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َ َّ ُ َ َ ّ َ ف
اط َم ة� َو ا ب� ي�هاَ ،و بَ� ْع ِلها َو بَ� ن� ي�ها
الله ّم ص ِل على � ِ
مقدمه:
علــم و معرفــت عطایی اســت رحمانی و نوری اســت آســمانی که انســان با آن هدایــت مییابد و
میتوانــد از ظلمــات خــارج شــود .این علم و معرفــت که از عالم قدس بر انســان نازل میشــود در
مســیر نــزول خــود در قالب کتــاب ،کالم و کلمات در میآید ؛ لذا تدبــر در " کلمات" این صحیفه
نورانی می تواند انســان را در مســیر فهم حقایق الهی و بروز آنها قرار دهد تا بدین وســیله راه عروج
َ
انســان بــه آســمانها و ملکــوت بازگردد و انســان به ســاحت مقــدس ربوبی رفعــت پیدا کنــدِ :إل ْي ِه
َ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ
الصا ِل ُح َي ْرف ُعه.
يصعد الك ِل م الط ِيب و العمل
المیزان کتابی است "ثقیل" و وزین اما در عین حال" یسیر" و شیرین ،که با ساختار معرفتی که در
اذهان ایجاد می کند ،ســیراب کننده عمیق ترین نیازها و پاســخگوی د شــوارترین سواالت است
که راه انسان را به سمت عالم ملکوت تبیین می نماید.
این کتاب شرح و توضیح بیش از  100واژه منتخب از مجموع واژه های ارائه شده در تفسیر گرانقدر
المیزان می باشد  .ساختار کتاب به گونه ای است که هم نیازهای اولیه در فهم معنای یک کلمه
را برآورده می کند و هم شــرحی دقیق و عمیق بر برخی از "كلمات" می باشــد كه می تواند مســیر
تفکر و تدبر در آیات نورانی قرآن کریم را برای طالبان حق و حقیقت باز نماید.
تدو یــن و نشــر ایــن کتــاب بهانه ای اســت برای ابــراز ارادت بــه همه صالحــان و خوبــان و عالمان
دین،که به برکت مجاهدتها و تالششان ،توفیق استفاده از کالم نورانی قرآن كريم ،برای همه جانها
و روح های تشنه فراهم گردید.

یاسر رضازاده
 27رجب 1437مصادف با عید مبعث
 16اردیبهشت 1395
مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السالم
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سوره مبارکه نور آیه63 :

اذن

كلمه "اذن" به معناى اعالم رخصت و عدم مانع است ،و همواره مالزم با آ گهى اذن دهنده نسبت
به عملى است كه اجازه آن را صادر مىكند .در عرف عام معمول بود كه كلمه"اذن" را مختص به
مواردى مىدانستند كه ماذون له كسى كه ديگرى به او اذن داده از عقال باشد .چون عامه ،معناى
اعالم را در مفهوم اذن شرط مىدانستند ،مثال مىگفتند" :من به فالنى اذن دادم كه چنين و چنان
كند" و هرگز نمىگفتند":من به آتش اذن دادم كه پنبه را بســوزاند" ،چون فكر مىكردند آتش شــعور
ندارد ،و نمىشود چيزى را به آن اعالم نمود ،و نيز نمىگفتند" :من به اسب اجازه دادم بدود".
َّ
َ ْ
ــول ِإل
ولــى قــرآن كر يــم در اين موارد نيز اســتعمال كــرده ،در مورد عقال فرمــودهَ :و ما "أ ْر َســلنا ِم ْن َر ُس ٍ
ْ َ ُ ْ
َ ْ
َ ْ َ َ ُ َّ
الط ِّي ُب َيخ ُر ُج نبات ُه ِب ِإذ ِن َر ّ ِب ِه" و بعيد نيســت
اهَّلل" ،و در مورد غير عقال فرموده" :و البلد
ِل ُيطــاع ِبـ ِـإذ ِن ِ
اين تعميم بر اين اســاس باشــد كه قرآن كريم علم و ادراك را مختص ذوى العقول نمىداند ،بلكه
چنيــن افــاده مىكند كه علــم و ادراك در تمامى موجودات جريان دارد ،هم چنان كه در تفســير آيه
ُ َ
َّ
ُ َّ َ
َْ
شريفه"قالوا أ ْن َط َق َنا ُ
اهَّلل ال ِذي أن َط َق كل ش ْي ٍء" این نکته وجود دارد.
و به هر حال عمل از هيچ عامل و اثر از هيچ مؤثرى بدون اذن خداى سبحان تمام نمىشود ،پس
هر ســببى را كه فرض كنى موانعى دارد كه نمىگذارد در مســبب خود اثر كند ،و اذن خداى تعالى
به عمل كردن آن همين اســت كه آن موانع را بردارد ،و هر ســببى را فرض كنى كه در ســببيت تمام
باشــد ،يعنى هيچ مانعى جلوگير عملش نباشــد ،باز عملكردش به اذن خدا اســت و اذن خدا در
آن اين اســت كه مانعى بر ســر راهش نگذاشــته باشد ،پس تاثير چنين سببى هم مالزم با اذن خدا
است ،در نتيجه هيچ سببى بدون اذن او در مسبب خود اثر نمىگذارد.

رضا

فرق ميان"اذن" و"رضا" اين اســت كه رضا امرى اســت باطنى ،و عبارت اســت از حالت ماليمت
نفــس راضــى ،بــا آنچه از آن راضى اســت ،ولى اذن أمر ظاهرى اســت و اعالم صاحب اذن اســت،
صاحــب اذن مىخواهــد اعالم كند از ِقبل من هيچ مانعى نيســت كه تو فالن كار را بكنى ،و اين،
هــم با داشــتن رضاى باطنى مىســازد و هم با نبــودن آن ،ولى رضا بدون اذن نمىســازد ،حال چه
رضاى بالقوه و چه بالفعل.
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سوره مبارکه بقرة آیه218 :

ايمان

ايمان عبارتســت از جايگير شــدن اعتقاد در قلب ،و اين كلمه از ماده ( ء -م -ن) اشــتقاق يافته،
كانــه شــخص بــا ايمــان ،به كســى كــه بدرســتى و راســتى و پا كــى وى اعتقاد پيــدا كــرده ،امنيت
مىدهــد ،يعنــى آن چنــان دل گرمــى و اطمينان مىدهد كــه هرگز در اعتقاد خودش دچار شــك و
ترديــد نمىشــود ،چــون آفت اعتقــاد و ضد آن شــك و ترديد اســت .كلمه"مؤمن" به معناى كســى
است كه به تو امنيت بدهد ،و تو را در امان خود حفظ كند.
كلمــه" ايمــان" بــه معناى اذعــان و تصديق به چيزى و التزام به لوازم آن اســت ،مثــا ايمان به خدا
در واژههاى قرآن به معناى تصديق به يگانگى او و پيغمبرانش و تصديق به روز جزا و بازگشت به
ى با پيروى عملى،
سوى او و تصديق به هر حكمى است كه فرستادگان او آوردهاند .البته تا اندازها 
نــه اينكــه هيــچ پيروى نداشــته باشــد ،و لذا در قــرآن هر جا كه صفــات نيك مؤمنين را مىشــمارد
و يــا از پــاداش جميــل آنان ســخن مىگو يــد به دنبال ايمــان ،عمل صالــح را هم ذكــر مىكند ،مثال
َّ
ْ ََ
َ
َ
ً
ً َ َ َ ُْ
ً
َ
مىفرمايد":ال ِذ َ
ين
مىفرمايد":م ْن َع ِمل صا ِلحا ِم ْن ذك ٍر أ ْو أنثى َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن فل ُن ْح ِي َي ّن ُه َحياة َط ِّي َبة"و يا
َ ُ َ َ ُ َّ
ُ
َُ ْ َ ُ ْ ُ َ
آب"و آيات بسيار زياد ديگر.
آمنوا و ع ِملوا
الصا ِل ِ
حات طوبى لهم و حسن م ٍ
پس صرف اعتقاد ،ايمان نيســت مگر آنكه به لوازم آن چيزى كه بدان معتقد شــدهايم ملتزم شويم
و آثار آن را بپذيريم ،چون ايمان همان علم به هر چيزى است ،اما علمى توأم با سكون و اطمينان
به آن و اينچنين سكون و اطمينان ممكن نيست كه منفك از التزام به لوازم باشد .بله ،آن علمى
كه توأم با سكون نيست چه بسا منفك از التزام بشود ،مانند بسيارى از معتادين به عادتهاى زشت
و يا مضر كه علم به زشتى و يا ضرر عادت خود دارند ولى در عين حال آن را ترك نمىكنند ،و عذر
مىآورند به اينكه ما معتاديم.
َ ََْ َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
تهــاى حقه مىفرمايــدَ ":و جحدوا ِبها َو ْاســت ْيقنتها أنف ُســه ْم"
قــرآن كر يــم هــم درباره منكرين دعو 
خواهــى گفــت :افراد با ايمــان نيز بر خالف لوازم ايمــان خود ،عمل مىكننــد .در جواب مىگوييم:
درست است و ليكن ملتزم نبودن به لوازم معلوم ،مطلبى است ،و احيانا خالف ايمان رفتار كردن
به خاطر كورانهايى كه در دل برمىخيزد و آدمى را از مســيرى كه ايمانش برايش معين كرده پرت
مىكند مطلبى ديگر است.
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امر

امر

ْ
َ ْ
ْ أُ
م� ت� ق� ت
ش
و� /يَ� أ� ُم ُر ُكم /تُ��ؤْ َم ُر ن
ا� ق� آر��نى :أ� ت َ� أ� ُم ُر ن
و� /ال� ُمور

نَّ أَ ْ ُ ُ ذ أَ َ شَ ْ ئ ً أَ نْ َ قُ َ َ ُ ُ
ك ْن� فَ� يَ� ُك ن
و�
ِإ��ما �مره ِإ��ا �راد � ي��ا �� ي��ول له
سوره مبارکه یس 83

امر

مــراد از كلمــه" أمر" همان معناى فرمودن اســت ،كه مقابلش كلمه نهى اســت ،چيزى كه هســت
همين فرمودن دو جور است :يكى تشريعى مانند اوامرى كه بزرگتران به كوچكتران مىكنند ،و يكى
هم تكوينى ،كه عبارت است از اراده وجود يافتن چيزى كه خداى تعالى در جاى ديگر دربارهاش
راد َشـ ْـي ًئا َأ ْن َي ُق َول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
فرمــوده ":إ َّنمــا َأ ْمـ ُـر ُه إذا َأ َ
ون" پس امر خدا عبارت اســت از كلمه" كن"،
ِ
ِ
و شــايد بــه هميــن اعتبــار كه امر او كلمه" كن" اســت صفــت آن را در آيه مورد بحــث مؤنث آورده،
فرموده ":واحدة".
آنچــه كــه ســياق كالم افــاده مىكنــد كــه امــر خــدا واحد اســت منظور اين اســت كــه :امــر او تكرار
نمىخواهد به اين معنا كه وقتى تحقق و هستى چيزى را اراده كند هست شدن آن چيز احتياجى
بــه اينكــه بار ديگــر و بار ديگر امر را تكرار كند ندارد ،بلكه همين كه يك بار كلمه" كن" را القاء كند
متعلق آن هســت مىشــود ،آن هم به فوريت ،مانند نگاه كردن بدون تأنى و درنگ ،و معلوم اســت
وقتى به فوريت محقق مىشود ديگر احتياجى به تكرار امر نيست.
و ا گــر محقــق شــدن متعلق امر به فوريت را تشــبيه به" لمــح بصر" كرده براى اين نبــوده كه بفهماند
زمان تاثير امر كوتاه ،و نظير كوتاهى لمح بصر است ،بلكه مىخواهد بفهماند تاثير امر اصال احتياج
به زمان هر چند كوتاه ندارد ،آرى تشــبيه به لمح بصر در كالم كنايه از همين بىزمانى اســت ،پس
أمــر خــداى تعالى كه همان ايجاد و اراده وجود اســت احتياجى نــه به زمان دارد و نه به مكان ،و نه
به حركت ،و چگونه ممكن است محتاج به اينگونه امور باشد با اينكه زمان و مكان و حركت همه
به وسيله همان امر موجود شدهاند.
و آيــه شــريفه فــى نفســه حقيقتى عمومى در مســاله خلقت موجــودات را افاده نمــوده ،مىفهماند
هســتى موجــودات از آن جهــت كــه فعــل خدا اســت چون لمــح بصر فورى اســت ،هر چنــد كه از
حيث اينكه وجود موجودى زمانى و تدريجى است ،و كم كم به وجود مىآيد ،اال اينكه بر حسب
وقوع اين آيه در ســياق تهديد كفار به عذاب روز قيامت ،بايد گفت :ناظر به آمدن قيامت اســت،
مىخواهد بفرمايد :براى قيام قيامت يك امر او كافى است ،به محض اينكه امر كند خاليق همه
دوباره موجود مىشوند ،و بعث و نشور محقق مىگردد.
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امم

ّام

أُ َ
ش ت ق ت آ أُ َ أُ َ
ا� ق�ر��نىّ � :م ة�ّ � /مها�تّ � /مها�تُ ُه ْم
م���

ُ
آ ت ُ ْ ف َ ْ تَ قُ ْ خَ ْ ت َ َّ
ُ ُ
َ َ ْ ش َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ أُ َّ ةً َ ً
را� ِإ�لى الل ِه َم ْر ِ�ج ُعك ْم
واحد ة� َو ِلك نْ� ِل يَ� ْب�ل َوك ْم ي 
و لو �اء الله ل ج�علكم �م� ِ
�ف� ما ��اكم �اس� ِب��وا ال� ي� ِ
َ ً فَ ُ نَ ّ ئُ ُ
ُ
ْ
ك نْ� تُ� ْم ف� ي� ِه تَ� خْ� تَ� ِل فُ�و�ن
�ج يم�عا � ي�� ِب��كم بِ�ما
سوره مبارکه مائده48

َُ
ّ
أمة

اصل كلمه امت از ماده" ام -يام" گرفته شــده كه به معناى قصد اســت ،و اگر بر جماعت اطالق
شده بر هر جماعتى اطالق نشده ،بلكه بر جماعتى اطالق مىشود ،كه افراد آن داراى يك مقصد و
يك هدف باشند ،و اين مقصد واحد رابطه واحدى ميان افراد باشد و به همين جهت توانستهاند
ايــن كلمــه را بر يك فرد هم اطالق كنند ،و همچنين در ســاير مــوارد اطالقش معناى قصد رعايت
شده.
ُْ
ْ َ ْ ُ َ ُْ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ً
َ ًَ
واحدة و ِلكــن ِليبلوكم ِفي ما آتاكم" اين جملــه بيانگر علت اختالف
" و لــو شــاء اهَّلل لجعلكــم أمــة ِ
شريعتهاى مختلف است و منظور از امت واحده كردن همه انسانها اين نيست كه تكوينا آنها
را يــك امــت قــرار دهد ،و همه انســانها يك نوع باشــند ،چون همه انســانها يك نوع هســتند ،و يك
جور زندگى مىكنند ،هم چنان كه در آيه زير انســانها را يك امت و يك نوع دانســته ،مىفرمايدَ ":و
َ
ُُ ْ ُ ُ ً
َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ َّ ً
واح َد ًة َل َج َع ْلنا ل َم ْن َي ْك ُف ُر ب َّ
فا ِم ْن ِف َّض ٍة َو َ
الر ْ
عار َج َعل ْيها
م
ق
س
م
ه
ت
و
ي
ب
ل
من
ح
ة
لو ال أن يكون الناس أم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْظ َه ُر َ
ون" .
بلكــه مــراد ايــن اســت كه از نظــر اعتبار آنهــا را امتى واحــده كند ،به طــورى كه اســتعداد همه آنها
برابر باشــد و در نتيجه نزديك به هم بودن درجاتشــان همه بتوانند يك شــريعت را قبول كنند ،پس
َ َْ َ ُ َ َ ُ َُ ً
َ ً
واحدة" از قبيل به كار بردن علت شرط است در جاى خود شرط
جمله ":و لو شاء
اهَّلل ل َج َعلك ْم أ ّمة ِ
تــا معنــا و مطلــب بهتر در ذهن شــنونده جاى گيرد ،و بهتر بتواند جزاى شــرط را كه همان جمله" وَ
ُ
ُ ُ
ِلك ْن ِل َي ْبل َوك ْم ِفي ما آتاك ْم" اســت بهتر بفهمد و حاصل معنا اين اســت كه اگر ما به علت اختالف
امتها شرايع مختلفى تشريع كرديم براى اين بود كه شما را در شريعتى كه داديم بيازمائيم ،و ناگزير
ايــن عطاهايــى كه جمله" آتيكم" به آن اشــاره دارد ،با يكديگــر و در امتهاى مختلف خواهد بود ،و
قطعا منظور از اين عطا يا مسكن و زبان و رنگهاى پوست بدن امتها نيست براى اينكه اگر چنين
چيــزى منظــور بــود بايــد در يك زمــان براى چند قوم كه چند رنگ پوســت داشــتند چند شــريعت
تشريع كرده باشد ،در حالى كه سابقه ندارد كه خداى عز و جل در يك زمان دو و يا چند شريعت
تشــريع كرده باشــد ،پس معلوم مىشــود منظور اختالف اســتعدادها به حســب مرور زمان و ارتقاء
انسانها در مدارج استعداد و آمادگى است و تكاليف الهى و احكامى كه او تشريع كرده ،چيزى
جز امتحان الهى انسانها در مواقف مختلف حيات نيست.
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و يا به تعبير ديگر تكاليف الهى وسيلههايى است براى به فعليت در آوردن استعداد انسانها در
دو طرف ســعادت و شــقاوت ،باز به تعبير ديگر وســيله مشــخص كردن حزب رحمان و بندگان او
از حزب شــيطان اســت ،هم چنان كه در كتاب عزيز خدا نيز تعبيرهاى مختلف آمده و برگشــت
همــه بــه يك معنا اســت ،خــداى تعالى در تعبير اول و اينكه ســنت امتحان را در بين انســانها به
َ
َ َ
َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ
الناس َو ِل َي ْع َل َم ُ
اهَّلل ّال ِذي َ
ــن َآم ُنوا َو َي ّت ِخذ
داولها بيــن
جر يــان انداختــه ،فرموده اسـ
ـت ":و ِتلك اليام ن ِ
َ
ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُّ َّ
ُ َّ َ َ ُ ِ َ َ ْ َ َ ْ
َ
ّ
َ
كافر َ
َ
َ
ين ،أ ْم َح ِس ْــب ُتمْ
ُ
َ ِمنكــم شــه ْداء و اهَّلل َال ي ِحــب الظاَّ ِل ِمين و ِليم ِحص اهَّلل ال ِذين آمنوا و يمحق ال ِ ِ
َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
أ ْن َت ْد ُخ ُلــوا ال َج َّنـ َـة َو ل َّمــا َي ْع َلم ُ
الصابر َ
ين" و آيات ديگرى كه در اين
اهَّلل ال ِذين جاهدوا ِمنكم و يعلم
ِ
ِِ
باب هست.
َ َّ ْ
ُ
َ
ُ
ّ
ّ
َ
و در تعبيــر دوم مىخوانيــم :كه هنگام فرو فرســتادن آدم بــه زمين فرموده ":فإمــا يأ ِت َينك ْم ِم ِني ه ً
دى
ِ
ُّ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً
َ َ َّ َ َ ُ َ َ
ْ
كا َو َن ْح ُش ُــر ُه َي ْومَ
ـداي فال َي ِضل َو ال َيشــقى و من أعرض عن ِذك ِري ف ِإن له م ِعيشــة ضن
فمـ ِـن اتبــع هـ
ْ َ َ
يام ِة أ ْعمى"  .و در تعبير سوم مىخوانيم كه در گفتگويش با ابليس فرموده :مىكنيم ".سوره طه،
ال ِق
َْ
َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ
َ
ٌ ََ ً
َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ َ ّ
ُ
ْ
َ
ّ
ْ
ض
آيه  " ."124و ِإذ قال ر بك ِللمال ِئك ِة ِإ ِني خا ِلق بشــرا  ...قال ر ِب ِبما أغو يت ِني لز ِينن لهم ِفي
الر ِ
َّ
ُ
َ
َ
ْ ْ َ
َ َ
ٌ َ َ َ ُ ْ َ ٌ َّ
َ َ
َو َل ْغو َي َّن ُه ْم أ ْج َم ِع َ
بادي ل ْي َس
ين ،قال هذا ِصراط عل ّي مست ِق
بادك ِم ْن ُه ُم ال ُمخل ِص
ين ِإل ِع
يمِ ،إن ِع ِ
ِ
ْ ٌ َ
َ
َ َ َ
ين َو إ َّن َج َه َّن َم َل َم ْو ِع ُد ُه ْم أ ْج َم ِع َ
طان إ ّل َمن َّات َب َع َك ِم َن ْالغاو َ
ين"  ،در اين باب آيات
لك َعل ْي ِه ْم ُسل
ِ
ِ
ِ ِ
ديگرى نيز هست.
و سخن كوتاه اينكه اين عطايا و بخششهاى الهى كه به نوع انسانها و بر حسب اختالف استعداد
آنها شده ،از آنجا كه در زمانهاى مختلف اختالف داشته و نيز از آنجا كه شريعت و سنت الهى
كــه بــراى تكميل و تتميم ســعادت انســانها در زندگــى واجب االجراء شــده و نيــز از آنجا كه همه
اين شــريعتها امتحانهايى اســت الهى كه در اثر اختالف استعدادهاى بشر و تنوع آن مختلف
مىشــود ،ال جرم اين نتيجه به دســت مىآيد كه شــريعتها نيز بايد مختلف باشــند و بدين جهت
است كه خداى تعالى اختالف" شرعه" و" منهاج" را اينطور تعليل فرموده :كه چون اراده من تعلق
گرفته به امتحان شــما و ريز و درشــت كردن شــما و اين امتحان را در نعمتهايى كه به شما انعام
ْ
ُّ
ُ
ً َ َْ َ ُ َ َ ُ َُ ً
ً
اهَّلل ل َج َعلك ْم أ ّمة
كردهام انجام مىدهم ،توجه فرمائيدِ ":لك ٍل َج َعلنا ِم ْنك ْم ِش ْر َعة َو ِم ْنهاجا و لو شاء
ُ
ُ ُ
َ ً
واحدة َو ِلك ْن ِل َي ْبل َوك ْم ِفي ما آتاك ْم".
ِ
بنا بر اين معناى آيه -و خدا داناتر است -اينطور مىشود كه ":لكل امة جعلنا منكم ،براى هر امتى
از شــما انســانها قرار داديم" ،به جعل تشــريعى نه تكوينى به عبارت ســادهتر :براى هر امتى از شما
شرعه و منهاج و يا به عبارتى سنت و روش زندگى معين كرديم ":و لو شاء اهَّلل الخذكم امة واحدة و
شرع لكم شريعة واحدة" .و اگر مىخواست همه شما را يك امت به حساب مىآورد و يك شريعت
براى اولين و آخرين شــما تشــريع مىكرد و ليكن چنين نكرد بلكه براى هر امتى از شــما شــريعتى
تشريع كرد تا شما را در آنچه از اين نعمتهاى مختلف ارزانى داشته بيازمايد.
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آرى اختالف نعمت اختالف امتحان را مىطلبد هم چنان كه اختالف پايه معلومات شــاگردان
كالسهاى مدرسه ،اختالف امتحان را مىطلبد ،و چون غرض اصلى از شرايع ،امتحان است ،پس
ناگزير بايد شرايع نيز مختلف باشد .و اين امتهاى مختلف عبارتند از :امت نوح ،امت ابراهيم،
امت موسى و امت عيسى و امت محمد ص ،هم چنان كه آيه زير كه در مقام منتگذارى بر اين
ُ ً َّ
َ
َ ََ َ ُ ْ َ ّ
ين ما َو ّصى ِب ِه نوحا َو ال ِذي
الد
امت اســت بر اين معنا داللت دارد ،توجه فرمائيد ":شــرع لكم ِمن
ِ
ِ
َ
َ
َ َ
راه َ
يم َو ُموسى َو ِعيسى" كه ترجمهاش در اين نزديكىها گذشت.
أ ْو َح ْينا ِإل ْيك َو ما َو ّص ْينا ِب ِه ِإ ْب ِ
ُ
اميين :
كلمه" اميين" جمع كلمه" امى" اســت ،يعنى كســى كه قادر بر خواندن و نوشــتن نيســت .و منظور
از ايــن بىســوادان -بــه طــورى كــه گفته شــده -مردم عرب هســتند ،كــه در عصر رســول خدا ص
بيشترشان بىسواد بودند ،و جز افرادى انگشتشمار قادر بر خواندن و نوشتن نبودند ،و خود رسول
ُ
َ
خــدا ص هــم صرفنظر از رســالتش از همــان اكثريت بود ،و لذا فرمــودُ ":ه َو ّال ِذي َب َع َث ِفــي ْال ِّم ّي َ
ين
ِ
ً
َر ُسول ِم ْن ُه ْم" :او كسى است كه در ميان مردمى بىسواد رسولى از جنس خود آنان و براى همه آنان
مبعوث كرد.
بعضى احتمال دادهاند كه مراد از كلمه" اميين" مشركين باشند ،يعنى غير اهل كتاب ،به شهادت
ُ
ٌ
اينكــه قــرآن كر يــم از يهوديــان نقل مىكند كه گفتنــدَ ":ل ْي َس َع َل ْينا ِفــي ْال ِّم ّي َ
ين َسـ ِـبيل".ليكن اين
ِ
ُ َ
احتمال درست نيست ،براى اينكه در ذيل آيه مىفرمايدَ ":ي ْتلوا َعل ْي ِه ْم آيا ِت ِه" يعنى او را مبعوث كرد
تا آيات خدا را بر آن اميين بخواند ،و اگر منظور از اين كلمه مشركين باشند ،بايد بگوييم كه آياتى
از قرآن تنها بر مشركين خوانده مىشده ،و حال آنكه هيچ آيهاى در قرآن نيست كه مخصوص غير
عرب ،و غير اهل كتاب باشد.
بعضــى ديگــر احتمــال دادهانــد كه منظــور از اميين اهل مكه باشــد ،براى اينكه مكــه را" ام القرى"
مىگفتنــد .ايــن نيز درســت نيســت ،براى اينكه با مدنى بودن ســوره مناســبت ندارد ،زيــرا بوى آن
مىدهــد كــه ضمير در" يزكيهم" و در" يعلمهم" به مهاجرين و ســاير مســلمانان اهــل مكه كه بعد از
فتح ،اسالم آوردند و به نسلهاى بعد ايشان برگردد .و اين از مذاق قرآن به دور است.
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ا ن� ث�

م�ؤ �ن ث�

ن ث ُ
ش ت ق ت آ أُ ْ
ا�/ا ن��ثی
ا� ق�ر��نى � :ن� ث� ی� ی� ن�ِ /ا�
م���

َّ ُ َ ْ َ ُ تَ ْ ُ ُ ُّ أُ نْ َ تَ �غ ضُ ْ أَ ْ ُ َ تَ �زْ ُ َ ُ ُّ شَ ْ نْ َ ُ قْ
دار
�
الله ي�علم ما �ح ِمل كل ���ثى و ما � ي�� ال�رحام و ما � داد و كل � ي� ٍء ِع�ده بِ� ِم ٍ
سوره مبارکه رعد آیه8 :

مؤنث

كلمه "اناث" جمع كلمه "انثى" است ،وقتى گفته مىشود" :انث الحديد انثا ".معنايش اين است
كه آهن نرم و چكش پذير شد .و چون گفته شود" :انث المكان" معنايش اين است كه فالن زمين
خيلى زود سرســبز شــد و يا قابل كشــت شــد .پس از اين موارد اســتعمال مىفهميم يك جهت در
همه موارد استعمال اين ماده هست و آن عبارت است از انفعال و نرمى و تاثر پذيرى و اگر جنس
ماده از هر حيوان را نيز انثى خواندهاند از اين باب است.
تهــا و هر معبود ديگــر خود را انــاث خواندهاند ،به قــول بعضىها بدين جهت
ا گــر بتپرســتان ،ب 
است كه به زعم آنان بتها و معبودها تاثر پذير و منفعل است و خودش فاعل و اثر بخش نيست و
هيچ خواستهاى از خواستههاى پرستندگان خود را بر نمىآورند و در جاى ديگر قرآن همين معنا را
َ ْ ُُ ُ ً َ
َّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
اهَّلل ل ْن َيخلقوا ذبابا َو ل ِو ْاج َت َم ُعوا
براى "اناث"
ون ِ
بودن بتها آورده و فرموده"ِ :إن ال ِذين تدعون ِمن د ِ
َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َّ
َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُّ ُ َ ْ ً َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ
له و ِإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستن ِقذوه ِمنه ضعف الطا ِلب و المطلوب ما قدروا اهَّلل حق قد ِر ِه ِإن
ون َش ْــي ًئا َو ُه ْم ُي ْخ َل ُق َ
اهَّلل َل َقو ٌّي َعز ٌيز"و باز در جاى ديگر فرموده"َ :و َّات َخ ُذوا م ْن ُدونه آل َه ًة ال َي ْخ ُل ُق َ
َ
ون َو
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ًّ َ َ ْ ً َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ َ ً َ ُ ُ ً
ال يم ِلكون ِلنف ِس ِهم ضرا و ال نفعا و ال يم ِلكون موتا و ال حياة و ال نشورا" بنا بر اين روشن مىشود كه
مراد از انوثت بتها همين است كه اين دو آيه خاطرنشان كردند ،يعنى اينكه فقط انفعال مىپذيرند
و فعل ندارند و اين خود خاصيت مخلوق در مقايسه با خالق او تبارك و تعالى است.
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اهل

اهل

أَ ْ ُ
ش ت ق ت آ أَ ْ ُ أَ ْ
ا� ق�ر��نى� :ه يل�ك ْم�/هل ي� ِهم� /هل نو�ا
م���

َ
ْ
َ
َ َ َْ
ق َ ُ
َ َ
وح إ� ّنَ� ُه َل ْ� َس م نْ� أ� ْهل َك إ� ّنَ� ُه َع َم ٌل غَ� ْ
ُ
صال ٍح ف�لا ت� ْس ئ�ل ِن� ما ل يْ� َس لك بِ� ِه ِعل ٌم
ر
�
ِ
ي
ِ
�ال ي�ا ن� ُ ِ ي ِ
نّ َأ ظُِ َ َأ نْ تَ ُ نَ َ ْ
ِإ� ِ� ي� � ِع�ك �� �كو� ِم ن� ال ج� ِاه يل� ِن�
سوره مبارکه هود آیه64 :

اهل

كلمــه" اهــل" بــه طــورى كــه راغــب گفته بــه معناى هــر آن كس و يا كســانى اســت كه نســبت و يا
خاندان و يا غير آن دو از قبيل دين و شــهر و يا صنعت ايشــان را يكى مىكند ،مثال مىگويند اهل
فالن شخص ،يعنى زن و بچه و خادم و ساير كسانى كه از او مىخورند ،و باز مىگويند اهل فالن
شخص ،يعنى همه كسانى كه به او منسوبند ،مثل عشيره و نوه و نتيجههاى او كه عترت اويند،
و باز گفته مىشود اهل همدان ،يعنى همه كسانى كه در شهر زندگى مىكنند ،و يك نقطه از زمين
همــه را در خــود گنجانيــده ،و وحدتــى ميــان آنان بر قرار كــرده ،و باز گفته مىشــود اهل فالن دين،
يعنى همه افرادى كه متدين به آن دينند ،و وحدت دين همه را يكى كرده ،و وحدتى به كثرتشان
داده ،و نيز گفته مىشــود اهل كارخانه پارچه بافى ،و يا اهل صنعت كه داشــتن صنعت وحدتى
بــه آنهــا داده ،و يــا اهل فالن صنعت خاص ،كه شــامل همه اســاتيد آن صنعت مىشــود ،و كلمه
اهل از كلماتى اســت كه در مذكر و مؤنث فرقى نمىكند ،و همچنين در مفرد و جمع تغيير شــكل
نمىدهد ،هم به يك نفر مىگويند اهل فالنى ،و هم به چند نفر ،و البته استعمالش مخصوص به
مورد انسان است ،بچههاى يك حيوان را هيچگاه اهل آن حيوان نمىگويند .و مراد از اهل رسول
خدا ص ،خواص آن جناب است،كه شامل جمع دودمانش مىشود.
كلمــه "اهــل" بــه معنــاى آن كســى اســت كه :يــك خانــه ،او و مثــل او را در خــود جمع مىكنــد و يا
خويشــاوندى و يــا ديــن آنــان را جمــع مىنمايد ،پس اهل خانــه و اهل دين و اهل بيــت ،به معناى
كسانى است كه يك خانه و يك دين و يك دودمان آنها را با هم جمع كند.

آل

راغــب در مفــردات خود گفتــه :بعضى گفتهاند كه كلمه"آل" قلب شــده كلمه"اهل" اســت ،براى
اينكــه هميــن" آل" وقتــى كوچــك مىشــود و مىخواهنــد بگوينــد فالنــى خاندانــى كوچــك دارد،
مىگويند او داراى اهيل است ،چيزى كه هست كلمه" آل" اين فرق را با كلمه" اهل" دارد كه كلمه
"آل" همواره به كلمه معرفه ،آنهم معرفهاى كه صاحب شعور باشد اضافه مىشود ،و هرگز بر كلمه
نكره و بر زمانها و مكانها اضافه نمىشــود ،مثال گفته مىشــود آل فالنى ،ولى هيچوقت نمىگويند
"آل رجل".
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ب� ر ر

با�رار

ْ أَ
ش ت ق ت ق آ �نى َ َ َ ة� تَ َ ُّ تَ َ ُ ُ
/لل� بْ�رار
م���ا� �ر�  :ب�ر ر ٍ  �/ب�ر
وا �/ب� ّر وهم ِ

َ أْ
َّ ْ أَ
فُ ً
نَ
رار َ� شْ� َر ُ� نَ
كا�ورا
كا� ِم�ز ا�جُ ها
و� ِم نْ� ك� ٍس
ِإ� ن� ال� بْ� َ ي ب
سوره مبارکه إنسان آیه5 :

ابرار

كلمــه "ابــرار" جمــع كلمه "بــر" -به فتحه باء -اســت ،و كلمه "بر" صفت مشــبهه از مصدر "بر" -به
كســره باء -اســت ،كه به معناى احســان اســت ،و اين معنا در مورد كســى صادق اســت كه عمل
خود را نيكو بسازد ،و از نيكو ساختن آن هيچ نفعى كه عايد خودش بگردد در نظر نگرفته باشد ،نه
جزايى كه در مقابل عملش به او بدهند ،و نه حتى تشكرى را.
و خالصــه كلمــه "بــر" -به فتحه باء -به معناى كســى اســت كــه خير را بدان جهت كه خير اســت
مىخواهــد ،نــه بــدان جهت كه اگر انجام دهد نفعى عايدش مىشــود ،بلكه حتــى در صورتى هم
كه خودش آن را دوست نمىدارد صرفا به خاطر اينكه خير است انجام مىدهد ،و بر تلخى آن كه
مخالف با خواهش نفسش است صبر مىكند ،و عمل خير را بدان جهت كه فى نفسه خير است
انجــام مىدهــد ،هــر چند به زحمت و ضرر خود تمام شــود ،نظير وفاى به نــذر .و يا بدان جهت كه
براى ديگران نافع است انجام مىدهد مانند اطعام طعام به بندگان مستحق خدا.
و با در نظر گرفتن اينكه هيچ خير و صالحى در هيچ عملى نيست مگر با ايمان به خدا و رسولش،
ُ
َ َ ْ ُْ ُ ََ ْ ََ َُ َ
اهَّلل أ ْعمال ُهـ ْـم" و آياتى ديگر از اين
ولئــك لم يؤ ِمنوا فأحبط
و ايمــان بــه روز جــزا هم چنان كه در آيه "أ ِ
معنا خبر داده ،لذا "ابرار" كسانى هستند كه عمل خير را به خاطر ايمان به خدا و رسول او و روز جزا
انجام مىدهند ،چون ايمانشان ايمان رشد و بصيرت است ،يعنى خود را بنده و مملوك پروردگار
خود مىدانند ،و معتقدند كه خلق و امرشــان به دســت او اســت ،و خودشــان مالك نفع و ضررى
براى خود نيســتند ،قهرا معتقدند كه نبايد اراده كنند مگر چيزى را كه پروردگارشــان اراده كرده ،و
انجام ندهند مگر عملى را كه او بپســندد ،در نتيجه اراده او را بر اراده خودشــان مقدم مىدارند ،و
براى خشــنودى او عمل مىكنند ،هر چند كه به ضرر خودشــان تمام شــود ،بر آن ضرر و ناسازگارى
بــا ميــل درونــى خود صبــر مىكنند ،و زحمــت اطاعت او را تحمــل نموده ،آنچه مىكننــد به خاطر
خشنودى او مىكنند ،و در نتيجه در مرحله عمل عبوديت را خالص براى خدا مىسازند.
راغب مىگويد :كلمه "بر" بفتحه باء در مقابل كلمه "بحر" مىباشــد و به معناى خشــكى اســت و
چون اولين تصورى كه از خشــكىها و بيابانها به ذهن مىرســد ،وســعت و فراخناى آن است .لذا
كلمه "بر" بكسره باء را از آن گرفتند تا در مورد توسع در فعل خير استعمال كنند..
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ب� ر ك

ب� ت
رك�

تَ َ فَ
 �/تَ�� َارك ُ
ش ت ق ت ق آن ُ
/م ب� َارك
ورك
 �/ب�ارك ب
م���ا� �ر��ى :ب� ِ

َ
ا� أ� نْ��زَ ْل ن� ُاه ُم� َار ٌك ف َ� تَّا�� ُع ُوه َو تَّا� قُ�وا َل َع َّل ُك ْم تُ� ْر َح ُم نَ
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سوره مبارکه أنعام آیه551 :

برکت

راغــب در مفــردات مىگو يــد :اصــل كلمــه "بركــت"" ،برك" -بــه فتحه باء -و به معناى ســينه شــتر
اســت ،و ليكــن در غيــر اين معنا نيز اســتعمال مىشــود ،از آن جمله مىگويند" :فالنــى داراى بركه
است" و "برك البعير" به معناى اين است كه شتر سينه خود را به زمين زد .و چون اين معنا مستلزم
يك نحو قرار گرفتن و ثابت شــدن اســت لذا كلمه مزبور را در ثبوت كه الزمه معناى اصلى اســت
نيز استعمال كرده و مىگويند" :ابتركوا فى الحرب -در جنگ پاىبرجا شده و به عقب برنگشتند"
و بــه هميــن مناســبت آن محلــى را كــه مــردان دلير و شــجاعان لشــكر موضــع مىگيرند "بــراكاء" و
"بروكاء" مىنامند ،و نيز در جايى كه حيوان از راه رفتن باز مىايستد و به هيچ وجه تكان نمىخورد
مىگوينــد" :ابتركــت الدابــة" و آب انبار را نيز به همين جهت "بركــه" مىنامند ،براى اينكه آب انبار
محل ثابت شدن و قرار گرفتن آب است.
ََ َ ْ َ َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
ــماء
كات ِمن الس ِ
"بركــت" ثبــوت خير خداوندى اســت در چيزى ،و ا گــر فرموده" :لفتحنا علي ِهم بر ٍ
َ
َو ْال ْ
ى
ض" بــراى ايــن بوده كه خيرات در زمين و آســمان قــرار گرفته ،هم چنان كه آب در بركه جا 
ر
ِ
ٌْ ُ َ ٌ
بارك
مىگيرد .و "مبارك" چيزى است كه اين خبر در آن باشد و به همين معنا است آيه "هذا ِذكر م
َ
أ ْن َز ْل ُ
ناه".
ســپس مىگو يــد :از آنجايــى كه خيرات الهى از مقام ربوبيتش بطور نامحســوس صادر مىشــود ،و
مقدار و عدد آن هم قابل شــمردن نيســت ،لذا به هر چيزى كه داراى زياده غير محسوســى اســت
مىگويند :اين چيز مبارك و داراى بركت اســت ،روايتى هم كه مىگويد "هيچ مالى از صدقه دادن
كــم نمىشــود" مقصــودش همين نقصان غير محســوس اســت نه كاهش مخصوص كــه بعضى از
زيانــكاران پنداشــته و در رد آن گفتهانــد :مــا تــرازو مىگذار يــم و از فــان مال ،مقــدارى صدقه داده
سپس آن را بار ديگر مىسنجيم و مىبينيم كه به مقدار صدقه كم شده است .راغب سپس اضافه
بار َك ُ
كرده است كه :مراد از َ"ت َ
اهَّلل" اختصاص خداوند است به خيرات.
پــس بنــا بر اين ،بركت به معناى خيرى اســت كه در چيزى مســتقر گشــته و الزمه آن شــده باشــد،
مانند بركت در نسل كه به معناى فراوانى اعقاب يا بقاى نام و دودمان است ،و بركت در غذا كه به
معناى سير كردن مردم بيشترى است ،و بركت در وقت كه به معناى گنجايش داشتن براى انجام
كارى است كه آن مقدار وقت معموال گنجايش انجام چنان كارى را ندارد.
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چيزى كه هست از آنجا كه غرض از دين تنها و تنها سعادت معنوى و يا حسى منتهى به معنوى
اســت ،لذا مقصود از بركت در لســان دين آن چيزى اســت كه در آن خير معنوى و يا مادى منتهى
ُ
ُ
اهَّلل َو َب َركات ُه
به معنوى باشد ،مانند آن دعايى كه مالئكه در حق ابراهيم ع كرده و گفتندَ " :ر ْح َمت ِ
َ ُ َ َ ْ
َعل ْيكـ ْـم أ ْهــل ال َب ْي ِت"كــه مراد از آن ،بركت معنــوى مانند دين و قرب خدا و ســاير خيرات گوناگون
معنوى ،و نيز بركت حســى مانند مال و كثرت و بقاى نســل و دودمان و ســاير خيرات مادى است
كه برگشت آن به معنويات مىباشد.
بنا بر آنچه گفته شــد ،معناى بركت مانند امور نســبى به اختالف اغراض مختلف مىشــود ،چون
خير يــت هــر چيزى به حســب آن غرضى اســت كــه متعلق به آن مىشــود ،مثال طعامى كه انســان
مىخورد بعضى غرضشــان از خوردن آن ســير شــدن اســت ،و بعضى غرضشــان از خوردن آن تنها
حفظ سالمت است ،چون غذاى مورد نظرشان را در ميان همه غذاها نسبت به مزاج خود سالمتر
ى كسالتى
تشخيص داده ،بعضى ديگر غذايى را كه مىخورند منظورشان استشفاء به آن و بهبود 
است كه دارند ،بعضى ديگر نظرشان از فالن غذا تحصيل نورانيتى است در باطن كه بدان وسيله
بهتر بتوانند خداى را عبادت كنند.
پس وقتى عمل واحدى چند جور غرض متعلق به آن مىشــود بركت در آن نيز معنايش مختلف
مىگردد ،ولى جامع همه آن معانى اين اســت كه خداوند خير منظور را با تســبيب اســباب و رفع
موانع در آن غذا قرار داده و در نتيجه غرض از آن حاصل گردد.
راغب مىگويد :بركت را هم كه به معناى خير الهى است از اين جهت كه نحوه ثبوتى دارد بركت
گفتهانــد.و "مبــارك" بــه چيزى مىگويند كه آن خير الهى در آن باشــد .باز ايشــان اضافه كرده چون
خيــر الهــى از جايــى و بــه نحــوى صــادر مىشــود كه نه محســوس كســى اســت و نه شــمردنى و نه
محدود شدنى ،از اين جهت هر چيزى را كه در آن زيادى غير محسوس ديده شود ،مبارك خوانده
ت.
و مىگويند چقدر با بركت اس 
پــس "تبــارك" از خــداى تعالــى ،بــه معناى اختصــاص او به خير كثيرى اســت كه به بنــدگان خود
افاضه ميكند و چون خلق به معناى تقدير اســت پس اين خير كثير همهاش در تقدير او هســت،
و آن عبــارت اســت از ايجــاد موجــودات و تركيــب اجــزاء آن ،به طورى كــه هم اجزايش بــا يكديگر
متناســب باشــد ،و هــم بــا موجــودات ديگر ســازگارى داشــته باشــد ،و خير كثيــر هــم از همين جا
برمىخيزد و منتشر مىشود.
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ب�اطل

ش ت ق ت ق آن ََ َ ُ
�ْ �/ط ُلوا َ
/س يُ� ْب� ِط ُل ُهْ /ال ُم بْ� ِط ُل ن
و�
م���ا� �ر��ى :ب�ط 
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َ
َ تَ ْ ُ َن ْ َ ّقَ ْ
أَ ْ َ ْ
ت
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اطل َو تَ� ْك تُ� ُم َن
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�
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�
�
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�
ك
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ي�ا �هل ِ بِ ِ
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بِ ب ِ ِ
سوره مبارکه آل عمران آیه17 :

باطل

كلمه" باطل" به معناى هر چيزى اســت كه در آن هدفى و غرضى معقول نباشــد" .باطل" نقيض
حق و به معناى چيزيست كه پس از وارسى كردن معلوم مىشود ثبات نداشته ،و بدين معنا است
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُّ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
باطل" گاهى هم نسبت به عمل و گفتار
در آيه "ذ ِلك ِبأن اهَّلل هو الحق و أن ما يدعون ِمن دو ِن ِه هو ال ِ
َ
ُ
ـون" و نيز فرموده" :ل َم َت ْلب ُســونَ
كانوا َي ْع َم ُلـ َ
بــكار بــرده مىشــود ،چنانچه خداونــد فرموده"َ :و َب َطل مــا
ِ ِ
ْ َّ ْ
باطـ ِـل" ،و مصــدر آن "بطــول"" ،بطل" و "بطــان" ،مىآيد اين بود آنچه كــه از گفتار راغب
ال َحــق ِبال ِ
مورد احتياج بود.بنا بر اين بطالن هر چيزى بدين معنا است كه انسان براى آن چيز يك نوع وجود و
واقعيت فرض بكند ،ولى وقتى با خارج تطبيقش مىكند آن طور كه فرض شده بود مطابق با خارج
نباشد .و حق بر خالف آنست و عبارتست از چيزى كه فرضش با خارج تطبيق كند.
بنا بر اين صفت حق و باطل دو صفتى است كه در اصل مختص به اعتقاد بوده ،و اگر غير اعتقاد
را هم حق و يا باطل خوانده عنايتى بكار مىبرند.پس گفتن اينكه آســمان باالى ســر ما و زمين زير
پــاى ما اســت گفتارى اســت حق ،چون واقع و خارج با آن تطبيــق مىكند ،بخالف اينكه بگوييم
آسمان زير پاى ما ،و زمين باالى سر ما است ،كه چون در واقع آن ثباتى كه فرض مىشدند ندارند
و باطل است .و يك فعل وقتى حق است كه بر طبق آن غايت و نتيجهاى كه برايش تقدير و فرض
شده صورت گيرد ،مانند خوردن براى سير شدن كسب و كار براى به دست آوردن روزى و خوردن
دواء براى صحت ،و اما اگر آن نتيجه و غرض كه برايش در نظر گرفته شــده بدســت نيايد آن فعل
باطل است.
و همچنيــن موجــودات خارجــى وقتى حقند كه در خارج وجود داشــته باشــند ،ماننــد وجود حق
تعالــى ،و امــا ا گــر چيــزى وجود ندارد ،و مع ذلك معتقد بوجودش باشــيم آن شــىء باطل اســت ،و
ن نيز
همچنين اگر موجود باشــد و ليكن آن خواص وجودى كه برايش فرض شــده نداشــته باشد ،آ 
باطــل اســت ،مثل اينكه ما معتقد به اســتقالل و بقــاى موجودى ممكن الوجود باشــيم ،زيرا هيچ
موجــودى غيــر خــداى تعالــى اين خاصيــت را واجد نيســت ،و اســتقالل و بقاء ندارد ،پــس از اين
جهت باطل است ،هر چند از جهت اصل وجودش حق بوده باشد.
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ب� ل و

با� ت�لاء

َ
ش ت ق ت ق آن ََْ
ُ �ْ �/ل َواْ /ا� تَ� ُ
لاهِ /ل يُ� ْب� ِل ي َ �
م���
ب
ا� �ر��ى :ن� ب� ت� يل� ِ ه ن ب

نَ ْ أَ ْ َ ْ أَ نْ فُ َ ثَّ َ ت َ َ شّ ّ َ
َ َ نَ ْ ُ َ نَّ ُ ْ شَ
َ ْ خَ ْ ف َ ْ ُ َ نَ قْ
الص بِا� ير� ن�
را� و ب� ِ� ِر
وال و ال��� ِس و ال�م ِ
و ل� ب�لو�كم بِ�� ي ْ� ٍء ِم ن� ال�و ِ� و ال ج� ِوع و �� ٍص ِم� ال�م ِ
سوره مبارکه بقره آیه155 :

ابتالء

كلمــه "ابتــاء" بــه معنــاى نقل چيزى از حالــى به حالى و طورى به طور ديگر اســت ،مثــا طال را در
بوتــه ابتــا مىكنند ،تا ذوب شــود و به شــكلى كه مىخواهند در آيد .كلمه ابتــاء و بالء يك معنى
دارد ،ا گــر بخواهــى بگويــى :مــن فالن را با فــان عمل و يا پيــش آوردن فالن حادثــه امتحان كردم،
هــم ميتوانــى بگويــى :ابتليته بكــذا ،و هم مىتوانى بگويــى بلوته بكذا و اثر اين امتحان اين اســت
كــه صفــات باطنــى او را از قبيــل اطاعــت و شــجاعت و ســخاوت و عفت و علــم و مقــدار وفاء ،و
نيــز صفــات متقابل ايــن نامبرده را ظاهر ســازد .و بههمين جهــت امتحان ،جز بــا برنامهاى عملى
صورت نمىگيرد ،عمل اســت كه صفات درونى انســان را ظاهر مىســازد ،نه گفتار ،همان طور كه
ممكنست درست و راست باشد ،ممكن هم هست دروغ و خالف واقع باشد.
َ
ً
ً
در آیه "إ َّنا َخ َل ْق َنا ْال ْنسـ َ
ـان ِم ْن ُن ْط َف ٍة أ ْمشــاج َن ْب َت ِل ِيه َف َج َع ْل ُ
ناه َسـ ِـميعا َب ِصيرا" كلمه "ابتالء" كه جمله
ِ
ِ
ٍ
"نبتليــه" از آن مشــتق اســت ،به معناى نقل چيــزى از حالى به حالى و طورى به طور ديگر اســت،
مثــا طال را در بوته ابتال مىكنند ،تا ذوب شــود و به شــكلى كه مىخواهنــد در آيد ،و خداى تعالى
انســان را ابتــا مىكنــد ،يعنــى از نطفه خلقش مىكند ،و ســپس آن نطفه را علقــه و علقه را مضغه
مىكند ،تا آخر اطوارى كه يكى پس از ديگرى به او مىدهد ،تا در آخر خلقتى ديگرش مىكند.

امتحان

كلمه "امتحان" به معناى ابتالء و اختيار است ،و امتحان را وقتى به كار مىبرند كه بخواهند وضع
چيزى كه تا كنون برايشان مجهول بوده معلوم كنند ،و چون اين معنا در مورد خداى تعالى محال
اســت ،ناگزير بايد بگوييم كه امتحان در مورد خداى تعالى به معناى تمرين دادن و عادت دادن
است -هم چنان كه بعضى اينطور معنا كردهاند .و يا امتحان را به معناى محنت و مشقت دادن
به قلب معنا كنيم ،و بگوييم خداى تعالى اين مشقتها را بر دلها تحميل مىكند تا قلبها به تقوى
عادت كنند.همچنين كلمه "فتن" در اصل به معناى اين است كه طال را در آتش كنند و خوبى
و بدى جنس آن را معلوم سازند.

20

ت� م م

تا�مام

ق ق آ ن تَ َّ ْ ف َ أَ تَ َّ ُ َ ف َ أَ ت ُّ فَ َ َ أُ
م� ت�� ت
ش
م ِ /ل� ِت� َم
� �ِ ��/موا  �/ت� 
� ���/مه ن 
ا� �ر��ى� :م ت 

ْ َ ْ َ َ ئ َ َّ ذ نَ َ فَ ُ نْ ن ُ ْ فَ تَ خْ شَ ْ ُ ْ َ �خْ شَ ْ ن ْ َ ْ َ أَ ْ َ ْ تُ َ ُ ْ نَ ُ ْ َ أَ ْت َ ْ تُ
ال ي�وم ي� ِ�س ال ي��� ك�ر وا ِم� يد� ِ�كم �لا ���وهم و ا �و ِ� ال ي�وم �كمل� لكم يد��كم و ��مم�
ً
ََ ُ
�ت� َو َر�ض � تُ� َل ُك ُم ْال� ْس َ
لام يد� ن�ا
عل يْ�ك ْم ِن� ْع َم ي 
ِإ
ي
سوره مبارکه مائده آیهٌ3 :

اتمام

كلمه "اكمال" و كلمه "اتمام" معنايى نزديك به هم دارند ،راغب مىگويد كمال هر چيزى عبارت
اســت از اينكــه غــرض از آن چيــز حاصل بشــود و در معناى كلمه "تمــام" گفته تمام بــودن هر چيز
منتهى شــدن آن به حدى اســت كه ديگر احتياج به چيزى خارج از خود نباشد ،به خالف ناقص
كه محتاج به چيزى خارج از ذات خودش است تا او را تمام كند.
و شــما خواننــده محتــرم مىتوانيد از راهــى ديگر معناى اين دو كلمه را تشــخيص دهيد ،و آن اين
اســت كه بدانيد كه آثار موجودات دو نوع اســت .يك نوع از موجودات وقتى اثر خود را مىبخشــند
كه همه اجزاى آن جمع باشد ،مثال اگر مانند معجون اجزايى دارد ،همه آن اجزاء موجود باشد ،كه
اگر يكى از آن اجزاء نباشــد معجون و دار و اثر خود را نمىبخشــد ،و مانند روزه كه مركب اســت از
امورى كه اگر يكى از آنها نباشــد روزه روزه نمىشــود ،مثال اگر كســى در همه اجزاى روز از خوردن و
ساير محرمات امساك بكند ولى در وسط روز در يك ثانيه دست از امساك بر دارد ،و جرعهاى آب
فرو ببرد ،روزهاش روزه نيست .از جمع شدن اجزاء اينگونه امور تعبير مىكنند به تماميت و در قرآن
ّ َ َ َّ
َُ َ ُ
يام ِإلى الل ْي ِل" .
الص
كريم مىفرمايد" :ث ّم أ ِت ّموا ِ
و نوع ديگر قســمتى از اشــياء هســتند كه اثر بخشــيدن آنها نيازمند به آن نيست كه همه اجزاى آن
جمع باشــد ،بلكه اثر مجموع اجزاء مانند مجموع آثار اجزاء اســت ،هر يك جزئى كه موجود بشــود
اثــرش هــم مترتــب مىشــود البته اثــرى به مقــدار خود آن جــزء و اگر همه اجــزاء جمع شــود همه اثر
مطلوب حاصل مىشــود ،مانند روزه كه اگر يك روز روزه بگيرى ،اثر يك روز را دارد ،و اگر ســى روز
َ
بگيرى اثر ســى روز را دارد ،تماميت را در اين قســم "كمال" مىگويند و در قرآن كريم فرموده" :ف َم ْن
ْ
َ
ْ َ
ٌَ
ُ َ َ ََ
ْ َ َ َ ٌ
كاملة" كه در اينگونه امور اثر هم
ل ْم َي ِجد ف ِص
يام ثالث ِة أ ّي ٍام ِفي ال َح ِ ّج َو َس ْب َع ٍة ِإذا َر َج ْع ُت ْم ِتلك عش َرة ِ
بر بعض مترتب مىشود و هم بر كل ،و در گفتگوهاى روزانه خود مىگوئيم امر فالنى تمام و عقل او
كامل شد و عكس اين را نمىگوئيم يعنى نمىگوئيم عقل فالنى تمام و امر او كامل شد.
ٌٌ
َ ُ
ْ َْ ْ َ ُ
ُ َْ
پس آيه" :ال َي ْو َم أ ك َمل ُت لك ْم ِد َينك ْم َو أت َم ْم ُت َعل ْيك ْم ِن ْع َم ِتي" ،مىفهماند كه مراد از دين مجموع معارف
و احكام تشريع شده است چيزى كه هست امروز مطلبى بر آن معارف و احكام اضافه شده ،و مراد از
"نعمت" هر چه باشد امرى معنوى و واحد است ،و كانه ناقص بوده ،يعنى اثرى كه بايد نداشته ،امروز آن
نعمت ناقص تمام شد ،و در نتيجه امروز آن معارف و احكام اثرى كه بايد داشته باشند دارا شده است.
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ِ
سوره مبارکه زمر آیه32 :

مثانی

ظاهــرا "مثانــى" جمــع "مثنيه" -به فتح ميم -يعنى اســم مفعــول از ماده "ثنى" باشــد كه به معناى
َُْ َ ُ
ون ُصد َور ُه ْم" و آيات قرآنى را
عطف و برگرداندن باشد ،هم چنان كه در جاى ديگر قرآن آمده" :يثن
از اين رو مثانى ناميده كه بعضى مفسر بعضى ديگر است و وضع آن ديگرى را روشن مىكند ،و هر
ً
ًَُ
شابها َمثا ِن َي" اشاره به اين معنا دارد،
يك به بقيه نظر و انعطاف دارد ،هم چنان كه جمله ِ"كتابا مت ِ
براى اينكه هم آن را متشــابه خوانده كه معنايش شــباهت بعضى آيات آن با بعضى ديگر اســت ،و
هم مثانى ناميده.
در كالم رســول خــدا ص نيــز آمده كــه در صفت قرآن فرموده" :بعضــى از آن بعضى ديگر را تصديق
مىكند" .و همچنين از على ع نقل شده كه فرموده است" :قرآن بعضى آياتش ناطق به حال بعضى
ديگر ،و بعضى از آن شاهد بر بعضى ديگر است" .ممكن هم است كلمه مذكور را جمع "مثنى" به
معنى مكرر بگيريم ،كه باز كنايه از اين مىشود كه بعضى از آياتش بعضى ديگر را بيان مىكند.
َ ْ ً
عا ِم َن ْال َمثا ِني َو ْال ُق ْر َآن ْال َع ِظ َ
يم" تعظيمى از سوره فاتحه و همه قرآن كرده كه بر
و در اينكه فرمود" :سب
كسى مخفى نيست ،اما تعظيم قرآن است ،براى اينكه از ناحيه ساحت عظمت و كبرياى خداى
عــز و جــل به وصف عظيم توصيف شــده ،و اما تعظيم فاتحه اســت براى اينكــه نكره آوردن كلمه
"ســبع" و بدون وصف آوردن آن خود دليل عظمت قدر و جاللت شــان اســت ،و اين معنا بر اهل
ادب پوشيده نيست ،عالوه بر اين ،يك سوره در قبال قرآن قرار گرفته و حال آنكه خودش سورهاى
از قرآن است.
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اس ت�ك بَ� ْر ت� ْم
�ت� ��لى عل ي�كم �
و �ما ال ي��� ك�ر وا � �لم �ك� � ي�ا ي 
ُ ُْ َ ً
ْ
َو ك ن� ت� ْم ق� ْوما ُم ج� ِر يم� ن�
سوره مبارکه احقاف آیه25 :

مجرم

راغــب مىگو يــد :اصــل "جرم" به فتح جيم و ســكون راء ،به معناى كندن ميــوه از درخت یا بریدن
است -،تا آنجا كه مىگويد -و" أجرم" به معناى اين است كه :فالنى صاحب جرم شد ،مانند" أثمر
و أتمر و البن" كه به معناى اين است كه :صاحب ميوه و خرما و شير شد .اين معناى لغوى ثالثى
و باب افعال كلمه است ،و ليكن به عنوان استعاره در ارتكاب هر عمل زشتى استعمال مىشود،
و در سراسر كالم عرب ديده نشده كه اين كلمه در حق اشخاص دانا و پسنديده استعمال شود.
وقتى گفته مىشــود":جرمه و يجرمه" معنايش اين اســت كه او را وادار به جرم كرد ،و اگر معصيت
را هــم جريمــه مىگوينــد چــون و بــال و عقوبت آن را كه يا مال اســت و يا شــكنجه بــر آدمى تحميل
مىشود.

ظالم

معنــاى ظلم عبارتســت از خروج از عدالت ،و حد وســط و ظلم همانطــورى كه از جهت اختالف
خصوصيــات آن شــخص مرتكــب ،مختلــف و كم و زياد مىشــود ،همچنين نســبت به اختالف
اشــخاصى كه ظلم برايشــان مىشــود و يا اراده ظلم بر آنان شده است ،اختالف و شدت و ضعف
پيــدا مىكنــد ،بــه اين معنــا كه هر چه موقعيت و شــان او عظيمتر باشــد ظلم بر او شــنيعتر و بزرگتر
عتــر و عزيزتر از ســاحت و منزلت
ستــر و منزلتى رفي 
خواهــد بــود ،و معلــوم اســت كه ســاحتى مقد 
پروردگار و آيات داله بر او نيست.
بنا بر اين آن كسى هم كه به چنين ساحت قدسى و يا به چيزى كه منسوب به اين ساحت است
ظلم روا بدارد از هر ظالمى ظالمتر خواهد بود ،اين نيز معلوم است كه چنين كسى جز به خود ظلم
نكرده .و اين همان چيزى اســت كه دقت عقلى آن را اقتضا دارد .خداى ســبحان نيز با جمله" َو
َ ً َ َ َّ
َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ
اهَّلل ك ِذبا أ ْو كذ َب ِبآيا ِت ِه" همين نظريه عقلى را تصديق فرموده است.
من أظلم ِمم ِن افتر 
ى على ِ
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سوره مبارکه مومنون آیه70:

ّ
جنت

اصــل كلمــه "جن" به معناى پوشــاندن اســت ،و همين معنا در همه مشــتقات كلمــه جريان دارد
نظيــر جــن ،چــون از نظــر پوشــيده اســت ،و "مجنة" و جنة "ســپر" چون آدمى را از شمشــير دشــمن
مىپوشاند ،و جنين ،و جنان -به فتح جيم -قلب ،چون از نظرها پنهان است و همچنين در اين
َ َ َ
َّ ُ
"ج ّن َعل ْي ِه الل ْيل"و مشتقات ديگر آن ،اين معنا جريان دارد.
جمله قرآن:
"جن" طايفهاى از موجوداتند كه بالطبع از حواس ما پنهانند ،و مانند خود ما شــعور و اراده دارند،
و در قــرآن كر يــم بســيار اسمشــان برده شــده ،و كارهاى عجيــب و غريب و حركات ســريع از قبيل
كارهايى كه در داستانهاى سليمان انجام دادند به ايشان نسبت داده شده ،و نيز مانند ما مكلف
بــه تكاليفنــد ،و چــون مــا زندگى و مرگ و حشــر دارند و همه اينها از بســيارى از آيــات متفرق قرآنى
اســتفاده مىشــود .و امــا "جــان" و اينكه آيــا جان هم همان جن اســت و يا به گفته ابــن عباس پدر
جن است همانطور كه آدم پدر بشر مىباشد ،و يا به گفته حسن همان ابليس است ،و يا به گفته
راغب نسل جنى ابليس و يا نوع مخصوصى از جن است ،اقوال مختلفى است كه بيشترش بى
دليل است.
كلمــه "جنــت" بــه معناى درختانى بســيار و درهم رفته اســت ،كه در فارســى و عربى آن را بســتان
گويند ،و اگر بستان را جنت خواندهاند به اين مناسبت بوده است كه اين كلمه در اصل به معناى
پوشاندن است ،و چنين درختانى زمين را از نور خورشيد مىپوشانند هم چنان كه به سپر نيز جنة
به ضم جيم گفته مىشــود زيرا ســپر نيز بدن يك ســرباز را از آلت جنگى دشــمن مىپوشــاند ،و به
اين جهت صحيح اســت گفته شــود" :نهرها از زير آن جارى است" ،و اگر كلمه نامبرده به معناى
زمينى بود كه درخت داشــته باشــد ،اين عبارت صحيح نبود ،چون نهر باغ از زير زمين باغ جارى
نيســت ،در نتيجــه خــاف مقصود را مىرســانيد ،و به همين جهت خداى تعالــى در آيه قبلى كه
"ذات َق َ َ
ين"
انفاق را به جنتى در ربوه زمين آباد مثل مىزد در جا 
ى ديگر در باره ربوه فرمودِ :
ٍ
رار و م ِع ٍ
فرمود" :آب معين در آن زمين اســت" و نفرمود "در زير آن جارى اســت" ،ولى وقتى ســخن از زمين
ندارد بلكه از جنات ســخن مىگويد كه بســيار هم در قرآن تكرار شــده ،مىفرمايد :نهرها از زير آن
جارى است ،يعنى از زير آن درختان ،پس جنت به معناى درختان بسيار است.
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سوره مبارکه فاطر آیه1 :

جناح

كلمــه "اجنحــة" جمــع "جنــاح" اســت ،كــه در پرندگان به منزله دســت انســان اســت ،و پرندگان
بــه وســيله آن پــرواز مىكنند ،و بــه فضا مىروند و برمىگردنــد ،و از جايى به جــاى ديگر نقل مكان
مىكنند .وجود فرشــتگان نيز مجهز به چيزى اســت كه مىتوانند با آن كارى را بكنند كه پرندگان
آن كار را با بال خود انجام مىدهند ،يعنى مالئكه هم مجهز به چيزى هســتند كه با آن از آســمان
بــه زميــن و از زمين به آســمان مىرونــد ،و از جايى به جاى ديگر كه مامور باشــند مىروند ،قرآن نام
آن چيز را "جناح" بال گذاشته ،و اين نامگذارى مستلزم آن نيست كه بگوييم مالئكه دو بال نظير
بال پرندگان دارند ،كه پوشــيده از پر اســت ،چون صرف اطالق لفظ مســتلزم آن جناح ،نيســت،
هم چنان كه الفاظ ديگرى نظير جناح نيز مستلزم معانى معهود نمىباشد مثال ،وقتى كلمه عرش
و كرســى و لــوح و قلــم و امثــال آن را در بــاره خداى تعالــى اطالق مىكنيم ،نمىگوييــم عرش آنها و
كرســى و لوح و قلمش نظير كرســى و لوح و قلم ماســت ،بله اين مقدار را از لفظ جناح مىفهميم
كه :نتيجهاى را كه پرندگان از بالهاى خود مىگيرند ،مالئكه هم آن نتيجه را مىگيرند ،و اما اينكه
چطور آن نتيجه را مىگيرند از لفظ جناح نمىتوان به دست آورد.
ُ َْ َ َْ َ ُ َ
الث َو ُر َ
باع" صفت مالئكه است ،و كلمه "مثنى" و "ثالث" ،و كلمه
جمله "أو ِلي أج ِنح ٍة مثنى و ث
"رباع" هر سه الفاظى هستند كه بر تكرار عدد داللت دارند ،يعنى كلمه "مثنى" به معناى دو تا دو
تا اســت ،و كلمه "ثالث" به معناى ســه تا ســه تا ،و كلمه "رباع" به معناى چهار تا چهار تا اســت.
گويا فرموده خداوند بعضى از فرشتگان را ،دو بال داده و بعضى را سه بال ،و بعضى را چهار بال .و
جمله َ"يز ُيد ِفي ْال َخ ْلق ما َي ُ
شاء" -بر حسب سياق ،خالى از اشاره به اين نكته نيست ،كه بعضى
ِ
ِ
از مالئكه بيش از چهار بال هم دارند.
َْ َ ُُ ً ُ َ ْ َ َْ َ ُ َ
الث َو ُر َ
باع" ،كه از آن به خاطر مطلق بودنش
"جاع ِل المال ِئك ِة رسل أو ِلي أج ِنح ٍة مثنى و ث
از آیه ...
ِ
فهميده مىشود كه مالئكه خلق شدهاند براى اينكه واسطه باشند ميان خدا و خلق ،و براى انفاذ
َ
ُ َ َْ
باد ُم ْك َر ُمـ َ
امــر او فرســتاده مىشــوند ،همــان امرى كه در آيه َ"بـ ْـل ع ٌ
ـون ال َي ْسـ ِـبقون ُه ِبالق ْو ِل َو ُه ْــم ِبأ ْم ِر ِه
ِ
َ ُ
ْ
َ
ون َر َّب ُه ْم م ْن َف ْوقه ْم َو َي ْف َع ُل َ
خاف َ
َي ْع َم ُل َ
َ
ُ
ون ما ُيؤمرون" ،از آن سخن گفته است و گفتيم كه
ون" ،و آيه "ي
ِ
ِِ
بال قرار دادن براى مالئكه اشاره به همين وساطت است.
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ح ب� ب�

ّ
مح� ت�
ب

ش ت ق ت ق آ ن ْ َ ُ تُ ُّ نَ ُ ّ ف َ ْ َ ُ
اس ت� َح بّ�وا
م���ا� �ر��ى :الح ب�ِ �/ح ب�و� /ح ِب� ِ ه �/

قُ ْ ْن ُ ْن ُت ْ تُ ُّ َن َّ َ َّ
ُ ُ َّ
و� الل َه ف� تا� بِ� ُعو�ن ي � ي� ْح بِ� ْب�ك ُم الل ُه
�ل إ�� ك��م � ِح ب�
ِ َ َ �غْ ف ْ َ ُ ْ ذُ نُ َ ُ ْ َ َّ ُ غَ فُ ٌ َ ٌَ
ح�م
و ي� ِ�ر لكم �� بو�كم و الله ��ور ر ي
سوره مبارکه آل عمران آیه31 :

محبت

يكى از حقايقى كه ما در و جدان خود مىيابيم و كسى نمىتواند منكر آن شود ،حقيقتى است كه
نام آن را حب و به فارسى دوستى مىگذاريم مانند دوست داشتن غذا ،زنان ،مال ،جاه و علم كه
دوستى اينها پنج مصداق از مصاديق حب هستند كه هيچ شكى در وجود آن در دل خود نداريم،
و نيز شكى نيست در اينكه ما كلمه دوستى و حب را در اين پنج مصداق به يك معنا و بر سبيل
اشتراك معنوى استعمال مىكنيم نه بر سبيل اشتراك لفظى( ،مانند كلمه (عين) كه هم بمعناى
چشــم اســت ،هم چشــمه ،هم زانو ،هم طال و هم چند معناى ديگر) ،حال بايد ديد با اينكه حب
در اين پنج مصداق معانى مختلفى دارد ،چرا كلمه (حب) در همه بيك جور صادق اســت؟ آيا
براى اينســت كه اختالف آن معانى اختالف نوعى اســت يا اختالفى ديگر اســت.و چون در حب
مخصوص به غذا و ميوه مثال ،دقت كنيم خواهيم ديد ،اگر غذايى يا ميوهاى را دوست مىداريم،
بــدان جهــت اســت كه با طرز كار دســتگاه گوارشــى مــا ارتبــاط دارد( ،باين معنا كــه احتياج بدن
بسوخت و ساز ،دستگاه گوارشى را به فعاليت مياندازد ،غدد ترشحى دهان آماده ترشح مىشود،
حمل معدى اسيد ترشح مىكند و در همين هنگام مىگوئيم دلم از گرسنگى غش مىكند ،چون
اســيد نامبرده اگر معده خالى باشــد باعث ســوزش معده مىشود) و اگر فعاليت اين دستگاه نبود
و بدن در اســتكمال خود حاجتى به طعام نداشــت ،قطعا ما نيز طعام را دوســت نمىداشــتيم ،و
طعام محبوب ما نمی شد.
پــس حــب بــه غــذا در حقيقت حب مــا به غذا نيســت ،بلكــه حب دســتگاه گوارش بــه فعاليت
خودش اســت ،اين دســتگاه می خواهد انجام وظيفه كند و سوخت و ساز بدن را به بدن برساند،
همين خواســتن عبارت از حب به غذاســت (كه ما آن را بخود نســبت مىدهيم و مىگوئيم ما غذا
را دوســت مىدار يــم و ايــن مائيــم كــه از فــان غذا خوشــمان مىآيــد) در حالى كه اينطور نيســت،
بلكــه خــوش آمــدن و لذت از غذا ،كار دســتگاه گوارشــى اســت نه از مــا ،خواهى گفــت( :اين كه
چش ـمبندى نيســت ،كه ما از طعم و مزه و بوى فالن غذا خوشــمان مىآيد؟) در پاســخ مىگوئيم:
همين هم مربوط به دستگاه گوارش است ،چون حس ذائقه يكى از خدمتگزاران دستگاه گوارش
اســت نــه خود آن ،پــس منظور ما از لذت ،لذت ذائقه نيســت بلكه آن رضايت خاصى اســت كه
دستگاه گوارش از كار خود احساس مىكند.
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ايــن بــود حــال و حقيقــت محبت به غذا ،حــال ببينيم محبت بــه زنان از چه باب اســت ،در اين
حب نيز اگر نيك بنگريم ،مىبينيم كه اين حب هم كار ما نيســت بلكه كار دســتگاه تناســلى ما
اســت ،باين معنا كه دســتگاه تناســلى تشنه عمل لقاح ميشود و آن را دوســت ميدارد و چون اين
یشــود ،مىگوييم من همســرم را دوســت می دارم ،در حالى كه اگر واقع
عمل با همســرى انجام م 
قضيه را بشكافيم ،مىبينيم پاى من در كار نيست ،بلكه اوال و بالذات دستگاه تناسلى عمل خود
را دوست ميدارد و ثانيا و بالتبع همسر را چون عملش با او قابل انجام است ،همانطور كه در طعام
گفتيم ،پاى من در كار نيست ،بلكه دستگاه گوارش اوال و بالذات عمل خود را دوست می دارد و
ثانيا و بالتبع غذا را دوست ميدارد ،و عمل لقاح اثر نيرويى است كه خداى تعالى در هر جاندارى
بوديعت نهاده ،هم چنان كه عمل تغذيه نيز اثر نيرويى است كه خدا در او بوديعت سپرده است.
از همين جا معلوم ميشــود كه اين دو حب يعنى حب به غذا و حب به همســر ،برگشــتنش به يك
حب است ،براى اينكه دستگاه گوارش و دستگاه تناسلى بهم مربوطند و كمالى هم كه از كار اين
دو دستگاه حاصل می شود ،بهم ارتباط دارند.
و چون چنين است احتمال دارد كه حب عبارت باشد از يك تعلق كه خاص اين دو مورد است،
و در غيــر ايــن دو مورد اصال يافت نشــود و ليكن آزمايش از راه آثار ايــن احتمال را دفع مىكند ،زيرا
اين تعلق كه نامش حب است ،اثرى در دارندهاش دارد و آن اين است كه قوه (استعداد) را بسوى
فعليــت ،اگر فعليت نداشــته باشــد مىكشــاند و اگر فعليت داشــته باشــد ،بســوى تــرك آن جذب
مىكند و اين دو خاصيت و يا يك خاصيت را در تمامى موارد قواى ادراكى احساس مىكنيم كه
حب آن قوا را بسوى افعالش به حركت در مىآورد .قوه باصره ،سامعه ،حافظه ،متخيله ،ساير قوا و
حواس ظاهرى و باطنى كه در ما است -چه قواى فاعله و چه منفعله -همه اين حالت را دارند كه
هر يك فعل خود را دوست می دارد و اين دوستى او را بسوى فعلش جذب مىكند ،چشم را بسوى
ديدن آنچه دوست دارد ،جذب مىكند و گوش را بسوى شنيدن و همچنين هر قوه ديگر را.و اين
نيست مگر بخاطر اينكه كار هر قوه كمال او است و هر قوهاى با كار مخصوص بخود ،نقص خود
را تكميل نموده ،حاجت طبيعى خود را برمىآورد ،اينجاســت كه معنا و مفهوم حب مال و حب
جــاه و حــب علــم ،براى ما روشــن مىگردد ،چون انســان با هر يــك از مال و جاه و علم ،اســتكمال
مىكند و به همين جهت آنها را دوست می دارد.
پس از اينجا نتيجه مىگيريم كه حب تعلقى است خاص و انجذابى است شعورى و مخصوص
بين انسان و كمال او و تجربههاى دقيق كه از طريق آثار و خواص حب صورت گرفته ،ثابت كرده
كه حب در حيوانات نيز هســت .و اين معنا روشــن گرديده كه اين عالقه و محبت از اينجا ناشــى
می شــود كه محب نســبت بهآنچه محبت دارد يا فاعل است( ،مانند دستگاه گوارش كه اگر غذا
را دوست می دارد ،بدان جهت است كه كارش هضم غذا است) و يا منفعل (مانند حب ذائقه و
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شامه و سامعه از مزه و بو و صداى خوش كه همه از باب انفعال است) چيزى كه هست همانطور
كه در داستان حب به غذا و ميوه گفتيم ،حب محب اوال و بالذات متعلق به فعل يا انفعال خود
ميشود و ثانيا بالتبع متعلق به هر چيزى ميشود كه با فعل يا انفعالش سر و كار دارد ،و اين معنا در
غير انسان و حيوان هم اگر استكمالى در كار باشد و يا افاضه كمالى در بين باشد ،نيز تصور دارد،
(البته افاضه كمال از افاضه كننده با شعور) (مانند محبتى كه روئيدنىها به نور آفتاب دارند و نيز
درختان جنگلى را مىبينيم كه براى رساندن خود به نور آفتاب مرتب بلند می شوند).
و از همه مطالبى كه گذشت نتائج زير عايد می شود ،اول اينكه حب عبارتست از تعلق و ارتباط
وجــودى بيــن محــب و محبوب و يــا به عبارتى انجذاب بين علت مكمل و يا شــبيه بــه آن ،و بين
معلول مســتكمل و يا شــبيه به آن ،و چون حب عبارت از اين اســت ،لذا ما افعال خود را دوســت
ميداريم تا بوسيله آن استكمال كنيم و آنچه را هم كه متعلق به افعال ماست دوست می داريم تا
آن را وسيله و ابزار كار خود كنيم( ،مثال استكمال اينكه ،ما علم را كه فعل مغزى ما است ،دوست
ميداريم و به طفيل آن كتاب و مدرســه و اســتاد را هم دوســت می داريم ،و مثال شــبه اســتكمال
اينكه ما خانهسازى را براى رفع حاجت از خانه دوست می داريم و به طفيل آن يك دانه آجر را هم
دوســت داريم) و باألخره غذا و همســر و مالى كه در راه تهيه آن دو صرف مىكنيم و جاه و مقامى
كه با آن مال بدســت مىآوريم ،و منعمى كه به ما احســان مىكند و معلمى كه ما را درس ميدهد
و راهنمايــى كــه مــا را هدايت مىكند و ناصرى كه ما را يارى ميدهد و متعلم و شــاگردى كه نزد ما
درس ميخواند و خادمى كه ما را خدمت مىكند و هر مطيعى كه ما را اطاعت مىكند و هر چيزى
كه در مقابل خواســته ما رام اســت ،همه اينها را دوســت ميداريم ،چيزى كه هســت محبت ما در
بعضى از اقسام آن ،طبيعى و در بعضى ديگر خيالى و موهوم و در بعضى ديگر عقلى است.
دوم اينكــه محبــت داراى مراتــب مختلفــى اســت و شــدت و ضعــف دارد ،چون رابطهاى اســت
وجــودى -و وجــود خود حقيقتى اســت مشــكك يعنى داراى مراتب -و معلوم اســت كــه آن رابطه
وجــودى كــه ميــان علــت تامه با معلولش هســت ،بــا آن رابطه كه ميــان علت ناقصه ،بــا معلولش
هست ،يكسان و در يك مرتبه نيست ،به همين حساب آن كمالى كه بخاطر آن چيزى محبوب ما
واقع ميشــود ،از جهت ضرورى بودن و غير ضرورى بودن و نيز از جهت مادى بودن ،مانند تغذى،
و غير مادى بودن ،مانند علم ،يكسان نيست و بلكه شدت و ضعف دارد.
از اينجا بطالن آن ســخن كه مىگفت :محبت تنها به امور مادى متعلق ميشــود ،روشــن مىگردد،
بعضىهــا آن قدر شــورش كردهاند كه گفتهاند :اصال برگشــت تمامى محبتهــا به محبت به غذا
است و هر محبت ديگر را اگر تحليل كنيم ،مىبينيم از حب به غذا سر در مىآورد و بعضى ديگر
گفتهاند :ريشــه و اصل ،در باب محبت ،عالقه به وقاع اســت و محبت به غذا و هر عالقه ديگر از
آن سر در مىآورد.
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ســوم اينكه خداى ســبحان از هر جهت كه حســاب كنيم ،اهليت آن را دارد كه دوســتش بداريم،
براى اينكه هســتى او بذات خودش اســت نه عاريتى و كمال او غير متناهى اســت ،در حالى كه
هر كمالى ديگر متناهى و محدود اســت ،و متناهى وجودش متعلق اســت به غير متناهى ،و اين
حبى است ذاتى كه محال است از بين برود و نيز خداى تعالى خالق ما است و بر ما انعام مىكند،
آنهم به نعمتهايى كه غير متناهى است ،هم از نظر عدد و هم از نظر زمان ،به همين جهت او را
دوست ميداريم ،همانطور كه هر منعم ديگر را ،به خاطر انعامش دوست ميداريم.
چهــارم اينكــه حــب از آنجا كه گفتيم رابطهاى اســت وجودى -و هســتى روابط وجــودى ،خارج از
وجود موضوعات خود و تنزالت آن نيست -لذا نتيجه مىگيريم كه هر چيزى ذات خود را دوست
ميدارد ،و چون در ســابق گفتيم :هر محبى همه متعلقات محبوب خود را نيز دوســت ميدارد ،در
نتيجــه هــر چيزى آثــار وجوديش را هم دوســت ميدارد ،از اينجا معلوم ميشــود كه خداى ســبحان
بديــن جهــت كــه خود را دوســت ميــدارد ،خلق خود را دوســت ميــدارد و اگر خلق خود را دوســت
ميــدارد ،بديــن جهت اســت كه انعــام او را مىپذيرند و بــاز اگر خلق خود را دوســت ميدارد ،بدان
جهت است كه هدايت او را مىپذيرند.
پنجم اينكه اگر مىبينيم در مورد حب ،بايد شــعور و علم وجود داشــته باشــد ،اين لزوم بر حســب
مصــداق اســت( ،چــون معمــوال كلمه (حــب) را در موارد انســانها بــكار مىبر يــم و مىگوييم مادر،
فرزنــد خــود را دوســت ميــدارد و نميگوئيم :درخت آفتاب را دوســت ميدارد و خود را بســوى نور آن
مىكشد) ،و گر نه تعلق وجودى كه حقيقت حب عبارت از آن است ،از آن جهت كه حب است،
هيچ مشــروط بر وجود علم و شــعور نيست و از اينجا روشــن مىگردد كه همه قوا و مبادى طبيعى،
حتى آنها هم كه علم و شعور ندارند ،آثار و افعال خود را دوست ميدارند.
ششم از همه آنچه كه گذشت نتيجه مىگيريم حب حقيقتى است كه در تمامى موجودات عالم،
سريان و جريان دارد.

ّ
موده
كلمه" ود" كه مصدر "يود" اســت به معناى حب و دوســت داشــتن اســت ،البته حب توأم با آرزو.
كلمه "مودت" تقريبا به معناى محبتى است كه اثرش در مقام عمل ظاهر باشد ،در نتيجه نسبت
مودت به محبت نســبت خضوع اســت به خشــوع ،چون خضوع آن خشوعى را گويند كه در مقام
عمل اثرش هويدا شــود ،به خالف خشــوع كه به معناى نوعى تاثر نفســانى اســت ،كه از مشــاهده
عظمت و كبريايى در دل پديد مىآيد.
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حدد

حدود

َّ
ش ت ق ت ق آ �نى َ ُ َ ُّ ن َ ً ُ
حاددَ /حاد
م���ا� �ر�  :ي�حاد
و� /حد ي�دا /ي� ِ

َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ تَ َ َّ ُ ُ َ ُ ُ ْ خ ْ ُ ن ً خ ً
دا ف� ي�ها َو َل ُه َع�ذ ٌ
ا� ُم يه� ن�
َم نْ� يَ� ْع ِص الله و رسوله و ي��عد حدوده ي�د ِ�له �ارا �ا ِل
ب
سوره مبارکه نساء آیه14 :

حدود

كلمــه حــد در اصــل به معناى منع اســت ،و معناى منع در همه موارد اســتعمال و مشــتقات اين
كلمه ديده مىشود ،مثال در حد السيف تيزى شمشير و حد الفجور شكنجهاى كه حاكم شرع در
برابــر هــر گناهــى به گن ـهكار مىدهد و حد الدار حــدود خانه و حديد آهن و مشــتقات ديگر .و نهى
از نزديك شــدن به حدود خدا كنايه اســت از اينكه مردم نبايد آنها را مرتكب شــوند ،و به آن حدود
تجــاوز نماينــد ،و معناى اینگونه آيات اين اســت كــه نزديك اين گناهان كه همان اكل و شــرب و
تهــاى الهيه كه برايتــان بيان فرمود
جمــاع باشــد مشــويد ،و يا اين اســت كــه از اين احكام و حرم 
يعنى احكام روزه تجاوز نكنيد ،و نگذاريد روزه شما به وسيله تجاوز از حدود خدا و ترك تقوا ضايع
گرددٌ.
كلمــه "حــد" بــه معناى ديــوار و حائل بيــن دو چيز اســت ،حائلى كــه از اختــاط آن دو به يكديگر
جلوگيرى كند و تمايز بين آن دو را حفظ كند ،مانند حد خانه و بســتان و منظور از حدود خدا در
اين جا احكام ارث و فرائض و سهام معين شده است كه خداى تعالى 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 نافرمانى
خدا و تجاوز از آن حدود امر آن را بزرگ داشته است.
كلمه" حد" در هر چيزى به معناى آن نقطهاى اســت كه آن چيز بدان منتهى مىشــود .و از آن فراتر
نمىرود ،اين كلمه در اصل به معناى منع بوده.
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ح ر ب�

محرا�
ب

م� ت� ق� ت
ش
ا� ق� آر��نى :ب� َح ْر ب�ْ /ال َح ْر ب� /يُ�حار بُ� ن
و�َ /محار ي� ب 
�
ِ
ِ

َ َ ُ َّ َ َ َ َ
ً َ َّ َ
َأ ْ َ َ ً
َ َ
َََََ ُ َ
ول َح َس ٍن� َو � ن� بَ� ت�ها ن� ب� تا�ا َح َس ن�ا َو ك ف�لها �زَ ك ِر ّي�ا كلما د خ� َل عل يْ�ها �زَ ك ِر ّي�ا
ف� ت� ق� بّ�لها َر بّ�ها ِب� ق� بُ�
ٍ
ْ ً
َ ْ َ
ْال ِم ْح َ
را� َو جَ�د ِع ن�دها ِر �ز ق�ا
ب
سوره مبارکه آل عمران آیه37 :

محراب

كلمه "محراب" به معناى جايى است كه مخصوص عبادت باشد ،حال چه در مسجد باشد ،و
چه در خانه .راغب در مفردات مىگويد" :محراب مسجد" را به قول بعضى از اين جهت محراب
خواندهانــد كــه آنجــا جــاى حــرب و ســتيز نمــودن با دشــمن و با هــواى نفس اســت و بعــض ديگر
گفتهانــد :بديــن جهت محراب خوانده شــده كه انســان جــا دارد كه در آنجا حر يــب يعنى بريده از
كارهاى دنيا و پراكندگى خاطر باشد.
بعضــى ديگــر گفتهاند :اصل در اين كلمه ،محراب خانه بــوده كه به معناى صدر مجلس و باالى
خانه است و سپس در مسجد استعمالش كرده صدر مسجد را هم محراب مسجد خواندند.
بعضــى ديگــر گفتهانــد در اصــل لغــت ،كلمه "محــراب" نامگذارى شــده بــراى محل عبــادت در
مســجد ،و ايــن نــام مخصوص صدر مجلس در مســجد اســت ،چيزى كه هســت در صدر ســاير
مجالس هم اســتعمال شــده ،جايى را هم كه شبيه به محراب مســجد است محراب خواندهاند.
بنظر مىرسد اين احتمال از ساير احتماالت صحيحتر باشد ،براى اينكه قرآن هم آن را در محراب
َ َ َ
َْ َ ُ َ َُ َ ُ ْ َ
يب َو تما ِثيل" اين بود گفتار راغب.
حار
معبدها استعمال كرده ،و فرمود" :يعملون له ما يشاء ِمن م ِ
بعضى هم گفتهاند كه كلمه "محراب" فقط در آيه مورد بحث ،به معناى آن محلى است در معبد
كــه اهــل كتــاب آن را مذبح مىگويند .و آن محل عبارت اســت از اطاق كوچكى در جلو در معبد
ساخته شده و با نردبان بدانجا مىروند ،نردبانى كه چند پله مختصر دارد و كسى كه در آن اطاق
كوچك باشد از مردمى كه در معبدند پنهان است.
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ح س ن�

ن
حس�

ش ت ق ت ق آ ن ْ ن ً أَ ْ َ نَ ُ ْ نٌ ْ َ َ
�  /ال َح َس ن� ة�
�  /مح ِس 
م���ا� �ر��ىِ :إ�حسا�ا �/حس 

َّ ذ أَ ْ َ نَ ُ َّ شَ ْ خَ َ قَ ُ َ َ َ أَ خَ ْ قَ ْ نْ
ْ
ن
ن
ط� ن�
�
م
سا�
�
ال� ي� �حس� كل � ي� ٍء �ل�ه و ب�د� �ل� ال ِإ� ِ ِ ي
سوره مبارکه سجده آیه7 :

