،تا هر دو را كنار حوض ،به من وارد كند ،و خداي تعالي اين درخواستم را به من داد) و نيز فرمود:
پس شما اي مسلمانان به اهل بيت من چيز ياد ندهيد ،كه آنان اعلم از شمايند ،اهل بيت من شما را تا قيامت از هيچ در هدايتي بيرون نميكنند،
و به هيچ در ضاللتي داخل نميسازند و اگر رسول خدا (ص) بيان نميكرد كه اولي االمر چه كساني هستند قطعا آل عباس و آل عقيل و آل
فالن ساكت نمينشستند ،و ادعاي خالفت و اولي االمري ميكردند ،ولي چون خداي تعالي در كتابش نازل كرده بود ،كه "إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً" « »2همه ميدانستند كه منظور از اهل بيت علي و حسن و حسين و فاطمه (عليهم السالم)
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  241حديث .111
)(2سوره احزاب آيه .11
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ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
هستند ،چون رسول خدا (ص) در خانهام سلمه دست علي و فاطمه و حسن و حسين (صلوات اللَّه عليهم) را گرفت و داخل كسائشان كرد ،و ام
سلمه عرضه داشت :آيا من از اهل تو نيستم؟ فرمود :تو عاقبت بخيري ،ولي ثقل من و اهل من و اهل بيت من اينهايند (تا آخر حديث) «».1
مؤلف قدس سره :در كافي به سند خود از ابي بصير از آن جناب مثل اين حديث را با مختصر اختالفي در عبارت نقل كرده است «».2
و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از تفسير مجاهد روايت شده كه گفت :اين آيه در باره امير المؤمنين (ع) نازل شد ،آن روزي كه رسول خدا
(ص) آن جناب را جانشين خود در مدينه كرد به او عرضه داشت يا رسول اللَّه آيا مرا جانشين خود بر زنان و كودكان ميكني؟ فرمود :يا امير
المؤمنين! آيا راضي نيستي اين كه نسبت به من به منزله هارون باشي نسبت به موسي ،كه به او گفت ":اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ" (اي هارون
جانشيني من كن در قومم ،و بين آنان اصالح كن) جمله ":وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" هم از همين باب است.
مجاهد ميگويد :خداي تعالي علي را ولي امر امت كرد ،هم بعد از محمد (ص) و هم در زندگي آن جناب ،كه رسول خدا (ص) به امر خداي
تعالي آن جناب را جانشين خود در مدينه كرد ،پس خداي تعالي بندگان را مامور به طاعت از علي (ع) و ترك مخالفت او كرده است «».1
و در همان كتاب از مجاهد و او از ابانه فلكي روايت كرده كه گفت :اين آيه در روزي نازل شد كه ابو بريده از علي (ع) نزد رسول خدا (ص)
شكايتي كرد( ،تا آخر حديث) «».4
و در عبقات از كتاب ينابيع الموده تاليف شيخ سليمان بن ابراهيم بلخي از مناقب از سليم بن قيس هاللي از علي بن ابي طالب روايت آمده كه در
حديثي فرمود :و اما نزديكترين حالتي كه بنده خدا به خاطر آن به ضاللت نزديك ميشود ،اين است كه حجت خداي تبارك و تعالي و شاهد او
بر بندگانش را نشناسد ،حجتي كه خود خداي تعالي بندگانش را امر به طاعت او كرده ،و واليت او را بر وي واجب نموده است.
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  241حديث .111
)(2اصول كافي ج  1ص  211حديث .1
(3و )4تفسير برهان ج  1ص  111حديث  11و مناقب  1ص  11سطر  1و .11
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
سليم ميگويد :من به امير المؤمنين عرضه داشتم :اولي االمر و حجتهاي خداي را برايم توصيف كن ،فرمود :كساني هستند كه خداي تعالي
آنان را قرين خود و قرين پيغمبر خود قرار داده ،در باره آنان فرمود ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" ،عرض
كردم :خداي مرا فداي تو كند مطلب را برايم توضيح بده ،فرمود :آنان كساني هستند كه رسول خدا (ص) در چند جا و حتي در آخرين خطبهاي
كه بعد از آن خداي عز و جل او را به سوي خودش قبض روح ميكرد ،فرمود ":اني تارك فيكم امرين لن تضلوا بعدي ،ان تمسكتم بهما ،كتاب
اللَّه عز و جل و عترتي ،اهل بيتي ،فان اللطيف الخبير قد عهد الي انهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض كهاتين" و من در ميان شما دو چيز
باقي ميگذارم ،كه اگر به آن دو تمسك كنيد ،هرگز بعد از من گمراه نميشويد ،يكي كتاب خداي عز و جل و ديگري عترت من اهل بيتم است
زيرا خداي لطيف خبير به من عهدي سپرده ،و آن اين است كه اين دو از يكديگر جدا نميشوند ،تا كنار حوض بر من در آيد ،در حالي كه مثل
اين دو انگشت -و بين ابهام (انگشت بزرگ -شست) و سبابهاش جمع كرد -با هم باشند ،و سپس فرمود :نميگويم مثل اين دو انگشت -بعد
بين انگشت ميانه و سبابهاش جمع كرد ،و فرمود :پس به اين دو تمسك بجوييد ،و از اهل بيت من جلو نيفتيد كه گمراه خواهيد شد «».1
مؤلف قدس سره :و رواياتي كه از ائمه اهل بيت (ع) در اين معاني وارد شده بسيار زياد است ،و ما از هر صنف آن روايات تنها به ذكر نمونهاي
اكتفاء ،كرديم ،و كساني كه مايلند به همه آنها واقف شوند ميتوانند به جوامع حديث مراجعه نمايند.
و اما اقوالي كه از قدماي مفسرين روايت نشده ،سه نظريه است ،اول اين كه :اولي االمر خلفايند ،دوم اين كه :امراي ارتشند ،سوم اين كه :مراد از
آن علمايند و نظريهاي كه از ضحاك نقل شده اين است كه گفته است اولي االمر همه اصحاب رسول خدا (ص )هستند ،برگشتش به قول سوم
است ،چون عبارتي كه از ضحاك نقل شده چنين است :مراد از اولي االمر ،اصحاب رسول خدا (ص) اند ،كه داعيان اسالم و راويان احاديثند ،و
ظاهر اين عبارت اين است كه ميخواهد بگويد علت اين كه گفتم اولي االمر اصحابند ،اين است كه اصحاب علم دارند ،پس برگشت قول
ضحاك به همان قول سوم است.
اين را نيز بايد دانست كه در شان نزول اين آيات اموري بسيار و داستانهايي مختلف روايت شده ،ليكن دقت در آن نقلها جاي شكي باقي
نميگذارد ،كه همه آنها از باب تطبيق
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__________________________________________________
)(1عبقات االنوار.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
است ،يعني راويان نظريه خود را بر آيات تطبيق كردهاند ،و به همين جهت ما از نقل آن روايات صرفنظر كرديم ،چون ديديم هيچ فايدهاي در
نقل آنها نيست ،و اگر بخواهيد گفتار ما را تصديق كنيد ،ميتوانيد به تفسير الدر المنثور « »1و تفسير طبري « »2و امثال آن دو مراجعه نماييد.