حسن

راغــب مىگو يــد :كلمــه "حســن" عبارت اســت از هر چيــزى كه بهجت آورد و انســان به ســوى آن
رغبت كند ،و اين حالت سه قسم است ،يكى اينكه چيزى مستحسن از جهت عقل باشد ،يعنى
عقل آن را نيكو بداند ،دوم اينكه از نظر هواى نفس نيكو باشد ،سوم از نظر حسى زيبا و نيكو باشد
 .البته اين تقسيمى است براى زيبايى از نظر ادراكات سهگانه انسان.
و حقيقت حســن عبارت اســت از ســازگارى اجزاى هر چيز نسبت بهم ،و ســازگارى همه اجزاء با
غــرض و غايتــى كــه خارج از ذات آن اســت ،بنا بر اين ،زيبايى روى به معناى جور بودن و ســازگار
بــودن اجــزاى صورت از چشــم و ابرو و بينى و دهان و غيره اســت ،و حســن عدالت ســازگاريش با
غرضى است كه از اجتماع مدنى منظور است ،و آن به اين است كه در جامعه هر صاحب حقى
به حق خود برسد ،و همچنين است حسن هر چيز ديگر.
دقت در خلقت اشياء كه هر يك داراى اجزايى موافق و مناسب با يكديگر است ،و اينكه مجموع
آن اجزاء مجهز به وســايل رســيدن آن موجود به كمال و ســعادت خويش است ،و اينكه اين مجهز
بودنش به نحوى است كه بهتر و كاملتر از آن تصور ندارد ،اين معنا را دست مىدهد كه هر يك از
موجودات فى نفســه و براى خودش داراى حســنى اســت ،كه تمامتر و كاملتر از آن براى آن موجود
تصور نمىشود.
و امــا اينكــه مىبينيم موجودى زشــت و ناپســند اســت ،براى يكى از دو علت اســت ،يــا براى اين
اســت كه آن موجود داراى عنوان عدمى اســت ،كه بدى و ناپسندىاش مستند به آن عدم است،
مانند ظلم ظالم و زناى زناكار ،كه ظلم بدان جهت كه فعلى از افعال اســت زشــت نيســت ،بلكه
بــدان جهــت كه حقى را معدوم و باطل مىكند زشــت اســت ،و زنا بدان جهــت كه عمل خارجى
اســت و هزاران شــرايط دســت بدســت هم داده تا آن عمل صورت خارجى بگيرد زشــت نيســت،
چــون صــورت خارجــى آن با صــورت خارجــى عمل نكاح مشــترك اســت ،بلكه زشــتىاش بدين
جهت است كه مخالف نهى شرعى ،و يا مخالف مصلحت اجتماعى است.
و يا براى اين اســت كه با موجودى ديگر مقايس ـهاش مىكنيم ،و از راه مقايســه اســت كه زشــتى و
بدى عارضش مىشــود ،مثال حنظل هندوانه ابو جهل خودش نه زشــتى دارد و نه بدى ،ولى وقتى
با خربزه مقايسهاش مىكنيم ،مىگوييم بد است.
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و يا مثال خار كه در مقايســه با گل زشــت و بد مىشــود ،و عقرب كه در مقايســه با انســان زشــت و
بد مىگردد ،بدى و زشــتى ذاتى آنها نيســت ،بلكه با مقايس ـهاش به چيز ديگر و ســپس قياســش با
طبيعــت خودمــان مىگوييــم بــد و ناگوار و زشــت اســت ،كه اين زشــتى و بدى نيــز در حقيقت به
همــان زشــتى بــه معنــاى اول بــر مىگردد.پس به هــر حال هيچ موجــودى بدان جهت كــه موجود و
مخلوق است متصف به بدى نمىشود ،به دليل اينكه خداى تعالى خلقت هر موجودى را نيكو
َ
َّ
َ ََ
ُ َّ َ
خوانده و فرموده" :ال ِذي أ ْح َس َن كل ش ْي ٍء خلق ُه -خدايى كه هر چيزى را نيكو خلق كرده" ،كه اگر
ُّ َ
اين فرمايش خدا را با فرمايش ديگرش كه فرمودهُ :
"اهَّلل خا ِل ُق ك ِل ش ْي ٍء" ضميمه كنيم ،اين نتيجه
بــه دســت مىآيد كه اوال خلقت مالزم با حســن اســت ،پس هــر مخلوقى بدان جهــت كه مخلوق
است حسن و نيكو است.و ثانيا هر زشت و بدى كه تصور كنيم مخلوق خدا نيست ،البته بدى و
زشتىاش مخلوق نيست ،نه خودش ،كه توضيحش گذشت .پس معصيت و نافرمانى و گناهان
از آن جهــت كــه گنــاه و زشــت و بدنــد مخلــوق خدا نيســتند ،و بديها همــه از ناحيه قيــاس پديد
مىآيد.
حسنات و سيئات :
بــه نظــر مىرســد اولين بارى كه بشــر به معناى حســن (زيبايى) بــر خورده از راه مشــاهده جمال در
ابناى نوع خود بوده  ،يعنى بعضى از افراد همنوع خود را ديده كه در مقايسه با افرادى ديگر ،زيباتر
است ،اندامى معتدل و اعضايى متناسب دارد و مخصوصا اگر اين اعتدال اندام و تناسب اعضا
در صورت باشد (كه براى بيننده محسوستر است) ،بشر بعد از تشخيص زيبايى در همنوع خود
به زيبايىهايى كه در ساير موجودات طبيعى است ،متوجه شده و برگشت زيبايى باآلخره به اين
اســت كه وضع موجود موافق باشــد با آن مقصدى كه طبعا در نوع آن هســت.مثال زيبايى صورت
يك انسان برگشتش به اين است كه هر يك از اعضاى صورت از چشم و ابرو و گوش ،لب ،دهان،
گونه ،چانه و غيره طورى خلق شده باشند و يا به رنگى و صفتى باشند كه هم تك تك آنها جا دارد
آن طور باشد و هم هر يك نسبت به ديگرى جا دارد آن طور باشد ،در چنين وصفى است كه نفس
و دل بيننده چنين صورت مجذوب آن مىشود و صورتى كه چنين نباشد وصف جمال را ندارد
و به جاى كلمه" جميل" كلمه" قبيح" (زشت ،بد تركيب) بر آن صادق است تا ببينى از اين چند
كلمــه كدامــش با اعتبار مورد نظر ســازگارتر اســت .بنا بر اين معنايى كه بر جميــل و جمال كرديم،
زشــتى و قبــح و بــد تركيبــى و يا بطور كلــى بدى ،معنايى عدمــى خواهد بود ،هم چنان كه حســن
و جمــال معنايــى اســت وجودى" ســادهتر بگويم ،زيبا به چيــزى مىگويند :كه آنچه را بايد داشــته
باشد ،واجد باشد و زشت آن چيزى است كه آنچه را كه جا داشت دارا باشد ،نداشته باشد.
بشــر بعــد از ايــن مرحلــه از تشــخيص ،مســاله زشــتى و زيبايــى را توســعه داده ،از چهــار چوبــه
محسوســات خارج كرد و به افعال و معانى اعتبارى و عناوينى كه در ظرف اجتماع مورد نظر قرار
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مىگيرد ســرايت داد ،آنچه از اين امور با غرض اجتماع يعنى ســعادت زندگى بشــر و يا بهرهمندى
انسانها از زندگى سازگار است ،زيبا ،خوب و پسنديده خواند و آنچه با اين غرض سازگار نباشد،
زشت ،بد و ناپسند ناميد ،عدل و احسان را به كسى كه مستحق احسان باشد و تعليم و تربيت و
خير خواهى و معانى ديگر از اين قبيل را حســنه و زيبا خواند و ظلم و دشــمنى و امثال آن را ســيئه
و زشــت ناميد :براى اينكه دســته اول با سعادت واقعى بشــر و يا بهرهمندى كامل او از زندگيش در
ظرف اجتماع سازگار و دسته دوم ناسازگار بود.
و اين قسم از ُحسن و زيبايى و مقابل آن يعنى قبح و بدى ،تابع آن فعلى است كه متصف به يكى
از اين دو صفت اســت ،تا ببينى فعل چه مقدار با غرض اجتماع ســازگار و يا چه مقدار ناســازگار
اســت :بعضــى از افعــال حســن و خوبيــش دائمى و ثابت اســت ،چون هميشــه با غــرض اجتماع
سازگار است ،مانند عدل ،و يا قبح و بديش دائمى و ثابت است چون ظلم.
بعضى ديگر از افعال ،حســن و قبحش دائمى نيســت ،بلكه به حســب اختالف احوال و اوقات و
مكانها و مجتمعات مختلف مىشــود مانند :خنده و مزاح كه نزد دوســتان هم قطار خوب و نزد
بــزرگان بــد اســت ،در مجالس ســرور و جش ـنها خــوب و در مجالس ماتم و عزا و مســاجد و معابد
زشت است و زنا و ميخوارگى كه در مجتمع غربى خوب و در مجتمع اسالمى زشت است.
پس با اين بيان روشــن شــد كه نبايد به ســخن آن كسى گوش داد كه مىگويد :حسن و قبح كلى و
دائمى نيست و همواره در تغيير و دگرگونى است ،زيرا اين گوينده مفهوم را با مصداق خلط كرده،
در مقــام اســتدالل بــراى گفتــه خود گفته اســت :عدل و ظلم (كه از روش ـنترين مصاديق حســن و
قبــح اســت) ،خوبى و بدى آنها دائمى نيســت ،زيرا مىبينيم اجراى پــارهاى از مقررات اجتماعى
در يك امت عدل شمرده مىشود و در امتى ديگر ظلم به حساب مىآيد ،مثال شالق زدن به مرد و
زن زناكار در مجتمع اسالمى" عدل" است و در بين غربىها" ظلم" مىباشد و مانند صدها مثال
ديگر .پس از اين جا مىفهميم هيچ عنوانى نيست كه در همه احوال و اوقات و مجتمعات عدل
و عنوانى ديگر به همين كليت ظلم باشــد .بيان نادرســتى اين سخن اين است كه گفتيم گوينده
آن بيــن مفهــوم و مصــداق خلط كرده و نفهميده كه در مثالى كه آورده غربىها نيز عدل را خوب و
ظلم را بد مىدانند ،چيزى كه هست تازيانه زدن به زناكار را مصداق ظلم مىدانند و كسى كه مثل
اين گوينده ،فرق ميان" مفهوم" و" مصداق" را تشخيص ندهد ،ما نيز با او بحثى نداريم.
آرى انســان بر حســب تحول عواملى كه در اجتماعات دگرگون مىشــود ،اين معنا را مىپذيرد كه
همــه احــكام اجتماعيــش يك باره و يا به تدريج دگرگون شــود ولى هرگز حاضر و راضى نيســت كه
وصف عدل از او سلب شود و از عدل برخوردار نگردد و داغ ظلم بر پيشانيش بخورد و يا ظلمى را از
ظالمى ببيند كه قابل توجيه و اعتذار نباشد و در عين حال از آن خوشش آيد و اين بحث دامنهاى
گسترده دارد كه اگر بخواهيم به همه جوانب آن بپردازيم از آنچه مهمتر است ،باز مىمانيم.
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گفتيــم :بشــر مفهــوم حســن و قبــح را گســترش داد تا آنجــا كه افعــال و معانــى اعتبــارى و عناوين
اجتماعــى را هــم شــامل شــد ،حــال مىگوئيم :بشــر بــه اين مقــدار اكتفــاء نكــرد ،بلكه دامنــه آن را
گستردهتر كرد تا شامل حوادث خارجى و پيشامدهايى كه در طول زندگيش بر حسب تاثير عوامل
مختلف پيش مىآيد بشود ،حوادثى كه يا براى فرد پيش مىآيد و يا براى اجتماع ،يا موافق ميل و
آرزوى انسان و سازگار با سعادت فردى و يا اجتماعى است ،نظير عافيت و سالمتى و فراخى رزق
و امثال آن كه آن را" حســنات" (خوبىها) مىنامد و يا ناســازگار اســت ،مانند بال و محنت و فقر و
بيمارى و ذلت و اســارت و امثال آن كه آن را" ســيئات" مىخواند.پس از آنچه كه گذشــت روشــن
گرديــد كه حســنه و ســيئه دو حالــت و صفتند كه امور و افعال به آن جهت كــه رابطهاى با كمال و
سعادت نوع يا فرد دارد به آن صفت ،متصف مىشوند ،سادهتر بگويم ،از آنچه گذشت روشن شد
كــه حســنه و ســيئه دو صفت نســبى و اضافى اســت ،هر چند كــه در بعضى از مــوارد مثل :عدل و
ظلم ثابت و دائمى است و در بعضى ديگر نظير انفاق مال كه نسبت به مستحق حسن و نسبت
به غير مستحق قبيح است.
و نيز روشــن گرديد كه حســن همواره امرى اســت وجودى و قبح امرى است عدمى و عبارت است
از نبــودن و يــا نداشــتن موجود آن صفت و حالتــى را كه ماليم طبع و موافق آرزويش اســت ،و گر نه
خود موجود و يا فعل با قطع نظر از موافقت و مخالفت مذكور نه حسن است و نه قبح ،بلكه فقط
(خودش) مىباشد.مثال زلزله و سيل ويرانگر وقتى در سرزمين مردمى روى مىدهد ،براى خود آن
مردم زشــت و بد و قبيح هســتند ولى براى دشــمنان آن مردم نعمت و حســن و خوب مىباشــند و
در نظر دين نيز هر بالى عمومى كه بر ســر دشــمنان دين و مفســدين و فجار و طاغيان بيايد ســراء
و نعمــت و خــوب اســت و همــان بال اگر بر ســر امت مســلمان و مؤمن و مردم صالــح بيايد ،ضراء و
نقمــت و بــد اســت .و نيز خوردن طعام مثال اگر از مال صاحب طعام باشــد مباح اســت .و همين
عمل به عينه اگر از مال غير و بدون رضايت او باشــد حرام اســت ،چون آن صفتى كه بايد داشــته
باشد ندارد .و آن عبارت است از :امتثال نهيى كه از ناحيه شارع از خوردن مال غير بدون رضايت
او وارد شده و يا امتثال امرى كه از آن ناحيه وارد شده به اينكه مردم مسلمان بايد اكتفاء و قناعت
كنند به آن اموالى كه خداى تعالى حالل كرده است .و نيز همخوابگى زن و مرد كه اثر آن ناشى از
ازدواج باشد ،حسنه و مباح است و اگر نباشد ،سيئه و حرام و بد است ،براى اينكه آن صفتى كه
بايد داشــته باشــد يعنى موافقت تكليف الهى را ندارد.بنا بر اين حســنات هر چه باشند عناوينى
وجودى هســتند ،فعل و امر حســن آن امر و فعلى است كه داراى عنوانى وجودى باشند و سيئات
عناوينى هستند عدمى و فعل و امر بد آن فعل و امرى است كه آن عنوان وجودى را نداشته باشد
و اما متن عمل و نفس آن در دو حال خوب و بد يكى است (اگر از نفس عمل عكس بردارند خوب
و بد آن يكى خواهد بود).
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از نظــر قــرآن كر يــم غير از خداى تعالى هر چيزى كه اســم (شــىء -چيز) بر آن اطالق شــود ،مخلوق
َّ
َ َ َّ
َ
ّ
خــداى تعالــى اســت ،مىفرمايــدُ ":
اهَّلل خا ِلـ ُـق ُك ِل َشـ ْـي ٍء" و نيز مىفرمايــدَ ":خل َــق ُكل َش ْ
ــي ٍء فقد َر ُه
َّ
َْ ً
تق ِديرا" و اين دو آيه خلقت را در تمامى چيزها اثبات مىكند .از ســوى ديگر در آيه شــريفه ":ال ِذي
َ
َ ََ
ُ َّ َ
أ ْح َسـ َـن كل شـ ْـي ٍء خلق ُه" حســن و نيكويى را براى هر خلقت و هر چيز اثبات مىكند ،البته منظور
حسنى است كه الزمه خلقت است و از آن جدايى نمىپذيرد بلكه دائر مدار آن است و هر جا آن
باشــد ،اين نيز هســت و بر عكس.بنا بر اين هر چيزى از عنوان حســن و خوبى ،آن مقدارى را دارد
كه از خلقت وجود را دارد و اگر در معناى" حسن" به آن معنايى كه گذشت (دقت نموده و باريك
بين باشيم ،اين معنا بيشتر روشن مىگردد ،چون حسن عبارت از موافقت و سازگارى شيء حسن
و خوب است با آن غرضى و هدفى كه از آن چيز منظور است.
و مــا مىبينيــم كــه اجــزاى هســتى و ابعاض اين نظــام عام عالمى بــا يكديگر متوافق و ســازگارند و
حاشــا كه رب العالمين چيزى را خلق كرده باشــد كه اجزاى آن با هم ناســازگار باشد ،اين جزء آن
جزء را باطل كند و آن ،اين را خنثى سازد و در نتيجه و سرانجام غرضش از خلقت آن چيز حاصل
نگردد و يا چيزى را خلق كند كه مزاحم خود او شــود و او را در رســيدن به غرض از خلقت آن چيز
عاجز سازد ،و يا ارادهاى كه از خلقت اين نظام عجيب و محير الفكر داشته ،باطل سازد ،چگونه
ن اســت؟ با اينكه خودش در معرفى خود فرمودهَ ":و ُه َو
چنين احتمالى درباره خداى تعالى ممك 
َْ
َ
ْالقاه ُر َف ْو َق عباده" ،و نيز فرمودهَ ":و ما َ
َ
ال ْرض إ َّنهُ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ّ
ُ
ـماوات و ال ِفي
كان اهَّلل ِليع ِجزه ِمن شـ ْـي ٍء ِفي السـ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ًَ ً
َ
َ
كان ع ِليمــا ق ِديــرا" .پس خداى تعالى مقهور چيزى نمىشــود و چيــزى او را در آنچه از خلقش و در
بندگانش اراده كند عاجز نمىسازد.
بنا بر اين هر نعمتى در عالم وجود حســنه و خوب اســت ،چون منســوب به خداى تعالى اســت و
ســاخته او اســت ،هم چنان كه هر ســيئه ،هر بدى و بالئى نيز (هر چند كه از نظر نســبتى كه بين
موجودات برقرار است منسوب به خداوند تبارك و تعالى است) سيئه و بد است و اين آن حقيقتى
ٌ ُ ُ
ْ ُ
اهَّلل،
هذ ِه ِم ْن ِع ْن ِد ِ
اســت كه آيه مورد بحث آن را افاده نموده مىفرمايدَ ":و ِإن ت ِص ْب ُه ْم َح َسـ َـنة َيقولوا ِ
َ ُ ْ ُ ٌّ
ٌَ ُ ُ
َ
ْ ُ
اهَّلل ،و در جاى ديگــر مىفرمايد ":ف ِإذا
َو ِإن ت ِص ْب ُهـ ْـم َسـ ِّـيئة َيقولــوا هـ ِـذ ِه ِم ْن ِع ْن ِــدك ،قل كل ِم ْن ِع ْنـ ِـد ِ
َ
ُ َّ
ُ ُ َ
َْ ْ
َ
ْ ُ
َ ٌ َّ َ
ُ
اهَّلل
هذ ِهَ ،و ِإن ت ِص ْب ُه ْم َس ِّيئة َيط ّي ُروا ِب ُموسى َو َم ْن َم َعه أال ِإنما طا ِئ ُره ْم ِع ْند ِ
جاءت ُه ُم ال َح َس َنة قالوا لنا ِ
َو لك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون" و از اين قبيل آيات ديگر.
ِ
اين از جهت" حســنه" و اما از جهت" ســيئة" قرآن كريم ســيئه و بالهاى انســانها را به خود انســانها
َ
َ َْ َ
َ َ َ َ
َ َ َ
صابك ِم ْن َس ِّي َئ ٍة ف ِم ْن نف ِسك" ،
اهَّلل ،و ما أ
نسبت مىدهدو مىفرمايد ":ما أ
صابك ِم ْن َح َس َن ٍة ف ِم َن ِ
َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ
َ َ َ ْ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ ّ ً ْ َ ً
ير" "،ذ ِلك ِبأن اهَّلل لم يك مغ ِيرا ِنعمة
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َ
أن َع َمهــا َعلــى ق ْو ٍم َح ّتى ُيغ ِّي ُروا ما ِبأنف ِسـ ِـه ْم"و" ِإن اهَّلل ال يغ ِّي ُر ما ِبق ْو ٍم حتى يغ ِّي ُروا ما ِبأنف ِس ِــه ْم" و آياتى
ديگر از اين قبيل.
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توضيح مطلب اين است كه آيات قبل (همانطور كه مالحظه كرديد) اين بالها و مصائب را مانند
حســنات امورى دانســت كه خلقتشان حســن و نيكو است .و هيچ زشــتى و بدى در خلقت آنها
نيســت ،پــس بــراى بد بودن آنها وجهــى باقى نمىماند ،مگــر اين توجيه كه با طبــع موجودى ديگر
ســازگار نيســت ،مثال خلقت عقرب خوب و حســنه اســت و بدى آن فقط به خاطر اين اســت كه
نيش آن با ســامتى و راحتى انســانها سازگار نيســت .پس باآلخره برگشت ويرانگرى سيل و نيش
عقرب و مصائبى ديگر مثل آن به اين است كه خداى تعالى كه تا كنون نعمت سالمتى را به فالن
شخص داده بود ،از امروز تا فالن روز اين عافيت را به وسيله گزيدن عقرب از او گرفته ،و يا نعمت
خانه و اثاثى كه به شــخص ســيل زده داده بود ،بعد از آمدن ســيل به او نداده اســت پس برگشــت
مصائب به امرى عدمى است و يا به عبارت ديگر به ندادن خدا است كه خود امرى عدمى است
َ َ
َ
ُ َّ
َْ َ
اس ِم ْن َر ْح َم ٍة فال ُم ْم ِسك لها
و آيه زير اين معنا را كامال روشن ساخته،
مىفرمايد ":ما يفت ِح اهَّلل ِللن ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َو ما ُي ْم ِس ْك َفال ُم ْر ِس َل َل ُه ِم ْن َب ْع ِد ِهَ ،و ُه َو العزيز الح ِك ُ
يم" .
ِ
آن گاه بيان مىكند كه امســاك جود و يا ســادهتر بگويم ندادن خدا نعمتى را به چيزى يا به كســى،
يــا ز يــاد دادن ،يــا كــم دادن تابــع و برابر مقدار ظرفيتى اســت كه در آن چيز و يا آن شــخص اســت و
بيــش از آن مقــدارى كــه داده شــده ،ظرفيــت نداشــته اســت ،هم چنان كــه خــودش در مثالى كه
َ ْ ْ َ ْ َّ َ
ً َ َ َ ٌ ََ
زده مىفرمايدَ ":أ ْن َز َل م َن َّ
ــي ٍء ِإل ِع ْندنا
ماء فســال ْت أ ْو ِد َية ِبقد ِرها" .و نيز فرموده ":و ِإن ِمن ش
ـماء
السـ ِ
ِ
َ ُ ُ َ ُ َ ّ ُ ُ َّ َ َ َ ْ ُ
ـوم" ،بنا بر اين خداى تعالى به هر كــس و به هر چيز به آن مقدار كه
خزا ِئنــه و مــا نن ِزلــه ِإل ِبقــد ٍر معلـ ٍ
ظرفيــت و اســتحقاق دارد عطــا مىفرمايــد كه تعيين اين مقــدار در حيطه علم خود او اســت ،هم
َ
َ َ
َ
َّ ُ ْ َ
چنان كه فرموده ":أ ال َي ْعل ُم َم ْن خل َق َو ُه َو الل ِطيف الخ ِب ُير".و معلوم است كه نعمت و نقمت و بال
ُّ
و رخاى هر چيزى به نســبت خود آن چيز اســت ،كه اين را نيز در آيه زير بيان نموده مىفرمايدِ:ك ٍل
ّ
ٌ
ِو ْج َهة ُه َو ُم َو ِليها" و معلوم اســت كه هر موجودى به ســوى وجههاى روان اســت كه خاص خود او و
غايتى مناسب به حال او است.
ايــن جا اســت كه خواننده محترم مىتواند حدس بزند كه" ســراء" و" ضــراء" "،نعمت" "،نقمت""،
بــا" بــه اين انســان (كــه از نظر قرآن كر يــم در ظرف اختيــار زندگى مىكنــد) امورى اســت مربوط به
اختيار خود انسان :براى اينكه انسان در صراطى واقع است كه آخر اين صراط در صورت درست
رفتــن ،ســعادت و در صــورت نادرســت رفتــن ،شــقاوت اســت و دخالــت اختيار آدمى در ســلوك
درســت و نادرســت قابل انكار نيست .و قرآن كريم اين حدس شــما را تصديق دارد و مىفرمايد":
َ
َْ ُ
َ َ
َ َ َّ َ َ ُ َ ً ً َ ْ
اهَّلل ل ْم َيك ُمغ ِّيرا ِن ْع َمة أن َع َمها َعلى ق ْو ٍم َح ّتى ُيغ ِّي ُروا ما ِبأنف ِس ِه ْم" و به حكم اين آيه شريفه
ذ ِلك ِبأن
تهــاى پــاك و اعمال صالح در روى آورى نعمتى كــه به آدمى اختصاص مىيابد دخالت دارد
ني 
و چــون دخالــت دارد وقتــى كســى نيت و اعمال خــود را تغيير دهد خــداى تعالى نيز رفتــار خود را
َ َ َ ُ
صابك ْم
تغييــر مىدهد و رحمت خود را از آنان امســاك مىكند ،هم چنــان كه خودش فرمود ":و ما أ
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ْ ُ َ َ
َ َ َ ْ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ير" كه به حكم اين آيه شــريفه نيز اعمال انسانها در
ِمن م ِصيب ٍة ف ِبما كســبت أي ِديكم و يعفوا عن ك ِث ٍ
نزول آنچه بر ســر آدمى نازل مىشــود و آنچه از مصائب كه به وى روى مىآورد دخالت دارند ،و نيز
َ َْ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
صابك ِم ْن َس ِّي َئ ٍة ف ِم ْن نف ِسك".
اهَّلل و ما أ
مىفرمايد ":ما أصابك ِمن حسن ٍة ف ِمن ِ
و زنهــار كــه نپنــدارى كــه خــداى ســبحان هنگامى كــه اين آيــه را بــه پيامبر گراميــش (ص) وحى
ُّ َ
مىنمود ،اين حقيقت روشن را فراموش كرده و يادش رفته بود كه قبال با جمله" ُ
اهَّلل خا ِل ُق ك ِل ش ْي ٍء"
َ
َّ
َ ََ
ُ َّ َ
و آيه ":ال ِذي أ ْح َس َن كل ش ْي ٍء خلق ُه" آن را روشن ساخته و فرموده بود :كه هر چيزى كه به دست ما
خلق شده فى نفسه و قطع نظر از مزاحمتى كه ممكن است با چيز ديگر داشته باشد حسن است.
َ ُ َ َ
كان َر ّبك ن ِس ًّيا" .و نيز از قول موسى
زيرا خداى تعالى منزه است از فراموشى و خود او فرمودهَ ":و ما
ُّ
(ع) حكايت كرده كه در برابر فرعون فرموده ":ال َي ِضل َر ّ ِبي َو ال َي ْنسى" ،بنا بر اين معناى اينكه در آيه
َ َ َ
صابك ِم ْن َح َسـ َـن ٍة  "...اين اســت كه آنچه از حسنه و خير به تو مىرسد (كه
مورد بحث فرمود ":ما أ
البته هر چه به تو برسد حسنه است) از ناحيه خداى تعالى است و آنچه از سيئه و شرور به تو برسد
كه البته نســبت به حال تو ســيئه و شــر اســت چون با مقاصد و آمال و خواســت تو سازگار نيست و
گرنه آن نيز براى خودش حسنه است ،بايد بدانى كه نفس خودت به اختيار سوئش آن سيئه و آن
شر را به سوى تو كشانيد ،و با زبان حال آن را از خداى تعالى درخواست كرد ،و خداى تعالى بزرگتر
از آن است كه ابتداء شرى و يا ضررى متوجه تو بسازد.
آيه مورد بحث هر چند خطاب را متوجه شخص رسول خدا (ص) كرده ليكن معناى آن عمومى
َ
و شامل همه مردم است و به عبارت ديگر اين آيه مانند دو آيه ديگر يعنى آيه شريفه" ذ ِل َك بأ َّن َ
اهَّلل
ِ
َ َ َ ُ
َ ُ َ ً
صابك ْم ِم ْن ُم ِص َيب ٍة  "...در صدد بيان مطلبى عمومى اســت و
ل ْم َيك ُمغ ِّيرا  "...و آيه شــريفه" و ما أ
در عين اينكه متكفل خطاب فردى است ،خطاب در آن خطابى اجتماعى نيز هست :براى اينكه
مجتمع انسانى براى خود كينونتى انسانى و ارادهاى اختيارى دارد غير آن كينونت و اختيارى كه
فرد دارد.
پس مجتمع ،كينونت و وجودى دارد ،كه گذشتگان و آيندگان از افراد در آن مستهلك هستند و به
همين جهت نسل موجود از آن مؤاخذه مىشود به سيئات گذشتگان و مردگان مؤاخذه مىشوند
به ســيئات زندگان ،و افرادى كه اقدامى به گناه نكردهاند مؤاخذه مىشــوند به گناهان افرادى كه
مرتكــب گنــاه شــدهاند و  ...بــا اينكه اين مؤاخذه به حســب حكمــى كه تك تك افــراد دارند هرگز
صحيح نيست ،پس معلوم مىشود اجتماع هم براى خود كينونتى دارد.
و اين تنها امت اسالم نيست كه قرآن كريم مصائبش را مستند به خودش مىداند بلكه از نظر قرآن
كريم هر مصيبتى و بالئى كه بر هر قومى نازل شود ،مستند به اعمال آن قوم است و ما ايمان داريم
كه قرآن كريم جز به حق نظر نمىدهد و از نظر قرآن آنچه خيرات و حسنات به قومى برسد از ناحيه
خداى سبحان است.
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بله در اين ميان آيات ديگرى هست كه چه بسا پارهاى از حسنات را تا اندازهاى به اعمال انسانها
َّ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُْ
ى َآم ُنوا َو اتق ْوا لف َت ْحنا
نســبت دهد ،از آن جمله آيات زير اســت ،توجه بفرمائيدَ " :و ل ْو أ ّن أ ْهل القر 
َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ُ
كانوا بآياتنا ُيوق ُن َ
َع َل ْيهـ ْـم َبـ َـركات م َن َّ
ون" و
ـماء" "،و جعلنا ِمنهم أ ِئمة يهدون ِبأم ِرنا لما صبــروا و
ِ ِ ِ
السـ ِ
ٍ ِ
ِ
آيات قرآنى در اين معنا بسيار است.
به جز اينكه خداى ســبحان در كالم مجيدش خاطرنشــان مىسازد كه هيچ خلقى از خالئقش بر
هيچ هدفى از اهدافش نمىرسد و به سوى هيچ خيرى از خيراتش راه نمىيابد مگر به تقديرى كه
خــداى تعالــى برايــش مقدر كرده ،و مگر از راهى كه او پيش پايش بگذارد ،در اين باره مىخوانيم":
َ
َّ
َ َ ْ ُ
ُ
َ ُ
ُ َّ َ
َْ
َ َْ ُ ُ َ َ
اهَّلل َعل ْيك ْــم َو َر ْح َم ُت ُه ما َزكى ِم ْنك ْم ِم ْن أ َح ٍد
الـ ِـذي أعطــى كل شـ ْـي ٍء خلقه ث ّم هدى"َ "،و ل ْو ال فضل ِ
َ ً
أ َبدا" ،با در نظر گرفتن اين دو آيه و آيات قبل معناى ديگرى براى مساله مورد بحث (يعنى اين كه
چگونه حسنات مستند به خداى تعالى است؟) به دست مىآيد و آن اين است كه انسان داراى
هيچ حســنهاى نمىشــود مگر آنكه خداى تعالى به او تمليك كند و او را به آن حســنه برســاند ،بنا
بر اين حســنات هر چه هســت از خداى تعالى اســت و ســيئات از انسانها است و با در نظر گرفتن
َ
َ َ َ َ
َ َ َ
صابك ِم ْن
اهَّلل و ما أ
اين حقيقت معناى آيه مورد بحث كه مىفرمايد ":ما أ
صابك ِم ْن َح َس َن ٍة ف ِم َن ِ
َ َْ َ
َس ِّي َئ ٍة ف ِم ْن نف ِسك  "...روشن مىگردد.
پــس حســنات از يــك نظــر از آن خدا اســت ،براى اين كه خالق آنها خدا اســت و حســنات هر چه
باشــند مخلــوق او هســتند ،و از ســوى ديگــر گفتيم :كه خلقت بــا حســن ،الزم و ال ينفك يكديگر
بوده و از نظر ديگر باز از آن خدا است ،چون حسنات خيراتند و خيرات به دست خدا است و غير
خداى تعالى كسى مالك آن نيست مگر آنكه او به وى تمليك كرده باشد.
و هيچ نوع از انواع سيئات به ساحت قدس او مستند نيست ،براى اين كه به آن جهت كه سيئه
است خلق نشده و كار خداى تعالى خلقت و آفريدن است و سيئه به بيانى كه گذشت ،خلقت
بــردار نيســت ،چــون امرى عدمى اســت ،مثــا اگر انســانى دچار ســيئهاى باشــد در حقيقت فاقد
رحمتى از طرف خداى تعالى اســت و اين فقدان هم مســتند به اعمال گذشته او است ،او كارى
كرده كه نتيجهاش اين شده كه خداى تعالى رحمت خود را نسبت به او امساك نموده است.
چيزى كه هست اين تذكر را نبايد از ياد برد كه جهات بحث بايد از يكديگر تفكيك شود و نيز بايد
با عرف و اصالحى كه قرآن كريم براى خود در معناى حســنه و ســيئه و نعمت و نقمت دارد آشــنا
بود و نيز بايد بين شــخصيت فردى و شــخصيت مجتمع فرق گذاشــت و بين آن دو خلط نكرد تا
نتيجه بحث به دست آيد.
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سوره مبارکه یونس آیه55 :

ّ
حق

كلمــه "حــق" در مقابــل باطل اســت و اين دو مفهــوم متقابلند و حق به معناى ثابت العين اســت
و امــا باطــل بــه معناى چيزى اســت كه عين ثابتى نداشــته باشــد ولــى خود را به شــكل حق جلوه
مىدهد .تا مردم آن را حق بپندارند .ليكن وقتى در برابر حق قرار بگيرد آن وقت است كه مردم همه
مىفهمند باطل بوده و از بين مىرود مانند آبى كه خود يكى از حقايق اســت و ســرابى كه حقيقتا
آب نيســت ولــى خــود را به شــكل آب جلوه مىدهد و بيننــده آن را آب مىپندارد ولى وقتى تشــنه
نزديكش مىشود آبى نمىبيند.
خداى سبحان در كالم خود مثالهاى بسيارى براى حق و باطل زده اعتقادات مطابق واقع را حق و
آنچه مطابق واقع نيست باطل ،زندگى آخرت را حق و زندگى دنيا را با همه زرق و برقش كه انسانها
آنهــا را مــال خــود مىپندارنــد و بــه طلــب آن مىدوند كه يا مال اســت و يا جــاه و يا امثــال آن باطل
دانســته ،و همچنين ذات متعالى خود را حق و ســاير اســبابى كه انســانها فريب آن را مىخورند ،و
بــه جــاى تمايــل به خدا به آنها ميل پيدا مىكنند ،باطل خوانده اســت ،و آيات كريمه قرآن در اين
معانى بسيار است كه مجالى براى نقل آنها در اين مقام نيست.
آنچه خداوند از ميان اين دو ،بدان استناد مىكند ،و باألصاله بدان تكيه مىنمايد ،حق است ،نه
ْ ُ
َ
َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ
ـماء َو ال ْرض َو ما َب ْي َن ُهما
باطل ،هم چنان كه فرمود" :ال َح ّق ِم ْن َر ّ ِبك" و نيز فرمود" :و ما خلقنا السـ
ً
باطــا".و امــا باطل را از آن جهت كه باطل اســت ،هيچ وقت به خود نســبت نمىدهد ،بلكه آن را
ِ
الزمــه نقــص بعضى از موجودات ،بــه قياس به موجودى كاملتر معرفــى مىكند ،مثال عقايد باطل
از لوازم نقص ادراك است ،و هر امر باطلى از لوازم آن امر است به قياس به كاملتر آن ،هر جا باطل
را بــه خــود نســبت داده ،آن را منســوب به اذن خود كــرده ،به اين معنا كه مثال اگر زمينى شــورهزار و
شــفاف خلــق كرده كه بيننــده آن را از دور آب مىپنــدارد ،همين خلق كردنش اذن او اســت ،اذن
در اينكه بيننده از ديدن او فورا به خيال آب بيفتد ،و همين خود تحقق ســراب اســت كه تحققى
است خيالى و باطل.
از همين جا روشــن مىشــود كه هيچ چيز در عالم وجود نيســت مگر آنكه در آن شايبهاى از بطالن
هســت ،مگــر وجــود خداى ســبحان كــه حق محض اســت و هيچ بطالنــى با او آميخته نيســت و
َ َّ َ ْ ُ
اهَّلل ُه َو ال َح ّق" .
بطالن بدو راه ندارد ،هم چنان كه فرمود" :أن
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و نيــز روشــن مىشــود كــه عالم خلقت با همــه نظامى كه در آن هســت از امتزاج حــق و باطل پديد
ً َ َ َ ٌ
آمده ،هم چنان كه خداى تعالى امر خلقت را چنين مثل زده"َ ،أ ْن َز َل م َن َّ
ماء فسال ْت أ ْو ِد َية
ماء
الس ِ
ِ
َ
ٌََ ُْ
ْ
َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً
َّ
ََ
ُ
النــار ْاب ِت َ
ـدا ً َ َّ ُ ُ َ َ َ ْ
غاء ِحل َي ٍة أ ْو َمتــاع ز بد ِمثله،
رابيا ،و َ ِمما ي ِوقــدون علي ِه ِفي َِ
ِبقد ِرهــا ،فاحتمــل الســيل ز بـ ِ
ٍ
َ َ ْ ُ ُ ْ َّ ْ
َ
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ً َ
َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
ـاس ف َي ْمكث ِفي
فاءَ ،و أ ّمــا ما ينفع النـ
باطــل ،فأمــا الزبد فيذهــب ج
كذ ِلــك يضـ ِـرب
اهَّلل ال َحــق َو ال ِ
َ
ْال ْ
ض" و در زير همين عنوان معارف بسيارى نهفته است.
ر
ِ
آرى ســنت خــداى تعالى بر ايــن جريان يافته كه :باطل را آن قدر مهلت دهــد تا روزى با حق روبرو
گــردد ،و بــا آن در بيفتــد ،تــا به خيال خــود آن را از بين برده ،خودش جــاى آن را بگيرد ،ولى خدا به
دســت حــق خــود ،او را از بيــن ببرد و نابــودش كند.پس اعتقاد حــق هيچ وقت در زمين ريشــهكن
نمىشــود ،هــر چنــد كــه در بعضــى ادوار حامليــن آن در اقليــت قــرار گيرنــد و يــا ضعيــف شــوند و
همچنين كمال حق هرگز از اصل نابود نمىشود هر چند كه گاهى اضداد آن زياد گردند ،و نصرت
الهى هرگز از رسوالن خدا جدا نمىشود هر چند كه گاهى به اصطالح ،كاردشان به استخوان برسد
آن چنان كه مايوس شوند و خيال كنند كه به كلى تكذيب شدند.
از آنجا که كلمه "حق" عبارت اســت از چيزى كه اصل و واقعيت داشــته باشــد و خبر ،مطابق آن
واقعيــت باشــد .بنا بر ايــن ،خبر و يا به عبارتى وعدهاى كه خداى تعالــى مىدهد به اينكه معادى
در پيــش اســت حــق بودنش به اين معنا اســت كه خلقــت الهى به نحوى صــورت گرفته كه جز با
برگشــتن موجودات به سـ ٌ
ـوى او تام و كامل نمىشــود ،و از جمله موجودات يكى هم نوع بشــر است
كه بايد به سوى خداى تعالى برگردد.
و ايــن ماننــد ســنگى اســت كه از آســمان به طرف زميــن حركت مىكنــد كه با حركت خــود وعده
ســقوط بر زمين را مىدهد ،چون حركتش ســنخهاى است كه جز با نزديك شدن تدريجى به زمين
و جز ســاقط شــدن و آرام گرفتن در روى زمين تمام نمىشــود ،اشياء عالم نيز چنيناند ،حركتشان
نهايتى دارد و آن برگشت به خداى تعالى است ،به همان مبدئى كه از آنجا حركت را آغاز كردند،
َ َْ ً
َ ُ ْ ْ ُ َّ َ
كاد ٌح ِإلــى َر ّ ِبك كدحا
آيــه زير همين معنا را خاطر نشــان ســاخته مىفرمايــد" :يا أ ّي َها ِالنســان ِإنك ِ
َ
الق ِيه"دقت فرمائيد.
ف ُم ِ
همچنیــن كلمــه "حق" به معناى علم اســت ،اما نه تنها علم ،بلكــه علم به چيزى از آن جهت كه
علم با خارج و واقعيت مطابق است ،پس هر علمى حق نيست ،آن علمى حق است كه معلوم آن
با واقعيت خارجى مطابق باشد ،مانند علم به اينكه واحد نصف دو تا است.
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ح لل

حلال

ش ت ق ت آ أَ َ ْ أَ ُّ تَ
َّ ُ
ا� ق�ر��نىْ � :حلل ن�ا َ �/حلوا ُ �/ح ُلَ /م ِحل ه
م���

َ َ
َ ُ ُ ّ َ َ �زَ قَ ُ ُ َّ ُ َ ً
لالا َط يّ� ب� ًا َو تَّا� قُ�وا ا َّلل َه ّال ذ�� أ� نْ� تُ� ْم ب� ِه ُم�ؤْ ِم نُ� ن
و�
و كلوا ِمما ر �كم الله ح
ِ
ِ
ي
سوره مبارکه مائده آیه88 :

حالل

در باره معناى كلمه "حالل" آمده اســت "حل" در اصل به معناى گشــودن گره اســت ،و به همين
ُْ ْ َ ً
معنا اســت آيه شــريفه َ"و ْاحلل ُعقدة ِم ْن ِلسا ِني -بگشــاى گره از زبان من" و حلول به معناى نزول
اســت ،و گويا مناســبتش با معناى اصلى اين اســت كه نوعا در موقع پياده شــدن و نزول در منزل
بارهــا را مىگشــايند ،و گر ههــا را بــاز مىكننــد ،آن گاه در نزولى هم كه بار گشــودن ندارد اســتعمال
َ َ ُّ َ ً
شــده و گفته شــده اســت" :حل حلوال و أحله" .خداى عز و جل هم در قرآن فرموده" :أ ْو ت ُحل ق ِريبا
ْ
دار ِه ْم -يا عذاب فرود مىآيد نزديكى خانههايشــان" .و "حلة" به معناى قومى اســت كه پياده
ِمن ِ
شوند ،و "محلة" به معناى مكان حلول و جاى نزول است.
و اينكه گفته مىشــود :فالن چيز حالل اســت استعاره است از حل عقده ،يعنى گشودن گره .و به
ُ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ُ ً
اهَّلل َحالل
اين معنا در كالم خداى تعالى استعمال شده است ،آنجا كه مىفرمايد" :كلوا ِمما رزقكم
َ ٌ
ً
الل َو هذا َح ٌ
رام-
َط ِّيبا -و بخوريد از حالل و طيب آنچه روزيتان كردهايم" و نيز مىفرمايد" :هذا ح
اين حالل است و اين حرام" .و ظاهرا از اين جهت "حل" را هم در مقابل "حرمت" و هم در مقابل
"احرام" و هم "حرم" ذكر مىكنند ،و مىگويند" :الحل و الحرمة" و "الحل و الحرام" و "الحل و الحرم"
كه در اين ســه لفظ يعنى حرمت و احرام و حرم گرهى خيالى بنظر مىرســد ،چون ممنوعيتى كه
همان معناى حرمت و احرام و حرم است خود در حقيقت گره و عقدهايست.
آيــات قــرآن مؤمنين را از تحريم حالل نهى مىكند ،يعنى دســتور مىدهد آنچه را كه خدا بر ايشــان
حــال كــرده بــر خود حرام نكنند ،و اين تحريم حالل يا به اين مىشــود كه در مقابل حليت شــارع
حرمتش را تشــريع كنند ،و يا به اين مىشــود كه كســى از انجام آن عمل حالل جلوگيرى نموده يا
خودش از انجامش امتناع بورزد ،چه همه اينها تحريم و منع و در حقيقت نزاع با خداى ســبحان
اســت درســلطنت او ،و تجاوز به اوســت ،و پر معلوم اســت كه اين نزاع و تجاوز با ايمان به خدا و
آيات خدا سازگار نيست.
كلمه "حالل" وصفى اســت از ماده "حل" كه مقابل "عقد" و "حرمت" اســت و از اين جهت حالل
را حــال مىگوينــد كــه قبل از حالل شــدنش گويا گره خورده بود و مــردم از او محروم بودند بعدا كه
حــال شــد گو يــا در حقيقت گرهاش گشــوده شــد .و اما كلمه "طيب" قبال گذشــت كــه به معناى
سازگارى با طبع است.
42

ح كم

ت
حکم�

ش ت ق ت ق آن ْ
ْ ْ َ
ْ َّ
حاك يم� نَ�/ال ُحكام/ال ِحك َم ة�
م���
ا� �ر��ى :ال ِ

ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ أُ َ ً َ ً
ْ ْ ْ َ
يُ��ؤ ِ�ت ي� ال ِحك َم ة� َم نْ� ي َ� ش� ُاء َو َم نْ� يُ��ؤ ت� ُال ِحك َم ة� ف� ق�د �و ِ�ت ي َ� �خ يْ�را ك ث� ي�را
َ َ ذَّ َّ ُ َّ أ ُ ْ أَ ْ
ا�
و ما ي��كر ِإ�لا �ولوا ال�ل ب� ب
سوره مبارکه بقره آیه269

حکمت

راغب در مفردات خود مىگويد :لفظ "حكم" در اصل به معناى منع به منظور اصالح است ،و به
هميــن جهــت لگام حيوان را "حكمة الدابة" -به فتح حــاء و كاف -ناميده و مىگويند" :حكمت
الدابــة بالحكمــة -حيوان را به وســيله حكمــه دهنه منع كــردم" و نيز مىگوينــد" :احكمتها -براى
حيــوان لــگام درســت كــردم" و همچنين طنــاب كشــتى را "حكمه" ناميــده مىگوينــد" :حكمت
السفينة و احكمتها".
ايــن كلمــه وقتــى به خداى تعالى نســبت داده شــود ،اگر در مســاله تكوين و خلقت باشــد معناى
قضاى وجودى را كه ايجاد و آفرينش باشد مىدهد كه مساوق با وجود حقيقى و واقعيت خارجى
به مراتب آن است ،مانند آيه" َو إذا َقضى َأ ْم ًرا َفإ َّنما َي ُق ُول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون" و اگر در تشريع باشد معناى
ِ
ِ
ُ ْ
َ ْ َ ُ ُ َّ ْ ُ
ُ
اهَّلل" و
م
ك
ح
يها
ف
راة
و
الت
م
ه
د
ن
ع
و
آيه"
ـت
ـ
س
ا
معنا
اين
به
و
مىدهد،
قانونگذارى و حكم مولوى را
ِ
ِ
ِ
َ
ًَ ُ
ُ ْ ً
َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
آيه" َو َم ْن أ ْح َسـ ُـن ِم َ
عام ن ِصيبا فقالوا
ن
ال
و
ث
ر
ح
ال
ن
م
أ
ر
ذ
ا
م
م
ل
وا
ل
ع
ج
و
آيه"
در
لذا
و
"
ما
ك
ح
اهَّلل
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـاء ما َي ْح ُك ُم َ
ل ب َز ْع ِمه ْم َو هذا ِل ُشـ َـركا ِئنا" -تا آنجا كه مىفرمايد "-سـ َ
ون" كســانى را كه به خود
هذا ِ ِ ِ
نگــذارى را دادهانــد مالمت كــرده.و وقتى همين لفظ به انبيا (ع) نســبت داده
اجــازه تشــريع و قانو 
شــود معنــاى قضــا را كه يكــى از منصبهاى الهى اســت و خداونــد انبياى خود را بــه آن منصب
َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ ََ ُ َ َ
اهَّلل َو ال ت ّت ِب ْع
تشريف و اكرام كرده افاده مىكند ،و در اين باره فرموده است ":فاحكم بينهم ِبما أنزل
َ
ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ
َ َ ْ ُ َْ
َ َ
َ
ْ ّ
أ ْه َ
ناه ُم ال ِكتاب و الحكم" .و شــايد
ولئك ال ِذين آتي
واء ُهـ ْـم َع ّمــا جـ
ـاءك ِم َن ال َح ِق" و نيز فرمــوده ":أ ِ
بعضى آيات اشعار يا داللت كند بر اينكه به انبيا حكم به معنى تشريع داده شده ،مانند آيهَ ":ر ِ ّب
َّ
ْ ً َْ ْ
الصا ِل ِح َ
ين"  .و اگر به غير انبيا نسبت داده شود معناى قضاوت را افاده
َه ْب ِلي ُحكما َو أل ِحق ِني ِب
َ
َ
مىكنــد .هــم چنان كــه در آيه" َو ْل َي ْح ُك ْم أ ْهـ ُـل ْال ْنجيل بما أ ْن َز َل ُ
اهَّلل ِف ِيه" بــه اين معنا آمده .معناى
ِ ِ ِ ِ
ديگرى نيز براى حكم هست ،و آن عبارت است از منجز كردن وعده و اجراى حكم و قانون ،و آيه"
َّ ْ َ َ ْ ُّ َ ْ َ َ َ ْ
حاك ِم َ
ين" به همين معنا است.
َو ِإن َوعدك ال َحق َو أنت أ ْحك ُم ال ِ
حكم خداى تعالى دو جور اســت ،يكى حكم تكوينى ،و آن اين اســت كه پديدار شدن مسببات
را بــه دنبــال اســباب قــرار دهــد ،و وقتــى موجودى در بين چند ســبب قــرار گرفت كه بر ســر آن نزاع
داشتند ،آن موجود را دنبال سببى قرار دهد كه نسبت به بقيه اسباب سببيتش تام باشد.
ْ ُ ْ ُ َّ َّ َ َ َّ ْ
ل َعل ْي ِه ت َوكل ُت" كه كلمه
خــداى متعــال از يعقوب (ع) حكايت مىكند كه گفــت"ِ :إ ِن الحكم ِإل ِ
"حكم" در اين جمله به معناى حكم تكوينى است.
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و يكى هم حكم تشريعى است ،مانند تكاليفى كه در دين الهى در باره اعتقادات و دستور العملها
ْ ُ ْ ُ َّ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ َّ ُ َ ّ ُ ْ َ
ين الق ِّي ُم" به همين معنا آمده.
الد
آمده ،و در آيه شريفه ِ"إ ِن الحكم ِإل ِل أمر أل تعبدوا ِإل ِإياه ذ ِلك ِ
نوع سوم آن عبارت است از حكمى كه در روز قيامت در بين بندگانش در آنچه اختالف مىكردند
مىراند ،و آن اين است كه در آن روز حق را آشكار و اظهار مىكند به طورى كه اهل جمع همه حق
ُ
كانوا فيه َي ْخ َتل ُف َ
اهَّلل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ْال ِق َ
را ببينند  ...كلمه "حكم" در آيه شريفه َ"ف ُ
ون" به
يام ِة ِفيما
ِ
ِ ِ
همين معناى سوم است.
كلمه " حكم" در لغت به معناى برقرار كردن نسبت تصديقيه در بين اجزاى كالم است .مثال بين
ز يــد كــه يــك كلمه اســت ،و بين عالم كه كلمه ديگرى اســت نســبت برقرار نمــوده مىگوييم :زيد
عالم است .نسبتى را هم كه در بين امور اجتماعى و اعمال افراد جامعه و قضاياى جارى در ميان
آنان برقرار مىكنيم ،حكم ناميده مىشود ،هم چنان كه خود قضايا را هم حكم مىگويند .مثال در
باره اعمال آنان گفته مىشــود :واجب اســت كه فالن كار عملى شــود ،و حرام است كه فالن گناه
ارتكاب شــود ،اين وجوب و حرمت و همچنين اســتحباب و كراهت حكمند ،هم چنان كه خود
قضيــه ":واجــب اســت كه  "...حكم اســت .البته از اين قســم حكم كه بگذريم بــراى اجتماعات
احكام ديگرى از قبيل ملكيت ،رياست ،نيابت ،كفالت و واليت و امثال آن نيز هست.
و گاهــى هــم ايــن كلمــه اطالق مىشــود و مقصود معنــاى مصدرى آن اســت ،كه در چنيــن موارد
معنــاى حكــم ايجاد حكم خواهد بود يا به حســب تشــريع و تقنين مانند قوانينــى كه حكومتها به
منظور حفظ نظام جامعه خود مىگذرانند ،و يا به نظريه و تشخيص ،مانند تشخيصى كه قضات
دادگسترى نسبت به پروندههاى حقوقى و يا جزائى دارند ،و حكم مىكنند به اينكه فالن مال حق
فالنى و يا فالن شــخص مجرم و محرك فالن نزاع اســت ،و نيز مانند تشــخيص اهل فتوا نســبت به
ادلــه احــكام .گاهــى هم حكم گفته مىشــود و مراد از آن انفاذ حكم اســت -مانند اســتبدادى كه
واليان و پادشاهان مستبد در رعيت خود اعمال مىكنند.
کلمــه "حكمــت" بــه معناى نوعى احكام و اتقــان و يا نوعى از امر محكم و متقن اســت ،آن چنان
كــه هيــچ رخنــه و يا سســتى در آن نباشــد ،و ايــن كلمه بيشــتر در معلومات عقلى و حــق و صادق
اســتعمال مىشــود ،و معنايش در اين موارد اين اســت كه بطالن و كذب به هيچ وجه در آن معنا
راه ندارد .پس حكمت عبارت اســت از قضاياى حقهاى كه مطابق با واقع باشــد ،يعنى به نحوى
مشتمل بر سعادت بشر باشد ،مثال معارف حقه الهيه در باره مبدأ و معاد باشد ،و يا اگر مشتمل بر
معارفى از حقايق عالم طبيعى است معارفى باشد كه باز با سعادت انسان سر و كار داشته باشد،
مانند حقائق فطرى كه اساس تشريعات دينى را تشكيل مىدهد .كلمه "حكيم" به معناى متقن
كار ،و كســى اســت كه هيچ عملى از وى از جهل و گزاف ناشــى نمىشــود ،هر چه مىكند با علم
مىكند ،و براى آن مصالحى در نظر مىگيرد.
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ح مد

حمد

ُ َ َّ َ ْ ُ ً ُ ُ
م� ت� ق� ت آ ن َ
ش
ْ �/ح َمدوا
ا� ق�ر��ى :ح يم�د/محم ٍد /محمودا ي

ْ َ
ْ ُ َّ
ال َح ْمد ِلل ِه َر ِبّ� العال يم� نَ�
سوره مبارکه حمد آیه1 :

حمد

كلمه حمد بطورى كه گفتهاند به معناى ثنا و ســتايش در برابر عمل جميلى اســت كه ثنا شــونده
باختيار خود انجام داده ،بخالف كلمه مدح كه هم اين ثنا را شامل ميشود ،و هم ثناى بر عمل غير
اختيارى را ،مثال گفته مىشود من فالنى را در برابر كرامتى كه دارد حمد و مدح كردم ولى در مورد
تأللــؤ يــك مروار يــد ،و يا بوى خوش يك گل نمىگوئيم آن را حمد كــردم بلكه تنها مىتوانيم بگوئيم
آن را مدح كردم.
خــداى تعالــى هــم در برابــر اســماء جميلش محمود و ســزاوار ســتايش اســت ،و هم در برابــر افعال
جميلــش ،هيــچ حمــدى از هيــچ حامــدى در برابــر هيــچ امــرى محمــود ســر نمىزند مگــر آنكه در
حقيقت حمد خدا است ،براى آنكه آن جميلى كه حمد و ستايش حامد متوجه آنست فعل خدا
است ،و او ايجادش كرده ،پس جنس حمد و همه آن از آن خدا است.
كلمه "حميد" كه در آيه مورد بحث آمده بر وزن "فعيل" و به معناى مفعول از ماده "حمد" است ،و
"حمد" عبارت است از ثناى جميل و مدح بر خوبيهاى اختيارى ،و چون تمام جمالها و خوبيها
بــه او منتهــى مىشــوند در نتيجــه تمــام حمدها مخصــوص او خواهد بــود ،هم چنــان كه خودش
ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ْ َ
عال ِم َ
ين" .
فرموده" :الحمد ِل ر ِب ال

شکر
كلمــه "شــكر" بــه معناى آن اســت كه نعمت را طورى آشــكار به كار ببرى كه بــه همه بفهمانى اين
نعمت را فالن منعم به من داده ،و حقيقت شــاكر بودن بنده براى خدا اين اســت كه خالص براى
پروردگارش باشــد ،و در مقابل ،كفران به معناى اســتعمال آن به نحوى اســت كه از خلق بپوشانى
كه اين نعمت از منعم است .كلمه "شكر" هم در اصل به معناى اظهار نعمت ولى نعمت به زبان
يا به عمل است.
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ح یی

ّ
حی

ْ
َ
ش تق ت آ ُ
ا� ق�ر��نى :ي� ْح ی�ی  /ي َ� ْس ت� ْح ی�ی /ال َح ي� ِةا�
م���

َ
ُ ُ
َ ُ
�ا أ� ُّ� َها َّال ذ�� نَ� آ� َم ُن�وا ْاس َت��� ُ�وا ل َّله َو ل َّلر ُ
ول ِإ� ذ� َا دعاك ْم ِلما ي� ْح ي� ي�ك ْم
س
ج يب ِ ِ ِ
ي ي
ِ
ي َ
و�َ
َو ْاع َل ُموا أ� نَّ� ا َّلل َه يَ� ُح ُ
ول بَ� ي ْ� نَ� ْال َم ْر ِء َو قَ� ْل ب� ِه َو أ� نَّ� ُه إ� َل يْ� ِه تُ� ْح شَ� ُر ن
ِ
ِ
سوره مبارکه انفال آیه24:

حیات

حيات در انســان در نظر ســطحى و بدوى مبدئى اســت كه به وسيله آن علم و قدرت در هر كارى
پيــدا مىشــود ،و آدمــى اعمــال خــود را مــا دام كه زنــده اســت از روى علم و بوســيله قــدرت انجام
مىدهد ،و وقتى حيات باطل شود قهرا صدور اعمال نيز متوقف مىگردد.
ولــى از طريــق نظــر علمى كشــف شــده كه اين حيــات آن طور كــه در نظر بدوى به ذهن مىرســيد
مختــص بــه اقســام حيوانــات نيســت ،براى اينكــه آن مال كى كــه حيــوان را داراى حيات كــرده در
گياهان نيز هست ،و آن عبارت است از اينكه موجود جاندار داراى نفس و جانى مىباشد كه از آن
جان اعمال مختلفى صادر مىشود ،آنهم نه به يك گونه و بطور طبيعى ،بلكه به انحاى گوناگون،
مثل حركت به سوى جهات مختلف و با حركاتى مختلف ،و مثل سكون و بى حركت ماندن كه
همه اينها در گياهان نيز هست.
حال ببينيم حيات به چه معنا است؟
حيــات كــه در مقابــل موت يعنى باطل شــدن مبــدأ اعمال حياتى قــرار دارد ،برگشــت معنايش بر
حســب تحليل به اين اســت كه موجود داراى حيات داراى چيزيست كه بوسيله آن ،آثار مطلوب
از آن موجود مترتب بر آن موجود مىشود ،هم چنان كه موت عبارت است از اينكه آثار مطلوب از
آن موجود بر آن موجود مترتب نشود ،پس زنده شدن زمين به معناى آن است كه زمين گياه خود را
بروياند و سرسبز گردد ،بر خالف زمين مرده كه اين اثر بر آن مترتب نمىشود.
و زنده بودن عمل عبارت است از اينكه عمل طورى باشد كه غرضى كه بخاطر آن غرض آن عمل
انجام شده از آن عمل حاصل شود ،و عمل مرده عبارتست از عملى كه اينطور نباشد ،و همچنين
زنده بودن ســخن به اين اســت كه سخن اثر مطلوب را در شنونده بگذارد و سخن مرده آن سخنى
است كه چنين نباشد .و زنده بودن انسان عبارت است از اينكه در مجرايى قرار داشته باشد كه
فطرت ،او را بسوى آن مجرى هدايت مىكند ،مثل اينكه داراى عقلى سليم و نفسى زكيه و مهذب
باشد ،و بهمين جهت است كه قرآن شريف دين را حيات بشر خوانده ،چون قرآن دين حق را كه
همان اسالم است ،عبارت مىداند از فطرت الهى.
كلمــه" حيــات" در مــورد چيزى بكار مىرود كــه آن چيز حالتى دارد كه به خاطر داشــتن آن حالت
داراى شعور و اراده شده است.
46

" حيات" و اقسام آن از نظر قرآن":
توضيح اينكه ،زندگى گرانبهاترين متاعى است كه يك موجود زنده براى خود سراغ دارد ،و چگونه
چنين نباشد و حال آنكه در ما وراى زندگى غير از عدم و بطالن چيز ديگرى نيست ،و معلوم است
كه اين ارزش را براى زندگى به خاطر اثر آن قائل اســت كه عبارت اســت از شــعور و اراده كه نشــاط
و ســعادت زندگى انســانى به آن اســت ،و براى همين جهت اســت كه همواره از جهل و نداشــتن
حريت اراده و اختيار مىگريزد.
آرى ،انسان هم كه يكى از موجودات زنده است مانند همه موجودات مجهز به سالحى كه زندگى
معنوى او را كه حقيقت وجود او است تامين كند مىباشد ،همانطورى كه تمامى انواع موجودات
مســلح به ســاحى كه حافظ وجود و بقايشان باشد هســتند ،و سالح انسانى همين اراده و اختيار
او است كه خيرات و منافع او را از شرور و مضارش مشخص نموده و او را به آن يكى سوق و از اين
يكى زنهار مىدهد.
و از آنجايى كه اين هدايت الهى كه نوع انسانى را بسوى سعادت و خير و به سوى منافع وجودش
داللــت مىكنــد هدايتى اســت تكوينى و از مشــخصات نحوه خلقت اوســت ،و محال اســت كه
نظام آفرينش در يك مورد دچار خطا و اشتباه شود ال جرم بايد بطور قطع گفت كه انسان سعادت
وجود خود را بطور قطع درك مىكند ،و در اين دركش دچار ترديد نمىشود ،هم چنان كه ساير انواع
مخلوقــات بدون اينكه دچار ســهو و اشــتباه شــوند به جبلــت و فطرت خود راهــى را كه منتهى به
سعادت و منفعت و خيرشان مىشود مىپيمايند.
و ا گــر در جايــى دچــار خبــط مىشــوند بخاطر تاثير عوامل و اســباب نامناســب ديگرى اســت كه
موجــودى را از مســير خيــرات و منافعــش منحرف ســاخته بســوى ضرر و شــرش ســوقش مىدهد،
مانند جســم ثقيل زمينى كه بحســب طبع زمينىاش بايد در روى زمين قرار بگيرد ،و ليكن فشــار
نيرويى او را مجبور بدور شدن از زمين نموده و به رفتن بسمت باال وادارش مىسازد ،و آن جسم تا
آنجا كه مجبور اســت بر خالف طبع خود باال مىرود و وقتى آن فشــار تمام شــد دوباره بسوى زمين
باز مىگردد ،و اين بازگشــتن هم اگر فشــار ديگرى نباشــد بطور طبيعى يعنى بخط مســتقيم انجام
مىگيــرد ،مگــر اينكه در بازگشــتن هم محكوم به يك نيروى مخالفى باشــد كــه در آن صورت بطور
منحنى صورت مىگيرد.
و اين معنا همان معنايى اســت كه در قرآن كريم روى آن پافشــارى نموده و مىفرمايد راه ســعادت
و علم و عملى كه منتهى به آن مىشــود بر هيچ انســانى پوشــيده و مخفى نيســت ،و هر انسانى به
فطــرت خــود مىفهمد كه چه معارفى را بايد معتقد باشــد و چه كارهايــى را بايد بكند،خداوند در
َ َ َ ْ
ََ
َّ َ َ َ َّ
َ ّ ُ َْ
ْ َ
ين الق ِّي ُم"
الد
اهَّلل ال ِتي فطــر
اهَّلل ذ ِلــك ِ
الن َاس عل ْيها ال ت ْب ِديل ِلخل ِق ِ
قــرآن مجيــد مىفرمايدِ ":فط َرت ِ
َ
َ
ّ
ّ
َ َّ َ
َ َ َ
ََ ّ
و در ســوره" اعلــى" مىفرمايــد ":ال ِذي خل َق ف َسـ َّـوى َو الـ ِـذي قد َر ف َهدى -و پس از پنج آيــه -فذ ِك ْر ِإ ْن
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َ َْ
َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ
ََ
ّ ْ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ْ
س َو ما
ف
ن
و
مىفرمايد":
شمس"
سوره"
در
و
ى"
ق
ش
ال
ا
ه
ب
ن
ج
ت
ي
و
ـى
ـ
ش
خ
ى ســيذكر من ي
الذكر 
نف َع ِت ِ
ٍ
َ
َ
َسـ َّـواها َفأ ْل َه َمها ُف ُج َورها َو َت ْقواها َق ْد أ ْف َل َح َم ْن َز َّكاها َو َق ْد َ
خاب َم ْن َد َّســاها" آرى ،گاهى مىشــود كه
انســان در اعتقاد و يا عملش از طريق حق منحرف شــده و دچار اشــتباه مىگردد ،ليكن اين خطا
و اشــتباه مســتند به فطرت انسانى او و هدايت الهى نيست ،بلكه بخاطر اين است كه او خودش
عقل خود را دزديده و در اثر پيروى هواى نفس و تســويالت جنود شــيطان راه رشــد خود را گم كرده
َ
ْ َ َّ ُ َ َّ َّ
الظـ َّـن َو ما َت ْه َوى ْال ْن ُف ُس َو َل َق ْــد َ
جاء ُه ْم ِم ْن َر ّ ِب ِه ُم
اســت ،هــم چنان كه قرآن فرمــوده ":إن يتبعون إل
َ َ َ ْ َ َ َّ َِ َ َِ ُ َ ِ ُ َ َ َّ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ال ُهدى" و نيز فرموده ":أ ف َرأيت م ِن اتخذ ِإلهه هواه و أضله اهَّلل على ِعل ٍم".
پس اين امور و علم و عملى كه فطرت انسانى انسان را بسوى آن دعوت مىكند لوازم زندگى سعيد
انســانى و آن زندگــى اســت كــه جا دارد نامــش را زندگى گذاشــت و چنين زندگى بــه چنين علم و
عملى نيازمند اســت هم چنان كه چنين علم و عمل مســتلزم چنان زندگى اســت ،و زندگى را از
اينكــه دچار منافيات شــده و در نتيجــه اثرش خنثى گردد حفظ نموده و دوباره به مســير اولش باز
مىگرداند.
از اينجا نتيجه مىگيريم كه اگر انســان از راه راســتى كه فطرتش او را به آن دعوت نموده و هدايت
الهى بســوى آن ســوقش مىدهد منحرف شــود قطعا لوازم ســعادت زندگى را از دست داد ه است،
يعنى در علم نافع و عمل صالح كوتاهى كرده و با گرائيدن بســوى جهل و فســاد ،اراده آزاد و عمل
نافع خود را به مردگان ملحق كرده ،و ديگر زنده به آن زندگى نمىشــود مگر اينكه علم حق و عمل
حق را دوباره كسب كند ،و اين آن معنايى است كه آيه مورد بحث به آن اشاره نموده و مىفرمايد":
اى كسانى كه ايمان آوردهايد استجابت كنيد دعوت خدا و رسول را وقتى شما را دعوت مىكنند
به چيزى كه شما را زنده مىكند".
ُ
الم در جمله" ِلما ُي ْح ِييك ْم" به معناى" الى" است ،و اين تعبير در استعماالت عرب زياد است ،و
آن چيزى كه رسول مردم را به آن دعوت مىكند دين حق است و دين حق همان اسالم است كه
قرآن كريم آن را به پيروى فطرت و پذيرفتن دعوت آن به علم نافع و عمل صالح تفسير كرده است.
البته از نظر قرآن كريم براى حيات يك معناى ديگرى است دقيقتر از آن معنايى كه به نظر ساده و
سطحى انسان مىرسد ،چون در نظر سطحى ،حيات عبارت است از زندگى دنيوى از روز والدت
تا رسيدن مرگ كه دورانى است توأم با شعور و فعل ارادى كه نظيرش و يا نزديك به آن در حيوانات
نيز يافت مىشود.
ْ َ ُ ُّ ْ َّ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َّ َّ َ ْ َ َ
َ
و ليكــن خــداى ســبحان بطورى كه از آيه" و ما هـ ِـذ ِه الحياة الدنيا ِإل لهو و ل ِعــب و ِإن الدار ال ِخرة
َ َ ْ َ َ ُ َْ ُ
كانوا َي ْع َل ُم َ
ون" برمىآيد غير اين زندگى دنيايى يك زندگى ديگرى براى انسان سراغ
ل ِهي الحيوان لو
مىدهد كه اشــتغال به زندگى دنيا كه مشــتى اوهام اســت از آن زندگى كه حقيقت زندگى اســت
باز مىدارد و حال آنكه اشــتغال به آن اهم و نتيجه آن نتيجه وجود آدمى و تحقق دادن به اغراض
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روحى او است ،پس اشتغال به زندگى دنيا حجابى است كه ميان آدمى و رسيدن به حقيقت آن
زندگى كه در پيش هســت حايل مىشــود .و اين همان معنايى اســت كه خداى تعالى در يكى از
ََْ
َ َ َ
ََ ْ ُ
َ َ َ ْ
َ
َ
طاءك ف َب َص ُرك
آيات خطابيه روز قيامت مىفرمايد ":لقد ك ْن َت ِفي غفل ٍة ِم ْن هذا فكشــفنا َع ْنك ِغ
ْ
ٌ
ال َي ْو َم َح ِديد".
پــس معلوم شــد :براى انســان زندگى ديگرى شــريفتر و گرانمايهتر از زندگى دنيا كــه خداوند لهو و
لعبش خوانده هست ،و آن زندگى اخروى است كه ،به زودى پرده از رويش برداشته مىشود ،و آن
زندگى اســت كه ديگر مشــوب و آميخته با لهو و لعب و لغو و گناه نيســت ،و در آن آدمى جز به نور
ْ
ُُ
ُ َ َ
َ ََ َ
يمان َو أ ّيد ُه ْم
ولئك ك َت َب ِفي قل ِوب ِه ُم ِال
ايمان و روح عبوديت سير نمىكند ،هم چنان كه فرموده ":أ ِ
َ
ً
َّ
ُ
بـ ُـروح م ْنـ ُـه" و نيز فرمــودهَ ":أ َو َم ْن َ
الناس َك َم ْن َم َث ُلهُ
ُ
َ
كان َم ْي ًتا َفأ ْح َي ْي ُ
ناه َو َج َع ْلنا َله نورا ي ْ
ي
ف
ه
ب
ــي
ش
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ ُّ ُ
ْ
ْ
َ
خارج ِمنها".
مات ليس ب
ِفي الظل ِ
ِ ٍِ
پــس ايــن زندگى يك زندگى ديگرى اســت عالىتر و گرانبهاتر از زندگــى عمومى دنيا كه در آن همه
َ َ َّ ْ ُ ُ ْ ُ ُ
س" و همچنين
د
رقم آدمها و حتى حيوانها هم به ســر مىبرند ،و از امثال جمله" و أيدناه بر
وح الق ِ
ِ ِ
ً َ
َ َ
َ
َ َ
جملــه" َو كذ ِلــك أ ْو َح ْينــا ِإل ْيك ُروحا ِم ْن أ ْم ِرنا" برمىآيد كه باز يك زندگى ديگرى اســت ما فوق آن
دو زندگــى كــه گفتيم ،و به زودى در باره اين زندگى ســوم بحث مفصلى در جاى مناســب خواهد
آمد -انشاء اهَّلل.-
و كوتاه ســخن ،پس براى آدمى يك زندگى حقيقى هســت كه اشــرف و كاملتر از حيات و زندگى
پســت دنيايى او اســت ،و وقتى به آن زندگى مىرسد كه استعدادش كامل و رسيده شده باشد ،و
اين تماميت استعداد به وسيله آراستگى به دين و دخول در زمره اولياى صالحين دست مىدهد،
هم چنان كه رســيدن به زندگى دنيايى وقتى دســت مىدهد كه نطفهاش رشــد نموده و هم چنان
نمو كند تا استعدادش براى درك آن كامل شود يعنى به صورت جنين در آيد.
َ َ
ُ
ُ
ين َآم ُنوا ْاسـ َـتج ُيبوا َّ َ
و آيه " يا أ ُّي َها ّال ِذ َ
ـول ِإذا َدعاك ْم ِلما ُي ْح ِييك ْم" اشــاره به همان استعداد
ِ
ل َو ِل ّلر ُسـ ِ
ِ
نمــوده و مىفرمايــد پذيرفتــن و عمــل كردن به آن دســتوراتى كه دعوت حقه اســامى ،بشــر را به آن
مىخواند انسان را براى درك آن زندگى حقيقى مستعد مىسازد ،هم چنان كه اين زندگى حقيقى
هــم منشــا و منبع اســام اســت ،و علم نافــع و عمل صالــح از آن زندگى سرچشــمه مىگيــرد ،و در
ْ ََ
َ
ً
َ
ً
َ َ َ ُْ
ً
همين معنا اســت آيه شــريفه" َم ْن َع ِمل صا ِلحا ِم ْن ذك ٍر أ ْو أنثى َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن فل ُن ْح ِي َي ّن ُه َحياة َط ِّي َبة َو
َ
َ َ
َ
ُ
كانوا َي ْع َم ُل َ
ون".
ل َن ْج ِز َي ّن ُه ْم أ ْج َر ُه ْم ِبأ ْح َس ِن ما
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�خ ش� ع

�خ ش�ع

ش ت ق ت ق آن ْخ ش ت ْ
/ال خ� ِش
ع� نَ�
عا�
ا� ِ 
ا� ي
م���ا� �ر��ى :ال� ِ

َ ْ تَ نُ
َّ ْ َ َّ ة
لا� َو إ� نَّ�ها َل َك ب� ي� َر ةٌ� إ� َّلا َع َلى ْال خ� ِش
ع� ن�
ا� ي
و اس� ي
ِ
ع��وا بِ�الص ب� ِر و الص ِ ِ
سوره مبارکه بقرة آیه45 :

خشع

كلمه "خشع" جمع خاشع است كه مصدر آن خشوع به معناى نوعى ذلت است ،و اگر اين خشوع
را به ديدگان نسبت داده ،از اين جهت است كه حالت خشوع و ذلت بيش از هر چيز در ديدگان
ظهور مىكند.
خشــوع قلب آن تاثيرى اســت كه قلب آدمى در قبال مشاهده عظمت و كبريايى عظيمى به خود
مىگيرد،كلمه "خشوع" به معناى تاثر قلب از مشاهده عظمت و كبريا است .
خشوع به معناى تاثير خاصى است كه به افراد مقهور دست مىدهد ،افرادى كه در برابر سلطانى
قاهــر قــرار گرفتهانــد ،بــه طورى كــه تمام توجه آنــان معطوف او گشــته و از جاى ديگر قطع مىشــود
و ظاهــرا ايــن حالــت حالتى اســت درونى كه با نوعــى عنايت ،به اعضاء و جوارح نيز نســبت داده
مىشــود ،مانند كالم رســول خدا ص -به طورى كه روايت شــده -درباره شخصى كه در نمازش با
ريش خود بازى مىكرد فرمود:اگر دلش داراى خشوع مىبود جوارحش نيز خاشع مىشد و نيز مانند
َْ
َ َ َ
ال ْص ُ
وات ِل َّلر ْ
من"كه خشوع را به صوت نسبت داده.
ح
مىفرمايد"و خش َع ِت
كالم خداى تعالى كه
ِ
خشــوع بــه معنــاى تــرس ،و بى حركت شــدن اعضا از ترس اســت و يا گفتهاند چشــم فرو بســتن و
خفض جناح و تواضع اســت .و يا گفتهاند ســر به زير انداختن است ،يا گفتهاند خشوع آن است
كه به اين ســو و آن ســو ننگرى ،و يا آن اســت كه مقام طرف را بزرگ بدارى و همه اهتمام خود را در
بزرگداشت او جمع و جور كنى .يا گفتهاند :خشوع عبارت از تذلل است .و يا معانى ديگر كه همه
اينها در آن معنايى كه ما براى اين كلمه كرديم جمع است.

خضوع
فرق ميانه خشــوع و خضوع با اينكه معناى تذلل و انكســار در هر دو هســت ،اين است كه خضوع
مختص به جوارح و اعضاى بدنى آدمى است ،ولى خشوع مختص به قلب است.
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�خ ش� ى

�خ ش�ی

ْ َ
َْ
ش ت ق ت آ تَ ْ َ ُ
ا� ق�ر��نى � :خ� ش� ْوه ْمَ /و ا�خ ش� ْو�نى /ي� خ� ش�اها
م���

َ
َ
َ
َْ َ
َ
و� ما أ� َم َر ا َّلل ُه �ه أ� ْن� ُ� َ
َو ّال ذ ي�� نَ� يَ� ِص ُل َن
وص َل َو ي� خ� ش� ْو َن� َر ب�ّ ُه ْم
بِ ِ ي
َ َ خ فُ نَ ُ ْ
سا�
و ي��ا�
و� س َوء ال ِح ِب
سوره مبارکه رعد آیه21 :

خشی

ظاهــرا فــرق ميان "خشــيت" و "خوف" اين اســت كه خشــيت به معنــاى تاثر قلب از اقبــال و روى
آوردن شــر و يا نظير آن اســت ،و خوف به معناى تاثر عملى انســان اســت به اينكه از ترس در مقام
اقدام برآمده و وسائل گريز از شر و محذور را هم فراهم سازد ،هر چند كه در دل متاثر نگشته ،دچار
هراس نشده باشد.
ْ َ َ َ ً َّ
َ
َ
لــذا مىبينيــم خــداى ســبحان در توصيــف انبيــاء (ع) مىفرمايــد"َ :و ال يخشـ ْـون أحــدا إل َ
اهَّلل " ،و
ِ
ترس از غير خدا را از ايشان نفى مىكند ،و حال آنكه خوف را در بسيارى از جاها براى آنان اثبات
ََ
ًَ
َْ
َ َ َ َ
نموده ،از آن جمله مىفرمايد" :فأ ْو َج َس ِفي نف ِسـ ِـه ِخيفة ُموســى" و نيز مىفرمايد"َ :و ِإ ّما تخاف ّن ِم ْن
َ
َ ً
قـ ْـو ٍم ِخيانــة" و جمــع ميــان آن نفى و اين اثبات بههمين اســت كــه بگوئيم انبيــاء از غير خدا هيچ
نمىترسند ،و در موارد مذكور در باال در مقام پيشگيرى برآمدهاند.
و بعيد نيست برگشت كالم راغب در فرق ميان خوف و خشيت نيز به همين باشد ،او گفته است:
فــرق ميان اين دو اين اســت كه خشــيت خوفى اســت كه توأم با تعظيم و بيشــتر اوقــات از دانايى
ناشــى شــود ،و لذا خداى ســبحان آن را به علماء اختصاص داده مىفرمايد":إ َّنما َي ْخ َشــى َ
اهَّلل ِم ْن
ِ
باد ِه ْال ُع َل ُ
ماء" و پر واضح است كه مقصود از خوف در اين موارد همان ترس درونى است.
ِع ِ
و همچنيــن گفتــار بعضــى ديگر كــه در فرق ميان ايــن دو واژه گفتهاند :خوف هــم از ناحيه مكروه
حاصل مىشود و هم از ناحيه كسى كه ممكن است اين مكروه را به آدمى برساند هم گفته مىشود:
من از مرض خوف دارم ،و هم گفته مىشود من خوف دارم از اينكه فالن چيز مريضم كند ،بخالف
خشيت كه تنها از آورنده مكروه و شر است ،نه از خود مكروه ،و لذا گفته مىشود" :خشيت اهَّلل" من
از خدا ترسيدم ولى گفته نمىشود :خشيت المرض -از مرض ترسيدم .و اگر برگشت اين كالم به
همان معنايى نباشد كه ما گفتيم ،كالمى قابل نقض خواهد بود و كليت نخواهد داشت.
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�خ طء

�خطا

ْ
ُ
َ
ش ت ق ت ق آن َ
اط ئ� ي� ن��/خ طا ي� نا�ا
م���
ط� ئ� ِتا�كم َ /ال خ� ِ
ا� �ر��ى� :خ ي

َ
ْ ً ْ ً
ْ
ًََ
َ
َ َ ً أَ ْ ً ُ َ
َو َم نْ� يَ�ك ِس ْب� �خ ِط ي� ئ� ة� � ْو ِإ� ث�ما ث� ّم يَ� ْر ِم بِ� ِه بَ� ِر ي� ئ�ا ف� ق� ِد ْاح ت� َم َل بُ�ه ت� نا�ا َو ِإ� ث�ما ُم بِ� ي� ن�ا
سوره مبارکه نساء آیه112 :

خطا

راغــب در مفــردات مىگويد :وقتى كســى اراده چيزى كنــد ،و اتفاقا چيز ديگرى را به دســت آورد و
يــا كارى ديگــر كنــد ،مىگوينــد فالنى خطا كرد .و اگر همان چيز را كه خواســته بود به دســت آورد،
مىگويند فالنى اصابه كرد .گاهى هم مىشــود كه به كســى كه عملى كرده كه درســت آن را انجام
نــداده و يــا ارادهاى كرده كه خوب نمىتواند عمليش كنــد ،مىگويند فالنى به خطا رفت .و از اين
بــاب اســت كه مىگويند" :اصاب الخطــا" و يا مىگويند "اخطا الصواب" و يــا "اصاب الصواب" و
"اخطا الخطاء" يعنى به راه خطا رسيد و راه صواب را به خطا رفت و به راه صواب رسيد و راه خطا
را هــم درســت نرفــت ،بلكــه در آن نيــز خطا كرد .و اين لفــظ يعنى لفظ "خطا" بطــورى كه مالحظه
كرديــد ،مشــترك در چند معنا اســت .و كســى كه مىخواهــد در حقايق تدبر كند ،بايــد در هر مورد
استعمالى فكر كند ببيند اين لفظ در خصوص آن مورد به چه معنا است.
كلمه "خطيئه" از نظر معنا با كلمه "ســيئه" نزديك اســت چيزى كه هســت كلمه خطيئه را بيشتر
در جايــى اســتعمال مىكننــد كــه مورد مقصود اصلى و فى نفســه نبوده باشــد ،بلكــه آن مورد و آن
فعلى كه به خطا انجام شده زائيده از مقصدى ديگر باشد ،مثل كسى كه قصد كرده شكارى را با
تير بزند ،ولى تير او به انسانى بر مىخورد .و يا تنها مىخواهد مسكرى بنوشد و قصد هيچ جنايتى
ندارد ،و ليكن وقتى مست شد جنايت هم مرتكب مىشود .البته اين زائيدن و سبب شدن براى
تحقق خطا دو جور است ،يكى آن سببى است كه خودش نيز حرام است ،مانند نوشيدن مسكر
كه ســبب جنايتى شــود .دوم ســببى كه خودش حرام و ممنوع نيســت ،مثل تير انداختن به طرف
شكار كه عملى است جايز ولى گاهى سبب جنايتى مىشود.

اثم

كلمه" اثم" به معناى عمل زشــتى اســت كه باعث شــود آن چيزى كه قرار است برسد ديرتر برسد.
اثم از نظر معنا نزديك است به كلمه ذنب ،و نظاير آن ،و آن عبارت است از حالتى كه در انسان،
يا هر چيز ديگر يا در عقل پيدا مىشود كه باعث كندى انسان از رسيدن به خيرات مىگردد ،پس
اثــم آن گناهــى اســت كه بــه دنبال خود شــقاوت و محروميــت از نعمتهاى ديگرى را مــىآورد ،و
سعادت زندگى را در جهات ديگرى تباه مىسازد.كلمه" أثيم" به معناى كسى است كه اثم و گناه
بسيار كند ،به حدى كه كار هميشگى و دائميش شود و از آن دست برندارد.
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ُ ْ
ْ
در آيــه "قــل ِف ِيهمــا ِإثـ ٌـم" كلمــه "اثم" بــه معناى عملى اســت كه با وبال خــود انســان را از خيرهاى
بســيارى محروم بســازد ،مانند شــرب خمر ،و قمار ،و ســرقت ،از كارهايى كه هيچ انســانى آن را به
منظــور بــه دســت آوردن خيرات زندگى انجــام نمىدهد ،و بر عكس موجــب انحطاط اجتماعى و
سقوط آدمى از وزن اجتماعى و سلب اعتماد و وثوق جامعه از آدمى مىشود.

فحش

همچنین مراد از" فواحش" گناهانى اســت كه حد اعالى شــناعت و زشــتى را داشته باشد ،مانند
زنا ،لواط و امثال آن .و منظور از" اثم" گناهانى است كه باعث انحطاط ،ذلت و سقوط در زندگى
گــردد ،ماننــد مىگســارى كــه آبروى آدمــى و مال و عرض و جانش را تباه مىســازد .و نيــز منظور از"
بغى" تعدى و طلب كردن چيزى است كه حق طلب كردن آن را نداشته باشد ،مانند انواع ظلمها
و تعديات بر مردم و استيالى غير مشروع بر آنان.

سوء

وقتى گفته مىشود ":ساءه االمر مساءة" معنايش اين است كه فالن پيش آمد حال بدى را بر فالنى
انداخت ،و وقتى با صيغه مجهول تعبير شــود و گفته شــود ":ســىء باالمر" معنايش اين اســت كه
فالنى خودش به خاطر آن امر ناراحت شــد ،نه اينكه آن امر وى را ناراحت كرده باشــد .كلمه ســوء
به معناى هر چيزى اســت كه انســان از آن نفرت دارد و در نظر اجتماع زشــت مىآيد و اين ســوء در
صورتــى كــه از حــد بگذرد و از طور خود تجاوز كند ،آن وقت مصداق فحشــاء ميشــود ،و به همين
جهــت زنا را كه زشــتیاش از حد بيرون اســت ،فحشــاء ميگوينــد .در معناى كلمه" ســيئه" گفته
اســت كه :به معناى هر خصلتى اســت كه نفس آدمى از آن خوشــش نيايد و از آن ناراحت شود ،و
نقيض آن" حسنه" كه به معناى خصلتى است كه نفس را مسرور و خوشحال سازد.

ذنب

• راغب مىگويد:كلمه" ذنب" در اصل به معناى گرفتن دنباله چيزى است ،مثال گفته مىشود":
ذنبته" ،يعنى رسيدم به دم آن و آن را گرفتم .ولى در هر عملى كه دنباله وخيمى دارد نيز استعمال
مىشود.
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�خ ل ق�

خ� قل�

ْ َ َّ
ش ت ق ت ق آ ن �خْ ت ٌق أَ ْخ ُ ُق ْ
� /ال خ� ِال ق� /ال خ�لا ق�
لا� ��/ل 
م���ا� �ر��ى :ا ِ� 

َّ
ًُ
َ َ ُ
ْ َأ
َ َّ
ماء فَ� َس َّو ُاه نَّ� َس بْ� َع َس ٍت
َُو ال ذ� ي� خَ�ل قَ� لك ْم ما ِ�ف ي� ال� ْر ِ ض� �ج َ يم�عا ث� َّم ْاس َت�وى ِإ�لى
ماوا�
الس ِ
ُ ُ َ َ
َو ه َو ِب�ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء ع يل� ٌم
سوره مبارکه بقره آیه29 :

خلق

خلق ايجاد چيزى اســت كه در خلقت آن تقدير و تاليف به كار رفته باشــد ،حال چه به نحو ضم
چيزى به چيز ديگر باشد ،مانند ضم اجزاء نطفه به يكديگر و يا ضم نطفه ماده به نطفه نر و سپس
ضــم مــواد غذايــى بــه آن و هزاران شــرايط كه در پيدايش و خلقت يك انســان و يا حيوان اســت ،و
چه به نحو ديگرى كه از قبيل ضم جزئى به جزء ديگرى نباشــد ،مانند تقدير ذات موجود بســيط و
تعيين حد وجودى و آثار آن و روابطى كه با ساير موجودات دارد .و اين معنا از آيات كريمه قرآن نيز
َ
َّ
َ َ َّ َ ْ ً
ُ َّ َ
َ َ ُ َّ َ
به خوبى اســتفاده مىشــود ،مانند آيه َ"و خل َق كل شـ ْـي ٍء فقد َر ُه تق ِديرا و آيه" ال ِذي أ ْعطى كل ش ْي ٍء
ُّ َ
َخ ْل َق ُه ُث َّم َهدى" و آيه ُ
"اهَّلل خا ِل ُق ك ِل ش ْي ٍء" كه خلقت خود را به همه چيز تعميم داده.
بخــاف امــر كــه در معناى آن تقديــر جهات وجود و تنظيم آن نيســت ،به همين جهت اســت كه
ت قابل تدريج اســت ،هم چنان كــه در باره خلقت فرموده:
امــر تدريج بردار نيســت ،و ليكن خلق 
َّ
َ
ْ
َ ٌ ََ
َْ َ
َ ََ
َ
"خ َل َق َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
واحدة كلمح ِبالبص ِر"
ـماوات َو ال ْرض ِفي ِسـ ّـت ِة أ ّي ٍام" .و در باره امر فرموده" :و ما أمرنا ِإل
السـ
ِ
ِ
ٍ
و نيز به همين جهت اســت كه در كالم مجيدش خلقت را به غير خود نيز نســبت داده و فرموده:
ََ َ َ
َ َ ْ َ َّ
ْ َ ْ ُُ
ّ
بارك ُ
اهَّلل أ ْح َس ُن ْالخا ِل ِق َ
الط ْير بإ ْذ ِني َف َت ْن ُف ُخ ِفيها" و نيز فرموده" :فت َ
ين".
ين كهيئ ِة
َ"و ِإذ تخلق ِم َن ِ
ِ ِِ
الط ِ
و اما امر به اين معنا را به غير خود نسبت نداده ،بلكه آن را مختص به خود دانسته و آن را بين خود
َّ
و بيــن هــر چيــزى كه مىخواهد ايجــاد كند از قبيل روح و امثال آن واســطه قرار داده"َ :و الش ْــم َس َو
َ
ْ َ َ َ َ ُّ
الن ُج ُوم ُم َس َّخ ٌ
رات ب َأ ْمره" و َ"و ل َت ْجر َي ْال ُف ْل ُك ب َأ ْمره" و ُ"ي َن ّز ُل ْال َمال ئ َك َة ب ُّ
الروح ِم ْن أ ْم ِر ِه"و آيات
القمر و
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ديگــرى از ايــن قبيــل نيز هســت كه از آن بــر مىآيد خداى تعالى امر خود را ســبب و يــا همراه ظهور
اينگونه امور مىداند.
پس معلوم شــد كه گر چه برگشــت خلق و امر به يك معنا اســت ،ولى به حسب اعتبار مختلفند و
به همين جهت صحيح اســت كه هر كدام را متعلق به خصوص يك قســم از ايجاد بدانيم ،حال
چــه ايــن دو لفــظ هر كــدام به تنهايى ذكر شــده باشــند ،و چه با هم ،بــراى اينكــه در جايى هم كه
مانند آيه مورد بحث با هم ذكر شده باشند ،باز صحيح است بگوييم خلق به معناى ايجاد ذوات
موجودات اســت ،و امر به معناى تقدير آثار و نظام جارى در آنها اســت ،و خلق بعد از امر اســت،
چــون تا چيزى نخســت تقدير نشــود ،خلق نمىشــود ،هــم چنان كه هيچ مخلوقــى بعد از خلقت
تقدير نمىشود -دقت بفرماييد.-
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َ َ َْ َ
خلقــت زميــن در دو روز :در آیــه "خل َق ال ْرض ِفي َي ْو َم ْي ِن" مراد از كلمه "يوم" پارهاى از زمان اســت،
نــه دو روز از روزهــاى معمولــى و معهــود ذهن ما ،چون روز از نظر ما ســاكنان زمين عبارت اســت از
مقــدار حركــت كــره زمين به دور خــودش ،كه يك دور آن را يك روز (و يا به عبارتى :يك شــبانه روز)
مىناميم ،و احتمال اينكه مراد از دو روز در آيه چنين روزى باشد احتمالى است فاسد و فسادش
بر همه روشن .پس -همان طور كه گفتيم -مراد از روز پارهاى از زمان است و اطالق روز بر پارهاى از
َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ
داولها
زمان بسيار شايع است ،از آن جمله كالم خداى
تعالى َاست كه مىفرمايد" :و ِتلك اليام ن ِ
َ َّ ْ َ َ
ّ
َ
َ
َ ْ َ َّ
َ
َ
ّ
النــاس" و نيز مىفرمايد"َ :ف َه ْل َي ْن َت ِظ ُرون إل ِمثل أيام ال ِذ َ
ين خل ْوا ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم" ،و امثال اين موارد
بيــن
ِ
ِ
ِ
كه ايام در پارهاى از زمان اطالق شده است.
پــس مــراد از دو روزى كــه خــدا در آن زميــن را آفريده دو قطعه از زمان اســت كــه در آن تكون زمين و
زميــن شــدن آن تمــام شــده .و ا گــر آن را دو قطعــه از زمان خواند ،نــه يك قطعه ،براى اين اســت كه
داللت كند بر اينكه زمين در تكون نخستينش ،دو مرحله متغاير را طى كرده :يكى مرحله خامى و
كالى و دوم مرحله پختگى و رسيده شدن .و يا به عبارتى ديگر :يكى مرحله ذوب بودن ،و ديگرى
مرحله منجمد شدن ،و امثال اين تعبيرها.
امر :مراد از كلمه "أمر" همان معناى فرمودن است ،كه مقابلش كلمه نهى است ،چيزى كه هست
هميــن فرمــودن دو جور اســت :يكى تشــريعى مانند اوامرى كــه بزرگتران به كوچكتــران مىكنند ،و
ٌ
يكــى هــم تكوينى ،كه عبارت اســت از اراده وجود يافتن چيزى كه خــداى تعالى در جاى ديگر در
راد َشـ ْـي ًئا َأ ْن َي ُق َول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
بارهاش فرموده" :إ َّنما َأ ْم ُر ُه إذا َأ َ
ون" پس امر خدا عبارت اســت از كلمه
ِ
ِ
"كــن" ،و شــايد بــه هميــن اعتبار كــه امر او كلمه "كن" اســت صفــت آن را در آيه مــورد بحث مؤنث
آورده ،فرموده" :واحدة".
آنچــه كــه ســياق كالم افــاده مىكنــد كــه امــر خــدا واحد اســت منظــور اين اســت كــه :امــر او تكرار
نمىخواهد به اين معنا كه وقتى تحقق و هستى چيزى را اراده كند هست شدن آن چيز احتياجى
بــه اينكــه بــار ديگر و بار ديگر امر را تكرار كند نــدارد ،بلكه همين كه يك بار كلمه "كن" را القاء كند
متعلق آن هســت مىشــود ،آن هم به فوريت ،مانند نگاه كردن بدون تأنى و درنگ ،و معلوم اســت
وقتى به فوريت محقق مىشود ديگر احتياجى به تكرار امر نيست.
و ا گــر محقــق شــدن متعلق امر به فوريت را تشــبيه به "لمــح بصر" كرده براى اين نبــوده كه بفهماند
زمان تاثير امر كوتاه ،و نظير كوتاهى لمح بصر است ،بلكه مىخواهد بفهماند تاثير امر اصال احتياج
به زمان هر چند كوتاه ندارد ،آرى تشــبيه به لمح بصر در كالم كنايه از همين بىزمانى اســت ،پس
أمــر خــداى تعالى كه همان ايجاد و اراده وجود اســت احتياجى نــه به زمان دارد و نه به مكان ،و نه
به حركت ،و چگونه ممكن است محتاج به اينگونه امور باشد با اينكه زمان و مكان و حركت همه
به وسيله همان امر موجود شدهاند.
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�خ ى ر

ا�خ ت� ی�ار

ش ت ق ت ق آ ن ْ َخ ْ َ ْ َخ ْ ت ْ خ َ َ ُة َ ْ
 �/خ� ت� ُار
م���ا� �ر��ى :ال� ي�ر /ال� ي� ِ 
را� /ال ِ� ي�ر� ي

ْ َّ َ َ
َ أَ َ آ ُ َّ َ َ ُ ٌ
نُ
كا�وا يَ� ْع َل ُم ن
و�
َو ل ْو ��نّ ُه ْم � َم ن�وا َو تا� ق� ْوا ل َم ث�و َب� ة� ِم نْ� ِع ن� ِد الل ِه �خ يْ� ٌر ل ْو
سوره مبارکه بقره آیه103 :

اختیار

اصــل در معنــاى كلمــه "خير "همانا انتخاب اســت ،و اگر ما چيزى را خيــر مىناميم ،بدان جهت
اســت كــه آن را بــا غير آن مقايســه مىكنيــم ،و يكــى از آن دو را انتخاب نمــوده و مىگوئيم اين خير
است ،و معلوم است از بين چند چيز ما آن را انتخاب مىكنيم كه هدف و مقصد ما را تامين كند.
پــس در حقيقــت آنچــه خــود مــا مىخواهيــم خيــر اســت ،هــر چنــد كه مــا آن را بــراى چيــز ديگرى
مىخواهيــم ،ولــى خيــر حقيقى همــان مقصد ما اســت ،و آن ديگرى به خاطر مقصد ما خير شــده
اســت ،پــس خيــر حقيقــى آن چيزى اســت كه بــه خاطر خــودش مطلوب ما اســت ،و اگــر خيرش
مىناميــم چــون در مقايســه با چيزهاى ديگــر آن را انتخاب كرديم .پس هر چيــزى تنها وقتى "خير"
ناميده مىشود كه با چيز ديگرى مقايسه شود ،و نسبت به آن چيز مؤثر باشد ،و گرنه هر چيزى تنها
خودش است ،نه خير است و نه شر.
كلمــه "خيــر" از نظر وزن وصفى اســت كه از ماده "خار ،يخار ،خيرة" اشــتقاق يافتــه كه اين ماده به
معناى انتخاب و اختيار كردن يكى از دو چيز و يا دو عملى است كه به وجهى در انجام و يا اخذ
آن در ترديــد باشــد ،و خيــر از آن دو ،آن اســت كــه در مطلوبيت و فضيلت ،برترى بر ديگرى داشــته
اخذ آن متعين باشد.
پــس خيــر از دو عمــل ،آن عملى اســت كه انجام آن متعين باشــد .و خير از دو چيز آن اســت كه از
جهت انتخاب مطلوب باشــد ،مثال خير از دو مال ،آن مالى اســت كه از جهت تمتع و اســتفاده
مطلوبتر باشــد .و خير از دو خانه ،آن خانهاى اســت كه از جهت ســكنى مطلوبتر باشد .و خير از
دو انســان ،آن فردى اســت كه از جهت مصاحبت بهتر باشــد .و خير از دو رأى ،آن رأيى اســت كه
اخذ به آن بهتر باشــد .و خير از دو اله ،آن معبوديســت كه از جهت پرســتش بهتر باشد .و از همين
جــا اســت كه اهل ادب گفتهانــد اصل اين كلمه "أخير :خوبتر" و به صيغــه افعل التفضيل بوده ،و
ليكن حقيقت مطلب اين اســت كه كلمه مذكور صفت مشــبههاى است كه بر حسب ماده خود
معناى افعل التفضيل را افاده نموده و برترى را مىرساند.
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�خ ى ل

خ
م� ت�ال

ََُ
ش ت ق ت ق آ ن ْ َخ ْ ُ ْ
 �/خ� يّ� ُل
/م خ� ت� ٍ 
م���ا� �ر��ى :ال� ي�ل
ال ي

نَ ْ ً فَ ُ ً
َ َّ
ُ ُ
كا� ُم خ� ت�الا � خ�ورا
ِإ� نّ� الل َه لا ي� ِح ّب� َم نْ�
سوره مبارکه نساء آیه36 :

مختال

كلمــه مختــال به معناى كســى اســت كه دســتخوش خيــاالت خود شــده ،و خيالــش او را در نظر
خودش شــخصى بســيار بزرگ جلوه داده ،در نتيجه دچار به كبر گشــته ،از راه صواب گمراه شــده
است ،اسب را هم اگر خيل مىخوانند براى همين است كه در راه رفتنش تبختر مىكند.
مختال به كسى مىگويند كه دچار خيالء و تكبر شده باشد ،و تكبر را از اين جهت خيالء مىگويند
كه متكبر چيزى را كه در خود سراغ دارد فضيلتى براى خود خيال مىكند.
فخور" :فخور" به معناى كسى است كه زياد افتخار و مباهات مىكند ،و اختيال كه مصدر است
بــراى كلمــه مختال ،و نيز افتخار ناشــى از اين می شــود كه انســان توهم كند كــه آنچه نعمت دارد
به خاطر اســتحقاق خودش اســت ،و اين بر خالف حق اســت ،چون او فعلى را كه بايد مســتند به
تقدير خدا كند به استقالل نفس خود كرده ،و اين اختيال و افتخار هر دو از رذائل نفسند ،كه خدا
آن را دوست نمىدارد.

فخور

كلمــه فخــور بــه معنــاى كســى اســت كه ز يــاد افتخــار مىكنــد ،و ايــن دو صفــت يعنــى اختيال-
خيالزدگــى -و كثــرت فخــر از لوازم عالقمنــدى به مال و جاه ،و افراط در حب آن دو اســت ،و اگر
فرمــوده :خــدا مختــال و فخور را دوســت نمــىدارد ،براى همين اســت كــه اين دو ،خدا را دوســت
نمىدارنــد ،ز يــرا قلبشــان وابســته بــه غير او اســت ،كــه دو طايفــه مذكــور در معــرض آن دو صفت
نامبردهانــد يعنــى صفــت خيالء و فخر ،طايفه اول كــه بخل مىورزد دلش متعلق به مال اســت ،و
طايفه دوم دلش متعلق به جاه است ،هر چند كه بين جاه و مال تا اندازهاى مالزمه هست.
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د ب� ر

ّ
�تد�ر
ب

َ تَ َ َّ ُ ن ْ ً
ش ت ق ت آ أَ ْ
و�ُ /مد ِب�را
ا� ق�ر��نى� :د ب�ار /ي��د ب�ر
م���

ت ٌ أَ نْ َ ْ ن ُ َ ْ َ ُ َ ٌ َ َّ َّ ُ آ ت َ َ تَ ذَ َّ َ أُ ُ ْ أَ ْ
ا�
�
ل
ا� ���ز ل�اه ِإ�ل ي�ك م ب�ارك ِل ي�د ب�ر وا � ي� ِا� ِه و ِل ي���كر �ولوا ال� ب ب
ِك� ب
سوره مبارکه ص آیه29 :

ّ
تدبر

دبر "مقابل" قبل اســت .دبر به معناى عقب و قبل به معناى جلوى هر چيز اســت ،دو عضو جلو و
عقــب را هــم بــه همين جهت و به طور كنايه ،قبل و دبر مىنامند ،و چه بســا بر هر چيزى هم كه در
دنبال و يا جلو چيز ديگرى قرار گرفته باشــد مجازا اطالق بشــود .از اين دو لفظ مشــتقاتی اســت،
از آن جملــه اســت" :اقبــل -روى آورد" "،أدبــر -پشــت كرد،قبل -بوســيد،دبر االمــر -در عاقبت كار
انديشــيد"" ،تقبل -پذيرفت و زير بار رفت" "،تدبر -در اطراف و عواقب كار انديشــيد" ،و "استدبر-
چيزهايــى در عاقبــت كار ديــد كه در اولش نمىديــد و آن را پيش بينى نمىكــرد"" .دبر امر البيت"
معنايش اين است كه امور خانه و تصرفاتى را كه مربوط به آنست منظم نمود ،بطورى كه وضع آن
رو به صالح گذاشت و اهل آن از فوايد مطلوب آن برخوردار شدند.
لفــظ "دابــر" كــه در هــر چيز بــه معناى دنبالهايســت كــه از پى مىرســد ،مثال گفته مىشــود" :امس
الدابر -ديروز گذشته" يعنى روزى كه در پى امروز بود هم چنان كه گفته مىشود" :عام قابل -سال
آينده" .و "دابر" به اثر هر چيزى هم اطالق مىشــود ،مثال به نســل آدمى و هر اثر ديگرى كه از وى به
َ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َ َ
ين ظل ُموا"
دابر القــو ِم ال ِذ
جــا مىمانــد "دابر" گفته مىشــود ،پس اينكه خــداى تعالى فرمود" :فق ِطــع ِ
معنايــش ايــن اســت كــه هال كــت و نابودى همــه ايل و تبارشــان را فــرا گرفت.ادبار از هــر چيزى به
معناى اعراض و به معناى پشت كردن است.
"تدبير" به معناى اين است كه چيزى را دنبال چيزى بياورى ،و مقصود از آن اين است كه اشياى
متعدد و مختلف را طورى تنظيم كنى و ترتيب دهى كه هر كدام در جاى خاص خود قرار بگيرد،
بطورى كه به محض تنظيم ،آن غرضى كه از هر كدام آنها دارى و فائدهاى كه هر كدام دارد حاصل
گردد و به خاطر متالشــى شــدن اصل ،و فســاد اجزاء ،و تزاحم آنها با يكديگر غرض مختل نشــود.
تدبيــر امــر عالم هم بههمين معنا اســت كــه اجزاى آن را به بهترين و محكمترين نظم منظ م ســازد،
بطورى كه هر چيزى بســوى غايت مقصود از آن متوجه گشــته و ســير كند ،و همين آخرين كمالى
است كه مخصوص به او است ،و منتهى درجه و اجل مسمايى است كه به سوى آن گسيل شده،
همچنين مجموع آن را با نظمى عام عالمى منظم سازد ،بطورى كه سراپاى عالم هم متوجه غايت
كلى خود كه همان رجوع و بازگشت به خداست بشود و در نتيجه بعد از دنيا آخرت هويدا گردد.
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تدبيــر حــوادث جاريه در عالم ،معنايش اين اســت كــه يك حادثى را دنبال حادثــى ديگر به وجود
بيــاورد ،حادثــى باشــد كه وقتى دنبال حــادث اول پديــد آورد ،نظامى اتم به وجود آيــد ،و آن چنان
حــوادث را ترتيــب دهــد كــه بــه غايتها و نتايجى منتهى شــود كه حــق و حقيقت باشــد ،پس در
حقيقــت تدبير عبارت شــد از خلقت بعد از خلقت ،اما خلقــت هر چيزى با رعايت خلقتهاى
قبل و بعد ،كه چون تك تك هر ايجادى در نظر گرفته شــود خلقت اســت ،و چون رابطه و اتصال
بين همه خلقها در نظر گرفته شود تدبير است ،پس تدبير ،چيزى سواى خلقت نيست.
و چون خلقت و صنع همه به خداى تعالى منتهى مىشــود ،و اين منتهى شــدنش ضرورى و غير
قابل انكار اســت ،ناگزير تدبير هم منتهى به اوســت ،و به هيچ وجه نمىشــود به غير او دانســت ،و
غيــر خــداى تعالى هر چه هســت مخلــوق خدا ،و قائم به خــدا ،و مملوك او اســت ،خودش مالك
هيچ نفعى و ضررى نيســت ،و محال اســت كه قائم به غير از او باشــد ،و آن غير ،مســتقل در تدبير
او ،و مستغنى از خدا باشد ،و اين همان معناى حق بودن ،و بازيچه نبودن ،و جد بودن ،و شوخى
نبودن خلقت است.
پس اگر بعضى از مخلوقات خدا مدبر بعضى از مخلوقات ديگرش بوده باشد ،اين واليت در تدبير
واليت حقيقى نيست ،چون ولى نامبرده باز هم مالك واقعى ،و به حقيقت معناى كلمه نيست،
و بــه ايــن معنــا چيزى را مالك نمىباشــد ،و در نتيجه آنچــه دخل و تصرف مىكنــد جنبه بازى را
دارد ،و ا گــر فرضــا خدا چنين واليتــى را به بعضى از مخلوقات خود بدهد ،او هم با مخلوقات خود
بازى كرده اســت ،و ســاحت او منزه از لعب و بازى است ،و فرض مذكور تنها و تنها فرض است،
و حقيقتى نمىتواند داشــته باشــد ،و واليت فرض شــده فقط اســمى از واليت را دارد ،و به كلى از
حقيقت معناى كلمه تهى است ،هم چنان كه تار عنكبوت اينچنين است.
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درك

ادراک

ش ت ق ت آ َّ َ َّ ُ أَ ْ َ ُ َّ
ا� ق�ر��نى :اد َارك /اد َاركوا�/د َرك ه /الد ْر ِك
م���

أَ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ
َو ما �دراك ما ل يْ�ل ة� ال ق�د ِر
سوره مبارکه قدر آیه2 :

ادراک

كلماتــى كــه در قــرآن كر يــم در باره انواع ادراكات انســانى آمده ،بســيار اســت و چه بســا تا بيســت
جور لفظ برسد ،مانند "ظن"" ،حسبان"" ،شعور"" ،ذكر"" ،عرفان"" ،فهم"" ،فقه"" ،درايت"" ،يقين"،
"فكر"" ،رأى"" ،زعم"" ،حفظ"" ،حكمت"" ،خبرت"" ،شهادت" ،و "عقل" ،كه كلماتى نظير "فتوى"
و "بصيرت" نيز ملحق به آنها است و بد نيست در اينجا معناى اين كلمات را بدانيم ،لذا مىگوئيم:
ظن :كلمه "ظن" به معناى تصديق بيش از پنجاه درصد و نرســيده به صد در صد اســت ،زيرا كه
اگر به درجه صد در صد برسد جزم و قطع مىشود.
حســبان :كلمه "حســبان" هم به معناى ظن است ،با اين تفاوت كه گويا استعمال كلمه حسبان
در مورد ظن اســتعمالى اســت استعارى ،مانند كلمه "عد -شــمردن" چون همه مىدانيم كه لفظ
حســاب كــردن و لفــظ شــمردن ،معنــاى اصلــىاش چيســت ،ولى مــا هميــن دو كلمــه را در مورد
احتمــال راجــح نيــز اســتعمال مىكنيــم ،و مىگوييــم :مــن فالنــى را از شــجاعان مىدانســتم ،و از
دالوران به حســاب مىآوردم ،و منظور اين اســت كه او را در هنگام شــمردن شــجاعان ،ملحق به
آنان مىدانستم.
شعور :كلمه "شعور" كه به معناى ادراك دقيق است از ماده "شعر -به فتح شين" گرفته شده ،كه به
معناى مو بوده و ادراك دقيق را از آنجا كه مانند مو باريك است ،شعور خواندهاند و مورد استعمال
اين كلمه محسوسات است ،نه معقوالت و به همين جهت حواس ظاهرى را مشاعر مىگويند.
ذکر :كلمه "ذكر" ،به معناى پيش كشــيدن صورتهايى اســت كه در خزينه ذهن انبار شــده ،و آن را
بعد از آنكه از نظر و فكر غايب بوده ،حاضر سازيم ،و يا اگر حاضر بوده ،نگذاريم غايب شود.
عرفــان :امــا كلمــه "عرفان و معرفت" ،به معناى آن اســت كه انســان صورتى را كــه در قوه دراكهاش
ترسيم شده ،با آنچه كه در خزينه ذهنش پنهان دارد ،تطبيق كند ،و تشخيص دهد كه اين همان
است يا غير آن ،و بدين جهت است كه گفتهاند معرفت عبارت است از ادراك بعد از علم قبلى.
فهــم :اما كلمه "فهم" به معناى آن اســت كه ذهن آدمــى در برخورد با خارج به نوعى عكس العمل
نشان داده و صورت خارج را در خود نقش كند.
فقــه :كلمــه "فقه" به معناى آن اســت كه فهم ،يعنى همان صورت ذهنــى را بپذيرد ،و در پذيرش و
تصديق آن مستقر شود.
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درایت :كلمه "درايت" به معناى فرو رفتن در اين نقش و دقت در آن براى درك خصوصيات و اسرار
و مزاياى نهفته آن است ،و به همين جهت ،اين كلمه در مقام بزرگداشت و تعظيم به كار مىرود،
َ
ْ َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ
راك َما ْال َح َّاقـ ُـة" و آيات "إ َّنا أ ْن َز ْل ُ
ناه
هــم چنــان كه مىبينيم در آيات شــريفه "الحاقة ما الحاقة و ما أد
ِ
َ َ َ َُ َْ ْ
َ َ َْ ْ
ِفــي ل ْيلـ ِـة القــد ِر َو ما أ ْدراك ما ل ْيلة القد ِر" اســتعمال شــده ،مىفهماند كه تشــخيص خصوصيات
و اســرار قيامت و اســرار ليلة القدر امرى عظيم اســت كه كســى قادر به درك آن نيســت و اما يقين
عبارت است از اينكه همان درك ذهنى آن چنان قوت و شدت داشته باشد كه ديگر قابل سستى
و زوال نباشد.
فکر :كلمه "فكر" به معناى نوعى ســير و مرور بر معلومات موجود حاضر در ذهن اســت ،تا شــايد از
مرور در آن ،و يك بار ديگر در نظر گرفتن آن ،مجهوالتى براى انسان كشف شود.
رای :كلمه "رأى" به معناى تصديقى است كه از همان فكر و تجديد نظر در مطالب حاضر در ذهن
پيــدا مىشــود ،چيزى كه هســت بيشــتر در علوم عملى كه پيرامــون آنچه "بايد كــرد" و آنچه "نبايد
كرد" ،بحث مىكند ،استعمال مىشود ،نه در علوم نظرى كه مربوط است به امور تكوينى .مراد از"
رؤيت "علم فكرى است و اگر آن را رؤيت ناميد به خاطر اين است كه علم فكرى در هر امرى آن را
مانند رؤيت محســوس مىســازد .كلمه "رؤيت" هم مىتواند به معناى ديدن با چشــم باشد ،و هم
به معناى معرفت.
زعــم :امــا كلمــه "زعم" به معناى تصديق مطلب اســت ،تصديق از اين حيــث كه مطلب نامبرده
صورتــى اســت در ذهــن ،حال يا اين تصديق شــصت در صد باشــد ،و يا صــد در صد .پس كلمه
نامبرده هم در مورد ظن استعمال مىشود و هم در مورد قطع و جزم.
علم :کلمه "علم" همانطور كه گفتيم به معناى احتمال صد در صد اســت ،بطورى كه حتى يك
در صــد هــم احتمــال خالف آن داده نمىشــود .و كلمه "حفظ" به معناى ضبــط كردن صورت آن
چيزى اســت كه براى ما معلوم شــده اســت ،بطورى كه هيچ دگرگونى و تغييرى در آن پيدا نشــود.
و كلمــه "حكمــت" ،به معناى صورت علميه اســت ،اما از اين جهت كه مطلبى محكم و اســتوار
اســت .و كلمــه "خبرت" به معناى اين اســت كه شــخص خبــره صورت علمي ـهاى را كه در ذهن
دارد آن چنان بدان احاطه داشته باشد كه بداند از مقدمات آن چه نتائجى بر آن مترتب مىشود.
شهادت:كلمه "شهادت" ،به معناى ديدن و رسيدن به عين يك چيز و يا يك صحنه است ،حال
يا به حس ظاهرى مانند "ديدن"" ،شــنيدن"" ،بوئيدن" ،و "لمس محسوســات" ،و يا به حس باطن
مانند "مشــاهده"" ،درك يقينى وجدانيات" ،درك اين كه مثال من ميدانم و اراده و محبت و بغض
و نظائر آن را دارم.
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سوره مبارکه بقرة آیه186 :

دعا

دعا :كلمه "دعاء" و نيز كلمه "دعوت" به معناى معطوف كردن توجه و نظر شــخص دعوت شــده
اســت به ســوى چيزى كه آن شــخص دعوت شــده و اين كلمــه معنايى عمومىتــر از كلمه "نداء"
دارد ،بــراى اينكــه نــداء مختص بــه باب لفظ و صوت اســت ،ولى دعاء ،هم شــامل دعوت كردن
بوســيله لفظ مىشــود و هم شــامل آنجايى كه كسى را با اشاره و يا نامه دعوت كنند ،عالوه بر اين،
لفظ نداء مخصوص آنجايى اســت كه طرف را با صداى بلند صدا بزنى ،ولى لفظ دعاء اين قيد
را نــدارد ،چــه بــا صداى بلند او را بخوانى و چه بيخ گوشــى و آهســته دعوتش كنــى ،هر دو جورش
دعوت است.
و دعاء ،اگر به خداى تعالى نســبت داده شــود معنايش هم دعوت كردن تكوينى اســت كه همان
ايجــاد آن چيزى اســت كــه حق تعالى اراده كرده ،گو يــا خداى تعالى آن چيز را به ســوى اراده خود
دعوت نموده -مانند اين قول خداى تعالى كه مىفرمايد"َ :ي ْو َم َي ْد ُع ُوك ْم َف َت ْسـ َـتج ُيب َ
ون ِب َح ْم ِد ِه" كه
ِ
منظور از اين جمله اين است كه خداى تعالى شما را كه در قبرهايتان آرميدهايد براى زندگى كردن
در عالــم آخــرت دعوت مىكند ،و شــما دعــوت او را با قبول خود اجابت مىكنيــد ،كه در اين آيه،
دعوت به معناى ايجاد و خلقت است در نتيجه معناى تكوين را مىدهد.
و هــم خوانــدن و دعــوت كردن تشــريعى ،و آن عبارت اســت از اينكه خداى تعالى بــه زبان آياتش
بنــدگان را تكليــف كنــد به آنچه كه از آنان مىخواهد .و اما دعوت و دعاى بندگان عبارت اســت
از اينكــه بنــده خــدا با خوانــدن پروردگارش رحمــت و عنايت پروردگار خود را به ســوى خود جلب
كند ،و خواندنش به اين است كه خود را در مقام عبوديت و مملوكيت قرار دهد ،به همين جهت
عبــادت در حقيقــت دعاء اســت ،چون بنده در حال عبادت خــود را در مقام مملوكيت و اتصال
بــه مــوالى خو يــش قرار مىدهد و اعــام تبعيت و اقرار به ذلــت مىكند تا خدا را با مقــام مولويت و
ربوبيتش به خود معطوف سازد ،دعا هم عينا همين است.
َ َ
و خــداى تعالــى بــه همين اتحــاد حقيقت دعاء و عبادت اشــاره دارد ،آنجا كه مىفرمايــد" :و قال
َ
َ
َ ُّ ُ ُ ْ ُ
داخر َ
ْ َ ْ َ ُ ْ َّ ّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ
ين"  ،كه
ر بكــم ادعو ِني أســت ِجب لكــم ِإن ال ِذين يســتك ِبرون عن ِعباد ِتي ســيدخلون جهنــم ِ ِ
مالحظه مىكنيد در اول ،فرمان به دعاء داده ،سپس همين تعبير به دعاء را مبدل به تعبير عبادت
كرده است.
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َ ّ َ ّ َ ٌ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
َْ
َ َ ََ َ
ْ ْ
الداع إذا َ
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َ
لعلهــم يرشــدون ()186و چــون بندگان من از تو ســراغ مرا مىگيرند بداننــد كه من نزديكم و دعوت
دعاكننــدگان را اجابــت مىكنــم البتــه در صورتى كــه مرا بخوانند پــس بايد كه آنان نيــز دعوت مرا
اجابت نموده و بايد به من ايمان آورند تا شايد رشد يابند ()186
اين آيه در افاده مضمونش بهترين اسلوب و لطيفترين و زيباترين معنا را براى دعا دارد.
اوال :اســاس گفتــار را بر تكلم وحده (من چنيــن و چنانم) قرار داده ،نه غيبت (خدا چنين و چنان
اســت)،و نه ســياقى ديگر نظير غيبت ،و اين ســياق داللت دارد بر اينكه خداى تعالى نســبت به
مضمون آيه كمال عنايت را دارد.
و ثانيا :تعبير فرموده به (عبادى بندگانم) ،و نفرمود (ناس مردم) و يا تعبيرى ديگر نظير آن و اين نيز
عنايت ياد شده را بيشتر مىرساند.
و ثالثا :واسطه را انداخته ،و نفرموده( :در پاسخشان بگو چنين و چنان) بلكه فرمود:چون بندگانم
از تو سراغ مرا مىگيرند من نزديكم
و رابعــا :جملــه( :مــن نزديكــم) را بــا حــرف (ان) كه تاكيد را مىرســاند مؤكــد كرده و فرمــوده( :فانى
قريب) پس به درستى كه من نزديكم.
و خامســا :نزديكــى را بــا صفت بيــان كرده و فرمــوده( :نزديكم) نه بــا فعل( ،من نزديك مىشــوم) تا
ثبوت و دوام نزديكى را برساند.
و سادسا :در افاده اينكه دعا را مستجاب مىكند تعبير به مضارع آورد نه ماضى ،تا تجدد اجابت
و استمرار آن را برساند.
و ســابعا :وعــده اجابــت يعنى عبارت (اجابت مىكنم دعــاى دعا كننده)را مقيد كــرد به قيد (اذا
دعان -در صورتى كه مرا بخواند) با اينكه اين قيد چيزى جز خود مقيد نيست ،چون مقيد خواندن
خدا است و قيد هم همان خواندن خدا است و اين داللت دارد بر اينكه دعوت داعى بدون هيچ
َ
َ ُ
شــرطى و قيدى مســتجاب است نظير آيهْ ":اد ُعو ِني أ ْسـ َـت ِج ْب لك ْم" و اين هفت نكته همه داللت
دارد بر اينكه خداى سبحان به استجابت دعا اهتمام و عنايت دارد.
از طرفى در اين آيه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمير متكلم (من) تكرار شده ،و آيهاى به چنين
اســلوب در قــرآن منحصــر به همين آيه اســت .نزديك بودن خداى ســبحان به بنــدگان ،مقتضاى
مالكيت مطلقه الهى و عبوديت عباد است  :خداى سبحان ميان هر چيزى و خود آن چيز حائل
است ،و ميان آن و تمامى مقارنات آن از فرزند و همسر و دوست و مال و جاه و حق او حائل است،
پــس خــداى تعالى از هر چيزى كه فرض شــود به مخلوق خود نزديكتر اســت ،پــس او قريب على
ْ
َ
َْ
َ
االطالق استَ " :و ن ْح ُن أق َر ُب ِإل ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل ال َو ِر ِيد"
ْ
َْ
َ َّ َ ُ
اهَّلل َي ُحول َب ْي َن ال َم ْر ِء َو قل ِب ِه".
و نيز فرموده " :أن
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و ســخن كوتاه آنكه مالك بودن خداى ســبحان نســبت به بندگانش به مالكيت حقيقى ،و بنده
بودن بندگان براى او باعث شده كه او بطور على االطالق قريب و نزديك به ايشان باشد ،نزديكتر
از هــر چيــزى كــه با او مقايســه شــود ،و نيز ايــن مالكيت باعث شــده كه هر تصرفى و بــه هر نحو كه
بخواهد در بندگانش بكند جايز باشــد بدون اينكه دافعى و مانعى جلو تصرفاتش را بگيرد ،و اين
جــواز تصــرف حكم مىكنــد به اينكه خداى ســبحان هر دعاى دعــا كننده را اجابــت كند هر چه
مىخواهــد باشــد و بــا اعطــا و تصــرف خــود حاجتش را بــرآورد چــون مالكيت او عام و ســلطنت و
احاطهاش بر جميع تقادير و بدون هيچ قيد و اندازه است.
َ ّ َ ّ َ ٌ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
ََ َ
َ
عان"
پس روشــن شــد اينكه فرمودهَ ":و ِإذا َســألك ِع ِ
بادي ع ِني ف ِإ ِني ق ِر يب أ ِجيب دعوة الد ِاع ِإذا د ِ
همانطور كه متعرض حكم مساله اجابت دعا است متعرض بيان علل آن نيز هست ،و مىفهماند
علــت نزديــك بــودن خدا بــه بندگان همين اســت كه دعــا كنندگان بنــده اويند ،و علــت اجابت
بىقيد و شــرط دعاى ايشــان همان نزديكى خدا به ايشــان اســت ،و بىقيد و شــرط بودن اجابت
دعا ،مستلزم بىقيد و شرط بودن دعا است ،پس تمامى دعاهايى كه خدا براى اجابت آن خوانده
مىشود مستجاب است.
شرط استجابت دعا و اشاره به تقسيم دعا به غريزى (فطرى) و زبانى البته در اينجا نكتهاى است
ُ
َ َّ
كه نبايد از نظر دور داشت ،و آن اينكه خداى تعالى وعده" أج ُ
يب َد ْع َوة الداع" خود را مقيد كرده به
ِ
ِ
َ
عان  ،"...و چون اين قيد چيزى زائد بر مقيد نيست ،مىفهماند كه دعا بايد حقيقتا دعا
قيد" ِإذا د ِ
َ
عان) نيز همين را مىفهماند ،كه وعده
باشــد ،نــه اينكــه مجازا و صورت آن را آوردن ،جملــه(ِ :إذا د ِ
اجابت هر چند مطلق و بىقيد و شــرط اســت ،اما اين شــرط را دارد كه داعى حقيقتا دعا كند ،و
علم غريزى و فطريش منشا خواستهاش باشد ،و خالصه قلبش با زبانش موافق باشد ،چون دعاى
حقيقــى آن دعائــى اســت كه قبل از زبان ســر ،زبان قلــب و فطرت كه دروغ در كارش نيســت آن را
بخواهد نه تنها زبان ســر ،كه به هر طرف مىچرخد ،به دروغ و راســت و شوخى و جدى و حقيقت
و مجاز.
بههميــن جهــت اســت كــه مىبينيــد خــداى تعالــى تمامــى حوائــج انســانى را هــر چنــد كــه زبان
َ ُّ
َْ
ُّ
ُ
درخواست آن را نكرده باشد سؤال ناميده ،و فرمودهَ ":و آتاك ْم ِم ْن ك ِل ما َسأل ُت ُم ُوهَ ،و ِإ ْن ت ُعدوا ِن ْع َم َت
َّ ْ ْ َ َ َ ُ َ َّ
ُ
سان لظل ٌوم كف ٌار" .كه به حكم اين آيه انسانها در نعمتهايى هم كه نه تنها به
اهَّلل ال ت ْح ُصوها ِإن ِالن
ِ
زبان سر درخواستش را نكردهاند ،بلكه از شمردنش هم عاجزند ،داعى و سائلند ،چيزى كه هست
به زبان فطرت و پيشين خود دعا و سؤال مىكنند ،چون ذات خود را محتاج و مستحق مىيابند،
َ
َ ْ
ُ َّ
و نيز فرمودهَ ":ي ْس َئ ُل ُه َم ْن في َّ
ماوات َو ْال ْ
ض كل َي ْو ٍم ُه َو ِفي شأ ٍن" و داللت اين آيه بر آنچه گفتم
ر
الس
ِ
ِ
ِ
ظاهرتر و واضحتر است.
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پس ســؤال فطرى از خداى ســبحان هرگز از اجابت تخلف ندارد ،در نتيجه دعائى كه مســتجاب
نمىشود و به هدف اجابت نمىرسد ،يكى از دو چيز را فاقد است و آن دو چيز همان است كه در
َ ْ َ َّ
َ
عان"  ،به آن اشاره شده.
جمله ":دع َوة الد ِاع ِإذا د ِ
اول اين اســت كه دعا دعاى واقعى نيســت ،و امر بر دعا كننده مشــتبه شده ،مثل كسى كه اطالع
ندارد خواستهاش نشدنى است ،و از روى جهل همان را درخواست مىكند ،يا كسى كه حقيقت
امر را نمىداند ،و اگر بداند هرگز آنچه را مىخواســت درخواســت نمىكرد ،مثال اگر مىدانســت كه
فالن مريض مردنى است و درخواست شفاى او درخواست مرده زنده شدن است هرگز درخواست
شــفا نمىكنــد ،و ا گــر ماننــد انبيــا اين امــكان را در دعــاى خود احســاس كند ،البته دعــا مىكند و
مرده زنده مىشــود ،ولى يك شــخص عادى كه دعا مىكند از اســتجابت مايوس اســت ،و يا اگر
مىدانســت كــه بهبــودى فرزندش چــه خطرهايى براى او در پــى دارد دعا نمىكرد ،حــاال هم كه از
جهل به حقيقت حال دعا كرده مستجاب نمىشود.
دوم ايــن اســت كــه دعا ،دعاى واقعى هســت ،ليكن در دعا خدا را نمىخوانــد ،به اين معنا كه به
زبان از خدا مسئلت مىكند ،ولى در دل همه اميدش به اسباب عادى يا امور وهمى است ،امورى
كه توهم كرده در زندگى او مؤثرند.
پــس در چنيــن دعائــى شــرط دوم (اذا دعــان ،در صورتى كه مــرا بخواند) وجود نــدارد ،چون دعاى
خالــص بــراى خــداى ســبحان نيســت ،و در حقيقــت خــدا را نخوانــده چــون آن خدايــى دعــا را
مستجاب مىكند كه شريك ندارد ،و خدايى كه كارها را با شركت اسباب و اوهام انجام مىدهد،
او خداى پاســخگوى دعا نيســت ،پس اين دو طايفه از دعا كنندگان و صاحبان ســؤال دعاشــان
مستجاب نيست ،زيرا دعايشان دعا نيست ،و يا از خدا مسئلت ندارند چون خالص نيستند.
َ
َ
ْ َ َ
ــن ع َ
و نيــز ماننــد آيه شــريفهَ ":و قـ َـال َر ُّب ُكـ ُـم ْاد ُعو ِنــي أ ْسـ َـتج ْب َل ُكـ ْـم ،إ َّن ّال ِذ َ
باد ِتي
ين َي ْسـ َـتك ِب ُرون ع ْ ِ
ِ
ِ
داخر َ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ
ين" چون كه اين آيه شريفه ،هم دعوت به دعا مىكند ،و هم وعده اجابت
سيدخلون جهنم ِ ِ
مىدهــد ،و هــم عــاوه بر اين دعا را عبادت مىخواند ،و نمىفرمايد كســانى كه از دعا به درگاه من
استكبار مىكنند ،بلكه به جاى آن مىفرمايد كسانى كه از عبادت من استكبار مىكنند .و با اين
بيــان خــود تمامى عبادتها را دعا مىخواند ،براى اينكــه اگر منظور از عبادت ،تنها دعا ،كه يكى از
اقسام عبادت است باشد ترك دعا ،استحقاق آتش نمىآورد بلكه منظور ترك مطلق عبادت است
كه استحقاق آتش مىآورد ،پس معلوم مىشود مطلق عبادتها دعايند (دقت بفرمائيد)...
بحث روايتى :شامل رواياتى در فضيلت ،و شرائط و آداب دعا
شيعه و سنى روايت كردهاند كه رسول خدا ص فرمود :دعا سالح مؤمن است .و در حديث قدسى
آمــده :اى موســى از مــن آنچــه احتيــاج دارى درخواســت كــن ،حتــى علوفــه گوســفندت ،و نمك
خميرت را از من بخواه.
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و در كتــاب مــكارم از آن جنــاب روايت كرده كه فرمود :دعا از خواندن قرآن بهتر اســت ،براى اينكه
َ
ُْ
ُ ُ
ُُ
خــود خــداى عــز و جل مىفرمايــد ":قل ما َي ْع َبــؤا ِبك ْم َر ّ ِبي ل ْو ال ُدعاؤك ْم" بگو اگر دعاى شــما نباشــد
پــروردگار مــن هيچ اعتنايى به شــما نخواهد كرد.از رســول خــدا ص روايت آورده كــه فرمود :زمانى
خــداى تعالــى بــه بعضــى از انبيايــش وحــى فرســتاد ،كــه بــه عــزت و جاللم ســوگند كــه آرزوى هر
آرزومنــدى را كــه بــه غير مــن اميد ببندد مبــدل به نوميدى مىكنــم ،و جامه ذلت در ميــان مردم بر
تنش مىپوشانم ،و از گشايش و فضل خودم دور مىكنم ،آيا بنده ،بنده من باشد ،و در شدايدش
به غير من اميد ببندد با اينكه شدائد همه بدست من است و آيا به غير من اميدوار شود ،با اينكه
غنى بالذات و جواد على االطالق منم ،و كليد همه درهاى بســته به دســت من اســت ،و در خانه
من به روى هر كس كه بخواهد مرا بخواند باز است( .تا آخر حديث).
از رسول خدا ص روايت آورده كه فرمود :خداى تعالى فرموده هيچ مخلوقى دست به دامن مخلوق
ديگر نمىشود ،مگر آنكه من رشته اسباب آسمانها و اسباب زمين را عليه او قطع مىكنم ،ديگر اگر
از من چيزى بخواهد عطايش نمىكنم ،و اگر به درگاهم دعا كند دعايش را مستجاب نمىسازم،
و هيچ مخلوقى دست به دامن خود من نمىشود و چشم اميد از مخلوق من نمىپوشد مگر آنكه
آســمانها و زميــن را ضامــن رزقــش مىكنــم ،آن وقــت اگر دعــا كند اجابــت مىكنــم ،و اگر حاجت
بخواهد بر مىآورم ،و اگر طلب آمرزش كند او را مىآمرزم .و در عدة الداعى از رسول خدا ص روايت
آورده كه فرمود :در حالى دعا كنيد كه يقين به اجابتش داشــته باشــيد .و در حديث قدســى آمده:
خداى تعالى فرمود :من همان جايم كه ظن بندهام به من آنجا است ،پس بنده من نبايد به غير از
خير از من انتظارى داشته باشد ،بلكه بايد نسبت به من حسن ظن داشته باشد.
از رســول خــدا ص روايــت آورده كه فرمود :در حوائج خود به درگاه خدا فــزع كنيد ،و در ناماليمات
خــود بــه او پناهنده شــويد ،و به درگاهش تضــرع نموده او را بخوانيد ،كه دعا مغز عبادت اســت ،و
هيچ مؤمن نيســت كه خدا را بخواند مگر آنكه دعايش را مســتجاب مىكند آنهم يا به فوريت ،كه
در نتيجــه ثمــرهاش در دنيا عايد او مىشــود ،و يا با مدت كــه در نتيجه ثمرهاش در آخرت عايدش
مىشــود ،و يا حد اقل ثمره آن را به مقدار دعايش كفاره گناهانش قرار مىدهد ،البته همه اينها در
صورتى است كه از خدا گناه نخواهد.
و در نهج البالغه در يكى از وصاياى امير المؤمنين به فرزندش حسين ع آمده :سپس خداى تعالى
كليــد همــه خزينههاى غيبش را در دســت خود تو قرار داد ،و آن اين اســت كه به تــو اجازه داد از او
مسئلت كنى ،با اين كليد كه همان دعا است هر درى از درهاى نعمتهاى او را بخواهى مىتوانى
بگشــايى ،و بــاران رحمــت او را به ســوى خود ببارانى ،پس هرگز دير شــدن اجابت خــدا تو را نوميد
نســازد ،كــه عطيــه بــه قدر نيت اســت ،و چه بســا اجابت دعايــت بدين جهت تاخيــر مىافتد كه
اجرش برايت بيشــتر باشــد ،كه بزرگترين عطا همان آرزو و انتظار اجابت داشــتن اســت ،و چه بسا
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چيزى از خدا بخواهى و خدا آن را بتو ندهد ،بلكه بهتر از آن را بدهد ،حال يا در دنيا و يا در آخرت،
و يا بدين جهت مســتجاب نكند كه خواســته اســت بالئى را از تو بگرداند ،چون آنچه خواستهاى
بالى جان تو است ،زيرا بسيار مىشود كه از خدا چيزى بخواهى كه مايه نابودى دين تو است ،اگر
آن حاجتت را برآورند ،دينت را از دست مىدهى ،پس بر تو باد كه هميشه از خدا چيزى بخواهى
كه جمال و زيبائيش برايت بماند ،و وزر و وبالش از بين برود ،نه مال ،كه نه تنها براى تو نمىماند،
بلكه تو هم براى آن نمىمانى.
بــاز در عــدة الداعــى از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود :هيچ بندهاى دســت خود به ســوى خداى
عز و جل نمىگشايد .مگر آنكه خدا از رد آن بدون اينكه حاجتش داده باشد شرم مىكند ،باآلخره
چيزى از فضل و رحمت خود كه بخواهد در آن مىگذارد ،بنا بر اين هر وقت دعا مىكنيد دســت
خــود را برنگردانيــد مگــر بعد از آنكه آن را به ســر و صورت خود بكشــيد ،و در خبــرى ديگر آمده :كه
به صورت و ســينه خود بكشــيد .از جدشــان حســين بن على ع روايت كرده ،آمده كه :رســول خدا
ص وقتى به دعا مشــغول مىشــد دست خود را بلند مىكرد ،و مناجات و دعا مىنمود ،به حالتى
كه يك فقير گرسنه در گدايى به خود مىگيرد .و در عدة الداعى از امام صادق ع روايت كرده ،كه
فرموده :خداى تعالى دعاى قلبى فراموش كار را مستجاب نمىكند  .و نيز در عدة الداعى از على
ع روايت كرده كه فرمود :خدا دعاى قلب بازيگر را قبول نمىكند.
و در كتــاب دعــوات تاليــف راونــدى آمده :كــه خداى تعالى در تــورات به بنده خــود خطاب كرده
مىفرمايــد :تــو هــر وقت بندهاى از بندگان مرا نفرين كنى كه به خاطر ظلمى كه به تو كرده ،نابودش
كنــم ،در همــان وقت كســى هم هســت كه تو را نفريــن مىكند به خاطر ظلمى كه تو بــه او كردهاى،
اگر مىخواهى هم نفرين تو را مستجاب مىكنم ،و هم نفرين او را ،و اگر بخواهى استجابت نفرين
هردوتان را تا روز قيامت تاخير مىاندازم.
مؤلف :ســر اين معنا روشــن اســت ،براى اينكه وقتى كســى چيزى را به نفع خود مسئلت مىنمايد
البد به آن راضى هم هست ،و وقتى به آن راضى و خشنود باشد بايد به هر چه كه از هر جهت مثل
آن است نيز راضى باشد ،وقتى عليه ستمگر خودش نفرين مىكند ،و انتقام را مىخواهد به خاطر
اينكه ظلم كرده ،بايد بطور كلى از انتقام گرفتن از ستمگر راضى باشد ،و آن را دوست بدارد ،پس
اگر خودش هم ســتمگر باشــد نفرين عليه ستمگرش نفرين عليه خودش هم هست ،چون گفتيم
او با نفرين كردنش مىفهماند كه انتقام از ستمگر را دوست مىدارد ،حال اگر اين انتقام را نسبت
به خودش هم دوســت بدارد ،كه هرگز دوســت نمىدارد ،به بالئى گرفتار مىشود كه آن را براى غير
خودش درخواســت كرده بود ،و اگر دوســت ندارد در حقيقت نفرينى و دعائى از او ســر نزده ،بلكه
َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ ّ ُ َ ْ َ
عاء ُه ِبالخ ْي ِرَ ،و
فقط گفتارى زبانى بوده و خداى تعالى در اين باره فرموده ":و يدع ِالنســان ِبالشـ ِـر د
ً
كان ْال ْن ُ
َ
سان َع ُجول".
ِ
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ْ
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ً فَ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ
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اس ير� ن�
لام يد� ن�ا �ل نْ� ي� ق� ب�ل ِم ن�ه و ه َو ِ�ف ي� ال� ِ�خ َر ِة� ِم نَ� ال خ� ِ
و م نْ� ي� ب� ت� ِ�غ � ي� َر ال ِإ�س ِ
سوره مبارکه آل عمران آیه85 :

دين

دين عبارت اســت از راهى كه انســان در زندگى دنيا چارهاى جز پيمودن آن راه ندارد ،براى اينكه
خداوند دين را بر طبق فطرت خود بشــر تنظيم كرده ،پس دين با انســانيت انســان بســتگى دارد و
او را به ســعادت حقيقى زندگيش مىرســاند ،و با اين حال اگر آدمى از آن اعراض نمايد و بغير آن
يعنى به چيزهايى كه انسان را جز به نتايج خيالى و لذايذ مادى و ناپايدار نمىرساند سرگرم شود،
در حقيقت دين خود را بازيچه گرفته ،و زندگى مادى دنيا و سراب لذايذ آن ،او را گول زده است.
دين توحيد دينى است كه معارف و شرايع آن ،همه بر طبق خلقت انسان و نوع وجودش و بر وفق
خصوصياتى كه در ذات او است و به هيچ وجه قابل تغيير و تبديل نيست ،بنا نهاده شده ،و بايد
هــم هميــن طور باشــد چون به طــور كلى دين عبارت اســت از "طريقهاى كه پيمودنــش آدمى را به
سعادت حقيقى و واقعيش برساند" و سعادت واقعى او رسيدن به غايت و هدفى است كه وضع
تركيبات وجودش اجازه رسيدن به آن را به او بدهد.
و خالصه اينكه :مجهز به وســايل رســيدن به ســوى آن هدف و تكامل باشد ،و محال است آدمى
و يا هر مخلوق ديگرى به كمالى برسد كه بر حسب خلقتش مجهز به وسايل رسيدن به آن نباشد
و يا مجهز به وســايلى باشــد كه مخالف و ضد آن كمال باشــد ،مثال كار انســان به جايى برســد كه
ديگر محتاج غذا و زناشــويى و معاشــرت و تشــكيل اجتماع نباشــد ،و حال آنكه او مجهز به جهاز
هاضمه و جهاز تناسلى و شرايط معاشرت و اجتماع است ،و كارش به جايى برسد كه مانند مرغ
در فضا طيران نموده و يا مانند ماهى در قعر دريا شنا كند ،در حالى كه مجهز به وسايل آن نيست.
پس دين صحيح و حق آن دينى است كه با نواميس فطرت و وضع خلقت بشر وفق دهد .و حاشا
بر ساحت ربوبى حق ،كه آدمى و يا هر مكلف ديگرى را كه فرض شود به سوى سعادتى راهنمايى
كند كه خلقتش موافق و مجهز به وســايل رســيدن به آن نباشــد .پس اينكه بشــر را دعوت به دين
اســام يعنــى بــه خضوع در برابــر حق تعالى كرده براى اين اســت كه خلقت بشــر هم بــر آن داللت
نموده و او را به سوى آن هدايت مىكند.
دین و فطرت :
َّ َ َ َ َّ َ َ َْ
ْ َ
اهَّلل ال ِتي فطر الناس عليها" چنين معنا مىدهد كه مالزم فطرت باش و بنا بر اين در جمله
" ِفط َرت ِ
مزبور اشــاره اســت به اينكه اين دينى كه گفتيم واجب اســت براى او اقامه وجه كنى ،همان دينى
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است كه خلقت بدان دعوت ،و فطرت الهى به سويش هدايت مىكند ،آن فطرتى كه تبديل پذير
نيست .براى اينكه دين چيزى به غير از سنت حيات ،و راه و روشى كه بر انسان واجب است آن
را پيشه كند تا سعادتمند شود نيست.
پس هيچ انسانى هيچ هدف و غايتى ندارد مگر سعادت ،هم چنان كه تمامى انواع مخلوقات به
ســوى ســعادت خود ،و آن هدفى كه ايدهآل آنهاست هدايت فطرى شدهاند ،و طورى خلق شده،
و به جهازى مجهز گشــتهاند كه با آن غايت و هدف مناســب اســت ،هم چنان كه از موســى (ع)
َ
ُ َّ
َ َْ ُ
ُ َّ َ
حكايت كرده كه در پاسخ فرعون گفتَ ":ر ّب َنا ال ِذي أ ْعطى كل ش ْي ٍء خلق ُه ث َّم َهدى" و نيز فرموده":
َّ
َّ
َ َّ َ
َ َ َ
ال ِذي خل َق ف َسـ َّـوى َو ال ِذي قد َر ف َهدى" .بنا بر اين انســان نيز مانند ســاير انواع مخلوقات مفطور به
فطرتــى اســت كــه او را به ســوى تكميل نواقص ،و رفع حوائجش هدايت نمــوده ،و به آنچه كه نافع
َ َْ
ُ
َ َْ
س َو ما َس َّواها فأل َه َمها ف ُج َورها
براى اوست ،و به آنچه كه برايش ضرر دارد ملهم كرده و فرموده ":و نف ٍ
َْ
َو تقواهــا" و او در ايــن حــال مجهــز به جهاز بدنى نيز هســت ،كــه با آن اعمال مــورد حاجت خود را
ُ َّ َّ َ
الس ِبيل َي َّس َر ُه" يعنى سپس وسيله و راه زندگى را برايش فراهم
انجام دهد ،هم چنان كه فرموده ":ثم
كرد.
پــس انســان داراى فطرتــى خاص به خود اســت ،كه او را به ســنت خــاص زندگــى و راه معينى كه
منتهــى بــه هــدف و غايتى خاص مىشــود ،هدايت مىكند راهــى كه جــز آن راه را نمىتواند پيش
َّ
َ
َ َ َ َّ
ْ َ
الن َاس َعل ْيها" و انســان كه در اين نشــاه زندگى مىكنــد ،نوع واحدى
اهَّلل ال ِتــي فطــر
گيــردِ "،فطـ َـرت ِ
است كه سودها و زيانهايش نسبت به بنيه و ساختمانى كه از روح و بدن دارد سود و زيان مشتركى
است كه در افراد مختلف اختالف پيدا نمىكند.
پس انسان از اين جهت كه انسان است بيش از يك سعادت و يك شقاوت ندارد ،و چون چنين
است الزم است كه در مرحله عمل تنها يك سنت ثابت برايش مقرر شود ،و هادى واحد او را به آن
هدف ثابت هدايت فرمايد .و بايد اين هادى همان فطرت و نوع خلقت باشد ،و به همين جهت
َ َ َ ْ
ََ
َّ َ َ َ َّ
ْ َ
اهَّلل".
اهَّلل ال ِتي فطر
الن َاس عل ْيها" اضافه كرد كه" ال ت ْب ِديل ِلخل ِق ِ
دنبال" ِفط َرت ِ
البته منظور ما از اين حرف اين نيست كه اختالف افراد و مكانها و زمانها هيچ تاثيرى در برقرارى
ســنت دينى ندارد ،بلكه ما فى الجمله و تا حدى آن را قبول داريم ،چيزى كه هســت مىخواهيم
اثبات كنيم كه اســاس ســنت دينى عبارت اســت از ســاختمان و بنيه انســانيت ،آن بنيهاى كه
حقيقتى است واحد و مشترك بين همه افراد و اقوام ،و ثابت در همه.
مىخواهيم بگوييم براى انسانيت سنتى است واحد ،و ثابت به ثبات اساسش ،كه همان انسان
اســت ،و همين ســنت اســت كه آســياى انســانيت بر محور آن مىگردد ،و همچنين ســنتهاى
جزئى كه به اختالف افراد و مكانها و زمانها مختلف مىشود ،پيرامون آن دور مىزند .و اين همان
َ ّ ُ ْ َ ّ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ
الناس ال َي ْع َل ُم َ
ون" بدان اشاره مىكند.
الدين الق ِيم و ِلكن أ كثر
است كه جمله" ذ ِلك ِ
ِ
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َ َ ْ أَ ْ َ ضَ َ ْ ذ ْ ف َ نَّ َ ُ َ َ ً َ ْ ً
ع� ش� ة� �ض ن�كا
ر� � ِإ�� له َم ي
و م ن� �عر� ع ن� ِ�ك ي
َ نَ ْ شُ ُ ُ َ ْ َ ْ ق َ ة أ ْ
و �ح�ره ي�وم ال ِ� ي�ام ِ� �عمى
سوره مبارکه طه آیه124 :

ذکر

كلمه "ذكر" به معناى حفظ معناى چيزى و يا استحضار آن است و به هر چيزى كه آدمى بوسيله
آن حفظ شود و يا مستحضر گردد ذكر گفته مىشود.
راغب در مفردات گفته است :ذكر ،يك مرتبه گفته مىشود و از آن ،آن هيئت و وضع درونى اراده
مىشــود كه براى انســان ممكن مىشود بوسيله آن ،مطالب و آموختههايش را حفظ كند ،و ذكر به
اين معنى مرادف با كلمه "حفظ" است با اين تفاوت كه حفظ را به اعتبار نگهدارى آن محفوظ،
بكار مىبرند ،و ذكر را به اعتبار اينكه محفوظ و مستحضر است ،يك مرتبه هم ذكر گفته مىشود و
از آن حضور مطلب در قلب و يا در زبان اراده مىشود ،و بههمين جهت است كه بعضى گفتهاند:
ذكــر دو جــور اســت ،ذكــر به قلــب و ذكر به ز بــان ،و هر يك از ايــن دو جور خود دو نوعنــد ،يكى بعد
از فراموشــى كــه در فارســى بــه آن بــه يــاد آوردن مىگوينــد ،و يكى هم بدون ســابقه فراموشــى كه در
حقيقت ادامه حفظ است.
و ظاهــرا اصــل در ايــن كلمــه ،ذكــر قلبى اســت ،و اگر لفــظ را هم ذكــر گفتهاند به اعتبار اين اســت
كــه لفــظ معنا را بر دل القاء مىكند و به همين اعتبار در قرآن كريم هم اســتعمال شــده ،چيزى كه
هســت در عرف قرآن اگر اين كلمه مقيد به قيدى نشــد معنايش ياد خداســت .و بههمين عنايت
اســت كه قرآن كريم ،وحى نبوت و كتابهاى فرســتاده شــده بر انبياء را ذكر خوانده است و آياتى كه
شاهد بر اين معنا است بسيار است.
كلمــه "تذكره" به معناى ايجاد ذكر يادآورى در شــخصى اســت كه چيــزى را فراموش كرده ،و چون
انســان كليــات حقايــق ديــن را به فطرت خود در مىيابــد ،مثال مىفهمد كه خدايى هســت ،و آن
هــم يكى اســت ،چون ممكن نيســت واجب الوجود دو تا باشــد ،و مىداند كــه الوهيت و ربوبيت
منحصر در او است و مساله نبوت و معاد و غير آن را به و جدان خود درك مىكند ،پس اين كليات
ودائعــى اســت كه در فطرت هر انســانى ســپرده شــده ،چيزى كه هســت انســان به خاطــر اينكه به
زندگــى زمينــى مىچســبد و به دنبال اشــتغال به خواســتههاى نفــس از لذائذ و زخارف آن ســرگرم
مىشــود ،ديگــر در دل خــود جايى خالى بــراى غرائز فطرى خود نمىگــذارد ،در نتيجه آنچه را خدا
در فطرت او وديعه گذاشته فراموش مىكند ،و اگر دوباره در قرآن اين حقايق خاطر نشان مىشود،
براى يادآورى نفس است تا بعد از فراموشى دوباره به يادش آيد.
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و معلوم اســت كه اين نســيان در حقيقت نســيان نيســت ،بلكه اعراض و روگردانى است ،و گر نه
كســى نــداى و جدان را فراموش نمىكند ،و اگر نام فراموشــى بر آن اطــاق كردهاند به نوعى عنايت
اســت ،و مىخواســتهاند بفهمانند از نظر بىاعتنايى به آن با فراموشــى فرقى ندارد ،و ناچار بايد در
دفع اين فراموشى كه پيروى هوى و فرورفتگى در ماديات به گردن انسانها گذاشته ،دست به دامن
چيزى شوند كه آن عالقه به ماديات را از زمينه دلها ريشه كن نموده و دل را به سوى اقبال به حق
برانــد ،و آن چيــز همانــا خــوف و نگرانى از عاقبت غفلت ،و وبال افســار گســيختگى اســت ،تا در
نتيجه تذكر ،جاى خود را در دلها باز كند ،و صاحبش را در پيروى حق سود بخشد.
اين نكته را بايد در نظر داشــت :كه كلمه ذكر بســا مىشــود كه در مقابل غفلت قرار مىگيرد ،مانند
ََْ ْ َْ
ْ
ُ
آيــهَ :و ال ت ِطـ ْـع َمـ ْـن أغفلنا قل َب ُه َع ْن ِذك ِرنا ،كســى را كه ما دلش را از يــاد خود غافل كردهايم ،اطاعت
مكن ،و غفلت عبارتســت از نداشــتن علم به علم ،يعنى اينكه ندانم كه ميدانم ،و ذكر در مقابل
غفلت ،عبارتست از اينكه بدانم كه ميدانم.
و بســا مىشــود كه در مقابل نســيان اســتعمال مىشود ،و نســيان عبارتســت از اينكه صورت علم
بكلــى از خزانــه ذهــن زايــل شــود ،و ذكر بر خالف نســيان عبارتســت از اينكه آن صــورت هم چنان
ُْ َ َ
ـك إذا َنسـ َ
ـيت بــه همين معنا آمــده و بنا بر ايــن در چنين
در ذهــن باقــى باشــد ،و در آيــهَ :و اذكـ ْـر َر ّبـ ِ ِ
اســتعمالى ذكــر مانند نســيان معنايى اســت داراى آثــار و خواصى كــه آن آثار بر وجــود ذكر مترتب
مىشــود ،و بــه هميــن جهــت كلمه ذكر ،مانند نســيان ،در مــواردى كه خودش نيســت ولى آثارش
هست ،استعمال مىشود ،مثال وقتى من ببينم كه شما دوست صميمى خود را با اينكه مىدانى
احتيــاج بــه نصرتــت دارد نصــرت ندادى و كمــك نكردى ،مىگو يــم :چرا پس دوســتت را فراموش
كردى؟ با اينكه او را فراموش نكردهاى و بر عكس همواره با او و به ياد او بودهاى ،اما از آنجا كه اين
ياد اثرى نداشته و بر عكس اثر فراموشى از شما سر زده ،مثل اين است كه اصال در ذهن شما وجود
نداشته و از يادش برده باشى.
و گويا استعمال ذكر بر ذكر لفظى مثال ذكر خدا با گفتن سبحان اهَّلل و امثال آن از همين باب باشد،
يعنى استعمال كلمه ذكر در اثر آن باشد نه خودش چون ذكر زبانى هر چيز ،از آثار ذكر قلبى آنست
ْ ً
ُ ْ َْ ُ َ ُ
و از اين باب اســت آيه :قل َســأتلوا َعل ْيك ْم ِم ْن ُه ِذكرا ،بگو بزودى ذكرى از او برايت ميخوانم ،و نظائر
اين استعمال بسيار است.
ســخن كوتاه آنكه ذكر داراى مراتبى اســت كه اختالف آن مراتب در آيات زير كامال مشــهود است.
َ
ْ
َ ْ َ َ َ ُّ ً َ َ ً َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ُْ َ َ
اهَّلل َت ْط َم ِئـ ُّـن ْال ُق ُلـ ُ
ــن الق ْو ِل، ،
ـوبَ ،و اذكـ ْـر َر ّبــك ِفي نف ِســك تضرعا و ِخيفــة ،و دون الجه ِر ِم
أال ِب ِذكـ ِـر ِ
َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َّ ْ ً
آباءك ْم أ ْو أشــد ِذكرا ، ،در اين آيه ذكر را بوصف شــدت توصيف كرده ،و معلوم
فاذكــروا اهَّلل ك ِذك ِركــم
است كه مقصود از آن ذكر باطنى و معنوى است ،چون ذكر لفظى ،شدت و ضعف ندارد.
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سوره مبارکه يونس آیه59 :

رزق

كلمه "رزق" به معناى عطائى است جارى و هميشگى ،و رزق دادن خداى تعالى عالم بشريت را
از آســمان ،عبارت اســت از فرستادن باران و برف و امثال آن .و رزق دادنش از زمين عبارت است
از روياندن گياهان و تربيت دامها ،البته گياهان و دامهايى كه بشر از آنها ارتزاق مىكند ،و به بركت
اين نعمتهاى الهى اســت كه نوع بشــر باقى مىماند و نسلش منقرض نمىگردد .كلمه" رزق" به
معناى هر چيزى است كه بقاء موجودى بدان ادامه يابد.
رزق از نظــر قــرآن بــه چه معنا اســت؟ معناى رزق روشــن و واضح اســت و آنچه از موارد اســتعمال
آن بــه دســت مىآيــد اين اســت كــه در معناى ايــن كلمه نوعى بخشــش و عطا هــم خوابيده ،مثال
مىگويند پادشــاه به لشــگريان رزق مىدهد ،كه اين جمله تنها شامل مواد غذايى لشگر مىشود.
ايــن معنــاى اصلــى و لغوى كلمه بود ،ولى بعدها در معناى آن توســعه دادنــد و هر غذايى را كه به
آدمى مىرســد ،چه دهندهاش معلوم باشــد و چه نباشــد رزق خواندند ،گويا رزق بخششــى است
كه به اندازه تالش و كوشــش انســان به او مىرســد هر چند كه عطا كننده آن معلوم نباشــد ،سپس
توســعه ديگرى در معناى آن داده و آن را شــامل هر ســودى كه به انســان رســد نمودهاند هر چند كه
غذا نباشــد ،و به اين اعتبار همه مزاياى زندگى اعم از مال و جاه و عشــيره و ياوران و جمال و علم
و غيره را رزق خواندند.
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
ُ
و از آيه شــريفه" :إ َّن َ
الرزاق ذو الق ّو ِة ال َم ِت ُ
اهَّلل ه َو ّ
ين" بر مىآيد که اوال رزق به طور حقيقت جز به خدا
ِ
منســوب نمىشــود ،و هر جا به غير او نســبتش دهند از قبيل نســبت عمل خدا به غير خدا دادن
اســت ،مانند آيه"َ :و ُ
اهَّلل َخ ْي ُر َّالراز ِق َ
ين"كه از آن اســتفاده مىشــود رازق بســيار اســت ،و خدا بهترين
ِ
ُ
ْ
وه ْــم فيها َو اك ُسـ ُ
آنــان اســت ،و نيــز ماننــد آيــه"َ :و ْار ُزق ُ
ـوه ْم" همانطــور كه مىبينيم ملــك و عزت كه
ِ
مخصوص ذات خدا اســت ،به غير خدا هم نســبت داده شده ،به اين اعتبار كه غير او هم به اذن
و تمليك او ،ملك و عزت دارند .و ثانيا استفاده مىشود كه آنچه خلق در وجودشان از آن بهرهمند
مىشوند رزق ايشان و خدا رازق آن رزق است ،دليل بر اين معنا عالوه بر آيات بسيارى كه در باره
رزق ،ســخن گفته ،آيات زياد ديگرى اســت كه داللت دارد بر اينكه خلق و امر و حكم و ملك (به
كسره ميم) و مشيت و تدبير و خير همه خاص خداى عز و جل است.
و ثالثا بر مىآيد كه آنچه انسان در راه حرام مورد بهرهبردارى قرار مىدهد ،رزق خدا نيست ،و نبايد
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وســيله معصيــت را بــه خدا نســبت داد ،براى اينكــه خود خدا معاصــى بندگان را به خود نســبت
ََُ ُ َ َ
ُ ْ َّ َ ْ ْ َ
ون َعلى
ـاء ،أ تقول
نداده ،و تشــريع عمل زشــت را از خود نفى نموده فرمود" :قل ِإن
اهَّلل ال َيأ ُم ُر ِبالف ْحشـ ِ
ْ
ََُْ َ
َ
َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ
ـان -تا آنجا كه مىفرمايدَ -و َي ْنهى ع ِن
ِ
اهَّلل ما ال تعلمون".و نيز فرموده"ِ :إن اهَّلل يأم ُر ِبالعد ِل و ِالحسـ ِ
َ ُْْ َ
َْ
ْ
ـاء و المنكـ ِـر"و حاشــا از خداى ســبحان كه از عملى نهى كند ،و ســپس بــدان امر نمايد ،و
الفحشـ ِ
وســيله انجام آن را براى معصيت كار فراهم فرمايد .هيچ منافاتى بين اين دو مطلب نيســت كه از
سويى مثال طعام و شراب حرام به حسب تشريع رزق نباشد ،و از سوى ديگر به حسب تكوين رزق
و آفريده خدا باشد ،براى اينكه خداى تعالى در تكوين ،تكليفى نفرموده( ،بله اگر فرموده بود خوك
خلقت نكنيد ،آن گاه خودش خوك خلق مىكرد بين گفتار و كردارش منافات بود ،و ليكن هر جا
كه خدا مردم را از رزقى نهى كرده به حســب تشــريع ،و هر جا رزق را به خود نســبت داده به حســب
تكوين است "مترجم").
در اينجا ممكن اســت ســؤال شــود كه وقتى بيانى از خداى تعالى باعث اشــتباه فهمهاى ســاده
مىشود ،چرا از چنين بيانى صرفنظر نمىنمائيد؟ پاسخ اين است كه قرآن براى فهمهاى ساده به
تنهايى نازل نشــده ،تا به خاطر به اشــتباه نيفتادن آنان از بيان معارف حقيقى صرفنظر كند .آرى
قرآن شفا براى همه دلها است ،كسى از قرآن متضرر نمىشود ،مگر خاسران زيانكار هم چنان كه
ُ َّ
َ َّ َ ً
فرمود"َ :و ُن َن ّز ُل ِم َن ْال ُق ْرآن ما ُه َو ِش ٌ
فاء َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ِإل خسارا" عالوه بر اينكه
ين َو ال َي ِز يد الظا ِل ِم
ِ
ِ
مىبينيم خداى سبحان در آيات قرآن كريم دادن ملك به امثال نمرودها و فرعونها و دادن اموال
به امثال قارونها را به خدا نسبت داده ،پس اين نيست مگر اينكه همه اين رزقها به اذن خدا است،
خدا اينگونه رزقهاى وسيع را در اختيار نامبردگان قرار مىدهد تا امتحانشان نموده و حجت عليه
آنان تمام گشته و زمينه بيچارگى و استدراج آنان و مصالحى نظير اين فراهم آيد ،و همه مىدانيم
كه اين نســبتها تشــريفى اســت ،و وقتى نســبت دادن تشــريفى به خدا محذورى ندارد ،نســبت
دادن تكوينــى كــه مجالى براى حســن و قبــح عقلى در آن نيســت ،بطريق اولى و روشــنتر محذور
ندارد.
ن رحمت
و از ســوى ديگر مىبينيم كه خداى تعالى هر چيزى را مخلوق خود و نازل شــده از خزائ 
َّ
ُ
َ
ُ ُ َّ َ َ
َ َ
خود دانسته ،مثال مىفرمايد"َ :و ِإ ْن ِم ْن ش ْي ٍء ِإل ِع ْندنا خزا ِئ ُن ُه َو ما ن َن ّ ِزل ُه ِإل ِبقد ٍر َم ْعل ٍوم" و از سوى
َ
َ
اهَّلل خ ْي ٌر" و ما وقتى اين دو آيه و امثال
ديگر مىفرمايد :هر چه نزد خدا اســت خير اســت"َ :و ما ِع ْند ِ
آنها را به يكديگر ضميمه مىكنيم ،اين معنا را مىفهميم كه هر موجودى در اين عالم به هر چيزى
نايل شود ،و در طول وجودش از هر چيزى برخوردار گردد ،از ناحيه خداى سبحان برخوردار گشته
و همــان مايــه خيــر او اســت ،و خدا در اختيارش گذاشــته تا از آن بهرهمند گــردد ،هم چنان كه آيه
َّ
َ
َّ
ُ ُ ُ ُ ُ
َ ََ
ُّ َ
ُ َّ َ
اهَّلل َر ّبك ْم خا ِل ُق ك ِل ش ْي ٍء ال ِإ َله ِإل
شريفه" :ال ِذي أ ْح َس َن كل ش ْي ٍء خلق ُه"نيز به ضميمه آيه" :ذ ِلكم
ُه َو" به اين نكته اشاره دارد.
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و امــا ا گــر بعضى از مواهب الهى براى بعضى از موجودات مايه ضرر اســت ،شــر بــودن و ضرر بودن
آن امرى نسبى است ،يعنى تنها براى آن موجود شر و مايه ضرر است ،و براى بقيه موجودات نافع
و خير اســت ،و نيز براى علل و اســبابش در نظام هســتى خير اســت .هم چنان كه آيه شريفه"َ :و ما
َ َْ َ
َ َ َ
صابك ِم ْن َس ِّي َئ ٍة ف ِم ْن نف ِسك" ،و ما در سابق بحثى در اين باره داشتيم .و كوتاه سخن اينكه آنچه
أ
خداى تعالى بر خلق خود افاضه مىفرمايد خير و مايه انتفاع او اســت ،و به حســب انطباق معنا،
رزق او به شمار مىرود ،چون رزق چيزى به جز عطيهاى كه مايه انتفاع مرزوق قرار گيرد نمىباشد،
ُ
َ َ
و چه بسا كه آيه شريفه َ"و ِر ْز ق َر ّ ِبك خ ْي ٌر" هم اشاره به اين معنا باشد.
از اينجا روشن مىشود كه رزق ،و خير ،و خلق ،به حسب بيان قرآن از نظر مصداق امورى متساوى
النســبه باشــند ،يعنى هر چه رزق اســت ،خير و مخلوق اســت و هر چه مخلوق اســت رزق و خير
اســت ،و هر چه خير اســت مخلوق و رزق اســت تنها فرقى كه در بين هســت اين اســت كه رزق
مــرزوق مىخواهــد ،تا مرزوقى نباشــد كه از رزق ارتزاق كند ،رزق نيز صادق نيســت .پس غذا براى
ك انسان رزق است ،چون بدان
قوه غاذيه رزق است ،چون بدان محتاج است ،و قوه غاذيه براى ي 
محتــاج اســت ،و انســان براى پــدر و مادرش رزق اســت چون بــه او احتياج دارند ،و نيز انســانيت
براى انسانها نعمت است ،چون انسانهايى فرض مىشود كه فاقد انسانيتند ،بدين سبب خداى
َ
َّ
َ َْ
ُ َّ َ
تعالى فرموده" :ال ِذي أ ْعطى كل ش ْي ٍء خلق ُه" اين فرق كلمه رزق با آن دو كلمه ديگر بود ،فرقى هم
خير با دو كلمه ديگر دارد ،و آن اين اســت كه بايد افرادى صاحب اختيار فرض بشــوند ،تا از بين
چند چيز يكى را كه خير خود تشخيص مىدهند انتخاب كنند .پس وقتى مىگوئيم غذا براى قوه
غاذيــه خيــر اســت در حقيقت براى قوه غاذيه احتيــاج به غذا را فرض كردهايم ،و ســپس او غذاى
مــورد احتيــاج خــود را از ميان همه غذاهــا انتخاب مىكند ،البته اگر به چند غذا دســت يابد ،قوه
غاذيه هم كه مىگوئيم براى انسان خير و انسان براى او خير است هر دو را محتاج به يكديگر فرض
مىكنيم .و اما كلمه "خلق" و كلمه "ايجاد" در تحقق معنايش هيچ چيز ثابت و يا فرضى احتياج
ندارد ،غذا مثال مخلوق است ،و خدا آن را ايجاد كرده ،چه كسى باشد آن را بخورد و يا نباشد ،قوه
هاضمه هم مخلوق و خود انسان هم مخلوق است.
و از آنجــا كــه هــر رزقــى و هر چيزى خالص براى خدا اســت ،پس هر چيزى كــه او افاضه كند ،و هر
رزقى كه او بدهد عطيهاى است بدون عوض ،و بدون اينكه چيزى در مقابلش گرفته باشد ،براى
اينكه هر چيزى در مقابل بخشش خدا فرض شود خود آن مقابل و عوض هم از خدا است ،مثال اگر
عبادت را عوض نعمتهاى خدا فرض كنيم ،آن نيز با توفيق خدا و اعضا و جوارحى است كه او
براى ما درســت كرده ،پس ما حقى بر او پيدا نمىكنيم ،تا آن حق عوض نعمتهاى او قرار گيرد،
پس احدى نيســت كه حقى بر خدا داشــته باشــد مگر حقى كه خود خدا بر خود الزم شــمرده ،هم
َ
َّ َ َ
ُ
چنان كه در مورد رزق فرموده"َ :و ما ِم ْن َد َّاب ٍة ِفي ْال ْ
اهَّلل ِر ْزقها" اين عهدهگيرى را كسى
ر
ض ِإل على ِ
ِ
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َ
بر خدا واجب نكرده ،خود او است كه رزق هر جنبندهاى را به عهده گرفته است ،و نيز فرموده" :ف َو
َْ
ال ْرض إ َّن ُه َل َح ٌّق م ْث َل ما َأ َّن ُك ْم َت ْنط ُق َ
َر ّب َّ
ون".
ماء َو
ِ
ِ
الس ِ
ِ ِ
ِ
پس رزق با اينكه بر خدا حق است از آنجا كه حقى است كه خود به عهده گرفته ،عطيهاى است
از ناحيه او ،نه اينكه حقى باشــد از مرزوق به عهده او.از اينجا روشــن مىگردد كه هر انســانى كه با
حرام روزى مىخورد ،سهمى و رزقى از حالل دارد ،براى اينكه ساحت مقدس خداى تعالى منزه
از آنســت كــه رزق انســان را حقــى ثابت بر عهده خود بكند ،آن گاه از مســير حــرام او را روزى دهد،
و در عيــن حــال او را از خــوردن حــرام نهــى هم بكنــد ،و در آخرت عقاب هم بفرمايــد .توضيح اين
مطلب به بيانى ديگر اين اســت كه ،رزق همانطور كه گفتيم عطيهاى اســت الهى ،و چون چنين
است پس رزق رحمتى است از خداى بر خلق و همانطور كه رحمت دو قسم است:اول :رحمت
عمومى كه شامل همه خلق مىشود ،چه مؤمن و چه كافر ،چه متقى و چه فاجر ،چه انسان و چه
غير انســان .دوم :رحمت خاصه كه در طريق ســعادت انســان صرف مىشــود ،نظير ايمان و تقوا،
و بهشــت ،رزق خــدا هم دو قســم اســت :يكــى رزق عمومى كــه عطيه عامه الهى اســت ،و تمامى
روز ىخواران را در بقاى هستى امداد مىكند ،و قسم دوم آن رزق خاص است كه در مجراى حالل
َ َّ
واقع مىشــود.و همانطور كه رحمت عمومى خدا و رزق عموميش به حكم آيه"َ :و َخل َق ُكل َش ْ
ــي ٍء
َ َ َّ َ ْ ً
فقد َر ُه تق ِديرا" مكتوب و مقدر است ،همچنين رحمت خاصه و رزق خاص او نيز مكتوب و مقدر
اســت ،و همانطور كه هدايت -كه يكى از رحمتهاى خاصه اســت -مكتوب و مقدر در تشــريع
است ،و براى هر انسانى (چه مؤمن و چه كافر) نوشته شده و به همين جهت براى همه ارسال رسل
ُ ُ
َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ
ون ،ما أ ِر يد ِم ْن ُه ْم ِم ْن ِر ْز ٍق َو ما
د
و انـ
ـزال كتــب نمــوده و فرموده" :و ما خلقت ال ِجن و ِالنس ِإل ِليعب ِ
ُ ُ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ
ُ
ُ
ُ
َ ُّ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ َّ
َ
ّ
ْ
ّ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
الرزاق ذو الق ّو ِة ال َم ِت ُ
ُ
ـون ،إن اهَّلل هـ َـو ّ
ين" و نيز فرموده" :و قضى ر بك أل تعبدوا ِإل ِإياه" و
أ ِر يــد أن يط ِعمـ ِ ِ
در نتيجه عبادت كه خود محتاج هدايت خدا است از نظر تشريع مقدر است.
َْ
ن فرمود" :قد
همچنيــن رزق خــاص يعنــى رزق از مجراى حالل هم مقدر اســت ،هم چنان كه قــرآ 
َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً
َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ
َ
ها ب َغ ْيــر ِع ْلمَ ،و َح َّر ُمــوا ما َر َز َق ُهـ ُـم ُ
ْ
اهَّلل...و "و اهَّلل فضــل بعضكم على
خ ِســر ال ِذيــن قتلــوا أوالدهم ســف ِ ِ ٍ
َْ
ـض ِفــي الـ ّ ِـر ْز ِق. ..و ايــن دو آيه بطورى كه مالحظــه مىفرمائيد داراى اطالقى قطعى ســتند ،هم
بعـ ٍ
شــامل كفار مىشــوند ،و هم مؤمنين ،هم شــامل آن كسانى مىشوند كه رزق از حالل مىخورند ،و
هم آنان كه از حرام .مطلبى كه در اينجا واجب است بدانيم اين است كه رزق همانطور كه گفتيم
بــه معنــاى چيزى اســت كه مورد انتفاع مرزوق قــرار بگيرد .قهرا از هر رزقى آن مقدار رزق اســت كه
مورد انتفاع واقع شود ،پس اگر كسى مال بسيارى جمع كرده ،كه به غير از اندكى از آن را نمىخورد،
در حقيقت رزقش همان مقدارى است كه مىخورد ،بقيه آن رزق او نيست مگر از اين جهت كه
بخواهد به كســى بدهد ،كه از اين جهت رزق اســت و از جهت خوردن رزق نيســت .پس وسعت
روزى و تنگى آن ربطى به زيادى مال و اندكى آن ندارد.
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رحم

ت
رحم�

آ أَ
ْ
م� ت� ق� ت
ش
ا� ق�ر��نىْ � :رحام /بِ�ال َم ْر َح َم ِ ة�َ /ر ِحم

َّ ْ َ ن َّ
الر ِح ي� ِم
الرحم ِ�
سوره مبارکه حمد آیه3 :

رحمت

رحم در اصل به معناى محل نشو و نماى جنين در شكم مادران مىباشد همان عضو داخلى كه
خــداى عــز و جــل در باطن زنان قرار داده تا نطفه در آن تربيت شــده و فرزندى تمام عيار گردد ،اين
معناى اصلى كلمه رحم است ولى بعدها به عنوان استعاره و به عالقه ظرف و مظروف در معناى
قرابت و خويشــاوندى اســتعمال شد ،چون خويشــاوندان همه در اينكه از يك رحم خارج شدهاند
مشتركند پس كلمه "رحم" به معناى نزديك و ارحام به معناى نزديكان انسان است ،و قرآن شريف
در امــر رحــم نهايــت درجه اهتما م را بكار برده ،همانطور كه امر قــوم و امت را مورد اهتمام و عنايت
قرار داده ،چون رحم عبارت است از مجتمع خانوادگى و كوچك ،اما قوم و امت مجتمعى است
بزرگ ،و لذا قرآن كريم اين توجه و عنايت را به امر مجتمع بزرگ كرده و آن را حقيقتى صاحب اثر و
ُ
َ
داراى خواص دانسته و فرمود"َ :و ُه َو َّالذي َم َر َج ْال َب ْح َر ْين هذا َع ْذ ٌب ُف ٌ
رات َو هذا ِم ْل ٌح أ ٌ
جاج َو َج َعل
ِ
ِ
ً ُ َّ
َ ً
َ َ َ َ ْ َ َ ً َ َ َ َ ُ َ َ ً َ ْ ً َ َ َ ُّ َ َ ً
ً
ماء بشرا فجعله نسبا و ِصهرا و كان ر بك ق ِديرا"
َب ْي َن ُهما َب ْرزخا َو ِح ْجرا َم ْح ُجورا َو ه َو ال ِذي خلق ِمن ال ِ
َ
َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً
عار ُفوا"  .و نيز فرموده"َ :و ُأ ُولوا ْال ْرحام َب ْع ُ ُ ْ َ ْ َ ْ
وبا َو َقبا ِئ َل ِل َت َ
ض
و نيز فرموده" :و جعلناكم شع
ضهم أولى ِببع ٍ
َْ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ
َ ُ َ ِ ّ ُ َ ْ َ ُْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ ْ ْ
َ ْ ْ
ض ،و تق ِطعوا أرحامكم" .
تاب ِ
ِفي ِك ِ
اهَّلل" .و فرموده" :فهل عسيتم ِإن توليتم أن تف ِسدوا ِفي الر ِ
"رحمت" ،به معناى نوعى تاثير نفســانى اســت ،كه از مشــاهده محروميت محرومى كه كمالى را
نــدارد ،و محتــاج به رفع نقص اســت ،در دل پديد مىآيد ،و صاحبــدل را وادار مىكند به اينكه در
مقــام برآيــد و او را از محروميــت نجــات داده و نقصش را رفع كند .يكى از روشــنترين جلوهگاهها و
مــوارد خودنمايــى مودت و رحمت ،جامعه كوچك خانواده اســت ،چون زن و شــوهر در محبت و
مــودت مــازم يكديگرند ،و اين دو با هم و مخصوصــا زن ،فرزندان كوچكتر را رحم مىكنند ،چون
در آنها ضعف و عجز مشاهده مىكنند ،و مىبينند كه طفل صغيرشان نمىتواند حوائج ضرورى
زندگى خود را تامين كند ،لذا آن محبت و مودت وادارشان مىكند به اينكه در حفظ و حراست،
و تغذيه ،لباس ،منزل ،و تربيت او بكوشــند ،و اگر اين رحمت نبود ،نســل به كلى منقطع مىشــد،
و هرگز نوع بشــر دوام نمىيافت .نظير اين مورد مودت و رحمتى اســت كه در جامعه بزرگ شــهرى،
و در ميان افراد جامعه مشــاهده مىشــود ،يكى از افراد وقتى هم شــهرى خود را مىبيند ،با او انس
مىگيــرد ،و احســاس محبــت مىكنــد ،و بــه مســكينان و ناتوانان اهل شــهر خود كــه نمىتوانند به
واجبات زندگى خود قيام كنند ،ترحم مىنمايد.
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ر ش� د

ش
ر�د

ً
ْ �/ر شُ� ُد نَ
َ َ ً ُ
دا َ
ا� ق� آر��نىَّ :
م� ت� ق� ت
ش
و�
الر ش� ي�د/ر ش�دا  /م ْر ِش� ي

أَ
ً َ َ
ذْ أَ َ ْ ف تْ َ ةُ َ ْ َ ْ ف َ ُ َ آ
َ
َُ ْ َ
� ف� ق�الوا َر بّ� ن�ا � ِت� ن�ا ِم نْ� لد ن�ك َر ْح َم ة� َو ه ِي�ّ ْ�ئ ل ن�ا ِم نْ� � ْم ِر ن�ا َر ش�دا
ِإ�� �وى ال ِ�� ي�� ِإ�لى الكه ِ
سوره مبارکه كهف آیه10 :

رشد

كلمه "رشــد" به معناى رســيدن به واقع مطلب و حقيقت امر و وســط طريق اســت ،مقابل "رشــد"
كلمــه "غــى" قــرار دارد ،كــه عكــس آن را معنــا مىدهــد ،بنا بر اين "رشــد" و "غــى" اعــم از هدايت و
ضاللــت هســتند ،بــراى اينكــه هدايــت بــه معناى رســيدن بــه راهى اســت كــه آدمى را بــه هدف
مىرســاند ،و ضاللت هم بطورى كه گفته شــده نرســيدن به چنين راه اســت ولى ظاهرا استعمال
كلمه "رشد" در رسيدن به راه اصلى و وسط آن از باب انطباق بر مصداق است.

ّ
غی

كلمه "غى" به معناى جهلى است كه از اعتقادى باطل ناشى شده باشد ،چون انسانهاى جاهل
دو قســمند ،يكى آن جاهلى كه جهلش ناشــى از اعتقاد نباشــد ،يعنى انســانى غير معتقد باشد،
نــه اعتقاد درســتى داشــته باشــد و نــه اعتقاد نادرســتى ،و ديگرى آن جاهلى اســت كــه جهلش از
اعتقادى فاســد منشــا گرفته است كه جهل چنين انســانى را "غى" مىنامند و مىگويند" :فالن له
غى -فالنى داراى غى است"در قرآن كريم هم آمده آنجا كه در باره رسول خدا به مشركين فرموده:
َ َّ
َ
ُ
صاح ُبك ْم َو ما غوى".
"ما ضل ِ

اضالل

فــرق بيــن "اغــواء" و "اضــال" ايــن مىشــود كه "اضالل" عبــارت از اين اســت كه كســى را از راه به
دركنى ،در حالى كه آن كس هدفش را گم نكرده بلكه هم چنان در ياد هدف و در پى رســيدن به
آن اســت ،ولــى تو راهى پيش پايــش مىگذارى كه او را به هدفش نمىرســاند ،ولى "اغواء" عبارت
اســت از اينكه او را بطورى از راه به در ببرى كه در اثر جهل ،به چيز ديگرى مشــغول شــود ،و هدف
اصلــى را فرامــوش كنــد .پــس "ضاللت" به معناى انحــراف از راه با در نظر داشــتن هدف و مقصد
اســت ،ولــى "غــى" به معناى انحراف از راه با نســيان و فراموشــى هدف اســت ،و "غوى" به كســى
مىگويند كه اصال نمىداند چه مىخواهد و مقصدش چيست.
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روح

ر وح

َ
/الر ْ� نُ
ّ
ش ت ق ت ق آ ن ُّ َ ّ
حا�
/الر ي� َح ّ ي
/الر ي�ا ح ِ
م���ا� �ر��ى :الر وح ِ

أَ
َ َ ْ ئَ ُ نَ َ َ ن ُّ قُ ُّ
الر ُوح ِم نْ� � ْم ِر َر ِب�ّ ي�
و ي�س�لو� ُك ع ِ� الر ِوح � ِل
َّ قَ ًَ
ْ ْ
أ ُ
َو ما � تو� ي� ت� ْم ِم نَ� ال ِعل ِم ِإ�لا � يل�لا
سوره مبارکه کهف آیه85 :

روح

كلمه" روح" -به فتح راء و سكون واو -به معناى نفس و يا نفس خوش است ،هر جا استعمال شود
كنايه اســت از راحتى ،كه ضد تعب و خســتگى اســت ،و وجه اين كنايه اين اســت كه شــدت و
بيچارگى و بســته شــدن راه نجات در نظر انســان نوعى اختناق و خفگى تصور مىشود ،هم چنان
كه مقابل آن يعنى نجات يافتن به فراخناى فرج و پيروزى و عافيت ،نوعى تنفس و راحتى به نظر
مىرسد ،و لذا مىگويند خداوند "يفرج الهم و ينفس الكرب -اندوه را به فرج ،و گرفتارى را به نفس
راحت مبدل مىســازد" ،پس روحى كه منســوب به خداست همان فرج بعد از شدتى است كه به
اذن خدا و مشيت او صورت مىگيرد.
كلمه روح به طورى كه در لغت معرفى شــده به معناى مبداء حيات اســت كه جاندار به وســيله
آن قادر بر احســاس وحركت ارادى مى شــود و به لفظ روح هم ضمير مذكر بر مى گردد وهم مؤ نث
وچه بســا در اســتعمال اين كلمه جواز صادر شــده كه مجازا در امورى كه به وســيله آنها آثار نيك
ومطلوبــى ظاهر مى شــود اطالق بكننــد ،چنانكه علم را حيات نفوس مــى گويند چنانچه خداى
تعالــى هــم فرمــود :اومــن كان ميتا فاحييناه كه مقصــود از آن زنده كردن  ،هدايت نمودن به ســوى
ايمان است
در قــرآن كر يــم كلمــه "روح" -كــه متبــادر از آن مبدأ حيات اســت -مكــرر آمــده ،و آن را منحصر در
انســان و يــا انســان و حيــوان به تنهايى ندانســته ،بلكه در مورد غيــر اين دو طايفه نيــز اثبات كرده،
َ
ً َ
َ َ َ
َ َ
مثال در آيه َ"فأ ْر َس ْلنا إ َل ْيها ُر َ
وحنا"" ،و در آيه َ"و كذ ِلك أ ْو َح ْينا ِإل ْيك ُروحا ِم ْن أ ْم ِرنا"  ،و در آياتى ديگر
ِ
در غير مورد انســان و حيوان اســتعمال كرده پس معلوم مىشــود روح يك مصداق در انسان دارد ،و
مصداقى ديگر در غير انســان.و در قرآن چيزى كه صالحيت دارد معرف روح باشــد نكتهاى است
َ
كه در آيه َ"ي ْس َئ ُل َون َك َعن ُّالروح ُقل ُّ
الر ُ
وح ِم ْن أ ْم ِر َر ّ ِبي" است ،كه مىبينيم آن را به طور مطلق و بدون
ِ
ِ ِ
هيــچ قيــدى آورده ،و در معرفيــش فرمــوده :روح از امــر خداســت ،آن گاه امــر خــدا را در جــاى ديگر
َ َّ
َ ََ ُ ُ ُّ
َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ
وت ك ِل
حان ال ِذي ِبي ِــد ِه ملك
ون ف ُسـ ْـب
معرفــى كــرده كــه ِ"إنما أمره ِإذا أراد شــيئا أن يقــول له كن فيك
َ
ش ْي ٍء"  ،و فرموده كه امر او همان كلمه و فرمان ايجاد است ،كه عبارت است از هستى اما نه از اين
جهت كه (هستى فالن چيز و) مستند به فالن علل ظاهرى است ،بلكه از اين جهت كه منتسب
به خداى تعالى است و قيامش به اوست.
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و بــه ايــن عنايت اســت كه مســيح (ع) را به خاطر اينكــه از غير طرق عادى و بدون داشــتن پدر به
َ
مريم داده شــده كلمه او و روحى از او معرفى نموده ،فرموده"َ :و َك ِل َم ُت ُه أ ْلقاها إلى َم ْر َي َم َو ُر ٌ
وح ِم ْن ُه"و
ِ
َّ َ َ
َ
اهَّلل َك َم َثل َآد َم َخ َل َق ُه ِمنْ
قريب به همين عنايت اســت آيه زير كه مىفرمايد"ِ :إن َمثل ِعيســى ِع ْند ِ
ِ
ُ َّ َ
ُ
قال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون" چون در اين آيه داستان عيسى را تشبيه كرده به داستان پيدايش آدم.
راب ثم
ت ٍ
و خداى تعالى هر چند اين كلمه را در اغلب موارد كالمش با اضافه و قيد ذكر كرده ،مثال فرموده:
َ
ََ ْ
ََ َ
وح ِه"  ،و يا فرموده"َ :فأ ْر َسـ ْـلنا إ َل ْيها ُر َ
وحنا"  ،و
وحي"  ،و يا فرمود"َ :و نفخ ِف ِيه ِم ْن ُر ِ
َ"و نفخ ُت ِف ِيه ِم ْن ُر ِ
ِ
َ َ َّ ْ ُ ُ ْ ُ ُ
يــا فرمــوده"َ :و ُر ٌ
س"  ،و آياتى ديگر (كه در آنها تعبير كرده به
د
وح ِم ْنـ ُـه"  ،و يا فرموده" :و أيدناه بر
وح الق ِ
ِ ِ
"روحــم"" ،روح خــود"" ،روحمان"" ،روحى از او"" ،روح القدس" و غيره).ليكن در بعضى از موارد هم
ُّ َ
ْ
بــدون قيــد ذكر كرده ،مثال فرموده"َ :ت َنـ َّـز ُل ْال َمال ئ َك ُة َو ُّ
الر ُ
وح ِفيها ِب ِإذ ِن َر ّ ِب ِهـ ْـم ِم ْن ك ِل أ ْم ٍر" ،كه از ظاهر
ِ
آن بر مىآيد روح موجودى مستقل و مخلوقى آسمانى و غير مالئكه است .و نظير اين آيه به وجهى
َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ َ
َ ْ ُُ َ ْ َ ََْ
ين ألف َس َن ٍة.
وح ِإل ْي ِه ِفي َي ْو ٍم كان ِمقداره خم ِس
آيه زير است كه مىفرمايد" :تعرج المال ِئكة و الر
و امــا روحــى كــه متعلق به انســان مىشــود از آن تعبير كرده به "مــن روحى -از روح خــودم" و يا "من
روحه -از روح خودش" ،و در اين تعبير كلمه "من" را آورده كه بر مبدئيت داللت دارد ،و نيز از تعلق
آن بــه بــدن انســان تعبيــر به نفخ كــرده ،و از روحى كــه مخصوص بــه مؤمنينش كرده به مثــل آيه َ"و
ََ َ
أ ّيد ُه ْم ِب ُروح ِم ْن ُه" و يا تعبير نموده و در آن حرف "باء" را بكار برده كه بر سببيت داللت دارد ،و روح را
ٍ
َ َ َّ ْ ُ ُ ْ ُ ُ
س""،
د
ق
ال
وح
ر
ب
ناه
د
ي
أ
"و
جمله
مثل
به
كرده
انبيايش
خاص
كه
روحى
از
و
خوانده،
تقويت
تاييد و
ِ
ِ ِ
تعبيــر نمــوده ،روح را بــه كلمه "قــدس" اضافه نموده كه به معناى نزاهت و طهارت اســت ،و اين را
هم تاييد انبياء خوانده.
و اگر آيه ســوره قدر را ضميمه اين آيات كنيم معلوم مىشــود نســبتى كه روح مضاف در اين آيات
بــا روح مطلــق در ســوره قدر دارد ،نســبتى اســت كــه افاضه به مفيض و ســايه به چيزى كــه به اذن
خدا صاحب ســايه شــده است دارد .و همچنين روحى كه متعلق به مالئكه است ،از افاضه روح
بــه اذن خداســت ،و ا گــر در مــورد روح ملــك تعبير به تاييد و نفــخ نفرموده ،و در مورد انســان اين دو
َ
ُ ْ َ َّ َ ُ ُ ُ ْ ُ ُ
تعبير را آورده ،در مورد مالئكه فرموده"َ :فأ ْر َس ْلنا إ َل ْيها ُر َ
س" ،و يا
د
ق
ال
وح
ر
ه
ل
ز
ن
ل
"ق
فرموده:
يا
و
نا"
وح
ِ
ِ
َ
وح ْال ِم ُ
فرموده"َ :ن َز َل ب ِه ُّالر ُ
ين" ،براى اين بود كه مالئكه با همه اختالفى كه در مراتب قرب و بعد از
ِ
خداى تعالى دارند ،روح محضند ،و اگر احيانا به صورت جســمى به چشــم اشخاصى در مىآيند
تمثلى اســت كه به خود مىگيرند ،نه اينكه به راســتى جســم و سر و پايى داشته باشند ،هم چنان
َ َْ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ َ ً ً
وحنا ف َت َم ّثل لها َبشرا َس ِو ّيا" ،به خالف
كه مىبينيم در داستان مريم (ع) مىفرمايد" :فأرسلنا ِإليها ر
انســان كه روح محض نيســت بلكه موجودى اســت مركب از جســمى مرده ،و روحى زنده ،پس در
َ
مورد او مناسب همان است كه تعبير به نفخ (دميدن) بكند ،هم چنان كه در مورد آدم فرمود" :ف ِإذا
ََ ْ
َ
وحي" .
َس ّو ْي ُت ُه َو نفخ ُت ِف ِيه ِم ْن ُر ِ
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و همانطور كه اختالف روح در خلقت فرشــته و انســان باعث شــد تعبير مختلف شــود ،و در مورد
فرشته به نفخ تعبير نياورد ،همچنين اختالفى كه در اثر روح يعنى حيات هست كه از نظر شرافت
و خســت مراتــب مختلفى دارد ،باعث شــده كــه تعبير از تعلق آن مختلف شــود ،يك جا تعبير به
نفــخ كنــد ،و جاى ديگر تعبير به تاييد نمايد ،و روح را داراى مراتب مختلفى از نظر اختالف اثرش
بداند.
َ
َ
ْ
وحي"،
آرى يك روح است كه در آدميان نفخ مىشود ،و در بارهاش مىفرمايد"َ :و نفخ ُت ِف ِيه ِم ْن ُر ِ
ُ َ
ولئك
و روحى ديگر به نام روح تاييد كننده اســت ،كه خاص مؤمن اســت ،و در بارهاش فرموده" :أ ِ
ْ
ُُ
َ ََ َ
َك َتـ َ
يمان َو أ ّيد ُه ْم ِب ُروح ِم ْن ُه" ،كه از نظر شــرافت در ماهيت و از نظر مرتبت و قوت
ـب ِفــي قل ِوب ِهـ ُـم ِال
ٍ
اثرش شريفتر و قوىتر از روحى است كه در همه انسانهاى زنده است ،به شهادت اينكه در آيه زير
َ
ْ َ ُ ً
كه در معناى آيه ســوره مجادله اســت مىفرمايد"َ :أ َو َم ْن َ
كان َم ْي ًتا َفأ ْح َي ْي ُ
ناه َو َج َعلنا ل ُه نورا َي ْم ِشــي
ُّ
ُ
َ
َّ
الظ ُل ِ َ ْ َ
خارج ِم ْنها"مالحظــه مىكنيد كه در اين آيه مؤمن را
اس ك َمـ ْـن َم َثل ُه ِفي
مات ليس ِب ٍِ
ِبـ ِـه ِفــي الن ِ
زنده به حياتى داراى نور دانسته ،و كافر را با اينكه جان دارد مرده و فاقد آن نور مىداند ،پس معلوم
مىشود مؤمن روحى دارد كه كافر آن را ندارد ،و روح مؤمن اثرى دارد كه در روح كافر نيست.
از اينجــا معلــوم مىشــود روح مراتــب مختلفــى دارد ،يــك مرحلــه از روح آن مرحلهاى اســت كه در
گياهان سبز هست ،و اثرش اين است كه گياه و درخت را رشد مىدهد ،و آيات داله بر اينكه زمين
مرده بود ،و ما آن را زنده كرديم در باره اين روح سخن مىگويد.
َ
َ
ْ
ّ
ُ
َ
مرحلهاى ديگر از روح آن روحى است كه به وسيله آن انبيا تاييد مىشوند ،و جمله "و أيدناه ِب ُروح
ِ
ُْ ُ
س" از آن خبر مىدهد ،و سياق آيات داللت دارد بر اينكه اين روح شريفتر است و مرتبهاى
القد
ِ
َ
ْ َ َ ْ َ َّ
وح ِم ْن أ ْمر ِه َعلى َم ْن َي ُ
عالىتر از روح انسان دارد .و اما آيه ُ"ي ْل ِقي ُّالر َ
الق"،
شاء ِم ْن ِع ِ
باد ِه ِل ُين ِذر يوم الت ِ
ِ
ً َ
َ َ
َ
َ َ
و آيــه َ"و كذ ِلــك أ ْو َح ْينــا ِإل ْيــك ُروحا ِم ْن أ ْم ِرنا" ،هــم مىتواند با روح ايمان تطبيق شــود ،و هم با روح
القدس .و خدا داناتر است.
در تفسير برهان از سعد بن عبد اهَّلل روايت كرده كه به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت:
بــا امــام صادق (ع) بودم كه ســخن از پارهاى خصائص امام در هنــگام والدت به ميان آمد ،فرمود:
وقتى شب قدر مىشود امام مستوجب روح بيشترى مىگردد .عرضه داشتم فدايت شوم مگر روح
همــان جبرئيــل نيســت؟ فرمــود :روح از جبرئيل بزرگتر اســت ،و جبرئيل از ســنخ مالئكه اســت ،و
روح از آن ســنخ نيســت ،مگر نمىبينى خداى تعالى فرمودهَ " :ت َن َّز ُل ْال َمال ِئ َك ُة َو ُّالر ُ
وح" پس معلوم
مىشود روح غير از مالئكه است.
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سوره مبارکه بقرة آیه186 :

كلمــه "ســؤال" هــم بــه معناى طلب و هم به معناى دعا اســت "ســؤال" به معناى طلب اســت ،و
طلب هر چند عالم اســت ولى طلبى كه در كلمه ســؤال اراده شــده است طلب كسى است كه با
شعور باشد و آدمى وقتى متنبه و متوجه سؤال مىشود كه حاجت ،او را ناگزير سازد ،ال جرم از خدا
مىخواهد تا حوائجش را بر آورد.
وسيله معمولى سؤال ،همين سؤال زبانى و لفظى است ،البته به وسيله اشاره و يا نامه هم صورت
مىگيرد كه در اين فرض هم سؤال حقيقى است ،نه مجازى .و چون بر آورنده حاجت هر محتاجى
خداى سبحان است و هيچ موجودى در ذات و وجود و بقائش قائم به خود نيست و هر چه دارد از
جود و كرم او دارد حال چه به اين معنا اقرار داشــته باشــد يا نداشــته باشد .و خداى تعالى به آنها و
به حاجات ظاهرى و باطنيشان از خود آنان داناتر است .جز خدا هر كسى گداى در خانه او است،
ســائلى اســت كه حوائج خود را درخواســت مىكند ،حال چه خداوند تمام آنچه را كه مىخواهد
بدهد و يا ندهد و بعضى را دريغ دارد.
اين حق سؤال و حقيقت آن است كه مختص به ذات بارى تعالى است و از غير او چنين سؤالى
تصور و تحقق ندارد .نوع ديگر ســؤال زبانى اســت -همانطور كه گذشــت -كه گاهى به آن وســيله
از خداى ســبحان ســؤال مىشود ،و گاهى از غير خداى سبحان .بنا بر اين ،خداى سبحان يگانه
مســئولى اســت كه ،تمامى موجودات ،هم به حقيقت معناى ســؤال از او چيزى مىخواهند و هم
بعضى از مردم -يعنى مردم با ايمان -به سؤال زبانى از او در خواست مىكنند.
كلمه ســؤال به معناى جلب فائده و يا زيادتر كردن آن از ناحيه مســئول اســت ،تا بعد از توجيه نظر
او حاجتــش بــرآورده شــود ،پس ســؤال به منزله نتيجه و هدف اســت براى دعا مثــل اينكه از دور يا
نزديــك شــخصى را كــه دارد مــىرود صــدا مىزنــى ،و مىخوانى ،تا روى خــود را برگردانــد ،آن وقت
چيزى از او مىپرسى تا به اين وسيله حاجتت برآورده شود پس اين معنا كه براى سؤال شد جامع
همه موارد سؤال هست ،سؤال علمى براى رفع جهل ،و سؤال به منظور حساب و سؤال به معناى
زيادتر كردن خير مسئول به طرف خود ،و سؤالهاى ديگر.
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تسبیح

كلمه "ســبح" به معناى دويدن و تند راه رفتن در آب اســت ،و "ســبح طويل" در روز كنايه از غور در
مهمات زندگى و انواع زدوبندها در برآوردن حوائج زندگى اســت .كلمه "ســبح" به معناى ســرعت
در حركت است ،هم چنان كه به اسب وقتى به سرعت مىدود سابح مىگويند .كلمه "تسبيح" به
معناى منزه دانستن است .وقتى مىگوييم" :سبحان اهَّلل" معنايش اين است كه طهارت و نزاهت
از همه عيوب و نقائص را به او نسبت مىدهيم .و اگر از تسبيح ،با صيغه مضارع تعبير شده ،براى
اين است كه استمرار را بفهماند.
همچنین تســبيح كه مصدر فعل "ســبح" است ،به معناى منزه داشتن است ،و منزه داشتن خدا
به اين اســت كه هر چيزى را كه مســتلزم نقص و حاجت و ناســازگارى با ســاحت كمال او باشــد
از ساحت او نفى كنى ،و معتقد باشى كه خداى تعالى داراى چنين صفات و اعمالى نيست.
تسبيح به معناى منزه داشتن است ،كه با زبان انجام شود ،مثال گفته شود سبحان اهَّلل ولى وقتى
حقيقــت كالم عبــارت باشــد از فهماندن و كشــف از ما فــى الضمير و اشــاره و راهنمايى به منوى
خــود ،ايــن فهماندن و كشــف بــه هر طريقى كه صــورت گيرد كالم خواهــد بود هر چند كــه با زبان
نباشــد .اين انســان است كه براى نشان دادن منويات خود و اشــاره بدانها راهى ندارد كه از طريق
تكوين انجامش دهد ،مثال منوى خود را در دل طرف خلق كند لذا ناگزير اســت كه براى اين كار
الفاظ را استخدام نموده و به وسيله الفاظ كه عبارت است از صوتهايى كه هر يك براى يك معنا
قرار داده شــده مخاطب خود را به آنچه كه در دل دارد خبردار ســازد و قهرا روش و ســنت تفهيم و
تفهم بر همين اســتخدام الفاظ جريان يافته ،البته چه بســا كه براى پارهاى مقاصد خود از اشاره با
دست و سر و يا غير آن و چه بسا از كتابت و نصب عالمات نيز استفاده كند.
و اگر بشر راه ديگرى جز استخدام الفاظ و يا اشاره و نصب عالمت نداشته به همينها عادت كرده
و تنها اينها را كالم مىداند دليل نمىشــود كه در واقع هم كالم همينها باشــد ،بلكه هر چيزى كه
از معنــاى قصد شــده ما پــرده بردارد قول و كالم خواهد بود ،و ا گــر موجودى قيام وجودش بر همين
كشــف بــود همان قيــام او قول و تكلم اســت ،هر چند به صــورت صوت شــنيدنى و الفاظ گفتنى
نباشــد .بــه دليــل اينكــه مىبينيم قرآن مجيد كالم و قــول و امر و نهى و وحى و امثــال اين معانى را
بــه خــداى تعالى نســبت مىدهــد ،در حالى كــه مىدانيــم كالم او از قبيل آواز شــنيدنى ،و الفاظ
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قــراردادى نيســت ،و ا گــر در عيــن حــال چنين نســبتى به خــدا داده جز بــراى اين نيســت كه كالم
منحصر در آواز نيســت ،بلكه هر چيزى كه از مقاصد كشــف و پردهبردارى كند كالم اســت .و ما
مىبينيم كه اين موجودات آســمانى و زمينى و خود آســمان و زمين همه بطور صريح از وحدانيت
رب خود در ربوبيت كشف مىكند ،و او را از هر نقص و عيبى منزه مىدارد ،پس مىتوان گفت ،و
بلكه بايد گفت كه آسمان و زمين خدا را تسبيح مىگويند.
اين عالم فى نفسه جز محض حاجت و صرف فقر و فاقه به خداى تعالى چيز ديگرى نيست ،در
ذاتش و صفاتش و احوالش و به تمام سراسر وجودش محتاج خداست ،و احتياج بهترين كاشف
از وجود محتاج اليه است ،و مىفهماند كه بدون او خودش مستقال هيچ چيز ندارد ،و آنى منفك
از او و بــى نيــاز از او نيســت ،و تمامى موجودات عالم با حاجتى كــه در وجود و نقصى كه در ذات
خــود دارنــد از وجــود پديد آورندهاى غنى در وجود و تام و كامل در ذات خبر مىدهند ،و همچنين
با ارتباطى كه با ساير موجودات داشته از آنها براى تكميل وجود خود استمداد مىكند ،و نقائصى
كه در ذات خود دارد برطرف مىسازد بطور صريح كشف مىكند از وجود پديد آورندهاى كه او رب
و متصرف در هر چيز و مدبر امر هر چيز است.
از سوى ديگر اين نظام عمومى و جارى در موجودات عالم كه باعث شده همه پراكندهها را جمع
نمــوده و رابط ـهاى در ميــان همه برقرار ســازد نيــز بدون ز بــان از اين حقيقت ،كشــف و پردهبردارى
مىكند ،پس پديد آورنده اين عالم هم واحد و يكتا اســت ،او اســت كه با تنهايى خود مرجع همه
عالــم و بــا وحدت خود برآورنده همه حوائج و تكميل كننده همه نواقص اســت ،پس هر كه غير او
است بدون حاجت و نقيضه نخواهد بود.رب و پروردگار او است ،ربى غير او نيست و غنيى كه
فقر نداشته باشد و كاملى كه نقص نداشته باشد او است ،بنا بر اين تمامى اين موجودات عالم با
حاجت و نقص خود خداى را از داشتن احتياج تنزيه و از داشتن نقص تبرئه مىكنند.
حتــى نادانــان مشــركين هم كه براى خدا شــركائى اثبات مىكنند و يا نقصى و عيبى به او نســبت
مىدهنــد بــا همين عمل خود تقدس خداى را از شــريك و برائتش را از نقص اثبات مىكنند ،زيرا
معنايــى كــه در ذهــن و ضميــر اين انســانها تصــور شــده و الفاظى كه بــا آن الفاظ حــرف مىزنند و
تمامى اعضايى كه براى رساندن اين هدف استخدام مىكنند همه امورى هستند كه با حاجت
وجودى خود از پروردگارى واحد و بى شريك و نقص خبر مىدهند.
پس مثل اين انســان كه توحيد آفريدگار خود را انكار مىكند مثل انســانى اســت كه به بانگ بلند
ادعا كند كه حتى يك نفر هم در عالم نيست كه سخن بگويد ،و بر چنين مطلبى شهادت دهد،
زيرا اين شخص غافل است كه همين شهادتش بهترين دليل بر خالف مدعاى خودش است ،و
هر چه پافشارى بيشترى كند و يا شهود بيشترى بياورد بر خالف گفته خودش حجت محكمترى
اقامه كرده است.
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حال اگر بگويى صرف اينكه عالم به وجودش كشــف از وجود آفريدگارى مىكند ســبب نمىشود
كه بگوئيم عالم همه تسبيح خدا مىگويند ،چون صرف كشف را تسبيح نمىگويند ،مگر وقتى كه
توأم با قصد و اختيار باشد ،هم كشف باشد و هم قصد ،و قصد هم از توابع حيات است ،و اغلب
موجودات عالم از حيات بىبهرهاند آســمان و آنچه ســياره اســت ،و زمين و آنچه جمادات اســت
حيات ندارند ،پس گويا چارهاى نيســت از اينكه تســبيح را حمل بر معناى مجازى نموده مقصود
از آن را همان كشف و داللت بر وجود پروردگار خود بدانيم.
در پاســخ مىگوئيم :از كالم خداى تعالى فهميده مىشــود كه مساله علم نيز در تمامى موجودات
هست ،هر جا كه خلقت راه يافته علم نيز بدانجا رخنه كرده است ،و هر يك از موجودات به مقدار
حظــى كــه از وجــود دارد بهرهاى از علم دارد ،و البته الزمه اين حرف اين نيســت كه بگوئيم تمامى
موجــودات از نظــر علــم بــا هم برابرنــد ،و يا بگوئيم علم در همه يك نوع اســت ،و يا همــه آنچه را كه
انسان مىفهمد مىفهمند و بايد آدمى به علم آنها پى ببرد ،و اگر نبرد معلوم مىشود علم ندارند.
و چون چنين اســت كه هيچ موجودى فاقد علم نيســت بنا بر اين خيلى آســان اســت كه بگوييم
هيــچ موجودى نيســت مگــر آنكه وجود خــود را درك مىكند (البته مرحل ـهاى از درك) و مىخواهد
بــا وجــود خــود احتياج و نقص وجودى خود را كه ســراپايش را احاطه كــرده اظهار نمايد ،احتياج و
نقصى كه غناى پروردگار و كمال او آن را احاطه نموده است ،پس هيچ موجودى نيست مگر آنكه
درك مىكند كه ربى غير از خداى تعالى ندارد ،پس او پروردگار خود را تســبيح نموده و از داشــتن
شريك و يا هر عيبى منزه مىدارد.
بــا ايــن بيــان به خوبى روشــن مىگردد كه وجهى نــدارد كه ما تســبيح زمين و آســمان را در آيه مورد
بحث حمل بر مطلق داللت كرده و مرتكب مجاز شويم ،زيرا وقتى جايز است ارتكاب مجاز كرد
ُ
ماوات َّ
كه نشود كالم صاحب كالم را حمل بر حقيقت نمود .پس اينكه فرمودُ :ت َس ّب ُح َل ُه َّ
الس ْب ُع
الس
ِ
َْ ُ
َ
َو ال ْرض َو َم ْن ِف ِيه ّن تسبيح حقيقى را -كه عبارت است از تكلم -براى هر وجودى اثبات مىكند.
آرى هر موجودى با وجودش و آنچه مربوط به وجودش مىباشــد و با ارتباطى كه با ســاير موجودات
دارد خداى را تسبيح مىكند و بيانش اين است كه پروردگار من منزهتر از اين است كه بتوان مانند
مشركين نسبت شريك و يا نقص به او داد.
َّ
َ
و اينكه فرمودَ :و ِإ ْن ِم ْن شـ ْـي ٍء ِإل ُي َسـ ِّـب ُح ِب َح ْم ِد ِه مقصود اين اســت كه بفهماند تســبيح براى خدا
اختصــاص بــه طايفــه و يــا نــوع معينــى از موجــودات نــدارد ،بلكــه تمامى موجــودات او را تســبيح
مىگوينــد ،و ايــن معنــا را جملــه قبلــى هــم -كه آســمانها و زمين و هر چه را كه در آنها اســت اســم
مىبرد -بيان كرد ،ولى چيزى كه هست اينكه :در اين جمله حمد خدا را نيز بر تسبيح اضافه كرد
تــا بفهمانــد همانطور كه خدا را تســبيح مىكنند حمــد هم مىكنند ،و خدا را بــه صفات جميل و
افعال نيكش مىستايند.
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چــون همانطــور كــه در همه موجودات چيزى از نقــص و حاجت وجود دارد كه از خود آنها نشــات
گرفته است ،همچنين سهمى از كمال و غنى در آنها وجود دارد كه مستند به صنع جميل خدا و
انعام او است ،و از ناحيه او داراى اين اوصاف كماليه شده است.
بنــا بــر ايــن همانطور كه اظهار اين نعمتها يعنى وجود دادن آنهــا ،اظهار حاجت و نقص آن موجود
و كشــف برائت خدا از حاجت و نقص اســت ،و يا تســبيح است همچنين اظهار و ايجادش ابراز
فعــل جميــل خدا نيز هســت ،كه حكايــت از اوصاف جميل خــدا مىكند ،پس هميــن ايجاد هم
تســبيح خــدا و هم حمد خداســت ،چون حمد جــز ثناى بر فعل جميل اختيارى چيزى نيســت،
موجودات هم با وجود خود همين كار را مىكنند ،پس وجود موجودات هم حمد خدا و هم تسبيح
او است .و به بيانى ديگر اگر اشياء و موجودات از جهت كشفشان ،غنا و كمال خدايى و نقص و
احتياج خود مورد لحاظ قرار گيرند ،وجودشان تسبيح خواهد بود ،و اگر از اين جهت لحاظ شوند
كه نشــان دهنده نعمت وجود و ســاير جهات كمالند از اين نظر وجودشان حمد خدا است ،البته
در اين صورت وقتى حمد و تسبيح دارند كه شعور موجودات را هم در نظر بگيريم.
و اما اگر موجودات از اين نظر لحاظ شوند كه نشان دهنده صفات جمال و جالل خدايند و از علم
و شعورشان قطع نظر شود ،در اين صورت صرفا آياتى هستند كه بر ذات پروردگار داللت مىكنند.
و هميــن خــود بهتريــن شــاهد اســت بر اينكه مــراد از تســبيح در آيه شــريفه ،صرف داللــت به نفى
شريك و نفى جهات نقص نيست ،زيرا خطاب به اينكه و ليكن شما تسبيح ايشان را نمىفهميد
يا خطاب به مشــركين اســت يا به تمام مردم (اعم از مؤمن و مشــرك) و مشــركين در هر حال داللت
اشياء بر وجود آورنده آن را مىفهمد ،در حالى كه آيه كريمه قوه فهم را از آنان نفى مىكند.
پس حق اين است كه تسبيح -كه آيه شريفه آن را براى تمامى موجودات اثبات مىكند -،تسبيح
به معناى حقيقى اســت كه در كالم خداى تعالى به طور مكرر براى آســمان و زمين و آنچه در بين
آن دو است (اعم از موجودات عاقل و غير عاقل) اثبات شده ،و ما مىبينيم كه در ميان نامبردگان
موردى است كه جز تسبيح حقيقى را نمىشود بدان نسبت داد و چون تسبيح در آن مورد حقيقى
است قهرا بايد در تمامى نامبردگان به نحو حقيقت باشد.
َّ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ّ ْ َ ْ َ ّ َ ْ ْ
ــراق و آيه
مثال يكى از اين ســنخ آيات ،آيه شــريفه ِإنا ســخرنا ال ِجبال معه يسـ ِـبحن ِبالع ِشـ ِـي و ِالش ِ
َ َ َّ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ّ ْ َ َ َّ
الط ْي َر اســت كه به يك سياق و يك بيان فرموده كوهها
شــريفه و ســخرنا مع داود ال ِجبال يسـ ِـبحن و
ُ َ
َ َ ُ َ َّ
ّ
َ
ْ
و مر غهــا بــا او تســبيح مىگفتنــد ،و قر يــب به اين مضمون اســت آيه يا ِجبــال أ ِو ِبــي معــه و الطير و
بــا اينحــال ديگر معنا ندارد تســبيح را نســبت به كوهها و مرغــان زبان حال گرفت ،و نســبت به آن
پيغمبر زبان قال!".
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ش ت ق ت ق آ ن ْ ُ َ َّ
ْ َأ ْ
حار ِ /ب� َس َح ٍر
م���ا� �ر��ى :المسح ير� ن�ِ /ب�ال�س ِ

َ
َ َّ
ُُ
ال ُموسى ما ْئ� تُ� ْم � ِه ّ
فَ� َل ّ َما أ� ْل قَ� ْوا ق� َ
الس ْح ُر ِإ� نّ� الل َه َس يُ� ْب� ِطله
بِ ِ
�جِ
نَّ َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ فْ
د��ن
ِإ�� الله لا ي�ص ِلح عمل الم� ِس ي
سوره مبارکه يونس آیه81 :

سحر

ســحر ،كارش ايــن اســت كــه غيــر حــق و غيــر واقــع را در حس مــردم و انظار آنــان به صــورت حق و
واقع جلوه دهد ،و چون اين عمل فى نفســه كارى اســت باطل ،و چون خداى تعالى طبق ســنت
جــار ىاى كــه بر مســتقر كــردن حق و احقــاق آن در عالم تكوين و نيــز بر محو باطــل دارد و زود آن را
ابطــال خواهــد كرد ،ال جــرم دولت ،همواره براى حــق بوده هر چند كه باطل احيانا جولتى داشــته
َ
اهَّلل َسـ ُـي ْب ِط ُل ُه" را چنين تعليــل كرد كــه" :إ َّن َ
باشــد.به هميــن جهــت جملــه "إ َّن َ
اهَّلل ال ُي ْص ِل ُ
ــح َع َمل
ِ
ِ
ْال ُم ْف ِس ِد َ
ين" ،براى اينكه صالح و فساد دو امر متقابل و ضد يكديگرند ،و سنت الهى بر اين جارى
است كه آنچه را صالحيت اصالح دارد اصالح كند ،و آنچه را صالحيت فساد دارد فاسد سازد،
به اين معنا كه اثر متناسب و مختص به هر يك از صالح و فساد را بر صالح و فاسد مترتب كند.
و اثر عمل صالح اينست كه بتواند با ساير حقايق عالم در جريان نظام عالم همدست و هماهنگ
شــود ،و معلوم اســت كه چنين عملى قهرا با ســاير حقايق ممزوج و مخلوط مىشــود ،و به طفيل
اينكه خداى تعالى كل نظام را اصالح مىكند آن عمل را نيز اصالح مىكند و آن را طبق مقتضايى
كه طبيعتش دارد به جريان مىاندازد ،و اثر عمل فاسد اينست كه مناسب و ماليم با ساير حقايق
عالــم در مقتضــاى طبع آنها نباشــد ،و در جريان آن حقايق طبق طبــع و جبلتى كه دارند اين يك
عمل بر خالف آن جريان حركت كند ،پس چنين عملى فى نفسه امرى است استثنايى ،و معلوم
است كه اگر با حفظ فسادش خداى تعالى بخواهد آن را اصالح كند ،بايد كل نظام را فاسد سازد
و كل اسباب و حقايق عالم را بر طبق مسير آن يك عمل فاسد به جريان اندازد.
و چون چنين چيزى ممكن نيست ،قهرا ساير اسباب عالم با همه قوا و وسايل مؤثرش با آن عمل
فاســد معارضه مىكند ،اگر توانســت آن را به سيره صالح بر مىگرداند ،و گرنه بطور قطع آن را باطل
و فانــى و از صفحــه وجــود محو مىســازد .و اين حقيقت الزمهاى دارد و آن اينســت كه ســحر و هر
باطــل ديگــرى در عالــم وجــود دوام نمىيابد ،و خــداى تعالى در مــواردى از كالم مجيــدش به اين
َْ
الزمه تصريح نموده و جنبه منفى آن را امضاء فرموده ،از آن جمله مىفرمايدَ ":و ُ
اهَّلل ال َي ْه ِدي الق ْو َم
َّ
ْ
َْ
ين"  ،و نيــز فرمــوده ":إ َّن َ
الظا ِل ِميـ َـن"  ،و نيــز فرمــودهَ " :و ُ
فاسـ ِـق َ
اهَّلل ال َي ْه ِــدي َم ْن
اهَّلل ال َي ْهـ ِـدي القـ ْـو َم ال ِ
ِ
َ
َ
اب"  ،و از همين آيات اســت آيه مورد بحــث كه مىفرمايــد ":إ َّن َ
ُهـ َـو ُم ْســر ٌف َكـ ّـذ ٌ
اهَّلل ال ُي ْص ِل ُح َع َمل
ِ
ِ
ْ ْ
َ
ال ُمف ِس ِدين".
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بحثى فلسفى در باره تاثير اراده در افعال خارق العاده ،سحر ،كهانت و احضار ارواح:
جاى هيچ ترديد نيست كه بر خالف عادت جاريه ،افعالى خارق العاده وجود دارد ،حال يا خود
مــا آن را بچشــم ديدهايــم ،و يا آنكه بطور متواتر از ديگران شــنيده و يقين پيدا كردهايم ،و بســيار كم
هستند كسانى كه از افعال خارق العاده چيزى يا كم و يا زياد نديده و نشنيده باشند ،و بسيارى از
اين كارها از كسانى سر مىزند كه با اعتياد و تمرين ،نيروى انجام آن را يافتهاند ،مثال ميتوانند زهر
كشنده را بخورند و يا بار سنگين و خارج از طاقت يك انسان عادى را بردارند ،و يا روى طنابى كه
خود در دو طرف بلندى بستهاند راه مىروند ،و يا امثال اينگونه خوارق عادت.
و بســيارى ديگــر از آنهــا اعمالــى اســت كه بر اســباب طبيعى و پنهــان از حــس و درك مردم متكى
اســت ،و خالصــه صاحب عمل باســبابى دســت مىزنــد كه ديگران آن اســباب را نشــناختهاند،
مانند كسى كه داخل آتش ميشود و نميسوزد ،بخاطر اينكه داروى طلق بخود ماليده ،و يا نامهاى
مينويســد كه غير خودش كســى خطوط آن را نمىبيند ،چون با چيزى (از قبيل آب پياز ،مترجم)
نوشته ،كه جز در هنگام برخورد آن بآتش خطوطش ظاهر نميشود.
بســيارى ديگر از اينگونه كارها بوســيله ســرعت حركت انجام مىپذيرد ،ســرعتى كه بيننده آن را
تشخيص ندهد ،و چنين بپندارد كه عمل نامبرده بدون هيچ سبب طبيعى اينطور خارق العاده
انجام يافته ،مانند كارهايى كه شعبدهبازان انجام مىدهند.
همه اينها افعالى هســتند كه مســتند باســباب عادى ميباشــند ،چيزى كه هســت ما سببيت آن
اسباب را نشناختهايم ،و بدين جهت پوشيده از حس ما است ،و يا براى ما غير مقدور است.
در ايــن ميــان افعــال خــارق العاده ديگرى اســت ،كه مســتند به هيچ ســبب از اســباب طبيعى و
عادى نيست ،مانند خبر دادن از غيب .و مخصوصا آنچه مربوط به آينده است ،و نيز مانند ايجاد
محبــت و دشــمنى و گشــودن گرهها ،و گره زدن گشــودهها ،و بخواب كردن ،و يا بيمــار كردن ،و يا
خواببنــدى و احضــار و حركت دادن اشــياء بــا اراده و از اين قبيل كارهايى كــه مرتاضها انجام
ميدهنــد ،و بهيچ وجه قابل انكار هم نيســت ،يا خودمان بعضــى از آنها را ديدهايم ،و يا برايمان آن
قدر نقل كردهاند كه ديگر قابل انكار نيست.و اينك در همين عصر حاضر از اين مرتاضان هندى
و ايرانى و غربى جماعتى هستند ،كه انواعى از اينگونه كارهاى خارق العاده را مىكنند.
و اينگونــه كارهــا هــر چند ســبب مــادى و طبيعــى ندارنــد ،و لكن اگر بطــور كامل در طريقــه انجام
رياضتهايى كه قدرت بر اين خوارق را بآدمى مىدهد ،دقت و تامل كنيم ،و نيز تجارب علنى و
اراده اينگونه افراد را در نظر بگيريم ،برايمان معلوم ميشود :كه اينگونه كارها با همه اختالفى كه در
نوع آنها است ،مستند بقوت اراده ،و شدت ايمان به تاثير اراده است ،چون اراده تابع علم و ايمان
قبلى است ،هر چه ايمان آدمى به تاثير اراده بيشتر شد! اراده هم مؤثرتر ميشود.
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گاهى اين ايمان و علم بدون هيچ قيد و شــرطى پيدا ميشــود ،و گاهى در صورت وجود شــرائطى
مخصــوص دســت ميدهد ،مثل ايمان بــه اينكه اگر فالن خط مخصــوص را با مدادى مخصوص
و در مكانى مخصوص بنويســيم ،باعث فالن نوع محبت و دشــمنى ميشــود ،و يا اگر آينهاى را در
برابــر طفلــى مخصوص قــرار دهيم ،روح فالنى احضــار مىگردد ،و يا اگر فالن افســون مخصوص را
بخوانيم ،آن روح حاضر ميشــود ،و از اين قبيل قيد و شــرطها كه در حقيقت شــرط پيدا شدن اراده
فاعل اســت ،پس وقتى علم بحد تمام و كمال رســيد ،و قطعى گرديد ،بحواس ظاهر انســان حس
درك و مشاهده آن امر قطعى را ميدهد ،تو گويى چشم آن را مىبيند ،و گوش آن را مىشنود.
و خــود شــما خواننــده عزيــز مىتوانى صحت اين گفتــار را بيازمايى ،به اينكه بــه نفس خود تلقين
كنى :كه فالن چيز و يا فالن شخص االن نزد من حاضر است و دارى او را مشاهده مىكنى ،وقتى
اين تلقين زياد شــد ،رفته رفته بدون شــك مىپندارى كه او نزدت حاضر اســت ،بطورى كه اصال
باورنمىكنى كه حاضر نباشــد ،و از اين باالتر ،اصال متوجه غير او نمىشــوى آن وقت اســت كه او
را بهمان طور كه مىخواســتى روبروى خودت مىبينى و از همين باب تلقين اســت كه در تواريخ
مىخوانيم :بعضى از اطباء امراض كشندهاى را معالجه كردهاند ،يعنى بمريض قبوالندهاند كه تو
هيچ مرضى ندارى ،و او هم باورش شده ،و بهبود يافته است.
خوب ،وقتى مطلب از اين قرار باشد ،و قوت اراده اينقدر اثر داشته باشد .بنا بر اين اگر اراده انسان
قوى شد ،ممكن است كه در غير انسان هم اثر بگذارد ،باين معنا كه اراده صاحب اراده در ديگران
كه هيچ ارادهاى ندارند اثر بگذارد ،در اينجا نيز دو جور ممكن است ،يكى بدون هيچ قيد و شرط
و يكى در صورت وجود پارهاى شرائط.
پــس ،از آنچــه تــا اينجا گفته شــد ،چند مطلب روشــن گرديد اول اينكــه مالك در ايــن گونه تاثيرها
بودن علم جازم و قطعى براى آن كسى است كه خارق عادت انجام ميدهد ،و اما اينكه اين علم
با خارج هم مطابق باشد ،لزومى ندارد( ،به شهادت اينكه گفتيم اگر خود شما مطلبى را در نفس
خــود تلقيــن كنــى ،بهمان جور كه تلقين كردهاى آن را مىبينــى ،و در آخر از ترس مردهاى كه تصور
كــردهاى از گــور درآمــده ،و تو را تعقيــب مىكند ،پا بفرار مىگذارى) و نيز بشــهادت اينكه دارندگان
قــدرت تســخير كوا كــب ،چون معتقد شــدند كه ارواحى وابســته ســتارگان اســت ،و اگر ســتارهاى
تســخير شــود ،آن روح هم كه وابسته به آنست مســخر مىگردد ،لذا با همين اعتقاد باطل كارهايى
خارق العاده انجام مىدهند ،با اينكه در خارج چنين روحى وجود ندارد.
و اى بســا كه آن مالئكه و شــياطين هم كه دعانويســان و افســونگران نامهايى براى آنها اســتخراج
مىكنند ،و بطريقى مخصوص آن نامها را مىخوانند و نتيجه هم مىگيرند ،از همين قبيل باشد.
و همچنين آنچه را كه دارندگان قدرت احضار ارواح دارند ،چون ايشان دليلى بيش از اين ندارند،
كه روح فالن شخص در قوه خياليه آن و يا بگو در مقابل حواس ظاهرى آنان حاضر شده ،و اما اين
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ادعا را نمىتوانند بكنند ،كه براســتى و واقعا آن روح در خارج حضور يافته اســت ،چون اگر اينطور
بــود ،بايــد همه حاضــران در مجلس روح نامبرده را ببينند ،چون همــه حضار حس و درك طبيعى
وى را دارند ،پس اگر آنها نمىبينند ،و تنها تسخير كننده آن روح را مىبيند ،معلوم مىشود روحى
حاضر نشده ،بلكه تلقين و ايمان آن آقا باعث شده كه چنين چيزى را در برابر خود احساس كند.
با اين بيان ،شــبهه ديگرى هم كه در مســئله احضار روح هســت حل ميشــود ،البته اين اشكال در
خصــوص احضار روح كســى اســت كه بيدار و مشــغول كار خويش اســت ،و هيــچ اطالعى ندارد
كهدر فالن محل روح او را احضار كردهاند.
اشكال اين است كه مگر آدمى چند تا روح دارد ،كه يكى با خودش باشد ،و يكى بمجلس احضار
ارواح برود.و نيز با اين بيان شبههاى ديگر حل ميشود ،و آن اين است كه روح جوهرى است مجرد،
كه هيچ نسبتى با مكان و زمانى معين ندارد ،و باز شبهه سومى كه با بيان ما دفع ميشود اين است
كه يك روح كه نزد شخصى حاضر ميشود ،چه بسا كه نزد ديگرى حاضر شود ،و نيز شبهه چهارمى
كه دفع مىگردد اين اســت كه :روح بســيار شــده كه وقتى احضار ميشــود و از او چيزى مىپرســند
دروغ مىگويد ،جمالت و يا سخنانش يكديگر را تكذيب مينمايد.
پس جواب همه اين چهار اشــكال اين شــد كه روح وقتى احضار ميشود چنان نيست كه واقعا در
خارج ماده تحقق يافته باشــد ،بلكه روح شــخص مورد نظر در مشــاعر احضار كننده حاضر شده و
او آن را از راه تلقين پيش روى خود احســاس مىكند و ســخنانى از او مىشــنود ،نه اينكه واقعا و در
خارج مانند ساير موجودات مادى و طبيعى حاضر شود.
نكتــه دوم :اينكــه دارنده چنين اراده مؤثر ،اى بســا در اراده خود بر نيروى نفس و ثبات شــخصيت
خــود اعتمــاد كند ،ماننــد غالب مرتاضان ،و بنا بر اين اراده آنان قهــرا محدود و اثر آن مفيد خواهد
بود ،هم براى صاحب اراده ،و هم در خارج.
و چه بسا ميشود كه وى مانند انبياء و اولياء كه داراى مقام عبوديت براى خدا هستند ،و نيز مانند
مؤمنيــن كــه داراى يقيــن بخــدا هســتند ،در اراده خود ،اعتماد بــه پروردگار خود كننــد ،اينچنين
صاحبــان اراده هيــچ چيــزى را اراده نمىكننــد ،مگر براى پروردگارشــان ،و نيز بمدد او ،و اين قســم
اراده ،ارادهايست طاهر ،كه نفس صاحبش نه بهيچ وجه استقاللى از خود دارد ،و نه بهيچ رنگى از
رنگهاى تمايالت نفسانى متلون مىشود ،و نه جز بحق بر چيز ديگرى اعتماد مىكند ،پس چنين
ارادهاى در حقيقت اراده ربانى است كه (مانند اراده خود خدا) محدود و مقيد به چيزى نيست.
قسم دوم از اراده كه گفتيم اراده انبياء و اولياء و صاحبان يقين است ،از نظر مورد ،دو قسم است،
يكــى اينكه موردش مورد تحدى باشــد ،و بخواهد مثال نبوت خــود را اثبات كند ،كه در اينصورت
آن عمل خارق العادهاى كه باين منظور مىآورد معجزه اســت و قســم دوم كه موردش مورد تحدى
نيست ،كرامت است و اگر دنبال دعائى باشد استجابت دعا است.
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و قســم اول ا گــر از بــاب خبرگيــرى ،و يــا طلــب يــارى از جن ،و يــا ارواح و امثــال آن باشــد ،نامش را
كهانت مىگذارند ،و اگر با دعا و افسون و يا طلسمى باشد سحر مىنامند.
نكته ســوم :اينكه خارق العاده هر چه باشــد ،دائر مدار قوت اراده اســت ،كه خود مراتبى ازشــدت
و ضعف دارد ،و چون چنين اســت ممكن اســت بعضى از ارادهها اثر بعضى ديگر را خنثى سازد،
همانطور كه مىبينيم معجزه موســى ســحر ساحران را باطل مىكند و يا آنكه اراده بعضى از نفوس
در بعضــى از نفــوس مؤثــر نيفتــد بخاطر اينكه نفــس صاحــب اراده ضعيفتر ،و آن ديگــرى قوىتر
باشــد ،و ايــن اختالفهــا در فــن تنويم مغناطيســى ،و احضار ارواح ،مســلم اســت ،ايــن را در اينجا
داشته باش ،تا انشاء اهَّلل در آينده نيز سخنى در اين باره بيايد.
بحث علمى در علوم عجائب و غرائب:
علومــى كــه از عجائــب و غرائــب آثار بحث مىكند ،بســيار اســت ،بطورى كه نميتوان در تقســيم
آنهــا ضابط ـهاى كلى دســت داد ،لذا در اين بحث معروفترين آنهــا را كه در ميان متخصصين آنها
شهرت دارد نام مىبريم.
 -1يكى از آنها علم سيميا است ،كه موضوع بحثش هماهنگ ساختن و خلط كردن قواى ارادى
با قواى مخصوص مادى اســت براى دســت يابى و تحصيل قدرت در تصرفات عجيب و غريب
در امور طبيعى كه يكى از اقسام آن تصرف در خيال مردم است ،كه آن را سحر ديدگان مينامند،
و اين فن از تمامى فنون سحر مسلمتر و صادقتر است.
 -2دوم علم ليميا است ،كه از كيفيت تاثيرهاى ارادى ،در صورت اتصالش با ارواح قوى و عالى
بحث مىكند ،كه مثال اگر اراده من متصل و مربوط شــد با ارواحى كه موكل ســتارگان اســت ،چه
حوادثى مىتوانم پديد آورم؟ و يا اگر اراده من متصل شد بارواحى كه موكل بر حوادثند ،و بتوانم آن
ارواح را مســخر خود كنم و يا اگر ارادهام متصل شــد با اجنه ،و توانســتم آنان را مسخر خود كنم ،و از
آنها كمك بگيرم چه كارهايى ميتوانم انجام دهم؟ كه اين علم را علم تسخيرات نيز مىگويند.
 -3ســوم علم هيميا ،كه در تركيب قواى عالم باال ،با عناصر عالم پائين ،بحث مىكند ،تا از اين
راه بــه تاثيرهــاى عجيبى دســت يابد ،و آن را علم طلســمات نيز ميگويند ،چــون كواكب و اوضاع
آســمانى با حوادث مادى زمين ارتباط دارند ،همانطورى كه عناصر و مركبات و كيفيات طبيعى
آنها اينطورند ،پس اگر اشــكال و يا بگو آن نقشــه آسمانى كه مناسب با حادثهاى از حوادث است،
با صورت و شكل مادى آن حادثه تركيب شود ،آن حادثه پديد مىآيد ،مثال اگر بتوانيم در اين علم
بان شــكل آســمانى كه مناســب با مردن فالن شــخص ،يا زنده ماندنش و يا باقى ماندن فالن چيز
مناســب اســت ،با شكل و صورت خود اين نامبردهها تركيب شود ،منظور ما حاصل ميشود يعنى
اولىميميرد ،و دومى زنده ميماند ،و سومى بقاء مىيابد ،و اين معناى طلسم است.
 -4علم ريميا اســت و آن علمى اســت كه از اســتخدام قواى مادى بحث مىكند تا بآثار عجيب
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آنها دست يابد ،بطورى كه در حس بيننده آثارى خارق العاده در آيد و اين را شعبده هم ميگويند.
و اين چهار فن با فن پنجمى كه نظير آنها اســت ،و از كيفيت تبديل صورت يك عنصر ،بصورت
عنصــرى ديگــر بحث مىكند يعنــى علم كيمياء همه را علوم خفيه پنجگانــه مىنامند كه مرحوم
شــيخ بهايى در باره آنها فرموده :بهترين كتابى كه در اين فنون نوشــته شــده ،كتابى اســت كه من
آن را در هــرات ديــدم ،و نامــش (كله ســر :همهاش ســر) بود ،كه حــروف آن از حــروف اول اين چند
اســم تركيب شــده ،يعنى كاف كيمياء و الم ليميا ،و هاء هيميا ،و ســين ســيميا و راء ريميا ،اين
بــود گفتــار مرحوم بهايى .و نيــز از جمله كتابهاى معتبر در اين فنــون خفيه كتاب (خالصه كتب
بلينــاس و رســالههاى خسروشــاهى ،و ذخيره اســكندريه و ســر مكتــوم تاليف رازى و تســخيرات
سكاكى) و اعمال الكواكب السبعة حكيم طمطم هندى است.
باز از جمله علومى كه ملحق بعلوم پنجگانه باال است ،علم اعداد و اوفاق است كه از ارتباطهايى
كه ميانه اعداد و حروف و ميانه مقاصد آدمى است ،بحث مىكند عدد و يا حروفى كه مناسب با
مطلوبش ميباشد در جدولهايى بشكل مثلث و يا مربع ،و يا غير آن ترتيب خاصى قرار ميدهد و در
آخر آن نتيجهاى كه ميخواهد بدست مىآورد.و نيز يكى ديگر علم خافيه است ،كه حروف آنچه را
ميخواهد ،و يا آنچه از اسماء كه مناسب با خواستهاش ميباشد مىشكند ،و از شكسته آن حروف
اســماء آن فرشــتگان و آن شيطانهايى كه موكل بر مطلوب اويند ،در مىآورد ،و نيز دعايى كه از آن
حروف درست ميشود ،و خواندن آن دعا براى رسيدن بمطلوبش مؤثر است ،استخراج مىكند ،كه
يكى از كتابهاى معروف اين علم كه در نزد اهلش كتابى است معتبر كتب شيخ ابى العباس تونى
و سيد حسين اخالطى و غير آن دو است.
بــاز از علومــى كــه ملحــق بان پنج علم اســت علم تنويم مغناطيســى و علم احضار روح اســت كه
در عصــر حاضــر نيــز متــداول اســت و همانطور كه قبال هــم گفتيم از تاثيــر اراده و تصــرف در خيال
طرف بحث مىكند ،و در آن باره كتابها و رسالههاى بسيارى نوشته شده و چون شهرتى بسزا دارد
حاجت نيســت به اينكه ،بيش از اين در اينجا راجع بان بحث كنيم ،تنها منظور ما از اين حرفها
كه زياد هم بطول انجاميد اين بود كه از ميان علوم نامبرده آنچه با سحر و يا كهانت منطبق مىشود
روشن كنيم.
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سعد