و برقي در كتاب محاسن به سند خود از ابي الجارود از امام باقر (ع) روايت آورده كه در تفسير آيه ":فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي  "...فرموده:
تسليم عبارت است از اين كه به حكم رسول خدا (ص) راضي بوده ،و به داوري آن جناب قناعت كند «».1
و در كافي به سند خود از عبد اللَّه كاهلي روايت كرده كه گفت :امام صادق (ع )فرمود :اگر مردمي خدا را به تنهايي عبادت كنند و شريكي براي
او نگيرند و نماز را به پا داشته زكات را بدهند ،و حج خانه خدا كرده روزه رمضان را بگيرند ،ولي در كاري كه خدا و يا رسول خدا (ص) كرد ،چون
و چرا كنند كه چرا چنين كرده ،و اگر خالف اين را ميكرد بهتر بود ،و حتي اگر اين چون و چرا را به زبان نياورند ،و از دل خود بگذرانند ،به
همين مقدار مشرك شدهاند ،امام (ع) بعد از اين گفتار آيه زير را تالوت فرمودند ":فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" آن گاه امام صادق (ع) فرمود :بر شما باد به تسليم شدن «».4
و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن يحيي كاهلي از امام صادق (ع) روايت آمده كه گفت :من از آن جناب شنيدم ميفرمود به خدا سوگند اگر
مردمي خدا را به تنهاي ي عبادت كنند ،و شريكي براي او نگيرند ،و نماز را به پا داشته زكات را بدهند ،حج بيت اللَّه انجام داده روزه رمضان را
بگيرند ولي در باره كاري كه رسول خدا (ص) كرده اعتراض كنند ،كه چرا چنين و چنان كرد؟ و يا حتي اين اعتراض را در دل خود كنند به
همين خاطر مشرك ميشوند ،امام (ع) آن گاه اين آيه را قرائت كردند ،كه ":فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً -مما قضي محمد و آل محمد -وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" «».1
مؤلف قدس سره :در معناي اين دو روايت رواياتي ديگر نيز هست ،و امام (ع)
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .111
)(2تفسير طبري ج  1ص  11 -11طبع مصر.
)(3محاسن برقي ص  211حديث . [.....]114
)(4اصول كافي ج  2ص  111حديث  1باب الشرك.
)(5تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .114
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
مالك حكم آيه شريفه را از دو جهت تعميم و توسعه داد ،يكي از نظر تكويني بودن و تشريعي بودن كه حاصل فرمايشش اين شد كه موحد
واقعي آن كسي است كه نه در كارهاي تكويني خداي تعالي چون و چرا كند ،و نه در دستورات تشريعي او ،دوم از نظر حاكم ،و اين كه موحد
واقعي آن كسي است كه هم در برابر احكام خداي تعالي تسليم باشد و هم در برابر احكام رسول خدا (ص) .و بايد دانست كه در اين ميان رواياتي
هست كه آيه ":فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ" تا آخر آيات مورد بحث را با واليت علي بن ابي طالب (صلوات اللَّه عليه) ،و يا با آن و واليت ائمه اهل
بيت (عليهم السالم) تطبيق ميكند ،و اين گونه روايات از مواردي است كه آيه را با موردي تطبيق دادهاند نه اين كه بخواهند بفرمايند آيه در باره
خصوص مساله واليت نازل شده است ،و همانطور كه خداي سبحان و رسول او (ص) دو مصداق براي آيهاند ،ائمه اهل بيت (عليهم السالم )نيز
مصاديقي براي آن هستند.
و در امالي شيخ آمده كه وي به سند خود از علي بن ابي طالب روايت كرده كه فرمود:
مردي از انصار به حضور رسول اللَّه (ص) آمد ،و عرضه داشت :يا رسول اللَّه من تاب جدايي از تو را ندارم به خانهام ميروم همين كه به ياد تو
ميافتم ديگر دستم به كار نميرود كارم را هر چه باشد رها ميكنم ،و به زيارت تو ميآيم تا تو را ببينم و آرام بگيرم از بس كه به تو عالقمندم،
و فعال در اين انديشهام كه در روز قيامت كه تو داخل بهشت شده تا اعلي عليين باال ميروي ،من آن روز چه كنم؟ و يا نبي اللَّه آن روز چگونه
بر فراق تو صبر كنم.
در پاسخ اين مرد بود كه آيه شريفه زير نازل شد ":وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ
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وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً" ،رسول اللَّه (ص) آن مرد را احضار كرده آيه شريفه را برايش خواند ،و به همنشيني خود مژدهاش داد «».1
مؤلف قدس سره :اين معنا از طرق اهل سنت نيز روايت شده ،و الدر المنثور آن را از طبراني ،و ابن مردويه ،و ابي نعيم (در كتاب حليه) ،و ضياء
مقدسي در كتاب صفت الجنة -،وي حديث را حسن دانسته ،-از عايشه نقل كرده ،و به طريقي ديگر از طبراني ،و ابن مردويه ،و از طريق شعبي،
از ابن عباس ،و نيز از سعيد بن منصور ،و ابن منذر از شعبي ،و از ابن جرير از
__________________________________________________
)(1امالي طوسي ج  2ص 214
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
سعيد بن جبير آورده «».1
و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از انس بن مالك از كسي كه او نامش را برده ولي انس فراموش كرده ،از ابي صالح ،از ابن عباس روايت
آورده كه گفت :در آيه" وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ" منظور از نبيين محمد (ص) و منظور از صديقين
علي است ،كه اولين فردي بود كه رسول خدا (ص) را در دعوي نبوت تصديق كرد ،و منظور از شهدا علي و جعفر و حمزه و حسن و حسين
(عليهم السالم) است «».2
مؤلف قدس سره :در اين معنا اخبار ديگري نيز هست.
و در كافي از امام باقر (ع) روايت شده كه فرمود :ما را با تقواي خود كمك كنيد ،زيرا كسي كه خدا را با ورع -تقوا -ديدار كند ،نزد خدا فرحي
خواهد داشت ،چون خداي عز و جل فرموده ":وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ "...و بعد از تالوت آيه فرمود :آري نبي از ما است صديق هم از ما
است ،شهدا و صالحون نيز از مايند «».1
و در همان كتاب از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود :مؤمن دو قسم است ،يك مؤمن است كه به شرايط خداي تعالي آن شرايطي كه با
وي شرط كرده وفا ميكند ،چنين مؤمني با نبيين و صديقين و شهداء صالحين خواهد بود ،كه رفقاي خوبي هستند ،و از كساني خواهد بود كه
خودش شفاعت ديگران ميكند ،و كسي شفاعت او را نميكند -چون حاجتي به شفاعت ديگران ندارد -زيرا نه در دنيا دچار دلواپسيها ميشود،
و نه در آخرت هول و هراسهاي آن تهديدش ميكند.
قسم دوم مؤمنيني هستند كه احيانا لغزشي ميكنند ،چنين مؤمني مانند خامه زراعت است ،از هر طرف كه نسيم آن را خم كند خم ميشود،
چنين كسي هم اهوال دنيا تهديدش ميكند ،و هم اهوال آخرت ،خودش كسي را شفاعت نميكند ،ولي شافعان او را شفاعت ميكنند ،و سرانجام
كار او خير است «».4
مؤلف قدس سره :در كتاب صحاح اللغه كلمه (خامة) به شاخه سبز گياه معنا شده «،»1
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ج  2ص .112
)(2تفسير برهان ج  ،1ص .111
)(3اصول كافي ج  2ص  11حديث  12دار الكتب االسالميه.