جزئيات و تفاصيل مســئله معاد ،چيزى نيســت كه دست براهين عقلى بدان برسد ،و بتواند آنچه
از جزئيات معاد ،كه در كتاب و سنت وارد شده ،اثبات نمايد ،و علتش هم بنا بگفته بو على سينا
اين اســت كه :آن مقدماتى كه بايد براهين عقلى بچيند ،و بعد از چيدن آنها يك يك آن جزئيات
را نتيجــه بگيرد ،در دســترس عقل آدمى نيســت ،و لكن با در نظر گرفتن ايــن معنا ،كه آدمى بعد از
جــدا شــدن جانــش از تــن ،تجردى عقلى و مثالــى به خود مىگيــرد و براهين عقلى دسترســى باين
انســان مجرد و مثالى دارد ،لذا كماالتى هم كه اين انســان در آينده در دو طريق سعادت و شقاوت
بخود مىگيرد ،در دسترس براهين عقلى هست .آرى انسان از همان ابتداى امر ،هر فعلى كه انجام
دهد ،از آن فعل هيئتى و حالى از سعادت و شقاوت در نفسش پديد مىآيد ،كه البته ميدانيد مراد
بســعادت ،آن وضع و آن چيزيســت كه براى انســان از آن جهت كه انســان است خير است ،و مراد
بشقاوت هر چيزى است كه براى او ،از اين جهت كه انسان است مضر است.
آن گاه اگر همين فعل تكرار بشود ،رفته رفته آن حالتى كه گفتيم :از هر فعلى در نفس پديد مىآيد،
شــدت يافته ،و نقش مىبندد ،و بصورت يك ملكه (و يا بگو طبيعت ثانوى) ،در مىآيد ،و ســپس
اين ملكه در اثر رســوخ بيشــتر ،صورتى ســعيده ،و يا شقيه در نفس ايجاد مىكند ،و مبدء هيئتها
و صورتهاى نفســانى ميشــود ،حال اگر آن ملكه ســعيده باشــد ،آثارش وجودى ،و مطابق ،و ماليم با
صــورت جديد ،و با نفســى ميشــود كــه در حقيقت بمنزله مادهايســت كه قابل و مســتعد و پذيراى
آنســت ،و اگر شــقيه باشــد ،آثارش امورى عدمى ميشود ،كه با تحليل عقلى به فقدان و شر برگشت
مىكند.
پس نفسى كه سعيد است ،از آثارى كه از او بروز مىكند لذت مىبرد ،چون گفتيم :نفس او نفس
يك انســان اســت ،و آثار هم آثار انســانيت او اســت ،و او مىبيند كه هر لحظه انســانيتش فعليتى
جديد بخود مىگيرد.و بر عكس نفس شــقى ،آثارش همه عدمى اســت ،كه با تحليل عقلى ســر از
فقدان و شر در مىآورد ،پس همانطور كه گفتيم :نفس سعيد بان آثار انسانى كه از خود بروز ميدهد،
بدان جهت كه نفس انســانى اســت بالفعل لذت مىبرد ،نفس شــقى هم هر چند كه آثارش ماليم
خودش است ،چون آثار آثار او است ،و لكن بدان جهت كه انسان است از آن آثار متالم ميشود.
ايــن مطلــب مربــوط به نفوس كامله اســت ،در دو طرف ســعادت و شــقاوت ،يعنى انســانى كه هم
ذاتش صالح و سعيد است ،و هم عملش صالح است ،و انسانى كه هم ذاتش شقى است ،و هم
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عملش فاسد و طالح است ،و اما بالنسبة بنفوس ناقص ،كه در سعادت و شقاوتش ناقص است،
بايد گفت :اينگونه نفوس دو جورند ،يكى نفسى است كه ذاتا سعيد است .ولى فعال شقى است و
دوم آن نفسى كه ذاتا شقى است ولى از نظر فعل سعيد است.
اما قســم اول ،نفســى است كه ذاتش داراى صورتى ســعيد است ،يعنى عقائد حقه را كه از ثابتات
است دارد ،چيزى كه هست هيئتهايى شقى و پست ،و در اثر گناهان و زشتىهايى كه مرتكب
شده بتدريج از روزى كه در شكم مادر باين بدن متعلق شده ،و در دار اختيار قرار گرفته ،در او پيدا
شــده ،و چون اين صورتها با ذات او ســازگارى ندارد ،ماندنش در نفس قســرى و غير طبيعى است،
و برهان عقلى اين معنا را ثابت كرده :كه قسر و غير طبيعى دوام نمىآورد ،پس چنين نفسى ،يا در
دنيا ،يا در برزخ ،و يا در قيامت( ،تا ببينى ،رســوخ و ريشــه دواندن صور شــقيه تا چه اندازه باشــد)،
طهارت ذاتى خود را باز مىيابد.
و همچنين نفسى شقى ،كه ذاتا شقى است ،ولى بطور عاريتى هيئتهاى خوبى در اثر اعمال صالحه
بخود گرفته ،از آنجا كه اين هيئتها و اين صورتها با ذات نفس سازگارى ندارد ،و براى او غير طبيعى
است ،و گفتيم غير طبيعى دوام ندارد ،يا دير ،و يا بزودى ،يا در همين دنيا ،و يا در برزخ ،و يا در قيامت،
ايــن صورتهاى صالحه را از دســت ميدهد.باقى ميماند آن نفســى كــه در زندگى دنيا هيچ فعليتى نه
از ســعادت و نه از شــقاوت بخود نگرفته ،و هم چنان ناقص و ضعيف از دار دنيا رفته ،اينگونه نفوس
مصداق (مرجون المر اهَّلل) اند ،تا خدا با آنها چه معامله كند .اين آن چيزيست كه براهين عقلى در باب
مجازات بثواب و عقاب در برابر اعمال ،بر آن قائم است ،و آن را اثر و نتيجه اعمال ميداند ،چون باآلخره
روابط وضعى و اعتبارى ،بايد بروابطى وجودى و حقيقى منتهى شود.
بــاز مطلــب ديگرى كه در دســترس برهانهاى عقلى اســت ،اين اســت كه برهان عقلــى مراتب كمال
وجودى را مختلف ميداند ،بعضى را ناقص ،بعضى را كامل ،بعضى را شديد ،بعضى را ضعيف ،كه
در اصطالح علمى اين شدت و ضعف را تشكيك ميگويند ،مانند نور كه قابل تشكيك است ،يعنى
از يك شمع گرفته ،بباال مىرود ،نفوس بشرى هم در قرب بخدا ،كه مبدء هر كمال و منتهاى آنست،
و دورى از او مختلف است ،بعضى از نفوس در سير تكاملى خود بسوى آن مبدئى كه از آنجا آمدهاند،
بسيار پيش مىروند ،و بعضى ديگر كمتر و كمتر ،اين وضع علل فاعلى است ،كه بعضى فوق بعضى
ديگرند ،و هر علت فاعلى واسطه گرفتن فيض از ما فوق خود ،و دادنش بمادون خويش است ،كه در
اصطالح فلسفى از آن (ما به) تعبير مىكنند ،پس بعضى از نفوس كه همان نفوس كامله از قبيل نفوس
انبياء ع ،و مخصوصا آنكه همه درجات كمال را پيموده ،و بهمه فعلياتى كه ممكن بوده رسيده ،واسطه
ميشود بين مبدء فيض ،و علتهاى ما دون ،تا آنان نيز هيئتهاى شقيه و زشتى كه بر خالف ذاتشان
در نفوس ضعيفشان پيدا شده ،زايل سازند ،و اين همان شفاعت است البته شفاعتى كه مخصوص
گنهكاراناست.
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سلم

اسلام

ّ
ا� ق� آر��نى :إ� ْس َ
لامْ /ال ُم ْس ِل ت
م� ت� ق� ت
ش
ما� /ي ُ� َس ِل ُموا
ِ

َّ
َ َْ
َ
َ َّ ُ َ ْ ُ
َ َ
راط ُم ْس ت� ق� ي� ٍم
د� م نْ� ي� ش� ُاء ِإ�لى ِص ٍ
دار الس ِ
لام و ي�ه ي
و الله ي�دعوا ِإ�لى ِ
سوره مبارکه يونس آیه81 :

اسالم

كلمــه "ســام" يكــى از اســماى خداى تعالى اســت ،و وجه آن اين اســت كــه ذات متعالى خداى
تعالى نفس خير است ،خيرى كه هيچ شرى در او نيست ،بهشت را هم اگر "دار السالم" گفتهاند
به همين جهت است كه در بهشت هيچ شر و ضررى براى ساكنان آن وجود ندارد.
بعضــى گفتهانــد "ا گــر بهشــت را دار الســام خواندهانــد بديــن مناســبت اســت كــه بهشــت خانه
خداســت ،كه نامش ســام اســت" .ولى برگشــت هر دو وجه در حقيقت به يك معنا اســت ،براى
اينكه اگر خداى تعالى هم ،سالم ناميده شده براى همين است كه از هر شر و سويى مبراء است،
و سياق و زمينه گفتار آيه داللت دارد بر اينكه از كلمه "سالم" معناى وصفىاش مقصود است.
خداى ســبحان در اين آيه و در ســاير آيات ،كلمه "ســام" را مطلق آورده و به هيچ قيدى مقيدش
نكــرده ،در ســاير آيات كالم مجيدش نيز چيزى كه ســام را مقيد بــه بعضى از حيثيات كند ديده
نمىشود ،پس دار السالم بطور مطلق دار السالم است ،و جايى كه بطور مطلق دار سالمت باشد
جز بهشــت نمىتواند باشــد ،براى اينكه آنچه از ســامت در دنيا يافت شود سالمت نسبى است،
نــه مطلــق ،هيــچ چيزى كه براى ما ســالم باشــد وجود ندارد مگــر آنكه همان چيــز مزاحم بعضى از
چيزهايــى اســت كه دوســت مىداريم ،و هيچ حالــى نداريم مگر آنكه مقارن بــا آن اضدادى براى
آن هســت .پــس ،هــر لحظهاى كه بتوانى معناى ســامتى بطــور مطلق و غير نســبى را تصور كنى،
همان لحظه توانستهاى وضع و اوصاف بهشت را تصور كنى ،و برايت كشف مىشود كه توصيف
َ
ُ
بهشــت بــه دار الســام نظير توصيــف آن به جمله" :ل ُه ْم ما َيشــاؤ َن ِفيها" اســت ،بــراى اينكه الزمه
ســامت انســان از هر مكروه و هر آنچه كه دوســت نمىدارد اين اســت كه بر هر چه دوســت دارد و
مىخواهد ،مسلط باشد و هيچ چيزى نتواند جلو خواست او را بگيرد ،و اين همان معناى آيه فوق
مىباشد.
مراتب اسالم:
مرتبــه اول اســام :مرتبــه اول از اســام پذيرفتــن ظواهــر اوامــر و نواهى خدا اســت ،به اينكــه با زبان،
شهادتين را بگويد ،چه اينكه موافق با قلبش هم باشد ،و چه نباشد ،كه در اين باره خداى تعالى
َ
َ
ُُ ُ
رابَ :آم َّناُ ،ق ْلَ :ل ْم ُت ْؤم ُنواَ ،و لك ْن ُق ُولواَ :أ ْس َل ْمناَ ،و َل َّما َي ْد ُخل ْال ُ
(قال ِت ْال ْع ُ
يمان ِفي قل ِوبك ْم،
فرموده:
ِ
ِ
ِ ِ
اعراب گفتند :ما ايمان آورديم بگو :هنوز ايمان نياوردهايد ،و لكن بگوئيد :اسالم آورديم ،چون هنوز
ايمان داخل در قلبتان نشده).
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در مقابــل اســام بايــن معنــا اوليــن مراتــب ايمــان قــرار دارد ،و آن عبارتســت از اذعان و بــاور قلبى
بمضمون اجمالى شهادتين ،كه الزمهاش عمل به غالب فروع است.
مرتبــه دوم اســام :مرتبــه دوم از اســام دنباله و الزمه همان ايمان قلبى اســت كــه ،در مقابل مرتبه
اول اسالم قرار داشت ،يعنى تسليم و انقياد قلبى نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصيلى و اعمال
صالحهاى كه از توابع آن اســت ،هر چند كه در بعضى موارد تخطى شــود ،و خالصه كالم اين كه
داشــتن ايــن مرحلــه منافاتى با ارتكاب بعضى گناهان ندارد ،و خــداى تعالى در باره اين مرحله از
َّ
َ ُ
كانوا ُم ْس ِل ِم َ
(ال ِذ َ
ين ،آنان كه به آيات ما ايمان آوردند ،و مسلمان
ين َآم ُنوا ِبآيا ِتنا ،و
اسالم مىفرمايد:
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
ّ ْ َ َّ ً
الســل ِم كافة ،اى كســانى كه ايمان آورديد،
بودنــد و نيــز مىفرمايــد( :يا أيهــا ال ِذين آمنوا ،ادخلوا ِفي ِ
همگى داخل در سلم شويد) .پس به حكم اين آيه يك مرتبه از اسالم هست كه بعد از ايمان پيدا
مىشــود ،چون مىفرمايد:اى كســانى كه ايمان آورديد! داخل در ســلم شــويد ،پس معلوم مىشــود
اين اسالم غير اسالم مرتبه اول است ،كه قبل از ايمان بود.
و آن گاه در مقابــل ايــن اســام مرتبــه دوم از ايمان قــرار دارد ،و آن عبارتســت از اعتقاد تفصيلى به
َّ ْ ْ ُ َ َ
ُ
ونّ ،ال ِذ َ
اهَّلل َو َر ُســو ِل ِه ،ث َّم
حقايق دينى كه خداى تعالى در بارهاش مىفرمايد(ِ :إن َما ال ُمؤ ِمن
ين َآم ُنوا ِب ِ
ُ
َ
الصادق َ
جاه ُدوا ب َأ ْمواله ْم َو َأ ْن ُفســه ْم في َســبيل اهَّللُ ،أ َ ُ
تابواَ ،و َ
َل ْم َي ْر ُ
ون ،مؤمنان تنها آنهايند
ولئك ه ُم ّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
كــه بخــدا و رســولش ايمان آورده ،و ســپس ترديد نكردند ،و با اموال و نفوس خــود در راه خدا جهاد
َ َ
ْ
نمودنــد ،اينها همانها هســتند كــه در دعوى خود صادقند) و نيز فرمــوده( :يا أ ُّي َها ّال ِذ َ
يــن َآم ُنواَ ،هل
َ ُْ ُ
ون بــاهَّلل َو َر ُســولهَ ،و ُتجاه ُد َ
يكـ ْـم م ْن َعــذاب َأليــم؟ ُت ْؤم ُن َ
َأ ُد ُّل ُكـ ْـم َ
ون ِفي َ
اهَّلل
ــب
س
ج
ن
ت
ة
ـار
ـ
ج
ت
ـى
ـ
ل
ع
يل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ ُ َْ ُ ُ
ِبأ ْموا ِلك ْم َو أنف ِســك ْم ،اى كســانى كه ايمان آورديد ،آيا مىخواهيد شما را به تجارتى راهنمايى كنم
كــه از عــذاب دردنــاك نجاتتان دهد؟ آن اينســت كه بخدا و رســولش ايمان آوريــد ،و در راه خدا با
امــوال و نفــوس خــود جهاد كنيــد) .كه در اين دو آيه دارندگان ايمان را ،باز به داشــتن ايمان ارشــاد
مىكند ،پس معلوم مىشود ايمان دومشان غير ايمان اول است.
مرتبه سو م اسالم :مرتبه سوم از اسالم دنباله و الزمه همان مرتبه دوم ايمان است ،چون نفس آدمى
وقتــى بــا ايمان نامبرده انس گرفت ،و متخلق باخالق آن شــد ،خود بخود ســاير قواى منافى با آن،
از قبيل قواى بهيمى ،و سبعى ،براى نفس رام و منقاد ميشود و سخن كوتاه ،آن قوايى كه متمايل
سهــاى دنيايــى ،و زينتهاى فانى و ناپايدارش مىشــوند ،رام نفس گشــته ،نفس باســانى
ب ـ ه هو 
مىتوانــد از سركشــى آنها جلوگيرى كند ،اينجاســت كه آدمى آن چنان خــدا را بندگى مىكند ،كه
گويى او را مىبيند ،آرى او اگر خدا را نمىبيند ،بارى ،اين باور و يقين را دارد كه خدا او را مىبيند،
چنيــن كســى ديگــر در باطــن و ســر خــود هيچ نيروى سركشــى كــه مطيع امــر و نهى خدا نباشــد ،و
يــا از قضــا و قــدر خدا بخشــم آيد ،نمىبيند ،و ســراپاى وجودش تســليم خدا مىشــود .در باره اين
َ َ َ ّ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ
وك ِفيما َش َ
ــج َر َب ْي َن ُه ْم،
اســام اســت كه خداى تعالى مىفرمايد( :فال و ر ِبك ال يؤ ِمنون حتى يح ِكم
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ً
ُ
َْ ُ
ً َ َ َ
ُ
ّ َ
ثـ َّـم ال َي ِجــدوا ِفــي أنف ِسـ ِـه ْم َح َرجــا ِم ّما قض ْي َتَ ،و ُي َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـليما ،نــه به پروردگارت ســوگند ايمان
نمىآورند(:يعنى ايمانشان كامل نمىشود) مگر وقتى كه هم در اختالفاتى كه بينشان پديد مىآيد
تو را حكم كنند ،و هم وقتى حكمى راندى در دل هيچگونه ناراحتى از حكم تو احســاس نكنند،
و به تمام معنا تسليم شوند).
اين اســام در مرتبه ســوم اســت كه در مقابلش ايمان مرتبه ســوم قرار دارد ،و آن ايمانى اســت كه
ْ َ َ ُ َ
َ
َّ
َ
الل ْغو ُم ْعر ُض َ
آيات(َ :ق ْد َأ ْف َل َح ْال ُم ْؤم ُن َ
ين ُه ْم َ
ون تا آيه َو ّال ِذ َ
ون).و نيز آيه ِ(إذ قال ل ُه َر ّب ُه أ ْس ِــل ْم قال:
ن
ع
ِ
ِ ِ
ِ
َْ َ ْ ُ َ ّ ْ َ
عال ِم َ
ين) و آياتى ديگر بان اشــاره مىكند ،و اى بســا بعضى از مفســرين ،كه اين دو
أســلمت ِلر ِب ال
مرتبه را يعنى دوم و سوم را يك مرتبه شمردهاند .و اخالق فاضله از رضا و تسليم و سوداگرى با خدا
و صبــر در خواســته خــدا ،و زهد به تمام معنا ،و تقوى ،و حب و بغــض به خاطر خدا ،همه از لوازم
اين مرتبه از ايمان است.
مرتبه چهارم از اسالم :مرتبه چهارم از اسالم دنباله و الزمه همان مرحله سوم از ايمان است ،چون
انســانى كــه در مرتبــه قبلى بــود ،حال او در برابر پــروردگارش حال عبد مملوك اســت در باره موالى
مالكش ،يعنى دائما مشغول انجام وظيفه عبوديت است ،آنهم بطور شايسته ،و عبوديت شايسته
همــان تســليم صــرف بــودن در برابــر اراده مولى و محبــوب او و رضاى او اســت .همــه اينها مربوط
بعبوديت در برابر مالك عرفى و بشرى است ،و اين عبوديت در ملك خداى رب العالمين عظيمتر
و باز عظيمتر از آنست ،براى اينكه ملك خدا حقيقت ملك است ،كه در برابرش هيچ موجودى از
موجودات استقالل ندارد ،نه استقالل ذاتى ،نه صفتى ،نه عملى ،آرى ملكيتى كه اليق كبريايى
ت كبرياؤه است اين ملكيت است.
خداى جل 
پس انســان در حالى كه در مرتبه ســابق از اســام و تســليم هست ،اى بسا كه عنايت ربانى شامل
حالش گشــته ،اين معنا برايش مشــهود شــود كه ملك تنها براى خداست ،و غير خدا هيچ چيزى
نــه مالــك خويش اســت ،و نه مالك چيز ديگر ،مگــر آنكه خدا تمليكش كرده باشــد ،پس ربى هم
ســواى او ندارد ،و اين معنايى اســت موهبتى ،و افاضهاى اســت الهى ،كه ديگر خواســت انســان
ْ
َ َ
ُ َ
َ
در بدســت آوردنش دخالتى ندارد .و اى بســا كه جمله َ(ر ّبنا َو ْاج َعلنا ُم ْسـ ِـل َم ْي ِن لكَ ،و ِم ْن ذ ّ ِر ّي ِتنا
ً َ َ َ
َ
ْ
َُ ً
ناســكنا) الخ اشــاره به همين مرتبه از اســام باشد ،چون ظهور جمله(ِ :إذ
أ ّمة ُم ْسـ ِـل َمة لكَ ،و أ ِرنا َم ِ
َ َ ُ َ ُّ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ّ ْ َ
عال ِم َ
ين) الخ ظاهر در اين اســت كه امر (اسلم) امر تشريفى
قال له ر به :أسـ ِـلم قال :أســلمت ِلر ِب ال
باشــد ،نه تكوينى ،و ابراهيم (ع) دعوت پروردگار خود را اجابت نمود ،تا باختيار خود تســليم خدا
شــده باشــد و اين هم مســلم اســت كه امر نامبرده از اوامرى بوده كه در ابتداء كار ابراهيم متوجه او
شده پس اينكه در اواخر عمرش از خداى تعالى براى خودش و فرزندش اسماعيل تقاضاى اسالم
و دســتورات عبادت ميكند چيزى را تقاضا كرده كه ديگر باختيار خود او نبوده و كســى نمىتواند
با اختيار خود آن قسم اسالم را تحصيل كند.
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و يا درخواست ثبات بر امرى بوده كه باز ثابت بودنش باختيار خودش نبوده پس اسالمى كه در اين
آيه درخواســت كرده ،اســام مرتبه چهارم بوده ،و در برابر اين مرتبه از اســام ،مرتبه چهارم از ايمان
قرار دارد ،و آن عبارت از اين است كه اين حالت ،تمامى وجود آدمى را فرا بگيرد ،كه خداى تعالى
َ
َ
ُ َ َُ َ َ
َ ٌ َ
در باره اين مرتبه از ايمان مىفرمايد :أال إ َّن أ ْو ِل َ
ونّ ،ال ِذ َ
ين َآم ُنوا،
اهَّلل ال خ ْوف َعل ْي ِه ْمَ ،و ال ه ْم ي ْحزن
ياء ِ
ِ
َ ُ
كانوا َي َّت ُق َ
ون چون مؤمنينى كه در اين آيه ذكر شــدهاند ،بايد اين يقين را داشــته باشــند ،كه غير از
و
خدا هيچكس از خود اســتقاللى ندارد ،و هيچ ســببى تاثير و ســببيت ندارد مگر باذن خدا ،وقتى
چنين يقينى براى كسى دست داد ،ديگر از هيچ پيشامد ناگوارى ناراحت و اندوهناك نمىشود،
و از هيــچ محــذورى كــه احتمالش را بدهد نمىترســد ،اين اســت معناى اينكه فرمــود( :نه خوفى
بر آنان هســت ،و نه اندوهناك ميشــوند) ،و گر نه معنا ندارد كه انســان حالتى پيدا كند كه از هيچ
چيز نترسد ،و هيچ پيشامدى اندوهناكش نسازد ،پس اين همان ايمان مرتبه چهارم است ،كه در
قلب كسانى پيدا ميشود ،كه داراى اسالم مرتبه چهارم باشند( ،دقت فرمائيد).
پس براى هر يك از ايمان و اســام و همچنين براى شــرك و كفر مراتب مختلفى اســت كه بعضى
فوق بعضى ديگر اســت .مرتبه اول از اســام عبارت اســت از اينكه آدمى كلمه شهادتين را بر زبان
جارى سازد ،و به ظاهر تسليم دستورات دين گردد.
دنبال اين مرتبه ،مرتبه دوم اســام اســت كه اولين مرتبه ايمان شمرده مىشود ،و آن عبارت است
از اينكه گوينده شــهادتين قلبا به مضمون آن دو شــهادت معتقد شــود ،و بطور اجمال و بى چون
و چرا قبول داشــته باشــد كه اســام دين حق اســت ،هر چند كه بطور تفصيل به همه عقائد حقه
دين معتقد نشــده باشــد ،به همين جهت اســت كه در آيه سوره يوسف اين معنا را ممكن شمرده
َّ
ْ َ َْ ُ
ــاهَّلل ِإل َو ُه ْم
كــه ايمــان به خدا از پارهاى جهات با شــرك جمع شــود ،و فرمــودهَ ":و ما ُيؤ ِم ُن أ كث ُره ْم ِب ِ
ُم ْشر ُك َ
ون" و اين مرحله از اسالم و ايمان به تدريج صفا و نمو پيدا مىكند تا آنجا كه بنده خدا از هر
ِ
جهت و در تمامى امورى كه به خداى تعالى برگشــت مىكند -كه قهرا همه امور عالم اســت ،زيرا
برگشــت تمامى امور به خداســت -بى چون و چرا تســليم خدا شود ،و هر درجه كه اسالم آدمى باال
برود يك درجه نيز به ايمان او اضافه مىشود ،يعنى داراى ايمانى مناسب با لوازم آن مرتبه از اسالم
مىگردد ،تا آنجا كه بنده خدا به حقيقت معناى الوهيت تسليم امر پروردگارش مىشود ،و حقيقتا
خود را عبد و خدا را اله و معبود خود مىداند.
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سمو

سماء

ت ْ تُ َ
ش ت ق ت ق آ ن َّ َ َّ
َ �/س ّمى
/السماوا� /بِ�سم
م���ا� �ر��ى :السماء

َ
ْ َ ُ َ َ َ َ ْ أَ
ْ أَ
َُ َ
ا َّلل ُه ّال ذ�� َخ� َل َق� َس بْ� َع َس ٍت
ماوا� َو ِم نَ� ال� ْر ِ ض� ِم ث�له نّ� يَ� ت� ن��زّ ُل ال� ْم ُر بَ� يْ� ن�ه نّ�
ي
ُ ّ شَ ْ قَ
تَ ْ َ ُ َأ نَّ َّ َ َ
د�ر
ِل�علموا �� الله عل ى ك ِل � ي� ٍء � ي

سماء

كلمه "ســماء" به معناى هر چيزى اســت كه بر باالى ســر ما قرار گرفته باشــد ،و معلوم است كه باال
و پايين دو امر نســبى هســتند .پس "ســماوات" عبارتند از طبقاتى از خلق جســمانى و مشــهود كه
بــر بــاالى كــره زمين ما واقع شــده ،و بــر آن احاطه دارند ،و احاطه داشــتنش بدين جهت اســت كه
َّ ْ َ َّ َ ُ
ً
ْ
هار َي ْطل ُب ُه َح ِثيثا"  ،كه مىفهماند
زمين كروى شــكل اســت ،به دليل آيه شــريفه"ُ :يغ ِشــي الليل الن
شــب فراگير روز اســت .و آســمان اول همين آسمانى است كه چراغهاى نجوم و كواكب در آن قرار
دارنــد ،پس اين ،آن آســمانى اســت كه زميــن را در احاطه خود دارد ،و يا بــه عبارتى در باالى زمين
قــرار دارد ،و زميــن را در شــبها زينــت مىبخشــد ،آن چنان كه قنديلها و چلچراغها ســقف خانه را
زينت مىدهد.
و اما نسبت به باالى آسمان دنيا در كالم خداى تعالى چيزى كه از وضع آن خبر دهد نيامده ،تنها
ً
ماوات ِطباقا"مىفهماند كه آســمانها هفت طبقه روى هم است.در باره وضع
آيه شــريفه َ"سـ ْـب َع َس
ٍ
آفرينــش آســمانها مىفهمانــد قبل از آنكه بــه صورت فعلى در آيند ،يعنــى از يكديگر جدا و متمايز
شوند يكپارچه بودند ،و از سایر آیات می فهمیم که خلقت آسمانها در دو روز صورت گرفته ،البته
نه به روزهاى كره زمين ،چون روز به معناى يك مقدار معين از زمان است ،و الزم نيست كه حتما
با روز اصطالحى ما ساكنان زمين منطبق باشد.
آرى ،روز در هر ظرفى مقدارى اســت از زمان ،در ظرف زمين عبارت اســت از مدت زمانى كه كره
زمين يك بار به دور خودش بچرخد .بنا بر اين ،خداى تعالى آسمانها را در دو برهه از زمان آفريده،
َ َ َْ َ
همانطــور كــه در بــاره آفرينش زمين فرمــوده" :خل َق ال ْرض ِفــي َي ْو َم ْي ِن " ...پس خلقــت زمين در دو
روز ،يعنى در دو برهه از زمان بوده ،و ارزاق آن در چهار روز كه همان چهار فصل باشــد تقدير شــده
است.پس آنچه از آيات گذشته به دست آمد يكى اين بود كه خلقت آسمان و زمين به اين شكل
و وضعى كه ما مىبينيم ناگهانى نبوده و به اين شكل از عدم ظاهر نشده بلكه از چيز ديگرى خلق
شــده كه آن چيز قبال وجود داشــته و آن ،مادهاى متشــابه االجزاء و روى هم انباشته بوده كه خداى
تعالى اين ماده متراكم را جزء جزء كرد ،و اجزاء آن را از يكديگر جدا ســاخت ،از قســمتى از آن در
دو برهه از زمان زمين را ساخت ،و سپس به آسمان كه آن موقع دود بود پرداخته ،آن را نيز جزء جزء
كرد ،و در دو برهه از زمان به صورت هفت آسمان در آورد.
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َ
َ َْْ ُ
آسمانها و اينكه آسمانها منزلگاه مالئكه است :از آيات "ُ :ي َد ّب ُر ْال ْم َر ِم َن َّ
ض ث َّم
ر
ال
ى
ل
إ
ماء
الس
ِ
ِ
ِ
َ َ ِ َُ َْ
َ
َ
ََ ْ َ َْ
َ
َي ْع ُر ُج إ َل ْي ِه" ُ ،
ماوات َو ِم َن ْال ْ
"اهَّلل ّال ِذي َخ َل َق َس ْب َع َ
ض ِم ْثل ُه ّن َي َت َن ّزل ال ْم ُر َب ْي َن ُه ّن" "َ ،و لقد خلقنا
ر
س
ٍ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ
َ
غاف ِلين"از آيه اولى اســتفاده مىشــود كه آســمان مبدأ امرى
فوقكم ســبع طرا ِئق و ما كنا ع ِن الخل ِق ِ
است كه به وجهى از ناحيه خداى تعالى به زمين نازل مىشود و آيه دوم داللت دارد بر اينكه امر از
آســمانى به آســمانى ديگر نازل مىشود تا به زمين برســد و آيه سوم مىفهماند كه آسمانها راههايى
هستند براى سلوك امر از ناحيه خداى صاحب عرش و يا آمد و شد مالئكهاى كه حامل امر اويند،
ْ ُ ُ ُّ َ
ُّ َ
ْ
هم چنان كه آيه َ"ت َن َّز ُل ْال َمال ئ َك ُة َو ُّ
الر ُ
وح ِفيها ِب ِإذ ِن َر ّ ِب ِه ْم ِم ْن ك ِل أ ْم ٍر" و آيه ِ"فيها ُيف َرق كل أ ْم ٍر َح ِك ٍيم"
ِ
 ،نيز تصريح دارند به اينكه امر خدا را مالئكه از آسمان به زمين مىآورند.
و اگر مراد از "امر" ،امر تكوينى خداى تعالى باشــد كه عبارت اســت از كلمه ايجاد ،همان طور كه
َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ً َ ُ َ َ ُ
راد شـ ْـيئا أ ْن َيقــول ل ُه ك ْن" نيز اســتفاده مىشــود ،در اين صورت اگــر آيات را به
از آيــه ِ"إنمــا أمــره ِإذا أ
يكديگر ضميمه كنيم ،و اين معنا را افاده مىكند كه :منظور از امر الهى كه در زمين اجرا مىشود،
عبــارت اســت از خلقت و پديد آوردن حوادث كه آن حــوادث را مالئكه از ناحيه خداى صاحب
عرش حمل نموده و در نازل كردنش طرق آسمان را طى مىكنند ،تا از يك يك آسمانها عبور داده
و به زمين برسانند.
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
و بــه طــورى كــه از آيه شــريفه َ
"ح ّتى ِإذا ف ّ ِز َع َعـ ْـن قل ِوب ِه ْم قالوا ما ذا قــال َر ّبك ْم قالوا ال َح ّــق َو ُه َو ال َع ِل ُّي
ْ َ
الك ِب ُير" اســتفاده مىشــود :امر خداى تعالى را مالئكه هر آســمان حمل مىكند و به مالئكه آسمان
پايينتر تحويل مىدهد ،كه در تفسير سوره "سبا" پيرامون اين معنا بحث شد .و نيز به طورى كه از
َ َ َ َ ْ َ َْ
ال ْعلى َو ُي ْق َذ ُف َ
آيه شريفه َ"و َك ْم م ْن َم َلك في َّ
ون ِم ْن
ماوات"  ،و آيه شريف ه "ال َي ّس ّم ُعون ِإلى ال َم ِل
الس
ِ
ٍ ِ
ِ
ُّ
ك ِل جا ِن ٍب"  ،استفاده مىشود آسمانها مسكن مالئكه است.
در نتيجــه امــر خدا يك نســبت به تك تك آســمانها دارد ،به اعتبار مالئكهاى كه در آن ســاكنند و
نســبتى هــم بــه هر فرقه از فرقههاى مالئكه دارد ،به اعتبار اينكــه حامل آن امرند .و خداوند امر را به
ََ ْ ُ َ َُ َ َ
َّ َ ُ َ
ناه أ ْن نقول ل ُه
آنان تحميل كرده ،يعنى به ايشــان وحى فرموده ،چون در آيه ِ"إنما ق ْولنا ِلشـ ْـي ٍء ِإذا أرد
َ
ُ
ك ْن"" امر خداى را قول خدا خوانده .در نتيجه از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه معناى آيه َ"و أ ْوحى
َ
ُّ
ـماء أ ْم َرها" اين شــد كه خداى ســبحان در هر آسمانى امر الهى را كه منسوب و متعلق به
ِفي ك ِل َسـ ٍ
آن آسمان است به اهلش ،يعنى مالئكه ساكن در آن ،وحى مىكند .و اما اينكه كلمه "يومين" در
آيه ظرف باشــد ،هم براى خلقت آســمانهاى هفتگانه ،و هم براى اين وحى ،هيچ دليلى از الفاظ
آيه بر آن داللت نمىكند.از آنچه گذشت چند نكته به دست آمد :اول اينكه :آنچه از ظاهر آيات-
البته فراموش نشــود كه مىگوييم ظاهر نه صريح -اســتفاده مىشــود اين اســت كه آســمان دنيا از
بين آسمانهاى هفتگانه عبارت است از آن فضايى كه اين ستارگان باالى سر ما در آن قرار دارند.
دوم اينكــه :ايــن آســمانهاى هفتگانــه نامبــرده ،همــه جزو خلقت جســمانىاند و خالصــه همه در
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داخل طبيعت و ماده هستند ،نه ما وراى طبيعت چيزى كه هست اين عالم طبيعت هفت طبقه
اســت كه هر يك روى ديگرى قرار گرفته و از همه آنها نزديكتر به ما ،آســمانى اســت كه ســتارگان و
كواكب در آنجا قرار دارند و اما آن شــش آســمان ديگر ،قرآن كريم هيچ حرفى در بارهشــان نزده ،جز
اينكه فرموده روى هم قرار دارند.
ســوم اينكــه :منظور از آســمانهاى هفتگانه ،ســيارات آســمان و يا خصوص بعضــى از آنها از قبيل
خورشيد و ماه و غير آن دو نيست.
چهارم اينكه :اگر در آيات و روايات آمده كه آسمانها منزلگاه مالئكه است ،و يا مالئكه از آسمان
نازل مىشوند ،و امر خداى تعالى را با خود به زمين مىآورند ،و يا مالئكه با نامه اعمال بندگان به
آســمان باال مىروند ،و يا اينكه آســمان درهايى دارد ،كه براى كفار باز نمىشــود و يا اينكه ارزاق از
آسمان نازل مىشود ،و يا مطالبى ديگر غير اينها ،كه آيات و روايات متفرق بدانها اشاره دارد ،بيش
از اين داللت ندارد كه امور مزبور نوعى تعلق و ارتباط با آسمانها دارند .اما اينكه اين تعلق و ارتباط
نظير ارتباطى كه ما بين هر جســمى با مكان آن جســم مىبينيم ،بوده باشــد ،آيات و روايات هيچ
داللتى بر آن ندارد ،و نمىتواند هم داشته باشد ،چون جسمانيت مستلزم آن است كه محكوم به
نظــام مادى جارى در آنها باشــد ،همان طور كه عالم جســمانى محكوم بــه دگرگونى ،تبدل و فنا و
سستى است ،آن امور هم محكوم به اين احكام بشود.
آرى امروز اين مســاله واضح و ضرورى شــده كه كرات و اجرام آســمانى هر چه و هر جا كه باشــند،
موجودى مادى و عنصرى جســمانى هســتند كه آنچه از احكام و آثار كه در عالم زمينى ما جريان
دارد ،نظيرش در آنها جريان دارد.
و آن نظامى كه در آيات شــريفه قرآن براى آســمان و اهل آســمان ثابت شــده و آن امورى كه در آنها
جريان مىيابد ،و در تفسير آيات مورد بحث بدانها اشاره شد ،هيچ شباهتى به اين نظام عنصرى
و محسوس در عالم زمينى ما ندارد ،بلكه به كلى منافى با آن است.عالوه بر اين ،اصال در روايات
آمده :مالئكه از نور خلق شدهاند و غذايشان تسبيح خدا است.و اينكه خلقتشان چگونه است،
و اينكه خلقت آســمانها و آســمانيان چطور اســت هيچ شــباهت و ربطى با نظام جارى در زمين
ندارد.
پــس مالئكــه براى خود عالمى ديگر دارند ،عالمى اســت ملكوتى كه (نظيــر عالم مادى ما) هفت
مرتبــه دارد ،كــه هــر مرتب ـهاش را آســمانى خواندهانــد و آثــار و خــواص آن مراتب را آثــار و خواص آن
آســمانها خواندهاند ،چون از نظر علو مرتبه و احاطهاى كه به زمين دارند ،شــبيه به آســمانند كه آن
نيز نســبت به زمين بلند اســت و از هر ســو زمين را احاطه كرده و اين تشــبيه را بدان جهت كردهاند
كه دركش تا حدى براى سادهدالن آسان شود.
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سعى

سعی

ش تق ت آ
ا� ق�ر��نى :ي َ� ْسعى َ /س َع ْوا َ /س ْع ُ ي� ُهم
م���

َ أَ نْ َ ْ َ ْ نْ ن َّ
سا� ِإ�لا ما َسع ى
و �� ل ي�س ِلل ِإ�� ِ
سوره مبارکه نجم آیه39 :

سعی

راغب مى گويد سعی به معناى راه رفتن به سرعت است ،البته نه به آن حدى كه دويدن شمرده
شــود ،و در حديــث در هــر كار چــه خيــر و چه شــر اســتعمال مى شــود .همچنین كلمه "ســعى" به
معناى جد و كوشش است.

جهد

"جهد" به معناى وسع و طاقت است ،و "مجاهدة" به معناى به كار بردن آخرين حد وسع و قدرت
در دفع دشــمن اســت ،و جهاد بر ســه قســم اســت ،جهاد با دشــمن ظاهرى ،و جهاد با شــيطان ،و
َُ
"جاهدوا ِفينا" اين اســت كه جهادشــان همواره در راه
جهاد نفس .راغب اين طور گفته .و معناى
ما است ،و اين تعبير كنايه از اين است كه :جهادشان در امورى است كه متعلق به خداى تعالى
اســت ،چه جهاد در راه عقيده باشــد ،و چه در راه عمل ،و چون جهادشــان در راه خدا است هيچ
عاملى ايشان را از ايمان به خدا و اطاعت اوامر و نواحى او بازنمىدارد .راغب در مفردات مىگويد:
جهد و جهد -به فتحه جيم و ضمه آن -هر دو به معناى طاقت اســت ،و دشــوارتر از آن را مشــقت
گوينــد .كلمــه "جهاد" به معناى بذل جهد و كوشــش در دفع دشــمن اســت و بيشــتر بــر مدافعه به
جنگ اطالق مىشــود و ليكن گاهى به طور مجاز توســعه داده مىشــود به طورى كه شامل دفع هر
چيزى كه ممكن اســت شــرى به آدمى برســاند مىشــود .مانند شــيطان كه آدمى را گمراه مىسازد
و نفس اماره كه آن نيز آدمى را به بديها امر مىكند و امثال اينها .در نتيجه جهاد شــامل مخالفت
با شــيطان در وسوس ـههايش و مخالفت با نفس در خواســتههايش مىشود كه رسول خدا ص اين
قســم جهــاد را "جهــاد اكبــر" ناميد و ظاهرا مراد از جهاد در آيه مورد بحث معنــاى اعم از آن و از اين
باشد و همه را شامل شود مخصوصا وقتى مىبينيم كه آن را مقيد به قيد در راه خدا كرده به خوبى
اين عموميت را مىفهميم چون اين آيه جهاد را متعلق كرده بر كارى كه در راه خدا انجام شود پس
َ
َ
َ
َ
َُ
جهاد اعم اســت .باز مؤيد اين احتمال آيه َ"و ّال ِذ َ
جاهدوا ِفينا ل َن ْه ِد َي ّن ُه ْم ُسـ ُـبلنا" اســت و بنا بر
ين
اينكه آن معناى اعم باشــد معناى اينكه فرمود :جهاد كنيد حق جهاد اين مىشــود كه جهاد شما
در معناى جهاد خالص باشد يعنى فقط جهاد باشد نه هم جهاد و هم تجارت يا سياحت يا غير
آن و نيز خالص براى خدا باشــد و غير خدا در آن شــركت نداشــته باشد ،نظير آن آيه كه مىفرمايد:
َّ ُ
َ َ ُ
اهَّلل َح ّق تقا ِت ِه" كه حق تقوى آن است كه فقط پرهيز از خدا باشد نه چيزهاى ديگر.
"اتقوا
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سور

سو ره

ٌ أَ
ش ت ق ت ق آ ن تَ َ َّ ُ ُ َ ُ َ ة
ساو ر
�
م���ا� �ر��ى� :سو روا /سو ر/سور�ِ /

ْ
َ أْ ُ
َ ََْ َ َ
ُ ُْ
�ف� َر ي�ْ بٍ� ِم ّما ن��زّ ل ن�ا على ع بْ� ِد ن�ا ف�� ت�وا بِ� ُس َور ٍة� ِم نْ� ِم ث� ِل ِه
َو ِإ� نْ� ك ن� ت� ْم ي 
َ ْ ُ شُ َ َ ُ ْ نْ ُ ن َّ ْ ُ ْ ُ
صاد ق� ي� نَ�
و� الله ِ ِإ� ن� ك ن� ت� ْم ِ
و ادعوا �هداءكم ِم� د ِ
سوره مبارکه بقره آیه23 :

سوره

كلمه "سوره" به معناى پارهاى از كلمات و جملهبندىهايى است كه همه براى ايفاى يك غرض
ريخته شده باشد ،و به همين جهت در اين آيه شريفه يك بار مجموع آيات سوره به اعتبار معنايى
كه دارند يك ســوره ناميده شــده" .ســور شــهر" به معناى ديوار دور شــهر اســت كه در قديم دور هر
شــهرى مىكشــيدند ،و ارتبــاط شــهر را با خــارج قطع مىنمودند .بايد دانســت كه خداى ســبحان
َ ُْ
كلمه (سوره) را در كالم مجيدش چند جا آورده ،از آن جمله فرموده( :فأتوا ِب ُس َور ٍة ِم ْث ِل ِه) ،و فرموده:
ٌ َْ ْ
ُْ َ
ْ ْ
َ ْ
َ ُْ
ٌ
ْ
يات) و فرموده(ِ :إذا أن ِزل ْت ُس َورة) ،و فرموده(ُ :س َورة أن َزلناها َو ف َرضناها).
(فأتوا ِب َعش ِر ُس َو ٍر ِمث ِل ِه ُمف َت َر ٍ
از ايــن آيــات مىفهميــم كــه هــر يك از ايــن ســورهها طائف ـهاى از كالم خدا اســت ،كه بــراى خود و
جداگانــه ،وحدتــى دارنــد ،نوعــى از وحــدت ،كه نــه در ميان ابعاض يك ســوره هســت ،و نه ميان
سورهاى و سورهاى ديگر.
و نيــز از اينجــا مىفهميــم كه اغراض و مقاصدى كه از هر ســوره بدســت مىآيد مختلف اســت ،و
هر ســورهاى غرضى خاص و معناى مخصوصى را ايفاء مىكند ،غرضى را كه تا ســوره تمام نشــود
آن غرض نيز تمام نمىشــود ،و بنا بر اين جمله (بســم اهَّلل) در هر يك از ســورهها راجع به آن غرض
واحدى اســت كه در خصوص آن ســوره تعقيب شــده است .مثال بســم اهَّلل در سوره حمد راجع به
غرضــى اســت كــه در خصوص اين ســوره هســت و آن معنايى كه از خصوص اين ســوره بدســت
مىآيد ،و از ريخت اين ســوره برمىآيد حمد خدا اســت ،اما نه تنها بزبان ،بلكه باظهار عبوديت،
و نشــان دادن عبادت و كمك خواهى و در خواســت هدايت اســت ،پس كالمى است كه خدا به
نيابت از طرف بندگان خود گفته ،تا ادب در مقام اظهار عبوديت را به بندگان خود بياموزد .كلمه
"أساور" جمع سوار النگو است و راغب گفته اين كلمه معرب "دستواره" است.
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سوى

�تسو�یه

فَ َ َ
ش ت ق ت ق آ �نى َ َّ ْ تُ ُ ف َ ْ َ
َ �/س ّواك
اس ت�وى
م���ا� �ر�  :سو ي�� ه �/

َّ
ََ َ َ
ال ذ� ي� خ�ل قَ� ف� َس ّوى
سوره مبارکه أعلى آیه2 :

تسویه

"تسويه" به معناى روى هم نهادن آن اجزا به نحوى است كه هر جزئى در جايى قرار گيرد كه جايى
بهتر از آن برايش تصور نشود ،و عالوه بر آن جايى قرار گيرد كه اثر مطلوب را از هر جاى ديگرى بهتر
بدهــد ،مثــا در مورد انســان چشــم را در جايى و گوش را در جايى و هر عضو ديگــر را در جايى قرار
دهد كه بهتر از آن تصور نشود ،و حقش ادا شود.
همچنین اين كلمه به معناى اســتقامت و مســلط شــدن بر كار اســت  .اســتواء بر ظهر "به معناى
استقرار بر پشت حيوان ،و يا هر مركب ديگر است.
"تســوية" بــه معناى اين اســت كــه چيزى را به گونهاى معتدل و مســتقيم كنى كه خــود قائم به امر
خود باشد ،به طورى كه هر جزء آن در جايى و به نحوى باشد كه بايد باشد .و تسويه انسان نيز اين
اســت كه هر عضو آن در جايى قرار گيرد كه بايد قرار بگيرد ،و در غير آنجا غلط اســت ،و به حالى
و وصفى هم قرار بگيرد كه غير آن سزاوار نيست.
َ
ّ
َ
و بعيد نيست از جمله ِ"إ ِني خا ِل ٌق" و جمله "ف ِإذا َس ّو ْي ُت ُه" استفاده شود كه خلقت بدن انسان اولى
بــه تدريــج و در طــول زمانى صــورت گرفته ،ابتداء ،خلق بوده كه عبارتســت از جمــع آورى اجزاء و
سپس تسويه بوده كه عبارتست از تنظيم اجزاء و نهادن هر جزيى را در جاى مناسب ،و به حال و
وضع مناسب خود ،آن گاه نفخ روح بوده.
تســويه انســان "به معناى تعديل اعضاى اوســت ،به اينكه اعضاى بدنى او را با يكديگر تركيب و
تكميل كند تا به صورت انســانى تمام عيار درآيد ،و" دميدن روح در آن" ،عبارت اســت از اينكه او
را موجودى زنده قرار دهد ،و اگر روح دميده شــده در انســان را به خود خداى تعالى نســبت داده و
فرموده" :از روح خودم در آن دميدم" ،به منظور شرافت دادن به آن روح است.
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ش� ر ع

ش� یر� ت
ع�

ش ت ق ت ق آ ن ش ْ َ ةً شَ َ ُ شَ
وا �/ير� َع ٍ ة�
م���ا� �ر��ى�ِ :رع� �/رع

َ
ُن ً
شَ َ َ َ ُ ْ نَ ّ ن َ َّ
وحا َو َّال ذ�� أ� ْو َح ْ� ن�ا إ� َل ْ� َك َو ما َو َّص ْ� ن�ا � ِه إ� ْ
راه� َم
�
�
ه
�
ى
ص
الد� ِ� ما و
ِ
ي بِ ِ ب ي
ي ِ ي
ب
�رع لكم ِم� ِ ي
ِ
ي
َأ نْ َأ ق ُ ّ نَ َ تَ تَ فَ َّ قُ
ُ
ف
َ
َ
الدي�� و لا ���ر�وا � ي� ِه
ع�سى �� �� ي�موا ِ
و موسى و ي
سوره مبارکه شوری آیه13 :

شریعت

راغب در مفردات مىگويد كلمه "شرع" به معناى رفتن به راهى است كه واضح و ايمن از انحراف
باشــد ،وقتى مىگويند" :شــرعت له طريقا" معنايش اين اســت كه من خط مشــى و روشــى روشــن
پيش پايش گذاشــتم ،و بعدا آن را نام براى همان طريقه و روش كردند ،و در آخر بطور اســتعاره نام
طريقتهاى الهيه نموده و گفتند :مسيحيت يك شرع به كسر شين و يا يك شرع به فتحه شين و
يك شريعت است ،و شرعه و منهاج به همين معنا است -،تا آنجا كه مىگويد -بعضى گفتهاند:
اگر شــريعت را شــريعت خواندهاند از اين باب بوده كه خواســتهاند آن را به شــريعه نهر آن راهى كه
افراد و حيوانات از آن راه به لب نهر مىروند تشبيه كنند.
و چــه بســا كــه مطلــب عكس اين باشــد ،يعنى ا گــر راه به لب نهر را شــريعه گفتهاند از شــريعت به
معناى طريقه گرفته باشــند ،به اين مناســبت كه چون راه به لب آب براى اهل هر محلى روشــن و
واضح بوده ،خواســتهاند با اين نامگذارى از روشــنى آن خبر دهند ،و اما كلمه "نهج" به فتح نون و
ســكونها ،به معناى طريق واضح اســت ،وقتى مىگويند" :نهج االمر و انهج" معنايش اين اســت
كــه فالنــى فالن امر را روشــن و واضح كرد ،و مصدر ميمى آن يعنى "منهــج" و "منهاج" نيز به همان
معنا است.
كلمــه شــريعت بــه معناى طريق اســت ،و اما كلمــه "دين" و كلمــه "ملت" معنــاى طريقه خاصى
است ،يعنى طريقهاى كه انتخاب و اتخاذ شده باشد ،ليكن ظاهرا در عرف و اصطالح قرآن كريم
َّ ّ َ َ
ين ِع ْند
الد
كلمه شريعت در معنايى استعمال مىشود كه خصوصىتر از معناى دين است"ِ :،إن ِ
ْ َ َ ْ
اهَّلل ْال ْس ُ
خاسر َ
ً ََ ْ ُْ ََ ُْ َ َُ
الم" "َ ،و َم ْن َي ْب َتغ َغ ْي َر ْال ْ
ين" كه از اين
س
ِ
ِ ِ
الم ِدينا فلن يقبل ِمنه ،و هو ِفي ال ِخر ِة ِمن ال ِ ِ
ِ
ِ
دو آيه به خوبى بر مىآيد هر طريقه و مسلكى در پرستش خداى تعالى دين هست ولى دين مقبول
درگاه خدا تنها اسالم است ،پس دين از نظر قرآن معنايى عمومى و وسيع دارد ،و با توجه به آیات:
ْ َ َ َّ
ْ
ُّ
ً
ُ
ُ
ً
ْ َ
َ
" ِلك ٍل َج َعلنا ِم ْنك ْم ِش ْر َعة َو ِم ْنهاجا" ،و به آيه "ث َّم َج َعلناك َعلى ش ِر َيع ٍة ِم َن ال ْم ِر فات ِب ْعها"  ،اين معنا
بدســت مىآيــد كــه شــريعت عبارت اســت از طريقهاى خــاص ،يعنى طريق ـهاى كه بــراى امتى از
امتها و يا پيامبرى از پيامبران مبعوث به شريعت تعيين و آماده شده باشد ،مانند شريعت نوح،
و شريعت ابراهيم ،و شريعت موسى ،و شريعت عيسى ،و شريعت محمد ص.
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و امــا ديــن عبــارت اســت از ســنت و طريقــه الهيــه حــال خــاص به هــر پيامبــرى و يا هــر قومى كه
مىخواهد باشد ،پس كلمه دين معنايى عمومىتر از كلمه شريعت دارد ،و به همين جهت است
كه شريعت نسخ مىپذيرد ،ولى دين به معناى عمومىاش قابل نسخ نيست.
البته در اين ميان فرق ديگرى نيز بين شريعت و دين هست و آن اين است كه كلمه دين را مىتوان
هم به يك نفر نسبت داد و هم به جماعت ،حال هر فردى و هر جماعتى كه مىخواهد باشد ولى
كلمه "شــريعت" را نمىشــود به يك نفر نســبت داد ،و مثال گفت فالنى فالن شــريعت را دارد ،مگر
آنكه يك نفر آورنده آن شــريعت و يا قائم به امر آن باشــد ،پس مىشــود گفت دين مسلمانان و دين
يهوديان و دين عيســويان و نيز مىشــود گفت شــريعت مسلمانان و يهوديان هم چنان كه مىتوان
گفــت ديــن و شــريعت خدا و دين و شــريعت محمد و دين ز يــد و عمرو و  ...ولــى نمىتوان گفت
شريعت زيد و عمرو ،و شايد علت آن اين باشد كه در معناى كلمه "شريعت" بويى از يك معناى
حدثى هست و آن عبارت است از تمهيد طريق و نصب آن ،پس مىتوان گفت شريعت عبارت
اســت از طريق ـهاى كــه خدا مهيــا و آماده كــرده و يا طريقهاى كه بــراى فالن پيغمبر و يــا فالن امت
معيــن شــده ،ولــى نمىتوان گفت طريقهاى كه براى ســابق هســت ،به اضافه چيزهايــى كه در آن
شرايع نبوده و يا كنايه است از اينكه تمامى شرايع قبل از اسالم و شريعت اسالم حسب لب و واقع
داراى حقيقتى واحدهاند ،هر چند كه در امتهاى مختلف به خاطر استعدادهاى مختلف آنان
َ َ ُ
َْ َ ُ ّ
الد َ
ين َو ال ت َتف َّرقوا ِف ِيه" نيز
اشــكال و دســتورات مختلفى دارند ،هم چنان كه آيه شــريفه" :أن أ ِق
يموا ِ
بر اين معنا اشعار و بلكه داللت دارد.
ن شريعتها دين
بنا بر اين اگر شــريعتهاى خاصه را به دين نســبت مىدهيم و مىگوئيم همه اي 
خدا اســت ،با اينكه دين يكى اســت ولى شــريعتها يكديگر را نسخ مىكنند ،نظير نسبت دادن
احكام جزئى در اسالم ،به اصل دين است ،با اينكه اين احكام بعضى ناسخ و بعضى منسوخند
با اين حال مىگوئيم فالن حكم از احكام دين اســام بوده و نســخ شــده و يا فالن حكم از احكام
ديــن اســام اســت ،بنــا بر ايــن بايد گفــت :خداى ســبحان بندگان خــود را جز به يــك دين متعبد
نكرده ،و آن يك دين عبارت است از تسليم او شدن چيزى كه هست براى رسيدن بندگان به اين
هــدف راههــاى مختلفى قرار داده ،و ســنتهاى متنوعى باب كرده ،چــون هر امتى مقدار معينى
استعداد داشته و آن سنتها و شريعتها عبارت است از شريعت نوح ،ابراهيم ،موسى ،عيسى
و محمد ص ،هم چنان كه مىبينيم چه بســا شــده كه در شــريعت واحدهاى بعضى از احكام به
وســيله بعضى ديگر نســخ شده ،براى اينكه مصلحت حكم منسوخ مدتش سر آمده ،و زمان براى
مصلحت حكم ناسخ فرا رسيده ،مانند نسخ شدن حكم حبس ابد در زناى زنان كه نسخ شد ،و
َ
حكم تازيانه و سنگسار به جاى آن آمد ،و مانند مثالهايى ديگر ،دليل بر اين معنا آيه شريفه"َ :و ل ْو
ُ
ُ ُ
َ ُ َ َ ُ َُ ً
َ ً
واحدة َو ِلك ْن ِل َي ْبل َوك ْم ِفي ما آتاك ْم  "...است.
شاء
اهَّلل ل َج َعلك ْم أ ّمة ِ
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ً
ْ َأ
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ال� ُاس كلوا ِم ّما ِ�ف ي� ال� ْر ِ ض� َحلالا َط ِيّ� ب�ا
ي�ا � ي�ها
َ
َ
َ
ُ
ّ
ٌ
ّ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
ْ
َو لا تَ� تَّ� ب�عوا �خ ط ِت ش
طا� ِإ� ن�ه لك ْم عدو م ب� ي� ن�
وا� ال� ي� نِ
ِ
سوره مبارکه بقره آیه208 :

شیطان

كلمه "شــيطان" هر چند به معناى شــرير اســت -،چه شــريرهاى جنى و چه انســى -هم چنان كه
ْ
ْ
َ
َ
ُّ َ َ ُ ً َ
َ ْ ْ
س َو ال ِجـ ِّـن"  .ليكن در خصــوص اين آيه،
فرمــود"َ :و كذ ِلــك َج َعلنــا ِلــك ِل ن ِب ٍ ّي عــد ّوا شـ ِ
ـياطين ِالن ِ
مقصود از آن ،همان شخص اولى است كه مصدر تمامى گمراهىها و ضاللت در بنى آدم شد ،و
نام شخصيش ابليس است ،.چون از ظاهر سياق بر مىآيد كه ،او با كالم خود ،عموم ستمكاران را
مورد خطاب قرار داده ،اعتراف مىكند كه خود او بوده كه ايشان را به شرك دعوت مىكرده است.
در قرآن آمده كه :آن كسى كه در عالم خلقت چنين پستى را قبول كرده همان ابليس است ،حتى
خــود ابليــس هــم اين معنا را ادعا مىكند خداى تعالى ادعايش را رد نمىكند ،هم چنان كه در آيه
َّ
َ َ َ َُْ َ َ
ْ ْ َ
َ ََ ََ َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ
ين  ...ل ْمل ّن َج َه ّن َم ِم ْنــك َو ِم ّم ْن ت ِب َعك
بادك ِم ْن ُه ُــم ال ُمخل ِص
"ف ِب ِع ّز ِتــك لغ ِو َي ّن ُهـ ْـم أ ْج َم ِعيـ َـن ِإل ِع
َ
ِم ْن ُه ْم أ ْج َم ِع َ
ين" ادعايش بدون رد ،حكايت شده است.
َّ
َ ُ
ُ
و امــا ذر يــه و قبيلــه او كه قرآن اســم آنهــا را برده و در باره قبيل ـهاش مىفرمايد"ِ :إن ُه َيراك ْم ُه َــو َو ق ِبيل ُه
َ
ُ َ َ َّ
ْ َّ
ياء ل َّلذيـ َـن ال ُي ْؤم ُن َ
ـياط َ
ون"و نيز براى او ذريه معرفى نموده،
ِ
ين أ ْو ِل َ ِ ِ
ِمـ ْـن َح ْيــث ال ت َر ْون ُه ْم ِإنا َج َعل َنا الشـ ِ
َ
َ
مىفرمايد" :أ َف َت َّت ِخ ُذ َون ُه َو ُذ ّر َّي َت ُه أ ْو ِل َ
ياء" البته واليتشــان جزئى اســت ،مثال يكى از ايشــان بر بعضى
ِ
از مــردم واليــت و تصــرف دارد ،ولــى بر بعض ديگر نــدارد ،يا در بعض اعمــال دارد و در بعض ديگر
ندارد و يا اينكه اصال واليت واقعى ندارند بلكه واليتشان در حدود معاونت و كمك شيطان اصلى
است ،و ريشه تمامى كارهايى كه از ديگران سر مىزند همان ابليس است.
قرآن كريم هم مانند همه عقال معانى و مفاهيمى را كه به دلها القا مىشود كالم خوانده و مىبينيم
آنچــه از ناحيــه شــيطان به دلهاى آدميــان مىافتد كالم ،قول ،امر ،وسوســه ،وحــى و وعده خوانده
َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ ْ َ ْ
عام" القاى شــيطان در دل انســانها را ،امر خوانده
ن
اســت .مثال در آيه ":و لمرنهم ،فليب ِتكن
آذان ُ ال ِ
َّ
ْ
َ
َّ
ُ ُ
ْ َ ْ ْ
ُ
ـان اكف ْر" قول ناميده و در آيه ":ي َو ْســو ُ
الشـ ْ
اس"
الن
ور
د
ص
ــي
ف
س
ـ
س
ن
ل
ل
قال
ذ
إ
طان
ـي
و در آيــه" ك َم َثـ ِـل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
َّ َ َ ُ
ْ َ َْ
ُ
َ
اهَّلل َو َعدك ْم َو ْعد ال َح ّ ِق
ض ُزخ ُرف الق ْو ِل" وحى و نيز آيهِ ":إن
وحي َب ْعض ُه ْم ِإلى َب ْع
وسوسه و در آيهُ ":ي ِ
ٍ
ْ
ْ
ْ
َ
َ ْ ً
َْ ُ ُ
ُ
َ
ُ ُ ُ َْ
َ ُ ُ ُ ْ ً
ّ
اهَّلل َي ِعدك ْم َمغ ِف َرة ِم ْن ُه َو فضل َو
شــاء ،و
َو َوعدتك ْم" و در آيه " :الشـ ْـيطان َي ِعدك ُم الفق َرَ ،و َيأ ُم ُرك ْم ِبالف ْح ِ
ُ
واس ٌع َع ِل ٌ
يم" وعده شيطان خوانده است.
اهَّلل ِ
و اين معنا واضح است كه اينگونه خطورها كه به دل وارد مىشود و ما آن را به شيطان نسبت داده
يــك جا مىگوئيم شــيطان گفت من به ايشــان امــر مىكنم و جاى ديگر مىگوييم شــيطان گفت يا
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وعده داد ،و يا به اولياى خود وحى كرد و يا وسوسه نموده همهاش قول و كالمى است كه از دهان
و با حركت زبان صورت نمىگيرد.
و از هميــن جــا بــه دســت مىآيــد كه وعده خــدا به مغفــرت و فضل كــه در آيه ديگر در قبــال وعده
شيطان آمده ،نيز كالم است ،اما كالمى كه به وسيله فرشته صورت مىگيرد و آن نيز مانند وسوسه
و كالم شــيطان متكــى بر زبان و فضاى دهان نيســت ،و خداى تعالــى در آن آيه وعده به مغفرت و
ْ ْ ْ َ ََ ْ ُ
َ ً َ ً
فضل را حكمت خوانده و فرمود" ُي ْؤ ِتي ْال ِح ْك َم َة َم ْن َي ُ
شاء َو َم ْن ُيؤ َت ال ِحك َمة فقد أو ِت َي خ ْيرا ك ِثيرا.
ْ َ ُ
و نظير آن ،آيه شــريفه زير اســت كه خطور و الهام خدايى را نور خوانده و مىفرمايدَ ":و َي ْج َعل لك ْم
ُ َّ
ُُ
ً
ُ ً
َ ْ َ َ َّ َ َ
ْ ْ
ورا َت ْم ُش َ
ين ،ل َي ْز ُ
دادوا ِإيمانا َم َع ِإيما ِن ِه ْم
ل
ق
ي
ف
ة
ين
ك
الس
ل
ز
ن
أ
ي
ذ
ال
ون ِب ِه" و آيه شريفه ":ه َو
ن
وب ال ُمؤ ِم ِن َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
السـَ
ُ
ُ
ـماوات َو ْال ْرض" و همچنين آيهَ ":ف َم ْن ُير ِد ُ
ّ
اهَّلل أ ْن َي ْه ِد َي ُهَ ،ي ْش َــر ْح َص ْد َر ُه ِل ْل ْســام ،وَ
َو ِل جنود ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ّ ً َ َ ً
َ
َ
ـك َي ْج َع ُل ُ
جا َكأ َّنما َي َّص َّع ُد ِفي َّ
اهَّلل ّ
الر ْج َس
ـ
ل
ذ
ك
،
ـماء
ـ
الس
مــن يـ ِـرد أن ي ِضلــه يجعل صــدره ض ِيقا حر
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ
َ
ْ
طان" آن را رجز
على ال ِذين ال يؤ ِمنون" است كه وسوسه شيطان را رجس خوانده و در آيه" ِرجز الش ْي ِ
ناميده.پــس از همــه اين آيات بر مىآيد كه شــيطان و مالئكه با آدمى تكلــم مىكنند اما نه با زبان،
بلكه با القاى معانى در دل او.
در اين ميان يك قســم ديگر از تكلم هســت كه مخصوص خداى تعالى اســت ،و در آيه شــريفهَ ":و
َّ
ً َ
َ
ما َ
كان ِل َب َشر أ ْن ُي َك ِّل َم ُه ُ
جاب" از آن سخن رفته و آن را به دو قسم تقسيم
اهَّلل ِإل َو ْحيا ،أ ْو ِم ْن َو ِ
راء ِح ٍ
ٍ
كرده ،يكى تكلم از راه وحى كه در اين قسم بين خدا و بندهاش حجابى نيست و دوم تكلم از وراى
حجاب اين بود اقسامى از كالم خدا و كالم مالئكه و شيطانها.
اما كالم خداى ســبحان آن قســمش كه به نام وحى خوانده مىشــود كالمى اســت كه براى طرف
خطابش بالذات متعين است و محال است كه يك پيامبر وحى را به چيز ديگر اشتباه كند ،براى
اينكه گفتيم وحى آن قســم از تكلم خدا اســت كه بين او و بنده مورد خطابش هيچگونه حجابى
نيســت ،و اما آن قســم ديگر از تكلم محتاج به روشــنگريها و محكمكار ىهايى است كه سرانجام
منتهى به وحى گردد.
و اما كالم فرشــته و شــيطان ،آياتى كه در همين نزديكى مالحظه كرديد در تشــخيص آن دو كافى
است ،براى اينكه خطورهاى فرشتگان همواره توأم با شرح صدر است ،و آدمى را به سوى مغفرت
و فضــل خــدا مىخوانــد كه آن دو هم به مال كهاى دينى بر مىگردد ،به چيزى بر مىگردد كه مطابق
دين مبين خدا است ،دينى كه در كتابش و سنت پيامبرش بيان شده است.
و خطورهــاى شــيطانى همــواره مالزم با تنگى ســينه و بخل نفس اســت و آدمى را بــه پيروى هواى
نفس مىخواند ،و از فقر مىترســاند ،و به فحشــا امر مىكند ،كه همه اينها باألخره به مال كهايى بر
مىگردد ،كه مطابق با كتاب و ســنت خدا و پيامبرش نيســت ،و با فطرت خود آدمى نيز مخالف
است.
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خطوات

خطوات جمع خطوة " ،گام" است كه به معناى فاصله ميان دو پاى آدمى در حال راه رفتن است،
البتــه ايــن كلمــه به فتحه خــاء و فتحه طاء يعنى خطوات نيز قرائت شــده ،كــه معنايش بنا بر اين
قرائت دفعات ميشــود ،و در نتيجه خطوات شــيطان ،عبارت ميشود از امورى كه نسبتش بغرض
شــيطان -،يعنــى اغواء بوســيله شــرك -نســبت گامهايى اســت كه يــك رونده بســوى مقصد خود
برميدارد.

ابلیس

راغــب مىگويــد" :ابالس" به معناى اندوهى اســت كه از شــدت گرفتارى بــه دل روى مىآورد -تا
آنجــا كــه مىگويد -و چون مبلس و اندوهگين بيشــتر اوقات خامــوش و از فرط اندوه هر كار مهمى
را هم فراموش مىكند ،از اين جهت به كسى هم كه در مباحثه و محاكمه ،دليلش كند و سست
شود ،مىگويند "ابلس فالن -فالنى واماند و خاموش شد" .

نزغ

راغب در مفردات مىگويد" :نزغ" وارد شــدن و مداخله در امرى براى خرابكارى و فاســد كردن آن
است ،و به اين معنا است  .و بعضى ديگر گفتهاند :به معناى تكان دادن و از جاى كندن و وادار
كــردن اســت ،و غالبــا در حال غضب بكار مىرود ،بعضى ديگر گفتهاند" :نزغ شــيطان" به معناى
كمترين وسوسه او است ،و ليكن همه اين معانى نزديك به همند ،البته نسبت به آيه مورد بحث
معناى دوم نزديكتر است.

وسوسه

در مجمــع البيــان ،آمــده كه كلمه "وســواس" بــه معناى حديث نفس اســت ،به نحــوى كه گويى
صدايى آهســته اســت كه بگوش مىرسد .وسوسه در لغت به معناى دعوت كردن به امرى است
به آهســتگى و پنهانى .راغب مىگويد :كلمه "وسوســه" به معناى خطور افكار زشت در دل است،
و اصل آن از "وســواس" اســت كه به معناى صداى زيور آالت زنان ،و نيز به معناى آهســته ســخن
گفتن است.
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ش� ف� ع

ش� ف� ی�ع

ش ت ق ت ق آ ن َ َ ةً َ
ش ف ن َ شَّ ْ
ال� ف�ع
ع�� /و
م���
ا� �ر��ى :ش� ف�اع�  /ش� ف� ي�عِ � /ا� ي

َ َ ْ َ ْ َ َ ةً َ َ َ ةً َ ُ َ ُ َ
ْ َ َ َ ً َ ً ُ َُ ْ ْ
ْ
ص� ٌب� ِم ن�ها َو َم نْ� ي َ� ش� ف� ْع ش� ف�اع ة� َس ِيّ� ئ� ة� يَ�ك نْ� له ِك ف� ٌل ِم ن�ها َو
م نْ� ي� ش� ف�ع ش� ف�اع� حس ن�� ي�ك نْ� له ن� ي
ً
ُ َ
نَ َّ َ
كا� الل ُه عل ى ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء ُم ق� ي� ت�ا
سوره مبارکه إسراء آیه84 :

شفع

"شفع" به معناى هر چيزى است كه با غير خود منضم باشد .و" شفيع" عبارت است از كسى كه
منظم به سببى ناقص شود ،و سببيت ناقص را تكميل كند ،پس شفاعت عبارت است از تتميم
سبب ناقص در تاثيرش ،و چون اين معنا را با اسباب و مسببات خارجى تطبيق كنيم ،نتيجهاش
اين مىشــود كه هر يك از اســباب و شــرايط عالم ،شــفيع يكديگرند ،چون ســببيت يكديگر را در
تاثير تكميل مىكنند ،هم چنان كه هر يك از ابر ،باران ،آفتاب ،سايه ،و امثال آن شفيع روييدنيها
هســتند ،چون هر يك از نامبردگان ســببيت ديگرى را تكميل مىكند .حال مىگوييم ،وقتى پديد
آورنده اسباب ،و اجزاى آنها ،و ربط دهنده بين آنها ،و مسببات ،خداى سبحان باشد ،پس خدا
شــفيع حقيقى اســت ،كه نقص هر سبب را تكميل مىكند ،پس شفيع واقعى و حقيقى تنها خدا
است ،و غير از او شفيعى نيست.
به بيانى ديگر و دقيقتر اينكه :اســماء حســناى خداى تعالى واســطههايى بين او و بين خلقش در
رساندن فيض به ايشان هستند ،مثال خداى تعالى بدان جهت كه داراى اسم رازق ،جواد ،غنى،
و رحيم اســت ،به خلق خود رزق مىدهد ،و بدان جهت كه شــافى ،معافى ،رؤوف و رحيم اســت
بيمــاران را شــفا مىدهــد ،و بدان جهت كه شــديد البطش ،ذو انتقام و عزيز اســت ،ســتمكاران را
هالك مىكند ،و همچنين هر فيضى را كه به خلق مىرساند ،به وساطت يكى از اسماء حسنايش
مىرساند.
و بنابرايــن هيــچ چيــز از مخلوقــات او كه وجــودش مركب اســت نخواهى ديد ،مگر آنكــه در وجود
آن ،چند اســم از اســماء حســناى خدا دخالت و وســاطت دارند ،كه اين چند اسم بعضى ما فوق
بعضى ،و بعضى در عرض بعضى ديگرند ،و هر اسمى از آن اسماء كه خصوصىتر است ،واسطه
است بين آن موجود ،و بين آن اسمى كه اعم از خودش است ،مثال اسم شافى اخص از اسم رؤوف
و رحيــم اســت ،چــون او تنها مربوط به شــفاى بيمــاران اســت ،و آن دوى ديگر هم شــامل بيماران
مىشود ،و هم غير آنان ،و به همين جهت اسم شافى واسطه مىشود بين مريض ،و بين اسم رؤوف
و رحيم ،باز اسم رحيم خصوصىتر از اسم قدير است ،و به همين جهت واسطه مىشود ميان قدير
و بيمار ،و به همين منوال ساير اسماء.
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ش� ك ل

ش�اکله

ش ت ق ت ق آ ن ش َ ت شَ ْ
�/ك ِل ِه
م���ا� �ر��ى� :ا ِكل ِ� ِ ه

َ َ ُ ُ أَ ْ َ
ً
ُ
ُ ٌ
ُ أَ ْ
َ
ق� ْل ك ّل يَ� ْع َم ُل عل ى ش�ا ِكل ِت� ِه ف� َر بّ�ك ْم �عل ُم بِ� َم نْ� ه َو �هدى َس ب� ي�لا
سوره مبارکه إسراء آیه84 :

شاکله

شــاكله  -به طورى كه در مفردات گفته  -از ماده شــكل مى باشــد كه به معناى بســتن پاى چارپا
است ،و آن طنابى را كه با آن پاى حيوان را مى بندند شكال به كسر شين مى گويند ،وشاكله به
معناى خوى واخالق است  ،واگر خلق وخوى را شاكله خوانده اند بدين مناسبت است كه آدمى
را محدود ومقيد مى كند ونمى گذارد در آنچه مى خواهد آزاد باشــد ،بلكه اورا وادار مى ســازد تا به
مقتضا وطبق آن اخالق رفتار كند.
و در مجمع البيان گفته است  :شاكله به معناى طريقت ومذهب است وقتى گفته مى شود :اين
طريق داراى شــاكله هااســت معنايش اين اســت كه هر جميعتى از آن راه ديگرى براى خود جدا
كرده اند گويا طريقه ومذهب را از اين جهت شاكله خوانده اند كه رهروان ومنسوبين به آن دوخود
را ملتزم مى دانند كه از آن راه منحرف نشــوند .بعضى ديگر گفته اند كه شــاكله از شــكل به فتحه
شين است كه به معناى مثل ومانند است  ،بعضى ديگر گفته اند :اين كلمه از شكل به كسر شين
گرفته شده كه به معناى هيات و فرم است.

ُُ
خلق

كلمه "خلق" به معناى ملكه نفســانى اســت ،كه افعال بدنى مطابق اقتضاى آن ملكه به آســانى از
آدمى ســر مىزند ،حال چه اينكه آن ملكه از فضائل باشــد ،مانند عفت و شــجاعت و امثال آن ،و
چــه از رذائــل ماننــد حرص و جبن و امثال آن ،ولى اگر مطلق ذكر شــود ،فضيلت و خلق نيكو از آن
فهميده مىشود.
راغــب مىگو يــد :كلمــه "خلق" چه با فتحه "خاء" خوانده شــود ،و چه با ضمــه آن ،در اصل به يك
معنا بوده ،که معناى قوا و ســجاياى اخالقى را كه با بصيرت احســاس مىشود افاده مىكند ،پس
َّ َ َ
ُ ُ
اينكه قرآن كريم فرموده"ِ :إنك ل َعلى خل ٍق َع ِظ ٍيم" ،معنايش اين است كه تو -اى پيامبر -سجاياى
اخالقى عظيمى دارى .
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ش تق ت آ
ُّ
الص ُدور َ
ْ �/ص ُد ُر ُ
/ص ْد ًرا َ
ْ �/ص ِدر
ا� ق�ر��نى:
م���
ي
ي
ِ

ْ أَ
َ
ْ َ ً
ً َ أَ َّ
َّ ُ َ
فَ� َم نْ� ُ�رد ا َّلل ُه أ� نْ� َ� ْهد َ� ُه َ� شْ� َر ْح َص ْد َر ُه ل ْل� ْ
لام َو َم نْ� يُ� ِرد � نْ� يُ� ِ�ض له ي� ج ْ� َع ْل َصد َر ُه �ض ِيّ� ق�ا َح َر ج�ا ك� ن�ما
س
ِ
ِ ِإ
ي ِ ي ي
ي ِِ
َ
َ َّ َّ ُ ف َّ
َ
ك ذ� ِل َك يَ� ج ْ� َع ُل ا َّلل ُه ّ
الر�جْ َس َع َلى ّال ذ ي�� نَ� لا يُ��ؤْ ِم نُ�و�ن
ماء
ي�صعد ِ� ي� الس ِ
ِ
سوره مبارکه انعام آیه125 :

صدر

كلمــه "صــدر ،ســينه" معنايــش معروف اســت و چون مــردم مىبينند كه جاى قلب داخل قفســه
سينه است و از سوى ديگر معتقدند كه آدمى هر چه مىفهمد به وسيله قلبش احساس مىكند،
و با همين عضو است كه امور را تعقل نموده يكى را محبوب مىدارد و يكى ديگر را مبغوض ،يكى
را دوســت مىدارد و از ديگر كراهت دارد ،به چيزى و يا كســى اشــتياق مىورزد و به چيزى اميدوار
و آرزومند مىشود از اين رو سينه را مركز اسرار قلب و صفات روحى دانسته و آن را خزينه فضائل و
رذائل شمردهاند .فضائل را اثر سالمتى قلب و استقامت آن دانسته ،و رذائل را بيمارى آن و رذالت
را درد و مــرض شــمردهاند ،و لــذا مىگويند :من ســينهام را مثال با گرفتن انتقام از فالنى شــفا دادم،
پس "شفاء الصدور" و همچنين شفاء آنچه در سينهها است دو تعبير كنايى است ،و كنايه است
از اينكه آن حالت بد و خبيث روحى كه داشــتم و مرا به ســوى شــقاوت و بدبختى ســوق مىداد و
عيش خوش مرا مكدر مىساخت ،و خير دنيا و آخرت مرا از بين مىبرد ،از بين رفت و زائل گرديد.
معناى "شرح صدر" :كسى كه خداوند سينهاش را براى قبول اسالم -كه همان تسليم بودن است-
شــرح كــرده باشــد در حقيقت ســينهاش را براى تســليم در برابر اعتقادات صحيــح و عمل صالح
وســعت داده ،بــه طــورى كه هيچ مطلب حق و صحيحى به او پيشــنهاد نمىشــود مگــر آنكه او را
مىپذيرد ،و اين نيست مگر بخاطر اينكه چشم بصيرتش نورى دارد كه هميشه به اعتقاد صحيح
و عمل صحيح مىتابد ،به خالف آن كســى كه چشــم دلش كور شــده ،او حق را از باطل و راســت
َ
را از دروغ تشــخيص نمىدهد ،هم چنان كه فرموده"َ :فإ َّنها ال َت ْع َمى ْال ْب ُ
صار َو ِلك ْن َت ْع َمى ْال ُق ُل ُ
وب
ِ
َّ
ُّ ُ
ور".
ال ِتي ِفي الصد ِ
خداى سبحان وقتى بندهاى از بندگان خود را هدايت مىكند سينهاش را شرح و توسعه مىدهد،
و در نتيجــه ســينهاش بــراى قبــول هر اعتقــاد حق و عمل صالحــى گنجايش يافتــه و آن را به نرمى
مىپذيرد ،و داراى قساوت نيست تا آن را رد كند .و اين خود يك نوع نور معنوى است كه اعتقادات
صحيح و عمل صالح را در نظر روشــن ســاخته و صاحبش را در عمل به آن مدد مىكند ،و همين
معنا معرف هدايت الهى است
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ص د ق�

ق
صد�

َّ َ
ش ت ق ت ق آن ُ َ ّ
الصد ق�ا�ت
صاد ق� ي� ن�/
م���
ا� �ر��ى :مص ِد�قِ /

أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ َّ َ َ ُ نُ َ َ ّ َ
الص ِاد ق� ي� ن�
ي�ا � ي�ها ال ي��� �م�وا ا��وا الله و كو�وا مع
سوره مبارکه توبة آیه119 :

صدق

كلمه "صدق" در اصل به معناى اين اســت كه گفتار و يا خبرى كه داده مىشــود با خارج مطابق
باشــد ،و آدمــى را كــه خبــرش مطابق با واقع و خارج باشــد "صــادق" مىگويند .و ليكــن از آنجايى
كــه بطــور اســتعاره و مجــاز اعتقاد و عــزم و اراده را هم قــول ناميدهاند در نتيجه صــدق را در آنها نيز
اســتعمال كرده ،انســانى را هم كه عملش مطابق با اعتقادش باشــد و يا كارى كه مىكند با اراده و
تصميمش مطابق باشد ،و شوخى نباشد ،صادق ناميدهاند.
و اما كلمه صديقين به طورى كه خود لفظ داللت مىكند مبالغه در صدق اســت ،يعنى كســانى كه
بســيار صادقند چيزى كه هســت صدق تنها زبانى نيســت ،يكى از مصاديق آن ســخنانى اســت كه
انسان مىگويد ،يك مصداق ديگرش عمل است ،كه اگر مطابق با زبان و ادعا بود آن عمل نيز صادق
است ،چون عمل از اعتقاد درونى حكايت مىكند ،و وقتى در اين حكايتش راست مىگويد ،كه ما فى
الضمير را بطور كامل حكايت كند ،و چيزى از آن باقى و بدون حكايت نگذارد ،چنين عملى 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 سخنى است كه با واقع و خارج مطابقت داشته باشد ،و چون گفتن نيز
يكى از افعال اســت ،قهرا كســى كه صادق در فعل خويش اســت سخن نخواهد گفت مگر آن چه كه
راست بودنش را مىداند ،و مىداند كه اين سخن را در اينجا بايد گفت ،و گفتن آن حق است ،و بنا بر
اين سخن چنين كسى هم صدق خبرى دارد ،و هم صدق مخبرى .پس صديق آن كسى است كه به
هيچ وجه دروغ در او راه ندارد ،و چنين كســى كارى كه حق بودن آن را نمىداند نمىكند ،هر چند كه
مطابق با هواى نفسش باشد و سخنى را كه راست بودن آن را نمىداند نمىگويد ،و قهرا حتى كسى به جز
حق را هم نمىبيند ،پس او كسى است كه حقايق اشيا را مىبيند ،و حق مىگويد و حق انجام مىدهد.
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
ن با صادقين باشيد -با اينكه معيت و با كسى بودن
الص ِاد ِقي 
در آیه "يا أيها ال ِذين آمنوا اتقوا اهَّلل و كونوا مع
به معناى همكارى كردن و پيروى نمودن است -همه قرينههايى هستند كه داللت مىكنند بر اينكه
مقصود از صدق ،معناى مجازى و وسيع آن است ،نه معناى لغوى و خاص آن .بنا بر اين ،آيه شريفه
مؤمنين را دســتور مىدهد به اينكه تقوا پيشــه نموده ،صادقين را در گفتار و كردارشــان پيروى كنند ،و
اين غير از آن است كه بفرمايد "شما نيز مانند صادقين متصف به وصف صدق باشيد" زيرا اگر آن بود،
مىبايستى بفرمايد "و از صادقين باشيد" نه اينكه بفرمايد "و با صادقين باشيد".
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صرط

صراط

الص َ
ا� ق� آر��نىّ :
م� ت� ق� ت
ش
راط
ِ

َ َّ أَ ْ َ َ َ
ْ نَ ّ َ ْ َ
راط ال ذ ي�� نَ� � ن� َع ْم ت� عل ْ ي� ِه ْم
راط ال ُم ْس ت� ق� ي� َم ِص
الص
اه ِد�ا ِ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
َ
غ� يْ�ر ال َم�غ �ض
و� عل ْ ي� ِه ْم َو لا ال�ض ِال ي� نَ�
ِب
ِ
سوره مبارکه حمد آیه6 :