)(4اصول كافي ج  2ص  241حديث  2دار الكتب االسالميه.
)(5صحاح اللغه ج  1ص .1111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
اين بود گفتار صاحب صحاح ،و وقتي گفته ميشود ":كفات فالنا فانكفاء" معنايش اين است كه من فالني را برگرداندم ،و او برگشت ،و منصرف
شد ،و امام (ع) در اين كالم خود به مطلبي اشاره دارند كه ما نيز در تفسير آيه" صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" « »1به آن اشاره كرديم ،و گفتيم
مراد از نعمت در جمله" أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" ،نعمت واليت است ،و در نتيجه آن آيه منطبق ميشود با آيه شريفه ":أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ
ال هُمْ يَحْزَنُونَ ،الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ" « ،»2كه ميفرمايد دارندگان واليت يعني آنها كه ايمان آوردند ،و تقوا پيشه كردند ،اندوهي و ترسي
ندارند ،و خالصه بيم حوادث راهي به دل اولياي خدا ندارد چون اولياي خدا غير از خدا كسي را ندارند( ،خدا ما را از اين نعمت بزرگ محروم
نفرمايد بمحمد و آله الطاهرين (صلوات اللَّه عليهم اجمعين).
__________________________________________________
)(1سوره فاتحه آيه .1
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)(2سوره يونس آيه .11 -12
ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
[سوره النساء ( :)4آيات  11تا  ..... ]11ص 114 :
اشاره

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً ( )11وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ
مَعَهُمْ شَهِيداً ( )12وَ لَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً () 11فَلْيُقاتِلْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَ مَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ( )14وَ ما لَكُمْ ال تُقاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا
مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً ()11
الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً ()11
ترجمه آيات  .....ص 114 :

بيان آيات [(در باره جهاد و جنگ)]  .....ص 111 :
اشاره

به طوري كه مالحظه ميكنيد اين آيات در مقايسه با آيات قبل به منزله ذي المقدمة نسبت به مقدمه است .سادهتر بگويم آن آيات سخن از
اطاعت خدا و رسول و اولي االمر داشت تا در اين آيات غرض از آن اطاعت را كه صبر در مقابل جهاد در راه خدا است بيان كند ،و معلوم است
كه تحريك مؤمنين بسوي جهاد جز اين كه مردم مطيع خدا و رسول و اولي االمر باشند ،به نتيجه نميرسد مخصوصا در ايامي كه اين آيات نازل
ميشده مؤمنين در محنتي شديد قرار داشتند ،چون نزول اين آيات در ربع دوم از مدت اقامت رسول خدا (ص) در مدينه بوده ،كه دشمنان دين از
هر طرف هجوم آوردند ،تا نور خدا را خاموش سازند ،و بنيان دين را كه در حال باال رفتن بود براندازند ،رسول خدا (ص) از يك طرف با مشركين
مكه و طاغوتهاي قريش ميجنگيد ،و از سوي ديگر سريه (لشكر كوچك) ها به اطراف شبه جزيره عربستان گسيل ميداشت ،و از سوي ديگر
سرگرم استوار ساختن پايههاي دين در بين مؤمنين بود ،و از سوي ديگر در داخل با جمعيت منافقين كه مردمي نيرومند و پولدار و صاحب نفوذ
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هان اي كساني كه ايمان آورديد سالح خود برگيريد ،و سپس دسته دسته يا يك پارچه به سوي جهاد حركت كنيد ().11
و بدانيد كه بعضي از شما هستند كه در كوچ كردن پا به پا ميكنند ،همين كه مصيبتي به شما برسد ميگويند ،خدا چه رحمي به من كرد ،كه با
آنان در ميدان كار زار حاضر نبودم (). 12
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و اگر -در جنگ پيروز شويد ،و فضل و كرمي از خدا به شما برسد -و غنيمتي به دست آوريد -آن وقت بطور يقين خواهند گفت گويا هيچ رابطه
مودتي با شما ندارند :-اي كاش با آنان ميبودم تا به فوزي بزرگ كامياب ميشدم ().11
پس كساني كه زندگي دنيا را ميفروشند ،و آخرت را ميخرند ،بايد در راه خدا پيكار كنند و كساني كه در راه خدا پيكار ميكنند تا كشته شوند و
يا بر دشمن چيره گردند به زودي اجري عظيمشان ميدهيم ().14
چرا در راه خدا و نجات بيچارگان از مردان و زنان و كودكان پيكار نميكنند؟ بيچارگاني كه ميگويند بار الها ما را از اين سرزمين كه مردمش
همه ستمگرند بيرون كن ،و نجات بده ،و از ناحيه خود سرپرستي بر ايمان بفرست ،و يا از جانب خود يار و مدد كاري برايمان روانه كن ().11
كساني كه ايمان آوردهاند ،در راه خدا پيكار ميكنند ،و آنها كه كفر را پيشه خود كردهاند در راه طاغوت ميجنگند ،پس شما اي مؤمنان با ياران
شيطان پيكار كنيد ،كه كيد شيطان هميشه ضعيف بوده است ()11
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بودند رو به رو بود ،جمعيتي كه در روز جنگ احد معلوم شد عددشان از نصف مسلمانان خيلي كمتر نبوده (در سابق كه روايات جنگ احد را نقل
كرديم گذشت ،كه رسول خدا (ص) در روز جنگ احد با هزار نفر سرباز از شهر بيرون رفت و از اين عده
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
سيصد نفر با عبد اللَّه بن ابي برگشتند ،و هفتصد نفر با رسول خدا (ص) ماندند).
و اين منافقين دائما چوب الي چرخ اسالم ميگذاشتند و امور را عليه رسول خدا (ص) واژگونه ميكردند ،و همواره در انتظار باليي براي آن
جناب بودند ،و مؤمنين را كه بعضي از آنان بيمار دل بودند و از منافقين شنوايي داشتند ،از عمل به دستورات آن جناب مانع ميشدند ،و از سوي
ديگر اطراف شهر مدينه و پيرامون ،و مسلمانان آن جا ،قبايلي از يهود بودند ،كه دائما براي مؤمنين دردسر ايجاد ميكردند ،و با آنان ميجنگيدند
و اتفاقا عرب مدينه از عهد قديم به چشم احترام به آنها نگاه ميكردند .و امر آنان را -و يا بگو تمدن و شيوه زندگي آنان را -عظيم ميشمردند،
و يهود سخنان باطل و ضد دين در ذهن مسلمانان القا ميكردند و احاديث گمراه كنندهاي كه باعث بطالن اراده صادق آنان بود تلقين
مينمودند ،و به اين وسيله تصميم جدي آنان را سست ميكردند ،و همين يهوديان و منافقين ،مشركين را عليه مسلمانان تشجيع ميكردند ،و در
مقاومت عليه مسلمين دلخوش ميساختند و در بقا و ادامه بر كفر و جمود خود تشويق نموده ،و وادارشان ميكردند تا بيشتر به آزار مسلماناني كه
در مكه بودند بپردازند.