صراط

صــراط ،ايــن كلمه در لغت به معناى طريق و ســبيل نزديك بهمنــد ،و اما از نظر عرف و اصطالح
قرآن كريم ،بايد بدانيم كه خداى تعالى صراط را بوصف اســتقامت توصيف كرده ،و آن گاه بيان
كرده كه اين صراط مستقيم را كسانى مىپيمايند كه خدا بر آنان انعام فرموده.و صراطى كه چنين
وصفى و چنين شــانى دارد ،مورد درخواســت عبادت كار ،قرار گرفته ،و نتيجه و غايت عبادت او
واقع شده ،و بعبارت ديگر ،بنده عبادت كار از خدايش درخواست مىكند كه عبادت خالصش
در چنين صراطى قرار گيرد .توضيح و تفسير آيه مورد بحث محتاج به چند مقدمه است:
مقدمه اول:
اينكــه خــداى ســبحان در كالم مجيــدش براى نوع بشــر و بلكه براى تمامى مخلوقــات خود راهى
َُ
معرفى كرده ،كه از آن راه بســوى پروردگارشــان ســير مىكنند و در خصوص انســان فرموده":يا أ ّي َها
َ َ ْ
َ َْ ًَ
ْ ْ ُ َّ َ
فرموده":و ِإل ْي ِه ال َم ِص ُير و
الق ِيه"  .و در باره عموم موجودات
كاد ٌح ِإلى َر ّ ِبك كدحا ف ُم ِ
ِالنسانِ ،إنك ِ
ُْ
َ َ
َ
اهَّلل ت ِص ُير ال ُم ُور" و آياتى ديگر كه بوضوح داللت دارند بر اينكه تمامى موجودات
نيز فرموده" :أال ِإلى ِ
راهى براى خود دارند ،و همه راههاشان بسوى او منتهى ميشود.
مقدمه دوم:
اينكــه از كالم خــداى تعالى بر مىآيد كه ســبيل نامبرده يكى نيســت ،و همه ســبيلها و راهها يك
جور و داراى يك صفت نيستند ،بلكه همه آنها از يك نظر به دو قسم تقسيم ميشوند ،و آن اين آيه
َّ
ََ َْ َُُْ
الشـ ْـي َ
شــريفه اســت كه فرمودهَ :أ َل ْم َأ ْع َه ْد إ َل ْي ُك ْم يا َ
طان إ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُمب ٌ
ين؟ َو
وا
د
ب
ع
ت
ال
ن
أ
م
آد
ي
ن
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
َأن ْاع ُب ُدوني هذا ص ٌ
راط ُم ْس َت ِق ٌ
يم؟ .پس معلوم ميشود در مقابل صراط مستقيم راه ديگرى هست،
ِ
ِ
ِ
َ ّ َ ٌ ُ ُ َ ْ َ َ َّ
َْ
َ ُْْ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
عان ،فليســت ِجيبوا ِلي ،و ليؤ ِمنوا
هم
چنان كه اين معنا از آيه :ف ِإ ِني ق ِر يب ،أ ِجيب دعوة الد ِاع ِإذا د ِ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
َ
ِبي لعلهم يرشــدون ،اســتفاده ميشود ،چون مىفهماند بعضى غير خدا را ميخوانند ،و غير خدا را
اجابت نموده ،بغير او ايمان مىآورند.
َ
َّ َّ
َ
ْ
ُ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ّ ََ
َ
َ
َ
َ
َ
همچنيــن از آيــهْ :اد ُعو ِنــي أ ْسـ َـت ِج ْب لكـ ْـمِ ،إن ال ِذيـ َـن ي ْســتك ِب ُرون عـ ْـن ِعباد ِتــي ســيدخلون جهنم
داخ ِريـ َـن ،كــه مىفهماند راه او نزديكترين راه اســت ،و آن راه عبارتســت از عبادت و دعاى او ،آن
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
يــد ،آنان را از
كان ب ِع ٍ
گاه در مقابــل ،راه غيــر خــدا را دور معرفــى كــرده ،و فرمود :أ ِ
ولئك ينــادو ن ِمن م ٍ
نقطهاى دور صدا مىزنند كه مىرســاند غايت و هدف نهايى كســانى كه ايمان به خدا ندارند ،و
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مسير و سبيل ايمان را نمىپيمايند ،غايتى است دور .راه بسوى خدا دو گونه است :دور و نزديك:
تا اينجا روشن شد كه راه بسوى خدا دو تا است ،يكى دور ،و يكى نزديك ،راه نزديك راه مؤمنين ،و
راه دور راه غير ايشان است ،و هر دو راه هم بحكم آيه ( 6سوره انشقاق) راه خدا است.
مقدمه سوم:
اينكه عالوه بر تقســيم قبلى ،كه راه خدا را بدو قســم دور و نزديك تقســيم مىكرد ،تقســيم ديگرى
اســت كه يك راه را بســوى بلندى ،و راهى ديگر را بســوى پستى منتهى ميداند ،يك جا مىفرمايد:
َ
َ
َ
واب َّ
إ َّن ّال ِذ َ
ين َك ّذ ُبوا بآيا ِتنا َو ْاس َت ْك َب ُروا َع ْنها ال ُت َف َّت ُح َل ُه ْم أ ْب ُ
ماء ،معلوم ميشود آنهايى كه چنين
الس ِ
ِ
ِ
نيســتند ،دربهاى آســمان برويشــان باز ميشــود ،چون اگر هيچكس بســوى آســمان باال نميرفت ،و
ْ
دربهاى آســمان را نمىكوبيد ،براى درب معنايى نبود .و در جايى ديگر مىفرمايدَ :و َم ْن َي ْح ِلل
َ َ َ
ََ ْ
َعل ْي ِه غض ِبي فقد َهوى ،چون كلمه (هوى) از مصدر (هوى) اســت ،كه معناى ســقوط را ميدهد.
ـواء َّ
و در جايى ديگر مىفرمايدَ :و َم ْن َي َت َب َّد ِل ْال ُك ْف َر ب ْاليمانَ ،ف َق ْد َض َّل َسـ َ
يل مىرســاند دســته
ـب
ـ
الس
ِ ِ ِ
ِ ِ
ســومى هســتند كه نه راهشــان بسوى باال است ،و نه بسوى سقوط ،بلكه اصال راه را گم كرده دچار
حيرت شدهاند ،آنها كه راهشان بسوى باال است ،كسانى هستند كه ايمان به آيات خدا دارند ،و
از عبادت او استكبار نمىكنند،و بعضى ديگر راهشان بسوى پستى منتهى ميشود ،و آنها كسانى
هســتند كه بايشــان غضب شــده ،و بعضى ديگر اصال راه را از دســت داده و گمراه شدهاند ،و آنان
(ضالين) اند،و اى بسا كه آيه مورد بحث باين سه طائفه اشاره كند( ،الذين انعمت عليهم) طائفه
اول ،و (مغضوب عليهم) طائفه دوم ،و (ضالين) طائفه ســوم باشــند .و پر واضح اســت كه صراط
مســتقيم آن دو طريــق ديگر ،يعنــى طريق (مغضوب عليهم) ،و طريق (ضالين) نيســت ،پس قهرا
همان طائفه اول ،يعنى مؤمنين خواهد بود كه از آيات خدا استكبار نمىورزند.
مقدمه چهارم:
ُ
َّ
َ
ْ
ّ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
اينكــه از آيــه(َ :ي ْرفع ُ
ين َآم ُنوا ِم ْنك ْم َو ال ِذ َ
اهَّلل ال ِذ َ
جات ،خداوند كســانى را كه ايمان
ين أوتوا ال ِعل َم د َر ٍ
ِ
آوردهانــد بلنــد مىكنــد ،و كســانى را كــه علم داده شــدهاند ،به درجاتى بــاال مىبرد) ،بــر مىآيد كه
هميــن طريــق اول نيــز تقســيمهايى دارد ،و يــك طريق نيســت و كســى كه بــا ايمان بخدا بــراه اول
يعنى سبيل مؤمنين افتاده ،چنان نيست كه ديگر ظرفيت تكاملش پر شده باشد ،بلكه هنوز براى
تكامل ظرفيت دارد ،كه اگر آن بقيه را هم بدست آورد آن وقت از اصحاب صراط مستقيم ميشود.
مقدمه پنجم:
اينكــه اصحاب صراط مســتقيم در صــورت عبوديت خدا ،داراى ثبات قدم بتمام معنا هســتند،
هــم در فعــل ،و هــم در قول ،هم در ظاهر ،و هم در باطن ،و ممكن نيســت كه نام بردگان بر غير اين
صفت ديده شوند ،و در همه احوال خدا و رسول را اطاعت مىكنند ،چنانچه نخست در باره آنها
َ ُّ
َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َّ ّ َ َ ّ ّ
داء
الص ِد ِيق
ين َو الش َه ِ
ولئك مع ال ِذين أنعم اهَّلل علي ِهم ِمن الن ِب ِيين و ِ
فرمودَ :و َم ْن ُي ِط ِع اهَّلل و الرسول فأ ِ
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ً
َ
َ
َ َ َ ُ َ ُ َ
َو َّ
ولئك َر ِفيقا ،و سپس اين ايمان و اطاعت را چنين توصيف كرده :فال َو َر ّ ِبك
الصا ِل ِحين و حسن أ ِ
َ
ّ
ُ
ُْ ُ َ َ
ُْ
ّ َ
ً َ َ َ
َ
ُ
ون َح ّتى ُي َح ِك ُموك ِفيما ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ،ث َّم ال َي ِجدوا ِفي أنف ِس ِه ْم َح َرجا ِم ّما قض ْي َتَ ،و ُي َس ِل ُموا
ال يؤ ِمن
َ ْ ُ ُ َْ ُ ُ َ
ً َ َ
َ
ُ ْ َ َ ُ ُ َّ َ ٌ ْ ُ ْ َ َْ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ ْ
ْ ْ
َْ
ُ
ْ
ياركم ،ما فعلوه ِإل ق ِليل ِمنهم ،و لو
َتس ِليما ،و لو أنا كتبنا علي ِهم :أ ِن اقتلوا أنفس َكم ،أ ِو اخرجوا ِمن ِد ِ
َ َ َ ًَ
َ َّ َ ْ ً
وع ُظ َ
أ َّن ُه ْم َف َع ُلوا ما ُي َ
كان خ ْيرا ل ُه ْمَ ،و أشد تث ِبيتا.
ون ِب ِه ،ل
تازه مؤمنينى را كه چنين ثبات قدمى دارند ،پائينتر از اصحاب صراط مســتقيم دانســته ،وصف
آنان را با آن همه فضيلت كه برايشــان قائل شــد ،ما دون صف اصحاب صراط مســتقيم دانســته،
چــون در آيــه ( 68ســوره نســاء) فرمــوده :ايــن مؤمنيــن با كســانى محشــور و رفيقنــد كه خدا بــر آنان
انعام كرده( ،يعنى اصحاب صراط مســتقيم) ،و نفرموده :از ايشــانند ،و نيز فرموده :با آنان رفيقند،
َ
َّ
يــن أ ْن َع َم ُ
(ال ِذ َ
اهَّلل
و نفرمــوده يكــى از ايشــانند ،پس معلوم مىشــود اصحاب صراط مســتقيم ،يعنى
َ
َعل ْي ِهـ ْـم) مقامــى عالىتــر از مؤمنين دارند .نظير آيه ( -69ســوره نســاء) ،در اينكه مؤمنيــن را در زمره
َ
اصحاب صراط مستقيم ندانسته ،بلكه پائينتر از ايشان مىشمارد ،آيهَ :و ّال ِذ َ
اهَّلل َو ُر ُس ِل ِه
ين َآم ُنوا ِب ِ
َ َ
ُ َ ُ ُ ّ ّ ُ َ َ ُّ َ ُ َ
ُ
داء ِع ْند َر ّ ِب ِه ْم ل ُه ْم أ ْج ُر ُه ْم َو ن ُور ُه ْم مىباشــد ،چون در اين آيه مؤمنين
الص ِديقون و الشــه
ولئك هم ِ
أ ِ
را ملحــق بصديقيــن و شــهداء كرده ،و با اينكه جزو آنان نيســتند ،بعنوان پاداش ،اجــر و نور آنان را
بايشان داده ،و فرموده( :و كسانى كه به خدا و رسوالن وى ايمان آوردهاند ،در حقيقت آنها هم نزد
پروردگارشــان صديق و شــهيد محسوب مىشــوند ،و نور و اجر ايشان را دارند).پس معلوم مىشود
اصحــاب صــراط مســتقيم ،قدر و منزلــت و درجه بلندتــرى از درجه مؤمنين خالــص دارند ،حتى
مؤمنينى كه دلها و اعمالشان از ضاللت و شرك و ظلم بكلى خالص است.
پس تدبر و دقت در اين آيات براى آدمى يقين مىآورد :به اينكه مؤمنين با اينكه چنين فضائلى را
َّ
(ال ِذ َ
ين
دارا هســتند ،مع ذلك در فضيلت كامل نيســتند ،و هنوز ظرفيت آن را دارند كه خود را به
َْ َ َ ُ َ
اهَّلل َعل ْي ِهـ ْـم برســانند) ،و بــا پر كردن بقيه ظرفيت خود ،همنشــين با آنان شــوند ،و بدرجه آنان
أنعــم
برســند ،و بعيد نيســت كه اين بقيه ،نوعى علم و ايمان خاصى بخدا باشــد ،چون در آيه َي ْر َفع اهَّللُ
ِ
َّ
َّ
ُ
ُ ُ ْ ْ َ
ـات ،دارندگان علم را از مؤمنين باالتر دانســته ،معلوم
ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا ِم ْنكـ ْـم َو ال ِذيـ َـن أوتوا ال ِعل َم د َرجـ ٍ
َّ َ َ ْ َ َ ُ َ
اهَّلل َعل ْي ِه ْم) از مؤمنين ،بداشــتن همان علمى اســت كــه خدا به آنان
مىشــود :برتــرى (ال ِذيــن أنعم
َ
داده ،نه علمى كه خود از مســير عادى كســب كنند ،پس اصحاب صراط مســتقيم كه (أ ْن َع َم اهَّللُ
َ
َعل ْي ِهـ ْـم) بخاطــر داشــتن نعمتــى كه خــدا بايشــان داده( ،يعنى نعمــت علمى مخصــوص) ،قدر و
منزلــت باال تــرى دارنــد ،و حتى از دارنــدگان نعمت ايمان كامل نيز باالترانــد ،اين هم يك صفت و
امتياز در اصحاب صراط مستقيم.
مقدمه ششم:
اينكه خداى تعالى در كالم مجيدش مكرر نام صراط و سبيل را برده ،و آنها را صراط و سبيلهاى
خود خوانده ،با اين تفاوت كه بجز يك صراط مستقيم بخود نسبت نداده ،ولى سبيلهاى چندى
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را بخود نسبت داده ،پس معلوم مىشود :ميان خدا و بندگان چند سبيل و يك صراط مستقيم بر
َ
َ
َ
َ َّ َ َ ُ
جاهدوا ِفينا ل َن ْه ِد َي ّن ُه ْم ُس ُبلنا ،ولى هر جا صحبت
قرار است ،مثال در باره سبيل فرموده( :و ال ِذين
از صــراط مســتقيم بــه ميــان آمــده ،آن را يكى دانســته اســت ،از طرف ديگــر جز در آيه مــورد بحث
كه صراط مســتقيم را به بعضى از بندگان نســبت داده ،در هيچ مورد صراط مســتقيم را بكســى از
خاليق نسبت نداده ،بخالف سبيل ،كه آن را در چند جا بچند طائفه از خلقش نسبت داده ،يك
َْ ُ َ
ُْ
اهَّلل َعلى َب ِص َير ٍة ،جاى
هذ ِه َس ِب ِيلي ،أدعوا ِإلى ِ
جا آن را برسولخدا (ص) نسبت داده ،و فرموده( :قل ِ
َ َ َ ْ َ َ َ
ناب ِإل َّي ،و در سوره نساء آيه ( )115آن را
ديگر آن را به توبهكاران نسبت داده ،و فرموده( :س ِبيل من أ
به مؤمنين نسبت داده ،و فرموده(َ :سبيل ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ين).
ِ ِ
از اينجا معلوم ميشود كه سبيل غير از صراط مستقيم است ،چون سبيل متعدد است ،و باختالف
احــوال رهــروان راه عبادت مختلف ميشــود ،بخالف صراط مســتقيم ،كه يكى اســت ،كه در مثل
َ ْ َُ
اهَّلل
بزرگراهــى اســت كــه همه راههاى فرعى بدان منتهى ميشــود ،هــم چنان كه آيه :قــد
جاءك ْم ِم َن ِ
ُّ ُ
َ ُّ
ْ
ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َّ
ٌ ُ ٌ َْ
ُ ٌ َ
مات ِإلى الن ِور
ــامَ ،و ُيخ ِر ُج ُه ْم ِم َن الظل ِ
ن ْور و ِكتاب م ِبين ،يه ِدي ِب ِه اهَّلل م ِن اتبع ِرضوانه ،ســبل الس ِ
راط ُم ْس َت ِق ٍيم ،بان اشاره دارد ،چون سبيل را متعدد و بسيار قلمداد نموده،
ِب ِإذ ِن ِهَ ،و َي ْه ِد ِيه ْم ِإلى ِص ٍ
صراط را واحد دانســته اســت ،حال يا اين اســت كه صراط مســتقيم همه آن ســبيلها است ،و يا
اين اســت كه آن ســبيلها همانطور كه گفتيم راههاى فرعى است ،كه بعد از اتصالشان بيكديگر
بصورت صراط مستقيم و شاه راه در مىآيند.
مقدمه هفتم:
َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ
َ ُْ ُ َ َْ
َ
ُ
ْ
ُ
اهَّلل ِإل و هم مش ِركون ،بيشترشان بخدا ايمان نمىآورند ،مگر
اينكه از آيه شريفه :و ما يؤ ِمن أ كثرهم ِب ِ
توأم با شرك ،برمىآيد كه يك مرحله از شرك (كه همان ضاللت باشد) ،با ايمان (كه عبارت است
از يكى از سبيلها) جمع ميشود ،و اين خود فرق ديگرى ميان سبيل و صراط است ،كه سبيل با
شــرك جمع ميشــود ،ولى صراط مســتقيم با ضاللت و شرك جمع نميشــود ،هم چنان كه در آيات
َ َ َّ
الض ّ ِال َ
ين).
مورد بحث هم در معرفى صراط مستقيم فرمود( :و ل
دقت در آيات نامبرده در باال بدست ميدهد :كه هر يك از سبيلها با مقدارى نقص ،و يا حد اقل
با امتيازى جمع ميشــود ،بخالف صراط مســتقيم ،كه نه نقص در آن راه دارد و نه صراط مســتقيم
زيد از صراط مستقيم عمرو امتياز دارد ،بلكه هر دو صراط مستقيم است ،بخالف سبيلها ،كه هر
يك مصداقى از صراط مســتقيم اســت ،و لكن با امتيازى كه بواســطه آن از سبيلهاى ديگر ممتاز
ميشــود ،و غير او مىگردد ،اما صراط مســتقيمى كه در ضمن اين اســت ،عين صراط مســتقيمى
است كه در ضمن سبيل ديگر است ،و خالصه صراط مستقيم با هر يك از سبيلها متحد است.
ُْ
آيه:و َأن ْاع ُب ُدوني هذا ص ٌ
هم چنان كه از آيات نامبرده و غير نامبرده از قبيل َ
راط ُم ْس َت ِق ٌ
يم) و آيه:قل
ِ
ِ
ِ
ً
ً ً َّ َ
َّ َ
راه َ
يم َح ِنيفا ،نيز اين معنا استفاده ميشود.
راط ُم ْس َت ِق ٍيمِ ،دينا ِق َيما ِملة ِإ ْب ِ
ِإن ِني هدا ِني َر ّ ِبي ِإلى ِص ٍ
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چون هم عبادت را صراط مستقيم خوانده ،و هم دين را ،با اينكه اين دو عنوان بين همه سبيلها
مشترك هستند ،پس ميتوان گفت مثل صراط مستقيم نسبت به سبيلهاى خدا ،مثل روح است
نســبت بــه بــدن ،همانطور كه بدن يك انســان در زندگيش اطــوار مختلفــى دارد ،و در هر يك از آن
احــوال و اطــوار غيــر آن انســان در طور ديگر اســت ،مثال انســان در حال جنين غير همان انســان در
حال طفوليت ،و بلوغ ،و جوانى ،و كهولت و سالخوردگى ،و فرتوتى است ،ولى در عين حال روح
او همان روح اســت ،و در همه آن اطوار يكى اســت ،و با بدن او همه جا متحد اســت .و نيز بدن او
ممكن است باحوالى مبتال شود ،كه بر خالف ميل او باشد و روح او صرفنظر از بدنش آن احوال را
نخواهد ،و اقتضاى آن را نداشته باشد ،بخالف روح كه هيچوقت معرض اين اطوار قرار نمىگيرد،
َ َ َ ْ
اهَّلل) ،فطرياتش دگرگون نمىشــود،
چون او مفطور بفطرت خدا اســت ،كه بحكم (ال ت ْب ِديل ِلخل ِق ِ
و با اينكه روح و بدن از اين دو جهت با هم فرق دارند ،در عين حال روح آن انســان نامبرده همان
بدن او است ،و انسانى كه فرض كرديم مجموع روح و بدن است.
همچنين سبيل بسوى خدا بهمان صراط مستقيم است ،جز اينكه هر يك از سبيلها مثال سبيل
مؤمنين ،و سبيل منيبين ،و سبيل پيروى كنندگان رسول خدا (ص) ،و هر سبيل ديگر ،گاه ميشود
كــه يــا از داخــل و يا خارج دچار آفتى مىگردد ،ولى صراط مســتقيم همانطــور كه گفتيم هرگز دچار
اين دو آفت نميشــود ،چه ،مالحظه فرموديد :كه ايمان كه يكى از ســبيلها اســت ،گاهى با شــرك
هم جمع ميشــود هم چنان كه گاهى با ضاللت جمع ميشــود ،اما هيچ يك از شــرك و ضاللت با
صراط مستقيم جمع نمىگردد ،پس معلوم شد كه براى سبيل مرتبههاى بسيارى است ،بعضى از
آنها خالص ،و بعضى ديگر آميخته با شرك و ضاللت است ،بعضى راهى كوتاهتر ،و بعضى ديگر
دورتر است ،اما هر چه هست بسوى صراط مستقيم مىرود و بمعنايى ديگر همان صراط مستقيم
است ،كه بيانش گذشت.
و خــداى ســبحان هميــن معنــا يعنى اختــاف ســبيل و راههايى را كه بســوى او منتهى ميشــود و
اينكــه همــه آن ســبيلها از صراط مســتقيم و مصداق آنند ،در يك مثلى كه بــراى حق و باطل زده
َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً ً
ً َ َ َ ٌ ََ
َ
بيان كرده ،و فرمودهَ :أ ْن َز َل م َن َّ
رابياَ ،و ِم ّما
ماء ،فســال ْت أ ْو ِد َية ِبقد ِرها ،فاحتمل الســيل ز بدا
ـماء
السـ ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ َ
َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ
باطل ،فأما
ون َعل ْيـ ِـه ِفــي الن ِار ،اب ِتغاء ِحليـ ٍـة ،أو م
ي ِوقــد
تاع ز بد ِمثلــه ،كذ ِلك يض ِرب اهَّلل الحــق و ال ِ
ٍَ
َْ
َ
ْ
َ َ ْ ُ ُ َْْ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ْ
ّ
ُ
َ
ُ
ً
َ
َ َْ
ْ
ُ
َّ َ ُ َ
ض ،كذ ِلــك يضـ ِـرب اهَّلل المثال ،در
الزبــد فيذهــب جفــاء ،و أمــا ما ينفــع الناس فيمكث ِفــي الر ِ
ايــن مثــل ظرفيت دلهــا و فهمها را در گرفتن معارف و كماالت ،مختلف دانســته اســت ،در عين
اينكه آن معارف همه و همه مانند باران متكى و منتهى بيك رزقى است آسمانى ،در آن مثل يك
آب بود ،ولى باشــكال مختلف از نظر كمى و زيادى ســيل در آمد ،در معارف نيز يك چيز اســت،
عنايتى است آسمانى ،اما در هر دلى بشكلى و اندازهاى خاص در مىآيد و باآلخره اين نيز يكى از
تفاوتهاى صراط مستقيم با سبل است ،و يا بگو :يكى از خصوصيات آنست.
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حال كه اين هفت مقدمه روشــن گرديد ،معلوم شــد :كه صراط مســتقيم راهى اســت بسوى خدا،
كه هر راه ديگرى كه خاليق بســوى خدا دارند ،شــعبهاى از آنســت ،و هر طريقى كه آدمى را بســوى
خدا رهنمايى مىكند ،بهرهاى از صراط مستقيم را دارا است ،باين معنا كه هر راهى و طريقهاى كه
فرض شــود ،بان مقدار آدمى را بســوى خدا و حق راهنمايى مىكند ،كه خودش از صراط مستقيم
دارا و متضمــن باشــد ،ا گــر آن راه بمقــدار اندكى از صراط مســتقيم را دارا باشــد ،رهــرو خود را كمتر
بسوى خدا مىكشاند ،و اگر بيشتر داشته باشد ،بيشتر مىكشاند.
و امــا خــود صــراط مســتقيم بدون هيــچ قيد و شــرطى رهرو خود را بســوى خدا هدايــت مىكند ،و
مىرســاند ،و بههميــن جهــت خــداى تعالــى نــام آن را صــراط مســتقيم نهــاد ،چون كلمــه صراط
بمعنــاى راه روشــن اســت ،ز يــرا از مــاده (ص ر ط) گرفته شــده ،كه بمعنــاى بلعيدن اســت ،و راه
روشن كانه رهرو خود را بلعيده ،و در مجراى گلوى خويش فرو برده ،كه ديگر نمىتواند اين سو و آن
سو منحرف شود ،و نيز نمىگذارد كه از شكمش بيرون شود.
و كلمه (مســتقيم) هم بمعناى هر چيزى اســت كه بخواهد روى پاى خود بايســتد ،و بتواند بدون
اينكــه بچيــزى تكيــه كنــد بــر كنتــرل و تعــادل خــود و متعلقات خود مســلط باشــد ،مانند انســان
ايســتادهاى كــه بــر امور خود مســلط اســت ،در نتيجه برگشــت معناى مســتقيم بچيزى اســت كه
وضعش تغيير و تخلف پذير نباشــد،حال كه معناى صراط آن شــد ،و معناى مســتقيم اين ،پس
صــراط مســتقيم عبــارت ميشــود  :از صراطــى كــه در هدايــت مــردم و رساندنشــان بســوى غايت و
مقصدشــان ،تخلف نكند ،و صد در صد اين اثر خود را به بخشــد ،هم چنان كه خداى تعالى در
ََ َ
َ
َ ْ ُ
َ ْ
ـريفه:فأ َّما ّال ِذ َ
اهَّلل َو ْاع َت َص ُموا ِب ِه ،ف َس ُــيد ِخل ُه ْم ِفي َر ْح َم ٍة ِم ْن ُه َو فض ٍلَ ،و َي ْه ِد ِيه ْم ِإل ْي ِه
آيه شـ
ين َآم ُنوا ِب ِ
ًُ ْ َ ً
ِصراطــا مســت ِقيما،و امــا آنهايى كه به خــدا ايمان آورده و از او خواســتند تا حفظشــان كند ،بزودى
خدايشــان داخــل رحمــت خاصــى از رحمتهاى خود نموده ،و بســوى خويــش هدايت مىكند،
هدايتى كه همان صراط مستقيم است ،آن راهى را كه هرگز در هدايت رهرو خود تخلف ننموده،
َ
ْ
و دائما بر حال خود باقى اســت ،صراط مســتقيم ناميده.و نيز در آيهَ :ف َم ْن ُير ِد ُ
اهَّلل أ ْن َي ْه ِد َي ُهَ ،يش َــر ْح
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ ً َ َ ً
َ َ
جاَ ،ك َأ َّنما َي َّص َّع ُد في َّ
َصـ ْـد َر ُه ِل ْل ْ
ــماء ،كذ ِلك
الس
ـام ،و مــن ي ِرد أن ي ِضله يجعــل صدره ض ِيقا حر
ـ
س
ِ
ِ
ِ
ُ َّ َ ُ ْ َ ً
َ ْ َ ُ ُ ّ ْ ِ َ َ َ َّ َ ُ ْ
َ
ُ
َ
الرجس على ال ِذين ال يؤ ِمنون ،و هذا ِصراط ر ِبك مست ِقيما.
يجعل اهَّلل ِ
َ
ٌ
طريقــه مســتقيم خــود را غيــر مختلــف و غيــر قابل تخلــف معرفــى كــرده ،و در آيه:قال هــذا ِصراط
ْ ٌ َ
َ
َ َ َ
َ َ َ ُ ْ َ ٌ َّ
طان ،إ ّل َمن َّات َب َع َك ِم َن ْالغاو َ
ين ،فرمود اين صراط
بادي ل ْي َس لك َعل ْي ِه ْم ُســل
عل ّي مســت ِق
يمِ ،إن ِع ِ
ِ
ِ ِ
مستقيم من است ،و من خود را بدان ملزم كردهام ،بدرستى بندگان من كسانيند ،كه تو نمىتوانى
بــر آنان تســلط يابى ،مگــر آن گمراهى كه خودش باختيار خود پيروى تو را بپذيرد ،ســنت و طريقه
ََ َ َ
مستقيم خود را دائمى ،و غير قابل تغيير معرفى فرموده ،و در حقيقت مىخواهد بفرمايد :فل ْن ت ِجد
َ ً
َ ً َ َ َ َ
َ
اهَّلل ت ْح ِو يل..
اهَّلل ت ْب ِديلَ ،و ل ْن ت ِجد ِل ُس ّن ِت ِ
ِل ُس ّن ِت ِ
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ش ت ق ت ق آ ن َّ ُ
م���ا� �ر��ى:
الص َمد
ُ ُ َّ أَ ٌ
ق� ْل ه َو الل ُه � َحد ()1
َّ ُ َّ ُ
الص َمد ()2
الله
سوره مبارکه توحید

صمد

اصل در معناى كلمه" صمد" قصد كردن و يا قصد كردن با اعتماد اســت ،وقتى گفته مىشــود":
صمــده ،يصمــده ،صمــدا" از باب" نصــر ،ينصر" معنايش اين اســت كه فالنى قصــد فالن كس يا
فــان چيــز را كــرد ،در حالــى كه بر او اعتماد كرده بود .بعضى از مفســرين ايــن كلمه را -كه صفت
است -به معانى متعددى تفسير كردهاند كه برگشت بيشتر آنها به معناى زير است ":سيد و بزرگى
كه از هر سو به جانبش قصد مىكنند تا حوايجشان را برآورد" و چون در آيه مورد بحث مطلق آمده
همين معنا را مىدهد ،پس خداى تعالى سيد و بزرگى است كه تمامى موجودات عالم در تمامى
حوائجشان او را قصد مىكنند.
آرى وقتى خداى تعالى پديد آورنده همه عالم است ،و هر چيزى كه داراى هستى است هستى را
خدا به او داده ،پس هر چيزى كه نام" چيز" صادق بر آن باشد ،در ذات و صفات و آثارش محتاج
َ َ ْ َ ْ
بــه خدا اســت ،و در رفع حاجتــش او را قصد مىكند ،هم چنان كه خودش فرمــوده ":أال ل ُه الخل ُق
َْ
َ ْ
ََ
َو ال ْمـ ُـر"  ،و نيــز بــه طــور مطلق فرمودهَ ":و أ ّن ِإلــى َر ّ ِبك ال ُم ْن َتهى"  ،پس خــداى تعالى در هر حاجتى
كه در عالم وجود تصور شود صمد است ،يعنى هيچ چيز قصد هيچ چيز ديگر نمىكند مگر آنكه
منتهاى مقصدش او اســت و بر آمدن حاجتش به وســيله او اســت .بعضى از مفســرين گفتهاند:
كلمــه" صمــد" بــه معناى هر چيز تو پرى اســت كه جوفش خالى نباشــد ،و در نتيجه نه بخورد و نه
بنوشد و نه بخوابد و نه بچه بياورد و نه از كسى متولد شود.
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ض� ع ف�

�ض ف
ع�

ش تق ت آ
ُّ
ْ َ ْ
ّ
� /ال�ض َع ف�اء/ال ُم ْس ت��ض َع ف� ي� ن�
ا� ق�ر��نى :ال ِ�ض ْع ف ِ 
م���

ُ ُ أَ َ َ َ َ َّ
ْ أَ
ُ ْ ُ
َو ن�ر ي�د � نْ� ن� ُم نّ� عل َى ال ذ ي�� نَ� ْاس ت��ض ِع ف�وا ِ�ف ي� ال� ْر ِ ض�
َ نَ ْ َ َ ُ ْ أ ئ َّ ةً َ نَ ْ َ َ ُ ُ ْ
وار ث� ي� ن�
ال
و � ج�علهم � ِ�م� و � ج�علهم ِ
سوره مبارکه قصص آیه5 :

مستضعف

معــارف قــرآن اين معنا را روشــن مىســازد كه جهل به معــارف دين در صورتى كه ناشــى از قصور و
ضعف باشد و خود انسان جاهل هيچ دخالتى در آن قصور و در آن ضعف نداشته باشد در درگاه
خداى عز و جل معذور است.
توضيح اينكه خداى ســبحان جهل به دين و هر ممنوعيت از اقامه شــعائر دينى را ظلم مىداند،
ظلمى كه عفو الهى شــامل آن نمىشــود ،آن گاه از اين قانون كلى مســتضعفين را اســتثناء نموده،
عذر آنان را كه همان استضعاف باشد پذيرفته است .آن گاه با بيانى كلى كه هم شامل آنان شود
و هم شامل غير آنان معرفيشان نموده و آن بيان كلى عبارت است از اينكه كسى نتواند محذورى
ث مىشود
را كه مبتالى بدان است دفع كند و اين معنا همانطور كه شامل مستضعفين مورد بح 
كــه در ســرزمينى قــرار گرفتهانــد كــه اكثريت و قــدرت در آنجا به دســت كفار اســت و چون عالمى
دينى نيست كه معارف دين را از او بياموزند و يا محيط كفر و ترس از شكنجههاى طاقتفرساى
كفار اجازه نمىدهد به آن معارف عمل كنند و از ســوى ديگر قدرت بيرون آمدن از آنجا و رفتن به
محيــط اســام را هــم ندارند ،يا به خاطر اينكه فكرشــان كوتاه اســت و يا گرفتار بيمــارى و يا نقص
بدنى و يا فقر مالى و يا موانع ديگرند ،همچنين شامل كسى هم مىشود كه اصال ذهنش منتقل به
اين معنا كه دينى هست و معارف دينى ثابتى وجود دارد و بايد آن معارف را آموخته مورد عملش
قــرار داد نمىشــود ،هــر چنــد كه اين شــخص عنادى بــا حق ندارد و ا گــر حق به گوشــش بخورد به
هيچ وجه از قبول آن اســتكبار نمىورزد ،بلكه اگر حقانيت مطلبى برايش روشــن شود آن را پيروى
مىكند ،ليكن حق برايش روشن نشده و عوامل مختلفى دست به دست هم داده و نگذاشته كه
اين شخص به دين حق بگرايد.
چنين كســى نيز مســتضعف اســت و مصداق اســتثناى در آيه اســت ،چيزى كه هســت اگر اين
شخص نمىتواند حيلهاى بينديشد و نه راه به جايى ببرد ،از اين جهت نيست كه راه را تشخيص
داده ولى قدرت رفتن ندارد ،چون دشمن به او احاطه دارد و شمشير و شالق دشمنان حق و دين
اجازه رفتن به او نمىدهد بلكه از اين جهت اســت كه عاملى ديگر او را به اســتضعاف كشــانيده
و آن عبارت اســت از غفلت ،و معلوم اســت كه با وجود غفلت ديگر قدرت معنا ندارد و با وجود
جهل ديگر راه هدايت تصور نمىشود.
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و اينكه گفتيم آيات شــريفه شــامل هر دو نوع مستضعف مىشــود ،مانند آيه شريفه" :ال ُي َك ِّل ُف ُ
اهَّلل
َ ْ ً َّ
َ
َ
ْ
َ
نفسا ِإل ُو ْس َعها لها ما ك َس َب ْت َو َعل ْيها َما اك َت َس َب ْت"  ،پس مطلب حق ،و دين حق و هر حق ديگرى
كه انســان از آن غافل اســت ،در وســع انســان نيست و خداى تعالى هم كســى را از آن باز خواست
نمىكنــد ،هــم چنــان كه مطلــب حق و دين حــق و هر حق ديگر اگر مــورد توجه آدمى باشــد ولى از
ناحيه دشــمن قدرت بر انجام آن را نداشــته باشــد آن نيز در وســع آدمى نيســت و خداى تعالى در
مورد آن بازخواستى ندارد.
انواع هدایت و رابطه آن با استضعاف:
قسم اول:
هدايت فطرى  :و آن عبارت از اين است كه بشر را به نوعى خلقت آفريده ،و هستيش را به الهامى
مجهــز كــرده كه با آن الهام اعتقاد حق و عمل صالح را تشــخيص مىدهد ،هم چنان كه در جاى
َ َْ
ُ
َْ
َْ
س َو ما َس َّواها فأل َه َمها ف ُج َورها َو تقواها" و از اين آيه شريفه وسيعتر و عمومىتر آيه
ديگر فرمود"َ :و نف
ٍ
َ
َ
ّ َ َ َ َّ َ َ
َ َ
َ
َ ّ
ً ْ َ
ـاس َعل ْيها ال ت ْب ِديل
اهَّلل ال ِتي فطر النـ
ين َح ِنيفا ِفطـ َـرت ِ
ز يــر اســت كــه مىفرمايد" :فأ ِق ْم َو ْج َهــك ِل ِ
لد ِ
َ ْ
َ ّ ُ َْ
ين الق ِّي ُم" و فطرت خداى را حاكم بر تمامى خالئق مىداند ،نه تنها بر انسان.
الد
اهَّلل ذ ِلك ِ
ِلخل ِق ِ
قسم دوم:
هدايت كالمى و زبانى :كه از طريق دعوت انجام مىشود ،يعنى خداى تعالى انبيايى را مبعوث،
و رســلى را ارســال ،و كتبى را انزال ،و شــرايعى را تشــريع مىكند ،و به اين وســيله پيش پاى بشــر را
در زندگيش روشــن ،و ســعادت و شــقاوتش را بيان مىكند ،و اين دعوت به طور مدام در بين بشــر
َّ َ
َ َ َ
جريان داشته ،و به وسيله دعوت فطرت تاييد مىشده ،هم چنان كه فرمود"ِ :إنا أ ْو َح ْينا ِإل ْيك كما
َ
ََ
َ َ َّ َ ُ َ َّ
ُ َ َّ
َ ٌ
ين َو ُم ْ
...ر ُسـ ًـا ُم َب ّ ِشــر َ
النب ّي َ
ين ِم ْن َب ْع ِد ِه ُ
أ ْو َح ْ
اهَّلل ُح ّجة
ـ
لن
ل
ون
ك
ي
ل
ئ
ل
ين
ر
ذ
ن
و
وح
ن
ـى
ـ
ل
إ
ـا
ـ
ن
ي
ـاس على ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َب ْعد ُّالر ُس ِل".
هدايت فطرى و هدايت زبانى:
بيــن ايــن دو هدايت فرقهايى اســت ،يكى اين اســت كه هدايت فطرى عمومى اســت و به همه
مىرســد ،احدى از انســانها نيست كه از اين عموميت مستثنى باشــد ،براى اينكه هدايت فطرى
الزمه خلقت بشر است ،و در همه افراد در آغاز خلقتشان بالسويه موجود است ،چيزى كه هست
بســا مىشــود به خاطر عواملى ،ضعيــف و در بعضى در نهايت بىاثر مىگــردد ،و آن عوامل امورى
است كه نمىگذارد انسان متوجه شود به اينكه عقل و فطرتش او را به چه مىخواند ،و يا اگر چنين
شواغل و موانعى در كار نيست ،و دعوت عقل و فطرتش را خوب مىفهمد ،ليكن ملكات زشتى
كه (در اثر تكرار گناه) در دلش رسوخ يافته نمىگذارد دعوت فطرت را اجابت كند ،از قبيل ملكه
عناد ،لجاجت و نظائر آن ،كه خداى تعالى در آيه زير جامع همه آنها را هواى نفس معرفى نموده،
َ
َْ
َ
ْ َ
فرمــوده"َ :أ َف َر َأ ْيـ َ
ـت َمــن َّات َخ َذ إ َله ُه َهـ ُ
ـواه َو أ َض َّل ُه ُ
اهَّلل َعلى ِعل ٍم َو خ َت َم َعلى َس ْــم ِع ِه َو قل ِب ِه َو َج َعل َعلى
ِ
ِ
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ً َ
اهَّلل" و هدايتى كه در اين آيه از هواپرســتان نفى شــده هدايت به
َب َص ِر ِه ِغشـ َـاوة ف َم ْن َي ْه ِد ِيه ِم ْن َب ْع ِد ِ
معناى ايصال به مطلوب است ،نه هدايت به معناى ارائه طريق.
خالصــه مىخواهــد بفرمايــد :مــا او را به مطلوبش نمىرســانيم ،نــه اينكه هدايــت نمىكنيم ،چون
َ
ْ
دنباله آيه آمده"َ :و أ َض َّل ُه ُ
اهَّلل َعلى ِعل ٍم".
هدايت زبانى:
و اما هدايت زبانى كه دعوت دينى متضمن آن اســت ،چيزى نيســت كه خداى تعالى از كســى
دريغ بدارد ،اين هدايت بايد به جامعه برســد و در معرض و دســترس عقلها قرار گيرد ،تا هر كس
كه حق را بر باطل مقدم مىدارد دسترسى به آن هدايت داشته باشد ،و اما اينكه اين هدايت به تك
تك افراد جامعه برســد ،چه بســا فراهم نشود ،چون بسا مىشود علل و اسبابى كه وسيله ابالغ اين
هدايت به تك تك افراد است ،در پارهاى جوامع و يا پارهاى زمانها و يا پارهاى اشخاص مساعدت
نكند ،چون معموال هيچ انســانى چيزى را بىواســطه يا با واســطه از تمامى افراد بشر نمىخواهد ،و
اگر بخواهد نمىتواند خواسته خود را به تمام افراد بشر برساند.
ُ ْ َ َ ْ ً ُْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ
َ
ْ ُ َ َّ َ
َ
غافلون"
آيه شريفه َ"و ِإن ِم ْن أ ّم ٍة ِإل خال ِفيها ن ِذ ٌير" ،به معناى اول و آيه " ِلتن ِذر قوما ما أن ِذر آباؤهم فهم ِ
به معناى دوم اشاره دارد.پس همين كه دعوت انبيا به آدمى برسد ،و به طورى برسد كه حق برايش
روشن گردد ،حجت خدا بر او تمام مىشود ،و كسى كه اين دعوت به وى نرسد ،و يا اگر رسيد آن
طور واضح كه حق برايش منكشــف شــده باشد نرسيده ،چنين كســى را خداى تعالى مورد فضل
َ
ين ِم َن ّالرجال َو ِّ
خود قرار داده ،او را مستضعف خوانده در باره آنان فرموده" :إ ّل ْال ُم ْس َت ْض َع ِف َ
ساء
الن ِ
ِ ِ
ِ
ً
ون ح َيل ًة َو ال َي ْه َت ُد َ
َو ْالو ْلدان ال َي ْس َتط ُ َ
ون َس ِبيل".
يع ِ
ِ
ِ ِ
و يكى از ادلهاى كه داللت مىكند بر اينكه دعوت الهى كه همان هدايت به ســبيل اســت حق و
واجب االتباع بر انسان است ،اين است كه فطرت انسان بدان حكم مىكند ،و خلقتش مجهز به
جهازى است كه آن جهاز نيز آدمى را به سوى آن سبيل كه همان اعتقاد حق و عمل صالح است
دعوت مىكند ،و عالوه بر اين در خارج هم اين دعوت از طريق نبوت و رســالت صورت گرفته ،و
معلوم است كه سعادت هر موجودى و كمال وجودش در آثار و اعمالى است كه مناسب با ذات
او و سازگار با ادوات و قوايى باشد كه مجهز به آن است ،انسان هم از اين كليت مستثنى نيست،
سعادت و كمال او نيز در پيروى دين الهى است ،كه سنت حيات فطرى او است ،سنتى كه هم
عقلش بدان حكم مىكند و هم انبيا و رسوالن (ع) به سوى آن دعوتش كردهاند.
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ت
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ش ت ق ت ق آ �نى أَ ُ ن ْ ُ َّ ّ نَ تَ َ
ْ �/س ت� ِط ْعُ /م ٍ 
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�
ع� 
ط�عو�/المط ِو ي
م���ا� �ر�  � :ي

َ
أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ أَ ُ َّ َ َ أَ ُ َّ ُ َ أُ ْ أَ ْ ُ َ َ ْ ُ
ول َو �و ِل ي� ال� ْم ِر ِم ن�ك ْم ف� ِإ� نْ� ت� ن�ا�زَ ع ت� ْم ي�ف� ش� ي ْ� ٍء
ط�عوا الرس
ط�عوا الله و � ي
ي�ا � ي�ها ال ي��� �م�وا � ي
نْ ُ نْ تُ ْ تُ �ؤْ نُ نَ َّ َ ْ َ ْ ْ �خآ
فَ ُ ُّ ُ َلى َّ َ َّ
ُ
ول ِإ�� ك��م � ِم�و� ِب�الل ِه و ال ي�و ِم ال� ِ ِر
�ردوه ِإ� الل ِه و الرس ِ
سوره مبارکه نساء آیه59 :

اطاعت

راغــب در مفــردات خــود گفتــه :كلمــه "طــوع" به معنــاى رام بودن اســت ،و ضد آن كلمــه "كره بى
ميلى" اســت ،كلمه "طاعت" نيز مثل طوع اســت و ليكن بيشــتر اوقات استعمال كلمه "اطاعت"
در مواردى اســت كه پاى امر و دســتورى از ما فوق در بين باشــد و خالصه ما فوقى به تحت فرمان
خــود دســتورى بدهد و خطى ترســيم كند ،و شــخص تحــت فرمان آن فرمان را بــه كار ببندد ،و آن
خط سير را دنبال كند.
كلمه "تطوع" به معناى انجام عملى است كه نفس آدمى از آن كراهت نداشته باشد و آن را دشوار
نداند و داوطلبانه انجامش دهد ،و به همين جهت بيشتر در مستحبات استعمال مىشود ،چون
در واجبــات يــك نــوع تحميلى اســت بر نفس و آدمى دل خــود را وادار مىكند كــه راضى به ترك آن
نشود.
كلمه تطوع از ماده ط -و -ع است .و معناى طوع مقابل معناى كراهت است ،و يا بگو به اين معنا
اســت كه انســان كارى را به رضا و رغبت خود انجام دهد ،آن گاه همين طوع وقتى به باب تفعل
مــىرود و بــه صورت تطــوع در مىآيد .معناى داوطلــب بودن هم بر آن اضافه مىشــود پس تطوع به
معنــاى اين اســت كه انســان خودش داوطلبانــه كارى را انجام دهد كه اطاعت خدا هم هســت،
بدون اينكه در انجام آن كراهتى داشته باشد ،و اظهار ناراحتى و گرانبارى كند ،حال چه اينكه آن
ّ
مستحب.
عمل الزامى و واجب باشد .و چه غير الزامى و
ّ
مســتحب
ايــن معنــاى اصلــى كلمــه تطــوع بــوده ،پــس ا گــر مىبينيم كه فعــا در خصــوص افعال
استعمال مىشود يك اصطالحى است جديد ،كه بعد از نزول قرآن در بين مسلمانان رائج گشته،
و منشــاش هــم ايــن بوده كه معموال عمــل نيكى كه يك مســلمان داوطلبانه انجــام مىدهد عمل
مسـ ّ
ـتحب اســت ،و امــا عمــل واجب هر چه هــم كه بطــوع و رغبت انجام شــود باز بويــى از اكراه و
اجبار در آن هست.
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ِ
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َو ْ
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ِ ِ
ِ
سوره مبارکه آل عمران آیه42 :

طهارت

كلمه طهارت -پاكى كه در مقابلش كلمه نجاست -پليدى قرار دارد از كلماتى است كه معنايش
در ملت اسالم داير است ،و احكام و خواصى براى آنها تشريع شده ،و قسمت عمدهاى از مسائل
دينى را تشــكيل مىدهد ،و اين دو كلمه به خاطر اينكه بســيار بر سر زبانها است ،حقيقتى شرعى
و يا حد اقل حقيقت متشرعهاى گرديده است كه معناى اين دو جور حقيقت در فن اصول بيان
شده.
و امــا معنــاى طهــارت ،چيــزى اســت كه همــه مردم بــا وجــود اختالفى كه در زبانهايشــان هســت
مىداننــد ،و از هميــن جــا بايد دانســت كه طهارت از آن معانى اســت كه اختصــاص به يك قوم و
دو قوم يا يك عصر و دو عصر ندارد ،بلكه تمامى انســانها در زندگى خود با آن ســروكار دارند .چون
اساس زندگى بر تصرف در ماديات ،و بوسيله آنها رسيدن به هدفهاى زندگى است ،بايد از ماديت
استفاده كند تا به مقاصد زندگى خود برسد ،آرى انسان هر چه را كه مىخواهد و طبعش متمايل
بــه آن مىشــود بديــن جهت اســت كه در آن فايــده و خاصيتى ســراغ دارد ،و به خاطــر آن فايده به
ســوى آن چيز جذب مىشــود ،و از همه فوايدى كه آدمى دارد ،فايدههاى مربوط به تغذى و توليد
دامنهدارتر است ،و با خيلى چيزها سروكار دارد.
و ايــن چيزهايــى كه مورد اســتفاده خوردن و توليد واقع مىشــود ،گاهى مورد هجــوم عوارضى واقع
مىشــود ،كــه آن صفــات رغبت انگيزش را كه بيشــتر رنگ و بو و طعم اســت از دســت مىدهد ،و
ديگــر انســان بــه آن چيزهــا رغبتى پيدا نمىكنــد ،بلكه طبع آدمــى از آن متنفر مىشــود ،آن حالت
اولى طهارت ،و حالت دومى نجاست ،ناميده مىشود پس طهارت و نجاستدو صفت وجودى
است كه در اشيا هست ،اگر صفت اولى در چيزى وجود داشت ،و مايه رغبت انسان در آن شد،
آن چيز طاهر است و اگر صفت دومى پيدا شد ،آن چيز پليد است.
و اوليــن بــارى كــه انســان متوجه اين دو معنا شــد ،در محسوســات بــه آن برخــورد ،آن گاه آن دو را
در معقــوالت هــم اســتعمال كــرد ،و لفظ در هــر دو جور طهارت و نجاســت بكار بــرد ،چه طهارت
و نجاســت مادى و محســوس ،و چه طهارت و نجاســت معنوى مثال طهارت حســب و نســب ،و
طهارت در عمل ،و طهارت در اخالق ،و عقايد ،و اقوال ،و نجاست در آنها.
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ت و اما
ايــن خالصــه گفتارى اســت كه در معنــاى طهارت و نجاســت از ديدگاه مردم بايد دانســ 
نظافــت ،و نزاهت ،و قدس ،و ســبحان ،الفاظى هســتند كه از نظر معنا بــا لفظ طهارت نزديكند،
چيــزى كه هســت نظافت به معناى طهارتى اســت كه بعــد از پليدى در چيزى حاصل مىشــود،
مثــا لبــاس بعد از شســته شــدن نظيــف مىشــود ،و بههمين جهــت كلمه نظافــت بخصوص در
محسوسات استعمال مىشود.

نزاهت

و اما كلمه نزاهت در اصل به معناى دورى بوده ،و اگر در طهارت اســتعمال شــود ،بطور اســتعاره
استعمال شده است .و كلمه قدس و سبحان تنها مخصوص طهارت معنوى است.و همچنين
كلمات قذارت و رجس قريب المعناى با كلمه نجاست است .ليكن قذارت در اصل به معناى
دورى بوده :مثال مىگفتند :ناقة قذور ،يعنى شــترى كه ،هميشــه از گله شــتران دورى مىكند ،و يا
مىگفتنــد :رجــل قاذورة يعنــى مردى كه به خاطر بد خلقيش با مردم نمىجوشــد ،و از مردم دورى
مىكند و حاضر نيست با آنان يك جا جمع شود ،و رجل مقذر با فتحه ميم ،يعنى مردى كه مورد
نفرت و اجتناب مردم اســت .و نيز مىگفتند :قذرت الش ـيء ،و يا تقذرت الش ـيء ،و يا استقذرت
الش ـيء كه در هر ســه عبارت معنا اين اســت كه من از فالن چيز بدم مىآيد ،و بنا بر اين استعمال
قذارت در معناى نجاســت در اصل اســتعمالى مجازى بوده چون نجاســت هر چيزى مستلزم آن
است كه انسان از آن دورى كند.

رجس

و همچنين كلمه رجس ،و كلمه رجز به كسره را ،و گويا اصل در معناى رجز هول و وحشت بوده،
پس داللت آن بر نجاست نيز به استعاره است.اصل توحيد ،طهارت هم هست ،طهارت كبرا نزد
خداى سبحان ،و بعد از اين طهارت كبرا و اصلى ،بقيه معارف كليه نيز طهارتهايى است براى
انســان ،و بعــد از آن معــارف كليــه اصول اخالق فاضله نيــز طهارت باطن از رذائل اســت ،و بعد از
اصول اخالقى احكام عملى نيز كه به منظور صالح دنيا و آخرت بشــر تشــريع شــده طهارتهايى
ُ
ُ
ديگــر اســت ،و آيــات مذكوره نيز بر همين مقياس انطباق دارد ،هم آيه ُ"ي ِر يــد ِل ُي َط ِّه َرك ْم" و هم آيه"َ :و
ً
ُ َ
ُي َط ِّه َرك ْم ت ْط ِهيرا" و هم آيات ديگرى كه در معناى طهارت وارد شده.
تطهر به معناى پذيرفتن و شروع به طهارت است ،يا بگو صرفنظر كردن جدى از پليدى و برگشتن
به اصل يعنى طهارت است.
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سوره مبارکه ابراهيم آیه24 :

طیب

طيــب بــه معنــاى چيزى اســت كه ماليم با طبع باشــد ،و یا عبارت اســت از مطلــق چيزهايى كه
آدمى در زندگى و بقاى خود از آنها اســتمداد مىجويد ،مانند مســكن ،همسر و  ...براى تشخيص
اينكه كداميك از افراد اين انواع "طيب" و مطابق با ميل و شــهوت او و ســازگار با وضع ساختمانى
او است ،خداوند او را مجهز به حواسى كرده كه با آن مىتواند سازگار آن را از ناسازگارش تميز دهد.
كلمه "طيب" به معناى عارى بودن هر چيزى است از خلطى كه آن را تيره و ناپاك سازد و خلوص
آن را از بيــن ببــرد ،گفتــه مىشــود" :طــاب لى العيــش -زندگى برايم طيب شــد" يعنــى از هر چيزى
كه كدر و ناگوارش كند پاك گرديد ،و "قول طيب" آن كالمى اســت كه از لغو و شــتم و خشــونت و
ساير كدورتها پاك باشد ،و فرق ميان "طيب" و "طهارت" اين است كه طهارت به معناى بودن هر
چيزى است بر وضع و طبع اوليش ،بطورى كه از هر چيزى كه مايه تنفر باشد پاك بوده باشد ،و اما
طيــب بــه معناى بودن هر چيزى اســت بر وضع اصلى خود ،بطــورى كه از هر چيزى كه آن را كدر و
فاسد كند خالى و عارى باشد ،چه اينكه از آن تنفر بشود و چه نشود ،و بههمين جهت طيب را در
مقابل خبيث بكار مىبرند ،كه مشتمل بر خبائث زائد بر اصل خود باشد"ْ :ال َخب ُ
يثات ِل ْل َخب ِيث َ
ين َو
ِ
ِ
َ َّ
َ َّ ّ ُ َّ ّ َ َّ
ْ َ ُ َ ْ َ
بات" مراد از كلمه "طيبه" كه به درخت
يثات و الط ِيبات ِللط ِي ِب
ين َو الط ِّي ُبون ِللط ِّي ِ
الخ ِبيثون ِللخ ِب ِ
طيب" تشــبيه شــده و صفاتى چنين و چنان دارد ،عبارت اســت از عقايد حقى كه ريشــهاش در
اعماق قلب و در نهاد بشر جاى دارد.
َ َ ُ ْ َ ّ َُ
َ ْ َ َ َ ً ّ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ً َ ّ َ ً
نثى و هو مؤ ِمن فلنح ِيينه حيوة ط ِيبة  ، ...و در جمله "فلنح ِيينه
در آیه "من ع ِمل صا ِلحا ِمن ذك ٍر أو أ 
ً
ً
َحياة َط ِّي َبة "حيات ،به معناى جان انداختن در چيز و افاضه حيات به آن است ،پس اين جمله
بــا صراحــت لفظش داللــت دارد بر اين كه خــداى تعالى مؤمنى را كه عمل صالــح كند به حيات
جديدى غير آن حياتى كه به ديگران نيز داده زنده مىكند و مقصود اين نيست كه حياتش را تغيير
ً
مىدهــد ،مثــا حيات خبيــث او را مبدل به حيات طيبى مىكند كه اصــل حيات همان حيات
عمومــى باشــد و صفتــش را تغيير دهد ،زيرا ا گــر مقصود اين بود كافى بود كــه بفرمايد :ما حيات او
را طيــب مىكنيــم ولــى اين طور نفرمود ،بلكــه فرمود :ما او را به حياتى طيب زنده مىســازيم" .پس
َ َ ْ َ َْ ًََ ْ َْ ُ َ َ َْ َُ ُ ً
َّ
ورا َي ْ
اس" اســت كه افاده
الن
ي
ف
ه
ب
ـي
ـ
ش
م
آيه شــريفه نظير آيه "أو من كان ميتا فأحييناه و جعلنا له ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مىكند خداى تعالى حياتى ابتدايى و جداگانه و جديد به او افاضه مىفرمايد.
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از باب تسميه مجازى هم نيست كه حيات قبلى او را به خاطر اين كه صفت طيب به خود گرفته
ً
مجازا حياتى تازه ناميده باشــد ،زيرا آياتى كه متعرض اين حيات هســتند آثارى حقيقى براى آن
َ
ُ
ْ
ُُ
َ َ
َ ََ
يمان َو أ ّيد ُه ْم ِب ُروح ِم ْن ُه" و آيه سوره انعام همه
ولئك ك َت َب ِفي قل ِوب ِه ُم ِال
نشان مىدهند ،مانند آيه "أ ِ
ًٍ
اين هــا آثــارى واقعى و حقيقــى براى اين حيات ســراغ مىدهند ،مثال نورى كه در آيه انعام اســت
ً
قطعا نور علمى است كه آدمى به وسيله آن به سوى حق راه مىيابد و به اعتقاد حق و عمل صالح
نائل مىشود.
همان طــور كــه او علم و ادرا كــى دارد كه ديگران ندارند همچنين از موهبــت قدرت بر احياى حق
َ ًّ
"كان َحقا
و ابطال باطل ســهمى دارد كه ديگران ندارند .چنانچه خداى تعالى درباره آنان فرموده:
ْ
ْ
َ
َ
ًَ َ ٌ
َ
َع َل ْينــا َن ْصـ ُـر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ـاهَّلل َو ال َي ْو ِم ال ِخ ِر َو َع ِمل صا ِلحا فال خ ْوف َعل ْي ِه ْم َو ال
ين" و نيز
فرموده":م ْن َآم َن ِبـ ِ
ُهـ ْـم َي ْح َز ُنـ َ
ـون" و ايــن علم و اين قدرت جديد و تازه ،مؤمن ،را آماده مىســازند تا اشــياء را بر آنچه كه
هستند ببينند و اشياء را به دو قسم تقسيم مىكنند ،يكى حق و باقى و ديگرى باطل و فانى.
وقتــى مؤمــن ايــن دو را از هم متمايز ديد از صميم قلبش از باطل فانــى كه همان زندگى مادى دنيا
و نقــش و نگارهــاى فريبنــده و فتان ـهاش مىباشــد اعــراض نموده به عــزت خدا اعتــزاز مىجويد و
وقتى عزتش از خدا شد ديگر شيطان با وسوسههايش و نفس اماره با هوى و هوس هايش و دنيا با
فريبندگىهايش نمىتواند او را ذليل و خوار كنند ،زيرا با چشم بصيرتى كه يافته است بطالن متاع
دنيا و فناى نعمت-هاى آن را مىبيند.
چنين كسانى دل هايشان متعلق و مربوط به پروردگار حقيقىشان است ،همان پروردگارى كه با
كلمات خود هر حقى را احقاق مىكند ،جز آن پروردگار را نمىخواهند و جز ّ
تقرب به او را دوســت
نمىدارند و جز از سخط و دورى او نمىهراسند ،براى خويشتنحيات ظاهر و دائم سراغ دارند كه
جز رب غفور و ودود كسى اداره كن آن حيات نيست و در طول مسير آن زندگى ،جز حسن و جميل
چيزى نمىبينند ،از دريچه ديد آنان هر چه را كه خدا آفريده حسن و جميل است و جز آن كارها
كه رنگ نافرمانى او را به خود گرفته هيچ چيز زشت نيست.
ايــن چنيــن انســانى در نفــس خــود نــور و كمــال و قوت و عــزت و لــذت و ســرورى درك مىكند كه
نمىتوان اندازهاش را معين كرد و نمىتوان گفت كه چگونه اســت و چگونه چنين نباشــد و حال
ّ
آن كــه مســتغرق در حياتــى دائمــى و زوال ناپذير و نعمتــى باقى و فنا ناپذير و لذتــى خالص از الم و
كدورت و خير و ســعادتى غير مشــوب به شقاوت است و اين ادعا ،خود حقيقتى است كه عقل و
اعتبار هم مؤيد آن است و آيات بسيارى از قرآن كريم نيز بدان ناطق است و ما در اين جا حاجت
به ايراد آن همه آيات نداريم.
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ّ
اين آثار زندگى جز بر زندگى حقيقى مترتب نمىشــود ،و زندگى مجازى بويى از آن ندارد ،خداوند
ايــن آثــار را بــر حياتى مترتب كرده كــه آن را مختص به مردم با ايمان و داراى عمل صالح دانســته،
حياتى است حقيقى و واقعى و جديد ،كه خدا آن را به كسانى كه سزاوارند افاضه مىفرمايد .اين
حيــات جديــد و اختصاصى ،جداى از زندگى ســابق كه همه در آن مشــترك اند نيســت ،در عين
اين كه غير آن است با همان است ،تنها اختالف به مراتب است نه به عدد ،پس كسى كه داراى
آن چنــان زندگــى اســت دو جــور زندگــى ندارد ،بلكــه زندگيش قوىتر و روش ـنتر و واجد آثار بيشــتر
است ،هم چنان كه روح قدسى كه خداى ّ
عزوجل آن را مخصوص انبيا دانسته يك زندگى سومى
نيســت ،بلكه درجه ســوم از زندگى اســت ،زندگى آنان درجه باالترى دارد .اين آن چيزى است كه
ّ
تدبر در آيه شريفه مورد بحث آن را افاده مىكند و خود يكى از حقايق قرآنى است و با همين بيان،
ّ
علت اين كه چرا آن زندگى را با وصف طيب توصيف فرموده روشــن مىشــود ،گويا همان طور كه
روشــن كرديــم حياتى اســت خالص كه خباثتى در آن نيســت كه فاســدش كند و يا آثــارش را تباه
سازد".

طوبى

كلمه" طوبى" بر وزن" فعلى" -بضم فاء -مؤنث اطيب پاكيزهتر است ،و صفتى است براى موصوف
محذوف ،و آن موصوف -به طورى كه از ســياق برمىآيد -عبارتســت از حيات و يا معيشــت ،زيرا
نعمت هر چه كه باشد از اين رو گوارا و مورد غبطه است كه مايه خوشى زندگى است ،و وقتى مايه
خوشــى و ســعادت اســت كه قلب با آن ســكون و آرامش يابد و از اضطراب خالص شود ،و چنين
آرامش و ســكونى براى احدى دســت نمىدهد مگر آنكه به خدا ايمان داشــته باشد و عمل صالح
كند ،پس تنها خداست كه مايه اطمينان خاطر و خوشى زندگى است.
آرى ،چنين كسى از شر و خسران در آنچه پيش مىآيد ايمن و سالم است ،و چگونه نباشد و حال
آنكه به ستونى تكيه زده كه انهدام نمىپذيرد .او خود را در تحت واليت خداى تعالى قرار داده ،هر
چه برايش تقدير كند ،مايه سعادت اوست ،اگر چيزى به وى عطا كند خير اوست ،و اگر هم منع
َ
ً
كنــد باز خير اوســت .هم چنان كه خودش در وصف اين زندگى طيــب فرمودهَ ":م ْن َع ِمل صا ِلحا
َ
َ َ
ً َ
ْ ََ
َ
ُ
َ َ َ ُْ
ً
كانوا َي ْع َم ُل َ
ون" و در
ِم ْن ذك ٍر أ ْو أنثى َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن فل ُن ْح ِي َي ّن ُه َحياة َط ِّي َبة َو ل َن ْج ِز َي ّن ُه ْم أ ْج َر ُه ْم ِبأ ْح َس ِن ما
ْ َ َ َ
َ َ
وصف كسانى كه با ذكر خدا داراى اطمينان قلب نيستند فرمودهَ ":و َم ْن أ ْع َرض َع ْن ِذك ِري ف ِإ ّن ل ُه
َ َ ً َ ْ ً َ ُ َ َ ْ َ َ
يام ِة أ ْعمى" .
م ِعيشة ضنكا َو ن ْحش ُر ُه ي ْوم ال ِق

128

طیر

ط�ر
ی

َ َ
ا� ق� آر��نى :ئ َ
م� ت� ق� ت
ش
ط�ر ٌ /يَ� ّط يّ� ُر وا
طا� ٍر  /ي� ي
ِ

َ َ ْ َ َ ُ أَ ّنَ
َ ٌ َ َ
ف َ ذ َ تْ ُ ُ ْ َ َ نَ ةُ ق ُ َ ن ذ َ ْ ُ
ْ َ
ئ ُ
طا� ُره ْم ِع ن�د
ما
�
ص ْ ب� ُه ْم َس ِيّ� ئ� ة� يَ� ّط يّ� ُر وا بِ� ُموسى و م ن� معه �لا ِإ�
ِ
ه� ه و ِإ� ن� ت� َِ
� ِإ��ا ج�اء�هم الحس�� �الوا ل�ا ِ
َ
أ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
الل ِه و ِلك نّ� �ك ث� َره ْم لا ي�علم ن
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سوره مبارکه اعراف آیه131 :

طیر

تطيــر به معناى فال بد زدن به چيزى و شــوم دانســتن آن اســت ،خواهى پرســيد ،ثالثــى مجرد آن"
طيــر" اســت كــه بــه معناى مرغ اســت ،پس چــرا در باب تفعــل معناى فــال بــد زدن را مىدهد؟ در
جواب مىگوييم :چون مردم غالبا با مرغ فال مىزدند و لذا شــوم دانســتن چيزى را تطير خواندند و
همچنين به طورى كه گفتهاند بهره هر كسى را از شر ،طائر او ناميدند.
در تفال خوب و بد
و اين تفال را كه اگر خير باشــد تفال ،و اگر شــر باشــد تطير مىخوانند ،عبارت اســت از اســتدالل
بــه يكــى از حــوادث به حادثهاى ديگر ،كه بعدا پديد مىآيد ،و در بســيارى از مواردش مؤثر هم واقع
مىشــود ،و آنچــه را كــه انتظــارش دارند پيش مىآيد ،چه خير و چه شــر ،چيزى كه هســت فال بد
زدن مؤثرتر از فال خير زدن است (و اين تاثير مربوط به آن چيزى كه با آن فال مىزنند نيست ،مثال
صــداى كالغ و جغــد نــه اثر خير دارد و نه اثر شــر بلكه) ،اين تاثير مربوط اســت بــه نفس فال زننده،
قبل از اين رسيدگى بايد بگوييم كه :اسالم بين فال خوب و فال بد فرق گذاشته ،دستور داده مردم
همــواره فــال نيــك بزنند ،و از تطيــر يعنى فال بد زدن نهى كرده ،و خود اين دســتور شــاهد بر همان
است كه گفتيم اثرى كه در تفال و تطير مىبينيم مربوط به نفس صاحب آن است.
امــا در بــاره تفــال در رواياتــش ايــن جمله از رســول خدا (ص) نقل شــده كــه فرموده ":تفالــوا بالخير
تجدوه -همواره فال نيك بزنيد تا آن را بيابيد" .و نيز از آن بزرگوار نقل شــده كه بســيار تفال مىزده،
هــم چنــان كــه در داســتان حديبيــه ديديــم كه وقتى ســهيل بــن عمرو از طــرف مشــركين مكه آمد
رســول خدا (ص) فرمود :حاال ديگر امر بر شــما ســهل و آســان شــد .و نيز در داســتان نامه نوشتنش
به خسرو پرويز آمده كه وى را دعوت به اسالم كرد ،و او نامه آن جناب را پاره كرد و در جواب نامه
مشتى خاك براى آن حضرت فرستاد ،حضرت همين عمل را به فال نيك گرفت و فرمود :به زودى
مسلمانان خاك او را مالك مىشوند و اين گونه تفالها را در بسيارى از مواقفش داشته.
و امــا تطيــر و فــال بــد زدن را در بســيارى از مــوارد ،قــرآن كريم از امتهاى گذشــته نقل كــرده كه آن
تهــا بــه پيامبر خود گفتند ما تو را شــوم مىدانيم ،و فال بــد به تو مىزنيم و به همين جهت به تو
ام 
ايمــان نمىآور يــم ،و آن پيامبر در پاسخشــان گفته كــه :تطير ،حق را ناحق و باطــل را حق نمىكند
و كارها همه به دســت خداى ســبحان اســت ،نه به دست فال ،كه خودش مالك خودش نيست
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تا چه رســد به اينكه مالك غير خودش باشــد و اختيار خير و شــر و سعادت و شقاوت ديگران را در
َ ُ َ
َ
َ ُ
ُ َ َ َ
ُ َّ َ
دست داشته باشد ،از آن جمله فرموده ":قالوا ِإنا ت َط َّي ْرنا ِبك ْم ل ِئ ْن ل ْم ت ْن َت ُهوا ل َن ْر ُج َم ّنك ْم َو ل َي َم َّس ّنك ْم
َّ َ ٌ َ ٌ ُ
ُ
ُ
يم قالوا طا ِئ ُرك ْم َم َعك ْم" يعنى آن چيزى كه شــر را به ســوى شــما مىكشــاند با خود شما
ِمنا عذاب أ ِل
ُ
َ َ َ ْ ََ َ َ
َ
ُُ ْ َْ
ّ َ
اهَّلل" يعنى آن چيزى كه
اســت نــه بــا ما ،و نيز فرموده ":قالوا اط ّي ْرنا ِبــك و ِبمن معك قال طا ِئركم ِعند ِ
خير و شــر شــما به وسيله آن به شما مىرســد نزد خداست ،و اين خداست كه در ميان شما تقدير
مىكنــد آنچــه را كــه مىكنــد ،نــه من و نه اين همــراه من ،ما مالــك هيچ چيزى نيســتيم .اين چند
شاهد از قرآن كريم بود.
و اما در روايات اخبار بسيار زيادى در نهى از آن و اينكه براى دفع شومى آن بىاعتنايى نموده و به
خدا توكل كنيد ،و به دعا متوسل شويد ،رسيده ،و اين روايات نيز بيان گذشته ما را تاييد مىكند،
كــه گفتيــم :تاثيــر تفال و تطير مربوط به نفس صاحب آن اســت ،از آن جمله در كافى به ســند خود
از عمــرو بــن حريث روايت كرده كه گفت :امام صادق (ع) فرمود :طيره و فال بد زدن را اگر سســت
بگيرى و به آن بىاعتنا باشــى و چيزى نشــمارى سست مىشود ،و اگر آن را محكم بگيرى محكم
مىگردد.
پس داللت اين حديث بر اينكه فال چيزى نيســت هر چه هســت اثر نفس خود آدمى اســت بسيار
روشــن اســت .و نظير اين روايت حديثى اســت كه از طرق اهل سنت نقل شده كه فرمود :سه چيز
اســت كه احدى از آن ســالم نيســت ،يكى طيره است ،و دوم حســد و سوم ظن .پرسيدند :پس ما
بايــد چــه كار كنيــم؟ فرمود :وقتى فال بد زدى بىاعتنايى كن و برو ،و چون دچار حســد شــدى در
درون بســوز ولــى ترتيــب اثــر عملى مــده و ظلم مكن ،و چون ظن بد به كســى بــردى در پى تحقيق
برميا( ،و يا ظن خودت را مپذير) .
[نهى از فال بد زدن و توصيه به توكل بر خدا در موارد تطير]
و نيز در اين معنا روايت كافى است كه از قمى از پدرش از نوفلى از سكونى از امام صادق (ع) نقل
كرده كه فرمود :رســول خدا (ص) فرمود :كفاره فال بد زدن توكل به خداســت "( "1تا آخر حديث) و
جهتش روشن است ،براى اينكه معناى توكل اين است كه تاثير امر را به خداى تعالى ارجاع دهى،
و تنها او را مؤثر بدانى ،و وقتى چنين كردى ديگر اثرى براى فال بد نمىماند تا از آن متضرر شوى.
بحث ديگرى هســت كه آن نيز ملحق به اين بحثهايى اســت كه گذشــت و همه حرفهايى كه
زده شد در آن بحث نيز مىآيد ،و آن بحث از ساير امورى است كه در نظر عامه مردم ،شوم و نحس
است ،مانند شنيدن يك بار عطسه در هنگام تصميم گرفتن بر كارى از كارها ،و در روايات از تطير
به آنها نهى شده ،و دستور دادهاند كه در برخورد با آنها به خدا توكل كنيد.
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َُ
نْ ْ ْن َ ّتَ ُ َن َّ ّظَ َ
ال� نّ�
َو ما له ْم بِ� ِه ِم� ِعل ٍم ِإ�� ي�� بِ�عو� ِإ�لا
ْ َ
ْ
َ نَّ ظَّ َ
� ِم نَ� ال َح قّ ِ� ش� يْ� ئ�ا
ال� نّ� لا يُ��غ �ن ي 
و ِإ��
سوره مبارکه نجم آیه28 :

ّ
ظن

كلمه "ظن" كه به معناى تصديق مثال شصت درصد است ،كه چهل درصد احتمال خالف آن
نيز هســت ،كه اين چهل درصد و يا كمتر را وهم مىگويند و اما احتمالى كه با احتمال مخالفش
پنجاه ،پنجاه باشد شك و ترديد است ،و اعتقاد به زن بودن فرشتگان همانطور كه براى مشركين
معلوم و تصديقى صد در صد نيست ،همچنين مظنون و شصت درصد هم نيست ،زيرا ده درصد
اضافى دليل مىخواهد ،كه نداشتند ،ولى از آنجايى كه اين اعتقاد موافق با هواى نفسشان بوده
همين هواى نفس آن را در دلهايشــان رســوخ داده ،و زينت داده بود و همين باعث شــد كه متوجه
خالف آن نشــوند و هر قدر احتمال خالف آن به ايشــان گوشــزد شــود از آن اعراض كنند و به همان
چيزى كه دوســت مىداشــتند بچســبند ،و به همين جهت قرآن كريم آن را ظن ناميده و گرنه اگر
بــه واقــع مطلــب بنگرى اعتقاد به شــرك اصال اعتقاد نيســت ،نــه تنها علم و احتمــال صد در صد
نيســت ،و نه تنها مظنه و احتمال شــصت درصد و باالتر نيســت ،و نه تنها احتمال مساوى يعنى
شــك نيســت ،و نــه تنها احتمــال مرجوح يعنى وهم و چهــل درصد و پائينتر نيســت ،بلكه فقط و
فقط تصورى است بدون تصديق.

زعم

كلمه زعم به معناى اعتقاد داشتن به چيزى است ،اعم از اين كه اين اعتقاد مطابق واقع هم باشد
و يــا نباشــد ،بــه خــاف علم كه به معنــاى اعتقاد مطابق با واقع اســت ،و چون كلمــ ه زعم در مورد
اعتقادى اســتعمال مىشــود كه مطابق با واقع نيســت ،چه بســا همين باعث شــده بعضى گمان
كنند كه اين كلمه به معناى ظن -پندار -غلط است ،و خالصه غلط بودن و عدم مطابقت با واقع
در معناى اين كلمه اعتبار شده است و حال آن كه اينطور نيست.

حسب

كلمه "يحتسبون" از مصدر "حساب" و "حسبان" است كه به معناى شمردن است .و "احتساب"
به اين معنا است كه انسان بنا بگذارد چيزى را مورد اعتنا قرار داده ،آن را چيزى بشمارد و بپندارد،
َ
و بسيار مىشود كه "حسبان" و "احتساب" به معناى ظن و پندار استعمال مىشود در جمله "ما ل ْم
َي ُك ُونوا َي ْح َتس ُب َ
ون" یعنی در قيامت چيزهايى برايشان هويدا مىشود كه خيالش را هم نمىكردند.
ِ
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سوره مبارکه حمد آیه5 :

عبادت

كلمه عبد بمعناى انســان و يا هر داراى شــعور ديگريست كه ملك غير باشد ،البته اينكه گفتيم يا
هر داراى شعور بخاطر اطالق عبد به غير انسان با تجريد بمعناى كلمه است ،كه اگر معناى كلمه
را تجريد كنيم ،و خصوصيات انسانى را از آن حذف كنيم ،باقى ميماند هر مملوكى كه ملك غير
باشــد ،كــه باين اعتبار تمامى موجودات با شــعور عبد مىشــوند ،و بههمين اعتبــار خداى تعالى
َ
َ
ً
فرمــوده :إ ْن ُك ُّل َمـ ْـن فــي َّ
ـماوات َو ْال ْرض إ ّل آ ِتــي َّالر ْ
من َع ْبدا ،هيچ كس در آســمانها و زمين
ح
ـ
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيست مگر آنكه با عبوديت رحمان خواهند آمد.
كلمــه عبــادت از كلمــه عبد گرفته شــده و على القاعده بايــد همان معنا را افــاده كند ،و لكن چه
اشــتقاقهاى گوناگونــى از آن شــده ،و يــا معانــى گوناگونــى بــر حســب اختالف مــوارد پيدا كــرده ،و
اينكــه جوهــرى در كتــاب صحاح خــود گفته :كه اصــل عبوديت بمعناى خضوع اســت ،معناى
لغوى كلمه را بيان نكرده ،بلكه الزمه معنى را معناى كلمه گرفته ،و گر نه خضوع هميشــه با الم،
متعدى مىشود ،و مىگويند :فالن خضع لفالن ،فالنى براى فالن كس كرنش و خضوع كرد ،ولى
َ َ َ ُ
كلمه عبادت بخودى خود متعدى مىشود ،و مىگوئيمِ :إ ّياك ن ْع ُبد ،ترا مىپرستيم از اينجا معلوم
مىشود كه معناى كلمه عبادت خضوع نيست.
عبادت و پرســتش از آنجايى كه عبارت اســت از نشــان دادن مملوكيت خويش براى پروردگار ،با
اســتكبار نمىســازد ،ولى با شــرك مىسازد ،چون ممكن اســت دو نفر در مالكيت من و يا اطاعت
مــن شــريك باشــند ،لذا خــداى تعالى از اســتكبار از عبادت نهى نكــرده ،ولى از شــرك ورزيدن باو
نهى كرده ،چون اولى ممكن نبوده ،ولى دومى ممكن بوده است ،لذا در باره استكبار باين عبارت
َ
بادتي َس َي ْد ُخ ُل َ
ين َي ْس َت ْكب ُر َ
ون َع ْن ع َ
داخر َ
فرموده :إ َّن ّال ِذ َ
ون َج َه َّن َ
ين ،آنهايى كه از عبادت من سر
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مىپيچنــد ،و تكبــر مىكننــد ،بزودى بــا خوارى و ذلت داخل جهنم خواهند شــد ،و در باره شــرك
َ ً
فرمــودهَ :و ال ُي ْشــر ْك بعبـ َ
ـاد ِة َر ّ ِبـ ِـه أ َحــدا ،واحدى را شــريك در عبادت پــروردگارش نگيرد پس معلوم
ِ ِِ
مىشــود شــرك را امرى ممكن دانســته ،از آن نهى فرموده ،چون اگر چيزى ممكن و مقدور نباشــد،
نهى از آن هم لغو و بيهوده است ،بخالف استكبار از عبوديت كه با عبوديت جمع نميشود.
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سوره مبارکه فصلت آیه44 :

عجم

راغب در مفردات گفته" :كلمه" عجمه" در مقابل "ابانه -اظهار" به معناى اخفاء است و "اعجام"
معناى ابهام را مىدهد -،تا آنجا كه مىگويد -و عجم به معناى غير عرب است و عجمى كسى را
گويند كه به غير عرب منسوب باشد و اعجم كسى را گويند كه در زبانش لكنتى باشد ،حال چه
عرب باشد و چه غير عرب و از اين باب ،عرب الكن را اعجم مىگويند ،كه او نيز مانند يك فرد غير
عرب خوب نمىتواند عربى ســخن گويد و از همين باب اســت كه بهائم را نيز عجماء زبان بســته
مىنامند و شــخص منســوب بــه بهائم را نيز اعجمى مىخوانند ،هم چنان كــه در قرآن كريم آمده:
َ
َ"و َل ْو َن َّز ْل ُ
ناه َعلى َب ْعض ْال ْع َج ِم َ
ين" البته چند ياء از آن حذف شده زيرا اصلش اعجميين بوده .
ِ
راغب مىگويد كلمه "عجمه" در مقابل "ابانه -روش ـنگويى" اســت كه به فارســى آن را كالم گنگ
مىگويند.
و نيز مىگويد" :عجم" به معناى غير عرب است ،و غير عرب را عجمى مىگويند ،و اعجم به كسى
مىگوينــد كه در زبانش لكنت باشــد ،حال چه اينكه عرب باشــد يا غير عــرب ،چون عرب همان
طور كه زبان غير عربى را نمىفهمد ،زبان چنين كسى را هم دير مىفهمد ،و لو اينكه عربى حرف
بزند  .پس كلمه "اعجمى" به معناى غير عربى و غير بليغ اســت ،چه اينكه اصال عرب نباشــد ،يا
آنكه عرب باشد ولى لكنتى در زبانش باشد .پس كلمه "أعجمى" صفت چنين شخصى است،
نه صفت كالم ،و اگر در آيه شريفه بر كالم اطالق شده ،مانند اطالق عربى بر كالم ،مجازى است.

عرب

راغب در مفردات مىگويد :فرزندان اســماعيل علیه الســام را" عرب" گويند ،و كلمه" اعراب" در
َ
َ
قال ِت ْال ْع ُ
راب
اصل جمع عرب است ،و ليكن فعال اسم شده براى عربهاى باديهنشين ،و در آيه"
َ
ً
ْ َ ْ ُ َ َ ُّ ُ ْ ً
َ
فاقا" و آيه" َو ِم َن ْال ْعراب َم ْن ُي ْؤ ِمنُ
راب أشــد كفــرا َو ِن
َآم ّنــا -عربها گفتند ايمان آورديم" .و آيه "،الع
ِ
ْ
ْ
ـاهَّلل َو ال َيـ ْـو ِم ال ِخـ ِـر -و پــارهاى از عربها هســتند كه به خدا و روز جزا ايمــان مىآورند" به همين معنا
ِبـ ِ
است ،و بعضى گفتهاند :جمع" اعراب" "،اعاريب" مىآيد .و كلمه" اعرابى" در اصطالح متعارف
اسم شده است براى كسى كه منسوب است به باديهنشينان "،و عربى" به كسى گويند كه مقاصد
خود را خوب اداء مىكند ،و كلمه" اعراب" به معناى بيان است
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تْ �/عر شُ� نَ
َ
َُْ ش
ا� ق� آر��نىُ :ع ُر ِش
م� ت� ق� ت
ش
و�
و�ها /معر و�ا� ي ِ

َّ ْ ُ َ َ ْ
َ
الرح ن
م� على ال َع ْر ِ ش� ْاس ت�وى
سوره مبارکه طه آیه5 :

عرش

راغب در مفردات گفته اســت :عرش در اصل به معناى چيزى اســت كه ســقف داشته باشد و به
ٌ َ ُ
َ
وشــها" ،و به همين معنا گفته مىشــود
خاو َية على ع ُر ِ
"عروش" جمع بســته مىشــود ،مانند "و ِه َي ِ
"براى درخت مو ،عرشى ساختم" يعنى چيزى مثل سقف كه همان داربست باشد درست كردم.
ســپس مىگو يــد :هودجــى را هــم كه بــراى زنــان مىســاختهاند از جهت شــباهتى كه به داربســت
داشته ،عرش مىناميدند ،و معناى "عرشت البئر" اين است كه من بر روى چاه سايهبان و سقف
زدم ،و نشيمنگاه سلطان را هم كه عرش مىنامند به اعتبار بلندى آن است.
از قديــم االيــام عــادت بر اين جريان داشــته كه مردم بــراى حكام و مصادر امور خود نشــيمنگاهى
از قبيــل بســاط و يــا متكا فراهــم مىكردهاند كــه اختصاص به آنان داشــته و از نشــيمنگاه ديگران
متمايز بوده است ،اين عادت هم چنان ادامه داشته تا آنكه رفته رفته براى سالطين و حكام خود
كرســى و تخت درســت كرده و آن را "عرش" ناميدند كه هم اهميتش از پشــتى و متكا بيشتر بود ،و
هم اختصاصش به ســلطان شــديدتر ،و كرســى از تخت عمومىتر است ،تداول اين امر باعث شد
كه اصال ســلطان به تخت شــناخته شــود ،و تخت هم به ســلطان ،و خالصه كلمه عرش و تخت
معناى سلطان و مقام او را فهمانيده ،تا مردم از شنيدن آن متوجه نقطهاى شوند كه مركز تدبير امور
مملكت و اداره شؤون آن است.
براى روشــن شــدن اين مطلب ناگزير بايد مملكتى را در نظر بگيريم كه در آن عدهاى از نفوس بشــر
يا به علت و عاملى از عوامل طبيعى و يا اقتصادى و يا سياســى دور هم جمع شــده و در امور خود
مســتقل و از ســاير جوامع متمايز گشــتهاند ،چون مىبينيم چنين مردمى وقتى مىتوانند به اعمال
حياتــى خــود ادامــه داده و هــر كدام به قــدر وزن اجتماعيش كار كــرده ،از نتايــج كار خود بهرهمند
شــوند كــه وحدت اجتماعىشــان محفوظ باشــد و به شــهادت تجربــه قطعى ،وقتــى اين وحدت
محفوظ مىماند و زمانى ممكن است عوامل مختلف و اعمال و خواستههاى متشتت متوجه به
يك غرض شــود و همه در يك مســير قرار گيرند كه زمام و ســر نخ تمامى اين مختلفات در يك جا
جمع شده و به دست شخص واحدى سپرده شود كه بتواند با حسن تدبير ،حيات جامعه را ادامه
دهد ،و گر نه در اندك زمانى جامعه متالشى مىگردد.
لذا مىبينيم جوامع مترقى دنيا اعمال جزئى را تقســيم نموده و زمام هر قســمتى را به يك كرســى و
يك اداره مىسپارند ،آن گاه آن كرسىها و آن دوائر را نيز به شعبههايى تقسيمبندى نموده ،باز زمام
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شعبه هر قسمتى را به يك كرسى ما فوقى مىدهند ،و اين روش را از پايين به باال ادامه مىدهند تا
زمام و سر نخ تمامى شؤون كشور را در يك جا متمركز ساخته آن را به دست شخص واحدى كه در
بحث ما صاحب عرش ناميده مىشود بسپارند.
اثــر عجيــب اين وحدت در عين كثرت اين اســت كه وقتى كه يك امــرى از ناحيه صاحب عرش
صادر مىشــود در كمترين مدت به جميع كرســىهاى مملكتى رســيده و در هر ادارهاى به شــكل
مناسب به آن اداره متشكل شده ،كرسىنشين آن اداره از آن امر درس و دستور مخصوص مناسب
بــا كار خــود را مىگيــرد ،مثال همين امر در كرســىهاى مر بــوط به امور مالى به صــورت يك تكليف
مالى در مىآيد ،و در ادارات مربوط به سياســت يك دســتور سياســى مىشــود ،و در ارتش صورت
يك تكليف دفاعى به خود مىگيرد و همچنين.
پــس جميــع اعمــال و ارادات و احــكام بيــرون از حــد و حصــرى كــه در پهناى مملكــت و در بين
ميليونها جمعيت جريان دارد پيوســته در كرســىها و ادارات ،مجتمع و متمركز شــده و آن ادارات
نيز در كرســىهاى ما فوق خود متراكم مىشــوند تا منتهى به صاحب عرش گردند ،آنجا اســت كه
جميــع تفاصيــل و جزئيــات امور جــارى در كشــور متراكم و متحد مىشــود ،هم چنان كــه اين امر
واحد و متمركز در نزد صاحب عرش هر چه از مقام او پايينتر آيد تكثر و انشعابش بيشتر مىشود تا
منتهى به اعمال و ارادات اشخاص جامعه گردد.
اين مثال را زديم تا خواننده از اين نظام ،كه نظامى است اعتبارى و قراردادى ،پى به نظام تكوين
ببرد ،چون اگر در نظام تكوين دقت كنيم ،خواهيم ديد كه آن نيز همين طور است ،يعنى حوادث
جزئى عالم منتهى به علل و اســباب جزئى اســت و آن اســباب منتهى و مســتند به اســباب كلى
ديگرى اســت ،همچنين تا همه منتهى به ذات خداى ســبحان شــود ،با اين تفاوت كه صاحب
عرش در مثالى كه زديم خودش در كرســىهاى پايين و باالى ســر صاحبان كرســى و حاضر در نزد
يــك يك افراد نيســت ،بخالف خداى ســبحان كــه با همه و محيط بر همه اســت ،چون مالكيت
خداى سبحان حقيقى و مالكيت صاحب عرش در مثال باال اعتبارى است.
پــس در عالــم كــون با همــه اختالفى كــه در مراحل آن اســت مرحلهاى وجــود دارد كــه زمام جميع
حــوادث و اســباب كــه علــت وجــود آن حوادثنــد و ترتيــب و رديف كردن سلســله علل و اســباب
َ
ُ
ى َعلى
منتهى به آنجا مىباشــد و نام آن مرحله و مقام" ،عرش" اســت .پس اينكه فرمود" :ث َّم ْاس َــتو 
ْال َع ْ
ش" كنايه است از استيالء و تسلطش بر ملك خود و قيامش به تدبير امور آن ،بطورى كه هيچ
ر
ِ
موجود كوچك و بزرگى از قلم تدبيرش ساقط نمىشود ،و در تحت نظامى دقيق هر موجودى را به
كمال واقعيش رسانيده حاجت هر صاحب حاجتى را مىدهد.
اينكه فرمود"ُ :ث َّم ْاس َتو  َ َ ْ َ ْ
ش" در عين اينكه مثالى است كه احاطه تدبير خدا را در ملكش
ى على العر ِ
مجســم مىســازد ،بر اين هم داللت دارد كه در اين ميان حقيقتىهم در كار هســت ،و آن عبارت
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است از همان مقامى كه گفتيم ،زمام جميع امور در آنجا متراكم و مجتمع مىشود ،آيه َ"و ُه َو َر ُّب
َ
َْْ ْ
َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ون ال َع ْرش َو َم ْن َح ْول ُه" كسانى
ش ال َع ِظ ِيم" " و او پروردگار عرش بزرگ است .و آيه "ال ِذين يح ِمل
العر ِ
كه عرش را به دوش مىكشند و كسانى كه در اطراف آنند.
َ
َ َ َ
ٌ
ُ َ
و آيه َو َي ْح ِمل َع ْرش َر ّ ِبك ف ْوق ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ثما ِن َية" و در چنان روزى عرش پروردگار تو را هشت نفر باالى
َ ََ ْ َ َ َ َ ّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ
ش" و فرشتگان را مىبينى كه
شانه خود حمل مىكنند .و آيه و ترى المال ِئكة ح ِافين ِمن حو ِل العر ِ
عــرش را احاطــه كردهانــد .نيــز داللت بر اين معنا دارند ،چون از ظاهر ايــن آيات بر مىآيد كه عرش
حقيقتى اســت از حقايق خارجى ،و آيه مورد بحث مانند آيه شــريفه نور و مثالهايى كه در آن زده
شــده ،صــرف مثــل نيســت ،و لذا ما مىگوييــم كه براى عــرش ،مصداقى خارجــى و حقيقى الهى
است ،و همچنين براى "لوح"" ،قلم" و "كتاب" مصداقى الهى است ،در مثل آيه نور نمىگوييم كه
در عالم آيينهاى الهى و يا درخت زيتونى الهى و يا زيتى الهى وجود دارد ،چون ما نيز اعتراف داريم
كه آيينه و درخت و زيتى كه در اين آيه ذكر شده صرفا براى مثال است -دقت فرماييد.

کرسی

كلمــه "كرســى" از مــاده كاف -راء -ســين گرفتــه شــده كــه بــه معنــاى بــه هــم وصل كــردن اجزاى
ساختمان است و اگر تخت را كرسى خواندهاند به اين جهت بوده كه اجزاى آن به دست نجار اگر
چوبى باشد و يا صنعتگر ديگر ،در هم فشرده و چسبيده شده است ،و بسيارى از مواقع اين كلمه
را كنايه از ملك و ســلطنت مىگيرند ،و مىگويند فالنى از كرسىنشــينان اســت ،يعنى او منطقه
نفوذى و قدرت وسيعى دارد.
كرسى ،مرتبهاى از مراتب علم است ،در نتيجه از معانى محتمل كه براى وسعت هست اين معنا
معلوم مىشــود كه اين مقام تمامى آنچه در آســمانها و زمين اســت ،هم ذاتشــان و هم آثارشــان را
حافظ اســت پس وســعت كرسى خدا به اين معنا شــد كه مرتبهاى از علم خدا ،آن مرتبهاى است
كه تمامى عالم قائم به آن است ،و همه چيز در آن محفوظ و نوشته شده است.
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ع �ز م

ع�ز م

ش ت ق ت ق آ ن ْ َ �زْ تَ
َ
مْ �/ع�ز ِ ُموا /ع�زَ م
م���ا� �ر��ى :الع

َ نْ تَ ْ ُ َ تَ تَّ قُ ف َ نَّ ذ َ ْ َ �زْ ْ أُ ُ
ور
و ِإ�� �ص بِ�ر وا و ���وا � ِإ�� � ِلك ِم ن� ع ِم ال�م ٍِ
سوره مبارکه آلعمران آیه186 :

عزم

بــه معنــاى تصميــم جدى و عقد قلب اســت بر اينكه فعلى را انجام دهــى ،و يا حكمى را تثبيت
كنى ،بطورى كه ديگر در اعمال آن تصميم و تاثيرش هيچ سستى و وهن باقى نماند ،مگر آنكه به
كلى از آن تصميم صرف نظر كنى ،به اين معنا كه عاملى باعث شــود به كلى تصميم شــما باطل
گردد.
َ
و كلمــه "عــزم" بــه معناى قصد جزمى چيزى اســت ،هم چنــان كه خداى تعالى هم فرمــوده" :ف ِإذا
َ َ َ َّ ْ َ َ
اهَّلل" و چه بســا اين كلمه اطالق بر صبر مىشــود و شــايد از اين جهت باشد كه
ع َز ْمت ف َت َوكل على ِ
صبر امرى دشوار بر نفس است و كسى مىتواند صبر داشته باشد كه داراى عزمى راسخ باشد و به
همين مناســبت نام الزمه صبر را بر خود آن گذاشــتهاند ،هم چنان كه در قرآن به كار رفته آنجا كه
ُْ
َ َ َ
فرموده"ِ :إ ّن ذ ِلك ل ِم ْن َع ْز ِم ال ُم ِور".

اراده

در مفــردات گفتــه :كلمــه "رود" بــه معنــاى تــردد و آمد و شــد كــردن به آرامى اســت به خاطــر يافتن
چيزى ،و كلمه "رائد" هم كه به معناى طالب و جستجوگر علفزار است از همان ماده است "اراده"
از مــاده "راد ،يــرود" كــه به معناى ســعى در طلب چيزى اســت ،انتقال يافته و به معناى خواســتن
شده .آن گاه مىگويد" :مراوده" به معناى اينست كه كسى در اراده با تو نزاع كند يعنى تو چيزى را
بخواهى و او چيز ديگرى را ،و يا تو در طلب چيزى سعى و كوشش كنى و او در طلب چيز ديگرى.
و در مجمع البيان گفته" :مراوده" به معناى مطالبه چيزى است به رفق و مدارا و نرمى تا كارى كه
در نظر اســت به آن چيز انجام يابد ،و از همين باب اســت كه به ميله ســرمه مىگويند "مرود" زيرا با
آن ســرمه مىكشــند ،ولى در مطالبه قرض نمىگويند "راوده" .و اصل اين كلمه از ماده "راد ،يرود"
به معناى طلب چراگاه اســت ،و در مثل آمده كه" :الرائد ال يكذب اهله" كســى كه در جســتجوى
چراگاه است به اهل خود دروغ نمىگويد.
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ع ر ف�
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ن
ن
و�
إ
ُِ ي ِ ي
ي
ِ
ِ
ِ
و�َ
َو يَ� نْ� َه ْو نَ� َع ن� ْال ُم نْ� َكر َو أ� ِئ
ول� َك ُه ُم ْال ُم فْ� ِل ُح ن
ِ
ِ
سوره مبارکه آل عمران آیه110 :

معروف

كلمه "عرف" -به ضمه عين و سكون راء -به معناى دسته مويى است كه در گردن اسب مىباشد
و هر امرى را كه به طور تعاقب و پشت سر هم واقع بشود به يال اسب تشبيه مىكنند ،مثال به عنوان
استعاره گفته مىشود فالنىها مثل يال اسب آمدند ،يعنى پشت سرهم .و يا گفته مىشود" :جاءوا
اليــه عرفــا واحدا -به يك يال نزدش آمدند" ،يعنى زنجيروار و متصل به هم آمدند .كلمه "عرف" به
معناى معروف از هر كار نيز مىآيد ،چه كار نيك و چه كار زشت.
كلمــه "عــرف" بــه معناى آن ســنن و ســيرههاى جميل جارى در جامعه اســت كــه عقالى جامعه
آنهــا را مىشناســند ،بــه خالف آن اعمال نادر و غير مرســومى كه عقل اجتماعــى انكارش مىكند
كه اينگونه اعمال عرف "معروف" نبوده بلكه منكر اســت و معلوم اســت كه امر به متابعت عرف،
الزمهاش اين است كه خود امر كننده عامل به آن چيزى كه ديگران را امر به آن مىكند بوده باشد،
و يكــى از مــوارد عمــل همين اســت كه تماســش با مــردم و مردم را امــر كردن طورى باشــد كه منكر
ْ
شــمرده نشــود ،بلكــه بنحو معروف و پســنديده مــردم را امر كند ،پــس مقتضاى اينكه فرمــود"َ :و أ ُم ْر
ْ
ِبال ُع ْر ِف" اين اســت كه اوال به تمامى معروفها و نيكىها امر بكند و در ثانى خود امر كردن هم بنحو
معروف باشد نه بنحو منكر و ناپسند.
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ع �ز �ز

ع�زّ ت�

ش ت ق ت ق آ ن �زًّ َ �زَّ ن فَ َ
م���ا� �ر��ىِ :ع ا/ع � ي�
ِ �/ب� ِع�زّ ِت�ك

َ َ ُ ْ ْ ُ ف َّ
الس ت َ ْ َأ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
ك�م
و له ال ِك ب� ِر ي�اء ِ� ي�
ماوا� و ال�ر ِ ض� و ه َو الع�ز ي��ز الح ي
ِ
سوره مبارکه جاثیه آیه37 :

ّ
عزت

راغــب در كتــاب مفــردات گفتــه :كلمه "عزت" بــه معناى آن حالتى اســت كه نمىگذارد انســان
شكســت بخــورد ،و مغلــوب واقع شــود ،و از همين قبيل اســت كه مىگوينــد" :أرض عزاز -زمينى
ً
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َّ ْ َّ َ َّ
ل َج ِميعا"  .پــس صالبت ،اصل در
ســخت" و در قــرآن فرمــوده" :أيبتغــون ِعندهــم ال ِعزة ف ِإن ال ِعــزة ِ
معناى عزت اســت ،چيزى كه هســت از باب توســعه در اســتعمال ،به كســى هم كه قاهر اســت
َُ ْ
و مقهــور نمىشــود" ،عزيــز" گفتهاند ،مانند" :يا أ ّي َهــا ال َع ِز ُيز"  ،و همچنين در معنى غلبه اســتعمال
َّ
ْ
َ َ َّ
طاب" و در قلت و صعوبت منال اســتعمال كردهاند مانند"َ :و ِإن ُه
كردهاند ،مانند" :و عز ِني ِفي ال ِخ ِ
َ
ُ
َل ِك ٌ
تاب َع ِز ٌيز"و در مطلق صعوبت و ســختى به كار بردهاند ،مانند"َ :ع ِز ٌيز َعل ْي ِه ما َع ِن ّت ْم"و عزت به
َ
معنــاى غيــرت و حميت نيز آمــده ،مانند آيه َ"بل ّال ِذيـ َـن َك َف ُروا ِفي ِع َّز ٍة َ
ـقاق"و آياتى ديگر .و نيز
ـ
ش
و
ِ
ٍ
ِ
ن محكمى
وقتى مىگويند" :تعزز اللحم" معنايش اين اســت كه گوشــت ناياب شده و گويا در زمي 
قرار گرفته كه نمىتوان به آن دست يافت .
بنا بر اين ،عزت عزيز ،آن حالتى اســت كه به خود گرفته و دســت يافتن به وى دشــوار شده است،
و عزيز قوم هم آن كسى است كه بر همه قاهر است ،و كسى بر او قاهر نيست ،چون مقامى دارد كه
هر كه قصد او را كند مانعش مىشوند ،و از دسترسى به او بازش مىدارند تا نتواند مقهورش كند.
و باز به همين جهت هر چيز ناياب را عزيز الوجود مىگويند ،و اگر در قرآن كريم به معناى مشقت
ْ
َ َ َّ
َ ُّ ْ
َ ٌ َ َْ
طاب" باز به همين مناسبت است،
هم آمده مانند" :ع ِزيز علي ِه ما ع ِنتم" و مانند" :و عز ِني ِفي ال ِخ ِ
زيرا هر چيزى كه بر انسان گران آيد و مشقت داشته باشد حتما دستيابى به آن مشكل است ،پس
عزيز مىباشد .و اگر خداى سبحان عزيز است و بلكه همه عزتها از او است براى اين است كه او
ذاتى اســت كه هيچ چيز از هيچ جهت بر او قهر و غلبه ندارد ،و او بر همه چيز و از هر جهت قهر و
غلبه دارد و اگر كس ديگرى از عزت سهمى دارد از او و به اذن او گرفته است ،هم چنان كه فرمود:
ً
ً
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َّ ْ َّ َ َّ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ
كان ُي ِر يد ال ِع ّزة ف ِلل ِه ال ِع ّزة َج ِميعا" .
ل َج ِميعا" و نيز فرموده" :من
"أ يبتغون ِعندهم ال ِعزة ف ِإن ال ِعزة ِ
ّ
ذل :در مقابــل عــزت اســت كــه در اصل لغت به معناى چيزى اســت كه دس ـتيابى بدان آســان
است ،حال چه دستيابى محقق و چه فرضى .كلمه "ذل" بضمه  ،به معناى ذلتى است كه از قهر
و غلبه ناشــى شــود ،و با كســره ذال ،به معناى ذلتى است كه از ناحيه تعصب و تكبر ناشى گردد.
و معناى عمومى آن عبارت است از انكسار و رام شدن در برابر خصم.
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ع ف� و

ف
ع�و

ْ ف نَ ْ َ فْ َ تَ ُ
ش تق ت آ ْ ُ
ْ �/ع ف�وا
� /الع�و
ا� ق�ر��نى :اع ف� /العا� ي� 
م���

َّ أَ
نَ َّ َ ُ ً َ ُ
ُ َ
ف َ أُ ئ َ َ
كا� الل ُه ع ف� ّوا غ� ف�ورا
ول�ك ع َسى الل ُه � نْ� يَ� ْع ف� َو ع نْ� ُه ْم َو
�� ِ
سوره مبارکه نساء آیه149 :