بنا بر اين مي توان گفت كه اين آيات مثل اين كه در همين مقام است ،كه كيد يهوديان عليه مسلمين را خنثي كند ،و آثار القائات آنان بر مؤمنين
را از بين ببرد ،و اگر در ضمن سخني از منافقين به ميان آورده ،نظير تتميم ارشاد مؤمنين و تكميل بيدار باش آنان است ،تا وضع حاضر خود را
بشناسند ،و در امر خود بصيرتي داشته باشند ،و از دردي كه بيخبر از خود آنان در درون دلهايشان پنهان شده بر حذر باشند ،دردي كه در جمع
آنان نفوذ كرده است ،و آن درد خوش باوري نسبت به يهوديان و شيفتگي نسبت به تمدن و مال و ثروت آنان است ،تا به اين بيدار باش كيد
دشمنان خارج از محيطشان كه به آنان احاطه دارند را باطل كند ،و دلهاي مؤمنين را كه از شدت محنت به گلوگاهشان رسيده دو باره به درون
سينههاشان برگرداند ،و خالصه كالم نور دين را در درخشندگيش تمام نمايد هم چنان كه خودش در جاي ديگر فرمود:
"وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ" « ،»1و نيز فرمود ":لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" «».2
"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً" كلمه" حذر" به كسره حا و سكون ذال به معناي آلت بر حذر شدن است ،و آلت
بر حذر
__________________________________________________
)(1و ( )2سوره صف آيه  1و .1
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
شدن همان اسلحه است ،و چه بسا دانشمنداني كه گفتهاند :اين كلمه اسم آلت نيست بلكه مانند كلمه" حذر" به فتحه حا و ذال هر دو مصدر
است ،و كلمه( :نفر) به معناي كوچ كردن به سوي هدفي است كه مورد نظر باشد ،و اصل اين كلمه به معناي فزع بود ،پس كوچ كردن از يك
محل در حقيقت فزع از آن محل است ،و فزع به محلي است كه مورد نظر است و كلمه (ثبات) جمع كلمه (ثبه) است و ثبه به معناي
جماعت هاي متفرق است ،پس ثبات به معناي جماعتي بعد از جماعت است ،به طوري كه جماعت دوم با جماعت اول فاصله داشته باشد ،و
جماعت سوم از دوم جدا باشد ،مؤيد اين معنا آن است كه اين كلمه در مقابل كلمه جميع قرار گرفته ،و فرموده ":فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً".
در اين آيه شريفه با آمدن حرف (فا) بر سر جمله ":فَانْفِرُوا ثُباتٍ  "...اين جمله متفرع شده است بر جمله ":خُذُوا حِذْرَكُمْ  ،"...و اين تفريع و نتيجه
گيري به ظاهرش اين احتمال را تاييد ميكند ،كه منظور از كلمه (حذر) معناي مصدري نباشد ،بلكه همان معناي آلت و سالح باشد ،و جمله
كنايه باشد از اين كه مؤمنين آمادگي تمام داشته باشند براي خروج به سوي جهاد ،و در نتيجه معناي آيه چنين ميشود :اسلحه خود را بر گيريد
يعني آماده بيرون رفتن به سوي دشمنان خود شويد ،يا فرقه فرقه (كه از آن تعبير ميشود به سريه سريه) ،و يا به طور دسته جمعي كه از آن
تعبير ميشود به لشگر.
و معلوم است كه آماده شدن براي جنگ به اختالف عده دشمن و نيروي او مختلف ميشود ،پس ترديد در جمله (يا دسته دسته برويد و يا دسته
جمعي) ترديد تخيير نيست ،و نمي خواهد بفرمايد در كيفيت بيرون رفتن ،اختيار با خود شما است ،بلكه ترديد به خاطر اختالف وضع دشمن است،
ميخواهد بفرمايد اگر عدد نفرات دشمن كم است ،به طور ثبه يعني دسته دسته برويد ،و اگر زياد است دسته جمعي برويد.
در نتيجه برگشت معناي آيه و مخصوصا با در نظر گرفتن آيه بعدي كه ميفرمايد ":وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ  "...به اين ميشود كه :اسلحه خود
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را زمين نگذاريد ،و از تالش و بذل جهد در امر جهاد باز نايستيد ،كه اگر چنين كنيد عزمتان ميميرد ،و نشاطتان در اقامه پرچم حق مبدل به
كسالت و سستي ميشود ،در نتيجه يك عده تبطوء يعني امروز و فردا خواهند كرد ،و يك عده ديگر مانع حركت ديگران ميگردند ،و نميگذارند
سايرين به قتال دشمنان خدا و تطهير زمين از لوث وجود آنان اقدام كنند.
"وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ"...
بعضي گفتهاند :حرف الم در كلمه (من) الم ابتدا است ،براي اين كه كلمه (من )
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
اسم است براي كلمه (ان) ،كه در واقع مبتدا است ،و الم دوم كه بر سر كلمه (يبطئن) آمده الم سوگند است ،چون بر سر خبر (ان) در آمده ،و
اين خبر جمله فعليهاي است كه با نون تاكيد تشديد دار تاكيد شده و مصدر (تبطئه) كه مصدر باب تفعيل است ،و فعل" يبطئن" از آن مشتق
شده است ،و همچنين مصدر باب افعال اين ماده ،يعني كلمه" ابطاء" به معناي تاخير در عمل است.
[كساني كه به هنگام جنگ و جهاد سستي و امروز و فردا ميكردند از ميان خود مؤمنين بودند]  .....ص 118 :
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و جمله ":وَ إِنَّ مِنْكُمْ  "...داللت دارد بر اين كه اين مؤمنيني كه در آيه روي سخن به ايشان است جزء همان مؤمنيني هستند كه در صدر آيه با
خطاب" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  "...مورد خطاب قرار گرفتهاند ،چون ظاهر كلمه" منكم" همين است ،هم چنان كه آيه بعد هم كه ميفرمايد ":أَ لَمْ
تَرَ إِلَي الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ  ،"...بر اين معنا داللت دارد ،براي اين كه از ظاهر آن بر ميآيد كه اين اشخاص كه به آنان گفته شد دست
برداريد ،نيز از مؤمنين بودهاند ،و همچنين جملههاي بعد كه از نظر خواننده ميگذرد ،همه به قرينه اتصال آيات داللت دارند بر اين كه در صدد
تحريك مؤمنيني هستند كه در بين آنان اين اشخاص مبطي و امروز و فردا كن هستند ،توجه بفرماييد ":فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ
يَخْشَوْنَ النَّاسَ"( ،همين كه قتال بر آنان واجب شد ،ناگهان طايفهاي را ميبيني كه از مردم ميترسند) "،وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ" "،فَلْيُقاتِلْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ  "،"...وَ ما لَكُمْ ال تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  ""...الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...".
از همه اين قرينههاي گذشته در اين آيات چيزي كه به ظاهرش داللت كند بر اين كه افراد امروز و فردا كن جزء منافقين بودهاند ،كه جز به زبان
ايمان نياوردهاند ،وجود ندارد ،عالوه بر اين بعضي از كلماتي كه خداي تعالي از آنان حكايت كرده ،داللت دارد بر اين كه في الجمله ايماني
داشتهاند ،مانند جمله ":فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ" ،و جمله" رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ" ،كه از اين دو جمله معلوم ميشود تا
اندازهاي به اللَّه تعالي و به رب متعال ايمان داشتهاند.
بله مفسرين گفتهاند مراد از جمله ":وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ  ،"...منافقين نيستند ،و معناي اين كه فرمود( :بعضي از شما -با اين كه منافقين از مؤمنين
نيستند )اين است كه ،بعضي از آنهايي كه خود را در شمار شما ميدانند ،و يا بعضي از آنهايي كه با شما مؤمنين خويشاوندي دارند ،ولي منافقند،
و يا بعضي از آنها كه در ظاهر و به حكم شريعت جزء شما مؤمنين هستند ،يعني مثل شما خونشان محفوظ است ،و از خويشاوند مسلمانشان ارث
مي برند و ساير احكام اسالم در حقشان جاري است ،چون به اقرار به شهادتين تظاهر ميكنند ،ليكن خواننده محترم
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
توجه فرمود كه اين گونه تفسيرها در حقيقت دخل و تصرف بي جا در ظاهر قرآن كريم است.
چيزي كه مفسرين نامبرده را واداشته كه آيه شريفه را اين طور معنا كنند حسن ظني است كه به مسلمانان صدر اسالم دارند ،و معتقدند هر
كسي كه رسول خدا (ص) را ديده باشد و به آن جناب ايمان آورده باشد مسلمان است ،در حالي كه بحث تحليلي پيرامون رفتار و سيرهاي كه
اين افراد در زندگي خود چه در حيات رسول خدا (ص) و چه بعد از آن داشتند اين حسن ظن را ضعيف ميسازد ،و خطابهاي حاد و كوبندهاي كه
قرآن كريم در خصوص آنان دارد ،اين معيار را معياري سست و غلط ميسازد.
و دنيا تا كنون هيچ امتي و جمعيتي را نشان نداده كه همه افراد آن پاك باشد ،و در نتيجه امتي طاهر به طوري كه حتي يك نفر غير طاهر و
داراي لغزش و گناه در آن نباشد ،اال يك امت هفتاد و دو نفري ،يعني ياران حسين بن علي بن ابي طالب (صلوات اللَّه عليهما) كه همگي پاك
بودند ،از اين امت كوچك كه بگذريم همه جمعيتها و حتي مؤمنين صدر اسالم مركب بودهاند از مؤمنين واقعي ،و منافق ،و بيمار دل ،و پيرو
هواي نفس.
تنها امتيازي كه مسلمانان صدر اول با ساير مسلمين داشتهاند اين بوده كه مجتمع آنان مجتمعي فاضل بود ،كه زمام امرشان به دست رسول اللَّه
(ص) بود ،و معلوم است كه اجتماعي كه سرپرست آن چنين شخص شريفي باشد ،نور ايمان آن اجتماع را فرا ميگيرد ،و سيطره دين در آن

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

حكومت ميكند ،البته اين حال مجتمع آنان از حيث مجتمع بود ،و منافات ندارد كه تك تك افراد آن از نظر عمل بعضي صالح و بعضي طالح و
از نظر اخالق ،بعضي داراي فضايل اخالقي ،و بعضي مبتال به رذايل اخالقي باشند ،و در آن مجتمع هر رنگي از رنگهاي اخالق و ملكات يافت
شود.
و همين وضع را قرآن كريم از مجتمع مسلمانان صدر اول و از صفاتي كه در افراد آن مجتمع ديده ميشد يادآور شده ،از آن جمله در آيه زير در
عين اين كه صفات و فضايل اجتماعي آنان را به طور مطلق ذكر ميكند ،در آخر كه سخن از مغفرت و اجر به ميان ميآورد ،آن را به طور
مشروط وعده ميدهد ،با اين كه صفاتشان را به طور مطلق ذكر كرد ميفرمايد ":مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ
تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ -تا آنجا كه ميفرمايد -:وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا
الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً" «».1
__________________________________________________
)(1محمد فرستاده خدا است ،و كساني كه با اويند ،عليه كفار بي رحم ،و در بين خود مهربانند ،هر بيننده آنان را ميبيند كه يا در ركوعند و يا در
سجده ،همواره از خدا فضل ميطلبند ،و خشنودي او را ميجويند سيمايشان و عالمت سجده و عبادتشان در چهرههايشان پيدا است -،تا آنجا كه
ميفرمايد -خداي تعالي از اين جمعيت به كساني كه ايمان آورده اعمال صالح كنند آمرزش و پاداش عظيم وعده داده است.
سوره فتح ،آيه.21 :
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
"فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ"...
اگر به شما مصيبتي برسد مثال كشته و يا زخمي شويد" قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً" ،ميگويند خداي تعالي چه رحمي به من
كرد ،كه با آنان نبودم ،و گرنه من نيز با آنها ناظر آن مصائب ميشدم و به همان مصائب مبتال ميگشتم.
"وَ لَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ"...
و اگر فضلي از ناحيه خدا به شما برسد ،مثال دشمن را تار و مار كرده غنيمتي به دستتان آيد "،لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ،يا لَيْتَنِي
كُنْتُ مَعَهُمْ"  ،مثل كسي كه خود را از شما بيگانه بداند ،و مثل اين كه اصال بين او و شما مودتي نبوده ،خواهد گفت اي كاش من نيز با آنان
ميبودم ،و به آن غنيمتها ميرسيدم ،در اين جمله حال اين گونه افراد را تشبيه ميكند ،و مجسم ميسازد ،ميفرمايد با اين كه مؤمن بودند ،و
مسلمانان همه با هم يك دست را تشكيل ميدهند ،و بين آنان قويترين روابط هست ،كه همانا ايمان به خدا و آيات او است ،ايماني كه تمامي
روابط ديگر از قبيل پدر فرزندي ،و خويشاوندي ،و واليت و بيعت ،و مودت ،و غيره را تحت الشعاع قرار ميدهد ،با اين همه اينها به خاطر ضعفي
كه در ايمانشان هست كمترين رابطهاي بين خود و شما نميبينند ،و با چنين ديدي آرزو ميكنند اي كاش ما نيز با مؤمنين بوديم ،و در جهاد
شركت ميكرديم ،عينا مانند آرزويي كه يك بيگانه دارد ،ميگويند( ،اي كاش من با ايشان بودم ،و به رستگاري عظيمي نائل ميشدم) ،و يكي از
عالئم ضعف ايمان آنان ،همين است كه به دست آمدن غنيمت را امري بسيار مهم ميپندارند ،خيال ميكنند آن مسلماني كه پشيزي غنيمت به
دستش آمده ،همه سعادتها را به دست آورده است ،آن را رستگاري عظيم به حساب ميآورد ،و نيز هر مصيبتي كه به مؤمنين برسد از قبيل
كشته و زخمي شدن در راه خدا ،و تحمل مشقت را نقمت و عذاب ميپندارند.
"فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ"...