عفو

كلمــه "عفــو" بنا به گفته راغب به معناى قصد اســت ،البته اين معنا معناى جامعى اســت كه از
موارد اســتعمال آن به دســت مىآيد -،وقتى گفته مىشــود" :عفاه" و يا "اعتفاه" ،يعنى قصد فالنى
را كرد تا آنچه نزد او است بگيرد ،و وقتى گفته مىشود" :عفت الريح الدار" معنايش اين است كه
نســيم قصد خانه كرد و آثارش را از بين برد .گويا اينكه در مورد كهنه شــدن خانه مىگويند" :عفت
الدار" عنايتى لطيف در آن دارند و كانه مىخواهند بگويند خانه قصد آثار خودش كرد ،و زينت و
زيبايى خودش را گرفت و از انظار ناظران پنهان ساخت و به اين عنايت است كه عفو را به خداى
تعالى نســبت مىدهند ،كانه خداى تعالى قصد بندهاش مىكند ،و گناهانى كه در او ســراغ دارد
از او مىگيرد ،و او را بى گناه مىسازد.از اينجا روشن مىشود كه مغفرت -كه عبارت از پوشاندن
است -به حسب اعتبار متفرع و نتيجه عفو است ،چون هر چيزى اول بايد گرفته شود بعد پنهان
گــردد ،خــداى تعالــى هم اول گناه بندهاش را مىگيرد و بعد مىپوشــاند و گناه گنــاهكار را نه در نزد
َ ْ َ
ُ
خودش و نه در نزد ديگران بر مال نمىكند ،هم چنان كه فرمود"َ :و ْاعف َع ّنا َو اغ ِف ْر لنا" و نيز فرمود:
َ َ ُ ُ َُ ً
اهَّلل َعف ًّوا غفورا" كه اول عفو را ذكر مىكند ،بعد مغفرت را.
"و كان
و نيز اين معنا روشــن شــد كه معناى عفو و مغفرت منحصر در آثار تشــريعى و اخروى نيست بلكه
شامل آثار تكوينى و دنيايى نيز مىشود ،به شهادت اينكه در قرآن كريم در همين موارد استعمال
َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ
َ َ َ ْ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ير" و اين آيه
شده است ،از آن جمله "و ما أصابكم ِمن م ِصيب ٍة ف ِبما كسبت أي ِديكم و يعفوا عن ك ِث ٍ
بطور قطع شــامل آثار و عواقب ســوء دنيايى گناهان نيز هســت .و همچنين كالم آدم و همســرش
َ َ َ َْ ُ
َ َْ َ َ
َ ُ َ َ
كــه بنــا بــه حكايت قرآن عرضه داشــتند"َ :ر ّبنا ظل ْمنا أنف َســنا َو ِإ ْن ل ْم تغ ِف ْر لنا َو ت ْر َح ْمنــا ل َنكون ّن ِم َن
ْ
خاســر َ
ين"بنا بــر اينكــه منظــور از ظلــم آدم و حــوا ،نافرمانى از نهى ارشــادى خدا باشــد نــه از نهى
ال ِ ِ
مولويش ،چون اگر منظور مخالفت از نهى مولوى باشــد -كه البته نيســت -آيه شريفه شاهد گفتار
ما يعنى شمول دو كلمه "عفو" و "مغفرت" نسبت به آثار تكوينى و غير شرعى نخواهد بود.
و آيات بسيارى از قرآن كريم داللت دارد بر اينكه قرب و نزديكى به خداى تعالى و متنعم شدن به
نعمت بهشــت ،موقوف بر اين اســت كه قبال مغفرت الهيه شــامل حال آدمى بشود و آلودگى شرك
و گناهان به وســيله توبه و نظير آن پاك شــده باشــد ،چرك و آلودگى اى كه آيه شــريفه"َ :ب ْل َ
ران َعلى
َْ
ُُ
ُ ْ
ْ
َ
اهَّلل َي ْه ِد قل َب ُه" بدان اشاره دارند.
قل ِوب ِه ْم ما كانوا َيك ِس ُبون" و پاك شدنى كه آيه"َ :و َم ْن ُيؤ ِم ْن ِب ِ
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مراتب عفو كه مترتب است بر مراتب گناه:
عفو داراى مراتبى است :از آنجايى كه عفو عبارتست از بخشيدن گناهى كه مستلزم نوعى پاداش
و مجــازات باشــد و ايــن مجــازات و پاداش همانطــورى كه گفته شــد از جهت اختالفى كــه در اثر
گناه هست داراى عرضى عريض و مراتبى است مختلف و اختالف جزا ،جز از جهت اختالف و
شدت و ضعف آثار گناه نيست و خالصه از جهت اينكه بحث از مراتب عفو بستگى كامل دارد
به آ گهى از مراتب آثار گناه ،چون ميزان در شدت و ضعف عقاب و كم و زيادى پاداش همان آثار
گناه است از اين رو الزم دانستيم كه قبل از بحث از مراتب عفو قدرى در باره گناه و آثار آن توقف
نموده و در آنچه كه عقل فطرى ما را بدان ارشاد مىكند تامل نمائيم.
اينك در باره گناه و اختالف مراتب آن مىگوئيم :نوع اول قوانین عملی :
چيزى كه عقل سليم و اعتبار صحيح ما را بان ارشاد مىكند اينست كه اولين چيزى كه بستگى
بــه نظــام اجتماعــى انســان دارد و مجتمع آن را احتــرام مىگذارد همان احكام عملى و مقدســاتى
اســت كــه عمــل به آن و مداومت بر آن مقاصد انســانى مجتمــع را حفظ نمــوده و او را در زندگى به
ســعادت مىرساند ،همين ســنن و مقدسات است كه مجتمع را وادار مىسازد تا به منظور حفظ
آن قوانين ،جزائى وضع كند و متخلفين و كســانى كه از آن ســنن ســرپيچى مىكنند كيفر نموده و
عامليــن بــه آن را پاداش دهد ،گناه در اين مرحله هم عبارتســت از همان ســرپيچى كردن از متون
قوانين عملى ،و قهرا عدد گناهان به اندازه عدد آن قوانين خواهد بود .مرتكز در اذهان ما مسلمين
هم از معنى لفظ گناه و الفاظ مرادف آن از قبيل" معصيت" و" ســيئه" "،اثم" "،خطاء" "،حوب""،
فسق" و غير آن همين معنا است.
نوع دوم اخالق :
مساله پيروى از قوانين به اينجا خاتمه نمىيابد ،و مجتمع بشرى تنها به اينكه مردم از ترس قوانين
جزائى به دستورات عملى عمل كنند اكتفاء نمىكند ،بلكه غرض نهائيش اين است كه افراد در
اثر ممارســت و مراقبت بر عمل به آن داراى فضائلى نفســانى شــوند ،چون اصوال مداومت بر عمل
نيك آدمى را به اخالقى كه مناســب با آن عمل و با هدف اصلى از تشــكيل جامعه اســت متخلق
مىســازد ،و اين اخالق همان چيزى اســت كه جوامع بشــرى آن را فضائل انسانى نام نهاده و همه
افراد را به كسب آن تحريك نموده و مقابل آن را رذائل ناميده و مردم را از آن بر حذر مىدارد.
و اين صفات نيك و بد اخالقى گر چه از نظر اينكه اوصافى هســتند روحى و مســتقيما اختيارى
انســان نبوده و ضامن اجرايى براى آن نيســت ،و لذا جوامع بشــرى هم براى تخلف از آن ،قوانينى
جزائى وضع نكردهاند ،ليكن از نظر اينكه عمل به دستورات عملى در تخلق به فضائل و تخلف
از آن دســتورات در تخلق به رذائل مؤثر اســت از اين جهت همين بكار بســتن دســتورات عملى،
خود ضامن اجراى آن خواهد بود.
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خالصــه اينكه اختيارى بودن عمل كافى اســت كه كســب فضائــل و دورى از رذائل هم اختيارى
باشــد ،بــا ايــن تفــاوت كه عمل خــودش اختيارى انســانى اســت و ليكــن اخالق به واســطه عمل
اختيارى است ،و همين مقدار از اختيارى بودن كافى است كه صحيح باشد عقل در باره كسب
فضائلــش اوامــرى صادر نموده ،مثال بگويد :در مقام كســب فضيلت شــجاعت ،عفت و عدالت
برآى و در باره دورى از رذائل آن نواهىيى صادر كرده و بگويد :از تهور ،خمود ،طمع ،ظلم و امثال
آن دورى جوى ،چنان كه همين مقدار اختيارى بودن بس است براى اينكه ثواب و عقاب عقلى
هم كه همان مدح و ذم است براى آن تصور نمود.
و خالصــه ،در ايــن مرحلــه يعنى مرحلــه تخلف از احكام اخالقــى هم مرتبهاى از گنــاه وجود دارد
بلكــه مرتبــه آن فوق مرتبه گناه در مرحله عمل اســت ،بنا بر ايــن در باره فضائل و رذائل اخالقى نيز
حاكمى هســت كه به وجوب تحصيل اين و لزوم اجتناب از آن حكم كند و آن عقل آدمى اســت
كــه بــه طــور كلى بنايش بر اين اســت كه وقتى عمل به يكى از دو چيز متــازم را ممكن بداند بدون
هيچ تاملى حكم به وجوب آن ديگرى هم مىكند و تخلف از آن را هم عصيان دانسته و متخلف
را مستحق نوعى مؤاخذه مىداند .بنا بر اين تا اينجا دو نوع امر و نهى و دو نوع ثواب و عقاب ثابت
شد .اينك در اينجا نوع سوم آن ظاهر ميشود:
نوع سوم ادب:
توضيح اينكه فضائل و رذائل يك مقدارش كه به منزله اســكلت بنا اســت و چارهاى جز تحصيل
آن و اجتناب از اين نيســت ،واجب و حرام اســت .و بيشــتر از آن كه به منزله زينت و رنگآميزى
بنا اســت جزو مســتحبات اخالقى است كه عقل نســبت به تحصيل آن ،امر استحبابى مىكند،
ّ
مستحب است نسبت به آحادى
چيزى كه هست همين مستحبات اخالقى كه براى مردم عادى
از مردم كه در ظرف اينگونه آداب زندگى مىكنند واجب است ،و عقل بر حسب اقتضايى كه افق
زندگــى آنــان دارد حكــم بــه وجوب رعايــت آن مىكند ،مثالى كــه مطلب را قدرى روشــن كند اين
است كه ما خود مىبينيم كه مردم صحرانشين و عشايرى كه افق زندگيشان از افق مردم متوسط
شــهر دور اســت ،هيــچ وقت به تخلــف از احكام و قوانينى كه براى مردم شــهر ضــرورى و به حكم
عقــل و فهــم خود آنان واجب الرعايه اســت مؤاخذه نمىشــوند ،و چه بســا كارهايى از عشــاير ســر
ميزند كه نســبت به مردم شــهر زشــت و ناپســند اســت ،و ليكن همين شــهر نشــينان آنان را توبيخ
ننموده و با خود مىگويند :اينان معذورند ،چون افق زندگيشــان از ســواد اعظم دور و در نتيجه افق
فهمشان هم از درك دقايق آداب و رسوم دور است.
آرى مردم شهر همه روزه سر و كارشان با اين رسوم و چشمشان پر از مشاهده اين آداب است ،و اين
خود معلمى است كه آنان را درس ادب مىآموزد ،مردم شهر هم باز با هم تفاوت دارند و همهشان
در يك افق نيســتند ،زيرا در بين ايشــان نيز عده معدودى يافت مىشــوند كه داراى فهم لطيفتر
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و آداب ظريفترى هســتند ،انتظارى كه از آنان مىرود از مردم متوســط نمىرود و مؤاخذاتى كه از
آنان مىشود از اينان نمىشود ،براى اينكه مردم متوسط اگر دقايق ادب و ظرافتهاى قولى و عملى
را رعايت نكنند عذرشان موجه است ،چون فهمشان بيش از آن نيست و از ادب و لوازم آن بيش
از آن مقدارى كه رعايت مىكنند درك نمىكنند ،چون افق و ظرف زندگيشان ظرف همين مقدار
از ادب اســت ،بــه خــاف نــوادر و مــردان فوق العــاده كه در تــرك آن دقايق و ظرائف اگــر چه جزئى
باشد مؤاخذه مىشوند ،براى آنان حتى يك اشتباه لفظى غير محسوس و يك كندى مختصر و يا
يك لحظه كوتاه اتالف وقت و يا يك نگاه و اشــاره نابجا و امثال آن گناه اســت ،با اينكه هيچيك
از اينهــا نــه بــا قوانين مملكتى و عرفى مخالفت دارد و نه با قوانين دينى ،و اين مثل معروفى هم كه
مىگويند ":حسنات األبرار سيئات المقربين -نيكىهاى نيكان نسبت به مقربين گناه است" به
همين مالك است.
و خالصه روى اين حساب در هر موقعيت و افقى كه فرض كنيم كارهايى هست كه در آن افق و
موقعيت گناه شــمرده نمىشــود و انسانهاى آن افق گناه بودن آن را احساس ننموده و از آن غفلت
دارند مســئول ،و زمامدارشــان هم ايشان را به ارتكاب آن كارها مؤاخذه نمىكند ،ليكن هر چه افق
باالتر و موقعيت باريكتر و لطيفتر شود گناه بودن مقدار بيشترى از آن كارها نمايانتر مىگردد.
نوع چهارم افق حب و بغض:
اينجاســت كــه ا گــر قــدرى در بحــث دقيق شــويم بنــوع ديگــرى از احــكام و قوانين كه نــوع چهارم
آن و عبارتســت از احــكام مخصــوص افــق حب و بغــض برمىخوريم ،توضيح اينكــه ما مىبينيم
چشــم دشــمن مخصوصا اگر در حال غضب باشــد همــه اعمال نيك را هم بــد و مذموم مىبيند،
و بر عكس چشــم دوســت مخصوصا وقتى كه در دوســتى بحد شيفتگى رسيده باشد جز حسن و
كمــال نمىبينــد ،تــا آنجا كه تمامى هم خود را صرف در خدمت به دوســت نمــوده بلكه كارش به
جايى مىرسد كه كوچكترين غفلت از محبوب را گناه مىشمارد ،چون به نظر او ارزش خدماتش
به دوســت به مقدار توجه و مجذوبيتى اســت كه نســبت به او دارد و چنين معتقد اســت كه يك
لحظه غفلت از دوست و قطع توجه به او مساوى است با ابطال طهارت قلب ،حتى چنين كسى
اشــتغال بــه ضرور يــات زندگــى از قبيل ،خــوردن و آشــاميدن و امثــال آن را گناه مىدانــد ،زيرا فكر
مىكند كه گر چه اين كارها ضرورى است و آدمى ناگزير از اشتغال به آن است ،ليكن يك يك آنها
از جهت اينكه كارى اســت اختيارى و اشــتغال به آن اشتغال اختيارى به غير محبوب و اعراض
اختيارى از اوست از اين جهت گناه و مايه انفعال و شرمندگى است ،لذا مىبينيم كسانى كه از
فرط عشق و يا از بزرگى مصيبتى كه به آنها روى آورده باين حد از خود بىخبر مىشوند از اشتغال
به خوردن و نوشيدن و امثال آن استنكاف مىورزند.
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كالم معروفــى را هــم كــه نســبت مىدهنــد به رســول خــدا (ص) كــه فرمود " :انــه ليغــان على قلبى
فاستغفر اهَّلل كل يوم سبعين مرة -بدرستى كه من -از آنجايى كه مامور به هدايت خلق و مبعوث
به شــريعتى آســان هســتم و قهرا در تمــاس با مردم و توجه به ما ســوى اهَّلل -خاطراتــى در دلم خطور
مىكند كه ممكن است بين من و پروردگارم حجاب شود لذا همه روزه هفتاد بار استغفار مىكنم"
َ
ْ َ ْ َ
بايد به امثال اين معانى حمل كرد .و هم چنين آيه شــريفهَ ":و ْاسـ َـتغ ِف ْر ِلذن ِبك َو َس ِّــب ْح ِب َح ْم ِد َر ّ ِبك
َ َ ّ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ ُ َ َ ً
َْ
َ ْ ْ
كان ت َّوابا" و ساير آياتى را كه از زبان
كار" و آيه شريفه ":فس ِبح ِبحم ِد ر ِبك و استغ ِفره ِإنه
ِبالع ِش ِ ّي و ِالب ِ
انبياء (ع) نقل مىكند به امثال اين معانى حمل مىشود .از آن جمله يكى كالم نوح (ع) است كه
َ َ
ْ ً
ْ
َ
عــرض كــردَ ":ر ِ ّب اغ ِفـ ْـر ِلي َو ِلوا ِلد َّي َو ِل َم ْن َدخل َب ْي ِت َي ُمؤ ِمنا" و يكى ديگر كالم ابراهيم (ع) اســت
كه عرض مىكندَ ":ر َّب َنا ْاغ ِف ْر ِلي َو ِلوا ِل َد َّي َو ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين َي ْو َم َي ُق ُوم ْال ِحسـ ُ
ـاب" و يكى كالم موســى (ع)
َ
َ
ْ
ْ
َ
اســت كــه در بــاره خودش و برادرش عرض مىكندَ ":ر ِ ّب اغ ِف ْر ِلي َو ِل ِخــي َو أ ْد ِخلنا ِفي َر ْح َم ِتك" و
يكــى ديگــر كالمى اســت كه قرآن كريم آن را از رســول خدا (ص) حكايــت مىكند كه عرض كرد":
َ
َ َ ْ
ُْ َ َ َ
َس ِم ْعنا َو أ َط ْعنا غفرانك َر ّبنا َو ِإل ْيك ال َم ِص ُير" بدين علت گفتيم كه اينگونه كلمات بايد به معناى
مورد بحث حمل شــود كه انبياء (ع) با اينكه داراى ملكه عصمتاند ممكن نيســت معصيتى از
آنها ســر زند ،و با اينكه مامورند مردم را بســوى دين و عمل به آن دعوت نموده قوال و فعال به تبليغ
آن قيام نمايند معقول نيست كه خود از عمل به دستورات دينى سرپيچى كنند ،و چگونه چنين
چيــزى تصــور دارد و حــال آنكه مردم همه مامور بــه اطاعت از آنهايند؟ مگر ممكن اســت خداوند
مردم را مامور به اطاعت از كسانى كند كه ايمن از معصيت نيستند؟
پــس ناچــار بايــد آيات مز بــور را به همان معنايــى كه گفتيم حمل نمــود ،و اعتراف بــه ظلمى را كه
َّ
از بعضــى از آن حضــرات حكايــت شــده مانند اعتراف" ذو النون" اســت كه عرض كــرد ":ال ِإ َله ِإل
َ ْ َ ُ ْ َ َ ّ ُ ْ ُ َ َّ
الظا ِل ِم َ
ين" چون وقتى صحيح باشــد بعضى از كارهاى مباح را براى
أنت ســبحانك ِإ ِني كنت ِمن
خود گناه بدانند و از خداوند در باره آنها طلب مغفرت نمايند جايز هم هست كه آن كارها را ظلم
بشمارند ،زيرا هر گناهى ظلم است .البته محمل ديگرى نيز براى خصوص اعتراف بظلم هست و
َ
سابقا هم به آن اشاره شد كه مراد از ظلم ،ظلم به نفس باشد ،چنان كه آدم و حوا (ع) گفتندَ ":ر ّبنا
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ
خاسر َ
ين".
ال
ظلمنا أنفسنا و ِإن لم تغ ِفر لنا و ترحمنا لنكونن ِمن
ِ
ِ
و اينكــه گفتيــم اين كلمات فالن محمل را دارد ،نخواســتيم اعتــراف كنيم به اينكه اين محملها
خالف ظاهر آيات و يك نوع معانى است كه ما خود تراشيده و به منظور حفظ آراء و عقايد مذهبى
خــود و اعمــال تعصــب ،آيــات را بــر آن حمل كردهايم .نــه ما در ايــن معنايى كه كرديم نخواســتيم
تعصــب بــه خرج دهيم ،به شــهادت اينكه بحثى كــه در جلد دوم اين كتاب (جلد  2فارســى) در
باره عصمت انبياء كرده آن را اثبات نموديم بحثى بود قرآنى و خالى از هر گونه تعصب و متكى بر
دقت در آيات قرآنى بى اينكه مطلبى غير از قرآن را در آن دخالت داده باشيم.
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چيزى كه هســت همانطورى كه در آن بحث و در مواردى ديگر مكررا گفتهايم نبايد در تشــخيص
ظهــور اينگونــه آيات به فهم عاميانه اكتفاء نمود ،بــراى اينكه قرائن مقامى و همچنين قرائن لفظى
چه آنهايى كه در خود كالم هســت و چه آنهايى كه جداى از كالم يافت مىشــود تاثير قاطعى در
تشــخيص ظهــور دارنــد ،مخصوصا قرآن كريم كه در تشــخيص ظهور و معنى هر آيه از آن بيشــتر از
هــر كالم ديگــرى بايد رعايــت اين جهت را نمود ،زيرا كالم الهى هر آيهاش شــاهد و مصدق و زبان
آيات ديگر است.
غفلت از همين نكته بوده است كه مساله تاويل را در بين عدهاى از مفسرين و علماى كالم رواج
داده ،ايــن عــده از آنجايــى كه ارتباطى بين آيات قرآنى نمىديدند و خيــال مىكردند كه اين آيات
جمال تــى اســت بر يــده و اجنبــى از هم و هر كدام مســتقل در معنــا ،لذا بدون اينكه در تشــخيص
معنى هر كدام از ســاير آيات اســتمداد كنند آن را بر معنايى عاميانه حمل كردند ،همانطورى كه
مــردم بــازار كلمات يكديگر را بر معنى ظاهرش حمل مىكنند و لذا وقتى مىشــنوند كه قرآن كريم
َ
ََ َ َ َ َْ
مىفرمايــد ":فظـ ّـن أ ْن لـ ْـن نقـ ِـد َر َعل ْي ِه" مىگوينــد :ذو النون خيال كرد -بلكه يقين كرد و حاشــا بر او
كــه چنيــن خيالــى كنــد -كه خداى ســبحان قدرت بــر وى ندارد .آيــه بعديش را مالحظــه نكردند
َ
َ
ـك ُن ْنجي ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ين" آرى ا گــر اين دو آيه را با
كــه ذو النــون را از مؤمنيــن دانســته ،مىفرمايدَ ":و كذ ِلـ
ِ
هم مالحظه مىكردند قطعا به چنين اشــتباهى دچار نمىشــدند ،و مىفهميدند كه معنى آيه ،آن
معناى عاميانه و غلط نيســت ،زيرا مؤمن در قدرت خداى ســبحان شــك نمىكند تا چه رســد به
اينكه عجز خداى را ترجيح داده و يا يقين به آن كند.
َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
َ
و نيز وقتى مىشــنوند كه قرآن مىفرمايدِ ":ليغ ِفر لك اهَّلل ما تقدم ِمن ذن ِبك و ما تأخر" چنين خيال
مىكنند كه ال بد رســول خدا (ص) نيز مانند ســاير مردم گناه و مخالفت امرى از اوامر و يا نهيى از
نواهى مربوط به احكام دين را كرده كه خدايش آمرزيده .فكرشان آن قدر رسا نبوده كه بفهمند اين
ً
َ َ َ ً
َّ َ
آيه مربوط اســت به آيه قبليش كه ميفرمايدِ ":إنا ف َت ْحنا لك ف ْتحا ُم ِبينا" و اگر اين گناه و آن آمرزش
از ســنخ گناهان مردم عادى و آمرزش آن بود هيچ ربطى بين آمرزش آن و داســتان فتح مكه نبود و
حال آنكه در اين آيات گناه به معنايى گرفته شــده كه آمرزش آن نتيجه فتح مكه اســت ،عالوه بر
اين ،اگر مراد از گناه ،همان معناى متعارف بود مغفرت آن با مطالب بعد هم كه مىفرمايدَ ":و ُي ِت َّم
ً
ًُ ْ َ ًَ َْ ُ َ َ َُ ً
َ
َ َ
اهَّلل ن ْصرا َع ِزيزا" متناسب نبود ،زيرا در اينصورت
ِن ْع َم َت ُه َعل ْيك َو َي ْه ِد َيك ِصراطا مست ِقيما و ينصرك
معناى اين جمالت عطف بر آن آمرزش مىشوند.
و نيز وقتى به ساير آياتى كه به خيال خودشان متعرض لغزشهاى انبيايى چون آدم ،ابراهيم ،لوط،
يعقوب ،يوســف ،داود ،ســليمان ،ايوب و محمد (ص) مىرســند بدون تامل و با كمال بى شرمى
به ساحت مقدس آنان جسارت نموده و طعنهها و نسبتهاى ناروايى كه اليق خود آنان است به
انبياء (ع) مىدهند .راستى كه هيچ عيب و ننگى باالتر و بدتر از بى ادبى نيست.
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خالصه اينكه ،علمى كه بايد آدمى را به ادب و خضوع در برابر پروردگار و برگزيدگان او وادار سازد
در اين كوتهنظران مايه گمراهى شده و آنان را به جايى كشانيده كه خدايى را كه قرآن مجيد" رب
العالمين" معرفىاش نموده با خداى تورات و انجيل دســت خورده و تحريف شــده عوض كنند و
خدا را قوهاى بدانند غيبى و داراى بدن كه مانند پادشــاهان كه هر روز به سركشــى بخشى از كشور
خود مىروند در اطراف عالم هستى قدم زده و هيچ همى جز اشباع شهوت و غضب سركش خود
ندارد.
و در نتيجه نه تنها نسبت به مقام پروردگار خود جاهل ماندند بلكه از مقام نبوت و مدارج عالى و
شريف روحى انبياء (ع) و مقامات رفيع آنان نيز غافل شدند ،و اين جهل و غفلت باعث شد كه
آن نفوس طيبه و طاهره را هم مانند نفوس شرير مردم پست و فرومايه بدانند كه از شرف انسانيت
جز اســم بهره و بويى ندارند ،نفوســى كه يك روز بر ســر آز و شــهوت ،عرض و مال خود را مىبازند و
روزى خود را بر سر اينكار از دست مىدهند.
ســبحان اهَّلل هميــن مــردم فرومايــه هــم بــا همه پســتى و نادانىشــان هيچ وقــت راضى نمىشــوند
نســبتهايى كه اين عالمنماها به خدا و انبيا مىدهند به خداى خود و پيغمبران خود بدهند ،و
هرگز حاضر نيستند زمام امور دنيايشان را بلكه زمام امور خانه و اهل و عيالشان را به دست كسانى
بســپارند كــه اين عالمنماها آنهــا را انبياء ميخوانند ،چطور راضى خواهند شــد كــه خداى عليم و
حكيم آنها و انبيايشان چنين خدا و چنين انبيايى باشند.
خــود مــردم عامى و بلكه فروماي ـهگان آنها هم مىدانند كه خداوند ا گــر انبيايى مبعوث نموده براى
اين بوده كه فردا مردم عذرى نداشته باشند .و مىدانند كه انبياء از هر لغزش و گناهى معصومند
و اگر معصوم نباشــند و جايز باشــد كه پيغمبرى كافر و يا فاســق و فاجر شــود و يا مردم را به شــرك و
وثنيــت دعــوت كنــد آن گاه پاى خود را كنار كشــيده و تقصير را به گردن شــيطان گذارد ،غرض از
بعثــت حاصــل نمىشــود ،چون در چنين صورتــى از مردم هيچ توقعى نمىتوان داشــت و خداوند
هيچ حجتى بر مردم نخواهد داشت.
آرى ،مردم عوام اين معنا را درك مىكنند ولى اين گمراهان عالمنما كه علم خود را سرمايه و سالح
براى اضالل مردم قرار دادهاند از درك آن عاجز ماندهاند ،و وقتى اين مطالب را مىشــنوند و بحث
از عصمت انبياء و موهبتها و مواقف روحى آنان به ميان مىآيد آن را شرك و غلو در باره بندگان
ُ ُ
ُ ْ َّ َ َ َ
خدا دانسته و به امثال آيه" قل ِإنما أنا َبش ٌر ِم ْثلك ْم -بگو بدرستى من نيز بشرى مانند شمايم" تمسك
مىجويند ،تقصير هم ندارند،
براى اينكه پروردگارى را كه اينها تصور كردهاند بمراتب پائينتر از انبيا و صفاتى را كه براى ذات و
افعال خدا قائلند بمراتب پائينتر از صفات و مقامات انبياء (ع) است.
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و اينهــا همــه مصائبــى اســت كه اســام و مســلمين از دســت اهل كتــاب مخصوصا يهــود ديده و
خرافاتى است كه به دست اينها جعل و در بين روايات ما گنجانيده شده و در نتيجه عدهاى هم
َ
به آن معتقد شدهاند ،از آن جمله معتقد شدند كه خداى سبحان -كه قرآن كريم با جمله" ل ْي َس
َ
َ
ك ِم ْث ِل ِه شـ ْـي ٌء -هيچ چيز شــبيه او نيســت" توصيف نموده -،العياذ باهَّلل -مانند يكى از انســانهاى
متجبرى اســت كه خود را آزاد و غير مســئول و ديگران را همه بنده و مســئول خود مىداند ،و از آن
جمله معتقد شــدند كه ترتب هر يك از مســببات بر اســباب خود و به وجود آمدن هر نتيجهاى از
مقدمــات خــود و اقتضــاى هر موجود مؤثر مــادى و معنوى براى اثر خود ،همــه جزافى و بدون رابطه
است.
و لذاســت كــه مىگوينــد اگر خداى تعالى نبوت را به رســول خدا (ص) ختم نمــوده و بر آن جناب
قــرآن نــازل كــرده ،و اگر موســى (ع) را به تكلم با خود ممتاز ســاخته و عيســى (ع) را به تاييد به روح
اختصاص داده ،هيچكدام به خاطر خصوصيتى در روح و نفوس شريف آن حضرات نبوده ،بلكه
خــداى تعالــى خــودش چنين خواســته كه يكــى را به آن و يكــى را به اين اختصاص دهــد ،و اگر با
عصاى موسى سنگ شكافته و آب جارى مىگردد زدن آن حضرت خصوصيتى ندارد ،بلكه عينا
مانند زدن ما است ،اال اينكه خدا خواسته كه آنجا سنگ شكافته و آب جارى بشود و در زدن ما
نشود ،و هم چنين اگر عيسى (ع) به مردگان مىگويد :برخيزيد به اذن خدا و آنان هم برمىخيزند،
خصوصيتــى در گفتن وى نيســت بلكــه گفتن او عينا مثل گفتن ما مردم عادى اســت ،اال اينكه
خداى تعالى بعد از گفتن او مردگان را زنده مىكند و در گفتن ما نمىكند و همچنين است ساير
معجزات انبياء (ع).
اينان از اين رو دچار چنين اشــتباهاتى شــدهاند كه نظام تكوين را بر نظام تشــريع قياس كردهاند،
و مقــررات تشــريع را بــر تكوين حكومــت دادهاند در حالى كه نظام تشــريع از وضع و قــرارداد تعدى
و از جهــان اجتمــاع انســانى تجــاوز نمىكند و اگر كمى فكر مىكردند ،به اشــتباه خود واقف شــده
و مىفهميدنــد كــه گناهــى مــا فــوق اين گنــاه و مغفرتى ما فــوق مغفــرت متعلق به آن نيز هســت،
راستى ايشان چگونه از درك اين حقيقت غافل شدهاند؟ با اينكه انتقال به آن خيلى دشوار نبود،
بــراى اينكــه خــداى تعالى از طرفى مكرر بندگانى را براى خود به نام" مخلصين" ســراغ مىدهد كه
معصوم و مصون از گناه بوده و شيطان براى هميشه از اغواى آنان نااميد است ،و گناه -به معناى
معروف -هرگز از ايشان سر نمىزند ،و به مغفرت آن حاجت ندارند.
و در باره عدهاى از انبياى عظام خود مانند ابراهيم ،اسحاق ،يعقوب ،يوسف و موسى (ع) صريحا
فرموده كه اينان از مخلصين هستند ،راجع به ابراهيم و اسحاق و يعقوب فرموده ":إ َّنا َأ ْخ َل ْص ُ
ناه ْم
ِ
َّ
ْ
َّ ُ
باد َنا ْال ُم ْخ َل ِص َ
ين" و در باره موســى
ِبخا ِل َصـ ٍـة ِذكـ َـرى الد ِار" و در حق يوســف (ع) فرمــودهِ " :إنه ِم ْن ِع ِ
َّ ُ َ ْ َ ً
كان ُمخلصا" .
(ع) فرمودهِ ":إنه
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و از طرفــى ديگــر از هميــن انبيــاى مخلــص و بى گنــاه طلب مغفــرت را حكايت كــرده ،چنان كه
ََ ْ
َ
كرد:ر ّب َنا اغ ِف ْر ِلــي َو ِلوا ِلد َّي" و از موســى (ع) نقل كرده كه
از ابراهيــم (ع) حكايــت كــرده كه عــرض
َ
َ ْ
ْ
َ ْ َ َ
گفــتَ ":ر ِ ّب اغ ِفـ ْـر ِلي َو ِل ِخي َو أ ْد ِخلنا ِفي رحم ِتك" و هر كســى مىتواند بفهمد كه اگر مغفرت جز
به گناهان متعارف تعلق نمىگرفت طلب مغفرت ايشان با اينكه بىگناهند معنايى نداشت.
گــر چــه بعضى در توجيه آن گفتهاند كه اين حضرات خواســتهاند از باب تواضــع در برابر پروردگار،
خود را در عين بى گناهى گنهكار بخوانند ،ليكن اين توجيه نيز غلط است و گويا غفلت كردهاند
از اينكــه انبيــاء هيچ وقت در نظريات خود خطا و شــوخى و تعــارف نمىكنند و اگر طلب مغفرت
مىكنند اين تقاضاىشان جدى و از آن معناى صحيحى در نظر دارند.
بــا اينهمــه چطور ممكن اســت كســى نفهمد كه گناهانى غيــر از گناهان متعارف هســت كه از آن
طلب مغفرت مىشــود .و طلب مغفرتى غير از طلب مغفرت متعارف هســت و خداوند از ابراهيم
َ
َ
َ
َ َ ََْ ّ
نقل مىكند و مىفرمايدَ ":و ّال ِذي أ ْط َم ُع أ ْن َي ْغ ِف َ
ين"و شايد همين نكته باعث
الد
م
و
ي
ي
ت
يئ
ط
خ
ي
ل
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شــده كــه خــداى تعالى هــر جا كــه در كالم خود رحمــت و يا رحمت اخــروى يعنى بهشــت را ذكر
ُْ
ْ
مىكند قبل از آن مغفرت را اسم مىبرد ،مثال مىفرمايدَ ":و قل َر ِ ّب اغ ِف ْر َو ْار َح ْم" و نيز مىفرمايدَ ":و
َ َْ َ
ْ َ
اغ ِف ْر لنا َو ْار َح ْمنا"و نيز از قول آدم و همسرش (ع) حكايت كرده كه عرض كردندَ ":و ِإ ْن ل ْم تغ ِف ْر لنا
َ َّ َ ْ
َ
َ
گفت":و ِإل تغ ِف ْر ِلي َو ت ْر َح ْم ِني".
َو ت ْر َح ْمنا"و از نوح (ع) حكايت مىكند كه
اقسام گناه و اقسام عفو
پس از اين بيان چنين به دست آمد كه گناه داراى مراتب مختلفى است كه يكى پس از ديگرى و
در طول هم قرار دارند ،چنان كه مغفرت نيز داراى مراتبى است كه هر مرتبه از آن متعلق به گناه آن
مرتبه مىشود ،و چنين نيست كه گناه در همه جا عبارت باشد از نافرمانى اوامر و نواهى مولوى كه
معناى متعارفى آن اســت ،و نيز چنين نيســت كه هر مغفرتى متعلق به چنين گناهى باشد ،بلكه
غير از اين معنايى كه عرف از گناه و مغفرت مىفهمد گناهان و مغفرتهاى ديگرى هم هست كه
اگر بخواهيم آن را از بحث سابق خود گرفته و بشماريم بالغ بر چهار مرتبه مىشود:
اول:
گناه معمولى و عرفى كه اگر بخواهيم عمومى تعريفش كنيم عبارت مىشود از مخالفت پارهاى از
مواد قوانين عملى چه دينى و چه غير دينى ،و مغفرت متعلق به اين مرتبه از گناه هم اولين مرتبه
مغفرت است.
دوم:
عبارتست از گناه متعلق به احكام عقلى و فطرى و مغفرت متعلق به آن هم دومين مرتبه مغفرت
است.
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سوم:
گناه متعلق به احكام ادبى اســت نســبت به كســانى كه افق زندگيشــان ظرف آداب اســت ،و اين
مرتبــه هــم بــراى خــود مغفرتــى دارد ،و اين دو قســم از گنــاه و مغفــرت را فهم عرف گنــاه و مغفرت
نمىشمارد ،و شايد اگر در جايى هم چنين اطالقى ببينند حمل بر معناى مجازى مىكنند.
و ليكن بنظر دقيق و علمى مجاز نيست .براى اينكه همه آثار گناه و مغفرت را دارد.
چهارم:
گناهى است كه تنها ذوق عشق ،آن را و مغفرت مربوط به آن را درك مىكند ،البته در طرف بغض
و نفرت نيز گناه و مغفرتى مشــابه آن تصور مىشــود .و اين نوع از گناه و مغفرت را فهم عرفى حتى
به معنى مجازى هم گناه نمىشمارد و اين اشتباهى است از عرف ،و البته تقصير هم ندارد ،زيرا
فهم عرفى از درك اين حقايق قاصر است ،و چه بسا كسانى از همين اهل عرف بگويند اين حرفها
از خرافات و موهومات عشــاق و مبتاليان بمرض" برســام" و يا از تخيالت شــعرى است و متكى بر
مبناى صحيحى از عقل نيست ،و غفلت داشته باشند از اينكه ممكن است همين تصوراتى كه
در افق زندگى اجتماعى تصوراتى موهوم به نظر مىرسد در افق بندگى حقايقى ناگفتنى باشد.
آرى عبوديتى كه ناشــى از محبت پروردگار اســت كار بنده را بجايى مىكشــاند كه دل از دســت
داده و عقلــش خيــره و ســرگردان مىشــود .و ديگــر شــعورى كــه بتواند چيــزى را غير پــروردگار درك
نموده ،ارادهاى كه چيزى غير از خواســتههاى او بخواهد برايش باقى نمىگذارد ،در چنين حالتى
انسان احساس مىكند كه كوچكترين توجه به خود و به مشتهيات نفس خود گناهى است عظيم
و پردهايســت ضخيــم كــه جــز مغفــرت الهى چيــزى آن را برطرف نمىســازد .قرآن كريم هــم گناه را
ُُ
ُ
حجــاب دل و مانــع از توجــه تــام بــه پروردگار ناميــده و فرمــودهَ " :ك َّل َبـ ْـل َ
ران َعلــى قل ِوب ِه ْم مــا كانوا
ون َك َّل إ َّن ُه ْم َع ْن َر ّبه ْم َي ْو َمئذ َل َم ْح ُج ُوب َ
َي ْكس ُب َ
ون".
ِ ٍ
ِ
ِِ
ِ
ايــن بــود آنچــه را كــه گفتيم بحث دقيــق و جدى -نه بحثــى كه با حقايــق بازى كنــد -آدمى را به
آن ارشــاد مىنمايــد ،و ممكن هم هســت كه بــراى اولياى خدا در خــال راز و نيازهاى نهانى كه با
خداى خود دارند حاالتى دست دهد كه در آن احوال به گناهانى رقيقتر از اين مراحل چهارگانه و
همچنين مغفرتى لطيفتر از اين مغفرتها برخورد نمايند كه اينگونه بحثهاى كلى و عمومى نتواند
از عهده بيان آن برآيد.
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ع ق� ل

ت� ق
ع�ل

ش ت ق ت ق آن َْ ق ُ ن َ
و� /ن� ْع ِق�ل
م���ا� �ر��ى :ي�ع ِ�ل

َ
ّنَ شَ َّ َّ َ ّ نْ َ َّ ُّ
الص ُّم ْال بُ� ْك ُم ّال ذ ي�� نَ� لا يَ� ْع ِق� ُل ن
و�
ا� ِع�د الل ِه
ِإ�� �ر الدو ِب
سوره مبارکه انفال آیه22 :

تعقل

لفظ" عقل" همانطور كه توجه فرموديد از اين باب بر ادراك اطالق مىشود كه در ادراك عقد قلبى به
تصديق هست و انسان را به اين جهت عاقل مىگويند ،و به اين خصيصه ممتاز از ساير جانداران
مىداننــد كــه خــداى ســبحان انســان را فطرتا اينچنيــن آفريده كه در مســائل فكــرى و نظرى حق
را از باطــل ،و در مســائل عملــى خيــر را از شــر ،و نافع را از مضر تشــخيص دهد ،چــون از ميان همه
جانداران او را چنين آفريده كه در همان اول پيدا شدن و هست شدن خود را درك كند و بداند كه
او ،اوســت و ســپس او را به حواس ظاهرى مجهز كرده تا به وســيله آن ،ظواهر موجودات محســوس
پيرامون خود را احســاس كند ،ببيند و بشــنود و بچشــد و ببويد و لمس كند و نيز او را به حواســى
باطنــى چــون ":اراده" "،حــب" "،بغض""،اميد""،ترس" و امثال آن مجهز كرده تــا معانى روحى را به
وسيله آنها درك كند ،و به وسيله آن معانى ،نفس او را با موجودات خارج از ذات او مرتبط سازد و
پس از مرتبط شدن ،در آن موجودات دخل و تصرف كند ،ترتيب دهد ،از هم جدا كند ،تخصيص
دهــد و تعميــم دهــد و آن گاه در آنچه مربوط به مســائل نظــرى و خارج از مرحله عمل اســت ،تنها
نظر دهد و حكم كند ،و در آنچه كه مربوط به مسائل عملى است و مربوط به عمل است حكمى
عملى كند ،و ترتيب اثر عملى بدهد و همه اين كارهايى را كه مىكند بر طبق مجرايى مىكند كه
فطرت اصلى او آن را تشخيص داده ،و اين همان عقل است.
ليكن بسا مىشود كه يكى يا چند قوه آدمى بر ساير قوا غلبه مىكند و كورانى و طوفانى در درون به
راه مىاندازد ،مثال درجه شــهوتش از آن مقدارى كه بايد باشــد تجاوز مى كند ،و يا درجه خشمش
باال مىرود( ،و به حكم اين كه گفتهاند :حقيقت سرابى است آراسته -هوا و هوس گرد برخاسته)
چشم عقلش نمىتواند حقيقت را درك كند ،در نتيجه حكم بقيه قواى درونيش باطل و يا ضعيف
مىشــود ،و انســان از مرز اعتدال يا به طرف وادى افراط ،و يا به طرف وادى تفريط ســقوط مىكند،
آن وقت عقل آدمى نظير آن قاضى مىشود كه بر طبق مدارك باطل و شهادتهاى كاذب و منحرف
و تحريف شــده ،حكم مىكند ،يعنى در حكمش از مرز حق منحرف مىشــود ،هر چند كه خيلى
مراقــب اســت بــه باطل حكم نكنــد ،اما نمىتواند .چنيــن قاضىاى در عين اينكه در مســند قضا
نشسته ،قاضى نيست.
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انسان عاقل هم در مواردى كه يك يا چند تا از غرائز و اميال درونيش طغيان كرده يا عينك محبت
به چشم عقل خود بسته ،و يا عينك خشم ،يا ترس زياده از حد ،يا اميد بيجا ،يا حرص ،يا بخل،
يا تكبر ،در عين اينكه هم انسان است و هم عاقل نمىتواند به حق حكم كند ،بلكه هر حكمى كه
مىكند باطل است ،و لو اينكه (مانند معاويهها) حكم خود را از روى عقل بداند ،اما اطالق عقل
به چنين عقلى ،اطالق به مسامحه است و عقل واقعى نيست ،براى اينكه آدمى در چنين حالى
از سالمت فطرت و سنن صواب بيرون است.
و خداى عز و جل هم ،كالم خود را بر همين اســاس ادا نموده و عقل را به نيرويى تعريف كرده كه
انســان در دينش از آن بهرهمند شــود ،و به وســيله آن راه را به سوى حقائق معارف و اعمال صالحه
پيــدا نمــوده و پيش بگيــرد ،پس اگر عقل انســان در چنين مجرايى قرار نگيــرد ،و قلمرو علمش به
چهــار ديــوار خير و شــرهاى دنيوى محــدود گردد ،ديگر عقل ناميده نمىشــود ،هم چنــان كه قرآن
َ َ ُ َُ
َ َُ َ
كريم از خود چنين انسانهايى حكايت مىكند كه در قيامت ميگويند ":ل ْو ك ّنا ن ْس َم ُع أ ْو ن ْع ِقل ما ك ّنا
في َأ ْصحاب َّ
ير" " "1اگر ما مىشنيديم و تعقل مىكرديم ديگر از دوزخيان نمىبوديم.
ع
الس
ِ
ِ
ِ َ ِ
َْ
َ
َ َّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ـيروا ِفــي ال ْرض فتكــون له ْم قلـ ٌ
و نيــز فرمــوده ":أ فلـ ْـم ي ِسـ ُ
ـوب يع ِقلون ِبها ،أو آذان ي ْسـ َـمعون ِبهــا ف ِإنها
َ
ْ ُ ُ ِ َّ
ُّ ُ
َ
ال َت ْع َمــى ْال ْبصـ ُـار َو ِلكـ ْـن ت ْع َمــى القلـ ُ
ور" " "2چرا در زمين ســير نكردند تا داراى
ـد
ـ
الص
ي
ف
ي
ت
ال
ـوب
ِ
ِ
ِ
دلهايى شــوند كه با آن تعقل كنند ،و يا گوشهايى كه با آن بشــنوند؟ آخر تاريك شــدن چشم سر،
كورى نيست ،اين چشم دل است كه كور مىشود ،دلهايى كه در سينهها است.
پس اين آيات همانطور كه مالحظه گرديد كلمه عقل را در علمى استعمال كرده كه انسان خودش
بــدون كمــك ديگــران به آن دســت يابد ،و كلمه" ســمع" را در علمى بكار برده كه انســان به كمك
ديگــران آن را بــه دســت مىآورد ،البته با ســامت فطرت در هــر دو براى اينكــه مىفرمايد آن عقل،
َّ
َ َ َّ
راه َ
يم ِإل
عقلى اســت كه با دل روشــن توأم باشــد نه با دل كور .و نيز فرمودهَ ":و َم ْن َي ْرغ ُب ع ْن ِمل ِة ِإ ْب ِ
َْ
ت ابراهيم كه دين فطرى است روى مىگرداند بجز كسى كه خود
َم ْن َس ِف َه نف َس ُه" و چه كسى از مل 
را سفيه و نادان كرده باشد.
و آيــه شــريفه ،بــه منزلــه عكــس نقيض اســت ،بــراى آن حديثى كــه مىفرمايــد ":العقل مــا عبد به
الرحمن  "...عقل آن اســت كه به وســيله آن خداى رحمان پرســتش شــود  ...پس از همه آنچه تا
اينجــا گفتيــم اين معنا روشــن گرديد كه مراد از عقــل در كالم خداى تعالى آن ادراكى اســت كه با
َ َ َُّ ُ َُ ُ
اهَّلل لك ْم
ســامت فطرت براى انســان دســت دهد ،و اينجا اســت كه معناى جمله ":كذ ِلك يب ِين
آياته َل َع َّل ُك ْم َت ْعق ُل َ
ون" به خوبى روشــن مىشــود ،چون در اين جمله بيان خدا مقدمه تماميت علم
ِ
ِِ
اســت ،و تماميت علم هم مقدمه عقل و وســيلهاى به سوى آن است ،هم چنان كه در جاى ديگر
َ ْ َ َْْ ُ
ثال َن ْضر ُبها ل َّلناس َو ما َي ْعق ُلها إ َّل ْالعال ُم َ
ون" همه اين مثلها را براى انســان
نيز فرموده ":و ِتلك الم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
مىزنيم ،ولى وى آنها را تعقل نمىكند ،مگر كسانى كه عالم باشند.
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ع ق� د

ع�قد

َ ّقَ ْ ُت ُ ُ ْ َ َ
ش تق ت آ ْ َ ْ ُ
م /ع ق�د ة�
ا� ق�ر��نى :ال ُع ق�د/ال ُع ق� ِود /ع�د� 
م���

أَ ُ َ َّ آ ُ أَ ُ ْ ُ
ي�ا � يّ�ها ال ذ�ي� نَ� � َم ن�وا � ْو ف�وا بِ�ال ُع ق� ِود
سوره مبارکه مائده آیه1 :

عقد

كلمــه" عقــده" ايــن كلمــه از ماده ع -ق -د اســت كه به معناى بســتن اســت ،و در اين آيه ،علقه
زناشويى به گرهى تشبيه شده كه دو تا ريسمان را به هم متصل مىكند ،به طورى كه آن دو را يك
ريســمان البته بلندتر مىســازد ،گويى حبالة و ريســمان نكاح هم دو نفر انسان را يعنى زن و شوهر
را بــه هــم متصــل مىكند.كلمه"عقود" جمع عقد اســت ،و عقد به معناى گره زدن و بســتن چيزى
اســت بــه چيــز ديگر ،بســتن به نوعى كه بــه خودى خــود از يكديگر جدا نشــوند ،مثل بســتن و گره
زدن يــك طنــاب و يك ريســمان به طناب و ريســمانى مثــل خودش و الزمه گره خوردن اين اســت
كــه هــر يــك مالزم ديگرى باشــد ،و از آن جدا نباشــد ،و اين لــوازم در گره خوردن دو چيز محســوس
در نظر مردم معتبر بوده ،و ســپس همه اينها را در گرههاى معنوى نيز معتبر شــمردند ،مثال در عقد
معامــات از خر يــد و فروش و اجاره و ســاير معامالت معمول و نيــز در عهدها و پيمانها كلمه عقد
را اطــاق كردنــد ،چــون اثرى كه در گره زدن هســت در اينها نيز وجود داشــت و آن اثر عبارت بود از
لــزوم آن پيمــان و التــزام در آن .و چون عقد -كه همان عهد باشــد -شــامل همــه پيمانهاى الهى و
دينى كه خدا از بندگانش گرفته مىشــود و نيز شــامل اركان دين و اجزاى آن چون توحيد و نبوت و
معاد و ســاير اصول عقائد و اعمال عبادتى و احكام تشــريعى و امضايى و از آن جمله شــامل عقد
معامالت و غيره مىشود.

بیع

كلمه"بيعت" يك نوع پيمان اســت كه بيعت كننده خود را مطيع بيعت شــونده مىســازد .راغب
مىگويد :وقتى مىگويند با سلطان بيعت كرد كه بيعتش متضمن بذل طاعت باشد ،البته طاعت
به قدر مقدور .رسم عرب و همچنين در ايران اين بود كه وقتى مىخواستند معامله را قطعى كنند،
به يكديگر دست مىدادند ،و گويا با اين عمل مساله نقل و انتقال را نشان مىدادند -چون نتيجه
نقــل و انتقــال كه همان تصرف اســت بيشــتر بدســت ارتبــاط دارد -لذا دســت به دســت يكديگر
مىزدنــد ،و بــه هميــن جهت دســت زدن به دســت ديگــرى در هنگام بــذل اطاعــت را"مبايعه" و"
بيعت" مىخواندند ،و حقيقت معنايش اين بود كه بيعت كننده دســت خود را به بيعت شــونده
مىبخشيد ،و به سلطان بيعت شونده مىگفت :اين دست من مال تو است ،هر كارى مىخواهى
با آن انجام بده.
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عصم

ت
عصم�

َ فَ ْ َ
ش ت ق ت ق آ ن ْ تَ ُ
اس ت� ْع َص َم
م/عاصم�/
واِ �/ع َص
ِ
م���ا� �ر��ى :اع� ِصم بِ

َّ ُ َ َ ْ ُ ْ فَ ن ْ َ ْ َ ْ َ ن ْ َ ّنَ
َْ
ص� ُر
َو اع ت� ِص ُموا بِ�الل ِه هو مولاكم � ِ�عم المول ى و ِ�عم
ال� ي
سوره مبارکه حج آیه78 :

عصمت

راغب گفته است" :عصم" بفتح عين و سكون صاد به معناى امساك است ،و اعتصام به معناى
آن حالتــى اســت از انســان كــه در طلب حافظى كــه او را حفظ كند از خود نشــان مىدهد .راغب
همچنين در معناى اين كلمه بســط كالم مىدهد تا آنجا كه مىگويد" :عصام" بكســر عين چيزى
است كه بوسيله آن چيزى بسته و حفظ مىشود و عصمتى كه در انبيا است به معناى نگهدارى
ايشانســت از معصيت ،و خداوند ايشــان را با وســايل گوناگونى حفظ مىكند :يكى با صفاى دل
و پاكى گوهرى اســت كه خداى تعالى ايشــان را به آن كرامت اختصاص داده اســت و يكى ديگر
بــا نعمت فضائل جســمانى و نفســانى اســت كه به آنــان ارزانى داشــته و ديگر با نصــرت و تثبيت
قدمهاى آنها اســت ،و نيز ســكينت و اطمينان خاطر و نگهدارى دلهايشــان و توفيقاتشــان است،
َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
اس".
كما اينكه خداى تعالى فرموده" :و اهَّلل يع ِصمك ِمن الن ِ
و عصمت چيزى اســت نظير دس ـتبند كه زنان در دســت مىاندازند ،و از دســت ،آن موضعى را
كــه عصمــت دســت بند بر آن قــرار مىگيرد معصم گويند ،و بعضى به ســفيدى مچ دســت با پاى
چارپايــان از نظر شــباهتش به دســت بند عصمــت گفتهاند ،نظير اينكه چارپايــى را كه يك پايش
سفيد باشد به چارپايى كه يك پايش بسته باشد تشبيه كرده و محجل مىگويند و بر همين قياس
گفته مىشود" :غراب اعصم -كالغ قالده دار".
كلمه "عصم" جمع "عصمت" است كه به معناى عقد و ازدواج دائمى است ،و بدين جهت آن را
عصمت ناميدهاند كه زن را حفظ و ناموسش را نگهدارى مىكند.
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�غ ب� ن�

غ� ب� ن�

ش ت ق ت ق آ ن تَّ
ال��غ بُا� ِن�
م���ا� �ر��ى:

َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ذ َ َ ْ ُ تَّ
ال��غ بُا� ِن�
ي�وم ي� ج�معكم ِل ي�و ِم ال ج�م ِع � ِلك ي�وم
سوره مبارکه تغابن آیه9 :

غبن

ن اســت به معناى اين اســت كه وقتى
راغب مىگويد :كلمه"غبن" كه تغابن مصدر باب تفاعل آ 
با كســى معامله مىكنى از راهى كه او متوجه نشــود كاله ســر او بگذارى ،اگر مىخرى پول كمترى
بدهــى ،و اگر مىفروشــى پول بيشــترى بگيــرى ،آن گاه مىگويد :منظور از"يوم التغابــن" كه در قرآن
آمده روز قيامت است ،چون در آن روز براى همه مردم كشف مىشود كه در معاملهاى كه آيات زير
َ َ َّ
الناس َم ْن َي ْشــري َن ْف َس ُه ْاب ِت َ
ضات
بدان اشــاره نموده مغبون شــدهاند ،و اينكه آن آيات":و ِمن
غاء َم ْر ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ
َ
ى ِمنَ
اهَّلل -بعضى از مردمند كه جان خود را در برابر خوشــنوديهاى خدا مىفروشــند"ِ "،إن اهَّلل اشتر 
ِ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ين أنف َســه ْم  -...خدا از مؤمنين جانهايشــان را خريدارى كرده  "...و" ال ِذ َ
ْال ُمؤ ِم ِن َ
ين يشــت ُرون ِبعه ِد
َ
َ ًَ ً
اهَّلل َو أ ْيما ِن ِه ْم ث َمنا ق ِليل -آنهايى كه با عهد خدا و سوگندهاشان بهاى اندكى به دست مىآورند".
ِ
در روز قيامت براى همه اين معاملهگران كشــف مىشــود كه مغبون شــدهاند ،آن كس كه معامله
نكــرده مىفهمــد كه از معامله نكردن مغبون شــده ،و آن كس كه در معاملهاش بهاى اندك دنيا به
دست آورده مىفهمد كه از معامله كردنش مغبون شده ،پس همه مردم در آن روز مغبون خواهند
بود.

خسر

كلمه"خسر" و "خسران" هر دو به معناى از دست دادن سرمايه است ،يا همهاش و يا بعضى از آن.
البته كلمه" خســران" رســاتر از كلمه"خســر" اســت ،و "خســران نفس" به معناى آن است كه آدمى
نفــس خــود را در معرض هال كت و بدبختى قرار دهد ،به طورى كه اســتعداد كمالش از بين برود و
سعادت به كلى از او فوت شود" .خسارت اهل" هم به همين معنا است.
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�غ ر ر

غ� ّر

ش ت ق ت ق آ �نى �غُ ُ تَ �غُ َّ نَّ ُ غَ َّ غَ َ
ّ �/ر�تْ ُهم
م���ا� �ر� ِ :ب� ر ٍور  �/ر�كم�/ر

ٌ َ َ
َّ ُ َ ُ
َأ ُّ َ نّ َ
ْ َ
َ ً َ َْ
َ
ُ ٌ ُ
ً َ
ال� ُاس تا� ق�وا َر بّ�ك ْم َو ا�خ ش� ْوا يَ� ْوما لا ي� ج ْ��ز ي� وا ِلد ع نْ� َول ِد ِه َو لا َم ْولود ه َو ج�ا�ز ٍ ع نْ� وا ِل ِد ِه ش� يْ� ئ�ا ِإ� نّ� َوعد
ي�ا � ي�ها
ا َّلله َح قٌّ� فَ�لا تَ��غُ َّر نَّ� ُك ُم ْال َح� ةُا� ُّالد نْ��ا َو لا َ��غُ َّر نَّ� ُك ْم �ا َّلله ْال�غَ ُر ورُ
ِ
ِب ِ
ي
ي
ي
ِ
سوره مبارکه لقمان آیه33 :

ّ
غر

كلمه"غرور" به معناى اين است كه كسى آدمى را به شرى وادار كند كه به صورت خير باشد ،و اين
ن عمل را مرتكب شــدهايم"
عمل او را غرور فريب مىخوانند ،و عمل ما را كه فريب او را خورده و آ 
اغتــرار" مىخواننــد ،راغب گفته :معناى اينكه بگوييم":غررت فالنا" اين اســت كه من رگ خواب
فالنى را يافتم ،و توانســتم فريبش دهم ،و به آنچه از او مىخواســتم برســم ،و كلمه" غرة" به كســره
غين ،به معناى غفلت در بيدارى است .
و گفته":غــررت فالنــا" بــه اين معنا اســت كه من رگ خواب او را جســتم ،و آنچه از او مىخواســتم
گرفتــم ،و"غــرة" به معناى غفلت در بيدارى اســت ،و كلمه"غرار" به معنــاى غفلت با چرت و فتور
اســت -،تــا آنجــا كه مىگويد :پس غرور به معناى هر چيزى اســت كه آدمــى را فريب مىدهد ،چه
مال باشــد ،و چه جاه ،و چه شــهوت ،و چه شــيطان ،چيزى كه هســت بعضى از مفســرين كلمه"
غــرور" را بــه شــيطان تفســير كردهاند ،و اين بدان جهت اســت كــه او خبيثتريــن فريبدهندگان
اســت و بعضى ديگر آن را به دنيا تفســير كردهاند چون در مثل گفته شــده" الدنيا تغر و تضر و تمر-
دنيا غرور مىآورد و ضرر مىزند و مىگذرد" .
و بنا به گفته وى معناى آيه اين مىشود":اى انسانها بپرهيزيد از پروردگارتان" ،و او خداى سبحان
است "،و بترسيد روزى را" و آن روز قيامت است ،كه"ال يجزى" كفايت نمىكند" پدرى از فرزندش،
و نه مولودى كفايت كننده و بى نياز كننده است"چيزى را" از والد خويش ،كه وعده خدا" به آمدن
َ َ ُ َّ ُ ْ ُ ُّ ْ
قيامت" حق" اســت ،يعنى ثابت اســت و تخلف ناپذير"،فال تغ َّرنك ُم ال َحياة الدنيا" پس زنهار ،كه
ُ َ َّ ُ
َْ
اهَّلل الغ ُر ُور" و بطور كلى بهوش باشيد،
زندگى دنيا با زينت فريبنده خود شما را بفريبد" َو ال َيغ ّرنك ْم ِب ِ
كه هيچ فريبندهاى چه از شؤون زندگى باشد ،و چه خصوص شيطان شما را گول نزند" .غرور" به
معناى اظهار خيرخواهى و نهان داشتن سوء قصدى است كه در دل دارد.
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�غ ص ص

غ� ّصه

ش تق ت آ ُ َ
ا� ق�ر��نى :غ� ّص ة�
م���

َ َ أَ
نَّ َ َ ْ ن َ أَ ن َ ً َ َ ً َ َ َ ً َ ُ َ
اما ذ�ا غ� ّص ٍ ة� َو ع�ذ ا بً�ا � ِل ي� ًما
ِإ�� لد ي��ا ��كالا و �ج ِح ي�ما و طع
سوره مبارکه مزمل آیه13 :

ّ
غصه

در مجمع البيان مىگويد :كلمه" غصه" به معناى تردد لقمه در حلق است ،به طورى كه خورنده
نتواند به راحتى آن را فرو ببرد ،وقتى گفته مىشود"غص بريقه ،يغص ،غصصا" معنايش اين است
كــه آب دهانــش در گلو يــش گيــر كــرد ،و" فــى قلبه غصة من كــذا" يعنــى در دلش از فالن پيشــامد
اندوهى گره خورده ،و خالصه غصه هم نظير سكســكه اســت ،كه نمىگذارد طعام و شــراب گوارا
شود.

نکال

كلمــه" نــكال" هم به معناى تعذيبى اســت كــه هر كس آن را ببيند ،و يا بشــنود از ارتكاب مثل آن
خوددارى مىكند ،و عذاب آخرت از اين جهت نكال خوانده شده كه يكى از آثارش اين است كه
هر كس آن را بشنود از هر عملى كه وى را بدان گرفتار سازد خوددارى مىكند ،هم چنان كه عذاب
استيصال و انقراض در دنيا هم به همين جهت نكال خوانده مىشود.

غم
كلمه" غمة" -به ضمه غين -به معناى اندوه و سختى است ،و در آن ،معناى پوشش نيز هست،
گويا كربت و اندوه روى قلب را مىپوشاند" .غمام" نام ابر است ،و اگر ابر را غمام خواندهاند ،براى
اين است كه آفتاب را مىپوشاند ،زيرا غمام از ماده غم كه به معناى پرده است ،مىباشد.
كلمه"جحيم" در قرآن يكى از اســمهاى جهنم اســت كه از ماده"جحمة" مشــتق شــده ،كه -بنا به
گفته راغب -به معناى شدت سوزش آتش است.
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�غ ى ب�

غ� ی� ب�

ش ت ق ت ق آ ن ْ �غ ئ نَ ْ ُ
� �/غ ِئا� َب� ٍ ة�
��/غ ِئا� ب� ي� نَ 
� /ال�غ يُ� بِ 
م���ا� �ر��ى :ال ِا� ب� ي� 
و� بِ

ُ ْ �غَ ْ َ شَّ َ ة ْ َ ُ ْ ُ تَ
عال
ِ
عالم ال ي� بِ� و ال�هاد ِ� الك ب� ي�ر الم� ِ
سوره مبارکه رعد آیه9 :

غیب

" غيب" و" شهادت" دو معنى از معانى نسبى هستند ،يعنى يك شىء واحد ممكن است نسبت
به چيزى غيب و نســبت به چيزى ديگر شــهادت باشــد ،و اين بدان ســبب است كه موجودات-
همانطور كه گذشت -خالى از حدود نيستند ،و هرگز از حدود خود جدا و منفك نمىشوند ،بنا بر
اين ،هر چيزى كه داخل در حد و احاطه چيز ديگرى باشد آن چيز داخل ،براى آن ديگرى شهادت
است چون مشهود ادراك آنست ،و هر چيزى كه از حد چيز ديگرى خارج باشد ،براى آن چيز ديگر
غيب خواهد بود چون مشهود ادراكش نيست.
از همين جاســت كه به خوبى روشــن مىگردد كه :جز خداى ســبحان ،كســى غيب نمىداند ،اما
اينكه غيب جز براى خدا معلوم نمىشــود جهتش اين اســت كه علم ،خود يك نوع احاطه است،
و معنــى نــدارد كــه چيزى به خارج از حد وجودى خود و به اجنبى از احاطه خود احاطه يابد ،و اما
اينكه خدا عالم به غيب است جهتش اين است كه وجود خدا محدود به حدى نيست و او به هر
چيز محيط اســت ،و هيچ چيز نمىتواند خود را بوســيله چهار ديوار حد خود از خدا پنهان بدارد،
پس در حقيقت براى خدا غيب نيست هر چند براى غير خدا غيب باشد.
ى او
و بنــا بــر ايــن ،معنــى علــم خدا به غيــب و شــهادت در حقيقت اين مىشــود كه همه چيــز برا 
شــهادت اســت ،و آن غيــب و شــهادتى كــه در بــاره موجودات نســبت بــه هم تحقــق مىيابد ،هم
غيبش و هم شهادتش براى خدا شهادت است.
ُ ْ َ ْ َ َّ
َ
و بــه عبــارت ديگــر ،معنــى جمله"عا ِلم الغي ِب و الشــهاد ِة" اينســت كه امور كه ممكن اســت علم
صاحبان علم به آن احاطه يابد ،يعنى امورى كه خارج از حد وجودشــان نيســت ،و همچنين آن
امــورى كــه ممكــن نيســت علم صاحبان علم بــه آن تعلق گيرد ،بــه خاطر اينكه از حد وجودشــان
خارج اســت ،هم آن قســم و هم اين قســم هر دو براى خداى تعالى معلوم و مشــهود است ،چون او
به تمام اشياء احاطه دارد.
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ف� ط ر

�فطر

ُ نْ فَ ٌ َ َ َ َ
ا� ق� آر��نى :فَ� َط َر ُه نَ  فُ ُ
م� ت� ق� ت
ش
 �/ت� ف� ّط ْر ن�
� �/طور/م�� ِطر ي

َ ْ َّ
ف َ أَ ق ْ َ ْ َ َ ّ ن َ ن ف ً ف ْ َ تَ َّ َّ فَ َ َ نّ َ
ال� َاس َع َل ْ�ها لا تَ� ْ
د� َل ِل خ�ل ق ِ� الل ِه
�
�ت� �طر
لد� ِ� ح� ي��ا ِ�طر� الل ِه ال َ ي 
ب ي
ي
�� ِ�م و�ج هك ِل ِ ي
َ
أ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ّ
َ
و�َ
ْ
ذ
الدي� نُ� ال ق� يّ� ُم َو ِلك نّ� �ك ث� َر ن
ال� ِاس لا يَ�عل ُم ن
� ِلك ِ
ِ
سوره مبارکه روم آیه30 :

فطر

كلمــه" فطــر" بطــورى كه راغب گفته اســت در اصل به معناى پاره كــردن از درازاى پارچه و يا چيز
ديگر اســت ،وقتى گفته مىشــود ":فطرت الش ـيء فطرا" معنايش اين اســت كه آن را از طرف طول
شكافتم.و در قرآن كريم هر جا كه اين ماده را به خداى تعالى نسبت داده به معناى ايجاد است،
ولى در معناى ايجاد به نوعى عنايت اســتعمال شــده ،گويا خداى تعالى عالم عدم را شــكافته ،و
از شكم آن موجودات را بيرون كشيده است.
بنــا بــر اين كلمه"فاطر" همان معنايى را مىدهد كــه كلمه بديع و مبدع دارند ،با اين تفاوت كه در
كلمــه ابــداع ،عنايــت بر نبــودن الگوى قبلى اســت ،و در كلمه فاطر عنايت بر طرد عــدم و بر ايجاد
چيزى اســت از اصل ،نه مانند كلمه صانع كه به معناى آن كســى است كه مواد مختلفى را با هم
تركيب مىكند ،و از آن صورتى جديد از قبيل خانه ،ماشين ،و امثال آن كه وجود نداشت ،درست
مىكند.همچنيــن مىرســد كــه ماده"فطر" بــه معناى پديــد آوردن از عدم محض اســت به خالف
خلقت ،كه بر پديد آوردن ســاختمان از آجر و آهن نيز صادق اســت  .پس اينكه بعضىها فطرت
را بــه معنــاى خلقــت گرفتهاند از راه صواب دور شــدهاند بــراى اينكه ماده"خلق" بــه معناى ايجاد
صورت از ماده است به اين صورت كه چند ماده را با هم جمع كنيم و چيزى جديد و نو بسازيم،
و ا گــر خلقــت بــه معناى فطرت و ايجاد از عدم محض بود خدا آن را به عيســى بن مريم ع نســبت
َ َ ْ َ َّ
َ ْ َ ْ ُُ
ّ
الط ْي ِر" .
ين كهيئ ِة
نمىداد و
نمىفرمود":و ِإذ تخلق ِم َن ِ
الط ِ
َّ َ َ َ َّ َ َ َ
ْ َ
ْ
اهَّلل ال ِتي فطر الناس عليها" چنين معنا مىدهد كه مالزم فطرت باش و بنا بر اين در جمله
" ِفط َرت ِ
مزبور اشــاره اســت به اينكه اين دينى كه گفتيم واجب اســت براى او اقامه وجه كنى ،همان دينى
است كه خلقت بدان دعوت ،و فطرت الهى به سويش هدايت مىكند ،آن فطرتى كه تبديل پذير
نيست .براى اينكه دين چيزى به غير از سنت حيات ،و راه و روشى كه بر انسان واجب است آن
را پيشه كند تا سعادتمند شود نيست.
پس هيچ انسانى هيچ هدف و غايتى ندارد مگر سعادت ،هم چنان كه تمامى انواع مخلوقات به
ســوى ســعادت خود ،و آن هدفى كه ايدهآل آنهاست هدايت فطرى شدهاند ،و طورى خلق شده،
و به جهازى مجهز گشــتهاند كه با آن غايت و هدف مناســب اســت ،هم چنان كه از موســى (ع)
َ
ُ َّ
َ َْ ُ
ُ َّ َ
حكايت كرده كه در پاسخ فرعون گفتَ ":ر ّب َنا ال ِذي أ ْعطى كل ش ْي ٍء خلق ُه ث َّم َهدى" و نيز فرموده":
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َّ
َّ
َ َّ َ
َ َ َ
ى  .بنا بر اين انســان نيز مانند ســاير انواع مخلوقات مفطور به
الـ ِـذي خلـ َـق ف َسـ َّـوى َو ال ِذي قد َر ف َهد 
فطرتــى اســت كــه او را به ســوى تكميل نواقص ،و رفع حوائجش هدايت نمــوده ،و به آنچه كه نافع
َ َْ
ُ
َ َْ
س َو ما َس َّواها فأل َه َمها ف ُج َورها
براى اوست ،و به آنچه كه برايش ضرر دارد ملهم كرده و فرموده ":و نف ٍ
َْ
َو تقواهــا" و او در ايــن حــال مجهــز به جهاز بدنى نيز هســت ،كــه با آن اعمال مــورد حاجت خود را
ُ َّ َّ َ
الس ِبيل َي َّس َر ُه" يعنى سپس وسيله و راه زندگى را برايش فراهم
انجام دهد ،هم چنان كه فرموده ":ثم
كرد.
پــس انســان داراى فطرتــى خــاص به خود اســت ،كه او را به ســنت خاص زندگــى و راه معينى كه
منتهــى بــه هــدف و غايتى خاص مىشــود ،هدايت مىكند راهــى كه جــز آن راه را نمىتواند پيش
َّ
َ
َ َ َ َّ
ْ َ
الن َاس َعل ْيها" و انســان كه در اين نشــاه زندگى مىكنــد ،نوع واحدى
اهَّلل ال ِتــي فطــر
گيــردِ "،فطـ َـرت ِ
است كه سودها و زيانهايش نسبت به بنيه و ساختمانى كه از روح و بدن دارد سود و زيان مشتركى
است كه در افراد مختلف اختالف پيدا نمىكند.
پس انسان از اين جهت كه انسان است بيش از يك سعادت و يك شقاوت ندارد ،و چون چنين
است الزم است كه در مرحله عمل تنها يك سنت ثابت برايش مقرر شود ،و هادى واحد او را به آن
هدف ثابت هدايت فرمايد .و بايد اين هادى همان فطرت و نوع خلقت باشد ،و به همين جهت
َ َ َ ْ
ََ
َّ َ َ َ َّ
ْ َ
اهَّلل".
اهَّلل ال ِتي فطر
الن َاس عل ْيها" اضافه كرد كه" ال ت ْب ِديل ِلخل ِق ِ
دنبال" ِفط َرت ِ
و اما اينكه گفتيم نوع انســان يك ســعادت و شــقاوت دارد ،براى اين اســت كه اگر ســعادت افراد
انســانها به خاطر اختالفى كه با هم دارد مختلف مىشــد ،يك جامعه صالح و واحدى كه ضامن
ســعادت افراد آن جامعه باشــد ،تشــكيل نمىگشــت ،و همچنين اگر سعادت انســانها به حسب
اختالف اقطار ،و سرزمينهايى كه در آن زندگى مىكنند ،مختلف مىشد ،و سنت اجتماعى كه
همان دين اســت اساســش همان چيزى باشــد كه منطقه اقتضاء دارد آن وقت ديگر انســانها نوع
واحــدى نمىشــدند ،بلكــه به اختالف منطقهها مختلف مىشــدند ،و نيز اگر ســعادت انســان به
اقتضاى زمانها مختلف مىشد ،يعنى اعصار و قرون يگانه اساس سنت دينى مىگشت.
البته منظور ما از اين حرف اين نيست كه اختالف افراد و مكانها و زمانها هيچ تاثيرى در برقرارى
ســنت دينى ندارد ،بلكه ما فى الجمله و تا حدى آن را قبول داريم ،چيزى كه هســت مىخواهيم
اثبات كنيم كه اســاس ســنت دينى عبارت اســت از ســاختمان و بنيه انســانيت ،آن بنيهاى كه
حقيقتــى اســت واحد و مشــترك بين همه افراد و اقــوام ،و ثابت در همــه .مىخواهيم بگوييم براى
انســانيت ســنتى اســت واحد ،و ثابت به ثبات اساســش ،كه همان انســان است ،و همين سنت
است كه آسياى انسانيت بر محور آن مىگردد ،و همچنين سنتهاى جزئى كه به اختالف افراد و
َ ّ
الد ُ
ين
مكانها و زمانها مختلف مىشود ،پيرامون آن دور مىزند .و اين همان است كه جمله" ذ ِلك ِ
ْ َ ّ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ
الناس ال َي ْع َل ُم َ
ون" بدان اشاره مىكند.
الق ِيم و ِلكن أ كثر
ِ
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َ ْ أَ ْ َ
َّ
ق�د � ف�ل َح َم نْ� �زَ كاها
سوره مبارکه شمس آیه9 :

فالح

راغــب در مفــردات مىگويد :كلمه"فلح" -به فتحه فاء و ســكون الم -به معناى شــكافتن اســت و
لذا مىگويند الحديد بالحديد يفلح -آهن با آهن شــكافته مىشــود .و كلمه"فالح" به معناى ظفر
يافتــن و بــه دســت آوردن و رســيدن به آرزو اســت .و ايــن به دو نحو اســت:يكى دنيــوى ،و ديگرى
اخروى ،اما ظفر دنيوى رسيدن به سعادت زندگى است ،يعنى ،به چيزى كه زندگى را گوارا سازد.
و آن در درجه اول بقاء و سپس توانگرى و عزت است.
و ظفر اخروى در چهار چيز خالصه مىشــود :بقايى كه فناء نداشــته باشــد ،غنايى كه دستخوش
فقر نشــود ،عزتى كه آميخته با ذلت نباشــد و علمى كه مشــوب با جهل نباشــد ،و به همين جهت
گفتهاند:عيشى جز عيش آخرت نيست .پس اگر دست يابى به سعادت را فالح خواندهاند ،به اين
عنايت اســت كه موانع را شــكافته ،كنار مىزند و رخسار مطلوب را نشان مىدهد" .فالح""،فوز""،
نجاح""،ظفر" و"ســعادت" همه الفاظى هســتند كه معانيشــان نزديك به هم هستند ،و لذا راغب"
فالح" را به رسيدن به آرزو كه همان معناى سعادت است تفسير نموده ،و در مفردات خود گفته":
الفلح" به معناى شــكافتن اســت ،و در مثل گفته شده است" الحديد بالحديد يفلح -يعنى آهن
با آهن شكافته مىشود" ،و اگر برزگران را هم"فالح" مىگويند به همين عنايت است كه آنان زمين
را مىشكافند.
" فالح" به معناى ظفر يافتن به مقصود اســت ،و آن دو قســم اســت :يكى دنيوى و ديگرى اخروى.
فــاح و رســتگارى دنيــوى عبارتســت از ظفــر يافتن به ســعادتهايى كه با دســتيابى بــه آنها زندگى
دنيايى آدمى خوش و خرم مىشود ،مانند بقاء و توانگرى و عزت ،شاعر هم كه مىگويد :افلح بما
شئت فقد يدرك بالضعف و قد يخدع األريب همين معنى را اراده كرده است .و فالح اخروى به
داشــتن چهار چيز اســت -1 :بقاء بدون فنا  -2غناى بدون فقر  -3عزتى كه آميخته و دســتخوش
ذلت نگردد  -4علمى كه جهل در آن راه نيابد  .و بنابراين ممكن است گفته شود كه فالح همان
ســعادت اســت ،و براى خاطر عنايتى از ســعادت به فالح تعبير مىكنند ،و آن عنايت اين اســت
كه الزمه ســعادت ظفر يافتن و رســيدن به آرزوها با شــكافتن و دريدن حجابهايى اســت كه حايل
َ ْ ََْ
بيــن آدمــى و بيــن آن اســت ،و ايــن عنايــت در همه موارد اســتعمال ايــن كلمــه از قبيل":قــد أفل َح
ُْْ ُ َ َ
"و"ق ْد َأ ْف َل َح َم ْن َز َّكاها"و "إ َّن ُه ال ُي ْفل ُح ْالكاف ُر َ
ون"و ساير موارد لحاظ مىشود.
المؤ ِمنون
ِ
ِ
ِ
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ُ
ُْ
ُْ
شَ� ْه ُر َر َم�ض َنا� َّال ذ�� أ� نْ��ز َل ف�� ِه ْال قُ� ْر آ� ُن� ُه ً
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ى َو ال ف� ْر ق� نا�
ا� ِم نَ� الهد 
ي ِ ي
ِ
سوره مبارکه بقره آیه185 :

فرقان

كلمه"فرقــان" بطــورى كــه در صحاح آمده بــه معناى چيزى اســت .كه ميان حــق و باطل جدايى
بينــدازد ،ولــى داللــت ماده اين كلمه اعم اســت يعنى داللت بر صرف جدا ســازى دارد ،چه جدا
سازى حق از باطل و چه جدا سازى نخود از كشمش مثال ،و يا هر جدا سازى ديگر ،هم چنان كه
َ َ ُْ
قان َي ْو َم
مىبينيم در قرآن كريم در مورد جدا ســازى مردم اســتعمال شــده آنجا كه فرموده " :ي ْوم الف ْر ِ
َ ْ َ ُ ُ ً
ََْ ْ َ ْ
فرموده":ي ْج َعل لك ْم ف ْرقانا" .چيزى كه هست مطلوب از اين جدا سازى در
عان" .و نيز
التقى الجم ِ
درگاه خداى تعالى حتما امرى است كه به هدايت برگشت كند ،و در باره آن باشد ،و جدا سازى
مربوط به اين مساله حتما همان جدا سازى بين حق و باطل خواهد بود حق و باطل در عقايد و در
معارف ،و نيز تعيين اينكه بنده خدا چه وظايفى دارد ،و چه چيزهايى جزء وظايف او نيســت .در
نتيجه معناى جمله مورد بحث ،با مطلق معارف الهيه منطبق مىشود ،چه معارف اصلى و چه
فرعى ،چه آنهايى كه در كتابش بيان شــده و چه آنهايى كه به زبان انبيايش جارى گشــته ،و لذا
ون ْال ُف ْر َ
هار َ
مىبينيم در آيهَ ":و َل َق ْد َآت ْينا ُموســى َو ُ
قان" همه آنچه را كه بر موســى و هارون نازل كرده
فرقان ناميده است.
كلمه"فرقــان" بــه معناى فرق اســت ،و اگر قرآن كريم را فرقان ناميــد از آن جهت بود ه كه آياتش بين
حق و باطل جدايى مىاندازد ،و يا از اين جهت بوده كه آياتش جدا جدا نازل شده .مؤيد معناى
اول اين است كه اين كلمه در قرآن كريم بر تورات هم اطالق شده ،با اينكه تورات يكباره نازل شد.
راغــب در مفــردات گفته :كلمه" فرقان" از كلمه"فرق" بليغتر اســت ،بــراى اينكه فرقان تنها در فرق
نهادن بين حق و باطل اســتعمال مىشــود ،مانند قنعان ،كه تنها در مردى اســتعمال مىشــود كه
ديگران به حكم او قناعت مىكنند ،و اين كلمه اسم است نه مصدر ،به خالف فرق كه هم مصدر
است ،و هم در فرق بين حق و باطل و غير آن استعمال مىشود .

161

ف� س ق�

ف� ق
اس�

ش ت ق ت ق آن ْ
تَ
ُْ
ق �/فْ� ُس قُ� َن  ف
اس ق�
اس ق� ي� نَ� /ال ف� ُسو�
م���
و� ِ �/
ا� �ر��ى :ال ف� ِ

أَ فَ
نَ ُ �ؤْ ن ً َ
َ
كا� ف
كَ
َ
ْ
ْ
اس ق� ًا لا ي َ� ْس تَ� ُو ن
ن
ن
ن
و�
�
�
م
ا
�
م
م
كا�
�
م
�
�
ِ
ِ
سوره مبارکه سجده آیه18 :

فاسق

كلمه فسق بطورى كه گفتهاند ،از الفاظى است كه قبل از آمدن قرآن معناى امروز آن را نداشت،
و در ايــن معنــا اســتعمال نميشــد ،و اين قرآن كريم اســت كه كلمــه نامبــرده را در معناى معروفش
اســتعمال كــرد ،و آن را از معنــاى اصليــش كه بمعناى بيرون شــدن از پوســت اســت گرفته ،چون
وقتى ميگويند :فسقت التمرة معنايش اين است كه خرما از پوستش بيرون آمد ،و بههمين جهت
َّ َ ُ ُ َ َ َ
يثاق ِه ،كســانى كه
خود قرآن نيز كلمه :فاســقين را تفســير كرد به ال ِذ
اهَّلل ِم ْن َب ْع ِد ِم ِ
ين َي ْنقضون ع ْهد ِ
مىشــكنند عهــد خــدا را بعد از ميثاق آن ،و معلوم اســت كه نقض عهد وقتى تصــور دارد كه قبال
بسته و محكم شده باشد ،پس نقض عهد نيز نوعى بيرون شدن از پوست است .كلمه" فاسق" به
طورى كه گفتهاند به معناى كسى است كه از طاعت خارج و به معصيت گرايش كند.
فجور :راغب گفته كلمه" فجر" به معناى انفجار و شكاف وسيع برداشتن است ،آن گاه مىگويد:
گناه را هم بدان جهت فجور ناميدند كه باعث شكافته شدن و دريده شدن حرمت ديانت است،
مىگوييم :فالنى مرتكب فجور شد ،و يا او فاجر است ،و ايشان فجار و فجرهاند.
در مجمع البيان گفته كلمه" تفجير" به معناى آن است كه به اصطالح فارسى آب نهر را به خاطر
زياد شدن بشكند ،و بند را آب ببرد ،و گناه را هم اگر فجور مىگويند ،براى اين است كه گناهكار،
پرده حيا را پاره مىكند ،و از صراط مســتقيم خارج گشــته ،به بســيارى از گناهان مبتال مىشود ،و
اگر صبح را فجر مىگويند ،باز براى اين است كه روشنى پرده ظلمت را پاره كرده به همه جا منتشر
مىشود.

162

ف� و ت�

ف� ت
و�

ش ت ق ت ق آ �نى تَ ف ُ ت ف تَ ُ فَ َ
مْ �/و ت�
م���ا� �ر� �� :او ٍ��/ا�ك

َ
َ
ً َ
َخ ْ ق َّ
ّال ذ�� َخ� َل َق� َس بْ� َع َس ٍت
الر ْح ِن
م� ِم نْ� ت� ف� ُاو ٍت�
�ف� �ل ِ�
ماوا� ِط ب� قا�ا ما ت�رى ي 
ي
نْ فُ
فَ
ْ َ َ َ َ ْ تَ
ُ
ْ
ور
�ار ِ�ج ِع ال ب�صر هل �ر 
ى ِم� �ط ٍ
سوره مبارکه بقره آیه185 :

فوت

راغب مىگويد :كلمه"فوت" به معناى دور شدن چيزى است از انسان ،به طورى كه دست يافتن
ُ َ ْ ُ َّ
َ ْ َ
فات ُك ْم َشـ ْـي ٌء م ْن َأ ْ
واجك ْم ِإلى الكف ِار -اگر از زنان
ز
به آن دشــوار باشــد .و در قرآن كريم آمده كه":و ِإن
ِ
ِ
شــما چيزى نزد كفار مانده باشــد" آن گاه مىگويد :كلمه" تفاوت" كه مصدر باب"تفاعل" از ماده"
فــوت" اســت ،بــه معناى اختالف دو چيــز در اوصاف و خصوصيات اســت ،گويا ايــن از آن دور و
آن از اين دور اســت ،خصوصيات اين در آن نيســت و خصوصيات آن در اين نيســت ،اين كلمه
َ ْ
َ
َ
َّ ْ
من ِم ْن تفـ ُـاو ٍت -در خلقت خــدا چيزى كه از
هــم در قــرآن آمــده مىفرمايد":مــا تر 
ى ِفي خلـ ِـق الرح ِ
مقتضاى حكمت خارج باشد وجود ندارد".
پــس منظــور از نبودن تفاوت در خلق ،اين اســت كه تدبير الهى در سراســر جهــان زنجيروار متصل
بــه هــم اســت ،و موجــودات بعضى به بعــض ديگر مرتبطنــد ،به اين معنــا كه نتايج حاصلــه از هر
موجودى عايد موجود ديگر مىشود ،و در نتيجه دادنش به موجوداتى ديگر وابسته و نيازمند است.
در نتيجــه اصطــكاك اســباب مختلــف در عالم خلقــت ،و برخوردشــان نظير برخــورد دو كفه ترازو
اســت كــه در ســبكى و ســنگينى دائما در حــال مقابله مىباشــند ،اين مىخواهد ســبكى كند او
نمىگــذارد ،او مىخواهد ســنگينى كنــد اين نمىگذارد ،ايــن مىخواهد بلند شــود او نمىگذارد،
او مىخواهــد بلند شــود اين مانع مىشــود ،و نتيجه اين كشــمكش آن اســت كه تــرازودار بهرهمند
مىشــود .پس دو كفه ترازو در عين اختالفشــان در به دســت آمدن غرض ترازودار اتفاق دارند ،و يا
به عبارتى ديگر اختالف آنها است كه باعث مىشود ترازودار جنس كشيدنى خود را بكشد و وزن
آن را معلوم كند.
پــس منظــور از نبــودن تفــاوت در خلق اين شــد كــه خداى عز و جــل اجزاى عالم خلقــت را طورى
آفريده كه هر موجودى بتواند به آن هدف و غرضى كه براى آن خلق شده برسد ،و اين از به مقصد
رسيدن آن ديگرى مانع نشود ،و يا باعث فوت آن صفتى كه براى رسيدنش به هدف نيازمند است
نگردد.
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ق� د ر

�قدر

ش ت ق ت ق آن ْق ُ ْق ُ ن َْ ْ َْ
د� ُر
م���ا� �ر��ى :ال� ِادر /ال� ِادر
و�/ال ق�در/ال ق� ي

ُ
َ
ُ َ ُ ُ َّ َ َ
َّ ْ َ َ ُ ُ
َو ِإ� نْ� ِم نْ� ش� ي ْ� ٍء ِإ�لا ِع ن�د ن�ا �خ �ز ِئا� ن�ه َو ما ن� ن��زّ ِ له ِإ�لا بِ� ق�د ٍر َم ْعل ٍوم
سوره مبارکه حجر آیه21 :

قدر

"قدر" هر چيزى ،اندازه تعيين مقدار آن است و به طور كنايه در مقام و منزلتى كه اشياء بر حسب
اوصاف و خصوصيات دارند استعمال مىشود .مىگويند ":قدر الشيء حق قدره" يعنى فالن چيز
را آن طور كه در خور آن بود و سزاوارش بود معرفى نمود.
"قــدر" و" قــدر" از هــر چيــزى كميــت و كوچــك و بزرگــى و كــم و ز يــادى آن اســت ،مثال وقتــى گفته
مىشــود ":قدرت الش ـيء قدرا" و يا گفته مىشود":قدرت الش ـيء تقديرا" مقصود اين است كه من
كميت و حدود ظاهرى و محسوس فالن چيز را معلوم و بيان كردم ،اين معناى اصلى و لغوى اين
كلمه است ،و ليكن كلمه مزبور را از معناى اصليش تجاوز داده و در امور معنوى و غير محسوس
نيــز اســتعمال كردهاند ،مثال مىگوينــد" فالنى در بين مردم و در ميان اجتمــاع داراى قدر و منزلت
است" و مقصودشان اين است كه فالنى در جامعه خود وزنهاى است داراى ارزش اجتماعى.
و از جهــت اينكــه تقديــر و تحديــد هر چيــز غالبا توأم با توصيفى اســت كه طــرف را از حال آن چيز
آ گاه مىكنــد لــذا كلمــه" قدر" و" تقدير" بطور اســتعاره ،هم بر آن اوصاف اطالق مىشــود و هم بر آن
معرفت و آ گاهى ،مثال گفته مىشود":قدر الشيء و قدره" يعنى وصف كرد فالن چيز را و نيز گفته
مىشــود ":قدر الش ـيء و قدره" يعنى معرفت به فالن چيز حاصل كرد و اينگونه اســتعماالت همه
صحيح و لغوى است.
مقدار":مقدار" به معنى حد هر چيزى است كه با آن متعين شده و از غير خود ممتاز مىگردد ،زيرا
هيچ چيزى نيســت كه لباس وجود به خود گرفته باشــد كه فى نفســه و از غير خود متعين و ممتاز
نباشــد ،چــون ا گــر متعين نمىبــود وجود نمىيافت ،و ايــن معنى ،يعنى اينكه هــر موجودى حدى
داشــته باشــد كه از آن حد تجاوز نكند يك حقيقتى اســت كه قرآن پرده از روى آن برداشته و مكرر
َّ
َْ ً
َ
َْ َ ََ ُ ُّ َ
َ
اهَّلل ِلك ِل ش ْي ٍء قدرا" و مانندَ ":و ِإ ْن ِم ْن ش ْي ٍء ِإل ِع ْندنا
خاطر نشان ساخته است ،مانند ":قد جعل
ُ
ُ ُ َّ َ َ
َ
خزا ِئ ُن ُه َو ما ن َن ّ ِزل ُه ِإل ِبقد ٍر َم ْعل ٍوم" و همچنين آياتى ديگر.
پــس وقتــى بنا شــد هر چيزى محدود به حدى باشــد كه از آن تجاوز نكند ،و در نــزد خدا و به امر او
محكــوم بــه آن حــد باشــد ،و به هيچ وجــه از نزد خدا و احاطــه او بيرون نرود ،و هيچ چيــز از علم او
َ َّ ُ ّ
ُّ َ
َ ٌ
غايب نباشــد هم چنان كه خودش فرمود ":إ َّن َ
اهَّلل َعلى ك ِل شـ ْـي ٍء شـ ِـهيد" و نيز فرمود ":أال ِإن ُه ِبك ِل
ِ
ُ َ
َ
شـ ْـي ٍء ُم ِحيـ ٌـط" و نيــز فرمود ":ال َي ْعـ ُـز ُب َع ْن ُه ِم ْثقال ذ َّر ٍة" محال اســت كه خــداى تعالى نداند كه هر
مادهاى چه بارى دارد ،و رحمها چه مقدار كم و زياد مىكنند.
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كلمه" قدير" يكى از اسماء حسناى خداى تعالى است كه مركز همه قدرتها است.
راغــب مىگو يــد كلمــه" قدرت" هر گاه وصف انســان قرار گيرد نام هيئتى براى انســان اســت كه با
آن مىتوانــد كارى را كــه مىخواهــد انجــام دهــد .و چون خــداى تعالى با آن وصف شــود ،معناى
عاجز نبودن را مىدهد .اين كلمه تنها در مورد خداى تعالى بطور مطلق استعمال مىشود ،و تنها
در مورد او اســت كه مىتوان بطور مطلق گفت" قادر" اســت ،و اما غير خداى تعالى محال اســت
كســى قــادر مطلــق باشــد ،هر چنــد كه لفظ قــادر بطور مطلــق در باره آن اطالق بشــود .پــس هر گاه
بخواهيم غير خدا را قادر بخوانيم حق كالم اين اســت كه بگوييم فالنى قادر بر فالن كار اســت .و
اگر بگوييم فالنى قادر اســت ،صرف تعبير اســت و گر نه معنايش مقيد است ،چون آن كس ،قادر
بر كار معينى اســت ،نه قادر مطلق .و به همين جهت اســت كه غير از خدا احدى به اين صفت
توصيف نمىشــود ،مگر آنكه به ضدش نيز توصيف مىشــود ،چون غير خدا هر كه را فرض كنيم
به هر كارى كه قادر باشد ،از كارهاى ديگر عاجز است ،تنها كسى كه بطور كلى عجز از او منتفى
است و به هيچ وجه متصف به آن نمىشود ،خداست.
و كلمــه" قديــر" به معناى آن فاعلى اســت كه هــر چه بخواهد مىكند ،و بــر مقتضاى حكمت هم
مىكند ،نه زائد بر آن ،و نه ناقص از آن ،و به همين جهت صحيح نيست كه غير از خداى تعالى
كســى بــه ايــن صفــت متصف شــود ":انه على ما يشــاء قدير -او اســت كــه بر هر چــه بخواهد قدير
َ
اســت" .كلمه" مقتدر" نيز قريب المعناى با كلمه" قدير" اســت و به همين معنا است جمله" ِع ْند
ْ
يك ُمق َت ِد ٍر" چيزى كه هست در غير خداى تعالى هم استعمال مىشود ،و در غير خدا معنايش
َم ِل ٍ
متكلف و مكتســب قدرت اســت ،يعنى كســى كه براى به دســت آوردن قدرت خود را به زحمت
مىاندازد ،و خود را قدرتمند وانمود مىكند.
و حقــا خــوب معنــا كــرده ،چيزى كه هســت در آنجا كه گفــت" و چون خداى تعالــى با آن وصف
شــود معناى عاجز نبودن را مىدهد" پيداســت كه سهلانگارى نموده ،چون صفات ذاتى خداى
تعالــى از قبيــل حيات و علم و قدرت معانى ايجابى هســتند ،نه ســلبى بــراى اينكه عين ذاتند ،و
معقول نيســت معناى ســلبى عين ذات باشد ،مثال معناى حيات ،نداشتن مرگ ،و معناى علم،
نداشــتن جهل ،و معناى قدرت ،نداشــتن عجز باشــد اين عقيده صابئين اســت ،و الزمهاش اين
است كه ذات خدا خالى از صفات كمال باشد .پس حق مطلب اين است كه معناى قدرت در
خداى تعالى نيز قدرت بر انجام هر كارى باشد كه اراده كرده ،و الزمه آن اين است كه مطلق عجز
از ساحت او نفى شود.
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ش ت ق ت ق آ ن قْ
قَ ْ ُ ُ ْ َ
ق
/م ق� ت� ِصد
اصدا�/صد
م���
ا� �ر��ى :ا� ِصدِ �/

ََ ُ َ
َ
ْ
داك ْم أ��ج ْ َ
َو َع َلى ا َّلله قَ� ْص ُد َّ
ع� نَ�
م
الس ب� ي� ِل َو ِم ن�ها ج� ِئا� ٌر َو ل ْو ش� َاء له
ي
ِ
سوره مبارکه نحل آیه9 :

قصد

كلمــه" قصــد" -بطــورى كه راغب و غيــر او گفتهاند -به معناى اســتقامت راه اســت ،يعنى راه آن
طور مســتقيم باشــد كه در رســاندن ســالك خود به هدف ،قيوم و مسلط باشــد ،و ظاهرا اين كلمه
كه مصدر اســت به معناى اســم فاعل اســت ،و اضافه شــدن آن به كلمه" ســبيل" ،اضافه صفت
به موصوف خويش اســت ،و بنا بر اين ،معناى قصد الســبيل ،ســبيل قاصد اســت ،در مقابل قول
خداوند كه مىفرمايدَ ":و ِم ْنها جا ِئ ٌر" كه" جائر" به معناى منحرف از هدف اســت و رهرو خود را به
غير هدف مىرساند ،و از هدف گمراه مىكند.
و مقصود از اينكه فرمود ":بر خداســت قصد ســبيل" ،اين اســت كه بر خدا واجب است كه سبيل
قاصد و راه مســتقيم را براى بندگانش معين كند ،تا آن راه ،ايشــان را به سعادت و فالح بكشاند ،و
چون حاكمى غير از خدا نيست كه او را محكوم به اين واجب كند ،پس او خودش بر خود واجب
كرده است كه راهى براى بندگان خود قرار دهد و ايشان را بسوى خود هدايت كند ،و قرار هم داده.
زيرا راه قرار دادنش همين اســت كه انســان و بلكه هر موجودى را به قوا و ادواتى مجهز كرده كه اگر
درســت به كارش بزند او را به كمال مطلوب و ســعادتش مىرســاند هم چنان كه قرآن كريم فرمود":
ً
ََ ْ َ ْ َ َ ّ
َّالــذي َأ ْعطى ُك َّل َشـ ْـيء َخ ْل َق ُه ُث َّم َ
ين َح ِنيفا
لد
ل
ك
ه
ج
و
ـم
ـ
ق
أ
ف
"
فرمود:
ـان
ـ
س
ان
خصوص
در
و
"
ى
د
ه
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َْ َ َ ْ
َّ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
ْ
ْ
َ
اهَّلل" .
اهَّلل ال ِتي فطر الناس عليها ال تب ِديل ِلخل ِق ِ
ِفطرت ِ
و اما" هدايت" ،عبارت اســت از آن تلقينهايى كه از دو ناحيه در بشــر القاء نموده ،يكى از ناحيه
فطرت و يكى از طريق بعث رســل و انزال كتب و تشــريع شــرايع ،هم چنان كه در باره قســمت اول
َ َْ
ً َ َُ ً
ُ
َْ
َ َْ
َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ
شاكرا َو ِإ ّما كفورا"" و
س َو ما َس َّواها فأل َه َمها ف ُج َورها َو تقواها" و " ِإنا هديناه
الس ِبيل ِإ ّما ِ
فرموده ":و نف ٍ
اگر خداى سبحان اين آيه را كه مربوط به هدايت است در ميان آياتى قرار داده كه نعمتهاى علوى
و ســفلى ،از آســمان و زمين و انعام و خيل و بغال و حمير و آب نازل از آســمان و زراعت و نظائر آن
را مىشــمارد ،بدين جهت بوده كه كالم در دو آيه انعام و خيل به معناى راهپيمايى و ســوار شدن
مركب منتهى شد ،لذا مناسب بود كه راههاى معنوى كه آدمى را به هدف حقيقى او و كمالى كه
در مسير حيات در جستجوى آنست مىرساند خاطر نشان بسازد.
لذا فرمود :يكى از نعمتهايى كه خدا بر بندگانش منت نهاده اين است كه بر خود واجب كرده راه ميانه
را به آنان بنماياند تا بتوانند به سعادت زندگيشان برسند و بسوى پروردگارشان هدايت گردند.در اين آيه،
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خداى سبحان قصد السبيل را به خودش نسبت داده ،ولى سبيل جائر را نسبت نداده ،جهتش اين
است كه جائر ،راه ضاللت است و از ناحيه خدا جعل نشده است بلكه راهى كه خدا جعل كرده راه
قصد و هدايت است ،و راه جائر ،به معنى انحراف از راه هدايت و نپيمودن آن است ،پس در حقيقت
راه نيست بلكه بيراهه است.
و بهر حال آيه شــريفه ظاهر در اين اســت كه قصد الســبيل را به خدا نســبت داده و آن ديگرى را نسبت
نداده ،و چون قصد السبيل -كه آن را به خدا نسبت داده -رهرو خود را به خدا منتهى مىكند و از اين
مىفهميم كه راه جائر كه آن را به خدا نسبت نداده رهرو خود را به خدا منتهى نمىكند ،و نيز مىفهميم
كه راه نيست بلكه انحراف از راه است.و چون ممكن است كسى توهم كند كه همين عمل خدا باعث
شده كه خدا خود بدست خودش خود را مغلوب كرده و نعمتش را مكفور نمايد ،براى اينكه مىبينيم
اكثر مردم اين راه را نپيموده ،و به هدايت آن مهتدى نشــدهاند ،و اگر او چنين راهى را جعل نمىفرمود
بندگاننافرمانيشنمىكردند،پسخودشخودرادر تدبيرخويشمغلوببندگانش كردهاست،و چون
ََ ُ َ
جاى چنين توهمى بوده جملهاى را اضافه كرد تا آن را دفع كند ،و آن جملهَ ":و َل ْو َ
داك ْم أ ْج َم ِع َ
ين"
شاء له
است ،يعنى اگر اكثر مردم راه خدا را نمىروند بخاطر عجز خداى سبحان و غلبه آنان بر خدا و شكست
ت شوند ،زيرا اگر خدا مىخواست همه
دادن خدا نيست ،بلكه از اين جهت كه خدا نخواسته هداي 
را هدايت مىكرد و ايشان چارهاى جز هدايت نداشتند چون خداوند در هر حال ،قاهر و غالب است.
و به عبارت ديگر "،ســبيل قاصد" كه خدا آن را قرار داده ســبيلى اســت كه بر اساس اختيار انسان بنا و
درست شده ،كه انسان به اختيار خود ،با اعمال صالح و اجتناب از معاصى آن را مىپيمايد ،و چنين
راهى ممكن نيست جبرى باشد ،هم چنان كه ممكن نيست عمومى باشد ،زيرا طبيعتهاى افراد،
مختلف ،و تركيب ساختمانى آنان گوناگون است ،و قهرا آثار اين طبيعتها و تركيبهاىمختلفنيز
متفاوت است ،در نتيجه افراد در ايمان و كفر و تقوى و فجور و اطاعت و معصيت مختلفند.
ُ ُّ َ ً
شــاء َو َي ْه ِدي َم ْن َي ُ
با اين حال اگر شــما بگوئيد پس چرا فرموده " ُي ِض ُّل َم ْن َي ُ
يرا وَ
شــاء" و آيه" ي ِضل ِب ِه ك ِث
َ ً
َي ْه ِدي ِب ِه ك ِثيرا" ف در جواب مىگوئيم اين گمراه كردن بخاطر مجازات اعمالى است كه از فرد مستحق
ُّ َّ ْ
فاس ِق َ
ين"
ضاللت سر زده است ،نه اينكه گمراه كردن ابتدايى باشد چنان كه جمله" َو ما ُي ِضل ِب ِه ِإل ال ِ
آن را تفسير كرده و فهمانده است كه وقتى انسان فسق و تباهى را پيشه خود كند و به سوء اختيار خود از
زى عبوديت خدا بيرون آيد ،يعنى خداى را نافرمانى كند و رجوع هم نكند ،اين روش ،ضاللت ابتدايى
آدمى و شروع به ضاللت است ،كه از ناحيه خود انسان سر مىزند ،و مستند به خود آدمى است ،و در
صورتى كهانساناز آنبازگشتنكندخدااو رابهضاللتىبيشترمجازاتشمىكندو در حالتضاللتش
ثابتمىكند.و اينكه گفتيمضاللتابتدايىاز ناحيهخودبشرشروعمىشودبراىايناست كهخداى
تعالى بشر را ،هم از طريق فطرت و هم بوسيله دعوت انبياء هدايت كرده و راه را يادشان داده است
پس اگر كسى با اين حال راه را گم مىكند خودش مىكند.
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قلب

كلمه" قلب" به معناى آن نيرويى اســت كه آدمى به وســيله آن تعقل مىكند و حق را از باطل تميز
مىدهــد ،و خيــر را از شــر جــدا مىكند و بين نافع و مضــر فرق مىگذارد .و ا گــر تعقل نكند و چنين
تشــخيص و جداســازى نداشته باشــد ،در حقيقت وجود او مثل عدمش خواهد بود ،چون چيزى
كه اثر ندارد وجود و عدمش برابر اســت .شــواهدى از آیات اســت كه داللت مىكند بر اينكه مراد از
قلب خود آدمى يعنى خويشتن او و نفس و روح او است ،براى اينكه هر چند طبق اعتقاد بسيارى
از عوام ممكن اســت تعقل و تفكر و حب و بغض و خوف و امثال اينها را به قلب نســبت داد ،به
اين پندار كه در خلقت آدمى ،اين عضو اســت كه مســئول درك اســت ،هم چنان كه طبق همين
پندار ،شنيدن را به گوش ،و ديدن را به چشم ،و چشيدن را به زبان ،نسبت ميدهيم ،و ليكن مدرك
واقعى خود انســان اســت ،و اين اعضاء ،آلت و ابزار درك هســتند چون درك خود يكى از مصاديق
كسب و اكتساب است ،كه جز به خود انسان نسبت داده نمىشود.
حال ببينيم چه عاملى باعث شــده كه ادراكات انســانى را به قلب نسبت مىدهند؟ ظاهرا منشا
آن ،ايــن بــوده كــه انســان وقتى وضع خود و ســاير انــواع حيوانات را بررســى كرده و مشــاهده نموده
كــه بســيار اتفــاق مىافتد كه يــك حيوان در اثر بيهوشــى و غش و امثــال آن شــعور و ادراكش از كار
مىافتــد ،ولــى ضربان قلب و نبضش هنوز زنده اســت ،در صورتى كه اگر قلبش از كار بيفتد ديگر
حياتــى برايــش باقى نمىماند .از تكــرار اين تجربه يقين كرد كه مبدأ حيــات در آدمى ،قلب آدمى
اســت ،به اين معنا كه ،روحى را كه معتقد اســت در هر جاندارى هســت نخســت به قلب جاندار
متعلق شده ،هر چند كه از قلب به تمامى اعضاى زنده نيز سرايت كرده ،و نيز يقين كرد ،كه آثار و
خواص روحى و روانى چون احساسات وجدانى يعنى شعور و اراده و حب و بغض و رجاء و خوف
و امثال اينها ،همه مربوط به قلب اســت ،به همين عنايت كه قلب اولين عضوى اســت كه روح
بدان متعلق شده است.
و ايــن باعث نميشــود كه مــا هر يك از اعضا را مبدأ فعل مخصوص بــه خودش ندانيم ،چون هيچ
منافاتى بين اين و آن نيست ،در عين اينكه قلب را مبدأ حيات مىدانيم ،دماغ را هم مبدأ فكر ،و
چشم را وسيله ديدن ،و گوش را ابزار شنيدن ،و شش را آلت تنفس ،و هر عضو ديگر را منشا عمل
خــاص بــه خودش مىدانيم ،چون همه اعضا و حتى خود قلب به منزله آلت و ابزارى اســت براى
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انجام كارى كه به وســاطت آن آلت محتاج اســت .و چه بســا كه تجربههاى مكرر علمى هم اين
نظر يــه را تاييــد كنــد ،چــون بارها اين آزمايــش را در مرغان انجــام دادهاند كه در يــك عمل جراحى
دمــاغ مغز ســر مرغ را بيــرون آوردهاند ،و ديدهانــد كه حيوان هم چنان زنده اســت ليكن ،هيچگونه
درك و شــعور و تشــخيصى ندارد ،حتى نمىفهمد كه گرســنه و يا تشــنه اســت ،و نميداند كه آب
رفــع تشــنگى و دانــه رفع گرســنگى مىكنــد ،و اينكه ايــن دانه و آن ســنگريزه اســت ،و چون مواد
غذايى به او نمىرســد قلبش از ضربان مىايســتد و مىميرد و همچنين چه بســا بتوان اين نظريه
را از اين راه تاييد كرد كه تا كنون بحثهاى علمى طبيعى نتوانســته و موفق نشــده مركزى را در بدن
كشف كند كه تمامى دستوراتى كه در بدن به وسيله اعضا انجام مىشود از آن مركز صادر بشود ،و
اعضاى مختلف بدن همه مطيع فرمان آن باشند ،ولى وجود چنين مصدر و مركزى برايش مسلم
شــده اســت ،زيرا مىبينيد كه اعضاى مختلف بدن با اينكه بســيار زياد و بسيار مختلف است،
هم خودشــان اختالف دارند و ساختمانشــان متفاوت اســت ،و هم اثر و كارشــان و عملكردشــان
مختلف است ،در عين حال همه در تحت يك لوا ،و مطيع يك مركز فرماندهى ،و داراى وحدتى
حقيقى هستند.
و نبايد گمان كرد كه اگر بشر نتوانسته به وجود چنين مركز فرماندهىاى پىببرد ،براى اين بوده كه
از اهميت و حساسيت دماغ و ادراكات آن غافل بوده است ،و تمدن امروز تا حدى به اسرار آن پى
برده ،در نتيجه نمىتواند مركز احساســات وجدانى از قبيل شــعور و اراده و حب و بغض و خوف و
رجا و امثال آن را قلب بداند.
زيرا بشر همانطور كه به اهميت قلب پى برده بود ،به اهميت سر ،كه جايگاه دماغ است نيز پىبرده
بود ،به شهادت اينكه مىبينيم از قديمترين زمانها امتهاى مختلف و با زبانهاى مختلف مبدأ
حكم و امر و دســتورات جامعه را رأس و رئيس ناميده ،و لغتهاى مختلفى از آن منشــعب كرده
است ،نظير رأس ،و رئيس و رئاسه ،و رأس الخيط ،سر نخ و رأس المدة سر رسيد ،و رأس المسافة،
و رأس الــكالم ،و رأس الجبــل ســر كــوه ،و همچنين ســر جانداران و چهــار پايــان را رأس خوانده ،و
نوك شمشير را رأس السيف ناميده است ،پس بشر از همان ديرباز به اهميت دماغ پى برده بود ،و
ليكن به خاطر همان شواهدى كه گفتيم ،نمى توانست بپذيرد كه دماغ مركز فرماندهى بدن باشد.
و ظاهرا همين مسئله باعث شد كه ادراك و شعور و هر چه كه بويى از شعور در آن باشد ،از قبيل:
حــب و بغــض و رجاء و خوف و قصد و حســد و عفت و شــجاعت و جرأت و امثــال آن را به قلب
نســبت دهند ،و منظورشــان از قلب ،همان روحى اســت كه به بدن وابســته اســت ،و يا به وســيله
قلب ،در بدن جريان مىيابد ،و لذا ادراكات نامبرده را ،هم به قلب نسبت مىدهند ،و هم به روح،
و هم به نفس ،گاهى مىگويند :فالنى را دوست دارم ،و گاهى مىگويند روحم او را دوست مىدارد،
و نيز مىگويند قلبم او را دوست مىدارد ،و گاهى هم مىگويند نفسم او را دوست مىدارد ،آن گاه
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اين مجاز گويى آن قدر ادامه مىيابد كه لفظ قلب را بر" نفس" اطالق مىكنند ،هم چنان كه بسيار
اتفاق افتاده كه از اين هم تجاوز نموده كلمه" صدر" را بر قلب اطالق مىكنند چون قلب در سينه
قرار دارد انحاء ادراكات و افعال و صفات روحى را به سينه نسبت مىدهند.
ْ
ْ
َ
فرموده":يش َــر ْح َصد َر ُه
و در قــرآن كر يــم از اين قســم نســبتها در موارد بســيارى آمــده ،از آن جملــه
ُْ ُ ُ ْ
َّ َ َ ُ َ ْ ُ َ
َ َََ
َ
ِل ْل ْ
ناج َر" كه در اين آيه
س
الم" و نيز فرمودهَ":نك ي ِضيق صدرك" و نيز فرموده ":و بلغ ِت القلوب الح ِ
ِ ِ
َّ
ُّ ُ
َ
َ
ٌ
ور" و
هم رســيدن دلها به گلوگاه كنايه اســت از تنگى ســينه و نيز
فرموده":إن اهَّلل ع ِليم ِب ِ
ذات الصد ِ
ِ
بعيد نيســت كه اينگونه موارد در كالم خداى تعالى اشــاره باشــد به تحقيق اين نظريه ،چيزى كه
هست متاسفانه تا كنون اين نظريه آن طور كه بايد و شايد روشن نشده است.
مرض قلب عبارت است از اينكه قلب دچار نوعى ترديد و اضطراب شود كه مساله ايمان به خدا
و اطمينان نســبت به آيات او را كدر و ناصاف كند و ايمان در آن قلب آميخته با شــرك شــود و لذا
مىبينيــم كــه در مرحله خلق و خوى احوالى و اخالقى متناســب با كفر بــر آن عارض مىگردد و در
مرحله عمل كارهايى از آن سر مىزند كه متناسب با كفر به خدا و به آيات او است.
بنــا بــر ايــن ظاهر از عــرف و اصطالح قرآن كريم اين اســت كه مرض قلب عبارت اســت از شــك و
ترديــدى كــه بــر درك آدمى نســبت به آنچــه مربوط به خداى تعالى و آيات اوســت مســتولى و چيره
مىشود و نمىگذارد قلب با آن معارف كه همان عقائد دينى است جوش بخورد و انسان مبتالى
به آن شك و ترديد عقد قلبى نسبت به خدا و آياتش داشته باشد.
و اصوال خداى ســبحان مرض قلب را در حد مرضهاى جســمانى دانســته كه به تدريج شــدت
مىيابــد و ا گــر بــه معالجهاش نپردازند مزمن مىشــود و در آخــر كار بيمار را به هال كت مىكشــاند و
شــدت يافتنــش بــه خاطر ناپرهيــزى كردن و بيمــارى را با چيزهايــى كه براى مريض مضر اســت و
طبع مريض را بيشتر تحريك مىكند كمك كردن است كه اين ناپرهيزى و امداد كردن بيمارى در
ُُ
بيماريهاى قلبى همان ارتكاب معصيتها است كه خداى تعالى در بارهاش فرمودهِ ":في قل ِوب ِه ْم
ً
َم َر ٌض َف َ
زاد ُه ُم ُ
اهَّلل َم َرضا".
حــال ببينيــم مهر بــه دل خوردن يعنى چه؟ يعنى هميــن كه دل به حالتى در آيــد كه ديگر پذيراى
حق نباشــد ،و حق را پيروى نكند ،پس چنين دلى قهرا تابع هواى نفس مىشــود ،هم چنان كه در
َ
جاى ديگر فرمودهَ ":ط َب َع ُ
اهَّلل َعلى ُق ُلوبه ْم َو َّات َب ُعوا أ ْه َ
واء ُه ْم" و نيز نتيجه ديگرش اين است كه حق
ِِ
ُُ
َ
َ
فرموده":و ُط ِب َع َعلى قل ِوب ِه ْم ف ُه ْم ال
را نفهمد و نشنود ،و به آن علم و يقين پيدا نكند ،هم چنان كه
ُ
ُ
ون" و نيز فرمودهَ ":و َن ْط َب ُع َعلى ُق ُلوبه ْم َف ُه ْم ال َي ْس َــم ُع َ
َي ْف َق ُه َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ون"  ،و نيز فرموده:و ط َبع اهَّلل على قل ِوب ِه ْم
ِِ
َف ُهـ ْـم ال َي ْع َل ُمـ َ
ـون"و به هر حال بايد دانســت كه خداى تعالى ابتداء مهر بر دل كســى نمىزند ،بلكه
اگر چنين مىكند به عنوان مجازات است ،چون مهر بر دل زدن گمراه كردن است ،و اضالل جز بر
اساس مجازات به خداى تعالى منسوب نمىشود.
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ّ
لب

ن عقــل در آدمى مانند مغز گردو اســت نســبت به
" لــب" در انســانها بــه معنــاى عقل اســت ،چو 
پوســت آن ،و لذا در قرآن" لب" به همين معنا اســتعمال شــده ،و گويا كلمه عقل به آن معنايى كه
امروز معروف شــده يكى از اســماء مســتحدثه اســت ،كه از راه غلبه اســتعمال اين معنا را به خود
گرفتــه ،و بههميــن جهــت كلمه عقل هيچ در قرآن نيامده ،و تنها افعال مشــتق شــده از آن در قرآن
آمده مانند"يعقلون".

حلم

احالم جمع حلم عبارت است از آنچه كه شخص نائم در خواب خود مىبيند ،و بعيد نيست كه
اصل در معناى آن تصوراتى باشد كه انسان از داخل نفس خود بدون واسطه حواس ظاهرى دارد،
و به همينمناســبت اســت كه عقل را هم"حلم" مىنامند ،چون عقل عبارت اســت از اســتقامت
ُ ْ ُ
َ َ َْ ُ
تفكر ،و نيز از آن باب اســت كه حد بلوغ و رشــد را" حلم" مىنامندَ :و ِإذا َبلغ ال ْطفال ِم ْنك ُم ال ُحل َم
يعنى زمان بلوغ و حد بلوغ عقل.