در مجمع البيان است كه وقتي گفته ميشود ":شريت" معناي فروختم را ميدهد ،و چون گفته شود ":اشتريت" معناي خريدم را افاده ميكند
«( .»1و شايد دليلش اين باشد كه
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  2ص  111جزء  1مكتبة الحياة -بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
خريدن ،قبول عمل بايع است ،و پذيرفتن صيغه ايجابي او است ،كه ميگويد ،بعتك كذا ،و يا شريتك كذا من فالن متاع را به تو فروختم ،و
خريدار مي گويد قبول كردم ،و باب افتعال هم براي قبول فعل ساخته شده ،پس اشتراء به معناي قبول شراء ،و يا بگو قبول بيع است ،كه به
تعبيري ديگر آن را خريدن ميخوانيم) پس مراد از اين كه فرمود ":يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ" ،اين است كه زندگي دنيايي خود را ميفروشند،
در عوض آخرت را ميگيرند.
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در آغاز اين آيه شريفه حرف (فا) آمده تا مضمون آيه را تفريع بر ما قبل كند ،و بفهماند ما بعد آن نتيجه ما قبل آن است ،در ما قبل ،مسلمانان را
به سوي جهاد تحريك ميكرد ،و كساني كه از آن كراهت داشته براي بيرون رفتن به سوي جهاد امروز و فردا ميكردند مذمت ميكرد ،و در اين
آيه مجددا مردم را براي تحريك براي قتال در راه خدا هشدار ميدهد ،كه همه آنها مؤمنند ،و با اسالم خود و تسليم شدنشان در برابر خداي
تعالي آخرت را با زندگي دنيا خريدهاند ،هم چنان كه در جاي ديگر همين معنا را تذكر داده ،ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ اشْتَري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ
أَمْوالَهُمْ ،بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ" « ،»1آن گاه به فايده قتال -البته قتال به وجه حسن -كه به هر حال اجري عظيم است تصريح نموده ،ميفرمايد ":وَ
مَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  "...با اين كالم خود بيان كرد كه امر رزمنده در راه خدا منتهي به يكي از دو سرانجام محمود و پسنديده ميشود ،يا
منتهي به اين ميشود كه در راه خدا كشته شود ،و يا به اين كه بر دشمن خدا غلبه پيدا كند ،و او به هر حال اجري عظيم خواهد داشت ،و اگر
شق سوم سرنوشت جنگ كه عبارت از فرار كردن كه نه كشتن است و نه كشته شدن را ذكر نكرد ،براي اين بود كه اشاره كند به اين كه رزمنده
در راه خدا فرار نميكند.
[سر انجام رزمنده مؤمن ،يا شهادت است يا پيروزي  ..... ]...ص 111 :

[ شما را چه شده است كه در راه خدا و مردم مستضعف پيكار نميكنيد؟!]  .....ص 112 :

"وَ ما لَكُمْ ال تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ"...
كلمه( ،مستضعفين) عطف شده بر موضع لفظ (اللَّه) ،و به آيه اين معنا را ميدهد :كه چرا در راه خدا نميرزميد و چرا در راه نجات مستضعفين
نمي جنگيد ،و اين آيه شريفه نيز تحريكي ديگر است بر قتال ،كه با تعبير استفهام انجام شده ،استفهامي كه به ياد شنونده ميآورد كه قتالشان
قتال در راه خدا است ،و فراموش نكنند ،كه در چنين قتالي هدف زندگي سعيدشان تامين ميشود ،چون در زندگي سعيده هيچ آرزو و هدفي جز
رضوان خدا ،و هيچ سعادتي پرمحتواتر از قرب به خدا نيست ،و به ياد داشته باشند كه قتالشان قتال در راه مردم و زنان و كودكاني است كه به
دست غداران روزگار به استضعاف كشيده شدهاند.
و بنا بر اين در اين آيه شري فه تحريك و تهييجي است براي تمامي مؤمنين ،چه آنهايي كه ايمانشان خالص است و چه آنهايي كه ايمانشان
ضعيف و ناخالص است ،اما آنهايي كه ايمانشان خالص و دلهايشان پاك است ،براي به حركت در آمدنشان به سوي قتال همان ياد خداي عز و
جل كافي است ،تا براي اقامه حق ،و لبيك گفتن به نداي پروردگارشان ،و اجابت دعوت داعي او ،به پا خيزند ،و اما آنهايي كه ايمانشان ناخالص
است ،اگر ياد خدا تكانشان داد كه هيچ ،و اگر ياد خدا كافي نبود اين معنا تكانشان ميدهد كه اوال اين قتالشان قتال در راه خدا است ،و ثانيا قتال
در راه نجات مشتي مردم ناتوان است ،كه به دست كفار استضعاف شدهاند ،و خالصه كالم اين كه آيه شريفه به اين دسته از مردم ميفرمايد اگر
ايمان به خدايتان ضعيف است ،حد اقل غيرت و تعصب كه داريد ،و همين غيرت و تعصب اقتضا ميكند از جاي برخيزيد و شر دشمن را از سر
يك مشت زن و بچه و مردان ضعيف كوتاه كنيد.
آري اسالم هر چند كه هر سبب و نسبي را در برابر ايمان هيچ و پوچ دانسته ،ليكن در عين حال همين هيچ و پوچ را در ظرف ايمان معتبر
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و اگر از ميان دو سرنوشت محتمل ،اول سرنوشت كشته شدن را نام برد ،و بعدا سرنوشت غلبه را ،براي اين بود كه ثواب كشته شدن بيشتر ،و
پايدارتر است ،چون رزمنده غالب و كسي كه دشمن خدا را شكست ميدهد ،هر چند كه اجر عظيم برايش نوشته شده ،اال اين كه اين اجر عظيم
در خطر حبط شدن قرار دارد ،چون وقتي آدمي بر دشمن خود پيروز شد ممكن است (غرور ناشي از پيروزي و هوسهاي ناشي از نداشتن دلواپسي
به گناه وادارش ساخته) در اثر ارتكاب گناه آن اجر عظيمي را كه داشت از دست بدهد ،چون بعضي از كارها هست كه اجر اعمال صالحه را حبط
ميكند ،يعني خنثي ميسازد ،به خالف كشته شدن در راه خدا ،كه بعد
__________________________________________________
) (1خداي عز و جل از مؤمنين جان و مالشان را خريد در برابر اين كه بهشت از آنشان باشد .سوره توبه ،آيه . [.....]111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص112 :
از آن حياتي جز حيات آخرت نيست ،تا در آن حيات گناهي از او سر بزند ،و ثواب شهادتش را خنثي سازد ،پس كشته راه خدا اجر عظيم خود را
حتما دريافت ميدارد ،ولي غلبه و پيروزي بر دشمن هر چند كه غلبهاش در راه خدا بوده ،ليكن امرش در استيفاي اجرش مراعي و پا در هوا
است.
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شمرده ،بنا بر اين بر هر فرد مسلمان واجب است كه به خاطر برادران مسلمانش كه سبب ايمان بين وي و آنان برادري برقرار ساخته ،و نيز به
خاطر برادران تني و ساير خويشاوندانش از زن و مرد و ذراري -در صورتي كه مسلمان باشند -فداكاري كند ،و غيرت به خرج دهد ،كه اگر چين
كند مستضعفين از خويشاوندان خود را نجات دهد ،همين عمل نيز باآلخره سبيل اللَّه خواهد شد ،نه اين كه در مقابل سبيل اللَّه عنواني ديگر
داشته باشد .
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
و در آيه اين مستضعفين بعضي از مؤمنين و پارهاي از آنها فرض شدهاند ،چون همان طور كه قبال خاطرنشان ساختيم كساني هستند كه اللَّه و
ربوبيت او را قبول دارند ،و ميگويند:
"رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ " ،...و عالوه بر اين كه مؤمنند مظلوم و بيچاره و معذبند و داد مظلومي سر ميدهند استغاثه و التماس ميكنند ،كه
(پروردگارا ما را از اين شهري كه اهلش ستمكارند نجات بده  ،)...در اين جا با اين كه ممكن بود بفرمايد ":الظالم اهلها علي انفسهم" (كه اهلش
ستمكار بر نفس خويشند) ،مساله ستم را مطلق آورد ،تا اشارهاي باشد به اين كه تنها به نفس خود ظلم نميكردند ،بلكه به اين طايفه مستضعف
نيز انواع ظلم و شكنجه را روا ميداشتند ،و واقعيت هم همين طور بود.
و نيز در تعبير از استغاثه طايفه مستضعف ،با اين كه ميتوانست بفرمايد :فرياد ميزدند ،كه هان اي مردم بامروت ،و يا اي قوم ،و يا اي بستگان،
و يا اي كساني كه خود را مرد ميدانيد ،آخر به فرياد ما برسيد ،چنين نفرمود بلكه زيباترين لفظ و بهترين عبارت را آورد ،و آن اين است كه از
آنان حكايت كرد كه به جاي مردم پروردگار خود را خواندند ،و به درگاه موالي حقيقيشان پناه بردند ،و عرضه داشتند :پروردگارا ما را از اين قريه
كه اهلش ستمكارند بيرون كن آن گاه به طور اشاره عرض كردند ،خدايا به دست رسولت و مؤمنين به وي كه در راه تو جهاد ميكنند ما را
نجات بده ":وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً" ،و از اين مناجاتشان فهميده ميشود ،از خدا تمناي ولي و ياوري كردهاند ،اما
راضي نشدند خود آن ولي را صدا بزنند ،بلكه از پروردگارشان خواستهاند ولي و نصيري به ياريشان بفرستد.

در آيه اي كه گذشت همان طور كه اشاره كرديم همه مؤمنين يعني آنهايي كه واقعا مؤمنند و آنهايي كه ايماني مستعار دارند را تحريك ميكرد
براي قتال با دشمنان ،و غيرت و تعصب آنان را به هيجان ميآورد ،و اين كاري است كه هر مربي و رهبري با مردم خود ميكند ،و ليكن خواننده
محترم اگر آيه شريفه را به دقت در نظر بگيرد و آن گاه رفتاري كه خود ما به عنوان يك موجود طبيعي و به حكم آن چه طبيعت اقتضا ميكند
عمل ميكنيم مقايسه كند ،آن وقت ادبي از قرآن ميبيند كه به راستي شگفتآور است.
توضيح اين كه جاي هيچ ترديدي نيست كه در ساختمان بدني و روحي انسان چيزي به ترجمه الميزان ،ج ،4ص114 :
كار رفته ،كه آدمي را در مواقعي كه احساس كند ديگران به منافع او تجاوز ميكنند ،و رعايت احترام مقدسات (مثال اطفال و ناموس) او را
نميكنند ،و يا در صددند آبروي او را بريزند ،و خاندان او را هتك نمايند ،و يا كاري ديگر از اين قبيل بكنند وادار به دفاع ميسازد ،و اين لزوم
دفاع از خود و از متعلقات خود حكمي است كه فطرت به گردن بشر انداخته ،و به وي الهام كرده ،چيزي كه هست بكار بردن اين نيرو ،و يا بگو
اطاعت از اين حكم فطرت دو جور انجام ميشود ،يكي به نحو شايسته و آن اين است كه هم بكار بستنت به نحو شايسته و حق باشد و هم
براي حفظ حق خود باشد ،نه حفظ باطلت ،و ديگري بنحو ناشايست و مذموم و آن اين است كه هم بكار بستنت به نحو باطل باشد ،و هم براي
حفظ باطل شد ،كه معلوم است در اين صورت چه فساد و شقاوتي در پي دارد ،و چقدر نظام امور زندگي را به هم ميزند.
اسالم مساله غيرت و تعصب را باطل معرفي نكرده بلكه اصل آن را حفظ نموده ،زيرا غيرت ريشه در فطرت انسان دارد ،و اسالم هم دين فطرت
است ،ولي در جزئيات آن دخالت كرده است ،و فرموده آن قدر از غيرت و تعصب كه مطابق با فطرت است ،حق است ،و شاخ و برگي كه اقوام به
آن داده اند ،باطل است ،اين اوال ،و در ثاني همين وديعه فطري را يعني غيرت و تعصب را از هر سويي به سوي خداي تعالي برگردانيده ،و سپس
موارد بسياري كه دارد همه را در يك قالب ريخت ،و آن قالب عبارت است از توحيد ،مثال يكي از موارد تعصب ،تعصب در باره مردان است ،كه
زنان در باره آنان تعصب مي ورزند ،يكي ديگر در باره زنان است ،كه مردان نسبت به آنان غيرت و تعصب به خرج ميدهند ،يكي ديگر در باره
اطفال و كودكان ،و به طور كلي فرزندان است ،كه پدران و مادران در باره آنان تعصب ميورزند ،همه اينها را رنگ توحيد داد ،به اين معنا كه هر
جا تعصب ورزيدن ،خداپسند باشد ،بايد تعصب ورزيد ،هر جا نباشد نبايد اعمال كرد ،پس اسالم اصل تعصب و غيرت را كه حكمي است فطري
تاييد ميكند ،ولي در عين حال آن را از شوائب هوا و هوسها ،و اهداف فاسد و شيطاني پاك ،و در همه موارد صاف ميكند ،و همه را به صورت
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يك شريعت انساني در ميآورد ،تا انسانها هم راه فطرتشان را رفته باشند ،و هم دچار ظلمت تناقض و يك بام و دو هوايي نگشته مواردش با
يكديگر توافق و تسالم داشته باشند ،پس آنچه اسالم بشر را به سوي آن ميخواند ،و آن را مشروع ميداند ،در بين موارد و اطرافش تناقض و
تضادي نيست ،بلكه همه در اين جهت مشتركند ،كه از شؤون توحيد به شمار ميروند ،و همه مواردش اين عنوان را دارند ،كه پيروي حق و
متابعت از آنند ،در نتيجه همه احكام آن قوانيني كلي و دائمي و ثابت شدهاند( ،به طوري كه از هر مسلمان آگاه بپرسي تعصب ورزيدن نسبت به
خويشاوندان كافر و دشمن دين چطور ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
است؟ جوابش منفي ،و از هر كس بپرسي تعصب ورزيدن نسبت به مسلماني بيگانه ولي پيرو حق چگونه است؟ جوابش مثبت است ،از هر
مسلماني بپرسي غيرت ورزيدن نسبت به رفتار داماد با دخترت ،و نسبت به رفتار پسرت با همسرش چطور است ،جواب ميدهد در هر دو مورد
اگر غيرت ورزيدن مايه خشنودي خدا است صحيح است ،و اگر پيروي هواي نفس است باطل است).