نهی

كلمه" نهى" جمع نهية -به ضم نون و سكون هاء -است ،كه به معناى عقل است ،و اگر عقل را
نهيه ناميدهاند براى اين بوده كه عقل ،آدمى را از پيروى هواى نفس نهى مىكند.

فواد

فواد مبدئى است كه آدمى به وسيله آن تعقل ميكند .و به عبارت ديگر آن مبدئى است از انسان
كــه تعقــل مىكنــد و ايــن نعمت در ميان همــه حيوانات تنها مخصوص انســان اســت و مرحله به
دست آمدن فؤاد يك مرحله وجودى جديدى است كه باز از مرحله حيوانيت كه همان عالم حس
است وسيعتر و مقامى شامختر است.
چــون بــه خاطر داشــتن هميــن قوه عاقله اســت كه همان حواس كه در ســاير حيوانات هســت در
انســان آن قدر وســيعتر مىشود كه به هيچ مقياس و تقديرى ممكن نيست اندازه گيرى شود ،زيرا
به وســيله آن آدمى چيزهايى را درك مىكند كه در محضرش و در برابرش نيســت و يا اآلن نيســت
ولــى در گذشــته بــوده يــا بعدهــا خواهد آمــد و نيز آثــار و اوصــاف آن را -با واســطه و يا بى واســطه-
درك مىكنــد .انســان كــه داراى ايــن قــوه عاقلــه اســت با اين قــوه پا به فــراز ما وراى محسوســات و
جزئيــات نهــاده ،كليــات را درك مىكند ،و به قوانيــن كلى پى مىبرد و در نتيجــه در علوم نظرى و
معــارف حقيقــى غــور مىكند و با قــدرت تدبرش در اقطار آســمانها و زمين نفوذ مىكنــد و در تمام
اينها از عجايب تدبير الهى ،با ايجاد سمع و بصر و افئده ،نعمتهايى است كه به هيچ وجه آدمى
نمىتواند شكر آن را به جاى آورد.
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ق� و م

ق� ی�ام

َ ٌ
ش ت ق ت ق آ �نى ْ تَ ق ُ ْ ق َ ة ُ َ
/م ْس ت� ق� ي� ٍم /ق� ِيّ� َم ة�
م���ا� �ر�  :اس��اموا /ال ِ� ي�ام ِ�

ْ نَ ّ َ ْ َ
راط ال ُم ْس ت� ق� ي� َم
الص
اه ِد�ا ِ
سوره مبارکه حمد آیه6 :

قیام

ظاهرا ريشــه اين لغت از قيام آدمى گرفته شــده باشــد ،چون انســان در ساير حاالتش غير از قيام-
مانند حال نشستن و دمرو خوابيدن و دو زانو نشستن و طاق باز و به رو افتادن -آن طور كه در حال
قيام مسلط بر كارها و مقاصد خود هست تسلط ندارد و آن طور نمىتواند قبض و بسط و دادوستد
را انجام دهد ،به خالف حال قيام كه وقتى انسان بر پاى خود بايستد از هر حال ديگرى بهتر تعادل
خود را در دست دارد و در نتيجه به تمامى اعمال خود از ثبات و حركت ،دادن و گرفتن ،اعطاء و
منع و جلب و دفع مسلطتر است ،و نيز كنترل تمامى قواى خويش و افعال آن قوا را در دست دارد.
بنا بر اين مىتوان گفت حالت قيام در تمامى شؤون معرف شخصيت آدمى است.
ايــن اصــل معنــاى قيــام اســت ،آن گاه اين كلمــه را بطــور اســتعاره در متعادلترين احــوال هر چيز
ديگرى اســتعمال كردهاند ،مثال اســتوارترين وضع يك ســتون را كه همان حالت عمودى آن است
قائم مىنامند ،و همچنين درختى را كه بر پاى خود ايستاده و رگ و ريشه خود را در زمين دوانيده
قيــام درخــت مىخواننــد ،و به همين منوال قائــم بودن يك ظرف آب به اين اســت كه روى قاعده
كب خود ايستاده باشد ،و قيام عدل اين است كه در زمين گسترده شود و قائم بودن قانون و سنت
اين است كه در مملكت اجراء شود.و به همين منوال اقامه ،به معناى بپا داشتن هر چيز است به
نحوى كه تمامى آثار آن چيز مترتب بر آن شود ،و هيچ اثر و خاصيتى پنهان و مفقود نماند ،مانند
اقامه عدل و اقامه سنت و اقامه نماز و اقامه شهادت و اقامه حدود و اقامه دين و امثال آن.
و اما اشتقاق ديگر اين ماده كه"استقامت" است ،معنايش طلب قيام از هر چيز است.و به عبارت
ديگر استدعاى ظاهر شدن تمامى آثار و منافع آن چيز است ،و بنا بر اين معناى"استقامت طريق"
اين اســت كه راه متصف باشــد به آن وصفى كه غرض از راه همان وصف اســت ،و آن اين اســت
كــه كوتاهتريــن خــط ميان ما و هدف ما باشــد و عالوه ،روشــن باشــد و ما را دچار ترديد نســازد و به
بيراهه نيندازد .و همچنين اســتقامت آدمى در يك كار اين اســت كه از نفس خود بخواهد كه در
باره آن امر قيام نموده آن را اصالح كند ،بطورى كه ديگر فساد و نقص به آن راه نيابد و به حد كمال
و تماميت خود برسد.
كلمــه قيــم به معناى كســى اســت كه مصلحت چيــزى را تاءمين نمــوده  ،امــور آن را تدبير نمايد،
ّ
ماننــد قيــم خانــه كه قائم به مصالح خانه اســت  ،واهل خانه در امور خانه بــه اومراجعه مى كنند.
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وكتاب قيم  ،آن كتابى اســت كه مشــتمل بر معانى قيمى باشــد ،وآنچه كه قرآن كريم متضمن آن
اســت اعتقاد حق وعمل صالح اســت .كلمه قيم به معناى آن كســى است كه مسئول قيام به امر
شخصى ديگر است ،كه در قيام خود و تدبير آن امر قوى باشد .و يا به معناى كسى است كه قائم
به پاى خود بوده دچار تزلزل و لغزش نگردد .و كلمه قوام و نيز قيام مبالغه در همين قيام است،
قیــوم :كلمه"قيــوم" بطــورى كــه علمــاى صــرف گفتهانــد ،بــر وزن"فيعــول" اســت ،هــم چنــان كــه
كلمه"قيــام" بــر وزن"فيعال" از ماده قيام اســت ،صفتى اســت كه بــر مبالغه داللــت دارد ،و قيام بر
هر چيز به معناى درســت كردن و حفظ و تدبير و تربيت و مراقبت و قدرت بر آن اســت ،همه اين
معانى از قيام استفاده مىشود ،چون قيام به معناى ايستادن است ،و عادتا بين ايستادن و مسلط
شدن بر كار مالزمه هست ،از اين رو از كلمه"قيوم" همه آن معانى استفاده مىشود.
مســتقیم :كلمه مســتقيم هم بمعناى هر چيزى اســت كه بخواهد روى پاى خود بايســتد ،و بتواند
بدون اينكه بچيزى تكيه كند بر كنترل و تعادل خود و متعلقات خود مســلط باشــد ،مانند انســان
ايســتادهاى كــه بــر امور خود مســلط اســت ،در نتيجه برگشــت معناى مســتقيم بچيزى اســت كه
وضعش تغيير و تخلف پذير نباشــد ،لذا صراط مســتقيم عبارت ميشــود از صراطى كه در هدايت
مــردم و رساندنشــان بســوى غايــت و مقصدشــان ،تخلــف نكند ،و صــد در صد اين اثر خــود را به
َ َ
َ ْ ُ
بخشد ،هم چنان كه خداى تعالى در آيه شريفهَ :فأ َّما ّال ِذ َ
اهَّلل َو ْاع َت َص ُموا ِب ِه ،ف َس ُيد ِخل ُه ْم
ين َآم ُنوا ِب ِ
َ
ً
ً
َ ْ
ِفي َر ْح َم ٍة ِم ْن ُه َو فض ٍلَ ،و َي ْه ِد ِيه ْم ِإل ْي ِه ِصراطا ُم ْسـ َـت ِقيما ،و اما آنهايى كه به خدا ايمان آورده و از او
خواســتند تا حفظشــان كند ،بزودى خدايشــان داخل رحمت خاصى از رحمتهاى خود نموده،
و بســوى خويش هدايت مىكند ،هدايتى كه همان صراط مســتقيم اســت ،آن راهى را كه هرگز در
هدايت رهرو خود تخلف ننموده ،و دائما بر حال خود باقى است ،صراط مستقيم ناميده.
َ
و نيــز در آيــهَ :ف َم ْن ُير ِد ُ
اهَّلل أ ْن َي ْه ِد َي ُهَ ،ي ْشـ َـر ْح َص ْد َر ُه ِل ْل ْ
ـام َ...كســى كــه خدايش بخواهد هدايت
ـ
س
ِ
ِ
ِ
كند ،سينهاش را براى اسالم گشاده مىسازد ،و كسى كه خدايش بخواهد گمراه كند ،سينهاش را
تنگ و بى حوصله مىسازد ،بطورى كه گويى باسمان باال مىرود ،آرى اين چنين خداوند پليدى
را بــر آنــان كه ايمان ندارند مســلط مىســازد ،و اين راه مســتقيم پروردگار تو اســت طريقه مســتقيم
َ
قال هذا ص ٌ
راط َع َل َّي ُم ْس َــت ِق ٌ
يم،
خــود را غيــر مختلــف و غير قابل تخلف معرفى كرده ،و نيــز در آيه:
ِ
َّ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ٌ َّ َ َّ َ َ َ
ـك ِم َن ْالغاو َ
ين ،فرمود اين صراط مســتقيم من
ـادي ليــس لــك علي ِهم ســلطانِ ،إل م ِن اتبعـ
ِإن ِعبـ ِ
ِ
است ،و من خود را بدان ملزم كردهام ،بدرستى بندگان من كسانيند ،كه تو نمىتوانى بر آنان تسلط
يابى ،مگر آن گمراهى كه خودش باختيار خود پيروى تو را بپذيرد ،ســنت و طريقه مســتقيم خود
َ
ََ َ َ
اهَّلل
را دائمــى ،و غيــر قابل تغييــر معرفى فرموده ،و در حقيقت مىخواهد بفرمايد :فل ْن ت ِجد ِل ُس ّــن ِت ِ
َ ً
َ ً َ َ َ َ
اهَّلل ت ْح ِو يل ،براى سنت خدا نه تبديلى خواهى يافت ،و نه دگرگونى.
ت ْب ِديلَ ،و ل ْن ت ِجد ِل ُس ّن ِت ِ
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ق�هار

ش ت ق ت ق آ ن ْ ق ُ ْ قَ ّ َ تَ
 �/قْ� َه ق
رِ �/اه ُر ن
و�
م���ا� �ر��ى :ال� ِاهر /ال�ه ِار

َ ْ َ ُ ْ ُ�ز َن َ ْ َ َ َّ
َ
و� لا ي� خ� ف� ى على الل ِه ِم ْن� ُه ْم ش� ي ْ� ٌء
ي�وم هم ب�ار
َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ
ْ قَ ّ َ
واح ِد ال�ه ِار
ِلم ِن� الملك ال ي�وم ِلل ِه ال ِ
سوره مبارکه غافر آیه16 :

قهار

"قهر" نوعى از غلبه را گويند ،و آن اين اســت كه چيزى بر چيز ديگرى چنان جلوه و ظهور كند كه
ض مخالف با اثر
آن را مجبور به قبول اثرى از آثار خود نمايد ،اثرى كه يا بالطبع و يا به عنايت و فر 
مقهور باشد ،مانند ظهور آب بر آتش كه آن را خاموش مىسازد ،و ظهور آتش بر آب كه آن را تبخير
و يا رطوبتش را خشك مىكند.
لفــظ" قاهــر" از اســمايى اســت كه هــم بر خداى متعال اطالق مىشــود ،و هم بر سلســله اســباب،
صادق اســت ،اال اينكه بين قهر او و قهر اســباب فرق اســت ،زيرا اگر غير او بعضى بر بعضى ديگر
قهر و غلبه دارند در عين حال قاهر و مقهور از جهت مرتبه وجودى ،و درجه هستى ،با هم برابرند،
بايــن معنــا كه اگر آتش مثال بر هيزم قهر مىكند و آن را مشــتعل مىســازد خــودش با آن هيزم ،هر دو
موجودى هستند طبيعى .و ليكن خداى سبحان ،قهرش مانند قهر آتش بر هيزم نيست ،بلكه او
قاهر است به تفوق و احاطه مطلق ،نه به قوىتر بودن در اقتضاى طبيعى به اين معنا كه اگر ما آتش
زدن و شــعلهور ســاختن چيزى از قبيل هيزم و امثال آن را به خداى ســبحان نسبت دهيم معناى
ايــن نســبت مــا اين اســت كه خداى ســبحان هم به وجود مخصــوص و محدودى كه بــا آن وجود
هيــزم را ايجــاد كــرده و هم به خواص و كيفياتى كه به آن داده و آن را با دســت قدرت خود مجهز به
آن خواص نموده و هم به ايجاد آتشى كه آن را طعمه خود سازد و آن آتش نيز ذات و آثارش ملك او
اســت ،و هم به اينكه نيروى مقاومت در برابر آتش را از آن ســلب نموده بر آن قاهر اســت .آرى ،قهر
خداى تعالى بر هيزم به اين معنا اســت ،نه به معناى قهر موجودات بر يكديگر .چون او اســت كه
هــر چيــزى را در جــاى خــود وضع كرده و از آن جمله احتراق و اشــتعال را هم در هيــزم قرار داده ،به
طورى كه در برابر اراده و مشيت او قدرت سرپيچى از اين امر و از ساير امور و آثارى كه در آن نهاده،
ندارد .براى اراده و مشيت او افقى است ما فوق هستى هيزم .پس اگر مىگوييم خداوند بر بندگان
قاهر است قهر او نظير قهر بعضى از بندگان بر بعضى ديگر كه همه در عرض هم هستند نيست.
ُ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ
ُ َ َ َ ُ َّ ْ
َْ َ
ال ْرض َو َّ
واح ِد الق ّه ِار"معناى بروزشان براى واحد
در آیه َ"ي ْو َم ت َبدل ال ْرض غ ْي َر
ل ال ِ
السماوات و برزوا ِ
ِ
قهار با اينكه تمامى موجودات هميشه براى خداى تعالى ظاهر و غير مخفى است ،اين است كه
آن روز تمامى علل و اســبابى كه آنها را از خدايشــان محجوب مىكرد از كار افتاده ،ديگر آن روز ،با
ديد دنيائيشــان هيچ يك از آن اســباب را كه در دنيا اختيار و سرپرســتى آنان را در دســت داشــت
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نمىبينند ،تنها و تنها ســبب مســتقلى كه مؤثر در ايشــان باشد خداى را خواهند يافت ،هم چنان
كه آيات بسيارى بر اين معنا داللت دارد و مىرساند كه در قيامت مردم به هيچ جا ملتفت نشده
ن روزشــان و به
و به هيچ جهتى روى نمىآورند ،نه با بدنهايشــان و نه با دلهايشــان ،و نيز به احوال آ 
احوال و اعمال گذشتهشان توجه نمىكنند ،اال اينكه خداى سبحان را حاضر و شاهد و مهيمن
و محيط بر آن مىيابند .دليل بر اين معانى كه گفتيم توصيف خداى ســبحان اســت در آيه مورد
بحث به" واحد قهار" كه اين توصيف به نوعى غلبه و تســلط اشــعار دارد ،پس بروز مردم براى خدا
در آن روز ناشــى از اين اســت كه خدا يكتاســت ،و تنها اوســت كه وجود هر چيز قائم به او است ،و
تنها اوست كه هر مؤثرى غير خودش را خرد مىكند ،پس چيزى ميان خدا و ايشان حائل نيست،
و چون حائل نيست پس ايشان براى خدا بارزند ،آنهم بارز مطلق.
دقــت و تدبــر در آيــات قــرآن اين معنا را به دســت مىدهد كه روز قيامت روزى اســت كه خداوند
بندگان را جمع نموده ،حجاب و پردهها را از جلو ديدگان و حواسشان بر مىدارد در نتيجه حقايق
بطــور تــام و كامــل برايشــان ظاهر مىگردد ،و آنچه در اين نشــاه دنيا بر ايشــان مســتور و در پس پرده
غيــب بود ،در آنجا برايشــان مشــهود مىشــود .در اين موقع اســت كه ديگر شــك و ترديــدى بر دلى
راه نيافته و دلى را به وسوســه نمىاندازد ،و همه به معاينه درك مىكنند كه خدا حق مبين اســت
و مشــاهده مىكننــد كــه تمــام قدرتها براى او و ملك و عصمت و امر و قهر ،تنها شايســته اوســت و
شريكى براى او نيست.
و آن استقاللى كه در دنيا براى اسباب پنداشته مىشد از بين رفته و روابط تاثيرى كه ميان اشياء
بــود زايــل مىگردد ،در اين هنگام اســت كه ســتارگان اســباب فــرو ريخته ،اخترانى كــه اوهام را در
ظلمــات راهنمايــى مىكــرد خامــوش مىشــود و ديگر براى هيــچ دارنــدهاى ملكى بطور اســتقالل
نمىمانــد ،ديگــر براى هيچ قدرتمندى قدرتى كه با آن ،عزت به خرج دهد نمانده ،براى هيچ چيز
ملجا و پناهگاهى كه بدان پناهنده شود و به وسيله عصمتش خود را حفظ نمايد باقى نمىماند
و ديگــر پــردهاى نخواهــد ماند كه چيزى را از چيز ديگرى محجوب و پوشــيده بدارد ،و امر همهاش
براى خداى واحد قهار اســت ،و جز او كســى مالك چيزى نيست ،و اين است معناى جمله" َي ْو َم
ََ
َ ُ
َ ُ
َ
ْ
ُه ْم ُ َ
عاص ٍم" و جمله" َي ْو َم ال ت ْم ِلك
اهَّلل ِم ْن ِ
اهَّلل ِم ْن ُه ْم ش ْي ٌء" و جمله"ما لك ْم ِم َن ِ
بارزون ال َيخفى على ِ
ِ
َ
ْ
َ ْ ً
َْ ٌ َْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ل" ،و همچنين آيات و جمالت بســيار ديگرى كــه همه در اين
ـذ
ـ
ئ
م
و
ي
ـر
ـ
م
ال
و
ئا
ـي
ـ
ش
ـس
ـ
ف
ن
ل
ـس
ِ ٍ ِ
نفـ ِ
ٍ
صدد هســتند كه نفى كنند آنچه را كه اوهام در اين نشــاه دنيوى -كه جز لهو و لعب چيز ديگرى
نيســت -مىآرايد .و چنين وانمود مىكند كه اين اســباب ظاهرى هر يك براى خود ســببى اســت
مســتقل در تاثيــر و هــر كدام به صفتى از اوصاف ملك ،ســلطنت ،قوت ،عــزت و كرامت متصف
اســت ،و اتصافش هم بطور حقيقت اســت و اين خود اينهايند كه يكى مىدهد و آن ديگرى منع
مىكند يكى نافع است و ديگرى مضر ،و در غير اين اسباب ظاهرى سود و زيانى نيست
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ّ
تکبر

اســتكبار" و" تكبر" از انســان به اين اســت كه خود را بزرگ شــمرده و در موضعى قرار دهد كه اليق
آن نيســت .و از همين جهت جزء رذائل اخالقى شــمرده شــده ،ليكن همين كلمه گاهى بر بزرگى
خــداى ســبحان اطــاق مىشــود بــا اينكه كبر يــاى او به حق اســت ،و او هــم كبير و متعال اســت
و هــم متكبــر ،ولــى مســتكبر بــر او اطالق نمىشــود ،و شــايد از نظر لفــظ اطالقش صحيح نباشــد،
زيرا اســتكبار به معناى طلب بزرگى اســت ،و الزمه طلب كردن نداشــتن اســت ،و خالصه كســى
اســتكبار مىكنــد كــه بخواهد بــه صرف ادعا خــود را از ديگرى بزرگتر بداند ،و اين مذموم اســت ،و
اما تكبر به معناى ظهور با كبرياء است ،چه اينكه متكبر ،فى نفسه داراى آن باشد ،مانند خداى
سبحان كه در اينصورت تكبرش تكبر حق است ،و چه نداشته باشد و صرفا از راه غرور مدعى آن
شود كه تكبرش تكبر باطل و مذموم است ،مانند تكبر غير خدا.
پس ،از اينجا معلوم شــد كه اســتكبار هميشــه مذموم اســت -،ولى تكبر در هر جا كه اطالق شــود
مذموم نيســت ،بلكه در غير خدا مذموم اســت ،-و اين اســتكبار ،يا اســتكبار شــخص نســبت به
مخلوق است و يا استكبار نسبت به خالق .اما استكبار به مخلوق از اين حيث مذموم است كه
او و آن كــس كــه وى بــر او اســتكبار مىكند هــر دو در فقر و احتياج مســاويند ،و هيچ يــك از آن دو
مالك نفع و ضرر خويش نيستند ،پس استكبار يكى بر ديگرى بيرون شدن از حد خويش و تجاوز
از زى خويشتن است ،و اين خود ظلم و طغيان است.
و اما اســتكبار مخلوق به خالق از اين جهت مذموم اســت كه جز با فرض اســتقالل و غناى ذاتى
تحقق نمىپذيرد ،و چنين فرضى همانا غفلت ورزيدن از مقام پروردگار اســت ،زيرا نســبت ميان
عبد و پروردگارش نسبت ذلت و عزت ،و فقر و غنا است ،و مادامى كه آدمى غافل از اين نسبت
نباشد و از مشاهده مقام پروردگارش غفلت نورزد هرگز استكبار بر خداى خود را تعقل هم نمىكند
تا چه رسد به اينكه آن را باور نمايد زيرا كوچك و افتاده در برابر بزرگ و متعالى همواره خود را ذليل
و او را كبير مىبيند ،و ديگر ممكن نيست براى نفس خود كبريايى و عزتى احساس كند مگر اينكه
دچار غفلت و بى خودى شود.
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سوره مبارکه اعراف آیه157 :

کتاب

منظور از" كتب" كه جمع كتاب است جرم كتاب نيست ،بلكه منظور مكتوب و مطالبى است
كه در كتاب نوشــته شــده ،و كلمه" كتاب" ،هم بر كاغذ و لوحهاى مختلف اطالق مىشــود و هم
بر كلمات و الفاظ نوشته شدهاى كه نقوش حك شده و يا با قلم سياه شده ،از آن الفاظ حكايت
مىكند ،و چه بســا بر معانى آن الفاظ هم اطالق شــود ،به اين اعتبار كه آن معانى به وســيله الفاظ
حكايت شــده ،و نيز بر حكم حاكم و قضاى رانده شــده نيز اطالق مىگردد ،مثال مىگويند":كتب
ن نوشــتند" يعنى حكم كردند كــه بايد چنين و چنان كنــد ،در قرآن هم
عليــه كــذا -بــر فالنى چني 
ُ َ َ َْ ُ ُ ْ ُ
آمــده كــه"ُ :ك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ِ ّ
الص ُ
يام" ،و نيــز فرموده":ك ِتب عليكم ال ِقتال"  ،و ظاهرا مراد از كتبى كه در
صحف است همين معناى آخر باشد ،يعنى احكام و قضايايى الهى باشد ،كه در مورد اعتقادات
و اعمال صادر شــده اســت ،دليلش توصيف كتاب اســت به صفت"قيمه" ،چون كلمه"قيمه" از
قيام كردن به امر خيرى ،و حفظ و مراعات مصلحت آن ،و ضمانت سعادت آن است.
اقسام سه گانه اطالق"كتاب" در قرآن مجيد:
قسم اول كتابهايى است كه مشتمل بر شرايع دين بوده و بر انبيا ع نازل مىشده مانند كتابى كه بر
َ ْ
ْ
َْ َ
تاب ِبال َح ّ ِق" به آن اشاره مىنمايد ،و كتابى كه بر ابراهيم و
نوح ع نازل شده و آي ه َ"و أن َزل َم َع ُه ُم ال ِك
موسى ع نازل شده و ُ
راه َ
يم َو ُموسى" از آن به صحف تعبير كرده ،و كتاب انجيل كه
ف ِإ ْب ِ
آيه"ص ُح ِ
دى َو ُن ٌور" اسم برده شده ،و كتاب محمد ص كه آيات ":ت ْل َك ُ
در آيه" َو َآت ْي ُ
ناه ْال ْنج َيل ِف ِيه ُه ً
آيات
ِ
ِ ِ
ْ
َ ُْ ُ
ين"و ...بدان اشاره مىنمايد.
ال ِك ِ
تاب و قر ٍآن م ِب ٍ
قسم دوم كتبى است كه اعمال بندگان را از نيكى و بدى ضبط مىكند ،و آيات راجع به آن چند
قسم است :بعضى از آيات ،كتابى كه در آن ذكر شده كتابى است مختص به فرد فرد نفوس بشر،
َ
ً
َ ْ َ َ ُ ُ ُّ َ ْ
ناه طا ِئ َر ُه ِفي ُع ُن ِق ِه َو ُن ْخر ُج َل ُه َي ْو َم ْال ِق َ
آيه"و ُك َّل إنسان أ ْل َز ْم ُ
مانند َ
س
ف
ن
ل
ك
د
ج
ت
م
و
ي
آيه"
و
"
تابا
ك
ة
يام
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ ً
َ
ما َع ِمل ْت ِم ْن خ ْي ٍر ُم ْحضرا َو ما َع ِمل ْت ِم ْن ُس ٍوء" و آياتى ديگر.و بعضى ديگر آياتى است كه مراد از
ً ُ ُّ
َ َ ُ َّ ُ َ
ى كل أ ّم ٍة جا ِث َية كل
كتاب در آنها كتابى است كه اعمال امتها را ضبط مىنمايد ،مانند آيه" و تر 
ُ َّ ُ ْ
تاب َها"  .و بعضى ديگر آيات راجع به كتبى است كه جميع مردم در آنها مشتركند،
أم ٍة تدعى ِإلى ِك ِ
تابنا َي ْنط ُق َع َل ْي ُك ْم ب ْال َح ّق إ َّنا ُك َّنا َن ْس َت ْنسـ ُـخ ما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
مانند آي ه "هذا ِك ُ
ون" البته اين در صورتى
ِ
ِ
ِ ِ ِ
است كه خطاب در اين آيه خطاب به همه مردم باشد.
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اين قسم از كتابهاى مذكور در قرآن به اعتبار منقسم شدن مردم به دو دسته نيكوكاران و زشتكاران
طــور ديگــر نيز تقســيم شــده ،و آن تقســيم اينگونــه كتابها اســت به"كتاب فجــار" و"كتاب ابــرار" كه
َ ُ َ َ
َ َّ َ
ٌ ُ
ّ َ َْ َ
راك ما ِسـ ّـج ٌ
ـاب َم ْرق ٌوم" تا آنجا كه
ين ِكتـ
ين و ما أد
تاب الف ّج ِار ل ِفي ِسـ ِـج
در آيــه ز يــر آمــده":كل ِإ ّن ِك
ِ
ٍ
َ ْ َْ َ
َ َّ َّ
ّّ َ َ َْ َ
تاب َم ْر ُق ٌوم َي ْش َه ُد ُه ْال ُم َق َّر ُب َ
راك ما ع ّل ُّي َ
ون ِك ٌ
ون".
رار ل ِفي ِع ِل ِيين و ما أد
ب
ال
تاب
ك
ن
مىفرمايد ":كل ِإ
ِِ
ِ
ِ
قسم سوم كتبى است كه جزئيات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط مىكند .كه اين كتابها
نيز چند نوعند :يكى آن كتابى كه مطالب نوشته شده در آن به هيچ وجه تغيير نمىپذيرد ،مانند
َ ْ َّ
َْ
َ
َ
َُْ َ ّ َ
َ َ
ْ
ال ْرض َو ال في َّ
ماء َو ال أ ْصغ َر ِم ْن ذ ِلك َو ال أ ك َب َر ِإل ِفي
قال ذ َّر ٍة ِفي
الس ِ
ِ
" َو ما يعز ُب ع ْن َر ِبك ِم ْن ِمث ِ
ِ
َ
َ
ُّ
ٌ
ِكتــاب ُمبيــن" و آيه" َو ُك ّل َشـ ْـي ٍء أ ْح َص ْي ُ
ناه ِفــي إمام ُمبين" و َ
آيه"و ِع ْن َدنا ِكتـ ٌ
ـاب َح ِفيظ"و آيه" ِلك ِل
ِ ٍ ِ ٍ
َ ٍ ِ ٍ
أ َجل ِك ٌ
تاب" البته اين آيه مخصوص حوادث ال يتغير نيست ،و ليكن اطالقش اين قسم حوادث
ٍ
لهــاى ال يتغير ،و يكــى آن اجلهايى كه
را هــم شــامل مىشــود ،چون اجلها دو قســمند يكى اج 
قابل تغيير هست.
و به هر حال احتمال دارد اين نوع كتاب هم خود دو قسم باشد :يكى كتاب عامى كه حافظ جميع
موجــودات و حــوادث جــارى اســت ،و ديگر كتاب خاصى كــه مخصوص به يك يــك موجودات
ً َ َ ً
َ ْ َ َ َّ ْ
َ َْ
َ
اهَّلل ِكتابــا ُمؤ ّجل"و
ـس أن ت ُموت ِإل ِبـ ِـإذ ِن ِ
و مشــتمل بــر حــوادث هر موجود مىباشــد"،و مــا كان ِلنفـ ٍ
همچنين آيات كريمه ديگرى كه مشابه آن دو است به اين احتمالى كه داديم اشاره دارد.

کتاب مبین

مراد از كتاب مبين امرى است كه نسبتش به موجودات ،نسبت برنامه عمل است به خود عمل،
و هر موجودى در اين كتاب يك نوع اندازه و تقدير دارد ،اال اينكه خود اين كتاب موجودى اســت
كــه قبــل از هــر موجودى و در حين وجود يافتن و بعد از فناى آن ،وجود داشــته و خواهد داشــت ،و
موجودى اســت كه مشــتمل اســت بر علم خداى تعالى به اشــياء ،همان علمى كه فراموشى و گم
كردن حساب ،در آن راه ندارد .از اين جهت مىتوان حدس زد كه مراد از كتاب مبين ،مرتبه واقعى
اشــياء و تحقق خارجى آنها باشــد كه قابل پذيرفتن هيچگونه تغيير نيســت .و خالصه اينكه ،اين
كتــاب كتابــى اســت كه جميع موجوداتــى را كه در عالم صنع و ايجاد واقع شــدهاند ،برشــمرده ،و
آنچه را كه بوده و هســت و خواهد بود ،احصاء كرده اســت ،بدون اينكه كوچكترين موجودى را از
قلم انداخته باشد ،البته غير اين كتاب الواح و كتب ديگرى نيز هست كه قابل تغيير و تبديل بوده
ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُّ ْ
َْ ُ
تاب" از وجود چنين كتبى
و محو و اثبات را مىپذيرد ،آيه"يمحوا اهَّلل ما يشاء و يث ِبت و ِعنده أم ال ِك ِ
حكايــت مىكنــد ،بــراى اينكه محو و اثبات را در مقابل ام الكتاب قرار داده اســت و اين به خوبى
داللت دارد بر اينكه اين محو و اثبات هم در كتابى صورت مىگيرد.
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ِ
سوره مبارکه بقرة آیه121 :

کافر

كلمــه" كفــر" در اصل به معناى پوشــاندن اســت ،و بنــا بر اين در تحقق معناى كفر اين معنا شــرط
اســت ،كه معناى ثابتى كه پرده روى آن بيفتد وجود داشــته باشــد ،همانطور كه كلمه حجاب در
جايى مفهوم پيدا مىكند كه چيز ثابت و پيدايى باشد ،تا با افتادن حجاب بر روى آن ناپيدا شود،
پــس معنــاى كفــر هم وقتى تحقــق مىيابد كه چيز ثابت و هويدايى باشــد ،كه كافر آن را بپوشــاند،
و ايــن معنــا در كفــران به نعمتهاى خدا و كفر به آيات او و كفر به خدا و رســولش و كفر به روز جزا
وجود دارد.
كفار :به فتح كاف به معناى كثير الكفران اســت يعنى كســى كه بســيار كفران مىورزد بخود ســتم
مىكند و شكر نعمتهاى خدا را بجا نمىآورد و هم چنان كفران مىكند تا آنكه كفران ،كار او را به
هال كت و خسران منتهى مىسازد ،و ممكن است معنايش اين باشد كه به نعمتهاى خدا زياد
ظلم مىكند ،يعنى شكرش را بجا نياورده كفران مىكند.
كفاره :عبارتست از عملى كه بوجهى از وجوه ،زشتى معصيت را بپوشاند ،و اصل اين كلمه از كفر
ُ
ُ
ُ َّ
است كه به معناى پوشاندن است ،خداى تعالى مىفرمايد":نك ِف ْر َع ْنك ْم َس ِّيئا ِتك ْم"  ،راغب گفته
اســت :كفاره چيزى اســت كه گناه را بپوشــاند ،و از همين باب است كفاره سوگند " فكفارته" اين
كفاره به يك اعتبار از متفرعات ســوگند اس ـت .ظاهر كفر هم در قرآن همان ســتر اســت ،چه اينكه
كفر اصطالحى باشد ،يا مطلق پوشاندن حق باشد ،كه در برابر مطلق ايمان است.
كفور :این کلمه مبالغه كفران نعمت است .معناى"تكفير سيئات" پوشاندن آن به وسيله مغفرت
اســت .كلمــه" نكفر" صيغــه متكلم مع الغير مضارع از باب تفعيل اســت ،كــه از ك -ف -ر گرفته
شــده ،و كلمه كفر در لغت عرب به معناى پوشــاندن است ،ولى در قرآن كريم استعمالش در عفو
از گناهان شايع شده .كفور به معناى جحود وهر دوبه معناى انكار از در لجبازى است.
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َ َّ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
الر ُس ُل ف��ض ل ن�ا بَ� ْع ض� ُه ْم على بَ� ْع ٍ ض� ِم نْ� ُه ْم َم نْ� كل َم الل ُه َو َر ف� َع بَ� ْع ض� ُه ْم د َر ج�ا�ت
ِ�لك
سوره مبارکه بقره آیه253 :

کالم

هر چيزى كه از مقاصد كشف وپرده بردارى كند كالم است .
لفــظ" كلمــه" در لغــت به معناى لفظى اســت كه داللت كنــد بر معناى تام و يا غير تــام ،و در قرآن
كريم گاهى استعمال مىشود در قول حقى كه خداى تعالى آن را گفته باشد از قبيل قضا و وعد،
َ
َ ٌ
َ َُ
َ
ماننــد آيــه" َو لـ ْـو ال ك ِل َمــة َسـ َـبق ْت ِم ْن َر ّ ِبــك لق ِض َي َب ْي َن ُه ْم" كــه مقصود از كلمهاى كــه مىفرمايد در
سابق گفته شده ،آن سخنى است كه در موقع هبوط آدم به وى فرموده بود ،و قرآن كريم آن را چنين
َْ
َ َّ ْ َ
َ ُ
َ
ال ْرض ُم ْسـ َـت َق ٌّر َو َمتـ ٌ
ــت َعل ْي ِه ْم ك ِل َم ُت
ين" و مانند آيه" حق
ـاع ِإلى ِح
حكايــت مىكنــدَ ":و لك ْم ِفي
ِ
ٍ
ََ ََ َ
َ
َّ َ
ـك ال ُي ْؤم ُنـ َ
ـون" كه اشــاره اســت به آن حكمى كه در داســتان ابليس كرد و فرمود" ل ْمــأ ّن َج َه ّن َم
ر ِبـ
ِ
َ َ َ َ ُْ َ
ْ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ْ
ِمنك و ِممن ت ِبعك ِمنهم أجم ِعين" .
َ
ّ
ّ
گاهــى هــم به معناى موجود خارجى از قبيل انســان اســتعمال مىشــود ،ماننــد آيه" إن َ
اهَّلل ُي َب ِش ُــر ِك
ِ
ب َك ِل َم ٍة ِم ْن ُه ْاس ُم ُه ْال َم ِس ُ
يح ِع َ
يسى ْاب ُن َم ْر َي َم" و مسيح را از اين جهت مورد استعمال اين كلمه قرار
ِ
داده كه خلقت مســيح (ع) خارق العاده بوده ،عادت در خلقت انســان بر اين جارى است كه به
َ
تدريــج صورت گيرد ،و مســيح (ع ) به كلمه ايجاد به وجود آمــد ،هم چنان كه در قرآن فرمودهِ ":إ ّن
ُ َّ َ
ََ
َ
َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ
قال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون".
راب ثم
َمثل ِعيسى ِع ْند ِ
اهَّلل كمث ِل آدم خلقه ِمن ت ٍ
حقيقت" كالم" :
آدمى به خاطر احتياج خود به تشكيل اجتماع و تاسيس مدنيت به حكم فطرت ،به هر چيزى كه
اجتماع بدان نيازمند است( ،كه يكى از آنها سخن گفتن است) ،تا به وسيله آن مقاصد خود را به
يكديگر بفهمانند ،و فطرتش او را در رسيدن به اين هدف هدايت كرده ،به اينكه از راه صدايى كه
از حلقومش بيرون مىآيد ،اين حاجت خود را تامين كند ،يعنى صداى مزبور را در فضاى دهانش
جــزء جــزء نمــوده و از تركيب آن جزءها عالمتهايى به نام كلمه درســت كند ،كــه هر يك از آنها،
تهــاى قراردادى ،هيــچ راه ديگرى
تهــا) معنايــى كه دارد ادا شــود ،چــون به جز اين عالم 
(عالم 
نداشت تا به طرف مقابل خود بفهماند در دل چه دارد ،و چه مىخواهد.
پس انسان از اين جهت به تكلم نيازمند است كه براى تفهيم ديگران و فهميدن خود ،راه ديگرى
به جز اين نداشــت كه آواز خود را پاره پاره كند ،و از تركيب آنها عالمتهايى به نام كلمه بســازد،
كه هر يك از آن كلمهها نشان دهنده معنايى باشد ،و به همين جهت است كه مىبينيم واژهها،
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در زبانهاى مختلف ،با همه وســعتش دائر مدار احتياجات موجود بشــر اســت ،يعنى احتياجاتى
كه بشــر در طول زندگى و در زندگى عصر حاضر خود به آنها بر مىخوردو باز به همين جهت اســت
كــه مىبينيــم روز بــه روز دامنــه لغتها گســترش مىيابد ،هر قدر تمدن و پيشــرفت جامعــه در راه
زندگيش بيشتر مىشود لغتها هم زيادتر مىشود.
از اينجــا روشــن مىشــود كــه كالم (يعنى تفهيــم آنچه در ضمير اســت به وســيله صداهاى تركيب
شده و قراردادى) ،وقتى تحقق مىيابد كه انسان در ميان اجتماع قرار گيرد ،حتى اگر حيوانى هم
اجتماعى زندگى كند ،گمان نمىكنم كه زبان و عالمتهايى نداشته باشد ،قطعا دارد ،و اما انسان
در غيــر ظــرف اجتمــاع ،محتــاج به كالم نيســت ،به اين معنا كــه اگر فرض كنيم انســانى بتواند به
تنهايى زندگى كند و هيچ تماســى با انســانهاى ديگر نداشته حتى اجتماع خانوادگى هم نداشته
باشــد چنيــن فردى قطعــا احتياج به كالم پيدا نمىكند ،براى اينكــه نيازمند به فهميدن كالم غير
نبــوده ،و احتيــاج بــه فهمانــدن كالم بــه غيــر را نــدارد .و همچنين هر موجــود ديگر كــه در وجودش
احتياج به زندگى اجتماعى و تعاونى ندارد فاقد زبان است ،مانند فرشته و شيطان.
پس كالم به آن نحوى كه از انســان ســر مىزند از خداى تعالى ســرنمىزند يعنى خدا حنجره ندارد
عهــاى تنفس در دهان قطعه قطعه كند،
تــا صــدا از آن بيــرون آورد ،و دهان ندارد تا صدا را در مقط 
و بــا غيــر خــودش قــراردادى ندارد (كــه بفرمايد مثال هــر وقت اگر فــان كلمه را گفتم بــدان كه فالن
معنا را منظور دارم) براى اينكه شــان خداى تعالى أجل و ســاحتش منزهتر از آن اســت كه مجهز به
تجهيزات جســمانى باشــد ،و بخواهد با دعاوى خيالى و اعتبارى اســتكمال كند ،هم چنان كه
َ
َ
َ
خودش فرمود ":ل ْي َس ك ِم ْث ِل ِه ش ْي ٌء".
ليكن در عين حالى كه قرآن كريم تكلم به معناى معهود بين مردم را از خداى تعالى نفى مىكند،
َ
َ
َ
َ ََ ْ ُ ََّ ُ ُ
اهَّلل إ ّل َو ْحيـ ًـا أ ْو ِمـ ْـن َ
َ
جاب" (كه ترجمهاش گذشــت)
ح
راء
و
ِ
ِ
ٍ
آيــه شــريفه ":و مــا كان ِلبشـ ٍـر أن يك ِلمــه ِ
حقيقــت معنــاى تكلم را در بــاره خداى تعالى اثبات نموده اســت.پس خداى تعالــى تكلم با آثار
و خــواص خــود را دارد ،ولى آن حد اعتبارى را كه در تكلم معهود بشــرى اســت ،نــدارد ،و وقتى اثر
كالم و نتيجه آن كه همان فهماندن طرف باشــد ،در خداى تعالى هســت ،قهرا بطور محدود جزء
َ ْ َ ْ َ ٌ َ ُّ َ َّ ُ
الن ْمل
امور جمله قرآن كريم در باره مورچه زمان حضرت سليمان فرموده است ":قالت نملة يا أيها
ْ ُ ُ
ُ
ـاك َنك ْم" مورچهاى بانگ زد :اى مورچگان به ســوراخهاى خود برو يــد .نيز در باره هدهد
ادخلــوا َمسـ ِ
َ
َ ُ
ســليمان ع مىفرمايــدَ ":فقـ َـال َأ َح ْطـ ُ
ـت ِبما ل ْم ت ِح ْط ِبـ ِـه َو ِج ْئ ُتك ِم ْن َسـ َـب ٍإ ِب َن َب ٍإ َي ِقيـ ٍـن" گفت :من به
چيزى دست يافتم كه تو هرگز از آن خبر ندارى ،و من از شهر سبأ خبرى يقينى آوردهام.
َ
َ ُّ َ َ َّ
ْ
و نيز در باره وحيى كه خود خدا به بعضى از جانداران بىزبان كرده مىفرمايدَ ":و أ ْوحى ربك ِإلى النح ِل
َ َّ
َ ْ
ُ ُ ً َ َ َّ
الش َجر َو م َّما َي ْعر ُش َ
ون" پروردگارت به زنبور عسل وحى كرد كه از سوراخ
ن
م
و
وتا
ي
ب
بال
ج
ال
ن
م
ي
ذ
خ
ات
أ ِن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كوهها و سقف خانههايى كه مردم مىسازند و از شكاف درختان براى خود خانهها بسازيد.
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بيان حقيقى بودن استعمال لفظ" كالم" و" قول" در غير موارد بشرى:
جهــت دوم :يعنــى بحــث از جهــت كيفيــت اســتعمال -در ســابق توجه فرموديــد كه بشــر در آغاز
مفــردات لغــات را در مقابــل محسوســات و امــور جســمانى وضــع كرد ،و هــر وقت لغتــى را ب ه زبان
مىآورد ،شــنونده به معناى مادى و محســوس آن منتقل مىشــد و خالصه دايره اســتعمال لغات
امور مادى و محســوس بود ،ســپس به تدريج منتقل به امور معنوى شــد ،و اين انتقال و اســتعمال
لفــظ در امــور معنــوى هر چنــد در ابتدا ،اســتعمال مجازى بود ليكــن در اثر تكرار اســتعمال كار به
جايى رسيد كه آن امر معنوى هم معناى حقيقى كلمه شد ،چون يكى از نشانيهاى حقيقت بودن
اســتعمال ،تبادر اســت ،يعنى اينكه هر وقت كلمه به زبان جارى شــود آن معنا به ذهن راه يابد ،و
استعمال لغات در امور معنوى اينطور شد.
و ترقــى اجتمــاع و پيشــرفت انســان در تمدن باعث مىشــد كه وســايل زندگى دوشــادوش حوائج
زندگــى تحــول پيــدا كنــد ،و مرتب رو بــه دگرگونى بگــذارد ،در حالى كــه فالن كلمه و اســم ،همان
اســم روز اول باشــد ،مصداق و معناى فالن كلمه تغيير شــكل دهد ،در حالى كه غرضى كه از آن
مصداق منظور بوده همان غرض سابق باشد.
مثال روز اولى كه بشــر" عربى زبان" ،كلمه" ســراج" و بشــر" فارســى زبان" كلمه" چراغ" ،را وضع كرد،
براى آن ابزار و وســيلهاى وضع كرد كه احتياجش را به نور برطرف ســازد ،و در روزهاى اولى كه اين
كلمه وضع شده بود معنا و مصداقش يعنى آن وسيلهاى كه در شبهاى تاريك پيش پايش را روشن
مىكرد عبارت بود از يك پياله پايهدار سفالى ،كه مقدارى روغن خوراكى و يا هر چربى ديگر در آن
قرار داشت ،و فتيلهاى در آن روغن ،غوطه خورده بود ،و سر فتيله در لبه پياله قرار گرفته و افروخته
مىشــد ،و شــعله آن ،اطاق و مســير راه او را روشن مىكرد ،و سراميك سازان آن روز هم همين پياله
پايهدار را مىساختند ،و نام آن را چراغ مىگذاشتند.
ســپس اين وســيله اســتضائه و روشــنايى ،به صورتهاى ديگرى در آمد ،و در هر بار كه تغيير شكل
مىداد ،كمالى زائد بر كمال قبلى خود را واجد مىشــد ،تا آخر منتهى شــد به چراغ الكتريكى ،كه
نــه پيالــه دارد و نــه روغــن و نه فتيله ،و با اينكه هيچيك از اجــزاى روز اول را ندارد ،باز لفظ چراغ را
بــر آن اطــاق مىكنيم ،و اين لفظ را بطور مســاوى در مورد همه انحاء چراغها اســتعمال مىكنيم،
بدون اينكه احتياج به اعمال عنايتى داشــته باشــيم ،و اين نيســت مگر به خاطر همين كه غرض
و نتيجهاى كه روز اول بشــر را واداشــت تا پياله پيه ســوز را بســازد ،آن غرض بدون هيچ تفاوتى در
تمامى اشكال چراغها حاصل است ،و آن عبارت بود از روشن شدن تاريكيها.
و معلــوم اســت كــه بشــر به هيچيــك از وســائل زندگى عالقه نشــان نمىدهــد و آن را نمىشناســد
مگــر بــه نتائجى كه بــراى او ،و در زندگيش دارند .پس حقيقت چراغ ،عبارت شــد از هر چيزى كه
بــا روشــنايى خــود در شــب نور دهد مادامــى كه اين خاصيت و اثر باقى اســت حقيقــت چراغ هم
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هســت ،اســم چراغ هم بطور حقيقت بر چنين وســيلهاى صادق اســت ،به شرط اينكه تغييرى در
معنــاى كلمــه رخ نــداده باشــد ،هر چند كه احيانا در شــكل آن وســيله يــا در كيفيــت كارش يا در
كميت آن ،يا در اصل اجزاى ذاتش تغييراتى رخ داده باشد ،همانطور كه در مثال چراغ ديديم.
و بنا بر اين ،پس مالك در بقاى معناى حقيقى و عدم بقاى آن ،همان بقاى اثر است ،كه مطلوب از
آن معنا است ،ما دام كه در معناى كلمه ،تغييرى حاصل نشده باشد ،كلمه در آن معنا استعمال
مىشود ،و بطور حقيقت هم استعمال مىشود ،و در وسايل زندگى امروز كه به هزاران هزار رسيده
و همه در همين امروز ســاخته مىشــود كمتر وســيلهاى ديده مىشــود كه ذاتش از ذات روز اولش
تغيير نكرده باشد.
مع ذلك به خاطر اينكه خاصيت روز اول را دارد نام روز اول را بر آن اطالق مىكنيم( ،يخچال را كه
در روز اول عبارت بود از ميدانى وســيع براى يخ شــدن آب ،و چالهاى عميق براى ذخيره كردن آن
يــخ ،امــروز بــه چيزى اطالق مىكنيم كه نه ميــدان دارد و نه چاله) و در لغات و اســامى هر زبانى از
انتقاالت قســم اول ،نمونههاى زيادى ديده مىشــود ،و انتقاالت قســم اول اين بود كه لفظى كه در
آغاز وضع شده بود براى معنايى محسوس در آخر به معنايى معقول و غير محسوس درآمده باشد،
چيزى كه هست مردى جستجوگر مىخواهد تا آمارى از اينگونه لغات بگيرد.
پس معلوم شد كه استعمال لفظ" كالم" و لفظ" قول" در موارد غير بشرى استعمالى حقيقى است،
و هيــچ مجازى در كار نيســت ،بــراى اينكه غرض از كالم و قول كه همان تفهيم ديگران اســت در
كالم خدا با انبيا و مالئكه و جن ،و در كالم مالئكه و جن با يكديگر موجود است ،هر چند كه لوازم
انسانى آن يعنى داشتن ريه و دهان و حنجره و صدا در آن موارد نباشد.
بنــا بــر ايــن ،از همه بيانات قبلى ،معلوم شــد كه اطــاق كالم و قول در مورد خــداى تعالى اطالقى
است كه از امرى حقيقى و واقعى حكايت مىكند ،قولش مىفهماند كه واقعا خدا گفتارى داشته،
و كالمش حكايت مىكند از اينكه خداى تعالى به راستى تكلمى كرده و سخنى گفته است.
و نيز معلوم شد كه كالم و قول خدا مرتبهاى از مراتب معناى حقيقى اين دو كلمه است ،هر چند
كه از نظر مصداق با مصداقى كه معهود بين ما انسانها است اختالف داشته باشد ،و اين مطلب
اختصاصى به دو لفظ" كالم" و" قول" ندارد ،همه الفاظى كه هم در خدا استعمال مىشود و هم در
ما ،از قبيل ":حيات" "،علم" "،اراده" "،اعطاء" "،سميع" و" بصير" همين طور هستند ،چون معناى
همه اين الفاظ در بشــر مســتلزم جســمانيت اســت ،اگر ما مىبينيم براى اين اســت كه دو چشــم
داريم ،و اگر مىشــنويم براى اين اســت كه دو گوش داريم و  ...و ليكن اين معانى در خدا هســت،
ولى لوازم امكانى آن در ساحت مقدس او نيست.
اين را هم بايد دانســت كه آنجا هم كه لفظ" قول" در معناى رفع درجات اســت ،و فرموده ":درجه
بعضــى را از درجــه بعضــى ديگــر باالتر برده" از آن جهت كه مشــتمل اســت بر يك امــرى حقيقى و
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واقعيتــى غيــر اعتبــارى ،همان بگومگــو و مطالبى كه در قول خدا داشــتيم ،در اينجــا نيز مىآيد ،و
بيشتر علمايى كه كارشان بحث در اطراف معارف دينى است ،خيال كردهاند اينگونه بيانات از
يك امر اعتبارى و معناى وهمى خبر مىدهند ،نظير همان امور اعتبارى و وهمىاى كه در بين ما
اهل اجتماع هست ،پيش خود يكى را رئيس و زعيم اعتبار نموده و ديگران را مرءوس او قرار داده
و يا يكى را بر ديگران برترى و تقدم و صدارت مىدهيم ،و از اين قبيل عناوين اعتبارى.
و در نتيجه ادامه اين خيال ،كارشان به آنجا كشيده شده است ،كه آنچه از حقائق اخروى است
را هــم بــا آن عناو يــن وهمى مرتبط دانســته ،و گفتهاند :بهشــت و دوزخ و ســؤال و حســاب و ســاير
جزئيــات معــاد ،نيــز مترتــب بر همين امور اعتبارى اســت ،و بــه عبارتى ديگر رابطــه ميان مقامات
معنوى نامبرده و نتايجى كه مترتب بر آن مىشود ،خود يك رابطهاى است اعتبارى و قراردادى.
و چون به اينجا رسيدند ،به حكم اضطرار مجبور شدند بگويند :جاعل و برقرار كننده اين روابط،
خداى تعالى است ،و خدا خود محكوم به اين آراى اعتبارى است كه از يك شعور و همى ناشى
مىشــود ،عينا مانند انســان در عالم ماده كه عالم حركت و اســتكمال اســت ،و به همين جهت
مىبينيــد كه حاضر نيســتند انبيا و اوليا را داراى كماال تــى حقيقى و معنوى بدانند ،و به زحمت،
همــه عباراتــى را كــه در كتاب و ســنت ظهــور در اين كلمات حقيقــى دارد به نحــوى از اعتبارات
تاويل مىكنند.
اعتبار يــه باقــى مىمانــد ،يعنــى امورى كــه تنها در اجتماع انســانى اعتبــار دارد ،ماننــد ذرع كه فلز
ى است اعتبارى ،و مانند كيل و ترازو كه آهن بودن و
بودن آن واقعيت دارد ،ولى ذرع بودن آن حد 
شــكل آن واقعيت دارد ،ولى ترازو بودنش امرى اســت اعتبارى ،و همچنين چراغ ،كه اثرش يعنى
روشــنايى و روشنگريش امرى اســت واقعى ،ولى حد و حدودش امرى است اعتبارى ،و باز مانند
ســاح كه از بين بردن دشــمن توســط آن امرى است ثابت ،ولى به فالن شكل بودن آن امرى است
قراردادى ،و امثال اين امور كه بيانش در سابق گذشت.
پس تا اينجا معلوم شــد كه خاصيت كالم در خداى ســبحان هســت ،يعنى خدا هم مقصود خود
را به پيامبر خود مىفهماند ،و اين همان حقيقت كالم اســت ،و خداى ســبحان هر چند كه براى
مــا بيــان كــرده كه اين فهماندن انبيا حقيقت كالم اســت و اشــاره كرد كــه كالم او صفات و وضع
كالم مــا آدميــان را نــدارد ،و ليكن براى ما بيــان نكرده ،و خود ما هــم از كالم او درك نكردهايم كه در
حقيقت كالم او چيست؟ ،و او چگونه با پيامبرانش حرف مىزند و مقاصد خود را به ايشان تفهيم
مىكنــد؟ ،چيزى كه هســت اينكه :چه اين چگونگى را بفهميــم و چه نفهميم نمىتوانيم خواص
كالم معهــود نــزد خود را از خدا ســلب نمــوده و بگوئيم خدا كالم ندارد ،بلكه بايــد بگوئيم آثار كالم
يعنى تفهيم معانى مقصود و القاى آن در ذهن شنونده ،در خداى تعالى هست.
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پس كالم خداى تعالى مانند زنده كردن و ميراندن و رزق و هدايت و توبه و ســاير عناوين فعلى از
افعال خداى تعالى اســت ،و در نتيجه صفات ":متكلم" "،محيى" "،مميت" "،رازق" "،هادى""،
تواب" ،و غيره صفات فعل خدا هستند ،يعنى بعد از اينكه خدا موجودى شنوا آفريد ،و با او سخن
گفت "،محيى" و" متكلم" مىشود ،و چون حيات را از او گرفت" مميت" به شمار مىآيد ،و وقتى
او را هدايت كرد ،و از گناهش صرف نظر نمود "،هادى" و" تواب" مىشود.
پــس الزم نيســت كــه خداى ســبحان قبــل از اين هم اين صفات را داشــته باشــد ،و ذات او از اين
جهت تمام باشد ،بر خالف علم و قدرت و حيات كه صفات ذاتند ،و بدون آنها ذات ،تماميت
نــدارد ،و چگونــه مىتــوان گفــت ،بين صفــات ذات و صفات افعــال ،كه صفاتى بعــد از تماميت
ذات و چه بســا قبل از انطباق بر زمان اســت ،فرقى نيســت؟ ،با اينكه خود خداى تعالى در آيات
َ َّ
زير پارهاى از صفات و افعال خود را زمانى دانسته و مىفرمايدَ ":و َل َّما َ
جاء ُموسى ِل ِميقا ِتنا َو كل َم ُه
ُ َ
َ َْ ُ َ َ َ َ َ
َر ّب ُه قال َر ِ ّب أ ِر ِني أنظ ْر ِإل ْيك قال ل ْن ترا ِني" بعد از آنكه موســى به ميقات ما آمد ،و پروردگارش با او
ســخن گفت ،وى گفت :پروردگارا خودت را به من نشــان بده ،تا به ســوى تو نظر كنم ،گفت :هرگز
مرا نخواهى ديد.
َ َ ْ َ َْ ُ َ ْ َْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ً
و نيــز فرمــود ":و قــد خلقتــك ِمــن قبــل و لــم تك شــيئا" با اينكــه من قبال تــو را آفر يــدم ،در حالى كه
اهَّلل ُم ُوتوا ُثـ َّـم َأ ْح ُ
هيــچ چيــزى نبــودى "2" ،و بــاز فرمودهَ ":فقـ َـال َل ُهـ ُـم ُ
ياه ْم" خداى تعالى نخســت به
ايشــان فرمود بميريد ،و ســپس آنها را زنده كرد .و نيز فرمودهَ ":ن ْح ُن َن ْر ُز ُق ُك ْم َو إ َّي ُ
اه ْم" ما شــما و آنها را
ِ
َ
َّ
َ َْ ُ
ُ َّ َ
روزى مىدهيم .و همچنين مىفرمايد ":ال ِذي أ ْعطى كل شـ ْـي ٍء خلق ُه ث َّم َهدى" موســى به فرعون
گفت:پروردگار ما كســى اســت كه نخست هر چيزى را خلق كرد و سپس آن را هدايت نمود .و نيز
ُ َّ َ َ
تاب َعل ْي ِه ْم ِل َي ُت ُوبوا" سپس نظر رحمت خود را به ايشان برگردانيد تا توبه كنند.بطورى كه
فرمود ":ثم
مالحظــه مىكنيد ايــن آيات" كالم خدا" "،خلقت" "،ميراندن" "،زنده كــردن" "،رزق" "،هدايت" و"
توبه" را زمانى مىداند ،و همه را يكسان زمانى مىداند.
اين آن حقيقتى اســت كه انديشــيدن در آيات قرآن و بحث و تفســيرى كه سر و كار آن تنها با خود قرآن
اســت در خصوص معناى كالم دســت مىدهد ،و اما اين ســؤال كه از نظر علم كالم ،كه خود علمى
جداگانه است ،و متخصصين آن را متكلمين گويند ،سخن گفتن خدا چه معنا دارد؟ و متكلمين
گذشته ،در اين باره چه گفتهاند؟ و نيز اين سؤال كه علم فلسفه در اين باره چه اقتضايى دارد؟ پاسخ
آن انشاء اهَّلل به زودى مىآيد.اين را هم بايد دانست كه لفظ" كالم" يا" تكليم" از الفاظى است كه خداى
تعالى در قرآن آن را در غير مورد انسان استعمال نكرده ،بلكه لفظ" كلمه" ،و يا لفظ" كلمات" را در غير
َْ
َ
مورد انسان استعمال كرده ،مثال نفس آدمى را در آيه زير "،كلمه" خوانده ،و فرمودَ ":و ك ِل َم ُت ُه ألقاها ِإلى
ْ ْ
َ ُ
ََ َ ُ َ
اهَّلل ِه َي ال ُعليا" .و نيز فرمــودهَ ":و ت ّم ْت ك ِل َمة َر ّ ِبك
َم ْر َيـ َـم" و ديــن خــدا را كلمه خوانــده و فرمودهَ ":و ك ِل َمة ِ
ْ ً َْ ً
َ َ ْ َ
ُ
اهَّلل".
ِصدقا َو عدل"  ،و قضاى خدا و يا نوعى از خلق او را كلمه خوانده ،و فرموده ":ما ن ِفدت ك ِلمات ِ
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موارد استعمال لفظ" قول" در قرآن مجيد
و اما لفظ" قول" را در قرآن مجيد بطور عموم اســتعمال كرده ،يعنى هم ســخن گفتن خدا با انســان
َُ ْ
َ
را شــامل مىشــود ،و هــم بــا غير انســان را ،از آن جمله در مورد انســان فرمــوده ":فقلنا يــا َآد ُم ِإ ّن هذا
َ
ُ ٌ َ َ
َعد ّو لك َو ِل َز ْو ِجك" پس گفتيم اى آدم ،اين ابليس دشــمن تو و دشــمن همسر تو است ".و در مورد
َ
ْ َ ُ َ ْ
َ ًَ
َ ّ
جاع ٌل ِفــي ْال ْ
ض خ ِليفة" آن زمــان كه پروردگارت به
ر
مالئكــه فرمــودهِ ":إذ قــال َر ّبــك ِلل َمال ِئك ِة ِإ ِني ِ
ِ
ْ َ ُ َ ْ
َ ّ
مالئكــه گفت :من در زمين جانشــين خواهم نهاد .و نيز فرمودهِ ":إذ قــال َر ّبك ِلل َمال ِئك ِة ِإ ِني خا ِل ٌق
َ ً
ين" آن زمان كه پروردگارت به مالئكه گفت ،من بشــرى از گل خواهم آفريد .و در مورد
َبشــرا ِم ْن ِط
ٍ
َ
َ
َ َْ ُ َ
َ
َ َ
قال يا إ ْب ِل ُ
ـت ِب َيد َّي" فرمود :اى ابليس چه عامل
يس ما َم َن َعك أ ْن ت ْسـ ُـجد ِلما خلقـ
ابليــس فرمــوده":
ِ
و انگيــزهاى تــو را از اينكه ســجده كنى در برابر چيزى كه من به دســت خود آفريدهام بازداشــت؟.و
َ
ْ
ى إ َلى َّ
ُ َّ ْ َ
السـ ِ َ
ُ ٌ َ َ َ َ ْ ْ
ض ائ ِتيا
در مــورد غيــر
صاحبان عقل فرموده ":ثم اســتو  ِ
ـماء و ِهـ َـي دخان فقال لها و ِلــأر ِ
َ ًَ َ ً َ َ
َ
ط ْوعا أ ْو ك ْرها ،قالتا أت ْينا طا ِئ ِع َ
ين" ســپس به خلقت آســمان كه دودى بيش نبود بپرداخت ،پس به
آســمان و زميــن گفت :چه بخواهيد و چه نخواهيد بايــد بيائيد ،گفتند :به طوع و رغبت آمديم .و
ُْ
ً
ُ ُ
ً َ
راه َ
يم" به آتش گفتيم بر ابراهيم سرد و بى آزار شود .و
نيز فرموده ":قلنا يا
نار كو ِني َب ْردا َو َسالما على ِإ ْب ِ
َْ
َ
ماء ِك َو يا َس ُ
نيز فرمودهَ ":و ِق َيل يا أ ْر ُض ْاب َل ِعي َ
ب خودت را فرو ببر،
ماء أق ِل ِعي" گفته شد اى زمين آ 
و اى آسمان تو هم بس كن.
و در آيه زير تمامى موارد را يعنى صاحبان عقل و غير صاحبان عقل را جمع كرده با اينكه موارد آن
راد َش ْي ًئا َأ ْن َي ُق َول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
بسيار مختلف است يكسره فرموده ":إ َّنما َأ ْم ُر ُه إذا َأ َ
ون" امر او در وقتى كه
ِ
ِ
چيزى را اراده كرده باشد تنها اين است كه به آن چيز بفرمايد موجود شو و آن چيز موجود مىشود.و
نيز فرموده ":إذا َقضى َأ ْم ًرا َفإ َّنما َي ُق ُول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون" چون قضاى امرى را براند تنها به آن امر ميگويد
ِ
ِ
موجود شو و آن امر موجود مىشود.
قول خدا در تكوينيات
و آنچه كه بعد از دقت و تدبر از كالم خداى تعالى اســتفاده مىشــود ،اين اســت كه لفظ" قول" از
خداى تعالى به معناى ايجاد چيزى است كه :آنچه با وجود يافتنش داللت بر معنايى مىكند كه
مقصود خدا بوده اســت( ،هم چنان كه قول در اصطالح خود آدميان نيز به معناى ايجاد صدايى
است كه بر معناى مقصود ما داللت مىكند).
دليل بر اينكه لفظ قول در قرآن مجيد به معناى چنين ايجادى است اين است كه هم در مواردى
كــه شــنوندهاى داراى گوش و درك اســت اســتعمال شــده ،و هــم در مواردى كه گــوش و درك به آن
معنايى كه معهود بين ما اســت ندارد ،مانند آســمان و زمين ،و تنها راه ســخن گفتن با آنها تكوين
و ايجاد است ،و به دليل اينكه دو آيه اخير يعنى آيه سوره يس و سوره مريم "،قول" در آيات قبلى را
به ايجاد و خلقت تفسير كرده است.
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ايــن همــان معنايى اســت كــه گفتيم از تدبر در كالم خدا به دســت مىآيد حال هر يــك از دو مورد
تكوينيــات و غيــر تكوينيــات را توضيــح داده و مىگوئيم :امــا قول خدا در مــورد تكوينيات عبارت
شــد از خود آن موجود تكوينى ،كه خدا ايجادش كرد ،پس موجودات عالم در عين اينكه مخلوق
خدايند قول خدا هم هســتند ،براى اينكه خاصيت قول در آنها هســت ،خاصيت قول اين اســت
كه غير مرا به آنچه در قلب من اســت آ گاه مىســازد ،مخلوقات خدا هم با خلقت و وجود خود بر
خواست خدا داللت مىكنند.
و ايــن پــر واضــح اســت كــه به حكــم دو آيه ســوره يس و مر يــم ،وقتى خــدا چيــزى را اراده مىكند و
مىفرمايد موجود شــو حتى كلمه" باش" هم بين خدا و آن چيز واســطه نيســت ،و غير از وجود خود
آن چيز هيچ امر ديگرى دست اندر كار نيست ،پس هستى آن چيز ،بعينه ،قول خدا و" باش" خدا
است ،پس قول خدا در تكوينيات عين همان خلقت و ايجاد است ،كه آن نيز عين وجود است،
و وجود هم عين آن چيز است و اما در غير تكوينيات از قبيل سخن گفتن با يك انسان ،مثال بايد
دانســت كــه قــول خدا عبارت اســت از ايجاد امرى كه باعــث پديد آمدن علمى باطنى در انســان
مىشــود ،علم به اينكه فالن مطلب چنين و چنان اســت ،حال يا به اينكه خداى تعالى صدايى
در كنار جسمى ايجاد كند ،و انسانى كه پهلوى آن جسم ايستاده ،مطلب را بشنود و بفهمد ،و يا
بــه نحــوى ديگــر كه ما نه آن را درك مىكنيم ،و نــه مىتوانيم كيفيت تاثيرش را در قلب پيامبر تصور
نمائيــم ،و نمىدانيــم چگونــه خداى تعالــى به پيامبــرى از پيامبران خود مىفهمانــد كه مثال فالن
مطلــب چنيــن و چنــان اســت ،اما اينقــدر مىدانيم كه قــول و كالم خــدا با پيامبر خــود ،حقيقت
معناى" قول" و" كالم" را دارد.
قول خداوند در غير تكوينيات و قول خدا با مالئكه و شيطان :
در مــورد" قــول خــدا" با مالئكه يا شــيطان ،ليكن در خصوص اين دو مورد و شــبيه آن اگر مشــابهى
داشته باشند ،به خاطر اينكه وجودشان از سنخ وجود ما انسانها نيست ،يعنى حيوانى اجتماعى
نيستند ،و همانند ما از راه تحصيل علم ،تكامل تدريجى ندارند.
بايد" قول" معنايى ديگر داشته باشد ،در ما انسانها" قول" عبارت بود از استخدام صوت يا اشاره به
ضميمه قرارداد قبلى ،كه فطرت انسانى ما ،و اينكه حيوانى اجتماعى هستيم آن را ايجاب مىكرد
و امــا مالئكــه و جــن و مشــابه آن دو و بطــورى كه از كالم خداى ســبحان بر مىآيــد چنين وجودى
ندارند ،پس قطعا سخن گفتن خدا با آنان طورى ديگر است.
از اينجا روشن مىشود كه سخن گفتن خود فرشتگان با يكديگر ،و خود شيطانها با يكديگر از راه
استخدام صدا و استعمال لغتهايى در برابر معانى نيست و بنا بر اين وقتى يك فرشته مىخواهد
با فرشــتهاى ديگر ســخن بگويد و مقاصد خود را به او بفهماند ،و يا شــيطانى مىخواهد با شيطان
ديگــر ســخن بگو يــد ،اينطور نيســت كــه مانند ما ،بدنى و ســرى و در ســر دهنــى و در دهــان زبانى
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داشــته باشــد ،و آن زبان صدا را قطعه قطعه نموده ،از هر چند قطعهاش لفظى در برابر مقصد خود
درست كند ،و شنوندهاى هم سرى و در سر سوراخى بنام گوش و داراى حس شنوايى و در پشت
آن ،دستگاه انتقال صوت به مغز داشته باشد ،تا سخنان گوينده را بشنود ،و اين پر واضح است.
امــا هــر چه باشــد بطور مســلم در بين ايــن دو نوع مخلوق ،حقيقت معناى ســخن گفتن و ســخن
شــنيدن هســت ،و اثــر قــول و مخصوصا فهم ،معنــاى مقصــود و ادراك آن را دارد ،هر چند كه قولى
چــون قــول مــا ندارند ،و همچنين بين خداى ســبحان و بين مالئكه و شــيطان قول هســت ،اما نه
چــون مــا ،كه عبارت اســت از ايجاد صــوت از طرف صاحب قول ،و شــنيدن آن از طرف مقابل .و
همچنين قولى كه احيانا به پارهاى از حيوانات بى زبان نسبت داده شده ،و از آن جمله قرآن كريم
َ ْ َ ْ َ ٌ َ ُّ َ َّ ُ ْ ُ ُ
ُ
ســاك َنك ْم"
در باره مورچه زمان حضرت ســليمان فرموده اســت ":قالت نملة يا أيها
الن ْمل ادخلوا َم ِ
مورچهاى بانگ زد :اى مورچگان به سوراخهاى خود برويد.
َ َ َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
و نيــز در بــاره هدهــد ســليمان ع مىفرمايد ":فقــال أ َح ْط ُت ِبما لـ ْـم ت ِحط ِبـ ِـه و ِجئتك ِمن َس َــب ٍإ ِبن َب ٍإ
َ
ين" گفت :من به چيزى دست يافتم كه تو هرگز از آن خبر ندارى ،و من از شهر سبأ خبرى يقينى
ي ِق ٍ
َ
آوردهام .و نيــز در بــاره وحيى كه خود خدا به بعضى از جانــداران بىزبان كرده مىفرمايدَ ":و أ ْوحى
َ ُّ َ َ َّ ْ َ َّ
َ ْ
ُ ُ ً َ َ َّ
الش َجر َو م َّما َي ْعر ُش َ
ون" پروردگارت به زنبور عسل
ن
م
و
وتا
ي
ب
بال
ج
ال
ن
م
ي
ذ
خ
ات
ر بك ِإلى النح ِل أ ِن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحى كرد كه از سوراخ كوهها و سقف خانههايى كه مردم مىسازند و از شكاف درختان براى خود
خانهها بسازيد.
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ل ع ب�

لع�
ب

ش تق ت آ
َّ ن نَ
ْ �/ل َع ب�َ /ي� ْل َع بُ�واَ /ي� ْل َع بُ� ن
و�
ا� ق�ر��نى :اللا ِع ب� ي��
م���

ْ َ أَ َّ ْ ُ ُّ ْ َ
َ ٌ َ ُ َ ُ
َْ
اعل ُموا � ن� َما ال َح ي� ةا� الد ن� ي�ا ل ِع ٌب� َو له ٌو َو �ز ي� ن� ة� َو ت� ف�ا�خ ٌر بَ� يْ� ن�ك ْم
َ تَ ثُ
كا� ٌر �ف� ْال أَ� ْم َ ْ أَ ْ
لاد
و�
وال و ال�و ِ
ِ
ِي
سوره مبارکه حديد آیه20 :

لعب

كلمه"لعــب" ،بــه معنــاى كار و يا كارهاى منظمى اســت با نظم خيالى و بــراى غرض خيالى مثل
بازيهاى بچهها ،زندگى دنيا همان طور كه به اعتبارى لهو است ،همين طور لعب نيز هست ،براى
اينكه فانى و زودگذر است ،هم چنان كه بازيها اين طورند ،عدهاى بچه با حرص و شور و هيجان
عجيبى يك بازى را شروع مىكنند ،و خيلى زود از آن سير شده و از هم جدا مىشوند.
و نيــز همــان طــور كــه بچهها بر ســر بــازى داد و فر يــاد راه مىاندازنــد ،و پنجه بر روى ه م مىكشــند،
بــا اينكــه آنچــه بر ســر آن نــزاع مىكنند جــز وهم و خيال چيزى نيســت ،مردم نيز بر ســر امــور دنيوى
بــا يكديگــر مىجنگنــد ،بــا اينكــه آنچه اين ســتمگران بر ســر آن تكالــب مىكنند ،از قبيــل اموال،
همسران ،فرزندان ،مناصب ،مقامها ،رياستها ،مولويتها ،خدمتگزاران ،ياران ،و امثال آن چيزى
جز اوهام نيستند ،و در حقيقت سرابى هستند كه از دور آب به نظر مىرسد ،و انسان منافع مذكور
را مالك نمىشود ،مگر در ظرف وهم و خيال.
به خالف زندگى آخرت ،كه انسان در آن عالم با كماالت واقعى كه خود از راه ايمان و عمل صالح
كســب كرده زندگى مىكند ،و مهمى اســت كه اشــتغال به آن آدمى را از منافعى بازنمىدارد ،چون
غير از آن كماالت واقعى واقعيت ديگرى نيســت ،و جدى اســت ،كه لعب و لهو و تاثيم در آن راه
ندارد ،بقايى اســت كه فنايى با آن نيســت ،لذتى اســت كه با الم آميخته نيست ،سعادتى است
كه شقاوتى در پى ندارد ،پس آخرت حياتى است واقعى ،و به حقيقت معناى كلمه ،و اين است
َ َّ ْ َ َ
َ
ْ ُ ُّ ْ َّ َ
هذ ِه ال َحياة الدنيا ِإل ل ْه ٌو َو ل ِع ٌب َو ِإ ّن الد َار ال ِخ َرة ل ِه َي
معناى اينكه خداى تعالى مىفرمايدَ ":و ما ِ
ْال َح َي ُ
وان".
كلمه"لعب" به معناى بازى نظامدارى اســت كه دو طرف بازى به نظام آن آشــنايى دارند ،مانند
الكدولك و نظاير آن كه اطفال به منظور رسيدن به غرضى خيالى آن را انجام مىدهند.
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ل �غ و

ل�غ و

َْ
ش ت ق ت ق آ ن ْ �غَ ْ َّ �غْ
غ
و/لا� يَ� ة�/ل�غ ٌو
م���ا� �ر��ى :ال وا /الل
ِ

ً
َ َّ ذ نَ َ شْ َ ُ نَ ُ
َّ ْ ُ
ُ
و� ال�زّ َور َو ِإ� ذ�ا َم ّر وا ِب�الل�غ ِو َم ّر وا ِكراما
و ال ي��� لا ي��هد
سوره مبارکه فرقان آیه72 :

لغو

كلمه"لغو" به معناى هر عمل و گفتارى است كه مورد اعتنا نباشد ،و هيچ فايدهاى كه غرض عقال
بر آن تعلق گيرد نداشته باشد ،و به طورى كه گفتهاند :شامل تمامى گناهان مىشود .پس كارهاى
لغــو در نظــر ديــن ،آن اعمال مباح و حاللى اســت كه صاحبش در آخرت و يا در دنيا از آن ســودى
نبــرد و ســر انجام آن ،منتهى به ســود آخــرت نگردد مانند خوردن و آشــاميدن به انگيزه شــهوت در
غذا كه لغو است ،چون غرض از خوردن و نوشيدن گرفتن نيرو براى اطاعت و عبادت خدا است.
بنا بر اين اگر فعل هيچ ســودى براى آخرت نداشــته باشــد ،و سود دنيايىاش هم سر انجام منتهى
به آخرت نشــود ،چنين فعلى لغو اســت و به نظرى دقيقتر "،لغو" عبارت اســت از غير واجب و غير
ّ
مستحب.خداى عز و جل در وصف مؤمنين نفرموده كه به كلى لغو را ترك مىكنند ،بلكه فرموده:
از آن اعراض مىكنند ،چون هر انســانى هر قدر كه با ايمان باشــد در معرض لغزش و خطا است ،و
خدا هم لغزشهاى غير كبائر را ،در صورتى كه از كبائر اجتناب شود بخشيده و فرموده استِ ":إ ْن
ُ ُْ ْ ُ ْ َ ً َ ً
ُ
َ
ُ َّ
ُ
َ
ت ْج َت ِن ُبــوا كبا ِئـ َـر ما ت ْن َه ْو َن َع ْن ُه نك ِف ْر َع ْنك ْم َسـ ِّـيئا ِتك ْم َو ند ِخلك ْم ُمدخل ك ِر يما" به همين جهت خدا
مؤمنين را به اين صفت ستوده كه از لغو اعراض مىكنند ،و اعراض غير از ترك به تمام معنا است.
ترك امرى اســت عدمى و اعراض امرى وجودى ،اعراض وقتى اســت كه محرك و انگيزهاى ،آدمى
را به ســوى اشــتغال به فعلــى بخواند و آدمى از آن اعراض نموده بــه كارى ديگر بپردازد ،و اعتنايى
به آن كار نكند .و الزمهاش آن اســت كه نفس آدمى خود را بزرگتر از آن بداند كه به كارهاى پســت
اشتغال ورزد ،و بخواهد كه همواره از كارهاى منافى با شرف و آبرو چشم پوشيده ،به كارهاى بزرگ
و مقاصد جليل بپردازد.
ايمــان واقعــى هــم همين اقتضاء را دارد ،چون ســر و كار ايمان هم با ســاحت عظمت و كبريايى و
منبع عزت و مجد و بهاء است و كسى كه متصف به ايمان است جز به زندگى سعادتمند ابدى و
جاودانه اهتمام نمىنمايد ،و اشتغال نمىورزد مگر به كارهايى كه حق آن را عظيم بداند ،و آنچه
را كــه فرومايــگان و جاهــان بــدان تعلــق و اهتمام دارند عظيم نمىشــمارد ،و در نظــر او خوار و بى
ن سالم مىكند ،و چون به
ارزش اســت و اگر جاهالن او را زخم زبان بزنند و مســخره كنند ،به ايشــا 
لغوى بر خورد كند آبرومندانه مىگذرد .و از همين جا روشن مىشود كه وصف مؤمنين به اعراض
از لغو كنايه است از علو همت ايشان ،و كرامت نفوسشان.
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لهو

لهو

ش ت ق ت آ َّ ْ أَ ْ ُ َ ْ
ا� ق�ر��نى :اللهو�/لهاكم/لهو
م���

َّ َ ْ
َ ْ َ شْ تَ َ ْ ْ
َ نَ نّ َ
َ َ
ر� له َو ال ُ َحد ي� ثِ� ِل يُ� ِ�ض ّل ع نْ� َس ب� ي� ِل الل ِه بِ��غ يْ� ِر ِعل ٍم
ال� ِاس م ن� ي���
و ِم�
ي
َ
أ
ً
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ّ
�ذ
�ذ
ُ
ُ
َ
َ
ول�ك له ْم ع ٌ
و ي� ت� ِ�خ ها ه�ز وا � ِئ
ا� م يه� نٌ�
ب
سوره مبارکه لقمان آیه6 :

لهو

در مفردات مىگويد :كلمه"لهو" به معناى هر كار بيهوده و بىارزشى است كه آدمى را از كار مهم و
پر ارزش باز بدارد ،وقتى مىگويند ":ألهاه كذا" معنايش اين است كه آن كار بيهوده وى را مشغول
به خود كرد و از كارى مهمتر بازش داشت .كلمه"الهاء" به معناى بازداشتن كسى است از راهى كه
مىخواست برود يا كار مهمى كه مىخواست انجام دهد.كلمه"لهو" به معناى هر چيزى است كه
آدمى را از مهمش باز بدارد ،و لهو الحديث آن سخنى است كه آدمى را از حق منصرف نموده و به
خود مشغول سازد ،مانند حكايات خرافى ،و داستانهايى كه آدمى را به فساد و فجور مىكشاند ،و
يا از قبيل سرگرمى به شعر و موسيقى و مزمار و ساير آالت لهو كه همه اينها مصاديق لهو الحديث
هستند.
كلمه"لهو" به معناى سرگرم شدن به چيزى و باز ماندن از امرى مهم است ،مثال وقتى مىگويند":ألهاه
كــذا" ،معنايــش اين اســت كه فــان كار بيهوده او را از مهمش باز داشــت ،و ا گــر آالت طرب را هم
ً ُُ
فرمود":اله َية قل ُوب ُه ْم"
آالت لهو مىنامند ،به همين جهت است ،و لهو از صفات قلب است ،و لذا
ِ
و دلها را الهى خواند.
همچنین كلمه"لهو" ،به معناى هر چيز و هر كار بيهودهاى است كه انسان را از كار مهم و مفيدش
بــاز بــدارد ،و به خود مشــغول ســازد ،بنا بر اين يكــى از مصاديق لهو ،زندگى مادى دنياســت ،براى
اينكــه آدمــى را بــا زرق و برق خود و آرايش فانى و فريبنده خود از زندگى باقى و دائمى بازمىدارد ،و
به خود مشغول و سرگرم مىكند .یا كلمه"لهو" به معناى هر عمل سرگرم كنندهاى است كه انسان
را از كارى مهم و حياتى و وظيفهاى واجب باز بدارد.
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لهم

لهم

ش تق ت آ ْ
ف َ أَ ْ َ
��/له َمها
ا� ق�ر��نىُ :ي�ل ِه ِهم
م���

فُ
َْ
َ أَ ْ َ
ف��له َمها � ج ُ� َورها َو ت� ق�واها
سوره شمس مبارکه لقمان آیه8 :

لهم

كلمه"الهام" كه مصدر" الهم" اســت ،به معناى آن اســت كه تصميم و آ گهى و علمى از خبرى در
دل آدمى بيفتد ،و اين خود افاضهاى است الهى ،و صور علميهاى است يا تصورى و يا تصديقى
كــه خــداى تعالــى به دل هر كس كه بخواهد مىاندازد ،و اگر در آيه شــريفه هــم تقواى نفس را الهام
خوانــده ،و هــم فجــور آن را ،براى اين بود كــه بفهماند مراد از اين الها م اين اســت كه خداى تعالى
صفات عمل انسان را به انسان شناسانده ،و به او فهمانده عملى كه انجام مىدهد تقوى است و
يا فجور اســت ،عالوه بر تعريفى كه نســبت به متن عمل و عنوان اولى آن كرده ،عنوانى كه مشــترك
بيــن تقــوا و فجور اســت ،مثــا تصرف مال را كه مشــترك بين تصرف در مال يتيــم و تصرف در مال
خويش است ،و همخوابگى را كه مشترك بين زنا و نكاح است ،به او شناسانده ،عالوه بر آن اين را
هم به او الهام كرده كه تصرف در مال يتيم و همخوابگى با زن اجنبى فجور است ،و آن دوى ديگر
تقوا اســت ،و خالصه كالم اينكه منظور از الهام اين اســت كه خداى تعالى به انســانها شناسانده
كه فعلى كه انجام مىدهند فجور اســت يا تقوا ،و برايش مشــخص كرده كه تقوا چگونه اعمالى ،و
فجور چگونه اعمالى است.

ایزاع

كلمه"ايزاع" معناى الهام را مىدهد ،و اين الهام ،الهام آن امورى نيست كه اگر خدا عنايت نكند
َ َْ
ُ
َ َْ
س َو ما َسـ َّـواها فأل َه َمهــا ف ُج َورها َو
آدمــى به حســب طبع خــود علم به آنها پيدا نمىكنــد ،و آيه"و نف ٍ
َْ
تقواها"از آن خبر مىدهد ،بلكه الهام عملى و به معناى وادار كردن ،و دعوت باطنى به عمل خير
و شكر نعمت و باآلخره عمل صالح است.
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ملك

مالک

ُْ
ََ َ
َ ُ
ش ت ق ت ق آن َْ ئ َ
ه/ملك ي ْ� ن�
ت/مل ِك
لا�ك ة� َ /ملكو�
م���ا� �ر��ى :الم ِ

ّ
َ
الد� ن�
ما ِل ِك ي� ْو ِم ِ ي
سوره مبارکه حمد آیه4 :

مالک

مالک  :كلمه" ملك" -به كسره ميم ،و ضم آن ،هر دو -به معناى اين است كه چيزى قائم به وجود
چيز ديگر باشد ،به طورى كه هر طور كه بخواهد در آن تصرف كند ،چه اينكه اصل رقبهاش قائم به
وجود مالك باشد ،مانند رقبه مال كه قائم به مالك است كه مىتواند هر نوع تصرفى در آن بكند،
و يــا اينكــه در تحــت فرمــان او قرار گيرد ،و او با امر و نهى و حكم راندن بر وى مســلط باشــد ،مانند
تسلطى كه يك سلطان بر رعيت خود ،و آنچه در دست ايشان است دارد ،كه قسم دوم را ملك -به
ضمه ميم -تعبير مىكنند.
پــس ملك -به كســره ميم -عمومىتر اســت از ملك -به ضمه ميم -هم چنــان كه راغب نيز گفته
ملك -به فتحه ميم و كسره الم -به معناى متصرف به امر و نهى است در مردم ،و اين كلمه تنها
بــه كســى اطالق مىشــود كــه سياســت و اداره امور آدميــان را به عهــده دارد ،و بديــن جهت گفته
مىشــود :فالنى ملك مردم اســت ،ولى گفته نمىشــود ملك اين اشياء است ،تا آنجا كه مىگويد:
پس ملك -به ضمه ميم -به معناى ضبط شىء مورد تصرف است ،به وسيله حكم ،و ملك -به
كسره ميم -نظير جنس براى مطلق ملك است ،پس هر ملك -به ضمه ميم -ملك به كسره ميم-
هســت ،ولى هر ملك -به كســره ميم ملك -به ضمه ميم -نيست.و چه بسا مىشود كه ملك -به
كسره -مختص به مالكيت رقبه ،و ملك -به ضمه ميم -مختص به غير آن مىشود.
ملــك :نــزد مــا اهل اجتمــاع و در ظرف اجتماع ،يــك نوع اختصاص مخصوص اســت .كه بخاطر
آن اختصاص ،چيزى قائم به چيزى ديگر مىشــود ،و الزمه آن صحت تصرفات اســت ،و صحت
تصرفات قائم به كسى مىشود كه مالك آن چيز است ،وقتى مىگوئيم :فالن متاع ملك من است،
معنايش اين است كه آن متاع يك نوع قيامى بوجود من دارد ،اگر من باشم مىتوانم در آن تصرف
كنم ،ولى اگر من نباشم ديگرى نمىتواند در آن تصرف كند.
البتــه ايــن معنــاى ملــك در ظــرف اجتماع اســت ،كه مانند ســاير قوانيــن اجتماع امــرى وضعى و
اعتبارى است ،نه حقيقى ،اال اين كه اين امر اعتبارى از يك امر حقيقى گرفته شده ،كه آن را نيز
ملك مىناميم ،توضيح اين كه ما در خود چيزهايى سراغ داريم كه به تمام معناى كلمه ،و حقيقتا
ملك ما هستند ،و وجودشان قائم به وجود ما است ،مانند اجزاء بدن ما ،و قواى بدنى ما ،بينايى
ما ،و چشم ما ،شنوايى ما ،و گوش ما ،چشايى ما ،و دهان ما ،المسه ما ،و پوست بدن ما ،بويايى
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ما ،و بينى ما ،و نيز دست و پا و ساير اعضاى بدن ما ،كه حقيقتا مال ما هستند ،و مىشود گفت
مال ما هســتند ،چون وجودشــان قائم به وجود ما اســت ،اگر ما نباشــيم چشــم و گوش ما جداى از
وجود ما هستى عليحدهاى ندارند ،و معناى اين ملك همين است كه گفتيم :اوال هستيشان قائم
به هستى ما است ،و ثانيا جدا و مستقل از ما وجود ندارند ،ثالثا اين كه ما مىتوانيم طبق دلخواه
خود از آنها استفاده كنيم ،و اين معناى ملك حقيقى است.
از ميان اين دو قســم ملك آنچه صحيح اســت كه به خدا نســبت داده شــود ،همان ملك حقيقى
اســت ،نه اعتبارى ،چون ملك اعتبارى با بطالن اعتبار ،باطل مىشــود ،يك مال ما دام مال من
اســت كــه نفروشــم ،و بــه ارث ندهم ،و بعد از فروختــن اعتبار ملكيت من باطل مىشــود ،و معلوم
است كه مالكيت خداى تعالى نسبت به عالم باطل شدنى نيست .و نيز پر واضح است كه ملك
حقيقــى جداى از تدبير تصور ندارد ،چون ممكن نيســت فرضا كــره زمين با همه موجودات زنده و
غير زنده روى آن در هستى خود محتاج بخدا باشد ،ولى در آثار هستى مستقل از او و بى نياز از او
باشــد ،وقتى خدا مالك همه هســتىها است ،هســتى كره زمين از او است ،و هستى حيات روى
آن ،و تمامى آثار حيات از او اســت ،در نتيجه پس تدبير امر زمين و موجودات در آن ،و همه عالم
از او خواهــد بــود ،پس او رب تمامى ما ســواى خويش اســت ،چون كلمــه رب بمعناى مالك مدبر
است.
َ َُُ َُ ُ ُ َ َْ ْ ُُْ ْ َْ َ
ُْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُّ
َ
َ
ُ
ملکوت":قل من ِبي ِد ِه ملكوت ك ِل ش ْي ٍء و هو ي ِجير و ال يجار علي ِه ِإن كنتم تعلمون" كلمه" ملكوت"
ن معنا را بــا مبالغه افاده
بــه معنــاى ملك يعنى ســلطنت و حكومت اســت ،چيزى كه هســت اي ـ 
مىكنــد .خداى تعالى ملكوت خودش را تفســير كــرده و فرموده ":إ َّنما َأ ْم ُر ُه إذا َأ َ
راد َش ْــي ًئا َأ ْن َي ُق َول َلهُ
ِ
ِ
َ َّ
ُ ْ ََ ُ ُ َ
َ ََ ُ ُ ُّ َ
وت ك ِل ش ْي ٍء"  .پس ملكوت هر چيزى اين است كه از امر خدا
حان ال ِذي ِبي ِد ِه ملك
ون ف ُس ْب
كن فيك
و بــه كلمه"كــن" هســتى يابــد .و به عبارت ديگر ملكوت هر چيزى وجود او اســت بــه ايجاد خداى
تعالى .پس" بودن ملكوت هر چيز به دست خدا" كنايه استعارى است از اينكه ايجاد هر موجودى
كــه بتــوان كلمــه" شــىء -چيز" را بــر آن اطالق نمود مختص بــه خداى تعالى اســت ،هم چنان كه
ُّ َ
ُ
فرموده":اهَّلل خا ِل ُق ك ِل شـ ْـي ٍء" پس ملك خدا محيط به هر چيز اســت و نفوذ امرش و ممضى بودن
حكمــش بــر هر چيزى ثابت اســت .همچنیــن مراد از" ملكوت" آن جهت از هر چيزى اســت كه رو
بــه خداســت ،چون هر موجودى دو جهــت دارد ،يكى رو به خدا ،و يكى ديگر رو به خلق .ملكوت
هر چيز آن جهتى است كه رو به خدا است ،و ملك آن سمت رو به خلق است ممكن هم هست
َ َ ُ
يم َم َل ُك َ
وت َّ
راه َ
ماوات
الس
ِ
بگوييم :ملكوت به معناى هر دو جهت هر موجود استَ ":و كذ ِلك ن ِري ِإ ْب ِ
َْ
ْ
َ ُْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُّ َ
ال ْرض َو ل َي ُك َ
وت ك ِل ش ْي ٍء".و اگر فرموده ملكوت هر چيزى
ون ِم َن ال ُم ِوق ِنين" و" قل من ِبي ِد ِه ملك
َو
ِ ِ
به دست خداست ،براى اين است كه :داللت كند بر اينكه خداى تعالى مسلط بر هر چيز است،
و غير از خدا كسى در اين تسلط بهره و سهمى ندارد.
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م ن� ن�

ّ
نم� ت�

ش تق ت آ
َ ّ َ َ ُّ
� َ /م ْم نُ� ن
و�
ا� ق�ر��نىَ :م ن� ن�ا  /ت� ُم ن�ها /يَ� ُم ن 
م���

ُ ُ أَ َ َ َ َ َّ
ْ أَ
ُ ْ ُ
َو ن�ر ي�د � نْ� ن� ُم نّ� عل َى ال ذ ي�� نَ� ْاس ت��ض ِع ف�وا ِ�ف ي� ال� ْر ِ ض�
َ نَ ْ َ َ ُ ْ أ ئ َّ ةً َ نَ ْ َ َ ُ ُ ْ
وار ث� ي� نٌ�
ال
و � ج�علهم � ِ�م� و � ج�علهم ِ
سوره مبارکه قصص آیه5 :

ّمنت

كلمــه" مــن" -بــه طورى كــه از كالم راغب اســتفاده مىشــود -در اصل به معناى ثقل و ســنگينى
بوده ،و از همين جهت واحد وزن را هم در سابق" من" مىگفتند ،و منت به معناى نعمت سنگين
اســت ،و فالنــى بــر فالنى منت نهاد معنايش اين اســت كه :او را از نعمت ،گرانبــار كرد ،و نيز همو
ُ ُ َ َ َ َ
گفتــه :و ايــن كلمه به دو نحو اســتعمال مىشــود ،يكى منت عملى مانند آيه" َو ن ِر يــد أ ْن ن ُم ّن َعلى
َّ
ْ ُ
ال ِذيـ َـن ْاسـ ُـتض ِعفوا" يعنــى مىخواهيم به آنان كه در زندگى ضعيف شــمرده شــدند نعمتى بدهيم
َ ُ ُّ َ َ َ َ َ َ
ون َعل ْيك أ ْن أ ْسل ُموا -بر تو منت
كه از سنگينى آن گرانبار شوند ،و دوم منت زبانى ،مانند آيه" يمن
مىنهند كه مسلمان شدهاند" و اين از جمله كارهاى زشت است ،مگر در صورت كفران نعمت،
اين بود خالصه كالم راغب.
ممنون :كلمه" ممنون" از ماده" من" و اســم مفعول آن اســت ،و مصدر" من" به معناى قطع اســت،
وقتــى گفته مىشــود ":منه الســير منا" معنايش اين اســت كه پيــادهروى او را از رفتــن قطع و ناتوان
كرد ،البته بايد توجه داشت كه كلمه" ممنون" اسم مفعول از منت نيز مىآيد ،و منت به معناى آن
است كه نعمتى را كه به كسى دادهاى با زبان خود آن را بر آن شخص سنگين سازى ،كلمه مذكور
َ َ َ ََ ً َ
در آيه " َو ِإ ّن لك ل ْجرا غ ْي َر َم ْم ُنون " به معناى اول است.
كلمه" من" با تشــديد نون به معنى منت نهادن اســت ،و منت آن عملى اســت از صاحب احسان
كه احســانش را ناگوار ســازد ،مثل اينكه به آن شــخصى كه احســان كرده بگويد :اين من بودم كه
چنيــن و چنــان احســانى بــه تو كــردم ،و يا عملى كند كه حا كــى از همين باشــد و اصل در معناى
َُ َ ْ َ َ ْ ُ
ون"بههمين معنا آمده
منــت بطورى كه گفته شــده قطع كردن اســت ،و در آيــه ":له ْم أج ٌر غ ْيـ ُـر ممن ٍ
است.
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مكر

مکر

ش تق ت آ
ْ
ْ ً َ ُ
ا� ق�ر��نىَ :مكرَ /مكراَ /مك ْر ت� ُموه
م���

َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ ْ
ماك ير� نَ�
و مك ُر وا و مك َر الل ُه و الل ُه �خ ي� ُر ال ِ
سوره مبارکه آل عمران آیه54 :

مکر

راغب مىگويد :كلمه" مكر" به معناى به كار بردن حيله براى منصرف كردن كسى از مقصودش
مىباشــد ،و ايــن بــه دو صــورت اســت ،يكى ممــدوح و يكى مذمــوم ،مكر ممدوح آن اســت كه به
َ ُ َ
اهَّلل خ ْي ُر
منظور عمل صحيح و پسنديدهاى انجام شود .و بنا بر اين معنا ،خداى تعالى فرموده ":و
ْ
ماك ِريـ َـن" .و امــا مكــر مذموم آن مكرى اســت كه به منظور عمل قبيح و ناپســندى بــكار رود ،و در
ال
ِ
َّ َ
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ
ايــن بــاره فرمــودهَ ":و ال َي ِح ُيق ْال َم ْكـ ُـر َّ
يــن كف ُروا" و
السـ ِّـي ُئ ِإل ِبأ ْه ِل ِه" و نيز فرمــوده ":و ِإذ يمكر ِبك ال ِذ
ْ ً
ْ ً َ
َ
ُ ْ
َ ُْ َ َ
َ
عاق َبة َمك ِر ِه ْم" و در باره هر دو قسم آن فرمودهَ ":و َمك ُروا َمكرا َو َمك ْرنا َمكرا".
فرموده ":فانظ ْر ك ْيف كان ِ
و بعضــى از علمــا گفتهانــد :از مكر خدا يكى اين اســت كه بنده را مهلــت داده و او را از لذائذ دنيا
برخوردار مىكند ،و لذا امير المؤمنين ع فرموده :كسى كه خداوند دنيا را بر او توسعه داده باشد و او
نفهمد كه خدا با او مكر كرده از ناحيه عقل خود فريب خورده .