[بيان آيات]  .....ص 111 :

بحث روايتي  .....ص 111 :

در مجمع البيان در ذيل آيه ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ  "...ميگويد :اگر در اين آيه اسلحه را" حذر" خوانده از اين جهت بوده كه اسلحه
وسيله و آلت حذر است ،آن گاه اضافه كرده كه اين معنا از امام ابو جعفر (ع) روايت « »1شده ،و نيز گفته است :از امام
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  2ص  114جزء  1مكتبة الحياة بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
ابي جعفر (ع) روايت شده كه فرمود :مراد از ثبات ،سريهها ،و به اصطالح امروز گردان و يا هنگها و مراد از جميع ،لشگر است «».1
و در تفسير عياشي از سليمان بن خالد از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود :خداي تعالي كساني كه گفتند :خداي چه رحمي به ما كرد كه با
رسول خدا (ص )نبوديم ،و آسيب نديديم را مؤمن خوانده و فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً ،"-تا آنجا كه
(اگر مصيبتي به شما برسد ميگويند خدا به ما انعام كرد ،كه با شما نبوديم ».2« )...
و چنين به نظر ميرسد كه به راستي مؤمنند در حالي كه مؤمن نيستند كه هيچ ،بلكه هيچ كرامتي هم ندارند (ولي چون جزء جمعيت مؤمنين و
داخل آنانند) فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" ،چون اگر فرضا اهل آسمان و زمين چنين سخني بگويند ،يعني بگويند( :خدا چه انعامي به ما كرد كه
با رسول خدا (ص) نبوديم) ،به همين خاطر مشرك ميشدند ،پس افرادي كه قرآن كريم اين گفتار را از ايشان حكايت ميكند مشرك بودند
(چون به قول معروف هم خدا را ميخواستند و هم خرما را) ،وقتي مصيبتي به مسلمانان ميرسيد چنين ميگفتند ،و وقتي مسلمانان به غنيمتي
ميرسيدند ،ميگفتند اي كاش ما نيز با آنان بوديم و به رستگاري عظيمي رستگار ميشديم ،يعني در راه خدا جنگ ميكرديم (و غنيمت
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"الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  ...الطَّاغُوتِ "در اين آيه شريفه بين" الَّذِينَ آمَنُوا" و بين" الَّذِينَ كَفَرُوا" از نظر چگونه قتال كردن مقايسه
شده است ،كه مؤمنين چه جور قتال ميكنند ،و كفار چگونه؟ و به عبارتي ديگر از جهت نيت هر يك از دو طايفه در قتال كردنشان مقايسه شده
است ،تا با اين بيان شرافت و فضيلت مؤمنين بر كفار در طريقه زندگيشان معلوم شود ،و روشن گردد كه طريقه مؤمنين ،به خداي سبحان منتهي
ميگردد ،و تكيه مؤمنين بر جناب او است ،ولي راه كفار به طاغوت منتهي ميشود ،و در نتيجه اين روشنگري ،مؤمنين به سوي قتال با كفار
تحريك ميشوند.
"فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً" آنهايي كه راه كفر را پيش گرفتهاند ،بدان جهت كه در راه طاغوت قرار گرفتهاند ،از واليت
خداي تعالي خارج شده اند ،و در نتيجه ديگر مواليي ندارند ،ولي آنان همان ولي شرك و پرستش غير خداي تعالي است ،و او شيطان است ،پس
ولي كفار شيطان است ،و ايشان نيز اولياي اويند.
و اين كه در آخر آيه فرمود :كيد شيطان ضعيف است ،دليلش اين است كه روش طاغوت كه همان كيد شيطان باشد ،چيزي جز ضعف نيست ،و
به همين جهت است كه مؤمنين را به بيان ضعف روش كفار تشويق و بر قتال كفار تشجيع ميكند ،و بر كسي پوشيده نيست كه ضعف كيد
شيطان نسبت به راه خدا با قوت آن نسبت به افراد هواپرست منافاتي ندارد.
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ميبرديم) «».1
مؤلف قدس سره :اين معنا را طبرسي در مجمع « »4و قمي در تفسير « »1خود از آن جناب روايت كردهاند و منظور آن جناب از شرك ،شرك
معنوي است نه ظاهري كه باعث كفر بشود ،و ظاهر احكام اسالم را از صاحبش سلب كند ،كه بيانش گذشت.
و در همان كتاب از حمران از امام باقر (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه:
"وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ  "...فرموده :ماييم آنها «6».
مؤلف قدس سره :اين روايت را از سماعة از امام صادق (ع) نيز نقل كرده،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  2ص  111جزء  1مكتبة الحياة بيروت.
)(2تفسير عياشي.
)(3تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .111
)(4مجمع البيان ج  1ص  111جزء  1مكتبة الحياة -بيروت.
)(5تفسير قمي ج  1ص .141
)(6تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .111
ترجمه الميزان ،ج ،4ص111 :
اما با اين عبارت كه فرمود :اما جمله ":مستضعفين  "...فرموده :ماييم آنان «( ،»1تا آخر حديث) و اين دو روايت در مقام تطبيق آيه شريفه بر
ائمه (عليهم السالم) اند و امام در مقام شكوا ،از ظلم ظالمان اين امت چنين فرموده ،و خود را مستضعف خوانده ،نه اين كه خواسته باشد آيه را
تفسير كند.
و در الدر المنثور « »2است كه ابو داود در كتاب ناسخش ،و ابن منذر ،و ابن ابي حاتم ،بيهقي در كتاب سننش ،از طريق عطا از ابن عباس روايت
كردهاند كه گفت :آيه سوره نساء كه ميگويد ":خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً" به وسيله آيه ":وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً "...
« »1نسخ شده.
مؤلف قدس سره :اين دو آيه با هم منافاتي ندارند تا بگوئيم اولي به وسيله دومي نسخ شده ،و اين روشن است ،بلكه به فرضي هم كه منافاتي
بود ،تازه از باب عام و خاص است ،كه تنافيش ابتدايي است و بعد از تخصيص تنافي به كلي از بين ميرود ،يا از باب مطلق و مقيد است ،نه از
باب ناسخ و منسوخ "،و الحمد للَّه رب العالمين" در تاريخ سوم فروردين ماه هزار و سيصد و شصت و دو شمسي پايان پذيرفت و ان شاء اللَّه در
همين تاريخ جلد نهم را آغاز نموده ،از خداي عز و جل مسئلت دارم توفيق به اتمام رساندن اين دوره تفسير يعني جلد نهم و دهم و نوزدهم و
بيستم را مرحمت بفرمايد ،تا طبق سفارش و تاكيد مرحوم مؤلف قدس سره همه چهل جلد به يك قلم ترجمه شده باشد ،و نيز از خداي تبارك و
تعالي درخواست ميكنم پاداش اين خدمت را در نامه عمل والد بزرگوارم حجة االسالم و المسلمين مرحوم سيد هادي كروسي المولد و همداني
المسكن و مرحومه والدهام درج فرمايد" سيد محمد باقر موسوي همداني".
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ج  1ص  211حديث .114
)(2الدر المنثور ج  2ص .111
)(3سوره توبه آيه .122