کید

در مفــردات مىگو يــد :كلمــه" كيــد" بــه معنــاى نوعى حيله زدن اســت كــه گاهى مذمــوم و گاهى
ممدوح اســت ،هر چند اســتعمالش بيشــتر در مذموم اســت ،و چنين اســت كلمه" اســتدراج" و"
مكر"  .علماى ادب گفتهاند كه :كيد هم به خودى خود متعدى مىشــود و مفعول مىگيرد ،و هم
با حرف" الم".
كلمــه" كيــد" به طورى كه راغب مىگويد :به معناى نوعى حيلهگرى اســت  .ولى صاحب مجمع
البيان آن را به مكر معنا كرده .بعضى ديگر گفتهاند :كيد به معناى هر عملى است كه مايه خشم
پنهانى گردد .كلمه" كيد" ،به معناى تدبير و چارهجويى پنهانى عليه كسى و به ضرر او است.
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م و ت�

ت
مو�

ُ
ش ت ق ت ق آ ن أَ ْ ت ً َ ُ
وا�ا /ت� ُم تو� ن�ُ /م تو�وا
م���ا� �ر��ى� :م

ُ ّ شَ ْ قَ
ذ َ أَ ّنَ َّ َ ُ َ ْ َ ّقُ َ أَ ّنَ ُ ُ ْ ْ َ ْ �تى َ أَ ّنَ ُ َ
د� ٌر
�
ء
�
�
ل
ك
ى

ل
ع
� ِلك بِ��� الله هو الح� و ��ه ي�ح ِي� المو  و ��ه
ِ يٍ ي
سوره مبارکه حج آیه6:

موت

كلمه"موت" اين كلمه به معناى نداشتن حيات و آثار حيات از شعور و اراده است البته نداشتن
كسى و چيزى كه مىبايست داشته باشد و قابليت داشتن آن را دارا باشد هم چنان كه خداى عز
َ ٌ َ َ
ُ
ُ َ ًََ ُ ُ َ
ياء"
و جل فرمودهَ ":و ك ْن ُت ْم أ ْمواتا فأ ْحياك ْم ث ّم ُي ِم ُيتك ْم" و در باره اصنام و بتها فرموده ":أ ْموات غ ْي ُر أ ْح ٍ
البته براى اين كلمه معانى ديگرى نيز هســت يكى معناى فلســفى كه موت را عبارت مىدانند از
ى معنايى اســت كه در روايات از آن جمله در
مفارقت روح از بدن و قطع عالقه تدبيرى آن و ديگر 
حديث نبوى آمده كه آن را عبارت دانسته از انتقال از خانهاى به خانهاى ديگر.
ولــى ايــن معانــى را نمىتــوان معنــاى لغــوى كلمه دانســت بلكــه معنايى اســت كه يا عقــل در آن
دخالت كرده و يا نقل ،و اين معنا كه ما براى موت نقل كرديم وصف آدمى است به اعتبار بدنش
و اما روح آدمى در هيچ جاى كالم خداى تعالى چيزى كه به اتصاف آن به موت گويا باشد وجود
ندارد هم چنان كه در باره اتصاف مالئكه به آن در كالم خداى تعالى چيزى وجود ندارد.
كلمــه" موت"بــه معنــاى نداشــتن آن حالت اســت ،چيزى كه هســت به طــورى كــه از تعليم قرآن
برمىآيــد معنــاى ديگــرى به خــود گرفته ،و آن عبارت از اين اســت كه همان موجود داراى شــعور و
اراده از يكــى از مراحــل زندگى به مرحلهاى ديگر منتقل شــود ،قــرآن كريم صرف اين انتقال را موت
َ َّ
َ
خوانده با اينكه منتقل شــونده شــعور و اراده خود را از دست نداده ،هم چنان كه از آيه" ن ْح ُن قد ْرنا
َب ْي َن ُك ُم ْال َم ْو َت  ...في ما ال َت ْع َل ُم َ
ون" اين معنا استفاده مىشد ،بنا بر اين ديگر نبايد پرسيد :چرا در
ِ
آيــه مــورد بحث فرموده ":خدا مــوت و حيات را آفريده" مگر مرگ هم آفريدنى اســت؟ چون گفتيم:
از تعليم قرآن برمىآيد كه مرگ به معناى عدم حيات نيســت ،بلكه به معناى انتقال اســت .امرى
است وجودى كه مانند حيات خلقتپذير است.
عالوه بر اين اگر مرگ را امر عدمى بگيريم ،همانطور كه عامه مردم هم چنين مىپندارند ،باز خلقت
پذير هست ،چون اين عدم با عدمهاى صرف فرق دارد و مانند كورى و تاريكى ،عدم ملكه است،
كه حظى از وجود دارد
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م ك ن�

مک� ن�
ت� ي

َّ
ش تق ت آ
ُ ّ
َّ ّ َ ُ
ا� ق�ر��نىَ :مك ن�اه ْمَ /مك ِ�ّن ي� /ن� َم ِك نْ�
م���

َ أَ
ْ
َّ ذ نَ نْ َ َّ نّ َ ُ ْ ف ْ أَ ْ ض أَ ق ُ َّ ةَ َ آ تَ ُ �زَّ
ة
كا� َو � َم ُر وا ِب�ال َم ْع ُر فو�
ال ي��� ِإ�� مك�اهم �� ال�ر ِ� ��اموا الصلا� و ��وا ال
ِ َ ي نَ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ق َ ةُ ْ أُ
ُ
عا� ب�� ال�م ن
ور�
ِ و �هوا ع ِن� الم ن�ك ِر و ِلل ِه ِ
سوره مبارکه حج آیه41 :

تمکين

"مكان" در نزد اهل لغت به معناى جايى است كه چيزى را در خود گنجانيده باشد ،و تمكين به
معناى جاى دادن اســت هم چنان كه تمكن به معناى قبول مكان و جايگير شــدن در آنســت و از
َْ
َّ َ ُ
ال ْرض" و نيز فرموده" َو َل َق ْد َم َّك َّن ُ
فرموده":م َّك َّن ُ
َ
اه ْم ِفيما ِإ ْن َمك ّناك ْم
اه ْم ِفي
همين باب است كه خدا
ِ
َْ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
ِف ِيه" و نيز فرموده ":أ َو َل ْم ُن َم ِك ْن ل ُه ْم" و"ن َم ِك َن ل ُه ْم ِفي ال ْ
ض".
ر
ِ
پس كلمه" مكان" به معناى قرارگاه هر چيز است از زمين ،و معناى"امكان" و"تمكين" قرار دادن در
محل است .و چه بسا ،كه كلمه"مكان" و" مكانت" به استقرارگاه امور معنوى اطالق مىشود ،مثل
اينكه مىگوئيم"فالنى مكانتى در علم دارد" ،و يا" مكانتى در نزد مردم دارد" .و وقتى گفته مىشود"
من فالنى را از فالن چيز امكان دادم و او تمكن يافت" معنايش اين است كه او را قدرت دادم و او
قادر بر آن شد ،ولى اين تعبير از باب كنايه است.
تمکیــن :تمكيــن هــر چيزى بر قــرار كردن آن اســت در مكان و اين كنايه اســت از ثبــات آن چيز ،و
زوال و اضطــراب و تزلزلناپذيــرى آن ،بــه طورى كه اگر اثرى داشــته باشــد هيــچ مانعى جلوى تاثير
آن را نگيرد و در آيه مورد بحث تمكين دين عبارت اســت از اينكه :آن را در جامعه مورد عمل قرار
دهد ،يعنى هيچ كفرى جلوگيرش نشــود ،و امرش را ســبك نشــمارند ،اصول معارفش مورد اعتقاد
همه باشــد ،درباره آن اختالف و تخاصمى نباشــد ،و اين حكم را خداى ســبحان در چند جاى از
كالمش كرده كه اختالف مختلفين در امر دين علت و منشــاى جز طغيان ندارد ،مانند اين آيه" َو
َُْ ُ َّْ ُ ْ ً
ْ ََ
َّ َّ َ ُ ُ
نات َبغيا َب ْي َن ُه ْم" .
ين أوت ُوه ِم ْن َب ْع ِد ما جاءتهم الب ِي
َما اخ َتلف ِف ِيه ِإل ال ِذ
تمكين به معناى قدرت دادن است  .وقتى گفته مى شود مكنته و يامكنت له معنايش اين است
كه من اورا توانا كردم  .پس تمكن در زمين به معناى قدرت تصرف در زمين است  ،تصرفى مالكانه
ودلخواه  ،وچه بسا گفته شود كه مصدرى است ريخته و قالب گرفته شده از ماده كون نه از مكن
به توهم اصالت ميم  .پس تمكين به معناى استقرار وثبات دادن است ثباتى كه باعث شود ديگر
از مكانش كنده نشود وهيچ مانعى مزاحمتش نتواند كند.
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ن� ح س

ن
�حس

نَ
ش ت ق ت آ نُ
ا� ق�ر��نى� :حاسِ � /حسا�ت
م���

ً
ً
ّ َ أَ ْ َ َ
نَ
َ
�ف� يَ� ْو ِم � ْح ٍس ُم ْس ت� ِم ّ ٍر
ِإ� ن�ا � ْر َسل ن�ا عل ْ ي� ِه ْم ير�حا َص ْر َصرا ي 
سوره مبارکه قمر آیه16:

نحس

كلمه" نحس" -به فتحه نون و سكون حاء -مانند كلمه" نحوست" مصدر و به معناى شوم است.
كلمه" نحســات" -به كســره حاء -صفت مشــبهه از ماده" نحس" است ،كه ضد" سعد" است .و"
ايــام نحســات" يعنى ايام شــوم .بعضى هــم گفتهاند ":ايام نحســات" به معناى روزهــاى غبارى و
خاكآلود است ،به طورى كه مردم يكديگر را نبينند.
 -1در سعادت و نحوست ايام( :از نظر عقل ،قرآن و سنت)]
نحوســت روز و يا مقدارى از زمان به اين معنا اســت كه در آن زمان بغير از شــر و بدى حادثهاى رخ
ندهــد ،و اعمــال آدمــى و يا حد اقل نوع مخصوصــى از اعمال براى صاحب عمــل بركت و نتيجه
خوبى نداشــته باشــد ،و ســعادت روز درســت بر خالف اين اســت .و ما به هيچ وجه نمىتوانيم بر
سعادت روزى از روزها ،و يا زمانى از ازمنه و يا نحوست آن اقامه برهان كنيم ،چون طبيعت زمان
از نظر مقدار ،طبيعتى است كه اجزا و ابعاضش مثل هم هستند ،و خالصه يك چيزند ،پس از نظر
خود زمان فرقى ميان اين روز و آن روز نيست ،تا يكى را سعد و ديگرى را نحس بدانيم.
و امــا عوامــل و عللــى كــه در حدوث حــوادث مؤثرند ،و نيز در به ثمر رســاندن اعمال تاثيــر دارند ،از
حيطــه علــم و اطــاع ما بيرونند ،ما نمىتوانيم تكــه تكه زمان را با عواملى كه در آن زمان دســت در
كارنــد بســنجيم ،تا بفهميــم آن عوامل در اين تكــه از زمان چه عملكردى دارنــد ،و آيا عملكرد آنها
طورى است كه اين قسمت از زمان را سعد مىكند يا نحس ،و به همين جهت است كه تجربه هم
بقدر كافى نمىتواند راهگشــا باشــد ،چون تجربه وقتى مفيد است كه ما زمان را جداى از عوامل در
دست داشته باشيم ،و با هر عاملى هم سنجيده باشيم ،تا بدانيم فالن اثر ،اثر فالن عامل است ،و
ما زمان جداى از عوامل نداريم ،و عوامل هم براى ما معلوم نيست.
و به عين همين علت است كه راهى به انكار سعادت و نحوست هم نداريم ،و نمىتوانيم بر نبودن
چنين چيزى اقامه برهان كنيم ،همانطور كه نمىتوانستيم بر اثبات آن اقامه برهان كنيم ،هر چند
كه وجود چنين چيزى بعيد اســت ،ولى بعيد بودن ،غير از محال بودن اســت ،اين از نظر عقل .و
اما از نظر شــرع در كتاب خداى تعالى نامى از نحوســت ايام آمده ،در همين ســوره آيه  19فرموده":
َ
ََ ْ َ
ً
ً
يحا َص ْر َص ًرا ِفي َي ْوم َن ْ
إ َّنا أ ْر َسـ ْـلنا َع َل ْيه ْ
س ُم ْسـ َـت ِم ّ ٍر" و جايى ديگر فرموده ":فأ ْر َســلنا َعل ْي ِه ْم ِر يحا
ح
ر
م
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ ْ َ ً َ َّ َ
سات".
صرصرا ِفي أي ٍام ن ِح ٍ
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و هر چند از ســياق داســتان قوم عاد كه اين دو آيه مربوط بدانســت اســتفاده مىشود كه نحوست
و شــئامت مربوط به خود آن زمانى اســت كه در آن زمان باد به عنوان عذاب بر قوم عاد وزيد ،و آن
زمان هفت شب و هشت روز پشت سر هم بوده ،كه عذاب به طور مستمر بر آنان نازل مىشده اما
بــر نمىآيــد كه ايــن تاثير و دخالت زمان به نحــوى بوده كه با گردش هفتهها دوبــاره آن زمان نحس
برگردد .اين معنا به خوبى از آيات استفاده مىشود ،و گرنه همه زمانها نحس مىبود ،بدون اينكه
ََ ْ َ
ُ َ
ً َ ْ َ ً ََ َ
ذيق ُه ْم َع َ
ذاب
ــات ِلن
دائر مدار ماهها و يا ســالها باشــد .فأ ْر َســلنا َعل ْي ِه ْم ريحا صرصرا ف 
ي أ ّي ٍام ن ِحس ٍ
ُّ ْ َ َ َ ُ ْ
ْ
ْ
َْ
ى َو ُه ْم ال ُي ْن َص ُرو ن.
ذاب ال ِخ َر ِة أخز 
ياة الدنيا و لع
ال ِخ ْز ِي ِفي ال َح ِ
َ
در مقابل زمان نحس نامى هم از زمان سعد در قرآن آمده و فرمودهَ ":و ْال ِكتاب ْال ُمبين إ َّنا أ ْن َز ْل ُ
ناه ِفي
ِ ِ
ِ
َ ْ َ ُ َْ ْ ِ َ ْ ٌ ْ َْ
ََْ ُ ََ
ف
ل
أ
ن
م
ر
ي
خ
ر
د
ق
ال
ة
ل
ي
بارك ٍة" و مراد از آن شب ،شب قدر است ،كه در وصف آن فرموده " :ل
ليل ٍة م
ِ
ِ
ِ
َ
شـ ْـه ٍر" ،و اين پر واضح اســت كه مبارك بودن آن شــب و ســعادتش از اين جهت بوده كه آن شــب
بــه نوعــى مقارن بوده با امورى بزرگ و مهم از ســنخ افاضات باطنى و الهــى ،و تاثيرهاى معنوى ،از
قبيل حتمى كردن قضاء و نزول مالئكه و روح و سالم بودن آن شب ،هم چنان كه در باره اين امور
ُّ َ
َ
ْ
فرمــودهِ ":فيهــا ُي ْف َر ُق ُك ُّل أ ْمر َح ِكيم" و نيــز فرمودهَ ":ت َن َّز ُل ْال َمال ِئ َك ُة َو ُّالر ُ
وح ِفيها ِب ِإذ ِن َر ّ ِب ِه ْم ِم ْن ك ِل أ ْم ٍر
ٍ
ْ ٍ
َ
َ َ
َس ٌ
الم ِه َي َح ّتى َم ْطلع الف ْج ِر".
ِ
و برگشــت معنــاى مبــارك بودن آن شــب و ســعادتش به اين اســت كــه عبادت در آن شــب داراى
فضيلت اســت ،و ثواب عبادت در آن شــب قابل قياس با عبادت در ســاير شبها نيست ،و در آن
شب عنايت الهى به بندگانى كه متوجه ساحت عزت و كبريايى شدهاند نزديك است.
اين بود آن مقدار از معناى ســعادت و نحوســت كه در قرآن آمده بود.و اما در ســنت ،روايات بسيار
زيادى در باره ســعد و نحس ايام هفته و ســعد و نحس ايام ماههاى عربى و نيز از ماههاى فارســى
و از ماههاى رومى رســيده ،كه در نهايت كثرت اســت ،و در جوامع حديث نقل شده ،و در كتاب
بحار االنوار احاديث زيادى از آنها نقل شده ،و بيشتر اين احاديث ضعيفند ،چون يا مرسل و بدون
ســندند ،و يا اينكه قســمتى از ســند را ندارند ،هر چند كه بعضى از آنها سندى معتبر دارد البته به
اين معنا كه خالى از اعتبار نيست .
و اما رواياتى كه ايام نحس را مىشمارد ،و از آن جمله چهارشنبه هر هفته ،و چهار شنبه آخر ماه،
و هفــت روز از هــر مــاه عر بــى ،و دو روز از هر ماه رومى ،و امثال آن را نام مىبرد ،در بســيارى از آنها و
مخصوصــا رواياتى كه نحوســت ايام هفتــه و ايام ماههاى عربى را نام مىبرد ،علت اين نحوســت
هــم آمــده ،و آن عبارت اســت از اينكــه در اين روزهاى نحس حوادث نا گــوارى به طور مكرر اتفاق
افتاده ،آن هم ناگوار از نظر مذاق دينى ،از قبيل رحلت رسول خدا (ص) و شهادت سيد الشهداء
(ع) و انداختن ابراهيم (ع) در آتش ،و نزول عذاب بر فالن امت ،و خلق شدن آتش و امثال اينها.
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و اين ناگفته پيداست كه نحس شمردن چنين ايامى استحكام بخشيدن به روحيه تقوى است،
تشــكنان تار يــخ ،ابراهيــم و حســين (ع) گرفتار
وقتــى افــرادى فقــط بــه خاطــر اينكه در ايــن ايام ب 
دســت بتهاى زمان خود شــدهاند ،دست بكارى نمىزنند ،و از اهداف و لذتهاى خويش چشم
مىپوشــند ،چنيــن افــرادى روحيه دينيشــان قوى مىگردد ،بــر عكس ،اگر مردم هيــچ حرمتى براى
چنيــن ايامــى قائــل نباشــند و اعتنــا و اهتمامــى به آن نورزند ،و هم چنان افســار گســيخته ســرگرم
كوشــش در برآوردن خواســتههاى نفسانى خود باشند ،بدون توجه به اينكه امروز چه روزى است و
ديروز چه روزى بود ،و بدون اينكه اصال روز برايشــان مطرح باشــد ،چنين مردمى از حق رويگردان
خواهند بود ،و به آسانى مىتوانند حرمت دين را هتك كنند و اولياى دين را از هدايت خود نوميد
و در نتيجه ناراحت ســازند .بنا بر اين ،برگشــت نحوســت اين ايام به جهاتى از شــقاوتهاى معنوى
است ،كه از علل و اسباب اعتبارى منشا مىگيرد ،كه به نوعى از ارتباط ،مرتبط به اين ايام است،
و بىاعتنايــى بــه آن علــل و اســباب باعــث نوعى شــقاوت دينى مىشــود .و نيز در عــدهاى از اين
روايــات آمــده كــه بــراى دفع نحوســت اين ايــام بايد به خــدا پناه بــرد .يــا روزه گرفت يا دعــا كرد ،يا
مقدارى قرآن خواند ،و يا صدقهاى داد ،و يا كارى ديگر از اين قبيل كرد.
مانند روايت ابن الشيخ كه در كتاب مجالس به سند خود از سهل بن يعقوب ملقب به ابى نواس،
از امام عسكرى (ع) نقل كرده كه در ضمن حديثى گفته است :من به آن حضرت عرضه داشتم:
اى سيد من در بيشتر اين ايام به خاطر آن نحوستها كه دارند ،و براى دفع وحشتى كه انسان از اين
روزها دارد ،و اين نحوســت و وحشــت نمىگذارد انســان به مقاصد خود برســد ،چه كند؟ لطفا مرا
بــه چيــزى كه رفع اين نگرانى كند داللت بفرما ،براى اينكــه گاهى حاجتى ضرورى پيش مىآيد،
كه بايد فورا در رفع آن اقدام كرد ،و وحشت از نحوست ،دست و پا گير آدم است ،چه بايد كرد؟به
من فرمود :اى سهل! شيعيان ما همان واليتى كه از ما در دل دارند حرز و حصنشان است ،آنها اگر
در لجه درياهاى بىكران و يا وســط بيابانهاى بى ســر و ته و يا در بين درندگان و گرگان و دشــمنان
جنــى و انســى قــرار گيرند از خطر آنها ايمنند ،به خاطر اينكه واليت مــا را در دل دارند ،پس بر تو باد
كه به خداى عز و جل اعتماد كنى و واليت خود را نسبت به امامان طاهرينت خالص گردانى ،آن
وقت هر جا كه خواســتى برو ،و هر چه خواســتى بكن( ،تا آخر حديث) .و ســپس در آخر او را دستور
مىدهد به خواندن مقدارى از قرآن و دعا ،تا به اين وسيله نحوست و شومى را از خود دفع نموده،
به دنبال هر هدفى مىخواهد برود.
و در خصال به سند خود از محمد بن رياح فالح روايت آورده كه گفت :من امام ابو ابراهيم موسى
بن جعفر (ع) را ديدم كه روز جمعه حجامت مىكرد ،عرضه داشــتم :فدايت شــوم ،چرا روز جمعه
حجامــت مىكنيــد؟ فرمــود :من آية الكرســى خواندهام ،تو هــم هر وقت خونت هيجــان يافت چه
شب باشد و چه روز آية الكرسى بخوان و حجامت كن .
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بــاز در خصــال بــه ســند خــود از محمد بن احمــد دقاق روايــت كرده كه گفــت :نامهاى بــه امام ابو
الحســن دوم (ع) نوشــتم ،و از مســافرت در روز چهارشــنبه آخر ماه پرســيدم ،در پاســخم نوشــتند:
كســى كه در چهارشــنبه آخر ماه على رغم اهل طيره (و خرافهپرســتان) مســافرت كند ،از هر آفتى
ايمن خواهد بود ،و از هر گزندى محفوظ مانده ،خدا حاجتش را هم بر مىآورد.
همين شــخص نوبتى ديگر نامه به آن جناب نوشــته از حجامت در چهارشــنبه آخر ماه پرســيد ،و
امام (ع) در پاسخش نوشته است :هر كس على رغم اهل طيره (كه به نفوس معتقدند و مىگويند:
النفــوس كالنصــوص) حجامــت كنــد ،خداوند از هــر آفتى عافيتــش داده ،از هــر گزندى حفظش
مىكند ،و محل حجامتش كبود هم نمىشــود (اين جمله اشــاره اســت به رد پارهاى از روايات كه
در آنها آمده :هر كس در روز چهارشــنبه آخر ماه و يا هر چهارشــنبه حجامت كند محل حجامتش
كبــود مىشــود و خالصــه عفونت پيدا مىكنــد و در بعضى ديگر آمده كه ترس آن هســت كه محل
حجامتش عفونت پيدا كند).
و در معنــاى ايــن حديــث روايتى اســت كه در تحــف العقول آمده ،كه حســين بن مســعود گفت:
روزى خواستم به حضور ابى الحسن امام هادى (ع) شرفياب شوم ،در آن روز هم انگشتم به سنگ
خورد ،و هم ســوارهاى به ســرعت از من گذشــت ،و به شانهام زد و شــانهام صدمه ديد ،و هم اينكه
وقتى مىخواســتم وارد شــوم از بس شــلوغ بود لباســم را پاره كردند ،با خود گفتم :خدا مرا از شــرت
حفظ كند چه روز شومى هستى ،و چون شرفياب شدم حضرت فرمود :اى حسن اين چه پندارى
است؟ تو كه همواره دور و بر ما هستى نبايد گناهت را گردن كسى كه بيگناه است بگذارى.
امام با اين گفتار خود عقل مرا بيدار كرد ،و فهميدم كه خطا رفتهام ،عرضه داشتم :اى موالى من،
از خدا برايم طلب مغفرت كن ،فرمود :اى حســن روزها چه گناهى دارند كه شــما هر وقت به كيفر
اعمالتــان مىرســيد آن ناراحتــى را به گــردن روز گذشــته ،آن روز را روزى شــوم مىخوانيد؟ عرضه
داشــتم :من به نوبه خود از اين گناه و خطا براى ابد اســتغفار مىكنم ،و همين توبه من اســت يا بن
رسول اهَّلل.
فرمود :اين تنها كافى نيست كه شما از تفال به ايام دست برداريد و سودى به حالتان ندارد ،چون
خدا شما را از اين جهت عقاب مىكند كه ايام را به جرمى مذمت كنيد كه مرتكب نشدهاند ،اى
حسن تا حاال متوجه اين معنا نشدهاى كه اين خداى تعالى است كه ثواب و عقاب در دست او
اســت ،و اوســت كه ثواب و عقاب بعضى از كارها را فورى و در همين دنيا داده ،و ثواب و عقاب
بعضــى ديگــر را در آخرت مىدهد؟ عرضه داشــتم :بلــه اى موالى من ،فرمود :هيــچ وقت تندروى
نكنيــد ،و بــراى ايــام هيچ دخالتى در حكم خداى تعالى قائل مشــويد ،عرضه داشــتم :چشــم اى
موالى من.
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و از روايات قبلى هم -كه نظايرى دارد -اســتفاده مىشــود كه مالك در نحوســت ايام نحس صرفا
تفال زدن خود مردم اســت ،چون تفال و تطير اثرى نفســانى دارد ،كه بيانش مىآيد ،ان شــاء اهَّلل .و
ايــن روايــات در مقــام نجات دادن مردم از شــر تفال (و نفوس) اســت ،مىخواهــد بفرمايد اگر قوت
قلبت به اين حد هســت كه اعتنايى به نحوســت ايام نكنى كه چه بهتر ،و اگر چنين قوت قلبى
ندارى دست به دامن خدا شو ،و قرآنى بخوان و دعايى بكن.
بعضــى از علمــا آن رواياتــى را كــه نحوســت بعضى از ايام را مســلم گرفتــه حمل بر تقيــه كردهاند ،و
خيلــى هــم بعيــد نيســت ،بــراى اينكه تفال بــه زمانها و مكانهــا و اوضاع و احوال ،و شــوم دانســتن
آنها از خصايص عامه اســت ،كه خرافاتى بســيار نزد عوام از امتها و طوايف مختلف آنان يافت
مىشــود ،و از قديــم االيــام تــا بــه امروز اين خرافــات در بين مردمــان مختلف رايج بــوده ،و حتى در
بين خواص از اهل ســنت در صدر اول اســام رواياتى بوده كه آنها را به رســول خدا (ص) نســبت
مىدادنــد ،در حالــى كه احدى جرأت نكرده آنها را رد كند ،هم چنان كه در كتاب مسلســات به
ســند خود از فضل بن ربيع روايت كرده كه گفت :روزى با مواليم مامون بودم ،خواســتيم به ســفرى
برويم ،چون روز چهارشنبه بود مامون گفت امروز سفر كردن مكروه است ،زيرا من از پدرانم شنيدم
 ...کــه مــی گفتنــد مــن از پدرم عبد اهَّلل بن عباس شــنيدم مىگفت ،از رســول خدا (ص) شــنيدم
مىفرمود :آخرين چهارشنبه هر ماه روز نحسى است مستمر .
و امــا رواياتــى كــه داللــت دارد بــر ســعادت ايامى از هفتــه و يا غير هفتــه ،توجيه آنها نيــز نظير اولين
توجيهــى اســت كه قبال در اخبار داله بر نحوســت ايام بدان اشــاره كرديم ،بــراى اينكه در اين گونه
روايات ســعادت آن ايام و مبارك بودنش را چنين تعليل كرده كه چون در فالن روز حوادثى متبرك
رخ داده ،حوادثــى كــه از نظــر ديــن بســيار مهــم و عظيــم اســت ،مانند والدت رســول خــدا (ص) و
بعثتش ،هم چنان كه روايت شده كه خود آن جناب دعا كرد و عرضه داشت :بار الها روز شنبه و
پنجشنبه را از همان صبح براى امتم مبارك گردان.و نيز روايت شده كه خداى تعالى آهن را در روز
س هشــنبه براى داوود نرم كرد .و اينكه رســول خدا (ص) روز جمعه به سفر مىرفت .و اينكه كلمه"
أحد -يكشنبه" يكى از اسماى خداى تعالى است .
پــس از آنچــه گذشــت هر چند طوالنى شــد اين معنا روشــن گرديد كــه اخبارى كه در باره نحوســت و
ســعادت ايام وارد شــده بيش از اين داللت ندارد كه اين ســعادت و نحوســت به خاطر حوادثى دينى
است ،كه بر حسب ذوق دينى و يا بر حسب تاثير نفوس يا در فالن روز ايجاد حسن كرده ،و يا باعث قبح
و زشــتى آن شــده ،و اما اينكه خود آن روز و يا آن قطعه از زمان متصف به ميمنت و يا شــئامت شــود ،و
تكوينا خواص ديگرى داشته باشد ،كه ساير زمانها آن خواص را نداشته باشد ،و خالصه علل و اسباب
طبيعى و تكوينى آن قطعه از زمان را غير از ساير زمانها كرده باشد از آن روايات بر نمىآيد ،و هر روايتى كه
بر خالف آنچه گفتيم ظهور داشته باشد ،بايد يا حمل بر تقيه كرد و يا به كلى طرح نمود.
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 -2در سعادت و نحوست كواكب [سعادت و نحوست كواكب (از نظر عقل و شرع)]:
در اين فصل راجع به اين مطلب بحث مىكنيم كه آيا اوضاع كواكب آسمانى در سعيد بودن و يا
نحس بودن حوادث زمين تاثير دارند يا خير؟
و گفتــار در ايــن بحــث از نظــر عقــل همان گفتارى اســت كه در مســاله ســعادت و نحوســت ايام
گذشــت ،در اينجا نيز راهى براى اقامه برهان بر هيچ طرف نداريم ،نه مىتوانيم با برهان ،ســعادت
خورشــيد و مشــترى و قــران ســعدين را اثبــات كنيم ،و نه نحوســت مر يــخ و قران نحســين و قمر در
عقرب را( ،و نه نفى اينها را).
بلــه منجميــن قديم هند معتقد بودند كه حوادث زمين ارتباطى با اوضاع ســماوى دارند ،و به طور
مطلــق چه ثوابت آســمان و چه ســياراتش در وضــع زمين اثر دارند .و بعضى ديگــر از منجمين غير
هند اين ارتباط را تنها ميان اوضاع سيارات هفتگانه آن روز و حوادث زمين قائل بودند ،نه ثوابت،
و آن گاه براى اوضاع مختلف آنها آثارى شمردهاند كه به آنها احكام نجوم مىگويند ،كه هر يك از
آن اوضاع پيش آيد مىگويند به زودى در زمين چنين و چنان مىشود.
و هميــن منجمين در باره خود ســتارگان اختالف كردهاند :بعضى گفتهانــد :اين اجرام موجوداتى
هســتند داراى نفوســى زنــده ،و داراى اراده ،و كارهايــى كــه مىكننــد بــه عنــوان يــك علت فاعلى
مىكننــد .و بعضــى ديگــر گفتهاند :اجرامى هســتند بدون نفــس ،ولى در عين حال هــر اثرى كه از
خــود بــروز مىدهند به عنــوان يك علت فاعلى بــروز مىدهند .بعضى ديگــر گفتهاند :اصال علت
فاعلى آثار خود نيستند ،بلكه زمينه فراهم ساز فعل خدايند و فاعل حوادث خداى تعالى است.
جمعى ديگر گفتهاند :كواكب و اوضاع آن صرفا عالمتهايى هســتند براى حوادث ،و اما خود آنها
هيــچ كارهانــد ،و حوادث نه فعل آنها اســت و نه آنها زمينه چين فعــل خدا در آن حوادثند .بعضى
هــم گفتهانــد :اصال هيچ ارتباطى ميان اوضــاع كواكب و حوادث زمينى نيســت ،حتى آن اوضاع
عالمــت حــدوث آن حــوادث هــم نيســتند ،بلكه عادت خــدا بر اين جارى شــده كه فــان حادثه
زمينى را مقارن با فالن وضع آسمانى پديد آورد.
و هيــچ يــك از ايــن احــكام كه گفته شــد دائمى و عمومى نيســت ،و چنان نيســت كــه در هنگام
پديد آمدن فالن وضع آسمانى بتوان حكم قطعى كرد به اينكه فالن حادثه زمينى حادث مىشود،
گاهى اين پيشــگوييها درســت در مىآيد ،و گاهى هم دروغ مىشــود ،و ليكن داستانهاى عجيب
و حكايات غريبى كه از استخراجات اين طائفه به ما رسيده ،اين معنا را مسلم مىكند كه چنان
هــم نيســت كــه ميان اوضاع آســمانى و حــوادث زمينى هيــچ رابطهاى نباشــد ،بلكــه رابطه جزئى
هست ،اما همانطور كه گفتيم رابطه جزئى ،نه رابطه صد در صد ،و اتفاقا در رواياتى هم كه از ائمه
معصومين (ع) در اين باب آمده ،اين مقدار تصديق شده است .بنا بر اين ،نمىتوان حكم قطعى
كــرد بــه اينكه فالن كوكب يا فالن وضع آســمانى ســعد اســت يا نحس ،و اما اصــل ارتباط حوادث
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زمينى با اوضاع آســمانى را هيچ دانشــمند اهل بحثى نمىتواند انكارش كند ،و اين مقدار ،از نظر
دين ضررى به جايى نمىرساند حال چه اينكه بگويند اين اجرام داراى نفس ناطقه هم هستند،
يا اين را نگويند ،على اى حال با هيچ يك از ضروريات دينى مخالفت ندارد.
مگــر اينكه كســى توهــم كند كه اعتقاد به چنين تاثيرى شــرك اســت ،چون در حقيقت كســى كه
ستارگان را در پديد آوردن حوادث زمين مؤثر مىداند آنها را خالق آن حوادث مىشمارد ،و مىتواند
خلقــت حــوادث را منتهى به خداى تعالى نســازد .ليكن اين توهم صحيح نيســت ،چون احدى
چنين حرفى نزده ،حتى وثنى مذهبان از صابئه كه كواكب را مىپرستند چنين ادعايى نكردهاند.
ممكن اســت كســى اشــكال كند كه وقتى ســتارگان پديد آورنده حوادث زمينند پس در حقيقت
مدبر نظام كون و مستقل در تدبير آن هستند ،در نتيجه داراى ربوبيت هستند ،كه خود مستوجب
معبوديت نيز هست ،و اين همان شرك در پرستش است ،كه صابئه ستارهپرست بر آنند.
و اما روايات وارده در اينكه اوضاع ســتارگان در ســعادت و نحوست اثر دارند و يا ندارند بسيار زياد
و بر چند قسمند:
بعضى از آن روايات به ظاهرش مســاله ســعادت و نحوســت را پذيرفته ،مانند روايتى كه صاحب
رســالة الذهبيــه در كتــاب خود از حضرت رضا (ع) نقل كرده ،كــه فرمود :بدان كه جماع با زنان در
وقتى كه قمر در برج حمل (فروردين) و يا برج دلو (بهمن) است بهتر است ،و از آن بهتر وقتى است
كه قمر در برج ثور (ارديبهشت) باشد ،كه شرف قمر است .
و در بحــار از نــوادر و او بــه ســند خــود از حمــران از امــام صــادق (ع) روايــت كــرده كه فرمود :كســى
كــه مســافرت و يــا ازدواج كنــد ،در حالى كه قمر در عقرب باشــد ،هرگز خوبى نخواهــد ديد (تا آخر
حديث) .و ابن طاووس در كتاب نجوم از على (ع) روايت كرده كه فرمود :مسافرت كردن در هر ماه
وقتى كه قمر در محاق است ،و همچنين وقتى كه در عقرب است خوب نيست.
و ممكن اســت امثال اين روايات را حمل كنيم بر تقيه كه البته ديگران هم اينطور حمل كردهاند،
و نيز ممكن است حمل شود بر مقارنه اين اوقات با تفالى كه عامه مىزنند ،هم چنان كه عدهاى
از روايات نيز به آن اشعار دارد ،چون در آن روايات دستور دادهاند براى دفع نحوست صدقه دهيد،
مانند روايتى كه راوندى به سند خود از موسى بن جعفر از پدرش از جدش نقل كرده كه در حديثى
فرمود :در هر صبحگاه به صدقهاى تصدق ده تا نحوست آن روز از تو بر طرف شود ،و در هر شامگاه
به صدقهاى تصدق ده تا نحوست آن شب از تو دور گردد( ،تا آخر حديث).
ممكــن هــم هســت بگوييم :ايــن روايات نظر بــه ارتباط خــاص دارد كه بين وضع آســمان و حادثه
زمينى به نحو اقتضا هست ،نه به نحو عليت.
دسته دوم از روايات آن رواياتى است كه به كلى تاثيرات نجوم در حوادث را انكار و تكذيب نموده
و بــه شــدت از اعتقاد بدان و نيز اشــتغال بــه علم نجوم نهى مىكند ،ماننــد كالم امير المؤمنين در
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نهــج البالغــه كــه مىفرمايــد ":و المنجم كالكاهن و الكاهن كالســاحر و الســاحر كالكافــر و الكافر
فــى النــار".و از اخبــارى ديگــر بر مىآيد كه آن را تصديــق كرده ،و اجازه داده كــه در نجوم نظر كنند
و فرمودهانــد :نهــى از اشــتغال بــه علم نجوم براى اين اســت كه مبادا كســى آنها را مســتقل در تاثير
بپندارد ،و كارش منجر به شرك شود.
دســته ســوم از آن روايات ،احاديثى اســت كه داللت دارد بر اينكه نجوم در جاى خود حق اســت
چيزى كه هست اندك از اين علم فايده ندارد و زيادش هم به دست كسى نمىآيد ،هم چنان كه
در كافــى به ســند خود از عبد الرحمن بن ســيابه روايت كرده كه گفت :بــه امام صادق (ع) عرضه
داشــتم :فدايت شــوم ،مردم مىگويند تحصيل علم نجوم حالل نيســت ،و من اين علم را دوســت
مــىدارم ،ا گــر به راســتى مضر به دين من اســت ،دنبالش نروم ،چون مرا به چيــزى كه مضر به دينم
باشــد حاجتى نيســت ،و اگر مضر به دينم نيســت بفرما ،كه به خدا قسم خيلى به آن عالقهمندم،
و خيلــى اشــتهاى تحصيــل آن را دارم؟ فرمــود :اينطور كــه مردم مىگويند نيســت ،نجوم ضررى به
دينت نمىزند ،آن گاه فرمود :ليكن شــما مىتوانيد مختصرى از اين علم را به دســت آوريد و يك
قســمت از آن را تحصيــل كنيــد ،كــه تــازه ز يــاد همان قســمت را هــم نمىتوانيد به دســت آوريد ،و
اندكش هم به دردتان نمىخورد (تا آخر حديث).
و در بحــار از كتــاب نجــوم ابــن طاووس از معاوية بــن حكيم از محمد بن ز يــاد از محمد بن يحيى
خثعمى روايت كرده كه گفت :من از امام صادق (ع) از علم نجوم پرسيدم ،كه آيا حق است يا نه؟
فرمود :بله حق است .عرضه داشتم :آيا در روى زمين كسى را سراغ داريد كه اين علم را دارا باشد؟
فرمود :بله ،در روى زمين كســى هســت كه آن را مىداند .و در عدهاى از روايات آمده كه كســى به
جــز يــك خانــواده هندى و خانوادهاى از عرب از آن آ گهى ندارد  .و در بعضى از آن روايات به جاى
خانــوادهاى از عــرب خانــوادهاى از قر يــش آمده .و اين روايات مطلب ســابق مــا را تاييد مىكند كه
گفتيم بين اوضاع كواكب و حوادث زمين ارتباطى جزئى هست.
بله در بعضى از اين روايات آمده كه خداى تعالى مشترى را به صورت مردى به زمين فرستاد ،و او
در زمين به مردى از عجم (غير عرب) برخورد ،و علم نجوم را به او تعليم كرد ،تا آنجا كه پنداشت
كــه كامــا فــرا گرفتــه ،بعد از او پرســيد :حــاال ببين مشــترى كجا اســت؟ آن مرد گفت :من ســتاره
مشــترى را در فلك نمىبينم ،و نمىدانم كجا اســت ،مشــترى فهميد كه او درســت نياموخته او را
عقب زد ،و دست مردى از هند را گرفته علم نجوم را به او تعليم داد ،تا جايى كه پنداشت كامال
ياد گرفته ،آن گاه پرسيد :حاال بگو ببينم مشترى كجا است؟ او گفت محاسبات من داللت دارد
بر اينكه مشترى خود تو هستى ،همين كه اين را گفت صيحهاى زد و مرد ،و علم او به اهل بيتش
به ارث رســيد ،و علم نجوم در آن خانواده اســت  .ولى اين روايت خيلى شــباهت دارد به روايات
جعلى.
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نعمت

"نعيــم" بــه معنــاى نعمــت بســيار اســت ،و لــذا خداونــد بهشــت را بــا اين كلمــه توصيف كــرده و
َّ
َ َ
َّ
َ
الن ِعيـ ِـم" ،و"تنعــم" به معنــاى تناول چيزى اســت كه در آن
ـات
الن ِعيـ ِـم"
ـات
و"ج ّنـ ِ
فرموده":فــي َج ّنـ ِ
ِ
نعمت و خوشــى اســت ،گفته مىشــود ":نعمه تنعيما فتنعم" يعنى او را تنعيم كرد و متنعم شــد،
ََ ْ
ََ
و زندگيــش فــراخ و گوارا گرديــد .خداى تعالى هم فرمــوده ":فأ ك َر َم ُه َو ن ّع َم ُه" و ب ه همين معناســت"
طعام ناعم" و" جارية ناعمة" بنا بر اين ،در همه مشتقات اين كلمه بطورى كه مالحظه گرديد يك
معنى خوابيده ،و آن نرمى و پاكيزگى و ســازگارى اســت و مثل اينكه ريشــه اين مشتقات"نعومت"
باشد ،و اگر مىبينيم كه تنها در مورد انسان استعمال مىشود براى اين است كه تنها انسان است
كه با عقل خود نافع را از ضار تشــخيص داده ،از نافع خوشــش مىآيد و از آن متنعم مىشــود ،و از
ضار بدش مىآيد و آن را ماليم و ســازگار با طبع خويش نمىبيند ،به خالف غير انســان كه چنين
تشخيصى را ندارد ،مثال مال و اوالد و امثال آن براى يكى نعمت است و براى ديگرى نقمت ،و يا
در يك حال نعمت است و در حالى ديگر نقمت و عذاب.
بله ،اگر در جايى به خدا نسبت داده شود البته نعمت است و فضل و رحمت ،چون او خود خير
اســت و جــز خيــر از ناحيــه او افاضــه نمىشــود ،و از موهبت خود نتيجه ســوء و شــر نمىخواهد ،و
َ
فرموده":و َذ ْر ِني َو ْال ُم َك ّ ِذب َ
ين
چگونه بخواهد با اينكه او رؤوف ،رحيم ،غفور و ودود اســت،خداوند
ِ
ً َ َ َّ ُ
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
الن ْع َم ِة َو َم ّه ْل ُه ْم َق ِل ًيل" و نيز ُ ":ث َّم إذا َخ َّو ْل ُ
ناه ِن ْع َمة ِم ّنا قال ِإنما أو ِتيته على ِعل ٍم" اين نعمتها كه
ي
ل
و
أ
ِ
ِ
ِ
مورد اشــاره اين دو آيه اســت ،و امثال آن ،وقتى نعمت اســت كه به خدا منســوب گردد و اما اگر به
َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
كفران كننده خدا نسبت داده شود براى او نقمت و عذاب خواب بود":ل ِئ ْن شك ْرت ْم ل ِز يدنك ْم َو ل ِئ ْن
ََ ٌ
َ َ ْ ُ ْ َّ َ
ذابي لشـ ِـديد" .و كوتاه ســخن ،اگر انســان در واليت خدا باشــد تمامى اسبابى كه براى
كفرتم ِإن ع ِ
ادامه زندگيش و رســيدن به ســعادت بدانها تمسك مىجويد همه نسبت به او نعمتهايى الهى
خواهند بود ،و اگر همين شــخص مفروض ،در واليت شــيطان باشد عين آن نعمتها برايش نقمت
خواهد شد ،هر چند خداوند آنها را آفريده كه نعمت باشند.
كلمه نعمت بر وزن"فعلة" صيغهاى اســت كه در مواردى كه بخواهى از نوع چيزى ســخن بگويى
در ايــن قالــب مىگويــى ،و نعمــت براى هــر چيز عبارت اســت از نوع چيزهايى كه بــا طبع آن چيز
بســازد ،و طبــع او آن چيــز را پس نزند و موجودات جهان هر چند كــه از حيث اينكه در داخل نظام
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تدبير قرار گرفتهاند ،همه به هم مربوط و متصلند ،و بعضى كه ســازگار با بعض ديگرند نعمت آن
بعض بشمار مىروند ،و در نتيجه اكثر و يا همه آنها وقتى با يكديگر مقايسه شوند نعمت خواهند
َ ْ َ ُّ
َ
َ َ
ُ
اهَّلل ال ت ْح ُصوها"  ،و نيز فرمودهَ ":و أ ْس َــبغ
بــود هــم چنان كه خــداى تعالى فرمـ
ـوده":و ِإن ت ُعدوا ِن ْع َمــة ِ
ََ ُ
ً
ً
ُ
باط َنة".
ظاه َرة َو ِ
عل ْيك ْم ِن َع َمه ِ
اال اينكــه خــداى تعالــى بعضــى از اين نعمتها را به اوصاف بدى چون  -1شــر  -2پســت  -3لعب
َ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َّ
ين كف ُــروا أنما
 -4لهــو و اوصــاف ديگرى ناپســند توصيف كرده ،يك جــا فرموده":و ال يحســبن ال ِذ
ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ً
ين" و در جاى ديگر فرموده":وَ
ذاب ُمه ٌ
ما َو َل ُه ْم َع ٌ
نم ِلي لهم خير ِلنف ِس ِهم ِإنما نم ِلي لهم ِليزدادوا ِإث
ِ
ْ
ْ َ ُ ُّ ْ َّ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َّ َّ
ْ
َ
َ
الد َار الخـ َـرة له َي ال َح َيـ ُ
ـوان" و در جايى ديگر فرموده":ال
مــا هـ ِـذ ِه الحيــاة الدنيا ِإل لهو و ل ِعــب و ِإن
ِ
ِ
َ ٌ َ ٌ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ
ْ
َ ُ َّ َّ َ َ َ ُّ ُ َّ َ َ َ
ُ
الد ،متاع ق ِليل ثم مأواهم جهنم و ِبئس ال ِمهاد" و در جاهاى ديگر
يغرنك تقلب ال ِذ
ين كف ُروا ِفي ال ِب ِ
آياتى ديگر در اين باره آورده.
و اين سنخ آيات قرآنى داللت دارد بر اينكه اين چيزهايى كه ما نعمتش مىشماري م وقتى نعمتند
كــه بــا غــرض الهى موافق باشــد ،و آن غرضــى را كه خدا اين موجــودات را بدان جهــت خلق كرده
تاميــن شــوند ،و مــا مىدانيــم كه آنچه خــداى تعالى براى بشــر خلق كرده بدين جهــت خلق كرده
كه او را مدد كند در اينكه راه ســعادت حقيقى خود را ســريعتر طى كند ،و ســعادت حقيقى بشــر
نزديكى به خداى ســبحان اســت ،كه آنهم با عبوديت و خضوع در برابر پروردگار حاصل مىشــود،
َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ
ون" .
د
آرى خداى تعالى مىفرمايد ":و ما خلقت ال ِجن و ِالنس ِإل ِليعب ِ
ى تعالى را طى
و بنا بر اين پس هر موجودى كه انسان در آن تصرف مىكند تا به آن وسيله راه خدا 
كنــد ،و بــه قــرب خدا و رضاى او برســد ،آن موجود براى بشــر نعمت اســت ،و اگر مطلب به عكس
شد يعنى تصرف در همان موجود باعث فراموشى خدا و انحراف از راه او ،و دورى از او و از رضاى
او شــد ،آن موجود براى انســان نقمت اســت ،پس هر چيزى فى نفســه براى انسان نه نعمت است
و نه نقمت ،تا ببينى انســان با آن چه معاملهاى بكند ،اگر در راه عبوديت خداى تعالى مصرفش
كنــد ،و از حيــث آن تصرفــى كه گفتيم روح عبوديت در آن بدمد ،و در تحت واليت خدا كه همان
تدبير ربوبى او بر شؤون بندگان است قرارش دهد ،آن وقت براى او نعمت خواهد بود ،و الزمه اين
حرف اين است كه نعمت در حقيقت همان واليت الهى است ،و هر چيزى وقتى نعمت مىشود
َ
كــه مشــتمل بــر مقدارى از آن واليت باشــد ،هم چنان كه خداى عــز و جل فرمودهُ ":
ــي ّال ِذ َ
اهَّلل َو ِل ُّ
ين
َ
َ
َ
َّ ْ
ُُ
َ ُّ
ْ
النور" ،و نيز فرموده":ذ ِل َك بأ َّن َ
كافر َ
اهَّلل َم ْو َلى ّال ِذ َ
ين
ين َآم ُنوا َو أن ال ِِ
َآم ُنوا ُيخ ِر ُج ُه ْم ِم َن الظ ّ ل ِ
مات ِإلى ِ
ِ
َ
َ َ َ ّ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ
وك ِفيما َش َ
ــج َر
ال َم ْولى ل ُه ْم" و نيز در باره رســول گراميش فرموده ":فال و ر ِبك ال يؤ ِمنون حتى يح ِكم
ً
ُ
َْ ُ
ً َ َ َ
ُ
ّ َ
َب ْي َن ُهـ ْـم ،ثـ َّـم ال َي ِجدوا ِفي أنف ِسـ ِـه ْم َح َرجا ِم ّما قض ْي َتَ ،و ُي َسـ ِـل ُموا ت ْسـ ِـليما" اينهــا و آياتى ديگر واليت
الهى و آثار آن را بيان مىكند.
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ش ت ق ت ق آ ن نْ فُ خُ ف َ أَ نْ فُ َف تَ نْ فُ �خُ نَ فَ �خَ
م���ا� �ر��ى :ا���وا �����/خ ����/ �� /

الس ْم َع َو ْال أَ� ْ� َ
ثُ� َّم َس َّو ُاه َو نَ� فَ� َ�خ ف�� ِه م نْ� ُر وح ِه َو َ َع َل َل ُك ُم َّ
صار
ب
ِ �ج
ي ِ
َ ْ أَ فْ ئ َ ةَ قَ ً
و�َ
لا ما تَ� شْ� ُك ُر ن
و ال�� ِ�د� � يل�
سوره مبارکه سجده آیه9 :

نفخ

نفخ به معناى دميدن هوا در داخل جســمى اســت بوســيله دهان يا وســيلهاى ديگر -اين معناى
لغوى نفخ اســت ،ولى آن را بطور كنايه در تاثير گذاشــتن در چيزى و يا القاء امر غير محسوســى در
آن چيــز اســتعمال مىكننــد ،و در آيه شــريفه مقصــود از آن ايجــاد روح در آدمى اســت .البته اينكه
مىگوييــم در آدمــى ،معنايــش اين نيســت كه روح مانند باد كه در جســم باد كرده داخل اســت در
بــدن آدمــى داخل باشــد ،بلكه معنايش ارتبــاط دادن و بر قرار كردن رابطه ميان بدن و روح اســت،
ُ
ْ ُ ًَ َ
ُ َّ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ً َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ً
الن ْطفة َعلقة فخلق َنا ال َعلقة ُمضغة
ين ثم ،خلقنا
رار َم ِك
هــم چنــان كه در آيه"ث َّم َج َعلنـ ُـاه ن ْطفة ِفي ق
ٍ
ٍ
َّ ُ َ ُ ْ
ُْ
َ َ َْ ْ ْ َ َ
ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ً ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ً َ
ناه خلقا آخ َر" ،و آيه " قل َي َت َوفاك ْم َملك ال َم ْو ِت
فخلق َنا ال ُمضغة ِعظاما فكسونا ال ِعظام لحما ثم أنشأ
َّ
َّ ُ
ال ِذي ُو ِكل ِبك ْم" به اين معنا اشاره شد.
چــون در آيــه اول همانطــور كــه مالحظــه مىكنيــد ،مىفرمايــد :روح انســانى همان بدنى اســت كه
خلقــت ديگــر بــه خود گرفته ،بدون اينكه چيزى بر آن اضافه شــده باشــد .و در آيــه دوم مىفرمايد:
روح در هنــگام مــرگ از بــدن گرفته مىشــود در حالــى كه بدن به حال خود باقى اســت ،و چيزى از
آن كم نمىگردد.
پــس روح ،امــر وجودى اســت كه فى نفســه يك نــوع اتحاد با بدن دارد و آن اين اســت كه متعلق به
بدن اســت ،و در عين حال يك نوع اســتقالل هم از بدن دارد به طورى كه هر وقت تعلقش از بدن
قطع شد از او جدا مىشود .در تفسير آيه" َو ال َت ُق ُولوا ل َم ْن ُي ْق َت ُل في َسبيل اهَّلل َأ ْم ٌ
وات"در جلد اول اين
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ
كتاب پارهاى مطالب كه مربوط به اين مقام است گذشت ،و اميدواريم كه بتوانيم در ذيل آيه" ق ِل
َ
ُّ
الر ُ
وح ِم ْن أ ْم ِر َر ّ ِبي"  -ان شاء اهَّلل -در اين مساله بحثى كامل و مستوفى بنماييم.
در آيه مورد بحث اگر روح را به خود نسبت داده و اضافه كرده به منظور تشريف و احترام بوده ،و از
باب اضافه المى است كه اختصاص و ملكيت را مىرساند .و جمله" َف َق ُعوا َل ُه ساج ِد َ
ين" به اين
ِ
معنا اســت كه ســجده كنيد ،و بعيد نيســت معنايش اين باشــد كه براى ســجده او به رو به زمين
بيفتيد ،كه اگر اين باشــد تاكيد در خضوع مالئكه را براى اين مخلوق تازه مىرســاند ،و بعضى از
مفســرين همين معنا را گرفتهاند .و معناى آيه اين مىشــود :وقتى من تركيب آن را تعديل نموده و
صنــع بدنــش را تمام كردم ،و ســپس روح بزرگ منســوب به خود را كه من ميــان آن و بدن او ارتباط
برقرار كرده ايجاد نمودم ،شما براى سجده بر او به زمين بيفتيد.
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َ َ َّ
ش ت ق ت ق آ ن ْ ُ َت ن ف ُ نَ ّنُ ُ
/ال� ف�وس /ت� ن� ف� َس
م���ا� �ر��ى:الم�� ِا�سو�

َ ً
ً تَ
ْ
َ َْ
َْ
َّ ُ
ْ َْ
َاو تا� ق�وا يَ� ْوما لا � ج ْ��ز ي� ن� ف� ٌس ع نْ� ن� ف� ٍس ش� يْ� ئ�ا َو لا يُ� ق� بَ� ُل ِم ن�ها عد ٌل
َو لا تَ� نْ� فَ� ُعها شَ� ف� َاع ةٌ� َو لا ُه ْم يُ� نْ� َص ُر ن
و�
سوره مبارکه بقره آیه130 :

نفس

كلمه"نفس" -آن طور كه دقت در موارد استعمالش افاده مىكند -در اصل به معناى همان چيزى
است كه به آن اضافه مىشود پس" نفس االنسان" به معناى خود انسان و"نفس الشيء" به معناى
خود شىء است و "نفس الحجر" به معناى همان حجر سنگ است.
بنا بر اين اگر اين كلمه به چيزى اضافه نشود هيچ معنايى ندارد و نيز با اين بيان هر جا استعمال
بشود منظور از آن تاكيد لفظى خواهد بود مثل اينكه مىگوييم"جاءنى زيد نفسه -زيد خودش نزد
مــن آمــد" و يا منظور از آن تاكيد معنا اســت مثل اينكه مىگوييــم ":جاءنى نفس زيد -خود زيد نزد
من آمد" و در همه موارد استعمالش حتى در مورد خداى تعالى به همين منظور استعمال مىشود
َ َ
َ
َ
َ ُ َ ّ ُُ ُ ُ َْ
َْ
اهَّلل نف َس ُه" و نيز فرمود":ت ْعل ُم
هم چنان كه فرمود":ك َت َب َعلى نف ِس ِه َّالر ْح َمة" و نيز فرموده ":و يح ِذركم
َ َ
َْ
َْ َ
ما ِفي نف ِســي َو ال أ ْعل ُم ما ِفي نف ِســك" ليكن بعد از معناى اصلى اســتعمالش در شــخص انسانى
كه موجودى مركب از روح و بدن است شايع گشته و معناى جداگانهاى شده كه بدون اضافه هم
ُ َّ
َ
َ ََ ُ ْ ْ َْ
َ
واحد ٍة َو َج َعل
ف
ن
ن
م
م
ك
ق
ل
خ
ي
ذ
ال
اســتعمال مىشــود مانند اين آيه شــريفه كه مىفرمايد ":ه َو
س ِ
ِ
ِ
َ ٍ
َْ
َ
ً
َ
َ
ْ
ْ
َْ َ
َ ْ َ َ
ْ
ض
ِم ْنها َز ْو َجها"يعنى از يك شخص انسانى و نيز
س أ ْو ف ٍ
ساد ِفي الر ِ
مانند َ آيه" من قتل نفسا ِبغي ِر نف ٍ
َ
َ
ً
ً
َ َ َّ ْ َ َّ
َ َ َ َّ َ َ َ َّ
النـ َ
الن َاس َج ِميعا" يعنى كســى كه انســانى را
ـاس َج ِميعــا َو َمـ ْـن أ ْحياهــا فكأنما أحيا
فكأنمــا قتــل
بكشد و يا انسانى را زنده كند.
ُ ُّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ
جادل عن نف ِســها" اســتعمال شــده چون نفس
ست ِ
و اين دو معنا كه گفته شــد هر دو در آيه"كل نف ٍ
اولى به معناى دومى انسان و دومى به معناى اولى معناى مضاف اليه است و معنايش اين است
كه هر كســى از خودش دفاع مىكند .آن گاه همين كلمه را در روح انســانى اســتعمال كردند چون
آنچه مايه تشــخص شــخصى انســانى اســت علــم و حيات و قدرت اســت كه آن هم قائــم به روح
آدمــى اســت و اين معنا در آيه شــريفه" َأ ْخر ُجوا َأ ْن ُف َسـ ُـك ُم ْال َي ْو َم ُت ْج َز ْو َن َع َ ْ ُ
ــون" و اين دو معنا
ذاب اله ِ
ِ
يعنــى معنــاى دوم و ســوم در غير انســان يعنــى نباتات و حيوانــات بكار نرفته مگــر از نظر اصطالح
علمــى مثــا بــه يك گياه يــا يك حيوان نفس گفته نمىشــود و نيز به مبدأ مدبر جســم او كه جان او
است نيز نفس گفته نمىشود ،بلكه گاهى هم كه به خون نفس مىگويند آن نيز براى اين است كه
جان جانداران بستگى به آن دارد و از همين باب مىگويند فالن حيوان نفس سائله خون جهنده
دارد و آن ديگرى ندارد.
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َ َْ
ش تق ت آ ُ َ
ا� ق�ر��نى :ن� ْس خ� ِت�ها  /ن� ْس ت� ن� ِس�خ
م���

ْ
ََ ُ
ْ
ذ
ه�ا ِك ت� بُا� ن�ا يَ� ن� ِط ُق� عل يْ�ك ْم بِ�ال َح قّ ِ�
ُ
َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
ُ
ك نْ� تُ� ْم تَ� ْع َمل نَ
و�
ِإ� ن�ا ك ن�ا ن� ْس ت� ن� ِس�خ ما
سوره مبارکه جاثيه آیه29 :

نسخ

كلمه" نســخ" به معناى از بين بردن چيزى اســت به وســيله چيزى كه دنبال آن قرار دارد ،مانند از
بين رفتن ســايه به وســيله آفتاب ،و از بين رفتن آفتاب به وســيله ســايهاى كه دنبالش مىآيد ،و از
بين رفتن جوانى به وسيله پيرى ،كه به دنبالش مىآيد .تا آنجا كه مىگويد :و نسخ كتاب عبارت
از آن است كه صورت آن كتاب را به كتابى ديگر منتقل سازى ،به طورى كه مستلزم از بين رفتن
صورت اول نباشد ،بلكه صورتى مثل آن در مادهاى ديگر پديد آرى ،مانند نقش كردن خطوط يك
مهر در مومهاى متعدد .و استنساخ به معناى پيشى گرفتن در نسخ چيزى است .
و مقتضــاى آنچــه وى نقــل كــرده اين اســت كــه مفعول فعــل استنســاخ در عبارت ":مــن كتاب را
ن معنا در آيه مورد
استنســاخ كردم" كتاب اصلى باشــد ،كه از آن نسخهبردارى كردهايم ،و الزمه اي 
بحث كه مىفرمايد ":إ َّنا ُك َّنا َن ْس َت ْنس ُخ ما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون" اين است كه اعمال ما نسخه اصلى باشد،
ِ
ِ
و از آنها نسخه بردارند .و يا به عبارتى ديگر :اعمال در اصل كتابى باشد و از آن كتاب نقل شود.
و اگر مراد از اين عبارت اين بوده باشد كه بخواهد بفرمايد :اعمال خارجى كه قائم به انسان است،
از راه كتابت ضبط مىشــود ،بايد مىفرمود ":انا كنا نكتب ما كنتم تعملون" يعنى ما همواره آنچه
مىكنيــد مىنويســيم ،چــون در ايــن صورت هيــچ نكتهاى ايجــاب نمىكند كه اعمــال را كتاب و
نســخه اصلــى فــرض كنيم ،تــا نامه اعمال از آن كتاب استنســاخ شــود .و اگر كســى بگويد كلمه"
يستنسخ" به معناى" يستكتب" است ،هم چنان كه بعضى گفتهاند ،جوابش اين است كه هيچ
دليلى بر اين معنا نداريم.
و الزمه اين كه گفتيم -بنا بر نقل راغب -بايد اعمال ،خود كتابى باشــد تا از آن استنســاخ كنند،
اين است كه مراد از جمله" ما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون" اعمال خارجى انسانها باشد ،بدين جهت كه در لوح
محفوظ است چون هر حادثهاى ،و از آن جمله اعمال انسانها هم يكى از آن حوادث است ،قبل از
حدوثش در لوح محفوظ نوشته شده ،در نتيجه استنساخ اعمال عبارت مىشود از نسخه بردارى
آن ،و مقدمــات و حــوادث و عواملــى كــه در آن اعمــال دخيل بوده ،از كتاب لــوح محفوظ .و بنا بر
اين ،نامه اعمال در عين اينكه نامه اعمال اســت ،جزئى از لوح محفوظ نيز هســت ،چون از آنجا
نســخه بردارى شــده ،آن وقت معناى اينكه مىگوييم" مالئكه اعمال را مىنويســند" اين مىشــود
كه مالئكه آنچه را كه از لوح محفوظ نزد خود دارند ،با اعمال بندگان مقابله و تطبيق مىكنند.
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ث� ّم ال�ي� نَ� ك ف� ُر وا ِب� َر ِب� ِه ْم ي�ع ِدل نو� ن�
سوره مبارکه انعام آیه1 :

نور

كلمه" نور" معنايى معروف دارد ،و آن عبارت است از چيزى كه اجسام كثيف و تيره را براى ديدن
مــا روشــن مىكنــد و هر چيــزى به وســيله آن ظاهر و هو يــدا مىگردد ،ولــى خود نور بــراى ما به نفس
ذاتش مكشــوف و هويدا اســت ،چيز ديگرى آن را ظاهر نمىكند .پس نور عبارت اســت از چيزى
كه ظاهر بالذات و مظهر غير اســت ،مظهر اجســام قابل ديدن مىباشــد .اين اولين معنايى اســت
كــه كلمــه نــور را بــراى آن وضــع كردند و بعــدا به نحو اســتعاره يا حقيقــت ثانوى به طــور كلى در هر
چيزى كه محسوســات را مكشــوف مىســازد اســتعمال نمودند ،در نتيجه خود حواس ظاهر ما را
نيــز نــور يــا داراى نور كه محسوســات بــه آن ظاهر مىگــردد خواندند ،مانند حس ســامعه و شــامه و
ذائقه و المســه و ســپس از اين هم عمومى ترش كرده شامل غير محسوسش هم نمودند ،در نتيجه
عقــل را نــورى خواندنــد كــه معقوالت را ظاهــر مىكند ،و همه ايــن اطالقات با تحليلــى در معناى
نــور اســت ،كــه گفتيم معنايش عبارت اســت از ظاهر بنفســه و مظهــر غير .و چون وجود و هســتى
هر چيزى باعث ظهور آن چيز براى ديگران اســت ،مصداق تام نور مىباشــد ،و از ســوى ديگر چون
موجودات امكانى ،وجودشان به ايجاد خداى تعالى است ،پس خداى تعالى كاملترين مصداق
نور مىباشــد ،او اســت كه ظاهر بالذات و مظهر ما ســواى خويش است ،و هر موجودى به وسيله او
ظهور مىيابد و موجود مىشود.
ُ
َ
ُ
پس خداى سبحان نورى است كه به وسيله او آسمانها و زمين ظهور يافتهاند ،در" اهَّلل ن ُور ّ
ماوات
الس
ِ
َ
َو ْال ْ
ض" ،چون نور را اضافه كرده به آسمانها و زمين ،و آن گاه آن را حمل كرده بر اسم جالله" اهَّلل"
ر
ِ
و فرمــوده نــور آســمان و زمين اهَّلل اســت ،ناچار منظور آن كســى هم كــه آيه را معنا كرده بــه" اهَّلل منور
الســماوات و االرض -خدا نورانى كننده آســمانها و زمين اســت" همين است ،و منظور عمدهاش
اين بوده كه كسى خيال نكند كه خدا عبارت از نور عاريتى قائم به آسمانها و زمين است ،و يا به
عبــارت ديگر از وجودى كه بر آنها حمل مىشــود و گفته مىشــود :آســمان وجــود دارد ،زمين وجود
دارد ،اين سخن بسيار باطل است و خدا بزرگتر از اينها است .از اينجا استفاده مىشود كه خداى
تعالى براى هيچ موجودى مجهول نيست ،چون ظهور تمامى اشياء براى خود و يا براى غير ،ناشى
از اظهار خدا است ،اگر خدا چيزى را اظهار نمىكرد و هستى نمىبخشيد ظهورى نمىيافت .پس
قبل از هر چيز ظاهر بالذات خدا است.
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َو لا تَ� ُم تُو� نَّ� � َّلا َو أ� نْ� تُ� ْم ُم ْسل ُم نَ
و�
ِإ
ِ
سوره مبارکه آلعمران آیه102 :

تقوی

كلمــه" تقــوى" -به طورى كه راغب گفته -به معناى آن اســت كه انســان خود را از آنچه مىترســد
در محفظ ـهاى قــرار دهــد .و منظــور از اين محفظــه و تقوا به قرينــه اينكه در مقابل فجــور قرار گرفته
اجتنــاب از فجــور و دورى از هر عملى اســت كه با كمال نفس منافات داشــته باشــد ،و در روايت
هم تفســير شــده به ورع و پرهيز از محرمات الهى ".وقايه" به معناى حفظ كردن چيزى اســت از هر
خطرى كه به آن صدمه بزند ،و برايش مضر باشد.
تقواى دينى به يكى از ســه امر حاصل مىشــود :و به عبارت ديگر خداى تعالى به يكى از ســه وجه
ْ َ َ ٌ َ ٌ
ذاب ش ِــديد َو
عبــادت مىشــود -1 :خــوف  -2رجــاء  -3حــب .و اين هر ســه در آيــه" ِفي ال ِخــر ِة ع
َ ْ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ ُّ
الد ْنيا إ َّل َم ُ
تاع ْال ُغ ُ
ور" در دنياى ديگر عذابى ســخت هســت،
ر
اهَّلل و ِرضــوان و ما الحياة
مغ ِفــرة ِمــن ِ
ِ
ِ
و هم مغفرت و خشــنودى خدا ،و زندگى اين دنيا جز كااليى فريبنده نيســت .سوره حديد ،آيه 20
جمع شده است.
بنا بر اين ،هر شــخص با ايمانى بايد نســبت به حقيقت دنيا توجه داشــته باشــد ،و بداند كه دنيا
متاع غرور و دام فريب اســت كه چون ســراب بيابان به نظر بيننده لب تشــنه ،آب مىآيد و او را به
سوى خود مىكشاند ،ولى وقتى نزديك شود چيزى نمىبيند ،و اگر چنين تنبهى داشته باشد ديگر
هدف خود را از كارهايى كه در زندگى انجام مىدهد دنيا قرار نداده ،مىداند كه در وراى اين دنيا
جهان ديگرى اســت كه در آنجا به نتيجه اعمال خود مىرســد ،حال يا آن نتيجه ،عذابى اســت
شــديد در ازاى كارهاى زشــت ،و يا مغفرتى اســت از خدا در قبال كارهاى نيك .پس بر اوســت كه
از آن عذاب بهراســد ،و به آن مغفرت اميدوار باشــد .ولى اگر عالىتر از اين فكر كند هدف خود را
خشنودى خود قرار نمىدهد و به خاطر نجات از عذاب و رسيدن به ثواب عمل نمىكند بلكه هر
چه مىكند به خاطر خدا و رضاى او است.
البته طبايع مردم در اختيار يكى از اين سه راه مختلف است ،بعضى از مردم -كه اتفاقا اكثريت
را هم دارا هســتند -مســاله ترس از عذاب بر دلهايشــان چيره گشــته و از انحراف و عصيان و گناه
بازشــان مىدارد ،اينها هر چه بيشــتر به تهديد و وعيدهاى الهى برمىخورند بيشــتر مىترســند و در
نتيجه به عبادت مىپردازند.
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و بعضــى ديگــر حس طمع و اميدشــان غلبــه دارد ،اينان هر چه بيشــتر به وعدههــاى الهى و ثوابها
و درجاتى كه خداوند نويد داده برمىخورند اميدشــان بيشــتر شــده ،به خاطر رســيدن به نعمتها و
كرامتها و حسن عاقبتى كه خداوند به مردم با ايمان و عمل صالح وعده داده بيشتر به تقواو التزام
اعمال صالح مىپردازند تا شايد بدين وسيله به مغفرت و بهشت خدايى نائل آيند.
ولى دســته ســوم كه همان طبقه علماى باهَّلل هستند هدفشــان عالىتر از آن دو دسته است ،اينان
خــدا را نــه از تــرس عبــادت مىكننــد و نه از روى طمــع به ثواب ،بلكــه او را عبــادت مىكنند براى
اينكه اهل و ســزاوار عبادت اســت ،چون خدا را داراى اســماء حســنى و صفات عليايى كه اليق
شــان اوســت شناختهاند و در نتيجه فهميدهاند كه خداوند پروردگار و مالك سود و اراده و رضاى
ايشان و مالك هر چيز ديگرى غير ايشان است ،و اوست كه به تنهايى تمامى امور را تدبير مىكند.
خدا را اين چنين شــناختند و خود را هم فقط بنده او ديدند ،و چون بنده شــانى جز اين ندارد كه
پروردگارش را بندگى نموده ،رضاى او را به رضاى خود و خواست او را برخواست خود مقدم بدارد،
لذا اوال به عبادت خدا مىپردازد و ثانيا از آنچه كه مىكند و آنچه كه نمىكند جز روى خدا و توجه
به او چيز ديگر در نظر نداشــته ،نه التفاتى به عذاب دارد تا از ترس آن به وظيفه خود قيام نمايد ،و
نه توجهى به ثواب دارد تا اميدوار شود.
گــو اينكــه از عــذاب خــدا ترســناك و به ثــواب او اميدوار هســت ،و ليكن محركش بــراى عبادت و
اطاعت خوف و رجاء نيست .كالم امير المؤمنين (صلوات اهَّلل عليه) كه عرض مىكند ":من تو را
از ترس آتشت و به اميد بهشتت عبادت نمىكنم بلكه بدان جهت عبادت مىكنم كه تو را اهل و
سزاوار عبادت يافتم" نيز به همين معنا اشاره دارد.
اين دسته از آنجايى كه تمامى رغبتها و اميال مختلف خود را متوجه يك سو كردهاند ،و آن هم
رضاى خدا اســت ،و تنها غايت و نتيجهاى كه در نظر گرفتهاند خداســت ،لذا محبت به خدا در
دلهايشان جايگير شده است .آرى ،اين دسته خداى تعالى را به همان نحوى شناختهاند كه خود
خداى تعالى خود را به داشتن آن اسماء و صفات معرفى كرده .و چون او خود را به بهترين اسماء و
عاليترين صفات معرفى و توصيف كرده ،و نيز از آنجايى كه يكى از خصايص دل آدمى مجذوب
شدن در برابر زيباييها و كماالت است ،در نتيجه ،محبت خدا كه جميل على االطالق است در
دلهايشان جايگزين مىشود.
َ َّ
َْ
َّ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
از آيــه شــريفه"ذ ِل ُك ُم ُ
اهَّلل َر ُّب ُكـ ْـم ال إلــه إل ه َو خا ِلق كل شـ ْـي ٍء فاع ُبد ُوه" به ضميمه آيه"ال ِذي أح َس َ
ــن
ِ ِ
ِ
َ ََ
ُ َّ َ
كل ش ْي ٍء خلق ُه" استفاده مىشود كه خلقت دائر مدار حسن و اين دو (خلقت و حسن) متالزم و
متصادق همند .آن گاه از آيات بســيار ديگرى برمىآيد كه يك يك موجودات ،آيه و دليل بر وجود
خدا ،و آنچه در آســمانها و زمين اســت آياتى اســت براى صاحبان عقل .و خالصه در عالم وجود
چيزى كه داللت بر وجود او نكند و جمال و جالل او را حكايت ننمايد وجود ندارد.
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پس اشــياء از جهت انواع مختلفى كه از خلقت و حســن دارند همه بر جمال ال يتناهى او داللت
نمــوده ،بــا ز بــان حال او را حمد و بر حســن فنا ناپذير او ثنا مىگوينــد .و از جهت انواع مختلفى كه
از نقص و حاجت دارند همه بر غناى مطلق او داللت نموده با زبان حال او را تســبيح و ســاحت
قدس و كبريائيش را از هر عيب و احتياجى تنزيه مىكنند ،هم چنان كه فرمودهَ ":و ِإ ْن ِم ْن َش ْ
ــي ٍء
َّ
ِإل ُي َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه".پس اين دسته از مردم در معرفت اشياء از راهى سلوك مىكنند كه پروردگارشان

بــدان راهنمايــى كــرده و نشانشــان داده ،و آن راه ايــن اســت كه هــر چيزى را آيــه و عالمت صفات
جمــال و جــال او مىدانند ،و براى هيچ موجودى نفســيت و اصالت و اســتقالل نمىبينند ،و به
اين نظر به موجودات مىنگرند كه آيينههايى هســتند كه با حســن خود ،حسن ما وراى خود را كه
حســنى ال يتناهى اســت جلوهگر مىســازند ،و با فقر و حاجت خود غناى مطلقى را كه محيط به
آنهاســت نشــان مىدهند ،و با ذلت و مســكنتى كه دارند عزت و كبرياى ما فوق خود را حكايت
مىكنند.
و پر واضح اســت كه آن دســته از مردم كه نظرشــان به عالم هســتى چنين نظرى باشــد خيلى زود
نفوسشــان مجذوب ســاحت عزت و عظمت الهى گشــته ،و محبت به او آن چنان بر دلهايشــان
احاطــه پيــدا مىكنــد كــه هر چيز ديگــرى و حتى خود آنــان را از يادشــان مىبرد ،و رســم و آثار هوا و
هوس و اميال نفسانى را به كلى از صفحه دلهايشان محو مىسازد ،و دلهايشان را به دلهايى سليم
َ
مبدل مىســازد كه جز خدا (عز اســمه) چيز ديگرى در آن نباشــد ،هم چنان كه فرمودهَ " :و ّال ِذ َ
ين
َ ُ َ َ ُّ ُ ًّ َّ
ل".
آمنوا أشد حبا ِ
و لــذا ،ايــن طبقــه دو طريــق اول را كــه يكــى طريق خــوف و ديگرى طريــق رجاء بود خالى از شــرك
نمىداننــد ،چــون آن كــس كه خــدا را از ترس مىپرســتد در حقيقت به منظور دفــع عذاب از جان
خود متوسل به خدا مىشود ،پس او خودش را مىخواهد نه خدا را .و همچنين آن كس كه خدا را
به اميد ثوابش عبادت مىكند به منظور جلب ثواب و رســتگارى به نعمت و كرامت متوســلخدا
مىشود ،او هم خود را مىخواهد نه خدا را ،زيرا اگر راه ديگرى غير از توسل به خدا سراغ داشت در
جلــب آن نفــع و دفــع آن ضــرر آن راه را مىپيمود ،و با خدا و عبادت او هيچ ســر و كارى نداشــت،
و در ســابق هــم از امــام صادق (ع) روايتى گذشــت كــه مىفرمود":هل الديــن اال الحب -مگر دين
غيــر از محبــت چيــزى ديگر هم هســت؟" و در حديث ديگــرى فرمود" :من او را به مالك دوســتيش
مىپرستم ،و اين مقام نهفتهاى است كه جز پاكان با آن تماسى ندارند" و اگر اهل محبت را در اين
حديث"پاكان" خوانده براى اين است كه گفتيم اين طايفه از هواى نفس و لوث ماديت منزهند.
پس :اخالص در عبادت جز از راه محبت ،تمام و كامل نمىگردد.
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و �ج ه

و�جه

ُ ْ ُ
ا� ق� آر��نىُ :و ُ ُ َ
م� ت� ق� ت
ش
هاَ �/و ِ�جّ هه
وه /و�ج ي� ي
�ج

ْ ْ
َ َ ْ ق َ ْ ُ َ ّ َ ذُ ْ َ
لال َو ال ِإ�كرام
و ي� ب��ى و�ج ه ر ِب�ك �و ال ج� ِ
سوره مبارکه الرحمن آیه27 :

وجه

"وجه" در اصل لغت به معناى عضوى از اعضاى بدن يعنى صورت است ،و چون صورت اولين
و عمدهترين عضوى اســت كه از انســان به چشــم مىخورد بههمين مناسبت قسمت خارجى هر
چيــز را هــم كه مشــرف به بيننده اســت وجه روى آن چيــز گويند ،مثال گفته مىشــود ":وجه النهار:
ْ ُ ّ َ ُ ْ
َ
الل َو
يعنــى ابتــداى روز" و در بســيارى از آيات قرآنــى ذات هم به" وجه" " َو ي ْبقى َوجــه َر ِبك ذو ال َج ِ
ْ ْ
رام"مثل تعبير شده است.
ك
ِال ِ
دو كلمه" وجه" و" جهت" به يك معنا است ،و وجه هر چيزى در عرف عام به معناى آن ناحيهاى
از آن اســت كه با آن با غير روبرو مىشــود و ارتباطى با آن دارد ،هم چنان كه وجه هر جســمى سطح
بيرون آن اســت ،و وجه انســان نيم پيشــين سر و صورتش مىباشد ،يعنى آن طرفى كه با آن با مردم
رو بــرو مىشــود ،و وجــه خــدا چيزى اســت كه بــا آن بــراى خلقش نمودار اســت ،كه خلقــش هم با
آن متوجــه درگاه او مىشــوند ،و ايــن همــان صفــات كريمــه او از حيــات و علــم و قدرت و ســمع و
بصــر اســت و نيــز هر صفتى از صفات فعل مانند صفت خلقــت و رزق و احياء و اماته و مغفرت و
رحمت و همچنين آيات داله بر خدا بدان جهت كه آيتند ،وجه خدا مىباشند.
كلمه" وجه" به معناى آن روى هر چيز است كه رو به روى تو و يا هر كس ديگر باشد ،و وجه خداى
تعالــى عبــارت اســت از صفــات فعلى خــداى تعالى ،صفات كريم ـهاى كه افاضه خيــر بر خلق و
عتــر رحمت عامه او كه قوام تمامى موجودات بدان
خلقــت و تدبيــر و رزق آنها ،و يا به عبارت جام 
اســت ،از آن صفات نشــات مىگيرد ،و بنا بر اين معناى اينكه عملى به خاطر وجه اهَّلل انجام شود
اين است كه در انجام عمل اين نتيجه منظور گردد كه رحمت خداى تعالى و خشنوديش جلب
شــود ،منظور تنها و تنها اين باشــد و ذرهاى از پاداشهايى كه در دســت غير خداى تعالى اســت
منظور نباشد .گفتيم وجه خداى تعالى عبارت است از صفات فعلى او ،كه صفات ذاتى خداى
تعالى ما وراى آن صفات قرار دارد ،و مبدأ آن و در آخر مبدأ تمامى خيرات عالم است .و بنا بر اين
برگشــت اينكه عمل براى وجه اهَّلل باشــد ،به اين مىشــود كه عمل انسان به اين انگيزه از انسان سر
بزنــد كــه باعث رضاى اوســت ،و او محبوب ما و رضايتش منظور ما اســت ،بــراى اينكه او جميل
على االطالق است ،و به تعبير ديگر :برگشت چنين عملى به اين است كه انسان خداى را تنها به
اين جهت عبادت كند كه او اهليت عبادت و استحقاق آن را دارد.
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وسل

وس�له
ی

ش ت ق ت ق آن َْ ََ
س�ل ة�
م���ا� �ر��ى :الو ي

أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ َّ َ َ ْ تَ �غُ َ ْ ْ َ َ َ
س�ل ة�
ي�ا � ي�ها ال ي��� �م�وا ا��وا الله و َ با�� وا ِإ�ل ي� ِه الو ي
ُ
�ف� َس��له َل َع ّل ُك ْم تُ� فْ�ل ُح نَ
و�
َو ج� ِاهدوا ي  ب ي ِ ِ
ِ
سوره مبارکه مائده آیه35 :

وسیله

راغــب در مفــردات مىگو يــد كلمه"وســيله" بــه معنــاى رســاندن خود به چيزى اســت بــا رغبت و
ميــل ،و ايــن كلمــه از نظر معنا خصوصىتر از كلمه" وصيله" اســت ،براى اينكه در وســيله معناى
رغبــت نيــز خوابيده ،ولى در وصيله چنين نيســت و بيش از رســاندن به چيــزى داللت ندارد ،چه
ُ
اينكه اين رســاندن با رغبت باشــد و چه بدون رغبت ،خداى تعالى در قرآن كريم فرمودهَ ":و ْاب َتغوا
َ ْ
ََ
ِإل ْيـ ِـه ال َو ِســيلة" ،و حقيقت وســيله بــه درگاه خدا مراعات راه خدا اســت ،به اينكــه اوال به احكام او
علم پيدا كنى و در ثانى به بندگى او بپردازى ،و ثالثا در جســتجوى مكارم و عمل به مســتحبات
شــريعت باشــى و اين وســيله معنايى نظير معناى كلمه قربت را دارد ،و چون وســيله نوعى توصل
اســت و توصــل هــم در مورد خــداى تعالى -كه منزه از مكان و جســمانيت اســت -توصل معنوى
و پيــدا كــردن رابط ـهاى اســت كه بين بنــده و پــروردگارش اتصال برقرار كنــد ،و نيــز از آنجا كه بين
بنده و پروردگارش هيچ رابطهاى به جز ذلت عبوديت نيســت ،قهرا وســيله عبارت اســت از اينكه
انســان حقيقــت عبوديــت را در خود تحقق دهــد و به درگاه خداى تعالى وجهه فقر و مســكنت به
خود بگيرد ،پس وسيله در آيه شريفه همين رابطه است ،و اما علم و عمل كه راغب كلمه را به آن
معنا گرفته از لوازم معناى وسيله و از ادوات رساندن خود به حقيقت عبوديت است ،و اين بسيار
واضح است ،مگر آنكه راغب خواسته باشد علم و عمل را بر خود اين حالت اطالق كند.
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وكل

وک�ل
ی

ش ت ق ت ق آ ن ْ ُ تَ َ ّ ُ ن ْ َ ُ تَ َّ
َ �/وكل
م���ا� �ر��ى :الم�و ِكلو�/الو يك� 
ل

ُ أَ
ُ َ َّ
َ َّ َ َ َّ َ ُ
َو َم نْ� يَ� ت� َوك ْل على الل ِه ف�ه َو َح ْس بُ�ه ِإ� نّ� الل َه ب� ِال�غ � ْم ِر ِه
َّ ُ َ َ ْ ً
َْ
ق�د �جَ َع َل الل ُه ِلك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء ق�درا
سوره مبارکه طالق آیه3 :

وکیل

كلمه" وكيل" از وكالت است كه به معناى تسلط بر امرى است كه بازگشت آن به غير شخص وكيل
اســت ،ولى وكيل قائم به آن امر و مباشــر در آن اســت ،توكيل كردن ديگرى هم بههمين معنا است
كــه او را در كارى تســلط دهــد تــا او بجــاى خــودش آن كار را انجــام دهد ،و توكل بر خــدا به معناى
اعتمــاد بــر او و اطمينــان بــه او در امرى از امور اســت ،و توكيــل خداى تعالى و توكل بــر او در امور به
اين عنايت نيست كه او خالق و مالك و مدبر هر چيز است بلكه به اين عنايت است كه خداوند
اجازه داده اســت تا هر امرى را به مصدرش و هر فعلى را به فاعلش نســبت دهند ،و چنين نســبتى
را بنحــوى از تمليــك ،ملــك ايشــان كرده ،و اين مصــادر در اثر و فعل ،اصالت و اســتقالل ندارند و
سبب مستقل تنها خداى سبحان است كه بر هر سببى غالب و قاهر است.
بنــا بــر ايــن رشــد فكرى آن اســت كــه وقتى انســان امــرى را اراده مىكند و بــه منظور رســيدن به آن،
متوســل به اســباب عادىاى كه در دســترس اوست مىشــود در عين حال چنين معتقد باشد كه
تنها سببى كه مستقل به تدبير امور است خداى سبحان است ،و استقالل و اصالت را از خودش
و از اسبابى كه در طريق رسيدن به آن امر بكار بسته نفى نموده بر خدا توكل و اعتماد كند.
پس معلوم شد كه معناى توكل اين نيست كه انسان نسبت امور را به خودش و يا به اسباب ،قطع
و يا انكار كند ،بلكه معنايش اين است كه خود و اسباب را مستقل در تاثير ندانسته و معتقد باشد
كه اســتقالل و اصالت منحصرا از آن خداى ســبحان اســت ،و در عين حال سببيت غير مستقله
را براى خود و براى اسباب قائل باشد.
تفويض و توكل و تسليم مقامات سهگانهاى هستند از مراحل عبوديت ،از همه پايينتر و سطحىتر
توكل است و از آن دقيقتر و باالتر تفويض و از آنهم دقيقتر و مهمتر تسليم است.و اگر آن را تفويض
مىگويند به اين اعتبار اســت كه بنده خدا آنچه را كه به ظاهر منســوب به خودش اســت ،به خدا
برمىگرداند و حال عبد در چنين وضعى حال كســى اســت كه بركنار باشــد و هيچ امرى راجع به
او نباشــد و ا گــر توكلــش مىخواننــد به اين اعتبار اســت كــه بنده خدا پــروردگار خــود را وكيل خود
مىگيرد ،تا هر تصرفى را كه خواست در امور او بكند.و اگر تسليمش مىنامند ،به اين اعتبار است
كه بنده خدا رام و منقاد محض است در برابر هر ارادهاى كه خداى سبحان در بارهاش بكند ،و هر
كارى كه از او بخواهد بدون اينكه هيچ امرى را به خود نسبت دهد ،اطاعت مىكند.
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سوره مبارکه بقره آیه257 :

والیت

راغب در مفردات خود گفته كلمه":والء" و نيز كلمه" توالى" به اين معنا است كه دو چيز و يا چند
چيز طورى نسبت به يكديگر متصل باشند كه چيزى از غير جنس آنها در بين قرار نداشته باشد ،و
كلمه به عنوان استعاره در معناى نزديكى استعمال مىشود ،حال يا نزديكى از حيث مكان ،يا از
حيث نسبت و خويشاوندى ،يا از حيث دين ،يا از حيث صداقت و نصرت و يا اعتقاد.و سخن
كوتــاه اينكــه واليت يك نوع خاصى از نزديكى چيزى به چيز ديگر اســت ،بطورى كه همين واليت
باعث شود كه موانع و پردههطا از بين آن دو چيز بر داشته شود ،البته نه همه موانع ،بلكه موانع آن
هدفى كه غرض از واليت رسيدن به آن هدف است
كلمه" واليت" اصل در معناى آن بر طرف شــدن واســطه در بين دو چيز اســت ،به گونهاى كه بين
آن دو ،واسطهاى كه از جنس آنها نيست وجود نداشته باشد كه در اين صورت هر يك ولى ديگرى
محســوب مىشــوند .و ليكن از باب اســتعاره در معناى ديگرى نيز اســتعمال شــده ،و آن نزديكى
چيــزى بــه چيز ديگر اســت ،حــال اين نزديكى به هر وجهى كه باشــد ،چه نزديكى به مكان باشــد و
چه به نســب و خويشــاوندى و چه به مقام و منزلت و چه به دوســتى و صداقت و چه به غير اينها،
كه با اين حســاب كلمه" ولى" بر هر دو طرف واليت اطالق مىشــود ،اين ولى او اســت ،و او ولى اين
اســت ،يعنى از نظر مكان و يا خويشــاوندى و يا مقام و يا دوســتى و يا غير اينها نزديك وى اســت،
مخصوصــا ا گــر معنــاى اصلى كلمــه را در نظر بگيريم كه عبــارت بود از اتصــال دو چيز به يكديگر و
نبودن واســطهاى بين آن دو اين اطالق طرفينى روشــنتر مىشــود ،چون يكى از آن دو چيز آن چنان
در دنبــال آن ديگــرى قــرار گرفتــه كه هيچ چيز ديگرى غيــر اين ،به دنبال آن قــرار نگرفته.پس ،وقتى
مىگوئيم خداى تعالى ولى بنده مؤمنش مىباشــد ،معنايش اين اســت كه آن چنان وصل به بنده
است و آن چنان متولى و مدبر امور بنده است كه هيچ كس ديگرى اين چنين ارتباطى را با آن بنده
ندارد ،او است كه بنده را به سوى صراط مستقيم هدايت مىكند ،امر مىكند ،نهى مىكند ،به آنچه
سزاوار است وا مىدارد ،از آنچه نكوهيده است باز مىدارد و او را در زندگى دنيايى و آخرتيش يارى
مىكنــد .هــم چنــان كه از اين طرف نيز مىگوئيم مؤمن واقعى ولى خدا اســت ،ز يــرا آن چنان وصل
بــه خدا اســت كه متولى اطاعــت او در همه اوامر و نواهى او اســت ،و تمامى بركات معنوى از قبيل
هدايت ،توفيق ،تاييد ،تسديد و به دنبالش اكرام به بهشت و رضوان را از خداى تعالى مىگيرد.
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وحد

احد

ً
َ ً
أَ َ ُ ُ
م� ت� ق� ت ق آ ن
ش
/واحد ة�
/واحدا ِ
واحد�/حدهم ِ
ا� �ر��ىِ :

قُ ْ ُ َ َّ ُ أَ َ ٌ
()1
د
�ل هو الله �ح
َ
َ َ ْ َ ُ نْ َ ُ ُ فُ ً أَ َ ٌ
ْ َ َْ
َّ ُ َّ ُ
الص َمد ( )2ل ْم يَ� ِلد َو ل ْم يُ�ولد ( )3و لم ي�ك� له ك�وا �حد ()4
الله
سوره مبارکه توحید

احد

معنــاى كلمه واحد ،بايد دانســت كه مفهوم وحدت از مفاهيم بديهى اســت كــه در تصور آن هيچ
حاجــت بــان نيســت كه كســى آن را برايمــان معنا كند و بفهمانــد كه وحدت يعنى چــه چيزى كه
هست موارد استعمال آن مختلف است ،چه بسا چيزى را بخاطر يكى از اوصافش واحد بدانند ،و
مثال بگويند مردى واحد ،عالمى واحد ،شاعرى واحد ،كه مىفهماند صفت مردانگى و علم و شعر
كه در او است شركت و كثرت نمىپذيرد و درست هم هست ،چون رجوليتى كه در زيد است قابل
قســمت ميــان او و غير او نيســت ،بخــاف رجوليتى كه در زيد و عمرو اســت -كــه دو مردند -و دو
رجوليت دارند و مفهوم رجوليت در بين آن دو تقسيم شده و كثرت پذيرفته است.
پس زيد از اين جهت -يعنى از جهت داشتن صفتى بنام رجوليت -موجودى است واحد كه قابل
كثرت نيست ،هر چند كه از جهت اين صفت و صفات ديگرش مثال علمش و قدرتش و حياتش،
و امثال آن واحد نباشد ،بلكه كثرت داشته باشد.
[بيان فرق اجمالى بين دو كلمه" احد" و" واحد"]
ولى اين جريان در خداى سبحان وضع ديگرى بخود مىگيرد ،مىگوييم خدا واحد است ،بخاطر
ت شــريك
اينكــه صفتــى كــه در اوســت -مثال الوهيتش -صفتى اســت كه احــدى با او در آن صف 
نيست و باز مىگوئيم :خدا واحد است چون علم و قدرت و حيات دارد ،و خالصه بخاطر داشتن
چنــد صفــت وحدتش مبدل به كثرت نمىشــود ،براى اينكه علم او چون علــوم ديگران و قدرتش و
حياتش چون قدرت و حيات ديگران نيست ،و علم و قدرت و حيات و ساير صفاتش او را متكثر
نمىكند ،تكثرى كه در صفات او هســت تنها تكثر مفهومى اســت و گر نه علم و قدرت و حياتش
يكى است ،آنهم ذات او است ،هيچيك از آنها غير ديگرى نيست ،بلكه او عالم است بقدرتش و
قادر است بحياتش ،وحى است به علمش ،بخالف ديگران كه اگر قادرند به قدرتشان قادرند و اگر
عالم هستند ،به علمشان عالم هستند ،خالصه صفاتشان هم مفهوما مختلف است و هم عينا.
اينكه بگوئيم :ما جاءني احد ،يعنى احدى نزد من نيامد كه در اينصورت اصل ذات را نفى كردهايم،
يعنــى فهماندهايــم :هيچكــس نزد من نيامد ،نه واحد و نه كثير براى اينكــه وحدت ،در ذات اعتبار
شده بود نه در وصفى از اوصاف ذات.
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هدى

هدا ی� ت�

َ َّ ن تُ �ز �غْ
ر ب��ا لا � ِ

َ َّ ت ُ ْ تَ ْ َ ُ
م� ت� ق� ت ق آ ن
ش
�/ه ت�دوا
�/ه ِد ي� ِ�كم
هاد ي� ِب
ا� �ر��ىِ :ب� ِ

قُ ُ َ ن َ ْ َ ذْ َ َ ْ تَ ن َ َ ْ َ ن نْ َ ُ نْ َ َ ْ َ ةً نَّ َ أَ نْ تَ ْ َ ّ َ
ا�
ه
�ل بو��ا ب�عد ِإ�� هد ي���ا و ه ب� ل�ا ِم� لد�ك رحم� ِإ��ك ��� الو ب
سوره مبارکه آل عمران آیه8 :

هدایت

كلمه"هدى" به معناى راهنمايى به سوى مطلوب است ،اما نه به هر نحو كه صورت بگيرد ،بلكه-
بطورى كه راغب گفته":-راهنمايى به لطف و نرمى است".
هدايــت عبارتســت از داللــت و نشــان دادن هــدف ،بوســيله نشــان دادن راه ،و اين خــود يك نحو
رساندن بهدف است ،و كار خدا است ،چيزى كه هست خداى تعالى سنتش بر اين جريان يافته
كه امور را از مجراى اســباب به جريان اندازد ،و در مســئله هدايت هم وســيلهاى فراهم مىكند ،تا
مطلوب و هدف براى هر كه او بخواهد روشــن گشــته ،و بندهاش در مســير زندگى به هدف نهايى
خود برسد.
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ ْ ُ
ُ ْ َْ َُ َ َ ْ َ َُ ْ
ــام،
و ايــن معنــا را خداى ســبحان بيان نمــوده ،فرموده :فمن ي ِر ِد اهَّلل أن يه ِديه ،يشــرح صدره ِل ِلس ِ
خداوند هر كه را بخواهد هدايت كند ،سينه او را براى اسالم پذيرا نموده ،و ظرفيت ميدهد ،و نيز
ُ َّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
ْ
َ َُ
اهَّلل َي ْه ِدي ب ِه َم ْن َي ُ
شــاء ،ســپس پوســت
فرموده :ثم ت ِل
اهَّلل ،ذ ِلك هدى ِ
ين ُجلوده ْم َو قل ُوب ُه ْم ِإلى ِذك ِر ِ
ِ
بــدن و دلهايشــان بســوى ياد خدا نرم ميشــود و ميل مىكنــد ،اين هدايت خدا اســت ،كه هر كه را
بخواهد از آن موهبت برخوردار ميسازد.
و اگر در آيه اخير ،لينت و نرم شدن با حرف الى متعدى شده ،از اين جهت بوده كه كلمه نامبرده
بمعنــاى ميــل ،اطمينــان ،و امثــال آن را متضمــن اســت ،و اينگونه كلمات هميشــه بــا حرف الى
متعدى ميشوند ،و در حقيقت لينت نامبرده عبارتست از صفتى كه خدا در قلب بندهاش پديد
مىآورد ،كه بخاطر آن صفت و حالت ياد خدا را مىپذيرد ،و بدان ميل نموده ،اطمينان و آرامش
مىيابــد ،و همانطــور كــه ســبيلها مختلفنــد ،هدايــت نيــز باختالف آنهــا مختلف ميشــود ،چون
هدايت بسوى آن سبيلها است ،پس براى هر سبيلى هدايتى است ،قبل از آن ،و مختص بان.
مراد از"اهتداء" معنايى است مقابل ضاللتى كه طبع در قلب ايجاد مىكند .پس اهتداء عبارتست
از تسليم شدن و پيروى كردن هر حقى كه فطرت سالم به سوى آن هدايت مىكند،
و كلمه هدى پيشكش كردن چيزى از نعمتها به كسى و يا به محلى ،به منظور تقرب جستن به آن
كس و يا آن محل اســت و اصل كلمه از هديه گرفته شــده ،كه به معناى تحفه اســت ،و يا از هدى
است كه به معناى هدايتى است كه انسان را به سوى مقصود سوق مىدهد.
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ىسر

�یسر

ْ
ش تق ت آ
تَ َ َّ َ فَ ُ
َ
َ �/س ن� يَ� ِّس ُره
ا� ق�ر��نىْ :اس ت� يْ� َسر/ال َم يْ� ِس ِر  �/ي�سر
م���

َ ُ َ ُ أَ
َ
ً
َو أ� ّ َما َم نْ� آ� َم نَ� َو َعم َل صا ِل ًحا فَ� َل ُه َ �ز ًاء ْال ُح ْس�نى َو َس ن� ق� ُ
ول له ِم نْ� � ْم ِر ن�ا ي ُ� ْسرا
�ج
ِ
سوره مبارکه كهف آیه88 :

یسر

كلمه ميســر در لغت به معناى قمار اســت ،و مقامر قمارباز را ياســر مىگويند ،و اصل در معنايش
سهولت و آسانى است ،و اگر قمارباز را آسان خواندند به اين مناسبت است كه قمارباز بدون رنج
و تعب و به آسانى مال ديگران را به چنگ مىآورد ،بدون اينكه كسبى كند ،يا بيلى بزند ،و عرقى
بريزد البته ميسر در عرب بيشتر در يك نوع خاصى از قمار استعمال مىشود ،و آن عبارت است از
انداختن چوبه تير كه از الم و اقالمش هم مىگويند.
و امــا چگونگــى ايــن بــازى اينطور بــوده كه شــترى را مىخريدند و نحــر مىكردند ،و آن را بيســت و
هشت قسمت مىكردند ،آن گاه ده چوبه تير كه يكى نامش فذ ،و دوم توأم ،و سوم رقيب و چهارم
حلس ،و پنجم نافس ،و ششــم مســبل ،و هفتم معلى ،و هشــتم منيح ،و نهم سنيح ،و دهم رغد،
نام داشــت قرار مىدادند ،و همه مىدانســتند كه از اين بيســت و هشــت ســهم يك جزء ســهم فذ
اســت ،و دو جزء ســهم توأم ،و ســه جزء ســهم رقيب ،و چهار جزء سهم حلس و پنج قسمت سهم
نافس ،و شــش ســهم از آن مســبل ،و هفت قســمت كه از همه بيشــتر اســت از آن معلى اســت ،و
هشتم و نهم و دهم سهم نداشتند ،آن گاه به شكل بختآزمايى دست مىبردند ،و يكى از آن ده
تير را بيرون مىآوردند ،اگر فذ بيرون مىشــد ،يك ســهم از بيســت و هشــت ســهم را به كسى ك ه فذ
را به نامش بيرون آوردند مىدادند و اگر توأم بيرون مىشــد دو ســهم ،و همچنين و اگر يكى از ســه
چوبه منيح و ســفيح و رغد به نام كســى در مىآمد ،چيزى از آن ســهام عايدش نمىشــد ،با اينكه
صاحبان اين ســه ســهم در دادن پول شــتر شــركت داشتند و اين عمل هميشــه ميان ده نفر انجام
مىشــد ،و در تعيين اينكه چه كســى صاحب فذ ،و چه كســى صاحب توأم و يا آن هشــت چوبه
ديگر باشد با قرعه تعيين مىكردند.
كلمه" تيسير" به معناى تهيه كردن و آماده نمودن است ،و كلمه" يسرى" به معناى خصلتى است
كه در آن آسانى باشد و هيچ دشوارى نداشته باشد.
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ىىمم ن�ن�

ی� ی� ن ن
م�
م�

ش تق ت آ ْ َ ْ
ا� ق�ر��نى :ال َم يْ� َم ن� ة�/ال يَ� يم� ِن�
م���

َ َن َ َّ ذ َ َ َ ُن ْ َ تَ َ َ ْ ْ َّ ْ َ تَ َ َ ْ ْ
َُ
اص ْوا ِب�ال َم ْر َح َم ِ ة�
ث� ّم كا� ِم ن� ال ِ ي�� ن ُ� ءام� َوا و �واصوا ِب�الص ب� ِر و �و
أ ْ َ ئ َ أ َْ ُ َْ َ
الم يْ� َم ن� ِ ة�
ا�
�ول�ك �صح ب
سوره مبارکه بلد آیه18

یمن

كلمه"ميمنة" از ماده" يمن" اســت كه مقابل شــوم اســت و معنايى بر خالف آن دارد پس اصحاب
ميمنــة اصحــاب و دارنــدگان يمــن و ســعادتند ،و در مقابــل آنان"اصحاب مشــئمة" هســتند ،كه
اصحاب و دارندگان شقاوت و شئامتند.
و اينكه بعضى از مفســرين ميمنه را به يمين يعنى دســت راســت معنا كرده و گفتهاند :اصحاب
ميمنــه نامــه اعمالشــان بــه دســت راستشــان داده مىشــود ،به خالف ديگــران ،تفســير صحيحى
نيست ،براى اينكه در اين آيه در مقابل اصحاب ميمنه أصحاب مشئمه قرار گرفته ،و اگر ميمنه
به معناى دســت راســت بود بايد در مقابلش اصحاب ميســره يعنى طرف دســت چپ قرار گيرد،
ٌ
هم چنان كه در آيات بعدى در مقابل اصحاب يمين اصحاب ٍشمال آمده ،و نادرستى اين تفسير
روشن است .كلمه"ميمنة" از ماده يمن ،ضد شوم است.
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•اذن :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،19ص510 :

•فهرست منابع

•امن(امیان):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،15ص6 :
•امر:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،19ص144 :
•ام :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص185 :

•انث(مونث):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،5ص134 :
•اهل:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،3ص260 :
• ّبر(ابرار):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،20ص200 :

•برک(برکت-مبارک):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،7ص390 :
•بطل(باطل):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،11ص458 :

•بلو(ابتال-امتحان-فتنه):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،1ص406 :
• ّمت(امتام-اکمال) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص111 :
•ثین(مثاین):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،12ص282 :

•جرم(جمرم-ظامل):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،16ص299 :
• ّ
جن(جن-جنت):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،12ص223 :
•جنح(جناح):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،17ص6 :

•حب(حمبت):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،1ص619 :
•حد(حدود) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص70 :

•حرب(حمراب):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،3ص272 :

•حسن(احسن-حمسن):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،16ص372 :
		
•حق:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،14ص368 :
ّ
•حل(حالل) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،6ص158 :

•حکم(حکمی-حمکت):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،7ص354 :

•محد :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،1ص30 :
• ّ
حی (حیات) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،10ص73 :
•خشع(خضع):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،15ص5 :
•خیش:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،11ص469 :
•خطا :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،5ص121 :

•خلق(خالق-امر) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،8ص190 :
•خیر (اختیار) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،3ص207 :
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• خیل(خیال-خمتال) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،19ص295 :
• دبر (تدبر-تدبیر):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،7ص130 :
• درک:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص372 :

•دعا:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،10ص52 :

•دین:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،7ص269 :

•ذکر :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،12ص374 :
•رز ق :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،3ص214 :

•رحم(رمحن-رمحت) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،4ص220 :
•رشد(رشید):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص523 :
•روح:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،20ص281 :

•سال:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،12ص85 :

•سبح(تسبیح-سبحان) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،13ص149 :
•سحر :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،10ص161 :
•سعد:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،1ص277 :

•سلم(اسالم):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،1ص455 :
•مسو(مسا) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،10ص223 :

•سعی :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،13ص89 :

•سور (سوره) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،15ص112 :

•سوی(تسو یه) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،12ص227 :
•شرع(شر یعت):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،5ص573 :
•شطن(شیطان):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،12ص62 :

•شفع(شفیع-شفاعت):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،16ص367 :
•شکل(شاکله) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،13ص261 :
•صدر :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،10ص116 :

•صدق(صادقنی):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،4ص651 :
•صرط(صراط):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،1ص45 :
•صمد :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،20ص671 :

•ضعف(مستضعف) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،5ص79 :
•طوع(اطاعت):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،5ص497 :
•طهر(طهارت):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص313 :
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•طیب(حیات طیبه) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،12ص344 :
•طیر :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،19ص125 :

•ظن :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،19ص64 :
•عبد:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،1ص39 :

•عجم :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،15ص455 :
•عرش:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،8ص185 :
•عزم:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،14ص307 :

•عرف(معروف):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،20ص234 :
• ّ
عز (عز یز):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،17ص27 :
•عفو:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،4ص78 :

•عقل:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص374 :

•عقد:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص366 :

•عصم(عصمت):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،6ص72 :
•غنب:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،19ص505 :
• ّ
غر:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،16ص356 :
• ّ
غص :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،20ص105 :
•غیب:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،11ص418 :

•فطر (فاطر):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،10ص443 :
•فلح(فالح) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،15ص4 :
•فر ق(فرقان):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،3ص11 :

•فسق(فاسق) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،1ص144 :

•فوت(تفاوت):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،19ص587 :

•قدر (تقدیر-مقدار) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،7ص374 :
•قصد:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،12ص312 :
•قلب:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص335 :

•قوم(مستقمی-قیام):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،11ص62 :
•قهر (قهار):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،7ص46 :

•کتب(کتاب):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،20ص573 :
•کبر ّ
(تکبر):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،12ص386 :
•کفر (کافر) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،5ص331 :
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ّ
•کلم (تکلم) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص477 :
•لعب :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،16ص225 :
•لغو :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،15ص9 :

•هلو :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،16ص313 :

•هلم(اهلام):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،20ص500 :

•ملک :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،15ص241 :
• ّ
من(منت) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،16ص8 :

•مکر (کید) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،9ص86 :
•موت:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،14ص403 :

•مکن(متکنی) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،11ص147 :

•حنس (خنسات) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،19ص115 :
•نعم(نعمت) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،11ص110 :
•نفخ:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،12ص228 :

•نفس :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،14ص402 :
•نسخ:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،18ص270 :
•نور :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،15ص169 :

•و یق(تقوا):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،11ص214 :
•وجه :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،7ص142 :

•وسل(وسیله):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،5ص535 :
•وکل(وکیل) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،11ص296 :

•و یل(والیت) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،5ص604 :
•وحد (احد) :ترمجه تفسير امليزان ،ج ،1ص594 :

•هدی(هدایت):ترمجه تفسير امليزان ،ج ،1ص56 :
•یسر:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،2ص288 :
•مین:ترمجه تفسير امليزان ،ج ،19ص198 :
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دعاى حضرت امام زمان صلوات اهلل عليه :

َّ ُ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ
الط َاع ِة
اللهم ارزقنا تو ِفيق
َ ْ
َو ُب ْعد ال َم ْع ِص َي ِة
َو ِص ْد َق ِّ
الن َّي ِة
َ َْ َ ْ
ان ال ُح ْر َم ِة
و ِعرف
َ َ ْ َْ ْ ُ َ َ ْ َ
َ
و أ ك ِرمنا ِبالهدى و ِاالس ِتقام ِة
َّ َ َ ْ ْ
َو َس ّ ِد ْد َأ ْل ِس َن َت َ
َ
اب و ال ِحكم ِة
و
الص
ب
ا
ن
ِ
ِ
َ ْ َْ ُُ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ َ
و امل قلوبنا ِبال ِعل ِم و المع ِرف ِة
ْ
ُّ
َ
َ
ْ
َو َط ِّه ْر ُب ُطون َنا ِم َن ال َح َر ِام َو الشبه ِة
ُْْ َ
ُّ ْ َ ّ َ
َ
الس ْرق ِة
َو اكفف أ ْي ِد َي َنا ع ِن الظل ِم و ِ
ْ ُ ْ َ
ُْ
ْ َ
َ
َو اغضض أ ْب َص َارنا َع ِن الف ُج ِور َو ال ِخ َيان ِة
ُ َ
َّ ْ ْ
َو ْاسد ْد أ ْس َم َاع َنا َع ِن اللغ ِو َو ال ِغ َيب ِة
َ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ َ ُّ ْ َ َّ
الن ِص َ
يح ِة
و تفضل على علما ِئنا ِبالزه ِد و
َ َ َ ْ ُ َ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َّ َْ
و على المتع ِل ِمين ِبالجه ِد و الرغب ِة
َ ْ
َ َّ َ َْ ْ َ
اال ِتباع و المو ِعظ ِة
َو َعلى ال ُم ْس َت ِم ِعين ِب
ِ
َ ْ
ََ
َ ِ ّ َ
الشف ِاء َو َّالر َاح ِة
َو على َم ْرضى ال ُم ْس ِل ِمين ِب ِ
ََ
الر ْأ َفة َو َّ
َ
َ ُ
الر ْح َم ِة
َو على َم ْوتاه ْم ِب ّ ِ
َو َع َلى َم َشاي ِخ َنا ب ْال َو َقار َو َّ
الس ِك َين ِة
ِ
ِ
ِ
َ َّ
ْ َ َ َ َّ
َ
ْ
الناب ِة و التوب ِة
اب ِب
َو َعلى الش َب
ِ
ِ
ْ َّ
ْ
َو َع َلى ِّ
الن َس ِاء ِبال َح َي ِاء َو ال ِعف ِة
َ َْْ
َّ
الت َو ُاضع َو َّ
الس َع ِة
َو َعلى الغ ِن َي ِاء ِب
ِْ َ
َو َع َلى ْال ُف َق َر ِاء ب َّ
الص ْب ِر َو الق َن َاع ِة
ِ
َّ ْ َ ْ َ َ
َ ُْ
َ
َو َعلى الغ َز ِاة ِبالنص ِر و الغلب ِة
َ َ ُْ
ال َس َراء ب ْال َخ َالص َو َّ
الر َاح ِة
َو على
ِ
ِ
َِ
ُ
َ ْ
ّ ََ
ْ ْ
َو َعلى ال َم َر ِاء ِبال َعد ِل َو الشفق ِة
َ َ َ َّ َّ ْ ْ
الس َير ِة
اف َو ُح ْس ِن ّ ِ
الن َص ِ
و على الر ِعي ِة ِب ِ
َّ َ َّ َ َ
َ َ ْ ْ ُ َّ َ ُّ َّ
و ب ِارك ِللحجاج و الزو ِار ِفي الز ِاد و النفق ِة
َ ِ
ْ
ْ
َ
َ ْ
ُ
ض َما أ ْو َج ْب َت َعل ْي ِه ْم ِم َن ال َح ّج َو الع ْم َر ِة
و اق ِ
ِ
َ
ب َف ْضل َك َو َر ْح َمت َك َيا أ ْر َح َم َّ
ين
الر ِاح ِم َ 
ِ
ِ ِ
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